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العدالة للجميع: نحو استراتيجية متكاملة للتحرير في فلسطين
1
  

 

 بشارات جورج

  

  خياط. ميرا :المقالة تلخيصب تقام التي الباحثة سمأ

 

كون هذه تفلسطين، لتحفيز النقاش نحو استراتيجية متكاملة للتحرير في تهدف هذه المقالة إلى  

اتيجية سترالا الكاتب أن   يؤكد التفكير اإلبداعي.تحفيز ، والسكان ستراتيجية أكثر قدرة على تحقيق العدالة لكافةاال

في سبيل النضال إلنهاء  ا  ضمني ممارسته تتم -إلى حد ما - وبعضها ،المقترحة في هذه المقالة ليست جديدة

 ديشد   ، ولكنكاملةمتالستراتيجية االالتي قد تعكس دة توضيحية للخطوات المحد  يستعرض الكاتب أمثلة الظلم. 

 ستراتيجية.االهذه ستعرضها لوضع يمبادئ التوجيهية التي الركز في يتمقالة الفحوى  أن   على

تشكل قاعدة ونقطة أساسية،  من وجهة نظرهيشير إلى نقطة والمقالة ى في ولاأليضع الكاتب بصمته  

 أشخاص، وقادةهيكلية من الب تطل  حيث تبشكل فردي أو ذاتي، تنفيذها  ال يمكن أن يتم   اتستراتيجياال وهي أن

الكاتب أنه من الخطأ كد ؤيومع ذلك، على أرض الواقع. ستراتيجية الاسواء لتنفيذ  ن على حد   ومستعدن ووقادر

القيادة الفلسطينية الحالية أو  اتخاذها من قبل تم  قد على تلك الخطوات التي من المحتمل أنه  مدارك أفكارنار يقصت

غير ضرورية على تصوراتنا  قيود  من شأن ذلك وضع  ألن   ،وخارجيا   في ظل الظروف الحالية السائدة داخليا  

 .من أجل تعزيز العدالة في فلسطين وتضييق الخيارات الحالية قيد النظر

أو وجود ستراتيجية على الرغم من احتمالية عدم تنفيذها حول أهمية تحديد اال ال  سؤا تطرح المقالة 

 وذلك دونمكانية اتخاذ بعض التدابير من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إشير إلى تقدرة على القيام بذلك، ف

هناك استراتيجية واعدة تتمثل في إثارة هذا  ت. واألهم من ذلك، أنه إذا كانمشاركة مباشرة من السلطة الفلسطينية

ظهر هذا سي   فإن  ، النقاش، وكان من الواضح عدم وجود رغبة حقيقية أو غير قادرة على تنفيذ تلك االستراتيجية

ل بصدق وهذا يعني الحاجة إلى تعزيز القيادة الفلسطينية التي تمث  السياسي الفلسطيني الداخلي، صالح إللالحاجة 

 مصالح جميع الفلسطينيين وتكون مسؤولة أمام مؤيديها. 

 أن  كد ؤي، أوال   .رئيسية خمسة أقسام ئه إلىويجز ،مفهومه للتكامل في القسم الثاني من المقالة يقدم الكاتب 

في نون الفلسطينيون المواطسواء ، حقوق ومصالح جميع الفلسطينيين تهدف إلى معالجة استراتيجية يجب أن أي  
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الذين  يونوالفلسطين؛ وقطاع غزة؛ السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية )بما فيها القدس الشرقية( دولة إسرائيل

دامات المحتملة استراتيجية قانونية ضمن االستخ يجب دمج أي   ،وثانيا   يعيشون خارج حدود فلسطين التاريخية.

داخل المنظمات الدولية والدبلوماسية واإلبالغ عن حقوق جراءات إلواالتشريعات لتشمل للقانون المختلفة، 

بصورة متكاملة مع القانونية جراءات إلا دراجإيجب ، ثالثا   اإلنسان والمنح القانونية وغيرها من الكتابات.

