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 مقدمة

، عىل لحساسيةتعيش القضية الفلسطينية مرحلة سياسية صعبة وشديدة ا

، فالساحة الفلسطينية الداخلية هشة ومهلهلة وتحتاج  ،الصعيدين الداخىلي والدولي

ي السياسي  إل
بما يضمن مشاركة الكل  ،إعادة بناء وصياغة شكل النظام الفلسطين 

ي عىل قاعدة االحتكام 
اتخاذ خطوات رسيعة وفعالة  إلو  حكم الشعب،إل الفلسطين 

 كارثة االنقسام   إلنهاء
ً
ي أضعفت القضية الفلسطينية شكل

ي الن 
  الفلسطين 

 
 ،ا ومضمون

أهداف فصائلية  إلوحرفت البوصلة عن هدف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية 

ي الحكم وتجذير وجود وتمكي   كل من
 
ي  مصالحية شخصية تتمثل ف

فتح حركن 

ي البقعة الجغرافية الواقعة تحت سيطرة كل منهما 
 
 . وحماس ف

ر عيد الدولي أما عىل الص
ّ
التوتر الشديد الحاصل بي   القيادة الفلسطينية ، فقد أث

كوالواليات المتحدة ال   عىلبشكل كبي   ،ترامب سدة الحكم دونالد  بعد اعتالء ،يةمي 

 إلمؤسسة الفلسطينية الرسمية، باإلضافة للالسياسي واالقتصادي  الدولي  الدعم

ي شكلها 
 
ي تهدف ف

ي  –العام  ظهور مصطلح صفقة القرن الن 
ي ظل المعطيات الن 

 
ف

وتأييد إقامة كيان  ،غزة عن الضفة الغربيةقطاع فصل  إل –رشحت عن مضمونها 

ي الضفة وتوسيع رقعة السيطرة اإلرسائيلية ا ممتد جغرافي  
 . داخل مرص مع ضم لراض 

ي 
ات دولية متالحقة تزيد من مسؤو كل هذه التعقيدات تأت  ي ظل متغي 

 
ناع ص ليةف

ضغط مجموعات و  ،دول العالم تشكيل شبكة تحالفات معتجاه  لسطينيي   الف القرار 

ي بحقوقه تأييد دعم و  باتجاه
 الساسية.  مطالبة الشعب الفلسطين 
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كبنقل السفارة ال ترامب  قرار تنفيذ بعد  ا سوء  الواقع الصعب ازداد هذا   إلية مي 

ي وتوتر عىل صعيد العالقات ال حالة ه منوما أعقب ،القدس ية ديبلوماسغضب شعن 

 وعىل رأسها الواليات المتحدة.  ،بعض الدول المؤيدة للقرار مع  الفلسطينية

ي الضفةهذه الحداث بظاللها عأرخت 
 
ي ف

امتدت لتشمل الغربية، و  ىل الوضع الميدات 

وذلك للمرة الول منذ  ،قطاع غزة معفعاليات تماس مبارسر عىل الحدود الفاصلة 

ي انسحاب إرسائيل الحادي من
 
 و  ،2005ام  العه ف

 
 طلق عىل هذه الفعاليات اسمأ

ى" ات العودة الكي  ي جاء"، مسي 
ي أطياف مختلفة من القوى  تالن 

لتعي  عن تبن 

 والتيارات السياسية والنقابية لخيار المقاومة الشعبية السلمية. 

ى انطلقت حن  تاري    خ زالت مستمرة ، وما 30/3/2018بتاري    خ  فعاليات العودة الكي 

ي إشارة الورقة،  صدار هذهإ
 
ي  إلف

ي قطاع غزة  خيار المقاومةتبن 
 
الشعبية ف

اتيجية وليست  إك ة الفعالياتانخف الرغم منوعىل  . تكتيك مؤقتكسي  بعد  اض وتي 

ي قام بها الجيش اإلرسائيىلي 
ي خلفت أكير من  14/5/2018بتاري    خ المجزرة الن 

والن 

ا و 60
 
 ،الخيار  عن هذا  ي   الجدد(تراجع )المتبنجري    ح، إال أن ذلك ال  2800شهيد

بعد  ا واضح   ا بد الذي المر  ،أثبت فاعليته وقدرته عىل التحشيد الدولي  خاصة بعدما 

ي اإل 
 
اتدانات الدولية الواسعة للمجازر المرتكبة بحق المدنيي   المشاركي   ف  . المسي 

ي ارتكبته لمجازر ا بيةو والدول العربية والور  دوليةالمنظمات الأدانت 
ا البشعة الن 

ة، وحّملت إرسائيل قوات االحتالل اإلرسائيىلي ضد المدنيي   العزل  خالل المسي 

 . المسؤولية عن العنف الممارس عىل المدنيي   العزل

ي هذا السياق، د
 
ي غزة، بحسب  إلعت بريطانيا ف

 
ترصي    ح "الهدوء وضبط النفس" ف

يزا مايل  . لمتحدث باسم رئيسة الوزراء تي 
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ي ظل تصاعد يف لودريانإجان جيتها، أما فرنسا، فدعا وزير خار 
 
التوتر عىل ، "ف

 . "التحىلي بالمسؤولية بهدف تجنب تصعيد جديد إلجميع الفرقاء "، "الرض

 سفك الدماء عىل الحدود بي   غزة وإرسائيلن إ الدولية العفو منظمةبدورها، قالت 

ي إشارة "، افور   هيجب وقف للقانون الدولي وحقوق اإلنسان "انتهاك مشي   
 
ما  إلف

ي ف
 
ق غزةحدث من استهداف للمشاركي   ف  . عاليات المقاومة الشعبية رسر

ي دورتهالجمعية العامة لألمم المتحدةأما 
 
 14/6/2018ا المنعقدة بتاري    خ ، فتبنت ف

ة قرار   يدين إرسائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيي    ا بغالبية كبي 

