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ى

ى

ى

 كلمة رئيس األكاديمية

 

 ،ًخّشك كىاُ غضة ألكسخى خفاس ٌالم ممخذ ألخذي ِؽش ظىت واملت واٌ ؼتى مجاالث الخُاة 

 إلنهاء هزا الخفاس 
ً
وخاللها خاٌو الؽّب الفلعىُجي أن ًماسط خله الذبلىماسخي الؽّبي والشظمي ظُّا

 الٍالم.

ُت الشظمُت ًلْ ِليها دوس أهبر، ومً هىا حّاٌم والىخبت الفلعىُيُت في ٌل جشاحْ دوس الذبلىماظ 

دوس الجالُاث الفلعىُيُت في الخاسج ِبر مىٍىمت مإظعاث ؼيلذ ئظىاد دبلىماسخي للؽّب الفلعىُجي 

 املداـش في كىاُ غضة.

ذ مً الخدؽُذ لفالح سفْ الخفاس مهم حّالذ الّمل الذبلىماسخي الشظمي مْ  ولخدلُم مٍض

فلعىُجي  باحماٌُُف ألدواث جأزحر أهبر وأفمل ِبر بشهامج ووجي مخفم ِلُه مْ جى  ،الذبلىماسخي الؽّبي

ت في الذاخل  وؼشاةذلدؽاسن فُه ميىهاث  ،سظمي وؼّبي  .والخاسجوهخب فلعىُيُت مخىِى

بر الباخث أ. بعام الفشفىذي الزي هخلذ م له بالؽىش مشهض غضة للذساظاث والاظتراجُجُاث ِو

ل، ً الذبلىماسخي الشظمي محةة خٌى اججاهاث الىخب الفلعىُيُت هدى دألداء لذم هزه الذساظت املالجٍض

  ،نهاء الخفاس ًِ كىاُ غضةوالؽّبي ججاه ئ
ً
ىال ذ مً الجهذ الذبلىماسخي الخىُم ـو ِسخى رلً ٌعهم في مٍض

 لشفْ وامل للخفاس ًِ كىاُ غضة.

 واهلل ويل التوفيق

 د. محمد ابساهُم املدهون 

ُاطت للدزاطاث العلُاأكادًمُت إلادازة والظ عزئِ
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ى
 

 

 مقدمت

حّخبر الذبلىماظُت أداة سةِعُت مً أدواث جدلُم العُاظت الخاسحُت للذولت، والخأزحر ِلى الذٌو والجماِاث           

لىق بالىشق العلمُت، الخاسحُت بهذف هعب الخأًُذ، وئن الىاٌش الى الذبلىماظُت ًجذ أنها ظالح كىي لىُل الخ

 ليل هىاحي الخُاة الُىمُت التي 
ً
لزلً ٌهش هزا الّلم الخذًث لُذسط الفالث والشوابي التي جشبي بحن الذٌو ؼامال

يىن لها جأزحر ظُاسخي ِلى الّالكاث بُنها وال ؼً أن هزه الّالكاث والفالث  .حّترك خُاة أي دولخحن في الّالم ٍو

اةل جذاس بها وكذ واهذ أبشص هزه الىظاةل هي ِملُت الخفاوك والخمشُل والاجفاٌ بحن بحن الذٌو جدخاج ئلى وشق ووظ

  "الذٌو والخيىماث والتي ِشفذ باظم " الذبلىماظُت

وبالخذًث ًِ الذبلىماظُت الفلعىُيُت ال بذ مً اللٌى بأن الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي مً دألهمُت بميان        

ت اللمُ ت الفلعىُيُت واظخمشاسها خالشة في الىحذان إلاوعاوي واملؽهذ الذولي وختى ال ًخم في الخفاً ِلى خٍُى

وعُانها في ٌل خالت الفىضخى التي حّفف باملىىلت، ولىً الذبلىماظُت ًجب أن جيىن أداة وحضء مً اظتراجُجُت 

ش ووجي اِخمذث ِلى الذبلىماظُت وا ظتراجُجُت ِمل وخُذة ووىُت ؼاملت فال جىحذ دولت في الّالم أو خشهت جدٍش

ت ودألمىُت، فالذبلىماظُت جىجح بلذس   ومغُبت دألدواث دألخشي، والعُاظت دألًذًىلىحُت والاكخفادًت والّعىٍش

ا كىة ووخذة الؽّب والخفافه خىٌ كُادجه وملذساجه وملذظاجه،  جفاِلها واِخمادها ِلى أوساق كىة أخشي، خفـى

لىماظُت، وئرا نهمذ جبلي مّخمت ال حعخىُْ أداء املهام املىاوت بها في ِفش "وأن الذولت ال ًمىً أن جنهن دون الذب

 (.   5:2004حعىده الجةاِاث وحعابم املفالح")الؽىشي،

في هزه الىسكت البدشُت ظُلىم الباخث بأخز اججاهاث الىخب الفلعىُيُت ملّشفت دوس الذبلىماظُت       

      الفلعىُيُت في ئنهاء الخفاس ًِ كىاُ غضة.  

ُت ئلى خذ ما ًِ الذٌو دألخشي، فال ًخلُذ دوس الذبلىماظُت         وجخمحة الذبلىماظُت الفلعىُيُت بخفـى

الفلعىُيُت ِلى البّذ الخمشُلي، ئهما هي دبلىماظُت هفاخُت في دألظاط ملجابهت الاخخالٌ، وحّخبر الذبلىماظُت أداة 

للخأزحر ِلى الذٌو والجماِاث بهذف اظخمالتها وهعب جأًُذها سةِعت مً أدواث جدلُم أهذاف العُاظت الخاسحُت 

 بىظاةل ؼتى. 

 وجتحدد مشكلت الدزاطت في الظؤا  السئِع التالي: 

هُف جشي الىخب الفلعىُيُت دألداء الذبلىماسخي الفلعىُجي بؽلُه الشظمي والؽّبي اججاه انهاء الخفاس ِلى كىاُ 

 غضة ؟
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 الفصل الاو                                          

 الىخب الفلظطُيُت واججاهاتها                                

 مقدمت

 في ِلم الـىفغ الاحخمـاعي، ئلى حاهب الّذًذ مً الّلىم          
ً
شي أن مفهىم الاججاه مً أهثر املفاهُم اظخخذاما ٍو

 دألخشي، وسبما ٌّىد رلً ئلى هثرة ٌهـىسه فـي الذساظاث الخجش 
ً
ت باإللافت ئلى أن هزا املفهىم ًدمل كذسا ٍبُت والىٍٍش

لى هىاق الجماِت، وهزلً ِلى همارج ٍِشمت مً الشلافـت؛   مً املشوهـت ممـا حّله ٌعخخذم ِلى هىاق الفشد ِو
ً
هبحرا

لمـاء الاحخمـاُ. )املفذس،   ). 95: 2002دألمش الزي أدي ئلى أن ًيىن هلىت الخلاء بحن ِلماء الىفغ ِو

ّذ هشبشث ظبيـعش          "أٌو مً اظخخذم مفهىم الاججاه خحن كاٌ في هخابه املبادب دألولـى،  ( Spencer. H) َو

Principles First The "  ىلىا ئلى أخيام صخُدت في املعاةل الجذلُت ٌّخمذ ئلى خذ هبحر ِلى 1862ِام م : ئن ـو

 .(8: 1986والاؼتران فُه ) بللـِغ،  الاججاه الزهجي الزي هدمله أزىاء ئـغاةىا ئلى هزا الجذٌ

وهزا   ،  وئن مفهىم الىخبت كذ ًخذخل في ِالكاث جلاوْ ظىاء بؽيل أفلي أو سأسخي مْ مفاهُم مخخلفت         

،  الخلاوْ ٌّبر ًِ أسلُاث مؽترهت بحن هزه املفاهُم ومفهىم الىخبت مشل مفهىم الجماِت ومفهىم الىبلت الخاهمت

 (2:1999. )خشبىػ،  واللُادة العُاظُت والاسظخلشاوُت ، والىبلت العُاظُت

لى الشغم مً جلاوْ او جشادف مفهىم الىخبت مْ هزه املفاهُم وهى ما ًثري املفهىم ئال أن الذساظاث          ِو

العلىهُت وما بّذ العلىهُت كذ أزشث املفهىم بأن حّلذ مً املمىً أن ًىٍش الي الىخبت مً مىىلم الخخفق 

فىجذ   ، الزي جلىم به، وهى دألمش الزي حّل اظخخذام الاكتراب الىخبىي في الخدلُل ًلترب أهثر مً الىاكْوالذوس 

المُت ، والىخبت الاكخفادًت ِلى ظبُل املشاٌ الىخبت الشلافُت   ، ، والىخبت الصخافُت ، والىخبت البرملاهُت ، والىخبت الِا

الُت والىخب املهىُت ، خُث ًىحذ داخل ول كىاُ  ُث هجذ هىان ما ٌؽبه إلازشاء للمفهىمالخ؛ خ  … ، والىخب الٍش

لىم بأدواس الىخبت فُه وال ٌعدشجي مً رلً كىاُ دون آلاخش  (.9: 1997)مىفىس،  . مً هى مإزش ٍو

 ًِ مفهىم الاججاهاث وأهمُتها :
ً
 ًِ الىخبت ومدذداتها وزاهُا

ً
 في هزا املبدث ظيخدذر ًِ هلىخحن أظاظِخحن أوال

 
ا
 :  الىخبت ومحدداتهاأول

 مفهوم الىخبت: . أ

لفذ بها وبلت أو أكلُت مً Eliteٌّذ مفهىم الىخبت )         ( مً املفىلخاث التي ٌّجى بها ِلم الاحخماُ العُاسخي. ٍو

الففىة املخخاسة مً أفشاد املجخمْ، جخمخْ بمإهالث وكذساث وبُُّت أو مىدعبت، وحّشف بامخُاصاتها العُاظُت 

ت والّلمُت والشلافُت. أي: جلترن الىخبت باللىة، والجاه، واليعب، والىسازت، والىفىر، والّلم، والاكخفادًت  والّعىٍش

 (74:2015والذًً، والعلىت، واملجذ، والؽهشة، والخمحة الاحخماعي الخاسق. )خمذاوي، 

ت حّاٍسف خٌى مفىلح الىخبت أبشصها ما حاء في اللىامِغ إلاهجلحة        ّشف بأنها للذ ولّذ مجمِى
ُ
ًت، خُث ح

مُف كامىط أوهعفىسد أنها "فئت  ت مً الىاط في املجخمـْ، التي لها مياهتها املخمحةة وراث اِخباس". ٍو "أكىي مجمِى

احخماُِت حّخبر دألفمل مً غحرها بعبب اللىة أو الفً أو الثروة التي جملىها"، ولم ًخشج الفلهاء ًِ ظىت 

 مً خالٌ 
ً
ً، ئر ًبذو أًما مىً املفعٍش هخب الفله، أن الفلهاء اظخخذمىا لفَ الىخبت هيلمت ولِغ همفىلح، ٍو
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م بمّىاه إلاًجابي. )خمذاوي،   ئلى ؼهشة مفىلح الففىة بعبب وسود مؽخلاجه في اللشآن الىٍش
ً
أن ًشحْ العبب أًما

74:2015) 

اث الىخبت خٍُذ باهخمام الباخشحن الفلعىُيُحن في الذساظاث   شي الباخث أن مىلِى العُاظُت، وكذ اهخمذ ٍو

الذساظاث العُاظُت في جىىس دساظت الىخبت في ٌل الذساظاث العُاظُت الخذًشت، واهخمذ بذساظت حمُْ الجىاهب 

مم في دساظت  والّىامل الاحخماُِت والخلفُت الّلمُت والٍشوف ودألولاُ املخّللت بالىخب، مما ألفى كىة ِو

 الىخب الفلعىُيُت.

