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 "التحرك الدولي بعد رفع مكانة فلسطین في األمم المتحدة أولویات"

  
كریم البرغوثي، قیس عبد الكریم، عبد ال ، ملوح الرحیم عبد، القادر الحسیني عبد، قسیس نبیل الحضور (مع حفظ األلقاب):

حنان  عزمي الشعیبي، رامي مھداوي، ریما كتانة نزال، ،أبو عرفة عبد الرحمن ة،راغمأحمد مجدالني، مریم صالح، أیمن د
  .عشراوي، لیلي فیضي

 
  آآلء كراجة. طاقم "مفتاح":

  
  :مقدمة

  
 الثاني تشرین 29 في كدولة غیر عضو بصفة مراقب بعد رفع مستوى التمثیل السیاسي لفلسطین في األمم المتحدة

على مستوى العالقات الدولیة والمواثیق  من مختلف الجوانب،في أبعاد ھذا اإلنجاز من الضروري البحث  بات، الماضي
والقضایا ، واألمني الدولیة، وكذلك على صعید التحرك السیاسي والقانوني والمعاھدات وعضویة فلسطین في الوكاالت

  .تھا قانونیًاإسرائیل االحتاللیة ومساءل بھدف تجسید الدولة وردع ممارساتالھیكلیة والتنظیمیة 
  

  النقاش: 
  

  اإلطار العام 
  

لبحث في لالعمل ضمن إطار عام و، ھذا اإلنجاز الدبلوماسي والبناء علیھ اإلسراع في انتھازمن الضروري أصبح لقد 
لسطین لف وذلك بتعزیز الحضور الدبلوماسي والسیاسي السیاق، في ھذاالتفصیلیة والفنیة المتطلبات الالزمة الختیار آلیة التحرك 

وقوف عنده وإال فإن الحتى یكون ھذا اإلنجاز خطوة على طریق العضویة الكاملة، ، ضمن المحددات الدولیة بمكانتھا الجدیدة
  ، وسیفقده المصداقیة.ذكرى احتفالیةو شعارسیحولھ لمجرد 

  
ما كان من ، 1967یة لعام والذي تكمن أھمیتھ أیضًا في االعتراف الدولي بحدود الدولة الفلسطین ونتیجة لھذا اإلنجاز

عت وسارمسبوق،  غیر بشكل القدس في خاصةو الغربیة الضفةفي كثفت نشاطھا االستیطاني دولة االحتالل اإلسرائیلي إال أن 
وصادرت بذلك آالف  الضفةباقي لتفصل بذلك القدس عن  الغربیة، الضفة في E 1  منطقة یسمى ما بناءبإصدار قرار 

لفلسطینیین وممتلكاتھم تحت أعینھا، على ا موأطلقت العنان لمستوطنیھا في اعتداءاتھ، الفلسطینیةالدونمات من األراضي 
كل المواثیق بما یخالف  شرعیة، غیر وبصورة ، ناھیك عن احتجازھا ألموال الضریبة الفلسطینیة التي تجمعھاوبحمایة جیشھا

  .والمعاھدات الدولیة
  

  تمكین الوضع الداخلي 
  

الدفع باتجاه من أجل  تصویب البنیة الداخلیة لكي تستند إلى إمكانیات وأساس متین یجبع التحرك الدولي وبالتوازي م
إعادة تعریف و تغییر مفھوم ودور السلطةالبحث في و، جمیع األطرافالتي تحتاج إلى إرادة سیاسیة من قبل  المصالحة إنجاز
  المصالحة. ذو مصداقیة إذا لم تتم وإیجاد برنامج اعتراضي، اخاصة الخارجیة منھ ھاوظائف

إن االنضمام للمنظمات الدولیة والمعاھدات والوكاالت، البد وأن یأتي في سیاق متفق علیھ من قبل منظمة وعلیھ ف
بما المنظمات المراد االنضمام إلیھا وجدواھا عن  ًابحث مسبقالالبد من كذلك التحریر الفلسطینیة بما یخدم فلسطین كدولة، 

