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 الفلسطينية القضية من الدولي الموقف وتعزيز الوطنية الوحدة

 
  الخضري ناجي جمال

 
 مدى على المستمرة والمعاناة ،الفلسطيني الشعب على الواقع الشديد الظلم منالرغم على 
 ،مناصرتها يمكن قضية أعدل هي القضية الفلسطينية أن منالرغم على و  الزمن، من عقود
 التطور وبعض ،الشعبي المستوى على الدولي الموقف في تطورا   األخيرة السنوات شهدت فقد

 على الواقع والعدوان الظلم حجم بحكم وذلك ،دولة من أكثر في البرلماني المستوى على
 الموقف يرتق   لم بينما ،الشعبي اإلطار في محصورا   ظل الحراك هذا لكن ،الشعب الفلسطيني

 من الفلسطيني الشعب له يتعرض ما لمواجهة المطلوب األدنى الحد مستوى إلى الرسمي
 .عدوان

 
 المباشر االحتالل تحت سواء ؛الفلسطينيون يعايشها التي المعاناة حجم ازدياد من الرغم فعلى
 في المباشر غير االحتالل تحت أو ،الغربية الضفة أراضي من واسعة وأجزاء القدس في

 واألشالء والدماء الدمار صور من حروب ثالث خلفتها التي المشاهد كل ومع غزة، قطاع
 كاملة عائالت وشطب بكاملها، أحياء وهدم ،الجرحى من اآلالف وعشرات الشهداء، وآالف

 مما الرغم وعلى ،المآسي أبشع بهم حلت الذين لألطفال مروعة ومشاهد المدني، السجل من
 ومستويات ،المعاناة قصص من سنوات تسع لحوالي غزة قطاع على المشدد الحصار خلفه
 الرغم وعلى المعيشة، مستوى في الخطير والتراجع والبطالة الفقر معدالت من مسبوقة غير
 مدينة وفي ،عام بشكل ،الغربية الضفة في االستيطان لتوسيع المحمومة االحتالل حمالت من

 ،العنصري الفصل وجدار ،الغربية الضفة مدن في الموت حواجز ونشر ،خاص بشكل القدس
 من أسطوري صمود مستوى من رافقه وما ،المبارك األقصى المسجد على المستمر والعدوان

 لمقاومة رائعة مشاهد في العلم مصاطب وطلبة الفلسطيني والشباب المرابطات النساء قبل

                                                           

.يعير شتلا سلجملا يف بئان ،غزة قطاع على الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس  *
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 مشاهد من الرغم وعلى ،المشرف القدسي الحرم ضد االحتالل لمؤامرات الشعبية المدنيين
 لم ذلك كل فإن - الجرائم من ذلك وغير ،دوابشة ولعائلة سعد للطفل البشعة والحرق القتل
 الشعب مساندة في الدولي المجتمع دور استنهاض صعيد على همةم نقلة إلحداث كافيا   يكن

 ،الفلسطينية القضية لصالح وتسخيرها واإلسالمية العربية الطاقات واستثمار ،الفلسطيني
 والعمل ،الفلسطينيينعن  معاناةال لرفع المطلوب المستوى لتحقيق الدولي الضمير وتحريك

قامة ،اإلسرائيلي االحتالل إنهاء على  .الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة وا 
 

 في لالستيطان المحمومةلحملة ا االحتالل إطالق كان فقد ،واإلسالمي العربي الصعيد وعلى
 ه،وتدنيس األقصى المسجد استباحة على وحاخاماتهم المستوطنين وتشجيع ،ومحيطها القدس
 أن المنتظر وكان ،واإلسالمي العربي العالمين في الغضب من عارمة موجة يشعل بأن كفيال  
 على سواء ؛األقصى والمسجد القدس في يحدث ما وحجم تتناسب جادة وقفة هناك تكون

 هذه مثل في المطلوب المستوى من أقل جاءت الفعل ردات لكن ،الرسمي أو الشعبي الصعيد
 .الظروف

 
 مع الدولي المجتمع تعامل في المعايير بازدواجية تتعلق مهمة مسألة إلى أشير أن أود

 االحتالل أن به المسلم من إن إذ اليوم، العربية المنطقة بها تموج التي والمشكالت ،الشعوب
 السماوية الشرائع كفلتها التي اإلنسان حقوق وينتهك ،الفلسطينية األرض يغتصب اإلسرائيلي
 وعلى ،الدولي المجتمع أن إال ،الدولية والقرارات والقوانين لألعراف ويتنكر ،الدولية والمواثيق