ا، وأن الفّل )وأؼاسث دساظاث         ًُ (  Elite( اؼخم مً الفّل الالجُجي ) eligereالىخبت بأن أـل املفهىم لِغ ِشب

الىخبت، فمفهىم الىخبت الّىفش املخخاس أو املىلٌى مً زلافت ما، ودألفشاد الزًً ٌؽغلىن مىاـب ِلُا، ففي البذاًت 

ث املفىلح ِىذما اظخخذم في الّلىم الاحخماُِت، أؼاس املفهىم ئلى العلْ وحىدتها، وفي الّفش الخذًث حغحرث دالال 

حن والىبالء، ومً هىا أـبذ مفهىم  فأـبذ ٌؽحر ئلى العمى وسفّت املياهت في العلم الاحخماعي مشل هباس الّعىٍش

 (109:2001الىخبت بؽيل ِام ٌؽحر ئلى حماِت مً الىاط جدخل مياًها ممحًةا في املجخمْ.)ظلمان،

لُت أي ًلابلها بالّشبُت الففىة Elite)أن )  ئلى أؼاس فلذ والذولُت، العُاظُت اثاملفىلخ معجم أما        أي اللىم، ِِ

ىدعب دألغلبُت، جدىم هفىر راث أكلُت أنهم  ـاخبت وبلاث ئلى ًىدعبىن  الزًً أي الففىة بالىسازت، ئلى الاهدعاب ٍو

خمخّىن  الامخُاص  خالٌ مً حماِاتهم إلداسة وظُاظُا كُادًا، وساد الففىة هزه املُالد، لخلّب مىز املشهض بىفغ ٍو

تراف  (53:1989.)بذوي، ـفًىة بففتهم بهم الخللاتي الِا

؛ رلً أن املجخمّاث       للذ اظخخذم مفهىم الىخبت مىز البذاًت ِىذ ِلماء الاحخماُ والعُاظت همفهىم الخىُى

مً الىخب املخخففت مشجبىت بالىٍام الاحخماعي الخذًشت ال جىحذ بها هخبت واخذة مخياملت وئهما جىحذ بها أؼياٌ 

ت، جخمشل هزه الاؼياٌ في الشظامحن  الزي جشجبي به وبىشق مخخلفت ورلً وفلا لخخفق ول منها ولزلً فهي مخىِى

ماٌ هجىم العِىما، الّلماء وسحاٌ الذًً خُث ًإزش ول منهم في مجاٌ مخخلف بدعب  والفىاهحن، سحاٌ الِا

 (34:1978للىخبت حّىغ خاـُت الخّذد في املجخمّاث الخذًشت.)بىجمىس،جخففه وهزه الخّذدًت 

ومفىلح الىخبت ٌعخخذم همشادف لـ"الىخبت الخاهمت" و"الىبلت العُاظُت" و"الىبلت الخاهمت" و"الفئت       

 (20:2000ـاخبت العُىشة العُاظُت" )البرغىسي،  -الللُلت التي جمخلً العلىت الخلُلُت

باخث فان الىخبت الفلعىُيُت هخبت فاِلت أهثر مً غحرها مً وبلاث املجخمْ في سظم الخشان ومً وحهت هٍش ال

 اهىالكا مما جمخلىه مً ممحةاث.
ً
 أو ئًجابا

ً
 العُاسخي داخل الذولت ومجخمّها العُاسخي بمخخلف الاججاهاث ظلبا

:  الاججاهاث وأهمُتها
ا
 ثاهُا

 مفهوم الاججاهاث: . أ

ًف           لذي املخخففحن في هزا املجاٌ، اظخخلق ألبىسث حٍّش
ً
 واهدؽاسا

ً
 وكبىال

ً
ا ا لالججاهاث ٌّذ أهثرها ؼـُِى

خُث ًشي أن الاججاه" هى خالت مً الاظخّذاد أو الخأهب الّفبي والىفسخي، جيخٍم مً خالله خبرة الصخق وجيىن 

اث واملىاكف التي حعد شحرها هزه الاظخجابت. راث جأزحر جىحُهي أو دًىامي ِلى اظخجابت الفشد لجمُْ املىلِى

(http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport) 

لـت مخمُـضة ومخماظـىت  ت ًخّلمها الفشد في بُئخه الاحخماُِت وتهذف ئلى جلُُم دألؼُاء بىٍش الاججاه هـى مُـل أو هِض

مىحهت لابىت  (  أن الاججاهاث ِباسة ًِ مدذداث12:1986وبُّذة ول البّذ ًِ الخماد والخىافش. )مِؽل،
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ومىٍمت للعلىن الاحخمـاعي مً الفشد، وهي أظالُب مىٍمت مدعّت في الخفىحر والعلىن وسدود الفّل ججاه الىاط 

  .والجماِـاث واللماًا الاحخماُِت

الاججاهاث ِباسة ًِ الخالت الىحذاهُت أو الاهفّالُت للفشد هدى مىلُى ما. والخـي جخىـىن بىاء ِلى ما ًىحذ لذًه مً 

، وكذ جإدي هزه الخالت الىحذاهُت بالفشد ئلى اللُام ببّن الاظخجاباث م ّاسف ومّخلذاث وخبراث ًِ هزا املىلُى

خدذد مً خالٌ هزه الاظخجاباث دسحت سفن الفشد أو كبىله ملىلُى الاججاه  أو دألفّاٌ في مىكف مّحن، ٍو

 ( 231:1990)خلُفت،

ؽحر ماسؼاٌ ئلى أن الاججاه في مّى          اه الفمفاك هى جىحـه هدى شخق، أو مىكف، أو هٍام، أو ِملُت َو

ّذ مإؼشا ًِلى كُمت أو اِخلـاد هـامً وساءها، أو ٌّشف بؽيل مخخلف ِىذ أولئً الزًً ًفشون ِلى  احخماُِت، َو

لت ما )مدعلت ئ  للعلىن بىٍش
ً
لـى أن الاججاهاث ال ًمىً أن حعخيخج ئال مً العلىن املالخَ فلي، باِخباسها مُال

 (79: 2000)ماسؼاٌ، .خـذ مـا( ججـاه دألشخاؿ واملىاكف

 ب. أهمُت الاججاهاث:

جخمشل أهمُت الاججاهاث في وىنها حّىغ ئدسان الفشد للّالم املدُي بـه، واظـخخذامه للمّلىماث ًِ هزا        

ُذ داخلي حاهض ٌُّىه ِلى جلذًش حجم دألؼُاء ودألخذار، وا خخباس خلُلتها، ورلً مً الّالم خُث جمذ الفـشد بـش

 (.5: 1995وحهت هٍش مفالخه واهخماماجه دألظاظُت )خلُفت،

اث املخخلفت ًيىن هدُجت لخأزش         هما أن بلاء الاججاه واظخلشاسه، أو حغحره، و ئًجابِخه أو ظـلبِخه هدـى املىلـِى

ملدُىت به ومّاًحر الشلافت التي ًخفاِل مّها، ولهزا الفشد باملشحراث املخخلفت املىحىدة في البِئـت املادًـت والاحخماُِـت ا

جخفف الاججاهاث بأنها وعبُت جخغحر بخغُـش مشحراتها، وهي بهزا املّجى ِباسة ًِ مُل ِام هدى مىلُى ما ًشجبي 

خمحة هزا املُل بالشبا ، ٍو ث بمّلىماث الفشد وخبراجه العابلت، وبمؽاِشه واهفّاالجه واظخّذاداجه هدى رلً املىلُى

بى،  ( 174: 1994اليـعبي بدُث ًمىً حّذًله أو حغُحره.)الِض

نها، وجخغحر مْ حغحر الضمان  شي الباخث أن الاججاهاث مخغحرة وجخغحر مْ حغحر الٍشوف الخـي أدث ئلى حؽىُلها وجيٍى ٍو

مىً أن هلٌى أنَّ ول ما ًإزش ِلى إلاوعان بؽيل مب اؼش، ًمىً أن وامليان، وال جفل ئلى معخىي اللُم الشابخت، ٍو

 ًيىن مىلُى اججاه خاؿ.
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 الفصل الثاوي

 الدبلوماطُت الفلظطُيُت السطمُت والشعبُت

 مقدمت:

كعم الباخث هزا املبدث ئلى زالزت فشوُ، دألٌو جدذر ًِ مفهىم الذبلىماظُت وأهماه الذبلىماظُت        

ُفت الذبلىماظُت، أما الفُش الشاوي فلذ جدذر ًِ ال خمشُل الذبلىماسخي الفلعىُجي وجىشق ئلى أهىاُ البّشاث والٌى

الذبلىماظُت و ئلى أرُس الّمل الذبلىماسخي بؽيل ِام والفلعىُجي بؽيل خاؿ خعب ما وسد في اللاهىن 

م(، أما الفُش الشالث ودألخحر فلذ جدذر باخخفاس ًِ واكْ الّمل 2005الذبلىماسخي الفلعىُجي والزي اكش في ِام)

 لفلعىُجي .الذبلىماسخي ا

: مفهوم الدبلوماطُت:
ا
 أول

 أ. مفهوم الدبلوماطُت:

هي ولمت ًىهاهُت اؼخلذ مً ولمت دبلىم او دبلىن ومّىاها وبم أو وىي أو زجي، والتي واهذ حّجى مخىىه أو         

تها)آٌ ؼاوي، ت ئلى وُخحن بلفذ الخفاً ِلى ظٍش  ( 35:1964هخاب أو سظالت ـادسة ًِ امللً أو سةِغ الذولت ومىٍى

وفي ِهذ الشومان اظخخذم املفىلح لُّجي الففاةذ املّذهُت راث الىحهحن املىبلحن واملخُىحن باجلان، والتي        

فه  واهذ حّىى لألشخاؿ املبّىزحن الى الخاسج لخمشُل إلامبراوىس الشوماوي. وأؼاس معجم اهعفىسد في حٍّش

) "بىاظىت العفشاء واملبّىزحن وهي ِلم وفً الذبلىماظُت للذبلىماظُت ِلى أنها "ئداسة الّالكاث الذولُت

 (4:2001خذًذ،

، أوهى ِمل الذبلىماسخي ومهىخه، والذبلىماظُت حّشف أنها       وحّشف الذبلىماظُت ِلى أنها: ِلم وفً جمشُل الذٌو

خُت والؽ شوه املخممىت في ِلم املّشفت بالّالكاث اللاهىهُت والعُاظُت واملفالح املخبادلت والخلالُذ الخاٍس

املّاهذاث، أو هي فً جمشُل الخيىمت ومفالح البلذ ججاه الخيىماث والبلذان دألحىبُت، والعهش ِلى خلىق ووىه 

ومفالخه وهشامخه ختى ال جيىن غحر مّشوفت في الخاسج، هما أنها ئداسة الؽإون الذولُت وئداسة املفاولاث العُاظت أو 

 للخّلُماث الفادس 
ً
 (.39:2007ة بؽأنها)الؽامي،مخابّتها وفلا

ت بً ابي ظفُان في مجاٌ جدذًذ الّالكاث الذبلىماظُت ِلى انها      لى ان بُجي  (الذبلىماظُت بمىحب حّبحر مّاٍو

فا دكُلا  وبحن الىاط ؼّشة ملا كىّتها ان اسخىها ؼذدتها وان ؼذوها اسخُتها وجخممً هزه امللىلت الؽهحرة ـو

بؽش ومؽبها الذبلىماظُت بالؽّشة خُث جخمحة بالذكت واملشوهت والخشؿ ِلى اظخمشاس هزه للّالكاث التي جلىم بحن ال

ذم اهلىاِها ختى ولى واهذ مّللت ِلى ؼّشه  (35:2007)املجزوب،.الّالكاث ِو
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فاث ِذًذة للذبلىماظُت اخخلفذ في ولماتها وحؽابهذ في ممامُنها وهزهش بّن جلً الخّاٍسف       وهىالً حٍّش

 وأؼهشها:

الذبلىماظُت هي مماسظت ِملُت لدعحر ؼإون الذولت الخاسحُت وهي ِلم وفً؛ فهي ِلم ملا ًخىلب مً  .1

خيها واملىازُم في مّاهذاتها  دساظت ِمُلت للّالكاث اللاةمت بحن الذٌو ومفالخها املخبادلت وأـالت جاٍس

