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قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة وأثره عمى حق تقرير المصير
د .محمد نعمان النحال

أستاذ مساعد بكمية الشريعة والقانون

و

أ .محمد رفيق الشوبكي

اإلدارة العامة لشؤون مجمس الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينية

الجامعة اإلسالمية  -غزة

ممخص :تناول البحث موضوع قبول فمسطين كدولة غير عضو في األمم المتحدة وانعكاس ذلك
عمى حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره .وقد تعرض البحث إلى القواعد الدولية التي تحكم

انضمام الدول لألمم المتحدة ،ومدى انطباق تمك القواعد عمى الحالة الفمسطينية كما ناقش البحث دور

األمم المتحدة في تمكين الشعب الفمسطيني من حقو في تقرير المصير واقامة دولتو المستقمة .ثم

توصل الباحث إلى أن من حق فمسطين اكتساب العضوية في األمم المتحدة كدولة ،دون شروط أو

أحكام تتضمن االنتقاص من حقوق الشعب الفمسطيني وخصوصاً حق تقرير المصير عمى كامل

إقميمو وليس عمى حدود عام  7391فقط .كما خمص الباحث إلى أن قرار األمم المتحدة بقبول

فمسطين دولة غير عضو ،تضمن أحكاماً تنعكس سمباً عمى حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره

عمى كامل إقميمو ،وتضعف من مكانتو القانونية في التمسك بحقو في االستقالل ونيل تقرير المصير

عمى كامل إقميمو .ثم توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات كان أىميا أن أي طمب فمسطيني
يقدم إلى األمم المتحدة بخصوص عضوية فمسطين ينبغي أن ال يقصر حدود الدولة الفمسطينية عمى

حدود عام  ،7391ألن ذلك ينتقص من حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره عمى كامل أرضو
التي ورثيا عن الدولة العثمانية .كما اقترح الباحث عمى الدبموماسية الفمسطينية عدم التعرض لحدود
الدولة الفمسطينية عند صياغة أي طمب لمعضوية في األمم المتحدة ،ألن النص عمى حدود الدولة

ليس شرطاً من شروط العضوية ،فاألمم المتحدة قبمت بعضوية إسرائيل الكاممة دون أن تعمن "إسرائيل"

حدودىا اإلقميمية حتى اليوم.

Acceptance of Palestine as non-member state of the United
Nations and its impact on the self-determination right
Abstract: The research topic is about the acceptance of Palestine as a nonmember of the United Nations and the reflection of that on the Palestinian
people's right to self-determination. The research has been subjected to the
international rules that govern the accession of the United Nations, and the
applicability of these rules on the Palestinian case. It also discussed the role
the United Nations in enabling the Palestinian people of their right to selfdetermination and establishes their independent state. Then researcher
reached that Palestine has the right to acquire membership in the United
Nations as a state, without conditions or provisions include the erosion of the
Palestinian people's rights, especially the right to self-determination over the
whole territory and not only on the 1967 borders. The researcher concluded
that the decision of the United Nations to accept Palestine as non-member
state, included provisions reflect negatively on the Palestinian people's right
to self-determination on the entire territory, and weaken its legal position in
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upholding the right to independence and to get self-determination over the
whole territory. Then the researcher found a set of recommendations, and the
most important is that any Palestinian request submitted to the United
Nations regarding Palestine's membership should not limit the boundaries of
the Palestinian state on the 1967 borders, because it detracts from the
Palestinian people's right to self-determination over the entire land that it
inherited from the Ottoman Empire. As suggested by the researcher at the
Palestinian diplomatic not to exposure to the borders of the Palestinian state
when formulating any application for the membership in the United Nations,
because the stating on the borders of the state is not a condition of
membership, the United Nations accepted full membership of Israel without
announcing "Israel" its territorial boundaries until today.

مقدمة:
لقد بات مبدأ حق تقرير المصير من القواعد القانونية الدولية اآلمرة التي ال يجوز مخالفتيا.

وحث إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
عام 7391عمى نقل جميع السمطات إلى الشعوب التي لم تنل استقالليا ،لتمكينيا من التمتع

باالستقالل والحرية .وتأكد حق فمسطين في تقرير المصير عبر العديد من الق اررات الدولية .وفي ىذا

السياق جاء قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو بتاريخ  .9179/77/93وألىمية ىذا
القرار جاء ىذا البحث لتحميل ىذا الموقف الذي صدر عن األمم المتحدة ومعرفة مدى تأثيره عمى
حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني.

أوالً :طبيعة الموضوع

يتمثل موضوع البحث في التعرف عمى القواعد القانونية الدولية المنظمة النضمام الدول إلى

األمم المتحدة ،واألسانيد القانونية التي يستند إلييا حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني  ،ثم تحميل
مضمون قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو بالجمعية العامة وأثره عمى حق الشعب

الفمسطيني في تقرير المصير خصوصاً ما يتعمق باالستقالل السياسي والحدود اإلقميمية.

ثانياً :أهمية الموضوع

تتمثل األىمية العممية لمموضوع في الوقوف عمى القواعد القانونية الدولية المنظمة النضمام

الدول إلى األمم المتحدة ومدى انطباق ىذه القواعد عمى الحالة الفمسطينية ،وكذلك معرفة أثر قبول
فمسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة عمى حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،أما األىمية

العممية لمموضوع فتتمثل في توجيو العمل السياسي والدبموماسي الفمسطيني نحو السعي لتحقيق
االستقالل ونيل حق تقرير المصير ،والكشف عن المحاوالت الدولية لاللتفاف عمى الحقوق
الفمسطينية وخصوصاً حق الشعب الفمسطيني في السيادة عمى حدوده اإلقميمية.

ثالثاً :مشكمة البحث
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تتمثل مشكمة البحث في السؤال الرئيس وىو "ما ىي القواعد التي تحكم انضمام فمسطين إلى

األمم المتحدة وما ىو أثر قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو عمى حق تقرير
المصير" ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية والتي تتمثل في التالي:

 -ما ىي الضمانات القانونية لحق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني؟

 ما ىي الشروط الموضوعية الالزمة النضمام الدول لعضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة؟ -ما ىي الشروط الشكمية الالزمة النضمام الدول لعضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة؟

 -ما ىو أثر قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو عمى حق االستقالل السياسي؟

 ما ىو أثر قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو عمى الحدود اإلقميمية لدولةفمسطين؟

رابعاً :فرضيات البحث

لقد وضع الباحث مجموعة من الفرضيات وىي كالتالي:

-

حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير مكفول بموجب قواعد القانون الدولي.

-

ىناك مجموعة من الشروط الموضوعية والشكمية يجب توفرىا لمدولة التي ترغب في االنضمام

-

إلى األمم المتحدة.

يترتب عمى قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو آثار عمى مستوى حق الشعب

الفمسطيني في االستقالل السياسي.

يترتب عمى قرار األمم المتحدة بقبول فمسطين دولة غير عضو آثار عمى مستوى الحدود

اإلقميمية لمدولة الفمسطينية.

خامساً :منهج البحث

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث قام بتحميل القواعد القانونية الواردة في ميثاق

األمم المتحدة ،وكذلك األحكام الواردة في ق اررات المنظمة الدولية ،باإلضافة إلى قواعد القانون
الدولي العام ذات العالقة بموضوع البحث.
سادساً :تقسيم البحث

عمل الباحث عمى تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث وكل مبحث إلى مطمبين وذلك كالتالي:

المبحث األول :التنظيم القانوني النضمام فمسطين إلى األمم المتحدة
المطمب األول :شروط واجراءات االنضمام لألمم المتحدة
المطمب الثاني :دوافع انضمام فمسطين إلى األمم المتحدة

المبحث الثاني :الضمانات القانونية الدولية لحق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني
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المطمب األول :ماىية حق تقرير المصير

المطمب الثاني :األسانيد القانونية الدولية لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير

المبحث الثالث :أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى حق تقرير المصير
المطمب األول :أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى االستقالل السياسي

المطمب الثاني :أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى حدود الدولة الفمسطينية

وقضية الالجئين

وبعد مناقشة ىذه المسائل خمص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يرى أنيا

ستعزز العمل بشأن تقرير المصير وحق االستقالل لمشعب الفمسطيني.
المبحث األول

التنظيم القانوني النضمام فمسطين إلى األمم المتحدة

المطمب األول

شروط واجراءات االنضمام لألمم المتحدة
يرتبط موضوع العضوية في المنظمة الدولية ارتباطاً وثيقاً بالصفة التي تتصف بيا ىذه

المنظمة من حيث كونيا عالمية أو إقميمية .فإذا اتصفت المنظمة بالعالمية – كما ىو الوضع
بالنسبة لألمم المتحدة – فعندئذ يفترض أال تكون ىناك قيود عمى اكتساب عضويتيا ،بل يمكن
القول أن الصبغة العالمية تجعل من اكتساب العضوية في ىذه الحالة أم اًر تمقائياً أو إجبارياً.

ولكن يستفاد من تنظيم شروط العضوية في ميثاق األمم المتحدة أن تنظيم الموضوع يقوم –

من الناحية الشكمية – عمى مبدأين متعارضين :األول ىو إباحة العضوية لجميع الدول ،والثاني ىو
تقييد العضوية من خالل اشتراط شروط معينة في طالب االنضمام .وعمى ذلك فاكتساب العضوية

ليس تمقائياً يتمتع بو الكيان الدولي المتمتع بوصف الدولة أو يتوقف عمى مجرد إعالن الرغبة في

الحصول عمى العضوية .ولكن واقع الحال يتطمب ضرورة تحقق مجموعة من الشروط – في طالب

العضوية – بعضيا موضوعي واآلخر إجرائي لقبول الدولة كعضو في األمم المتحدة .األمر الذي
يفيد أن اكتساب العضوية يخضع في الحقيقة لمبدأ واحد ىو تقييد فكرة العضوية وليس

إطالقيا[.]791/7

أوالً :شروط العضوية في األمم المتحدة

حددت محكمة العدل الدولية – شروط العضوية الالزمة لقبول أعضاء جدد باألمم المتحدة من

خالل تفسير نص المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة – في الرأي االستشاري الصادر من
المحكمة في  92مايو  ،7392كما تناولت ق اررات الجمعية العامة تحديد ىذه الشروط في الق اررات
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الصادرة منيا عمى التوالي في  2ديسمبر  7392وأول فبراير سنة  7319والشروط المطموبة في

طالب العضوية ىي الشروط التالية:
 -4أن يكون طالب االنضمام دولة

يقصد بالدولة –في مفيوم القانون الدولي -الوحدة السياسية التي تنشأ عن اجتماع عناصر

ثالثة :شعب واقميم وسيادة .والمقصود ىنا بعنصر السيادة ليس مظيرىا الداخمي فحسب (بمعنى

وجود سمطة عميا تمارس اختصاصيا في مواجية الشعب) وانما تعني أيضاً استقالل الدولة –في

عالقاتيا الدولية -عن غيرىا من الدول األخرى[.]71/9

وطبقاً لنص المادة الرابعة من الميثاق ال يجوز قبول غير الدول أعضاء في األمم المتحدة ،وان

كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ،مثل :المنظمات الدولية ،واألفراد في بعض الحاالت التي

يتمتعون فييا بالشخصية القانونية الدولية[.]719/1

ويبدو أن األمم المتحدة –في فيميا الصطالح الدولة الوارد في نص المادة الرابعة لم تتقيد بدقة

