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 افعة أم عقبة؟ر  :المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية

 
 باسم نعيم. د
 

هو  ،في ورقة لمؤتمر" رافعة أم عقبة؟ :المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية"الحديث عن 
فالكل يدرك،  . والموضوع مهم وخطير ،ن، فالعنوان عريض وواسعبالتأكيد أمر ليس بالهي  

التحرر الوطني عبر العالم، أن الحدود الوطنية والعوامل خاصة الدارسين لقضايا بو 
المتفاعلة داخلها، ليست وحدها تحسم الصراعات، وأن العامل الدولي يلعب دورًا مفصليًا 
في توجيه الصراعات الوطنية مع االحتالل واالستعمار في اتجاه طرف من األطراف، 

 . خير مثال ،اع على األرض السوريةوفي مقدمتها الصر  ،ولعل األمثلة التي نعيشها اليوم
 .فهو في حق قضيتنا الفلسطينية أصح ،في العموم اً إذا كان هذا صحيح

 
السؤال األساسي حول دور المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية، وهل هذا  نعولإلجابة 

، م هو عقبة في وجه طموحاتنا نحو الحرية واالستقاللأالدور رافعة لنضالنا الوطني، 
من خالل  ،نقارن بين فترتين زمنيتين في النضال الفلسطيني وعالقته بالمجتمع الدوليس

 :ضرب عدد من األمثلة والشواهد، للوصول إلى نتيجة مفادها
 

وليست محايدة بالمطلق، وال  ،أّن المجتمع الدولي ساحة كبيرة ومعقدة ومركبة
داء أصحاب القضية منحازة بالمطلق، ولكن موقفها العام يعتمد أساسًا على أ

تعزيز نقاط و ، هاومصالح وقدرتهم على االستفادة من تناقضات هذه الساحة
مقارنتهما من خالل بعض تم تن سان اللتاوالفترت . القوة وتحييد نقاط الضعف

وبعدها،  4991عام الهما النضال الفلسطيني قبل توقيع اتفاقية أوسلو  ،الشواهد
عن فترة االنقسام الفلسطيني بعد  ،باختصار ،والفترة الثانية ستشمل الحديث

 .7002عام ال
 

                                                           
 رئيس مجلس العالقات الدولية. 
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وقبل الخوض في صلب الموضوع، ال بد من الحديث عن ماهية المجتمع الدولي  ،بداية
 .والقضية الفلسطينية والعالقة بينهما

 
المجتمع الدولي حديث نسبيًا كمصطلح، ولكنه غارق في القدم من حيث النشأة، فقد عرفت 

بدايات تشكل ورسم العالقة ( الصينية، الفرعونية، اليونانية، الرومانية)قديمة المجتمعات ال
بين المجتمعات البشرية المختلفة سياسيًا وعرقيًا، وُوضعت المعاهدات التي تضبط 

فقد لعب  ،وبالمناسبة . وتنظيم العالقات التجارية والحدود ،العالقات في فترة السلم والحرب
القوانين والتشريعات التي سّن من خالل في تطوير هذه المنظومة،  اإلسالم دورًا محورياً 

وعالقة الدول مع بعضها البعض، وترسيخ مفاهيم احترام  ،تعزز السلم واألمن الدوليين
 .بين الشعوب اإلنسانحقوق 

 
ونشأة الدولة القومية في أوروبا، ثم  ،ستفاليا في القرن السابع عشريوبعد معاهدة و  ،حديثاً 
رها كقاعدة وأساس للعالقات الدولية عبر العالم، يتجه التفكير عادة إلى العالقة بين انتشا

الشخصية "الدول وضوابطها عند الحديث عن المجتمع الدولي، على اعتبار أّن الدولة هي 
ن كان هذا ال  . المكونة لهذا المجتمع" المعنوية زال ساري المفعول حتى اليوم بشكل يوا 
السياسية " العولمة"زال العمود الفقري للمجتمع الدولي، إال أنه في ظل تال " الدولة"كبير، و

