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 -تمهيد:
اإلعتراف بالدولة هو التسلٌم من جانب الدول المائمة بوجود هذه الدولة ولبولها كعضو 
فً الجماعة الدولٌة، وهو إجراء مستمل عن نشأة الدولة، وتكمن أهمٌة فً أن الدولة ال تتمكن 
من ممارسة سٌادتها فً مواجهة الدول األخرى ومباشرة حمولها داخل الجماعة الدولٌة إال إذا 

 ت هذه الجماعة بوجودها.إعترف
عمل تمر بممتضاه دولة أو مجموعة من الدول ..معهد المانون الدولً بأنه )) ولد عرفه

وال  ((وفماً لمواعد المانون الدولً ...بتنظٌم سٌاسً فً إللٌم معٌن لادر على الوفاء بالتزاماته 
 ُسبل الوجود كدولة. ٌجوز اإلعتراف بالدولة إال إذا إستوفت جمٌع عناصرها وتهٌأت لها

ً عن طرٌك  ً دولٌا وعن طبٌعة اإلعتراف فهنان من ٌمول أن الدولة تصبح شخصا
اإلعتراف فمط، أي أن هذا اإلعتراف ٌخلك الشخصٌة الدولٌة للدولة الجدٌدة وهو الذي ٌُعطٌها 
 صفة العضوٌة فً الجماعة الدولٌة وبدون هذا اإلعتراف ال تكون إلعمالها أي صحة أو نفاذ
لانونً، وٌذهب إلى هذا الرأي أنصار ))نظرٌة اإلعتراف المنشىء(( وهنان نظرٌة أخرى 
بهذا الصدد تسمى ))نظرٌة اإلعتراف الكاشف(( ومفادها أن إعتراف الدول ال لٌمة له من 
الناحٌة الوالعٌة إذا لم تتوافر لدى الدولة محل اإلعتراف جمٌع عناصر الدولة وهذه النظرٌة 

والعدٌد من  8391ا معهد المانون الدولً فً دورته المنعمدة فً بروكسل عام التً أخذ به
 لرارات محكمة العدل الدولٌة.

 



 عن أشكال اإلعتراف فيمكن إيجازها فيما يلي:و
هو إعتراف مؤلت باإلمكان إلغاءه إذا تغٌرت الظروف التً أدت إلى  -اإلعتراف الوالعً: (8

 إصداره.
 إعتراف نهائً ٌضع نهاٌة لفترة اإلختبار للدولة الجدٌدة. هو -اإلعتراف المانونً: (2
وهو اإلعتراف الواضح الذي ٌتم بشكل مذكرات دبلوماسٌة أو تبادل  -اإلعتراف الصرٌح: (9

 برلٌات أو صدور بٌان رسمً.
وهو اإلعتراف المبطن حٌن تدخل الدولة المدٌمة فً عبللة دولٌة مع  -( اإلعتراف الضمنً:4

 دة.الدولة الجدٌ
 إذا صدر صراحةً أو ضمناً من دولة واحدة تجاه الدولة الجدٌدة . -( اإلعتراف الفردي:5
إذا صدر من مجموعة من الدول فً معاهدة مشتركة أو فً مؤتمر  -( اإلعتراف الجماعً:6

 دولً.
هذا عن وضع اإلعتراف بشكل عام وفك أحكام ولواعد المانون الدولً العام، وفٌما 

أألممً األخٌر الماضً باإلعتراف بفلسطٌن كدولة عضو بصفة مرالب، فإنه  ٌتعلك بالمرار
الصحٌح وممدمة لئلعتراف الكامل وبغض النظر عن أي إعتبار فانه ٌُشكل خطوة فً االتجاه 

 الوالعً والفعلً( بفلسطٌن كدولة كاملة العضوٌة وهذا ما سنحاول إٌضاحه فً هذه المداخلة.)
( فً األمم 834دة األخٌر أصبحت فلسطٌن الدولة رلم )بموجب لرار األمم المتح

المتحدة، إال أن هذه العضوٌة لم تأتً من فراغ وببساطة إنما كانت ثمرة جهد طوٌل ونضال 
وجهد وصبر ومثابرة ومعاناة تجاوزت ستون عاماً، وما ٌهمنا فً هذا الممام إلماء الضوء على 