  .ودولیًا الوالیات المتحدة األمریكیةإسرائیل والشتباك مع یضمن ا
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القاضي بحمایة النساء في مناطق  1325 القرار ومنھاداخلیًا تفعیل القرارات األممیة  ذلك یجب باإلضافة إلى
  .CEDAW-سیداو -، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالقرار صنع لمراكز وصولھم وضمان، الصراع

  
  تعدیل الموازین استراتیجیًا

  
من المھم  إیجاد خطوات عملیة من أجل استغالل حالة الزخم التي رافقت االعتراف بالدولة الفلسطینیة بسرعة 

  على صعیدین:  والذي یتحقق، القانونیة للعملیة السیاسیة األسستصویب العمل على تعدیل الموازین استراتیجیًا ووفعالیة، و
  

اإلصرار على الشروط الراھنة للمشاركة في المفاوضات والعمل على تطویرھا، بوقف و یة األسس التفاوضیة،إمكان األول:
على األرض حیث أن العملیة السیاسیة  استراتیجیًاالموازین  عدیلتو، خاصة القدامى منھماألسرى  االستیطان واإلفراج عن

  بتنفیذ القرارات الدولیة ولیس المساومة علیھا.المفاوضات  حصرذلك بوبمجملھا وبإطارھا یجب أن تتغیر، 
  

 انتھاكھا، وعلى جرائم الحرب التي ارتكبتھا ئیليدولة االحتالل اإلسرا محاكمةوالقانون الدولي لمساءلة  أدواتاستخدام  وثانیًا:
  حتالل.فعلي على إسرائیل إلنھاء االالضغط للاستخدام ھذه األدوات في إطار إستراتیجیة ، وللقانون الدولي

الذي تتحرك إسرائیل  فرض قواعد االشتباك مع المستوطنین في السیاق األمنيووقف التنسیق األمني مع إسرائیل، یتوجب كما 
  شرعیة تحركھم في الضفة الغربیة. من خالل إجراءات قانونیة تبحث في عدموذلك ، من خاللھ

  
  لتوصیات: ا

  
بما یخدم المصلحة الفلسطینیة في مواجھة  في جدوى كل منھا منظمات الدولیة، والبحثإیجاد خطة لالنضمام لل -1

 ا دولیًا.یعزز فرصھوبما  االحتالل على األرض،
ضد التمییز والمعاھدة الدولیة جنیف، ومنھا اتفاقیة  ،قانونیًا القانون الدولي لمحاصرة إسرائیل أدواتستخدام ا -2

   .نظام روماوالعنصري، 
 الدعوة إلى االنتخابات. ومن ثم، وز كل اإلشارات السلبیة في ھذا السیاقوتجا اإلسراع في الذھاب للمصالحة -3
وقف التنسیق األمني مع إسرائیل، وفرض قواعد االشتباك مع المستوطنین في السیاق األمني، من خالل إجراءات  -4

  سطینیة.قانونیة تبحث في عدم شرعیة تحركھم في الضفة الغربیة، واستباحتھم لألراضي ومقدرات الدولة الفل
والمجتمع  زج المجتمع الدولي في معركة إقصاء إسرائیل وعزلھا دولیًا، وإدخال الحركة النسائیة والمنظمات الشعبیة   -5

 .من أسالیب المقاومة ضمن المعركة، سواًء بمقاطعة البضائع اإلسرائیلیة وغیرھا المدني

نعت أو تلك التي اعترضت على التصویت من أجل التي امتالدول مخاطبة وسقف التمثیل مع كل الدول الصدیقة، رفع  -6
  .في المستقبل تدعم الموقف الفلسطیني دولة فلسطینیة، لكي

إعادة تعریف و انعقاد المجلس المركزي وكذلك اللجنة القیادیة األولى من أجل البحث في تغییر مفھوم ودور السلطة -7
 ا.خاصة الخارجیة منھ ھاوظائف

و، واالنقطاع عنھ خاصة أن االتفاق لم یحدد مسبقًا أنھ سینتھي إلى حل الدولتین بل إعالن فشل اتفاق أوسلالبد من  -8
 . شار إلى مرحلة انتقالیة مفتوحةأ

 ، لتنفیذ القرارات الدولیة ولیس المساومة علیھا.مؤتمر دولي أساسھ الشرعیة الدولیةل الدعوة -9


