
1 
 

 
 بين تدويل الصراع وتدويل االعتراف: تدويل القضية الفلسطينية

 
 مهند مصطفى. د
 

 والتدخل التدويل مفهومحول 
وتسييج ضبط المفردات النظرية ف ،لضبط المصطلحات في هذا النقاش ن هنالك حاجةأرى أ ،بداية

على  ه هذه الورقة،يلإو الذي ترمي أاالتفاق على المعنى الذي نريد،  مفهوم التدويل ُيسهل علينا
سؤال آخر، هل تدويل القضية  عنهذا الضبط كي نجيب  إلىنحتاج   .في مفهوم التدويل قل،األ

و أتدويل ما هي خصوصية و  الفلسطينية جديد؟ وماذا يختلف التدويل الحالي عن التدويل السابق؟
ن و الفاعل :وذلك من حيث سياقاته -إذا كانت موجودة- محاوالت تدويل القضية الفلسطينية

 ؟والموقف منه ،، وأهدافهنو ن والدوليو المحلي ،نو السياسي
 
كعملية واعية وصريحة إلدخال العبين دوليين  ،بشكل عام ،(Internationalization) عرف التدويليُ 

قصاءوذلك كبديل عن سياسات عزل الصراع في صراع قائم،  قرار تدويل   .الفاعلين الدوليين عنه وا 
من  ابتداء  ، أو من جهات دولية، معا   يهماكلمن أو  ،حد طرفي الصراعأمن  قرارا  الصراع قد يكون 

بمؤسسات المجتمع المدني العابرة  وانتهاء   ،بمنظمات دولية ، مرورا  إقليميةو أعالمية  دولة مهيمنة
رادة إيحدث بخالف  إذ، (intervention)يأخذ التدويل حالة التدخل  ،في الحالة الثانية  .للقارات

و القبول الكامل أفقد يجابه بالرفض  ،حد طرفي الصراعأأما المطالبة بالتدويل من   .طرفي الصراع
قليمية اإل تينوعالقات القوة على الساح ،وهذا يتعلق بعالقات القوة بين طرفي الصراع ،و الجزئيأ

 .والدولية
 
تحوالت النظام الدولي بعد الحرب الباردة،  والتدويل فرضته أيضا  ن الفصل بين التدخل الدولي إ

و التدخل أبالدعم العسكري  وكان يتمثل أساسا   ،فالتدخل كان سمة النظام الدولي خالل الحرب الباردة

                                                           
 الكرمل مدى ومركز"  مدار" اإلسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز في باحث. 
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 ،فكان سمة النظام الدولي بعد الحرب الباردة، ويغلب عليه التدخل الدبلوماسي ،أما التدويل  .العسكري
 تين، كما الحالوالمؤسسات الدولية الفاعلة، دون غياب كامل للتدخل العسكري ،القانون الدوليوسلطان 

 .البوسنية والليبية
 

إلى  "ساندرا بوردا"تشير  مريكا الجنوبية،أراستها المقارنة حول التدويل في صراعات مختارة من في د
ومدى استعداد الفاعلين  ،النظام الدوليين لنجاح التدويل، األول هو طبيعة يساسأن هنالك شرطين أ

 ،الفاعلين المحليين إلرادةن التدويل ال يخضع فقط أالدوليين للمشاركة في حل الصراع، وذلك يعني 
وقدرة الفاعل المحلي على بناء مواقف سياسية وقيمية مشتركة مع الفاعل  ،بل لمصالح الفاعل الدولي

 لمحليين، فالتشرذم يعتبر عائقا  بمدى التشرذم في صفوف الفاعلين اأما الشرط الثاني، فيتعلق   .الدولي
مع جهات دولية  ،وربما متناقضة ،بناء عالقات متباينة إلى مختلفة التدويل، فقد يدفع مجموعات مامأ

خذ الشرعية أطراف كجزء من حد األأنحو التدويل لدى  قد يكون دافعا   هنفس ، وفي الوقتمختلفة
وفي دراستهم حول تدويل الصراعات   .في الساحة المحليةأو تحديها أو تآكلها لسلطته في ظل غيابها 