 المستمر العدوان هذا لمواجهة الصحيحة التنفيذية الخطواتخذ تي لم ،االحتالل سنوات مدى
 قوية دولية مبادرات ُتقدم بينما ،الفلسطيني للشعب المشروعة والحقوق واإلنسان األرض على

 غير أو اإلرهاب مواجهة أو الشعوب مناصرة عناوين تحت الدول من عدد لتدخل وفاعلة
 أن من الرغم على ،فيه المشاركة الدول مصالح لضمان التدخل جاء األحوال كل وفي ذلك،
 هذا شهدت التي الدول هذه داخل مستقرة غير ظروف في ،كثيرة أحيان في ،جاء التدخل هذا

 ،المشاركة الدول مصالح منظومة إلى مستندا   الدولي الفعل هذا يجعل الذي األمر ،التدخل
 االنتهاكات وحجم الفلسطينية القضية بعدالة مقارنة القضايا عدالة إلى مستند هو مما أكثر

 .الدولية للقوانين اإلسرائيلية
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 للقضية الدولي والتأييد التعاطف مستوى في تاريخيا   قصورا   هناك أن من الرغم وعلى

 اإلشارة هنا يمكن حيث ،اإليجابي التطور من مستويات التعاطف هذا شهد فقد الفلسطينية،
 مراحل التعاطف هذا شهد بينما – الحجارة انتفاضة– األولى الفلسطينية االنتفاضة فترة إلى
 من حدث وما األرض، على مهمة خطوة يتقدم لمو  الالحقة، السنوات مدى على التذبذب من

 وفيما ،والعدوان االحتالل واقع من التغيير في مهما   تأثيرا   يحدث لم شعبي أو برلماني حراك
 عدم يرجع فربما -ورسميا   شعبيا  – العربي المستوى على والمساندة والدعم التأييد بحجم يتعلق
 االقتتال حالة أهمها من يكون ربما ،عديدة ألسباب المنتظر المستوى إلى الحراك هذا تطور

 العربية والحكومات الشعوب وشغلت ،العربية الدول من بعدد عصفت التي الداخلي والصراع
 حتى ،أخرى اهتمامات أي عن الجميع وصرفت ،الداخلية واالهتمامات بالهموم الدول هذه في
 .العربية لألمة المركزية بالقضية يتعلق األمر كان لو
 

 ،الداخلية وصراعاته بهمومه العربي العالم وانشغال ،السبب هذا وجاهة من الرغم وعلى ،إنه
 الدولية لألطراف المصالح منظومة وفق المنطقة ترتيب إعادة إلى الدولي المجتمع وانصراف
 االهتمام ألقدم ،الخارجية باألطراف المتعلقة األسباب عن اإلعراض هنا أود إننيف ،المتعارضة

لقاء ،الفلسطينيين نحن بنا المتعلق  كفلسطينيين أحرجنا الذي السلبي الجانب على الضوء وا 
 مع الدولي التعاطف وحجم مستوى على التأثير في وساهم ،العربية والشعوب الدول أمام
 ظل في ،موقفنا إضعاف في الفلسطيني الداخلي االنقسام ساهم حيث ،الفلسطيني شعبال

 الذريعة االنقسام هذا وأتاح ،لمناصرتنا وفعلية همةم خطوات أصال   يأخذ لم دولي موقف
 .ه العادلةوقضيت الفلسطيني شعبال تجاه عملية مواقف خاذات   في للتقصير

 
 للمجتمع أو واإلسالمية العربية ألمتهم أنفسهم عن الفلسطينيون يقدمها التي العامة الصورة إن

 الكثير فيه إعالمي بخطاب المقرون والصراع العميق االختالف من صورة ،عام بشكل الدولي
 يرافقه وما ،العميق االنقسام من الشكل وهذا  .واالتهام التشكيك لغة إلى المستند ،الجنوح من
 إلى واإلساءة ،الفلسطيني للشعب النضالية الصورة إلى باإلساءة كفيل ،إعالمي خطاب من

 .الوطنية قضيته
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 األطراف وكل بل ،االنقسام طرفي طاقات إهدار في والصراع االنقسام حالة تسببت لقد

ما ،الداخلية المناكفات اتجاه في إما ،الفلسطينية  أجل من ،الوطنية المبادرات اتجاه في وا 
 والدولي العربي الدور استنهاض باتجاه الفلسطيني الجهد صرف من بدال   ،الحالة هذه معالجة
 .العادلة القضية الفلسطينية لمناصرة