ولة عضو بصفة مرالب ألن هنان نوع من دالالت ومعانً اإلعتراف الدولً بفلسطٌن كد
غٌاب المعلومة الحمٌمٌة لؤلجٌال الجدٌدة حول حمٌمة الوضع وفماً ألحكام المانون الدولً، وبناًء 

 على ذلن وبمراءة سرٌعة للمرار الدولً ٌتبٌن لنا ما ٌلً:
ٌة إعتراف المجتمع الدولً بفلسطٌن ٌعنً أنها بهذه الصفة لها حضور إجتماعات الجمع -8

العامة لؤلمم المتحدة دون أن ٌكون لها الحك فً التصوٌت، إال أنها تحضر كل 
االجتماعات وتتبادل كافة الوثائك مع اآلخرٌن، وٌعامل رئٌس السلطة الوطنٌة كرئٌس 
دولة، وهً بهذه الصفة تشترن مع دولة الفاتٌكان بنفس الوضع، وبالنتٌجة فإن هذا 

لدولً بأن إسرائٌل هً دولة اإلحتبلل الوحٌدة فً اإلعتراف هو إلرار من المجتمع ا
بمصد أو  -العالم، وهو لرار ضمنً كذلن بالظلم التارٌخً الذي مارسه المجتمع الدولً 

 وحتى هذه اللحظة. 8341بحك الشعب الفلسطٌنً منذ عام  -بغٌر لصد 
صاد الصفة الجدٌدة التً حظٌت بها فلسطٌن لها أهمٌة كبٌرة فٌما ٌتعلك بااللت -2

وأن تبرم   الفلسطٌنً، حٌث تستطٌع فلسطٌن أن تنضم إلى اتفالٌات التجارة الدولٌة 
اتفالٌات ثنائٌة أو متعددة مع دول أخرى، وهذا ٌحرر االلتصاد الفلسطٌنً بعض الشًء 
من التبعٌة لبللتصاد اإلسرائٌلً، أو أن ٌبمى رهٌنة فً ٌد إسرائٌل، وهذا ممدمة 

الستمبلل االلتصادي هو بمثابة ممدمة لبلستمبلل الفعلً والتام، لبلستمبلل التام، ألن ا
وهذا له أهمٌة كبٌرة إذا أدركنا وجود اعداد كبٌرة لفلسطٌنً الشتات فً دول الخلٌج 



وإفرٌمٌا وامرٌكٌا البلتٌنٌة، والتً ٌمكن على ضوء الوضع الجدٌد توظٌف جزء منها 
 س على رفاه وتمدم المواطن الفلسطٌنً.مدخراتها لخدمة اإللتصاد الفلسطٌنً بما ٌنعك

اإلعتراف الدولً بفلسطٌن ٌعنً أن فلسطٌن من حمها بموجب المانون الدولً أن تصبح  -9
طرفاً فً إتفالٌة فٌٌنا، وتتبادل التمثٌل الدبلوماسً والمنصلً مع اآلخرٌن بحرٌة تامة، 

ة دول العالم مثل األمر الذي ٌعطً حصانة وإمتٌازات لبعثاتها ودبلوماسٌها فً كاف
 الدول كاملة العضوٌة، ٌساهم بالنتٌجة إلى رفع تمثٌل المكاتب إلى لنصلٌات وسفارات.

كما أن اإلعتراف بفلسطٌن بهذه الصفة الجدٌدة له أهمٌة كبٌرة على صعٌد المضاء  -4
الدولً، سواء لضاء محكمة العدل الدولٌة أو المحاكم الجنائٌة الدولٌة، بمعنى أن 

ٌن تستطٌع أن تمٌم دعاوى أمام محكمة العدل الدولٌة فٌما ٌتعلك ببعض المضاٌا فلسط
مثل اإلستٌطان والجدار الفاصل والمٌاه والحدود ولضاٌا البلجئٌن، كما أن لها الحك 
باإلنضمام لجمعٌة الدول األطراف للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، وهذا ٌعنً أن لها الحك 