ي 
 
" حماس"للواليات المتحدة بتحميل  ا قطاع، ورفضت طلب  الالفلسطينيي   ف

وع القرار الذي طرحته الدول العربية واإل . مسؤولية أعمال العنف ي مشر
سالمية ولق 

بينما  ،دول فقط 8ومعارضة  ،دولة 120ة الواليات المتحدة تأييد وعارضته بشد

 .دولة عن التصويت 45امتنعت 

ي للقوة"ويدين القرار االستخدام 
ئ والعشواتئ

 
من قبل القوات  "المفرط وغي  المتكاف

 .  اإلرسائيلية ضد المدنيي   الفلسطينيي  

ىهذه اإل تحظ   ي يمارسها الشعب تسبغ المقاومة الشعبية ، إذ دانات بأهمية كي 
الن 

عية باالستناد  ي بالشر
القرارات الرسمية الصادرة عن هيئة المم  إلالفلسطين 

عدد الدول  إلنابعة من الضمي  الجمعي العالمي بالنظر  ، كما تتمي   بأنها المتحدة

ي أدانت الممارسات اإلرسائيلية الموصوفة بالعنف المفرط الواقع عىل  ةالكبي  
الن 

 مدنيي   عزل. 

قبل تكرار مثل تلك  ا ، وتجعلها تفكر ملي  ا دانات عىل عزل إرسائيل دولي  هذه اإل عمل ت

ي تؤجج غضب العالم أجمع
دول ، لن إرسائيل تهتم بأن تظهر أمام الترصفات الن 

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88
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ام حقوق اإل العالم  ي حي   بأنها الدولة الحضارية القائمة عىل احي 
 
العالم أن  نسان، ف

ي وجهها مرار  
 
   ا وتكرار   ا رصخ ف

 
  ا كق  بطش

ً
ي نيل  إلللمدنيي   التواقي    وقتل

 
حقهم ف

هم.   حريتهم وتقرير مصي 

ي إ
ي  الوعي ن تبن 

بكافة مكوناته السياسية والشعبية للمقاومة السلمية الفلسطين 

ي إكخيار أساسي و   الشعبية اتيج    ،سي 
 
واسع  ا فلسطيني   ا ي  ديبلوماس ا يستلزم حراك

ي ويعزل الرواية اإلرسائيلية  ،الدولي يستهدف كسب التعاطف والتأييد  ،النطاق
الن 

وكشف ، مويجب استعمال القوة لردعه العنف ي   يمارسونالفلسطينيأن  تدعي 

 . الجرائم اإلرسائيلية البشعة

 احر هذا اليضع أن  يجب
 
ي تفاصيل مجريات ما يحدث  الدول   ك

 
من خالل ، كافة ف

  توثيق الجرائم
 
  ا لتكون هذه الدول ذراع

 
ي محاسبة ا مساعد

 
إرسائيل أمام المحاكم  ف

يد ذلك من المختصة من  سنحت الفرصة الدولية ي تقف إ، ولي  
حراج الدول الن 

ك السيما ، إزاء ما يحدث من مجازر  صامتة ي الوروبية الدول و  ا أمي 
تستطيع التأثي   الن 

ي إرسائيل.  عىل
 
 صانع القرار ف

 

ي إالمقاومة السلمية سالح  اتيج   سير

ي اإلرسائ حمل  ،الحتالل فلسطي    اليام الوليىلي الطابع العسكري منذ الرصاع العرت 

 السكان من مدنهم ي  من خالل ما قامت به عصابات اإلرهاب اإلرسائيىلي لتهج

  ،وقراهم
 
ي وعد  ا قومي   ا ولتسهل مهمة اتخاذ اليهود من فلسطي   وطن

 
لهم كما جاء ف

 . بلفور 
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ي مفاصل زمنية بية عمال اإلرهاهذه ال واجهت المقاومة الفلسطينية والعربية 
 
ف

 ،أثبت من خاللها االحتالل اإلرسائيىلي قباحة آلته العسكرية ،وتاريخية عديدة

 . وتواضع اإلمكانيات العسكرية الفلسطينية والعربية

استفاد الفلسطينيون من تجارب دول عديدة تعرضت لالستعمار ووجدت نفسها 

ة عىل مواجهة اآللة  ومن هذه الدول  ،ت العالي بالصدر العاري والصو  العسكريةمجي 

ي المقاومة الشعبية ليست أن  الهند وجنوب أفريقيا، ومع
 
التجربة الفلسطينية ف

ة الرصاع الخيار اإل  ي الول، بالحديثة إال أنها لم تكن طوال في  اتيج  كانت   إذ سي 