قرار التدويل أو التدخل لدى  ، أنوزينب تايدس ،باتريك جيمسو دافيد كارميت، كل من يعتقد  ،ثنيةاإل
ومدى موافقة وتأييد  ،بقبول مجتمع الدولة المتدخلة في الصراع حد الفاعلين الخارجيين يتعلق أيضا  أ

 ،وليس المؤسسات السياسية فقط ،المجتمع للتدخل أو التدويل، ما يزيد أهمية العمل أمام المجتمعات
 .حد اطراف الصراعأخاذ قرار التدويل لدى عند ات  

 
سرائيلي الفلسطيني يقع ما الصراع اإل، فها بالتفصيل الحقا  يلإوكمقولة أولية في هذا االطار، سنعود 

، دوليا   صراعا   أحيانا  لى تدويل الصراع، بل يجعله إليس كل تدخل دولي يؤدي   .بين التدخل والتدويل
ففي هذه   .طرفي الصراععدة و ساعدت دول أحد طرفي الصراع، أحدى الدول إذا دعمت إخاصة بو 

ل ،الحالة أي  ؛وال يساهم في تدويله بالمفهوم الذي نقصدهساحة صراع دولي، لى إالصراع  يتحو 
 ،وفي هذا السياق . عينناأاالتجاه نحو حل الصراع، والحالة السورية هي حالة راهنة نضعها نصب 

دولي، وربما تتخذ وتنفذ دون تدخل  تعتمدهايحسب للقيادة الفلسطينية الحالية أن سياسات التدويل التي 
ن التدويل بقي في مربع السياسات وليس أنه يحسب عليها إفالتدخل الدولي، من رغم على ال

ماة عقابية، إما خطو  :صور في ثالث( أي السياسات)فهي ظهرت  االستراتيجية، ماردة فعل،  وا   وا 



3 
 

وهي المفاوضات،  ،غير التدويل ،في سياق استراتيجية أخرى دولة االحتالل لىإموجهة وسيلة ضغط 
 .منطق المفاوضات وال يستعمل أدواته هو يل ليسعلى الرغم من أن منطق التدو وذلك 

 
دبيات النظرية السياسية، فتدويل تعتبر الحالة الفلسطينية نحو تدويل الحل حالة فريدة في األ

حالة صراع بين حركات  ؛يتم عادة بين حالتين ،الصراعات واستدعاء الحلول عبر التدخل الدولي
وبين دولة ترفض  ،والوطنية و نيل الحقوق الثقافيةأسياسية تطالب بالتحرر الوطني واالستقالل 

الحالة الفلسطينية الحالية هي حالة تقع بين االثنتين،   .و حالة صراع بين دولتينأوتحارب ذلك، 
دور  إضعافخاصة بعد بو )فالسلطة الفلسطينية ليست حركة سياسية تناضل من أجل االستقالل 

ن أتزعم الورقة  ،لذلك  .سرائيلإلسيادة في حالة صراع مع ، وهي ليست دولة كاملة ا(منظمة التحرير
، بل 3991عام الالحالة الراهنة ليست حالة صراع يتم تدويله، كما حاولت المنظمة فعل ذلك حتى 

 .البحث عن اعتراف دولي يتجاوز دولة االحتالل، دون حل للصراع معها
 

 تسييج مفهوم سياسات التدويل فلسطينيا
 .3 :اتباع سياسات مكونة من ثالثة محاور من خالل، يا  التدويل المتداول فلسطين ينطلق خطاب
دولة بوابها لأالمؤسسات الدولية التي فتحت لى إاالنضمام  .2 . االتفاقيات الدوليةالتوقيع على 

الحصول على اعتراف دول العالم  .1 . مم المتحدةفلسطين بعد االعتراف بها كعضو مراقب في األ
 .مم المتحدةعقاب اعتراف األأفي  بفلسطين ككيان سياسي شرعي

 
نهاء االحتالل والحصول على االستقالل إ .3 :هدافأتحقيق ثالثة  إلىوتهدف هذه السياسات 

حماية المدنيين الواقعين تحت االحتالل، وهو ما  .2 . رضالسيادة الوطنية على األ والحقا   ،الوطني
معاقبة االحتالل على جرائم حرب  .1 . ليها فلسطينإتوفره المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت 