 
 ،الميدانية واالحتكاكات اإلعالمية والصراعات المناكفات وديمومة ،االنقسام حالة احتدام ومع

 الفلسطينية األطراف بين والتعاون التكامل من مستوى أي إلحداث إمكانية أي غابت
 .المفاوض وجهد المقاوم طاقة الستثمار فرصة أي وغابت ،المتعارضة

 
 األطراف، مختلف البتزاز الفلسطيني االنقسام واقع ،كبير بشكل ،إسرائيل استغلت وقد

 هذا الضعف عنصر واستثمار ،بمجموعه الفلسطيني الشعب يمثل طرف وجود في والتشكيك
 على للفلسطينيين العامة للصورة اإلساءة وفي ،ناحية من الفلسطينية السلطة على الضغط في

 .من ناحية أخرى الدولي المستوى
 

 أي إضعاف في ،االنقسام ظل في ألنفسهم الفلسطينيون يقدمها التي الصورة هذه تسببت وقد
 رافقها وما الحرب ظروف في الفلسطيني الشعب مع الدولي التضامن لحشد عربية مبادرات

 .عدوان من
 

 تشكل فلسطين أن من الرغم وعلى أنه إلى نخلص أن يمكننا ،أسباب من وغيره سبق ما لكل
 مختلف في وسياسيا   فكريا   المختلفة والقوى واألحزاب األطياف كل يجمع الذي المشترك القاسم

 ،الفلسطيني الكل أداء على رأث   الفلسطيني الداخلي االنقسام إنف ،واإلسالمية العربية األقطار
 وجاهزية ،الشعبي التأييد مستوى على ،األحيان بعض في ،سلبا   انعكس قد أنه درجة إلى

 الشعب مع والتضامن للتضافر واإلسالمية العربية البلدان في واألحزاب الشعبية التيارات
 على المتضامنين تفاعل على االنقسام لحالة الكبير السلبي التأثير عن فضال   ،الفلسطيني
 .الفلسطينية القضية مع الرسمي أو الشعبي الصعيد على سواء ؛الدولي المستوى
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 سواء ؛االنقسام إلنهاء جرت التي المحاوالت من الكثير فشل أن ،ذلك من األخطر إن بل

 قد المبادرات هذه فشل إن ... الرسمية العربية المبادرات حتى أو منها الفلسطينية المبادرات
 خالل من ،الفلسطينية المصالحة إلنجاز مبادرات ميتقدى لإ دولية شخصيات أو أطرافا   دفع

 اتجاه في الدولية األطراف هذه من المطلوب الدور عن بديال   ،مختلفة ومساومات عروض
حقاق ،االحتالل بإنهاء ؛الفلسطيني للشعب العادلة المطالب وتأييد ،اإلسرائيلي العدوان كف  وا 

 .المشروعة الفلسطينية الحقوق
 
 فلسطيني برنامج وفق للعمل تهيئ راسخة أسس على الوطنية الوحدة وتحقيق االنقسام إنهاء إن

 يعطي الهدف هذا تحقيق إن ... الفلسطينية والفصائل القوى مختلف بين مشتركا   قاسما   يمثل
 التي الذرائع ونزع ،الفلسطينية الصورة تحسين أجل من الوطنية الجهود وتكامل لتوحيد فرصة
 العدوان وكبح لجم تجاه واجباتها من للهروب الدولية والقوى المؤسسات من الكثير بها تتذرع

 ،الحصار إنهاء في للشعب الفلسطيني المشروعة الحقوق جانب إلى والوقوف ،اإلسرائيلي
 .االحتالل زوال إلى وصوال   للحياة األساسية المتطلبات وتوفير

 
 عن بعيدا   ،الهدف هذا لتحقيق حقيقة إرادة ،أوال   ان،يتطلب الوحدة واستعادة االنقسام إنهاء إن

 لآلخر طرف كل تحميل عن وبعيدا   ،وخديعته السياسي بالخصم لإليقاع الهادفة المناورات
 الفئوية المصالح من الكثير عن للتنازل االستعداد انيتطلب كما ،الفشل عن المسؤولية
 .الوطنية األهداف لصالح والشخصية

 
 والتوقف ،اإلعالمي التراشق عن الكف -يتطلب ما أول- يتطلب الوطنية الوحدة تحقيق إن
 إن  .الحروب حاالت في الدول بخطاب يكون ما أشبه انقسامي توتيري خطاب تصدير عن

 الحوارات فترات خالل حتى ،االتهامات بأصناف المشحون الخطاب من النوع هذا استخدام
 حالة وأشاع ،الهدف هذا تحقيق في األمل الفلسطيني المواطن أفقد ،المصالحة إلنجاز الهادفة