الفصائل والجماعات المسلحة تفضل عسكرة المرحلة مع المحتل اإلرسائيىلي عىل 

 أن  قاعدة
 
د ما أ  . ال بالقوةإخذ بالقوة ال يسي 

ي كانت تحكم الرصاع ،أما اآلن
هناك ، و فهناك إعادة صياغة لكافة المفاهيم الن 

تقييم أدوات التحرير وبناء  إلمراجعات ذاتية أخضعت التجارب ومراحل الرصاع 

ي الاتفاقية أوسلو  إلالدولة المنشودة منذ الوصول 
 
 . وحن  يومنا هذا  1993م عاف

ي أدوات التحرر هفرضت 
ي أولوية تبن 

 
ذه المراجعات عىل الفلسطينيي   إعادة ترتيب ف

، ولعل أبرز  ي
ي لخيار المقاومة الشعبية  نتجي قد  ما الوطن 

ي الكل الفلسطين 
عن ذلك تبن 

ي إدارة المواجهة مع االحتاللإالسلمية كخيار 
 
ي وأول ف اتيج  خيار  ىلوتفضيله ع ،سي 

 . عسكرة المواجهة

ي غمار  
 
ة الحالية ، التفاصيلهذه كل ف ي الفي 

 
يظهر مفهوم المقاومة الشعبية السلمية ف

 اهتمام  
 
وغي  مسبوق  ا ا واسع  بشكل كبي  وملحوظ عىل الساحة الفلسطينية وقد الف

ي مؤخر  
نه وجد من ينادي به وينظر له بقوة إذ إ، ا من المستوى الرسمي الفلسطين 

 .  أكير من أي وقت مض 
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ي بوسيلة المقاومة الشعبية لالنعتاق من االحتالل خالل يمان الفلسطيلقد تجدد اإل 
ن 

ي مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل، وقد  ،العوام القليلة المنرصمة
 
وانحرص ف

قطاع غزة بشكل ملحوظ ومنظم ومركز خالل  إلانتقل العمل بالنضال السلمي 

ى  ،الشهر القليلة الماضية ات العودة الكي  عىل حدود التماس من خالل تنظيم مسي 

قية من القطاع لتفتح الباب من جديد   ا وتجعل الخيار العسكري أقل استخدام   ،الشر

ي يعيشها القطاع جراء ظروف متعددة ترتبط 
ي ظل المعادلة السياسية الصعبة الن 

 
ف

 ، بعدم تطبيق المصالحة، واختناق القطاع نتيجة وضوح آثار الحصار بشكل أكي 

ي اتخذتها السلطة الفلسطينية الستعادة قطاع غزة ومجموعة اإلجراءات العقا
بية الن 

عية عىل حد قولها.  إل  حضن الشر

ي المرحلة الحالية أحرج إرسائيل بشكل إ
 
ي المقاومة الشعبية كخيار أساسي ف

ن تبن 

، وتفويت  ،كبي   ي ارتكبتها بحق المدنيي   الفلسطينيي  
خاصة بعد المجازر الن 

حتالل اإلرسائيىلي بتوسيع نطاق عدوانه من خالل الفصائل المسلحة الفرصة عىل اال 

ات و  ىلعواإلرصار  ،عدم الرد عىل تلك المجازر  ة أقلإاستكمال المسي   ،ن كانت بوتي 

هذا نضالنا السلمي يجب أن  لمجتمع الدولي اإشارة إلرسائيل و  يحمل لكن استمرارها و 

 . حمايته ويجب عىل المجتمع الدولي  ،عىل إرسائيل أال تقمعه

هذا الخيار الذي وصفه البعض بأنه أقوى من أي سالح ناري يستخدم ضد ن إ

ي اآلونة الحالية يحتاج 
 
،  إلإرسائيل ف ي رعاية واهتمام عىل المستويي   الرسمي والشعن 

ي الخطط والموازنات الرسمية ا من حيث تسويق هذا الخيار داخلي  
 
، من جهة وتبنيه ف

اف بحق ممارسته وحمايته من المجتمع الدولي  كسب تأييد   جهة أخرىومن  لالعي 

 خالل أجهزة المم المتحدة والمؤسسات الدولية. 
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ي وزارة الخارجية الفلسطينيةديبلوماسي كان لزاما عىل المستوى الرسمي ال  ،لذا 
 
أن   ف

ي يمارسها الشعب  ا كبي     ا يولي اهتمام  
ي توعية الدول بشكل هذه المقاومة الن 

 
ف

ي 
 . باستمرار الفلسطين 

العالم  إلعادة بوصلةوجود خطة عمل واضحة ومنظمة  ذه الخطوةهتستدعي و 

ي الدفاع وقباتجاه دعم القضية الفلسطينية وتأييد ممارسة الفلسطينيي   لحق
 
هم ف

عتها كافة المواثيق  ،عن قضيتهم بكافة الوسائل ي رسر
وعىل رأسها المقاومة السلمية الن 

ي  سيما أن فلسطي   إقليم دولة ال  ،والمعاهدات الدولية تقع تحت االحتالل الحرت 

القانون  وفق، وهذا يوجب عىل إرسائيل وما زالت هذه الحالة قائمة ،اإلرسائيىلي 

ي 
فساح المجال أمام فعاليات المقاومة الشعبية إالدولي والقانون الدولي اإلنسات 

ي تلك الفعاليات
 
م وقتلهم كما حصل وليس قمعه ،وحماية المتظاهرين أو المشاركي   ف

ي  والسنوات هور الشطوال 
 
 . قطاع غزةالضفة والالماضية ف

لقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميي   ناتج عن عدم إرسائيل لن استخدام إ

ها  ،شعورها بوجود رقيب يحاسب ترصفاتها  وذلك ، فع فاتورة جرائمها عىل د ويجي 

ي أداء السلك ال بسبب
 
ي فيما يتعلق بالمنارصة ديبلوماسي ضعف ف

 الفلسطين 

 الشعبية السلمية.  ارسات المقاومةلدعم مفهوم ومم والتحشيد 

ي المقابل 
 
ي اختالق الكاذيب والروايات ديبلوماسي ينشط السلك ال ،ف

 
 اإلرسائيىلي ف

كة حول تلك الفعاليات ، وبما  ،المفي  أن  ليقنع العالم بأنها ال تحمل الطابع السلمي

