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المــــلخص:
دعا المشاركون في الندوة العلمية التي نظمها معهد فلسطي ـن ألبحاث األمن القوم ـي بالتعاون مع مركز
عمان لدراسات حقوق اإلنسان بتاريخ  2020/10/12بعنوان "انعكاس صفقة القرن والتطبيع مع دولة
االحتالل على حقوق االنسان" ،بمشاركة من ممثلي منظمات حقوق اإلنسان وخبراء من مصر والمغرب
وتونس والجزائر وسوريا ولبنان والعراق واألردن وفلسطين ،إلى تشكيل أوسع ائتالف دولي لنصرة الحق
الفلسطيني وإعادة تظهير القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي ضمن إطار عمل منظم
لالشتباك السياسي والقانوني في مواجهة صفقة القرن باعتبارها بلطجة دولية وعودة إلى قانون الغاب،
تمس ما أنجزته البشرية طوال سبعين عاما مضت من مبادئ وقواعد وقيم وأخالق ،واعتبروا أن الدفاع
عن الحقوق الفلسطينية هو دفاع عن النفس في مواجهة انتهاكات إنسانية اإلنسان وحقوقه وحق الشعوب
في تقرير المصير واختيار طرق تطورها بحرية ،معتبرين أن صفقة القرن باعترافها بسيادة دولة االحتالل
االستعماري وسيطرتها األمنية على كل فلسطين التاريخية وشرعنتها للضم تمثل تجسيدا كامال لنظام
األبارتهايد ،وأن التطبيع مع دولة االحتالل هو مكافأة لها على جرائمها الحربية والجرائم ضد اإلنسانية
التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين والعرب وتكريس وشرعنة للنظام االستعماري االستيطاني تمكنه من
اإلفالت من المساءلة والعقاب وتشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ،كما تفسح له
المجال للهيمنة على كامل المنطقة العربية.
قام الحضور في بداية الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجالال وترحما على روح فقيد المعهد وفلسطين
(د.ياسر نعيم عبيد هللا) .ورحب د .نايف جراد  -مدير عام معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي -
بالمشاركين والمشاركات مؤكدا على أهمية تضافر جهود منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعربية
وكل المدافعين عن تلك الحقوق أينما كانوا لنصرة الحق الفلسطيني والعمل من أجل الضغط لتطبيق
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ق اررات الشرعية الدولية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي واإلنساني وحقوق االنسان والجنائي والعرفي
وق اررات مجلس حقوق اإلنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل آليات اإللزام
الدولية من قبل المجتمع الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة
على أرض وطنه في ظل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وافتتحت الندوة بكلمة من معالي أ.د .محمد فهاد الشاللدة /وزير العدل الفلسطيني ،الذي ثمن قيام
مع هد فلسطين ومركز عمان بتنظيم هذه الندوة الهامة بهذه المشاركة الواسعة من نشطاء وممثلي
منظمات حقوق اإلنسان من مصر واألردن وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين
والمهجر ،مؤكدا على رفض القيادة الفلسطينية القاطع لصفقة القرن ومخطط الضم واتفاقيات التطبيع
لتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكها الصريح والواضح لق اررات مجلس األمن
والجمعية العامة لألمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الدولي واإلنساني وحقوق االنسان ،مشي ار إلى
السعي الفلسطيني الجاد لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين لدى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضايا
لدى المحاكم الوطنية وعقد جلسة خاصة لمحكمة الشعوب.
في ختام الندوة تال د .عمار دويل مدير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان (ديوان المظالم) بيانا ختاميا
تضمن توجهات وتوصيات أجمع عليها المشاركون.
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الخلفية واإلطار العام وجدول األعمال

عنوان الندوة" :انعكاس صفقة القرن والتطبيع مع دولة االحتالل على حقوق اإلنسان".
المشاركون :ممثلو منظمات حقوق اإلنسان وخبراء من مصر والمغرب وتونس والجزائر وسوريا ولبنان
والعراق واألردن وفلسطين.
الموعد :يوم االثنين.2020/10/12 ،
الخلفية واإلطار العام:
تحظى حقوق اإلنسان؛ كحقوق متأصلة في جميع البشر دون تمييز ،بأهمية كبيرة في العالقات الدولية
والصراعات والحروب ،ويؤكد ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وكافة االتفاقيات
والمعاهدات الدولية ،على ضرورة احترام هذه الحقوق ،وتمثلها والعمل بموجبها ،واالمتناع عن القيام
بأية أفعال تشكل مساسا أو انتهاكا لها .ولطالما شغلت هذه المسألة في تجلياتها وتمثالتها على صعيد
الصراع العربي الصهيوني منظمات حقوق اإلنسان واألكاديميين والباحثين المختصين ،وقد جاء ما
سمي بـ ـ ـ "صفقــة القرن" وما ارتبط بها من مخطط ضم استعماري ومن اتفاقيات تطبيع مع دولة
االحتالل ،لتطرح بقوة سؤال حقوق اإلنسان الفلسطيني والعربي ،الفردية والجماعية ،ومدى احترام هذه
المخططات واالتفاقيات لمبادئ وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العرفي ،ولق اررات الجمعية العامة ومجلس
األمن الدولي ومجلس حقوق اإلنسان ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية .ويرتبط بذلك
أسئلة كثيرة تتعلق باستخدام القوة في العالقات الدولية وحل الصراعات والعدالة الدولية ،وأولوية حقوق
اإلنسان في أي سالم عادل ومستدام ،وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار طرق تطورها ،والطبيعة
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المؤقتة لالحتالل العسكري وضم اإلقليم المحتل واحتجاز السيادة الوطنية ،وما يتصل بذلك من طبيعة
وسياسات وممارسات لالستعمار االستيطاني كاستيطان األرض واالستيالء القسري عليها ونقل السكان
والتهجير القسري ،وسياسات وإجراءات عنصرية وتمييزية وتصفية عرقية وأبارتهايد وإبادة جماعية،
وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسان ،يحرمها ويجرمها القانون الدولي وشرعة حقوق اإلنسان ،ويدعو
لمالحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وعدم إفالتهم من العقاب.
وقد استهدفت الندوة التي نظمها معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات
حقوق اإلنسان ،إلقاء الضوء على انعكاسات صفقة القرن والضم والتطبيع على حقوق اإلنسان
الفلسطيني والعربي ،والكشف عما تمثله من انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ،والوقوف على
رؤية المنظمات الفلسطينية والعربية المعنية بحقوق اإلنسان واألكاديميين والباحثين المختصين ،تجاه
هذا الوضع ،وكيفية مواجهة التحديات والتهديدات الماثلة والتي تحتملها تطورات األحداث على هذا
الصعيد ،ومتطلبات التحرك المشترك لمواجهة المخاطر على حقوق اإلنسان والشعوب في إطار
المسؤولية الوطنية والقومية واإلنسانية.
 جــدول األعمــال:

الجلسة األولى:
 الوقوف دقيقة صمت إجالال وإكبا ار وترحما على روح فقيد المعهد وفلسطين د .ياسر نعيم
عبيد هللا.
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 كلمة ترحيبية :د .نايف جراد /مدير عام معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي ،عضو المجلس
الوطني الفلسطيني وعضو لجنة الدستور ،عضو األمانة العامة للجمعية العربية للحريات
األكاديمية ،رئيس جامعة االستقالل سابقا.
 كلمة االفتتاح ألقاها أ .د .محمد فهاد الشاللدة /وزير العدل الفلسطيني ،قانوني وأكاديمي،
يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي تخصص قانون دبلوماسي ،وهو مدير المعهد
الفلسطيني للقانون الدولي اإلنساني ،ودرس القانون في عدة جامعات فلسطينية ،وشغل عمادة
كليتي الحقوق في جامعة القدس ،والقانون والعلوم الشرطية في جامعة االستقالل.

 مداخالت وأوراق عمل
 د .حافظ أبو سعده ،ناشط في مجال حقوق اإلنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوقاإلنسان ،عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

 د .هيثم مناع ،كاتب وباحث وناشط حقوقي سوري ،من مؤسسي اللجنة العربية لحقوق اإلنسانوالمتحدث باسمها سابقا ،رئيس المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخيرية ،رئيس المعهد
االسكندنافي لحقوق اإلنسان.
 د .لبنى بايوق ،أكاديمية وباحثة ،عضو اللجنة العلمية لمركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان،عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للحريات األكاديمية.
 أ .عصام يونس ،مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوقاإلنسان في فلسطين ،ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .
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تعقيب :أ .شعوان جبارين ،مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق االنسان ،األمين العام للفيدرالية
الدولية لحقوق اإلنسان.
إدارة الجلسة :د .عمر رحال ،أكاديمي وباحث ،مدير مركز إعالم حقوق االنسان والديمقراطية "شمس".

الجلسة الثانية:
 مداخالت وأوراق عمل
 د .عزيز غالي ،ناشط حقوقي ،رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان. البروفيسور إياد البرغوثي ،أكاديمي وباحث ،مدير عام مركز رام هللا لحقوق اإلنسان ،رئيسالشبكة العربية للتسامح.
 أ .جمانة مرعي ،ناشطة ومدربة في مجال حقوق اإلنسان ،مديرة المعهد العربي لحقوق اإلنسانفي لبنان.
 أ .المحامي هوكر جتو شيخة ،حقوقي وناشط مدني كردي عراقي ،خبير في الرقابة الدوليةعلى االنتخابات ،رئيس شبكة شمس للرقابة على االنتخابات ،رئيس مجلس أمناء منظمة
النجدة الشعبية ومدير المكتب التنفيذي لتحالف االقليات العراقية.
تعقيب :د .حسن جبارين ،أكاديمي ومحامي وناشط قانوني ،مؤسس ومدير عام مركز عدالة
لحقوق اإلنسان.
إدارة الجلسة :د .نظام عساف ،أكاديمي وباحث ،مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان،
األمين العام للجمعية العربية للحريات األكاديمية.
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أسئلة ومناقشات :د .حسين رداد ،أ .خليل أبو كرش ،د .نجاح دقماق ،د .لور أبي خليل ،أ.
باسل كويفي ،أ .باسل تقي الدين.
البيان الختامي والتوصيات :د .عمار دويك ،أكاديمي وباحث ،مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
"ديوان المظالم".
*مالحظة :تغيب ممثال تونس والجزائر عن المشاركة في الندوة إلكترونيا ألسباب خاصة وفنية لكنهما
شاركا في الترتيبات وإعداد التوصيات.

 نتائج وتوصيــات الندوة
في نهاية الندوة قام د .عمار دويك ،مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،بتلخيص
أعمال الندوة ومخرجاتها ،وتال بيانا أوليا تضمن العديد من التوجهات والتوصيات التي أجمع عليها
الحضور ،وهي اآلتية:
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 التوجهـــــات
تحدث في الندوة خبراء قانونيون وحقوقيون من فلسطين ،األردن ،لبنان ،سوريا ،العراق ،تونس ،المغرب،
الجزائر.
يأتي تنظيم هذه الندوة في ظل تحديات ومخاطر غير مسبوقة تمر بها القضية الفلسطينية ،وسيكون
لها تأثيرات بعيدة المدى ليس على حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وإنما في المنطقة العربية؛ بل
وعلى مستوى العالم.
فالهدف من تمرير صفقة القرن ليس فقط ضرب القانون الدولي كمرجعية لحل القضية الفلسطينية،
وإنما ضرب مبادئ القانون الدولي كمرجعية للعالقات والسياسة الدولية.
تحدث المشاركون في عدة محاور وقدموا وجهات نظر متعددة حول األبعاد القانونية والسياسية
واالقتصادية والحقوقية لصفقة القرن وخطوات التطبيع العربي اإلسرائيلي .وقد أجمع المشاركون على
عدد من النقاط ،منها:
صفقــة القرن:
 .1رفض صفقة القرن باعتبارها حال أحاديا مبني على منطق القوة وفرض األمر الواقع وليس على
مبادئ القانون الدولي.
 .2تعبر صفقة القرن وتتبنى رؤية اليمين الصهيوني المتطرف في الحل للصراع.
 .3تخالف الصفقة القانون الدولي بشكل صارخ ،فهي تلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
وحق الالجئين في العودة ،وحق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم واستخدام مواردهم ،وتكرس
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االحتالل ونظام الفصل العنصري وتشرعن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل .كما أنها تخالف ق اررات
الشرعية الدولية (ق اررات مجلس األمن ،الجمعية العامة ،محكمة العدل الدولية بشأن الجدار).
 .4تعزز هذه الخطة/الصفقة سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وتكرس أبدا االحتالل
تحت قشرة "كانتون تحت السيطرة" تسميه دولة.
 .5تحاول االستفادة من حالة الضعف وعدم االستقرار التي تمر بها المنطقة العربية لتصفية القضية
الفلسطينية وتحويلها إلى قضية اقتصادية وتفريغها من محتواها وبعدها الوطني والقومي والقانوني.
التطبيـــع العربــي اإلسرائيلــي:
 .1يأتي التطبيع بين بعض األنظمة العربية وإسرائيل في سياق صفقة القرن وهو محاولة لتجاوز
الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة.
 .2يعتبر التطبيع خيانة للموقف الفلسطيني وللمبادرة العربية للسالم ،وهو يشجع المعتدي على
االستمرار في جرائمه.
 .3الدول العربية ،وباقي دول العالم ،عليها االلتزام بموجب القانون الدولي (الت ازم الطرف الثالث) بعدم
االعتراف بأي خطوات أحادية غير قانونية مثل صفقة القرن.
 .4التطبيع خطير ليس على الفلسطينيين فقط ،وإنما على حالة حقوق اإلنسان في المنطقة العربية
بشكل عام ،خاصة في ظل وجود تعاون اقتصادي بين بعض األنظمة العربية وبعض الشركات
اإلسرائيلية التي تبيع أنظمة تجسس الكترونية واختراق للخصوصية ،وقد استخدمت بعض األنظمة هذه
البرمجيات في التجسس على معارضين سياسيين من مواطنيها.
 .5يقدم التطبيع عمقا استراتيجيا لدولة االحتالل ،دون أن يلزمها بأنها االحتالل ،كما يفتح لها األسواق

11

العربية ،وبالتالي هو يمكن لدولة االحتالل اقتصاديا في المنطقة؛ األمر الذي سيشجعها على االستمرار
في احتالل األراضي العربية.
 التوصيــــــات
 .1فلسطينيــــاً:
 ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،وإتمام المصالحة ،وإعادة االعتبار للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية،وتنظيم االنتخابات العامة بأقرب وقت.
 دعم أشكال المقاومة المختلفة المتفقة مع القانون الدولي ،وتطوير نماذج جديدة من المقاومة الشعبيةالسلمية على غرار تجارب دولية مثل الهند وجنوب إفريقيا.
 .2عربيـــاً:
 مواصلة النشاط المدني لرفع الوعي بخطورة صفقة القرن واتفاقيات التطبيع خاصة بين الجماهير. العمل على إعادة االعتبار للعالقات الفلسطينية بالقوى الشعبية العربية. تعزيز التنسيق بين الموقف الفلسطيني واألردني وأية دولة عربية ذات مواقف واضحة في رفضالضم.
 .3دوليـــاً:
 تعزيز وتطوير االشتباك القانوني والحقوقي مع االحتالل ،وتفعيل اآلليات الدولية المتاحة بما فيذلك اللجوء إلى الجمعية العامة لطلب أري استشاري من محكمة العدل الدولية في عدد من القضايا
من ضمنهما صفقة القرن ووعد بلفور ،والتركيز على الحصول على ق ار ارت من اآلليات الدولية المختلفة
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ذات بعد إجرائي مثل الق اررات المتعلقة بحظر التعامل مع المستوطنات ودعم اللجوء إلى المحاكم
الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول ذات االختصاص الدولي لمالحقة
مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومن يدعمهم ،وتحميل االحتالل المسؤولية المدنية والجنائية عن االحتالل.
 تفعيل العالقة مع الحراكات الحقوقية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وتعزيز الدبلوماسيةالشعبية والرقمية.
 تعرية الدور األمريكي الذي لم يعد أمينا على مبادئ األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وإطالقدعوة دولية لطلب نقل مقر األمم المتحدة من نيويورك.
 تبني إعالنا بديال عن صفقة القرن يوضح رؤية قانونية وحقوقية إلنهاء الصراع يكون مستندا إلىالقانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية.
 تعزيز العالقة مع القوى الصاعدة في أمريكا وأوروبا الرافضة للخط العنصري اليميني إلدارة ترمبوغيره من الحكومات األوروبية اليمينية.
 التأثير على الشريك األهم في عملية السالم وهو االتحاد األوروبي ودفعه ألخذ موقف حقيقي لصالحالدولة الفلسطينية ذات السيادة.
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مداخالت المشاركين وأوراق العمل
صفقة القرن انتهاك للقانون الدولي مبادئ حقوق االنسان
د .حافظ أبو سعدة

بالنظر إلى خطة السالم المقتﺮحة مﻦ الﺮئيس األمﺮيﻜي "دونالد تﺮامب" ،المعﺮوفة باسﻢ "صفقة
القﺮن" وجدنا أنها تنتهك القانون الدولي وعدد مﻦ االتفاقيات الدولية ومبادئ أساسية خاصة بحقﻮق
اإلنسان ،باإلضافة إلى ذلك تقﻮم الخطة بشﻜل أساسي على استبعاد ﻃﺮف أساسي في "الخطة"/
الصفقة ،حيث لم يتم مشاورة الجانب الفلسطيني في االتفاقية ولم تتم أي مباحثات معه.
تنتهك صفقة القﺮن العديد مﻦ القﺮارات والمﻮاثيﻖ الدولية ومبادئ حقﻮق اإلنسان في عدة نقاط على
النحو التالي:
 مبدأ حﻖ تقﺮيﺮ المصيﺮ. مبدأ سيادة الدولة. -مبدأ الحﻖ في العﻮدة.
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أوالً :تنص الخطة على أن""كل المستوطنات اإلسﺮائيلية في الضفة الغﺮبية ستضم إلسﺮائيل" كما
تتضمﻦ الخطة استمﺮار السيطرة اإلسﺮائيلية على معظم الضفة الغﺮبية التي احتلتها إسﺮائيل عام
 ،1967وضﻢ الﻜتل االستيطانية الضخمة في الضفة الغﺮبية إلى دولة إسﺮائيل وبقاء مدينة القدس
موحدة تحت السيادة اإلسﺮائيلية".
وهو ما يخالف العديد مﻦ االتفاقيات الدولية وأهمها قﺮار األمم المتحدة:
 رقﻢ  242الذي ينص على "عدم شﺮعية استخدام القوة وعدم جواز االستيالء على األ ارضيعﻦ ﻃﺮيﻖ الحﺮب".
 قﺮار مجلس األمﻦ رقﻢ  446لسنة  1979الذي نص على "أن سياسات وممارسات إسﺮائيلإلقامة المستوطنات في األ ارضي الفلسطينية واأل ارضي العﺮبية األخﺮى المحتلة منذ عام
 1967ليس لها أي شﺮعية قانﻮنية".
 بما أن إسﺮائيل قد استولت على األ ارضي العﺮبية نتيجة للحﺮب ،فﺈن أي محاولة إلنشاءمستوطنات إسﺮائيلية مصطنعة أو ضم األ ارضي المحتلة سوف تتعارض بشﻜل مباشﺮ مع
مختلف قﺮارات مجلس األمﻦ ،وأحﻜام محﻜمة العدل الدولية وميثاق األمﻢ المتحدة.
 ذكﺮت محﻜمة العدل الدولية في أريها بشأن "تشييد الجدار" ،أهمية اتفاقية جنيف الﺮابعة فيمايتعلق بالنﺰاع المذكور .وأوضحت المحﻜمة أنه بما أن "إسﺮائيل واألردن كانا ﻃﺮفيﻦ في
االتفاقية المذكورة عند اندالع النﺰاع المسلح في عام  ،"1967فﺈن "االتفاقية قابلة للتطبيﻖ في
األ ارضي الفلسطينية التي كانت قبل النﺰاع تقع شﺮق الخط األخضﺮ والتي كانت خالل ذلك
الصﺮاع الذي احتلته إسﺮائيل ،وال توجد حاجة إلجﺮاء أي تحقيﻖ في الوضع المسبﻖ الدقيق
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لتلك األ ارضي" .كما أكد مجلس األمﻦ أن اتفاقية جنيف الﺮابعة تنطبق على األ ارضي العﺮبية
التي تحتلها إسﺮائيل منذ عام .1967
حيث ذكﺮت المادة  49مﻦ اتفاقية جنيف الﺮابعة أنه "ال يجﻮز لسلطة االحتالل تﺮحيل أو
نقل أجﺰاء مﻦ سﻜانها المدنيين إلى األ ارضي التي تحتلها" .باإلضافة إلى ذلك يعتبﺮ
البروتوكول األول لسنة  1977الملحق باتفاقية جنيف أن "تقوم دولة االحتالل بنقل أجﺰاء مﻦ
سﻜانها المدنيين إلى األ ارضي التي تحتلها "خﺮق جسيم" لالتفاقيات والبروتوكول المذكور .كما
أن نظام روما األساسي للمحﻜمة الجنائية الدولية لعام  1998يعﺮف فعل تشريد السﻜان
المذكور أعاله بأنه جﺮيمة حﺮب.
ثانيــاً :جعل القدس عاصمة إسﺮائيل:
تنص االتفاقية على أن "القدس غيﺮ مقسمة عاصمة إلسﺮائيل" وهﻮ ما يعتبﺮ انتهاك وخﺮق
واضح للعديد مﻦ القﺮارات الدولية حيث:
 ينص قﺮار التقسيﻢ الصادر عﻦ األمم المتحدة رقﻢ  181الصادر عﻦ الجمعية العامةعلى "أن يتﻢ إنشاء القدس باعتبارها كيانا منفصال بموجب نظام دولي تديره األمم
المتحدة".
 دعا قﺮار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ES-10 / L.22الواليات المتحدةاألمﺮيﻜية بسحب اعتﺮافها بالقدس عاصمة إلسﺮائيل .ونص على أن أي قﺮارات
تتعلﻖ بوضع المدينة "الغية وباطلة" ويجب إلغاؤها.