فته الرسمٌة أو الفردٌة أمام المحاكم الجنائٌة الدولٌة إذ بمبلحمة أي فرد مهما كانت ص
ً الجرائم التً تدخل ضمن إختصاص المحاكم  ثبت إرتكابه أي جرٌمة دولٌة خصوصا

 الجنائٌة الدولٌة مثل جرائم الحرب والعدوان واإلبادة الجماعٌة.
ً ألحكام المانون الدولً ٌجعل الشعب الفلسطٌنً داخل -5 األراضً  الوضع الجدٌد وفما

العربٌة المحتله، شعب تحت اإلحتبلل، األمر الذي ٌدفع المجتمع الدولً إلى تحمل 
مسؤولٌاته إذا كان أحد أعضاء شعبه محتل من لبل دولة أخرى بمعنى أن المجتمع 
الدولً معنً بالمساهمة الفعالة فً توفٌر ممومات العٌش الكرٌم وتنمٌة الثروات للبلد 

دات له دون تدخل من دولة اإلحتبلل، كون إسرائٌل حتى هذه المحتل وإٌصال المساع
 الحظة كانت تطلب كل شًء من خبللها وبالتنسٌك معها.

اإلعتراف الدولً بفلسطٌن بموجب المرار األخٌر تبٌن من خبلله وجود تحول كبٌر مع  -6
موالف بعض الدول مثل دول اإلتحاد األوروبً وتأثٌر موالف بعض الدول مثل الدول 

إلسبلمٌة والعربٌة ودول اإلتحاد اإلفرٌمً ودول أمرٌكا البلتٌنٌة، وهذا ٌشكل رسالة ا
واضحة وذات دالالت كبٌرة للدول العربٌة مفادها، أن تجاهل إفرٌمٌا وأمرٌكٌا من لبل 
العالم العربً كان وال ٌزال خطأ كبٌر ٌصل لحد الخطٌئة األمر الذي ٌفرض إعادة تمٌٌم 

 هذه العبللة.
أن اإلعتراف الدولً بفلسطٌن أعاد الكره للداخل الفلسطٌنً، من حٌث ضرورة  كما -7

توحٌد الصف بٌن كافة مكوناته، حتى ٌتم إسماط ُحجج الطرف اآلخر، بعدم وجود تمثٌل 
ً لوجود حكومة فً رام هللا وحكومة فً غزة األمر الذي  موحد داخل فلسطٌن سٌاسٌا

مصالحة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حتى ٌتعزز ٌجعل من اإلعتراف الدولً حافز على ال
 المولف الوطنً للجهد المستمبلً المتعلك فً آثار وتبعات اإلعتراف الدولً بفلسطٌن.

إعتراف المجتمع الدولً بفلسطٌن بوضع شبٌه بدولة الفاتٌكان التً ٌتبع لها ملٌار  -1
ا كافة الدٌانات شخص ٌعتنمون الكاثولٌكٌة، إلرار بطرٌمة غٌر مباشرة بأن فلسطٌن فٌه

)) اإلسبلمٌة، المسٌحٌة، والٌهودٌة(( وأن بعض األماكن الموجودة على أراضٌها بمثابة 
إرث مشترن للبشرٌة جمعاء ومن األمثلة على ذلن كنٌسة المهد والمٌامة والمسجد 



األلصى ولبة الصخرة المشرفة وأماكن أخرى محمٌة بموجب إتفالٌات الهاي لعام 
الملحك بها الخاص بحماٌة األعٌان والممتلكات الثمافٌة والدٌنٌة  والبروتوكول 8352

واألثرٌة، وأن اإلعتداء على أي منها بالتخرٌب أو الهدم ٌعتبر جرٌمة جنائٌة دولٌة 
وبهذا الصدد تستطٌع فلسطٌن أن تماضً أي طرف ٌموم باإلعتداء على تلن االماكن 

ً فً الماضً على مج رد اإلدانة الخجولة والتصرٌحات بعكس الوضع الذي كان لائما
 الصحفٌة.

