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بسم الله الرحمن الرح مي
َ وقَا َل الْ َم ِل ُك ائْ ُتو ِني ِب ِه َأ ْس َت ْخ ِل ْص ُه ِلنَ ْف ِسي فَلَ َّما َكل َّ َم ُه قَا َل ان ََّك الْ َي ْو َم
ِ
لَدَ يْنَا َم ِكين َأ ِمين  قَا َل ا ْج َعلْنِي عَلَى خ ََزائِ ِن ْ َاْل ْر ِض ا ِني َح ِفيظ عَ ِليم
ِ
يب
َ و َك َ َٰذ لِ َك َمكَّنَّا ِل ُي ُوس َف ِفي ْ َاْل ْر ِض يَت َ َب َّوأ ِمنْهَا َح ْي ُث يَشَ ا ُء ن ُِص ُ
ِب َر ْح َم ِتنَا َمن نَّشَ ا ُء َو َل ن ُ ِضي ُع َأ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِن َين َ و َ َْل ْج ُر ْاْل آ ِخ َر ِة َخيْر
ون
ِلل َّ ِذ َين أ آ َمنُوا َو َكانُوا يَتَّ ُق َ
(سورة يوسف ،اآلية )41-43

َّ ل ي َ ْنهَا ُك ُم الل َّ ُه َع ِن ال َّ ِذ َين ل َ ْم يُ َقا ِتلُو ُك ْم ِفي ِالد ِين َول َ ْم يُ ْخ ِر ُجو ُكم ِمن
ِد ََي ِر ُك ْم َأن تَبَ ُّروه ُْم َوتُ ْق ِس ُطوا ال َ ْيه ِْم ا َّن الل َّ َه يُ ِح ُّب الْ ُم ْق ِس ِط َين  ان َّ َما
ِ
ِ ِ
ي َ ْنهَا ُك ُم الل َّ ُه َع ِن ال َّ ِذ َين قَاتَلُو ُك ْم ِفي ِالد ِين َو َأخ َْر ُجو ُكم ِمن ِد ََي ِر ُك ْم َو َظاه َُروا
عَلَى اخ َْر ِاج ُك ْم َأن ت ََول َّ ْو ُه ْم َو َمن يَتَ َولَّهُ ْم فَأول َ َٰ ِئ َك ُه ُم َّ
ون
الظا ِل ُم َ
ِ
(سورة الممتحنة ،اآلية )9-8

صدق الله العظيم
أ

إهداء

إىل روح والدي الفاضل مربي األجيال األستاذ /شعبان أبو النور الذي مل
يبخل عليّ يوماً بشيء ،ورباني على القيم والفضيلة ومكارم األخالق ،وزرع
ب العلم والعمل والتعلم.
يف نفسي حُ َّ
ل جهداً
إىل والدتي الغالية اليت غمرتين باحملبة والرعاية واحلنان ،ومل تَ ْأ ُ
يف تربييت وتوجيهي طيلة حياتي...
إىل زوجيت احلانية اليت ساندتين وشجعتين ،ووقفت إىل جانيب طيلة
مراحل دراسيت العلمية واألكادميية.
هبْ ُت ُهمْ حياتي أبنائي وبناتي األحباب.
إىل أغلى من وَ َ
حوْا بأرواحهم رخيصةً فداءً
إىل أرواح الشهداء األكرم منا مجيعاً الذين ضَ َّ
لدينهم ووطنهم وشعبهم.
ب واألمل ،وشجعوني
إىل إخواني وأصدقائي األحبة الذين وهبوني احلُ َّ
على املعرفة واالطِّالع...
إىل كل من علَّمين حرفاً ،ووطد يف نفسي معانيَ الصرب والنجاح..

إليهم مجيعاً ُأهدي هذا البحث املتواضع
ب

شكر وتقدير
انطالقا من قوله تعالى  رَبِِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَِّ وَعَلَى وَالِدَيَِّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَِّتِي إنِِّي تُبْت إِلَيْكَ وَإنِِّي

مِنَ الْمسْلِمِينَ سورة األحقاف (.)15

وعمال بقول المصطفى  في الحديث الذي يرويه اإلمام أحمد واإلمام البخاري:

"ال يشكر الله من ال يشكر الناس" ،فإنني أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل:

إلى األب الكبير الدكتور /أحمد محمد بحر "أبو أكرم" النائب األول لرئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني راعي الدبلوماسية البرلمانية الذي قاد –وال يزال– الدبلوماسية البرلمانية في
أقسى وأصعب المراحل من تاريخ شعبنا وقضيته الوطنية.
والى األستاذ الدكتور /عاطف إبراهيم عدوان الذي أشرف على رسالتي العلمية
واألكاديمية ومنحني من وقته الكثير ،ولم يبخل علي بعلمه وجهده ونصائحه القيمة حتى خرجت
ّ
رسالتي العلمية في أفضل ما يكون.
موصول أيضا ألعضاء لجنة المناقشة األخوين الحبيبين:
والشكر
ٌ

الدكتور :نافذ ياسين المدهون

مناقشاً خارجياً.

والدكتور :أحمد جــــواد الوادية

مناقشاً داخلياً.

لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه ،مدركا أهمية وضرورة ما سيقدمونه لي من مالحظات،

وهي بالتأكيد ستثري الدراسة وستجعلها أفضل مما هي عليه اآلن.

والى الدكتور /يونس محيي الدين األسطل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الذي
منحنى الكثير من وقته الثمين خالل كتابة هذا البحث.
وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألخ /محمد فؤاد عبد المنعم على مجهوداته
في إخراج وتنسيق الرسالة.
ثم إلى جميع زمالئي األعزاء الذين وقفوا معي ،وساندوني وأضاءوا لي الطريق نحو
ور َجا لي الخير والنجاح...
النجاح ،والى كل من دعا لي بظهر الغيب َ
ج
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الملخص

الملخص
تبحث هذه الدراسة في واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها خالل الفترة ما بين

عامي ""2331-2336؛ كو ُن هذه الفترة هي بداي َة عمل المجلس التشريعي الثاني ،وقد شهدت
الدبلوماسية الفلسطينية خاللها اتساعا نسبيا ،وذلك بسبب المشاركة السياسية األُولى لحركة حماس
في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية ،والمتغيرات العربية التي شهدتها منطقة الشرق األوسط.

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية بشكل عام ،والدبلوماسية
ٍ
خاص ،واستعراض األنشطة الدبلوماسية التي
بشكل
البرلمانية الفلسطينية ،وأبعادها ،وتأثيراتها
ّ
المجلس التشريعي الفلسطيني خالل فترة الدراسة ،واالطالع على أثر الحصار
مارسها
ُ
الصهيوني على هذه األنشطة الدبلوماسية وتداعيات االنقسام الفلسطيني عليها ،وكذلك االط ا
الّع

أهم اآلليات والوسائل التي مارسها المجلس؛ للتغلب على معيقات التو ا
اإلقليمي
اصل
على ّا
ا
ّ
بي
الدولي وتقييمها ،وبيان انعكاس أثر األنشطة البرلمانية في تعميق العالقات مع العاَل َمي ان العر ا
و ا
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ا
ظل
و
ا
اإلسالمي وصوال إلى رؤية واضحة حول مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ّ
ّ
التحديات الراهنة.

ٍ
أثر سلبي للحصار
وقد انطلقت الدراسة من
مجموعة من َ
الف َرضيات ،مفادها أنه يوجد ٌ
ٌ
السياسي ،ولالنقسام الداخلي الفلسطيني ،على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ،وأن هناك

المجلس التشريعي؛ للتغلب على معضلة
نجاحا في الوسائل واألنشطة الدبلوماسية التي مارسها
ُ
قابل للتطوير في المستقبل.
لماني
األداء
الدولي ،وأن
التواصل
اإلقليمي و ا
ا
َّ
الدبلوماسي البر َّ
َّ
الفلسطيني ٌ
َ
ّ
ّ

التحليلي؛ ا
لماَ لهذا المنهج من
الوصفي
المنهج
ونظ ار لطبيعة الدراسة ،فقد اعتمد الباحث
َّ
َّ
َ
ٍ
ٍ
علمية؛ بما يتيح للباحث وصفا وتحليال
استنتاجات
القدرة والمساعدة في إمكانية الوصول إلى
يعي
موضوعيا ،وبلورة للرؤية العلمية في فهم األداء
لماني للمجلس التشر ا
الدبلوماسي البر ا
ا
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في المرحلة موضواع الدراسة ،والبحث في سبل تطويره وامكانياته مستقبال.
ا
ّ
عدد من المعوقات أبرزها اثنان:
وقد واجهت الدبلوماسي َة البرلماني َة في هذه المرحلة ٌ

فض التعامل مع
 -3عدم االعتراف
المحلي و ا
ا
الدولي بنتائج االنتخابات الفلسطينية الثانية ،ور َ
ّ
ّ
الجانب التنفيذي للسلطة (الحكومة العاشرة) ،مما أعطى دفعة قوية للحركة السياسية داخل
ا
سد الفراغ الناجم عن عدم قدرة الحكومة
البرلمان؛ لكسر الجمود في العالقات الدولية ،و ّ
ط

الملخص

العاشرة على التحرك بفعالية ،وهي حالة فريدة ونوعيةَّ ،
أدت إلى ظهور الدبلوماسية
ٍ
ط
يعي
بشكل كبير ،وأن
البرلمانية الفلسطينية
الفلسطيني قد مارس النشا َ
َّ
المجلس التشر َّ
َ
الدبلوماسي من خالل عدد من األوجه ،تتمثل في الجوالت والزيارات الخارجية ،واستقبال
َّ
الوفود البرلمانية ،والمؤتمرات الخارجية ،ولجان الصداقة البرلمانية.
 -2مثَّل االنقسام السياسي والحصار المفروض سياسيا وجغرافيا على الشعب الفلسطيني سلبا
على أداء الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.
اإلقليمي
ومع هذه المعوقات لعبت الدبلوماسية البرلمانية دو ار فعاال على الصعيدين
ا
ّ
لدولي ،خصوصا في بدايات تكوين المجلس التشريعي الثاني عام  ،2336ومع َفر ا
ض
وا ا
ّ
السياسي على الحكومة العاشرة ،بينما َّأدت أحداث ثورات الربيع العربي إلى ز ٍ
يادة
الحصار
ا
ّ
ٍ
إيجابية كبيرٍة في حجم الدبلوماسية البرلمانية وشكلها ،ونوعيتها ،التي مارسها المجلس التشريعي
ٍ
ٍ
ٍ
متعددة ومختلفة.
أصعدة
إيجابية على
بنتائج
الفلسطيني ،وجاءت
َ

ي

Abstract

Abstract
This study deals with the position of the parliamentary diplomacy in
Palestine and its future during the period from 2006 – 2013 in view of
the fact that this period marks the beginning of the work of the second
legislative council and during this period the Palestinian diplomacy
witnessed a relative detente, a period which also marked the first
political participation of Hamas Movement in the Parliamentary
elections.
This study aimed to identify the parliamentary diplomacy in general and
the Palestinian parliamentary diplomacy in particular; it the reviews of
the diplomatic activities of the Legislative Council during the study
period as well as reviewing the effects of the Zionist siege on the
diplomatic activities and the consequences of the Palestinian division on
it. The study reviewing the most important mechanisms and means used
by the council to overcome the obstructions on the road of the regional
and international communication and their assessment and showing the
effects of the parliamentary activities in deepening the relationships with
the Arab and Islamic worlds in an effort to achieve a vivid vision
towards the future and the Palestinian parliamentary diplomacy under the
current challenges.
The study started from a set of hypotheses indicating that there is
negative effect for the political siege and the internal Palestinian split on
the Palestinian Parliamentary diplomacy, and that there has been a
success in the means and activities carried out by the Legislative Council
to overcome the problem of the regional and international
communications, and that the Palestinian Parliamentary diplomacy
performance may be developed in the future.

A

Abstract

In view of the nature of the study the researcher adopted the descriptive
analytical approach because this approach has the capability to reach
scientific results which allow the researcher to have an access to
descriptive and objective analysis and develop a scientific vision for
understanding the Parliamentary diplomacy performance for the
Palestinian Legislative Council during the study period.
The study concluded several outcomes the most important of which is
that failure to recognize the results of the second Palestinian elections
locally and internationally and to deal with the executive side of the
authority of the tenth government gave strong mementos of the political
movement inside the parliament to break the ice in the international
relations and in a unique and qualitative case led to the emerge of the
Palestinian parliamentary diplomacy at a large scale. The Palestinian
Legislative Council began to practice the diplomatic activity in many
fields represented in the tours, visits, receiving the Parliamentary
Delegations, holding forging conferences, and making friendships
parliamentary committees, while the political rift and the siege imposed
politically and geographically on the Palestinian people negatively
affected the performance and the Palestinian parliamentary diplomacy.
The Parliamentary diplomacy also played an effective role on the
regional and international fronts specially at the beginning of the
establishment of the second Palestinian Legislative Council in 2006 and
imposing the political siege on the tenth government formed by Hamas
Movement after winging the second parliamentary elections. While the
events of the Arab Spring revolutions created a great positive rise in the
volume of the parliamentary diplomacy, it shape and quantity practiced
by the Palestinian Legislative Council and produced positive results at
various levels.
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أوالً :مقـدمـة:
أساس العالقات الدولية،
تشكل العالقات بين الدول ،والفاعلين على المستوى الدولي،
َ
والفاعل الدولي هو شخص هذه العالقات؛ سواء كان دولة ،أم هيئة حكومية ،أم منظمة دولية،
ا
ٍ
ٍ
غير ذلك من الفاعلين الدوليين.
حركات
شركات متعددة الجنسيات ،أم
أم
تحرر وطني ،أم َ
ويرتبط مفهوم الدبلوماسية بالعالقات الدولية ،والعالقات الخارجية ،وادارتها ،وتنفيذ
عبر الدبلوماسية عن شكل المفاوضات وآلياتها ،واالتصاالت السياسية
السياسة الخارجية ،وتُ ّ
الخارجية ،كما وتقوم ٍ
بدور ها ٍم في العالقات الدولية؛ إذ بواسطتها يتم إقامة العالقات السياسية
الدولية ،وتدعيمها ،واستمرارها.

ويطلق عليها
وتُعتبر الدبلوماسية البرلمانية إحدى روافد العمل الدبلوماسي للدولةُ ،
الدبلوماسية الموازية ،وقد اكتسب هذا النوع من العمل الدبلوماسي أهميته في مجال العالقات
الدولية في العقود األخيرة من القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر نتيجة ااتّساع مجال العالقات،
وتنوع صورها وأشكالها ،وتشكل الدبلوماسية البرلمانية دعامة أساسية للقنوات الدبلوماسية

الرسمية في ظل العالقات الدولية المعاصرة؛ بعدما أصبحت من المهام األساسية للبرلمان

(عنتار.)2332 ،
وقد أصبحت الدبلوماسية البرلمانية اليوم إحدى الوسائل األساسية التي تلجأ إليها الدول

لمنح ٍ
أكثر فعالية للبرلمان في السياسة الخارجية؛ بل تصاحب اختياراتها ،وتعمل على
دور َ
ترسيخها ،وبالرغم من كون السياسة الخارجية قد اعتبرت دائما من صالحيات وزراء الخارجية

وكذلك رؤساء الدول واألجهزة الحكومية ،فإنها تمثل اآلن مجاال للتعاون مع البرلمانات التي

أصبحت فاعال أساسيا من خالل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية (بنشقرون.)2 :2337 ،

وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية نمطا خاصا للدبلوماسية الجماعية المفتوحة ،وتتخذ من
المنظمات اإلقليمية والدولية الواسعة االنتشار والقوية التأثير مسرحا لها وألنشطتها؛ كما هو

الحال بالنسبة لالتحاد البرلماني األوروبي ،واتحاد الدول األعضاء في منظمة المؤتمر

اإلسالمي ،وجمعية برلمانات آسيا للسالم ،واالتحاد البرلماني العربي ،واإلفريقي.

بحيث تكون
ولعل أبرز مقومات الدبلوماسية البرلمانية أنها ترتبط باستراتيجية الدولة،
ُ
ووسائل تسخرها لتحقيق أهدافها،
ومصالح وطني ٌة داخلية وخارجية،
لكل دولة غايات استراتيجية،
ُ
ُ
وفي ذلك تعمل العديد من البلدان على تعبئة كل إمكانياتها المتوفرة ،ووسائلها الممكنة ،ومنها

إدخال المؤسسات التمثيلية في خدمة مسارها )على اعتبار أن السياسة الخارجية هي امتداد
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للسياسية الداخلية( ،فتثمين دور المؤسسات البرلمانية في تحقيق هذه الغايات يجعلها تنشط أكثر
الخارجي في إطار ممارستها لنشاطها الدبلوماسي ،خاصة في مسارات
الداخلي و
على الصعيدين
ا
ا
ّ
ّ
التعاون
الدولي والشراكة؛ تحقيقا لألهداف االستراتيجية وخدمة للمصالح.
ا
ّ

وال َّ
اكه في إعدادها ،من
شك أن تدعيم دور البرلمان في السياسة الخارجية؛ بل واشر َ
شأنه أن يحقق نتائج إيجابية بالنسبة للحكومات ا
نفسها أمام الرأي العام ،وسوف يصبح أكثر
َ

تفهما لتوجيهاتها الدبلوماسية ،وسيساهم التفسير البرلماني لهذه التوجيهات في تيسير تنفيذها.

(سرور.)7 :3227 ،
فأنشطة البرلمان في الديمقراطيات الحديثة تلعب دو ار محوريا هاما في مجال العالقات
الدولية؛ كون البرلمان يمثل اإلرادة الشعبية والرسمية ،كما وتمثل البعثات البرلمانية قنو ا
ات
ٍ
الفعال والموازي لألجهزة التنفيذية الرسمية للدولة ،وتؤثر
اتصال تباشر العمل الدبلوماسي ّ
الدبلوماسية البرلمانية بشكل فاعل في األنشطة الدولية من خالل الملتقيات ،والمؤتمرات
البرلمانية الدولية ،والزيارات ،والوفود البرلمانية المتبادلة بين مختلف برلمانات العالم.
لذا أصبحت الدول الديمقراطية تعتمد اعتمادا كبي ار على الدبلوماسية البرلمانية والدور
الكبير لبرلماناتها الوطنية ،في توسيع شبكة عالقاتها الخارجية ،وتحقيق مصالحها في ظل
تعقيدات الحياة ،وزيادة االعتماد المتبادل بين األمم والشعوب في مختلف المجاالت اإلنسانية.

فلم يعد دور البرلمان مقتص ار على الوظائف التقليدية ،وهي التشريع ،والرقابة ،واقرار
الداخلي إلى
الوطني
الدور
السياسات العامة ،والموازنة ،واختيار المسؤولين؛ بل تعدت وظيفتها
َّ
َّ
َ
مساندة السلطة التنفيذية في العالقات الخارجية ،وفي جلب االستثمارات والمساعدات ،وتحسين
إيرادات الدولة ،إلى جانب أن الدبلوماسية البرلمانية تعتبر نشاطا رقابيا خارجيا على مؤسسات

الدولة الخارجية؛ لهذا تشكل الدبلوماسية البرلمانية دعامة أساسية للقنوات الدبلوماسية الرسمية

للدولة في ظل العالقات الدولية المعاصرة؛ بعد أن أصبحت من المهام والوظائف البرلمانية،

وبعد تنامي دور البرلمانات السياسي (مجدالني.)2 :2334 ،
حديث الوالدة والنشأة ،وكانت هذه الوالدة في ظروف
ويعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني
َ
خاصة وفريدة ،وبحدود وقيود سياسية نابعة من اتفاقية أوسلو ،وعلى الرغم من محاولة تعطيله منذ

لماني؛ لنقل صورة الواقع المعاش للمجتمع
العمل
عام 2336؛ إال أنه يباشر
الدبلوماسي البر َّ
َّ
َ
الفلسطيني.
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الدبلوماسي من خالل العديد من األوجه،
ط
ويمارس المجلس التشريعي الفلسطيني النشا َ
َّ
ولعل أبرزها هو الزيارات الخارجية ألعضاء هيئة مكتب رئاسته ،ومن خالل وفود أعضائه،

وكذلك من خالل استقبال الوفود البرلمانية المختلفة ،ومن خالل المؤتمرات الصحفية والبيانات
والرسائل التي توجهها رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى البرلمانات العربية واإلسالمية

تعبر عن موقف ممثلي الشعب الفلسطيني من مختلف القضايا التي تتناول
والدولية ،وهي التي ّ
حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته ،وتُطالب بدعمها ومساندتها ،وطرحها على أجندة برلماناتها،
والضغط على حكوماتها لمساندة القضية الفلسطينية ،وبقائها حاضرة في المشهد الدولي.

ثاني ًا :مشكلة الدراسة:

مشكلة الدراسة يمكن تحديدها كالتالي:

 -3إن الحصار الذي فرضته إسرائيل بمباركة الرباعية الدولية أدى إلى تقييد الحركة السياسية
للبرلمان والحكومة.

 -2أدت شروط الرباعية التي تدعو السلطة بثَوبها الجديد بعد االنتخابات لضرورة االعتراف
بإسرائيل ،وقبول شروط الرباعية في نبذ ما سمته الرباعية بالعنف ،وانتهاج مسار التسوية
ا
يؤد حتى تلك الفترة لنتيجة معينة ،إلى وضع عقبات كبيرة أمام إمكانية لعب
والذي لم ّ
الحكومة والبرلمان دورهما في تحقيق األهداف السياسية المعلنة في البرنامج االنتخابي،
والى انطالق الحياة السياسية الداخلية ،وتفاعلها مع الحاجات الداخلية والخارجية.

الدبلوماسي في الساحة
السياسي و
كل الجهود في مجاالت العمل
 -1أعاق االنقسام السياسي َّ
َّ
َّ
الخارجية ،سواء الدولية أو حتى العربية.
 -4تعطيل عمل المجلس التشريعي من قبل االحتالل االسرائيلي ،واختطاف النواب واعتقالهم؛
بهدف َش اّل قدرات المجلس على تحقيق مهامه في الداخل والخارج.
ومع ذلك فقد استطاع المجلس أن يحّاقق إنجاز ٍ
ات هامة في العمل السياسي البرلماني،
أهم اإلنجازات.
وخاصة في فترة الدراسة ،وتسجل هذه الدراسة َّ

من هنا كان السؤال الرئيس المنبثق عن هذه المشكلة يتمحور في:
ما هو واقع ومستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية خالل الفترة "6002م6002-م"؟.
كما يتفرع من المشكلة األساسية األسئلة الفرعية التالية:

 -3ما مفهوم الدبلوماسية البرلمانية ،وأبعادها ،وتأثيراتها؟
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 -2كيف مارس المجلس التشريعي؛ الفلسطيني في قطاع غزة األنشطة الدبلوماسية خالل
الفترة "2336م2331-م"؟
لفلسطيني ،على
يعي ا
الداخلي
 -1ما أثر االنقسام
ا
الفلسطيني ،وتعطيل المجلس التشر ا
ا
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
األنشطة الدبلوماسية البرلمانية؟
 -4ما أثر الحصار على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني؟
 -5ما اآلليات والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي؛ للتغلب على معيقات التواصل
اإلقليمي والدولي ،والقيام بأنشطته الدبلوماسية؟
 -6ما أثر األنشطة البرلمانية في تعميق العالقات مع العالمين العربي واإلسالمي؟
ا
ظل التحديات الراهنة؟
 -7كيف يمكن تصور مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ّ
 -8ما أثر اختطاف النواب ومنعهم من السفر من قبل االحتالل على الدبلوماسية
البرلمانية؟

ثالث ًا :أهداف الدراسة:
 .3التعرف على الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية وأبعادها وتأثراتها.
 .2استعراض األنشطة الدبلوماسية التي مارسها المجلس التشريعي الفلسطيني خالل الفترة من
2331-2336م.
 .1معرفة تداعيات االنقسام الفلسطيني على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي
الفلسطيني.
 .4معرفة أثر الحصار الصهيوني على األنشطة الدبلوماسية للمجلس التشريعي الفلسطيني.
طالع على أهم اآلليات والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي الفلسطيني؛ للتغلب على
 .5اال اّ
الدولي وتقييمها.
معيقات التواصل
اإلقليمي و ا
ا
ّ
ّ

 .6بيان أثر األنشطة البرلمانية في تعميق العالقات مع العالم ا
بي واإلسالمي.
ين العر ا
ّ
ّ

ا
ظل التحديات
 .7الوصول إلى رؤية واضحة حول مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ّ
الراهنة.
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رابعاً :أهمية الدراسة:

أ -األهمية العلمية:

 .3إنها تضيف للدراسات السياسية والدبلوماسية بعدا جديدا.

 .2إنها تغطي مرحلة هامة من حياة البرلمان الفلسطيني في مرحلة الحصار.
 .1هي الدراسة األولى التي تغطي نشاط البرلمان منذ نشأته فيما أعلم.
 .4تبرز دور البرلمان عندما يعمل بحر ٍ
ية دون وصاية السلطة التنفيذية.
ُ
َ
ا
نشاطات البرلمانات ،وخاصة العربية؛ ألن البر ا
ا
لمانات
تقدم نموذجا للدراسات التي تتناول
ّ .5
الغربي َة وغيرها قطعت شوطا كبي ار في هذا المجال.

ب-األهمية العملية:
تكمن األهمية العملية للدراسات بتعدد الجهات المستفيدة منها ،وعلى رأسهم نواب
وأعضاء المجلس التشريعي الذين ُيعهد إليهم بتفعيل دور المجلس التشريعي في الدبلوماسية
البرلمانية ،وكذلك تقديم بعض الرؤى والمقترحات التي تسهم في ذلك.

خامساً :منهج الدراسة:
التحليلي والمنهج التاريخي؛ لما له من القدرة
الوصفي
تعتمد الدراسة على المنهج
ا
ا
ّ
ّ
والمساعدة للباحث في سبر أعماق الظاهراة موضواع البحث والدراسة ،وامكانية الوصول إلى

التعرف على فهم األداء الدبلوماسي للسلطة التشريعية
استنتاجات علمية؛ بما يتيح للباحث
َ
ا
المرحلة موضواع الدراسة والبحث في سبل تطويره مستقبال.
الفلسطينية في هذه

سادساً :فرضيات الدراسة:

تقوم الدراسة على مجموعة من الفرضيات ،وهي على النحو التالي:

 -3يوجد أثر للحصار السياسي على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.
 -2يوجد أثر لالنقسام الداخلي الفلسطيني ،وتعطيل عمل البرلمان على األنشطة
الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.
 -1هناك نجاح في الوسائل واألنشطة الدبلوماسية التي مارسها المجلس التشريعي؛ للتغلب
على معضلة التواصل اإلقليمي والدولي.

 -4األداء الدبلوماسي البرلماني الفلسطيني قابل للتطوير في المستقبل.
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سابعاً :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من إدارة المجلس ممثلة بنائبه األول ،ولجنة إدارة شؤون

المجلس ،وكذلك نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الفائزين في االنتخابات التشريعية التي
جرت في يناير 2336م.

ثامناً :عينة الدراسة:

تمثلت عينة الدراسة بمجموعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

أداة الدارسة :المقابلة

تاسعاً :مصادر الدراسة:

اعتمد الباحث على المصادر األولية المتمثلة بالمقابالت الشخصية التي أجراها مع

مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي ،وكذلك المصادر الثانوية المتمثلة بالكتب والمراجع

والدوريات والتقارير والدراسات السابقة.

عاش ارً :حدود الدراسة:

ُّ -0
الحد الموضوعي:

إن الدراسة تشمل النشاط الذي قام به المجلس من خالل رئيسه باإلنابة ،أو الوفود التي

نسقت عملها من خالل إدارة المجلس نفسه ،وهذا ُيخرج الزيارات التي كانت تقوم بها الكتل
َّ
ا
توجهات الكتل بالدرجة األولى ،ثم القضية الفلسطينية.
عن هذه الدراسة؛ ألنها خدمت
ُّ -6
الحد المكاني:
تناولت الدراسة واقع المجلس التشريعي في أراضي السلطة الفلسطينية.
ُّ -2
الحد الزماني:
هي فترة عمل المجلس التشريعي الحالي؛ أي الدورة االنتخابية الثانية التي بدأت من فبراير

2336م إلى يوليو 2331م ،وهي السنة التي حوصر فيها الشعب الفلسطيني في غزة،
وكذلك قادة حماس بعد االنقالب الذي حدث في مصر ،حيث لم يفتح المعبر طيلة هذه

الفترة إال أياما قليلة ،ولم ُيسمح للنواب أو قادة حماس بالخروج منه نحو العالم.
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حادي عشر :الدراسات السابقة:

قام الباحث بجمع العديد من الدراسات ذات العالقة مع عنوان البحث سواء على المستوى

الفلسطيني أو العربي ،وهناك عدد من الدراسات التي تناولت البعد الدبلوماسي ،ولكنها لم تركز
على الدبلوماسية البرلمانية ،وأهم هذه الدراسات هي:

 -3دراسة (صالحات )2335 ،بعنوان" :دور الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على مواقف
وسياسات االتحاد األوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين (.")6002 -6004

هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير الدبلوماسية الفلسطينية ،على مواقف ودور االتحاد

األوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين ،من خالل توضيح أهمية الدور التنموي
األوروبي في فلسطين ،والتعرف إلى رؤية االتحاد األوروبي لعملية التنمية السياسية الفلسطينية،

والتعرف إلى القيود المفروضة على الدور التنموي األوروبي في فلسطين ،واألدوات التي يمتلكها
االتحاد األوروبي لتفعيل هذا الدور ،وكذلك التعرف إلى رؤية السلطة الفلسطينية للدور األوروبي
تجاه التنمية السياسية في فلسطين ،وفهم حدود الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على دور

االتحاد األوروبي تجاه التنمية السياسية في فلسطين ،والعقبات التي تواجه الدبلوماسية

الفلسطينية الموجهة لالتحاد األوروبي ،واآلليات الدبلوماسية التي تتبعها السلطة الفلسطينية تجاه

االتحاد األوروبي لتفعيل دوره التنموي ،ومن ثم بيان جوانب القوة والنجاح ،وجوانب الضعف
واإلخفاق لدى الدبلوماسية الفلسطينية تجاه االتحاد األوروبي فيما يتعلق بدوره التنموي في

فلسطين.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتفعيل أداء الدبلوماسية الفلسطينية تجاه االتحاد

األوروبي ،وزيادة الكادر الدبلوماسي الفلسطيني العامل في االتحاد األوروبي وتدريبه جيدا،

وتوفير المصادر الالزمة لتفعيل دوره هناك ،ووضع خطة دبلوماسية فلسطينية واضحة المعالم

والخطوط تجاه االتحاد األوروبي ،تشمل األهداف والوسائل واآلليات ،وتتناسب مع حجم وأهمية
االتحاد األوروبي ،وضرورة وضع خطة تنموية فلسطينية واضحة ومحددة ،تنسجم مع

خصوصية الحالة الفلسطينية ،واألهداف الخاصة ببناء الدولة المستقلة.
 -2دراسة (سحويل )2334 ،بعنوان" :مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل

إشكالية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني ،وبيان ظروف

نشأة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني ،وكيفية تطوره ،والجهة المختصة به ،باإلضافة إلى معرفة
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مدى توافق الممارسة الدبلوماسية الفلسطينية مع القوانين واألعراف الدبلوماسية ،ومعرفة مدى
تأثير قبول فلسطين دولة غير عضو على التمثيل الدبلوماسي ،وبيان أثر االنقسام السياسي في

الساحة الفلسطينية منذ عام  2337على ذلك.

نتائج ،كان أهمها أن فلسطين تعد شخصا اعتباريا من
وقد توصلت الدراسة إلى عدة
َ
أحد فروع القانون الدولي العام ،ممثلة بمنظمة
أشخاص القانون الدبلوماسي الدولي ،والذي يعتبر َ
التحرير الفلسطينية ،على أساس االعتراف بحركات التحرر كشخص من أشخاص القانون

الدولي العام ،وأن الجهة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي لدى الفلسطينيين هي منظمة التحرير،
أضرت بالمشروع الوطني والدبلوماسية الفلسطينية
كما أن احَّد َة االنقسام السياسي بعد  2337قد َّ
ٍ
بشكل عام.
إعادة االعتبار لمنظمة التحرير
فيما أوصت الدراسة بعدة توصيات ،كان أهمها
َ
اإلطار الجامع ،وأن تكون الدائرة السياسية فيها هي الجه َة المخول َة بتمثيل
الفلسطينية؛ باعتبارها
َ
الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية؛ شر َّ
يطة أن يتم إعادة بنائها على أُس ٍ
س وطنية ،واالستفادة
ُ
من المصالحة الفلسطينية في إظهار الشعب الفلسطيني ،ونظامه السياسي ،أمام المجتمع

الدولي.
 - 1دراسة (عمارة )2334 ،بعنوان" :دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية

أثناء الحصار على محافظات غزة".

هدفت الد ارسة إلى التعرف إلى دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية في
أثناء الحصار على محافظات غزة  2331-2336من خالل التعرف إلى طبيعية األزمة

الصحية ،وعلى واقع الدبلوماسية الفلسطينية ووظائف البعثة الدبلوماسية الفلسطينية ،واألزمات

الصحية التي واجهت القطاع الصحي خالل الحصار الصهيوني على محافظات غزة ،ودور

الحكومة في غزة في إدارة األزمة الصحية ،وفعالية الدبلوماسية الشعبية كبديل عن دور
الدبلوماسية الرسمية.

سياسي
وتوصلت الدارسة إلى عدد من النتائج ،ومن أبرزها أن هناك قرَار إطالق تحرك
ٍ
ّ
فلسطيني ٍ
موحد؛ لإلجابة عن استحقاقات المرحلة وتساؤالتها ،وأن هناك توجيها
ودبلوماسي
جديد َّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ا
متعددة
للجهود الفلسطينية نحو الجبهة الخارجية ،عبر القيام بالجوالت الدبلوماسية الواسعة
االتجاهات ،وهناك توجه نحو بناء عالقة متميزة مع البلدان العربية؛ بحيث ال تتعارض وال تمنع
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وال تقطع الطريق على عالقة استراتيجية معهم ،بحيث تكون واضحة وصريحة وقادرة على

استثمار البعد اإلقليمي؛ بهدف تدعيم الجبهة التفاوضية الفلسطينية.
ٍ
ٍ
أكبر من السابق مع استحقاقات
وأوصت الد ارسة بضرورة التعامل بجدية ومسؤولية َ
للخيارت والعناصر الرئيسية ،بمعنى عدم التفريط
ا
العمل السياسي والدبلوماسي ،واعادة االعتبار
في الخيارات الكفاحية األخرى ،واألشكال النضالية المختلفة ،التي تتفاعل وتتكامل مع الجبهة
ٍ
امتداد لنضاالت الشعب
الدبلوماسية ،وضرورة دعم الدبلوماسية الكفاحية؛ لما تشكله من
الفلسطيني المشرفة.
 -4دراسة (وادي )2334 ،بعنوان " :دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة
الخارجية الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ أهداف السياسة

الخارجية وأولوياتها بما يحقق سياسة خارجية رشيدة قائمة على المشاركة الشعبية غير الرسمية،
وتمثلت إشكالية الدراسة في التعرف على مفهوم الدبلوماسية ا
غير الرسمية ،وما هي أهم الفواعل

التي تعزز برامج الدبلوماسية ا
غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ،وما هو دور الدبلوماسية
البرلمانية كمظهر للدبلوماسية غير الرسمية؛ باإلضافة للتعرف على أبعاد الدبلوماسية الشعبية
ا
غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ،كما عرجت الدراسة على البحث في قدرة الدبلوماسية

الموازية على تحقيق إنجازات في العالقات الدولية ،والتعرف على تأثير المنظمات غير
الحكومية في السياسة الخارجية.

ا
خلصت الدراس ُة إلى وضع تعريف للدبلوماسية غير الرسمية ،وهي " تلك الجهود
وقد
غير الرسمية من منظمات غير
اعل َ
غير الرسمية في المجال الدبلوماسي ،و التي تعنى بها الفو َ

حكومية ،وهيئات المجتمع المدني ،ووسائل اإلعالم ،وجماعات الضغط" ،كما خلصت إلى أنه

وحدها أداة تنفيذ السياسة الخارجية ،وانما أصبح هناك
لم تعد الدبلوماسية التقليدية الرسمية َ
دد يشاركونها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية وأولوياتها؛ باعتبارهم طرفا مهما
فاعلون ُج ٌ
وفاعال على الساحة الدولية؛ وهي آلية الدبلوماسية الموازية غي ار الرسمية عبر وسائلها المختلفة
دبلوماسية بر ٍ
ٍ
ٍ
منظمات ا
غير حكومية ،ووسائل اإلعالم ،وتأثير الرأي العام والقوة
لمانية ،و
من

الناعمة ،وجماعات الضغط ،والمنظمات الدينية.
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 -5دراسة (عيسى )2332 ،بعنوان" :موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في
العالم".