ظت ألهه ًشجىض ِلى املىاهب وحغحرها مً املىازُم الذولُت في املاضخي والخالش؛ وهي فً ال ًىدعب بالذسا

 (76:1990الخاـت، التي ِلى أظاظها اللباكت وخعً الىالم وفىه، والفشاظت وكىة املالخٍت )املدمىدي،

شف فُاك ان الذبلىماظُت هي فً جمشُل الخيىمت وسِاًت مفالح البالد لذي الخيىمت دألحىبُت والعهش  .2 ِو

ماٌ الذولُت بلىمُت املفاولاث  ِلى أن جيىن خلىق البالد مفىهت وهشامتها مدترمت في الخاسج وئداسة الِا

العُاظُت ومخابّت مشاخلها وفم للخّلُماث املشظىمت والععي الى جىبُم اللاهىن في الّالكاث الذولُت وي 

 (110:2010جفبذ املبادب اللاهىهُت أظاط الخأمل بحن الؽّىب والذٌو املخخلفت. )فُاك،

شه ئلى دألمم املخدذة في ـىْ العلم وخفَ   1992ىشط غالي ِام أما الخٍّشف الزي أوسدة العُذ ب .3 في جلٍش

اث بحن دألوشاف ومىْ جفاِذ لها الى  دألمً ِلى انها الّمل الشامي الى مىْ وؽىء مىاِص اث اللاةمت وجدٍى املىاِص

ها  (319:1992 )غالي،. ـشاِاث ووكف هزه الفشاِاث ِىذ وكِى

 ب. أهماط الدبلوماطُت

لذبلىماظُت املّاـشة بخّذد دألؼياٌ والفىس والاهماه، فلذ جىىسث الذبلىماظُت مً جخمحة ا      

دبلىماظُت مإكخت ئلى دبلىماظُت داةمت، ومً دبلىماظُت زىاةُت بحن دولخحن ئلى دبلىماظُت زالزُت ومخّذدة 

دًت اللاةمت في دألوشاف، كاةمت بحن الذٌو واملىٍماث الذولُت وإلاكلُمُت، والخىخالث العُاظُت والاكخفا

 هزا الّالم، ومً أهم أهماه الذبلىماظُت املّاـشة ما ًلي:

الذبلىماظُت الشىاةُت: التي جلىم ِلى الاجفاٌ واملفاولاث بحن دولخحن، وحّجى بمفالخها املؽترهت.)فُاك،  -1

184:2013) 

ذِى ئليها الذٌو أو الذبلىماظُت الجماُِت أو دبلىماظُت املإجمشاث: وهي جلىم ِلى ِلذ املإجمشاث التي ج -2

املىٍماث الذولُت وإلاكلُمُت أو الىواالث الذولُت املخخففت، ًىلم ِلى هزا الىُى مً الذبلىماظُت أًما" 

ل ئلى خل ملؽيلت مُّىت، أو  ت الخشهت، وحعتهذف الخـى الذبلىماظُت مخّذدة دألوشاف" وهي جدعم بعِش

ل ئلى اجفاكُت في مجاٌ   (20: 2010مّحن.) إلاكذاحي، الاجفاق ِلى مّاهذة أو الخـى

الذبلىماظُت البرملاهُت أو دبلىماظُت املىٍماث الذولُت: خُث ججشي مماسظتها مً خالٌ الذوساث الّادًت التي  -3

، خُث حّخبر املىٍماث الذولُت بمشابت  حّلذها املىٍماث الذولُت، في ٌل وحىد الىفىد الذاةمت للذٌو

ث الّاملُت للمىاكؽت الّامت، ورلً في ٌل املخىلباث الذولُت املتةاًذة بشملاهاث ِاملُت لىشح اللماًا واملؽىال 

 للعالم والامً.

الم: وهي الذبلىماظُت اللاةمت ِلى الاجفاٌ والخّامل مباؼشة بحن الؽّىب والخىٍُماث  -4 دبلىماظُت الِا

 العُاظُت والخيىماث. 
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، ًخم الذبلىماظُت املغللت: وحعمي أخُاها دبلىماظُت الخي العاخً، خ  -5 ُث ججشي اجفاالث بحن كادة الذٌو

جشي مً خالٌ هزه الاجفاالث جدلُم جفاهماث، أو جيعُم  خاللها جىلُذ مىاكف الذٌو بؽأن دألصماث، ٍو

 مىاكف خُاٌ كماًا دولُت تهم الجاهبحن.

بُت أو الذبلىماظُت الؽّبُت: وهي الاجفاالث التي جخم بحن الؽّىب، هخلً التي جلىم بها وفىد ؼّبُت أو وال  -6

ب بحن  الُت، ولِعذ لها ـفت خيىمُت، الغشك مً هزا الىمي الذبلىماسخي هى الخلٍش ِمالُت أو ٍس

 (25:  2014الؽّىب.) فُاك،

 ج. أذزع العمل الدبلوماس ي الفلظطُني

جىىسث الذبلىماظُت واخخلفذ أظالُبها ووظاةلها باخخالف الذٌو والخماساث وماسظتها الؽّىب ودألمم ِلى        

فُّذًً الذاخلي والخاسجي. وجىىسث الّالكاث الذولُت بخىىس هٍم الخُاة الاكخفادًت والاحخماُِت والشلافُت ال

ت والامىُت وغحرها وول  فاجخزث الذٌو معاساث مخخلفت في رلً فمنها الاكخفادًت والاحخماُِت والشلافُت والّعىٍش

 ها.هزه املعاساث جدخاج ئلى الخفاوك مً احل ادامتها واظخمشاس 

وهزا ما واهذ جلجأ ئلُت دألمم والؽّىب في حّامالتها مْ بّمها البّن خُث وان ًخم اسظاٌ العفشاء واملبّىزحن       

ورلً لّشك وحهاث هٍش بالدهم وجىلُذ سايهم في معألت ما والخفٌى ِلى الجىاب مً الىشف الاخش املفاوك 

 (12:2002لهم)ؼباهت،

في هىاق الّالكاث الذولُت، خُث بىاظىتها جخم ئكامت الّالكاث العُاظُت الذولُت  وجلىم الذبلىماظُت بذوس هام     

، والخىفُم بحن املفالح املخّاسلت ووحهاث الىٍش املخباًىت،  الج وافت الؽإون التي تهم مخخلف الذٌو وجذُِمها، ِو

ت الخالفاث وئؼاِت الىد وخعً  م الذبلىماظُت ًخِعش خل املؽىالث أو حعٍى ً "فًّ وٍش ، ِو الخفاهم بحن الذٌو

م الذبلىماظُت أًما، حعخىُْ ول دولت أن جىوذ مشهضها وحّضص هفىرها في مىاحهت الذٌو دألخشي، فالذبلىماظُت  وٍش

ئرن هي بمشابت إلاداسة ليل دولت، ارا أخعيذ اظخخذامها فانها جدفل ِلى ول املضاًا التي حععى ئليها وان جدبىأ املشهض 

ّخبر هشحر مً املدللحن ان هذف الذبلىماظُت دألٌو هى الخىفُم بحن خالفاث الذٌو الالةم بها في املجخ مْ الذولي، َو

 (31:2001وفخذ معالً لالجفاالث بُنها مً أحل جدلُم هزا الهذف" ) أبى ِامش،

ا مً ومً املالخَ ان الذبلىماظُت ال جخىكف بيؽىب أو اهذاُل الخشب، بل جٍل كاةمت وكذ جفبذ أهثر ئلخاخ      

ري كبل، وئن اخخلفذ وبُّتها أزىاء وكذ الخشب ًِ وكذ العلم، فخٍل الذبلىماظُت دألظاط والشهحةة دألظاظُت 

.  للعُاظت الخاسحُت، فهي جخخلل وافت الّالكاث بحن الذٌو

فهىان  سغم أن وصاسة الخاسحُت هي املإظعت دألهم ودألهثر فاِلُت واملعئٌى دألٌو ًِ مهام الّمل الذبلىماسخي،     

مإظعاث أخشي جماسط الّمل الذبلىماسخي، ومً أهمها مإظعت الشةاظت والتي ال ًلل دوسها في مماسظت الّمل 

الذبلىماسخي ًِ دوس وصاسة الخاسحُت، وحذًش بالزهش أن هىان أوشاف أخشي جماسط الّمل الذبلىماسخي والبرملاهُحن 

ماٌ، ئلى  حن وإلاِالمُحن واملشلفحن وسحاٌ دأِل ُت أو اللىاِاث في بّن الىصاساث والّعىٍش حاهب بّن الهُئاث الفِش

والتي ًىاه بها جىٍُم ِالكاث خاسحُت في مجاٌ مّجي مشل وصاسة الاكخفاد، وصاسة الضساِت، وصاسة الخّلُم الّالي، 

سخي والتي جمشلها مياجب خاسحُت حّمل داخل العفاسة  لىً ال ًمىً ان وعمى هزه دألوشاف مإظعاث للّمل الذبلىما

مىما ًمىً جدذًذ  رلً ان امللفىد بمإظعاث الّمل الذبلىماسخي هي جلً التي جخخق بأداء املهمت الذبلىماظُت، ِو

 (16:2002)ؼشاب، هزه املإظعاث في مإظعت الشةاظت، وصاسة الخاسحُت، البّشاث الذبلىماظُت، البّشاث اللىفلُت.
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 وشازة التخطُط والتعاون الدولي .0

م، ورلً بّذ حؽىُل أٌو مجلغ 1994الخاسحُت الفلعىُيُت الخابّت للعلىت أِمالها في الّام بذأث العُاظت        

عمُه الفلعىُيُىن الخيىمت الفلعىُيُت، جشأظها آهزان الشةِغ 1993خىم راحي هما وسد في اجفاكُاث أوظلى ، َو

ن الذولي، ووان الذهخىس هبُل ًاظش ِشفاث وكذ أوولذ مهمت ئداسة العُاظت الخاسحُت ئلى وصاسة الخخىُي والخّاو 

 (87:2003م)ظشوس،1994ؼّذ أٌو وصٍش للخخىُي والخّاون الذولي في الخيىمت الاولي 

ش جلعُم الّمل الخاسجي بحن وصاسة الخخىُي والخّاون الذولي وبحن         وكذ كشسث اللجىت الخىفُزًت ملىٍمت الخدٍش

ت الّالكت مْ دألمم املخدذة ودٌو ِذم الاهدُاص واملإجمش إلاظالمي، الذاةشة العُاظُت، ِلى أن جخىلى الذاةشة العُاظُ

لى أن جلىم العلىت بمخابّت الّالكت الشىاةُت مْ دٌو أوسوبا والىالًاث املخدذة ، هما أهه اجفم أن ٌؽترن الجاهبان  ِو

ش رابذ  في مؽشوُ في الّمل الخاؿ بجامّت الذٌو الّشبُت، ومْ رلً فان غالبُت مإظعاث مىٍمت الخدٍش

مإظعاث العلىت الفلعىُيُت، ولم ًبم للمىٍمت ظىي بّن الذواةش التي خافٍذ ِلى هُيلها ولِغ ِلى مممىنها 

 (24:2004)الخىخىلي، 

وكذ جىلذ وصاسة الخخىُي والخّاون الذولي مهام الخخىُي ملإظعاث العلىت الفلعىُيُت والخيعُم للعُاظت        

ص مهام هزه الىصاسة أن جخىلي ئداسة املّىهاث الذولُت واملعإولُت ًِ إلاواس الّام الخاسحُت الفلعىُيُت، فمً أبش 

لالهخماماث الفلعىُيُت الخاسحُت. وفي هزه الفترة، وؽأ جماسب في العُاظت الخاسحُت الفلعىُيُت واصدواحُت في 

ش وبحن وصاسة الخخىُي وا  لخّاون الذولي.الخمشُل واملهام ما بحن الذاةشة العُاظُت ملىٍمت الخدٍش

شي الباخث أن الخماسب بحن الذاةشة العُاظُت وبحن وصاسة الخخىُي هابْ مً أن املعئٌى دألٌو ًِ الذاةشة  ٍو

ذ اجفاق أوظلى ووان مً املّاسلحن  العُاظُت آن ران اللُادي في خشهت فخذ فاسوق اللذومي والزي بذوسة لم ًٍإ