إعتراف المجتمع الدولً بفلسطٌن بالصفة الجدٌدة ٌدفع بالمضٌة الفلسطٌنٌة بمجملها إلى  -3
كونها تحتل مرتبة متمدمة فً اإلهتمام  88/3المربع الذي كانت تحتله لبل أحداث 

حتى كانت ال  88/3الدولً والتً تراجعت كثٌراً فً العشر سنوات البلحمة ألحداث 
ً أن اإلعتراف الدولً صّحح بعض تذكر فً بعض األحٌان، وبمع نى أكثر وضوحا

مثل الخلط بٌن حك الشعوب  88/3المفاهٌم المغلوطة التً ظهرت بعد أحداث 
المشروع بالمماومة واإلرهاب، كما أن اإلعتراف ٌدفع ببعض المضاٌا العالمة والتً 

واجهة  لدول اإلللٌم المحٌط بفلسطٌن عبللته بها والتً انبثمت عن مؤتمر مدرٌد إلى
األحداث مثل لضاٌا الحدود والبلجئٌن والمٌاه، فمثبلُ تستطٌع فلسطٌن أن تخاطب 
المجتمع الدولً مباشرة وتدافع عن حمولها فً المٌاه الجوفٌة إذا اعتدى علٌها أي 
طرف، أو حمولها فً الصٌد فً المٌاه اإلللٌمٌة لشواطئ غزة أو لضمان حك العودة 

مضاٌا دولٌة أكثر منها إللٌمٌة أو خاصة بفلسطٌن األمر لبلجئٌن بمعنى تصبح هذه ال
الذي ٌُعزز ثمار اإلعتراف الدولً بفلسطٌن إذا تم إستغبلل هذا اإلعتراف بشكل 

 مدروس وموضوعً.
وعلى الجانب السٌاسً نعتمد أن اإلعتراف الدولً وضع إسرائٌل والوالٌات المتحدة فً  -81

أن بعض الدول التً عارضت اإلعتراف مع  الزاوٌة، وللداللة على ذلن إذا وجدنا
إسرائٌل وامرٌكا وكندا ال ٌتجاوز عدد سكانها بضعة ألوف وربما ٌسمع البعض عنها 
ألول مرة، وهذا ٌدل على تراجع وضعف تأثٌر الوالٌات المتحدة على العالم والدول 

لم تعد الدول األخرى، فلم تعد دول أمرٌكا البلتٌنٌة بمثابة البوابة الخلفٌة ألمرٌكا و
الصغٌرة والفمٌرة تخشى سطوة أو نفوذ الدول الكبرى، ولم تعد دول اإلتحاد األوروبً 

 تابع بشكل كامل للوالٌات المتحدة.
أظهر اإلعتراف الدولً بفلسطٌن بشكل واضح وجلً ازدواجٌة موالف المجتمع الدولً  -88

وب السودان وتٌمور ومن األمثلة على ذلن التسابك والتسارع باإلعتراف بدولة جن
الشرلٌة ودول البلطٌك، وكل ذي بصٌرة ٌعرف األسباب الكامنه وراء كل إعتراف، 
ً وال ٌزال  بٌنما نجد أن مسٌرة اإلعتراف الدولً بفلسطٌن تجاوزت الستون عاما
إعترافاً منموصاً، ألن الطموح هو اإلعتراف الكامل أي إعتراف بدولة كاملة العضوٌة، 

 اة كاملة السٌادة على أراضٌها وشعبها وإللٌمها.دولة لابلة للحٌ
إعتراف المجتمع الدولً بفلسطٌن، له فوائد جمة على دول الجوار ومنها على سبٌل  -82

المثال )األردن( حٌث سمط خٌار الوطن البدٌل الذي كانت تحتج به إسرائٌل خصوصاً 
ن عبللة دولة بدولة، الٌمٌن اإلسرائٌلً وكّرس مفهوم أن العبللة بٌن األردن وفلسطٌ



األمر الذي ٌجعل التهجٌر المسري للسكان من فلسطٌن إلى أي من دول الجوار جرٌمة 
دولٌة وٌتحمل المجتمع الدولً جزء من المسؤولٌة بهذا الخصوص، كما أن لضاٌا 
البلجئٌن فً األردن وسورٌا ولبنان والعراق ومصر ربما تجد بعض التمدم وفك منظور 