الميوعة "وانهيار نظام القطبين، والحالة االنتقالية التي نعيشها اليوم  ،واإلعالمية والتجارية
وانهيار دول كثيرة  ،قرار العالمي، وتداعيات ذلك على االست"الجيوسياسية في اإلقليم

وظهور أخرى، إلى جانب صعود نجم كثير من التنظيمات والمؤسسات العابرة للقارات، لم 
فقط هي العنوان الوحيد أو األهم عند الحديث عن المجتمع الدولي، ولم يعد " الدولة"تعد 

لزمن، التي حظي بها لعقود من ا هانفس مصطلح المجتمع الدولي يتصف بالصالبة
 .ونشأة األمم المتحدة كوريث لعصبة األمم ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةبو 
 

فإننا عندما نتحدث عن المجتمع الدولي وعالقته بالقضية الفلسطينية، نقصد كل  ،ومن هنا
دول، شعوب، مؤسسات أممية، مؤسسات مجتمع مدني، تنظيمات،  :ما سبق من المكونات
 .إلخ.. . د وشخصيات اعتباريةإعالم جديد، وحتى أفرا
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أنها أكثر قضايا  ،فمن المعلوم من السياسة بالضرورة ،أما فيما يخص القضية الفلسطينية
الصراع في العصر الحديث ارتباطًا وارتهانًا للمجتمع الدولي بكل مكوناته، فقبل النكبة 

لحل أزمة الشعب اليهودي بإنشاء وطن " مزدوجاً "مثلت فلسطين مخرجًا  ،4911عام ال
قومي لهم، وكذلك ُعقدة الذنب الغربية تجاه اليهود على حساب شعبنا وحقوقه، وهكذا 

 .واستمرت بقرار ودعم دوليين 4911عام النشأت دولة االحتالل 
 

وتشكلت له  ،رارات دوليةأن أكثر صراع صدر فيه ق ،ولعله من المعلوم بديهًة لدى الجميع
العامل الدولي هو العامل األكثر زال  امو هو الصراع مع العدو الصهيوني،  ،لجان أممية

حسمًا في طبيعة الصراع وتداعياته، ولعّل ارتباط االهتمام بالقضية الفلسطينية إيجابًا 
خير ( ئجها مثاالً االنتخابات األمريكية ونتا)وسلبًا، بقضايا الصراع في اإلقليم وعبر العالم 

 .دليل
 

كل قضايا التحرر الوطني تستند بالضرورة في برامجها إلى حشد ورصد كل العوامل 
ووضع  ،، ودراستها(العوامل الداخلية والخارجية، الذاتية والموضوعية)المؤثرة في الصراع 

االستراتيجيات الالزمة لتعظيم نقاط القوة وتحييد نقاط الضعف، واغتنام الفرص وتجاوز 
على سبيل المثال، الجنوب  . التحديات، ووضع الخطط والمشاريع االستراتيجية بناًء عليها

تحركوا بخطوط متوازية  ،"نظام الفصل العنصري"أفريقيون في إطار صراعهم مع 
المقاومة المسلحة، التحشيد الدولي الشعبي، الضغط الدولي  المقاومة الشعبية،)

 .حتى اللحظة األخيرة من تحقيق هدفهم الكبير بإنهاء نظام الفصل العنصري( المؤسساتي
 

هو منهج كل الشعوب التي حققت  ،هذا الحراك الشمولي المتوازي، الداخلي والخارجي
 .أهدافها الكبرى

 
 :الحريةريعة بين فترتين أساسيتين في نضالنا من أجل واآلن دعونا نذهب إلى مقارنة س

 
 (:أوسلو وتأسيس السلطة اتفاقيةقبل توقيع ) 4991قبل 

، وعندما كان خيار المقاومة المسلحة "إسرائيل"بـقبل تأسيس السلطة واالعتراف الفلسطيني 
في العمل الفلسطيني، ووجود مجتمع دولي يقوم على قاعدة االزدواجية  أصيالً  اً خط
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القطبية، كانت القضية الفلسطينية هي القضية األولى لألمتين العربية واإلسالمية، كما 
كان على أسواء  ؛كانت القضية الفلسطينية تحافظ على مكانة جيدة على المستوى الدولي