بناء
المفيوم القانوني ليذا االصطالح ،وانما سمحت لنفسيا تفسير ىذا االصطالح تفسي اًر موسع ًاً ،
عمى ما أعطاه الميثاق من سمطة تقديرية في التحقق من توافر شروط العضوية فيمن يطمبيا .ولعل
ذلك ما أعطى اصطالح الدولة -كما فيمتو األمم المتحدة في بعض األحوال  -مدلوالً متأث اًر

باالعتبارات السياسية حتى ولو لم يتفق تماماً مع المفيوم القانوني الصطالح الدولة[.]792/9

ولقد كشفت السوابق المتعمقة باكتساب العضوية في األمم المتحدة سواء في صورة العضوية األصمية

أو في صورة العضوية الالحقة عن تساىل األمم المتحدة – عند تقدير توافر صفة "الدول" فيمن
يطمب االنضمام  -في التمسك بضرورة توافر عنصر السيادة بصورة دقيقة وخاصة في مظيرىا

الخارجي المتعمق باشتراط االستقالل السياسي لمدولة طالبة االنضمام عن غيرىا من الدول

األخرى[.]931/1

فمن ناحية نجد أن ميثاق األمم المتحدة قد اعتبر من قبيل األعضاء األصميين بعض الدول التي ال

تنطبق عمييا بدقة كافة عناصر الدولة التي يعرفيا القانون الدولي نظ اًر لعدم اكتمال عنصر السيادة
في مظيره الخارجي المتمثل في االستقالل السياسي ،ومثال ذلك اليند التي لم تكن قد حصمت عمى
استقالليا بعد بصورة رسمية عن اإلمبراطورية البريطانية ،والفمبين التي لم تكن قد استقمت بعد عن
الواليات المتحدة األمريكية .كما تساىمت األمم المتحدة في مفيوميا لوصف الدولة عندما منحت
العضوية األصمية لكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء وىما دولتان ال تتمتعان باالستقالل السياسي

ألنيما تعدان من الناحية القانونية والناحية الفعمية جزًء مندمجاً في جميوريات االتحاد السوفيتي ،ولم
بناء عمى نص في الدستور السوفييتي يقرر حق كل جميورية من
يمنح ليما وصف الدولة إال ً
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الجميوريات الداخمة في االتحاد السوفييتي في تبادل العالقات الدبموماسية مع الدول األخرى وأن

تبرم معيا معاىدات دولية .ىذا النص ظل حب اًر عمى ورق ولم يجد لو أي تطبيق من الناحية الفعمية،
بل يخالف بعض النصوص الدستورية األخرى ،وعمى الرغم من ذلك سمح لياتين الجميوريتين

بناء عمى اعتبارات سياسية بحتة وىي السماح لالتحاد
باكتساب العضوية األصمية في األمم المتحدة ً
ال من مقعد واحد ،وأن يكون لو تمثيل
السوفييتي بأن يكون لو ثالث مقاعد في الجمعية العامة بد ً
أكبر في بقية األجيزة األخرى ،في وقت كانت الكتمة الغربية فيو تمثل الغالبية العظمى من أعضاء

األمم المتحدة[.]771/9

وينطبق ذات األمر عمى كل من (سوريا ولبنان) المتين كانتا خاضعتين لالنتداب الفرنسي حين

انضمتا لألمم المتحدة[.]792/9

وما حدث بالنسبة لألعضاء األصميين حدث أيضاً بالنسبة لألعضاء المنضمين حيث قبمت األمم
المتحدة في عضويتيا بعض الدول التي ثار الشك حول مدى تمتعيا باالستقالل السياسي .فعندما

تقدمت منغوليا بطمب لالنضمام لألمم المتحدة تحفظت كل من الواليات المتحدة والصين (الوطنية)
عمى ذلك الطمب تحت مبرر أن الدولة المذكورة ال تتمتع باستقالل سياسي حقيقي عن االتحاد
السوفييتي ،ولكن ىاتين الدولتين امتنعتا عن التصويت عند طرح التوصية بقبول عضوية منغوليا

لمتصويت ،وذلك كي ال تعيقان إصدارىا[ .]937/1كما أن االتحاد السوفييتي سبق وأن تحفظ عمى
قبول كل من األردن وسيالن في عضوية األمم المتحدة بحجة عدم تمتعيا باالستقالل السياسي في

مواجية بريطانيا ،إال أن ذلك لم يمنع من قبوليما عضوين في األمم المتحدة.

ومع ىذا فإن األمم المتحدة قد راعت دائماً –حتى مع تساىميا في فيميا الصطالح الدولة -أال

تذىب بسمطتيا التقديرية في ىذا الشأن إلى حد التغاضي تماماً عن المفيوم القانوني الصطالح

الدولة الذي يشترط فيو أن يكون ىناك حداً أدنى لسيطرة الييئة الحاكمة عمى إقميم الدولة وشعبيا
حتى ولو لم تكن في عالقاتيا الخارجية متمتعة بكامل استقالليا السياسي ،وبناء عمى ذلك فإن األمم

المتحدة لم يسبق ليا أن سمحت لنفسيا قبول "حكومة في المنفى" لعدم توافر الشرط الذي

ذكرناه[.]937/1

وقد استقر العرف في سموك األمم المتحدة عمى أن اكتساب الدولة عضوية الييئة الدولية ،ال
يترتب عميو االعتراف الدولي بيا كدولة ذات سيادة ،وكل ما يترتب عمى ىذا القبول ىو االعتراف

لمدولة بوصف العضوية ،واآلثار التي تترتب عمى ذلك من حقوق والتزامات يقررىا الميثاق[.]711/7
فال يشترط أن تكون الدولة التي تطمب العضوية في األمم المتحدة معترف بيا من كافة أعضاء

الجماعة الدولية بل وال حتى من جانب كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة .أما إذا تم قبوليا
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بالفعل فإنو ينبغي أن نفرق بين فرضين أوليما :أن يكون قد تم التصويت عمى قبوليا من جانب

األغمبية المطموبة متضمنة أصوات بعض الدول التي لم يسبق ليا االعتراف بالدولة طالبة العضوية،
وعندئذ فإن التصويت يعد من جانب الدول غير المعترفة بمثابة اعتراف ضمني بالدولة المعنية.

ثانييما :أن يتم قبول الدولة طالبة العضوية بقرار صادر باألغمبية المطموبة دون أن يتضمن أصوات

الذين لم يسبق ليم االعتراف بيا وعندئذ ال يفيد قبول الدولة المعنية اعتراف من يسبق لو االعتراف
بيا[.]777/9

 -4أن تكون دولة محبة لمسالم

من الصعب تحديد مدلول دقيق ليذا الشرط ،ألنو يتعمق ببواعث ونوايا الدولة ،فال يكفي القول بتوافره
إعالن الدولة إنيا محبة لمسالم ،ولم يستقر في القانون الدولي معيار محدد لمقول بتوافر ىذا الشرط،

وان كان المعيار الذي نادت بو بعض الوفود في مؤتمر سان فرانسيسكو ىو معيار محاربة الدول
من أجل السالم العالمي فأعمنت الحرب ضد دول المحور .ىذا المعيار ىو معيار سياسي وليس

قانوني ،ولم تأخذ بو األمم المتحدة  ،حيث قبمت بعضوية دول مثل ايطاليا بالرغم من كونيا من دول
المحور ،وقبمت عضوية كل من (اسبانيا والبرتغال) بالرغم من كونيما قدمتا المساعدة لدول
األعداء[.]711/7

إذن وصف حب السالم الوارد في الفقرة األولى من المادة الرابعة من الميثاق التي تنص عمى أن
"العضوية في األمم المتحدة مباحة لجميع الدول األخرى المحبة لمسالم" ،ليس لو في الواقع أي
مدلول قانوني محدد .وبالتالي فإن إدراج ىذا الشرط ،في صمب المادة الرابعة من الميثاق ،ال يرجع

إلى اعتبارات قانونية أو فنية ،بل يرجع إلى الظروف التاريخية المالبسة إلنشاء األمم المتحدة .حيث

أنشأتيا مجموعة من الدول خاضت حرباً ضروساً أشعمت ش اررتيا الميول العدوانية لثالث من الدول

الكبرى في ذلك الوقت ىي ألمانيا وايطاليا واليابان .وكانت المجموعة المشرفة عمى االنتصار ال تزال
– وقت تأسيس المنظمة – تواصل حربيا ضد اثنتين من تمك الدول وىي (ألمانيا واليابان) .ومن ثم

كان من المنطقي تاريخياً ،أن تنص في الميثاق صراحة عمى أن عضوية المنظمة الوليدة شرف

وواجب ال يمكن أن تنالو أو تتطمع إليو أي دولة ذات ميول عدوانية[.]13/1

وألن مصطمح "المحبة لمسالم" ىو مصطمح سياسي يصعب ضبطو بمعيار قانوني ،فقد ظمت األمم
المتحدة تتمتع بسمطة تقديرية واسعة في توفر ىذا الشرط في طالب العضوية أو تخمفو[.]719/7
وبالتالي فإن تقدير كون الدولة محبة لمسالم أم ليست كذلك ،تبقى مسألة خاضعة لتقدير الجمعية

العامة .ومن السوابق التي رفضت فييا الجمعية العامة لألمم المتحدة طمب االنضمام ،رفضيا
الطمب الذي تقدمت بو (أسبانيا) في ظل حكومة الجنرال (فرانكو) ،وكان سبب قرارىا أن حكومة
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الجنرال فرضت عمى الشعب االسباني بواسطة دولتين من دول المحور (ألمانيا و إيطاليا) ،كما أن

أسبانيا قدمت المساعدة لياتين الدولتين أثناء الحرب[.]799/2

 -8قبول الدولة طالبة االنضمام جميع االلتزامات التي يتضمنها الميثاق

يعتبر ىذا الشرط من الشروط البدييية ،بالنظر إلى طبيعة الميثاق ،وكونو اتفاقاً تعاىدياً يتعين

عمى أطرافو أو الدول التي ترغب في االنضمام إليو أن تعمن عن استعدادىا الصريح في تحمل

االلتزامات التي يقررىا في مقابل االستفادة من المزايا المقررة لمدول األعضاء.

وشرط قبول االلتزامات التي يتضمنيا الميثاق ،ىو شرط قانوني يقضي بأن تعمن الدولة عن قبوليا

جميع االلتزامات التي يقررىا الميثاق ،فضالً عن التعيد بتنفيذىا ،كما يراعى أن يكون إعالن الدولة
في ىذه الحالة مجرداً من أية شروط أو تحفظات .ولقد أدى ذلك إلى استبعاد الدول التي تأخذ بنظام
الحياد الدائم من االنضمام إلى المنظمة الدولية عمى أساس أنو يتعذر عمييا بحكم وضعيا القانوني

تنفيذ االلتزامات التي يقررىا الميثاق والخاصة باألمن الجماعي[.]729/7

وقد ألزمت المادة ( )12من النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن أن " تقدم كل دولة ترغب

في عضوية األمم المتحدة إلى األمين العام طمبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنيا
تقبل بااللتزامات الواردة في الميثاق" ،وىو نفس ما أكدتو المادة ( )719من النظام الداخمي لمجمعية

العامة.