 حك العودة أو التعوٌض وفك ما ٌُمرره الشعب الفلسطٌنً.دولً بما ٌضمن 
المرار الدولً باإلعتراف بفلسطٌن بمثابة أثر كاشف للمرارات السابمة الصادرة عن  -89

المجتمع الدولً والتً تمر بحك الشعب الفلسطٌنً فً إلامة دولته المستملة على ترابه 
صة بالبلجئٌن بمعنى أن والمرارات الخا 991و  242الوطنً ومنها المرارٌن 

 اإلعتراف األخٌر بمثابة تأكٌد على المرارات الدولٌة السابمة.
أوضح المرار األخٌر مدى التنالض فً المولف اإلسرائٌلً، من حٌث معارضتها اآللٌة  -84

التً أنشئت هً بموجبها، بمعنى أن إسرائٌل ُوجدت بموجب لرار أممً فً حٌن أنها 
لحك، مع التنوٌه إلى أن المرار األممً المنشىء إلسرائٌل تعارض على فلسطٌن هذا ا

ٌحث على العمل من كل ما من شأنه ضمان لٌام الدولة الثانٌة، وٌوضح للعالم أن المرار 
األممً كان له سوابك بموجب إتفالٌات الزمت إسرائٌل نفسها بها مثل كامب دٌفٌد 

سطٌنً بالوجود وإلامة دولته وأوسلو ووادي عربة، والتً تطرلت إلى حك الشعب الفل
 المستملة، وإسرائٌل طرف فً كل هذه االتفالٌات.

ً ألحكام المانون الدولً، سٌادتها على اإلللٌم  -85 من المعلوم أن من عناصر الدولة وفما
)البري والبحري والجوي( ووجود شعب وسٌادة وطنٌة األمر الذي ٌعزز من سٌادة 

اإلللٌمٌة والتً تعتدي علٌها إسرائٌل حتى هذه  فلسطٌن على مجالها الجوي ومٌاهها
اللحظة، كونها تخترق المجال الجوي الفلسطٌنً بمناسبة وبدون مناسبة وبالمحصلة فإن 

 هذا المرار ٌضع اللبنات األولى لبلستمبلل التام وفك أحكام المانون الدولً.
ً الجمعٌة بعد انضمام فلسطٌن كعضو كامل العضوٌة للٌونسكو، وعضو مرالب ف -86

العامة لؤلمم المتحدة، فإن المرار األخٌر ٌتٌح لها العضوٌة فً بالً المنظمات الدولٌة 
والوكاالت المتخصصة مثل منظمة العمل الدولٌة ومنظمة الصحة العالمٌة والمنظمات 
ً فً األراضً العربٌة المحتلة بحٌث ٌمكن تطوٌر هذه  األخرى والتً لها برامج حالٌا

ها مع أٌة دولة أخرى، سٌما وأن توفٌر الغذاء والدواء والتعلٌم وكل ما البرامج وكأن
 ٌلزم لبماء ونماء السكان فً اإلللٌم المحتل، مسؤولٌة دولة اإلحتبلل والمجتمع الدولً.

هنان وجهة نظر تمول أن اإلعتراف الدولً بحك الشعب الفلسطٌنً فً إلامة دولته  -87
جمة لحك أي شعب أحتلت أراضٌه فً تمرٌر المستملة على ترابه الوطنً هو تر

مصٌره خصوصاً فً ظل الربٌع العربً الذي أعطى للعالم أجمع إنطباع أن على هذه 
ً فلسطٌن التً أبدت وفً أكثر من مناسبة بأنها  األرض ما ٌستحك الحٌاة، وخصوصا

رض على إستعداد على التعاٌش مع اآلخر، وبالتالً فإن رفض اآلخر هذا التعاٌش ٌتعا
 مع رغبة المجتمع الدولً باإلعتراف بفلسطٌن كدولة.