16

 قﺮار مجلس األمﻦ رقﻢ  ،478الذي تم إصداره في  20أغسطس  1980يعد واحدمﻦ  7قﺮارات لمجلس األمﻦ التي تدين محاوالت ضﻢ القدس الشﺮقية.
ثالثـــاً :الحق في العودة:
تتعامل اتفاقية القﺮن بمﻜياليﻦ في مبدأ الحﻖ في العودة ،حيث تنتهك حق الالجئيﻦ الفلسطينيين في
العودة ،بينما تعطي الحق كامال لالجئيﻦ اليهﻮد (يقصد به اليهﻮد الذين كانوا يعيشون في الدول العﺮبية
قبل إقامة دولة اسﺮائيل عام  1948وهجﺮة عدد كبيﺮ منهﻢ إلى إسﺮائيل أو غيﺮها مﻦ الدول) ،حيث
تنص االتفاقية على:
" إن الصﺮاع العﺮبي اإلسﺮائيلي خلق عددا متساويا تقﺮيبا مﻦ الالجئيﻦ الفلسطينيين واليهﻮد
وتؤكد أن اليهﻮد الذين فﺮوا مﻦ الدول العﺮبية عانوا مثل أقﺮانهﻢ الفلسطينيين .وتؤكد الﻮثيقة
على رفض أي عودة لالجئيﻦ الفلسطينيين إلى إسﺮائيل وإسقاط أي مطالب مستقبلية
بالتعويض .وكل الجﺊ فلسطيني ال يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثالثة خيارات:
العودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة وتبعا لقدرات الدولة أو منحه حق االستقﺮار في البلد
الذي يقيم فيه ،وبناء على مﻮافقة البلد أو إد ارجه ضمﻦ بﺮنامﺞ توزيع الالجئيﻦ الفلسطينيين
على الدول الﺮاغبة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بحيث تقبل كل دولة استيعاب
خمسة آالف الجﺊ سنويا وعلى مدار عشﺮة أعوام".
 واالتفاق بذلك يخالف اإلعالن العالمي لحقﻮق اإلنسان الصادر عﻦ األمﻢ المتحدة ،حيث تنص
المادة  13مﻦ اإلعالن على أن لﻜل شخص "الحﻖ في حﺮية التنقل واإلقامة داخل حدود كل
دولة" و"الحﻖ في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،والعﻮدة إلى بلده".
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 منه بأن11  والذي جاء في الفقﺮة،(III) 194  وقﺮار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقﻢ
 في أقﺮب وقت ممﻜﻦ لالجئيﻦ الﺮاغبيﻦ في،الجمعية العامة "تقﺮر وجوب السماح بالعودة
 ووجوب دفع تعويضات عﻦ ممتلﻜات الذين،العﻮدة إلى ديارهﻢ والعيﺶ بسالم مع جيﺮانهﻢ
يقﺮرون عدم العﻮدة إلى ديارهم وكذلك عﻦ كل فقدان أو خسارة أو ضﺮر للممتلﻜات بحيث
 بحيث يعوض عﻦ ذلك الفقدان،يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة
."أو الخسارة أو الضﺮر مﻦ قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

1. Annexation of Territory:
a. Resolution 242 stipulates the illegality of the use force and
inadmissibility of the acquisition of territory through war. UN Security
Council.
b. Resolution 446(1976) determined that the policy and practices of
Israel of establishing settlements in Palestine and other Arab territories
occupied since 1967 has no legal validity.
c. Since Israel had acquired the Arab territory as a result of war, any
attempt to create artificial Israeli settlements or annex the occupied
territory would be in direct conflict with various Security Council
Resolutions, judgments of the ICJ and the UN Charter.
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d. The ICJ in its Advisory Opinion in Construction of Wall deliberated
upon the relevance of the Fourth Geneva Convention with regard to the
said conflict. The Court reasoned that since “Israel and Jordon were
parties to the said Convention when the 1967 armed conflict broke out”,
the “Convention is applicable in the Palestinian territories which before
the conflict lay to the east of the Green Line and which, during that
conflict, were occupied by Israel, there being no need for any enquiry
into the precise prior status of those territories.” In addition, the Security
Council affirmed that the Fourth Geneva Convention was applicable to
the Arab territories occupied by Israel since 1967.
e. Article 49 of the Fourth Geneva Convention affirms that “the Occupying
Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into
the territory it occupies.”[6]Additionally, Protocol I (1977) to the Geneva
Convention deems “transfer by the Occupying Power of parts of its own
civilian population into the territory it occupies” as a grave breach of the
Conventions and the said Protocol.[7] Also, the Rome Statute of the
International Criminal Court (ICC) 1998 defines the aforementioned act
of population displacement as a war crime.
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2. Sovereignty over Jerusalem:
a. The UN Partition Resolution (General Assembly Resolution 181)
proposed that Jerusalem be established as a corpus separatum under
an international regime to be administered by the United Nations
b. United Nations General Assembly resolution ES‑10/L.22 has called
on the US to withdraw its recognition of Jerusalem as the capital of Israel.
The text says that any decisions regarding the status of the city are "null
and void “and must be cancelled.
c. United Nations Security Council Resolution 478, adopted on 20 August
1980, is one of seven UNSC resolutions condemning Israel's attempted
annexation of East Jerusalem.
3. Right of Return:
a) The “right to return” for refugees has been provided in the UN’s
Universal Declaration of Human Rights.

Article 13 of the said

Declaration.
Establishes for every individual “the right to freedom of movement and
residence within the borders of each state” and “the right to leave any
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country, including his own, and to return to his country”.
b) The United Nations General Assembly adopts resolution 194 (III),
resolving that “refugees wishing to return to their homes and live at peace
with their neighbors should be permitted to do so at the earliest
practicable date, and that compensation should be paid for the property
of those choosing not to return and for loss of or damage to property
which, under principles of international law or equity, should be made
”good by the Governments or authorities responsible.

أبرز نقاط "صفقة القرن":
-

كل المستوطنات اإلسﺮائيلية في الضفة الغﺮبية ستُضم إلسﺮائيل.

-

القدس غيﺮ مقسمة عاصمة إلسﺮائيل.

-

أال تبني إسﺮائيل أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادتها في هذه الخطة

لمدة  4سنوات.
-

وتضمﻦ الخطة استمﺮار السيطرة االسﺮائيلية على معظم الضفة الغﺮبية التي احتلتها إسﺮائيل

عام  ،1967وضﻢ الﻜتل االستيطانية الضخمة في الضفة الغﺮبية إلى دولة إسﺮائيل وبقاء مدينة
القدس موحدة وتحت السيادة اإلسﺮائيلية.
-

ولن يسمح للدولة الفلسطينية إنشاء أو تشغيل ميناء في غﺰة في المﺮحلة األولى ،وبدال مﻦ

ذلك ستوفر إسﺮائيل عبﺮ مينائي حيفا وأشدود المنشﺂت الضﺮورية الستيﺮاد وتصدير السلع والمواد
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لصالح الدولة الفلسطينية خالل السنوات الخمس األولى وبعدها يمكن للدولة الفلسطينية إقامة مﺮفأ في
غﺰة بعد الوفاء بالمتطلبات األمنية لدولة إسﺮائيل.
-

وتتحدث الخطة ألول مﺮة عﻦ موضوع "الالجئيﻦ اليهﻮد" ويقصد به اليهﻮد الذين كانوا يعيشون

في الدول العﺮبية قبل إقامة دولة إسﺮائيل عام  1948وهجﺮة عدد كبيﺮ منهﻢ إلى إسﺮائيل أو غيﺮها
مﻦ الدول .وتقﻮل الﻮثيقة إن الصﺮاع العﺮبي اإلسﺮائيلي خلق عددا متساويا تقﺮيبا مﻦ الالجئيﻦ
الفلسطينيين واليهود وتؤكد أن اليهود الذين فﺮوا مﻦ الدول العﺮبية عانوا مثل أقﺮانهﻢ الفلسطينيين.
وتؤكد الﻮثيقة على رفض أي عودة لالجئيﻦ الفلسطينيين إلى إسﺮائيل وإسقاط أي مطالب مستقبلية
بالتعويض .وكل الجىء فلسطيني ال يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثالثة خيارات :العﻮدة
إلى الدولة الفلسطينية الجديدة وتبعا لقدرات الدولة أو منحه حق االستقﺮار في البلد الذي يقيم فيه
وبناء على موافقة البلد أو إد ارجه ضمﻦ بﺮنامﺞ توزيع الالجئيﻦ الفلسطينيين على الدول الﺮاغبة
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بحيث تقبل كل دولة استيعاب خمسة آالف الجىء سنويا
وعلى مدار عشﺮة أعوام.
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سبع أطروحات حول "صفقــة القرن" والقانون الدولي
د .هيثم مناع

كيف يمكن اعتبار وثيقة تضرب في الصميم القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتزدري ق اررات األمم
المتحدة ذات الشأن ذات مردود إيجابي على حقوق اإلنسان والسالم؟ عندما يتحدث كاتبوا الصفقة
بصفاقة ،وبعظمة لسانهم ،عن ازدراء قواعد وحقوق اإلنسان والشعوب بشكل واضح ال نحتاج الستنباطه
من مواد ومضمون الصفقة نفسها:
" بينما نحن نحترم الدور التاريخي لألمم المتحدة في عملية السالم ،فﺈن هذه الرؤية ليست تالوة
إلصدارات الجمعية العامة ومجلس األمن والق اررات الدولية األخرى بشأن هذا الموضوع ،ألن مثل هذه
الق اررات لم تحل ولن تحل الصراع "(صفحة .)5وأضافوا بصراحة :أن "هذه الرؤية تركز على األمن"
(صفحة .)5
أمن إسرائيل هو الهوس الوحيد عند فريق التحرير .أما العدالة أو حقوق اإلنسان أو ق اررات األمم
المتحدة أو القانون الدولي فال يعتبرونه مشكلتهم أصال.
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كما أشار نزار محمد ،تتعامل صفقة ترامب مع الفلسطينيين "ليس كشركاء متساوين مع الحقوق
والتطلعات الوطنية المشروعة ،ولكن كطرف مهزوم يقبل بشروط االستسالم في أعقاب نزاع عنيف،
طرف غير مسلح ومحاصر ،متروك لمصيره وال يملك إال خيار قبول أي تسوية تفرضها عليها دولة
إسرائيل ".
أليس من المشروع السؤال بعد قراءة متن الصفقة :ما هو الفارق بين هذا النص والبرنامﺞ السياسي
لليمين المتطرف اإلسرائيلي منذ وصول نتنياهو قبل أكثر من عقدين للسلطة في تل أبيب؟
تعزز هذه الخطة سيادة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وتكرس أبدا االحتالل تحت قشرة
"كانتون تحت السيطرة" تسميه دولة ،وهي تشرع لكل ما انتهكته واحتقرته إسرائيل في القانون الدولي
وق اررات األمم المتحدة منذ  .1948ضم األراضي المحتلة ضروري ألمن إسرائيل ،التهجير السكاني
والتغيير الديمغرافي مهم لطابع الدولة اليهودي ،سرقة األراضي والموارد مجرد خسائر جانبية في بناء
الدولة اإلسرائيلية...
في هذا المشروع الترامبي ،وكما كتب روبرت فانتينا" ،مستقبل الشعب الفلسطيني يتم تقريره دون تدخل
من الشعب الفلسطيني .حتى المبتدئين في الشؤون العامة ،يستغربون أن ماليين الفلسطينيين في
فلسطين ،ومثلهم ممن يعيش في مخيمات اللجوء وحول العالم ،ليس لهم رأي أو صوت في مستقبل
أمتهم ،على األقل كما حددها ترامب ونتنياهو .لكن عندما يكون الهدف ببساطة إعطاء إسرائيل كل ما
تريد ،فﺈن من السهل فهم "الوصاية واالنتداب" التي يقدمها هؤالء".
في كل جهود السالم التي شهدها العالم ،من الصعب أن نجد ما هو أبعد عن السالم من الخطة أحادية
الجانب التي تم إعدادها ،فكل قضايا الوضع النهائي والصعبة  -الحدود واألمن ووضع القدس والالجئين
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واالعتراف الدولي تأخذ في االعتبار وجهة النظر اإلسرائيلية كما هي:
تعارض الصفقة ق اررات مجلس األمن  242و 338و ،193التي تدعو إسرائيل إلى االنسحاب من
األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام  1967كوسيلة لتعزيز عملية السالم بين الدولتين .وهي
تضع استراتيجية لنقل ملكية القدس إلى إسرائيل بشكل نهائي ،وتعطي أكثر من  90بالمئة من المياه
والغاز إلى اإلسرائيليين ،تضم أرض "المختار" العسكري واالقتصادي والبشري من الضفة الغربية مع
غور األردن والسيطرة على الحدود (تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على ما يقرب من  1400كيلومتر
من الحدود) ،والرقابة والتسجيل عليها ،وجميع األراضي الواقعة بين نهر األردن والبحر األبيض
المتوسط .باإلضافة إلى حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير كما ورد في ق اررات
األمم المتحدة.
هذا يعني ،معسكر اعتقال كبير لشعب ،تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية .نموذج جديد من بانتوستان
جنوب إفريقيا في الزمن العنصري .تشكل هذه الخطة بوضوح تأكيدا ومأسسة منهجية لنظام الفصل
العنصري (األبارتايد) في فلسطين التاريخية.
يعتبر المجتمع الدولي سياسة بناء المستوطنات في األراضي المحتلة غير قانونية ،كما تعتبر
المستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية والجوالن ،المناطق التي ضمتها إسرائيل رسميا ،خارجة عن
القانون .ذكرت األمم المتحدة في عدة مناسبات أن بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في المناطق
الفلسطينية يشكل انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة .كما وصفت محكمة العدل الدولية المستوطنات خارج
إسرائيل بأنها غير شرعية .أما المادة الثامنة من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية فتعتبرها جريمة
حرب .كذلك تعتبر المادة الثامنة من ميثاق روما جريمة الفصل العنصري (األبارتايد) جريمة ضد
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اإلنسانية .وبعد أكثر من  50مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية ،كان من أهم نجاحات األمم
المتحدة بلورة ما يسمى بالقانون الدولي وإقرار مواثيق وعهود لحماية حقوق اإلنسان والشعوب ،والحديث
عن سالم عالمي قائم على العدالة .تضع إدارة ترامب تحت الحذاء كل مواثيق وعهود حقوق اإلنسان،
وتعتبر نفسها فوق القانون .ما هو الفرق بين هكذا خطاب وخطاب النازية األلمانية قبل تصديق البشر
على قرابة  100إعالن وميثاق واتفاقية لحماية حقوق اإلنسان والشعوب؟ ماذا تعني هذه البلطجة إال
العودة إلى قانون الغاب.
ما هو مطروح علينا ،ال يعني اإلنسان الفلسطيني وحسب؛ بل سابقة تمس وجود البشر ومستقبلهم،
سابقة تضرب كل ما أنجزته البشرية في سبعين عاما أقرت فيها مواثيق لحماية الحد األدنى من الحقوق
والحريات الفردية والجماعية ،في إعادة اعتبار مشينة لنظام األبارتايد الذي اندحر في جنوب إفريقيا
ولكل األطروحات العنصرية دينية كانت أو قومجية .هذا هو التحدي الكبير لجميع المدافعين عن
حقوق اإلنسان والشعوب والمجتمع المدني العالمي اليوم :يجب أن تكون المقاومة ذراعنا ،واعتبار الدفاع
عن الحقوق الفلسطينية دفاعا عن النفس ،أينما كان موقعنا الجغرافي أو الجيوسياسي...
مالحق مقتبسة من تقريري اإلسكوا غير المعتمدين من األمين العام لألمم المتحدة حول "الظلم في
العالم العربي" الذي شاركت في تحريره ،وتقرير األبارتايد اإلسرائيلي .مع تذكير بمادتين أساسيتين في
ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
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نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المعتمد في روما في  17تموز/يوليو 1998
المــادة 7
الجرائم ضد اإلنسانية
 -1لغرض هذا النظام األساسي ،يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى
ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين،
وعن علم بالهجوم:
ي) جريمة الفصل العنصري.
ح) تعني "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال ال إنسانية تماثل في طابعها األفعال المشار إليها في
الفقرة ( )1وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب
جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ،وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام.
المــادة 8
جرائم الحرب
 -1يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ،والسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو
سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
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 لغرض هذا النظام األساسي تعني " جرائم الحرب-2
 بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى، قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر- 8 "
 أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو،األرض التي تحتلها
.خارجها
هـ) االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع
-:  أي أي من األفعال التالية، في النطاق الثابت للقانون الدولي،الدولي

. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة- 5"
Trump’s DC “institutionalize” the following crimes committed by Israel
1- Rome Statute of the International Criminal Court
Article 7 Crimes against humanity:
(j) The crime of apartheid
"The crime of apartheid" means inhumane acts of a character similar to
those referred to in paragraph 1, committed in the context of an
institutionalized regime of systematic oppression and domination by one
racial group over any other racial group or groups and committed with the
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intention of maintaining that regime;
Article 8 War crimes
(viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of
its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or
transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or
outside this territory;
2- List Security Council Resolutions with which Israel failed to
comply or violated

Resolution no.

Demand/Call/Request

(year)

1

237 (1967)

Calls upon the Government of Israel to ensure the safety, welfare and
security of the inhabitants of the areas where military operations have
taken place and to facilitate the return of those inhabitants who have
fled the areas since the outbreak of hostilities;
Affirms that the fulfillment of Charter principles requires the
establishment of a just and lasting peace in the Middle East which
should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the
recent conflict;

2

242 (1967)

3

250(1968)

Calls upon Israel to refrain from holding the military parade in
Jerusalem which is contemplated for 2 May 1968

252 (1968)

Urgently calls upon Israel to rescind measures that change the legal
status of Jerusalem, including the expropriation of land and properties
thereon.