هدفت الدراسة إلى البحث في موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في
العالم ،وذلك لما ّا
يشكل هذا الموضوع من أهمية في القانون األساسي الفلسطيني ،والذي اكتنفه

بعض الغموض واإلشكاليات التي رافقته ،وإلزالة اإلبهام والغموض ،والخروج بتوصيات تقود في
فلسطيني ٍ
كل الرغبات ،والعيش بكرامة وحرية،
سياسي
النهاية للوصول إلى نظا ٍم
ٍ
ٍ
جيد ،يلبي َّ
ّ
ّ
تحترم فيه التعددية السياسية.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أن نظام الحكم في فلسطين هو
نيابي ،يعتمد على التعددية السياسية أو الحزبية ،وهذا ما يظهر واضحا من
اطي
ٌّ
نظام ديمقر ٌّ
ٌ
خالل ركائز النظام النيابي التي أخذ بها القانون األساسي بجميع تعديالته ،وذلك من خالل وجود
ٍ
سلطات معينة.
هيئة نيابية منتخبة (المجلس التشريعي الفلسطيني) من قبل الشعب ،تمارس
ا
األنسب إلى الحالة
أوصت الدراسة بضرورة تبني النظام البرلماني ،وذلك لكونه
و
َ
الفلسطينية ،خاصة وأن لهذا النظام العدي َد من الخصائص والمميزات التي تُبقى الرقابة المتبادلة

ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهذا األمر يحتاج إلى إعادة صياغة بعض بنود القانون

األساسي؛ حتى ينسجم نظام الحكم في فلسطين بأن يكون نظاما برلمانيا محضا ،وانهاء بعض
خصائص النظام الرئاسي ،مثل مسؤولية الوزراء أمام رئيس السلطة.
 -6دراسة (اشتية )2112 ،بعنوان " :تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلماني وأثر ذلك
في تعزيز المشاركة السياسية ".")2119-0996

هدفت الدراسة البحث حول الدور الذي لعبته المـرأة الفلسـطينية فـي فتـرتين انتخابيتين
فلسطينيتين (فترة  ،3226وفترة  ،)2336عالوة على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى

النواب الفلسطينيات سواء في وصولهن إلى مقاعد السلطة التشريعية ،أو في ممارستهن للعمل

السياسي والتشريعي.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن مشـاركة المـرأة البرلمانيـة فـي

المؤسسات الرسمية لم ترتق للدور المهم الذي يجب أن تؤديه المرأة الفلسطينية على الصـعيد
الوطني والسياسي ،ويحد من إمكانية تأثيرها في رسم السياسات واحداث تعديالت في التشريعات
القائمة ،وانتهت الدراسة إلى أن األحزاب قامت بدعم المرأة في انتخابات المجلس التشريعي بما
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يخدم مصلحتها الحزبية وليس تضامنا مع قضايا المرأة وحقوقها ،وأن عـدم وضـوح الطـرح

النسوي وعدم ربطه بالقضايا المجتمعية العامة قد أثر سلبا على أداء البرلمانيات.

وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة السياسـات الحكومية ،ودراسة مدى توافقها مع
مشاركة المرأة في صنع القرار ،كما يتوجب العمـل علـى زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات

الرسمية بشكل عام والمؤسسات التشريعية بشكل خـاص ،وفتح المجال أمامها للمساهمة في

عملية التنمية ورسم السياسات واجراء التعديالت والقوانين بما يخدم مصالح المرأة وحقوقها.

 -7دراسة (عيروط )2333 ،بعنوان" :الدبلوماسية الفلسطينية في المفاوضات الفلسطينية-
االسرائيلية وأثرها في تحقيق الدولة الفلسطينية".

انطلقت هذه الدراسة من مجموعة من التساؤالت ،أهمها :هل الدبلوماسية الفلسطينية
مكمل ٌة للمسار النضالي الفلسطيني؟ وهل انضبطت أدواتها واستراتيجيتها مع المرجعية الوطنية
الفلسطينية؟ وهل نجحت هذه الدبلوماسية في الوصول إلى أهدافها ،واذا ما كانت أخفقت؛ فهل
يعود هذا اإلخفاق إلى اآلليات أم إلى طبيعة الصراع؟ وهل ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها
المنشودة؟ وللوصول إلى إجابات علمية حول هذه األهداف قام الباحث باالستعانة ببعض

المناهج المتعددة والمقاربات والنظريات العلمية التحليلية ،مثل نظرية الصراع ،والمنهج التاريخي،

والمنهج التحليلي ،والمقارن ،منطلقا من الفرضية التي َّتدعي بأن الدبلوماسية الفلسطينية

غير قادرةٍ على إنهاء االحتالل الصهيوني ،والوصول إلقامة دولة مستقلة
بمالمحها الحالية ُ
ضمن الطموح الفلسطيني األدنى من خالل المفاوضات.
خلصت الدراسة إلى ا
ا
نتائج ،كان أهمها هو أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
عدة
وقد
َ
ٍ
بشكل نهائي ،ولكن يمكن إدارته ،ومحاولة تعظيم
صراع ذو طبيعة وجودية ،وال يمكن حله
ا
المكاسب ،وتقليل الخسائر ،وهو ذو ٍ
ٍ
ودائمة التحول ،تحكمها المصالح والتطورات
متجددة
بنية
الديمغرافية ،والسياسية ،والثقافية ،إضافة إلى التحوالت اإلقليمية والدولية التي تتحكم فيها
توازنات القوى العالمية.

ا
أوصت الدراسة بضرورة استغالل التغير اإلقليمي على المستوى العربي ،وتعليق
وقد
يدة ،تؤدي إلى إحداث ٍ
ٍ
المفاوضات في إطار استر ٍ
فلسطينية جد ٍ
أزمة تضع اسرائيل أمام
اتيجية
بحيث تؤدي إلى تدخل الواليات المتحدة والمجتمع الدولي بصورة
مسؤولياتها كدولة احتالل؛
ُ
مؤثرة.
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التعليق على الدراسات السابقة:

كل الدراسات قد أُجريت
طالع الباحث على الدراسات السابقة تبيَّن له أن َّ
في ضوء ا اّ

خالل السنوات الخمس الماضية ،ما يشير إلى أن موضوع الدبلوماسية البرلمانية موضوع

مستحدث ،وأن البحث فيه ال يأتي من باب الترف العلمي ،وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات

كالتالي:

 -3التعرف على كيفية صياغة مشكلة الدراسة ،وأهميتها ،وأهدافها ،وفرضياتها.
ا
المتحولة في الدراسات السابقة
 -2االستفادة من المراجع ،والدوريات ،والدراسات العلمية
ّ
والمقتبس من خاللها.
 -1االستفادة من الدراسات السابقة في بناء وتصميم أداة الدراسة المتمثلة بالمقابلة.
 -4االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد النتائج والتوصيات.

ثاني عشر :الفجوة البحثية:

ع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية؛ باعتبار أن النظام
تعالج هذه الدراسة موضو َ
السياسي في السلطة الوطنية الفلسطينية يقوم على التمركز في البرلمان كقوٍة سياسية أُولى ،فبعد
َّ
عدم االعتراف الدولي بنتائج االنتخابات ،ورفض التعامل مع الجانب التنفيذي للسلطة (الحكومة

التي شكلتها حركة حماس برئاسة األستاذ إسماعيل هنية) ،نشطت الحركة السياسية داخل

البرلمان؛ لكسر هذا الجمود في العالقات الدولية ،وهي حالة فريدة ونوعية من طبيعة العالقات
نموذج ٍ
جديد وحديث
بين الدول ،وهذا ما دفع الباحث إلعداد هذه الدراسة العلمية؛ للتعرف على
ٍ

في مجال الدراسات السياسية البرلمانية.
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بناء على ما سبق يمكن للباحث عرض الفجوة البحثية ضمن الجدول التالي:
ً

جدول رقم)0( :
الفجوة البحثية

م
.0

الفجوة البحثية

الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على التالي:

الدراسة الحالية

لم تتطـر أي دراسـة مـن تميـــزت هـــذه الدراســـة بـــالتعرف

 -0التعرف على مفهوم الدبلوماسـية ومسـتقبل التمثيـل الدراســـات الســـابقة لبيـــان على واقع ومستقبل الدبلوماسية
الدبلوماســـــي الفلســـــطيني وبيـــــان ظـــــروف نشـــــأته الدبلوماســــــية البرلمانيــــــة البرلمانية الفلسطينية مـن خـالل
وتطــــوره ،وم ـــدا توافــــق الممارســــة الدبلوماســــية الفلســطينية حيــث أن هــذا مــا قــام بــه الباحــث مــن اإلطــال
الفلسطينية مع القوانين واألعراف الدبلوماسية.

الموضـــو مســـتحدث وأن علـــى اإلصـــدارات التـــي صـــدرت

 -2موقــــع النظــــام السياس ـــي الفلس ـــطيني مــــن ال ـــنظم البحـــث فيـــه ال يـــأتي مـــن عـــــــــن المجلـــــــــس التشـــــــــريعي
النيابية في العالم ،وذلـك لمـا يشـكل هـذا الموضـو

من أهمية في القانون األساسي الفلسطيني.

بات الترف العلمي.

 -3الدبلوماســية الفلســطينية مكملــة للمســار النضــالي

والمقــــــــــابالت مــــــــــع أعضــــــــــاء
المجلس.

الفلســطيني أنهــا اســتخدمت ادواتهــا واســتراتيجياتها
مـــع المرجعيـــات الوطنيـــة الفلســطينية وقــد نجحـــت
في الوصول إلى أهدافها.

 -4تــأثير الدبلوماســية الفلســطينية علــى مواقــف ودور
االتحــاد األوروبــي تجــاه عمليــة التنميــة السياســية
في فلسطين ،وأهمية الدور التنمـوي األوروبـي فـي

فلسطين.
.2

تعــددت المنــاهج المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة بعـــــــــــــــض الدراســـــــــــــــات ســــتعتمد دراســــتنا علــــى المــــنهج
ما بين المنهج الوصفي التحليلي والمـنهج التـاريخي اســــــــــــتخدمت المــــــــــــنهج الوصــــفي التحليلــــي الــــذي يقــــوم

والمنهج المقارن.

التاريخي فقط وهو بمثابـة علــى جمــع البيانــات مــن الوثــائق

بحث مكتبي.

والدراســات واألبحــاث والكتــب ذات
العالقــــــــة بالموضـــــــــو وكـــــــــذلك

المقابلــــة للوصــــول إلــــى بيانــــات
وحقــــائق حــــول المشــــكلة محـــــل
الدراسة بهـدف تفسـيرها وتحليلهـا

والوقـــوف علـــى مـــدلولها ،وتقـــديم
توصيات بشأنها.

"جرد بواسطة الباحث"
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.Article III

 .Article IVالفصـل الثاني
 .Article Vالدبلوماسية
البرلمانية

المبحث األول :الدبلوماسية وأشكالها.
 المطلب األول :تعريف الدبلوماسية ،وتطورها.
 المطلب الثاني :أشكال الدبلوماسية المعاصرة.
المبحث الثاني :الدبلوماسية البرلمانية.
 المطلــب اــألول :مفهــوم الدبلوماســية البرلمانيــة ونشــ تها
التاريخية.
 المطلــــب الثــــاني :دور البرلمــــانيِّين فــــي تعايــــا العالقــــات
الدولية.
 المطلب الثالث :خصائص الدبلوماسية البرلمانية ومعيقاتها.
المبحث الثالث :العالقات الدولية وموقع الدبلوماسية البرلمانية.
 المطلب األول :مفهوم ومدارس العالقات الدولية

الدبلوماسية البرلمانية

الفصل الثاني

 المطلـــب الثـــاني :الدبلوماســـية البرلمانيـــة ،وموقعهـــا مـــن
العالقات الدولية
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تمهيد:

الدبلوماسية البرلمانية

اختلف الفقهاء حول مفهوم الدبلوماسية البرلمانية وأشكالها ،فبعضهم ال يجد فرقا بين

الدبلوماسية بمعناها التقليدي الدبلوماسية البرلمانية ،وبعضهم اآلخر يرى أنها مجال خصب لتطوير
العالقات الخارجية ،لذلك فالدبلوماسية المعاصرة لها أشكال مختلفة ،وللوقوف على مفهوم
الدبلوماسية البرلمانية ،كان البد من استعراض التطور التاريخي ،لنشأتها ثم االنتقال بعد ذلك
للوقوف على خصائصها ،ودور البرلمانيين في تبرير العالقات الدولية ،وتناول هذه الموضوعات
ٍ
ص األول للبحث حول الدبلوماسية وأشكالها ،أما المبحث الثاني فقد
مباحث
في ثالثة
مختلفة تَ َخ َّ
َ
ص َ
خصصته للحديث حول الدبلوماسية البرلمانية من حيث المفهوم والنشأة ،أما المبحث الثالث فقد
أفردته للعالقات الدولية ،وموقع الدبلوماسية البرلمانية ،وذلك على النحو التالي:
المبحث األول :مفهوم الدبلوماسية وأشكالها.
المبحث الثاني :الدبلوماسية البرلمانية ونشأتها.
المبحث الثالث :العالقات الدولية وموقع الدبلوماسية البرلمانية.
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املبحث األول
مفهوم الدبلومــــاسية وأشكــــاهلا
مقدمة:
تتنوع وجهات النظر في تعريف الدبلوماسية ،فمنهم من ّا
يعرفهـا بشـكل محـدد ،ومـنهم مـن
ٍ
أكثر تعميما.
َّ
عرفها بشكل َ
فالدبلوماسية هي أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ،والتأثير
على الدول والجماعات الخارجية؛ بهدف اسـتمالتها وكسـب تأييـدها ،وهـي علـم وَفـن المفاوضـات،

انين وأصـ ٍ
ـول ،وهــي فـ ٌّـن؛ ألنهــا مهن ـ ٌة دقيق ـ ٌة تحتــاج إلــى
فهــي علــم؛ لكونهــا تســتند علــى قواعـ َـد وق ـو َ
مه ــار ٍ
ات خاص ــة ،كم ــا تعم ــل الدبلوماس ــية البرلماني ــة عل ــى رعاي ــة المص ــالح الوطني ــة ف ــي الس ــلم
والحرب ،وممارسة القانون
الدولي العام.
ا
ّ
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املطلب األول
تعريف الدبلوماسية ،وتطورها
مقدمة:
ارتــبط ت ــاريخ الدبلوماس ــية بتط ــور العالق ــات والمعاه ــدات والمفاوض ــات الدولي ــة ،ل ــذلك ال

موحٌد للدبلوماسية ،حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين:
يوجد تعريف َّ

االتج ــاه األول أخ ــذ ب ــالمفهوم الض ــيق للدبلوماس ــية ،بينم ــا أخ ــذ االتج ــاه الث ــاني ب ــالمفهوم
الواسع لها.
المرحــل؛ حيــث عرفــت الجماعــات البش ـرية
وقــد َمـ َّـر تطــور الدبلوماســية فــي العديــد مــن ا
البدائية الدبلوماسية ومارستها ،كما كان لإلسالم دور كبيـر فـي تعزيـز العمـل الدبلوماسـي إلـى أن

وصــل ذروتــه فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ،وللوقــوف علــى مفهــوم الدبلوماســية وتطورهــا فقــد

قســمت هــذا المطلــب إلــى فــرعين ،خصصــت األول للتعريــف بالدبلوماســية ،أمــا الثــاني فقــد جعلتــه
للتطور التاريخي للدبلوماسية ،وذلك على النحو التالي:

الفر األول :تعريف الدبلوماسية:
تشــير الد ارســات إلــى أنـه تـ َّـم اشــتقاق كلمــة الدبلوماســية مــن الكلمــة اليونانيــة ()Diploma
ـث كــان اليونــانيون فــي بدايــة األمــر يســمون وثيقــة الســفر المختومــة والمطويــة
ومعناهــا يطــوي ،حيـ ُ

بالدبلوما (( )Diplomaمحمد.)2 :3268 ،

وكـ ــذلك يبـ ـ اّـين األقـ ــداحي أن أصـ ــل كلمـ ــة الدبلوماسـ ــية يعـ ــود إلـ ــى ذات الكلمـ ــة اليونانيـ ــة
( ،)Diplomaومعناها الورقة المطوية ،والتي كانت تعني في الماضي الرسائل والوثائق الرسمية
التي تعطي لحاملها امتياز ٍ
ات معينة (األقداحي)33 :2333 ،
وق ــد أخ ــذت كلم ــة ( )Diplomaتَتَّس ــع ف ــي معناه ــا بم ــرور ال ــزمن حت ــى ش ــملت الوث ــائق
الرســمية واالتفاقيــات والمعاهــدات ،ومــن الجــدير ذكـ ُـره أن كلمــة دبلوماســية لــم تســتعمل فــي العمــل
الذي يشمل توجيه العالقات الدولية إال في القران
عشر (محمد.)2 :3268 ،
الخامس َ
َ
توســع هــذا المعن ـى ،وتطــور مفهومــه؛ ليشــمل جميــع أشــكال
أمــا ف ـي عص ـرنا الحــالي فقــد َّ

ـث أصــبحت الدبلوماســية وســيل َة االتصــال والتفــاهم والتفــاوض
العالقــات الخارجيــة بــين الــدول؛ حيـ ُ
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ب ــين مختل ــف ال ــدول والحكوم ــات ،وعل ــى جمي ــع األص ــعدة ،سـ ـواء السياس ــية ،أو االقتص ــادية ،أو
العسكرية ،أو حتى االجتماعية.
وقد تناولت المراجع المتعلقة بالدبلوماسية هذا المفهوم حسب تطوره الحـديث ،وقـد عرفهـا

ق ــاموس (إكس ــفورد) للغـ ــة االنجليزي ــة بأنهـ ــا "تصــــريف شــــؤون العالقــــات الدوليــــة عــــن طريــــق

المفاوضات" (الهاشمي.)333 :2331 ،

وفـن وقـانو ٌن وتـاري ٌ ومؤسسـ ٌة ومهنـة"
علم ٌ
أما الدكتور حسن صعب فقد عرفها بأنها " ٌ
(أبو عامر )33 :2334 ،معلال ذلك بأن من يمارسها يجب أن يتبـع قواع َـد وأصـوال محـددة ،وأن
يتــوفر لديــه معرفــة جيــدة بالعالقــات الدبلوماســية وتطبيقاتهــا بــين الــدول ،وأن يكــون متفرغــا للعمــل

الفن والقدرة على المفاوضة واإلقنـاع عنـد ممارسـتها ،وأيضـا
فيها ،كما تستلزم تطبيقاتها نوعا من اّ
عرفــه علــى أنــه
ـث إن بعــض البــاحثين َّ
ـول موحــدة ،تضــبط العالقــات بــين الــدول؛ حيـ ُ
تحكمهــا أصـ ٌ
جــزٌء مــن القــانون الــدولي ،وذلــك نظ ـ ار ألنهــا تمــارس مــن قبــل جميــع الــدول مــن خــالل مؤسســات
ٍ
كل منها (أبو عامر.)226-225 :2333 ،
معينة ومختصة في ّ
وقد ارتبط تاريخ الدبلوماسية بتطور العالقات والمعاهـدات والمفاوضـات الدوليـة ،وأصـبح

المجال الرئيسي للدبلوماسية هو الطريق َة التي تدار بهـا هـذه العالقـات والمعاهـدات والمفاوضـات،
فقد َّ
حدد الكاتب "هارولد نكسون" مفهوم الدبلوماسية في إيجاز شديد بأنه "إدارة العالقـات الدوليـة

عـــن طريـــق التفـــاوض" ف ــي إش ــارة إل ــى أهمي ــة عملي ــة التف ــاوض ،ومركزيته ــا ك ــأداة رئيس ــية ف ــي
الدبلوماسية (األقداحي.)32 :2333 ،
كمــا ويــرى "فوتيــه" أن الدبلوماســية هــي "فـــن تمثيـــل الســـلطات ،ومصـــال الـــبالد ،لـــدا

الحكومــات والقــوا األجنبيــة ،والعمــل علــى أن تحتــرم ،وال تنتهــك ،وال يســتهان بحقــو الــوطن

وهيبتــه فــي الخــارج ،اوادارة الشــؤون الماليــة وتوحيــد المفاوضــات السياســية ومتابعتهــا حســب

تعليمات الحكومة" (أبو عامر.)227 :2333 ،

ونالحظ أن (فوتيه) قد َّ
ركز على ضرورة المحافظة على هيبة الوطن فـي الخـارج ،وعـدم

ـائل السياســة
ألي كــان بانتهاكهــا ،ولتحقيــق هــذا الهــدف ال بـ َّـد أن تــدعم الدبلوماســي ُة وسـ َ
الســماح ٍّ
الخارجية األخرى ،وخاصة االستراتيجية العسكرية ،واألدوات االقتصادية ،فبدون تلك الوسائل لن
تحقق الدبلوماسية أهدافها ،وستكون فعاليتها محدودة.

وفــي ذات الســياق يقــول معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اللــه عنــه" :إنــي ال أضــع ســيفي

حيث يكفيني سوطي ،وال أضع سوطي حيث يكفينـي لسـاني ،ولـو أن بينـي وبـين النـاس شـعرًة
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لما قطعتها ،إن أرخوها شددتها ،اوان ُّ
شـدوها أرخيتهـا"؛ وفـي هـذا عناصـر فاعلـة للتفكـر العميـق
ـث يشــير معاويــة رضــي اللــه عنــه بإش ــارات
فــي التأســيس الفكــري للدبلوماســية فــي اإلســالم؛ حي ـ ُ
واضحة إلـى أن العالقـ ا
ات بـين النـاس عبـارة عـن ت ٍ
ـأثر وتـأثير ،وأدو ٍار متبادلـة ،يلعبهـا النـاس فيمـا

بيــنهم حس ــب أوراق القــوة الت ــي يمتلكونه ــا ،وهــذا م ــا يطلــق علي ــه ف ــي عص ـرنا ه ــذا بالمفاوض ــات

(العموري.)371 :3227 ،
أم ــا "س ــموحي ف ــوق الع ــادة" فق ــد ع ـ َّـرف الدبلوماس ــية ف ــي كتاب ــه (الدبلوماس ــية الحديث ــة) بأنه ــا

"مجموعة من القواعد واألعراف والمبادئ الدولية الهادفة إلى تنظيم العالقات القائمـة بـين أشـخاص

القــانون الــدولي ،وتبيــان الحقــو والواجبــات ،والتزامــات ه ـؤالء األشــخاص وامتيــازاتهم ،مــع تبيــان
شروط عملهم ،ووظـائفهم الهادفـة للتوفيـق بـين مصـال الـدول المتباينـة ،وفـق إجـراء المفاوضـات،

واالجتماعات ،والمؤتمرات الدولية ،وعقد االتفاقيات والمعاهدات" (فوق العادة.)1 :3271 ،

العرض السابق للتعريفات المختلفة لمصطلح الدبلوماسـية ،فإننـا
من خالل ما سبق وبمالحظة َ
نالحظ أن مصطلح الدبلوماسية في العادة يـرتبط بشـكل مباشـر مـع اإلدارات العليـا للـدول ،وأيضـا نـرى

اتفاق أغلب الباحثين على الترابط أو التداخل الواسع ما بين مصطلحي الدبلوماسية والمفاوضات.

ونظ ار لتكرار إدراج مصطلح المفاوضات فـي التعريفـات المختلفـة للدبلوماسـية؛ فإننـا نجـد
ٍ
عرف صائب عريقات المفاوضات
أنفسنا مضطرين لعرض مفهوم المفاوضات؛
فبشكل مختصر َّ
بأنهـا" :عملية متداخلة بين طرفين أو أكثر؛ بهدف الوصول إلـى أرضـية مشـتركة حـول مسـألة
أو مســائل تتضــمن مصــال مشــتركة ،وتســعى األط ـراف مــن خاللهــا إلــى التوصــل إلــى اتفــا
مقبول يتم احترامه من األطراف المتفاوضة جميعها" (عريقات.)23 :2338 ،

ـات العمــل الدبلوماســي ،اتف ــق عليهــا معظ ــم
ـددات وممارس ـ ٌ
ـائص ومحـ ٌ
وكــذلك تبــرز خص ـ ُ
الباحثين ،تتمثل فـي أن الدبلوماسـية تمـارس التمثيـل لـدى الـدول األخـرى وعقـد االتفاقيـات ،وجمـع

المعلومــات ،وادارة العالقــات الخارجيــة للــدول وفــق الــرؤى الحكوميــة المتعــددة ،وبهــذا يتضــح مــدى
ـث يـتم تسـخير ك ٍّـل منهمـا
التداخل بين العمل الدبلوماسي وبين اإلدارة العامـة للـدول المختلفـة؛ حي ُ
كل
أي منهما؛ فاالثنان يكمل ٌّ
لخدمة عمل اآلخر في عملية تبادلية شاملة ال تنتهي بانتهاء عمل ٍّ

عمل اآلخر.
منهما َ
وي ــرى الباح ــث أن مفه ــوم فوتي ــه ه ــو األق ــرب إل ــى مفه ــوم الدبلوماس ــية حي ــث أن مفه ــوم
الدبلوماسية هو فن تمثيل السلطات ومصالح البالد والعمل على أن تحتـرم وال تنتهـك وال يسـتهان

بحقوق المواطن وهيبته في الخارج ،وادارة الشؤون المالية وتوحيد المفاوضات السياسية ومتابعتها

وفقا لتعليمات الحكومة.
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الفر الثاني :التطور التاريخي للدبلوماسية:
َّ
قديم اق َد َم وجود اإلنسان على وجـه
إن الدبلوماسية بأسلوب التفاوض والتفاهم هي
ٌ
أسلوب ٌ
وكون ــت الجماع ــات؛ نش ــأت العالق ــات ،واتخ ــذت
ه ــذه األرض ،فمن ــذ أن ُوج ــدت األسـ ـرة والقبيل ــةَّ ،
مسار ٍ
ات مختلفة ،فمنهـا االقتصـادية ،واالجتماعيـة ،والثقافيـة ،والعسـكرية ،واألمنيـة ،وغيرهـا ،وكـل
ٍ
تفاوض من أجل إدامتها واستمرارها.
هذه المسارات تحتاج إلى

ـث أملتهـا طبيعـة الحيـاة،
قد عرفت
الجماعات البشري ُة البدائيـة الدبلوماسـية ومارسـتها؛ حي ُ
ُ
وظروف المعيشة؛ إليجاد لغة التفاهم والحـوار ،واسـتخدامها مـن قبـل اإلنسـان مـع أخيـه اإلنسـان؛
لغــرض تحقي ــق احتياجات ــه الضــرورية؛ لتنظ ــيم المص ــالح المتبادل ــة والمشــتركة ،ف ــي أجـ ـواء كان ــت
تسودها الصراعات والمناحرات ،خاصة تجاه الفئات الخارجيـة والغريبـة عليهـا ،وحتـى إزاء القبائـل

ـث كـان يـتم
التي تجاورها ،وهذا ما كانت تلجأ إليه األمم والشعوب في تعامالتهـا مـع بعضـها ،حي ُ
إرسال السـفراء والمبعـوثين؛ بغـرض عـرض وجهـات نظـر بالدهـم ،وتوضـيح رأيهـم فـي مسـألة مـا،
والحصول على الجواب من الطرف اآلخر (شبانة.)32 :2332 ،

وقــد مارس ــت المجتمع ــات القديمــة العم ــل الدبلوماس ــي من ــذ آالف الســنن ،وق ــد ذك ــر لن ــا

الق ـرآن الكـريم بعــض صـور الدبلوماسـية القديمـة؛ فيمـا حكـاه عـن النبـي سـليمان -عليـه الســالم -
ـيس ملك اـة سـبأ ،وذلـك عبـر "الهدهد" الرسول ،الذي حمـل رسـالة فيهـا أوجــز العبــارات ،وأجــزل
وبلق َ
المعـاني ،قـال االله تعالى في حكاية مـاجرى بــين ســليمان والهدهــد وبلقــيس :اذْهَب يِّكِتَابِيكه هَب اا
فاأالْقتهْ إكلايْهكمْ ثُمِّا تاوَلا عَنْهُمْ فاِنظُرْ مَِذاا يَرْجكعُونَ * قاِلاتْ يَِ أايُِّهَِ الْمَلابأُ إكنكبه أُلْقتبهَ إكلابهِّا اتَابِرِ اابركيمِ * إكنابهُ متبم ابُ لايْمَِنَ
وَإكناهُ يكسْمك اللاهت الرِّاحْمَمك الرِّاحتيمك * أالِا تاعْلُوا عَلابهِّا وَأْتُبونته مُسبْ لتمتيمَ ، ثـم قـال عـن الملكـة بلقـيس :وَإكنكبه مُرْابت لا
إكلايْهكم يكهَدتيِّا ٍ فانَِظترَةِ يكمَ يَرْجكعُ الْمُرْاَلُونَ( سورة النمل ،اآليات .)35-28
وقــد ُع امـ ــل بالدبلوماسـ ــية أيضـ ــا فـ ــي المجتمـ ــع الجـ ــاهلي قبـ ــل اإلسـ ــالم ،وكانـ ــت تسـ ــمى
ا
الس ــفارة ،وك ــان يق ــال لصــاحبها :الســفير ،والرســول ،والمبعــوث ،وظلــت وظيفــة ســفارة ق ـريش فــي

بنــي عـدي قـو ام عم َـر بـ اـن الخطــاب فت ـرة طويلــة ،وكــان عمــر آخـ َـر ســفرائها إل ــى القبائ ــل األخ ــرى
التـ ــي كانـ ــت تنازعهـ ــا وتنافرهـ ــا وتفاخره ــا ،ث ــم ق ــام عم ــرو ب ــن الع ــاص بمهم ــة س ــفير قـ ـريش إل ــى

النجاشــي ملــك الحبشــة؛ ليطــرد المســلمين الــذين َفـروا إليـه بــدينهم مـن أذى قـريش؛ لكنــه فشـل فــي

إقن ــاع النجاشـ ــي بـ ـذلك ،وأرسـ ــل مسـ ــيلمة الك ـ ــذاب مبعـ ــوثَي ان إل ـ ــى النب ـ ــي ص ــلى الل ــه علي ــه وس ــلم؛
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ليفاوضــاه فــي إمكــان مشــاركة مســيلمة لــه فــي النبــوةَّ ،
فردهمــا النبي صلى الله عليه وسلم قـائال:

"لوال أن الرسل ال تقتـل لضـربت أعناقكمـا" .أخرجه أبـو داوود والحـاكم (أبـو غـدة.)5142332:،

وبــذلك نســتطيع القــول بــأن الدبلوماســية قــد نشــأت منــذ أقــدم العصــور كوســيلة لالتص ــال

والتف ـ ــاهم ب ـ ــين الجماع ـ ــات البش ـ ـرية المتجـ ــاورة ،فمنـ ــذ أن قامـ ــت المجتمع ـ ــات األول ـ ــى ،وت ـ ــداخلت
مص ــالحها؛ ش ــعرت بحاجته ــا إل ــى نم ــط م ــن األسـ ــاليب الدبلوماسـ ــية؛ كسـ ـ ٍ
ـاعي تفرضـ ــه
ـلوك اجتمـ ـ ٍ
ّ
ـات
الحاج ـ ــة إل ـ ــى التف ـ ــاهم ،وتب ـ ــادل المن ـ ــافع ،وتحقي ـ ــق الس ـ ــالم ،وظهـ ــرت عبـ ــر العصـ ــور عالقـ ـ ٌ
ـائج التــي
دبلوماســي ٌة اختلفــت فــي أشــكالها؛ إال أنهــا تشــابهت مــن حيـ ُ
ـث أغر ُ
اضــها ووســائُلها ،والنتـ ُ
ترتبت عليها ،حتـى إنـه يمكننـا القـول بـأن مـن بـين التقاليـد الدبلوماسـية الحديثـة مـا يرجع إلى تلك

التقاليد التي عرفتها اإلنسانية في عصورها الخالية (توفيق.)23 :3228 ،

وش ــهدت العصـ ــور اإلسـ ــالمية تن ــامي الدبلوماسـ ــية مـ ــن طـ ــرف الدولـ ــة فـ ــي نشـ ــر الـ ــدين
َ
ـالمي ،ونس ـ ـ ــج عالق ـ ـ ــات تجاري ـ ـ ــة وسياس ـ ـ ــية م ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى ،ول ـ ـ ــذلك ف ـ ـ ــإن الدول ـ ـ ــة
اإلس ـ ـ ـ ا
ّ
اإلس ــالمية ،وقــد امت ــازت بتفوقهــا الدبلوماســي ،وحمايتهــا للرســل ،ومــنحهم االمتيــاز ا
ات الدبلوماســي َة
كالحصانة (التازي.)43 :3273 ،

وقــد عـ َّـزز اإلســالم "العمــل الدبلوماســي" ،وعم ــل علــى تطــويره ،فقــد اتَّبــع الرســول صــلى
الله عليه وسلم وســيلة إرسال الرسل والمبعوثين والسفراء؛ لنقل رسـائله إلـى ملـوك الـدول المجــاورة

أساليب جديدة في اللباقة والدقة ،وانتقاء األلفـاظ المتينـة والقويـة
للجزيـرة العربيـة وأمرائها مستخدما
َ
والمـؤثرة فـي كتابـة هـذه الرسائلَّ ،مما كان له األثـر األكبـر فـي تطـوير عالقـات الـدولة اإلسـالمية

بغيرهـا مــن الــدول ،ومــن األســس الدبلوماســية الهامــة التـي أرسـاها اإلســالم أنـه كــان -ومــا زال-

يحتـرم الرسـل ،وال يعتـدي علـيهم؛ بـل كـانوا يتمتعـون باألمــان واالطمئن ــان ف ــي دار اإلس ــالم؛ ألن
اإلس ــالم دي ــن ال ي ــنقض العه ــد والميث ــاق؛ فبمجــرد دخــول الســفير أو المبعــوث إلــى دار اإلســالم

فهـو فـي عهـ ٍـد وأم ٍ
ـان إلـى أن يغادرهـا (طشـطوش ،)32 :2333 ،كمـا فـي قولـه تعـالى :وَإِنْ

أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَهِ ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ( سورة

التوبة ،اآلية .)6
ـامس عشـ َـر،
أمــا علــى الصــعيد األوربــي فلــم تصـ ا
ـبح الدبلوماســية مهنــة إال فــي القــرن الخـ َ
ـتم وضـ ــع التش ـ ـريعات ،وق ـ ـوانين
ـث بـ ــدأت جمهوريـ ــة البندقي ــة ف ــي تعيـ ــين السـ ــفراء ،لكـ ــن لـ ــم يـ ـ َّ
حيـ ـ ُ
المؤسســة الدبلوماســية؛ إال بعــد مــؤتمر فيينـا عــام 3835م ،ومـؤتمر إكــس الشـابيل عــام 3838م

(موور.)8881 :8798 ،
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وقــد اتَّســمت العالقــات الدبلوماســية ب ــين الــدول من ــذ الق ــدم ،وال ــى الي ــوم ،بن ــوٍع م ــن ع ــدم

الثبـات ،فقـد كانـت فـي بـدايتها محـدودة ومؤقتـة ،وتبحـث فـي الحـرب والسـلم واألحـالف بـين ملـوك

ـبالد
الـ ــدول وقادتهـ ــا ،وشـ ـ َّـكلت الدبلوماسـ ــية أداة للترهي ـ ــب م ـ ــن شـ ــبح الحـ ــربَّ ،
وممـ ــا سيصـ ــيب الـ ـ َ
المتحارب َة من خراب ودمار (الناصر.)32 :2334 ،
بالنسبة للدول المسـيحية بعـد عصـر النهضـة األوروبيـة؛ فقـد كـان العـالم يتكـون مـن أمـ ٍم

متحض ـ ٍرة ،وأخــرى غيـ اـر متحضـ ـرة ،فالش ــعوب األوربي ــة اعتبــرت متحضـ ـرة ،له ــا وح ــدها الح ــق ف ــي
عقــد األحــالف ،وفــي التعــاون ،وفــي تقريــر الســالم والحــرب ،أمــا الشــعوب األخــرى فقــد خضــعت

لالسـتغالل؛ بوصـفها مصـد ار للعبيـد ،وللمـواد األوليــة ،وهكــذا أصــبحت الــدول األوربيــة النص ـرانية

هـ ــي التـ ــي تقـ ــرر مص ـ ــير العـ ــالم ،إال أن ظهـ ــور الـ ــدول األوروبيـ ــة المسـ ــتقلة ذات الس ـ ــيادة طبقـ ــا
للمع ــايير الت ــي و ا
ض ـ َـعت ف ــي م ــؤتمر "وس ــتفاليا" ع ــام 3648م ،أدي به ــذه الكيان ــات الجدي ــدة إل ــى
ُ
اسـتناد دبلوماسـ ــياتها إلـ ــى مب ـ ــدأ تـ ـ ـوازن الق ـ ــوى ال ـ ــذي سيس ـ ــمح للدول ـ ــة القوي ـ ــة بإخض ـ ــاع الدول ـ ــة
األخـ ــرى الضعيفة (الناصر.)32 :2334 ،

ـامن عشـ َـر كــان مــا يســمى مبــدأ " حــق العــروش ف ــي تقريــر مص ــائر
حتــى بدايــة القــرن الثـ َ
الشــعوب" وكــان ُي َعــد هــذا واح ــدا م ــن المبــاد الت ــى تحك ــم الدبلوماس ــية األوروبي ــة والت ــي كانـ ــت
ـق مسـتمرة علــى َنفـ ا
ـس الــوتيرة،
مــن خصــائص الملــوك ،ولكــن الدبلوماسية العالمية تغيرت ،ولم تَب َ
أي مرتبطـة بالسياسـة األوروبيــة ،فبانتهــاء الحـرب العالميـة الثانيـة انتقـل مركـز النفـوذ الدبلوماسـي
العــالمي إلــى مربــع جديــد ،وهــو وج ــود ق ــوتين ُعظ َم َيـ ـين ،همــا االتحــاد الســوفيتي ســابقا ،والواليــات
المتحـ ــدة األمريكيـ ــة ،وبـ ــدأت تطفـ ــو وتظهـ ــر علـ ــى السـ ــطح دبلوماسـ ــية جدي ــدة تس ــمى دبلوماس ــية
األحالف (مقلد.)433 :3285 ،
وبقيــام هيئــة األمــم المتحــدة اتَّجهــت الدبلوماســية المعاصـرة نحــو إق ـرار الســالم فــي العــالم

عـن طريـق تكـريس حقـوق الــدول وواجباتهـا تجــاه بعضــها بعضـا ،وصــارت العالقــات بــين الــدول
تقـوم علـى أسـاس التعـايش السلمي (الناصر ،)35 :2334 ،وان كان ذلك علـى عكــس مــا يبــدو

فـي الواقـع الــدولي المعــاش ،وصــفوة القــول :إن المتتبــع للمســار التــاريخي للدبلوماســية يــرى عــدم
ثباتهـا ،إذ انتقلـت مـن دبلوماس ٍ
ـية للحـرب إلـى أخرى للسالم ،وبفترة الحرب العالمية األولى انتقلـت
الدبلوماسـية مـن السـرية إلـى العلنيـة (أبرزاق.)2332 ،

ثم دخلت الدبلوماسية الشعبية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية ،بعد أن تكونت المنظمات
الدولية ،والمنظمات المحلية المختصة بجوانب معينـة فـي حيـاة المجتمـع ،وكـذلك نشـأت األحـزاب
المتماثلة فك ار وأيديولوجيا؛ كاألحزاب االشتراكية والشيوعية.
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املطلب الثاني
أشكال الدبلوماسية املعاصرة
أَ َّك ا
دت العدي ُـد مـن الد ارسـات الدبلوماسـية والسياسـية التـي تناولـت مواضـيع األمـن القـومي،
ـات ث ـ ٍ
والمص ــالح الحيوي ــة لل ــدول ،ب ــأن هن ــاك جه ــود جه ـ ٍ
ـالث يفت ــرض أن تتكام ــل؛ لتحقي ــق ه ــذه
َ
المصالح ،أو المحافظة عليها ،وهي :الدبلوماسية ،والعمل االسـتخباري ،والقـوة العسـكرية ،وان مـا
ٍ
ـدد
زاد مــن أهميــة الدبلوماســية كــأداة للسياســة الخارجيــة فــي العصــور الحاليــة تنــوعُ أنماطهــا ،وتعـ ُ
ـدي المتمثـ َـل بشخصــية الســفير ،أو بنشــاط البعثــة
ط التقليـ َّ
صـورها وأشــكالها ،فهــي لــم تَ ُعـد ذلــك الـنم َ

اع أو أفرٍع
الدبلوماسية ،وانما توسعت ،وأخذت صو ار وأشكاال وأنماطا مختلفة ،تتمثل في أربعة أنو ٍ
كما يلي:

أوالً :الدبلوماسية الثنائية أو التقليدية:
يقصد بالدبلوماسية الثنائية أو التقليديـة "هـي أقـدم صـور العمـل الدبلوماسـي ،ويقصـد بهـا
تنظــيم العالقــات بــين دولتــين علــى أس ـاس مفاوضــات ثنائيــة بينهمــا؛ والدبلوماســية الثنائيــة تغطــي

العالقات بين دولتين في جميع مجاالت العالقات الدولية ،وتتمثل مهامها فيما يلي:
 .3بناء العالقات السياسية.
 .2التعاون األمني.