، وهي من مهام المؤسسات الدولية المعنية مثل محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل اقترفها
ن هذه السياسات هي إف ،"تدويل الحل"مفهوم  لتعريفاالطار التنفيذي ذا اتفقنا على هذا ا  و   .الدولية

 .منتهاها تليس وحتما   ،بدايتها تحلقة من مسيرة تدويل القضية الفلسطينية، وليس
 

 وسلو قطع التدويلأ :استهالل تاريخي
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فكرة جديدة في الحركة الوطنية الفلسطينية، فمنذ  ،لم تكن فكرة التدويل، وما تبعها من سياسات
حدى إلى تدويل القضية الفلسطينية، وكان التدويل إات سعت منظمة التحرير الفلسطينية يالسبعين

االعتراف بحق تقرير المصير  إلىاالستراتيجيات التي اتبعتها المنظمة للوصول ( وليست الوحيدة)
وسلو قطع أن مباحثات وتوقيع اتفاق أعاءنا ن اد  إال أقلة، قامة دولة مستإللشعب الفلسطيني عبر 

حل الصراع عبر مفاوضات  إلىأي التوصل  ؛الثنائية مسيرة التدويل لصالح استراتيجية المفاوضات
ن تدويل أتوغلنا في تاريخ الصراع، نجد ذا إوالحقيقة، إنه   .وتسويات سياسية بين طرفي الصراع

لحق فيه وعد بلفور، أبصك االنتداب الذي  الحل بدأ مع وعد بلفور، مرورا  تدويل و القضية الفلسطينية 
ر وعد بلفور وصك االنتداب عن فكرة عب   . وثيقة دولية رسمية إلىوبذلك تحول من وعد سياسي 

ات، يواخر الثالثينأبلجنة بيل في  وعبورا  وروبا، أخرى، وهي المشكلة اليهودية في أتدويل مشكلة 
شكال أمن  كل هذه القرارات كان شكال   . 3991نوفمبر /تقسيم فلسطين في تشرين الثانيوانتهاء بقرار 
والسابقة، أن الحالية تتم بمبادرة  ةوالفرق بين سياسات التدويل الراهن  .ةللمشكلة اليهودي تدويل الحل

، تم طراف الصراع، وهو الطرف الواقع تحت االحتالل، بينما تدويل الحل قبل نكبة فلسطينأحد أ
 .تجنب تدويل الصراعإلى وكان يهدف تدويل الحل    .و االستعماراالنتداب أبمبادرة من دولة 

 
جمعة العامة، مم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب في ال، قبلت األ3919في العام 
م المتحدة اسمم ، استبدلت األ"استقالل فلسطين"عن  3911ول ة في كانون األعلنت المنظمأوعندما 
دت الجمعية العامة أي   ه،نفس وفي القرار  .كعضو مراقب في الجمعة العامة" فلسطين"باسم  المنظمة،

مم المتحدة في ذلك الوقت لم تتخذ األ  .استقالل دولة فلسطين إعالنقرار المجلس الوطني الفلسطيني 
 ،االستقالل، كعضو في الجمعة العامة بإعالناعترافها من رغم على البعضوية دولة فلسطين،  قرارا  

 ،قامة السلطة الفلسطينيةإوبعد  . 3991عام الراضي المحتلة وذلك لغياب سيطرة المنظمة على األ
ة يعطي الحق للممثل الفلسطيني في التحدث في الجمعأُ و  ،مم المتحدةتحسن التمثيل الفلسطيني في األ
خرى عضو أ، وتقديم اقتراحات للجمعية العامة بمشاركة دولة كافة العامة، والمشاركة في اجتماعاتها

من كان مجلس األ ،عالوة على ذلك . وسطفي الجمعية العامة في قضايا تتعلق بفلسطين والشرق األ
كمراقب في نقاشات المجلس في مسائل تتعلق بالمصالح الفلسطينية، وهو يستدعي الممثل الفلسطيني 

في الجمعية " مراقب"ن مكانة إلى أشارة تجدر اإل  .مكانة فلسطين الدوليةل ضافيا  إ ما اعتبر تحسينا  
لقرارات الجمعية العامة كجزء من مساحة  ةخاضع يوه ،مم المتحدةالعامة غير مؤصلة في ميثاق األ
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 . ة العامةين يشارك في التصويت في الجمعبأحق ال( المراقب)دون منحه  ،العمل السياسي الممنوح لها
 ممعضوية األطار إدول غير منضوية في  :مجموعات لثالثة المراقب في الجمعة العامة تمنح صفو 