وبشكل عام فإن هذا اإلعتراف هو بمثابة إلرار من المجتمع الدولً بالظلم التارٌخً  -81
للشعب الفلسطٌنً الذي إستمرت معاناته كل هذا الزمن فً حٌن أن نزاعات أخرى وفً 

صوى، كما أن هذا اإلعتراف أماكن أخرى تدخل المجتمع الدولً وحّسم أمرها بسرعة ل



أعاد للمانون الدولً بعض الزخم الذي فمده كثٌراً فً الفترة األخٌرة بمعنى أن 
الصراعات والنزاعات الدولٌة لم تعد الموة العسكرٌة السبٌل الوحٌد لفضها، إنما لد 

 ة.ٌكون المجتمع الدولً وبموجب لراراته الدولٌة أكثر حسماً للكثٌر من النزاعات الدولٌ
وعلى صعٌد المنظمات الدولٌة، ففلسطٌن عضو كامل العضوٌة فً العدٌد من  -83

المنظمات اإلللٌمٌة والتً ٌسبك بعضها إنشاء األمم المتحدة نفسها مثل جامعة الدول 
العربٌة ومنظمة المؤتمر اإلسبلمً ومنظمة عدم اإلنحٌاز، وبالتالً فإن لبول فلسطٌن 

لطموح للشعب الفلسطٌنً إال أنها خطوة متمدمة وفً بهذه الصفة وإن لم تكن غاٌة ا
اإلتجاه الصحٌح، وأن العالم أدرن بأن عمارب الساعة لن تعود للوراء، وأن هنان شعب 

 لن ٌمبل عن تراب فلسطٌن أي مكان لكً ٌمٌم دولته علٌه.
أوضح المرار األممً ردة فعل إسرائٌل المتسرعة بإنشاء العدٌد من المستوطنات فً  -21

ألراضً العربٌة المحتلة وردة فعل اإلتحاد األوروبً حٌال هذا الموضوع والذي ا
سجلت بعض بلدانه سابمة جدٌدة كاستدعاء السفراء لبلستٌضاح، األمر الذي ٌعنً أن 
بعض الممارسات التً كانت سائدة فً الماضً لم ٌعد لها وجود فً عالم الٌوم مثل 

أراضً الغٌر، وأن هنان لغة جدٌدة الٌوم هً  التمٌٌز والفعل العنصري والعدوان على
لغة االحتكام للعمل والمنطك والتً ٌتولى السهر علٌها المجتمع الدولً ألن المول بعكس 
ذلن ٌكرس لناعات المواطن فً العالم الثالث بشكل عام والعالمٌن العربً واإلسبلمً 

 تطبٌك.بشكل خاص بسٌاسة االزدواجٌة فً المعاٌٌر واالنتمائٌة فً ال
وفً إطار الشراكة األورومتوسطٌة )ٌورومٌد( وبما أن فلسطٌن تمع على ضفاف  -28

المتوسط، فإنه ٌمكن لها االستفادة من برامج هذه الشراكة التً انبثمت عن إعبلن 
برشلونة، وذلن من خبلل إبرام إعبلنات واتفالٌات مباشرة مع دول اإلتحاد األوروبً 

ً على مناحً الحٌاة فً المجاالت السٌاسٌة واال لتصادٌة األمر الذي ٌنعكس إٌجابا
ً بٌن  المختلفة فً فلسطٌن، سٌما وأن البٌئة مهٌأة لذلن من حٌث لرب المسافة جغرافٌا
الطرفٌن ولوجود مكاتب تمثٌل لفلسطٌن فً بعض البلدان األوروبٌة وتعاطف الرأي 

 العام األوروبً مع لضٌة الشعب الفلسطٌنً.
الدولً بفلسطٌن لد ٌُسهل الطرٌك أمام بعض الخطوات من أجل استكمال  إن االعتراف -22

اإلجراءات الخاصة باالستمبلل التام مثل إصدار الجنسٌة أو العملة الفلسطٌنٌة وإصدار 
 جواز السفر الخاص برعاٌاها المعترف به دولٌاً بدالً من الوثٌمة المعمول بها حالٌاً.