 حُت ًِ ئداسة الذهخىس هبُل ؼّذ لىصاسة الخخىُي والخّاون الذولي.لزلً الاجفاق فاخخلفذ اداسجه للّالكاث الخاس 

 وشازة الشؤون الخازحُت .2

ل( 29في          حؽيلذ الخيىمت الفلعىُيُت الخامعت، وجم اظخدذار مىفب سةِغ الىصساء بّذ حّذًل  2003)أبٍش

عي في  ملت مً املخغحراث إلاكلُمُت ، وهدُجت لج2003) ماسط(18اللاهىن دألظاسخي الفلعىُجي في املجلغ الدؽَش

والذولُت التي ؼهذتها اللمُت الفلعىُيُت، جم ففل مجالي ِمل وصاسة الخخىُي والخّاون الذولي ئلى مجالحن 

معخللحن ِلى هدى أدي ئلى ئوؽاء أٌو وصاسة للؽإون الخاسحُت لخخىلى معإولُت جخىُي العُاظت الخاسحُت وئداستها 

ئوؽاء هُيلُت جىٍُمُت حذًذة مً أحل ئوؽاء ظلً دبلىماسخي فلعىُىحي،  ٌّمل وكذ ِمذث وصاسة الخاسحُت الى 

 (79:2009ِلى جمشُل فلعىحن في الذٌو املّترفت بها)أبى ِباه،

ش          ئن الخالفاث التي وؽأث بحن وصاسة الؽإون الخاسحُت الفلعىُيُت والذاةشة العُاظُت ملىٍمت الخدٍش

 ادي الى لّف اداء الذبلىماظُت الفلعىُيُت في الىكذ الفلعىُيُت خٌى مً ًمشل الخاسحُ
ً
ت الفلعىُيُت فّلُا

الزي جلف فُه كمِخىا الىوىُت امام مفترق وشق وجدخاج الى جالخم حمُْ الففىف، مشلما هي جدخاج الى دبلىماظُت 

.
ً
 ودولُا

ً
 وؽىت ِشبُا

ُت بىصٍش دولت للؽإون الخاسحُت كذ ًىهي ولّل اظدبذاٌ مىفب وصٍش الؽإون الخاسحُت في الخيىمت الفلعىُي      

 لىصٍش الخاسحُت الزي ًخىلى مىفبه 
ً
هزه الخالفاث املخفاكمت بدُث ًيىن وصٍش الذولت للؽإون الخاسحُت بمشابت هاةبا
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 وصٍش خاسحُت دولت فلعىحن. وهزا ًإدي الى ان 
ً
ش الفلعىُيُت وبففخه اًما سةِغ الذاةشة العُاظُت ملىٍمت الخدٍش

ّمل ِلى بىاء وصاسة الخاسحُت ًلىد وصٍ ش الذولت للؽإون الخاسحُت الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي في داخل الىوً َو

 بّذ اـذاس كاهىن العلً الذبلىماسخي الفلعىُجي لعىت 
ً
ا فشي خفـى م .) 2005الفلعىُيُت ِلى اظاط مخىىس ِو

 (1: 2008أبى ِباة،

لىماظُت املّخمذة لذي الذٌو التي حّترف بذولت فلعىحن، وجمشلذ دولت فلعىحن بؽبىت مً البّشاث الذب      

لُا وآظُا وأوسوبا الؽشكُت، هما أهه ًىحذ الّذًذ مً الىفىد واملياجب الخمشُلُت  ومٍّم هزه البّشاث مىحىدة في أفٍش

ن دألخشي التي جمشل العلىت الىوىُت الفلعىُيُت في بّن الذٌو التي ال حّترف أو حّترف حضةُا بذولت فلعىح

باإللافت ئلى وفىد ومياجب جمشُلُت في املىٍماث املخّذدة، هما أن الّذًذ مً جلً الذٌو التي ال حّترف بذولت 

تراف ِلى غشاس ما هى  فلعىحن أو حّترف بها حضةُا كامذ بمىذ بّن الىفىد واملياجب الفلعىُيُت فيها دسحت مً الِا

جىصَْ العفاساث والبّشاث الّامت والخاـت ِلى الذٌو  مدٍىس ِلى غحرهم مً الذبلىماظُحن، وفي الجذٌو ًىضح

ذد البّشاث الّامت) 72ومىكّها داخل الذولت، خُث ًٍهش في الجذٌو أن ِذد العفاساث املّخمذة ) ( 11( ظفاسة ، ِو

ذد البّشاث الذاةمت)  ذد الىفىد الّامت) 3بّشت، ِو ذد الىفىد الخاـت ) 7( بّشت، ِو ( وفذ خاؿ، 1( وفذ ِام، ِو

 (www.mofa.pna.ps. )( بّشت3ِذد البّشاث املشاكبت) و 

شي الباخث أن الخمشُل الذبلىماسخي الفلعىُجي كذ اصداد وجحرجه بّذ اجفاق أوظلى  ل  1993ٍو بؽيل واضح خُث ـو

( 103صاسة الخاسحُت الفلعىُيُت ئلى )ِذد العفاساث الفلعىُيُت واملمشلُاث في حمُْ أهداء الّالم والتي جدبْ لى 

( مىٍمت دولُت مً بُنها مدىم الجىاًاث الذولُت، 44ظفاساث، جخىصُ ِلى حمُْ كاساث الّالم، واهممامها لّذد )

ّىي كىة لىصاسة الخاسحُت الفلعىُيُت.) ذ مً كىة الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي َو  وهزا ًٍض

http://alresalah.ps/ar/post) 

 مىصب زئِع الظلطت الفلظطُيُت .3

ٌّذ سةِغ الذولت سمض العلىت في دولخه، وهى الزي ًمشلها باِخباسها وخذة ظُاظُت ظىاء في الذاخل أو في         

العلىاث  الخاسج، هزه الففت الخمشُلُت جشبذ لشةِغ الذولت أًا وان هٍام الذولت العُاسخي، وبغن الىٍش ًِ

املخىلت له بملخضخى دظخىس الذولت وكىاهُنها، غحر أن رلً ال ًىفي وىن الذظخىس هى الزي ًدذد الخفشفاث التي 

ل لذولخه في املدُي الذولي  ًجىص لشةِغ الذولت أن ًىفشد بها في املجاٌ الذبلىماسخي بما أن سةِغ الذولت هى ممشل دأـل

 وسمض ظُادتها.

تراف وللذ حشي الّشف ِلى       لى هزه الذٌو الِا التةام الذولت بأن جخىش الذٌو دألخشي بصخق سةِعها واللابه ِو

به هممشل أِلى للذولت له ظلىاث واظّت في مُذان الّالكاث الذولت فالشةِغ ظلىت الخفاوك بؽأن املّاهذاث 

الخجاسة واملالخت وحمُْ الذولُت وابشامها والخفذًم ِليها وفي بّن دألخىاٌ هما في مّاهذاث الفلح والخدالف و 

املّاهذاث التي ًترجب ِليها حّذًل في أساضخي الذولت، أو التي جخّلم بدلىق العُادة، هما ٌّخمذ سةِغ الجمهىسٍت 

ممشلي الذٌو دألحىبُت العُاظُحن، ولشةِغ الذولت في بّن دألهٍمت الذظخىسٍت دوس سةِسخي في مباؼشة هزه العلىاث 

ّاوهه في أداةه لهزه امله ام وصٍش الخاسحُت واملبّىزحن الذبلىماظُحن في خحن ًيىن وصٍش الخاسحُت في ٌل أهٍمت أخشي َو

 (14:2010هى املعئٌى دألٌو في هزه املجاالث.)وؽىىػ،

ًخىلى سةِغ الذولت)في هٍم الخىم الشةاظُت ( أو سةِغ الخيىمت )في هٍم الخىم البرملاوي( ئداسة الّالكاث      

لى للذولت واملمشل الشةِسخي لها ظىي وان رلً ِلى الذبلىماظُت واللىفلُ ت مً داخل الذولت بففخه الشةِغ دأِل

http://www.mofa.pna.ps/
http://alresalah.ps/ar/post
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لى الفُّذ اللاهىن الذولي وبالىبْ ِلى ـُّذ الّالكاث الذبلىماظُت واللىفلُت التي  ـُّذ اللاهىن الذاخلي، ِو

 (49:2008جشجبي بها دولخه مْ غحرها مً دٌو الّالم دألخشي)خمىدة،

ام الشةاسخي ًخىلى سةِغ الذولت ئداسة ؼإون الّالكاث الذبلىماظُت واللىفلُت بىفعه أو بمعاِذة وصٍش ففي الىٍ     

ىكْ ِلى املّاهذاث  دمش املإجمشاث الذولُت ٍو داث الذبلىماظُت، ٍو خاسحُخه فهى الزي ًخىلى اـذاس الخفٍش

 والاجفاكُاث الذولُت.

 باداسة الؽإون الخاسحُت فشةِغ الذولت في الىٍام الشةاسخي الخللُذي ًبذو و 
ً
هأهه العلىت الىخُذة املخدىمت فّلُا

وجفٍشف دألمىس الذاخلُت للذولت، وما العلىاث دألخشي الى مجشد أدواث جىفُزًت لعُاظاث الشةِغ هما في الىالًاث 

ىُت) الؽىشي،  (18:2004املخدذة الامٍش

الكاث الذولُت والذبلىماظُت واللىفلُت ولهزا الامش وللشةِغ ظلىاث واظّت في ٌل الىٍام الشةاسخي في ئداسة الّ     

داث او أفّاٌ ال جخفم مْ  خىىسجه ِلى الذولت بأزشها الن الشةِغ أخُاها ًمىً ان ًشىس او ٌغمب فخفذس ِىت جفٍش

كىاِذ الذبلىماظُت والتي جدخاج الى لعان دبلىماسخي واِفاب دبلىماظُت، وهزا ما ًجلب ِلى دولخه أخُاها الشاس 

مُت او اخىاس مدللت لزلً ًجب ان جيىن الذولت في ٌل هزا الىٍام الشةاسخي راث مإظعاث حعُ

 ( 505دًملشاوُت)الؽافعي،

 مىصب زئِع الوشزاء الفلظطُني .4

فىدب مّه وصٍش الخاسحُت همعاِذ له،            سةِغ الىصساء  أخز في اغلب البلذان املهام الذبلىماظُت بىفعه ٍو

ىُت، لىً دألمش وهزه البادسة جبذو وب ُُّت باليعبت ئلى الىٍام الشةاسخي هما هى الخاٌ في الىالًاث املخدذة دألمٍش

هذ أهثر فأهثر ظىاء مً خُث الىفىؿ أو مً خُث الخّامل أن ًخخلف في الىٍم البرملاهُت، و مْ هزا فاهىا وؽا

داث  ُفت وصٍش الخاسحُت فُدل مدله في ئوالق البُاهاث والخفٍش مىفب سةِغ مجلغ الىصساء أخز هىا ًىغى ِلى ٌو

و ًزهب بىفعه لخمىس الىشحر مً املإجمشاث و ًخيلم في حلعاث املىٍماث الّاملُت وإلاكلُمُت و لى وان لم ًدعلم 

ماسط سةِغ الىصساء وهزلً وصٍش  ت ِلى أِماء الىصاسة، ٍو خلُبت واصسة الخاسحُت ِىذ جىصَْ الخلاةب الىصاٍس

 (2010الخاسحُت الّمل العُاسخي املشجىض ِلى اللىة الىاِمت املخاخت في خذمت اللمُت الفلعىُيُت) أبى وىػ

شي الباخث أن مىفب سةِغ الىصساء هى مً املىاـب الهامت         لى مذاس  ٍو في الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي، ِو

م والزي  2005حّاكب الصخفُاث الفلعىُيُت في مىفب سةِغ الىصساء الفلعىُجي مىز اٌو سةِغ وصساء في ِام 

ؼغل املىفب الشةِغ الخالي مدمىد ِباط والزي اظخخذم الذبلىماظُت الىاِمت همىهج اظتراجُجي، وظاس ِلُت 

 حمُْ الىصاساث مً بّذة.