، األوليمبيةحمر واللجنة وهو وضع خاص للفاتيكان، منظمات دولية مثل الصليب األ ،المتحدة
وبعدها تحول التمثيل  . 2132حتى العام  فقط فلسطينفيها  تواجدتخيرة وفي المجموعة األ . كيانات

عام المم المتحدة التصويت في األ بعد لى دولة في مكانة عضو مراقبإ" كيان مراقب"الفلسطيني من 
وهو ما يمنحها  . 2133عام الفي  المسعى الفلسطيني في مجلس األمن إخفاقعقب أالذي  ،2132

الجمعية العامة، وهي تحمل المواثيق والمعاهدات الدولية، والتصويت في و لى المؤسسات إاالنضمام 
 .فلسطين كدولةمم المتحدة براف األفي طياتها، اعت

 
 أسباب التدويل على المستوى الفلسطيني

خاذ قرار بسياسات التدويل على المستوى ات   إلىمجموعة من األسباب التي أدت  إلىيمكن اإلشارة 
 :الفلسطيني، ومنها

 
 تآكل خيار المفاوضات .1

شكل خيار المفاوضات الخيار االستراتيجي الذي أعلنت عنه منظمة التحرير الفلسطينية لحل 
دولة فلسطينية مستقلة، وقد استمرت السلطة  إلى، أو على األقل للوصول إسرائيلالصراع مع 

االستراتيجية، وقد اعتبرها الرئيس هذه في الفلسطينية التي نتجت عن خيار المفاوضات 
تميزت و   .2133عام اللخيار السياسي الوحيد أمام الفلسطينيين حتى محمود عباس ا
عن المسار العربي، وشكل هذا  اإلسرائيليبانفراد المسار الفلسطيني  أوسلوالمفاوضات منذ 

عن تدويل أو أقلمة الصراع على المستوى العربي، وهو تآكل الدائرة  جزئيا   القرار انسحابا  
، في 3991عام الالمفاوضات توقفت منذ " ثمار"أن  إال . حلمن تدويل الصراع وال األولى
في الواقع االحتاللي واالستعماري  ءلم يتغير شي ،منذ ذلك الحين  .حول الخليل "واي"اتفاق 

ته على الفلسطينيين من خالل زيادة عدد المستوطنين، أ، بل زاد هذا الواقع من وطاإلسرائيلي
 األدوات ىحدإ إلىالمفاوضات تحول بذاته  أنتجتهالواقع الذي ن إتهويد القدس، ال بل و 

لعمليات مثابرة ومنظمة للتطهير  خاصة مناطق ج، التي باتت هدفا  بالجديدة لالحتالل، و 
 شيءمن تغيير ، "واي" أعقبتلم تسهم كل جوالت المفاوضات التي   .العرقي، والضم الزاحف
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خيار الحل  أيضا  ، فشل (أي الحل المرحلي) أوسلوخيار  تراجععد على أرض الواقع، فب
، ولم تثمر أي مفاوضات في ظل الحكومة (سينابولأفي كامب ديفيد و )النهائي دفعة واحدة 

أن اتجاه  وبات واضحا    .2119عام العن أي نتيجة منذ  نتنياهوالحالية التي يترأسها بنيامين 
قع القائم وتغييره لصالح االحتالل االو ، هو الحفاظ على 2119عام المنذ  اإلسرائيليةالحكومة 

 .فقط
 

 محدودية المقاومة العسكرية .2
، ليس 2111عام ال األقصىفي انتفاضة  ،مؤخرا   ،تنبع محدودية الخيار العسكري كما ظهرت

نما فحسب من غياب استراتيجية مقاومة منظمة في صفوف الفلسطينيين نتيجة  أيضا  ، وا 
تغييرات في النظام الدولي وميزان القوى، التي فرضت توجهات قيمية جديدة في القاموس 