المعترفة بفلسطين وممثلها الشرعي والوحيد  وهذا يعكسه عدد الدول)مستوى الدول 
دولة عبر العالم، وتدعم نضال شعبنا في الحرية  437 لىعالذي زاد . ف.ت.م

خاصة بو  ،على مستوى الشعوب مأ، (واالستقالل، والدول المعترفة بإسرائيل وتؤيد سياساتها
تها تستلهم العربية واإلسالمية، حيث كانت كثير من الشعوب التي تناضل من أجل حري

على مستوى المؤسسات األممية ومؤسسات  مأمن نضال شعبنا صور النضال والثبات، 
ن وصل األمر بمساواة الصهيونية بالعنصرية في األمم المتحدة، أ إلى ،المجتمع المدني

 ،المبارك األقصىوكذلك أنشئت منظمة المؤتمر اإلسالمي كرد فعل على حريق المسجد 
دولة  79قطعت  ،4992عام النصرة عالية، وبعد عدوان ما عكس حالة تضامن و 

ن إدولة كانت تعترف بها، وبالتالي يمكن القول  37من أصل " إسرائيل"عالقاتها مع 
باستثناء دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة بحكم العالقة التاريخية مع )الميزان الدولي 

 .كان يميل لصالح الحق الفلسطيني( اليهود
 

 :4991توقيع اتفاقية أوسلو بعد 
بدأ التراجع في هذا الموقف مع بداية التفاوض المباشر مع االحتالل في مؤتمر مدريد 

 ،حصل مع توقيع اتفاقية أوسلو ، ولكن االنهيار الكبير في الموقف الدولي4994
واالعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل منظمة التحرير دون الحصول على شيء مقابل ذلك 

 يعكس فشل السياسةما حتى اللحظة،  اً زال هذ االنهيار مستمر ي غير األوهام، وال
الموقف، بل على  الفلسطينية الدولية وصانعيها في االستدراك ووضع الخطط إلنقاذ

قت الجرح، وقامت الفلسطينية عم   ية والدبلوماسيةكثير من الممارسات السياس ،العكس
المزيد  إسرائيلالفلسطيني على مشاريع وهمية حققت من خاللها  بإنفاق رأس المال الدولي

االستمرار في  النجاحات واالنتصارات أو التغطية على جرائمها بحق شعبنا، ولعل من
رائيلي بحقوقنا أو حتى كل االستهتار اإلسمن رغم على ال-التفاوض العبثي الضار 

 .لتجميل صورتها والتغطية على جرائمها مثال جيد استغلته إسرائيل -بالموقف الدولي
 

 :نضرب بعض األمثلة والشواهد ،ولتوضيح كل ما سبق في الفترتين
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  في الزاوية، إذ أّن قيام هذا الكيان " إسرائيل"فشلت الدبلوماسية الفلسطينية في حشر
 491، 414إسرائيل بالقرارات  اعترافكان شرطه  4919مايو /أيارواالعتراف به في 

 .(التقسيم والعودة)وتنفيذها 
  أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة  ،4911نوفمبر /تشرين الثانيفي

 %14ما يعني دولة على مساحة  ،4912عام القرار التقسيم الدولي ى لإ استنادافلسطين 
 . دولة عبر العالم 90من كثر أاريخية، واعترف بهذه الدولة في ذلك الوقت من فلسطين الت

تقدم بطلب  ،7047عام الفإن رئيس السلطة محمود عباس في  -الشديد لألسف-ولكن 
يعني  ما ،92عام الالمتحدة على حدود  األممبفلسطين دولة غير عضو في  االعتراف
إضافية مجانًا لصالح االحتالل وبدون مقابل، ولم يتحقق  %73 لىعما يزيد ن التنازل ع

 .انتصارات سياسية أومقابل ذلك أي اختراقات دبلوماسية 
  ،واعتمادارتبط اإلنجاز الدبلوماسي المتواضع للسلطة دائمًا بموقفها من الثوابت الفلسطينية 