ًخىلى سةِغ الخيىمت )في هٍم الخىم البرملاوي( ئداسة الّالكاث الذبلىماظُت واللىفلُت مً داخل الذولت بففخه       

لى الفُّذ اللاهىن الذولي وبالىبْ ِلى ـُّذ الّالكاث  سةِغ الخيىمت فُلىم بخمشُل الخيىمت داخل الذولت، ِو

 (49:2008حرها مً دٌو الّالم دألخشي)خمىدة،الذبلىماظُت واللىفلُت التي جشجبي بها دولخه مْ غ

 واقع العمل الدبلوماس ي الفلظطُني

/ظبخمبر         مشخلت حذًذة مً مشاخل الّمل العُاسخي الفلعىُجي،  1993ؼيلذ اجفاكُت ئِالن املبادب في أًلٌى

خ اللمُت الفلعىُيُت،   في جاٍس
ً
 باسصا

ً
فلذ أكش املجلغ املشهضي مً خالٌ ئوؽاء العلىت الفلعىُيُت، فياهذ مىّىفا

ئكامت العلىت الفلعىُيُت ِلى ول دألساضخي التي " :1993)أهخىبش( 12ئلى  10في احخماِه املىّلذ في جىوغ مً 

 للشاس املجلغ الىوجي حؽىُل هزه العلىت مً 
ً
فىك املجلغ اللجىت الخىفُزًت وفلا ًيسخب منها الاخخالٌ، ٍو
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ش ا ش" الذاخل والخاسج، وجيىن مىٍمت الخدٍش شاظها سةِغ اللجىت الخىفُزًت ملىٍمت الخدٍش لفلعىُيُت مشحُّتها ٍو

 (90:2010)البرغىسي،

ذ في ٌشوف مخخلفت ًِ هٍحراتها في مٍّم         ِش ومً أهم ظماث الذبلىماظُت الفلعىُيُت أنها وؽأث وجِش

، لىً بالشغم مً الٍشوف الفّبت واملشاخل املّلذة التي واحهذ الّمل العُاسخي والذبلىماسخي الفلعىُجي،  الذٌو

ئلى أن الذبلىماظُت الفلعىُيُت اظخىاِذ ِلى مش ِلىد مً الضمً مً بىاء ؼبىت ِالكاث دبلىماظُت مْ الىشحر مً 

ذكاء والشأي الّام الذولي الى ـف اللمُت الفلعىُيُت، وأزبدذ ِذالتها للجمُْ  دٌو الّالم، واظخىاِذ هعب دأـل

إلاظشاةُلي، وبلغذ رسوة هزه الاهجاصاث خالٌ الاهخفالت الاولى "الاهخفالت  بما في رلً بّن ؼشاةذ املجخمْ

 ملالت( 2007الؽّبُت")ِىك، 

ش،         في الىٍام العُاسخي الفلعىُجي الزي مشلخه مىٍمت الخدٍش
ً
 هبحرا

ً
أخذر ئوؽاء العلىت الفلعىُيُت حغُحرا

دواس، والّالكاث الذاخلُت والخاسحُت، وؼيلذ ظىاء بيُت الىٍام أم في هُاوله ومإظعاجه أم في الىٌاةف ودأل 

 بخفاةق مخخلفت ِما كبل، واهخلل مشهض زلل الّمل الفلعىُجي ئلى 
ً
 ظُاظُا

ً
العلىت الفلعىُيُت الىاؼئت هٍاما

دألساضخي الفلعىُيُت، وأوؽئذ بجى ومإظعاث وظلىاث حذًذة أخزث جدل مدل مإظعاث الىٍام العابم. هما 

ش التي همؽذ أو دمجذ وألخلذ بمإظعاث العلىت الىاؼئت، وبهخذ مياهتها جشاحْ دوس مإظعاث مىٍم ت الخدٍش

فها هُاها ومشحُّت جمشُلُت ملجمُى الؽّب في أماهً جىاحذه، وهبرهامج ووجي ٌّبر ًِ املفالح الىوىُت اليلُت  بـى

 (74:0998)هال ،والجامّت. 

ش فاملىٍمت هي هُان ظ       وجخخلف العلىت ًِ مىٍمت الخدٍش
ً
ُاسخي وهي املمشل الؽشعي للؽّب الفلعىُجي وفلا

م، أما العلىت الفلعىُيُت فهي هُان ئداسي وظُاسخي لخىفُز اجفاكُت 1974مللشساث اللمت الّشبُت في الشباه ِام 

 (74:2008العالم املدذودة في مىاوم المفت الغشبُت وكىاُ غضة )زابذ،

شي الباخث أن فترة حعْ ظىىاث لم ًىً ل        ذي العلىت الىوىُت الفلعىُيُت وصاسة خاسحُت باملّجي الفّلي، ٍو

واهذ وصاسة الخخىُي والخّاون  2003م وختى ظىت 1994إلداسة الّالكاث الذولُت والّمل الذبلىماسخي، فمىز ظىت 

لخاسج الذولي بلُادة الذهخىس هبُل ؼّذ هي املعُىشة ِلى الّمل الذبلىماسخي دون وحىد ئداسة فّلُت للعفاساث في ا

ه ئلى أن جفاهماث أوظلى أؼاسث ئلى أن الّالكاث الذولُت للعلىت  مً خالٌ جلً الىصاسة، مْ لشوسة الخىٍى

 
ً
، في ئواس الخفاهم ِلى جشجِب الّالكاث املعمىح بها دولُا

ً
اث التي جبدث الخلا الفلعىُيُت هي مً لمً املىلِى

 ىُجي مشهىن باجفاق أوظلى .للعلىت الفلعىُيُت، وهزا ًجّل الّمل الذبلىماسخي الفلع

عي الفلعىُجي اللاهىن دألظاسخي الفلعىُجي بما ًخىافم مْ اظخدذار مىفب          بّذ أن ِذٌ املجلغ الدؽَش

ل( 29حؽيلذ الخيىمت الفلعىُيُت الخامعت في 2003)ماسط( 18سةِغ الىصساء في  ، وهدُجت لجملت مً 2003)أبٍش

هذتها اللمُت الفلعىُيُت، جم ففل مجالي ِمل وصاسة الخخىُي والخّاون املخغحراث إلاكلُمُت والذولُت التي ؼ

الذولي ئلى مجالحن معخللحن ِلى هدى أدي ئلى ئوؽاء أٌو وصاسة للؽإون الخاسحُت لخخىلى معإولُت جخىُي العُاظت 

ُت التي جخّلم بالّمل الذبلىماسخي، فلذ ِمذث الىصاسة ئلى ئوؽاء  مً الخفـى
ً
هُيلُت جىٍُمُت  الخاسحُت، واهىالكا

حذًذة مً احل الّمل ِلى ئوؽاء ظلً دبلىماسخي فلعىُجي، ٌّمل ِلى جمشُل فلعىحن في الذٌو املّترف بها.)أبى 

 (67:2009ِباه،

ش الفلعىُيُت بفّل        وكذ جىامي دوس وصاسة الخاسحُت الفلعىُيُت وجىاسي دوس الذاةشة العُاظُت ملىٍمت الخدٍش

ها بفّل جىبُلاث كاهىهُت، ومْ جىلي الذهخىس ظالم فُاك وصاسة املالُت في العلىت ظُاظاث مخّمذة، أهثر من

، هذاةشة جدبجي ظُاظاث 2003الفلعىُيُت، جم اجخار كشاس باوؽاء داةشة الّالكاث الذولُت في وصاسة املالُت ظىت 
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، وحّاٌم دوس العلىت الىوىُت الفلعىُيُت بمإظعاتها املخخلفت العُاظُت، والاكخفادًت، واملالُت 
ً
 وخاسحُا

ً
مدلُا

هزه الذاةشة ِلى خعاب دوس وصاسة الخاسحُت، ال ظُما في املُادًً الذولُت للخفاً ِلى الّالكاث مْ الؽشواء 

ل املالُت مً الجهاث املاهدت.)  ِبذ الخى،   (2:2013الذولُحن للخفاً ِلى مفادس الخمٍى

ختي آلان، ظخت وصساء هم:  2003لعلىت الفلعىُيُت مً ِام وكذ جىلي ئداسة وصاسة الؽإون الخاسحُت في ا      

اد أبى ِمشو، والذهخىس ظالم  الذهخىس هبُل ؼّث، والذهخىس هاـش اللذوة، والذهخىس مدمىد الضهاس، والذهخىس ٍص

اك املاليي.)مىكْ وصاسة الؽإون الخاسحُت(  فُاك، والذهخىس ٍس

ش العلً الذبلىماسخي ولفذ بها وصاسة الؽإون الخاسحُت وولّذ بّن املهام في كاهىن العلً الذبلىما      سخي لخىٍى

 (16:2006وأهمها:)الذلُل اللاهىوي والخىٍُمي، 

ش، وئحشاء ما ًلضم مً  .1 ش العلً الذبلىماسخي الفلعىُجي في الخاسج، وجىفُز اللاهىن الخاؿ بالخذٍو جىٍى

 املّىُت. الخُّىاث والخىلالث الاصمت، وجيعِب العفشاء، بالخيعُم مْ الجهاث

إلاؼشاف ِلى ِمل البّشاث الذبلىماظُت الفلعىُيُت ومخابّتها، وجضوٍذ هزه البّشاث باملّلىماث  .2

ش دوسٍت ًِ وؽاواتها وأِمالها. ت، وجللي جلاٍس  والخىحيهاث المشوٍس

 إلاؼشاف ِلى اِخماد العفشاء واملمشلحن لذي العلىت الفلعىُيُت. .3

مشُل غحر امللُم فُما ًخق ِالكاجىا الخاسحُت، وئِادة الىٍش في الخىظْ في جىبُم هٍام الخمشُل غحر الخ .4

 أفمل.
ً
 الىحىد امللُم لبّن البّشاث ِلى هدى ًدلم جىاصها

شه، وئوؽاء أكعام كىفلُت حذًذة في العفاساث والبّشاث الفلعىُيُت في  .5 جىٍُم الّمل اللىفلي وجىٍى

 الخاسج.

شه وجيع .6 ُم ِملها باالجفاق مْ الىصاساث واملإظعاث الفلعىُيُت جىٍُم ِمل امللخلُاث في العفاساث وجىٍى

 املّىُت، والّمل ِلى جىبُم اللىاهحن واللىاةذ الخاـت بها.