التي سياسات التدويل ضمن المنظومة القيمية الجديدة،  ،بدورها ،الدولي، والتي فرضت
نبذ العنف والتماهي مع الحلول الدبلوماسية، والخلط بين  شملت، من ضمن ما شملت،

المشهد ن إف، النقطة السابقةعالوة على ذلك، وفي اتصال مع  . والمقاومة الشرعية اإلرهاب
الفلسطيني تعامل مع المقاومة المسلحة والمفاوضات بدوغمائية مطلقة، فكل خيار نفى الخيار 

كصراع بين خيار المفاوضات وخيار  في الكثير من لحظاته الثاني، وظهر التاريخ الفلسطيني
 .تباين في تصور المشروع الوطني الفلسطيني إلى ةإضافالمقاومة، 

 
 واإلقليمية الدولية تينالتغييرات على الساح .3

فرض النظام الدولي بعد الحرب الباردة، سياسات التدويل السلمي كنهج مفضل في حل 
المختلفة،  األطرافبين  وأيديولوجيزها من فرز سياسي الصراعات، فالحرب الباردة، وما مي  

الذي وسع مساحات النضال والعمل السياسي، قد تقلص في النظام الدولي ما بعد الحرب  األمر
ثنية والقومية، وأجبر الفاعلين المحليين في وفرض سياسات جديدة على الصراعات اإلالباردة، 

على  وأوسلو  .تبني سياسات وخيارات جديدة في التعاطي مع الصراع علىهذه الصراعات 
في جوهره نه إف، إحرازهاأنه قطع مسيرة تدويل الصراع التي حاولت منظمة التحرير من رغم ال

في العالم  األخيرة األحداث، فإن اإلقليميةأما على مستوى الساحة   .محاولة أولية لتدويل الحل
العمق العربي لفلسطين، ولو ضعف أوالداخلي،  األهلياالقتتال و التشرذم  خاصةبو  العربي،
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فرز أفي فلسطين، كما أنه  األرضيير الكثير على لقصير، ولكنها كافية لتغعلى المدى ا
 .فيها هما  م موقعا   إسرائيلخارطة تحالفات جديدة تشكل 

 
 االنقسام الداخلي الفلسطيني .4

 أوطرفي االنقسام حد أعلى دراسة ساندرا بوردا آنفة الذكر، فإن االنقسام الداخلي يدفع  عطفا  
 اإلنجازمن خالل  األطرافتدويل الصراع، وذلك كجزء من ترميم شرعية أحد  إلىالطرفين 

سياسات  إلىالسياسي والحصول على الشرعية الدولية كممثل للشعب، وقد يدفع الطرف المقابل 
 . وعلى الخارطة السياسية األرضلى تعزيز وجوده ع إلىتهدف  ،وربما متناقضة ،تدويل موازية

تحدثت عنه بوردا في الحاالت البحثية التي ي ذالاالنقسام الفلسطيني هو أخطر من االنقسام 
ليس بينهما  ،انقسام جغرافي يتعمق نتيجة تقاطعه معالفلسطيني  السياسي درستها، فاالنقسام

وجهاز  ،االنقسام سلطة، بيروقراطية، حكومةطراف أتواصل على األرض، ولكل طرف من 
وفي سياق التدويل، لكل طرف سياسات تدويل مختلفة، فحماس   .ات مدنيةأمني، ومسؤولي

تدويل قضية الحصار على قطاع غزة لحل مشكلة الحصار وتعزيز حكمها هناك،  إلىتسعى 
تدويل االعتراف، للحصول على شرعية دولية وقانونية بدولة  إلىالفلسطينية تسعى والسلطة 
ياسات التدويل لدى طرفي الصراع في المشهد االنقسام يدفع نحو تعميق س  .مستقلة

 .الفلسطيني
 

 :في تحديات التدويل وعوائقه سريعة تأمالت
 

 :ةاستراتيجيالتدويل ليس  .1
الرئيس محمود علن أ، عندما 2133ن قراءة الخطاب والسلوك السياسي الفلسطيني منذ أيلول إ

ن التدويل ليس ألالعتراف بدولة فلسطين، يبين  األمنعباس عن تقديم طلب لمجلس 
نمامنتهية بالنسبة للسلطة الفلسطينية،  ةاستراتيجي  اإلقليميةخيار فرضته الظروف  وا 