ي صلب
فسها ملزمة بالصمت فإن الدول ترى ن ،هذا االدعاء ال يواجه بدفاع فلسطين 

ي معزل تام كما يهدف الشعب 
 
ي ال تجعل إرسائيل ف

أو اإلدانة باللهجة البسيطة الن 

ي 
ي هذه الفلسطين 

 
 المظاهرات والفعاليات.  من خالل تضحياته الجسام ف
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 الورقة مشكلة

ة، عوامل وظروف ذاتية وخارجي إل ا تراجع صدارة القضية الفلسطينية عالمي  يعود 

ي تمر فاالنقسام الدا
خىلي أضعف دعم الدول المؤازرة للقضية، وكذلك حالة الهزل الن 

عي الممثل للقضية الفلسطينية خارجي  
ي ا، بها منظمة التحرير كونها الجسم الشر

الن 

ي هذه المرحلة أن  تقطاب الذي يجب عليها عىل حالة االس  ألقت بظاللها 
 
تمارسه ف

ي تعيشها القضية
 . الحساسة الن 

تختلف وبشكل  ا ياسية الدولية المتحكمة بالمشهد العالمي حالي  السالقوى خارطة ن إ

ي بدايات 
 
ي كانت موجودة ف

إذ نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إكبي  عن تلك الن 

مع ظهور دول عظم القوى العظم العالمية ليست عىل قدر كبي  من الثبات ن إ

ي قضايا عديدة
 
ي القرار الدولي ف

 
ي إل االتوصل ، مثل بدت تؤثر ف

التفاق النووي اإليرات 

 . 1+  5مع ما يعرف بدول 

ي يعد يأوسلو لم أن  يجب عىل السلطة فهم كما 
 ، وعىلناسب الطموح الفلسطين 

ي 
عىل أنها تفاهمات مرحلية جاءت  هيتعامل مع تفاهماتأن  صانع القرار الفلسطين 

ي مرحلة زمنية محددة فرضت فيها إرسائيل وا
 
ي ف

لقوى لتجذر الوجود الفلسطين 

ي مصلحتها آنذاك وحن  اليوم، فالتفاهمات يجب
 
تسقط أن  الحليفة لها ما يصب ف

  ا ضمني  
ً
ي تقف فيه حائل

ي الوقت الن 
 
 . دون تحقيق الرؤية الفلسطينية الحالية ف

ي عىل  ويجب
ي يقف عليها يطور أن صانع القرار الفلسطين 

 ،الرضية القانونية الن 

ه و  ي تقرير مصي 
 
ي تضمن له حقه ف

نهاء احتالله بوقوف العالم بجانبه وكسب إوالن 

قته و تأييده،  ام القيادة الفلسطينية بسقف أوسلو الذي اخي  هذا لن يتأت  من الي  

 . ا ا وتكرار  إرسائيل مرار  
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ي عمل السلك ال ي ديبلوماسي يمكن لنا توضيح القصور الذي يعير
ي   الفلسطين 

 
ف

ي أي ما في هذا الجانب
ر
 : ت

   ي عمل ال ةالرسمي ةوالواضح ةالمنظم الخطةغياب
 
ية ديبلوماسف

ي  أضعف، إذ الفلسطينية
 
تشكيل مجموعات ضغط عالمية  من دورها المهم ف

ي  ةمؤيد
 . هوخيارات لحقوق الشعب الفلسطين 

  ي التوجه يسبب
 
ي التقليل منالمحاكم الدولية  إلتردد القيادة الفلسطينية ف

 
 ف

ي  ،الفلسطينيةية ديبلوماسفاعلية عمل ال
 
 إطار تقليدي ال  حيث تبق  تعمل ف

 . ي
 يناسب خصوصية الظرف الفلسطين 

 ية الفلسطينية فيما يتعلق ديبلوماسغياب الدوات الفاعلة لدى أجهزة ال

ي تقع عليه جراء ممارسة الرواية و بتسويق 
المظلومية الفلسطينية الن 

 المقاومة الشعبية السلمية. 

  صول و ل كمكون جديد يسّه الحقوقية واإلعالمية  مؤسسات العدم دمج

ها ديبلوماسالرسائل السياسية واإلنسانية المناط بال ية الفلسطينية نشر

ي ممارسة المقاومة السلمية  ،والتنظي  لها 
 
ي ف

ومنها حق الشعب الفلسطين 

 الشعبية. 

 ي من مجموعة الجسام ديبلوماسعدم استفادة ال
 
ية الفلسطينية بالشكل الكاف

ي ليها فلسطي   كجامعإالدولية والعربية المنضمة 
 
تشكيل ة الدول العربية ف

. ة ارص مجموعات ضغط من ي
 لحقوق الشعب الفلسطين 

 

 



 

11 
 

 هدف الورقة

ي إبقاء القضية الفلسطينية ديبلوماسالتشكل 
 
ة أساسية ف ي صدارة ركي  

 
ية الفلسطينية ف

 اهتمام 
 
ي الحديث بعد مهم   ا العالم، وتعتي  ركن

ي منظومة العمل السياسي الفلسطين 
 
ا ف

 ية المم المتحدة كدولة مراقب. حصول فلسطي   عىل عضو 

طرح بدائل سياساتية واضحة لتفعيل دور  إلتهدف هذه الورقة وبشكل أساسي 

، ا لتعزيز مكانة المقاومة الشعبية الفلسطينية دولي   ا ية الفلسطينية سياسي  ديبلوماسال