التكامل أي استراتيجية يجب أن يتم دعمها من خالل  رابعا  ، وتأثير كبيرلتحقيق وغيرها سياسية ال شكالياتإلا

تيجية يجب دمج استرا، وأخيرا   ين الجهات الحكومية الفاعلة والمجتمع المدني والمواطنين األفراد.ب العمودي

 . للنهوض بالحقوق الفلسطينية

حقوق تهدف إلى معالجة إلى استراتيجية  للجوءرئيسية  مبرراتهناك ثالثة  أن   ليؤكدينتقل الكاتب  

مدينون لبعضهم  جميع الفلسطينيين معرفة أن   أوال  فمن الضروري  .ويقوم بتفصيل كل منها ،جميع الفلسطينيين

أنه يقع  وثالثا  ، متحدينعندما يكونون أنهم أقوى  ، وثانيا  ةخالقياأل اتوهو من دواعي الواجب البعض كفلسطينيين

أو  غير مرغوب فيهالدولتين هو أمر  حل   بما أن  السعي لتحقيق المساواة في الحقوق في دولة واحدة على عاتقهم 

 .غير قابل للتحقيق

لية التفتيت تسارع عمو، الفلسطينيونيشير الكاتب إلى األوضاع والظروف السياسية التي يمر بها  

 .نقسامالاالرامية إلى تعزيز هذا الفلسطينيين  إزاءسرائيل إسياسات التي تتبعها وال ،بين الفلسطينييننقسام الاو

إلى نظام السلطة يخضعون ة الغربية في الضفو، سرائيليإلايخضعون للحكم  القدس الشرقيةفالفلسطينيون في 

إلختالف واضح في  وهو ما يزيد الفجوة بين الفلسطينيين نظرا  وحكم حماس في قطاع غزة،  (فتحالفلسطينية )

ن ، وبيسكان مخيمات الالجئين من ناحيةن ، هناك فرق بيوداخل األراضي المحتلةاألنظمة والسياسات المتبعة. 

 كل  و ،البلدات والقرى من ناحية أخرى. واألكثر من ذلك، تقسم الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج"

، من الدول األقرب واألبعدتجارب الالجئين في كل ج الكاتب على . كما يعر  ةسرائيليالاتدخالت اليعاني من  منها

كل هذا يؤدي إلى  أوروبا الغربية، ويشير إلى أن  الية والفلسطينيين في أمريكا الالتينية وأمريكا الشممثل تجربة 

التي  -نكبة والسياسات الحكومية الالحقةلل محصلةهي األحيان في أغلب والتي ، فاتاالختال وتعزيز تضخيم

 د إلى كسر أو محو الهوية الفلسطينية. تهدف في بعض الحاالت بشكل متعم  

من المستحيل إنكار أن هذه العمليات قد أضعفت الشعب أنه  على د المقالة في هذا الصددتشد  و 

التي تعاني من مشاكل  فئات المجتمعالفلسطيني ككل وأضعفت من قدرته على العمل بشكل جماعي لحماية كل 

واجب  أنه، الكاتب يرى .الوطنيةصالحات الاالماسة إلى  جةدعم الحايدفع بالفلسطينيين إلى وهو ما ، متزايدة

، وربما األهم الستراتيجية المبرر األول وهو، ل واألفعالألقوابانقسام الا ايقاوموأن الفلسطينيين  علىأخالقي 

الفلسطيني على حق الشعب ، لح جميع الفلسطينيين أينما كانوا، والتي تحافظتقدم حقوق ومصا -متكاملة للتحرير

 .في تحقيق الذات

 في التصديالفلسطينيون أكثر قوة و، المبررات العملية والسياسية للتكامل ينتقل الكاتب لمعالجة 

ا أفضل وأقوى من الوحدة هالموحد الجماعي، ف العملعلى  نويعزموحدون للوضع الراهن القمعي عندما يت   ي دائم 

يواصل ممارسة السيطرة سرائيلي الاالجيش في هذا الصراع بالذات،  ، بغض النظر عن الظروف.االنفصال
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على الرغم من . في ذلك القدس الشرقية( وقطاع غزةالمباشرة أو غير المباشرة على كامل الضفة الغربية )بما 