 .1الثقافة واإلعالم والتعليم.
 .4الدبلوماسية العامة.

 .5التعــاون والتنســيق والتواصــل بــين و ازرات الخارجيــة ،خصوصــا فــي مجــال اإلصــالحات
الداخلية.

 .6الدبلوماسية االقتصادية.
 .7الشؤون القنصلية.

 .8دبلوماسية القمة الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات.
وتمارس الدبلوماسية الثنائية بين الدولـة الموفـدة والدولـة المضـيفة عبـر بعثـات دبلوماسـية
وروعي ــت حص ــاناتها،
تقليدي ــة ،أي عب ــر س ــفارات معتم ــدة ف ــي الخ ــارج ،والت ــي ُن اّ
ظم ــت مهامه ــاُ ،
وامتيازاتها من خالل اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961م (أبو عباة.)63 :2119 ،
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وي ـرتبط هــذا النــوع مــن الدبلوماســية الثنائيــة أو التقليديــة بشــكل عــام بتلــك األنشــطة ،أو
البرامج الدبلوماسية التي تمارسها حكومـات العـالم ،أو السـلطات التنفيذيـة حسـب النظـام السياسـي
الموجــود فــي كـ اّـل دولــة ،أي أن هــذا النــوع مــن الدبلوماســية يمــارس مــن طــرف الســلطات التنفيذيــة
داخل الدولة.
ثانياً :الدبلوماسية البرلمانية:

إنها نمط خاص للدبلوماسية الجماعيـة المفتوحـة ،تتخـذ مـن المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة

مســرحا لهــا ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة لالتحــاد البرلمــاني األوروبــي ،واتحــاد الــدول األعضــاء فــي
منظم ـة المــؤتمر اإلســالمي ،وجمعيــة برلمانــات آســيا للســالم ،واالتحــاد البرلمــاني العربــي (بغــورة،
.)31 :2332

توسـ ـعت الدبلوماس ــية البرلماني ــة ا
باتّس ــاع دوائ ــر التع ــاون ال ــدولي ،وتع ــاظم مصـ ـالح
وق ــد َّ
ـدد اآلثــار والنتــائج،
الشــعوب وتــداخلها ،وأضــاف
ظهورهــا للعمــل الفكــري السياســي ُبعــدا جديــدا متعـ َ
ُ
ـك -ب ــالتوازي م ــع الدبلوماس ــية الرس ــمية ف ــي تحقي ــق أه ـ ٍ
والدبلوماس ــية البرلماني ــة تعم ــل –والش ـ َّ
ـداف

ا
افيَّ ،
حل النزاعات ،واحتـواء األحـداث ،كمـا تقـوم ب ٍ
مكنهـا مـن
ـافي أو استشـر ٍ
ـدور استكش ٍ
تساهم في ّ
ّ
ّ
أن تكون أداة فعالة داخـل النظـام السياسـي للدولـة ،وفـي عالقـات الشـعوب بعضـها بعضـا ،بسـبب
ٍ
أكبر ،ورقعة نشاط أوسع؛ باعتبـار أن القـائمين بهـا ليسـوا مـن أهـل السـلطة
ما ُيتاح لها من حرية َ
ـددة ،وه ـوامش ضـ ٍ
ط محـ ٍ
ـيقة لحــركتهم ،فهــم متحـ ّاـررون نســبيا مــن قي ــود
التنفيذيــة المقيــدين بض ـواب َ
َ
الصفة التنفيذية والتزاماته (بغورة.)35 :2332 ،

وق ــد ق ــام الباح ــث بتخص ــيص المبح ــث الث ــاني م ــن ه ــذا الفص ــل لع ـ ٍ
ـرض أوس ـ َـع لمفه ــوم
الدبلوماسية البرلمانية ،وأهميتها في العمل الدبلوماسي الحديث.
ثالثاً :دبلوماسية المنظمات الدولية:

ـث
ـرب -وفــق منطــق العمــل -للدبلوماســية البرلمانيــة ،حيـ ُ
تعتبــر هــذه الدبلوماســية هــي األقـ َ
تمتاز غالبا بطابع الديمومة واالستم اررية عبر بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية ،وتخضـع
لقواعد ثابت ٍـة مس ٍ
ـتمدة مـن القـانون األساسـي للمنظمـة ،واللـوائح الداخليـة لهيآتهـا العامـة ،وتقاليـد العمـل
َ
فيها.
ـار ثابـ ٍ
وتُمــارس هــذه الدبلوماســية داخــل إطـ ٍ
ـت فــي مقــر المنظمــة الدوليــة بمعاونــة األمانــة
ذات طــابع مؤقــت عبــر دعــوة إحــدى المنظمــات الدوليــة لمــؤتمر؛
العامــة الدائمــة ،وأحيانــا تكــون َ
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ٍ
ـخاص
لبحث قضايا دولية محددة ،وتمتاز دبلوماسـية المنظمـات الدوليـة بعالقاتهـا الواسـعة مـع أش
دوليين آخرين؛ مثل عالقاتها ببعضها بعضـا ،أو عالقاتهـا مـع دول أعضـاء وغيـر أعضـاء فيهـا،
وكــذلك مــع حركــات تحريــر وطنيــة (عضــوية م ارقــب) ،وأخيـ ار مــع منظمــات دوليــة خاصــة (وضــع

استشــاري) ،وتــتم ممارســة المنظمــة الدوليــة لعالقاتهــا الخارجيــة بواســطة مجموعــة مــن موظفيهــا،

ُيسـ ـ َّـمو َن بـ ــالموظفين الـ ــدوليين ،ويتمتعـ ــون بوضـ ــعية خاصـ ــة بهـ ــم منصـ ـ ٍ
ـوص عليهـ ــا فـ ــي دسـ ــتور
َ
المنظمــة ،أو بروتوكــول ملحــق باالتفاقيــة اإلنشــائية ،أو مــن خــالل اتفاقيــة المقــر ،وهــذه األخي ـرة
الهدف منهـا تنظـيم العالقـات بـين المنظمـة والدولـة المقيمـة علـى أرضـها ،ونشـير هنـا إلـى اتفاقيـة

فينــا لعــام ( )1975الخاصــة بالعالقــات مــا بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصــفة العالميــة،
(األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها) ،والقصـد منهـا تنظـيم هـذا الشـكل مـن

طبَّق على البعثات الدائمة للـدول المعتمـدة لـدى المنظمـات
حيث إنها تُ َ
الممارسة الدبلوماسية ،من ُ
الدولية ،أو حتى على الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية أو مؤتمراتها.
ومن الظواهر المعروفة في دبلوماسـية المنظمـات الدوليـة ظـاهرة التصـويت الكتلـي (وهـي

ـرب للدبلوماسـية البرلمانيـة،
تقابل التصويت الحزبـي فـي البرلمانـات الوطنيـة) ،وبالتـالي تعتبـر األق َ
فالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تنقســم عــادة إلــى كتـ ٍـل سياســية ،تقــوم الــدول الكبــرى بـ ٍ
ـدور بــال ا

األهمية في قيادتها ،وفي الواقع فإن أحد أسس دبلوماسية المنظمات الدوليـة قـائم علـى أن الدولـة
التــي لــيس لهــا مصــالح عالمي ـ ٌة ّا
ـالح عالميـ ٌة مباش ـرةٌ فــي مقابــل
توكـل الدولـ َة الكبــرى التــي لهــا مصـ ُ
ُ
ٍ
امتيــاز ٍ
ـاعدات تحصــل عليهــا مــن الدولــة الكبــرى ،كمــا أن هنــاك مــا يســمى بــالوزن األدبــي
ات ومسـ

لصــوت الدولــة الكب ـرى ،ومصــدره اإلشــعاع الثقــافي والدبلوماســي واإلعالمــي للدولــة الكبــرى الــذي
يؤثر على الدولة الصغرى ،ويجعلهـا تسـتجيب لرغبـات الدولـة الكبـرى ،حتـى دون أن تطلـب منهـا
ذلــك ،ويظهــر دور الكتــل السياســية بوضــوح فــي الحــاالت التــي يتبــع فيهــا التنظــيم الــدولي قاعــدة

األغلبيــة الخاصــة؛ كأعضــاء الثلثــين ،ويترتــب علــى ذلــك أن أيــة كتلــة يصــل عــدد أعضــائها إلــى

الثلث تستطيع أن تحول دون صدور القرار بالتصويت َّ
ضده ،وحتى تستطيع المنظمة الدوليـة أن
تصــدر القـرار فقــد تجــري مفاوضــات بــين هــذه الكتــل للوصــول إلــى حـ ٍّـل يحقــق األغلبيــة المطلوبــة
(أبو عباة.)65 :2332 ،
رابعاً :دبلوماسية المؤتمرات الدولية:

هناك ظاهرة جديدة ،تتسم بها الدبلوماسية الحديثة ،وهي كثرة المؤتمرات ،حتى إنها تكـاد
ـف مش ٍ
تتكرر خالل الشهر الواحد للتشاور في مشكلة ،أو التخاذ موق ٍ
ـترك إزاء قضـية مـا ،وتمتـاز
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ـود ل ٍ
هذه الدبلوماسية بأنها مؤقتة ودائمة في نفس الوقـت ،ألنهـا تـتم عبـر وف ٍ
ٍ
ـخاص دولي ٍـة
ـدول وأش

ـان ومكـ ٍ
أخــرى ،كمــا أنهــا تُعقــد فــي زمـ ٍ
ـان محـ َّـددين؛ لبحــث قضــية مــا ،أو مجموعــة مــن القضــايا
ٍ
وكمثال على ذلك افتتـاح الجمعيـة العموميـة لألمـم المتحـدة ،أو مـؤتمرات القمـة،
الدولية المختلفة،
أو وزراء خارجية الدولة ،أو مؤتمرات دولية عامة ...إلخ ،ويـتم انعقادهـا بنـاء علـى دعـوة الدولـة،

أو المنظمات الدولية.

وسواء كانت هذه المـؤتمرات سياسـية ،أو اقتصـادية ،أو عسـكرية...إلخ؛ فـإن العمـل فيهـا
يخضــع ألســلوب يختلــف جــذريا عــن الدبلوماســية الثنائيــة التقليديــة ،فــإذا كانــت االتصــاالت التــي
تجــري بــين أعضــاء المــؤتمر قــد تكــون ثنائيــة وس ـرية أحيانــا؛ فــإن بعضــها أيضــا قــد يكــون بشـ ٍ
ـكل
علنــي؛ بهــدف إش ـراك ال ـرأي العــام فيهــا ،وللتــأثير عليــه؛ رغبــة فــي االســتفادة مــن ذلــك فــي توجيــه
ّ
سياســات الــدول ،كمــا أن العمــل فــي المــؤتمر عمــل جمــاعي ،يخضــع للتصــويت ،وتكــون نتائجــه
علنية ،وهكذا فإنه إلى جانب الدراية الفنية بما يجـري فـي المـؤتمر يكـون مطلوبـا مـن الدبلوماسـي

المشـ ا
ـترك فيــه أن يكــون ذا قــدرة علــى الخطابــة ،حاضـ َـر البديهــة ،قــاد ار علــى اإلقنــاع؛ إذ إنــه ال
يخاطــب المــؤتمرين وحـ َـدهم؛ ألن صــوته فــي الغالــب سيصــل إلــى ال ـرأي العــام ،كمــا أن عملــه قــد
يقتضي منه اإلدالء باألحاديث الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية (أبو عباة.)69 :2332 ،

خامساً :دبلوماسية القمة:

يقصد بدبلوماسية القمة المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض

القضايا الدولية ،فقد شاع في السنوات األخيرة هذا النمط من الدبلوماسية ،وهو يعكس مدى
التطور في أهمية العالقات فيما بين الدول ،ولقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول
جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول ،حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صالحيات واسعة

سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى ق اررات هامة.
ومع ذلك فأنه يؤخذ على دبلوماسية القمة ما يلي:

 .3تؤدي غالبا إلى تعقيد العمل الدبلوماسي العادي بما تنتهي إليه من إصدار لبيانات مشتركة
أو إبرام إلتفاقيات لم تدرس بعناية ويقع عبء تنفيذها في النهاية على الدبلوماسية التقليدية.

 .2إذا أخفقت فإن إخفاقها سيكون نهائيا.

ومع ذلك فإننا نرى إن دبلوماسية القمة يجب أن تسبقها الدبلوماسية التقليدية بجهود اإلعداد

بحيث تكون خاتمة العمل الدبلوماسي وليست بداية له وبعد انتهاء مؤتمر القمة يبدأ العمل
الدبلوماسي التقليدي في ممارسة دور التنفيذ (شيراز.)2335 ،
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سادساً :الدبلوماسية الشعبية:

يقصد بالدبلوماسية الشعبية تأثيرات المواقف العامة في تشكيل وتنفيذ السياسات

الخارجية .وهو يشمل أبعادا من العالقات الدولية تقع فيما وراء الدبلوماسية التقليدية ،كقيام
الحكومات بزراعة وغرس رأي عام في البلدان األخرى ،والتفاعالت بين الجماعات الخاصة
ومصالحها في بلد مع بلد آخر ،وكتابة التقارير واإلبالغ عن الشؤون الخارجية وتأثيراتها في
السياسة العامة ،وكذا عمليات التواصل مع هؤالء الذين يشكل االتصال وظيفتهم األساسية

كالدبلوماسيين ،والمراسلين األجانب ،والعاملين في مجال التواصل والتبادل الثقافي ( Edmund
 )Gullionكما وتسمى الدبلوماسية الشعبية بدبلوماسية االعالم (الخزندار.)2333 ،
سابعاً :الدبلوماسية الوقائية:

لعل أشهر تعريف للدبلوماسية الوقائية وأهمهـا مـن الناحيـة األكاديميـة ،هـو الـذي تضـمنه

تقريــر األمــن العــام لألمــم المتحــدة األســبق "بطــرس غــالي" المرفــوع إلــى مجلــس األمــن بتــاريخ 37

يونيو  ،3222بنـاء علـى دعـوة مجلـس األمـن المتضـمنة فـي بيانـه المـؤرف فـي  13ينـاير 3222

لــدى اختتــام اجتماعــه الــذي ينعقــد ألول مـرة فــي تاريخــه علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات.

فالنقطــة العشــرون مــن تقريــر األمــين العــام تــنص علــى اتصــال مصــطلحات الدبلوماســية الوقائيــة،
وصــنع الســلم ،وحفــظ الســالم ،أحــدها بــاآلخر بصــورة ال تتج ـزأ .فالدبلوماســية الوقائيــة هــي العمــل

ال ارمــي إلــى منــع نشــوء منازعــات بــين األط ـراف ،ومنــع تصــاعد المنازعــات القائمــة وتحولهــا إلــى

صراعات ،ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها(غالي.)3222 ،

ويرى الباحث أن بعض الكتاب قد توسعوا في مفهوم الدبلوماسية الوقائية لتعني بكل

بساطة ،جميع اإلجراءات والمساعي السلمية لحل المنازعات الدولية كما تنص على ذلك المادة

 11من ميثاق األمم المتحدة.
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املبحث الثاني
الدبلوماسية الربملانية
مقدمة:

تتمتع البرلمانات في العالم بمكانة سياسية ،واعتبارات قانونية خاصة ،تستمدهما من
ظمة لها في دساتير تلك الدول ،وللبرلمان العديد من الوظائف والمهام ،ويكتسب من
األحكام المن اّ

مجموعهما أهميته في تنظيم شؤون الدولة ،فهو يدرس ويناقش ويقر القوانين التي تُحال إليه من
ويصادق على برامج عمل الحكومة
الجهات المخولة قانونا بإحالة مقترحات مشاريع القوانينُ ،
عمل الجهاز التنفيذي وأدا َءه ،ويسهر على ضمان التعامل اإليجابي
ومخططاتها ،ويراقب
َ
ا
كل قضايا الوطن ،سواء من جانبه ،أو من جانب وزراء الحكومة ،وهو يستمد
والفعال مع ّ
مصداقيته من شرعية صناديق االقتراع وسلوك الناخب.

وقد فرضت التطورات المتسارعة والمتغيرة في العالقات الدولية تأثير ٍ
ات كبيرة على

الشؤون الداخلية لألمم ،دفعت البرلمانات الوطنية للتدخل على مستوى الساحة الدولية من أجل
تقديم مساهمتها في إطار الجهود المبذولة دوليا؛ من أجل تحقيق السلم ،والديمقراطية ،واألمن،

والتعاون ،والتنمية.

من خالل ما تقدم نرى أهمية اإلشارة الى دور التعاون البرلماني في تعزيز وتطوير
العالقات بين الدول ،وعليه فقد قسمت هذا المبحث الي ثالثة مطالب ،خصصت المطلب األول

الستعراض التطور التاريخي لنشأة الدبلوماسية البرلمانية ،وتناولت في المطلب الثاني دور

أفردت المطلب الثالث لخصائص الدبلوماسية البرلمانية
البرلمانيين في تطوير العالقات الدولية ،و ُ
ومعوقاتها ،وذلك على النحو التالي:
المطلب األول :مفهوم الدبلوماسية البرلمانية ونشأتها التاريخية.
المطلب الثاني :دور البرلمانيين في تعزيز العالقات الدولية.
المطلب الثالث :خصائص الدبلوماسية البرلمانية ومعوقاتها.

29

الدبلوماسية البرلمانية

الفصل الثاني

املطلب األول
مفهوم الدبلوماسية الربملانية ونشأتها التارخيية
ظهر مفهوم الدبلوماسية البرلمانية مع نشأة وظهور البرلمـانيين المنتخبـين الـذين احتـاجوا

إلــى التواصــل مــع نظ ـرائهم مــن برلمانــات الشــعوب األخــرى ،وذلــك للتشــاور حــول العالقــات ذات
الطابع الثنائي والعالقات المشتركة مع باقي الدول ،وهو ما انتهى إلى مفهوم العالقات البرلمانية

الدولية ،وتُ َعد مـن أحـدث العالقـات المتعـددة األطـراف بـين الـدول ،وقـد تأكـدت مكانتهـا ،وفرضـت
نفسـها؛ كواقــع سياسـي فــي ظ اّـل عولمــة التبـادالت التجاريــة ،وشـمولية االقتصــاد ،ومـا ترتــب عليهــا
م ــن التبعي ــة المتبادل ــة ،والمص ــالح المش ــتركة المت ازي ــدة بـ ـين األم ــم ،وتمتَّـ ـع ه ــذا المفه ــوم الجدي ــد
"الدبلوماســية البرلمانيــة" بصــدى واسـ ٍـع ،السـ َّـيما فــي البلــدان األكثــر تطــو ار فــي العــالم ،وفــي أوســاط

الحركــات الشــعبية الســلمية ،وبعــض مؤسســات المجتمــع المــدني ،وكــان لــذلك أثـره الكبيــر فــي نقــل
أقل خطورة ،وهي الدبلوماسية ،وساعد في تحقيق
اليس َّ
دول العالم من المواجهة العسكرية إلى كو َ
ذلــك اتجــاه العمــل الدبلوماســي إلــى "التخصــص" ،بعــدما وجــدت الدبلوماســية نفســها أحيانــا أمــام
مجاالت تقنية خارجة عن الميدان السياسي التقليدي في االتفاقات والمفاوضـات الدوليـة ،وهـو مـا

مفاهيم جديدةٌ ،ومنها مثال الدبلوماسية البرلمانية (بغورة.)36 :2332 ،
نشأ عنه الحقا
ُ

من هنا نرى أهمية الوقـوف علـى مفهـوم الدبلوماسـية البرلمانيـة ،ثـم نتطـرق بعـد ذلـك إلـى

التطورات التاريخية لنشأتها ،وذلك من خالل الفرعين التاليين:

الفر األول :مفهوم الدبلوماسية البرلمانية:

تعــرف الدبلوماســية تقليــديا بأنه ـا التطبيــق العملــي لفـ اّـن تحقيــق الممكــن ،وقــد أدى تطــور
التعــاون بــين الــدول ،وتعــاظم مصــالح الشــعوب وتــداخلها ،إلــى توس ـ ٍع واضــح فــي دائ ـرة العالقــات
الدبلوماس ــية بص ــفة عام ــة الرس ــمية والش ــعبية ،وم ــن ض ــمنها الدبلوماس ــية البرلماني ــة الت ــي تعم ــل
ٍ
حل النزاعات ،وتحقيق السـلم بـين
بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية في تحقيق
أهداف ،تساهم في َّ

افي َّ
الشــعوب ،كمــا تقــوم بـ ٍ
مكنهــا مــن أن تكــون أداة فعالــة داخــل النظــام
ـافي أو استش ـر ٍ
ـدور استكشـ ٍ
ّ
ّ
الدســتوري للدولــة ،وفــي عالقــات الشــعوب بعضــها بعضــا ،بســبب مــا يتــاح لهــا مــن حريـ ٍـة أكبـ َـر،
ورقعــة نشـ ٍ
ط
ـاط أوسـ َـع؛ باعتبــار أن القــائمين بهــا ليسـوا مــن أهــل الســلطة التنفيذيــة المقيــدين بضـواب َ
ٍ
ٍ
ضيقة لحركتهم ،فهم متحررون نسبيا من قيـود الصـفة التنفيذيـة والتزاماتهـا علـى
امش
محددة ،وهو َ
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ـي إلرادة الشـعوب ،ولـيس للهيئـة
اعتبار أنهم منتخبون مـن قبـل شـعوبهم ،ويعتبـرون الممث َـل الحقيق َّ
الحاكمة في البالد أيا كان طبيعة هذا الحكم.
َّمما سبق تتضـح حقيقيـة أن الدبلوماسـية البرلمانيـة هـي قـوة فاعلـة ،وأداة هامـة فـي تـوفير

سبل االتصال ،وتبادل المعلومات ،وتليين المواقف بـين األطـراف المتنازعـة فـي أوقـات األزمـات؛

ـث تكــون مؤهلــة لالضــطالع بـ ٍ
ـدور مه ـ ٍّم فــي تقريــب وجهــات النظــر ،س ـواء فــي شــكل تفــاوض
حيـ ُ
وس ــاطة ،أو تواف ــق ،أو تق ــديم االستش ــارات؛ بم ــا ق ــد ي ــؤدي إل ــى ع ــدم تص ــعيد الت ــوتر الق ــائم ،أو
التخفيف من حدته ،والتقليص من حجم الخسائر التي قد تطال المتنازعين ،واحتواء ما قـد يحملـه

ـوي
دورهـا الحي َّ
من تهديدات على السلم واألمن الدوليين ،ومن هنا اكتسـبت الدبلوماسـية البرلمانيـة َ
ف ــي م ــنح المزي ــد م ــن الفعالي ــة للسياس ــة الخارجي ــة لل ــدول ،ولنش ــاط المنظم ــات الحكومي ــة وغي ــر
الحكوميــة ،فــي خضــم هــذا العــالم الجديــد والمتغيــر ،الســاعي نحــو إعــادة ترتيــب أو ارقــه ومســاره؛

حفاظ ــا عل ــى األم ــن ،وت ــدعيما للس ــلم ،وتكريس ــا للتع ــاون ،وتحقيق ــا للمص ــالح الحيوي ــة المش ــتركة
لشعوب العالم (بوشنة.)2334 ،
وقد شهد العصر الحديث تطو ار كبي ار على مستوى ممارسـة الدبلوماسـية البرلمانيـة ،سـواء
علــى الصــعيد الــوطني أو علــى الصــعيد الــدولي ،وذلــك مــن خــالل تبــادل الزيــارات بــين المجــالس

النيابيــة ،وانشــاء لجــان الصــداقة البرلمانيــة ،أو مــن طبيعـة المواضــيع التــي تتصــدر جــداول أعمــال
ممــا جعلهــا
برلمانــات تلــك الــدول ،وظهــور العديــد مــن المجــاالت السياســية ،والمنتــديات التنمويــةَّ ،
ـس ارس ٍ
ـام ومتنـا ٍم فــي وضــع أسـ ٍ
ـخة ،ونســج قواعـ َـد ثابتـ ٍـة،
تتبـوأ مكانــة مرموقــة تؤهلهـا للقيــام بــدور هـ ٍّ
ـات سـ ٍ
ورســم أخالقيـ ٍ
ـامية للعالقــات الدوليــة ،باإلضــافة إلــى المســاهمة فــي تلطيــف حــدة المتغي ـرات
غير المالئمة المؤثرة في حسابات القوى الدولية (بغورة.)36 :2332 ،

وقــد َّ
تجل ـت مظــاهر هــذا التطــور فــي ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة مــن خــالل الزيــادة

الواضحة لعدد أعضاء االتحاد البرلماني الدولي ،واقامة الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة جسـ ار مـع
ـاني عــن كــل دولـ ٍـة عضـ ٍـو للمشــاركة فــي كـ اّـل جلسـ ٍـة علنيـ ٍـة
البرلمانــات الوطنيــة؛ بــدعوة وفـ ٍـد برلمـ ٍ
ّ
للجمعية ،باإلضافة إلى قيام األمـم المتحـدة بوضـع مخطط ٍ
ـات لـدعم فكـرة البعـد البرلمـاني ،واتجـاه
ه ــذه المنظم ــة األممي ــة إل ــى تخص ــيص جن ــاح برلم ــاني ف ــي تمثي ــل الش ــعوب داخ ــل هيئ ــات األم ــم

المتحدة.

ومــن أجــل ممارســة النشــاط الدبلوماســي البرلمــاني بشــكل أكثـ َـر موضــوعية ومهنيــة يجــب
توافر مجموعة من المقتضيات والشروط ،نلخص بعضها فيما يلي( :بغورة)32 :2332 ،
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أوالً :التعــرف علــى األنظمــة الداخليــة واإلجرائيــة للبرلمانــات ،وحســن اســتخدامها ،فــي تطــوير
الدولي ،ومن هنـا جـاء وصـف الدبلوماسـية فـي
العالقات البرلمانية على المستويين
اإلقليمي و ا
ا
ّ
ّ
هذا اإلطار بأنها "برلمانية".
ثاني ـاً :توســيع دائ ـرة االنفتــاح علــى مختلــف التوجهــات والــرؤى الحضــارية الجديــدة والمتطــورة،
والبعد عن التعصب الديني والعقائدي.

ثالثـًا :العمـل بشـ ٍ
الحيـة فــي بلــورة المواقــف،
ـكل أفضـ َـل؛ إلشـراك مختلـف أطيــاف المجتمــع وقـواه َّ
وتوزيع األدوار وطنيا ودوليا ،من خالل إشراك مؤسسات المجتمع المدني فـي نشـاطات العمـل
البرلمــاني مــن خــالل عقــد النــدوات ،واجـراء األيــام الد ارســية باالشــتراك مــع الجامعــات والمعاهــد

العليــا ،والرقــي بالثقافــة البرلمانيــة مــن جهــة ،وتطــوير الح ـوار المســتمر مــع النخــب السياســية،
والتفتح على قضايا المجتمع من جهة أخرى.

رابع ـاً :تعزيــز الــوعي بطبيعــة المواقــف السياســية الوطنيــة الرســمية وأهــدافها ومغ ازهــا وعالقتهــا

بالقضايا الوطنية والدولية.

خامساً :تحرى الموضوعية والمهنية عند اختيار أعضـاء السـلك الدبلوماسـي ،وتشـكيل الوفـود
البرلمانيـ ــة ،ووضـ ــع الخطـ ــط البرلمانيـ ــة المناسـ ــبة لضـ ــمان مشـ ــاركة فاعلـ ــة للوفـ ــود البرلمانيـ ــة
المشكلة لتمثيل البرلمان في المؤتمرات واللقاءات الدولية.
ـاني فـي خدمـة فضـائل الديمقراطيـة ودعمهـا ،وتكـريس
سادساً :جعل العمل الدبلوماس اـي البرلم ا
ّ
ّ
ٍ
مباد حقوق اإلنسان ،وتعزيز الحريات األساسية ،وحرية الرأي والتعبيـر كمقومـات حضـارية
في المجتمعات المعاصرة.
ـث األهــداف فــي إطـ ٍ
ـار مــن
ســابعاً :العمـل علــى بلــورة المواقــف ،وتوحيـد طــرق العمــل؛ مــن حي ُ
التكامل واالنسجام مع الدبلوماسية الرسمية للدولة.
ثامنــــاً :العم ــل بموض ــوعية ومهني ــة؛ لتقوي ــة عالق ــات الص ــداقة والتع ــاون الثنائي ــة والمتع ــددة

األط ـراف ،وتطــوير ســبل التقــارب والتفــاهم لجمــع وجهــات النظــر المتباينــة وتعزيــز مصــداقية

الرؤى المتطابقة.

فـي ضــوء مــا تقــدم يــرى الباحــث أن الدبلوماســية البرلمانيــة تعمــل علــى تأكيــد أربــع قضــايا
أساسية ،وهي على النحو التالي:
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أوالً :تحقيــق العــدل والســلم الــدوليين وااللت ـزام بمبــاد العدالــة الدوليــة مــن اجــل تحقيــق الحكــم
الرشيد والتنمية المستدامة لكافة شعوب العالم.
ثانياً :الوقوف إلى جانـب الـدول الناميـة والفقيـرة التـي تسـعى حكوماتهـا لتحقيـق أهـداف الدولـة
على ك اّل الص ُعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.
ثالث ـاً :تعزيــز وتقويــة المســار الــديمقراطي ،وتقــديم الــدعم للمؤسســات البرلمانيــة؛ بحكــم أهميــة
دورهــا فــي تعزيــز الحكــم الرشــيد ،واحت ـرام حقــوق اإلنســان المدنيــة ،والسياســية ،واالقتصــادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

المثُــل واألخــالق العليــا فــي مجتمعاتهــا ومؤسســاتها النيابيــة؛
رابع ـاً :مســاعدة الــدول فــي نشــر ُ
ـابر تمثيليــة للتعبيــر ،تتــداول عليهــا كــل الحســابات السياســية األكثــر تمثــيال فــي
باعتبارهــا منـ َ

المجتمع ،وتغلب فيها المساواة؛ دون تجاهل االختالفات.

يشار هنـا الـى أن السـوابق التاريخيـة تظهـر محدوديـة العمـل المتعـدد األطـراف ،وعجـز

الدبلوماسية الرسمية عن القيـام بـدورها فـي مواكبـة تقلبـات التوجهـات السياسـية الخارجيـة الجديـدة

تجل ـ ــت الحاج ـ ــة إل ـ ــى تحري ـ ــك آلي ـ ــات
والمتج ـ ــددة بس ـ ــرعة الب ـ ــرق ،والتواف ـ ــق م ـ ــع متغيراته ـ ــا؛ ل ـ ــذا َّ
"هادئــة" متمثلـ ٍـة أساســا فــي البرلمانــات والمؤسســات والهيئــات النيابيــة المختلفــة ،والمجتمــع المــدني
الفاعــل ،وجمعيــات الصــداقة واألخــوة بــين البرلمانــات فــي البلــدان الشــقيقة والصــديقة؛ ك ارفــد مــن

الرواف ــد السياس ــية المس ــاعدة عل ــى تعزي ــز جس ــور بن ــاء الثق ــة ف ــي العالق ــات الدولي ــة الثنائي ــة ،أو

المتعددة األطراف (بغورة.)23 :2332 ،

بعــد أن انتهينــا مــن الحــديث حــول المفــاهيم الفقهيــة للدبلوماســية البرلمانيــة ،وأهميتهــا فــي

تطـوير العالقــات الدوليــة ،وســبل تعزيــز ذلــك ،نــرى مــن األهميــة بمكــان التعــرف علــى وجهــة نظــر

أعضــاء المجلــس التش ـريعي فيمــا يتعلــق بمفهــوم الدبلوماســية البرلمانيــة ،حيــث اختلفــت التعريفــات
لمفهوم الدبلوماسية بين أعضاء المجلس التشريعي وفقا لالتجاهات التالية:
"تطــوير العالقــات مــع البرلمانــات الوطنيــة ،وكــذلك االتحــادات البرلمانيــة ،وتــوفير أدوات
للتواصل بين اللجـان المتخصصـة ،والتوصـل إلـى مـذكرات تفـاهم مـع تلـك البرلمانـات واالتحـادات
البرلمانية" (بحر.)2335 ،
وعرفها البعض اآلخـر "مجمـل مـا يقـوم بـه العضـو البرلمـاني مـن جهـد فـردي أو جمـاعي
بالتواصــل مــع الــداخل والخــارج؛ لإلســهام فــي أداء البرلمــان دوره المنــوط بــه فــي خدمــة المجتمــع
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فوضـه
وقضاياه المختلفة بأقصى درجة ممكنة؛ ابتغاء وجه الله تعالى ،وأداء لألمانـة والثقـة التـي َّ

الشعب القيام بها نيابة عنه" (األسطل.)2335 ،

بينما اتجه فريـق ثالـث بأنهـا "األنشـطة التـي تقـوم بهـا رئاسـة البرلمـان أو الكتـل البرلمانيـة
أو أعضاء البرلمان مع أمثالهم من البرلمانات األخرى لتحقيق أهداف معينة ،والتواصل والتـرابط،
وتنسيق المواقف ،وتبادل المعلومات والخبرات ،ومعالجة القضايا المشتركة (شهاب.)2335 ،
وعرفه ــا ال ــبعض بأنه ــا "العم ــل البرلم ــاني المحل ــي والخ ــارجي والتواص ــل م ــع المؤسس ــات
المحلية والخارجية لخدمة قضايا الوطن والمواطن" (أبو راس.)2335 ،
وعند سؤال النائب /مشير المصري بصفته رئيسا للجنة العالقات الخارجية بكتلة التغييـر
واإلصالح البرلمانية في المجلـس التشـريعي عـن مفهـوم الدبلوماسـية البرلمانيـة مـن وجهـة نظهـره،
ذكر بأنها "نسج العالقات الخارجية واالنفتاح على اآلخر مع الفضاء السياسي الخارجي بخاصـة
على الصعيد البرلماني ،بما يعزز العمل المشترك والرؤى السياسية" (المصري.)2335 ،
وعرفه ـ ــا الفقي ـ ــه ويس ـ ــجالس بأنه ـ ــا :الم ـ ــدى الكام ـ ــل للنش ـ ــاطات الدولي ـ ــة الت ـ ــي يمارس ـ ــها
البرلمانيون؛ بهدف رفع مستوى التفاهمات المتبادلة بين الدول ،وتدعيم هذه الدول بعضـها بعضـا
من أجل تعزيز الرقابة على الحكومات وممثلي الشعب ،وكذلك لزيادة الشرعية الديمقراطيـة داخـل
المؤسسات الحكومية (ويسجالس.)21 ،2337 ،
ومما سبق عرضه للمفاهيم المختلفة لمصطلحي الدبلوماسية والدبلوماسية البرلمانية ،فقـد
َّ

خلــص الباحــث لتعريــف الدبلوماســية البرلمانيــة بأنهــا "جميــع األنشــطة علــى الصــعيد المحلــي ،أو
الدولي ،التي تقوم بها البرلمانات المختلفة ،وترتكز على إيجاد درجة من الترابط بـين برلمـانين أو
أكثر؛ لتحقيق أهداف معينة تعزز العالقات الدولية ،وتحقق المصلحة ألبناء شعوب العالم كافة".
ا
طابعين
ذات
وقد
حرصت في هذا التعريف على التأكيد بأن الدبلوماسية البرلمانية تعتبر َ
ُ
محلي ودول ٍـي ،وبـافتراض أن الدبلوماسـية البرلمانيـة يغلـب عليهـا الطـابع الـدولي بش ٍ
ـكل أكب َـر ،مـع
ٍ
ّ
ّ
ـاص بالبرلمان ــات والمج ــالس النيابي ــة ف ــي ال ــدول
التأكي ــد ب ــأن ه ــذا الن ــوع م ــن الدبلوماس ــية ه ــو خ ـ ٌّ
المختلفة ،ويرتكـز بش ٍ
ـكل كبي ٍـر علـى تـوفير ف ٍ
ـرص للتـرابط بـين برلمانـات تلـك الـدول؛ لتحقيـق عـدد
من التطلعات ،واألهداف المشتركة.
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الفر الثاني :النشأة التاريخية للدبلوماسية البرلمانية:

ـكل مــن أ شــكال الدبلوماســية الشــعبية ،يمارســها الشــعب مــن
الدبلوماســية البرلمانيــة شـ ٌ
خالل ممثليه في برلمان الدولة ،والتي تهدف إلى إقامة عالقات مباشـرة بـين الشـعوب ،حيـث
يتجــه هــذا النــوع مــن الدبلوماســية نحــو مخاطبــة الجمــاهير ،ومــن فــوق منــابر متعـ ٍ
ـددة  ،مثــل
َ
ا لبرلمانات ..وغير ذلك.
وهناك العديد من العوامل والمتغيرات التي ساهمت فـي بـروز وتطـور هـذا الـنمط مـن

الدبلوماســية ،وأبرزهــا ازديــاد دور وقــوة الـرأي العــام العــالمي فــي العالقــات الدوليــة ،باإلضــافة
إلى ازدياد اإلحساس بأ ن مشاركة الشعوب من خالل برلماناتها في العالقـات الدوليـة تضـمن
درجة أكبر من االستقرار على الساحة الدولية ،وهو إحساس تبلور بقوة عقب الحرب العالمية
الثانيــة ،وذلــك بعــد أن تســبب فــي احتكــار الحكومــات لقضــايا السياســة الخارجيــة والعالقــات

الدوليــة فــي وقــوع حــروب عالميــة وك ـوارث كبــرى (الصــلح ،)24 ،وهــو مــا زاد مــن اإلحســاس
بضرورة وجود مشاركة شعبية برلمانية ورقابة شعبية على قضايا السياسة الخارجيـة ،كمـا أن
هذه األحداث أدت إلى نمو روح المصالح المشتركة والتفاهم فيما بين الشعوب.
وقد برزت أهمية الدبلوماسـية البرلمانيـة مـن خـالل مشـاركة البرلمـانين فـي المـؤتمرات

الدولي ــة الكب ــرى الت ــي عق ــدت أثن ــاء عق ــد ال تس ــعينات ،حي ــث ل ــم تقتص ــر المش ــاركة ف ــي ه ــذه
المؤتمرات على الوفود الرسمية ،وا نمـا شـارك فيهـا ممثلـون برلمانـات العديـد مـن الـدول ،ومـن

أ برز هذه المؤتمرات (الصلح :)25 ،ال مـؤتمر الـدولي للتنميـة المسـتدامة ( ،)3224والمـؤتمر
العالمي للمرأة ( ،) 3225والمؤتمر العـالمي للتنميـة االجتماعيـة ( ،) 3225واجتمـاع الجمعيـة
العموميــة بشــأن مشــكلة المخــدرات فــي العــالم ( ،) 3228ومــؤتمر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

( ،) 3228ومــؤتمر قمــة األلفيــة الــذي نــاقش مســتقبل دور األمــم المتحــدة فــي القــرن الحــادي
والعشرين في سبتمبر 2333م.

وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى تنــامي الدبلوماســية البرلمانيــة ،وهــي شــكل مــن أشــكال
الدبلوماسية الشعبية ،يمارسها نائب منتخب من الشعب ،بقرار من البرلمان الذي ينتمي إليه،

ممــثال فــي ذلــك المؤسســة النيابيــة التــي ينتمــي إليهــا ،وهــي تقــوم علــى االحتكــاك بــين ممثلــي
الشعوب أو ممثلي القواعد الشعبية المختلفة ،وربما تكون ثنائية أ و متعددة األطراف.
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املطلب الثاني
دور الربملانيِّني يف تعييي العالقا

الدولية

لمانيين والمجموعات البرلمانية لفتح قنوات للتعاون
جاء التحرك الذي قام به عدد من البر اّ
مع برلمانين من كافة دول العالم وأعضاء االتحـادات البرلمانيـة فـي أكثـر مـن مجـال؛ مثـل مجـال

حقــوق اإلنســان األساســية ،وقضــايا البيئــة ،والمســائل الخاصــة بالتنميــة المســتدامة ،باإلضــافة إلــى
تبادل الخبرات في ميـدان التشـريع والتجـارب فـي مجـاالت العمـل البرلمـاني بصـفة عامـة ،وهـو مـا

ساعد الحقـا علـى فـتح المجـال واسـعا للحـديث عـن مـدى إمكانيـة قيـام هـذه البرلمانـات بالمسـاهمة

ٍ
تقارب ما بين الثقافات والديانات والحضارات.
في إحداث

ولما كانت برلمانات العالم تماثّل صروحا راقية للممارسة الديمقراطية الفعلية ،لذا فقد كان
بحق
من الطبيعي التطلع إليها بعيون األمل؛ أن تستشعر هذه البرلمانات واجبا عليها؛ بأن تكون ٍّ
جسو ار ممتـدة دائمـا تَ ا
ص ُـل بـين شـعوب العـالم .وفـي كـل األحـوال يجـب أن يكـون الجهـد البرلمـاني
على مستوى العالقات الدولية متقاربا ومتوافقا مع دبلوماسية الدولة.
يشار هنا إلى أن الجهد البرلماني على مسـتوى العالقـات الدوليـة يـؤثر بشـكل أكبـر علـى

مســتوى صــناعة الق ـرار الــدولي ورســم السياســات ،وذلــك بحكــم اس ـتقاللية الن ـواب ،وهــامش حركــة
ـوت الشـعوب؛ فـإن ذلـك يتـيح
النشاط الواسع المتاح أمامهم ،واذ تحمل هذه الجهود في ثناياها ص َ
لها أيضا إمكانيـة االتصـال السـهل ،والتعـارف العفـوي دون قيـود ،أو مـا تفرضـه واجبـات الـتحفظ،
واجراءات الحذر (بغورة.)38 :2332 ،

وفــي عالمنــا اليــوم ،والــذي يعــاني كثيــر مــن التعقيــدات والتشــابكات وتصــادم المصــالح،

نشــعر أننــا مــا زلنــا بحاجــة إلــى ضــرورة تعميــق التعــاون بــين أعضــاء البرلمانــات فــي كافــة دول
العــالم ،ومــن هنــا بــرز مفهــوم التعــاون البرلمــاني كمفهــو ٍم جديـ ٍـد فــتح أبـواب األمــل أن يتطــور أكثــر
نحو اإلسهام في توطيد الجهود المشتركة في ٍ
إطار من التشـاور والتنسـيق مـن أجـل تقريـب اآلراء

سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا علــى الصــعيد الــدولي .وبــذلك تَـ َّـم االنتقــال الســلس مــن مفهــوم التعــاون
البرلمــاني بشــكله العــام إلــى الدبلوماســية البرلمانيــة بشــكل خــاص ،التــي أصــبحت وســيلة لتطــوير
أداة لدفع التعاون بين األمم.
وتفعيل مجاالت تبادل اآلراء ،وتنسيق األنشطة ،و َ
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وعليــه يمكــن القــول بــأن الدبلوماســية البرلمانيــة تعكــس االتجــاه الــذي ّا
يؤكــد أن ديمقراطيــة
الحياة الداخلية لألمم تَباني امتدادها على ديمقراطية العالقـات بـين هـذه األمـم ،ولـذلك فهـي تشـغل

حي ـ از كبي ـ ار فــي مجــال العالقــات الدوليــة؛ إذ يعتبرهــا بعــض المفك ـرين دبلوماســية مكملــة ،ومرافقــة
اّ
للنشــاط الدبلوماســي للدولــة أو الحكومــة؛ بمعنــى أن البرلمانـ ا
ـات بإمكانهــا أن تقــوم بــدور تكميلــي،
ولـ ــيس تنافسـ ــيا مـ ــع الحكومـ ــات؛ ألن الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة تتمثـ ــل فـ ــي الـ ــروابط التقليديـ ــة بـ ــين

المؤسس ــات الت ــي نش ــأت تلقائي ــا ف ــي أوطانه ــا ،ول ــذلك تب ــرر ه ــذه ال ــروابط للبرلم ــانيين مش ــروعية
االهتمام بالقضايا الدولية العابرة للحدود (بوشنة.)2334 ،

ويــرى الباحــث أن مــن التجــارب الناجحــة لــبعض البرلمــانيين العــرب ودورهــم البــارز فــي
تعزيز العالقات الدولية ،زيارة الوفد البرلماني الفلسطيني لجمهورية جنوب أفريقيا التي من خاللها

استطاع الوفد أن تصبح العالقات بين جمهورية جنوب أفريقيا وفلسطين في قمة التعاون ،وتبادل
الخبـ ـ ـرات والزي ـ ــارات ،لدرج ـ ــة أن حمل ـ ــة المقاطع ـ ــة الدولي ـ ــة لالح ـ ــتالل وبض ـ ــائعه المص ـ ــنعة ف ـ ــي
المستوطنات اإلسرائيلية جاءت من وزير االقتصاد في هذه الدولة.
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املطلب الثالث
خصائص الدبلوماسية الربملانية ومعوقاتها
لكل دولة من الدول طريقتهـا المناسـبة بكيفيـة رسـم السياسـات الخاصـة بهـا مـن أجـل تطـوير

العالقات مـع الـدول األخـرى ،ومـن ضـمنها الدبلوماسـية البرلمانيـة ومـع ذلـك فـإن هنـاك مجموعـة مـن
الخصائص التي تتسم بها الدبلوماسية البرلمانية ،وهذا ما سنخصص له الفرع األول وباإلضـافة إلـى
هذه الخاصية هناك بعض المعيقات التي تحول دون أن تقوم الدبلوماسية البرلمانية بتحقيق أهـدافها،
وهذه المعيقات سوف نخصص لها الفرع الثاني ،وذلك على النحو التالي:

الفر األول :خصائص الدبلوماسية البرلمانية:

تتميز الدبلوماسية البرلمانية بخاصيتين رئيستين ،تتمثالن فيما يلي:

 .3التعدديــــة :تلــك التــي ترمــز إلــى عــدد الوفــود المشــاركة فــي الدبلوماســية البرلمانيــة وتــداخل
القضــايا المدرجــة فــي جــداول األعمــال واللقــاءات وب ـرامج العمــل وتعــددها ،فعــدد المشــاركين

يعني تعد َد مصالح المهتمين وتداخَلها وتضارَبها أحيانا.

 .2العالنيـــــة :وهــي صــفة متالزمــة مــع النش ــاط البرلمــاني الدبلوماســي؛ إذ غالبــا مــا تس ــبقه أو
ـات إعالميـ ٌة واســعة ،تتســم بقـ ٍ
ـدر كبيـ ٍـر مــن اإلثــارة التــي قــد يغلــب عليهــا الطــابع
تصــاحبه بيانـ ٌ
العقائ ــدي ،والعلني ــة م ــن أس ــاليب التع ــامالت العصـ ـرية ،وتـ ـرتبط بأهمي ــة إع ــالم الـ ـرأي الع ــام
بضــرورة تقبــل الحلــول التوافقيــة فــي تســوية القضــايا الدوليــة ،ومــع ذلــك قــد تتخــذ الدبلوماســية

البرلمانية أسلوبا آخ ار يتمثل في الجمع بين المناقشات العامة العلنية ،والمفاوضـات الخاصـة

الجانبيــة التــي يطلــق عليهــا اصــطالحا "دبلوماســية الك ـواليس" أو "الدبلوماســية الهادئــة" التــي
يجمع بينها التفاعل المستمر في أسلوب التفاوض.

َّ
وتتجلـ ــى الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة أيضـ ــا ،وبصـ ــورة نشـ ــطة ،فـ ــي اجتماعـ ــات المجموعـ ــات
ـث يحتــل التفــاوض والتحــاور واإلقن ــاع دو ار
الجيوسياســية بــين أعضــائها أوال ،ثــم مــع غيره ــا؛ حيـ ُ
أي قـ ـرٍار أو
معتب ـ ار ف ــي النشــاط البرلم ــاني الدبلوماس ـي؛ للوص ــول إلــى التواف ــق ،كمــا أن ص ــياغة اّ
توص ٍ
ـية تتطلـب إجـراء مناقشـات ومفاوضـات بـين أطـراف عديـدة معنيـة بموضـوعها ،والدبلوماسـية
مناسب لذلك ،وهو أسلوب ال يختلف في الواقع عن النشاط الدبلوماسي التقليـدي
مجال
البرلمانية
ٌ
ٌ
حيث الشكل والفنيات ،وتقنيات التفاوض؛ إن لم يكن أكثر (بغورة.)22 :2332 ،
من ُ
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الفر الثاني :معوقات الدبلوماسية البرلمانية:

اء كثيرةٌ تمنح الدبلوماسية البرلمانية أهمية خاصة على الصعيد الـدولي؛ بصـفتها
هناك آر ُ
ا
ا
ومكمــال إلدارة الشــؤون الدوليــة والعالقــات بــين الــدول ،واكســابها شــيئا مــن الخصوصــية،
محركــا
ّ
ّ
ـارض فــي المواقــف أو
وتؤكــد مثــل هــذه اآلراء أنــه ال يمكــن للدبلوماســية الرســمية والبرلمانيــة التعـ ُ
تجاهل اآلراء ،أو التنافس في األهـداف والمصـالح ،فيمـا يـرى آخـرون أن البرلمـانيين مهمـا ُعـرف

عــنهم مــن اللباقــة فــي تقــديم الحجــج واإلقنــاع ،فهــذا ال يســمح بــإنزالهم منزل ـ َة الســلك الدبلوماســي
(منصور.)32 :2333 ،

ومــن اإلشــكاليات األخــرى المعروفــة فــي إطــار نفــس الموضــوع أن النظــام البرلمــاني فــي

العديـد مـن الـدول قـد تَـ َّـم وض ُـعه علـى أسـاس االزدواجيـة؛ بمعنــى وجـود غـرفتين برلمـانيتين :غرفــة
أُولــى ،وهــو مجلــس شــعبي ذو ُبعـ ٍـد وطنــي يتشــكل مــن ن ـواب كلهــم منتخبــون انتخابــا س ـريا وح ـ ار
ومباش ار من اق ا
بل الشعب ،وغرف ٌة ثاني ٌة عليا ،تتشكل من خليط ما بين االنتخاب والتعيـين مـن قبـل
الســلطة العليــا فــي الــبالد ممثلــة فــي الحــاكم؛ وفــي ظـ اّـل هــذه االزدواجيــة قــد يحــدث أن ال تتوافــق
االتجاهات السياسية ،ومـن ثَ َّـم تختلـف المواقـف المعبـر عنهـا مـن بعـض القضـايا الدوليـة ،ويكـون
أثــر ذلــك واضــحا فــي عــدم إمكانيــة تســويق موقـ ٍ
ـف سياسـ ٍـي محـ َّـدٍد مــن مســألة دوليــة معينــة علــى
ّ
ا
معمقا لفرضية عدم
المستوى العالمي ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى؛ فهناك ما يعتبر عنص ار ّ
التوافق ،وهو أن النظم البرلمانية ال يمكن أن تدعي الديمقراطية ما لم تكن هنـاك أحـزاب سياسـية
نشــطة ،تشــكل مشــهد التعدديــة الحزبيــة ،وهــذا المشــهد فــي حـ اّـد ذاتــه يؤكــد وجــود تيــارات سياســية
مختلفــة تتبــاين مرئياتهــا وتختلــف منطلقاتهــا عــن بعضــها ،ويــنعكس ذلــك علــى مواقفهــا مــن خــالل

النواب الذين ينتمون لهذه األحزاب من القضايا الدوليـة التـي تـرتبط بهـا المصـالح الحيويـة للـبالد،
فــالقيود الحزبيــة المفترضــة علــى النـواب والمؤسســة علــى عقيــدة الحــزب ومذهبــه السياســي هــي مــا

ستضع الممارسة الفعلية للدبلوماسـية البرلمانيـة فـي أكث َـر مـن موقـف حـرج؛ بسـبب عـدم االنسـجام
والتوافق في الرأي ،هذا إن لم تتسبب مثل تلك األوضاع في تعقيدات التمثيل التي قد تفضي إلى

تعمــد إقصــاء األعضــاء غيـ اـر المنســجمين ،والتضــحية بهــم فــي ســبيل إنقــاذ قضــية مــن مخــاطر
ٍ
حق للفقدان ،كذلك يسوق أنصـار احتكـار الدبلوماسـية
التهميش ،أو تعرض مصلحة للضياع ،أو ٍّ
الرســمية للنشــاط الخــارجي إشــكالية ثالثــة ،تتمثــل فــي عــدم ضــمان تواجــد الن ـواب فــي حالــة نشـ ٍ
ـاط
رسمي طوال العام؛ إذ من المعروف أن البرلمان يتمتـع بإجـازات برلمانيـة ،ممـا يجعـل النـواب فـي
ٍ
حالة سكون ،وتصبح فرصة التقائهم ضعيفة ،وأما إمكانيات جمعهم فنادرة ،وقـد يحـدث أن يكـون
ـرص حقيقيـ ٍـة ومؤكـ ٍ
هــذا ســببا مباش ـ ار فــي ضــياع فـ ٍ
ـدة لالتصــال والتواصــل ،وبالتــالي يضــعف شــيئا
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فشيئا بريق فكرة االعتماد على تدخل الدبلوماسية البرلمانية ،خاصة وأنه ليس لو ازرة الخارجية أي
ٍ
وصاية أو سيط ٍرة علـى نـواب البرلمـان ،ولكـن فـي المقابـل هنـاك مـن يؤكـد علـى أهميـة مـا أصـبح
يســمى "بالدبلوماســية الحزبيــة" ،سـواء فــي شــكلها الثنــائي المباشــر ،أو مــن خــالل عالقــات متعــددة

األطراف في إطـار برلمـاني ،مـن أجـل لعـب ٍ
دور أساس ٍـي ومحـورٍّي فـي دعـم الدبلوماسـية الوطنيـة
ّ
وتفعيلها؛ حيث إن مجاالتها المتمثل َة في تعزيز العالقات الثنائيـة بـين الحـزب واألحـزاب الصـديقة
تفــتح األب ـواب أمــام تبــادل الخب ـرات ،وزيــارات الوفــود ،للتواصــل والتعــارف ،ومــن ثَـ َّـم للتعــرف علــى
وجهــات النظــر حــول القضــايا السياســية ذات االهتمــام المشــترك ،باإلضــافة إلــى اشــتراك األحـزاب

فـي الفضـاءات اإلقليميــة والدوليـة ،وامكانيــات إبـرام مــذكرات تعـاون تتســع إلـى عــدة مجـاالت ،هــذا
إلى جانب قدرة األحزاب الكبيـرة ذات االنتشـار الواسـع فـي تعبئـة المـواطنين داخليـا وخارجيـا حـول

البـرامج الوطنيـة للتنميـة ،واسـتغالل القـدرات والكفـاءات لصـالح جهـود االرتقـاء الـوطني (منصــور،

.)32 :2333

ومهمــا اختلفــت اآلراء تبقــى الدبلوماســية البرلمانيــة بصـ ٍ
ـفة عامـ ٍـة أداة فعليــة ،أثبتــت الكثيــر

مـن األحــداث والتجــارب أنهــا قــادرةٌ علــى تعزيــز نشــاط الــدول؛ مــن أجــل خدمــة الشــعوب فــي الســلم
والديمقراطية ،واألمن ،والتنمية ،ويمكن أن تكون جدا ار أمام أصحاب النفـوس الضـعيفة التـي تريـد
أن تجعــل مــن العالقــة بــين مــا هــو طبيعــي ومــا هــو مكتســب فــي ثقافــة الشــعوب مصــد ار جديــدا

للصـ ـراعات ،وتقتض ــي الض ــرورة –والح ــال هك ــذا -أن يقـ ـوم البرلم ــانيون بتفعي ــل دوره ــم أكث ـ َـر ف ــي
مكافح ــة الفق ــر والجه ــل والم ــرض ،واع ــداد بـ ـرامج المس ــاعدة ،ومخطط ــات التع ــاون واإلغاث ــة ،م ــع
المتابعــة الدقيقــة ،والمراقبــة المســتمرة عــن قــرب لم ارحــل تطبيــق هــذه الب ـرامج ،وكلهــا فــي الحقيقيــة

وسائل حقيقي ٌة وملموس ٌة لدعم الديمقراطيـة ،واألمـن االجتمـاعي ،والتنميـة بالعمـل الحـي والملمـوس
ُ
(منصــور ،)32 :2333 ،فالدبلوماســية البرلمانيــة فــرع مــن فــروع المعرفــة ،ال غنــى عــن تعميــق
د ارسـ ــتها ،وتوسـ ــيع مجـ ــال ممارسـ ــتها ،واإللمـ ــام ال ـ ـواعي بمقتضـ ــياتها ،واإلدراك العميـ ــق لمغ ازهـ ــا،
والتحديد الواضح ألهدافها ،وهي كلها نواف ُذ جد وا ٍ
سعة على حقائق عوالم أوســع.
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املبحث الثالث
العالقا
مقدمة:

الدولية وموقع الدبلوماسية الربملانية

أصبحت الدبلوماسية أحد اهم أشكال العالقات الدولية في عالم اليوم ،وأحد العناصر

المؤثرة في صياغة القرار السياسي للدول ،والعالقات الدولية ،أو ما تم التعبير عنه في اآلونة
األخيرة بديمقراطية العالقات الدولية ،فإذا كان المجتمع الدولي حريصا على إتباع دول العالم

للنظام الديمقراطي ،فإنه من األولى من تعزيز دور المجالس النيابية والبرلمانية في أخذ دورها

السياسي في صناعة الق اررات الهامة والمصيرية لشعوبها ،وعليه فإننا سنقوم في هذا المبحث
بتخصيص المطلب األول لتوضيح مفهوم ومدارس العالقات الدولية ،والمطلب الثاني لشرح

الدبلوماسية البرلمانية ،وموقعها من العالقات الدولية.

املطلب األول
مفهوم ومدارس العالقا

الدولية

اختلفت اآلراء حول مفهوم العالقات الدولية وظهرت عـدة مـدارس لتحديـد المقصـود بهـذه
العالقات وها هي الطبيعة واألساس التي تقوم عليه هذه العالقات وهذا ما سأبينه فيما يلي:

الفر األول :مفهوم العالقات الدولية:

العالقــات الدوليــة لــم تصــبح اعلمــا أكاديميــا إال بعــد الحــرب العالمي ــة األولــى؛ لــذلك فــإن

ا
ـات شـامل ٌة ،تنطـوي علـى مختلـف
تعريفاتها ما ازلـت حديثـة ومتغيـرة ،ولك َّـن العالقـات الدوليـة عالق ٌ
ا
المكونات في مجال العالقات الدولية ،سواء أكانت هذه العالقات رسمية ،أو غير رسمية؛ بمعنى
ّ
أنــه ل ــم يعــد يقتص ــر دور العالقــات الت ــي تمــارس عل ــى الصــعيد ال ــدولي علــى دور الحكوم ــة ،أو

الجهات التنفيذية فقـط ،وانمـا تع َّـدى ذلـك؛ ليصـل المفهـوم إلـى الفـاعلين مـن غيـر الـدول (الجهـات
غير الرسمية) ،ودورها على صعيد تنسيق جهودها الدولية ،وربط العالقات فيما بينها.
عرفهــا محمــود طــه بــدوي بأنهــا" :العلــم الــذي ُيعنــى بواقــع العالقــات الدوليــة ،واســتقرائها
وقــد َّ
بالمالحظة والتجريـب ،أو المقارنـة مـن أجـل التفـسير والتوقـع" ،وهـذا التعريـف يهـتم باألسـلوب العلمـي

اهر في إطارها (بدوي.)5 :3273 ،
في توضـيح العالقـات الدولية وغايتها ،وتوقع ما سيتم من ظو َ

فيما عرفها هايل طشطوش بأنها" :كافـة التفـاعالت والروابط المتبادلة ،سواء كانت سياسية
ٍ
سياسية بين الكيانات المختلفة في إطار المجتمع الدولي" (طشطوطش.)31 :2333 ،
أو غير
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أما الكاتـب "كــوينس" فإنـه ّا
يعرفهــا بأنهـا" :عالقــات شــاملة تــشمل مختلــف الجماعــات فـي
العالقــات الدولي ــة س ـواء أكان ــت عالقــات رس ــمية أو غي ــر رســمية" ،بينم ــا يــرى الباح ــث "فري ــدريك

هارتم ــان" ب ــأن العالق ــات الدولي ــة ه ــي عب ــارة ع ــن "ك ــل االتص ــاالت ب ــين ال ــدول ،وك ــل حرك ــات
عرفهـا بأنهـا" هـي كـل
الـشعوب ،والسلع ،واألفكار ،عبر الحدود الوطنية" ،أما "مارسيل ميرل" فقـد َّ

التدفقات التي تتم عـبر الحـدود أو تتطلـع نحـو عبورها" (طشطوش.)32 :2333 ،

أما عالء أبو عامر فقد ّا
عرفها بأنهـا" :عالقـات سياسـية ،واقتصـادية ،واجتماعيـة ،وثقافيـة،
وأيدولوجية ،وعسكرية على مستوى الدول ،ومجموعات الدول والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غيـر
الحكومية والشعوب التي تناضل من أجل الحرية" (أبو عامر.)21 :2334 ،

عرفهــا صــادق شــيخ العيــد بأنهــا" :ظــاهرة مــن التفــاعالت المتبادلــة المتداخلــة السياســية
و َّ

وغيــر السياســية بــين مختلــف وحــدات المجتمــع الــدولي ،سـواء كانــت دوال أو غيرهــا مــن أشــخاص
المجتمع الدولي الفاعلة ،على الصعيد الرسمي وغير الرسمي ،وفـي السـلم والحـرب" (شـيخ العيـد،

.)36 :2331
ا
العالقات الدولي َة لم تقتصر على العالقات التقليدية بين الدول الرسمية ،ولكن في
أن
كيانات أخرى إلى المجتمـع الـدولي ،وأصـبح لهـا تـأثير فاعـل بشكل كبير؛
الوقت الحاضر دخلت
ٌ
مثـل المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ كالـشركات المتعـددة الجنـسية ،لـذا أصـبح التفاعل بين

ٍ
أكبر بكثير
نطاق
هذه الوحدات على
أوسع من التفاعل بين الدول ،وأصبح لها –أحياناٌ -
تأثير ُ
َ
من تأثير الدول الرسمية.

الفر الثاني :مدارس العالقات الدولية:

ف ــي إط ــار اس ــتعراض لمفه ــوم العالق ــات السياس ــية الدولي ــة ،ف ــإن ذل ــك يس ــتدعي الوقـ ــوف

بصــورٍة بــأكثر جديــة ،واســتعراض وجهــات نظــر المــدارس العديــدة الت ــي ارج ــت أفكارهــا فــي العــالم

الحديث ،ومن أهم هذه المدارس المدرسة الماركسية ،واإلنكلوساكسونية ،والفرنسية.

إن المــذهب الماركســي ،وباالســتناد إلــى األفك ــار الت ــي طرحهــا ك ــارل مــاركس ،وفريــدريك

إنجلــس ،وفالديميــر إيلــيج لينــين ،يـ َّ
ـتلخص فــي أن التــاريخ البشــري منــذ البــدء إلــى اآلن هــو تــاريخ

َّ
المحدد لذلك هو أسلوب اإلنتاج (دورتي.)32 :3285 ،
المادي
صراع الطبقـات ،وبـأن العامل
َّ

وانطالقــا م ــن ه ــذا الفهــم الماركســي يمكننــي القــول بــأن العالقـ ا
ـات الدولي ـ َة هــي عالقــات
ـت بصــدد المــذهب الماركســي ،فالبــد م ــن
تس ــتند إلــى الص ـراع الطبقــي المحــرك للتــاريخ ،ومــا دمـ ُ

ـث يقـول "كانتمـان"
التوقـف عنــد المدرســة االشـتراكية التـي تُ َعـد الزاويـ َة الرئيسـ َة فـي هـذا الفكـر ،حي ُ
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ب ـ ــأن العالق ـ ـ ا
ـات الدولي ـ ـ ـ َة هـ ـ ــي جملـ ـ ــة مـ ـ ــن العالقـ ـ ــات السياسـ ـ ــية ،واالقتص ـ ــادية ،واأليديولوجي ـ ــة،
والدبلوماســية ،والقانوني ــة ،والعس ــكرية فيم ــا بــين الــدول ،وكــذلك العالقــات االجتماعيــة االقتصــادية

بــين القــوى السياســية فــي المجتمــع ،والقــوى السياســية والمنظمــات ،والحركــات التــي تتفاع ــل ف ــي
المجتمــع الــدولي (كوالر.)23 :3285 ،
كمــا تؤكــد المدرســة االشــتراكية بــأن الــدور الرئيسي في العالقـات الدوليـة تلعبـه العالقـات
مـا بـين الـدول ،ولـو أمعنـا النظـر فـي تنظيـرات هـذه المدرســة بعمــق لوجــدنا أن مجمــل التعريفـات
ـات التحرري ـ َة ،والمنظم ا
القديمة للعالقات الدولية قـد أهملــت تمامــا الحركـ ا
ـات الدوليـ َة ،أو االقليميـة،

كذلك أهملت القوى السياســية الفاعلــة فـي المجتمـع الـدولي التـي تؤكـد عليهـا المدرسـة االشـتراكية،
كمــا أنــه ال يمكــن القــول بــأن العالقـ ا
ـات الدولي ـ َة هــي العالقــات التــي تقــوم بــين دول كاملــة الســيادة
ا
ٍ
عالقات سياسية يمكن أن تُن َّ
ط بين ٍ
وحركات تحـرر،
دول
فقط ،بل تتعدى ذلك إلى
ظم وفق ضواب َ
َ
أو بينهـا وبـين حكوم ا
ـات منفـى ،وهـذه أيضـا عالقـات يمكـن تسـميتها بالعالقات السياسية الدولية.
كم ـ ــا أن المدرس ـ ــة االش ـ ــتراكية نظ ـ ــرت إل ـ ــى العالق ـ ــات الدولي ـ ــة المعاصـ ـ ـرة بأنه ـ ــا تتميـ ـ ــز
بالديناميكيـ ــة العاليـ ــة مـ ــن خـ ــالل الـ ــدور المضـ ــطرد الـ ـذي تلعب ـ ــه ال ـ ــدول النامي ـ ــة والمتح ـ ــررة ف ـ ــي
تشــكيلتها لمجموعــة دول عــدم االنحياز (كوالر.)23 :3285 ،

أمـ ـ ــا المدرسـ ـ ــة اإلنكلوساكسـ ـ ــونية فقـ ـ ــد انتظمـ ـ ــت فـ ـ ــي ثالثـ ـ ــة اتجاهـ ـ ــات أساســـية ،ه ـ ــي:

الواقعيـ ــة الكالسـ ــيكية ،والطـ ــرح العلمـ ــي ،والطـ ــرح ال ــوظيفي والنظ ــامي ،فالواقعي ــة تردن ــا إل ــى حال ــة
الفط ـرة ،والعلميــة ترك ــز علــى د ارســة ســلوك الممثلــين الــدوليين ،والــوظيفي تحلــل المجتم ــع ال ــدولي

بعبـ ــارات النظـ ــام؛ عـ ــن طريـ ــق د ارسـ ــة العالقـ ــات التـ ــي تقـ ــوم بـ ــين الممثلــين الــدوليين( ،العقــابي،
.)31 :2111
أمــا المدرســة الفرنســية -وعلــى الــرغم مــن حــداثتها -فإنهــا أعطــت نوعــا م ــا د ارســة نظريــة
شــاملة ومفس ـرة للظــاهرة الدوليــة بســياقاتها المختلفــة ،ومــن أهـ ّاـم ُرَّواد هــذه المدرســة "رينــوفن"" ،ديــر
وزيــل"" ،ريمــون أرون" وغيــرهم ،وقــد كــان ديــر وزيــل أح ـ َـد األوائ ــل ال ــذين ح ــاولوا تفس ــير ظ ــاهرة
العالقـات الدولية ،وقد نشر فـي مقالـة لـه عـام 1952م حــول هــذا الموضــوع بـأن االتج ــاه لد ارس ــة

العالق ـ ــات الدولي ـ ــة ،كاختص ـ ـ ٍ
ـاص مس ـ ــتقل يفس ـ ــر وع ـ ــي الب ــاحثين الواض ــح لوج ــود مجموع ــة م ــن

الظ ـواهر النوعيــة الت ــي تس ــتحق أن تكــون موضــوعا لد ارس ــة خاص ــة ،وهــي الت ــي يؤك ــد فيهــا دي ــر

اهر لهــا صــلة بعالقــات دولــة ،أو عــدة دول فيمــا بينهــا علــى جميــع األصـعدة
وزيـل أن هـذه الظ ـو َ
السياســية ،االقتصــادية ،االجتماعيــة ،الديموغرافيــة ،والثقافيــة ،وتشــكل مجموعــة هــذه الظـواهر مــا
يعرف حديثا بالعالقات السياسية الدولية (العمر.)11 :1991 ،
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املطلب الثاني
الدبلوماسية الربملانية ،وموقعها من العالقا

الدولية

يشـ ــهد العـ ــالم تطـ ــو ار كبي ـ ـ ار بشـ ــكل يـ ــومي علـ ــى كـ ـ اّـل األصـ ــعدة السياسـ ــية واالقتصـ ــادية،
ا
المنظمات الدولي َة تتطور أيضا ،فمنذ
يتطور؛
والعالقات الدولية واالجتماعية ،وكما أن هذا العالم َّ

مائة عام لم يكن هنـاك سـوى بضـعة كيانـات ،وأُنشـئت تحديـدا إلدارة التعـاون الـدولي ،أو التعـاون
المتعـدد األطـراف ،أمـا اليـوم فـإن تلـك الكيان ا
ـات أصـبحت تُ َعـد بـاآلالف ،كمـا أنها تمـارس العم َـل
علـى المسـتويات العالميـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ،وتغطـى معظـم جوانـب السـعي اإلنسـاني
(فريسنيك.)2 :2337 ،

الفر األول :األمم المتحدة والدبلوماسية البرلمانية:
تـأتي فـي مقدمـة المنظمـات العالميـة األمـم المتحـدة ،ومنظومـة وكـاالتها المتخصصـة،

وتعتبـر األمـم المتحـدة منتـدى دائمـا للتعـاون فيمـا بـين الحكومـات ،وفـي األمـم المتحـدة تتفـاوض

الحكومات ،وتتفق على مواثيق ومباد توجيهية دولية ،بشأن عمليات رئيسية؛ مثل بناء السـالم
ا
ا
أي
واألمـن فـي حـاالت النـزاع ،كمـا وتعتبـر األمـم المتحـدة مصـد ار لتقـديم الخـدمات ،مثُلهـا مث ُـل اّ
ـث يـتم ذلـك
وكالة ،أو إدارة حكومية ،وهي تقـوم بتنفيـذ البـرامج فـي أغلـب بلـدان العـالم تقريبـا ،حي ُ
على الدوام بالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع الدولي وغيرها.

وتعتبـر األمـم المتحـدة منظمـة دوليـة تقليديـة ،وأعضـاؤها هـم الـدول ،التـي يمثلهـا الفـرع

التنفيذي للحكومة الذي يتفاوض ،ويتخذ القـ اررات باسـمها ،ولكـن فـي إطـار ميثـاق األمـم المتحـدة،

ـص ميثاقهـا أن شـعوب العـالم ممثلـون
ـث ن َّ
فإنـه ال وجـود للبرلمانـات فـي هيكـل األمـم المتحـدة ،حي ُ
فيها بالحكومات ،وليس بالممثلين المنتخبين للشعب.
وال خالف في أن البر ا
لمانات يمكن أن تُسهم بالكثير فـي أعمـال األمـم المتحـدة ،فأعضـاء
َ
فهم فر ٌيد للشعب بمختلف أطيافه ،وهم أقدر من غيرهم علـى التعبيـر عـن أمـاني
البرلمانات لديهم ٌ

الشـعب ،وشـرح مـا يهمـه حقـا ،كمـا أن لـديهم قـدرة قويـة علـى تشـكيل الـرأي العـام ،ويمكـنهم مـن

خـالل عملهـم فـي البرلمـان واألحـزاب والحركـات السياسـية ،وفـي دوائـرهم االنتخابيـة ،شـحذ الـرأي
شعبي للعمل الدولي فـي األمـم المتحـدة؛ ولـذلك فمـن المنطق اـي للغايـة دعـوتُهم
العام ،وايجاد دع ٍم
ٍ
ّ
ّ
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إلى المساهمة في أعمال األمم المتحدة ،ومـن خاللهـا تتحقـق مكانـة للدبلوماسـية البرلمانيـة ضـمن
العالقات الدولية الرسمية حول العالم.
وبطبيعـة الحـال ،فـإن دور البرلمـان يجـب أالَّ يقتصـر علـى تنفيـذ اتفاق ٍ
ـات دولي ٍـة سـبق

التفـاوض عليهـا ،وعلـى البرلمانـات أن تسـعى إلـى انتـزاع ٍ
دور مه ٍّـم وفعـال فـي التفـاوض علـى
االتفاقيــات الدوليــة فــي األمــم المتحــدة؛ فــإن إصـرارها يجــب أن يت ازيــد بهــدف إخضــاع تلــك

المفاوضـات لرقابـة برلمانيـة ديمقراطيـة ،ومعنـى ذلـك عمليـا هـو أن علـى البرلمانـات ،أن تقـوم
بخمسة نشاطات (فريسنيك.)1 :2337 ،
 .3أن تُحاط علما مسبقا بوقت ٍ
كاف بالمفاوضات التي ستجري في األمم المتحدة.
ـات دقيقـ ٌة عـن المسـائل مح اّـل التفـاوض ،وعـن السياسـات،
 .2أن تُوضـع تحـت تصـرفها معلوم ٌ
محل نظر.
ومواقف التفاوض التي ستكون َّ
 .1أن يكـون فـي مقـدورها طـرح أس ٍ
ـئلة علـى الـوزراء والمفاوضـين ،واإلعـراب للحكومـات عـن
وجهات نظرها السياسية.
 .4تزويد الحكومات بوالية صريحة للتفاوض ،أو التمتع بسلطة ممارسة التأثير على التفاوض.
 .5أن تكون مجهـزة بمـا يلزمهـا مـن هياكـل واجـر ٍ
اءات ومـوارد؛ مـن أجـل الـتمكن مـن رصـد سـير
َ
المفاوضـات ،وتحقيقـا لهـذه الغايـة ،فـال ُب َّـد أن تكـون ممثلـة فـي الوفـود التـي تحضـر هـذه
المفاوضات.