الحضارات واألدٌان فً الفترة الماضٌة والذي أحد أسبابه  إذا ُوجد نوع من التصادم بٌن -29
الظلم التارٌخً لمضٌة شعب فلسطٌن، فإن مثل هذا اإلعتراف لد ٌُساهم فً تخفٌف حدة 
هذا التصادم وٌفتح مجاالت أوسع للحوار بٌن الثمافات واألدٌان بما ٌُساهم فً إٌضاح 

 بعض حاالت سوء الفهم.
لتً صوتت مع المرار، أن لضٌة فلسطٌن لم تعد لضٌة تهم ٌستدل من توزٌع الدول ا -24

العالمٌن العربً واإلسبلمً فمط كون عدد هذه الدول بحدود خمسون دولة تمرٌباً، وإذا 
( دولة، فإن ذلن 891تم ممارنة هذا العدد مع عدد الدول التً صوتت لصالح المرار)

 ولً بأسره.ٌدل على أن الموضوع أصبح ذا بعد دولً ٌهم المجتمع الد



عّزز اإلعتراف الدولً بفلسطٌن أهمٌة التنسٌك العربً فً المحافل الدولٌة، فالمشروع  -25
لدمه مندوب السودان ودعمه مندوبً بعض الدول العربٌة، كما هو الحال فً االلتجاء 
لمحكمة العدل الدولٌة بمضٌة الجدار الفاصل الذي كان ٌموده وٌنسك له األردن ومصر، 

 ٌنسجم مع االتجاه العالمً الذي ٌسٌر نحو التحالفات اإلللٌمٌة. هذا الجهد
وعلى صعٌد اإلللٌم فإن اإلعتراف ٌدفع ببعض دول الجوار لفلسطٌن والمعنٌة بالصراع  -26

اإلسبلمً إلى توظٌف جزء من اإلنفاق العسكري على مجاالت أخرى كالتمنٌة  -العربً
اإلنسان وسٌادة المانون، كون عدم االلتصادٌة وبرامج دعم الدٌممراطٌة وحموق 

االعتراف الفعلً ٌضعنا فً حالة البلحرب والبلسلم وهذه الحالة تستدعً توظٌف 
 موارد كبٌرة على تسابك التسلح واإلنفاق العسكري.

االعتراف الدولً بفلسطٌن ٌضع الشعب الفلسطٌنً ولٌادته وكافة مكونات مجتمعه أمام  -27
الوضع الحالً أشبه بمرحلة انتمالٌة األمر الذي ٌفرض  تحدٌات مستمبلٌة كبٌرة كون

علٌهم اتخاذ العدٌد من الخطوات واإلجراءات التً نرى أنها ضرورٌة من أجل 
االستمرار للوصول إلى االستمبلل التام واالعتراف الفعلً )الوالعً( ومن هذه 

 الخطوات ما ٌلً:
نها تكون ألرب إلى الموافمة من تكثٌف الجهود مع الدول التً امتنعت عن التصوٌت أل .8

المعارضة، ولد ٌمكن تنفٌذ ذلن مع كل دولة على حده لشرح لضٌة الشعب الفلسطٌنً 
ومعاناته بشكل موضوعً، سٌما وأن بعض الدول التً امتنعت عن التصوٌت هً دول 

 محورٌة ومؤثرة فً صٌاغة المرار الدولً.
ه وأطٌافه والظهور أمام العالم بحكومة سرعة توحٌد الصف لفلسطٌنً بكافة مكونات .2

واحدة وتمثٌل واحد، وإن ٌتم التعامل مع ممثل شرعً واحد، حتى ال ٌُصبح الشعب 
ً لمضٌة الخبلفات بٌن البلعبٌن الكبار فً المنطمة، مثل  الفلسطٌنً وأرضه مسرحا

الولت الخبلف النووي بٌن إٌران والعالم وإسرائٌل حول برنامج إٌران النووي، وبنفس 
 ٌشجع على أن ٌكون أكثر حزماً مع إسرائٌل بخصوص برنامجها النووي.

تعزٌز منظومة الشفافٌة والنزاهة ومحاربة الفساد داخل أراضً فلسطٌن األمر الذي  .9
ٌُعزز الدول المانحة على دعم برامج إلامة الدولة، وٌشجع المستثمرٌن األجانب 

مهم  -وكما أسلفنا–ون تعزٌز االلتصاد والعرب على إلامة مشارٌع داخل فلسطٌن، ك
 وضروري لبلستمبلل السٌاسً.