4

Considers that all legislative and administrative measures and actions
taken by Israel, including expropriation of land and properties thereon,
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which tend to change the legal status of Jerusalem are invalid and
cannot change that status;

5

258(1968)

6

(259)1968

7

267 (1969)

8

271 (1969)

9

10

11

298 (1971)

338 (1973)

446 (1979)

Reaffirms its resolution 242 (1967) of 22 November 1967, and urges all
the parties to extend their fullest co-operation to the Special
Representative of the Secretary-General in the speedy fulfillment of the
mandate entrusted to him under that resolution.
Requests the Government of Israel to receive the Special
Representative of the Secretary-General, to co-operate with him and to
facilitate his work;
Urgently calls once more upon Israel to rescind forthwith all measures
taken by it which may tend to change the status of the City of
Jerusalem, and in future to refrain from all actions likely to have such
an effect;
Calls upon Israel scrupulously to observe the provisions of the Geneva
Conventions 1/ and international law governing military occupation
and to refrain from causing any hindrance to the discharge of the
established functions of the Supreme Moslem Council of Jerusalem,
including any co-operation that Council may desire from countries with
predominantly Moslem population and from Moslem communities in
relation to its plans for the maintenance and repair of the Islamic Holy
Places in Jerusalem;
Urgently calls upon Israel to rescind all previous measures and actions
and to take no further steps in the occupied section of Jerusalem which
may purport to change the status of the City or which would prejudice
the rights of the inhabitants and the interests of the international
community, or a just and lasting peace;
Calls upon the parties concerned to start immediately after the ceasefire the implementation of Security Council resolution 242 (1967) in all
of its parts
Determines that the policy and practices of Israel in establishing
settlements in the Palestinian and other Arab territories occupied since
1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to
achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide
scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its
previous measures and to desist from taking any action which would
result in changing the legal status and geographical nature and
materially affecting the demographic composition of the Arab
territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular,
not to transfer parts of its own civilian population into the occupied
Arab territories;
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12

13

452 (1979)

465 (1980)

14

468 (1980)

15

469 (1980)

Calls upon the Government and people of Israel to cease, on an urgent
basis, the establishment, construction and planning of settlements in the
Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem;
Determines that all measures taken by Israel to change the physical
character, demographic composition, institutional structure or status of
the Palestinian and other Arab territories occupied since 1967,
including Jerusalem, or any part thereof, have no legal validity and that
Israel's policy and practices of settling parts of its population and new
immigrants in those territories constitute a flagrant violation of the
Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War and also constitute a serious obstruction to
achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
… and calls upon the Government and people of Israel to rescind those
measures, to dismantle the existing settlements and in particular to
cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning
of settlements in the Arab territories occupied since 1967, including
Jerusalem;
Calls upon the Government of Israel as occupying Power to rescind
these illegal measures and to facilitate the immediate return of the
expelled Palestinian leaders so that they can resume the functions for
which they were elected and appointed,
Calls again upon the Government of Israel, as occupying Power, to
rescind the illegal measures taken by the Israeli military occupation
authorities in expelling the Mayors of Hebron and Halhoul and the
Sharia Judge of Hebron, and to facilitate the immediate return of the
expelled Palestinian leaders, so that they can resume their functions for
which they were elected and appointed;
Calls upon the Government of Israel to provide the victims with
adequate compensation for the damages suffered as a result of these
crimes;

16

471 (1980)

17

476(1980)

Calls again upon the government of Israel to respect and to comply
with the provisions of the Geneva Convention relative to the Protection
of Civilian Persons in Time of War, as well as with the relevant
resolutions of the Security Council;
Reconfirms that all legislative and administrative measures and actions
taken by Israel, the occupying Power, which purport to alter the
character and status of the Holy City of Jerusalem have no legal
validity and constitute a flagrant violation of the Fourth Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War and also constitute a serious obstruction to achieving a
comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
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Urgently calls on Israel, the occupying Power, to abide by this and
previous Security Council resolutions and to desist forthwith from
persisting in the policy and measures affecting the character and status
of the Holy city of Jerusalem;
2. Affirms that the enactment of the "basic law" by Israel constitutes a
violation of international law and does not affect the continued
application of the Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, in the Palestinian
and other Arab territories occupied since June 1967, including
Jerusalem;
18

478(1980)

3. Determines that all legislative and administrative measures and
actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or
purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem,
and in particular the recent "basic law" on Jerusalem, are null and void
and must be rescinded forthwith;

2. Calls upon Israel, the occupying Power, to adhere to the provisions
of the [Fourth Geneva] Convention;
19

484 (1980)

20

592 (1986)

21

605 (1987)

22

607 (1988)

23

608 (1988)

3. Declares it imperative that the Mayor of Hebron and the Mayor of
Halhoul be enabled to return to their homes and resume their
responsibilities;
Calls upon Israel to abide immediately and scrupulously by the Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War, of 12 August 1949;

Calls once again upon Israel, the occupying Power, to abide
immediately and scrupulously by the Geneva Convention relative to
the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,
and to desist forthwith from its policies and practices that are in
violation of the provisions of the Convention;
Calls upon Israel to refrain from deporting any Palestinian civilians
from the occupied territories;
1. Calls upon Israel to rescind the order to deport Palestinian
civilians and to ensure the safe and immediate return to the
occupied Palestinian territories of those already deported;
2.
2. Requests that Israel desist forthwith from deporting any other
Palestinian civilians from the occupied territories;

32

24

636 (1989)

Calls upon Israel to ensure the safe and immediate return to the
occupied Palestinian territories of those deported and to desist
forthwith from deporting any other Palestinian civilians;
Calls upon Israel to ensure the safe and immediate return to the
occupied Palestinian territories of those deported and to desist
forthwith from deporting any other Palestinian civilians;
Calls upon Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its
legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva
Convention, which is applicable to all the territories occupied by Israel
since 1967;
Urges the Israeli Government to reconsider its decision and insists that
it comply fully with resolution 672 (1990) and to permit the mission of
the Secretary-General to proceed in keeping with its purpose;
Urges the Government of Israel to accept de jure applicability of the
Fourth Geneva Convention of 1949, to all the territories occupied by
Israel since 1967, and to abide scrupulously by the provisions of the
said Convention;
that Israel, the occupying Power, refrain from deporting any Palestinian
civilian from the occupied territories and ensure the save and
immediate return of all those deported;
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641 (1989)

26

672 (1990)

27

673 (1990)

28

681 (1990)

29

694 (1991)

30

726 (1992)

Requests Israel, the occupying Power, to refrain from deporting any
Palestinian civilian from the occupied territories;
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799 (1992)

Demands that Israel, the occupying Power, ensure the safe and
immediate return to the occupied territories of all those deported;
Calls upon Israel, the occupying Power, to continue to take and
implement measures, including, inter alia, confiscation of arms, with
the aim of preventing illegal acts of violence by Israeli settlers;
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904 (1994)

33

1073 (1996)

Calls for measures to be taken to guarantee the safety and protection of
the Palestinian civilians throughout the occupied territory,
including, inter alia, a temporary international or foreign presence,
which was provided for in the Declaration of Principles on Interim
Self-Government Arrangements, signed by the Government of Israel
and the Palestine Liberation Organization at Washington, D.C. on 13
September 1993, 6/ within the context of the ongoing peace process;
Calls for the immediate cessation and reversal of all acts which have
resulted in the aggravation of the situation, and which have negative
implications for the Middle East peace process [referred to the action
by the Government of Israel to open an entrance to a tunnel in the
vicinity of Al Aqsa Mosque and its consequent results];

33

34

1322 (2000)

35

1435 (2002)

36

1544 (2004)

Calls upon Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its
legal obligations and its responsibilities under the Fourth Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War of 12 August 1949;
Demands that Israel immediately cease measures in and around
Ramallah including the destruction of Palestinian civilian and security
infrastructure;
Demands also the expeditious withdrawal of the Israeli occupying
forces from Palestinian cities towards the return to the positions held
prior to September 2000;
Calls on Israel to respect its obligations under international
humanitarian law, and insists, in particular, on its obligation not to
undertake demolition of homes contrary to that law;

3- International humanitarian law
The ICRC states that international humanitarian law primarily stems from the
four Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977
relating to the protection of victims of armed conflicts.1 The most serious
violations of the GCIV are considered war crimes. In the case of the military
occupation, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of
Civilians in Times of War (GC IV) is the most relevant and most referred to.
Israel refuses to acknowledge the applicability of the GC IV in the occupied
Palestinian territory. This is despite the 18 Security Council Resolutions2 that
reaffirm such applicability and the Advisory Opinion of the International Court
1

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
Resolutions 237 (1967), 271 (1969), 446 (1979), 465 (1980), 471 (1980), 476(1980), 484 (1980), 592
(1986), 605 (1987), 636 (1989), 641 (1989), 672 (1990), 673 (1990), 681 (1990), 726 (1992), 799 (1992),
1322 (2000), 1544 (2004)
2
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of Justice in 20043.
Major principles that govern international humanitarian law during times of
war (and occupation) and aim at protecting civilians include:
 The principle of distinction
 The principle of proportionality
 The principle of humane treatment
 The principle of non-discrimination
 Women and children [special protection of]
Israel as an occupying power has ignored and violated all the aforementioned
principles through violating a large number of provisions of its international
humanitarian law obligations as a State Party of the Fourth Geneva
Convention since 1951. This includes but is not exclusive to the violation of
articles:
 Article 27 by systematic and persistent inclination by the Israeli authorities
to directly harm civilians not participating directly in the conduct of
hostilities.

3

See Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ, 2004
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 Articles 16-21, Articles 23, 55, 56 and 59 through the regular denial of
Israeli military of free passage to medical, humanitarian and relief convoys
and not refraining from directly attacking medical and humanitarian
facilities, vehicles and vessels, as did the attack on the Turkish Flotilla
show in May 2010.
 Article 134 which states that “[t]he High Contracting Parties shall
endeavor, upon the close of hostilities or occupation, to ensure the return
of all internees to their last place of residence, or to facilitate their
repatriation”, by denying the Palestine refugees their right to return to their
lands.
 Articles 5, 27, 31, 32, 37, 70-73 and 76 by committing illegal acts of
torture and inhuman treatment along with violating their basic judicial
rights under the framework of administrative detention.
 Articles 23, 26, 33, 34, 49 and 53 by regular use of collective
punishments by Israeli military through acts of harmful closure to the
Palestinian population, destruction of their properties aiming at expelling
many from their homes and lands, to make way for Jewish settlements,
which fall under illegal forced displacements under GCIV.
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Many of the violations of the GC IV constitute grave breaches may amount
to war crimes for which Israeli authorities must be held accountable.4
The recurrent Israeli offensives on the Gaza Strip, the latest of which was
the 2014 summer offensive that lead to unprecedented destruction and loss
of life manifest Israel’s disregard for international humanitarian law. The
offensive clearly entailed violations of international human rights law,
including possible war crimes. This has prompted the Human Rights Council
to establish and dispatch an independent, international commission of inquiry
into these violations.5 However, previous experiences have shown that Israel
was not held accountable for such violations (e.g. the Goldstone report6 and
the Flotilla7 report).
Given the failure of the Israeli judiciary to seriously prosecute those
responsible of such acts as ordered by article 146 of GCIV8, the international
Article 147 identifies these grave breaches as “those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the present Convention: willful killing, torture or inhuman treatment, including
biological experiments, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation
or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected person to serve in the forces
of a hostile Power, or willfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial prescribed in
the present Convention, taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not
justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly”.
5 See A/HRC/RES/S-21/1, para. 13.
4

6

See Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, A/HRC/12/48
See Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident,
http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf
7

Article 146 (1&2) : “The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide
effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of
the present Convention defined in the following Article.
Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed,
or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their
8
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community should make way for specific mechanisms in order to seek
restorative justice for the Palestinian victims of the occupying power’s illegal
conduct. While international instruments have been deployed to investigate
war crimes and hold perpetrators accountable in other countries (Sierra
Leone, former Yugoslavia etc.) no such measure has been taken in the case
of Palestine in spite the fact that Israel’s documented violations date back at
least to 1967 (see Security Council section above).
Along the same lines, the International Convention on the Suppression and
Punishment of the Crime of Apartheid (1973) defines “the crime of apartheid",
as “policies and practices of racial segregation and discrimination as

practiced in southern Africa, shall apply to the following inhuman acts
committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one
racial group of persons over any other racial group of persons and
systematically oppressing them” (Article 2).
In 2012, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination expressed
it concerns and censured Israel a number of times under the rubric of Article
3 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own
legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High
Contracting Party has made out a prima facie case”.
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Discrimination. Article 3 refers to the prevention of apartheid and racial
segregation.9 (See section on non-discrimination above).
In his January 2014 report, former United Nations Special Rapporteur on the
situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967
Professor Richard Falk examined the policies and practices that constitute
apartheid. He concluded that Israeli policies and practices in the context of
its prolonged occupation “constitute racial segregation and apartheid”.10
His predecessor, John Dugard, had recommended in 2007, the referral of
the question of whether “elements of the [Israeli] occupation constitute forms
of colonialism and apartheid” to the International Court of Justice for an
advisory opinion.11 However no related action was taken.
Given the amount of legal opinions and documentation on this issue, the fact
that no international legal body has taken action to investigate the issue of
apartheid in Palestine, serves to highlight the impunity that Israel has enjoyed
in the realm of international justice.

9

CERD/C/ISR/CO/14-16, paras. 11, 15, 24, 25, 26, 27.
A/HRC/25/67, para. 78.
11 A/HRC/4/17, p. 3.
10
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1. Palestine refugees
Millions of Palestinians residing in de facto exile for decades have not
relinquished their right to return. A large portion of them remain in refugee
camps inside the occupied Palestinian territory and in neighboring countries.
Two main Israeli policies and govern the issue of Palestine refugees. The
first being the denial of their right to return to their land and country, while is
the systematic confiscation of private property belonging to Palestine
refugees. Both policies aim at maintaining demographic dominance of the
Jewish population and control of the land and property.
The Israeli Law of Return (1950) clearly states that “Every Jew has the right
to come to this county as an oleh” (Article 1). In a 1970 amendment, the law
also granted the right to return to “a child and a grandchild of a Jew, the

spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew and the spouse of a
grandchild of a Jew…” (Article 4A(a)).12
Furthermore, successive Israeli prime ministers, including the incumbent,
Benjamin Netanyahu, have consistently dismissed Palestinian refugees’ right
to exercise their right to return. It is “not right, not justified, and not legitimate”,

12

http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1950-1959/pages/law%20of%20return%205710-1950.aspx; An
oleh is someone who makes an Aliyah or immigration to Israel.
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Netanyahu commented on the right of return, reiterating the long held Israeli
position that Israel is not responsible for the fate of Palestine refugees.13 The
Israeli Ambassador to the United Nations went further and accused United
Nations organizations, namely UNRWA, of “fueling false promises and gives
grievance to dangerous myths” referring to the right of return.14
For one, all the above comes in spite of the fact that the right of individuals
to return home is enshrined in international humanitarian law (see GCIV
Article 143 in section II (3) above) and international human rights law. For,
Palestine refugees have the basic right to return to their home and country
according the Universal declaration of Human Rights15, and the International
Covenant on Civil and Political Rights.16
Furthermore, among the arguments used by Israelis and supporters of the
concept of the “Jewish State”, is that allowing the right of return would flood
the State with millions of non-Jewish refugees and hence yield the end of

13

Jerusalem Post, Netanyahu on Palestinian 'right of return': There is no room for maneuver, 16 January 2014
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-on-Palestinian-right-of-return-There-is-no-room-formaneuver-338329; also see New York Times, Olmert Rejects Right of Return for Palestinians, March 31, 2007,
http://www.nytimes.com/2007/03/31/world/middleeast/31mideast.html,; and Haaretz, Ariel Sharon to Haaretz:
'Iraq war created an opportunity with the Palestinians we can't miss, 13 April 2003, http://www.haaretz.com/printedition/news/ariel-sharon-to-haaretz-iraq-war-created-an-opportunity-with-the-palestinians-we-can-t-miss-1.13058
14 See, http://embassies.gov.il/un/The_Ambassador/Appearances/Pages/Ambassador-Ron-Prosor-at-theJerusalem-Post-Conference.aspx
15 Article 13 (2): Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
16 Article 12 (4): No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.
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the State of Israel.17 The conclusion of this argument is simply dismissing an
inalienable right as impractical… for a regime that seeks ethnic/religious
dominance of one group over another.
The main issue concerning the issue of refugees right of return is that of
discrimination and racism. By using criteria such as religious affiliation and
lineage to confirm or deny a person’s right to “Return” to Palestine/Israel,
the existing Israeli regime has not only denied Palestine refugees from their
right to return, but also from their right to non-discrimination and equality.
Another inequality that plagues Palestine refugees is the issue of
dispossession by means of seizing private property utilizing a series of laws,
at the foremost of which is the Absentee Property Law (1950).
This law transfers “every right” in any property of ‘absentees’ had in an
official Israeli entity, “Custodianship Council for Absentees' Property”18. The
law defines absentees as property owners:

“i) was a national or citizen of the Lebanon, Egypt, Syria, Saudi Arabia,
Trans-Jordan, Iraq or the Yemen, or

17

See http://embassies.gov.il/un/The_Ambassador/Appearances/Pages/Ambassador-Ron-Prosor-at-theJerusalem-Post-Conference.aspx
18 Israeli ABSENTEES' PROPERTY LAW, 5710-1950, Article 2-Article 3,
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E0B719E95E3B494885256F9A005AB90A
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(ii) was in one of these countries or in any part of Palestine outside the area
of Israel, or [between 29 November 1947 and 14 March 1950]
(iii) was a Palestinian citizen and left his ordinary place of residence in
Palestine
(a) for a place outside Palestine before the 27th Av, 5708 (1st
September, 1948); or
(b) for a place in Palestine held at the time by forces which sought to
prevent the establishment of the State of Israel or which fought
against it after its establishment;”19
Upon close examination of the definition above Absentees’ Property Law,
similar to other laws, it becomes obvious that it is directed towards Palestine
refugees’ property, or more precisely non-Jewish residents of mandate
Palestine at the time when they fled, were forcefully displaced, or were
residing in an Arab country or in parts of Palestine controlled by Arab armies
at the time.

19

Israeli ABSENTEES' PROPERTY LAW, 5710-1950, Article 1(b)
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E0B719E95E3B494885256F9A005AB90A
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So coupled with other laws, Israel used the Absentees’ Property Law to claim
and seize an estimated 4,200-5,800 km2 of ‘abandoned’ lands.
Furthermore, between 1948 and 1953 alone, 95 per cent (350 of 370) of
settlements for Jewish Israelis and immigrants were created on lands
confiscated under this law,20 highlighting the nature of the displacement and
dispossession that affected only non-Jewish residents of Palestine.
One further inequality in this regard was institutionalized by Israel through
the Absentees’ Property (Compensation) Law (1973). The law limits the
ability to calm compensation for lands seized under the Absentees’ Property
Law to a person who “is an Israel resident on the date of the coming into

force of this Law or who becomes an Israel resident thereafter […]” 21. This
limitation clearly excludes all Palestine refugees. Lastly, in 2009, Israel
passed the Israel Land Administration Law which allows privatization of land
owned by Palestine refugees.22
Thus, a non-Jewish Palestinian who became a refugee is not allowed to
return to his country, his property is seized by Israeli authorities and has no

20

COHRE, BADIL, Ruling Palestine, A History of the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of Land and
Housing in Palestine, 2005, p. 55; http://www.badil.org/en/documents/category/35publications?download=102%3Aruling-palestine
21 Absentees’ Property (Compensation) Law, 5733-1973, Article 1,
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/absentee.html
22

Adalah, http://www.adalah.org/en/law/view/505
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mechanism to claim compensation or redress. At the same time, any person
of Jewish ancestry can immigrate to the same land, may live and work in or
on property of a Palestine refugee, and can claim compensation should the
array of land and property laws deprive them of any property.
References
Richard Falk, Virginia Tilley, Israeli Practices towards the Palestinian
People and the question of Apartheid, 2017

Group of Intellectuals, Injustice in the Arab Region and the Road to Justice,
2017, Reports of Palestinians and Internationals NGOs
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صفقة القرن وانتهاكات حقوق اإلنسان
جومانا مرعي