الفر الثاني :االتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية:
ولـذلك بـرز دور االتحـاد البرلمـاني الـدولي ،وهـو الـذي يقـع علـى عاتقـه القيـام بـدور

محـوري؛ مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجية دمـج الـدور البرلمـاني ضـمن العالقـات الدوليـة الرسـمية حـول

العـالم ،فهـو المنظمـة العالميـة للبرلمانـات ،ويعمـل علـى تيسـير الحـوار السياسـي بـين أعضـاء
البرلمانات ،وحشد التعـاون البرلمـاني واإلجـراءات بشـأن طائف ٍـة واس ٍ
ـعة مـن المواضـيع التـي تحتـل

مكانا بار از في جدول المهام الدولية.

ويـوفر االتحـاد جسـ ار أساسـيا بـين البرلمانـات الوطنيـة واألمـم المتحـدة؛ ويقـوم بتوعيـة
البرلمانات باألمم المتحدة وأعمالها ،ويحشد البرلمانات التخاذ إجر ٍ
اءات بشأن المسائل التي تحتل
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مكانـا بـار از فـي جـدول المهـام الدوليـة ،ويشـجع تفاعلهـا مـع الكيانـات المعنيـة فـي منظومـة األمـم
وي َس ّاهُلها (فريسنيك.)7 :2337 ،
المتحدة ،بل ُ

وقد اضطلع االتحـاد بعـدة إصـالحات ،مـع تكييـف سياسـاته وهياكلـه وأسـاليب عملـه مـع
مطالب القرن الحادي والعشرين ،شمل ذلك عدة ميادين كما يلي (فريسنيك:)8 :2337 ،
ٍ
ٍ
ـق بـين
 .3االهتمـام بصـورة أكب َـر بالتشـجيع فـي سياسـة االتحـاد ،وبرامجـه علـى قيـام تعـاون أوث َ
البرلمانات واألمم المتحدة.
 .2رصد عملية اإلصالح الجارية في األمم المتحدة واإلسهام فيها ،وحشد تعاون البرلمانات مع
الهيئات الجديدة المنشأة في األمم المتحدة.
 .1القيام على ٍ
أعم بحشـد الد اريـة الفنيـة المتـوفرة فـي البرلمانـات بشـأن الكثيـر مـن المسـائل
نحو َّ

الرئيسـية المعروضـة علـى المجتمـع الـدولي اليـوم ،واسـتثمارها فـي المـداوالت التـي تـدور فـي
األمم المتحدة.

 .4التوسع ٍ
بقدر كبي ٍـر فـي عـدد جلسـات االسـتماع ومحتواهـا ،واالجتماعـات وتنظيمهـا كـل عـام
بالترافق مع انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة ،واالجتماعات الرئيسية لألمم المتحدة.
 .5توعيـة البرلمانـات مـن خـالل أنشـطة التـدريب والحلقـات الد ارسـية والحمـالت العالميـة بشـأن
كبرى المسائل التي َّ
تتطلب إجراء سياسيا عاجال من جانب البرلمانات وأعضائها.
كتب دلي ٍل بر ٍ
 .6وضع ا
لمانية ،وأدوات عملية أخرى؛ لتسهيل ااّتخاذ اإلجراءات في البرلمـان مـن

أجـل التصـديق علـى االتفاقيـات الدوليـة المتفـاوض عليهـا فـي األمـم المتحـدة ،وتنفيـذها،
ورصدها.

 .7العمل عن كثب مع األمم المتحدة ،وبرامجهـا ،ووكـاالتها ،فـي تصـميم بـرامج وتنفيـذ أنشـطة
مشتركة ،وذلك من أجل تشجيع الديمقراطية والحكم الرشيد من منظور واسع.
ا
ـاء فـي االتحـاد تطالـب بقيـام
وبالرغم من هذه النواحي من التقـدم؛ فـإن البرلمانـات األعض َ
عالقـة عم ٍـل أكث َـر موضـوعية وانصـافا مـع األمـم المتحـدة ُومنظمـاتها ،وقـد أنشـئت لجنـة شـؤون

األمم المتحدة لرصد التقيد بمجموعة التوصيات التـي وضـعت فـي اآلونـة األخيـرة مـن أجـل تقويـة

التعاون بين األمم المتحدة والبرلمانات ،ودراسة كيفية تطبيقها عمليا ،وتقديم مقترحات تدعو إلى
زيادة التنفيذ الفعال (فريسنيك.)8 :2337 ،
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ويقوم االتحـاد بكـل مـا تقـدم بنـاء علـى طلـب البرلمانـات حـول الـدول ،كمـا أن الحكوم ا
ـات
المختلفـ َة أيضـا طلبـت مـن االتحـاد فـي اآلونـة األخيـرة تشـجيع قيـام مزي ٍـد مـن التعـاون بـين األمـم

ـاد مرك َـز الم ارقـب الخ ّ ا
ـاص لـدى الجمعيـة العامـة لألمـم
المتحـدة والبرلمانـات ،كمـا منحـت االتح َ
المتحدة ،وتَستخدم االستعراض الذي تُجريه مرة ك َّل سنتين؛ للتعاون بين األمم المتحدة ،واالتحاد

البرلمـاني الـدولي؛ مـن أجـل تقـديم توصـيات؛ لتقويـة التفاعـل بـين األمـم المتحـدة ،واالتحـاد،
حيث يمكـن مالحظـة هـذا الطلـب المت ازيـد مـن جانـب الفـرع التنفيـذي للحكومـة بقيـام
والبرلمانات؛ ُ
ٍ
عالقة أقوى بين األطراف المعنية ،وذلك في ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والـذي يركـز
ٍ
خمسة مجاالت محددة مترابطة (فريسنيك.)2 :2337 ،
على

 .3تعزيـز مسـاهمة االتحـاد فـي أعمـال الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ،بمـا فـي ذلـك عمليـة
تنشيطها ،وفي أعمال الهيئات الجديدة؛ مثل مجلس حقوق اإلنسان ،ولجنة بناء السالم.

 .2تحديـد دور نشـط يضـطلع بـه االتحـاد دعمـا للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي ،وبخاصـة
بالنسبة الجتماعه السنوي رفيع المستوى والمنتدى الجديد للتعاون اإلنمائي.

 .1زيـادة التعـاون بـين األمـم المتحـدة واالتحـاد البرلمـاني الـدولي فـي مجـال الديمقراطيـة والحكـم
الرشيد ،بما في ذلك اتفاق الشراكة المبرم بين صندوق األمم المتحدة للديمقراطية واالتحاد.

 .4زيـادة تطـوير جلسـة االسـتماع البرلمانيـة السـنوية فـي األمـم المتحـدة ،وسـائر االجتماعـات
البرلمانيـة المتخصصـة فـي سـياق االجتماعـات الرئيسـية لألمـم المتحـدة ،باعتبارهـا مناس ٍ
ـبات
مشتركة بين األمم المتحدة واالتحادات البرلمانية.
 .5كفالة المشاركة الوثيقة لالتحاد في وضع استراتيجيات على نطاق المنظومة للنظر فيها من
جانب منظومة األمم المتحدة ،ومجلسه التنفيذي الرئيسي المعني بالتنسيق؛ بغي َة كفالة تقديم
أكثر تجانسا من البرلمانات ألعمال األمم المتحدة.
أكبر و َ
دع ٍم َ
وممــا ســبق؛ فإنــه يتضــح بــأن الدبلوماســية البرلمانيــة (حديثــة جــدا) ،وتقــع حاليــا فــي دائ ـرة
َّ

ـي للعالقـات الدوليـة حـول
ـرك الرئيس َّ
مهمة جدا ضمن أروقـة األمـم المتحـدة ،وهـي التـي تُعتبـر المح َ
موقع ٍ
فعال
العالم ،وأستنتج أن هناك اهتماما ا
كبير من قبل هذه المنظمة الدولية الضخمة في إيجاد ٍ
حكومات بعض الدول الكبرى حول العالم.
للدبلوماسية البرلمانية ،وتدعم هذا -وبشكل كبير-
ُ

ويجب في المراحل الحالية من هذا التقدم الملحوظ أن تقوم البرلمانات المختلفة بالمضي
ٍ
ٍ
ٍ
أنشطة على الصعيدين
جديدة ،تؤهلها بشكل قانون ٍي للبدء في ترتيب
صالحيات
ُقُدما في انتزاع
ّ
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المحلي والدولي؛ للعمل على صناعة درجة من الترابط بين البرلمانات في الدول المختلفة؛
أهلهم
لتحقيق أهداف الشعوب التي ُماثّلت في تلك البرلمانات من خالل نواب الشعب الذين َّ
االنتخاب المباشر من الشعب لتولي هذه المسؤولية.
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 المطلــب الثــاني :التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــالل
الفترة (.)2113 – 1994

المبحث الثاني :تكوين المجلس التشريعي ووظائفه واختصاصاته.
 المطلب األول :تكوين المجلس التشريعي.
 المطلب الثاني :وظائف المجلس التشريعي ،واختصاصاته.

التجربة البرلمانية في فلسطين

الفصل الثالث

مقدمة:
َّ
إن المتتبع للتطور التاريخي لنشأة الحياة البرلمانية الفلسطينية يالحظ مدى الصعوبات

التي واجهها البرلمان الفلسطيني خالل ا
الحَق اب الزمنية المختلفة ،سواء كان ذلك على مستوى
نشأة البرلمان ،أم كان على مستوى تكوينه ووظائفه واختصاصاته ،فقد مرت التجربة الفلسطينية
على مدار التاريخ بالعديد من األشكال فتارة هناك برلمان وعمل برلماني واضح ،وتارة ال يوجد
برلمان واإلكتفاء بإصدار تشريعات ذات طابع عسكري ال عالقة له بالعمل البرلماني ،لذلك فقد
تناولت الموضوع في مبحثينَ ،ع َرض ُت في المبحث األول لنشأة التجربة البرلمانية في فلسطين،
ُ
وخصصت المبحث الثاني لتكوين المجلس التشريعي ووظائفه واختصاصاته.
ُ
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املبحث األول
نشأة التجربة الربملانية يف فلسطني

مقدمة:
شهدت التجربة البرلمانية الفلسطينية العديد من التطورات خالل المرحلة من (-3537

 )2331حيث بدأ العمل البرلماني خالل مرحلة الخالفة العثمانية تمثلت من اختيار مندوبين
عن الشعب الفلسطيني لتمثيلهم في األستانة (مجلس المبعوثان).

وبعد انهيار الحكم العثماني في المنطقة العربية وضعت فلسطين تحت نظام االحتالل

البريطاني سنة 3237م ،وصدر عن االنتداب دستور نص على إنشاء مجلس تشريعي لفلسطين،
وكان ذلك في العام  3222م ،ولم يمارس هذا المجلس الحياة البرلمانية بشكلها الطبيعي.
وبزوال االنتداب خضعت الضفة الغربية للحكم األردني وقطاع غزة إلى اإلدارة
المصرية ،وقد اختلفت الحياة البرلمانية في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة نتيجة للتبعية

السياسية في ذلك الوقت.

وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في العام 3267م لم يكن
هناك أية وجود للحياة البرلمانية الفلسطينية في داخل الوطن.
وبمجيء السلطة الوطنية في العام 3224م وفي إطار تنفيذ اتفاق أسلو بدأت الترتيبات
إلجراء انتخابات تشريعية فلسطيني في يناير 3226م.
وبناء عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
نتناول في المطلب األول :التجربة البرلمانية الفلسطينية في ظل غياب السيادة وهي
خالل السنوات (.)3221 - 3537
ونخصص المطلب الثاني للحديث حول التجربة البرلمانية الفلسطينية في إطار وجود
السيادة الفلسطينية خالل الفترة (.)2331 - 3224
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املطلب األول
التجربة الربملانية يف فلسطني خالل الفرتة ()1993 – 1517
تعتبــر التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــالل الفتـرة ( )3221 -3537مــن أكثــر التجــارب

ـأكثر مـن
البرلمانية ندرة علـى مسـتوى دول العـالم ،وذلـك ألن فلسـطين مـرت خـالل هـذه المرحلـة ب َ
قوة استعمارية؛ حيث مارس الشعب الفلسطيني التجربة البرلمانيـة خـالل مرحلـة الخالفـة العثمانيـة
لفلسطين ،وذلك خالل الفتـرة (3237 -3537م) ،وبعـد انتهـاء الخالفـة العثمانيـة جـاء االنتـداب،

ليض ــع أُسس ــا أخ ــرى لممارس ــة الحي ــاة البرلماني ــة ،وم ــا ا
أن انته ــى االنت ــداب حت ــى ج ــاءت النكب ــة،
ُ
واحتلــت العصــابات الصــهيونية فلســطين ،وبالتــالي غابــت عــن الحيــاة الفلســطينية مظــاهر الحيــاة
البرلمانية؛ وذلك لعدم سماح االحتالل بإجراء أية انتخابات فلسطينية.
ـتمر الوضــع كــذلك حتــى العــام 3221م وهــو تــاريخ قــدوم الســلطة الفلســطينية فــي
وقــد اسـ َّ

أعقــاب اتفــاق إعــالن المبــاد  ،وســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب البحــث حــول التحليــل البرلمــاني

ـت لـه الفـرع األول ،أمــا الفـرع الثـاني فقــد
الفلسـطيني خـالل مرحلـة الخالفــة العثمانيـة ،وقـد خصصـ ُ
ـت للتجربـ ــة البرلمانيـ ــة
خصصـ ــته للتجربـ ــة البرلمانيـ ــة خـ ــالل فت ـ ـرة االنتـ ــداب البريطـ ــاني ،وعرضـ ـ ُ

الفلســطينية خــالل الفتـرة ( )3267 -3248زمـ َـن اإلدارة المصـرية واألردنيــة لفلســطين ،وذلــك فــي
الفرع الثالث ،أما الفرع ال اربـع فقـد أفردتـه للحـديث حـول التجربـة البرلمانيـة خـالل مرحلـة االحـتالل
اإلسرائيلي ،وذلك على النحو التالي:

الفــر األول :التمثيــل البرلمــاني الفلســطيني خــالل مرحلــة الخالفــة العثمانيــة (– 0401
:)0901
يعتبر التمثيـل البرلمـاني للفلسـطينيين فـي العهـد العثمـاني أولـى الممارسـات البرلمانيـة فـي

فلســطين ،وذلــك إبــان تمثيــل األقــاليم الفلســطينية فــي البرلمــان العثمــاني فــي األســتانة فــي مجلــس
المبعوثــان وهــو عبــارة عــن "البرلمــان العثمــاني أو المجلــس النيــابي ،أسســه الســلطان عبــد الحميــد،
فأجريت انتخابات عامة ألول مرة في التاريخ العثماني ،وأسفرت عن تمثيل المسلمين فـي مجلـس

المبعوثـان ب ـ 73مقعــدا ،والمسـيحيين ب ـ 44مقعــدا ،و 4مقاعـد لليهـود .واجتمــع البرلمـان رسـميا فــي
 32مــارس 3877م فــي حفــل كبيــر أقــيم فــي قاعــة االحتفــاالت فــي قصــر دولمــة باهتشــي ،بــدأ
المجل ــس عمل ــه ف ــي َج ـ ٍّـد ونش ــاط ،ون ــاقش بع ــض المش ــروعات ،مث ــل :ق ــانون الص ــحافة ،وق ــانون
52

التجربة البرلمانية في فلسطين

الفصل الثالث

االنتخابـ ــات ،وقـ ــانون عـ ــدم مركزيـ ــة الحكـ ــم ،واق ـ ـرار الموازنـ ــة العامـ ــة للحكومـ ــة" (أحمـ ــد مـ ــروات،
 ،)2338حيــث تعــود بدايــة المشــاركة الفلســطينية فــي االنتخابــات إلــى العــام 3826م إبــان فت ـرة

الحكم العثماني ،فبعد صدور أول دستور عثماني فـي  21ديسـمبر  ،3876انتخـب الفلسـطينيون
ممثلـ ــيهم إلـ ــى مجـ ــالس برلمانيـ ــة عثمانيـ ــة أربعـ ــة (انتخابـ ــات أع ـ ـوام  ،3826و ،3238و،3232

ـب واحـ ٌـد إلــى األســتانة عــن منطقــة القــدس فــي البرلمــان
ويــذكر أنــه كــان لفلســطين نائـ ٌ
وُ ،)3234
األول ســنة  ،3826وهــو النائــب يوســف ضــيا باشــا الخالــدي ،أمــا برلمــان ســنة  3238فقــد مثَّ ـل
الخمـاش عـن
فلسطين ٌّ
كل من سعيد الحسيني عن القدس ،وحافظ السعيد عن يافا ،والشـيخ أحمـد َّ
نــابلس ،والشــيخ أســعد الشــقيري عــن عكــا ،وأمــا فــي انتخابــات العــام  3232فقــد مثَّـل فلســطين فــي
األســتانة كــل مــن روحــي الخالــدي ،وعثمــان النشاشــيبي عــن القــدس ،وأحمــد عــارف الحســيني عــن

قطاع غزة ،وحيدر طوقان عن نابلس ،والشيخ أسعد الشقيري عن عكا ،لكـن عـدد نـواب فلسـطين

إلــى اآلســتانة ارتفــع فــي انتخابــات العــام  3234إلــى ســتة ن ـواب هــم :ارغــب النشاشــيبي ،وســعيد
الحسيني ،وفيضي العلمي عن القدس ،توفيق حماد ،وأمين عبد الهادي عن نـابلس ،وعبـد الفتـاح

الســعيد عــن عكــا ،وقــد بلـ مجمــوع النـواب الفلســطينيين فـي تلــك المجــالس أربعــة عشــر نائبــا مــن
أصل ( )271نائبا هم إجمالي عدد أعضائه (قريع.)33 :2336 ،
خص ـص الم ـواد مــن ()83-42
وبإطاللــة علــى القــانون األساســي العثمــاني نجــد أنــه قــد َّ

لتنظيم (المجلس العمومي) الذي يتركب من هيئتين :هيئة األعيان ،وهيئـة المبعـوثين ،وهـو أشـبه

بنظـام الكــونغرس األمريكــي الــذي يضــم مجلــس الشـيوف ومجلــس النـواب ،حيــث وفــق المــادة ()63

يعين أعضاء هيئة األعيان من حضرة السـلطان أرسـا ،وال يتجـاوز
من القانون األساسي العثماني َّ
عددهم ثلث أعضاء هيئة المبعوثين ،ومدة العضوية مدى الحياة وفق المادة ( ،)62ومهمـة هيئـة
األعيان تـدقيق القـوانين الصـادرة عـن هيئـة المبعـوثين ،بينمـا ينتخـب أعضـاء هيئـة المبعـوثين مـن

ـف نفـس مـن ال ا
ـذكور التـابعين
أتباع الدولة العلية ،ويكون التمثيل باعتبـار شـخص لك َّـل خمس َ
ـين أل َ
للدولة العثمانية؛ استنادا للمادة ( )65من القانون األساسي العثماني ،ومدة واليـة هيئـة المبعـوثين

أرب ُـع سـنوات وفقـا للمــادة ( )62مـن القـانون األساسـي العثمــاني ،والملفـت أن انتخـاب رئاسـة هيئــة
المبع ــوثين يك ــون باالنتخ ــاب م ــن هيئ ــة األعي ــان وف ــق الم ــادة ( ،)77ويج ــدر ال ــذكر أن الق ــانون
األساســي للدولــة العثمانيــة مــنح األعضــاء فــي هيئــة المبعــوثين الحصــانة طيلــة مــدة العضــوية،

ـق الرقاب ــة عل ــى الم ــال الع ــام ،وم ــذاكرة القـ ـوانين (( )83الدح ــدوح وآخ ــرون:2334 ،
وم ــنحهم ح ـ َّ

.)332
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ويتَّضح مما تقـدم أنـه وبـالرغم مـن عـدم تـوفر محاضـر الجلسـات ،أو أيـة وثـائق تبـرز
النش ــاط البرلم ــاني للنـ ـواب الفلس ــطينيين ف ــي مجل ــس المبعوث ــان ف ــي األس ــتانة؛ إال أن ــه يمك ــن أن
ـجلت كتـب التـاريخ جهـود
نستشف مدى الوعي المبكر لتبنـي األسـاليب الديمقراطيـة آنـذاك ،وقـد س َّ

الن ـواب الفلســطينيين فــي مجلــس المبعوثــان للــدفاع عــن الحقــوق العربيــة ،وكيفيــة التصــدي للن ـواب
األتراك في ذات المجلس (قريع.)32 :2334 ،

ا
مطالبات النواب الفلسطينيين بتطبيق اإلدارة الالمركزية
وقد أبرزت الكتابات التاريخية

فــي كـ اّـل واليــة عربيــة ،واعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية فــي األقــاليم العربيـة ،بــل ُيحســب للن ـواب
ـعارهم المبكــر بخطــر التمــدد الصــهيوني ،عنــدما طــالبوا
الفلســطينيين فــي مجلــس المبعوثــان استشـ ُ
بس اـن تشـر ٍ
يعات تمنـع الهجـرة واالسـتيطان الصـهيوني بفلســطين ،وقـد دفـع النـواب ثمنـا باهظـا لهــذه
ّ
المطالبات تمثلت في اإلبعاد والنفي واإلعدام (قريع.)31 :2334 ،
وبالمحصــلة يمكــن القــول أن التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــالل فتـرة الخالفــة العثمانيــة

حيث اقتصرت على المدن الكبرى فقط ،ولم تُج َر انتخابات حقيقـة ،كمـا لـم ُي َمكـن
كانت محدودةُ ،
النـ ـواب الممثل ــون م ــن األدوات البرلماني ــة الكاملـ ـة لممارس ــة حّاقه ــم الني ــابي ،واس ــتمرت عل ــى ه ــذه
وحل َّ
محلها في فلسطين االنتداب البريطاني.
الوضعية إلى أن سقطت الدولة العثمانيةَّ ،
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الفر الثاني :التجربة البرلمانية في فلسـطين خـالل فتـرة االنتـداب البريطـاني (– 0901
:)0938
بعد انهيار الحكم العثمـاني فـي المنطقـة العربيـةُ ،وضـعت فلسـطين تحـت نظـام االحـتالل
البريطــاني ســنة  ،3237وقــد شـ ّـك َل صــك االنتــداب الــذي وضــعته بريطانيــا – كدولــة منتدبــة علــى

فلسطين -و َّأقره مجلس عصـبة األمـم ،والدسـتور الـذي صـدر فـي  ،3222/8/33وتعديالتـه التـي

ـث تضــمن
أُجريــت بعــد ذلــك فــي  3221/5/4وفــي  3212/2/7المــرجعين القــانونيين للــبالد؛ حيـ ُ
الدستور اشتماله على إنشاء مجلس تشريعي لفلسطين ،وقد نشرت حكومة االنتداب في الصـحف
المحلية إيضاحا لهذا المجلس التشريعي يمكن إيجازه في البنود التالية (السفري:)85 :3217 ،
 .3ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقا.
أي قض ٍ
ـية تخـالف سياسـة حكومـة االنتـداب السـيما
 .2ليس للمجلس التشريعي سلطة بمناقشة اّ
المسائل المتعلقة بتمهيد الطريق إلنشاء وطن قومي لليهود.
 .1تنفيذ ق اررات المجلس يتوقف على إرادة المندوب السامي.
 .4يتــألف المجلــس مــن  33عضــوا مــن مــوظفي الحكومــة و 32عضــوا منتخبـا (للعــرب عشـرة
مقاعد ،ولليهود مقعدان) ،ويكون برئاسة المندوب السامي الذي يكون له صوتان.

ـدة بأنظمـة ،وت َّنفـذ
 .5تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة الهجرة ،وبالتنسيق مع الحكومة ،وتكـون مقي َ
ق ارراتها بقرار من المندوب.
ا
صالحيات المجلـس التشـريعي التـي وضـعتها سـلطات
وبالتالي يستنتج مما تقدم أن
االنتداب كانت محـدودة ومقيـدة ،ومرهونـة بـإرادة المنـدوب السـامي ،فقـد كـان لـه الحـق فـي توقيـف
ا
بأي قانو ٍن يصدر عنه إال بعد موافقة المندوب السـامي ،وتوقيعـه
أعمال المجلس وحّله ،وال ُيعمل اّ
عليه.
وب ــالرغم م ــن ذل ــك ،فق ــد منح ــت فكـ ـرة وج ــود مجل ـ ٍ
يعي منتخ ــب بارقـ ـ َة أم ــل ل ــدى
ـس تشـ ـر ٍ

ـث ســاد االعتقــاد بــأنهم سـيتمكنون مــن الحصــول علــى أغلبيــة المقاعــد
المـواطنين الفلســطينيين؛ حيـ ُ

فــي المجلــس التش ـريعي ،باعتبــارهم يشــكلون األغلبيــة المطلقــة للســكان فــي األ ارضــي الفلســطينية،
تبخرت وتالشـت بعـد أن
وسيكونون سلطة تشريعية معترفا بها إال أن بارقة األمل تلك سرعان ما ّ
شرعت الدولة المنتدبة بالتالعب باألنظمة االنتخابية ،لتتمكن من خفض عدد األصوات العربيـة،
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وذهبــت فــي ذلــك بعيــدا ،حيــث سـ ّـنت قانونــا يفــرض الجمــع بــين التعيــين واالنتخــاب فــي عضــوية

المجلس التشريعي (قريع.)35 :2334 ،

وبهذا ضمنت أن تكون األغلبية فيـه إلـى جانبهـا ،وبـذلك بـات مـن الواضـح أن المجلـس
ـبه "بشــهود
التش ـريعي ســيكون مرهونــا بــإرادة المنــدوب الســامي ،وســيكون أعضــاؤه مــن الن ـواب أشـ َ
أي
الــزور" يشــهدون علــى عمليــة هــي فــي ظاهرهــا ديمقراطيــة ،أمــا فــي جوهرهــا فهــي ال تحمــل َّ

مضمون ديمقراطي ،وقد َّأدى هذا إلى مقاطعة العرب عمليا النتخابات المجلس التشريعي.

وفي محاولة لجذب الفلسطينيين للمشاركة في االنتخابات ،أعلن المندوب السامي فـي
العام  3222عزمه على إجـراء انتخـاب األعضـاء العـرب ،ولـيس تعييـنهم فـي المجلـس التشـريعي
المنصـوص علــى إنشـائه فــي دسـتور الــبالد ،لكـ َّـن الثغـرة األساســية بقيـت متمثلــة فـي كــون مجمــوع
أقل من النصف ،لذلك أصدرت اللجنة التنفيذيـة للمـؤتمر
األصوات العربية داخل المجلس سيظل َّ
العربــي الفلســطيني الخــامس الــذي ُعقــد فــي نــابلس فــي  25-23آب/أغســطس عــام  3222بيانــا
يرفض هذا المجلس ،وبمقاطعة انتخابات عام ( 3222السفري.)86 :3217 ،
ُكَلهــا ،وتمــت المقاطعــة باإلجمــاع تقريبــا ،فلــم يظهــر مــن جميــع
وبالفعــل آتــت المقاطعــة أ ُ

الع ــرب ف ــي فلس ــطين س ــوى ( )81مرش ــحا ثانوي ــا ،علم ــا أن ــه ك ــان م ــن المتوق ــع أن يص ــل ع ــدد
المرشـحين إلـى ( )633ش ٍ
ـخص ممـن ترضـى األمـة عـن ترشـيحهم ،فقامـت الحكومـة بتمديـد مهلـة
الترشيح أسبوعا كامال ،إال أن عدد المرشحين بقي ( )81مرشحا (السفري ،)86 :3217 ،وهكذا
فشــلت االنتخابــات ،وهــي فــي مرحلتهــا األولــى ،فأصــدر المنــدوب الســامي قـ ار ار بإلغــاء االنتخابــات
في َّ ،3221/5/13
وردا على هذه الخطوة أصدر المندوب السامي ق ار ار بتـاريخ  13أيـار 3221
بالعـدول عـن إجـراء انتخابـات المجلـس التشـريعي ،وتـأليف مجلـس استشـاري بـالتعيين ،وهـذا نــص
المنشور الصادر عن المندوب السامي:
ـتقر
"حيث إن السواد األعظم امتنع عن االقتراع ،وترشيح أعضاء المجلـس التشـريعي ،اس َّ
ُ

قـ ـرار الحكوم ــة البريطاني ــة عل ــى توقي ــف الج ــزء الخ ــامس م ــن مش ــروع الدس ــتور بإنش ــاء المجل ــس
التشريعي ،وتجيز للمندوب السامي العمل بهـذه الفتـرة بمشـورة مجلـس استشـاري ،وقـد َّتقـرر تعيـين

ان َفُي َّعينـ ا
اليهوديـ ا
هــذا المجلــس مــن ثمانيــة أعضــاء مســلمين وعضــوين مسـ ا
ـان
ـيحيين ،أمــا العضـوان
َّ
بعد استشارة اليهود الذين انتُخابوا في االقتراع األخير" (السفري.)82 :3217 ،
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وبالت ــالي ولك ـ اّـل م ــا تق ـ َّـدم تش ــير الوق ــائع التاريخي ــة إل ــى أن األرض الفلس ــطينية ل ــم تش ــهد
الت إلفـراز مجلـ ٍ
يعي
ـس تشـر ٍ
انتخــاب مجلــس تشـريعي خــالل الحقبــة البريطانيــة إال أنـ ُـه بــذلت محــاو ٌ

منتخـ ٍ
ـب ،ولكــن بــاءت بالفشــل؛ بســبب تعنــت االنتــداب البريطــاني مــن خــالل ســعيه إلنتــاج مجلــس
صــوري ،وتفري ـ المجلــس مــن دوره الحقيقــي ،وبــالرغم مــن محــاوالت ســلطات االنتــداب
تش ـريعي ُ

البريطــاني النتخــاب مــا ُس ـمي بلقــب "المجــالس االستشــارية والتش ـريعية"؛ فقــد فشــلت المحــاوالت،
ا
ا
طـ ـ ٍر بديل ــة من ــذ ب ــدايات
وقياداتـ ـ اه ،ق ــد عم ــال عل ــى إقام ــة تش ـ
ـطيني
ـكيالت وأُ ُ
ـعب الفلس ـ َّ
ولك ـ َّـن الش ـ َ
االنتداب البريطاني.
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الفر الثالث :التجربة البرلمانية في فلسطين خالل الفترة (:)0921 – 0938
اختلفت التجربة البرلمانية فـي فلسـطين خـالل الفتـرة ( )3267 – 3248وذلـك بـاختالف
الجه ــة الت ــي تق ــوم بـ ــإدارة الحك ــم ف ــي كـ ــل م ــن الض ــفة الغربي ــة والق ــدس الشـ ـرقية ،وقط ــاع غ ـ ـزة،
وبناء عليه فسوف نقسم التجربة البرلمانية في فلسطين إلى التالي:

أوال :التجربة البرلمانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أرض فلس ـ ــطين بتـ ـ ــاريخ
بع ـ ــد انته ـ ــاء االنت ـ ــداب البريط ـ ــاني ،ودخـ ـ ــول الج ـ ــيش األردن ـ ــي َ
3248/35/38م خضــعت الضــف ُة الغربي ـ ُة للحكــم األردنــي ،وفــي ســنة 3252م صــدر الدســتور
تضـمن ضـ َّـم الضــفتين "الغربيــة والشـرقية" ،وانشــاء برلمـ ٍ ا
األردنــي الــذي َّ
موحـٍد بينهمــا يتــألف مــن
ـان ّ
ٍ
ٍ
متساو من النواب من كـال الضـفتين ،وقـد مـارس هـذا البرلمـان نشـاطا تشـريعيا واسـعا؛ حيـث
عدد
شــهدت تلــك الفتـرة نشــاطا تشـريعيا واســعا َّأدى إلــى حــدوث تحــو ٍل فــي النظــام القــانوني السـائد فــي
الضفة الغربية مـن النظـام األنجلوسكسـوني إلـى النظـام القـانوني الالتينـي ،واسـتمرت هـذه التجربـة
حتــى ســنة 3267م "قامــت المملكــة األردنيــة الهاشــمية بضــم الضــفة الغربيــة إليهــا ســنة 3252م
وأصــبحت جــزءا مــن المملكــة ،وأعــادت صــياغة الق ـوانين الفلســطينية التــي كــان معم ـوال بهــا فــي

الضــفة قبــل ذلــك صــياغة جديــدة ،وموســومة بإصــدارات أردنيــة ثــم بــدأت فــي تعــديل الق ـوانين أو

استبدالها بقوانين أردنية تُعتمد من قبل الملك" (الدحدوح وآخرون.)332 :2334 ،

ثانياً :التجربة البرلمانية في قطا غزة:
أما في قطاع غزة فقـد عمـدت اإلدارة المصـرية إلـى عـدم ض ّاـم القطـاع للسـيادة المصـرية،
واختــارت إبقــاءه تحــت إدارة القـوات المســلحة المصـرية ورقابتهــا ،التــي أصــدرت فــي ســنة 3255م

القــانون األساســي لقطــاع غ ـزة رقــم  255لســنة 3255م الصــادر عــن الحــاكم العــام للقطــاع ل ـواء
أركــان حــرب /محمــد حســن عبــد اللطيــف وهــو المنشــور بتــاريخ 3258/2/25م أحكــام المجلــس

التش ـريعي ضــمن الم ـواد ( ،)13-21وقــد تضــمن تشــكيل مجل ـ ٍ
ـاكم اإلداري
س تش ـر ٍ
يعي ي أرســه الحـ ُ
ّ
العام ،ويتم تعيين األعضاء فيه بحكم مواقعهم الوظيفية كالتالي:
نصت المادة ( )21من القانون األساسي لقطاع غزة لسـنة  3255علـى تكـوين المجلـس
التشريعي وفق التالي" :يؤلف المجلس التشريعي على الوجه اآلتي"
 .3الحاكم اإلداري العام رئيسا.
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 .2أعضاء المجلس التنفيذي ،وعددهم تسعة(.)1
 .1رئيس بلدية غزة ،وثالثة من أعضائها ،تنتخبهم البلدية المذكورة لمدة ثالث سنوات.
 .4رئيس بلدية خان يونس ،واثنين من أعضائها ،تنتخبهما البلدية المذكورة لمدة ثالث سنوات.
 .5عضـ ٌـو مــن كـ ٍّـل مــن المجــالس القرويــة ل ـرفح ،ولــدير الــبلح ،ولجباليــا ،تنتخــبهم المجــالس
المذكورة أعضاء لمدة ثالث سنوات.
 .6أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس التنفيذي من بين الالجئين لمدة ثالث سنوات.
وي ارعــى أن تُمثَّ ـل فــيهم المهــن اآلتيــة
 .7ســبعة ينتخــبهم المجلــس التنفيــذي مــن أهــالي القطــاعُ ،
علــى األقــل :الطــب -التعلــيم -المحامــاة -التجــارة -الز ارعــة -وتكــون عضــويتهم لمــدة ثــالث
سنوات".
ـتمر المجلــس المــذكور أعــاله ،والمشــكل بطريــق التعيــين ثــالث ســنوات حتــى ســنة
وقــد اسـ َّ

ـث
 3261ولم تُ َس َّجل له أية إنجـازات؛ بـل إن هـذه الفتـرة كانـت مشـوبة بـالكثير مـن السـلبيات؛ حي ُ
ظم عمله ،فضال عـن أن طريقـة اختيـار أعضـائه بـالتعيين
نظام
داخلي ين ُ
لم يكن للمجلس خاللها ٌ
ٌ
أضفت على أدائه الروتيني َة ،والتركيز على المجامالت(الوحيدي.)437 :3226 ،
و بتــاريخ  3262/1/5أصــدر الـرئيس المصــري  /جمــال عبــد الناصــر النظــام الدســتوري

لقطـ ــاع غ ـ ـزة لسـ ــنة  ،3262وهـ ــو المنشـ ــور فـ ــي الوقـ ــائع الفلسـ ــطينية (اإلدارة المص ـ ـرية) بتـ ــاريخ
3262/31/22؛ حيث َّ
نظـم الفصـل الثالـث مـن النظـام الدسـتوري فـي المـواد مـن ( )53-13ك َّـل

مــا يتعلــق بــالمجلس التش ـريعي  ،فنصــت المــادة  13علــى كيفيــة تــأليف المجلــس التش ـريعي ،وقــد
روعــي فــي تشــكيله أن يكــون َّ
مؤلفــا مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي ،ومــن اثنــين وعش ـرين عض ـوا
ُ
ينتخـبهم األعضـاء المنتخبـون لعضـوية اللجـان المحليـة لالتحـاد القـومي العربـي الفلسـطيني؛ طبقــا

يعيـنهم الحـاكم
لنظام االنتخاب الذي يصدر في هذا الشأن من الحاكم العام ،ومـن عشـرة أعضـاء اّ
الع ــام؛ ليس ــتوفي به ــم حاج ــة المجل ــس إل ــى بع ــض أه ــل التجرب ــة والخبـ ـرة والكفاي ــة ،وب ــذلك يك ــون
( (1يؤلف المجلس التنفيذي وفق المادة  38من القانون األساسي لقطاع غزة لسنة  3255من كال من الحاكم
اإلداري العام رئيسا ،ونائب الحاكم اإلداري العام (إن وجد) ،ومدير الشئون القانونية ،ومدير الشئون

الداخلية واألمن العام ،ومدير الشئون المالية واالقتصاد أعضاء ،ومدير الشئون االجتماعية ،وشئون

الالجئين ،ومدير الشئون الثقافية والتعليم ،ومدير الشئون الصحية ،ومدير األشغال العمومية ويعين هؤالء

المديرون بقرار من وزير الحربية المصري( ،الدحدوح وآخرون.)332 :2334 ،
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للمجلس منهم ،ومـن العناصـر المنتخبـة ،مـا يعينـه علـى أداء رسـالته علـى أحسـن وجـه ،والمفهـوم
من ذلك أن أغلبية أعضاء المجلس التشريعي سيكون هم األعضاء المنتخبين.