كشف عن ممارسات االحتالل العنيفة بحق المدنيي   السلميي   خالل فعاليات الو 

، وتسهيل تقديم مجرمي ا لزيادة رقعة اإلدانة وعزل إرسائيل سياسي   ؛ة الشعبيةالمقاوم

ي المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية لدى 
 
الحرب اإلرسائيليي   للمحاكمة ف

 . ي ترفع أمامها قضايا ضد قادة إرسائيل السياسيي   والعسكريي  
 الدول الن 

 

 المعتمدة المعايير 

 ديبلوماسي معالجة حالة القصور والخمول عىل المستوى الإليجاد بدائل ناجعة ل

ي التحشيد لنرصة القضية الفلسطينية وخيار المقاومة الشعبية 
 
ي ف

الفلسطين 

 الورقة عىل المعايي  اآلتية: ه هذ، بنيت السلمية

  .ي لخيار المقاومة الشعبية السلمية
ي المستوى الرسمي الفلسطين 

 مدى تبن 

  ي من الفصائل الفلسطينية والمستوى مدى توافر اإل
ي الفلسطين 

جماع الوطن 

 . ي عىل خيار المقاومة الشعبية السلمية كخيار نضالي أساسي  الشعن 
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  توافق هذا الخيار مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي العام

ه ي تقرير مصي 
 
ي ف

الستعمار بكافة ومقاومة ا ،من حيث حق الشعب الفلسطين 

وعة المتاحة. الوسا  ئل المشر

 ي حال العمل عىل تنفيذ تلك البدائل
 
ي ف

ي الحقيق  وتحسي    ،المردود اإليجات 

ي المطالبة بحقوق الشعب ديبلوماسمستوى عمل ال
 
ية الفلسطينية ف

ي وفضح ممارسات االحتالل اإلرسائيىلي وجرائمه. 
 الفلسطين 

 

 البدائل

 

ي إعادة بناء منظومة العمل الديبلوما: األولالبديل 
 إىلد استنبال سي الفلسطين 

  شبكة عالقات وبناء تحالفات جديدة

ي نشر وتثبيت رواية إرسائيل ية اإلرسائيلية ديبلوماستنشط ال
 
ي كافة الحداث ف

 
ف

ي يمارسها الجيش يخص سيما فيما  ال  ،المتعلقة بالرصاعوالمناسبات 
االعتداءات الن 

 . زماناإلرسائيىلي عىل الفلسطينيي   بمختلف الشكال وال

ي هذا 
 
بإعادة بناء  يجب عىل القيادة السياسية الفلسطينية اتخاذ قرار  ،اإلطار ف

ي ديبلوماسي منظومة العمل ال
اختيار الكفاءات القادرة عىل  إلباالستناد  ، الفلسطين 

ي خلق شبكة عالقا
 
ي السياسي ف

ت وتحالفات قوية وداعمة للموقف الفلسطين 

التمدد  الحد من ءذه المنظومة عبيقع عىل عاتق ه. و المؤسسات الدولية

، من خالل فعاليات واتصاالت مستمرة  السياسي ديبلوماسي ال رواية التعزز اإلرسائيىلي

. الفلسطين اهي    ية وتدافع عنها بالحجج والي 
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ي جوهرها تعتمد  ديبلوماسي عمل ناظمة للعمل ال خطةن احتمالية وجود إ
 
 عىل بناءف

ي 
مع بعض المؤسسات الحقوقية  ات العالقةذ من الوزاراتداخىلي تحالف فلسطين 

ينصب عمله عىل التوعية بأهمية مفهوم الثقافة الشعبية لوالمؤسسات اإلعالمية 

السلمية والتنسيق للفعاليات بي   مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسية 

يمان الداخىلي بثقافة المقاومة يعزز اإل  ؛ا وحقوقي   ا عالمي  إوالشعبية وضمان تغطيتها 

 ، بية السلميةالشع
 
.  ا مما ينعكس تباع ي

ي عىل الداء الجمعي الفلسطين   بشكل إيجات 

ي تزويد ال يناط بمكونات هذه الخطة دور أساسي  ،هنا 
 
ية الفلسطينية ديبلوماسف

ومعلومات حول  ،مقاومة الشعبية السلميةبكافة التفاصيل المتعلقة بفعاليات ال

دانة دولية إلخلق ، عىل دول العالم لتعميم هذه االنتهاكات ؛ضحايا هذه الفعاليات

ية اإلرسائيلية ديبلوماسللجرائم اإلرسائيلية، ولوال ذلك فإن الماكنة اإلعالمية وال

ها.   ستخلق رواية لدى تلك الدول يصعب عىل المتأخر أو المقرص تغيي 

ي مدرب ومؤهل لقيادة   وجود  إل يستند أن  هذه الخطة يجب مثل عداد إن إ كادر بشر

سةديبلوماسركة الهذه المع ئ الرأي العام العالمي لخوض مراحل  ،ية الشر ي ستهن 
الن 

وربما  ،ا عزلها دولي  ك  ،ستدفع من خاللها تكلفة االحتالل ،أكير صعوبة عىل إرسائيل

  ،الدول إلحظر دخول قادتها 
ً
 محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.  إل وصول

ي اسي ديبلومصالح النظام الإيرتكز أن  يجب
مجلس المن اعتبار  ىلع الفلسطين 

ي  ي   وفاعل ي   أساسي ي   العب والمؤسسات الدولية الناشطةوالجمعية العامة 
 
ف

ي ل واستجالب الحماية بكافة أشكالها  ،التحشيد 
طرح المقاومة الشعبية السلمية الن 

ي منذ سنوات طويلة
ي دفعها تبيان و  ،يمارسها الشعب الفلسطين 

الفاتورة الن 

قية لقطاع غزة زالوا  وما  ونالفلسطيني  خالل الشهرين المنرصمي   عىل الحدود الشر
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وأصيب اآلالف  ا فلسطيني   150استشهد أكير من  إذ ، وحن  تاري    خ نشر هذه الورقة