يل، ولقد ظهر ذلك خير دل ،الالجئينو الرواية الصهيوأميركية، ولعل الموقف من المقاومة، 
 .شروط الرباعية واعتماد ،7009 انتخاباتعمليًا في الموقف الذي تبنته السلطة من نتائج 

 ذيل  احتلتإلى أن  تراجع االهتمام اإلقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية، حتى وصلت
القائمة في كثير من المؤتمرات اإلقليمية والدولية، ولعّل خطاب الرئيس األمريكي أوباما في 

هماله القضية الفلسطينية والصراع عليها ،الدورة السبعين لألمم المتحدة خير دليل على  ،وا 
 .ذلك

  ّسالمية بعد إسرائيلعت وق وحققت اتفاق أوسلو،  العديد من المعاهدات مع دول عربية وا 
وأصبحت، كما نرى مؤخرًا، دول اإلقليم  من االختراقات االقتصادية والدبلوماسية، اً كثير 

لحل كثير من المشاكل الفلسطينية بعيدًا  اً الفلسطيني أو عنوان عامل ضغط على الطرف
العربي  بل أعيد تعريف األمن القومي ،(مصر/، غزةاألردن/المقدسات)قيادته  عن

التنسيق مع  بحيث أصبح يتم ،في إطار التطورات الجديدة( والعدوالصديق )واإلقليمي 
إسرائيل باعتبارها مكونًا أساسيًا وأصياًل في المنطقة ضد دول أخرى أيضًا في المنطقة، 

 .وليس األزمة للمنطقة ،الحل بمعنى صارت إسرائيل جزءًا من
 الطرف المناصر  لىعدد كبير من الدول األفريقية واآلسيوية، وهي محسوبة تاريخيًا ع

أو أعادت االعتراف الذي سحبته  ،للحق الفلسطيني، اعترفت بالكيان بعد توقيع االتفاقية
ثلث )أبوابها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية  وفتحت لها، 92عام البعد حرب 
، معظم سنوياً  مليارات دوالر 3الهند وتقدر بحوالي  إلىإسرائيل العسكرية تذهب  صادرات
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 ،الدول األفريقية ومنها دول إسالمية فتحت أبوابها مشرعة للتغلغل الصهيوني في القارة
 .(معتمدة على ما تقدمه من خدمات في مجاالت متعددة

  ،كثير من الشعوب المناصرة لقضيتنا وحقنا أصيبت بصدمة وعانت من التيه في الموقف
ت في مواقفها بعض الشروخ التي نفذ وظهر  وتراجعت في مواقفها الجدية المناصرة لنا،

( السنغال، تونس، موريتانيا: مثال)إلخ .. .منها العدو لصالح التطبيع الثقافي والرياضي 
 .على اعتبار أنهم لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك

 كل أدوات مقاومة  ،وفي مقدمتها األمريكية ،حاصر العدو من خالل الضغوطات الغربية
ونجح في إغالق مكاتب األمانة العامة للمقاطعة ومقرها  ،حتى أجهضهاالتطبيع العربية 

 .دمشق
 تصوت ضد المشروع  ،ألول مرة دول محسوبة تاريخيًا على الحق الفلسطيني مثل الهند

 .غزة فيالتصويت ضد جريمة الحرب األخيرة  الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان عند
 عند ( نيجيريا ورواندا) مجلس األمن دول إسالمية ومناصرة لحقنا تصوت ضدنا في

 .، ما أفشل التصويت١١٢٢عام ال التصويت على قرار االعتراف بفلسطين كدولة
  أهم وأخطر أدوات مقاومة العدو لحملة المقاطعة(BDS) التطبيعية  هي المشاريع

 (.تجارياً  رياضيًا، ثقافيًا، زراعيًا،)المشتركة مع الفلسطينيين 
 رسمية الفلسطينية وأدواتها عبر العالم في نقل الصورة الحقيقية لما فشلت الدبلوماسية ال

من  اً أن كثير  المقدسات، حتى وانتهاكيحدث على األرض من استمرار العدوان واالحتالل 
 .وأن المشكلة قد ُحلت ،الشعوب الصديقة تعتقد أن الصراع انتهى