 الدبلوماطُت الشعبُت:

حّــشف الذبلىماظــُت الؽــّبُت فــي الىٍــام الجمــاهحري، بأنهــا فــً ئداسة الّالكــاث العُاظــُت والاكخفــادًت والشلافُــت بــحن 

ما كذ ًشىس بُنهما مً خالفـاث، وهـي حعـخمذ ؼـّبُتها مـً مفهـىم إلاداسة الؽـّبُت فـي الىٍـام الؽّىب املخخلفت وجفادي 

ت ئلـــى ئداسة ؼـــّبُت  لهـــا مـــً ئداسة ِعـــىٍش الجمـــاهحري الـــزي ًـــذِى ئلـــى جىبُـــم الذًملشاوُـــت املباؼـــشة ِلـــى إلاداسة، وجدٍى

ث الؽــــــــــّبُت وخالـــــــــــّت حعــــــــــحر بىاظــــــــــىت لجـــــــــــان ؼــــــــــّبُت، وجيـــــــــــىن هــــــــــزه اللجىـــــــــــت ملضمــــــــــت بدىفُـــــــــــز كــــــــــشاساث املـــــــــــإجمشا

 (25:1993لشكابتها.)صهشة،

ـل ومفـذس   ِلى هامؾ الخُاة الاحخماُِت والعُاظُت، بل ئنها أضخذ ـلت الـى
ً
الذبلىماظُت الؽّبُت لم حّذ ِىىاها

الاجفــاالث والخفــاِالث الشظــمُت بــحن الىُاهــاث العُاظــُت املّاـــشة مــً حهــت وبــحن الؽــّىب والخيــام مــً حهــت أخــشي، 

شي،ورلً مً خالٌ   (41:2014املىٍماث الؽّبُت والجماِاث الاهلُت والهُئاث غحر الخيىمُت)الىٍش

ت مً املبادب واللُم إلاوعاهُت همىهج أظاط لهـا فـي مخخلـف أوؽـىتها ومعـاِيها  هما أسظلذ هزه الذبلىماظُت مجمِى

 لخلذًم الخلٌى املىاظبت لللماًا التي ًىحهها الؽّب والخيىماث ِلى خذ ظىاء،
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ذبلىماظُت الؽّبُت لِعـذ بـذًال ِـً الذبلىماظـُت الشظـمُت، ئال ان الذبلىماظـُت الشظـمُت بـذأ دوسهـا ًتراحـْ مْ أن ال

لخعــــــاب الذبلىماظــــــُت الؽــــــّبُت، بــــــل أن الذبلىماظــــــُت الشظــــــمُت بــــــذأث حّخمــــــذ ِلــــــى الذبلىماظــــــُت الؽــــــّبُت هأخــــــذ 

شي،  (15:2014آلُاتها.)الىٍش

، ومـً مٍـاهش رلـً بـشوص  في ٌل الخغحراث أـبذ خلل الّالكاث الذولُت  للّذًـذ مـً الخفـاِالث فُمـا بـحن الـذٌو
ً
معشخا

 أهبـــر، مـــْ جىـــىس الّالكـــاث 
ً
 وجـــأزحرا

ً
، وجىـــىس وظـــاةل الاجفـــاٌ الجمـــاهحري التـــي أِىـــذ وصهـــا دوس الفىاِـــل مـــً غحـــر الـــذٌو

ش وظــاةل الاجفــاٌ حّــل مُــذان الّمــل ــاةف الذولــت وجــذاخلها فــي ِــذة مجــاالث، وجىــٍى الذبلىماســخي  الذولُــت وجىــىس الٌى

 (15:2009ًدبْ ئلى الّذًذ مً املجاالث املخخلت)بىدسن،

ئن الذبلىماظــُت الؽــّبُت هــي مٍهــش مــً مٍــاهش الذبلىماظــُت غحــر الشظــمُت والتــي جــذٌ ِلــى الخىحــه الــى اللىاِــاث غحــر 

وحىدهــا ملــا الخيىمُــت، وحعــخىُْ الذبلىماظــُت الؽــّبُت الّمــل بؽــيل مخيامــل مــْ الذبلىماظــُت الشظــمُت، والتــي لــىال 

هبّذ الخاحت ئلـى الذبلىماظـُت الؽـّبُت، وهـزا الفهـم للفـلت الخياملُـت بـحن الذبلىماظـِخحن ٌعـهل الخفـاهم اللـاةم بـحن 

اللاةمحن ِليها، وججىب اللىاِاث املخخلفت داخـل الـبالد مغبـت الفـشاُ والجـةاُ، وممـُّت الـضمً فـي الخـالف والخىـاخش، 

 واخًذ هى ئًجاد ا
ً
 (21:2010لفالث الىبُت بحن الذٌو والؽّىب.)الاظىىذساوي، فاليل ًدمل هذفا

 ال ظـُما مــْ الّىملــت التــي وِّؽـها والتــي جــشبي مؽــاسق 
ً
وهمـا هــى مّلــىم، فـان الّالكــاث بــحن الــذٌو أــبدذ أهثــر حّلُــذا

ــذة مفــالح أخــشي فيــان ال بــذ فــي هــزا الىاكــ ْ، أن الــبالد بمغاسبهــا بــشوابي اكخفــادًت واحخماُِــت وظُاظــُت وزلافُــت ِو

جبــــزٌ الخيىمــــاث الجهــــىد املىلىبــــت فــــي الّمــــل الذبلىماســــخي ليــــي جخــــذم ؼــــّىبها، وحّىــــي مّجــــي أوظــــْ للجهــــىد املبزولــــت 

 (28:2013لترظُخ الذبلىماظُت الؽّبُت)ـادق،
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 الفصل الثالث

 مىهج الدزاطت وأدواتها

 مقدمت:

الذساظت، ومً رلً حٍّشف مىهج الذاسظت،  ًدىاٌو هزا الففل إلاحشاءاث التي اجبّها الباخث في جىفُز

ووـف مجخمْ الذاسظت، وجدذًذ ُِىت الذساظت، وئِذاد أداة الذساظت )الاظدباهت(، وبُان ئحشاءاث الذساظت، 

ف لهزه  والاظالُب واملّالجاث الاخفاةُت التي جم اظخخذامها في جدلُل واظخخالؿ الىخاةج، وفُما ًلي ـو

 الاحشاءاث. 

: مىهج ال
ا
 دزاطت:أول

في الخدلُلي لخدلُم أهذاف الذساظت وإلاحابت ًِ حعاؤالتها خُث ٌّخمذ هزا  اظخخذم الباخث املىهج الـى

 
ً
 أو حّبحرا

ً
 هُفُا

ً
ّبر ِنها حّبحرا  َو

ً
 دكُلا

ً
فا فها ـو  بالىاكْ، هما يهخم بـى

ً
املىهج ِلى دساظت الٍاهشة هما جىحذ فّال

، بدُث ًفف الخّبحر الىُفي الٍاهشة و 
ً
 بدُث ًىضح همُا

ً
 سكمُا

ً
فا ٍفف خفاةفها، أما الخّبحر الىمي فُّىي ـو

ف  في ِىذ ـو ملذاس هزه الٍاهشة أو حجمها ودسحاث اسجباوها مْ الٍىاهش املخخلفت دألخشي، وال ًخىكف املىهج الـى

الٍاهشة فلي بل ًخّذي رلً ئلى الخّشف ِلى الّالكاث بحن املخغحراث التي جإزش في الٍاهش والخيبإ 

 (228:1996ُامها.)بذس،بل

هما اظخخذم الباخث مىهج الففىة والزي ًلفذ به الىخبت املمخاصة في املجخمْ ملياهتها وكذ ؼاُ اظخخذام 

مذ الخشهت العُاظُت في املجخمّاث الىامُت التي جخخلف فيها الجماهحر بعبب  املفىلح للذاللت ِلى الفئاث التي جِض

يها العُا  سخي.كفىسها في الخّلُم ولّف ِو

وجم جدذًذ جلً الففىة في املجخمْ بىاء ِلى جمخّها باللذس الّاٌ مً الخأهُل الّلمي والثراء الفىشي 

 والخبراث املهىُت التراهمُت.

: مصادز حمع البُاهاث:
ا
 ثاهُا

ملّالجت الجىاهب الخدلُلُت ملىلُى الذساظت املُذاهُت ورلً مً خالٌ الاظدباهت املصادز ألاولُت التالُت:  -

 ي جم جىصَّها ِلى ُِىت الذساظت.الت

ت والتي جخمشل في املصادز الثاهوٍت:  - ملّالجت إلاواس الىٍشي للبدث جم اللجىء ئلى مفادس البُاهاث الشاهٍى

الىخب واملشاحْ الّشبُت والاحىبُت راث الّالكت والذوسٍاث والشظاةل الّلمُت العابلت التي جىاولذ مىلُى 

 ذ.الذساظت، وهزلً مىاكْ الاهتره

: مجتمع الدزاطت:
ا
 ثالثا

ًخيىن مجخمْ الذساظت مً الىخب الفلعىُيُت بجمُْ جىحهاتهم العُاظُت ودألًذلىحُت، وجدعم الىخب املجخمُّت 

بخىافشها ِلى كذس ِاٌ مً الخأهُل الّلمي والثراء الفىشي، والخبراث املهىُت التراهمُت في حمُْ املجاالث وظِخم 

 اخخُاسهم وفم الخالي:
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عي الفلعىُجي املىخخبحن ِام  اِماء -  م.2006املجلغ الدؽَش

 أِماء املياجب العُاظُت للخىٍُماث الفلعىُيُت. -

 أظاجزة الّلىم العُاظُت في الجامّاث الفلعىُيُت مً خملت دسحت الذهخىساه. -

الم في الجامّاث الفلعىُيُت مً خملت دسحت الذهخىساه. -  أظاجزة الِا

 الذبلىماظُحن الفلعىُيُحن. -

 (0زقم )حدو  

 031ًوضح جوشَع أفساد عُىت الدزاطت حظب الىوع حُث ن = 

ت  الّذد  الىُى  اليعبت املئٍى

 %60 24 رهش

 %40 16 أهثى

 %100 40 املجمُى

 جوشَع أفساد العُىت حظب الىوع الاحتماعي : 

بـت %( مـً إلاهـار، وال 40%( مً ُِىت الذساظت مً الزوىس، و )60( أن ما وعبخه )1ًبحن حذٌو ) جبـذو هـزه اليعـبت غٍش

ُفُــــت  ــــُت املجخمــــْ الفلعــــىُجي الــــزي ال جخمخــــْ فُــــه اليعــــاء باملعــــاواة فــــي مىلــــُى الاظــــخدلاكاث الٌى فــــي ٌــــل خفـى

عي  والعُاظُت، فّلى ظبُل املشاٌ ال ًىحذ خضب أبى ففـُل فلعـىُجي جلـىده امـشأة، وحؽـيل اليعـاء فـي املجلـغ الدؽـَش

ٌ مـــا ٌعـــمي باليىجـــه اليعـــاةُت والتـــي أحبـــرث دألخـــضاب بمىحبهـــا جشؼـــُذ % وهـــزه اليعـــبت كـــذ فشلـــذ مـــً خـــال 20وعـــبت 

 (255: الّذد 2004املشأة في ول كاةمت مششخت.)العىسخي،

 (2حدو  زقم )

 40خُث ن =   ًىضح جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت خعب الّمش

ت  الّذد  الّمش  اليعبت املئٍى

 %70 28 40ئلى أكل مً  30مً

 %22 9 50ئلى أكل مً  40مً

 %7.5 3 60ئلى أكل مً  50مً

 %0.5 1 ِام فأهثر 60

 %100 40 املجمُى

 جوشَع أفساد العُىت حظب العمس :

ئلـــى  40%( " مـــ22ً"، و )60ئلـــى أكـــل مـــً  50%( " مـــ7.5ًِـــام فـــاهثر"، و) 60%( "0.5( أن مـــا وعـــبخه )2ًبـــحن الجـــذٌو )

 ".40ئلى أكل مً  30%( " م70ً"، و)50أكل مً 
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 (3حدو  زقم )

 40ًىضح جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت خعب املإهل الّلمي خُث ن = 

ت  الّذد  املإهل الّلمي  اليعبت املئٍى

 %5 2 دبلىم

 %27 11 بيالىسٍىط

 %37 15 ماحعخحر

 %30 12 دهخىساه 

 %100 40 املجمُى

 جوشَع أفساد العُىت حظب املؤهل العلمي:

%( أحـــــابىا 37%( " أحــــابىا "بيـــــالىسٍىط"، و)27ا "دبلـــــىم"، ومــــا وعـــــبخه )%( أحــــابى 5( أن مــــا وعـــــبخه )3ًبــــحن الجـــــذٌو )

%( مــــً مجمــــُى الُّىــــت ًدملــــىن دسحــــت البيــــالىسٍىط 95%( " أحــــابىا "دهخــــىساه"، وان مــــا وعــــبخه )30"ماحعــــخحر"، و)

شي الباخث أن ظبب رلً ٌّىد ئلـى أن املجخمـْ الفلعـىُجي فـي الغالـب ًشغـب فـي الخفـٌى ِلـى مإهـل ِل مـي، فأِلى، ٍو

ومــــً املخّــــاسف ِلُــــت أن الخّلــــُم فــــي فلعــــىحن ِبــــاسة ِــــً كــــُم أظاظــــُت ومجخمُّــــت لــــذي الؽــــّب الفلعــــىُجي وحؽــــحر 

%، وكــذ ًبــذو مــً الغشابــت وحــىد هخبــت فلعــىُيُت 96.4الذساظــاث وإلاخفــاءاث أن وعــبت الخّلــُم فــي كىــاُ غــضة بلغــذ 