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب بتاريخ  28يناير/كانون الثاني 2020عن خطته للسالم بين
إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة إعالميا بـاسم "صفقة القرن" ،احتوت على مجموعة من البنود وتناولت
مختلف القضايا :من الحدود ،مرو ار بحق العودة ،والقدس ،ووصوال إلى شكل االقتصاد الفلسطيني.
ويعلو النقاش حول "صفقة القرن" ،في وقت يعيش جل الفلسطينيين/ات في حالة هجرة ولجوء ،ويقطن
أغلبهم/ن في مخيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان؛ في ظروف إنسانية قاسية،
وإسرائيل تواصل اعتبارهم/ن تهديدا وجوديا لها .إن الحديث عن "صفقة القرن" يتزامن في المرحلة
الراهنة ،مع إحكام إسرائيل حصارها على قطاع غزة وتخلي الكثير من األنظمة العربية عن القضية،
بل وسعي بعضها للتنسيق مع إسرائيل علنا ،كما يتزامن مع أكثر المراحل تشرذما على المستوى
الفلسطيني الذي ينعكس سلبا على القضية والوضع الفلسطيني داخليا وخارجيا .أن االحتالل اإلسرائيلي
يعمل على استغالل األوضاع المحلية واإلقليمية والدعم األمريكي غير محدود لتسريع عملية تصفية
الحقوق الفلسطينية وعلى أرسها حق العودة ،في ظل تخاذل رسمي عربي معلن وغير مسبوق .من
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األرضي الفلسطينية المحتلة
جهة أخرى قال مقرر األمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في ا
مايكل لينك ،إن "صفقة القرن" األمريكية المزعومة " زائفة وتقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في
تقرير المصير وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بال مطار
وال ميناء بحري ،مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة إلسرائيل .بمعنى آخر أن
"الخطة األمريكية تقدم حال إقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين) .وشدد المقرر على
أن الخطة ليست وصفة لسالم عادل ودائم ،والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيال متناث ار من أراض غير
متجاورة تحيط بها إس ارئيل من كل الجوانب ،دون حدود خارجية ،ال تتمتع بمجال جوي وال تمتلك حق
تشكيل جيش للدفاع عن أمنها .ووفق أحكام القانون الدولي ،فﺈن مجمل خطة السالم األميركية تعد
وثيقة غير قانونية ،كونها ترتكز على مبدأ القوة من قبل األميركي واإلسرائيلي ،وقوة فرضتها سياسة
األمر الواقع تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية .كما أنها ال تلتزم بق اررات الشرعية الدولية،
وتحتوي على مخالفات جسيمة ألحكام القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،
والقانون الجنائي الدولي ،والقانون العرفي الدولي .كما تحتوي على نصوص مخالفة لق اررات الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،وق اررات مجلس األمن ،ومحكمة العدل الدولية ،وكافة الق اررات والمؤسسات التي
حفظت للشعب الفلسطيني حقوقه بحدها األدنى وقررت حقه في تقرير مصيره .ومن أبرز هذه
االنتهاكات:
مخالفة ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن
تخالف "صفقة القرن" الكثير من الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلقة بالقضية
الفلسطينية ،فقد تضمنت نصوصا قضت على ق اررات دولية ومشاريع حلول تعد بالعشرات ،واألخطر
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أنها شكلت تحديا للشرعية الدولية التي وضعت للقضية الفلسطينية وحل الدولتين على مسارات
واضحة .ومن أبرز الق اررات التي خالفتها الخطة قرار رقم  194الصادر بتاريخ  11ديسمبر/كانون
األول  1949الذي نص على ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ،وقرار  242الصادر
بتاريخ  22نوفمبر/تشرين الثاني  ،1967والذي نص على انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي
التي احتلتها في النزاع األخير) خالل حرب يونيو/حزيران  )1967وقرار  2851الصادر بتاريخ
20ديسمبر/كانون األول  ،1971الذي طالبت األمم المتحدة فيه إسرائيل بﺈلغاء جميع إجراءات ضم
أي جزء من األقاليم العربية المحتلة ،وإلغاء إقامة المستوطنات باألراضي المحتلة.
انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في عشرات الق اررات،
منها قرار  3089وقرار  3236وغيرهما ،غير أن إقامة كيان فلسطيني خاضع للسيطرة اإلسرائيلية
الكاملة كما هو وارد في نص "صفقة القرن" ،يحول االحتالل من احتالل مؤقت إلى احتالل دائم،
ويحرم الفلسطينيين/ات من أن يكون لهم/ن الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم ،وأن يكونوا قادرين على
اختيار نظامهم السياسي ومستقبلهم بشكل حر ،وبذلك تنتهك "صفقة القرن" حق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني وهي مبدأ اساسي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،لم تنص الصفقة على أي دولة فلسطينية
مستقلة ،ولم تسمح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم ،ونيل استقاللهم من السيطرة اإلسرائيلية.
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تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين
على إثر النكبة الفلسطينية ،أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ار ار خاصا لعودة الالجئين
الفلسطينيين ،ارتكزت عليه قضية فلسطين ،واعتمدت عليه مشروعية حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة
إلى ديارهم التي شردوا منها عام  1948والتعويض لهم .إنه القرار رقم  194الذي ينص صراحة على
طرد
ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وق ارهم األصلية التي شردوا منها ،باعتبارهم شعبا ُ
من أرضه ،وله الحق في العودة كشعب مع كافة أجياله ومن ُولد في فلسطين أو في أي مكان آخر،
وليس مجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حاالت كثيرة .ولم يكتف بتأكيد حق العودة ،بل تعدى
ذلك إلى إنشاء مؤسسة دولية إلغاثتهم وهي وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين/
قر ار عن
األونروا ،حتى إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم .فيما صدر منذ عام  1949أكثر من  30ا
األمم المتحدة تؤكد على ذلك الحق .يقارب اليوم عدد الالجئين الفلسطينيين في العالم نحو مليون 8
مليون الجﺊ ،وتتركز مخيماتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الطوق سوريا ولبنان واألردن
تحديدا .وقد شكل لجوء الفلسطينيون حالة فريدة ،حيث حافظوا على تمسكهم بحقهم بالعودة ،وحولوا
مخيماتهم إلى خزانات للثورة ،فكانت رغم بعدها ذات تأثير قوي على المسيرة النضالية للشعب في
الداخل ضد غطرسة االحتالل .اليوم إسرائيل والواليات المتحدة تشنان حملة كبيرة على األونروا ،التي
بالكاد توفر الحد األدنى من أساسيات الحياة للمخيمات ،وصوال إلى إعالن واشنطن قطع تمويلها بشكل
كامل في أغسطس/آب  .2018إن أخطر ما في صفقة القرن أنها نصت على أنه لن يكون هناك أي
حق في العودة ،أو استيعاب أي الجﺊ فلسطيني في دولة إسرائيل ،وعند توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية
الفلسطينية ،فﺈن وضع الالجﺊ الفلسطيني سوف ينتهي من الوجود ،وسيتم إنهاء وكالة غوث وتشغيل
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الالجئين الفلسطينيين األممية "أونروا" وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية؛ أو تصبح من مهام
ومسؤولية مفوضية شؤون الالجئين مسؤولة عنهم وبالتالي يسقط حق الفلسطينيين/ات كشعب ،ويصبح
مجموعة أفراد برسم التوطين في أي مكان بالعالم يمكن أن يستقبلهم/ن.
جعل االحتالل دائم وليس مؤقت
"صفقة القرن" ستحول حالة االحتالل اإلسرائيلي من كونه احتالال مؤقتا ،إلى احتالل دائم ،حيث تنص
بنود "صفقة القرن" على أن الدولة الفلسطينية ستكون بدون سيادة ،وستخضع للسيطرة اإلسرائيلية ،وهذا
ما يعتبر قانون تشريع وضمان لحالة االحتالل الحربي الدائم .وفق أحكام القانون الدولي ال يجوز أن
يكون االحتالل دائما بأي حال من األحوال ،فهو حالة فعلية أوجدتها القوة القاهرة .كما أن حالة
االحتالل ال تعطي المحتل حق الملكية في األراضي المحتلة ،وال يجوز ضم اإلقليم المحتل لدولة
االحتالل.
ضم إسرائيل لأل راضي الفلسطينية بالقوة
لقد دان المجتمع الدولي سابقا عمليات الضم التي قامت بها دولة االحتالل بالقوة خاصة القرار رقم
 242لعام  1967الصادر عن مجلس األمن والذي أكد على "عدم جواز االستيالء على األراضي
بالحرب" ودعا إسرائيل إلى سحب قواتها المسلحة من أراضي عام  .1967واليوم جاءت الخطة
األميركية لتشرع ما تقوم به إسرائيل من عمليات ضم األ ارضي المحتلة ،وتقرر ضم مناطق أخرى مثل
غور األردن الذي يشكل حوالي  %28.5من مساحة الضفة الغربية المحتلة ،ويعتبر موطنا لغالبية
الموارد الطبيعية في فلسطين المحتلة ،ويشكل ثلث احتياطي المياه الجوفية في الضفة الغربية.
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مخالفة القانون الدولي فيما يتعلق بقضية القدس
إن "صفقة القرن" خالفت تقريبا جميع ق اررات مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة والتي في
مجملها ما يعادل عشرين ق ار ار ،وبالتالي حوت الخطة عشرين جزءا حاول فيها تشريع نحو ستين مخالفة
قانونية دولية فيما يتعلق بقضية القدس .تنص الصفقة على تجنب التقسيم المادي للمدينة ،واالعتراف
بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ،وهذا مخالف لق اررات األمم المتحدة التي أكدت أن القدس الشرقية كاملة
جزء من الضفة الغربية وهي أرضا محتلة (تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة) وبذلك ترفض االعتراف
بالسيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية ،وقد أكد قرار مجلس األمن رقم  252لعام  1968على أن
جميع اإلجراءات اإلسرائيلية بمدينة القدس غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة جنيف.
شرعنة المستوطنات واعتبارها جزءاً من الدولة اإلسرائيلية
تعرف المادة) /8ب )8/من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولي ،الصادر عام " 1988قيام
دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي
تحتلها" على أنه جريمة حرب تجرمها المحكمة الجنائية الدولية .بالمقابل نصت الصفقة بشكل واضح
على شرعنة االستيطان ،من خالل النص على أن إسرائيل غير ملزمة باقتالع أي مستوطنة ،وستقوم
بضم تلك المستوطنات في األراضي اإلسرائيلية المتجاورة .إن ضم المستوطنات إلى إسرائيل سيحول
األراضي الفلسطينية إلى مناطق متفرقة صغيرة تنعدم معها إمكانية قيام وحدة جغرافية فلسطينية ،رغم
وجود القرار ( )465الصادر عن مجلس األمن الدولي سنة  1980الذي دعا إسرائيل إلى "تفكيك
المستوطنات القائمة" واعتبار أن "سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين
الجدد في األراضي الفلسطينية وغيرها من األراضي العربية المحتلة منذ عام  1967بما فيها القدس
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تشكل خرقا فاضحا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ،كما تشكل عقبة جدية
أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط" .اإلدارة األميركية من خالل صفقة القرن
تشرع عملية االستيطان في الوقت الذي لم يستطع أي قانون في العالم أن يعطي االستيطان صفة
شرعية أو قانونية .ألن االحتالل نفسه حالة مؤقتة ،وال يجوز للمحتل أن يسكن رعاياه في الدولة التي
يقوم باحتاللها أيا كان السبب ،وذلك ضمن اتفاقيات جنيف ومعاهدة الهاي وميثاق األمم المتحدة.

الملخص
إن ما أقدمت عليه الواليات المتحدة وسلطات االحتالل اإلسرائيلي باإلعالن عن هذه الصفقة من
طرف واحد وبدون االستناد إلى مرجعيات قانونية ،وتجاهل ق اررات الشرعية الدولية ،يضعهما في
مواجهة مع العالم وليس مع الفلسطينيين فحسب ،باعتبار أن العالم كله يشترك في مبادئ القانون
الدولي الناظمة لعالقات الدول وإدارة الصراعات .وهو ما يجب ان يعطي الفلسطينيين/ات وكل المدافعين
والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،حماسا للمضي قدما في تحريك الرفض الدولي لهذه الصفقة ومحاكمتها
وإسقاطها بالقانون حماية للنظام الدولي واالستقرار في المنطقة بل والعالم بأسره.
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جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية اإلسرائيلية وواجبات تحقيق العدالة
أ.عصام يونس

 الكلمة المفتاحية لما يجري تتلخص بغياب المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانيةالمرتكبة من قبل االحتالل ،وهذا الغياب هو ما يفسر التغول الحاصل من قبل سلطة االحتالل في
الحقوق الفلسطينية وما يسمح لها بالتمادي في ذلك.
 االنتهاكات اإلسرائيلية ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية (تقرير السيدجولدستون  2009وتقرير  2012وتقرير تقصي الحقائق .)2014
 ثمة واجبات قانونية على عاتق الدول (الطرف الثالث) فيما يتعلق بتلك الجرائم ،وبالتالي فالمسؤوليةتقع على من ارتكب تلك الجرائم ومن شجع ويشجع على ارتكابها ومن يتغاضى عنها وال يتحمل
مسؤولياته وواجباته األخالقية والقانونية لوضع حد لها ولمعاقبة المجرمين وعدم السماح لهم باإلفالت
من العقاب ،ومن يأمن العقاب يسﺊ األدب كما يقال.
 ما يجري هو انتهاك صريح وواضح للمبدأ األساسي لميثاق األمم المتحدة للحفاظ على األمن والسلمالدوليين والحفاظ على قواعد القانون الدولي التي تنتهك عبر االستيطان والتهويد وتفتيت األرض
الفلسطينية المحتلة.
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_ المركز القانوني لألراضي الفلسطينية واضح وجلي كأراض محتلة وصفقة العصر تنتهك قواعد
الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي بهذا الشأن.
ما يتطلبه الوضع في فلسطين هو تحقيق العدالة وتنفيذ تلك الواجبات وحماية السكان المدنيين المحميين
وليس التطبيع.
 التطبيع هو إعطاء رخصة لمزيد من الجرائم وتقويض السعي نحو المحاسبة وإعمال المسئولية. البلطجة التي تعبر عنها صفقة القرن ومحاوالت فرض األمر الواقع بالقوة الغاشمة ،رفضت وترفضمن أوساط إقليمية ودولية واسعة ،وبالتالي هناك فرصة لمواجهتها.
 استثمار الفرصة للمواجهة يستدعي إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية كقضية وطنية شرعية ولمنيوظفها توظيفا جديا ،بما في ذلك بشكل العالقة مع االحتالل وباالشتباك مع المجتمع الدولي ووضعه
أمام مسؤولياته القانونية.
 علينا إعادة االعتبار لقضايانا الكبرى بمزيد من العمل المنظم لتظهير ما يقوم به االحتالل ،وإبرازعدالة قضيتنا ،آخذين بعين االعتبار أن العدالة ال تتحقق بالضربة القاضية بل بمجموع النقاط.
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انتهاكات صفقة القرن والضم للقانون الدولي وشرعة حقوق االنسان
د .عمر رحال
(مقتطفات من ورقة تقدير موقف لمركز
"شمس" :حول مخططات الضم
اإلرسائيلية ألجزاء من األرض الفلسطينية
المحتلة)
مقدمة – الكرة األمريكية -اإلسرائيلية

المتدحرجة في الملعب الفلسطيني الصامت

في  28/1/2020أعلن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب "خطته للسالم" في الشرق
األوسط ،والتي عرفت إعالميا "بصفقة القرن"،
جاءت الخطة في ( )181صفحة وتناولت
مختلف القضايا بدءا من الحدود والقدس
وصوال إلى حق العودة والشكل الذي ينبغي أن
يكون عليه االقتصاد الفلسطيني والحماية من
االعتداءات الخارجية ،تعهد ترامب خالل

الصفحة الرسمية للرئيس األمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر –
2020/1/28

الخطة أن تظل القدس عاصمة أبدية موحدة

إلسرائيل السلطة القائمة باالحتالل في األرض الفلسطينية المحتلة ونقل السفارة األمريكية إليها .وضعت
الخطة – الصفقة تحت إشراف جاريد كوشنر صهر الرئيس األمريكي ،كما اعترف ترامب بالسيادة
اإلسرائيلية على غور األردن كأول رئيس حول العالم يتخذ هذه الخطوة ،وأعطاها الضوء األخضر بضم
أجزاء من الضفة الغربية بعد أن صرحت إدارة ترامب في نوفمبر  2019أنها لم تعد تعتبر المستوطنات
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اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي!
في  20/4/2020اتفق الطرفان اإلسرائيليان المتنافسان على الحكم
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تشكيل حكومة ائتالفية بعد
حوالي عام من األزمة السياسية ،وإعادة االنتخابات ألكثر من مرة.
يقضي هذا االتفاق بالمضي قدما في تنفيذ إدارة خطة ترامب للسالم
"صفقة القرن" وبالذات فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن
والمستوطنات في الضفة الغربية ،والتي وصفتها أوساط سياسية
إسرائيلية من اليسار (ميرتس والعمال) بحكومة ضم وفساد.

" منذ فترة طويلة ونحن نعمل ضمممممن مظلة
أوسممملو ،مظلة أوسممملو هي التي كانت تتحكم
في الوضمممم القائم الذي كان على مسممممتو
السمممملطة الوطنية الفلسممممطينية أالن يجب أن
نتحرر من تلك المظلة ".
وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي

قوبلت الخطة بالرفض الشعبي الفلسطيني العارم ،إال أن المستوى
الرسمي والفصائلي لم ينجح في استغالل الزخم للخروج بﺈستراتيجية حقيقية قابلة للتطبيق وترتقي
لمستوى التهديدات الوجودية .إذ أكد الرئيس محمود عباس الرفض القاطع القتراح إقامة دولة فلسطينية
دون القدس الشرقية كعاصمة لها وعقدت عدة اجتماعات فصائلية وأُجلت أخرى دون خطوات مواجهة
عملية مع تكرار التهديدات بقطع كافة العالقات مع "إسرائيل" بما فيها التنسيق األمني ،فيما استمرت
"إسرائيل" في تنفيذ الخطة وصوال إلى اإلعالن اإلسرائيلي الصريح عن نية ضم أجزاء من الضفة
الغربية وغور األردن وفرض السيادة اإلسرائيلية عليهما .والذي القى رفض دولي واسع.

كيف تنتهك صفقة القرن وخطوات الضم اإلسرائيلية القانون وقرارات الشرعية
الدولية؟
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 .1انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المحتل :والذي يشكل جوهر ميثاق األمم المتحدة
واكتسب قوته القانونية األكبر منه بعد إدراجه في الميثاق عام  ،1951نصت المادة ( )1الفقرة ()2
من الميثاق على" :إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في
الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير
مصيرها ،وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة

"إن إخضــــــاع الشــــــعوب الســــــتعباد

لتعزيز السلم العام" .كما أصدرت الجمعية العامة

إنكار لحقوق اإلنســــــــــان ،ويناقض
ًا
ميثاق األمم المتحدة ،ويعيق قضــــية

القرار قم ( )1514والذي نصت مادته رقم ( )2على:
"لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ،ولها

األجنبي وســيطرت واســتلالل يشــكل

السلم والتعاون العالميين".

المادة رقم ( )1من القرار األممي 1514

بمقتضى هذا الحق أن تحدد مركزها السياسي ،وتسعى
بحرية إلى تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي" .واعتبرت المادة رقم ( )1من ذات القرار
إنكار حق تقرير المصير إنكا ار لحق أساسي من حقوق اإلنسان .وفي السياق الفلسطيني قررت األمم
المتحدة واعترفت وأصدرت عشرات الق اررات حول حق الشعب الفلسطيني تحديدا في تقرير مصيره ،بما
في ذلك قرار ( )3089لسنة  .1973وقرار ( )2326لسنة  .1974وقد انتهكت خطة ترامب هذا
الحق بعدم نصها على دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ،أو على حق الفلسطينيين في التحرر الوطني
وتقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم بﺈرادة حرة.
 .2انتهاك اتفاقية الهاي الرابعة  :1907أكدت المادة ( )42من االتفاقية على الطبيعة المؤقتة لالحتالل
إذ نصت على" :تعد أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ،وال يشمل
االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها" .أي ال تتأتى الملكية من
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استمرار االحتالل أو طول أمده ألرض العشب المحتل .فيما تمنح خطة ترامب االحتالل اإلسرائيلي
سيطرة فعلية أبدية على األرض الفلسطينية المحتلة.
 .3انتهاك اتفاقيات جنيف خاصة الرابعة  1949والبروتوكول األول اإلضافي :إذ نصت المادة ()49
من جنيف الرابعة على " :يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من
األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلة ،أيا
كانت دواعيه  ...ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى األراضي
التي تحتلها" .والمادة ( )48من البروتوكول اإلضافي األول التي نصت على :تعمل أطراف النزاع على
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ،ومن ثم توجه عملياتها
ضد األهداف العسكرية دون غيرها ،وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان
المدنية".
 .4انتهاك الشرعية الدولية ممثلة بق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي :التي
أصدرت جملة من الق اررات حول حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في التحرر الوطني
وتقرير مصيره وسيادته على أراضيه ،منها القرار ( ،)194والقرار ( ،)242والقرار ( ،)2851والقرار
( )3089وقرار مجلس األمن ( )446لسنة  1979و ( )452و ( )465لسنة  ،1980و ()2343
لسنة  2016الذي كرر مطالبة "إسرائيل" الدولة القائمة باالحتالل بالتوقف فو ار وعلى نحو كامل عن
كل األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .كما خالفت الخطة
األمريكية وخطة الضم اإلسرائيلية القرار ( )2326الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة .اعتبر
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هذا القرار الذي تم اعتماده في  22نوفمبر  1974وحمل عنوان "حقوق الشعب الفلسطيني" وأكد الحقوق
الثابتة لشعب فلسطين من أبرز الق اررات ،إذ أكد على:
أ-

الحق في تقرير المصير بدون تدخل خارجي.

ب-

الحق في االستقالل والسيادة الوطنيين.

ت-

حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها
وطالب بﺈعادتهم.

ث-

اعترف القرار بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق األوسط.

ج-

اعترف القرار كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق األمم
المتحدة ومبادئه.

ح-

ناشد جميع الدول والمنظمات الدولية بمد دعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه السترداد حقوقه وفقا
للميثاق.