  لمشروع أوسلو من  اارتهانهلم تتمكن القيادة الفلسطينية وأدواتها الدبلوماسية بسبب
على مستوى العمل الفصائلي الوطني،  خاصةبو  ،االستفادة من تطورات الواقع الفلسطيني

 .وبروز قوى جديدة، وبالتالي فتح قنوات جديدة ومساحات أخرى لصالحنا
  فشلت الدبلوماسية الفلسطينية في إنجاز عودة الالجئين حسب قرارات األمم المتحدة، أو

وذلك من  ،الحفاظ على قوة الملف وتعزيزه كأهم ملفات الصراع مع االحتالل على األقل
 :خالل
اتفاقية )الدولي  تبني مواقف سياسية أدنى بكثير من الحق المكفول في القانون .4

 (.إلخ. ..وثيقة جنيف  ،ورقة أبو مازن ،أوسلو
داري لمخيمات الالجئين وفلسطينيي الشتات إهمال .7 ملف وتحويله إلى  ،سياسي وا 

 .المغتربين في منظمة التحرير
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أن  من رغمعلى التراجع أداء الوكالة وعدم قدرتها على استمرار تمويل برامجها،  .3
الفرص لتحويل التمويل الطوعي إلى تمويل إلزامي قائمة حسب فتوى الخبير 

أنيس القاسم، أحد مؤسسي منظمة التحرير، ولكنه يعزو ذلك . الدولي الفلسطيني د
 .خاصة القياديبو  ،الدولي حراك الفلسطينيإلى ضعف ال

 التفاوض مع االحتالل  رهنت القيادة الفلسطينية حقوقنا المقّرة في القانون الدولي، لمعادلة
من الفرص، وتأخرنا كثيرًا في  اً شعبنا كثير  وفي ظل موازين قوى مختلة، ما أضاع على

كان باإلمكان محاصرة االحتالل من خاللها، بل خضعت  ،االنضمام لمؤسسات دولية
للضغوط الصهيوأميركية وأسقطت حقوقًا وضيعت فرصًا جدية، كما حصل في تقرير 

 .جولدستون
  االنقسام الفلسطيني الدبلوماسي بين الدائرة السياسية في المنظمة ووزارة الخارجية في

للكثيرين  اً أعطى مبرر  ،ن غزة والضفةوتبعه االنقسام بين العمل الدبلوماسي بي ،السلطة
 .من التزاماتهم واللعب على وتر االنقساملتهرب ل

  جراء االنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية ،7009عام البعد كانت هناك فرصة كبيرة  ،وا 
من خالل إعادة  ،أمام القيادة الفلسطينية الستعادة زمام المبادرة على المستوى الدولي

عادة تقييم األداء السياسي خالل الفترة السابقة ،يت الفلسطينيترتيب الب  وتوحيد الجهد ،وا 
 ،واالستفادة من االختالف أو التنوع الفلسطيني ،الفلسطيني على قاعدة برنامج الحد األدنى

رضخت القيادة  -لألسف–ولكن   .واستهداف مواقع مختلفة على مستوى العمل الدولي
وقبلت تعزيز االنقسام الفلسطيني  ،ية بصبغتها الصهيونيةالرسمية لإلمالءات الدول

 .المشاركة في وضع الخطط وتنفيذها لحصار جزء من شعبنا ومأسسته، بل
 المطلوب منهم كممثلين  كثير من سفاراتنا ودبلوماسيينا لم يقوموا بالدور ،لألسف الشديد

دول مستقرة، بل في بل تصرفوا كسفراء  لشعب تحت االحتالل ويناضل من أجل حريته،
أحيان كثيرة انشغلوا عن وظيفتهم األصلية، لصالح مشاريع شخصية أو حزبية أو حتى 

 .خدمة مصالح دول أخرى، وأدخلوا شعبنا في متاهة المحاور وصراعاتها
 

يؤكد أن المجتمع الدولي  ،التقييم السريع للعمل الفلسطيني الدولي في الفترتين ،في المجمل
 ،إيجابيًا لصالح حقنا الفلسطيني ويمكن التأثير فيها ،عدة ن عناصرمنظومة مركبة م