والواليات المتحدة  إسرائيلالضغط على  إلىكانت تهدف هذه الخطوة   .اإلسرائيليةوالسياسات 
كان الحاضر في هذه السياسة  -اسيكخيار أس-فالمفاوضات   .خيار المفاوضات إلىللعودة 
من وجهة النظر الفلسطينية  ة  مشروط تالمفاوضات كان إلىن العودة أصحيح   .وهدفها
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ن أ إالبالحديث عن دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران ووقف االستيطان، 
 2133غسطس أ/هذا الخيار، وفي آب إلىالخطوة في سبيل العودة  أهميةذلك ال يقلل من 

 اإلقدامالشروط الفلسطينية قبل من  الدولية الرباعيةاللجنة انتظرت القيادة الفلسطينية موقف 
بعد  األمنخاذ القرار بالتوجه لمجلس وقد تم ات  لطلب االعتراف،  األمنعلى التوجه لمجلس 

فشل  وقد . موقف من الشروط الفلسطينية إلىفي التوصل  أيلولفي بداية  "الرباعية"فشل 
منها غياب استراتيجية فلسطينية مثابرة  ،، ألسباب كثيرةاألمنالمسعى الفلسطيني في مجلس 

 .وواضحة المعالم قبل ذلك نحو تدويل القضية الفلسطينية
 

المتحدة بفلسطين كعضو مراقب في الجمعية  األمموعاد هذا السيناريو على نفسه في اعتراف 
نها أمنذ البداية  ، كان واضحا  إسرائيل، وما لحقه من جولة مفاوضات مع 2132عام الالعامة 
الوضع  إلبقاءتملك استراتيجية واضحة المعالم  اإلسرائيليةالحكومة ن ألالفشل،  إلىستؤول 

واالستفادة منه عبر تعزيز االستيطان والتطهير العرقي في  ،هالسياسي القائم على ما هو علي
عت السلطة ، وق  2139في ربيع  األخيرةوبعد فشل جولة المفاوضات  . (ج)القدس ومناطق 
اتفاقيات ومعاهدات دولية كرد فعل سياسي على فشل  إلىطلب االنضمام  الفلسطينية على

 خطوةن التدويل كان أ، وهنا نجد األسرىسراح طالق إمن  اإلسرائيليالمفاوضات والموقف 
 .ة واضحةسياسي ةاستراتيجيوليس  ،إلسرائيلعقابية 

 
 :تدويل الحل ال يعني الحل .2

ككيان في أو شروط لالعتراف بكيان سياسي كدولة،  ةربعأ إلىيشير ميثاق األمم المتحدة 
 . عالقات خارجية إدارةالقدرة على  ،، جهاز حكومي فاعلاألرضالشعب،  :صيرورة الدولة
على  ةمتفاوتة، فهي موجودالسلطة الفلسطينية تملك هذه المقومات بدرجات ن إيمكن القول 

، كما في الضفة الغربية الحد األدنى من التواصل الجغرافي بين المناطق التي تسيطر عليها
شبه  أوأمام االعتراف بكيان سياسي كدولة  ن غياب حدود واضحة وثابتة ال يعتبر عائقا  أ

ق المرحلي بين االتفان إف ،بالنسبة للعالقات الخارجية  .دولة، أو كيان في صيرورة دولة
سرائيلمنظمة التحرير الفلسطينية  د مساحة العالقات الخارجية للسلطة الفلسطينية، فهي ، حد  وا 

في هذا المعاهدات التي تقيدها  فعالوة علىليست كاملة السيادة على عالقاتها الخارجية، 
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مكن ال ي  .تقيدها أكثر من المعاهدات األرضالمعطيات الموضوعية على ن إف، المضمار
تتعامل بجدية وبحساسية وريبة من سياسات التدويل الفلسطينية، ولكن لم  إسرائيلن أ إنكار

لتغيير موقفها وسياستها  اإلسرائيليةعلى الحكومة  ناآلتنتج هذه السياسات قوة ضاغطة حتى 
 :، نسردها دون تفصيلعدة أسباب إلىاالستعمارية على أرض الواقع، وذلك يعود 