ويتحقق ىذا الشرط بمجرد تقديم الدولة طمب االنضمام إلى المنظمة ،وبما يفيد رغبتيا وتعيدىا بتنفيذ

كل االلتزامات التي يفرضيا عمييا الميثاق .والواقع أن ىذا الشرط ما ىو إال تأكيد لطبيعة المنظمة
الدولية باعتبارىا وسيمة اختيارية لمتعاون الدولي ،ولذلك رفض المجتمعين في مؤتمر سان فرانسيسكو
االقتراح الذي تقدمت بو األورغواي ،والذي كان يقضي بإلزام كافة الدول االنضمام لألمم المتحدة،

كوسيمة لممحافظة عمى السمم واألمن الدولي[.]717/9

 -0أن تكون الدولة قادرة عمى تنفيذ االلتزامات الواردة في الميثاق
إن االنضمام إلى األمم المتحدة يتطمب من الدول أن تكون قادرة عمى تنفيذ االلتزامات الواردة

في الميثاق ،وبالتالي فإن عدم قدرة الدولة  -طالبة االنضمام  -عمى القيام بتنفيذ االلتزامات الواردة
في الميثاق يعني أنيا غير مؤىمة لالنضمام لألمم المتحدة[.]711/1

والقدرة عمى تنفيذ ىذه االلتزامات صالحية تقديرية تخضع لتقدير الجمعية العامة ومجمس األمن،

وليما الحق في طمب البيانات و اإليضاحات الخاصة بذلك من الدولة الراغبة في االنضمام.
وفي إطار ىذا الشرط تثار مشكمة دول الحياد والدول بالغة الصغر ،فدول الحياد ىي

الدول التي تمتزم بعدم االشتراك في أي حرب ،كما تمتزم بأن ال تأتي بأي تصرف أو عمل يمكن أن
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يجرىا إلى حرب مستقبالً[ .]911/9سواء أكان التزاميا ىذا ناشئ عن اتفاق دولي كما ىو الحال في
حياد سويس ار التي تقرر وضعيا في حالة حياد دائم في مؤتمر فينا سنة 7271م[ ،]3أو كان التزاميا

بإرادتيا المنفردة كما ىو الحال في حياد النمسا[ ،]71حيث أعمنت النمسا حيادىا بموجب تشريع

دستوري ثم طمبت من الدول االعتراف بحيادىا وتحقق ليا ذلك حيث اعترفت غالبية الدول بحيادىا
الحقاً[.]717/9

ويثير انضمام دول الحياد لألمم المتحدة مشكمة التوفيق بين التزاماتيا بموجب وضعيا

القانوني الدائم (الحياد) والذي يفرض عمييا عدم التدخل في أي نزاع دولي والتزاماتيا بموجب

الميثاق حيث يفرض عمييا الميثاق في العديد من الحاالت التدخل ولو بصورة غير مباشرة في
المنازعات الدولية ،وعمى سبيل المثال تمزم المادة ( )97من الميثاق الدول األعضاء في المنظمة
بتطبيق التدابير غير العسكرية التي يتخذىا مجمس األمن لمواجية المخاطر التي تيدد السمم واألمن

الدوليين ،حيث نصت عمى أنو " :لمجمس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال

تتطمب استخدام القوات المسمحة لتنفيذ ق ارراتو ،ولو أن يطمب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبيق ىذه

التدابير ،ويجوز أن يكون من بينيا وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية
والجوية والبريدية والبرقية والالسمكية وغيرىا من وسائل المواصالت وقفا جزئياً أو كمياً وقطع
العالقات الدبموماسية" .وقد تتخذ ىذه التدابير الطابع العسكري حيث نصت المادة ( )99من الميثاق

عمى أنو " :إذا رأى مجمس األمن أن التدابير المنصوص عمييا في المادة ( )97ال تفي بالغرض أو

ثبت أنيا لم تف بو ،جاز لو أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يمزم
لحفظ السمم واألمن الدولي أو إلعادتو إلى نصابو .ويجوز أن تتناول ىذه األعمال المظاىرات

والحصر والعمميات األخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء األمم المتحدة
".

أما بالنسبة لمدول بالغة الصغر فقد أثار انضماميا إلى األمم المتحدة التساؤل حول مدى

قدرتيا عمى الوفاء بااللتزامات التي يفرضيا عمييا الميثاق ،فـ(باربادوس) حين قبمت عضويتيا في

األمم المتحدة عام 7399م لم يكن يتجاوز عدد سكانيا ( )911ألف نسمة ،ولم يتجاوز عدد سكان
(غينيا االستوائية) حينما قبمت عضويتيا في األمم المتحدة عام 7392م ( )91ألف نسمة[.]719/9
وتجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة ىي التي أثارت ىذا التساؤل بمناسبة طمب (جزر

المالديف) االنضمام إلى األمم المتحدة عام 7391م ،حيث لم يكن يتجاوز عدد سكانيا آنذاك 711

ألف نسمة ،ونعتقد أن إثارة ىذا التساؤل وقف وراءه أسباب سياسية ،وعبرت الواليات المتحدة عن
وجية نظرىا من خالل اقتراحيا إيجاد شكل آخر لعضوية الدول بالغة الصغر بحيث تمنح ىذه
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العضوية الدول حقوقاً أقل من الحقوق التي تمنح لباقي الدول ،وبالمقابل تفرض عمييا التزامات أقل
من االلتزامات المفروضة عمى الدول األخرى.

ونظ ًار ألىمية وخطورة ىذا االقتراح قرر مجمس األمن عام 7393م إنشاء لجنة من الخبراء

لدراسة وبحث مشكمة انضمام الدول بالغة الصغر لألمم المتحدة ،حيث كان من المتوقع آنذاك أن
يبمغ عدد الطمبات خالل السنوات القميمة القادمة  11طمب ًا من دول بالغة الصغر .إال أن أعمال ىذه
المجنة انتيت إلى طريق مسدود ،حيث كانت أعماليا موضع استنكار الكثير من الدول األعضاء،

السيما بمدان العالم الثالث التي رأت فييا دعوة إلى تقنين المزيد من مظاىر التمييز بين الدول

الصغرى والكبرى[.]711/9

وعمى الرغم من ذلك يمكن القول بأن مجمس األمن والجمعية العامة يستطيعان -

باعتبارىما الجيازين المنوط بيما قبول طمب الدولة لعضوية األمم المتحدة -مراقبة مدى توافر

الشروط الموضوعية في الدولة طالبة العضوية ،وىما يستطيعان دائماً رفض طمب دولة ما كمما رأيا
أن صغر الدولة يجعميا غير قادرة عمى الوفاء بااللتزامات الناشئة عن الميثاق[.]773/73

 -4أن تكون الدولة طالبة االنضمام راغبة في تنفيذ االلتزامات
من غير المتصور إرغام أو إكراه الدولة عمى االنضمام إلى المنظمة الدولية طالما أن العضوية

فييا اختيارية .ويبدو أن ىذا الشرط من الشروط ذات الصبغة السياسية ألنو يستند إلى اعتبارات
وعوامل تتعمق بمدى توفر الثقة في الدولة الراغبة باالنضمام .ولذلك من الصعب وضع معيار لتوافر
ىذه الرغبة أو عدم توافرىا ،األمر الذي يخضع لتقدير منظمة األمم المتحدة ،وىو األمر الذي يعطي

لمجيازين المنوط بيما البت في طمب العضوية ،وىما الجمعية العامة ومجمس األمن سمطة تقدير
واسعة في قبول أو رفض طمب االنضمام[.]731/7

والواقع أن ىذا الشرط ما ىو إال انعكاس لمطابع االختياري لمعضوية في األمم المتحدة .وىو

ينسجم تماماً مع الطبيعة القانونية لظاىرة التنظيم الدولي نفسيا ،كأسموب لمتعاون االختياري بين
الدول في مجال أو مجاالت معينة تبين عمى وجو التحديد .والواضح من المادة الرابعة من ميثاق

األمم المتحدة أن االنضمام إلى المنظمة الدولية أمر اختياري من جيتين ،األول من جانب الدولة
طالبة االنضمام ،التي ال تقدم عمى مثل ىذا التصرف ما لم تكن رغبتيا في التقيد بااللتزامات الواردة
في الميثاق رغبة أكيدة ،وما لم تجد في نفسيا المقدرة عمى الوفاء بيذه االلتزامات ،والثاني من جانب

المنظمة التي ال تقبل الدولة طالبة االنضمام ما لم يتأكد لجيازييا األساسيين وىما الجمعية العامة
ومجمس األمن ،أن ىذه الدولة راغبة حقاً ،وقادرة عمالً عمى تنفيذ االلتزامات العديدة التي يتضمنيا

الميثاق[.]791/77
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ثانياً :إجراءات االنضمام إلى األمم المتحدة

تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الميثاق عمى اإلجراءات الشكمية المطموبة الكتساب

الدولة صفة العضوية واالنضمام إلى األمم المتحدة .وتقتصر صياغة ىذا النص عمى اإلشارة إلى
أن االنضمام يتم بقرار من الجمعية العامة بناء عمى توصية من مجمس األمن ،أما التفصيالت

األخرى ليذه اإلجراءات فقد وردت في النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن ،والنظام الداخمي

لمجمعية العامة .حيث نصت المادة ( )12من النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن عمى أن" تقدم
كل دولة ترغب في عضوية األمم المتحدة إلى األمين العام طمباً يتضمن تصريحاً مثبتاً في وثيقة
رسمية يفيد أنيا تقبل بااللتزامات الواردة في الميثاق" .ثم تمر ىذه اإلجراءات بالخطوات التالية:

أُ .يرسل األمين العام ،لمعمم ،نسخة من الطمب إلى الجمعية العامة ،أو إلى أعضاء األمم المتحدة
إذا لم تكن الجمعية منعقدة.
ب .يرفع األمين العام فو اًر طمب االنضمام إلى مجمس األمن ،حيث نصت المادة ( )13من النظام

الداخمي لمجمس األمن عمى أنو" :يقوم األمين العام فو ًار بعرض طمب العضوية عمى الممثمين
في مجمس األمن ."...

ت .يحيل رئيس المجمس الطمب إلى لجنة قبول األعضاء الجدد ،فتفحصو وتقدم تقري اًر إلى مجمس
األمن ،قبل بدء الدورة العادية بخمسة وثالثين يوماً عمى األقل ،وبالنسبة لمدورة االستثنائية فيقدم

التقرير قبل بداية الدورة بخمسة عشر يوماً ،حيث نصت المادة ( )13من النظام الداخمي لمجمس
األمن عمى أنو ... " :وما لم يقرر مجمس األمن غير ذلك ،يحيل الرئيس الطمب إلى لجنة تابعة

لمجمس األمن يمثل فييا كل عضو في مجمس األمن(لجنة قبول األعضاء الجدد) .وتبحث ىذه

المجنة أي طمب يحال إلييا وتبمغ إلى المجمس النتائج التي تخمص إلييا بشأن الطمب قبل انعقاد
الدورة العادية لمجمعية العامة بما ال يقل عن خمسة وثالثين يوماً ،أو في حال الدعوة إلى عقد
دورة استثنائية لمجمعية العامة ،بما ال يقل عن أربعة عشر يوماً قبل انعقاد مثل ىذه الدورة".