خدمة ل تسعى سرائيلا د الكاتب إلى أنيادة الفلسطينية. يشد  لس  صة لهذه األراضي مخص   المجتمع الدولي بأن  لتزام إ

، وفرض قيود على قوة الفلسطينيين من أي  وتجريد  ،ةغاياتها المبطنة في انقاص مساحة األراضي الفلسطيني

صالحيات  من أي  فلسطينية الحكومة ال د، وهو األمر الذي يجر  ، والموارد الطبيعية األخرىالجوي استخدامهم

حول حقوق الفلسطينيين  ا  كون المناقشات أو المفاوضات دائمال يجب أن تأنه  يؤكدأنه  إال  . للعدم لتصبح قريبة  

 .المحكوم عليهم بالهدم

الدبلوماسيون الفلسطينيون لم لتي يقوم بها ا المفاوضات استعرض الكاتب حقيقة أن  ، لتوضيح ذلك 

دامة المفاوضات كتكتيك إلسرائيل ا، استغلت الماضية ا  على مدار العشرين عامف .عادل ودائم سفر عن حل  ت

الصراع ، فاالستعماري توسعالفاظ على الظروف التي تسمح ب، وبالتالي الحله الصراع بدال  من وضع حد  

ويستعرض الكاتب بالتقدم. سرائيلي إلاالمستمر وعدم تحديد النتائج هو بالضبط ما يسمح للمشروع االستيطاني 

. استراتيجية متكاملةلتبني العملية والسياسية  المبرراتأنها تشكل  ويؤكدمفاوضات واقعية لمحاولته إثبات ذلك، 

تصحيح  حين يتم مستقبلالفي  هذا النزاع من خاللها حل   تي يتم  ستكون المفاوضات هي الوسيلة الأنه  يؤكد، ولكن

، ووضع األساس لمزيد من التبادالت طبيق الثابت الستراتيجية متكاملةمن خالل التفي القوة وذلك تزان الاعدم 

 .نتاجية الواالصادقة 

إقامة دولتين جنب ا إلى جنب، واحدة  أن  هو ملة متكاستراتيجية اتبني لالسبب األخير  د الكاتب أن  ويشد   

 أن  الكثير يعتقد  أن   ويؤكد، االتي تعيش فيه ة لجميع الشعوبالعدالحقق ي، ال يمكن أن وواحدة فلسطينيةيهودية 

عتراف بواقع الدولة الواحدة، ى اإل، ال يوجد خيار سو. وعليهغلقت بالفعل بشكل نهائيالدولتين قد أ   نافذة حل  

مبدأ إلى حقيقة قائمة على مساواة واالمتياز العنصري لليهود، مبادئ عدم اليقوم على  ا  أمر والعمل على تحويلها

ما تتطلب  المفاوضات غالبا   ولتين، ألن  د حل ن الممكن تحقيقم ه يشير أنأن   إال   قائم على المساواة في الحقوق.

دولتين ال حل طلب في حال  هنأ فيؤكد، الفرد القصوى. والعكس ليس صحيحا   حل وسط وتسوية أقل من مطالب

 دولة واحدة. حل أن يؤدي إلى ذلك يمكن 

فال يكفي ية ديمقراطية، علمانالهدف النهائي هي دولة ذا كان إه يشير الكاتب إلى أن  ، في الواقع 

ث بشمولية أكثر، أن نتحد  سيكون من الضروري ه د المقالة أن  تشد   ، بلع الفلسطينيين فقطالحديث عن حقوق جمي

ليسوا هم  الفلسطينيين الكاتب أن  ويؤكد   .جميع األشخاص الذين يعيشون فيهاوأن نضع استراتيجيات لدعم حقوق 

بالنسبة للضحايا لتحقيق العدالة الشاملة والمتكاملة مسارات ستراتيجية الاستشمل  ولهذا، .الوحيدينالضحايا 

. سرائيلاتدميرها فعلي ا مع ظهور وزعزعة استقرار مجتمعاتهم في البلدان العربية  الصهاينة اآلخرين الذين تم  

ويرى الكاتب  ال يشير إلى التحرر الفلسطيني ولكن إلى التحرر في فلسطين. ةالمقال هذهعنوان  ولهذا السبب فإن  