ـُت املجخمـ ْ الفلعـىُجي فىشحـر مـً الىخـب الفلعـىُيُت جدمل مإهل ِلمي أكل مً دسحت البيالىسٍىط، ولىً لخفـى

ٌى الى الجامّاث. )مشهض املّلىماث الىوجي( خلاٌ او مىْ الـى  لم حعخىْ الخفٌى ِلى مإهل ِلمي بعب الِا

 

 (4حدو  زقم )

 40ًىضح جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت خعب املهىت خُث ن = 

ت  الّذد  املهىت  اليعبت املئٍى

 %7.5 3 أِمل في العُاظُت

 %32.5 13 ظخار حامعيأ

 %5 2 دبلىماسخي

 %30 12 ئِالمي

 %5 2 كىاُ خاؿ

عي  %20 8 هاةب مجلغ حؽَش

 %100 40 املجمُى

 جوشَع أفساد العُىت حظب املهىت:

%( 5%( أحــــابىا "أظــــخار حــــامعي"، و )32.5%( " أحــــابىا "أِمــــل فــــي العُاظــــت"، و)7.5( أن مــــا وعــــبخه )4ًبــــحن الجــــذٌو )

عي"، 20%( أحابىا "كىاُ خـاؿ"، وأن )5%( "ئِالمي"، و)30، وأن )أحابىا "دبلىماسخي" %( أحـابىا "هاةـب مجلـغ حؽـَش

الخـــَ أن وعـــبت ) %( دبلىماســـخي وهـــى اليعـــبت املىخفمـــت للُّىـــت املخخـــاسة والتـــي ًجـــب ان ًـــخم الترهحـــة ِليهـــا مـــً كبـــل 5ٍو

فــي الخّــحن الذبلىماســخي فــي العـــفاساث الباخــث للخبــرة فــي املجــاٌ الّمــل الذبلىماســـخي ولــم ًىــً للىــاُ غــضة هفــِب هبحـــر 

 بامللاسهت بالخىصَْ الجغشافي للمفت الغشبُت واملخُماث الفلعىُيُت في الخاسج.
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 (5حدو  زقم )

 40ًىضح جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت خعب الخّاوف العُاسخي خُث ن = 

ت  العدد  الاهتماء الظُاس ي  اليظبت املئٍو

 %25 10 فتح

 %32.5 13 حماض

 %5 2 طالميحهاد إ

 %22.5 9 ٌظاز

 %15 6 مظتقل

 %100 40 املجموع

 

 

 جوشَع أفساد العُىت حظب الاهتماء الظُاس ي:

%( " أحـابىا "حهـاد ئظـالمي"، 5%( أحابىا "خمـاط "، و)32.5%( " أحابىا "فخذ"، و)25( أن ما وعبخه )5ًبحن الجذٌو )

اسجفـاُ وعـبت املبدـىزحن مـً خشهـت خمـاط بعـبب فىصهـا  %( أحـابىا "معـخلل"، وحّـضي 15%( أحـابىا "ٌعـاس"، و)22.5و)

ُّت ِــام  ــت والخــىؿ فــي الخُــاة العُاظــُت بؽــيل واضــح وملمــىط، 2006فــي الاهخخابــاث الدؽــَش م، وجللــذ مىاـــب وصاٍس

ض جىاحذ الىخبت الخابّت لخشهت خمـاط فـي العـاخت 2007وحاءث ظُىشث خشهت خماط ِلى كىاُ غضة في ِام  م لخٍّض

 اُ غضة وغُاب الىخبت الخابّت لخشهت فخذ في كىاُ غضة.العُاظُت في كى

 (6حدو  زقم )

 40ًىضح جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت خعب الّالكت بالّمل الذبلىماسخي خُث ن = 

ت  الّذد  ِالكخً بالّمل الذبلىماسخي  اليعبت املئٍى

 %10 4 ماسظذ ِمل دبلىماسخي سظمي

 %50 20 ماسظذ ِمل دبلىماسخي ؼّبي

 %25 10 اجابْ فلي

 %15 6 لم اِمل بؽيل مباؼش

 %100 40 املجمُى

 جوشَع أفساد العُىت حظب العالقت بالعمل الدبلوماس ي :

%( "ماسظــــذ ِمــــل دبلىماســــخي 50%( " ماسظــــذ الّمــــل الذبلىماســــخي الشظــــمي"، و)10( أن مــــا وعــــبخه )6ًبــــحن الجــــذٌو )

 لىن في رلً املجاٌ.%( لم ٌّم15%( ًخابّىن فلي الّمل الذبلىماسخي"، و)25ؼّبي"، و)
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 اطتخدم الباحث املىهج الوصفي التحلُلي وصمم لرلك اطتباهت وكاهت الىتائج على الىحو التالي: 

 املجا  ألاو : الدبلوماطُت السطمُت

 الفقساث 

 مدى التدعُم

كبيرة 

 حدا

% 

 كبيرة

% 

متوط

 ط

% 

 قلُلت

% 

قلُت 

 حدا

% 

ــــف ب 1 لمــــُت الخفــــاس ِلــــى الذبلىماظــــُت الشظــــمُت لهــــا دوس فــــي الخٍّش

 كىاُ غضة

10 32 15 30 12 

جمــــاسط العـــــفاساث الفلعــــىُيُت دوسا فـــــي التــــروٍج للمـــــُت الخفـــــاس  2

 ِلى كىاُ غضة

5 12 7.5 35 40 

اظــــــخغالٌ كمــــــُت الخفــــــاس ِلــــــى غــــــضة لــــــذ الاخــــــخالٌ فــــــي املدافـــــــل  3

 الذولُت مً كبل الذبلىماظُت الفلعىُيُت

7.5 22.5 25 25 20 

ـً كىافـل هعـش الخفـاس هىالً دوس للعـفاسا 4 ث الفلعـىُيُت فـي جدٍش

 املعاهذة للىاُ غضة

2.5 10 15 37.5 35 

دبلىماظــــُت الــــشةِغ مدمــــىد ِبــــاط ظــــاهمذ فــــي جخفُــــف الخفــــاس  5

 ًِ كىاُ غضة

0 2.5 2.5 32.5 60 

دبلىماظـــــُت سةـــــِغ الــــــىصساء سامـــــي الخمـــــذ   ظــــــاهمذ فـــــي جخفُــــــف  6

 الخفاس ًِ كىاُ غضة

0 2.5 10 30 57.5 

عي الفلعــــــىُجي ظــــــاهم فــــــي جخفُــــــف الخفــــــاس ِــــــً امل 7 جلــــــغ الدؽــــــَش

 كىاُ غضة 

12.5 22.5 32.5 20 12.5 

ــف بلمــُت الخفــاس ِلــى كىــاُ  8 ــالم الشظــمي لــم ٌعــهم فــي الخٍّش الِا

 غضة في املدافل الذولُت

30 22.5 12.5 22.5 12.5 

 7.5 10 17.5 25 40 ًيخهي الخفاس باهتهاء الاهلعام 9

 2.5 0 5 20 72.5 في الذبلىماظُت الفلعىُيُت الشظمُت لمّفها. ًجب اِادة الىٍش  10

( ِلـــى ُِىـــت الذساظـــت والتــــي ؼـــملذ الىخبـــت الفلعـــىُيُت مىصِــــت ِلـــى اظـــاجزة الجامّــــاث 40جـــم جىصَـــْ اظـــدباهت ِــــذد)

عي والذبلىماظـــُحن واِمـــاء املياجـــب العُاظـــُت للخىٍُمـــاث الفلعـــىُيُت، وجدخـــىي الاظـــدباهت  واِمـــاء املجلـــغ الدؽـــَش

بدــــث ِـــً الذبلىماظـــُت الشظـــمُت واخخـــىي ِلــــى ِؽـــشة هلـــاه، واملدـــىس الشــــاوي  ِلـــى مدـــىسًٍ سةِعـــُحن املدـــىس دألٌو ٍو

دخىي ِلى حعْ هلاه. بدث ًِ الذبلىماظُت الؽّبُت ٍو  ٍو
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ٌو % فـأهثر مـً احمـالي اليعـبت الّامـت للُّىـت واجطـح مـً الىخـاةج فـي الجـذ30وجم اخز الىلاه التي ججاوصث وعبتها الـــــ 

بـرص رلـً  أِاله بأن هىان جلفحر مً كبل الذبلىماظـُت الشظـمُت الفلعـىُيُت فـي كمـُت سفـْ الخفـاس ِـً كىـاُ غـضة ٍو

 في الىلاه الخالُت: 

  مً الُّىت ًشون اهه ًجب اِادة الىٍش في الذبلىماظُت الفلعىُيُت الشظمُت .72.5ان % 

  ًشون ان الخفاس ًيخهي بّذ اهتهاء الاهلعام .40وان % 

 ان الذبلىماظُت الشظمُت ممشلت بالخاسحُت والشةاظت وسةاظت 90مل وعبت هبحرة مً الُّىت ججاوصث وخ %

 الىصساء لم حعاهم في جخفُف الخفاس ًِ كىاُ غضة.

 املجا  الثاوي: الدبلوماطُت الشعبُت

 الفقساث 

 مدى التدعُم

كبيرة 

 حدا

% 

 كبيرة

% 

متوط

 ط

% 

 قلُلت

% 

قلُت 

 حدا

% 

ــــف بلمــــُت املىٍمــــاث ال 1 ؽــــّبُت هــــي الىخُــــذة التــــي ظــــاهمذ فــــي الخٍّش

 هعش الخفاس.

27.5 52.5 12.5 5 2.5 

الذبلىماظــــــُت الؽــــــّبُت هــــــي ـــــــاخبت اللــــــشاس فــــــي جىحُــــــه ظــــــفً هعــــــش  2

 الخفاس ِلى كىاُ غضة.

35 47.5 15 2.5 0 

لـــم ًىـــً هىالـــً مىاكـــف فلعـــىُيُت سظـــمُت حـــادة اججـــاه ظـــفً هعـــش  3

 الخفاس.

32.5 37.5 7.5 17.5 5 

كمــُت هعــش الخفــاس جدخــاج الــى جيــازف حهــىد الذبلىماظــُت الشظــمُت  4

 إلنهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة.
ً
 والؽّبُت مّا

77.5 20 0 2.5 0 

ًجــب ان جيــىن هىالــً خىــت اظــتراجُجُت دبلىماظــُت سظــمُت وؼــّبُت  5

 إلنهاء الخفاس ًِ كىاُ غضة.

77.5 20 0 2.5 0 

دبلىماســــخي ٌعــــاهم فــــي انهــــاء الاهلعــــام ًلــــف ِــــاةم امــــام وحــــىد ِمــــل  6

 الخفاس ِلى كىاُ غضة

62.5 35 0 2.5 0 

وحـــــــــىد الـــــــــشةِغ مدمـــــــــىد ِبـــــــــاط ِلـــــــــى ساط العـــــــــلىت ًمىـــــــــْ جدـــــــــشن  7

 دبلىماسخي حاد اججاه انهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة

65.5 22.5 7.5 2.5 2.5 

الذبلىماظـــُت الؽـــّبُت لهـــا دوس اهبـــر وافمـــل فـــي كمـــُت الخفـــاس انهـــاء  8

 ِلى غضة.

27.5 47.5 17.5 7.5 0 

الخىٍُمــاث الفلعــىُيُت اظــهمذ فــي فطــح الاخــخالٌ بلمــُت الخفــاس  9

 ِلى كىاُ غضة.

10 37.5 32.5 15 0 
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واجطـح مــً الىخــاةج فــي الجـذٌو أِــاله بــأن هىــان وؽــاه واضـح فــي الّمــل الذبلىماســخي الؽـّبي اججــاه هعــش الخفــاس ِــً 

برص رلً في الىلاه الخالُت:   كىاُ غضة ٍو

 37.5لُّىت ًشون ان الخىٍُماث الفلعىُيُت اظهمذ في فطح الاخخالٌ بلمُت الخفاس ًِ كىاُ % مً ا

 غضة.