ث .يقرر مجمس األمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طمب العضوية ىي ،في تقديره ،دولة محبة

لمسالم وقادرة عمى الوفاء بااللتزامات المنصوص عمييا في الميثاق وراغبة في ذلك ،ومن ثم ما

إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطمب في العضوية .فإذا أوصى مجمس األمن بقبول
الدولة صاحبة الطمب في العضوية ،كان عميو أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة
بمحضر كامل لممناقشة ،ولكي يضمن مجمس األمن نظر الجمعية العامة في توصيتو في دورتيا
التالية لتمقي الطمب ،يقدم مجمس األمن توصيتو قبل انعقاد الدورة العادية لمجمعية العامة بما ال

يقل عن خمسة وعشرين يوما ،وبما ال يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية .ولمجمس
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األمن أن يقرر في ظروف خاصة ،تقديم توصيتو إلى الجمعية العامة بشأن طمب ما لمعضوية
بعد انتياء األجمين المحددين أعاله[.]79

ج .يصدر مجمس األمن توصية إلى الجمعية العامة بقبول انضمام الدولة بأغمبية تسعة أصوات بما
في ذلك أصوات الدول الخمس ذات العضوية الدائمة .فتوصية مجمس األمن بالقبول أو الرفض
تعد من المسائل الموضوعية التي ألي من الدول الخمس استخدام حق االعتراض (الفيتو) فييا،

من ىنا يمزم لصدور التوصية الممزمة الحصول عمى الموافقة الجماعية لمدول دائمة العضوية،
أو عمى األقل عدم اعتراض أحدىا[.]71

ح .إذا أوصى مجمس األمن بقبول الدولة صاحبة الطمب في العضوية ،تنظر الجمعية العامة في
مسألة ما إذا كانت صحابة الطمب دولة محبة لمسالم ،قادرة عمى الوفاء بااللتزامات المنصوص

المصوتين في طمب
عمييا في الميثاق وراغبة فيو ،ثم تبت بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضرين
ّ
العضوية الذي قدمتو.

خُ .يعمم األمين العام الدولة صاحبة الطمب بقرار الجمعية العامة .واذا قُبل الطمب ،يبدأ نفاذ
العضوية من التاريخ الذي تتّخذ فيو الجمعية العامة قرارىا في الطمب[.]79
إذا لم يوص مجمس األمن بقبول الدولة صاحبة الطمب في العضوية أو أجل النظر في طمبيا،

كان عميو أن يقدم إلى الجمعية العامة تقري اًر خاصاً مشفوعاً بمحضر كامل لممناقشة .ولكي

يضمن مجمس األمن نظر الجمعية العامة في توصيتو في دورتيا التالية لتمقي الطمب ،يقدم

مجمس األمن توصيتو قبل انعقاد الدورة العادية لمجمعية العامة بما ال يقل عن خمسة وعشرين
يوماً ،وبما ال يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية .ولمجمس األمن أن يقرر  -في

ظروف خاصة  -تقديم توصيتو إلى الجمعية العامة بشأن طمب ما لمعضوية بعد انتياء األجمين
المحددين أعاله.

ولمجمعية العامة ،بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجمس األمن دراسة وافية ،أن تُعيد الطمب إلى
المجمس ومعو محضر كامل لمناقشتو ،وذلك لمنظر فيو من جديد وتقديم توصية أو تقرير

بشأنو[.]71

ويبدو من ىذه اإلجراءات المتعمقة بقبول األعضاء الجدد إمكانية رفض طمب العضوية نتيجة
العتراض إحدى الدول الخمس الكبرى ،حتى ولو حصل الطمب عمى موافقة األغمبية المطموبة في

الجمعية العامة ،نظ اًر ألن قرار الجمعية في ىذه الحالة يمزم أن يستند إلى توصية مجمس األمن
بقبول العضوية ،فإذا رفض المجمس تعذر عمى الجمعية العامة بمقتضى نص المادة  9/9أن تقبل

انضمام العضو.
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ومن الناحية العممية ظل دور مجمس األمن بالنسبة لمسألة العضوية باالنضمام مثا اًر

لالنتقاد من قبل األعضاء حتى أن بعض الدول طالبت إتباع الطريقة التي كان يقررىا عيد عصبة
األمم ،وىي ترك عممية القبول لمجمعية دون مشاركة من جانب مجمس العصبة .وعمى أية حال فقد

كان من نتيجة تطبيق النصوص المتعمقة بالعضوية حدوث إشكاالت كثيرة بسبب الخالفات الحادة،

واالنقسامات الشديدة بين المعسكرين الغربي والشرقي ،األمر الذي حدا بالجمعية العامة إلى أن
تستفتي محكمة العدل الدولية في مسألتين[:]731/7

األولى :ىل يجوز قانوناً لعضو من أعضاء األمم المتحدة عند تصويتو عمى طمب من

طمبات العضوية أن يعمق ىذا القبول عمى شروط لم يرد ذكرىا صراحة في الميثاق؟

الثانية :ىل يجوز لو بصفة خاصة تعميق موافقتو عمى قبول دولة معينة توافرت فييا في رأيو شروط
القبول عمى قبول طمبات العضوية المقدمة من دول أخرى؟

وقد أجابت محكمة العدل الدولية عمى السؤالين بالنفي في رأييا االستشاري الصادر في

7392/1/92م[ .]797/9ومع ذلك ظمت الدول الكبرى عمى رأييا ،األمر الذي حدا بالجمعية العامة
أن تستفتي محكمة العدل الدولية بتاريخ  99نوفمبر 7393م فيما إذا كان يحق لمجمعية العامة أن
تصدر ق ار اًر بقبول عضو جديد في ىيئة األمم المتحدة طبقاً لمفقرة الثانية من المادة الرابعة عندما

يمتنع مجمس األمن عن إصدار التوصية بقبولو سواء لعدم توافر األغمبية المطموبة أو العتراض أحد

األعضاء الدائمين عمى قرار المجمس بقبولو؟

ولقد أجابت المحكمة في الفتوى الصادرة منيا في 7311/1/1م عمى ىذا السؤال بالنفي استناداً إلى

أحكام الميثاق .وأفتت المحكمة في ىذا الموضوع بأن "القول أن لمجمعية العامة أن تقرر قبول دولة
عضو في الييئة رغم عدم صدور توصية بذلك من مجمس األمن ،مؤداه حرمان المجمس من سمطة

ىامة يعيد الميثاق بيا إليو ،والغاء دوره في ممارسة وظيفة رئيسية من وظائف الييئة[.]797/9

ويرجع طمب الجمعية العامة ليذه الفتوى – ولفتوى أخرى سابقة عمييا – إلى ظروف الحرب الباردة،
وما أدت إليو من ممارسة اتحاد الجميوريات السوفيتية االشتراكية – عمى نطاق واسع – لحقو في
االعتراض عمى قبول بعض الدول طالبة االنضمام ،خالل الفترة من يوليو عام  7399إلى ديسمبر

عام 7311م[.]19/1

وقد بدأت المشكمة في الواقع في عام  7399عندما تقدمت إلى المنظمة تسع دول طالبة االنضمام
إلى عضويتيا .فبينما اتفق الجميع عمى قبول أربع منيا (السويد ،وأيسمندا ،وأفغانستان ،وتايالند) لم

تحصل الدولتان الشيوعيتان طالبتا االنضمام (ألبانيا ،ومنغوليا) عمى األغمبية الالزمة األمر الذي

جعل االتحاد السوفيتي يعترض عمى الدول الثالث الغربية طالبة االنضمام (ايرلندا ،واألردن،
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والبرتغال) ،معمقاً موافقتو عمى قبوليا عمى حصول الدولتين الشيوعيتين عمى األغمبية الالزمة
لقبوليما في عضوية المنظمة .وقد جرى االتحاد السوفيتي اعتبا اًر من ىذا التاريخ عمى االعتراض

عمى قبول أي دولة غير شيوعية في عضوية المنظمة ما لم يقترن قبول مثل ىذه الدولة بقبول الدول

الشيوعية طالبة االنضمام[.]791/77

ومن المعروف أن ىذه المشكمة لم تحل حال قانونياً نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية لمرأيين

االستشاريين سالفي البيان ،وانما حمت عمى نحو سياسي نتيجة محاوالت توفيق ناجحة – بذلت
خالل الدورة العاشرة لمجمعية العامة – وكانت نتيجتيا الموافقة في مجمس األمن ثم الجمعية العامة
عمى قبول ست عشرة دولة دفعة واحدة في ديسمبر عام 7311م[ .]79وبمغ عدد أعضاء األمم

المتحدة في سنة  )721( 7339عضو ،إلى أن بمغ حتى تاريخ كتابة ىذا البحث ( )731آخرىم

جنوب السودان والتي أصبحت عضواً بتاريخ  79تموز/يوليو 9177م.

المطمب الثاني

دوافع انضمام فمسطين إلى األمم المتحدة
اتخذ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية ورئيس منظمة التحرير محمود عباس ق ار اًر بالتوجو إلى

األمم المتحدة من أجل الحصول عمى العضوية في األمم المتحدة ،تبعو حركة دبموماسية نشطة لنيل

التأييد الدولي في األمم المتحدة .وقد أيدت فصائل المنظمة الرئيس في التوجو إلى األمم المتحدة،
وبرر الرئيس توجو القيادة الفمسطينية إلى األمم المتحدة بمقال نشرتو العديد من الصحف والمواقع

االلكترونية بتاريخ 9177/2/71م بعنوان "لماذا نذىب إلى األمم المتحدة" ،وقال فيو الرئيس" :أطمقنا

مبادرتنا بالتوجو إلى األمم المتحدة لنضع أمام ىذه الييئة الدولية األعمى شأناً القضية التي نشأت

أصالً استناداً إلى ق ارراتيا بدءاً من عام 7391م ،ولنطمب منيا قبول عضويتنا الكاممة فييا أسوة بكل
الدول التي استحقت ونالت استقالليا وسيادتيا".

وبرر الرئيس أبو مازن الذىاب إلى األمم المتحدة بقولو" :لم نكن لنطمق ىذه المبادرة لوال أننا

اصطدمنا بحقائق ما عادت خافية عمى أحد"  ،أولها :أن المفاوضات الثنائية قد وصمت إلى طريق

مسدود ،وثانيها :أن الحكومة اإلسرائيمية لم تعط مؤش اًر واحداً ،ولم تمنحنا بصيص أمل بأنيا مستعدة
لمعودة إلى المفاوضات الجادة المسؤولة التي من شأنيا أن تفضي إلى حل عادل ودائم لمنزاع في

المنطقة ،وثالثها :أن القوى الدولية الراعية لعممية السالم باتت عاجزة عن إقناع إسرائيل بتنفيذ ما
عمييا من التزامات وبالكف عن سياساتيا االستيطانية والتيويدية التي تجعل من عممية السالم أم اًر

محفوفاً بالمخاطر[.]71
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وأردف الرئيس قائالً " :لم نقرر التوجو إلى األمم المتحدة كبديل عن المفاوضات ،فمازلنا نؤكد أن
المفاوضات ستبقى خيارنا األول لموصول إلى السالم ،سواء قبل أيمول أو بعده بل وأكثر من ذلك
فنحن نعتقد أن نجاحنا في ىذا المحفل الدولي سيعزز فرص الدخول في مفاوضات جادة متكافئة

الواجبات تضمن الوصول إلى السالم في أقرب وقت ،ونعني بالمفاوضات الجادة تمك التي تستند
إلى مبادئ الشرعية الدولية الممثمة في ق اررات مجمس األمن  999و 112و ،739ومبدأ األرض
مقابل السالم ،وتمتزم بجدول زمني واضح ،وتتعيد أطرافيا باالمتناع عن كل إجراء قد يمحق الضرر

بنتائج المفاوضات مثل االستيطان والتيويد والترحيل وغير ذلك من سياسات وتدابير"[.]71

المبحث الثاني

الضمانات القانونية الدولية لحق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني

المطمب األول

ماهية حق تقرير المصير

حق تقرير المصير يعني حق الشعب في حرية تقرير مركزه السياسي ومكانتو في المجتمع

الدولي ،وتحقيق نماؤه االقتصادي واالجتماعي والثقافي دون تدخل أجنبي [ .]72وقد أكدت لجنة

القضاء عمى التمييز العنصري في دورتيا الثامنة واألربعين ( )7339أن ىذا الحق يستند إلى مبدأ
تساوي الحقوق وتأسياً بتحرير الشعوب من االستعمار وبمنع إخضاع الشعوب الستعباد األجنبي

وسيطرتو واستغاللو.