إال أنــه مــا لبــث أن أصــدر رئــيس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة آنــذاك ق ـ ار ار بتعــديل الم ـواد

( )11-13مــن النظــام الدســتوري لقطــاع غ ـزة المعلــن فــي  5مــارس س ـنة  3262بتعــديل المــادة

( 13المتعلقة بتشكيل المجلس التشريعي) ،واستبدالها بالنص اآلتي:
َّ
يؤلف المجلس التشريعي على الوجه اآلتي:

 .3اثنــان وعشــرون عض ـوا ينتخــبهم األعضــاء المنتخبــون لعضــوية اللجــان المحليــة لالتحــاد
القــومي العربــي الفلســطيني بقطــاع غ ـزة ،وذلــك وفقــا للقواعــد والشــروط ،ونظــام االنتخــاب

الذي يصدر من الحاكم العام.
 .2عش ـرة أعضــاء يــتم اختيــارهم بق ـرٍار مــن الحــاكم العــام مــن بــين الفلســطينيين ذوي الكفايــة
الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية اللجان المحلية لالتحاد القومي.

 .1أعضاء المجلس التنفيذي.
وفيما عدا األعضاء المعينين بحكم وظائفهم ال يجـوز الجمـع بـين العضـوية والوظيفـة

نص ـت علــى تعــديل المــادة ( )11مــن
العامــة؛ أمــا المــادة ( )2مــن النظــام الدســتوري المعـ َّـدل فقــد َّ
النظام الدستوري المشار إليه بالنص اآلتي:

"ينتخـ ــب المجلـ ــس التش ـ ـريعي فـ ــي أول اجتمـ ــاع للـ ــدور السـ ــنوي العـ ــادي رئيسـ ــا ووكـ ــيال،

ويتوليان عملهما إلـى بـدء الـدور السـنوي العـادي التـالي ،واذا خـال مكـان أحـدهما انتخـب المجلـس
من يحل َّ
محله إلى نهاية مدته".
َ

وبالت ــالي -وبن ــاء عل ــى التع ــديل أع ــاله -أص ــبح ع ــدد أعض ــاء المجل ــس التشـ ـريعي ()43

عض ـوا ،كمــا لــم يعــد الحــاكم العــام ي ـرأس جلســات المجلــس التش ـريعي ،إنمــا بــات رئــيس المجلــس

التشريعي ُيفرز باالنتخاب من بين أعضاء المجلس ،وبالتالي انتخـب المجلـس التشـريعي فـي أول
جلسـ ــة لـ ــه بتـ ــاريخ  3262/6/21رئيسـ ــا لـ ــه وهـ ــو المرحـ ــوم د /حيـ ــدر عبـ ــد الشـ ــافي (السياسـ ــي

الفلســطيني اليســاري الشــهير) الــذي ت ـرأس المجلــس التش ـريعي بغ ـزة خــالل الفت ـرة الواقعــة مــا بــين
( ،)3265-3262كما انتخب السيد محمود يوسف وكيال للرئيس(الوقائع الفلسطينية.)3226 ،
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مهام ـ ـ ـ ـه ُمـ ـ ـ ـ َّـد َة ثـ ـ ـ ــالث سـ ـ ـ ــنوات متتاليـ ـ ـ ــة
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل ممارسـ ـ ـ ــة المجلـ ـ ـ ــس التش ـ ـ ـ ـريعي َّ
( )3265/6/22 -3262/6/21يمكــن أن نستشــف مــا يلــي النتــائج الثمــاني التاليــة( :الوحيــدي،
)436 :3226

مهامـ ـه بش ـ ٍ
ـكل فعل ــي إالَّ بع ــد ص ــدور قـ ـرار رئ ــيس الجمهوري ــة
 .3ل ــم يباش ــر المجل ــس التشـ ـريعي َّ
ّ
بتعديل تركيبة المجلس التشريعي ،واسناد رئاسة المجلس ألحد أعضائه باالنتخاب.
 .2اتسمت الممارسة التشريعية خالل الفترة المـذكورة أعـاله بالفعاليـة ،وعكسـت المناقشـات تحـت
قبة البرلمان وعيا وكفاءة واضحة؛ على الرغم من انعدام الخبـرة فـي العمـل البرلمـاني للنـواب
الممثلين آنذاك.

ـث ت ــم اللج ــوء إل ــى
 .1زاوج النـ ـواب ب ــين ممارس ــة المه ــام التشـ ـريعية والرقابي ــة عل ــى السـ ـواء ،حي ـ ُ
اق المجتمع ،وتالمس اهتمامات الجمهور.
األسئلة البرلمانية ،واثارة قضايا عامة تُ َؤّر ُ
مشك ٍ
 .4وضع المجلس التشريعي نظامه الداخلي بواسطة ٍ
لجنة ّا
لة من أعضاء المجلس.

َّ .5
سن المجلس التشريعي خالل تلك الفترة باقة من القـوانين المهمـة التـي انعكسـت إيجابـا علـى
الفلســطينيين علــى غ ـرار :أصــول المحاكمــات لألح ـوال الشخصــية ،قــانون المواريــث ،قــانون

الوصية الواجبة ،قانون ضريبة الدخل.

أي قانون َّ
ـق
سنه التشريعي آنـذاك؛ علـى الـرغم مـن امتالكـه ح اّ
 .6لم يعترض الحاكم العام على اّ
ا
الرد أو المصادقة.
ّ
 .7تمتع أعضاء المجلس بالحصانة وفق المفاهيم الحديثة للحصانة الشائعة في البرلمانات.
يعي فــي ســاحة الجنــدي
يخي للمجلــس التشـر ا
 .8شـهدت هــذه الحقبــة البرلمانيــة تشــييد المبنــى التـار ا
ّ
ّ
المجهول وسط قطاع غزة (المقر الحالي للمجلس التشريعي).
وقـ ـد انته ــت والي ــة المجل ــس التشـ ـريعي بت ــاريخ 3265/6/22م ،ول ــم يج ـ َّـدد ل ــه ،ول ــم يق ــع
َّ
ا
انتخــاب مجلـ ٍ
تؤجـل إج ـراء االنتخابــات لمجلــس جديــد،
ـس آخـ َـر ،فيمــا ظلـت و ازرة الــدفاع المصـرية ّ
ادة منف ٍ
وظلت القوانين تصدر عن الحـاكم العـام بـإر ٍ
ـردة خـالل الفتـرة ( )3267-3265حتـى وقـوع
حرب عام  ،3267واحتالل قطاع غزة ،والضفة الغربية ،وأجزٍاء من األ ارضـي العربيـة المحيطـة.
(الوحيدي)437 :3226 ،
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الفر الرابع :التجربة البرلمانية في فلسطين خالل مرحلة االحتالل اإلسرائيلي لقطا غزة
والضفة الغربية (:)0993 - 0967

بعــد عــدوان حزي ـران ،واحــتالل الصــهاينة للضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة فــي العــام ،3267

باتت تلك المناطق تحت اإلشراف المباشر لالحتالل اإلسرائيلي ،ولنظام حك ٍم عسكرٍي وقد صدر

األم ــر العس ــكري رق ــم  2لس ــنة  1967حي ــث ن ــص عل ــى "إلغ ــاء أي ــة قـ ـوانين س ــارية المفع ــول ف ــي

المنـاطق المحتلــة فـي حــال تعارضـها مــع األوامـر الصــادرة عـن إدارة االحــتالل ،وبعـد نشــر األمــر

العســكري رقــم  247لســنة  3283نقلــت جميــع الصــالحيات القانونيــة واإلداريــة إلــى مــا ســمي بـ ـ
ا
ُسســت حــديثا فــي حينــه ،ومنــذ بــدء االحــتالل احتفظــت المحــاكم العســكرية،
"اإلدارة المدنيــة" التــي أ ّ
ٍ
واللجان العسكرية المشكلة ،بو ٍ
كاملة على قضـايا فـي مسـائل جنائي ٍـة معينـة ،وجميـع منازعـات
الية
األ ارض ــي ،والض ـ ـرائب ،والمص ــادر الطبيعيـ ــة ،واألمـــور المالي ــة .وبشـ ــكل ع ــام ،تناول ــت األوامـ ــر

الصادرة خالل فترة االحتالل بالتنظيم جوانب الحياة كافة ،وقد اختلفت فـي الضـفة الغربيـة بعـض
الشيء عنها في قطاع غزة .ومنذ عام  :3267صـدر فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة مـا يقـارب

الـ ٍ 2533
أمر عسكرٍّي باإلضافة إلى عدة أوامر أخرى ،لم يتم نشرها (و ازرة األسرى.)2332 ،
ا
وقد َّ
من ٍ
عام في و ازرة الدفاع اإلسـرائيلية ،وحـاك ٍم عسـكرٍّي للضـفة
سق ٍّ
تألف هذا الحكم من ّ
وآخر لقطـاع غـزة ،يسـاعدهم مجموعـة مـن ضـباط الجـيش اإلسـرائيلي ،ويتـولى كـل مـنهم
الغربيةَ ،
إدارة قطاعـا أو قطاعـ ٍ
ـات معينــة ،فكــان هنــاك ضــابط للتعلــيم ،وضــابط لالقتصــاد ،وآخـ ُـر للصــحة،
يتغيــر هــذا التركيــب للحكــم العســكري ،ولكـ اّـن تعبيــر الحكــم العســكري اســتُبدل بــاإلدارة
وهكــذا ،ولــم اّ
ـث بقي ــت كـ ــل الص ــالحيات بأيـــدي الض ــباط اإلس ـ ـرائيليين ،عل ــى الـ ــرغم م ــن تعيـــين
المدني ــة ،حيـ ـ ُ
بروفيسور على رأس اإلدارة المدنية ،هو مناحيم ميلسون ،في بداية تشكيلها في العام .3283

ويتضــح أن اإلدارة العســكرية لقطــاع غ ـزة آنــذاك لــم تلتفـ ا
ـت الســتكمال النشــاط البرلمــاني
والبنـاء عليــه؛ بــل علــى العكــس عمــد االحـتالل اإلسـرائيلي إلــى َوأاد التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية،
واحالل إرادة الحاكم العسكري َّ
محلها ممثلـة بـاألوامر العسـكرية ،وامعانـا مـن االحـتالل فـي طمـس

حولت إدارة االحتالل في قطاع غزة مبنى المجلـس التشـريعي
معالم التجربة البرلمانية الفلسطينية ّ
ال ـرئيس فــي وســط قطــاع غ ـزة الــذي ُشـ اّـيد فــي عهــد اإلدارة المص ـرية إلــى مركــز اعتقــال واحتجــاز
للفلســطينيين ،وبالت ــالي تحـ َّـول المبن ــى مــن رم ــز للتعبيــر ع ــن إرادة الفلســطينيين إل ــى مقـ ٍّـر لس ــلب
اإلرادة الفلسطينية ،ومصادرة الحريات.

بعــد ذلــك شــرع الحكــم العســكري اإلس ـرائيلي فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة فــي إصــدار

أوامــر عســكرية ،تهــدف إلـى دعــم سياســات الســيطرة واإلخضــاع للمـواطنين الفلســطينيين ،ويهــدف
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إل ــى ف ــرض مزي ـ ٍـد م ــن الهيمن ــة عل ــى مص ــادر عيش ــهم وبيئ ــتهم ،وخاص ــة ف ــي األ ارض ــي والمي ــاه،
والثروات السياحية والطبيعية ،وغيرهـا ،ولعـل مـن أخطـر هـذه األوامـر ،ذلـك األمـر رقـم ( )2لسـنة

نص على تخويـل الحـاكم العسـكري اإلسـرائيلي جميـع الصـالحيات التـي تمتَّعـت بهـا
 ،3267وقد َّ

أجهزة السلطة األردنية ،وسلطات الحاكم المصري في قطاع غزة (المجلس التشريعي الفلسطيني،
.)2335

وط ــال الت ــدخل اإلسـ ـرائيلي أنظم ــة االنتخاب ــات كاف ــة ،ف ــي البل ــديات ،والغ ــرف التجاري ــة،

والنقابــات وغيرهــا ،فبموجــب األمــر العســكري رقــم ( )83جــرى تعطيــل انتخابــات البلــديات ،والتــي

ن
اءهـا ك َّـل أربـع سـنوات ،ولك َّـن
كان القانو األردني –المعمول به في الضفة الغربيـة -يوجـب إجر َ
سالف الذكر قد َّ
األمر العسكري
مدد فترة الخدمة لرؤساء البلـديات "لـدواعي األمـن" ،فأوجـب علـى
َ
ا
ٍ
ـدي فـي سـائر البلـديات مواصـلة العمـل ،حتـى لـو نقـص عـدد أعضـاء هـذه المجـالس
كل
ّ
مجلس بل ٍّ
البلدية عن النصاب القانوني (الوحيدي.)435 :3226 ،
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املطلب الثاني
التجربة الربملانية الفلسطينية خالل الفرتة ()2113-1994
ورد ذكــر (المجلــس التش ـريعي) فــي اتفاقيــة إعــالن المبــاد الموقعــة بــين منظمــة التحريــر
نصـ ات االتفاقيـة علـى إنشـاء مجلـس ُحكـم ،لـيمأل الفـراغ النـاتج
ـث َّ
الفلسطينية وحكومة إسرائيل ،حي ُ
َّ
المؤقتة
ونصت االتفاقية
عن انسحاب القوات اإلسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلةَّ ،

المعروف ــة ب ـ ــ(اتفاقية أوسـ ــلو) ،عل ــى أن يتكـ ــون هـ ــذا المجلـ ــس م ــن ( )82عض ـ ـوا باإلضـ ــافة إلـ ــى
"ال ـرئيس" ،وبحســب هــذه االتفاقيــة يتعــين علــى المجلــس أن يقــوم بــالوظيفتين التش ـريعية والتنفيذيــة

للس ــلطة الوطني ــة الفلس ــطينية( ،)1إال أن ق ــانون االنتخاب ــات الفلس ــطيني رق ــم ( )31لع ــام ،3225
والــذي أصــدره الـرئيس ال ارحــل ياســر عرفــات لتنظــيم العمليــة االنتخابيــة ،قــد حـ َّـدد أعضــاء المجلــس

وفصـل أحكامــا مختلفــة الختيــار المرشــح الــذي سيشــغل منصــب
ب( )81عضـوا كمــا اتفــق عليــهَّ ،
"الرئيس" (إعالن مباد .)3221 ،

اع خالل مفاوضات االتفاق االنتقالي،
محل نز ٍ
وبخصوص عدد أعضاء المجلس فقد كان َّ

إذ كــان التصــور بــأن يكــون عــدد أعضــاء المجلــس التشـريعي ( )383عضـوا ،بينمــا كــان الموقــف
اإلسـ ـرائيلي األص ــلي يطال ــب بمجل ـ ٍ
ـس ص ـ ٍ
ـغير ،وع ــدد ال يزي ــد ع ــن ( )24عضـ ـوا ،وكان ــت حج ــة

المفاوضــين اإلسـرائيليين أن حجــم الســلطات التشـريعية فــي كيانــات حكــم ذاتــي أخــرى يكــون حــول
هذا الرقم ،ولكـن لـم يقبـل الفلسـطينيون بهـذا الطـرح ،وت َّـم االاتّفـاق فـي المحصـلة علـى تحديـد حجـم

المجلــس باالسترشــاد بع ــدد الن ـواب ال ــذين مثل ـوا الض ــفة الغربيــة ف ــي البرلمــان األردن ــي قبــل الع ــام
 ،3267واض ـ ا
ـافاته إل ــى ع ــدد النـ ـواب ال ــذين ك ــانوا ف ــي المجل ــس التشـ ـريعي ال ــذي أقامت ــه الحكوم ــة
المصرية في غزة عام ( 3262قريع.)47 :2334 ،

( )1تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ  ،3224/7/5المجلس التشريعي منذ )3226/1/7
ظمة لمختلف جوانب الحياة العامة ألفراد المجتمع منذ  ،3224والرامية إلى
سلطة إصدار التشريعات المن اّ
تنظيم الحياة ،وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة ،وكان من نتائجها أيضا إلغاء
حيث أصدر رئيس
الكثير من األوامر العسكرية التي أصدرها االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وغزةُ ،
السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ  23أيار  3224الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين

التي كانت سارية المفعول قبل  3267/6/5في الضفة الغربية وقطاع غزة (معهد الحقوق ،جامعة بير

زيت).
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واضافة عدد من المقاعد التي تعكس الزيادة الحقيقية في السكان منذ العام  ،3267وقـد

َّ
نصـت المــادة
وفـر هــذا المــنهج القاعــدة إلنشــاء مجلــس مكــون مــن ( )82عضـوا ،وبنــاء عليــه فقــد َّ

الرابعة مـن االتفـاق المرحلـي حـول عـدد أعضـاء المجلـس كمـا يلـي" :المجلـس الفلسـطيني سيشـكل
من ( )82ممثال ورئيس السلطة التنفيذية ،الذين سيتم انتخابهم مباشرة ،وفـي وق ٍ
ـت واح ٍـد مـن قبـل
الشــعب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة ،والقــدس ،وقطــاع غ ـزة ،وفيمــا بعــد ،وافقــت إس ـرائيل علــى

مطلبين فلسطينيين ،إلضافة مقعـد إضـافي فـي المجلـس لنائ ٍ
ـب عـن الجاليـة السـامرية فـي نـابلس،
ا
مقاعد إضـافية ،وبـذلك أصـبح المجلـس يتكـون مـن ( )88عضـوا منتخبـا (إعـالن مبـاد ،
وخمسة
َ
.)3221
ووفق ــا لق ــانون االنتخاب ــات العام ــة لس ــنة  2335ال ــذي أقـ ـره المجل ــس التشـ ـريعي األول ف ــي

جلســته المنعقــدة بتــاريخ 2335/6/38م يتــألف المجلــس التشـريعي الحــالي مــن ( )312عضـوا يــتم

اختيــارهم عــن طريــق االنتخــاب الحـ ّاـر مــن فلســطينيي الضــفة الغربيــة ،وقطــاع غـزة ،وشــرقي القــدس
(الوقائع الفلسطينية.)2335 ،
ولتســليط الضــوء أكثـ َـر علــى حالــة التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــالل مرحلــة الســلطة
تكوين المجلس التشريعي الفلسـطيني،
تناولت في المبحث الثاني من هذا الفصل
الفلسطينية؛ فقد
ُ
َ
ا
اختصاصاته.
ووظائفه ،و
َ
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املبحث الثاني
تكوين اجمللس التشريعي ووظائفه واختصاصاته

مقدمة:

تأثر تكوين المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بـأكثر مـن عامـل ،فقـد تـأثر بطبيعـة المشـاركة

السياسية للفصائل الفلسطينية ،كما تأثر بالضغوطات التي مارسها االحتالل على السـلطة ،لـذلك

اختلفــت التكوينــة السياســية للمجلــس التشـريعي األول بشــكل كبيــر عــن تشــكيل المجلــس التشـريعي
الثــاني ،حيــث إن المشــاركة السياســية للفصــائل الفلســطينية فــي انتخابــات 3226م كانــت ضــعيفة

جدا؛ حيث لم يشارك فيها إال عدد قليل جدا من تلك الفصائل.

في حين أن المشاركة السياسية في المجلس التشريعي الثاني كانـت أكثـر شـمولية؛ حيـث

شارك كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد اإلسالمي.

وللوقــوف علــى التمثيــل النســبي لهــذه الفصــائل فــي كـ ٍّـل مــن الفت ـرتين نــرى أن نقســم هــذا
المبحـــث إلـ ــى مطلبـــين ،نتنـ ــاول فـ ــي المطلـــب األول :تكـــوين المجلـ ــس التش ـ ـريعي فـ ــي انتخابـ ــات

3226م ،ونتناول في المطلب الثاني :تكوين المجلس التشريعي في انتخابات 2336م.

66

التجربة البرلمانية في فلسطين

الفصل الثالث

املطلب األول
تكوين اجمللس التشريعي
نظ ار الختالف طبيعة المشاركة السياسية في االنتخابـات عـام 3226م واالنتخابـات عـام

2336م ،فقد ارتأينا أن نسلط الضوء على التركيبة السياسية للمجلـس التشـريعي المكـون بموجـب
نتائج انتخابات عام 3226م والمجلس التشريعي المكون بموجب انتخابات 2336م ،وذلـك علـى

النحو التالي:

الفر األول :تكوين المجلس التشريعي 6004-0992م:

نشأ المجلس التشـريعي الفلسـطيني األول بعـد االنتخابـات التشـريعية األولـى فـي العشـرين

مــن ينــاير لســنة 3226م ،وقــد بلغــت النســبة اإلجماليــة لعــدد المقتــرعين ممــن يحــق لهــم االقتــراع
( %75.86لجنة االنتخابات.)3226 ،

فيما قاطع العديد من التنظيمات هذه االنتخابات ،لمواقفهم السياسية من اتفاقيات أوسلو،

حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) وحرك ُة الجهاد االسالمي.
وعلى رأسهم ُ

ويمكن القول أن نتائج االنتخابات التشريعية األُولى أفرزت ُنو َّابا فـي المجلـس التشـريعي،
معظمهم من لو ٍن
سياسي واحد ،وهو حركة فتح ،والباقي من مستقلين ،وبعض المعارضين الذين
ٍ
ّ
يدورون في فلك منظمة التحرير الفلسطينية ،وخاصة حركة فتح.
وكــان مــن المقــرر قانونيــا وسياســيا أن تســتمر فت ـرة المجلــس التش ـريعي األول لمــدة أربــع

ـان يفت ـ ــرض أن تنته ـ ــي ف ـ ــي
س ـ ــنوات متواص ـ ــلة ،خاص ـ ــة وأن م ـ ــدة والي ـ ــة المجل ـ ــس التشـ ـ ـريعي ك ـ ـ ُ
ا
للحل المرحلي األول حسب اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير
 ،3222/5/4وهي الفترة االنتقالية ّ
الفلسطينية والحكومة الصـهيونية؛ لتح َّـل التسـوية النهائيـة مح َّـل التسـوية االنتقاليـة ،إالَّ أن الوض َـع
العام في فلسطين ،وتعن َت االحتالل اإلسرائيلي قد اضطر المجلس التشريعي
السياسي والعسكر َّي َّ
َّ
()1
أن يبقــى مواصــال عمَل ـه نحـ َـو عشــر ســنين؛ أي حتــى االنتخابــات التش ـريعية الثانيــة (المــدهون،
.)2335

أقر المجلس التشريعي قرابة ( )22قانونا منها القانون األساسي
( (1تميزت هذه الفترة بالنشاط التشريعي؛ حيث َّ
لسنة  2331وتعديالته ،وكذلك باقة من القوانين الرئيسية ،مثل قانون أصول المحاكمات ،وقانون اإلجراءات
الجزائية وقانون التنفيذ وقانون الخدمة المدنية ،وغيرها من القوانين الهامة التي تنظم الشأن العام والخاص ،كما
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وقد َّ
توزعت مقاعد المجلس التشريعي في هذه االنتخابات حسب الجدول التالي:
جدول رقم ()6

التوزيع النهائي لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني األول لسنة 0992م
القائمة

عدد المقاعد

فتح (القوائم الرسمية)

53

مستقلون (أغلبهم من تنظيم فتح)

16

التحالف الوطني الديمقراطي

3

فدا

3

اإلجمالي

88

المصدر :المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة – الموقع االلكتروني

الفر الثاني :تكوين المجلس التشريعي 6002-6002م:

جــرت االنتخابــات التشـريعية الفلســطينية النتخــاب أعضــاء المجلــس التشـريعي الثــاني فــي

يناير  ،2336وفقا لقـانون االنتخابـات العامـة لسـنة  ،2335وهـو القـانون الـذي ح َّ
ـدد عـدد مقاعـد

المجلس التشـريعي بمائـة واثنـين وثالثـين مقعـدا ( ،)312وح َّـدد واليـة المجلـس بأربعـة سـنوات مـن
بع سنوات.
كل أر ا
تاريخ انتخابه ،على أن تجرى االنتخابات َّ

وقد أق َّـر قـانون االنتخابـات المشـار إليـه نظامـا انتخابيـا مختلطـا مناصـفة فـي عـدد مقاعـد
المجلــس؛  %53حســب النظــام النســبي ،أو نظــام القـوائم ،الــذي يعتبــر األ ارضــي الفلســطينية َّ
كلهــا
دائـ ـرة انتخابي ــة واح ــدة ،وي ــتم انتخ ــاب النص ــف اآلخ ــر ( )%53حس ــب نظ ــام ال ــدوائر االنتخابي ــة
المتعددة غير المتساوية.

وبنــاء علــى ذلــك النظــام؛ فقــد تــم انتخــاب  66نائبــا علــى النظــام النســبي و 66نائبــا علــى
ا
نظام الدوائر َّ
المحافظات الفلسطينية.
موزعين على  36دائرة انتخابية تمثل
لجان ٍ
اهتم بتشكيل ٍ
فنية
= = حرص المجلس على توحيد القوانين والتشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،و َّ
من خبراء قانون؛ لوضع مشاريع القوانين األساسية :التجارة ،والمدني ،والشركات ،واألراضي ،ووفر لها الدعم
المالي واللوجستي ،كما اجتهد المجلس في ممارسة الرقابة البرلمانية ،واستخدم العديد من أدوات الرقابة؛ بما

السائدة مع مراعاة حداثة التجربة البرلمانية وقلة الخبرة للنواب المشاركين (المدهون.)2335 ،
الظروف
يتناسب و
َ
َ
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مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة
كما خصص قانون االنتخابات العامة ست َة
َ
للدوائر ،يتم تحديدها بمرسو ٍم رئاسي ،كما فرض القانون علـى القـوائم تخصـيص مقاعـد مض ٍ
ـمونة
َ
ّ
للمرأة (الوقائع الفلسطينية.)2335 ،
وقد َّ
توزعت مقاعد المجلس التشريعي الثاني في هذه االنتخابات حسب الجدول التالي:
جدول رقم ()2

التوزيع النهائي لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني لسنة 6002م
القائمة/الكتلة االنتخابية
حماس

عدد

المقاعد
74

فتح

45

الجبهة الشعبية

1

تحالف البديل(الجبهة الديمقراطية  +حزب الشعب  +حزب

2

يق افدا)
فدا)
لثالث
الطر

2

المبادرة الوطنية

2

المستقلون بدعم حماس

4

اإلجمالي

026

المصدر :لجنة االنتخابات المركزية2336 ،م345 :

وقـد اســتمرت الواليــة التشـريعية للمجلــس التشـريعي الثــاني منــذ  2336حتــى اآلن اســتنادا

مكرر من القانون األساسي لسـنة  2331وتعديالتـه ،والتـي تـنص علـى أن مـدة
إلى المادة (َّ )47
واليـ ــة المجلـ ــس التش ـ ـريعي القـ ــائم تنتهـ ــي عنـ ــد أداء أعضـ ــاء المجلـ ــس الجديـ ــد المنتخـ ــب اليمـ ــين

الدستورية.
وتجــد اإلشــارة إلــى أن الفت ـرة منــذ اســتالم المجلــس التش ـريعي الثــاني مهامــه عــام 2336

ولغاي ــة األح ــداث الت ــي ترت ــب عليه ــا االنقس ــام السياس ــي منتص ــف الع ــام  2337م ــارس خالله ــا
المجلس التشريعي عمله بكامـل نوابـه وكتلـه البرلمانيـة ،فقـد تـم خـالل هـذه الفتـرة إقـرار العديـد مـن

القوانين والتشريعات ،ومارس المجلس العديد من أدواره الرقابية المناطة به.
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املطلب الثاني
وظائف اجمللس التشريعي واختصاصاته
ـأي برلم ٍ
َّ
ـان ديمق ارط ٍـي فـي العـالم -لنفسـه مهمتـين
حدد المجلس التشريعي الفلسطيني  -ك اّ
ّ
رئيســيتين :األُولــى َسـ ـن الق ـوانين والتشـ ـريعات ،والثانيــة مراقب ــة أداء الســلطة التنفيذي ــة ،كمــا عم ــل

مهام أخرى؛ مثل تعزيز الديمقراطية والحياة البرلمانيـة ،واحتـرام سـيادة القـانون
المجلس على تنفيذ َّ
في المجتمع الفلسطيني ،ومهام تتعلـق بالسياسـية علـى الصـعيد الـداخلي ،وأخـرى تتعلـق بالصـعيد

الخ ــارجي ،تتمث ــل ف ــي الدبلوماس ــية البرلماني ــة ،وتوثي ــق عالق ــات المجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني
بالبرلمان ــات العربي ــة والدولي ــة ،إض ــافة إل ــى مهم ــة المض ــي ف ــي عملي ــة اإلص ــالح ف ــي مؤسس ــات

السلطة الوطنية الفلسطينية.
ـت فـ ــي هـــذا المطلـــب ،ومـــن خـــالل فـ ــروع ثالثـــة باســـتعراض وظـــائف المجلـ ــس
وقـ ــد َقمـ ـ ُ
التش ـ ـريعي وأهمهـ ــا الـ ــدور التش ـ ـريعي والرقـ ــابي للمجلـ ــس التش ـ ـريعي الفلسـ ــطيني ،وكـ ــذلك التـ ــأطير
القانوني لممارسة الدبلوماسية البرلمانية ،والتي نعتبرها وظيفة أخرى من وظائف البرلمان:

الفر األول :الوظيفة التشريعية للمجلس التشريعي:
إن أول مهمـ ٍـة تُوكــل إلــى المجــالس البرلمانيــة فــي جميــع الــدول هــي مهمــة التش ـريع ،وقــد
أُلقيــت علــى عــاتق المجلــس التش ـريعي منــذ انتخابــه مهــام تش ـريعي ٌة ضــخمة ،وللخــوض فــي دور
ـت م ارحـل إصـدار التشـريع والتـي تتح َّـدد فـي ثالثـة
المجلس في َس اّن القوانين ،واصدارها ،فقـد تناول ُ
ٍ
بنود كما يلي( :المجلس التشريعي الفلسطيني(42 :2333 ،
 -0اقتراح مشاريع القوانين:
يماثّـ ـل ح ــق المب ــادرة القتـ ـراح القـ ـوانين المرحلـ ـ َة األول ــى ف ــي عم ــر الق ــانون ،وه ــو العام ــل
اء أَوَل ٌّي يقوم به من لهم
األساسي في تكوينه وانشائه بصفة عامة ،بعد أن لم يكن قائما ،فهو إجر ٌ

الحق دستوريا لعرض مجموعة من النصوص القانونية على البرلمان للتصـويت األولـي "التصـور

األول لمــا سيصــبح قانونــا" ،وعلــى هــذا األســاس ،فقــد َّ
أك ـد بعــض المفكـرين أن مــن اقتــرح القــانون
ساد".

يعي يتلقــى مش ــاريع الق ـوانين ،إمــا م ــن
ـس التش ـر َّ
وقــد أوضــح القــانو ُن األساس ــي أن المجلـ َ
مجلــس الــوزراء وفقــا ألحكــام (المــادة  ،)73أو مــن أحــد أعضــاء المجلــس التش ـريعي وفقــا ألحكــام
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(المادة  ،)56كما يبين النظام الداخلي للمجلس َّ ٍ
كل من مجلس الوزراء ،وأية لجنة من لجان
حق ّ
ا
انين إلى المجلس التشريعي.
المجلس ،والنواب ،على السواء بتقديم مشروعات قو َ
 -6إق ارر مشاريع القوانين:
مفص ـلة فــي النظــام
تشــتمل هــذه المرحلــة علــى مجموعـ ٍـة مــن اإلج ـراءات أو الق ـ اررات – َّ

ـث تمـنح المجلـس حقـا مطلقـا فـي إجـراء تعــديالت
الـداخلي للمجلـس فـي المـواد (مـن)72-65؛ حي ُ
عل ـى مشــاريع القـ ـوانين فــي الم ارحــل المختلف ــة إلق ـرار القـ ـوانين ،والتــي تــتم بالمناقش ــة العامــة ،ث ــم

بالقراءة األُولى ،والقراءة الثانية ،وهناك قراءة ثالثة تجري فـي حالـة تقـديم طل ٍ
ـابي مس َّـبب مـن
ـب كت ٍ
ّ
مجلـس الـوزراء ،أومــن ربـع عـدد أعضــاء المجلـس؛ إلدخــال تع ٍ
ـديالت علـى مشــروع القـانون؛ علــى

ـتم ذلــك قبــل إحالــة مشــروع القــانون إلــى رئــيس الســلطة إلصــداره ،فــإن لــم يتقــدم ذلــك الطلــب
أن يـ َّ
اكتُفــي بــالقراءة الثانيــة ،ومضــى القــانون فــي طريقــه لالعتمــاد والنشــر ،ثــم التطبيــق مــن الســلطة
التنفيذية ،والرقابة والمتابعة ،ثم المحاسبة من السلطة التشريعية.
 -2مراجعة الق اررات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة:
انين الت ــي ُيص ــدرها رئ ــيس
للمجل ــس التشـ ـريعي ح ــق النظ ــر والمراجع ــة ف ــي القـ ـ اررات بقـ ـو َ
ونصــها" :ل ـرئيس الســلطة الوطنيــة فــي
الســلطة ،وفقــا ألحكــام (المــادة  )41مــن القــانون األساســي َ
حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقـاد المجلـس التشـريعي إصـدار قـ ارر ٍ
ات
لها قوة القانون ،ويجب عرضـها علـى المجلـس التشـريعي فـي أول جلسـة يعقـدها بعـد صـدور تلـك
الق ـ اررات ،واالَّ زال مــا كــان لهــا مــن قــوة القــانون ،أمــا إذا ُعرضــت علــى المجلــس التش ـريعي علــى
النحو السابق ،ولم ُيَّق ارها زال ما يكون لها من قوة القانون".
لــذا؛ فــإن المجلــس يمتلــك الصــالحيات الدســتوري َة بــإقرار الق ـ اررات بق ـوانين التــي يصــدرها
رئــيس الســلطة أو رفضــها كافــة ،أو إق ـرار بعضــها فقــط ،ورفــض الب ـواقي كافــة فــي أول جلسـ ٍـة لــه
يعقدها عقب صدور هذه الق اررات.

70

التجربة البرلمانية في فلسطين

الفصل الثالث

الفر الثاني :الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي:
أهم الوظـائف ،إلـى جانـب الوظيفـة
تعد وظيفة الرقابة التي تتمتَّ ُع بها المجالس النيابية من َّ
التش ـريعي ة ،فهــي تبــرز أهميــة تأثيرهــا فــي النظــام السياســي واألداء الحكــومي ،فمــن خاللهــا يمكــن

إطــالع المجتمــع علــى مــا يجــري فــي ال ـواقعين السياســي واالجتمــاعي ،كمــا أن هــذه الرقاب ـ َة التــي
يمارســها البرلمــان علــى الســلطة التنفيذيــة تماثّ ـ ُل فــي جوهرهــا مراقبــة التصــرف فــي شــؤون الســلطة؛
لجعلهــا توافــق تطلعـ ا
ـات المجمــوع الوطنيــة ،وال تكمــن أهميــة البرلمــان فــي دوره التش ـريعي فقــط؛ بــل
أيضا في قدرته على التوجيه ،ورقابة نشاط الحكومة في إطار إرادة الرأي العام.