 57.5.مً املىٍماث الؽّبُت ظاهمذ في حّشف الّالم بلمُت الخفاس املفشوك ِلى كىاُ غضة % 

 77.5 مً الُّىت  ًشون ان كمُت هعش الخفاس جدخاج الى جيازف حهىد الذبلىماظُت الشظمُت والؽّبُت %

 إلنهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة. 
ً
 مّا

 62.5 مً افشاد الُّىت ًشون ان الاهلعام ًلف ِاةم امام وحىد ِمل دبلىماسخي ٌعاهم في انهاء الخفاس %

 ِلى كىاُ غضة

 

 الفصل السابع

 )الىتائج والتوصُاث(

 الىتائج:

طُيُت  هحو ألاداء اججاهاث الىخب الفلظبىاء ِلى الذساظت املُذاهُت التي كام بها الباخث خٌى "  

ت مً الىخاةج الدبلوماس ي السطمي والشعبي ججاه انهاء الحصاز على قطاع غصة" ، فلذ خلفذ الذساظت ملجمِى

ورلً مً خالٌ البُاهاث التي حمّها الباخث مً الاظدباهت، وفي هزا الففل ظِخم اظخخالؿ أهم الىخاةج التي 

ُاث. لذ ئليها الذساظت، وهزلً أهم الخـى  جـى

  ( مً ُِىت الذساظت ئلى أهه ًجب اِادة الىٍش في الذبلىماظُت الشظمُت الفلعىُيُت لمّفها، 72.5)ًشي %

 في التروٍج للمُت الخفاس 40وان)
ً
%(مً املبدىزحن أؼاسوا ئلى أن العفاساث الفلعىُيُت لم جماسط دوسا

 املفشوك ِلى كىاُ غضة.

 ( مً املبدىزحن ٌّخبرون أن دب60أوضخذ الىخاةج أن )% لىماظُت الشةاظت الفلعىُيُت بلُادة الشةِغ

%( مً املبدىزحن ًشون أن 57.5مدمىد ِباط لم حعاهم في جخفُف الخفاس ًِ كىاُ غضة، وأن )

دبلىماظُت مجلغ الىصساء الفلعىُجي بلُادة الذهخىس سامي الخمذ   لم حعاهم في جخفُف الخفاس ًِ 

 كىاُ غضة.

 ( م32.5ًوأؼاسث دألسكام ئلى أن )%  عي الفلعىُجي ظاهم في جخفُف ُِىت الذساظت ًشون أن املجلغ الدؽَش

 %( مً ُِىت الذساظت أن الخفاس ظُيخهي باهتهاء الاهلعام.40الخفاس املفشوك ِلى كىاُ غضة، فُما سأي )

     الم الشظمي ومذي ئظهامه في الخٍّشف بلمُت الخفاس املفشوك واخخلف املبدىزحن في الىخاةج خىٌ الِا

الم الشظمي، فُما سأي 22.5ىاُ غضة فــــــ) ِلى ك %( مً ُِىت الذساظت ساث ان هىالً اظهام مً كبل الِا

الم الشظمي في كمُت سفْ الخفاس ًِ كىاُ غضة.22.5)  اهه ال ًىحذ اظهام مً كبل الِا
ً
 %( مً الُّىت أًما
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 ( مً املبدىزحن ًشون أن كمُت هعش الخفاس جدخاج 77.5وأوضخذ الىخاةج أن )% الى جىشُف الجهىد

 إلنهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة، فُما ًشي )
ً
%( مً الُّىت أهه ًجب 77.5الذبلىماظُت الشظمُت والؽّبُت مّا

 ان جيىن هىالً خىت اظتراجُجُت دبلىماظُت سظمُت وؼّبُت إلنهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة.

  ( أن الاهلعام ًلف ِاةم امام وحىد 62.5فُما أوضخذ الىخاةج أن )% ِمل دبلىماسخي ٌعاهم في هعش

%( مً ُِىت الذساظت أن وحىد الشةِغ مدمىد ِباط 65.5الخفاس املفشوك ِلى كىاُ غضة، فُما ًشي )

 ِلى سأط العلىت الىوىُت الفلعىُيُت ًمىْ أي جدشن دبلىماسخي حاد اججاه انهاء الخفاس ِلى كىاُ غضة.

 (مً املبدىزحن ًشون 52.5وأؼاسث هخاةج الذساظت أن )% أن املىٍماث الؽّبُت هي الىخُذة التي ظاهمذ في

%( أن الذبلىماظُت الؽّبُت هي 47.5الخٍّشف بلمُت هعش الخفاس املفشوك ِلى كىاُ غضة، فُما ًشي )

 ـاخبت اللشاس في جىحُت ظفً هعش الخفاس ِلى كىاُ غضة.

 ( شي في الخٍّشف والاظهام في  %( مً ُِىت الذساظت أن الذبلىماظُت الؽّبُت لها دوس أهبر وافمل47.5ٍو

%( مً املبدىزحن أن الذبلىماظُت الشظمُت لها دوس في 32كمُت هعش الخفاس ِلى كىاُ غضة ، فُما ًشي)

 سفْ الخفاس ًِ كىاُ غضة. 

 التوصُاث

في لىء ما وسد في إلاواس الىٍشي والذساظاث العابلت، وفي لىء ما وسد مً هخاةج هزه الذساظت، فان الباخث ًلترح 

ُاث:ِذ  دا مً الخـى

  ذ ش، وجفُّل الذاةشة العُاظُت للمىٍمت، ظحًة اهممام خشهت خماط وخشهت الجهاد إلاظالمي ملىٍمت الخدٍش

 مً كىة الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي.

  ُت سفْ الخفاس ًِ كىا ذ مً فـش املؽاسهت بحن الّمل الذبلىماسخي الشظمي والّمل الذبلىماسخي الؽّبي ًٍض

 غضة.

 ادة الخأزحر في الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي.اظخخذام أدوا  ث فاِلُت لٍض

 .لشوسة ولْ بشهامج ووجي مخفم ِلُت بأحماُ ول ميىهاث الّمل العُاسخي الفلعىُجي 

  ًُْجب ِلى حمُْ ميىهاث الؽّب الفلعىُجي املؽاسهت الفّالُت في جدلُم املفالخت الخلُلُت بحن حم

معاهمت فاِلت سظمُت وؼّبُت  في سفْ الخفاس ًِ كىاُ  ميىهاث الؽّب الفلعىُجي ليي جيىن هىالً

 غضة.
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 ( ،الذبلىماظُت وؽأ2007الؽامي، ِلى خعحن ،) تها وجىىسها وكىاِذها وهٍام الخفاهاث والامخُاصاث

 لبىان: سؼاد بشط 3الذبلىماظُت، ه

 ، ًمىخبت مذبىلي، اللاهشة1978-1990أبى أـبْ، بللِغ، الىخبت العُاظُت الخاهمت في الُم 

 (،ظماث الىخب العُاظُت الفلعىُيُت كبل وبّذ كُام العلىت الىوىُت 2000البرغىحي، ظمش حىدث:)

خىهت للذساظاث ، الىبّت الاوليالفلعىُي  ُت، مشهض الٍض

 :مجالث

 ( اك 1986مجلت الذساظاث الذبلىماظُت ( دوسٍت ِلمُت مخخففت ًفذسها مّهذ الذساظاث الذبلىماظُت الٍش

 3،الّذد

  هاًل ِبذ املىلى وؽىىػ، وسكت ِمل، بّىىان: الذبلىماظُت ودوسها في ئداسة الّالكاث الذولُت، مدالش

 ُت حامّت الحرمىنالّلىم العُاظ

 (الذلُل اللاهىوي والخىٍُمي لىصاسة الخاسحُت ه2006ميؽىساث وصاسة الؽإون الخاسحُت )فلعىحن.1 ، 

 صحف:

  ذ  2012ًىهُى 30صخُفت دألًام سفْ معخىي الخمشُل الذبلىماسخي الفلعىُجي في العٍى

  ماسن وفىلىذا لذسحت ظفاسةصخُفت الخُاة الجذًذة سفْ معخىي الخمشُل الذبلىماسخي الفلعىُجي لذي الذه 

 2013 ماًى5

  2011ماًى16صخُفت فلعىحن ئًىالُا جشفْ معخىي الخمشُل الفلعىُجي الى بّشت 

  صخُفت اللذط الجروٍج حّلً سفْ معخىي الخمشُل الذبلىماسخي مْ فلعىحن الى معخىي العفاسة الياملت

  2012دٌعمبر16

 2013هىفمبر 9لعىُجي ملعخىي ظفحر صخُفت اللذط بلجُيا جشفْ الخمشُل الذبلىماسخي الف 

 ،الح. وسكت ِمل ملذمت في وسؼت الؽباب 2004خعً، محرفذ)ماًى ( الؽباب والّمل الذبلىماسخي في ٌل إلـا

الح في املإظعاث الفلعىُيُت ) ، 1(، ه6وئؼيالُاث الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي. أوساق ظُاظُت خٌى إلـا

 ساظاث الذولي، حامّت بحرصٍذ: فلعىحنحامّت بحرصٍذ مّهذ ئبشاهُم أبى لغذ للذ

  ٌ  2001ظلمان، ظُّذ ِبذ هللا، الىخبت، مجلت الؽإون الاظتراجُجُت الّذد الاو

 ، ، ، املجلذ دألٌو  2001ظلمان، ظُّذ ِبذاهللا، بِذ الىخبت، مجلت ؼإون ئظتراجُجُت، الّذد دألٌو

 زطائل واطسوحاث: 

 (ل، ـذام ش ( معخلبل الخمشُل الذبلىماسخي 2014سخٍى الفلعىُجي في ٌل ئؼيالُت الذولت ومىٍمت الخدٍش

 الفلعىُيُت.

  جىم بىجمىس، الففىة واملجخمْ، دساظت في ِلم الاحخماُ العُاسخي، جشحمت مدمذ الجىهشي، داس املّشفت

ت،  1978الجامُّت إلاظىىذٍس
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 (  27صفحت زقم )            (اججاهاث الىخب الفلظطُيُت هحو ألاداء الدبلوماس ي السطمي والشعبي ججاه إنهاء الحصاز عً قطاع غصة) |||||

 

 (،الىخبت الفلعىُيُت، املإظعت الفلعىُيُت لذساظت الذًملشاوُت2002هالٌ، حمُل ً  ( جيٍى

  ( ًسظالت ماحعخحر غحر ميؽىسة،  1990 -1978بللِغ أخمذ مىفىس، الىخبت العُاظُت الخاهمت في الُم ،)

 1997حامّت اللاهشة، ولُت الاكخفاد والّلىم العُاظُت،

  ـفى الذًً خشبىػ، الاججاهاث الخذًشت في دساظت الىخبت العُاظُت، وسكت ِلمُت، ولُت الاكخفاد والّلىم

 1999للاهشة، ظبخمبر العُاظُت، حامّت ا

 (شة للذساظاث.2012ِبذ الخي، ولُذ ت واملممىن، مشهض الجٍض  ( الذولت الفلعىُيُت بحن الشمٍض

 (،م الذبلىماسخي ئلى الذولت، ـامذ الاكخفادي، 1999فُاك، ِلى ( الخجشبت الذبلىماظُت الفلعىُيُت: الىٍش

ُ118 

 (ُْالذبلىماظُت الفلعىُيُت وإلاـالح2004الخىخىلي، سب )  وحهت هٍش ؼبابُت، وسكت ِمل كذمذ لىسؼت

الح في املإظعاث الفلعىُجي) (، 6الؽباب وئؼيالُت الّمل الذبلىماسخي الفلعىُجي، أوساق ظُاظدُه خٌى إلـا

 مّهذ ئبشاهُم أبى لغذ للذساظاث الذولُت، حامّت بحرصٍذ: فلعىحن. 1ه

 املواقع الالكتروهُت:

  مىكْ وصاسة الخاسحُت الفلعىُيُتwww.mofa.pna.ps)) 

  شة مباؼش ملالت الذهخىس ِبذ العخاس كاظم  14/3/2016مىكْ الجٍض

http://www.aljazeera.net/knowledgegate) 

 :ت الفلعىُيُت  www.palestinapedia.netاملىظِى
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