خ-

طالب األمين العام بالقيام باالتصاالت كافة مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة
بقضية فلسطين.

 .5انتهاك نظام روما األساسي وفتوى محكمة العدل الدولية :إذ اعتبر – دستور المحكمة الجنائية الدولية
– إنشاء المستوطنات في األرض المحتلة جريمة حرب والتي نصت المادة ( )8فقرة (ب) النقطة ()8
منها على أن من جرائم الحرب" قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر ،بنقل أجزاء من
سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها ،أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم
داخل هذه األرض أو خارجها" .كما تنتهك الخطة األمريكية وخطوات الضم المحتملة فتوى محكمة
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العدل الدولية في الهاي بشأن جدار الفصل العنصري الذي شيدته "إسرائيل" في األرض الفلسطينية
المحتلة لعام  2004والتي أثرت بمسؤولية "إسرائيل" عن جريمة حرب االستيطان.
 .6انتهاك ق اررات الشرعية الدولية بشأن القدس المحتلة :إذ تعترف األمم المتحدة بالقدس الشرقية أرضا
فلسطينية محتلة وال تعترف بسيادة إسرائيلية عليها منذ قرار مجلس األمن الدولي ( )252لسنة 1968
الذي اعتبر كافة اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة غير قانونية وانتهاكا صارخا التفاقيات جنيف .وقد
خالفت خطة ترامب ذلك باعتبارها القدس عاصمة موحدة "إلسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل.
 .7انتهاك ق اررات الشرعية الدولية بشأن الالجئين الفلسطينيين :إذ نصت ق اررات األمم المتحدة ممثلة
بالقرار ( )194على نحو واضح وصريح على ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم
التي هجروا منها كشعب طرد من أرضه يحق له العودة كشعب .وأنشأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين "األونروا" حتى إيجاد حل لقضيتهم .وتنتهك الخطة األمريكية هذا القرار بنصها الصريح
على أنه لن يكون هناك حق في العودة او استيعاب ألي الجﺊ في المستوطنات والمدن اإلسرائيلية
التي أقيمت على أراضيهم .ونصت كذلك على إنهاء وجود وكالة "األونروا" وتحويل مهماهما للحكومات.
 .8انتهاك اإلرادة األممية والشرعية القانونية الدولية في إنهاء االستعمار :أنشأت األمم المتحدة كيان
مكرس حص ار لتنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة هو لجنة تصفية االستعمار
(المعروفة أيضا باسم اللجنة الخاصة المعنية بﺈنهاء االستعمار أو لجنة األربعة والعشرين) ،وذلك إدراكا
من العالم الحر أن العصر االستعماري انتهى وأن حق الشعوب في التحرر الوطني واالستقالل وتقرير
المصير وحكم نفسها بنفسها هو األقرب للعدالة والمنطق والسلم واألمن الدوليين .هذه الخطة األمريكية
هي تكريس آلخر استعمار على كوكب األرض وتخالف كل ما سبق.
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الواليات المتحدة واألرض الفلسطينية المحتلة – سؤال الرابط المفقود ومنطق القوة
ال يوجد لها أي رابط قانوني أو سياسي للواليات المتحدة أو حدود مباشرة مع األرض الفلسطينية
المحتلة :إذ ال تملك أي حدود مباشرة أو سلطة على األراضي الفلسطينية ،وعليه ليس فقط من
المستغرب بل من غير القانوني والشرعي من األساس أن تتنازل عن أرض فلسطينية محتلة وفق ق اررات
الشرعية الدولية ممثلة باألمم المتحدة ومجلس األمن ،ووفق القانون الدولي وال تملك الواليات المتحدة
فيها أي شكل من أشكال الشرعية أو السيادة لصالح "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في تجلي فظ
لقاعدة أن يمنح من ال يملك .إذ أن الملكية هي أساس المنح في األعراف والمنطق والقانون .وهو ما
يعيد إلى األذهان وعد بلفور الذي لم يكن له أي سند شرعي أو قانوني ،وشكل انتهاك وعدوانا أثيما
على السيادة القانونية للشعب الفلسطيني صاحب الشرعية على أرضه .وهو ما يعبر عن أن الحقوق
الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف هي بالنسبة للرئيس األمريكي ترامب الذي ال يملك صفة جزء
من حملة انتخابية مؤقتة وورقة لعب سياسية لكسب الرصيد واعتماد األوراق لدى اللوبي الصهيوني
شديد التأثير في الحياة األمريكية السياسية والعامة للفوز في االنتخابات المقبلة .كما أنه يتساوق مع
رغبات ترامب في توريث منصبه الرئاسي لصهره جاريد كوشنر أو ابنته ،هذا "المنح" لما ال يملكه
ترامب سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو الجوالن السوري المحتل أو غور األردن
يعكس وجود شخص في منصب سياسي رفيع ما زال يفكر بعقلية المقاول ورجل األعمال في التصرف
مع أراضي اآلخرين وحقوقهم .ويشكل انتهاكا فظ لكل قواعد القانون الدولي.
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في بيان صادر عن المقرر الخاص لمعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ
عام  ،1967مايكل لينك ،قال إن الخطوة تقوض حقوق اإلنسان في المنطقة ،وستكون ضربة قاسية
للنظام الدولي القائم على القواعد ،وتقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها .معتب ار أن
خطة الضم ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين ،وتزيل حق الفلسطينيين في تقرير
المصير ،وتبقي من الضفة الغربية "بنتوستان" وأرخبيل تحيطه "إسرائيل" بشكل كامل وغير متصل مع
العالم الخارجي .معتب ار خطوة الضم اختبار سياسي للمجتمع الدولي .وعليه تشكل هذه الخطة األمريكية
وق اررات الضم اإلسرائيلية المنوي تنفيذها انقالبا على القانون الدولي وتحديا لنظامه وإعالء لمنطق القوة
كبديل عن المنصات القانونية واألممية .مما يهدد السلم واألمن الدوليين ويوصل رسالة من الدول القوية
للشعوب الضعيفة أن القوة هي الفيصل وهي كل شيء ،وأن القوانين ليست سوى حب ار على ورق.
ما بين الضم واالحتالل – شرعنة االنتهاك وإعادة سرد منطق القوة وإنتاج
الخطة األمريكية ترسخ الوجود اإلسرائيلي العنيف وتنقله من مرحلة االحتالل إلى الضم :من الناحية
القانونية ،ال يلغي الضم صفة االحتالل ،وهو بكل
أحواله غير قانوني وغير شرعي ومجرم من حيث المبدأ،
وفق القانون الدولي فﺈن الخيط الرفيع بين الضم
واالحتالل هو الدمﺞ في نطاق الدولة المحتلة من عدمه.
وهو ما تعطيه الخطة األمريكية – أي الضم – الضوء
األخضر .هذا الضم يخلق أوضاعا غريبة بالنسبة

"

للفلسطينيين ،ما في شرقي القدس إذ لم يتم منحهم

الموارد الطبيعية ،وفرض نظام من مســــتويين من الحقوق

نحن نشــــهد اآلن اإلخالء القســــري والتشــــريد ومصــــادرة

األراضـــــي والعزل ،وعنف المســـــتوطنين واالســـــتيالء على
الســـياســـية واالجتماعية والســـياســـية غير المتســـاوية على

أساس العرق ".

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض
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الفلسطينية المحتلة – مايكل لينك

المواطنة الكاملة ،بل جرى اعتبارهم مقيمين دائمين! ويحظر القانون الدولي عمليات الضم كونها تولد
صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار .وعليه حتى وإن كانت حقيقة ممارسات االستعمار
االستيطاني اإلسرائيلي العنيفة على األرض قائمة من العام  ،1967إال أن الخطة األمريكية تحاول
شرعنة هذه االنتهاكات.
إذ تحظر المادة ( )2من ميثاق األمم المتحدة ( )1945ضم األراضي واستعمالها بالقوة ،وتقضي بأن
"يمتنع األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد اإلقليم .النزاهة أو
االستقالل السياسي ألي دولة أو بأي طريقة أخرى ال تتفق مع مقاصد األمم المتحدة .كما أن قرار
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  )1967( 242يشدد أيضا على "عدم جواز االستيالء على
األراضي بالحرب "ويدعو إلى"انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع
األخير" .لذلك ،فﺈن الضم من جانب واحد ألي جزء من األرض المذكورة ،يعد انتهاكا صارخا وانتهاكا
صارخا للحق الفلسطيني في تقرير المصير .كما تنتهك البند  53من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت
على أنه" :يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة باالحتالل لممتلكات حقيقية أو شخصية ..للدولة
أو للسلطات العامة األخرى ..إال في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية ".وتتضمن الخطة
األمريكية حوالي  30جزءا تشكل  90خرقا لنصوص القانون الدولي حول الحدود والضم واالستيطان.
()23

 23الموقع الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،مخالفات خطة ترامب وفقا ً القانون الدولي.http://www.plo.ps/article/52227/ ،2020/2/16 ،
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تأثير الضم اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة على حقوق اإلنسان للفلسطينيين
 .1انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة :من المتوقع أن يفرز مشروع الضم شرعنة النتهاكات المستوطنين
وإرهابهم في المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية ،كما أنه قد يخلق موجة عنف تستخدم فيها قوات
االحتالل العنف المفرط وتمارس أعمال اإلعدام خارج نطاق القضاء والقانون ضد المدنيين الفلسطينيين
المعترضين على مصادرة أراضيهم ومنازلهم .وهو
ما ينتهك الحق في الحياة.
 .2انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل :إذ
سيضاعف الضم من اإلجراءات اإلسرائيلية في
تقطيع أواصر المدن ونصب الحواجز بما يقلص
في  2015/7/31أشعل مستوطنون إسرائيليون إرهابيون النار في

من حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل

منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما في مدينة نابلس في الضفة

ويقلص من قدرتهم الفعلية على المرور في

وأصيب والداه وأخاه أحمد ( )4سنوات بجروح خطيرة .الحقا لذلك

الغربية ،توفي على إثر الحريق الرضيع علي دوابشة ( 18شه ار)

توفي األب واألم متأثرين بالحروق" .بعد الحرق خط المستوطنون

الشوارع والطرقات .إذ تخصص "إسرائيل" معظم

شعار لالنتقام على بيت عائلة الرضيع .وتعرض الناجي الوحيد

الطرق للمستوطنين في خطوة تمييزية عنصرية

من المحرقة أحمد ( )4سنوات لتشوهات دائمة .فيما أكمل أحد

وتحول مع الوقت الضفة الغربية إلى سجن كبير.

جرى اإلفراج عنه.

القتلة حياته وانضم في أكتوبر  2019للجيش اإلسرائيلي بعد أن

 .3انتهاك حق الفلسطينيين في التملك والسكن :إذ أن خطوات الضم ستصادر مساحات شاسعة من
األراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة ،وتمنع الوصول إلى جانب كبير آخر من األراضي
الفلسطينية .كما أن تزامن الضم مع هدم للبيوت والمنشﺂت الزراعية والصناعية والتجارية الفلسطينية
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يشكل انتهاك لحقهم في السكن بموجب القانون الدولي ،ويأتي هذا مع خطر طرد الفلسطينيين وتهجيرهم
من أماكن سكنهم وبيوتهم.
 .4انتهاك حق الفلسطينيين في الحصول على الموارد الطبيعية واستلاللها :إذ سيرسخ الضم عملية
سلب الموارد الطبيعية الموجودة في األرض الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين .وهو ما يعزز الفجوة
التمييزية بين استفادة المواطن الفلسطيني من موارده الطبيعية واستفادة المستوطن اإلسرائيلي منها.
 .5ترسيخ بنية التمييز العنصري ضد الفلسطينيين على خلفيتهم العرقية والقومية :إذ تمارس "إسرائيل"
سياسات تمييز عنصرية ضد الفلسطينيين على خلفيتهم العرقية والقومية .وال تتضح مكانة الفلسطينيين
في المنطقة المضمومة ومدى مساواتهم بالمستوطنين اإلسرائيليين ،لكن المؤكد هو أن "إسرائيل" لن
تعاملهم على قاعدة المساواة .وعليه ترسخ الخطوة "نظام األبارتهايد" قائم على الفصل العنصري.
األغوار الفلسطينية – ثالوث األمن واللذاء والماء المهدد
 سلة غذاء الفلسطينيين :تهدد خطة الضم اإلسرائيلية منطقة األغوار الفلسطينية ،وهي منطقة خصبة
تشكل  %50من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية ،بمساحة إجمالية  1600كم 2أي ما
نسبة  %28من مساحة الضفة الغربية ،وبما يعادل ربع مساحة الضفة الغربية الجغرافية وتمتد األغوار
من بيسان جنوبا حتى صفد شماال ،ومن عين جدي حتى النقب جنوبا ،ومن منتصف نهر األردن
حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا .تبلغ المساحة اإلجمالية لألغوار  720ألف دونم ،بما يجعلها
سلة الغذاء وصمام األمن لغذائي األول للفلسطيني بمساحة أراضي زراعية تبلغ  280ألف دونم وإنتاجية
تصل  %60من إجمالي ناتﺞ الخضار ،وهي منطقة طبيعية دافئة يمكن استغاللها للزراعة طوال العام
وخصبة التربة .وتسيطر "إسرائيل" كقوة احتالل على  %88من مساحة األغوار.
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 أهم حوض مائي في فلسطين :تتربع األغوار فوق أهم حوض مائي في فلسطين هو خوض الماء
الشرقي ،إذ تحتوي األغوار الجنوبية على  91بئ ار ،واألغوار الوسطى على  68بئ ار ،واألغوار الشمالية
على  10آبار ،وتسيطر "إسرائيل" قوة االحتالل على معظمها.
 حدود الفلسطينيين الشرقية :تقسم مناطق األغوار إلى :مناطق ( ،)Aوتخضع لسيطرة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ومساحتها  85كم ،2ونسبتها  %7.4من مساحة األغوار الكلية؛ ومناطق ( ،)Bوهي
منطقة تقاسم مشترك بين السلطة وإسرائيل ،ومساحتها  50كم ،2ونسبتها  %4.3من المساحة الكلية
لألغوار؛ ومناطق ( )Cوتخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ،ومساحتها  1155كلم ،وتشكل الغالبية
العظمى من منطقة األغوار (بنسبة  ،)%88.3وهي الحدود الشرقية لفلسطين مع المملكة األردنية.
 الديملرافيا الفلسطينية في األغوار :وفقا إلحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء للعام  2017بلغ عدد
سكان محافظة طوباس واألغوار الشمالية ( )60,927فردا ،ما نسبته  %1.3من مجمل سكان دولة
فلسطين ،وهي في المركز الـ  15في ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان .فيما بلغ عدد المباني
في المحافظة ( )11,131مبنى ،بينما بلغ عدد المساكن ( )15,977مسكنا منها ( )12,411مأهوال،
وما نسبته  %88.6ملك لألسرة .وبلغ عدد المنشﺂت في المحافظة ( )2,081ما بين عاملة ومتوقفة
وقيد التجهيز .وبلغ عدد الالجئين في المحافظة ( )9,068فردا ،ما نسبته  %14.9من إجمالي سكان
المحافظة.
 واقع االستيطان االستعماري :بالرغم من كونه جريمة حرب وفق القانون الدولي وتحديدا نظام روما
األساسي – دستور المحكمة الجنائية الدولية ،تمارسه "إسرائيل" بوتيرة متزايدة من العام  ،1967إذ
تجثم على أراضي األغوار الفلسطينية  36مستوطنة ،وغالبيتها زراعية ،أقيمت على  12ألف دونم،
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إضافة إلى  60ألف دونم ملحق بها ،ويسكنها ما يقارب  9500مستوطن من المقيمين .وفق إحصاءات
مركز المعلومات الوطني .تتبع معظم المستوطنات في األغوار للمجالس االستيطانية اإلقليمية المعروفة
وهجر االحتالل ما يزيد عن  50ألفا من سكان األغوار منذ عام
باسم "عرفوت هيردن" و"مجيلوت"َ .
1967؛ باإلضافة إلى تجمعات سكانية كاملة ،بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية؛ مثل تهجير أهالي
خربة الحديدية في األغوار الشمالية.
 انتهاك حق الفلسطينيين في األغوار التملك والسكن :تشهد األغوار الفلسطينية عمليات هدم متواصلة
ومتكررة من قبل سلطات االحتالل لتجمعات سكانية فلسطينية بشكل كلي وجزئي كما حدث في خربتي
الرأس األحمر وعاطوف والفارسية؛ بهدف تهجير المواطنين وتشريدهم لتسهيل عمليات السيطرة على
أراضي األغوار بعد تطهيرها عرقيا ،هذا باإلضافة إلى تعرض العديد من التجمعات السكانية لعمليات
إخالء متكررة بحجة التدريبات العسكرية وما يرافق ذلك من عمليات تدمير ومصادرة لممتلكات
المواطنين.
 انتهاك حرية تنقل البضائع واألفراد في األغوار :تقيم قوات االحتالل حاجز "الحم ار" ،على مداخل
األغوار؛ الستخدامه في سياسة اإلغالق التي درجت على تطبيقها ،للحيلولة دون وصول منتجات
األغوار إلى األسواق الفلسطينية .فصلت قوات االحتالل األغوار بشكل كامل عن باقي مناطق الضفة
خالل انتفاضة األقصى عام 2000م؛ لعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين من المزارعين والعمال.
باإلضافة إلى منع تنقل المواطنين بشكل روتيني بحجة إجراء تدريبات عسكرية.
 البحر الميت – الكنز المفقود :يمتد الساحل الفلسطيني على البحر الميت حوالي  40كم ،ضم "إسرائيل"
لشمال البحر الميت الذي ال تسمح للفلسطينيين باستغالله كمورد طبيعي من حقهم ،وتمنعهم تماما من
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الذهاب إلى ساحله ،باإلضافة إلى تقييد حقوقهم في مياه الشرب ،والثروات الطبيعية المهولة التي
يحتويها بما فيها البوتاس – أسست شركة البوتاس الفلسطينية أول مصنع ينتﺞ البوتاس في الساحل
الشمالي للبحر الميت عام  1929والتي تضررت كثي ار نتيجة النكبة وتم إغالق المصنع بعدها واستولت
إسرائيل على بقايا الشركة – سيكون كارثة على االقتصاد الوطني الهش أصال ،كما ال تسمح "إسرائيل"
للفلسطينيين باالستفادة من الصناعات الكيماوية في البحر ،والتي يمكن وفقا للبنك الدولي أن تولد
 918مليون دوالر للقيمة المضافة سنويا ،باإلضافة إلى صناعة السياحة للبحر التي ستولد 290
مليون دوالر سنويا وحوالي  3000فرصة عمل ،ما يجعله ذخ ار اقتصاديا مهدور.
 سؤال االستراتيجية االستعمارية – لماذا األغوار :تكمن أهمية األغوار استراتيجيا بالنسبة لدولة االحتالل
في أن السيطرة عليها تحول دون أي تواصل جغرافي وديموغرافي بين الضفتين الغربية والشرقية .كما
يمنع هذا التواجد أي تقدم محتمل لقوات عسكرية من الجهة الشرقية ،ويحاصر الضفة الغربية ويضمن
منع دخول العتاد العسكري إليها .على نحو مبكر عملت "إسرائيل" على تغيير الواقع في األرض المحتلة
ومن ضمنها األغوار ،ضمن "مشروع آلون" الذي تم تقديمه في الستينات وتضمن المشروع:
 .1التأكيد على أن الحدود الشرقية إلسرائيل يجب أن تكون نهر األردن ،وخطا يقطع البحر الميت بكل
طوله.
 .2ضم شريط يراوح عرضه بين  10و 15كم ،من غور بيسان وحتى شمالي البحر الميت وبطول حوالي
 115كم على امتداد غور األردن ،مع أقل عدد ممكن من السكان العرب.
 .3إسكان مليون إسرائيلي على شريط طولي من شمال األغوار إلى جنوبها.
 .4خلق تواصل إسرائيلي من صحراء النقب في الجنوب ،إلى بيسان شماال.
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تبع ذلك "مشروع نتنياهو – آلون" المعدل  ،1997والخطة األمنية  2006التي هدفت لتشكيل حزام
أمني من بيسان إلى البحر الميت بما يشكل دفاع فعال على طول األغوار ،ويحول دون التمدد
الفلسطيني نحو الشرق ،كما اقترحت الخطة مشاريع استيطانية كحاجز صناعي وعمراني يقطع التواصل
بين الضفتين.
 .5تحتوي جبال أريحا اليوم على الرادات العسكرية اإلسرائيلية التي تغطي جغرافيا األردن وغرب العراق
وجنوب سوريا.
 .6كما تنصب "إسرائيل" المنظومة الصاروخية يريخو ( )1ويريخو ( )2والموجه إلى الدول العربية.
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الطابع االستعماري االستيطاني لدولة االحتالل وسياسة األبارتايد
أ .شعوان جبارين