 . بالعدالة االجتماعية في هذه االستراتيجيةلتزام الاالنظر بجدية في ضرورة 

في جراءات الاهي متابعة  ، والتياستراتيجية التقاضياالستراتيجية القانونية وق الكاتب بين يفر   

، األنشطة القانونيةالقانونية التي ينبغي أن تشمل مجموعة من ستراتيجية الامجموعة فرعية من المحاكم، وتعتبر 
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في المنظمات الدولية والدبلوماسية التي تستحضر المبادئ القانونية والمنح جراءات الوابما في ذلك التشريعات 

 القانونية وغيرها من الكتابات العامة عن القانون.

هناك  تفعلى مر العصور، كان .العدالةالة لتحقيق أن يكون أداة فع  تقاضي لل، يمكن محددة في ظروف   

قوق المدنية في الواليات ، ونضال الحفريقياأم الفصل العنصري في جنوب نظاأنظمة عديدة، منها  ضد  محاوالت 

 يؤكد على الكاتب أن إال  ، ملوضع السياسي بشكل عالدة مؤي  تكون مؤسسات قد المحاكم  ن  إح ذلك، المتحدة، يوض  

وفي  .عن الضغوط السياسية فالمحاكم ليست معزولة ،سياسةقد تتأثر بالولكنها  ا  سياسي ا  جهازالمحاكم ليست  أن  

يل شارون وغيره من المسؤولين عن مذابح صبرا ئما حدث في محاوالت مقاضاة أرهذا الصدد، ذكر الكاتب 

الواليات المتحدة على البلد نتج فرضتها هائلة  تضغوط ا وما تبعه من ال في المحاكم الوطنية في بلجيكا،وشاتي

 ض األساس القضائي للدعوى وتسببت في تعليقها إلى أجل غير مسمى.عنها تغييرات تشريعية تقو  

 ، فإن  السياسية، ولهذا الضغوطاتالمحاكم والمؤسسات الدولية معزولة نسبي ا عن  كما يرى الكاتب أن   

ة عليها مثل ندول تحاول فرض الهيم ما زالت تكافح من أجل كسب الشرعية ضد   الجنائية الدولية المحكمة

انضمام الفلسطينيين إلى  كما أن  قد تكون عرضة بشكل خاص للضغوط. ألنها ، األمريكية الواليات المتحدة

ويستعرض واليات المتحدة. من إسرائيل وال سيؤدي بال شك إلى ضغوط شديدة من كل  المحكمة الجنائية الدولية 

المرتبطة فيشير إلى نفقات الموارد المالية والبشرية  مخاطر على حد سواء للتقاضي،اليف وتكالال الكاتب هنا

فالخسارة  الوضع القانوني،، تعيق أو تغلق الدعاوى القضائية أحكام ضارة عن سفرأن يبالتقاضي، واحتمالية 

ا عندما يكون هناك تناقض واضح و وعلى الرغم  ي طلب من المحكمة اتخاذ موقف بشأن قضية سياسية.ممكنة دائم 

السبب الرئيسي  يهتكاليفها ومخاطرها  أن   يشير ومع ذلك، ،كون أداة قيمةتالتقاضي قد  الكاتب أن   يؤكدمن ذلك، 

 المبادرات الفلسطينية. عتمد على تسوالتي  ،اء ضرورة دمج استراتيجية التحريرور

وفي هذا  ، ا  النضاالت السياسية األوسع نطاقالربط بين العمل القانوني وتنتقل المقالة إلى معالجة  

كما يجب  .ا  جب أن تكون متكاملة ومنسقة داخليالقانونية المتعلقة بالتحرير يجراءات إلا أن  الكاتب  يؤكدالصدد، 

انون لتحقيق أقصى السياسية واالجتماعية واإلعالمية وغير القانونية القائمة على القدمجها وتنسيقها مع الجهود 

هناك أثر  أن   إال   .ي فلسطين سياسية في نهاية المطافطبيعة الكفاح من أجل التحرير ف ذلك ألن   قدر من التأثير،

