
 

 

 

 

 المؤتمر السنوي الرابع

 الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية..  البعد الدوليو  القضية الفلسطينية

دون توفر رؤية وطنية شاملة ملضامني وأهداف  إال أنه يبدو أقرب إىل الشعار، جيري تداول مفهوم تدويل القضية الفلسطينية على نطاق واسع،
 . بالنسبة لقضية طاملا كان البعد الدويل حاضرا فيها" التدويل"

مثة فارق أساسي بني تدويل حل الصراع، مبا يعنيه فعلى سبيل املثال، . أهداف ووسائل تنفيذ أية إسرتاتيجية وطنيةمن شأن ذلك التأثري على 
التوصل إىل تسوية للصراع، وتدويل الصراع ذاته، مبا يرتتب عليه من إحياء دور العامل الدويل يف دعم الكفاح من من تفعيل العامل الدويل يف 

 .أجل ضمان ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري

دولية تسهم يف حتسني شروط على التحرك الديبلوماسي يف األمم املتحدة الستصدار قرارات أو إطالق مبادرات " التدويل"هناك من يقصر 
 . كتكتيك لتحسني شروط الواقع القائم حتت سقف مسار أوسلو" التدويل"أي التعامل مع ". حل الدولتني"استئناف املفاوضات ضمن إطار 

، أي تبين "حدةحل الدولة الوا"باجتاه " حل الدولتني"كبديل إسرتاتيجي عن هذا املسار وللخروج من إطار " التدويل"وهناك من يتعامل مع 
 . وفق منوذج جنوب أفريقيا إطار الصراع ضد العنصرية

داث تغيري تراكمي يف ميزان القوى، عرب هو السعي إلح للمرحلة القادمة إسرتاتيجية فلسطينية اخليط الرابط بني مكونات أية وهناك من يرى أن
لصهيوين االستعماري العنصري، وتفعيل البعد الدويل يف هذا الكفاح، سياسات تكفل التكامل بني الكفاح الوطين التحرري يف مواجهة النظام ا

يع عرب سياسة شاملة للتحرك يف منظومة وكاالت األمم املتحدة واحتكام دول العامل إىل قواعد القانون الدويل يف تعاملها مع إسرائيل، وتوس
 . وتفعيل حركة املقاطعة محالت التضامن الدويل مع كفاح الشعب الفلسطيين

لكن أحد املتطلبات األساسية اليت جتمع ما بينها، تكمن يف ضرورة استكشاف العالقة متباينة،  متطلبات إسرتاتيجية من املقاربات السابقةلكل 
اهتم بني ساحة الصراع التحرري اليومي مبختلف أشكاله يف مواجهة املشروع االستعماري االستيطاين العنصري، ودور الفلسطينيني يف كافة جتمع

 . من جهة، وساحة النضال على املستوى الدويل من جهة أخرى الصراعيف الوطن والشتات يف هذا 

حول مقاربيت  بني خمتلف األطياف الفكرية والسياسية واجملتمعية الفلسطينية يسعى املؤمتر السنوي الرابع ملركز مسارات إىل إثارة حوار عميق
تتعلق بكيفية إحياء وتفعيل دور البعد الدويل  واقرتاح سياسات  والتحديات والفرص املرتتبة على كل منهما، ،"تدويل الصراع"و" تدويل احلل"

 .كرافعة أساسية يف الكفاح الوطين التحرري للشعب الفلسطيين