وربطت الجمعية العامة لألمم المتحدة بين حق تقرير المصير وحقوق اإلنسان فأقرت بأن االنجاز
الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرىا ىو الشرط األساسي والضمان الفعمي لحقوق اإلنسان

والمحافظة عميو[ ،]73وطالبت بالتحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرىا والتي ال تزال
تحت االحتالل األجنبي[ ،]91وأدانت استخدام المرتزقة كوسيمة النتياك حقوق اإلنسان واعاقة

الشعوب في تقرير مصيرىا[.]97

وعمى الرغم من الشعور العالمي بضرورة احت ارم حق الشعوب في تقرير المصير ،إال أن العديد

من الشعوب ما زالت تعاني من السيطرة االستعمارية ،واذا كان االستعمار التقميدي (االحتالل
العسكري) اقترب من نيايتو ،إال أن االستعمار الجديد ما زال قائماً عمى التبعية االقتصادية األكثر

استغالالً ،وقد سمب من الدول إرادتيا في تقرير مصيرىا ،وفرض عمييا أن تتبع نظماً وأساليب ال
تأتمف وحاجاتيا اإلنسانية والقومية والدينية والثقافية[.]919/ 99

ويتضمن مفيوم حق الشعوب في تقرير مصيرىا مجموعة من القواعد ومنيا ما يمي[:]19/ 91
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أ -حق الشعب في أن يختار بشكل حر دستوره ومركزه السياسي وأن يتمتع بالسيادة عمى موارده وأن
يستقل بإقامة عالقاتو التجارية ،وأن يصون قيمو الثقافية واالجتماعية من خالل استقاللو في اختيار

نظامو التعميمي.

ب -حق الشعوب في أن تتصرف بحرية في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية ،دون إخالل بأي من
االلتزامات الناشئة من التعاون االقتصادي الدولي القائم عمى المنفعة المشتركة.

ت -حق الشعوب المستعمرة في التحرر واختيار شكل النظام الذي تراه مالئماً.

د -حق الشعوب في المجوء لمكفاح المسمح لمتخمص من الييمنة االستعمارية.
المطمب الثاني

األسانيد القانونية الدولية لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير

أوالً :حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير استناداً لنظرية التوارث الدولي

عمى أثر ىزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى ،بدأت األقاليم العربية تتشكل كدول

وتطالب بخروج القوات األجنبية منيا ،وذلك استناداً لمبدأ التوارث الدولي الذي يعني حمول دولة

محل دولة أخرى في ما يتعمق بتحمل االلتزامات والمسؤوليات الدولية .وقد أقرت معاىدات الصمح

لعام  7373حق الشعوب العربية في االستقالل استناداً ليذا المبدأ ،فأقرت نظام االنتداب الذي يعني
أن وجود الدول الكبرى المنتدبة غايتو فقط مساعدة الشعوب في تحقيق االستقالل.

وبناء عمى نظام االنتداب الذي أوجدتو معاىدات الصمح لعام  ،7373وضعت فمسطين تحت

االنتداب البريطاني في  9تموز 7397م .وقد أشارت المادة  99من عيد عصبة األمم إلى أن
"بعض الشعوب التي كانت خاضعة لإلمبراطورية العثمانية قد وصمت إلى درجو من التقدم يمكن

معيا االعتراف مؤقتاً بكيانيا كأمم مستقمة خاضعة لقبول اإلرشاد اإلداري والمساعدة من قبل الدولة

المنتدبة ،إلى ذلك الوقت الذي تصبح فيو ىذه الشعوب قادرة عمى النيوض وحدىا ،ويجب أن يكون
لرغبات ىذه الشعوب المقام األول في اختيار الدولة المنتدبة ،وىو ما سمي باالنتداب من درجو (أ)

ويشمل الواليات التي كانت خاضعة لإلمبراطورية العثمانية ومن ضمنيا فمسطين ،إال أن صك
االنتداب عمى فمسطين لم يراعي في مضمونو أحكام الفقرة الثالثة من المادة  99من عيد عصبة
األمم ،ونفذ بطريقة تسمح لمحركة الصييونية من إنشاء وطن قومي لمييود في فمسطين ،كما تجاىمت

سمطة االنتداب أحكام المادتين ( )1،9من صك االنتداب ،المتان أكدتا عمى حماية حقوق الشعب
العربي الفمسطيني في ممكية ثرواتو وسالمة وحدة أراضيو ،كما سيمت سيطرة الحركة الصييونية
عمييا[.]92/ 99
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وجاءت ىيئة األمم المتحدة لتكمل أعمال العصبة ،فجاء قرار التقسيم رقم ( )727الصادر عن

الجمعية العامة عام  7391والذي قضى بتقسيم فمسطين إلى دولتين ،دولة ييودية تقام عمى
 %19.91من إجمالي مساحة فمسطين ،ودولة فمسطينية تقام عمى  %99.22من إجمالي مساحة
فمسطين ،وأن يتم وضع القدس(  ) %.91تحت نظام وصاية دولية.

والواقع أن قرار التقسيم جاء مخالفاً لميثاق األمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي ،ألن

الجمعية العامة ال تممك أن تعطي أرضاً ألحد ألنيا ليست مالكة ليا[.]91

ثانياً :حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير استناداً لمق اررات الدولية

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة الذي أعمنت

فيو:

أ -وضع نياية سريعة وغير مشروطة لالستعمار بكافة صوره ومظاىره.
ب -إن الخضوع لمسيطرة األجنبية يعد إنكا اًر لحقوق اإلنسان األساسية.
ت -حق جميع الشعوب في تقرير مصيرىا.

ث -إن عدم توافر االستعداد السياسي أو االقتصادي أو التعميمي أو االجتماعي ال يجوز أن يتخذ
ذريعة لتأخير االستقالل.

ج -ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لنقل السمطات إلى شعوب األقاليم غير المتمتعة بالحكم
الذاتي[.]99

ويعد باطالً ألنو ينص عمى قيام دولتين في وقت واحد ،وىو بذلك
كما أن قرار التقسيم غير شرعي ُ
يتناقض مع ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة  99من العيد الذي تم اإلشارة إليو سابقاً ،حيث كان

الواجب عمييا عند تخمي حكومة االنتداب عن اإلقميم إما وضعو تحت الوصاية كنظام بديل أو

إعالن إقميم فمسطين مستقالً أسوة بما اتبع في األقاليم األخرى[.]91

ورغم بطالن وعدم مشروعية قرار التقسيم إال أن المجتمع الدولي أقر بمشروعية التوصية ،بحيث

أصبحت أساس وسند قانوني لمشروعية قيام دولتين ،ولم يتم قبول إسرائيل كعضو في األمم المتحدة
ضمن القرار  911في  77أيار  7393إال بعد أن تعيدت بتنفيذ قرار التقسيم  727وقرار حق عودة

الالجئين  ، 739إال أنيا لم تراعي ذلك ،فمن جانب ىي تجاوزت المساحة المخصصة ليا بموجب

قرار التقسيم حيث سيطرت عسكرياً عمى ما نسبتو  %19.9من أجمالي المساحة المخصصة لمدولة
العربية وضربت بعرض الحائط قرار الجمعية العامة  ، 739ومن جانب آخر لجأت إلى السيطرة
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عمى ما تبقى من أراضي فمسطين في أعقاب ىجوميا المسمح في الخامس من حزيران 7391

وأعمنت سيادتيا عمى األراضي كجزء من إقميميا ،وبيذا تكون قد خرقت عممياً وبالقوة ما سبق

ال من أن تمتزم "إسرائيل" بالقرار  727لجية قيام الدولة عمى
والتزمت بو أمام الجمعية العامة  .وبد ً
نحو  %11من األراضي ،وعدم مصادرة األراضي إال لغايات المنفعة العامة ،فقد قامت بإصدار
عدة قوانين أبرزىا "قانون الغائبين" ،من أجل مصادرة األمالك الفمسطينية وتحويميا إلى الدولة

المحتمة ،إضافة إلى قوانين أخرى حصرت استعمال ىذه األمالك لممنفعة الييودية ،بيدف منع
الفمسطينيين من استعادة أمالكيم[.]717/92

وقد صدرت عن الجمعية العامة ومجمس األمن ق اررات عديدة تقر بحقوق الشعب الفمسطيني غير

القابمة لمتصرف بشكل عام وحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير عمى وجو الخصوص ،ومنيا:

 -4قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )739ويعد من أىم الق اررات المتعمقة بالقضية
الفمسطينية ،حيث نص عمى حق الالجئين بالعودة والتعويض ،فجاء في الفقرة ( )77منو بأن
الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة

إلى ديارىم والعيش بسالم مع جيرانيم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتمكات الذين يقررون
عدم العودة إلى ديارىم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر لمممتمكات بحيث يعود الشيء

يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو
إلى أصمو وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة ،بحيث ّ
الضرر من قبل الحكومات أو السمطات المسؤولة".
 -4قرار الجمعية العامة ( )9992الذي أكدت فيو ضرورة انسحاب إسرائيل من األراضي التي
احتمتيا عام  7391مع مراعاة حق الالجئين في العودة  ،والتوقف عن انتياك حقوق اإلنسان .

 -8قرار الجمعية العامة رقم ( )9993لسنو  7311بإدانة إنكار حق تقرير المصير لشعب
فمسطين.

 -0قرار الجمعية العامة رقم ( )9919لسنو  7311باالعتراف لشعب فمسطين بحق تقرير المصير
والطمب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية إلعادة المشردين .

 -4قرار الجمعية العامة رقم ( )1919الصادر في  99تشرين ثاني  7319حيث كان من أىم
الوثائق التي أكدت الحقوق األساسية لمشعب الفمسطيني ،خاصة (الحق في تقرير المصير دون
تدخل خارجي ،والحق في االستقالل والسيادة الوطنيين ،وحق الفمسطينيين غير القابل لمتصرف

في العودة إلى ديارىم وممتمكاتيم التي شردوا منيا واقتمعوا منيا ،وتطالب بإعادتيم.
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 -4قرار الجمعية العامة رقم ( )1111الصادر في  71تشرين ثاني  7311أكدت فيو عمى القرار
السابق ،كما صدر في نفس العام قرار الجمعية العامة رقم ( )1119الذي أعربت فيو عن
قمقيا بسبب عدم التوصل إلى حل عادل لمشكمة الشعب الفمسطيني وممارستو لحقوقو غير

القابمة لمتصرف ،وأيض ًا صدر في نفس العام قرار الجمعية العامة رقم ( )1113الذي اعتبرت
فيو أن الصييونية شكالً من أشكال العنصرية والتمييز.