وعبارة (رقابة) تعني في هذا الصدد اإلشراف ،والفحص ،والتفتيش ،والمراجعة ،والتحقق،
ا
صـي الحقــائق عــن أعمــال الســلطة
فالرقابــة السياســية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة "هــي ســلطة تََق ّ
التنفيذيــة؛ للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم للقواعــد العامــة فــي الســلطة ،وتقــديم المســئول عــن ذلــك
أحد الوزراء".
للمساءلة ،سواء كان الحكومة بأسرها ،أو َ
خول القـانون األساسـي المعـدل ،وقـانون واجبـات وحقـوق أعضـاء المجلـس التشـريعي
وقد َّ

وحقــوهم ،والنظــام الــداخلي للمجلــس التش ـريعي الفلســطيني ،العديــد مــن الوســائل الرقابيــة ألعضــاء

المجلـس ،بهــدف القيـام بمهمــة الرقابـة ،وان مســألة الرقابـة البرلمانيــة علـى الســلطة التنفيذيـة تطــرح
جميع تعقيدات العالقة بين السلطات خاصة البرلمان والحكومـة ،فـإذا كانـت سياسـة السـلطة تنـتج

ـالي ،فـإن فكـرة الرقابـة البرلمانيـة تـذهب إلــى
يعي والم ا
فـي جـزٍء كبي ٍـر منهـا عـن طريـق العمـل التشـر ا
ّ
ّ
أبعـ َـد مــن المشــاركة الفنيــة فــي وضــع القــانون ،وهــي الحــق فــي النقــد والتوجيــه ،واذا اقتضــى األمــر
إل ــى قط ــع مه ــام الحكوم ــة وانهائه ــا؛ إذا ل ــم تَعـ ـد تتماش ــى ورغب ـ ا
ـات األم ــة الت ــي يمثله ــا المجل ــس
ُ
التشريعي.
وتتمثـ ــل األدوات الرقابيـ ــة للمجلـ ــس التش ـ ـريعي الفلسـ ــطيني فـ ــي خمسـ ــة بنـ ــود كمـ ــا يلـ ــي:
(المجلس التشريعي الفلسطيني)52-42 :2333 ،
 -0السؤال البرلماني:
تُ َعـد األسـئلة وسـيلة يسـتعملها أعضـاء المجلـس التشـريعي؛ لإلعـالم واإلخبـار عـن سياســة
ـادات وتفســير ٍ
الحكومــة ،وتعنــي طلــب إرشـ ٍ
ات يقــوم بهــا أعضــاء البرلمــان ،س ـواء أكانــت كتابيــة أم

ا
تقص ـي الحقيقــة؛ بمعنــى التحــري ،والســعي لمعرفــة حقيقـ ٍـة
شــفوية ،وجــوهر الس ـؤال ينصــب علــى ّ
معينـ ٍـة عــن أمـ ٍـر معـ َّـين خـ ٍ
ـاص بأعمــال الــو ازرة أو الحكومــة؛ إذ إن عضــو المجلــس التش ـريعي ال
اّ
يهــدف فقــط م ــن وراء الس ـؤال إل ــى مجــرد االستفس ــار أو طلــب اإليض ــاح؛ بــل يه ــدف أيضــا إل ــى
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ـق كـ اّـل عضـ ٍـو مــن
الكشــف عــن حقيقــة أمــر معـ َّـي ٍن ،وتؤكــد المــادة ( )56مــن القــانون األساسـ ا
ـي حـ ّ
ّ
ظم
أعضاء المجلس بتوجيه األسئلة إلى الحكومة ،أو إلى أحد الوزراء أو من في حكمهم ،فيما تـن اّ

ط تقــديم الس ـؤال ،واجر ا
اءات ـه ،وآلي ـ َة
أحكــام الم ـواد ( )78 ،77 ،76 ،75مــن النظــام الــداخلي شــرو َ
ا
الرد عليه في الجلسة العامة.
ّ
 -6االستجواب:
االســتجواب هــو استقصــاء يجــري فــي صــورة مناقشــة يحركهــا نائــب (أو أكثــر) – مقــدم

االســتجواب ،ويســاعده فــي ذلــك بعــض األعضــاء المهتمــين بموضــوع االســتجواب ،أو المنضــمين
ٍ
ا
معين ٍـة فـي
ـاع َّ
ـائق معين ٍـة تتعلـق بأوض ٍ
تقصـي حقيقـة أو حق َ
إلى العضو ،فهو "إجراء من إجـراءات ّ
أح ــد األجه ـ ـزة التنفيذيـ ــة ،يج ــري علـ ــى أسـ ــاس تب ــادل األسـ ــئلة مـــن مق ــدم االس ــتجواب ،أو بعـــض
ـك المســؤولية
األعضــاء ،تقابلــه إجابــة الــوزير ،أو رئــيس الحكومــة عــن األســئلة ،ويســتهدف تحريـ َ
السياسية في مواجهة الحكومة ،أو أحد الوزراء ،وتؤكد (المادة  )56من القانون األساسي المعدل
َّ ا
ٍ
عضو من أعضاء المجلس بتوجيه االسـتجوابات إلـى الحكومـة ،أو إلـى أحـد الـوزراء ،أو
كل
حق ّ
ط االســتجواب
َمـن فــي حكمهــم ،فيمــا تــنظم أحكــام المــادتين ( 75و )83مــن النظــام الــداخلي شــرو َ
واجر ا
اءاته.
 -2سحب الثقة:
تؤكــد الم ــادة  57م ــن الق ــانون األساسـ اـي المع ـ َّـدل :أن ــه يج ــوز لعش ـرة نـ ـواب التق ـ ُـدم بطل ـ ٍ
ـب
ّ
لحجــب الثقــة عــن أحــد الــوزراء ،أو الحكومــة ،وهكــذا نصــت المــادة  4/83مــن النظــام الــداخلي،
وتعتبــر أداة حجــب الثقــة مــن أقــوى األدوات الرقابيــة التــي يمتلكهــا المجلــس فــي مواجهــة الحكومــة

على اإلطالق ،وهي قائمة في جوهرها على المحاسبة الجذرية على األداء الحكومي.
 -3لجان تقصي الحقائق:
يتفق الفقهاء علـى أن التحقيـق تباشـره لجنـة مـن لجـان المجلـس التشـريعي ،وتأخـذ الرقابـة

البرلمانيــة هنــا مظه ـ ار جماعيــا أكثَ ـ َر عمقــا مــن االســتجواب؛ إذ إ َّن االســتجواب قــد يمتــد يومــا أو
يومين ،جلسة أو جلستين ،غير أن التحقيق قد يمتد أكثر من ٍ
شهر أو شهرين؛ بل يمتد إلى ستة

ٍ
شهور في بعض البالد.

ا
تقصـ ـي الحق ــائق ع ــن وض ـ ٍـع مع ـ َّـي ٍن ف ــي أجهـ ـزة الس ــلطة
ف ــالتحقيق "عملي ــة م ــن عملي ــات ّ
مؤلفـ ـ ٌة م ــن ع ـ ٍ
التنفيذي ــة ،تمارس ــه لجنـ ـ ٌة َّ
ـدد مع ـ َّـي ٍن م ــن أعض ــاء المجل ــس التشـ ـريعي؛ للكش ــف ع ــن
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ـات سياس ٍ
ٍ
ـية بوضـع اقت ارح ٍ
مخالفة ،أو مخالف ٍ
معينـة (كتحريـك المسـؤولية السياسـية ،أو إصـالح
ـات َّ
الضرر ،أو تالفي أخطاء معينة) ،وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في صورة تقرير".

ويس ــتند المجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني ف ــي تش ــكيله للاجـ ـ ا ا
تقصـ ـي الحق ــائق إل ــى أحك ــام
َ
ُ
ان ّ
(المــادة  )58مــن القــانون األساســي التــي تــنص عل ـى أنــه "للمجلــس أن ُيك ـ ّاو َن لجنــة خاصــة ،أو
ا
ا
أي أمـ ٍـر عــام ،أو فــي إحــدى اإلدارات العامــة"،
تقصـي حقـ َ
ـائق فــي اّ
يكّلـف إحــدى لجانــه ،مــن أجــل ّ
وكــذلك إلــى أحكــام الفق ـرة الثالثــة مــن (المــادة  )48مــن النظــام الــداخلي التــي تقــول" :للمجلــس أن
ٍ
اض ٍ
ٍ
يشكل لجانا أخرى ألغر ٍ
ألهداف محددة".
دائمة ،و
آنية أو
 -4إقرار الموازنة العامة والرقابة عليها:
يعتب ــر ح ــق الس ــلطة التشـ ـريعية ف ــي اعتم ــاد الموازن ــة العام ــة م ــن الحق ــوق الرئيس ــية الت ــي

يعب ـر عــن أعمــال الدولــة،
ـور الــذي اّ
تخــتص بهــا الســلطة التش ـريعية ،فالموازنــة العامــة تعتبــر المحـ َ
ا
ورد االعتــداء الخــارجي ،واقامــة العــدل،
ونشــاطاتها فــي جميــع الحقــول؛ كتوطيــد األمــن الــداخليّ ،

والن ـواحي االقتصــادية ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة؛ أي أنهــا التعبيـ ُـر المــالي لبرنــامج العمــل المعتمــد
ـداف اقتص ٍ
الذي تفترض الحكومة تنفيذه في فترة زمنية محددة "قادمة"؛ تحقيقا أله ٍ
ـادية واجتماعي ٍـة
منشــودة ،فاإلنفــاق مــن خزينــة الدولــة (الخزينــة العامــة) غيــر ممكــن إال إذا أذن بــه قــانون الموازنــة

العامة(النظام الداخلي.)3226 ،
ختاما ،تُعد الرقابة البرلمانية إحدى الوظائف األساسية التي يقوم بها المجلس التشريعي،
مما إذا كـان كـل ش ٍ
ـيء يسـير وفقـا للخطـة المرسـومة ،والتعليمـات الصـادرة ،والقاعـدة
بغي َة التحقق َّ
المقــررة ،والتأكــد مــن حســن اســتعمال المــال العــام بمــا يتفــق مــع أهــداف التنظــيم اإلداري ،حســبما
تحدد الموازنة العامة ،دون إخالل ،وحفاظا على حسن سير اإلدارة الحكومية ماليا ،وحفاظا على

األمـوال العامــة ،كمــا تهــدف الرقابــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة إلــى ضــمان عــدم خــروج الحكومــة
عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية ،حسب موافقتها ،واعتمادها لبنود الموازنة العامة.

الفر الثالث :الوظيفة الدبلوماسية للمجلس التشريعي:
يشـ ّاـكل اإلطــار القــانوني للدبلوماســية البرلمانيــة مثــار جـ ٍ
ـدل؛ باعتبــار أن المهمــة الرئيســة
ُ
َ
للبرلمان هي التشريع والرقابة فـي نطـاق الدولـة اإلقليمـي ،وبالتـالي تُعـد العالقـات الدوليـة للبرلمـان
ٍ
أي اهتمـا ٍم
غير
رسمية ،وهذا مـا يفسـر عـدم إيـالء المش ّاـرع الدسـتوراّي فـي القـانون األساس ا
ـي َّ
مهمة َ
ّ
أو عن ٍ
اية للدور الدبلوماسي للبرلمان (األغا ،2335 ،ص.)2
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في حين أن اإلطار القانوني لدبلوماسية السلطة التنفيذيـة واضـحا ومحـددا بقـانون السـلك
الدبلوماسي رقم ( )31لسنة 2335م الذي َّ
وضـح أهـداف العمـل الدبلوماسـي ،ومحددات اـه ،وآليات اـه؛

ـث
القانوني
اإلطار
فإن
الناظم للدبلوماسية البرلمانية في فلسطين يتَّسـم بالضـبابية والغمـوض؛ حي ُ
َّ
َ
َ
تفتقر الدبلوماسية البرلمانية إلى التأطير القانوني المحدد.
ويعــد القــانون األساســي لســنة  2331وتعديالتــه ،والنظــام الــداخلي للمجلــس التش ـريعي،
عــالوة علــى رزمــة مــن التش ـريعات التــي َّ
نظمــت حقــوق أعضــاء المجلــس التش ـريعي ،وواجبــاتهم،

ـث لـم َيـ ارد فـي
واستحقاقاتهم الماليةُ ،ي َعد بمثابة المرجعيات القانونية لعمـل المجلـس التشـريعي؛ حي ُ
ـام مح ــددةٌ ،وعب ــارات صـ ـريحة ،ت ــنظم العالق ــات الخارجي ــة للمجل ــس التشـ ـريعي ،أو
ٍّ
أي منه ــا أحك ـ ٌ

تمنحــه اختصاصــا فــي هــذا المجــال ،وانصــرف عمــل المشـ ّاـرع إلــى تنظــيم ممارســة المهــام ،وآليــات
الداخلي فقط.
افي
ا
العمل في النطاق الجغر ا
ّ
ّ
وعلـ ــى الـ ــرغم مـ ــن سـ ــكوت المشـ ـ ّاـرع الدسـ ــتوراّي ع ــن تنظ ــيم دور البرلمـــان فـــي العالقـــات
ـث يمكـن أن نستشـف مـن قـر ٍ
اءة
الخارجية؛ إال أن ذلك ال يعني استبعاده كليا في هذا المجال؛ حي ُ

معم ٍ
قة لنصوص القانون
ـام البرلمانيـة
األساسي والنظام
يعي جملة من المه ّا
الداخلي للمجلس التشر ا
ا
ا
َّ
ّ
ّ
ّ
في مجال العالقات الخارجية.

ـاني
َّ
ويمكن أن
ـانوني النـاظم للعمـل البرلم ا
نستشف من خالل دراسة معمقة فـي اإلطـار الق ا
ّ
ّ
ـانوني للدبلوماســية البرلمانيــة ،فعنصــر االنتخــاب هــو المــدخل لممارســة التمثيــل
مالمــح التنظــيم القـ ا
ّ
ـارجي ،والتعبي ــر ع ــن حق ــوق المـ ـواطن الناخ ــب ل ــدى المحاف ــل الدولي ــة ،الس ـ َّـيما وأن القض ــية
الخ ـ ا
ّ
ٍ
بخصوصية ،تستدعي شرحها للعالم الخارجي (األغا.)2 :2335 ،
الفلسطينية تتمتع
الحق في التدخل فـي العالقـات الخارجيـة
ومن أبرز األسانيد القانونية التي تتيح للبرلمان
َّ

دوره في الرقابة علـى البرنـامج الحكـومي الـذي تنـال عليـه الحكومـة الثقـة مـن المجلـس التشـريعي،
ُ
ا
وتح ّـدُد مـن خاللـه الخطـوط العريضـة لسياسـتها الخارجيـة ،التـي يصـادق عليهـا البرلمـان عنـد نيـل
الثقة؛ استنادا للمواد ( )66 ،61من القانون األساسي.

ا
نؤصـل للدبلوماســية البرلمانيــة مــن خــالل المهــام الرئيســة للمجلــس المتمثلــة
كمــا يمكــن أن ّ
أي قــانو ٍن يتعلــق
بالتش ـريع ،والرقابــة الســابق تفصــيُلها؛ حيـ ُ
ـث للمجلــس التش ـريعي الحــق فــي سـ اّـن اّ
ا
ولجان ـ اه
ألي مــن ن ـواب المجلــس التش ـريعي
بالعالقــات الخارجيــة فــي شــتى المجــاالت ،كمــا يحــق ٍّ
ـابي مــن خــالل وســائل الرقابــة البرلمانيــة تجــاه أعضــاء الحكومــة ،وادارتهــا فــي
ممارســة حّاقهــم الرقـ ا
ّ
الملف ــات ذات الص ــلة بالعالق ــات الخارجيـ ــة؛ م ــن خ ــالل توجي ــه الس ـ ـؤال البرلم ــاني ،وصـ ـوال إلـ ــى
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دولية خ ٍ
ٍ
ٍ
ا
اصة
عالقات
تقصي الحقائق البرلمانية؛ للبحث في
االستجواب ،كما يجوز تشكيل لجان ّ
بالحكومة ،ورفع تقر ٍ
ير للمجلس التشريعي للتصويت عليه ،وقد تؤول األمور إلى حجب الثقة عن
الحكومة في حال انحرافها في سياستها الخارجية عن المباد األساسية التي بموجبها نالت الثقـة

من البرلمان (األغا.)1 :2335 ،
كــان يوجــد فــي المجلــس التشـريعي ســابقا لجنـ ٌة خاص ـ ٌة ضــمن لجــان المجلــس التش ـريعي،
تُسـ َّـمى "لجنــة الشــؤون الخارجيــة" ،تضــطلع إلــى جانــب اللجنــة السياســية فــي المجلــس التش ـريعي
ٍ
ابنس اج عالق ٍ
الحالي فيوجد ضمن لجانـه الدائمـة
دولية مع البرلمانات األجنبية ،أما في المجلس
ات
ا
َ
ّ
اللجن ُة السياسية ،وهـي التـي يتبـين لنـا مـدى فعاليتهـا فـي تفعيـل العالقـات الدوليـة ،وتطـوير األداء
السياسـ ــي الفلسـ ــطيني ودعمـــه مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتعراض مهامه ــا الثمـ ــاني التاليـــة( :موقـ ــع المجلـ ــس
التشريعي)2332/37/34 ،

 -3المساهمة في بناء الممارسـة الديمقراطيـة وتطويرهـا ،وتكـريس التعدديـة السياسـية علـى
أرضية المشاركة والبناء ،استنادا إلى مبدأ احترام سيادة القانون.

 -2المسـاهمة فـي العمليــة التفاوضـية للمرحلــة االنتقاليـة ،والحــل الـدائم (مــن خـالل متابعــة
اللجــان المفاوضــة ومراقبتهــا ،والتعــاون والتنســيق مــع اللجنــة العليــا؛ لحشــد الكفــاءات

المطلوبة وتفعيلها ،ومراجعة األوراق بالمفـاهيم واالسـتراتيجيات)؛ بهـدف الوصـول إلـى
أفضل أداء تفاوضي يكفل ضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحمايتها.

 -1د ارس ــة االتفاقي ــات والمعاه ــدات الت ــي تبـ ـرم ف ــي إط ــار العملي ــة التفاوض ــية والعالق ــات
العربية والدولية ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.

ـادي ،للقض ـ ــية
ـدولي ،السياس ـ ـ ا
 -4المس ـ ــاهمة ف ـ ــي اس ـ ــتنهاض ال ـ ــدعم العرب ـ ـ اـي وال ـ ـ ا
ـي والم ـ ـ اّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
مبنية على التكافؤ ،واالحترام المتبادل.
عالقات
الفلسطينية وترسيخ
 -5متابعـ ــة الخطـ ــط واإلج ـ ـراءات؛ لمواجهـ ــة االنتهاكـ ــات والممارسـ ــات الصـ ــهيونية التـ ــي
تتناقض مع مباد العملية السلمية وأهدافها والتزاماتها.
 -6النظر فيما ُيحال إلى اللجنة من قبل المجلس ،ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
 -7رص ــد التط ــورات السياس ــية الت ــي ت ــؤثر عل ــى الس ــاحة الفلس ــطينية ،وتحليله ــا ،وتق ــديم
االقتراحات والتوصيات للمجلس بشأنها.

76

التجربة البرلمانية في فلسطين

الفصل الثالث

 -8التنســيق مــع لجنــة الشــؤون الخارجيــة ،واللجــان المماثلــة ،وذات العالقــة فــي المجلــس
الوطني الفلسطيني.
كما و ّا
يشكل العـرف البرلمـاني أح َـد المصـادر االحتياطيـة التـي يلجـأ لهـا البرلمـان فـي ظ اّـل
ـنص القـانوني ،ويمكـن تعريـف العـرف البرلمـاني بأنـه (تـواتر ممارسـات برلمانيـة معينـة
سكوت ال َّ

ـرف البرلمـاني خـالل الفتـرة (-3226
لفترة زمنيـة؛ حتـى أصـب يعتقـد بالزاميتهـا) ،وقـد أفـرز الع ُ
حتــى اآلن) جملــة مــن الممارســات البرلمانيــة المســتقرة التــي َّ
تغلبــت علــى حالــة الف ـراغ فــي الـ ّ ا
ـنص
القانوني ،واستطاع المجلس التشريعي بموجبها إجهاض محاوالت االحتالل؛ لاـ َو اأد دوره ،مثـل عقـد
الجلسات عبر الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غـزة ،وكـذلك اعتبـار النـواب المعتقلـين

فــي ســجون االحــتالل حاضـرين بالتوكيــل لــزمالئهم؛ لغايــات النصــاب ،واعتمــاد التصــويت هاتفيــا،
وفـ ــي ذات السـ ــياق أفـ ــرزت الممارسـ ــة البرلمانيـ ــة أع ارفـ ــا عديـ ــدة؛ مث ــل اس ــتقبال الوف ــود األجنبيـ ــة،
والتواصــل الدبلوماســي عبــر الخطابــات ،واب ـرام مــذكرات التفــاهم بــين البرلمانــات ،وتشــكيل ا
الف ـ َر اق
دول صـ ٍ
ـارجي بزيــارات برلمانــات ٍ
ـديقة؛
البرلمانيــة؛ للتنســيق المشــترك ،عــالوة علــى التواصــل الخـ ا
ّ
لعـرض آفــاق التعــاون المشــترك ،والتســويق للقضــية الفلســطينية ،ومحاولــة جلــب الــدعم للمؤسســات
الفلسطينية ،ناهيك عن دبلوماسية التوفيق ،وتقريب وجهات النظر التي يقوم بها البرلمان (األغا،

.)6 :2335

وختامـ ــا؛ يمكـ ــن أن نسـ ــتخلص مـ ــن اسـ ــتقراء النصـ ــوص القانونيـ ــة ا
ذات العالقـ ــة بالعمـ ــل

ص ـص لــه
ـاظم للدبلوماســية البرلمانيــة ل ـم ُي َخ َّ
ـار القـ َّ
البرلمــاني فــي فلســطين إل ـى أن اإلطـ َ
ـانوني النـ َ
توضـ ـح مح ـ ا
ا
ـددات الدبلوماس ــية
ض ــمن الق ــانون األساس ـ اـي ،أو النظ ــام ال ـ
ا
ـداخلي للمجل ــس أيـ ـ ُة مـ ـو َّاد ّ
ّ
ّ
ا
ا
ظم النصـوص القانونيـة آليـات تواصـل النـواب مـع الخـارج،
البرلمانية ،أو مجال عملها ،كمـا لـم تـن ّ
وكيفيــة نســج العالقــات الدوليــة؛ لخدمــة العمــل البرلمــاني أســوة بقــانون الســلك الدبلوماســي النــاظم

لدبلوماسية السلطة التنفيذية.
وتعتمــد ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي فلســطين علــى جملــة مــن األع ـراف البرلمانيــة

المتـ ـواترة الت ــي تراكم ــت عب ــر س ــنوات الممارس ــة والموروث ــة م ــن المجل ــس التشـ ـريعي األول لس ــنة
ٍ
ٍ
اضحة ،تمنح البرلمان
محددة وو
اعد
القانوني
 ،3226والواضح أن النظام
َّ
َّ
الفلسطيني يفتقد إلى قو َ
حق الرقابة على المعاهـدات الدوليـة ،والمصـادقة عليهـا ،خاصـة وأن تلـك المعاهـدات التـي تتعلـق
َّ
بالس ــيادة ،والح ــدود ،واأل ارض ــي ،والخزين ــة العام ــة ،واالتفاقي ــات السياس ــية الت ــي تتعل ــق بالمس ــتقبل

الفلسطيني.
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المبحث األول :واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.
 المطلب األول :واقع الدبلوماسية البرلمانيـة خـالل الفتـرة مـن
 ،2116ولغاية أحداث االنقسام السياسي يونيه .2117
 المطلب الثاني :واقع الدبلوماسية البرلمانية خـالل فتـرة مـا بعـد
االنقسام السياسي ،ولغاية ثورات الربيع العربي يناير .2111
المطلب الثالث :واقع الدبلوماسية البرلمانية للفتـرة مـا بعـد
ثورات الربيع العربي .2113-2111

المطلب الرابع :معوقـات الدبلوماسـية البرلمانيـة خـالل
الفترة .2113-2116
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 المطلب األول :مستقبل الدبلوماسية البرلمانية في ظلِّ االنقسام
 المطلـــب الثـــاني :مســـتقبل الدبلوماســـية البرلمانيـــة فـــي ظـــل
المصالحة.
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مقدمة:
ش َّـكلت الدبلوماسـية البرلمانيـة أحـ َـد أه ّاـم األدوات الفاعلـة التــي ُيمارسـها المجلـس التشـريعي
في إطار سعيه الدؤوب ،ومسـاعيه الحثيثـة؛ لتحقيـق األهـداف الوطنيـة المحليـة والدوليـة ،وتفعيـل
الســاحات السياســية؛ بمــا يلبــي حاجـ ا
ـات فضــح العــدو اإلس ـرائيلي وجرائمــه ،والقــاء َّ
الض ـواء علــى
معاناة الشعب الفلسطيني.

وق ــد تنوع ــت مظ ــاهر الدبلوماس ــية البرلماني ــة ،وتع ــددت أس ــاليبها الت ــي ق ــام به ــا المجل ــس
التشريعي ،سواء من خالل الجوالت الدبلوماسـية الخارجيـة ،أو المشـاركة فـي الزيـارات البرلمانيـة،
والمؤتمرات الخارجيـة ،واسـتقبال الوفـود البرلمانيـة ،وصـوال لعقـد بعـض معاهـدات روابـط الصـداقة
البرلمانية مع برلمانات الدول الصديقة.
ض الباحث في المبحث األول من هذا الفصل أبرز أشكال الدبلوماسية البرلمانية
وقد َع َر َ
التــي مارســها المجلــس التشـريعي خــالل فتـرة الد ارســة ،مــع د ارســة وتحليــل المعيقــات التــي واجهــت
المجلس خالل ممارسة هذه األنشـطة ،أمـا المبحـث الثـاني فقـد تنـاول واقـع الدبلوماسـية البرلمانيـة
ـات وتوصـ ٍ
الفلســطينية ومســتقبلها ،بعــد قـراءة واقعهــا ومعوقاتهــا ،وصـوال لوضــع مقترحـ ٍ
ـيات تهــدف
إلى تعزيز األدوار اإليجابية التي تساهم في تطوير أشكال العمل الدبلوماسي للمجلس التشـريعي

الفلسطيني.
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املبحث األول
واقع الدبلوماسية الربملانية الفلسطينية
قــام الباحــث فــي الفصــل الثــاني مــن هــذه الد ارســة بعــرض مفهــوم الدبلوماســية البرلمانيــة،
والتــي تتمثَّ ـل فــي جميــع األنشــطة علــى الصــعيد المحلــي أو الــدولي ،والتــي تقــوم بهــا البرلمانــات
المختلفــة بشـ ٍ
ـكل خـ ّ ٍ
ـاني ان أو أكثـ َـر؛ لتحقيــق
ـاص ،وترتكــز علــى إيجــاد درجــة مــن الت ـرابط بــين برلمـ َ
أهداف معينـة ،وبالتـالي فـإن الدبلوماسـية البرلمانيـة يغلـب عليهـا الطـابع الـدولي بش ٍ
ـكل أكب َـر ،مـع
ُ
ـاص بالبرلمان ــات والمج ــالس النيابي ــة ف ــي ال ــدول
التأكي ــد ب ــأن ه ــذا الن ــوع م ــن الدبلوماس ــية ه ــو خ ـ ٌّ

المختلفة ،ويرتكز بشكل كبير علـى تـوفير ف ٍ
ـرص للتـرابط بـين برلمانـات تلـك الـدول؛ لتحقيـق عـدد
من التطلعات واألهداف المشتركة.
تنوعــت أســاليب الدبلوماســية البرلمانيــة التــي مارســها المجلــس التش ـريعي الفلســطيني
وقــد َّ

خالل فترة الدراسة ،على الرغم من أنها ذات الفترة التي شهدت مجموعة من التحديات؛ كالحصار
المفـ ــروض علـ ــى األ ارضـ ــي الفلسـ ــطينية ،واالنقسـ ــام السياسـ ــي الفلسـ ــطيني ،وكـ ــذلك قيـ ــام الكيـ ــان

الصـهيوني بشـ اّـن َحــرَبي ان علـى قطــاع غـزة ،أعقبتهـا حــرب ثالثــة كانـت أشــد قســوة مـن ســابقاتها ،فقــد
امتــدت  53يومــا ،ولكنهــا فــي عــام 2334م ،وقــام بتعزيــز ســيطرته األمنيــة علــى الضــفة الغربيــة

يادة عدد الحواجز التي
تقسيمه لها،
بوسائل ،كان أبرزها
المحتلة
وبناء جدار الفصل العنصري ،وز َ
َ
َ
َ
َّ
ٍ
ٍ
بشكل ا
بشكل ٍ
غير مسبوق.
كبير داخل الضفة المحتلة ،وتعزيز االستيطان
قطعت التواصل
وقــد قــام الباح ــث بعــرض أبــرز أنش ــطة الدبلوماســية البرلمانيــة الفلس ــطينية التــي مارس ــها

المجلس التشريعي خالل فترة الدراسة ،بتقسيم هذه المدة لثالث فترات زمنية على النحو التالي:

 -3الفترة الزمنية الواقعة منذ استالم المجلـس التشـريعي الثـاني لمهامـه فـي شـهر فب اريـر ،2336
ولغايــة القضــاء علــى الفلتــان األمنــي الــذي قامــت بــه حركــة حمــاس فــي غـزة فــي شــهر يونيــو

 ،2337وشهد بعد ذلك الواقع الفلسطيني حالة من حدة االنقسام ،والتجاذبات السياسية.
 -2الفترة الزمنية الثانية الممتدة من منتصف عام  ،2337ولغاية بداية عام  ،2333وهي الفترة
التي ُعرفت ببداية ثورات الربيع العربي.

 -1الفترة الزمنية الثالثة ،وهي الفترة الزمنية من  ،2333ولغايـة نهايـة  ،2331وهـو نهايـة الح اّـد
الزماني للدراسة.
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طــالع الباحــث
وقــد جــرى تقســيم هــذه الفتـرات الزمنيــة الثالثــة علــى هــذا النحــو بنــاء علــى ا اّ

على تقارير عمل المجلس التشريعي ،ومالحظته وجود تباين في أداء عمل المجلس ما بين هذه
ات الزمني َة ،ك ٌّـل منهـا يعتبـر حـدودا تاريخيـة لتقلب ٍ
الفترات ،وكذلك فإن هذه الفتر ا
ـات كبيـرٍة ونوعي ٍـة،
جرت على القضية الفلسطينية بشكل عام.
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املطلب األول
واقع الدبلوماسية الربملانية خالل الفرتة من  2116ولغاية أحداث
االنقسام السياسي يونيه 2117
إن تقيــيم أنشــطة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي هــذه الفتـرة الحساســة ال يســتقيم دونمــا َعــر ٍ
ض
لمواقــف األطـراف المحيطــة وقراءتهــا؛ فقــد شــهدت هــذه الفتـرة الزمنيــة تطــور ٍ
ات متســارعة ،وأحــداثا
سياسية ،تتعلق بالبنية السياسـية والتكوينيـة للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني ،فهـي الفتـرة التـي تلـت
نجـاح حركـة حمـاس عبـر قائمتهـا البرلمانيــة (كتلـة التغييـر واإلصـالح) فـي االنتخابـات البرلمانيــة

ـث فــازت
الثانيــة ،وتشــكيلها أغلبيــة مفاجئــة لكــل األطـراف الدوليــة ،واإلقليميــة ،وحتــى المحليــة؛ حيـ ُ
كتلــة التغييــر واإلصــالح بالحصــول علــى  74مقعــدا مــن أصــل  312مقعـ ٍـد (لجنــة االنتخابــات
المركزية.)345 :2336 ،
وقـد ش َّـكلت نتـائج االنتخابـات ،وفوز حركة حماس الكبير فـي تلك االنتخابـات البرلمانيـة،

مفاجــأة كبيـرة لجميــع األطـراف ،وخاصــة الس ــلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وتحديــدا حركــة فــتح الت ــي

كانت منفـردة ومتحكمـة بالمشــروع الــوطني الفلسطيني ،وبـدون منـافس ،ورغـم أنهـا أعلنــت قبوله ـا
بنت ــائج االنتخاب ــات ،لكنهــا وف ــق الكثيـ ـرين لــم تسـ ـّلام بهــذه النت ــائج ،وبـ ــدأت توحـ ـاّد جهودهـــا ،وتلـ ــم
شــملها ،وتســتدرك مــا أصــابها ،وافشــال حركــة حمــاس والغــاء نتــائج االنتخابــات ،وبالمقابــل؛ ف ــإن
ـاب قوس ــين أو أدنـ ـى،
حركـ ــة حمـ ــاس رأت أن فرصـ ــة برنـ ــامج التغييــر واإلصــالح قــد أص ــبحت ق ـ َ
ـض النظــر عــن
ول ــم تحس ــب أن حرك ــة ف ــتح ل ــن تسـ ـّلام بهزيمته ــا ،وك ــذلك فــإن االح ــتالل ال ــذي غـ َّ

تغي ـر م ــن مس ــارها السياســي ،وعقيــدتها
مش ــاركة حرك ــة حم ــاس ف ــي االنتخاب ــات عل ــى أم ــل أن اّ
خاص ـــة وأن الرباعي ـ ــة الدوليـ ــة أعلن ــت من ــذ الي ـــوم األول
ـوف األي ـــديَّ ،
العس ــكرية ،ل ـ ـم يقـ ــف مكت ـ ـ َ
لظهور نتائج االنتخابات شــروطها المعروفـة وهـي تـدرك تمامـا أن حركـة حمـاس لـن تسـتطيع أن

تقترب منها أو توافق عليها( .ضراغمة.)268 :2338 ،

أمـ ـ ــا فـ ـ ــي الموقـ ـ ــف الصـ ـ ــهيوني فقـ ـ ــد أشـ ـ ــارت ص ـ ـ ــحيفة (ي ـ ـ ــديعوت أحرون ـ ـ ــوت) بت ـ ـ ــاريخ
 2336/33/27أي بعد إعالن نتائج االنتخابـات بأقـل مـن  24سـاعة بـأن قصــور االسـتخبارات

ـرئيلية فـي التوقـع بنتيجـة االنتخابات التشريعية األخيـرة ال يقـل فداحـة عـن عـدم قـدرتها علـى
اإلس ا
توقــع انــدالع ح ــرب ي ــوم الغفـ ـ ارن (أكتــوبر  ،)3271وجـ َّـدد أيهــود أولمــرت القــائم بأعمــال رئــيس

ـان لـهَّ ،
الوز ارء حينها موقف إسرائيل الذي جاء عبر بي ٍ
ـرئيل لـن تــرى فــي الســلطة
أكـد فيـه أن إس ا
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ـات م ــع حكوم ــة
الفلســطينية شـ ـريكا إذا ش ـ َّـكلت حكوم ــة برئاس ــة حم ــاس ،وأن ــه ل ــن تج ــري مفاوض ـ ٌ
فلســطينية يشــارك فيهــا "تنظــيم إرهــابي" ،يــدعو إلــى القضــاء علــي إس ـ ارئيل بحسـب وصـفه ،فيمــا

جـ ـاء الموق ــف األمريك ــي متوافق ــا تمام ــا م ــع الموق ــف الص ــهيوني؛ وخالص ــته اإلش ــادة بالتجربـ ــة
الديمقراطية الفلسـطينية الفاعلـة مـن ناحيـة ،ورفـض االعتـارف بحركــة حمــاس كش ـر ٍ
يك فـي عمليـة

ـق االح ــتالل ف ـ ـي الوجـ ــود
الس ــالم ،م ــا ل ــم تَتَ َخـ ـ َّل عـــن "العنـ ــف" (المقاومـ ــة) ،ومـ ــا لـ ــم تعتـ ــرف بحـ ـ اّ
(صافي.)338 :2338 ،
وك ــذلك ج ــاء الموق ــف األوروب ــي متش ــددا عل ــى لس ــان (خ ــافيير سـ ـوالنا) الممث ــل الع ــالي

للسياسـة الخارجيـة آنذاك فــي االتحــاد األوروبــي ،حــين َّ
اعترفـ ــه بحرك ــة حم ــاس ،رغـ ــم
أك ــد ع ــدم ا
فوزهــا فــي االنتخاب ـ ا
ـات ،باعتبارهــا منظمــة إرهابي ــة ،وم ــن الص ــعب إجـ ارء االتصاالت معها علي

أي مستوىَّ ،
وهدد بقطع المعونات والمساعدات الماليـة عـن السـلطة الفلسـطينية ،داعيـا لالنتظــار
اّ
حتــى تتضــح األمــور ،بينمــا أكـ َّـدت رئيســة المجلــس الــو ازري األوروبــي -وزي ـرة خارجيــة النمســا-
أي حكوم ـ ٍـة فلس ـ ٍ
ـطينية منتخب ــة ،إذا
(أرس ـوال بالســنيال) اســتعداد االتح ــاد األوروب ــي للتع ــاون م ــع اّ
ـرف ب ــاالحتالل،
تقيـ ــدت بتنفيـ ــذ الشـ ــروط السياسـ ــية المتمثلـ ــة فـ ــي قبـ ــول حـ ـ اّـل الـ ــدولتين ،واالعتـ ـ ا
َّ
ـزم بخارطـة الطريـق (الزيتونة.)25 :2336 ،
والتخلـي عـن األسـلحة ،وااللت ا

الالفت أن الموقف الروسي قد جاء مختلفا عن نظيريه األمريكــي واألوروبــي؛ حيــث َّ
أكــد

ال ـرئيس الروســي (بــوتين( أن بــالده لــم تضــع حركــة حمــاس علــى الئحــة المنظمــات اإلرهابيـ ـة،
وح َّـذر مـن الوقـوع فـي خطـأ قطـع المعونـات اإلنسـانية عـن الشـعب الفلسـطيني ،داعيـا فــي الوقــت

ـق االح ــتالل ف ــي
نفسـ ــه حركـ ــة حمـ ــاس إلـ ــى االبتعـ ــاد عـ ــن البيانـ ــات ال ارديكاليـ ــة ،واالعت ـ ا
ـرف بح ـ اّ
الوجود ،وارساء االتصاالت مع المجتمع الدولي (صافي.)323 :2338 ،
ا
ـدة ،وروس ــيا ،واألم ـ َـم المتح ــدة،
أم ــا اللجن ــة الرباعي ــة الدولي ــة والت ــي تض ــم الوالي ــات المتح ـ َ
ـاد األوروبـ ــي؛ فق ــد ج ــاء موقفه ــا قريب ــا تمام ــا م ــن الموق ــف األمريكـ ـي؛ حيـ ـث َّ
أكـ ـدت علـ ــى
واالتحـ ـ َ
أي حكومـ ٍـة فلسـ ٍ
ـطينية بنبــذ العنــف ،والقبــول باالتفاقيــات
مسـألتين أساسـيتين ،همـا :وجـوب التـ ا
ـزم اّ
ـرئيل ،وقيــام الــدول المانحــة
االلتزمـات السـابقة؛ بمــا فــي ذلــك خريطــة الطريــق ،واالعت ـارف بإسـ ا
و ا
بإعــادة النظ ـر ف ــي تق ـ ــديم مســاعدتها للس ــلطة الفلســطينية فــي ضــوء تقــدير مــدى الت ـزام الحكومــة
الفلسطينية الجديدة بااللتزامات السابقة (صافي.)323 :2338 ،

والالفت أيضا أن موقف الدول العربية قد اتَّسم بالتردد والفردية ،ولم تنضج في حينه أي
ٍ
ـأي ح ٍ
ـال عـن الموقـف الغربـي؛ باسـتثناء
مو َ
اقف رسمية عربية؛ حيث إنها ال ترغب فـي االبتعـاد ب اّ
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ـب بف ـ ــوز حركـ ـ ــة حمـ ـ ــاس فـ ـ ــي االنتخابـ ـ ــات البرلمانيـ ـ ــة ،وبالتجربـ ـ ــة
الموقـ ــف السـ ــوري الـ ــذي رحـ ـ َّ
الديموقراطية (صافي.)323 :2338 ،

وأن ــه باسـ ــتثناء الموقـ ــف الروسـ ــي ،والموقـ ــف السـ ــوري ،ال ــداعم لفـ ــوز حركـ ــة حمـ ــاس فـ ــي
االنتخابـ ــات التشـ ـ ـريعية ،والمس ـ ــتعدة للتعام ـ ــل مـ ــع أيـ ــة حكوم ـ ـ ٍـة تشـ ــكلها؛ فقـ ــد ج ـ ــاءت المواق ـ ــف

لك ـ ــل األطـ ـ ـارف ا
األخ ـ ــرى ّا
ذات العالقـ ــة؛ لتض ــع الش ــروط؛ مث ــل قب ــول ح ـ اّـل ال ــدولتين ،واالعتـ ـ ارف
باالحتالل ،والتخلـي عـن المقاومة ،وااللتـازم بخارطـة الطريــق؛ إلقامــة عالق ــات م ــع أي ــة حكوم ــة
تُشـ ـ ّاـكلها ،أو تش ـ ــارك فيه ـ ــا حركـ ــة حم ـ ــاس ،وه ــذا ك ــان مؤشـ ـ ار هام ــا عل ــى حج ــم المعيق ــات الت ــي
ُوضعت في طريق المجلس التشريعي الثاني منذ والدته ،بعد التجربة الديموقراطية التي لم يشكك
بنزاهتها أي جهة (صافي.)323 :2338 ،
ا
يعي الثـاني منـذ نشـأته،
ـس التشـر َّ
وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المواقف التي رافقت المجل َ
َ
وما تبعهـا مـن تشـديد الخنـاق علـى الحكومـة الفلسـطينية العاشـرة برئاسـة إسـماعيل هنيـة؛ وبمـا ال
يدع مجاال للشك؛ فإنها قد ألقت بظاللها سلبا علـى العالقـات الخارجيـة للمجلـس التشـريعي الـذي
وتم التعامل معه من اق َب اـل العـالم الخـارجي ،وكأنـه مماثّ ٌـل لهـذه
منح هذه الحكومة الثقة الدستوريةَّ ،
أي تقصــير؛ بمعنــى أن التعامــل كــان أيضــا مــع
الحكومــة ،ولــيس رقيبــا عليهــا ،ومحاســبا لهــا عــن اّ
ٍ
حكومة تُش ّاكلها حركـة حمـاس ،فيمـا َب َـدا
المجلس التشريعي بنفس درجة التهديدات التي تلقتها أي
المجلـس التشـريعي وبكــل ُك َتلاـ اـه البرلمانيـة ،وأعضــائه المنتخبــين ،وكأنــه ينحـت فــي صــخرة صـ ٍ
ـلدة؛
ـت
لمجابهة هذه المقاطعـة الدوليـة ،مـن أجـل ممارسـة وسـائل الدبلوماسـية البرلمانيـة ،والتـي عرض ُ
أبرزها خالل هذه الفترة البالغة التعقيد في نقطتين:

األولى :الجوالت الخارجية:
بعـ ــد اسـ ــتعراض للمواقـ ــف الدوليـ ــة ،واإلقليميـ ــة ،والمحليـ ــة ،التـ ــي رافقـ ــت نشـ ــأة المجلـ ــس
أي لق ٍ
التشريعي الثاني والتي أدت إلى مقاطعة وحصار خانق ،ف َّ
ـاء أو جول ٍـة خارجي ٍـة للمجلـس
ـإن َّ
التشـريعي تبــدو وكأنهــا انتصــار ،أو تحقيــق إنجـ ٍ
ـاز دبلوماسـ ٍـي كبيــر ،وذلــك فــي إطــار الدبلوماســية
ّ
البرلمانية التي اعتمدها المجلس التشريعي ،والتي اسـتهدفت تفعي َـل عملـه علـى المسـتوى السياسـي

والدبلوماســي خارجيــا ،واإلســهام فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة للشــعب الفلســطيني ،والــدفع باتجــاه

عدد من أعضاء المجلس التشريعي خالل هذه الفتـرة
عنه وتخفيف معاناته؛ فقد قام ٌ
رفع الحصار ُ
بجـوالت خارجيــة شــملت قيــام وفـ ٍـد مــن كتلــة التغييــر واإلصــالح البرلمانيــة ،وبشـ ٍ
ـكل مفــاج ٍ بزيــارة
ـدد مــن الــدول األوروبيــة ،وكــذلك قيــام عــدد آخــر مــن الن ـواب بزيــارات متفرقــة لعـ ٍ
عـ ٍ
ـدد مــن الــدول
َ
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العربية واإلسالمية ،وأن هذه الزيارات في الغالب تماهت مع منطلقات النواب السياسية والحزبية،
ومحاوالتهم –خصوصا نواب حركة حماس -كسر الجمود في واقع السياسة الخارجية الفلسـطينية

في تلك الفترة العصيبة.