به وزارة  رصحتبحسب ما  ،أصيب بإعاقات دائمة منهم بجروح مختلفة، عدد كبي  

 . 2018 تموز الصحة الفلسطينية منتصف 

عىل بطشها هذه الحداث، ويحاسب إرسائيل عند  ا يقف ملي  أن  المكان يجب عىل الع

 ! ية الفلسطينيةديبلوماسبالمدنيي   العزل، وهذا الدور مناط بشكل أساسي بال

ي إضافة إل ما سبق، 
ي إعادة صياغة أن  يجب عىل صانع القرار الفلسطين 

 
يراعي ف

رة القطب الواحد،  وجود قوى دولية جديدة وتراجع فكديبلوماسي منظومة العمل ال

 عن روسيا تستعيد قوتها ومكانتها الدولية، ن إذ إ
ً
وجود الصي   كقوة سياسية فضل

ى تصعد سلم صدارة المشهد الدولي   . جانب القوى العظم إلواقتصادية كي 

كجانب دول  إلكسب تلك القوى إن   ي تعتي  داعمأمي 
للقضية  ةوحليف ةا الالتينية الن 

ي حقوقه بالوسائل  يرفع من ،الفلسطينية
أسهم فكرة نيل الشعب الفلسطين 

ي قررها القانون الدولي 
وعة الن  ي مارستها معظم تلك الدول للتخلص من  ،المشر

والن 

 االستعمار الناتج عن الحربي   العالميتي   الول والثانية. 

 : محاكمة البديل األول

 الجيد عىل المستوى لنه يقوم عىل التجهي    ،هذا البديل بمقبوليةيحظ   : المقبولية

من القواني   أو  ا  النظيف الذي ال يخالف أي  ديبلوماسي العمل ال ويعد منو  ،الداخىلي 

ية ديبلوماسعدم مخالفته لي من العراف ال إلاالتفاقيات الدولية، إضافة 

 المستقرة. 
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خطة عمل منظمة مرتبطة بنتائج مرجوة  إلولكنه يحتاج  ،: ليست ضعيفةاإلمكانية

، طإضمن  ي معي  
اف ه، مثل وجود عنارص مشجعة لتطبيق إلو ار زمن  المم اعي 

وهذا يضع القيادة الفلسطينية تحت ضغط  ،مراقبعضو المتحدة بدولة فلسطي   ك

. ديبلوماستحسي   الرواية الفلسطينية وتمتينها عي  ممثىلي فلسطي   ال  يي  

ي التطبيق إلمكانية استخدامه مجزّ المرونة
 
 : مرن ف

 
ي جوهره عىل تطوير يعتمد  إذ  ،أ

 
ف

ي بالدرجة الول حول رصد وتوثيق االنتهاكات  إلباإلضافة  ،قدرات الكادر البشر

 مرونة االتصال والتشبيك بي   الوزرات والهيئات الحكومية والهلية ذات العالقة. 

 

ي البديل 
 
ي الشتات من خالل خطة  : الثات

 
دمج الجاليات الفلسطينية المتواجدة ف

 ايار المقاومة الشعبية سياسي  منارصة لتعزيز خ

ي العام 
 
، ما يعرف بالنكبة الفلسطينية 1948نتج عن قيام دولة االحتالل اإلرسائيىلي ف

ي 
يد ماليي   الفلسطينيي   حول العالمالن  ي تشر

 
يد مؤقت  ،تسببت ف لتتحول من تشر

 ظاهرة لجوء ممتدة عي  الزمان والمكان.  إل

ي تواجد ن إ
 
ي ف

ي الفلسطين  كأوروبا و  العنرص البشر الدول العربية  إل ا، باإلضافةأمي 

يعظي القضية الفلسطينية بمختلف  ،ن وسوريا والردنالمحيطة بفلسطي   كلبنا

ي تلك الدول ا تفاصيلها زخم  
 
سيما أن القضية الفلسطينية هي القضية الول  ال  ،ف

خالفات الدول العظم نقطة الرصاع الساسية لمعظم ال، وتعدذها منذ عقود  ا عالمي  

 بي   القوى العظم. 
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ي  ،الفلسطينيونبدع ويالجاليات الفلسطينية إمكانيات جيدة، تملك 
 
وخاصة ف

ي الطب والهندسة والعلوم الطبيعية، أوروبا 
 
تقدير  بالدول المستضيفة لهم ا ما حذ، ف

ي تظهر عىل الدوام من خالل المناسبات والمسابقات العلمية 
هذه اإلمكانيات الن 

 . الدولية

ي يستثمر أن  يجب
 
ي الشتات ف

 
ي ف

ي الفلسطين  هذا الحضور القوي للعنرص البشر

ي الداخىلي مع تلك  / التأثي  عىل الرأي العام العالمي 
من خالل التواصل الفلسطين 

ي تحتم عليه استقطاب  ،الكفاءات
ووضع الجميع عند مسؤوليته الوطنية الن 

ي ت
 
ي ف

ه بكافة الشعوب المستضيفة لفكرة تأييد حق الشعب الفلسطين  قرير مصي 

عة دولي    وعىل رأسها المقاومة الشعبية.  ،ا الوسائل المشر

ي أن  ذلك إلأضف  ي دول الوطن العرت 
 
ي ف

، مالوجود الفلسطين  ا زال يتمتع بزخم كبي 

ي 
ي تعتي  القضية  إلوهذا يسهل وصول الصوت الفلسطين 

الشعوب العربية الن 

ي همومها ورصاعاتها الفلسطينية قضيتها المركزية مهما غرقت تلك ا
 
لشعوب ف

 الداخلية. 