 
 .مضاد للتدويل الفلسطيني إسرائيليبتحرك سمح تي تالتغييرات في النظام الدولي  -
، بدعم سياسات تدويل الحل عند الفاعلين الدوليين، بتفاوت بينهم طبعا   اإلرادةغياب  -

 .األوروبي، مثل االتحاد إسرائيلالضغط على  أوالعزلة  أومستوى العقاب  إلىتصل 
 .جاعة التدويلاالنقسام الفلسطيني يضعف من ن -
تدويل االعتراف والضغط نحو المفاوضات وليس حل الصراع،  إلىالتدويل يهدف  -

المفاوضات لحل  إلىتشترط العودة  ،لذلك فحتى الدول التي تعترف بدولة فلسطين
 .أيضا  الصراع، وهو مطلب فلسطيني 

 
 :تدويل الحل ال يعني تدويل الصراع .3

تقوم سياسات تدويل الحل الفلسطينية على الحصول على االعتراف بها كدولة وكعضو في 
تدويل  األمرتدويل الحل هو في واقع ن إفالمؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك 

وأهمها التحرر من قبضة الكولونيالية  ،شروط الدولة بكاملها بكيان سياسي لم يلب  االعتراف 
تكون هنالك سيطرة  األولىفي الحالة بين حالتين من تدويل الحل،  جب التمييزي  .اإلسرائيلية

والشعب سيطرة كاملة، ويبقى لديها مشكلة االعتراف الدولي بها  األرضسياسية على طة سلل
ة القبرصية التركية على قبرص التركية، حيث تسيطر الحكوم ككيان سياسي دوالني، مثل حالة

على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة، وبين الحالة الفلسطينية، األرض، وتحاول الحصول 
باع سياسات تدويل االعتراف بكيان لم يتحرر من االحتالل، بمعنى أن تدويل التي يتم فيها ات  

النضال  وبعدها يأتياالحتالل،  إنهاء إلىتدويل الصراع الذي يهدف  يسبقالحل أو االعتراف 
الحالة الفلسطينية هي حالة فريدة في ذلك، وربما  . عترافالدولي والدبلوماسي من أجل اال

ية في عصر ما بعد الكولونيالية، التي تفرض عليها أدوات ما خر حالة كولونيالآبسبب كونها 
ن تدويل الحل ال يشمل تدويل الصراع، لذلك تشترط الدول التي إ  .بعد بعد الكولونيالية
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الصراع عبر مفاوضات ثنائية بين الطرفين، وهو ن يتم حل أتعترف بالدولة الفلسطينية 
 .يضعف فاعلية التدويل

 
 الحلوتدويل  إسرائيل
من تدويل الحل واالعتراف  اإلسرائيليمع التدويل بجدية، وال يمكن التقليل من القلق  إسرائيلتتعامل 

 :ألسباب التاليةى الإبرفض التدويل يعود  اإلسرائيليالفلسطيني، ولكن التعنت 
 

تمثل التجربة التاريخية اإلسرائيلية في قيام الدولة أن االعتراف : التجربة التاريخية اإلسرائيلية  .3
األمم المتحدة بدولة يهودية في فلسطين،  تاعترف 3991ال يكفي، ففي تشرين الثاني  هوحد

من الناحية الرمزية والشرعية فقط، بينما الذي حقق هذا  هما  مولكن هذا االعتراف كان 
، 3991اليهودي حتى أيار " الييشوف"العتراف على أرض الواقع هي الحرب الذي خاضها ا

 .واستمرت بها إسرائيل بعد ذلك
كانت في  فلسطينعي أصحاب هذا التوجه في إسرائيل، أن يد  : التجربة التاريخية الفلسطينية  .2

دولة فلسطينية، ، عندما أعلن ياسر عرفات عن إقامة 3911سيناريو مشابه في تشرين الثاني 
 91/311رقم  دولة، وبعد شهر أصدرت األمم المتحدة قرارا   11واعترف حينها بدولة فلسطين 

( إسرائيل وأمريكا)دول وبمعارضة دولتين  319الذي اعترف بإعالن االستقالل، وأيد القرار 
سطينية على بالنسبة للدولة الفل إال أن ذلك لم يغير من واقع الحال شيئا    .دولة 19وامتناع 
 .األرض