 ما يجري سابقة خطيرة تؤشر لمرحلة تاريخية جديدة ،يجب أن نجهز أنفسنا لها ،ففلسطينباتت بمثابة مكان اختباري وخاصة أن العدو الذي نواجه قوي عسكريا ومدلل ويشترط حليفه
األكبر في واشنطن على الحﺞ اليه.
 علينا أن نقر بوجود تغيير عالمي ،وبالتالي السؤال المطروح هو :أي جهة نأخذ وكيف نبنيتحالفاتنا وأي خطاب نقوم به؟
 ما يحصل بلطجة غير مسبوقة في التاريخ ،تمثل تدمي ار للنظام القضائي العالمي ،ومثالها مايقوم به ترامب من فرض عقوبات على المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والتهديد
بعقوبات لمؤسسات أخرى ،وهو ما يدفعنا باتجاه البحث والدفع بكيف يمكن ألوروبا أن تدافع
عن سيادتها وقرارها ومكانتها وما يمكن أن تقوم به في مواجهة هذه البلطجة.
 الموضوع الفلسطيني لم يعد موضوعا فلسطينيا خالصا ،ولكن في المعركة الدائرة فﺈن القلمالفلسطيني هو أهم سالح ممكن.
 ما يجري ليس نهاية العالم وليس قد ار نهائيا ،وهناك فرص يمكن استثمارها ،ومثال ذلك70

االدعاء الذي تقدمت به مجموعة من المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان ضد شركة
 JCBالبريطانية التي تساهم الجرافات والمعدات التي تزود بها دولة االحتالل في تدمير وهدم
للبيوت وهو ما دعا مكتب االتصال في و ازرة التجارة البريطانية لقبول االدعاء واتخاذ قرار
بالتحقيق بوقائعه المادية.
 الضم قائم ويجري على األرض والقانون اإلسرائيلي يطبق على المستوطنات والمستوطنين،والمسألة من المفترض التعامل معها أبعد من ذلك ،بحيث تعاد األمور إلى الجذر المتمثل
باالحتالل االستعماري االستيطاني.
 التطبيع ليس مفاجئا ،ولفهم ما يجري وخاصة مسألة التطبيع علينا العودة لقراءة كتاب نتنياهو"مكان تحت الشمس" الذي يستعرض فيه اهداف دولة االحتالل وسياساتها ،مؤكدا بعنجهية
أن العربي ال يعرف إال العصا ...وبالتالي فﺈن التطبيع كما قال ،أتى من منطق القوة وقوة
إسرائيل ،وبالتالي من يطبع مع هذا المجرم والمعتدي ،عليه أال يتوقع منه أن يت ارجع عن
سياساته ،بل إن التطبيع سيجعله يتمادى فيها.
 من الضروري التنبه لقرار لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في األمم المتحدةالصادر في  12كانون األول  ،2019بشأن إسرائيل ،والذي يبرز ألول مرة وجود سياسات
وممارسات إسرائيلية للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط األخضر،
أي اإلقرار بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري (أبرتهايد) ضد الشعب الفلسطيني.
لذلك يجب أن ُنظهر مثل هذه اإلنجازات القانونية ونركز عليها.
 -ما نحتاجه فلسطينيا هو االهتمام بترتيب الوضع الداخلي وإنهاء االنقسام وبناء المؤسسة
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الوطنية والتركيز على الصمود وخلق األمل لدى الجيل الشاب.
 بما أن أميركا باتت جزءا من الصراع ،وميثاق األمم المتحدة ال يسمح لمن كان طرفا فيالنزاع او الصراع أن يناقش القضية المطروحة التي هو طرف من أطراف النزاع فيها ،فلندفع
باتجاه تبني احدى الدول الصديقة لمشروع قرار لمنع مشاركة الواليات المتحدة بمناقشة أي
مسألة تتعلق بفلسطين والحقوق الفلسطينية.
 أقترح العمل من أجل طرح مقترح نقل مقر األمم المتحدة من نيويورك إلى إحدى الدولاألوروبية االسكندنافية بسبب انقالب أميركا على مبادئ القانون الدولي ونشأة األمم المتحدة،
وأن يجري التركيز على ذلك من قبل منظمات المجتمع المدني.

72

مخاطر التطبيع ومجاالت االختراق اإلسرائيلي
د .عزيز غالي

 صفقة القرن والتطبيع ليست خطيرة على حقوق اإلنسان الفلسطيني؛ بل وحقوق اإلنسان العربي
ككل.
 لصفقة القرن والتطبيع خطر حتى على هوية المنطقة ككل وذلك من خالل محاولة إخفاء
الجانب اليهودي والترويﺞ لما يسمى بالديانة االبراهيمية.
 تحول صفقة القرن والتطبيع القضية الفلسطينية إلى قضية اقتصادية وليس سياسية ،ويتضح
ذلك من سلسلة الموانﺊ التي يجري التخطيط لتواصلها بدءا من الهند مرو ار باإلمارات والبحرين
وصوال لميناء حيفا .وهذا ينقل األمن اإلسرائيلي إلى األمن االقتصادي االستراتيجي للكيان
الصهيوني.
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 للتطبيع خطورة كبيرة في تعزيز االختراق اإلسرائيلي والتجسس على المدافعين عن حقوق
اإلنسان (المغرب مثال) ،خاصة برنامﺞ بيجاسوس.
 للتطبيع خطورة في اختراق األسواق عبر الشراكات مع الدول المطبعة في مجال الزراعة،
المغرب مثال.
 التطبيع وخطره على االختراق في مجال الصحة والسياسة الدوائية في المنطقة ،ومثال ذلك
أدوية السرطان المصنعة إسرائيليا والتي تدخل الجزائر وغيرها عبر شركات فرنسية أو هندية.
 الحال يشير إلى انحسار وتراجع دور المدافعين عن القضية الفلسطينية في الساحة الدولية كما
في أوروبا وأميركا الالتينية ،وهو ما يستدعي إعادة االعتبار للدفاع عن الحق الفلسطيني في
هذه الساحات ،مع ضرورة التنبه للتغييرات الحاصلة في تلك الدول كالوزن المتزايد لدول أوروبا
الشرقية على الساحة األوروبية.
 هناك ضرورة لبناء شراكات فاعلة ،شراكات دولية ،ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل االئتالف
العالمي الذي اقترح الدكتور هيثم مناع العمل على تشكيله.
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صفقة القرن – الجوانب القانونية وقضية الضم
د .لبنى بايوق
الجامعة العربية المفتوحة  -األردن

خطة دونالد ترامب للسالم بعنوان "السالم من أجل االزدهار" أو "صفقة القرن" فيما يتعلق بالصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني هي محاولة أحادية الجانب لحل ما هو أكثر من سبعة عقود من الصراع في
الشرق األوسط .إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" لحل قضية من أكثر القضايا الصراعية تعقيدا في العالم،
قد تم اختتامها دون أي تدخل فلسطيني ،وهو ما يفسر أيضا رفضها السريع من قبل الطرف نفسه الذي
تم تهميشه وعدم إشراكه في هذا اإلعالن .ومع ذلك ،فﺈن الصفقة األحادية الجانب تتعارض أيضا مع
المبادئ الراسخة للقانون الدولي وهذا ما سوف نناقشه اليوم.
تخلق خطة ترامب سلسلة من المناطق الفلسطينية المتقطعة والمنتشرة وتحيطها بالمستوطنات
اإلسرائيلية .وتسعى إلى إقرار االستراتيجية اإلسرائيلية القائمة على بناء المستوطنات لخلق وفرض
"حقائق على األرض" .باإلضافة إلى أنها تمنح غور األردن إلسرائيل ،ويعني ذلك أن الدولة الفلسطينية
بأكملها ستكون محاطة بﺈسرائيل من جميع الجهات  ..وستسيطر إسرائيل على األمن في جميع المعابر
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الدولية إلى فلسطين وستواصل مراقبة الفلسطينيين داخل أراضيها.
باإلضافة إلى أنه ستبقى القدس تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة ،وستكون للدولة الفلسطينية التي
ستقام بموجب الخطة عاصمة تحمل اسم القدس في أي مكان آخر لكن ال عالقة له بمدينة القدس
التي ستبقى موحدة وتحت السيادة اإلسرائيلية وعاصمة لها ،وستضم العاصمة الفلسطينية بعض
الضواحي النائية من القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام .1967
أما فيما يتعلق بالحرم الشريف في القدس فسيبقى الوضع كما هو وستواصل إسرائيل حماية األماكن
المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والديانات األخرى .ويحتفظ
األردن بموجب الخطة بمسؤولياته على المسجد األقصى في القدس.
ولكي يتم قبول فلسطين كدولة من قبل إسرائيل والواليات المتحدة ،يجب أن تفي بشروط معينة فيما
يتعلق بالحكم الرشيد والمؤسسات المالية القوية وما إذا كانت تفي بهذه المتطلبات سوف يحددها مهندسو
خطة السالم هذه .ولن يسمح للدولة الفلسطينية إنشاء أو تشغيل ميناء في غزة (وهو منفذها البحري
الرئيسي) في المرحلة األولى ،وبدال من ذلك ستوفر إسرائيل عبر مينائي حيفا وأشدود والمنشﺂت
الضرورية الستيراد وتصدير السلع والمواد لصالح الدولة الفلسطينية خالل السنوات الخمس األولى
وبعدها يمكن للدولة الفلسطينية إقامة مرفأ في غزة بعد الوفاء بالمتطلبات األمنية لدولة إسرائيل .وسيتم
ربط قطاع غزة بالضفة الغربية عبر نفق أو جسر معلق.
وتتحدث الخطة التي تقع في  181صفحة ونشرها البيت األبيض على موقعه ألول موضوع
الالجئين اليهود ونسيت ذكر حقوق الالجئين الفلسطينيين ،وبخصوص موضوع "الالجئين اليهود"
ويقصد به اليهود الذين كانوا يعيشون في الدول العربية قبل إقامة دولة اسرائيل عام  1948وهجرة عدد
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كبير منهم إلى إسرائيل أو غيرها من الدول .وتقول الوثيقة إن الصراع العربي اإلسرائيلي خلق عددا
متساويا تقريبا من الالجئين الفلسطينيين واليهود وتؤكد أن اليهود الذين فروا من الدول العربية عانوا
مثل أقرانهم الفلسطينيين .كما ترفض الخطة أي حق في العودة أو استيعاب أي الجﺊ فلسطيني إلى
دولة إسرائيل .وهذا يعني بشكل أساسي أن الفلسطينيين مطالبون بالتنازل عن أي مطالبات باألرض
التي أجبروا على الخروج منها في  1948و.1967
وكل الجﺊ فلسطيني ال يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثالثة خيا ارت :العودة إلى الدولة
الفلسطينية الجديدة وتبعا لقدرات الدولة أو منحه حق االستقرار في البلد الذي يقيم فيه وبناء على
موافقة البلد أو إدراجه ضمن برنامﺞ توزيع الالجئين الفلسطينيين على الدول الراغبة األعضاء في
منظمة التعاون االسالمي بحيث تقبل كل دولة استيعاب خمسة آالف الجﺊ سنويا وعلى مدار عشرة
أعوام.
وعلى الصعيد االقتصادي فقد كان الجانب االقتصادي سخيا جدا دون ذكر من سيمول ذلك،
أوضح ترامب أن مليون فرصة عمل جديدة ستخلق للفلسطينيين في حال قبولهم بتنفيذ الخطة ،كما
سيتم خفض معدل الفقر إلى النصف ،مما سيؤدي إلى رفع الناتﺞ القومي اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني
مع توفير  50مليار دوالر لإلنفاق في مشروعات للبنية التحتية واالستثمار على مدى  10سنوات لكل
من الدولة الفلسطينية وجيرانها األردن ومصر ولبنان .
صفقة القرن والق اررات الدولية وقضية الضم:
 أسفرت الحرب العربية اإلسرائيلية التي استمرت ستة أيام عام  1967عن نصر مقنع للقواتالمسلحة اإلسرائيلية واالستيالء على مساحات شاسعة من األراضي العربية التي شملت شبه
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جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس القديمة ومرتفعات الجوالن .عند إعالن
وقف إطالق النار ،أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار  )1967( 242الذي
يؤكد على عدم جواز االستيالء على األراضي عن طريق الحرب .كما أكد مجلس األمن أنه
من أجل الوفاء بمبادئ ميثاق األمم المتحدة وإحالل سالم دائم في الشرق األوسط ،هناك
شرطان أساسيان يجب الوفاء بهما:
أوالً ،طلب القرار من إسرائيل سحب قواتها المسلحة من األراضي التي احتلتها في حرب .1967
ثانياً ،ألزم إسرائيل بﺈنهاء جميع مطالبات أو حاالت العداء واالحترام واالعتراف بسيادة كل دولة في
المنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي كحق لكل دولة في العيش بسالم داخل حدود آمنة
ومعترف بها خالية من التهديدات أو اعمال القوة.
المهم أن نالحظ في القرار  242هو تأكيده على عدم شرعية استخدام القوة وعدم جواز االستيالء على
األراضي من خالل الحرب .تنص المادة  )4( 2من ميثاق األمم المتحدة على حظر مطلق على
"التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة".
 باإلضافة إلى ذلك ،رأت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن األنشطة العسكرية وشبهالعسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية) أن المبادئ مثل
تلك المتعلقة بعدم استخدام القوة ،استمر عدم التدخل ،واحترام السالمة اإلقليمية للدول ،وما
إلى ذلك ،في كونها ملزمة كجزء من القانون الدولي العرفي ،على الرغم من تطبيق أحكام
القانون االتفاقي الذي أدرجت فيه.
وبالتالي ،فﺈن االستيالء على األراضي من خالل استخدام القوة يصبح أيضا غير قانوني .وقد تعزز
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هذا االقتراح بقرار مجلس األمن الدولي رقم  ،)1979( 446الذي قرر أن سياسة وممارسات إسرائيل
في إقامة المستوطنات في األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى المحتلة منذ عام 1967
ليس لها أي شرعية قانونية .كما دعا إسرائيل  -كقوة محتلة  -إلى االلتزام الصارم باتفاقية جنيف
الرابعة ،وإلغاء تدابيرها السابقة ،واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع
القانوني والطبيعة الجغرافية و"التأثير المادي على التكوين الديموغرافي لإلقليم" .األراضي العربية
المحتلة منذ عام  ،1967بما في ذلك القدس "واألهم من ذلك" عدم نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى
األراضي العربية المحتلة ".
 أشارت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن التبعات القانونية لبناء جدار في األراضيالفلسطينية المحتلة إلى المبادئ العرفية المنصوص عليها في المادة  )4( 2من ميثاق األمم
المتحدة وأكدت على عدم شرعية االستيالء على األراضي من خالل استخدام القوة .والحظت
المحكمة أن إسرائيل ملزمة بوضع حد النتهاك التزاماتها الدولية الناشئة عن بناء جدار في
األراضي الفلسطينية المحتلة .كما الحظت أن التزام الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع
دوليا بوضع حد لهذا الفعل كان راسخا في القانون الدولي العام.
في ضوء السلطات المذكورة أعاله ،فﺈن خطة ترامب إلضفاء الشرعية على االحتالل اإلسرائيلي
المستمر منذ عقود والمستوطنات الالحقة للسكان اإلسرائيليين تنتهك القانون الدولي .بما أن إسرائيل قد
استولت على األراضي العربية نتيجة للحرب ،فﺈن أي محاولة إلنشاء مستوطنات إسرائيلية مصطنعة
أو ضم األراضي المحتلة سوف تتعارض بشكل مباشر مع مختلف ق اررات مجلس األمن ،وأحكام
محكمة العدل الدولية وميثاق األمم المتحدة.

79

وتجدر اإلشارة إلى أن القانون اإلنساني الدولي ينطبق أيضا على إسرائيل واألراضي العربية الواقعة
تحت احتاللها .تداولت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن تشييد الجدار حول أهمية اتفاقية جنيف
الرابعة فيما يتعلق بالنزاع المذكور .وأوضحت المحكمة أنه بما أن "إسرائيل واألردن كانا طرفين في
االتفاقية المذكورة عند اندالع النزاع المسلح في عام  ،"1967فﺈن "االتفاقية قابلة للتطبيق في األراضي
الفلسطينية التي كانت قبل النزاع تقع شرق الخط األخضر والتي كانت خالل ذلك الصراع الذي احتلته
إسرائيل ،وال توجد حاجة إلجراء أي تحقيق في الوضع المسبق الدقيق لتلك األراضي" .كما أكد مجلس
األمن أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على األراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام .1967
عالوًة على ذلك ،فﺈن إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية في المناطق المحتلة ينتهك القانون اإلنساني
الدولي أيضا .تؤكد المادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "ال يجوز لسلطة االحتالل ترحيل أو
نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها" .باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر البروتوكول
األول ( )1977الملحق باتفاقية جنيف أن "دولة االحتالل تدخل أجزاء من سكانها المدنيين إلى
األراضي التي تحتلها" كخرق جسيم لالتفاقيات والبروتوكول المذكور .كما أن نظام روما األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ( )ICCلعام  1998يعرف فعل تشريد السكان المذكور أعاله بأنه جريمة
حرب .تصف المادة ( )2( 8ب) ( )8من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفعل التالي بأنه
انتهاك خطير للقوانين واألعراف السارية في النزاع المسلح الدولي:
" ''8قيام دولة االحتالل ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األراضي
التي تحتلها ،أو إبعاد أو نقل جميع سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو
خارجها".
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ومن المناسب أيضا اإلشارة إلى أن رفض إسرائيل أن تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية لن يمنع تطبيق قواعد القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بتهجير السكان المدنيين في
حاالت النزاع المسلح.
في ضوء ذلك ،تعتبر المادة ( 20ج) ( )1من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها لعام
 1996أن "قيام دولة االحتالل بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها" "جريمة ضد
سالم وأمن البشرية عندما ترتكب بطريقة منهجية أو على نطاق واسع".
وبالتالي ،فﺈن استراتيجية إسرائيل التي دامت عقودا إلنشاء "حقائق على األرض" من خالل احتالل
األراضي العربية ،وإنشاء مستوطنات مع سكانها المدنيين وتهجير المدنيين الفلسطينيين من خالل
األعمال العسكرية واإلدارية ليست مجرد انتهاكات للقانون الدولي -فهذه هي جرائم حرب صارخة.
 إضافة لذلك ،قررت اللجنة الدولية للحقوقيين في موضوع تشييد الجدار أن إسرائيل ملزمةبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( )ICESCRوأنها ملزمة بـ عدم إثارة أي عقبات أمام
ممارسة هذه الحقوق .من الضروري مالحظة أن كال العهدين لهما مادة مشتركة  1تعترف
بحق كل أمة في تقرير المصير والتي بموجبها تتمتع جميع الشعوب بحرية تقرير وضعها
السياسي ومتابعة تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
واألهم من ذلك ،يصف ميثاق األمم المتحدة في المادة  1أن أحد أهداف األمم المتحدة هو "تطوير
العالقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب "...
ومع ذلك ،النتيجة القانونية لخطة ترامب هي انتهاك لحق فلسطين في تقرير المصير .األحكام الواردة
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في الخطة المتعلقة بالضم ،والمستوطنات ،والقدس ،ونزع السالح من فلسطين بأكملها ،واألمن والمراقبة،
والمتطلبات األساسية للدولة الفلسطينية التي تنطوي على "الحكم الرشيد" و"المؤسسات المالية القوية"
بشكل أساسي ختم مصيرهم دون أن يكونوا قادرين على "تقريرهم بحرية .الوضع السياسي ومتابعة
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحرية ".
أيضا ،تُعرف وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) الالجئين
الفلسطينيين بأنهم "األشخاص الذين كان مكان إقامتهم الطبيعي فلسطين خالل الفترة من  1حزيران /
يونيو  1946إلى  15أيار  /مايو  ،1948والذين فقدوا موطنهم ووسائلهم .خلقت الحرب العربية
اإلسرائيلية عام  700000 1948الجﺊ فلسطيني -أزمة الجئين لم يتم حلها حتى يومنا هذا .اليوم،
هناك أكثر من خمسة ماليين الجﺊ فلسطيني مؤهلون للحصول على خدمات األونروا ،وهذا العدد ال
يشمل أولئك الذين ال تغطيهم األونروا .ويقدر إجمالي المهجرين الفلسطينيين في الشتات بأكثر من
سبعة ماليين.
مع ذلك ،ترفض خطة السالم الجديدة لالجئين الفلسطينيين "حق العودة" .لقد قيل إن إسرائيل ال تستطيع
قبول حق العودة دون التخلي عن هويتها اليهودية أو الديمقراطية .يبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا 8
ماليين نسمة ،منهم  1.5مليون عربي .إن إدراج  7ماليين فلسطيني سيجعل اليهود أقلية .ومع ذلك،
فﺈن رفض الفلسطينيين المهجرين حقهم في العودة إلى وطنهم هو إهانة لكرامتهم المتأصلة كبشر ،على
النحو المنصوص عليه في إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واتفاقيات حقوق اإلنسان المذكورة
أعاله.
إن "حق العودة" لالجئين منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم
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المتحدة .تنص المادة  13من اإلعالن المذكور لكل فرد على "الحق في حرية التنقل واإلقامة داخل
حدود كل دولة" و"الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،والعودة إلى بلده".
بعد عام  ،1948قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة السماح لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم
والعيش في سالم مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا .في الواقع ،كان قبول إسرائيل
في األمم المتحدة مشروطا بتنفيذ قرار عام  1948سالف الذكر .وقد تجاهلت إسرائيل ذلك على أساس
أن التزامها سيضر بالطابع اليهودي للدولة .باإلضافة إلى ذلك ،فﺈن العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية يمنع الدول من حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حقه في دخول بلده أو بلدها
(المادة  .))4( 12تلزم االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( )CERDالدول
"بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله وضمان حق كل فرد دون تمييز على أساس
العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني ،المساواة أمام القانون ،وال سيما في التمتع ب ـ ـ  ...الحق
في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلد الفرد ،والعودة إلى وطنه " ...وبناء عليه ،فﺈن حرمان الالجئين
الفلسطينيين من حقهم في العودة يمثل انتهاكا صارخا لكليهما االتفاقيات الدولية والقانون العرفي الدولي.
تحاول خطة ترامب للسالم في الشرق األوسط بشكل فعال تقديم اعتراف قانوني وسياسي بوضع غير
قانوني لدولة اسرائيل .تلزم المادة  1المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف األربع الدول المتعاقدة باحترام
وضمان احترام االتفاقيات في جميع الظروف .تلزم المادة المذكورة ضمنيا جميع الدول األطراف في
االتفاقيات باالمتناع عن االعتراف بأي وضع ينتهك االتفاقيات ،مثل المستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية .كان رأي محكمة العدل الدولية في قضية تشييد الجدار أن جميع الدول ملزمة بعدم
االعتراف بالوضع غير القانوني الناشﺊ عن بناء الجدار في األراضي المحتلة .وأكدت المحكمة كذلك
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أن جميع الدول كانت أيضا ملزمة "بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناتﺞ عن
هذا البناء" ،مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ،رأت المحكمة أنه يتعين على
جميع الدول أن تتأكد من أن أي عائق ،ناتﺞ عن بناء الجدار ،يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني
لحقه في تقرير المصير ...في ضوء هذه السلطاتُ ،يقال إن جميع الدول ملزمة قانونيا بعدم االعتراف
بخطة دونالد ترامب للسالم أو إضفاء الشرعية عليها ألنها تنتهك القانون الدولي.
أخي اًر ،خطة ترامب هي محاولة لخلق "حل الدولتين الجديد" دون احترام حق الشعب الفلسطيني في
تقرير المصير .إنه يحبط الترتيبات الدبلوماسية السابقة فيما يتعلق بﺈيجاد سالم دائم في الشرق األوسط
من خالل إنشاء دولتين مستقلتين قابلتين للحياة" .الصفقة األكبر واألفضل" ،إذا تم تنفيذها ،ستشرعن
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية من خالل استخدام القوة .وسيتضمن إقامة دولة فلسطينية
غير متصلة وليست ذات سيادة ،بما يتماشى مع طموحات إسرائيل في إقامة دولة إسرائيل أكبر ذات
هوية يهودية.
التوصيــات:
على الفلسطينيين توحيد الصف الداخلي وحل الخالفات الداخلية وتقوية الجبهة الوطنية ودعم
المقاومة ،ورفض هذه االتفاقية أو الصفقة كما سماها الرئيس األمريكي جملة وتفصيال ،واستخدام كافة
الوسائل المتاحة إلعالن رفض االتفاقية في وسائل اإلعالم ومؤتمرات والمحافل الدولية والتأكيد دائما
على أنها غير شرعية وتخالف نصوص االتفاقيات الدولية والقانون الدولي وحقوق اإلنسان ،والبد من
التأثير على الشريك األهم في عملية السالم وهو االتحاد األوروبي ودفعه ألخذ موقف حقيقي ولصالح
الدولة الفلسطينية ذات السيادة.
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صفقة القرن واألبعاد السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية
بروفيسور إياد البرغوثي