إصبلح المدرة المؤسسٌة للجهات الرسمٌة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنً وفك  .4
مفهوم الدولة، حتى ٌُسهل االنتمال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة الوالعٌة 

 )الفعلٌة(.
ق اإلنسان واالنتخابات الحّرة النزٌهة وسٌادة المانون، تعزٌز مفهوم الدٌممراطٌة وحمو .5

كون هذه األمور تعطً االنطباع بأن دولة التمدم والدٌممراطٌة هً التً تولً مثل هذه 
األمور االهتمام الذي ٌستحك، مع التنوٌه إلى أن االنتخابات التً أجرٌت فً فلسطٌن 

معاٌٌر الدولٌة إلدارة العملٌة لبل عدة سنوات شهد العالم بأسره بنزاهتها وفك ال
االنتخابٌة، وٌتوجب بهذا الصدد تعزٌز بعض الهٌاكل الوطنٌة لهذه الغاٌة مثل الهٌئة 



المستملة لحموق اإلنسان، وهٌئة إدارة االنتخابات ودٌوان المظالم ومنظمات المجتمع 
 المدنً.

ل فلسطٌن حتى ال وضع األطر الخاصة للمصالحة الوطنٌة أو العدالة االنتمالٌة داخ .6
ٌترن أٌة ذرٌعة ألي جهة بأنه ال ٌمكن إلامة دولة لابلة للحٌاة فً ظل حالة االنمسام 

 داخل المجتمع الفلسطٌنً.
تعزٌز استمبلل السلطة المضائٌة من حٌث النصوص التشرٌعٌة والتطبٌك العملً، كون  .7

دولة بمفهومها وفك المضاء المستمل والمحاٌد والنزٌه والفعال من أحد أهم عناصر ال
أحكام المانونٌن الدولً والداخلً وفك نظرٌة وحدة المانونٌن، سٌما وإذا أدركنا أن من 
أهم مبلمح المضاء الجنائً الدولً العمل وفك مبدأ التكاملٌة مع األنظمة المضائٌة 

 الوطنٌة.
فتح لنوات للحوار الداخلً بٌن كافة مكونات المجتمع الفلسطٌنً، إذ ال ٌُعمل أن ندعو  .1

للحوار مع اآلخر ونحن مختلفٌن، وٌتوجب لتحمٌك هذا الهدف تجنب سٌاسة اإللصاء 
 لآلخر.

إٌجاد برامج للتوعٌة اإلعبلمٌة والثمافٌة المانونٌة ألهمٌة هذه الخطوة خصوصاً لؤلجٌال  .3
خصوصاً بعد تعاظم ثورة اإلتصاالت والمعلوماتٌة وذلن لوجود نوع من حالة الجدٌدة، 

 عدم الفهم الواسع والعمٌك ألبعاد المرار الدولً.
عدم التولف عند هذا الحد، بل ٌتوجب مضاعفة الجهد لتحمٌك الهدف البعٌد للوصول  .81

ف الممابل بأن إلى اإلعتراف الكامل والفعلً )الوالعً(، حتى ال تتحمك أطروحات الطر
 هذه الخطوة أحادٌة الجانب.

 
  -وفي الختام:

فعلى الرغم من إدعاء البعض من رمزٌة الخطوة، فإنها وبكل المماٌٌس خطوة هامة جداً 
وال بد منها من أجل تحمٌك االعتراف النهائً والكامل أو االعتراف الوالعً والفعلً، 

من دائرة اهتمام المجتمع الدولً، وبمدر  وساهمت فً إعادة المضٌة الفلسطٌنٌة للمربع األول
أهمٌتها لفلسطٌن فهً مهمة لؤلردن الذي كان ٌعانً من أطروحات الوطن البدٌل والتهجٌر 
المسري للسكان، ومهمة للعالمٌن العربً واإلسبلمً كونهم استطاعوا إٌصال رسالة للعالم أننا 

نعمل معها ومن أجلها إذا استطاعت دعاة سبلم عادل وشامل وأننا جزء من المنظومة الدولٌة 
 أن تعاملنا كما تعامل اآلخرٌن

*  *  * 
 