وسفور األبيض ليس لشيئ بل عن استخدام الف خلتإسرائيل ت استرشد الكاتب هنا بحقيقة أن  والعام، رأي كبير لل

 ستنكار المجتمع الدولي وأثر اإلعالم الضار عليها. الكنتيجة 

محكمة العدل الدولية لستشاري الاالكاتب إلى الرأي شار أ ،تكامل السياسيللوفي معرض معالجته  

هو الجدار الفاصل  استخلصت فيه أن  ، والتي دار في األرض الفلسطينية المحتلةاآلثار القانونية لبناء الج بشأن

كان تحدي مشروعية الجدار في محكمة العدل الدولية والحكم الناتج عنه أحد أبرز  بإلغائه.وطالبت  غير قانوني

. والعزم للفلسطينيينشجاعة والتصميم فهو رمز للفي الدبلوماسية الفلسطينية خالل العقدين األخيرين. نجازات الا

وعلى الرغم من ذلك، يطرح الكاتب تكاد أن تختفي. ، أنه يعكس شرارة االستقالل السياسي التي واألهم من ذلك

 أةمهي  تكن لم القيادة الفلسطينية  أن   وبدى ،إيجابير من الواقع بأي شكل، ولم يكن له تأثير قرار المحكمة لم يغي   أن  

ا لإل  محكمة العدل الدولية كان عرفات بعد قرارر ياسالراحل رئيس الوفاة  شك أن   ال، وستفادة من هذا الحكمتمام 
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 شارة إلى أن  قرار المحكمة، ولكن حتى قبل ذلك، كان هناك القليل من اإلله تأثير كبير في حجب األنظار عن 

 ستفادة من النصر. هناك خطة لإل

التنسيق بين مختلف إلى والذي يشير التكامل الرأسي  وهوثم يعرج الكاتب على نوع آخر من التكامل  

 أي   . ويشير إلى أن  قطاعات أو مستويات المجتمع بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني واألفراد

هناك التخلص من التناقض الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني، ف إذا تم  وفاعلية  ا  ستكون أكثر تماسك استراتيجية

القضاء على هذه  على ضرورةويؤكد  الفلسطينيةوالسلطة نقص في الترابط بين المجتمع المدني الفلسطيني 

 كالبين األهداف الحقيقية فجوة أو اختالف في التطور ويخلق أمر يعيق  ألنه، ز جهود كل منهمايعزبتالفجوة 

 الطرفين. 

من التكامل وهو يشير إلى تنسيق األنشطة بمرور الوقت،  أخيرالكاتب إلى نوع  يستعرضكما  

، ثم تحديد وتنفيذ دف االستراتيجي أو الهدف النهائي، والموارد المتاحةتحديد الهوتحليل الوضع الحالي، و

الكاتب على أهمية هذا النوع من التكامل والذي يعرف  ويؤكدالخطوات اإلضافية نحو الهدف االستراتيجي. 

الظروف الحالية إلى خطوات  تعزيز فرص النجاح من خالل تخطيط مسار يمتد من يتم   طولي، وهو أنبالتكامل ال

بالغ  ا  وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة أمر تجنب العوائقويعتبر  .د كل منها على المسار السابق له، يعتممؤقتة

، مثلما يتمتعون بسلطة أكبر بكثيرنافسين أو م خصومموارد الفرد محدودة أو عند مواجهة األهمية عندما تكون 

، نفي فلسطيستراتيجية الااستخدام هذه  ، ويستعرض الكاتب حاالت تم  سرائيلإللفلسطينيون في مواجهتهم يفعل ا

م أكبر نحو من تحقيق تقد  وتمكينها لما لها شأن في تعزيز الجهود الفلسطينية ستراتيجية الادعمه لهذه  ويؤكد

 . االستراتيجية المتكاملةالشكلية التي يمكن التي تتخذها الكاتب ، بعدها يستعرض ا  تحقيقه حالي دالة أكثر مما يتم  الع

أن حتمالية اويستعرض  .لمحكمة العدل الدولية حول الجدارستشاري الاينتقل الكاتب لمعالجة الرأي  