وتحويلها إلى رافعة بداًل من أن تكون عقبة في طريق مشروعنا كما هو حاصل اآلن، 
 :ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق اآلتي
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إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يعكس وحدة الموقف الفلسطيني على المستوى  .4

بحيث تعكس الكل الفلسطيني على  ،لحد األدنى، وتعزيز مؤسساتهالسياسي ولو با
 .قاعدة الشراكة

عادة رسم استراتيجية  ،مراجعة الفترة السابقة من العمل الفلسطيني بشكل عام .7 وا 
فلسطينية في ظل المتغيرات الوطنية واإلقليمية والدولية بما يلبي طموحات شعبنا 

لى ( إلخ ...المنظمة  ،التمويل الدولي ،السلطة ،أوسلو)واالستقالل الحرية في  وا 
والتطبيع والتنسيق  االحتاللوقف كل أشكال التفاوض مع  ،حين يتحقق ذلك

 .في تجميل وجهه القبيح االحتاللاألمني، ألنها أوراق يستفيد منها 
 ،(سلطة/منظمة) مراجعة العمل الدبلوماسي الفلسطيني في الفترة السابقة إدارياً  .3

والمحتوى السياسي ( والجاليات ،والممثليات ،والسفراء ،سفاراتال)وآليات عمل 
وليس كأداة لتبييض وجه االحتالل وغسل  ،لتحرر الوطنيى الإلشعب يسعى 

 .جرائمه
االستفادة من التنوع الفلسطيني سياسيًا وأيديولوجيًا لفتح آفاق ومساحات جديدة  .1

 (.دولي/إسالمي/عربي)
أن ُيشتت في كل بقاع " إجبارياً "ر له من أن الشعب الفلسطيني ُقد   االستفادة .4

الوطنية واإلقليمية  ويعمل في كل المؤسسات ،ويتكلم بكل اللغات ،األرض
الثاني والثالث من أبناء  نالجيال خاصة أن بعض المناطق يعيش فيهابو  ،والدولية

 .الفلسطينيين مثل أمريكا الالتينية
مؤسسات /شعوب/دول)المجتمع الدولي وبوسائل متعددة استهداف كل مكونات  .9

 .الحراك في العمل الرسمي وعدم حصر( تنظيمات وأحزاب/مجتمع مدني
التوقف عن التطبيع المجاني مع االحتالل، ألنه يزيف حقيقة األوضاع على  .2

ومحاصرته  االحتاللب مهمة حمالت مقاطعة ويصعّ  ،ويستفيد منه العدو ،األرض
بل المطلوب دعم وتعزيز حمالت المقاطعة  ،عنه، ليس هذا فحسبونزع الشرعية 
 .لالحتالل دولياً 

وضعف سيطرة  ،"العولمة"الجديد  اإلعالماالستفادة من التطورات التكنولوجية في  .1
خاصة من خالل المجموعات بو  اللوبي الصهيوني عليها إليصال رسالة شعبنا،

 .اللغات الشبابية المنتشرة عبر العالم وبكل
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االستفادة القصوى من المساحات المتاحة في القانون الدولي لمحاصرة ومحاسبة  .9
نهاء ،االحتالل جباره على وقف عدوانه وا   .احتالله وا 

وعدم إبقائها  ،إلى كل المؤسسات الدولية الفاعلة االنضماماإلسراع في  .40
 .ورقة لتحسين شروط التفاوض

يقوم على دراسة البيئة جسم أكاديمي بحثي للملفات الدبلوماسية،  إنشاء .44
 .البديلة الدولية وتحليلها واقتراح السياسات واالستراتيجيات

 
ال يمكن تخيل حّل الصراع مع االحتالل بدون العمل بشكل مخطط ومدروس  ... ختاما  

مع المجتمع الدولي واالستفادة من تناقضاته لصالح مشروعنا، كما أّن العمل على مسار 
بمعنى العمل بالتوازي وليس  ؛على حساب مسار آخر ال يجوز أن يكون ،من المسارات

 .بالتوالي