للقضية الفلسطينية التي استمرت منذ ما يزيد عن  72عاما أبعادا سياسة وقانونية وغيرها .لقد طغى
السياسي على القانوني لوقت طويل ألسباب عديدة أهمها اإلدراك المتأخر ألصحاب القضية ألهمية
المواجهة القانونية مع االحتالل اإلسرائيلي خاصة في ظل اختالل موازين القوى في الجوانب األخرى .
طيلة الصراع العربي اإلسرائيلي كان الجانب القانوني حاض ار لدى طرفي الصراع وكذلك لألمم المتحدة
المتمثلة أساسا بالجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومحكمة الهاي .كانت ق اررات األمم
المتحدة -ولو شكليا -مرجعية األطراف في اتخاذ مواقفها ،ولذلك كانت -وخاصة إسرائيل  -تحاول
القررات ،وتحاول إبعاد الفلسطينيين عن التشبث بحقوقهم المكفولة  -بالحد األدنى-
فرض تفسيرها لتلك ا
في تلك الق اررات.
بقي ذلك إلى أن أعلن الرئيس األمريكي ترامب مشروعه لحل القضية الفلسطينية -عمليا حل المشكلة
اإلسرائيلية -الذي سمي بصفقة القرن .في هذه الصفقة تم اعتماد القوة فقط – البلطجة -وتجاهل كل
ما يتعلق بالجانب القانوني والشرعية الدولية وق اررات األمم المتحدة بكافة هيئاتها.
لقد خالفت صفقة القرن كل الق اررات الدولية عندما اعترفت بضم إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة القدس
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ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة .وخالفت روح القانون الدولي عندما تجاوزت حق
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ،وعملت على تأبيد االحتالل بالمطالبة بﺈنشاء كيان فلسطيني
تابع للسلطات اإلسرائيلية .وأيدت ضم إسرائيل لمساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية خاصة في
األغوار .ووضعت حدا لحل الدولتين التي طالما تحدثت عنها الق اررات واالتفاقيات الدولية .وأيدت
االستيطان اليهودي في أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة .
كل ذلك ،وكما جاء في أوراق المشاركين في المؤتمر ،من األهمية بمكان أن يذهب الفلسطينيون إلى
القانون الدولي والمحاكم الدولية في محاولة للجم إسرائيل والواليات المتحدة التي تتنكر علنا لحقوق
الشعب الفلسطيني.
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صفقة القرن محاولة لفرض االستسالم والمطلوب مواقف وسياسات بديلة
االستاذ المحامي هوكر جتو شيخة

 كلنا متفقون على وجود عالمة استفهام كبيرة على النظام العالمي وحال منظمة األمم المتحدة
والقانون الدولي ،وبالتالي على ضرورة مواجهة العولمة البشعة لإلنسانية ،التي تظهر مالمحها
في تدمير الشعوب والحروب األهلية وتزايد القهر والظلم على مستوى المنطقة ككل.
 ما يجري يشير إلى أن ما يحكم هو قانون القوة وليس قوة القانون ،وعبر هذا يجري العمل
لتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى .ولذا ال رهان على المشاريع المطروحة ،وهي ليست مشاريع
سالم ،بل استسالم لمنظومة كاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية بشعة.
 كما وال رهان على حصان العالم ،الذي قد تغير ،وال حتى لألسف على حراكات محتملة
لشعوب المنطقة ،ألن أعباءها باتت كبيرة وثقيلة بسبب ازدياد الفقر والبطالة والتفتت وحالة
التشريد واللجوء.
 السؤال هو ما الذي يمكن أن يفكر به ويعمل في مثل هذه الحالة؟ وجوابي هو أنه في القضايا
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المعقدة هناك حاجة لتفكير وبحث استراتيجي عميق ،وهو أمر يحتاج إلى عناية من ذوي
االختصاص والعالقة.
 على القوى العاملة على مواجهة صفقة القرن وسياسات ترامب ونتنياهو أن تلعب أدوا ار وتستخدم
نفس القضايا والمسائل المطروحة كقضية السالم وحل النزاعات ،أي أن تعمل على تحويل
الصراع الدائم إلى مصلحة دائمة ،وبناء عليه أتقدم بالمقترحات التالية:
 .1اإلعالن تكتيكيا عن بديل لصفقة القرن على أسس إنسانية وقانونية عادلة يكون فيها
الشعب الفلسطيني حاض ار كتمثيل وحق ،وتشجيع دول كبرى للعب دور على هذا الصعيد،
كالصين الداخلة إلى المنطقة بقوة ،واالعتماد سياسيا على تركيا كدولة إقليمية ألنه أفضل
من االعتماد على إيران ،وبﺈمكان تركيا أن تلعب دو ار في تشجيع إيجاد حل سياسي إنساني
عادل وسليم.
 .2العمل على داخل البيت اإلسرائيلي واألمريكي ،بأساليب وأشكال تأثير فاعلة كوسائل
السوشيال ميديا ،والقيام بحمالت في الواليات المتحدة ضد ترامب بالتعاون والشراكة مع
الشرائح المتزايدة المناهضة لسياساته.
 .3االستفادة من تجارب الشعوب األخرى في كفاحها ضد االستعمار ،كفكرة إحياء نماذج
النضال السلمي الحقوقي الغاندي.
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صفقة القرن تجسيد لألبارتايد والمطلوب خطاب سياسي فلسطيني جديد
د .حسن جبارين

 المتحدثون في الجلسة الثانية طرحوا قضايا جديدة ،كالتطبيع االقتصادي واختراق السوق
اإلسرائيلي للوطن العربي وتعزيز المراقبة على حقوق اإلنسان ،وقضية الالجئين وبديل صفقة
القرن وحمالت الضغط على نتنياهو وترامب ،والتحذير من أن المسألة الفلسطينية تراجعت
عن جدول األعمال العالمي ،وهي أمور تستحق االهتمام.
 العالقات االقتصادية مع دولة االحتالل واختراق األسواق ومراقبة واختراق ناشطي حقوق
اإلنسان كانت موجودة قبل التطبيع ،وما جرى هو ترسيم علني لها.
 صفقة القرن محكوم عليها بالفشل ألنها تجري بدون موافقة الطرف الفلسطيني .وبالتالي؛ بدائل
صفقة القرن موجودة ونطرحها دائما ،وهي متمثلة بالحلول العادلة التي تأخذ بعين االعتبار
حقوق الشعب الفلسطيني ككل بما فيه حق عودة الالجئين الفلسطينيين ،الذي يشكل جزء ال
يتج أز من حق تقرير المصير الجماعي للشعب الفلسطيني.
 علينا االنتباه لحقيقة تهميش القضية الفلسطينية على جدول األعمال الدولي ،وبالتالي التفكير
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في كيفية إعادة االعتبار لحضورها واالهتمام بها ،وباعتقادي أنه ال يمكن ذلك إال بتناولها
ارتباطا بقضايا حقوق اإلنسان والشعوب في كل المنطقة.
 علينا أن نفكر جديا بتفعيل شبكات حقوق اإلنسان على المستوى العربي والدولي ،وأن نقوم
بعمليات تشبيك جديدة.
 حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطينية عملها سلمي ،والمطلوب فعال التفكير الجدي في
كيفية تحولها إلى حركة شعبية.
 صفقة القرن تمثل تجسيدا لخطة أبارتهايد كاملة ،ليس ألنها تتناقض مع القانون الدولي فحسب،
بل وألنها تعطي السيادة الكاملة إلسرائيل على كل التراب الفلسطيني والسيطرة األمنية أيضا،
وبالتالي فهي تمس حقوق المواطنة ،وهي المسألة التي تغيب أحيانا عن تحليل البعض .وعلى
هذا الصعيد من المهم رؤية ما تطرحه الصفقة من حل للفلسطينيين داخل الخط األخضر
وخاصة في منطقة المثلث ،حيث تحرمهم من حق المواطنة وتعرضهم لخطر الترانسفير ،وهو
ما يعني في مجمله أننا أمام خطة عنصرية ونظام أبارتايد كامل.
 السؤال برأيي هو :هل نحن بحاجة إلى خطاب جديد أم ال؟ وجوابي هو نعم ،نحن بحاجة
لخطاب جديد يتعدى مسألة الدولتية ،أي نظرة جديدة ثورية تتعدى الخطاب الفلسطيني الرسمي.
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توجهات وتوصيات الندوة
جرى مباشرة بعد انتهاء الندوة متابعة تنفيذ توجهات المشاركين فيها وتوصياتهم ،حيث توزيع بيان
إعالمي عنها لوسائل اإلعالم المختلفة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية ،نشر على
نطاق واسع جدا ،ووضع المشاركون جميعا بملخص النتائﺞ والتوصيات ،وقام مدير مركز عمان
لدراسات حقوق اإلنسان د .نظام عساف بالتعاون مع مدير عام معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي
الدكتور نايف جراد ،ورئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان الدكتور عزيز غالي ،باالتصال بمجموعة
من منظمات حقوق اإلنسان من أجل الشروع بتشكيل االئتالف الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني،
ولقي ذلك تجاوبا من عدد من المنظمات ومنها :اللجنة العربية لحقوق االنسان/باريس وتمثلها د.
فيوليت داغر ،ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ويمثله عصام عاروري ،ومركز رام هللا
لحقوق اإلنسان ويمثله البروفيسور إياد البرغوثي ،ومركز الميزان لحقوق اإلنسان ويمثله األستاذ عصام
يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في
تونس/بروكسيل ويمثلها المحامي /محمد اللوز ،والمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ويمثلها د .حافظ
أبو سعدة ،واالتصاالت جارية لإلعالن عن هيئة تأسيسية لالئتالف .وقد تم إعداد استمارة لعضوية
االئتالف الدولي باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.
وفيما يلي بيان الندوة اإلعالمي واستمارة عضوية االئتالف العالمي باللغتين العربية واالنجليزية.
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البيان اإلعالمي
الدعوة لتشكيل ائتالف دولي لنصرة الحق الفلسطيني ودعوة لنقل مقر األمم المتحدة من نيويورك
دعا المشاركون في الندوة العلمية اإلقليمية "انعكاسات صفقة القرن واتفاقيات التطبيع على حقوق
االنسان" ،التي نظمها معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق
اإلنسان مساء أمس اإلثنين الموافق  ،12/10/2020إلى تشكيل أوسع ائتالف دولي لنصرة الحق
الفلسطيني وإعادة تظهير القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي ضمن إطار عمل منظم
لالشتباك السياسي والقانوني في مواجهة صفقة القرن باعتبارها بلطجة دولية وعودة إلى قانون الغاب،
تمس ما أنجزته البشرية طوال سبعين عاما مضت من مبادئ وقواعد وقيم وأخالق ،واعتبروا أن الدفاع
عن الحقوق الفلسطينية هو دفاع عن النفس في مواجهة انتهاكات إنسانية اإلنسان وحقوقه وحق الشعوب
في تقرير المصير واختيار طرق تطورها بحرية ،معتبرين أن صفقة القرن باعترافها بسيادة دولة االحتالل
االستعماري وسيطرتها األمنية على كل فلسطين التاريخية وشرعنتها للضم تمثل تجسيدا كامال لنظام
األبارتهايد ،وأن التطبيع مع دولة االحتالل هو مكافأة لها على جرائمها الحربية والجرائم ضد اإلنسانية
التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين والعرب وتكريس وشرعنة للنظام االستعماري االستيطاني تمكنه من
اإلفالت من المساءلة والعقاب وتشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ،كما تفسح له
المجال للهيمنة على كامل المنطقة العربية.
قام الحضور في بداية الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجالال وترحما على روح فقيد المعهد وفلسطين د.
ياسر نعيم عبيد هللا .ورحب د .نايف جراد /مدير عام معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي بالمشاركين
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والمشاركات مؤكدا على أهمية تضافر جهود منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعربية وكل المدافعين
عن تلك الحقوق أينما كانوا لنصرة الحق الفلسطيني والعمل من أجل الضغط لتطبيق ق اررات الشرعية
الدولية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي واإلنساني وحقوق اإلنسان والجنائي والعرفي وق اررات
مجلس حقوق االنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل آليات اإللزام الدولية
من قبل المجتمع الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة على
أرض وطنه في ظل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وافتتحت الندوة بكلمة من معالي أ.د .محمد فهاد الشاللدة وزير العدل الفلسطيني ،الذي ثمن قيام معهد
فلسطين ومركز عمان بتنظيم هذه الندوة الهامة بهذه المشاركة الواسعة من نشطاء وممثلي منظمات
حقوق اإلنسان من مصر واألردن وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والمهجر،
مؤكدا على رفض القيادة الفلسطينية القاطع لصفقة القرن ومخطط الضم واتفاقيات التطبيع لتنكرها
للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكها الصريح والواضح لق اررات مجلس األمن
والجمعية العامة لألمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الدولي واإلنساني وحقوق اإلنسان ،مشي ار إلى
السعي الفلسطيني الجاد لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين لدى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضايا
لدى المحاكم الوطنية وعقد جلسة خاصة لمحكمة الشعوب.
ودارت أعمال الندوة العلمية على جلستين ،أدار الجلسة األولى د .عمر رحال /مدير مركز إعالم حقوق
اإلنسان والديمقراطية "شمس" ،وشارك فيها د .حافظ أبو سعدة /رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،
عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،ود .هيثم مناع /الكاتب والباحث والناشط الحقوقي السوري،
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أحد مؤسسي اللجنة العربية لحقوق اإلنسان والمتحدث باسمها سابقا ،رئيس المكتب الدولي للجمعيات
اإلنسانية والخيرية ،رئيس المعهد االسكندنافي لحقوق اإلنسان ،ود .لبنى بايوق ،األستاذة الجامعية
عضو اللجنة العلمية لمركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العربية
للحريات األكاديمية ،وأ .عصام يونس ،مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،والمفوض العام للهيئة
المستقلة لحقوق اإلنسان في فلسطين ،ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
وعقب على المشاركين أ .شعوان جبارين ،مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق االنسان ،األمين العام
للفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان.
أما الجلسة الثانية ،فأدارها د .نظام عساف ،مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،األمين العام
للجمعية العربية للحريات األكاديمية .وشارك فيها د .عزيز غالي /رئيس الجمعية المغربية لحقوق
اإلنسان ،والبروفيسور إياد البرغوثي ،مدير عام مركز رام هللا لحقوق اإلنسان ،رئيس الشبكة العربية
للتسامح ،وأ .جومانة مرعي ،الناشطة والمدربة في مجال حقوق اإلنسان ،مديرة المعهد العربي لحقوق
اإلنسان في لبنان ،وأ .المحامي /هوكر جتو شيخة ،الحقوقي والناشط المدني الكردي العراقي ،رئيس
شبكة شمس للرقابة على االنتخابات ،رئيس مجلس أمناء منظمة النجدة الشعبية ومدير المكتب التنفيذي
لتحالف األقليات العراقية .وعقب على المشاركين د .حسن جبارين ،مؤسس ومدير عام مركز عدالة
لحقوق اإلنسان.
ودار نقاش واسع وغني في الندوة شارك فيه إلى جانب المتحدثين الرئيسيين كل من د .حسين رداد،
أ .خليل أبو كرش ،د .نجاح دقماق ،د .لور أبي خليل ،أ .باسل كويفي ،وأ .باسل تقي الدين.
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في نهاية الندوة قام د .عمار دويك ،مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،بتلخيص
أعمال الندوة ومخرجاتها وتال بيانا أوليا تضمن العديد من التوصيات التي أجمع عليها الحضور،
وأهمها:
فلسطينيــــاً:


ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،وإتمام المصالحة ،وإعادة االعتبار للمؤسسات التمثيلية
الفلسطينية ،وتنظيم االنتخابات العامة بأقرب وقت.



دعم أشكال المقاومة المختلفة المتفقة مع القانون الدولي ،وتطوير نماذج جديدة من المقاومة
الشعبية السلمية على غرار تجارب دولية مثل الهند وجنوب إفريقيا.