 -4قرار الجمعية العامة رقم (( )92/91د )11 -الصادر بتاريخ 7312/79/1م حيث سمحت
باشتراك منظمة التحرير الفمسطينية في أي اتفاقيات اليدف منيا حل مشكمة الشعب

الفمسطيني ،وأكدت عمى أنو ال يمكن إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط دون أن
يتحقق نيل الشعب الفمسطيني لحقوقو الثابتة ،ومنيا الحق في العودة.

 -3قرار الجمعية العامة ( )1911الصادر في  99تشرين ثاني  7319الذي منحت فيو الجمعية
العامة منظمة التحرير الفمسطينية صفة المراقب الدائم .

 -9قرار الجمعية العامة رقم ( )711 / 91الصادر في  71ديسمبر  7322والذي رحبت فيو

الجمعية بنتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشره لممجمس الوطني الفمسطيني وأىميا إعالن دولة

فمسطين ،وأكدت الجمعية عمى ضمان ترتيبات األمن لجميع دول المنطقة ومن بينيا فمسطين.

 -44قرار مجمس األمن رقم ( )999الصادر في  99تشرين ثاني  7391والذي دعا "إسرائيل" إلى
االنسحاب من األراضي المحتمة في حرب حزيران 7391م.

 -44قرار مجمس األمن رقم ( )112الصادر بتاريخ  99تشرين أول  7311الذي دعا فيو األطراف

المعنية أن تبدأ بعد وقف إطالق النار تطبيق قرار مجمس األمن رقم  ،7391/999وأن تبدأ
بالمفاوضات تحت الرعاية المالئمة بيدف بناء سالم دائم وعادل في الشرق

األوسط[.]713/93

ثالثاً :حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني استناداً لرأي محكمة العدل الدولية

أكدت محكمة العدل الدولية في فتواىا الخاصة بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار

في األراضي الفمسطينية المحتمة عمى أن حق تقرير المصير يعد واحداً من المبادئ األساسية في

القانون الدولي المعاصر ،واعتبرت المحكمة أن حق تقرير المصير يعد حقاً ممزماً لمجميع ،وىذا
يعني أن كل أعضاء األمم المتحدة عمييم واجب تنفيذ ىذا الحق ،وأن ليم جميعاً مصمحة قانونية في

حمايتو .وأضافت المحكمة أن أحد االلتزامات التي أخمت بيا "إسرائيل" ىي االلتزام باحترام حق

الشعب الفمسطيني في تقرير المصير .وأكدت المحكمة أيضاً في القرار نفسو بأنو ال غبار عمى
الجزم بأن حق الشعوب في تقرير المصير بصيغتو المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة ومن ممارستيا
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ىو حق لجميع الناس .وأضافت المحكمة أن عمى كل دولة واجب العمل ،مشتركة مع غيرىا أو
منفردة ،عمى تحقيق مبدأ تساوي الشعوب في حقوقيا وحقيا في تقرير مصيرىا بنفسيا ،وفقاً ألحكام

الميثاق ،وتقديم المساعدة إلى األمم المتحدة في االضطالع بالمسؤوليات التي ألقاىا الميثاق عمى

عاتقيا فيما يتعمق بتطبيق ىذا المبدأ[ .]717/92ونخمص من ذلك بأن محكمة العدل الدولية أكدت
في فتواىا الخاصة بالجدار العازل اإلسرائيمي أن إقامة الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة

يشكل وبشدة عائقاً في ممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير ،ويعد خرقاً اللتزام
"إسرائيل" باحترام ىذا الحق.

وقد أصدرت األمم المتحدة العديد من الق اررات لتؤكد حق الشعوب في الكفاح وفى استخدام القوة

بما يتناسب مع ميثاق األمم المتحدة من أجل الحصول عمى تقرير المصير ،ومن ىذه الق اررات :

قرار رقم ( )9997الصادر في  79تشرين أول/أكتوبر عام 7311م ،الذي ينص عمى" :التأكيد من
جديد عمى حق الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية التي في متناوليا ضد الدول

االستعمارية التي تقمع تطمعاتيا".

وكذلك قرار رقم ( )9199الصادر عام 7319م ،الذي قرر االعتراف بأن الشعب الفمسطيني
شعب كامل ومتكامل  ،وأن لو قضية عادلة  ،من حقو الدفاع عنيا  ،وأنو ليس مجموعة من

الالجئين .وجاء في القرار أن "الفمسطينيون كشعب لو حقوقو الثابتة بما فييا حق العودة وتقرير
المصير ،يممكون جميع الوسائل المشروعة إلحقاق حقوقيم ،بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي

والعسكري وسواىما إذا أخفقت الوسائل األخرى  .أي إجراء ُيتخذ لمنع الفمسطينيين من ممارستيم
ندد بو دولياً من قبل األمم المتحدة التي تمتزم ؛ منظمةً ودوالً أعضاء ،بإعطاء الفمسطينيين
تمك ُم ّ

جميع العون الالزم لموصول إلى حقوقيم الثابتة"  .وناشد القرار جميع الدول والمنظمات الدولية مد

يد العون لمشعب الفمسطيني في كفاحو السترداد حقوقو التي أشارت إلييا ق اررات المجموعة الدولية.

أما القرار رقم ( )9121الصادر في  9كانون أول /ديسمبر عام 7317م  ،فقد أشارت فيو الجمعية
العامة بكل وضوح إلى شرعية كفاح الشعب الفمسطيني من أجل تقرير مصيره.

لقد أصبح راسخاً في القانون الدولي االعتراف بحق تقرير المصير عمى أنو حق قانوني ،ليذا فإن

من حق الشعوب التي تطالب بتقرير المصير أن تستخدم جميع الوسائل السممية والعسكرية لتطبيق
القانون واسترداد ىذا الحق ،واذا كان ال بد من استخدام القوة ،فيذا أمر مشروع ،ألن الدولة التي

تنكر حق تقرير المصير تنتيك القانون الدولي ،ويكون من حق مجمس األمن استخدام القوة ضد

الدولة التي ال تنفذ ق ارراتو[.]13/99
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 .من ىذا المنطمق فإن كل حركات التحرر التي تكافح من أجل تقرير المصير مشروعة ،وليا حق
الحماية في النظام الدولي ،ليذا وجدنا األمم المتحدة تعترف في ق ارراىا عام 7319م بمنظمة التحرير

الفمسطينية ،ومنحتيا عضو مراقب دائم في الجمعية العامة[.]11

المبحث الثالث

أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى حق تقرير المصير
المطمب األول
أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى االستقالل السياسي
حق االستقالل ىو "حق الدولة في تصريف شؤونيا الداخمية والخارجية بحرية كاممة وبمحض
اختيارىا ،أي دون أن تخضع في ذلك إلرادة الدول األخرى  ،ودون أن تتأثر بتوجييات أية دولة

ميما كان السبب"[.]719/17

والحق باالستقالل ىو نتاج سيادة الدولة .واستناداً ليذا الحق تمارس الدولة مظاىر االستقالل داخمياً

وخارجياً ،فيي تمارس استقالليا الداخمي الذي يعني أن الدولة تحدد ىي نفسيا تنظيميا السياسي

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ،كما تمارس استقالليا في الميدان الخارجي الذي يعني أن الدولة
ال تقر سمطة فوقيا وال حاكمين أجانب تعمو إرادتيم فوق إرادتيا ،فال تقيدىا في الميدان الدولي إال

العيود واالتفاقيات الدولية التي عقدتيا ىي نفسيا معبرة في ذلك عن سيادتيا واستقالليا في
أمرىا[.]799/19

وىذا ما أكدتو المحكمة الدولية الدائمة لمعدل في حكميا بقضية الموتس عندما ذكرت بأن لكل دولة

بناء عمى سيادتيا أن تحدد اختصاصيا كما تشاء بشرط الخضوع لمقيود الواردة في القانون الدولي
ً
العام[.]791/11
وبالرجوع إلى اإلعالن العالمي لمنح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة ،نجد أنو ضمن حق
الشعب الفمسطيني في االستقالل حيث نص عمى "ضرورة وضع حد لجميع أنواع األعمال المسمحة

أو التدابير القمعية ضد الشعوب التابعة ،لتمكينيا من الممارسة الحرة والسممية لحقيا في االستقالل
التام  ،وتحترم سالمة ترابيا الوطني"[.]19

وبالعودة إلى جذور القضية الفمسطينية نجد أنيا ظمت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية في الفترة ما

بين الحربين العالميتين ،حيث ظمت تحت االنتداب البريطاني من فئة (أ) طبقاً لممادتين ()91 ،99

من عيد العصبة ،والتكييف القانوني ليذه الفئة أنيا بمغت من التطور السياسي ما يؤىميا لالستقالل
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الكامل ،لكنيا ال تباشر اختصاص الدولة بذاتيا بل تنوب عنيا في ذلك الدولة المنتدبة وىي بريطانيا

في ذلك الوقت[.]11

وبعد إنشاء منظمة األمم المتحدة خضعت فمسطين لنظام الوصايا استناداً إلى الفصمين الثاني عشر

والثالث العشر ،كالعراق وسوريا ولبنان واألردن  .وكان من المفترض قانونياً أن تحصل فمسطين
عمى استقالليا كدولة ذات سيادة ،إال أن التواطئ الدولي ىو الذي حال دون ذلك.

في ضوء ىذه المعطيات القانونية الدولية ،وحيث أن المجمس الوطني الفمسطيني أعمن قيام دولة

فمسطين فوق األرض الفمسطينية بتاريخ  71تشرين الثاني  ،]19[ 7322فقد كان من المفترض أن
تمنح األمم المتحدة فمسطين عضوية كاممة أسوة بالدول األخرى التي منحتيا العضوية الكاممة عمى
الرغم من عدم استقالليا مثل روسيا البيضاء وأوكرانيا عندما كانتا ضمن االتحاد السوفيتي ،إال أن

األمم المتحدة قررت عدم قبول عضوية فمسطين  ،وقصرت قبوليا لدولة فمسطين كـ "دولة غير
عضو" بالجمعية العامة.
عمى الرغم أن قرار األمم المتحدة رقم  91/73أشار في مقدمتو إلى حق الشعب الفمسطيني في
تقرير المصير بما في ذلك حقو في أن تكون لو دولتو المستقمة ،إال أن القرار كرس االنتقاص من

حق االستقالل ،حيث قصره عمى حدود عام  7391وليس كامل فمسطين ،األمر الذي يجعل لمقرار
أث اًر سمبياً عمى حق االستقالل من الناحية القانونية.

ويرى الباحث أن ما ورد في مقدمة القرار وكذلك في البند السادس منو وىو إقرار حق الشعب

الفمسطيني في تقرير مصيره وحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات األمم المتحدة
عمى مواصمة دعم الشعب الفمسطيني ومساعدتو عمى نيل حقو في االستقالل ،إنما يأتي في سياق

سياسة األمم المتحدة منذ عام  7391لترسيخ حق "إسرائيل" في الوجود عمى حساب قيام دولة

فمسطين واستقالليا.

إن قبول األمم المتحدة لفمسطين كدولة غير عضو لم يشكل نقمة نوعية عمى حالة االعتراف الدولي
بدولة فمسطين واستقالليا ،حيث أن الدولة الفمسطينية حازت عمى االعتراف من قبل ( )711مائة

دولة تقريباً عمى أثر إعالن االستقالل الفمسطيني عام  7322أي قبل قبول األمم المتحدة بفمسطين

كدولة غير عضو[ .]11كما أن ىذا االعتراف من قبل المنظمة الدولية ال يشكل اعترافاً ضمنياً
بالدولة الفمسطينية من قبل كافة الدول األعضاء ،وىو ما استقر عميو فقو القانون الدولي[.]999/12

ولو كان األمر غير ذلك لكان قبول عضوية "إسرائيل" في األمم المتحدة يعني اعتراف كافة الدول
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العربية واإلسالمية بـ"إسرائيل" .األمر الذي يعني أن اعتراف األمم المتحدة بفمسطين كدولة جاء

متأخ اًر ومنقوصاً ،وىو استحقاق قانوني وسياسي لمشعب الفمسطيني.