من محكمة العدل  رأي استشاريطلب ب، في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بصفتها دولة غير عضو م فلسطينتتقد  

كمواطنين إسرائيليين وسكان لألراضي  ،لشعب الفلسطيني ككللرائيل إسمعاملة الدولية بشأن ما إذا كانت 

ة ، تشكل جريمة الفصل العنصري بالمعنى المقصود في االتفاقية الدولية لقمع جريمنية المحتلة والالجئينالفلسطي

مع  ا  متسقسيكون وهو ما ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ، الفصل العنصري والمعاقبة عليها

، وفي هذا الصدد، يستخلص األسباب ستراتيجية التي تهدف إلى معالجة حقوق ومصالح جميع الفلسطينييناال

هذا النهج الذي  أن   د بصورة عامة علىويشد  المؤيدة لهذه اإلحتمالية والتي يقوم بتفصيلها واستعراض حيثياتها، 

 المعضلة يؤدي إلى خفضتجاه الشعب الفلسطيني ككل يمكن أن سرائيلية الاعلى السياسات  ينادي بالتركيز

 وأن يعيد للفلسطينيين تاريخهم. الفلسطينية 

هي أنه على الرغم من أننا قد نسترشد بشكل عام بنماذج التي يشير لها الكاتب النقطة األكثر أهمية  

لم يحاكم أحد من قبل على جريمة الفصل العنصري في محكمة دولية، أنه  إال  مظاهر الفصل العنصري األخرى ، 

، على الرغم من سرائيليإلاة للفصل العنصري دوا للمجتمع الدولي تلك السمات الخاصويبقى للفلسطينيين أن يحد  

جدار  المقالة أن   تؤكد، قيا وأشكال الفصل العنصري األخرىفريأوبين جنوب  بين الوضع في فلسطيناالختالفات 

( منها والتي 2المادة ) ، وتحديدا  صرياتفاقية الفصل العنالموسومة في بالمعايير القانونية  يفيالفصل العنصري 
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جريمة الفصل العنصري تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي  تنص علي أن  

تمارس في الجنوب األفريقي، والمرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة 

 عنصرية أخري من البشر واضطهادها. 

من  رأي استشاريمن المستحيل التنبؤ بكيفية استجابة محكمة العدل الدولية لطلب يشير الكاتب أنه  

يمكن ، كما الجمعية العامة لألمم المتحدة كانت على استعداد لطلب مثل هذا الرأي ، مع افتراض أن  هذا النوع

ترى أن معاملة إسرائيل  أن المحكمةحتى لو ولكن يرى الكاتب أنه . ر من تهمة الفصل العنصريأن ت بر  سرائيل إل

المحكمة ستجد بال شك الكثير لتدينه في السياسات  ، فإن  يني ال تشكل جريمة الفصل العنصريللشعب الفلسط

للشعب هذا يتيح ، واألهم من ذلك. مستوى جريمة الفصل العنصري أم السواء كانت ترقى إلى سرائيلية إلا

، منذ على المستوى العالمي همإسرائيل علي مارستهامعية التي مجموعة السياسات القإلبراز الفلسطيني الفرصة 

 ن. وحتى اآل 1948عام 

راتيجية التخاذ تدابير محتملة في إطار است اقتراحينم الكاتب وفي القسم األخير من المقال، يقد   

االسرائيلية، للحصول على الجنسية  يسعالهي  األولى المدني.من مبادرات المجتمع  ا  متكاملة، والتي تضم مزيج

هناك فئة  أن   ، إال  وسكان الضفة الغربية وقطاع غزةرفضت إسرائيل الجنسية لكل من الالجئين الفلسطينيين فقد 

منحتهم إسرائيل ، فان القدس الشرقية، وهم سكتعاملت معهم إسرائيل بشكل مختلف واحدة من الفلسطينيين الذين

سياسية، وحتى ينبع من أسس سرائيلية الاالمواطنة كبير طينيون بشكل رفض الفلس تب أن  الكا وأشارإقامة دائمة. 