ي دعم المقاومة ي  أن  ن هذا التواجد بأهميته يجبإ
 
ستثمر بشكل رسي    ع وفعال ف

  ،الشعبية
 
ي يمارسها الفلسطينيون دفاع

عن حقوق انتهكها االحتالل اإلرسائيىلي  ا الن 

 تتوسع تحركاتأن  ويجب . حمايتها والدفاع عنها عن وعجز القانون الدولي بأدواته 

ي كافة الدول
 
لحشد التأييد والدعم  ،ضمن خطة منظمة ،الجاليات الفلسطينية ف

وكسب التعاطف والتأييد عىل مستوى الشعوب  ا،لخيار المقاومة الشعبية سياسي  

 
 
جانب القضية  إل، فهي بدورها تضغط عىل قياداتها السياسية للوقوف ا أيض

أروقة المنظمات الدولية، ما ينعكس عىل مواقف تلك الدول داخل  ،الفلسطينية
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ع المؤسسة الفلسطينية الرسمية يوتشج ،عزل الرواية اإلرسائيلية عىلوهذا يساعد 

 
 
السيما االعتداءات المستمرة عىل  ،جرائمه عىلدانة االحتالل إا باتجاه للذهاب بعيد

ي فعاليات المقاومة الشعبية. 
 
 المشاركي   ف

بتنسيق كامل مع القنصليات ومكاتب يتم ربط تحرك الجاليات الفلسطينية أن  يجب

ي كل دولة
 
ية الفلسطينية ديبلوماسبحيث يتم تفعيل ال ،التمثيل الفلسطينية ف

استجابة لحداث تاريخية تحمل  ،والجاليات الشعبية ضمن خطط تحرك واضحة

أو استجابة لحداث طارئة تستوجب تكاتف الكل  ،رمزية القضية الفلسطينية

ي لتحشيد الدع
ي والرسمي لخلق جبهة معارضة إلرسائيل الفلسطين  م الدولي الشعن 

كوحلفائها ك  ا وبعض الدول الخرى. أمي 

 

ي 
 
 : محاكمة البديل الثات

ي كبي  لخصوصية القضية الفلسطينية وروح االنتماء  المقبولية:  يتمتع بقبول شعن 

ي كافة أماكن تواجده
 
ي ف

ي يشعر بها الفلسطين 
 .الن 

ي يق، لكن فعاليته الميدانية والتأثي  الفعىلي البديل قابل للتطب اإلمكانية: 
 
الحالة ف

ي تؤثر بشكل مبارسر عىل الروح المعنوية لحملة 
السياسية الفلسطينية الداخلية الن 

 . حالة االنقسام الداخىلي  بعد إنهاء ستصبح أكي   لواء الفكرة،

،  المنفعة:  يعمل عىل  إذ يعود هذا البديل عىل القضية الفلسطينية بالنفع الكبي 

يد من  ي القضية تحت المجهر الدولي لي  
، ويبق  حراج إاستنهاض الضمي  العالمي
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من خالل نشر فكرة قيامها بقتل العزل السلميي   لمجرد خروجهم للمطالبة  ،إرسائيل

 الساسية.  بالمستوى الدت  من حقوقهم

قد تقوم بعض الدول من حلفاء إرسائيل بمنع تحشيد الرأي العام الداخىلي  الخسائر: 

المنظمي   إل حرمان لديها من خالل منع فعاليات الجاليات، وقد تتطور اإلجراءات 

أو توجيه تهم لهم حسب القواني   الداخلية لتلك  ،قامات الشخصية لديهممن اإل

  ،الدول
ً
ي  أمل
 
كافة أشكال التضامن لكسب موقف نقطة لصالح نفسها   تتوقفأن  ف

 .أمام ارسائيل

 

ي المحاكم الدوليةالبديل الثالث: 
 
 تفعيل المالحقة القضائية ف

ي فعاليات باليقاع أذى بليغ إن ما يرتكبه االحتالل من جرائم قتل متعمد و إ
 
مشاركي   ف

مام المحكمة تستوجب المالحقة القضائية أ ،المقاومة الشعبية هي جرائم حرب

  . وأمام المحاكم الوروبية ،الجنائية الدولية
 
ي ا أن ويجب أيض

يقوم الجانب الفلسطين 

نسان بتفعيل المطالبة بالتعويضات عن الرسمي والمؤسسات العاملة بحقوق اإل 

ية والمادية الناتجة عن قيام االحتالل بقمع ومنع واالعتداء عىل  الخسائر البشر

ي المشاركي   
 
 أمام المحاكم الدولية والمحاكم اإلرسائيلية الداخلية.  ،الشعبيةالمقاومة ف

ي ذلك من احتمال إ
 
ن المالحقة القضائية خيار يؤرق مضجع قادة دولة االحتالل لما ف

 حركةوفرض ، عزل قيادة إرسائيل السياسية والعسكرية عىل المستوى الرسمي الدولي 

ي  وقد  يها. محدودة عل
 
ي   تلقت ح، 2016تموز تم تسجيل سوابق بهذا الصدد ف

ي  ي تسين 
يطانية لندن ،ليفن  ي العاصمة الي 

 
ي  ،وهي ف

 
استدعاء للتحقيق بشأن دورها ف

-2008ارتكاب جرائم حرب خالل العدوان الذي شنته إرسائيل عىل قطاع غزة عامي 
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طة ) "يارد ند سكوتال "من قبل ، 2009 ي الشر
 