المطمب الثاني

أثر قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة عمى حدود الدولة الفمسطينية وقضية الالجئين
إن اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفمسطينية بصفة مراقب يعني اعترافاً بحدود ىذه الدولة

وىي حدود (7391م) فقط ،األمر الذي يشكل اعترافاً قانونياً بدولة االحتالل ،واعطائيا الشرعية
السياسية والقانونية الكاممة عمى  %12من مساحة فمسطين التاريخية ،مما يتنافي مع كافة األحكام

والشرائع والقوانين اإلنسانية والدولية ،ويعتبر تنازالً غير مسبوق عن الجزء األكبر من إقميم

فمسطين[ .]9/13ولذلك ذىب البروفيسور "إيال بنبستي" من جامعة تل أبيب إلى القول بأن األىم في
قرار االعتراف بفمسطين ىو ترسيم الحدود وأن إعالن االعتراف بالدولة الفمسطينية عمى أساس حدود

7391م سيشطب أي مطمب لمفمسطينيين بأراضي أخرى[.]19/91

ال
ىذا إلى جانب أن االعتراف بالدولة عمى حدود عام  7391يعني تقسيم القدس ويشكل تنازالً كام ً

عن حق الفمسطينيين في القدس الغربية ،وبالتالي سيترتب عمى ىذه الخطوة إلغاء ضمني لكافة
ق اررات األمم المتحدة المتعمقة بحق الشعب الفمسطيني في القدس موحدة (شرقية وغربية) [.]911/97

كما أن نقل تمثيل الشعب الفمسطيني في األمم المتحدة من منظمة التحرير إلى دولة فمسطين سيمغي
الوظيفة القانونية التي تتمتع بيا منظمة التحرير في األمم المتحدة منذ عام  7319كممثل لمشعب

الفمسطيني ،األمر الذي سيؤدي إلى ذوبان اليوية الفمسطينية في ظل مشروع توطين وتجنيس
الالجئين في الدول المقيمين بيا أو ترحيميم إلى أقاليم جديدة تقبل استيعابيم وىو ما ستكون لو

تداعياتو السياسية والقانونية عمى الحقوق التاريخية لمشعب الفمسطيني.

ويرى البروفيسور جاي جودوين جيل ،أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد“ ،أن الخطوة لتعزيز

الوجود الفمسطيني في األمم المتحدة عن طريق إقامة الدولة تحمل خطر التشتيت ،حيث تمثل الدولة
الشعب في إطار األمم المتحدة ،ومنظمة التحرير الفمسطينية تمثل الشعب خارج األمم المتحدة”

[.]99

ومن ناحية أخرى يرى الباحث أن القرار رقم ( )91/73قد يؤثر سمباً عمى قضية الالجئين
الفمسطينيين ،حيث أن القرار أشار إلى إعالن االعتراف بالدولة الفمسطينية عمى حدود 7391م ،
األمر الذي سيصعب من عممية التفاوض بين الجانب الفمسطيني والجانب اإلسرائيمي فيما يتعمق
بحق العودة ،ألن الجانب اإلسرائيمي سيتمسك في ىذه الحالة بعودة الالجئين الفمسطينيين إلى دولتيم

التي ىي عمى حدود عام 7391م.

049

د .محمد النحال و أ .محمد الشوبكي

وقد يعتبره البعض بأنو تنازل قانوني وسياسي عن ق اررات الشرعية الدولية المتعمقة بحق العودة،
وبذلك تضرب بعرض الحائط كافة الق اررات الدولية الخاصة بحق العودة لالجئين في حال قيام دولة

فمسطين عمى حدود أراضي 7391م .أما فمسطينيي المناطق المحتمة عام 7392م فسيكون أماميم

خياران ،األول بقاؤىم في أماكن تواجدىم مع احتفاظيم بالجنسية اإلسرائيمية المفروضة عمييم وسيتم
معاممتيم من قبل دولة فمسطين الحديثة كمواطنين غرباء ،والثاني أن يحافظوا عمى جنسيتيم

الفمسطينية كون القانون اإلسرائيمي يسمح بازدواجية الجنسية ،وفي ىذه الحالة سيكون مطموب من
دولة فمسطين الحديثة أن تعترف بجنسيتيم وتعامميم كمواطنين كاممي األىمية أو أن يختاروا االنتقال
من أراضييم لدولة فمسطين بحدودىا الجديدة (حدود عام  ،)7391كما أنو قد تقوم إسرائيل بتيجيرىم

إلى دولتيم المعترف بيا لتثبيت ييودية الدولة[.]91
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الخاتمة

من خالل البحث في موضوع انضمام فمسطين لألمم المتحدة ودراسة أثر ىذا االنضمام عمى

حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،فقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

التي نعتقد أن األخذ بيا من قبل الدبموماسية الفمسطينية والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة،
سيحقق نفعاً في مسار إقامة الدولة الفمسطينية:

أوالً :النتائج:

 -0قواعد القانون الدولي تضمن حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره عمى كامل إقميمو الذي

ورثو عن الدولة العثمانية ،إال أن تأثير الدول االستعمارية عمى األمم المتحدة جعميا تنحرف عن

اختصاصيا بإصدار قرار التقسيم الذي انتيك حق الشعب الفمسطيني في نيل استقاللو.

 -2ىناك شروط وقواعد منظمة لمحصول عمى عضوية األمم المتحدة ،إال أن واقع العالقات الدولية
يؤكد بأن األمم المتحدة لم تمتزم عند قبوليا طمبات العضوية لبعض الدول بتوفر تمك الشروط،

بل غمبت الطابع السياسي عمى الطابع القانوني.

 -7من حق دولة فمسطين االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة دون أية شروط خاصة تتضمن
االنتقاص من حقوق الشعب الفمسطيني األساسية وخصوصاً حق تقرير المصير عمى كامل

إقميمو.

 -9طمب العضوية الذي تقدم بو رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية عام  9179تضمن إق ار اًر بالتنازل
عن الجزء األكبر من إقميم فمسطين يصل إلى ( ،)%12األمر الذي سيضعف التمسك بحق
االستقالل عمى كامل إقميم فمسطين.

 -2عدم إصدار توصية من مجمس األمن الدولي بقبول عضوية فمسطين في األمم المتحدة  ،يؤكد

من جديد تغميب الدول الكبرى خصوصاً الواليات المتحدة األمريكية لمصالحيا الذاتية ومصالح

حمفائيا عمى حساب حماية األمن والسمم الدولي.

 -6التعسف في استعمال حق النقض (الفيتو) في مجمس األمن من قبل الواليات المتحدة األمريكية
يقف حجر عثرة أمام جيود المجتمع الدولي لتحقيق األمن والسمم الدولي.
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ثانياً :التوصيات:

استناداً إلى مجموعة النتائج التي توصل إلييا الباحثان فقد أوصيا بالتالي:

 -4عند تقديم أي طمب لعضوية فمسطين باألمم المتحدة يجب أال يتضمن أية إشارة لحدود فمسطين

واذا ما تمسكت األمم المتحدة أو أية دولة بضرورة تحديد حدود الدولة الفمسطينية طالبة العضوية
فيجب التمسك باإلجراءات المتبعة في األمم المتحدة ونعني قبول األمم المتحدة لعضوية إسرائيل
دون ان تحدد حدودىا في طمب عضويتيا ،وكذلك صدور توصية مجمس األمن وقرار الجمعية

العامة بقبول عضويتيا دون اإلشارة إلى حدودىا اإلقميمية.

 -4عدم المبالغة في االىتمام بمسألة العضوية في األمم المتحدة ،ألن األىم من الناحية القانونية
والسياسية ىو اعتراف الدول بفمسطين.

 -8عدم ربط االنضمام لممحكمة الجنائية الدولية باالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،ألن
االنضمام لممحكمة الجنائية الدولية ال يشترط العضوية في األمم المتحدة ،بل يشترط أن تكون

الدولة طالبة العضوية دولة مستقمة ذات سيادة.

 -0عدم انزالق القيادة الفمسطينية لمشاريع سياسية عمى حساب الحقوق األساسية لمشعب الفمسطيني،

بحيث تمتزم القيادة السياسية بعدم التنازل عن أي جزء من إقميم فمسطين تحت ذريعة الحمول

التدريجية ،ألن ىذا التنازل يشكل تجاوز لمبادئ القانون الدولي العام.

 -4ضرورة السعي الجاد من قبل المجتمع الدولي وخصوصاً مجموعة الدول العربية واإلسالمية في
األمم المتحدة لمبحث عن آليات قانونية وسياسية لوقف التعسف في استعمال حق النقض

(الفيتو) من قبل الواليات المتحدة األمريكية في مجمس األمن الدولي.

 -4المطالبة بسحب عضوية "إسرائيل" من األمم المتحدة حيث أن قبول عضويتيا جاء مخالفاً لقواعد
وشروط االنضمام الواردة في ميثاق األمم المتحدة.

 -4السعي لتحقيق حراك دولي ييدف إلى تطوير ضوابط االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،
وعدم السماح النضمام دول ال تتوفر فييا شروط العضوية كدولة "إسرائيل"  ،بينما ال يتم السماح

النضمام فمسطين التي تتحقق فييا شروط العضوية.

044

قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة وأثره عمى حق تقرير المصير

الهوامش
[ ]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .الطبعة الثانية،
أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات ،ص.)9111( 791:

[ ]9أبو ىيف ،عمي صادق ،القانون الدولي العام .منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ص.)7331( 71:
[ ]1الفتالوي ،سييل ،مبادئ المنظمات الدولية واإلقميمية .دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عمان،ص.)9171( 719:

[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان،
ص9177(792:م).

[ ]1الدقاق ،محمد السعيد ،التنظيم الدولي .الدار الجامعية ،بيروت ،ص( 931:بدون تاريخ نشر).
[ ]9الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .الدار الجامعية،
بيروت ،ص( 771:بدون تاريخ نشر).

[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .مرجع سابق ،ص9177(792:م).

[ ]1الدقاق ،محمد السعيد ،التنظيم الدولي .مرجع سابق ،ص( 937:بدون تاريخ نشر).
[ ]1الدقاق ،محمد السعيد ،التنظيم الدولي .مرجع سابق ،ص( 937:بدون تاريخ نشر).

[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 711:

[ ]9الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .مرجع سابق،
ص( 777:بدون تاريخ نشر)..
[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 711:

[ ]1عبد الحميد ،محمد سامي  ،قانون المنظمات الدولية (األمم المتحدة) .منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،ص.)9111( 13:

[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 719:

[ ]2شمبي ،إبراىيم  ،التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة واألمم المتحدة .مكتبة اآلداب ،القاىرة،
ص.)7322( 799:

048

د .محمد النحال و أ .محمد الشوبكي

[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 729:

[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،مرجع سابق ،ص9177(717:م).