هذا  ، ألن  سرائيليةالاالمواطنة على الفلسطينيين في القدس ال يشجعون ، المسؤولون الفلسطينيون هذا التاريخ

يين على تعاون األفراد الفلسطين ،جراءالايعتمد نجاح هذا الكاتب أنه ويؤكد ، سرائيليةالاير إلى قبول السيادة سيش

 . يمكن طرحه بدون فترة إعداد دقيقةوال  ا  ، سيتطلب تكامال  رأسيالمقيمين في القدس. وبالتالي

سن قانون قتراح هو إلهذا ا، قانون عودة الالجئين اليهود من الدول العربيةأما اإلقتراح اآلخر فهو   

 على الرغم من أن  ، عودة لليهود، حق للسيطرة الفلسطينية الحاليةاضعة ، في المناطق الخينالفلسطينيمن قبل 

لليهود الذين كانوا يقيمون في السابق في المناطق الخاضعة  فقط حسميالكاتب أنه يؤكد  الجدل؛االقتراح قد يثير 

بحق ، بشكل قانوني هناكممتلكات حصلوا على و 1949عام  نية أو المصرية بعدإما للوالية القضائية األرد

تحديد نوايا حسنة وسيلة لطريقة الهذه  أن   الكاتبيذكر  .ى ممتلكاتهم أو الحصول على تعويضالعودة واإلقامة عل

حقوق  ون مدى أهميةدركي الفلسطينيين ، ذلك ألن  دما يتعلق األمر بحقوق الالجئينللفلسطينيين والعرب عن

أسس يتمتعون بالفلسطينيين  إشارة دامغة على أن  هذه  أن  د الكاتب كما يشد  وقانوني.  أخالقي  أمر ألنه  الالجئين

عدم من ، وعلى الرغم العودةباحترام حقوقهم الخاصة في  أيضا  من المطالبة  يمكنهماألمر الذي  ،أخالقية عالية

 ه بحاجة إلى دعم من قبل الدول العربية كافة. أن   ، يرى الكاتب أنه من الممكن تحقيقه، إال  قتراحاإلوضوح هذا 

جيات المتكاملة قد ال تكون هذه االستراتي على الرغم من حقيقة أن  نه أ بتأكيدهويختم الكاتب المقالة  

. دود بعيدةوالمناقشة ورفع األفق إلى ح ،بداعيإلاالمقام األول إلى إثارة التفكير ة هدفت في المقال ، فإن  صحيحة

هو تفعيل  -ذلك للحماية من المزيد من التحيزو - حيد الذي ينبغي اتخاذه على الفورجراء الواإل د أن  ويشد  
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الدولية في هذه المرحلة اللجوء إلى المحكمة الجنائية  ح أن  ، فوض  العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية

 متكاملة.الستراتيجية إلى االاالنتقال وبعد ذلك ينبغي ن، حفاظ على الوضع الراهللهو فقط 

ها في استراتيجية متكاملة أساسية، التي ستكون مشاركت القيادة الفلسطينيةقضية ويعود الكاتب إلى  

ويبدي في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ضرورية للغاية. جراءات إلامثل  ولبعض الخطوات

 التغلب ، وبرأيه أن  ادرين على مساءلتهم أو استبدالهمقغير  قيادة فلسطينيةغارقون في  الفلسطينيين من أنتحفظه 

هناك عدد من النواحي التي يمكن فيها لألفراد والقوى في ، هوفي الوقت نفسملحة. على هذا التحدي هو ضرورة 

، وفي نيوفورية من المسؤولين الفلسطين المجتمع المدني أن يطوروا استراتيجية متكاملة بنشاط، دون مشاركة

وينوه في نهاية المقالة أنه  ممكن ا.جراء إلابدعم كاف  من المجتمع المدني، قد يكون  الكاتب أنه يؤكدهذا الصدد 

جميع" هي شعار لجميع إذا كانت "العدالة للد أنه ويشد  ، ة متكاملةيجب أن ندرك حجم التحدي في تنفيذ استراتيجي

 .يع الناس الذين يعيشون في فلسطينلجموعدالة لجميع ضحايا الصهيونية فهي كذلك شعار لل، الفلسطينيين
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