االنقسام الفلسطيني، بين غزة التي تسيطر عليها حماس، وبين الضفة الغربية التي تقع تحت   .1
 وبخاصة، في ظل هذا االنقسام شيئا  سيطرة السلطة الفلسطينية، حيث أن االعتراف ال يعني 

 .ن حماس قد عارضت التوجه إلى األمم المتحدة كخيار سياسيأ
، %91على منطقة واحدة في الضفة الغربية ال تتجاوز  الفلسطينية تسيطر عمليا  ن السلطة إ  .9

من % 91وهي تشكل فعليا  ،تحت السيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية" C"بينما تقع مناطق 
الديني إلى  -حتى من اليمين االستيطاني مساحة الضفة الغربية، هذه الحقيقة دفعت أوساطا  

للسلطة الفلسطينية على  إما كعقاب ،المناطق تحت السيادة اإلسرائيليةالمطالبة بضم هذه 
ما كخيار سياسي إسرائيلي إلنهاء الصراع ،المتحدة األممتوجهها إلى  بحيث تشكل مناطق  ،وا 
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 بشكل زاحف وتدريجي لسلطة فلسطينية، بينما تضم إسرائيل السلطة الفلسطينية اآلنية أرضا  
 ".C"مناطق 

 
 خالصة

ما نسميه في هذه الورقة تدويل االعتراف، وهو طار إفي  2133تندرج السياسة الفلسطينية منذ العام 
 :يحمل تدويل االعتراف مصادر قوة كبيرة للجانب الفلسطيني . عن تدويل الصراع -برأينا–يختلف 

في الساحة الرمزي والدبلوماسي و المؤسسات والمعاهدات الدولية، الحضور السياسي،  إلىاالنضمام 
دوات دولية لم تكن متوفرة في السابق، التعامل مع أمواجهة دولة االحتالل من خالل  إمكانيةالدولية، 

القضية الفلسطينية حاضرة  إبقاءالدولة،  ما دونالسلطة الفلسطينية كدولة وليس مجرد كيان سياسي 
 دول في الدبلوماسية العالمية ومصدر ضغط على دولة االحتالل للقبول بواقع الدولة بعد قبول غالبية

 .في األراضي الفلسطينية المحتلة م بصفة الدولة للسلطةلالعا
 

طيني، يحمل تدويل االعتراف قبل تدويل الصراع، جوانب تضعف المشروع الوطني الفلس ،في المقابل
فتدويل االعتراف غي ب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين في الوطن 
والشتات، واستبدلها بدولة فلسطين الممثلة لمواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فال تستطيع دولة 

تمثيل الالجئين  ىعلوهذا سيقلص من قدرة الممثل الفلسطيني   .ن تكون ممثلة لسكان خارج حدودهاأ
في دول " قلياتأ"ن تمثل أالحق لدول  ،عادة   ،الفلسطينيين خارج حدود الدولة، فالقانون الدولي ال يمنح

ص مساحات العمل السياسي ضمن حركة تحرر وطني، فإن التدويل يقل   ،عالوة على ذلك  .خرىأ
حالة الدولة، وهو يجعلها لصيقة  إلىألنه يفرض على الحركة الوطنية سلوكيات دولة قبل الوصول 

 .تدويل االعترافطار إض عليها في بمنظومات قيمية ُتفر 
 

هنالك معاهدات وقوانين دولية ن إفحتى بغياب التدويل الحالي، نه إال بد من القول،  ،في النهاية
حماية الشعب الواقع تحت االحتالل، ومعاقبة دولة االحتالل، مثل اتفاقية جنيف الرابعة،  إلىتهدف 
تدويل  إلىتهدف  تنظيما  التوجه نحو التدويل ضمن استراتيجية أكثر  المطلوب فلسطينيا  ن إفلذلك 

 إلى ، وفحص المكاسب والخسائر بين تدويل االعتراف دون تدويل الصراع، وبين العودةالصراع أوال  
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اعتمدت على استراتيجية ذا إمن حالة فضل أهنالك حالة  تليس  .الخلف نحو مواقع حركة التحرر
 .وتجتمع على مشروع وطني فلسطيني جماعي ،وتعيد اللحمة ،وطنية جماعية تنفي االنقسام