 بعدم والشعور اإلحباط من حالة في وتسبب بل الوطنية، الوحدة تحقيق إمكانية من اليأس من
 األطراف بكل الثقة فقدان عن فضال   هذا السياسية، والقوى األطراف مختلف تجاه المصداقية
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 من والكثير ،واإلسالمية العربية الشعوب وكذلك ،العربية الحكومات من الكثير قبل من
 برنامج على نجتمع أن إلى بحاجة إننا . الدولي المستوى على للشعب الفلسطيني المناصرين

نجاز ،مشترك  وكذلك ،الشعوب الستنهاض موحدين واالنطالق ،الوطنية المصالحة عملية وا 
 محيطنا مع العامة لمواقفنا صياغة إعادة خالل من ،واإلسالمية العربية والحكومات الدول
عادة ،العربية المنطقة تعيشها التي واالنقسامات االستقطاب حاالت عن بعيدا   ،العربي  إنتاج وا 
 العربي بمجتمعنا عالقاتنا ترميم إعادة في يساهم إعالمي وخطاب ،موحد فلسطيني موقف

 فلسطين قضية لتعود ،العادلة قضيتنا مع الدولي التعاطف حشد في يساهم وكذلك ،واإلسالمي
 األحرار ولكل ،العربي المستوى على وسياسيا   فكريا   المتباينة األطياف لكل الجامعة القضية

 يحسن موحدين تحركنا إن  .العادلة شعبنا حقوق ودعم اإلنسان لحقوق باالنتصار المهتمين
 ،عال وبصوت ،الدولي المجتمع لمطالبة الفرصة ويعطينا ،ناحية من شعبنا صورة من

 العمق أن شك وال . من ناحية أخرى وحقوقيا   وسياسيا   إنسانيا   شعبنا جانب إلى بالوقوف
 والبلدان الشعوب من الكثير طحنت التي الظروف كل منالرغم على و  ،واإلسالمي العربي
 الدول مواقف تطوير بإمكانية نؤمن زلناا مو  ،الكثير للقضية الفلسطينية يقدم أن يمكن ،العربية
 من ،عموما   الدولي وبالمجتمع بالغرب عالقاتها من واالستفادة طاقاتها واستنهاض ،العربية
 المحافل دور وتفعيل ،الدولي المجتمع مواقف على التأثير على قادرة ضاغطة قوة تشكيل أجل

 تحرك وضمن اإلطار هذا وفي االحتالل، سياسات لمواجهة ،العالم في الحرة والقوى الدولية
 وبذل ،العالم أنحاء كل في للتحرك الفلسطينية الطاقات كل استثمار يمكن ،موحد فلسطيني

 ومواجهة فلسطين لقضية المناصر الحراك وتفعيل ،الدولي التعاطف لحشد وجاد كبير جهد
 .االحتالل سياسات

 
 مل التي المصالحة حوارات منالمزيد في  يتمثل ال ،االنقسام إلنهاء عملية األكثر المدخل إن

 سريعة عملية خطوات في للبدء حقيقيةإرادة في  يتمثل ما بمقدار الفلسطيني شعبال منها
خالص صدق بكل المصالحة بنود لتنفيذ  الفلسطينية والفصائل القوى فإن ،الحالة هذه وفي . وا 
 ،الوطنية الوحدة لمشروع واحتضانه ،الفلسطيني الجمهور ثقة ،سريع بشكل ،تستعيد سوف

 مسارات في االنطالق أجل من ،الوطني الحلم هذا يدعم أن شأنه من ما لتقديم واستعداده
 .الخطيرة ومشاريعه وسياساته االحتالل مواجهة
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نجاز الوطنية الوحدة تحقيق إن  لمختلف واألهم األول الفلسطيني المطلب ماه المصالحة وا 

 أن ويجب عليا، فلسطينية مصلحة وهو ،وخارجه الوطن داخل الفلسطيني شعبال قطاعات
 ،الهدف هذا إنجاز أجل من الجهود كل وبذل ،الهم هذا حمل في مسؤولياته الجميع يتحمل
 المجتمع مخاطبة باتجاه متكاملة واستراتيجية واضحة برؤية التحرك خالل من ذلك على والبناء
 ومناصرة ،الفلسطيني الشعب عن الظلم رفع تجاه مسؤولياته ليتحمل ،واستنهاضه الدولي
 .إليها يتطلع التي الكريمة والحياة واالستقالل التحرر في المشروعة هحقوق