[ ]1الفتالوي ،سييل ،مبادئ المنظمات الدولية واإلقميمية .مرجع سابق ،ص.)9171( 719:
[ ]9أبو ىيف ،عمي صادق ،القانون الدولي العام .مرجع سابق ،ص.)7331( 911:
[ ]3قُبمت سويس ار عضواً في األمم المتحدة بتاريخ 9119/13/71م.
[ ]71قُبمت النمسا عضوًا في األمم المتحدة بتاريخ 7311/79/79م.

[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،مرجع سابق ،ص9177(717:م).
[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،مرجع سابق ،ص9177(719:م).
[ ]9الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،مرجع سابق ،ص9177(711:م).
[ ]9الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .مرجع سابق،
ص( 773:بدون تاريخ نشر)..

[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 731:

[ ]77عبد الحميد ،محمد سامي  ،أصول القانون الدولي العام الجماعة الدولية .الجزء األول،
الطبعة السادسة ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ص.)9111( 791

[ ]79المادة ( )91من النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن.
[ ]71المادة ( )91من النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن.
[ ]79المادة ( )712من النظام الداخمي لمجمعية العامة.
[ ]71المادة ( )711من النظام الداخمي لمجمعية العامة.

[]7عموي ،أمجد عمي  ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .مرجع سابق،
ص.)9111( 731:

[ ]9الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .مرجع سابق،
ص( 797:بدون تاريخ نشر)..
[ ]9الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .مرجع سابق،
ص( 797:بدون تاريخ نشر)..

[ ]1عبد الحميد ،محمد سامي  ،قانون المنظمات الدولية (األمم المتحدة) .مرجع سابق ،ص19:
(.)9111
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[ ]77عبد الحميد ،محمد سامي  ،أصول القانون الدولي العام الجماعة الدولية .مرجع سابق،
ص.)9111( 791

[ ]79كانت ىذه الدول ىي :ألبانيا ،المجر ،رومانيا ،بمغاريا ،النمسا ،إيطاليا ،أسبانيا ،البرتغال،
فنمندا ،األردن ،ليبيا ،سيالن ،الوس ،كمبوديا ،نيبال ،ايرلندا.

[ ]71لماذا نذىب إلى األمم المتحدة:

.http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=145

[ ]71لماذا نذىب إلى األمم المتحدة.http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=145 :

[ ]72الفقرة ( )9من التوصية العامة الواحدة والعشرون بشأن الحق في تقرير المصير الصادرة عن
الدورة الثامنة واألربعين لمجنة القضاء عمي التمييز العنصري (. )7339

[ ]73قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  29/71لعام 7339م.
[ ]91قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم . 771/19

[ ]97قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  77/91لسنة 7331م.
[ ]99الفتالوي ،سييل  ،القانون الدولي العام في السمم .الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عمان ،ص.)9171( 919 :

[]91عكاوي ،ديب  ،حق الشعوب في تقرير المصير.الطبعة األولى ،مؤسسة األسوار،عكا،
ص.)7331( 19:

[ ]99الف ار ،عبد الناصر  ،حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضوء الشرعية الدولية .مجمة
جامعة القدس المفتوحة ،ص.)9113( 92:

[ ]91بطالن قيام دولة ييودية في فمسطين في القانون الدولي:
.http://www.pal-monitor.org/Portal/pdf.php?id=296

[ ]99قرار الجمعية العامة رقم ( )7179لعام 7391م بشأن إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب
المستعمرة.

[ ]91الطبيعة القانونية الدولية لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير:

.http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/12/03/31907.html
[ ]92عبد الرحمن ،محمد عمي ،إسرائيل والقانون الدولي .الطبعة األولى ،مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات ،لبنان ،ص.)9177( 717:

[ ]93ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي – اإلسرائيمي  ،المجمد األول  ،الطبعة
الثالثة  ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،ص.)7331( 713:
044
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[ ]92عبد الرحمن ،محمد عمي ،إسرائيل والقانون الدولي .مرجع سابق ،ص.)9177( 717:

[ ]99الف ار ،عبد الناصر  ،حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضوء الشرعية الدولية .مرجع
سابق ،ص.)9113( 13:

[ ]11قرار الجمعية العامة رقم ( )1911الصادر في  99تشرين ثاني  7319الذي منحت فيو
الجمعية العامة منظمة التحرير الفمسطينية صفة المراقب الدائم.

[ ]17المجذوب ،محمد  ،القانون الدولي العام  .الدار الجامعية ،بيروت،ص.)7339( 719 :
[ ]19صباريني ،غازي حسن  ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام  .الطبعة األولى  ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع  ،األردن ،ص.)9111( 799 :

[ ]11وثائق المحكمة الدائمة لمعدل الدولي  ،قضية الموتس ،ص ، 911 :نقالً عن صباريني ،غازي
حسن ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي .ص .)9111( 791

[ ]19البند الرابع من إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة الصادر عن األمم المتحدة
بموجب القرار (د )71 -المؤرخ في .7391/79/79

[ ]11عضوية فمسطين في األمم المتحدة رؤية قانونية:
http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=536
[ ]19وثيقة إعالن االستقالل الفمسطيني الصادرة عن المجمس الوطني الفمسطيني بتاريخ  71تشرين
الثاني .7322

[]11عضوية فمسطين في األمم المتحدة أسئمة متداولة:
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=151
[ ]12عدس ،عمر حسن  ،مبادئ القانون الدولي العام المعاصر .مؤسسة الطوبجي لمطباعة
والنشر ،ص.)9111( 999:

[ ]13دراسة بعنوان "استحقاق سبتمبر (أيمول) تقدير موقف" .مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار
بو ازرة الخارجية والتخطيط  ،غزة ص.)9177( 9:

[ ]91عالونة ،ياسر ،فمسطين وعضويتيا في األمم المتحدة .الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان ،رام
اهلل ،ص.)9177 ( 19:

[ ]97بارود ،نعيم ،استحقاق الدولة وقضايا الحل النيائي القدس في قضايا الحل النيائي ،مجمة
الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ،المجمد العشرون ،العدد الثاني ،غزة ،ص.)9179( 911:

[ ]99أستاذ القانون جاي جودوين جيل يرد عمى اآلراء القانونية بخصوص أيمول:
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=418356
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[ ]91حصول فمسطين عمى صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة:
.http://www.alray.ps/ar/?page=news_det&id=101676#sthash.KRGLz8be.dpbs

قائمة المراجع
أوالً :الكتب

 شمبي ،إبراىيم ،التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة واألمم المتحدة .مكتبة اآلداب ،القاىرة(.)7322

 عموي ،أمجد عمي ،قانون التنظيم الدولي في النظرية العامة واألمم المتحدة .الطبعة الثانية،أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات (.)9111

 عكاوي ،ديب  ،حق الشعوب في تقرير المصير.الطبعة األولى ،مؤسسة األسوار،عكا (.)7331-

الفتالوي ،سييل ،مبادئ المنظمات الدولية واإلقميمية .دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان

(.)9171

 الفتالوي ،سييل ،القانون الدولي العام في السمم .الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان(.)9171

 أبو ىيف ،عمي صادق ،القانون الدولي العام .منشأة المعارف ،اإلسكندرية (.)7331 -الشكري ،عمي ،المنظمات الدولية .الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان (9177م).

 عدس ،عمر حسن  ،مبادئ القانون الدولي العام المعاصر .مؤسسة الطوبجي لمطباعة والنشر(.)9111

 صباريني ،غازي حسن  ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام  .الطبعة األولى  ،دار الثقافةلمنشر والتوزيع  ،األردن (.)9111

 الدقاق ،محمد السعيد ،التنظيم الدولي .الدار الجامعية ،بيروت (بدون تاريخ نشر). الدقاق ،محمد السعيد ،و حسين ،مصطفى ،المنظمات الدولية المعاصرة .الدار الجامعية ،بيروت(بدون تاريخ نشر)..

 المجذوب ،محمد  ،القانون الدولي العام  .الدار الجامعية ،بيروت (.)7339-

عبد الحميد ،محمد سامي  ،قانون المنظمات الدولية (األمم المتحدة) .منشأة المعارف،

اإلسكندرية(.)9111
 عبد الحميد ،محمد سامي  ،أصول القانون الدولي العام الجماعة الدولية .الجزء األول ،الطبعةالسادسة ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية (.)9111
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 عبد الرحمن ،محمد عمي ،إسرائيل والقانون الدولي .الطبعة األولى ،مركز الزيتونة لمدراساتواالستشارات ،لبنان (.)9177

 مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بو ازرة الخارجية والتخطيط  ،استحقاق سبتمبر (أيمول) تقديرموقف .غزة (.)9177

 عالونة ،ياسر ،فمسطين وعضويتيا في األمم المتحدة ،الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان ،رام اهلل(.)9177

ثانياً :البحوث والرسائل العممية

 الف ار ،عبد الناصر  ،حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضوء الشرعية الدولية .مجمةجامعة القدس المفتوحة (.)9113

 بارود ،نعيم ،استحقاق الدولة وقضايا الحل النيائي القدس في قضايا الحل النيائي ،مجمةالجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ،المجمد العشرون ،العدد الثاني ،غزة (.)9179

ثالثاً :الق اررات واإلعالنات واألنظمة

 الفقرة ( )9من التوصية العامة الواحدة والعشرون بشأن الحق في تقرير المصير الصادرة عنالدورة الثامنة واألربعين لمجنة القضاء عمي التمييز العنصري (. )7339

 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  29/71لعام 7339م. -قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم . 771/19

 -قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  77/91لسنة 7331م.

 قرار الجمعية العامة رقم ( )7179بشأن إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة لعام7391م.

 قرار الجمعية العامة رقم ( )1911الصادر في  99تشرين ثاني  7319الذي منحت فيو الجمعيةالعامة منظمة التحرير الفمسطينية صفة المراقب الدائم.
 البند الرابع من إعالن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة الصادر عن األمم المتحدةبموجب القرار (د )71 -المؤرخ في .7391/79/79

 وثيقة إعالن االستقالل الفمسطيني الصادرة عن المجمس الوطني الفمسطيني بتاريخ  71تشرينالثاني .7322

 المادة ( )91من النظام الداخمي المؤقت لمجمس األمن. المادة ( )711من النظام الداخمي لمجمعية العامة.043

قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم المتحدة وأثره عمى حق تقرير المصير

 المادة ( )712من النظام الداخمي لمجمعية العامة.رابعاً :المواقع االلكترونية

 أستاذ القانون جاي جودوين جيل يرد عمى اآلراء القانونية بخصوص أيمول ،وكالة معاً اإلخبارية،الرابطhttp://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=418356 :

 الغندور ،يعقوب  ،حصول فمسطين عمى صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األممالمتحدة،

http://www.alray.ps/ar/?page=news_det&id=101676#sthash.KRGLz8be.dpbs

 أبو الخير ،السيد مصطفى ،عضوية فمسطين في األمم المتحدة رؤية قانونية:http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=536
 أبو الخير ،السيد مصطفى ،بطالن قيام دولة ييودية في فمسطين في القانون الدولي:.http://www.pal-monitor.org/Portal/pdf.php?id=296

 عضوية فمسطين في األمم المتحدة أسئمة متداولة ،منظمة التحرير الفمسطينية  ،دائرة شؤونالمفاوضاتhttp://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=151 :
 -زيدان ،ليث ،الطبيعة القانونية الدولية لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير:

.http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/12/03/31907.html

 عباس ،محمود ،لماذا نذىب إلى األمم المتحدة:http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=145
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