عربيـــاً:


مواصلة النشاط المدني لرفع الوعي بخطورة صفقة القرن واتفاقيات التطبيع خاصة بين
الجماهير.



العمل على إعادة االعتبار للعالقات الفلسطينية بالقوى الشعبية العربية.



تعزيز التنسيق بين الموقف الفلسطيني واألردني وأية دولة عربية ذات مواقف واضحة في
رفض الضم.

دوليـــاً:


تعزيز وتطوير االشتباك القانوني والحقوقي مع االحتالل ،وتفعيل اآلليات الدولية
المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى الجمعية العامة لطلب أري استشاري من محكمة العدل
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الدولية في عدد من القضايا من ضمنهما صفقة القرن ووعد بلفور ،والتركيز على حصول
على ق اررات من اآلليات الدولية المختلفة ذات بعد إجرائي مثل الق اررات المتعلقة بحظر
التعامل مع المستوطنات ودعم اللجوء إلى المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنائية الدولية
والمحاكم الوطنية في الدول ذات االختصاص الدولي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
ومن يدعمهم ،وتحميل االحتالل المسؤولية المدنية والجنائية عن االحتالل.


تفعيل العالقة مع الحراكات الحقوقية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وتعزيز
الدبلوماسية الشعبية والرقمية.



تعرية الدور األمريكي الذي لم يعد أمينا على مبادئ األمم المتحدة ومبادئ القانون
الدولي وإطالق دعوة دولية لطلب نقل مقر األمم المتحدة من نيويورك.



تبني إعالنا بديال عن صفقة القرن يوضح رؤية قانونية وحقوقية إلنهاء الصراع يكون
مستندا إلى القانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية.



تعزيز العالقة مع القوى الصاعدة في أمريكا وأوروبا الرافضة للخط العنصري
اليميني إلدارة تارمب وغيره من الحكومات األوروبية اليمينية.



التأثير على الشريك األهم في عملية السالم وهو االتحاد األوروبي ودفعه ألخذ موقف
حقيقي لصالح الدولة الفلسطينية ذات السيادة.

وسيجري تضمين خالصات الندوة وتوصياتها في تقرير خاص يصدر عن معهد فلسطين ألبحاث
األمن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق االنسان.
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Call for the Formation of an International Coalition to Support Palestinian
Rights and Move the United Nations Headquarters from New York

Participants in the regional scientific symposium "The implications of the
century deal and normalization agreements on human rights", organized by
the Palestine Institute for National Security Research in cooperation with the
Amman Center for Human Rights Studies Monday evening, October 12 th,
2020, called for the formation of the broadest international coalition to support
the Palestinian right and restore demonstrating the Palestinian issue on the
agenda of the international community within an organized framework for
political and legal clash in confronting the deal of the century as an
international thuggery and a return to the law of the jungle, ruining the
principles, rules, values, and ethics achieved by humanity over the past
seventy years, and they considered that defending Palestinian rights is selfdefense in the face of human rights violations and the right of peoples to
self-determination and freely choose their paths of development, considering
that the deal of the century, with its recognition of the sovereignty of the
colonial occupation state, its security control over all of historic Palestine and
its legitimacy for annexation, represents a complete embodiment of the
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apartheid regime, and that normalization with the occupation state is a reward
for it for its war crimes and crimes against humanity committed against the
Palestinians and the Arabs, and the perpetuation and legitimacy of the settler
colonial system, enable it to escape accountability and punishment and
encourage him to persevere in committing more crimes, as it allows him to
dominate the entire Arab region.
At the beginning of the seminar, the attendees observed a minute of silence
in honor of the deceased in the Institute and Palestine, Dr. Yasser Naim
Obaid Allah. Dr. Nayef Jarrad, Director General of the Palestine Institute for
National Security Research, welcomed the participants, stressing the
importance of concerted efforts by Palestinian and Arab human rights
organizations and all defenders of those rights wherever they are to support
the Palestinian right and work to pressure the implementation of international
legitimacy decisions and respect the rules and principles of international and
humanitarian law, human rights, criminal rights, the customary decisions, the
decisions of the Human Rights Council, the International Court of Justice and
the International Criminal Court, and the activation of the international binding
mechanisms by the international community to enable the Palestinian people
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to exercise their right to self-determination and sovereignty over their
homeland under their independent sovereign state with Jerusalem as its
capital.
The symposium was opened by a speech from His Excellency Prof. Dr.
Muhammad Fahad Al-Shalaldeh, Palestinian Minister of Justice, who
appreciated the Palestine Institute and Amman Center for organizing this
important symposium with this wide participation of activists and
representatives of human rights organizations from Egypt, Jordan, Tunisia,
Algeria, Morocco, Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, and the Diaspora,
stressing the leadership’s absolute rejection of the deal of the century, the
annexation plan, and the normalization agreements, for they deny of the
legitimate national rights of the Palestinian people and its clear violation of
Security Council and General Assembly resolutions and the principles and
rules of international, humanitarian, and human rights law, referring to the
Palestinian serious endeavor to prosecute Israeli war criminals before the
International Criminal Court and file cases before the national courts to hold
a special session for the People's Court.
The scientific symposium took place in two sessions. The first session was
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moderated by Dr. Omar Rahal, Director of the Center for Human Rights and
Democracy Information "Shams", in which Dr. Hafez Abu Saada, President
of the Egyptian Organization for Human Rights, Member of the National
Council for Human Rights, and Dr. Haytham Manna, the Syrian writer,
researcher, and human rights activist participated in it, one of the founders
of the Arab Committee for Human Rights and its former spokesperson, Head
of the International Bureau for Humanitarian and Charitable Societies,
President of the Scandinavian Institute for Human Rights, Dr. Lubna Bayouq,
University Professor and Member of the Scientific Committee of the Amman
Center for Human Rights Studies, and Professor Issam Yunus, Director of
Al-Mezan Center for Human Rights, Commissioner General of the
Independent Commission for Human Rights in Palestine, and President of
the Arab Network for National Human Rights Institutions. Commenting on the
participants was Mr. Shaawan Jabareen, Director of the Palestinian Al-Haq
Foundation for Human Rights, Secretary General of the International
Federation for Human Rights.
The second session was moderated by Dr. Nizam Assaf, Director of the
Amman Center for Human Rights Studies. Dr. Aziz Ghali, President of the
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Moroccan Association for Human Rights, Professor Iyad Barghouti, Director
General of the Ramallah Center for Human Rights, President of the Arab
Network for Tolerance, and Professor Joumana Merhi, activist and trainer in
the field of human rights, director of the Arab Institute for Human Rights in
Lebanon, and attorney Hawker Jitu Sheikha, Iraqi Kurdish human rights
activist, head of the Shams Network for Monitoring Elections, Chairman of
the Board of Trustees of the Popular Relief Organization. Dr. Hassan
Jabareen, founder and general manager of the Adalah Center for Human
Rights, commented on the participants.
A wide and rich discussion took place in the symposium, in which, in addition
to the main speakers, Dr. Hussein Raddad and Dr. Khalil Abu Karsh, Dr.
Najah Dokmaq, Dr. Lore Abi Khalil, Mr. Basil Kouify, and Mr. Basil Taqi alDin participated.
At the end of the seminar, Dr. Ammar Dweik, Director of the Independent
Commission for Human Rights "Diwan of Grievances", summarized the work
and outcomes of the seminar and read out a preliminary statement that
included many recommendations that the attendees agreed upon, the most
important of which are:
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Concerning Palestine:
- Arranging the internal Palestinian home, completing reconciliation,
rehabilitating Palestinian representative institutions, and organizing
general elections as soon as possible.
- Supporting the various forms of resistance that are consistent with
international law, and developing new models of peaceful popular
resistance along the lines of international experiences, such as India
and South Africa.
On the Arabic level:
- Continuing civil activity to raise awareness of the danger of the deal
of the century and the normalization agreements, especially among
the masses.
- Work to restore respect for Palestinian relations with the Arab popular
forces.
- Enhancing coordination between the Palestinian and Jordanian
stances and any Arab country with clear positions rejecting annexation.
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Internationally:
- Strengthening and developing legal and human rights engagement
with the occupation, and activating the available international
mechanisms, including resorting to the General Assembly to request
an advisory opinion from the International Court of Justice on a number
of issues, including the Deal of the Century and the Balfour
Declaration, and focusing on obtaining decisions from various
international mechanisms with a procedural dimension, such as
decisions related to prohibiting dealing with settlements and support
seeking international courts, including the International Criminal Court
and national courts in countries with international jurisdiction to
prosecute Israeli war criminals and those who support them, and to
hold the occupation state civil and criminal responsibility for the
occupation.
- Activating the relationship with the human rights movements in Europe,
North America, and Latin America, and promoting popular and digital
diplomacy.
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- Exposing the American role, as it is no longer a trustee of the principles
of the United Nations and the principles of international law, and
launching an international call to request the transfer of the United
Nations headquarters from New York.
- Adopting an alternative declaration to the deal of the century that
clarifies a legal and human rights vision to end the conflict, based on
international law and international legitimacy decisions
- Strengthening the relationship with the rising powers in America and
Europe that reject the right-wing racial line of the Trump administration
and other right-wing European governments.
- Influencing the most important partner in the peace process, the
European Union, and pushing it to take a real position in favor of the
sovereign Palestinian state.
The seminar’s conclusions and recommendations will be included in a
special report issued by the Palestine Institute for National Security Research
in cooperation with the Amman Center for Human Rights Studies.
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Appel pour la constitution d’une coalition internationale de soutien au

peuple palestinien et le déplacement du siège de l’ONU hors de New York
Les participants à la rencontre académique régionale sur ‘les impacts de
l’accord du siècle et du processus de normalisation sur les droits de
l’homme’, organisée le 12/10/2020 par l’"Institut palestinien des recherches
de la sécurité nationale" en collaboration avec le "Centre d’Amman d’études
des droits de l’homme", ont appelé à la constitution d’une large coalition
internationale pour le soutien des droits des Palestiniens et la réactivation de
la question palestinienne sur la scène internationale. Ils ont considéré qu’il
est important de s’engager politiquement et juridiquement contre ce
compromis qui n’est qu’un nouveau retour à la loi de la jungle dans le
monde, car touchant gravement aux acquis de l’humanité depuis 70 ans et
constituant un vrai danger qui menace les valeurs et la morale internationale
ainsi que le droit des peuples à l’autodétermination. Ce plan, qui légitime
l’occupation de toute la Palestine historique et l’annexion de ses territoires,
met en place un vrai régime d’apartheid contre la population palestinienne.
Cette rencontre a également considéré la normalisation arabe avec l’État
d’occupation comme une récompense à sa politique guerrière et ses crimes
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contre l’humanité commis à l’encontre des Palestiniens et des Arabes, tout
aussi qu’une légitimation de ses visées de domination et d’expansion, lui
permettant de fuir ses responsabilité et s’accorder une impunité totale,
l’encourageant à commettre davantage de crimes et à étendre sa domination
sur l’ensemble du monde arabe.
Après une minute de silence à la mémoire de Dr Naïm Hella, le directeur de
"Institut palestinien des recherches de la sécurité nationale", Dr Nayef Jarad
a salué les invités et exhorté les organisations de droits de l’homme en
Palestine et dans le monde arabe à doubler leurs efforts pour la défense des
droits du peuple palestinien, l’application des résolutions de la communauté
internationale, le respect du droit international, humanitaire et des droits de
l’homme, ainsi que les décisions du Conseil des droits de l’homme, du
Tribunal international de justice et de la Cour pénale internationale ; tout en
appelant à tout mettre en œuvre pour l’application immédiate par la
communauté internationale des mécanismes internationaux permettant au
peuple palestinien de rendre effectif son autodétermination et sa
souveraineté dans un État indépendant et souverain avec Jérusalem pour
capitale.
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Cette rencontre a été inaugurée par M. Fahd Shalaldeh, ministre palestinien
de justice, qui a remercié les organisateurs de la rencontre et la mobilisation
d’un nombre important de représentants d’associations de droits de l’homme
de pays arabes et d’ailleurs dont l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie, l’Algérie,
le Maroc, l’Irak, la Palestine ; réaffirmant le ferme rejet de la direction
politique palestinienne du compromis du siècle, du projet d’annexion et du
processus de normalisation entre certains pays arabes et Israël, et ce au
mépris des droits légitimes du peuple palestinien, des résolutions du Conseil
de sécurité, de l’Assemblée générale de l’ONU, des principes et règles du
droit international, humanitaire et de droit de l’homme ; et rappelant la
sérieuse volonté des Palestiniens de poursuivre les criminels de guerre
israéliens devant la Cour pénale internationale et les tribunaux nationaux,
ainsi que l’organisation d’une session spéciale du Tribunal des peuples.
Cette rencontre s’est déroulée sur deux sessions, avec un modérateur pour
chacune et plusieurs orateurs qui ont enrichi par leurs différentes
interventions les débats résumés par un rapporteur. Les travaux ont abouti
aux décisions suivantes :
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Au niveau palestinien :
Reorganisation des institutions palestiniennes, achèvement de la
réconciliation nationale, réhabilitation des institutions représentatives
palestiniennes, organisation dès que possible d’élections générales,
-

Soutien des différentes formes de résistance en conformité avec le

droit international, développement de nouveaux modèles de résistance
populaire pacifique similaires aux expériences internationales telles qu’en
Inde ou en Afrique du Sud.
Au niveau arabe :
- Poursuite des efforts civils pour une meilleure prise de conscience du
danger de l’accord du siècle et des accords de normalisation, en
particulier parmi les masses populaires,
- Insistance sur l’importance des relations palestiniennes avec les forces
populaires arabes,
- Renforcement de la coordination entre les positions politiques
palestiniennes et jordaniennes, ainsi que tout autre pays arabe ayant des
positions claires rejetant l’annexion de territoires palestiniens.
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Au niveau international :
Renforcement et développement de l’engagement juridique et des processus
de droits de l’homme au sujet de l’occupation et activation des mécanismes
internationaux disponibles, y compris le recours à l’Assemblée générale pour
la demande d’un avis consultatif auprès de la Cour internationale de justice
sur un certain nombre d’affaires dont l’accord du siècle et la déclaration
Balfour, avec concentration sur l’obtention de décisions de divers
mécanismes internationaux ayant une dimension procédurale tels que les
décisions relatives à l’interdiction de traiter avec les colonies et le soutien au
recours aux tribunaux internationaux dont la Cour pénale et nationaux dans
les pays ayant compétence internationale pour la poursuite des criminels de
guerre israéliens et leurs soutiens, sans oublier la responsabilité civile et
pénale de l’occupation israélienne,
- Activation des relations avec les mouvements des droits de l’homme
en Europe, Amérique du Nord et Amérique latine et renforcement de
la diplomatie populaire et aussi numérique.
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- Mise à nu de l’agissement américain à l’encontre des principes des
Nations Unies et du droit international et lancement d’une demande
pour le transfert du siège de l’ONU de New York.
- Adoption d’une alternative à l’accord du siècle présentant une vision
juridique et conforme aux droits de l’homme pour une fin du conflit
basée sur le droit international et les décisions de la communauté
internationale
- Renforcement des relations avec les forces montantes aux USA et en
Europe hostiles à la pensée raciste et de droite soutenue par la
politique de Trump et d’autres gouvernements de la droite
européenne.
- Rapprochement du partenaire du processus de paix le plus important
qu’est l’Union européenne pour l’engager à prendre une véritable
position en faveur d’un Etat palestinien souverain.
Les conclusions et recommandations du symposium seront incluses
dans un rapport spécial publié par les organisateurs, à savoir l’‘Institut
palestinien des recherches de la sécurité nationale’ et le ‘Centre
d’Amman d’études des droits de l’homme’.
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استمارة عضوية في
االئتالف الدولــي لنصــــرة الحــق الفلسطينـــي
استجابة ومتابعة لدعوة المشاركين في الندوة العلمية اإلقليمية "انعكاسات صفقة القرن واتفاقيات التطبيع
على حقوق االنسان" ،التي نظمها معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي بالتعاون مع مركز عمان
لدراسات حقوق االنسان مساء اإلثنين الموافق  ،2020/10/12وشارك فيها عشرات الخبراء في حقوق
اإلنسان من البلدان العربية ،إلى تشكيل أوسع ائتالف دولي لنصرة الحق الفلسطيني ،وإعادة تظهير
القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي ،ضمن إطار عمل منظم لالشتباك السياسي والقانوني
في مواجهة صفقة القرن ،باعتبارها بلطجة دولية ،وعودة إلى قانون الغاب ،تمس ما أنجزته البشرية
طوال سبعين عاما مضت من مبادئ وقواعد وقيم وأخالق؛
وانطالقا من أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية هو دفاع عن النفس في مواجهة انتهاكات إنسانية
اإلنسان وحقوقه وحق الشعوب في تقرير المصير واختيار طرق تطورها بحرية؛
واعتبا ار من أن صفقة القرن باعترافها بسيادة دولة االحتالل االستعماري وسيطرتها األمنية على كل
فلسطين التاريخية وشرعنتها للضم تمثل تجسيدا كامال لنظام األبارتهايد؛
وإدراكا من أن التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي هو مكافأة لها على جرائمها الحربية ،والجرائم
ضد اإلنسانية ،التي ارتكبتها وترتكبها بحق الفلسطينيين والعرب ،وهي تكريس وشرعنة للنظام
االستعماري االستيطاني ،تمكنه من اإلفالت من المساءلة والعقاب ،وتشجعه على التمادي في ارتكاب
المزيد من الجرائم ،كما تفسح له المجال للهيمنة على كامل المنطقة العربية؛
وانطالقا من االلتزام األخالقي والقانوني بمحاربة نظام الفصل العنصري واألبرتهايد وموروثات
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االستعمار واالستعمار االستيطاني ،وانتصا ار لقيم الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية ،ومن أجل نصرة
الشعب الفلسطيني وحقوق اإلنسان الفلسطيني الفردية والجماعية ،والضغط على إسرائيل ،السلطة
القائمة باالحتالل ،الحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي إلنهاء االحتالل وسياسات الفصل العنصري
المجرمة قانونا ،وتلبية لمتطلبات التحرك المشترك لمواجهة المخاطر على حقوق اإلنسان والشعوب في
إطار المسؤولية اإلنسانية.
فقد تقرر تشكيل اإلئتالف الدولي لنصرة الحق الفلسطيني ،وفتح باب طلب العضوية له.
اسم المنظمة /الشبكة
البلد
البريد االلكتروني
رقم الهاتف
العنوان
عضو االتصال مع االئتالف
البريد االلكتروني
رقم الهاتف
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ماذا تقترحون من أنشطة يمكن أن

ينفذها اإلئتالف؟ وما يمكن أن تسهم
منظمتكم في تنفيذها؟

التوقيع:

التاريخ:
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Membership application form

for The International Coalition to Support the Rights of the Palestinian
People

As a follow up call of the participants in the regional scientific symposium "The implications
of the century deal and normalization agreements on human rights", organized by the
Palestine Institute for National Security Researches (PINSR) in cooperation with the
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) Monday evening, October 12th, 2020,
for the formation of the broadest international coalition to support the Palestinian right and
restore demonstrating the Palestinian issue on the agenda of the international community
within an organized framework for political and legal clash in confronting the “Deal of the
Century” as an international thuggery and a return to the law of the jungle, ruining the
principles, rules, values, and ethics achieved by humanity over the past seventy years,
Based on considered that defending Palestinian rights is self-defense in the face of
human rights violations and the right of peoples to self-determination and freely choose
their paths of development,
Taking on considering that the deal of the century, with its recognition of the sovereignty
of the colonial occupation state, its security control over all of historic Palestine and its
legitimacy for annexation, represents a complete embodiment of the apartheid regime,
Based on believe that normalization with the occupation state is a reward for it for its war
crimes and crimes against humanity committed against the Palestinians and the Arabs,
and the perpetuation and legitimacy of the settler colonial system, enable it to escape
accountability and punishment and encourage him to persevere in committing more
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crimes, as it allows him to dominate the entire Arab region,
Based on the moral and legal commitment to fight the system of apartheid and the
remnants of colonialism and settler colonialism, and a bias towards the values of freedom,
justice and human dignity, in order to support the Palestinian people and Palestinian
individual and collective human rights, and to pressure Israel, the occupying power, to
respect its obligations under international law to end the occupation and the policies of
legally outlaw separation racism , and meet the requirements of joint action to face the
risks to human and peoples' rights within the framework of humanitarian responsibility.
We decided for forming the International Coalition to Support the Rights of the
Palestinian People and opening the door to receive the membership applications of this
coalition.

Name of the
organization/network
Country
Email
Telephone No
Address
Contact person
Email
Telephone No
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What do you suggest activities
that the coalition could carry out?
And what can your organization
contribute to its implementation?

Date:

Signature:
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