يطانيةوحدة الجرائم العظم ف (، إذ الي 

ة أبلغت  ي بالمثول أمام محققيها عي  رسالة مبارسر
ي الخاص.  إلليفن 

وت   بريدها اإللكي 

وجود لجنة قانونية فلسطينية متخصصة بإقامة القضايا هذا الخيار  يستوجب

 ،ا ميداني  القضائية أمام المحاكم الدولية والداخلية المختصة، ومتابعة تلك القضايا 

 . عي  اإلعالمويد الرأي العام بنتائجها باستمرارية وتز 

 

 : محاكمة البديل الثالث

ى ،بقبول كبي  من الدول: ال يحظ  المقبولية لتمسكها بإمكانية  ،خاصة الدول الكي 

ي 
هذا الخيار أن  كما   . رسائيىلي واإل  حل الرصاع بالتفاوض المبارسر بي   الجانبي   الفلسطين 

ي الرسمي ال يتمتع بالمقب
 .ولية الكاملة لدى الطرف الفلسطين 

ي فعاليته عىل قوة التحرك اإلمكانية
 
: البديل قابل للتطبيق، ويعتمد بشكل أساسي ف

ي 
ي والقضاتئ

ي القانوت 
وعدم تدخل قوى عظم تؤثر عىل مسار التحقيقات  ،الفلسطين 

 . واإلجراءات المتبعة

ة، المنفعة ي إذ : يحقق هذا البديل منفعة كبي 
وقد  ،إرسائيل تحت حالة التأهبيبق 

ي أي ملف يتم التفاوض بشأنه مع االحتالل قيستخدم كور 
 
ة ضغط رابحة ف

  ،اإلرسائيىلي 
 
ي يلوح بإمكانية الذهاب بعيد

باتجاه  ا حيث يبق  المستوى الفلسطين 

ي هذه القضية أو تلكالمالحقة القضائية 
 
 .ما لم تتنازل إرسائيل ف

عية عية الشر دولية ضمن ما نص عليه القانون الدولي : يحظ  هذا البديل بشر

ي واالتفاقيات والمعاهدات ذات العالقة
الذي أعظ  "ميثاق روما"خاصة  ،اإلنسات 
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اإلبادة  المحكمة الجنائية الدولي صالحية محاكمة الفراد المتهمي   بجرائم

 ء. االعتدا و  وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الجماعية

ي حال شعرت بأن تلك  الخسائر: 
 
قد تقوم إرسائيل بخطوات شديدة الخطورة ف

ي أكلها 
  همفر وسقادة االحتالل وتؤثر عىل حركة  ،اإلجراءات القضائية بدأت تؤت 

 
 ا خوف

سقاط السلطة إو ومن هذه الخطوات احتالل الضفة  . من المالحقة واالعتقال

ي ، الوطنية
خاصة إذا ما كان مصدر المالحقة هي المحكمة الجنائية الدولية، وقد تأت 

أعمال  "بخطوات استباقية برفع شكاوى لدى ذات المحاكم حول قيام الفلسطينيي   ب

ه إرسائيل "دائيةع  .حسب ما تعتي 

 

 المفاضلة بير  البدائل

ية الفلسطينية لخيار ديبلوماسحملت البدائل المطروحة تصورات تزيد من تفعيل ال

قد تحقق مكاسب فلسطينية عىل الصعيد الداخىلي من و ، ا المقاومة الشعبية دولي  

  ي   خالل البديل
 
ي والثالث تحديد

ي إرس ا الثات 
ائيل تحت مجهر المحاكم ولجان ، وتبق 

ي الرسمي والشعب ذلك
 .التحقيق الدولية من  شاء المستوى الفلسطين 

أن  ، إال بشكل متواز   تنفيذها وأهمية  المطروحةىل الرغم من تكامل البدائل الثالثة ع

ي الوقت الحالي  الولأن استخدام البديل ب د فيالمعطيات ت
 
ي  ا أساسي   ف

والبديل الثات 

  ،متدرج هي أفضل الخياراتبشكل 
ً
البديل الثالث الذي يحمل فعالية  إل وصول

ة  .عالية ورسيعة، ولكن محاذيره كبي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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ي الموقف و إل يحتاج  ن تنفيذ البدائل المطروحةإ
 
الفكرة عىل حالة وحدة وطنية ف

ي هذا اإلطار  القل
 
طواقم متخصصة ومؤهلة لضمان حسن  إلتحتاج البدائل كما .  ف

  ،لتنفيذ ا
ً
االحتياج الماس لالستفادة  إلو لنتائج المنشودة من تلك الورقة، إل ا وصول

ي مرت بنفس الظرف الذي نمر به حالي  
 . ا من تجارب الدول الن 

 

ي * اتيج  ي للسياسات والتفكير اإلسير
ي : منتدى الشباب الفلسطين  مني  شبات 

ا من الباحثي   
 
ي مستدام، حر ومستقل، يجمع عدد

ي فلسطين  /ات الشباب خريج 

ي الذي ينفذه مركز  اتيج  مسارات، المهتمي    برنامج السياسات العامة والتفكي  اإلسي 

ي  إلبواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. وي  هدف 
تعزيز مشاركة الشباب الفلسطين 

ط االستعماري. كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية  ي ضمن الشر
ي السياق الوطن 

 
ف

اف ومتابعة مركز متخصصة تعمل تحت إ  مسارات.  رسر