أمــا بعــد اتفــاق مك ـ َة ،واإلعــالن عــن تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة (الحكومــة الحادي ـ َة
عشرَة) ،ومنحها الثق َة م اـن اق َبـ ال المجلـس التشـريعي ،بـدأ المجلـس التشـريعي أُولـى جوالتـه الخارجيـة
ـث شــملت هــذه الجولــة كــال مــن جمهوريــة مصــر العربيــة ،واإلمــارات
بتــاريخ 2337/1/27؛ حيـ ُ
العربية المتحدة ،وسلطنة عمان ،وجمهورية السودان ،ونظ ار لقيام االحتالل بالتضييق علـى نـواب

الضفة الغربية المنتخبين بمن فيهم الدكتور عزيز الـدويك رئـيس المجلـس التشـريعي ،ومـنعهم مـن
الس ــفر إل ــى الع ــالم الخ ــارجي؛ فق ــد تـ ـ أَّرس الوف ــد ال ــدكتور أحم ــد بح ــر رئ ــيس المجل ــس التشـ ـريعي
الفلســطيني باإلنابــة ،باإلضــافة إل ــى ن ـواب برلمــانيين مماثّلــين ع ــن كتلــة فــتح البرلمانيــة ،وبع ــض

ـث ماثّلــت تلــك الجولــة وفــدا برلمانيــا وحــدويا بمشــاركة النـواب
المســتقلين الممثلـين فــي المجلــس؛ حيـ ُ
رجــائي بركــة (كتلــة فــتح البرلمانيــة) ،وحســام الطويــل (مســتقل) ،وعبــد الــرحمن الجمــل ،وصــالح
البردويل (كتلة التغيير واإلصالح) (المجلس التشريعي الفلسطيني.)252 :2333 ،

وتعتب ــر ه ــذه الجول ــة الخارجي ــة ه ــي الوحي ــدة خ ــالل ه ــذه الفتـ ـرة ،وق ــد ه ــدفت إل ــى شـ ـرح
األوض ــاع السياس ــية الفلس ــطينية ف ــي ظ ـ اّـل اتف ــاق مكـ ـ َة المكرم ــة ،واع ــالن تش ــكيل حكوم ــة الوح ــدة
الوطنية ،ودعـوة الـدول العربيـة لإلسـراع فـي رفـع الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني ،وتـوفير الـدعم
السياسي لحكومة الوحدة الوطنيـة للقيـام بـدورها ،وكـذلك التواصـل مـع البرلمانـات العربيـة؛
المالي و
ا
ا
ّ
ّ
إلقامـة عالق ٍ
ـات ثنائي ٍـة بـين تلـك البرلمانـات العربيــة والمجلـس التشـريعي مـن أجـل تبـادل الخبـرات،
وتطوير العمل في المجلس التشريعي.
ـمي
ـطيني رس ـ ٍ
أول زي ــا ٍرة لوفـ ٍـد فلس ـ ٍ
تجــدر اإلش ــارة إل ــى أن هــذه الجول ــة تعتب ــر أيضــا ه ــي َ
ّ
ّ
لسلطنة ُعمان ،وقد شارك الوفد هناك في العديـد مـن الفعاليـات الجماهيريـة والحزبيـة ،وقـد أثمـرت
تلك الجولة على العديد من اإلنجازات السياسية والدبلوماسية ،ومن أبرزها:

 -0روابط الصداقة البرلمانية:
تعــد الــروابط البرلمانيــة مــن األدوات التــي تعمــل علــى تطــوير العالقــات البرلمانيــة ،وبالت ــالي

تطوير عمل الد بلوماسية البرلمانية ،ويتم العمل على إيجادها لألهداف التالية( :سرور)52 :3227 ،
أ .تنظيم وتطوير التعاون البرلماني الدولي ،والتقارب بين البلدان.
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ب .تعزي ــز التع ــاون والزي ــارات الرس ــمية المتبادل ــة لل ــدول؛ م ــن أج ــل تحقي ــق التع ــاون
المشترك بينها.
وقد نتج عن الجولة توقيـع مـذكرة تعـاو ٍن مش ٍ
ـترك بـين مجلـس الشـعب المصـري والمجلـس
ُ
ٍ
تنفيذي لهذا التعاون ،وكذلك تشكيل
جدول
التشريعي الفلسطيني بتاريخ  ،2337/31/33وتحديد
ٍّ
لجن ــة ص ـ ٍ
ـداقة برلماني ـ ٍـة ب ــين المجل ــس ال ــوطني الس ــوداني والمجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني بت ــاريخ
 ،2337/31/22وتعد هاتان المذكرتان أولـى المـذكرات التـي وقعـت مـع برلمانـات عربيـة إلنشـاء
لجان صداقة بين هذه المؤسسات المنتخبة.

 -6المؤتمرات الدولية:
وهــي عب ــارة عــن مجموع ــة مــن االجتماع ــات التــي يعق ــدها ممثلــو ال ــدول أو البرلمان ــات،
أو المنظمــات الدوليــة؛ لمناقشــة مواضــيع محـ ٍ
ـق عليهــا ،ومــا يميــز المــؤتمر ا
ـددة ومتفـ ٍ
ات الدوليـ َة عــن
َ
االجتماعات العادية هو أن المؤتمر ا
اتفاقيات دولي ٌة ،ومباحثـات
معاهدات أو
ات الدولي َة ينتج عنها
ٌ
ٌ
للتخفيف من التوترات الدولية (أبو عباة.)62 :2332 ،
وق ــد ش ــارك المجل ــس التشـ ـريعي خ ــالل ه ــذه الفتـ ـرة الزمني ــة ف ــي العدي ــد م ــن الم ــؤتمرات،
ـعبية وسياسـ ٍ
ات حزبيـ ٍـة وشـ ٍ
واالجتماعــات الدوليــة ،وكــذلك شــارك فــي مــؤتمر ٍ
ـية وتنظيميـ ٍـة ،عــرض

خاللها وجهة النظر الفلسطينية في العديد من القضايا ا
ذات العالقة ،أستعرض أبرزهـا أحـد عشـر
اجتماعا ومؤتم ار كما يلي:
جدول رقم ()3

يوض المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعي
م

المؤتمر/االجتما

التاري

0

اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  -فرنسا

04/03/2006

6

المؤتمر الثاني عشر لالتحاد البرلماني العربي  -المملكة األردنية الهاشمية

28/03/2006

2

مؤتمر نصرة القدس ،ودعم الشعب الفلسطيني  -جمهورية إيران اإلسالمية

04/04/2006

3

مؤتمر منظمة المؤتمر اإلسالمي – الجمهورية التركية

10/04/2006

4

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا – فرنسا

26/06/2006

2

المؤتمر السادس للديمقراطيات – قطر

29/10/2006
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المؤتمر/االجتما

م

التاري

1

مؤتمر الدول اآلسيوية للسالم  -جمهورية إيران اإلسالمية

11/11/2006

8

مؤتمر الندوة الدولية لنصرة النساء الفلسطينيات  -جمهورية الجزائر

08/12/2006

9

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البرلماني – فرنسا

22/12/2006

 00اللجنة السياسية في البرلمان األور متوسطي – بلجيكا

25/32/2336

 00مؤتمر القدس السنوي الخامس  -جمهورية الجزائر

28/03/2007

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)278-276 :2333 ،

ويالحـظ مـن اسـتعراض الدبلوماسـية البرلمانيـة التـي مارسـها المجلـس التشـريعي مـن خــالل

المؤتمرات الدولية أن المجلس قد شارك في ( )33مؤتم ار دوليا وبذلك يكون قد َّ
حقـق اخت ارقـا دوليـا

للحصار المفروض عليه فـي بدايـة تشـكيله عـام  ،2336خاصـة وأن جـزءا مـن هـذه المـؤتمرات قـد
أي حكومـ ٍـة فلسـ ٍ
ـطينية تقودهــا حركــة
ُعقــد فــي دول أوروبيــة ،كانــت قــد أعلنــت أنهــا لــن تتعامــل مــع اّ
حمــاس ،أو تشــارك فيهــا ،مــا لــم تلتــزم بالشــروط التــي ذكرتهــا الرباعيــة الدوليــة ،وعلــى الــرغم مــن
اخــتالف طبيعــة لقــاءات المجلــس وعملــه عــن اللقــاءات الحكوميــة الثنائيــة؛ إال أن مشــاركة المجلــس

ذو األغلبية الحمساوية قد َّ
شكل نجاحا دوليا للسياسة الفلسطينية الخارجية في هذه المرحلة.

الثانية :استقبال الوفود البرلمانية:
تمــارس الدبلوماســية البرلمانيــة بــأعلى مســتوياتها مــن خــالل اســتقبال الوفــود التــي تماثّــل
ا
ا
ا
ذات العالقة بحقل العالقات الدولية ،فكما أن للجـوالت
البرلمانات والمؤسسات والجمعيات الدولي َة َ
الخارجيـ ــة أهميـ ــة كبي ـ ـرة فـ ــي ممارسـ ــة العالقـ ــات الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة؛ فـ ــإن الجولـ ــة أو الزيـ ــارة
الخارجيـة تتكـون مـن عـاملين رئيسـيين؛ األول هـو الوفـد ال ازئـر ،والثـاني هـو المسـتقابل لهـذا الوفـد،

ومن هنا تبرز أهمية ممارسـة هـذا النشـاط الدبلوماسـي البرلمـاني الـذي يع ّاـزز الـدور الـذي يقـوم بـه
المجلس التشريعي الفلسطيني (المدهون.)2335 ،
فقد الحظ الباحث أن المجلس خالل هذه الفترة الزمنية قد استطاع المزاوجة بين استقبال

الوفود ،والقيام بالفعاليات السياسـية علـى المسـتوى الـداخلي ،وبـين الجـوالت الدبلوماسـية الخارجيـة
كـ ٍ
ـأداة فاعلـ ٍـة؛ لتطــوير عمــل الدبلوماســية البرلمانيــة ،وممارســتها بشــكلها المطلــوب ،وأســتعرض فــي
الجدول التالي أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها خالل هذه الفتـرة فـي

ثالثة وعشرين بندا كما يلي:
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جدول رقم ()4

يوض أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها
خالل الفترة 6001-6002م

الوفد /الجهة الزائرة

م

التاري

1

وفد برلماني من بريطانيا برئاسة Lain Wright

28/02/2006

2

السـفير الهنـدي لدى السـلطة الوطـنية الفلسطينية

09/03/2006

3

السفير الصيني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

14/03/2006

4

القنصـل السـياسي في القنصـلية البريطانية

30/03/2006

5

وفد برلماني من االتحاد األوروبي

02/04/2006

6

وفد برلماني من بلجيكيا من برلمان مقاطعةWallon

10/04/2006

7

وزير داخلية مقاطعة  Schleswig Hoi Steinاأللمانية

11/04/2006

8

السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

07/05/2006

9

السيد  Gieri Milleعضو البرلمان السويدي

07/05/2006

 10السفير القطري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

13/05/2006

 11وفد من مركز كارتر برئاسة السيد Mathew Hodes

08/06/2006

 12السفير التونسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

10/06/2006

 13وفد ألماني برئاسة السيد Thilohoppe

05/07/2006

 14وفد تضامني أسباني

06/07/2006

 15نـائب وزيـر خـارجية النرويج السـيد Raymond Johanson

08/08/2006

 16وفد برلماني ألماني من لجنة الشؤون الخارجية والحزب االشتراكي الديمقراطي

10/08/2006

 17وفد برلماني من إقليم الباسك األسباني

14/10/2006

 18وفد برلماني من االتحاد األوروبي

30/10/2006

 19وفد برلماني من البرلمان الفرنسي

02/02/2007

 20وكيل و ازرة الخارجية الدانماركي

20/02/2007

 21وفد برلماني من البرلمان األوروبي

01/05/2007

 22وفد برلماني من جنوب أفريقيا برفقة رئيس جهاز المخابرات

03/05/2007

 23رئيس البرلمان اإليطالي يلقي خطابا تاريخيا أمام المجلس

09/05/2007

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)278-264 :2333 ،
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يالحــظ أن ثالثــة ســفراء معتمــدين لــدى الســلطة الفلســطينية وهــم مــن دول عربيــة قــد زاروا
المجلــس التشـريعي ،وخمســة عشــر وفــدا أوروبيــا ،وخمســة وفــود مــن الهنــد وأمريكــا وجنــوب أفريقيــا
والصــين وقــد تنوعــت هــذه الوفــود مــن الســفراء إلــى القناصــل إلــى وفــود برلمانيــة ،وممثلــي أقــاليم،

ورس ــميين يعمل ــون ف ــي و ازرات خارجي ــة ببل ــدانهم ،ورؤس ــاء برلمان ــات ،وق ــد ألق ــى رئ ــيس البرلم ــان

اإليطالي خطابا تاريخيا هاما أمام المجلس التشريعي.

وقــد ش ــكل اس ــتقبال هــذه الوف ــود به ــذا العــدد الكبي ــر والمتن ــوع مــن الوف ــود خط ــوة سياس ــية
ودبلوماســية هامــة فــي حــدة الحصــار السياســي الــذي فرضــته إس ـرائيل والواليــات المتحــدة وبعــض

الجهات العربية الرافضة لصعود حماس كحركة إسالمية للسلطة.

وقد أثمرت هذه اللقاءات عن العديد من اإلنجازات ،أذكر منها هذه الثالثة:

 )3تغييــر ملحــوظ فــي موق ــف بعــض الــدول األوروبيــة تج ــاه القضــية الفلســطينية؛ مث ــل
ٍ
خاصة بعد زيارة وفده إلى المجلس
موقف مجلس العموم البريطاني الذي َعَق َد
جلسة َّ
ا
بحق الشعب الفلسطيني.
صصت لمناقشة االنتهاكات اإلسرائيلية اّ
التشريعيُ ،خ ّ
 )2زيــادة التبــادل البرلمــاني مــع الكثيــر مــن الــدول نتيجــة زيــارة بعــض ســفراء هــذه الــدول
للمجلس التشريعي.
مشترك مع ٍ
ٍ
 )1توقيع مذكرات تفاه ٍم وتعاو ٍن
عديد مـن البرلمانـات؛ مثـل جمهوريـة مصـر
العربية ،وجمهورية السودان.

وقــد الحــظ الباحــث عــدم وجــود مشــاركة لوفــود عربيــة خــالل هــذه الفتـرة ،ويرجــع ذلــك إلــى

ضــبابية الموقــف العربــي تجــاه المجلــس التش ـريعي الجديــد ،وقــد اقتصــرت الزيــارات علــى بعــض
السفراء العرب المتواجدين على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
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املطلب الثاني
واقع الدبلوماسية الربملانية خالل الفرتة ما بني 2111-2117م
ألقت األحداث األمنية التي شهدتها األراضي الفلسطينية في أعقـاب نجـاح حركـة حمـاس
فــي االنتخابــات التش ـريعية عــام  2336بظاللهــا علــى نشــاط المجلــس التش ـريعي علــى الصــعيدين
الخارجي والداخلي بشكل كبير ،وقد تُّاو َجـت هـذه األحـداث التـي أخـذت شـكال فوضـويا وصـل لح اّـد
االنفــالت األمنــي بمــا يســمى (الحســم العســكري) الــذي قامــت فيــه حركــة حمــاس بالســيطرة الكاملــة
سياسي زائد بين حركتي حماس
خالف
على قطاع غزة ،ومؤسساته العسكرية والمدنية ،وتبع ذلك
ٌّ
ٌ
وفتح التي كانت تسيطر على الضفة الغربية وحـول أحقيـة الـرئيس فـي مـنح الثقـة منفـردا لحكومـة

إنفاذ حالة الطوار التي أُعلنت في الضفة الغربية.
وتال ذلك إصدار الـرئيس محمـود عبـاس رئــيس السـلطة الفلسـطينية ثالثـة م ارسـيم رئاسـية
بتــاريخ  ،2337/6/34المرســوم رقــم ( )3لســنة  2337بشــأن تشــكيل حكومــة إنفــاذ أحكــام حالــة

الطوار  ،كمـا أصــدر المرســوم رقــم ( )2لســنة  2337بشــأن إقالـة األسـتاذ إسـماعيل هنيـة رئـيس

وزرء حكومة الوحدة الوطنية ،وكـذلك المرسـوم رقــم ( )1لســنة  2337إعـالن حالــة الط ـوار فــي
ا

جمي ــع أرض ــى الس ــلطة الفلســطينية ،واعتبــار مــا جــرى فــي قطــاع غ ـزة انقالب ـا عســكريا وعصــيانا

المرس ــيم بت ــاريخ  2337/6/37إصـ ــدار ال ـ ـرئيس لمرسـ ــومين آخ ـ ـرين ،األول
مس ــلحا ،وتب ــع ه ــذه ا
يقضــى بتعليــق العمــل بــالمواد  67 ،66 ،65مــن القــانون األساسـي ،والتــي تتعلــق بمســألة تكليــف

ـابيع لتشــكيل الحكومــة الجديــدة ،وحصــولها علــى ثقــة المجلــس
رئــيس الــوزراء ،واعطائــه ثالث ـ َة أسـ َ
التشريعي باألغلبية المطلقة ،وأدائها بعد ذلك اليمين الدستورية أمام الـرئيس ،أمـا المرســوم الثــاني
فيقضـى باعتبـار القـوة التنفيذيـة التـي شـكلتها و ازرة الداخلية عام  2336بموافقة الـرئيس نفسـه قـوة

خارجة عن القانون (الزيتونة.)42 :2333 ،

وقــد تب ــع هــذه األح ــداث األمنيــة المتعاقب ــة حالـ ـ ٌة مــن المناكف ــات البرلمانيــة ب ــين الكتلت ــين

الرئيســتين بــالمجلس ،وهمــا كتلــة فــتح البرلمانيــة ،وكتلــة التغييــر واإلصــالح البرلمانيــة التــي تملــك

األغلبية ،وأيضا -وخالل هذه األحداث ،وما قبلها ،وما بعدها -قامت قوات االحتالل الصهيوني
ـال واس ٍ
بعمليات اعتق ٍ
ـعة ومتتابع ٍـة لنـواب قائمـة التغييـر واإلصـالح البرلمانيـة ،والـوزراء المحسـوبين

تمت أول عمليات االعتقال في أعقاب أس اـر الجنـدي الصـهيوني جلعـاد
حيث َّ
على حركة حماسُ ،
حيث اعتقل االحتالل  28نائبا ووزي ار خـالل أربعـة أيـام َتَلـت وقـوع
شاليط بتاريخ ُ ،2336/6/25
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عملية أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ،وتابعـت إسـرائيل اعتقـال النـواب والـوزراء ،حتـى بلـ
إجمـالي عـددهم نحـو  ،53وشـ ا
ـملت االعتقـاالت الـدكتور عزيـز الــدويك رئـيس المجلـس التشـريعي،
أمين ّا
سر المجلـس ،والـدكتور ناصـر الـدين الشـاعر نائـب رئـيس الـوزراء
والدكتور محمود الرمحي َ
وغيرهم من نواب حماس (الزيتونة.)17 :2333 ،
في الحكومة العاشرةَ ،
ويــذكر أنــه فــي هــذه المرحلــة قــد تعـ َّـرض قطــاع غ ـزة إلــى حصـ ٍ
ـار مشـ َّـدٍد بــإغالق جميــع
ُ
المع ــابر الحدودي ــة م ــع قط ــاع غـ ـزة ،وق ــد ش ــارك ب ــه االح ــتالل الص ــهيوني ،والس ــلطة الفلس ــطينية،
وجمهورية مصر العربية ،والرباعية الدولية ،وغيرهم ،وكان للحصار المفروض علـى غـزة بالـذات

ـث تـ َّـم إغــالق المعبــر الحــدودي (معبــر رفــح البــري) مــن
ـلبي كبيـ ٌـر علــى أداء المجلــس ،حيـ ُ
أثـ ٌـر سـ ٌّ
جانــب الســلطات المصـرية ألشـ ٍ
ـهر متتاليــة ،وكــان هــذا فــي ظـ اّـل وقــوف الســلطة الفلســطينية موقــف
المتفــرج علــى األق ــل؛ إن لــم تكــن ه ــي مــن تخط ــط لــذلك وتقــوم بمس ــاعدتها األط ـراف المختلف ــة،
وبالتالي فإن اإلغالق المتكرر لمعبر رفح قـد َّأدى إلـى ت ارج ٍـع كبي ٍـر فـي مقـدرة المجلـس التشـريعي
ٍ
ات وجو ٍ
على التحرك الدولي ،وقيام نوابه بزيار ٍ
ميدانية إلى الخـارج ،تسـاعده فـي أداء دوره فـي
الت

ممارسة الدبلوماسية البرلمانية.

على الجهة األخرى قام السيد محمود عبـاس والسـلطة فـي رام اللـه بمحاولـة إيجـاد البـديل

عن المجلس التشريعي بتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي يعتبر الهيئة التشريعية العليا

لمنظمة التحرير الفلسطينية ،هذا التفعيل جرى بسبب رغبة قيادة فتح ،ومنظمة التحرير ،واالنفراد
ٍ
ـتحقاقات ض ــمن عمـ ـ ٍل يتواف ــق م ــع الرغب ــة الدولي ــة وف ــي ع ــدم
بالحكوم ــة والبرلم ــان ف ــي تمري ــر اس ـ
التعامل مع المجلس التشريعي الذي فازت به حماس باألغلبية ،وقد َّ
تعدى األمر ذلك بأن أصـبح
هــذا المجلــس هــو مــن يمثــل فلســطين فــي االجتماعــات والمــؤتمرات البرلمانيــة الدوليــة ،بعــدما كــان

التمثيــل مقتص ـ ار ط ـوال فت ـرة التش ـريعي األول علــى المجل ـس التش ـريعي ،ولــيس المجلــس الــوطني

الفلسطيني طوال الفترات السابقة ،وقـام أعضـاء المجلـس التشـريعي مـن الكتـل البرلمانيـة األخـرى،
ٍ
اجتماعات بر ٍ
ٍ
دولية بصفتهم أعضاء بالمجلس الـوطني،
لمانية
وخصوصا كتلة فتح بالمشاركة في
وليس المجلس التشريعي (الغول.)2335 ،

ـتقر المجلــس التش ـريعي ،ولغايــة اآلن علــى وضــعه
ظــل هــذه الظــروف المعقــدة؛ اسـ َّ
فــي اّ
الحالي الذي يتمثل في تسيس نواب حركة فتح ونواب القوائم البرلمانية االخرى للوظيفة البرلمانية
وعدم حضور الجلسات  ،وكذلك منع نـواب حركـة حمـاس (قائمـة التغييـر واالصـالح) مـن دخـول

المجل ــس التشـ ـريعي ف ــي الض ــفة ،أو ممارس ــة األعم ــال المنوط ــة به ــم دس ــتوريا ،واس ــتمرار انعق ــاد
جلس ــات المجل ــس بحض ــور نـ ـواب حم ــاس ف ــي قط ــاع غـ ـزة فق ــط ،م ــع تحقي ــق النص ــاب الق ــانوني
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للجلســات مــن خــالل اعتبــار ان الن ـواب المختطفــين هــم ن ـواب حاض ـرين لغايــات النصــاب وذلــك

استناد الي ق اررات المجلس السابق بهذا الخصوص وتأكيدا على هذا القـرار  ،اتخـذ المجلـس قـ ار ار

جديدا بقيام النواب المختطفين في سجون االحتالل من كتلة التغييـر واإلصـالح البرلمانيـة ،بمـنح
ٍ
توكيالت قانونية؛ وتفويضا لهم بممارسة العمل البرلماني باإلنابة عنهم،
زمالئهم من ذات القائمة
وعقد الجلسات بنصـاب قـانوني وفقـا للقـ اررين السـابقين (الغـول ،)2335 ،باإلضـافة الـى مشـاركة
نواب كتلة التغيير واإلصالح من الضفة الغربية في معظم جلسات المجلس مـن خـالل المشـاركة

الهاتفية بمداخالت متعلقة بموضوع النقاش.

أمــا فــي مقــر المجلــس بالضــفة الغربيــة فقــد عقــد أعضــاء المجلــس وممثل ـو الكتــل والق ـوائم
بت ــاريخ  2338/6/5اجتماع ــا أق ـ َّـر بموجب ــه تش ــكيل ث ــالث هيئ ـ ٍ
ـات (هيئ ــة ممثل ــي الكت ــل والقـ ـوائم،

االجتمــاع الــدوري العــام ،مجموعــات العمــل البرلمانيــة) ،وقــد ضـ َّـمت هــذه الهيئــات فــي عضــويتها

جمي ــع الكت ــل والقـ ـوائم البرلماني ــة؛ باس ــتثناء كتل ــة التغيي ــر واإلص ــالح ،وجمع ــت أعض ــاء المجل ــس
التشـ ـريعي بمجموع ــات عم ـ ٍـل متخصص ـ ٍـة لمتابع ــة قض ــايا مح ـ ٍ
ـددة ،تتابعه ــا ك ــل مجموع ـ ٍـة حس ــب

ٍ
ئيسي في تكوينها على الحق الدستوري
اختصاصها ،وان هذه الهيئات الثالثة قد اعتمدت
بشكل ر ٍ
ّ
الفردي لعضو المجلس في ممارسة الدور المنوط به ،وتقوم بأدوار المجلس فـي الجوانـب الرقابيـة
والتش ـريعية ،وكــذلك فــي متابعــة االختصاصــات التــي تقــع خــارج حــدود اهتمــام مجموعــات العمــل

ودورهــا؛ كقضــايا الوفــود ،والمشــاركات الخارجيــة للمجلــس ،خاص ـ َة ذات الطــابع السياســي ،وتلــك
المتعلقة بتمثيل المجلس (موقع المجلس التشريعي اإللكتروني  -رام الله.)2335 ،
يعي
وبعد استعراض أبرز المحطات والمعيقات التي واجهت عمل المجلس التشر ا
ّ
الفلسطيني ،وبالتالي أعاقت ممارسته للدبلوماسية البرلمانية خالل هذه الفترة الزمنية ،فإن
ا
ّ
المجلس قام بالعديد من النشاطات أهمها ما يلي:
األنشطة والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي ورئاسته بعد هذه األحداث المتعاقبة:
ٍ
وبكتلة برلمانية واحدة ،وهي كتلة
بعد استقرار عمل المجلس في قطاع غزة تحديدا،

التغيير واإلصالح البرلمانية ذات األغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني فقد استمر
ٍ
بنشاطات دبلوماسية ،منها:
المجلس

األولى :الجوالت الخارجية:

أبرز الجوالت الخارجيـة التـي مارسـها المجلـس التشـريعي الفلسـطيني خـالل الفتـرة مـا بعـد

ـث قامــت رئاســة المجلــس
االنقســام السياســي الفلســطيني ،ولغايــة بــدء ثــورات الربيــع العربــي ،حيـ ُ
التشـ ـريعي خ ــالل ه ــذه الفتـ ـرة بج ــولتين خ ــارجيتين ،ش ــملت ُك ــال م ــن المملك ــة العربي ــة الس ــعودية،
وجمهورية السودان ،والجمهورية الجزائرية ،والجماهيرية الليبية ،والجمهوريـة السـورية ،والجمهوريـة
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اليمنيــة ،ودولــة الكويــت ،وجمهوريــة إي ـران اإلســالمية ،ومملكــة البح ـرين ،وســلطنة عمــان ،ودولــة
إندونيسيا ،ودولة قطر ،وجمهورية أثيوبيا.
 -0الجولة الخارجية األولى:
ـاني
تعتبــر هــذه الجولــة هــي الزيــارَة الخارجي ـ َة األكبــر؛ مــن حيــث المــدة الزمنيــة لوفـ ٍـد برلمـ ٍ
ّ
خــالل فت ـرة الد ارســة ،فقـ اـد امتـ َّـدت هــذه الجولــة البرلمانيــة قريبــا مــن شــهرين متتــاليين خــالل الفت ـرة

(مارس-إبريل  ،)2332وكانت هذه الجولـة عقـب "حـرب الفرقـان" التـي َش َّـنتها القـوات الصـهيونية
ألكثر
نهاية شهر ديسمبر عام 2338م حتى منتصف يناير عام 2332م ،وكذلك فإن االنقطاع
َ
من سنتين بين الجولتين األولى والثانية كان بسبب الحصار المفروض على قطاع غـزة ،واغـالق
المعــابر الحدوديــة ،واالنقســام السياســي الــذي أَثَّــر ســلبا علــى قيــام ن ـواب المجلــس التش ـريعي فــي
الضفة الغربية من المشاركة في هذه النشاطات ،وهذا االنقطاع حال دون قيام المجلس التشريعي
بتلبية دعوة العديد من برلمانات الـدول العربيـة واإلسـالمية ،ودعـوات الكثيـر مـن األحـزاب العربيـة

واإلسالمية لزيارتهم ،وقد شملت هذه الجولـة ُكـال مـن سـوريا ،إيـران ،السـودانُ ،عمـان ،إندونيسـيا،
البحرين ،قطر ،والسعودية ،ولبنان ،وأثيوبيا (المجلس التشريعي الفلسطيني.)255 :2333 ،
وقــد هــدفت هــذه الجولــة إلــى حشــد الــدعم والتأييــد للقضــية الفلســطينية ،واســتنهاض الهمــم
والطاقات العربية واإلسالمية؛ لفك الحصار ،ووقف العدوان ،واعادة اإلعمار ،وفضح الممارسات

ـق عـودة الالجئـين إلـى
الصهيونية الخطيرة تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى ،والتأكيد علـى ح اّ
موطنهم األصلي في فلسطين ،والتواصل مع البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية؛ بهدف كسر
الم ـؤامرة الصــهيونية علــى المجلــس التش ـريعي ،وخاصــة بعــد اعتقــال الكيــان الصــهيوني لعــدد مــن

نواب الضفة الغربية ،وقصف المجلس التشريعي بغزة ،واغتيال النائب الشـهيد سـعيد صـيام رحمـه
الله ،ورحم شهداءنا أجمعين (نشرة خاصة حول الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي.)2332 ،
العديد من رؤسـاء الـدول ،واألمـراء ،والملـوك العـرب ،كمـا
وقد التقى الوفد) )1خالل جولته
َ
قــام بالتواصــل مــع رؤســاء المجــالس البرلمانيــة ،إضــافة إلــى لقائــه عــددا كبي ـ ار مــن البرلمــانيين فــي
الدول العربية واإلسالمية ،وشارك في العديد من األنشطة والفعاليات ،وذلك على النحو التالي:

( ) 1تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر وعضوية كل من النواب :مروان أبو راس ،و عبد الرحمن الجمل ،أحمد
أبو حلبية.

93

واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها

الفصل الرابع

أ -لقاءات مع جهات برلمانية:
ٍ
ممثلة ٍ
ا
رؤساء ٍ
لعدد من
وفود
ضمت تلك اللقاءات عددا من
قام الوفد بعقد  21لقاء ،وقد َّ

البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية وأعضائها ،تقع في ثالثة وعشرين لقاء حسب الجدول

التالي:

جدول رقم ()2

يوض لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني برؤساء وفود رسمية وأعضائها
م

م

الجهة

الجهة

1

رئيس مجلس الشعب السوري.

 13رئيس مجلس الشورى السعودي.

2

رئيس مجلس الشورى اإليراني.

 14رئيس مجلس الشورى القطري.

3

رئيس المجلس الوطني السوداني.

 15رئيس مجلس النواب المغربي.

4

رئيس البرلمان اإلندونيسي.

 16الوفد البرلماني الفنزويلي.

5

رئيس مجلس الشورى اإلندونيسي.

 17رئيس مجلس النواب األردني.

6

رئيس مجلس النواب البحريني.

 18رئيس مجلس الشعب المصري.

7

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

 19رئيس مجلس النواب اليمني.

8

الوفد البرلماني الليبي.

 20نائب رئيس البرلمان الماليزي.

9

رئيس مجلس الشورى البحريني.

 21رئيس مجلس األمة الكويتي.

 10رئيس مجلس النواب اللبناني.

 22نائب رئيس البرلمان الباكستاني.

 11رئيس البرلمان األثيوبي.

 23الوفد البرلماني الجزائري.

 12رئيس مجلس الشورى العماني.
المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)256 :2333 ،

هذه اللقاءات التي أجراها المجلس التشريعي جرت كلها مع رؤساء برلمانات وكان أغلبهم

من البالد العربية وهذا االعتراف ضمني من برلمانات هذه البالد بنتائج االنتخابات التي
جرت عام 2336م ،وهذا لم يعكس مواقف الحكومات التي راعت في التعامل مع صعود
حركة حماس لسدة الحكم مصالحها مع المجتمع الدولي الذي يسيطر عليه حلفاء إسرائيل

كالواليات المتحدة وأوروبا ،والضغوط التي تعرضت لها هذه الحكومات وتبقى هذه الزيارة قفزة

نحو األمام في بناء دبلوماسية برلمانية فلسطينية فاعلة لاللتفاف على الحصار السياسي

المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني.
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ب -لقاءات مع ملوك ورؤساء الدول:

تميزت هذه الجولة البرلمانية بأنها شملت قيام الوفد البرلماني ٍ
بعدد من اللقاءات المتتالية
َّ

مع زعماء بعض الدول العربية واإلسالمية وملوكها ،وقد شملت مناقشة الوضع الفلسطيني،

وس ُب َل تحقيق قيام هذه الدول بالدور المنوط بها؛ لدعم القضية الفلسطينية ومناصرتها على
ُ
األصعدة كافة ،وقد كانت اللقاءات مع الجهات األربع التالية (المجلس التشريعي الفلسطيني،
:)256 :2333

 -3الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان.
 -2الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين.
 -1األمير حمد بن خليفة أمير دولة قطر.

 -4الرئيس أحمدي نجاد رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
ج -الشخصيات الرسمية واالعتبارية واللقاءات الشعبية:
التقى الوفد البرلماني بإحدى وعشرين شخصية رسمية واعتبارية خالل هذه الجولة،

أجملها في الجدول التالي:

جدول رقم ()1

يوض لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني بشخصيات رسمية واعتبارية
م

الجهة

م

الجهة

1

رئيس الوزراء العماني

12

األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي

2

رئيس الوزراء اللبناني

13

رئيس مجلس األمن القومي اإليراني

3

وزير الخارجية اإليراني

14

رئيس مجلس الواليات اإلندونيسي

4

وزير العدل السوداني
وزير الشؤون الخارجية البحريني

15

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

16

األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان

6

رئيس مجلس القضاء السعودي

17

الداعية اإلسالمي راشد الغنوشي

7

النائب العام القطري

18

أمين عام الحركة اإلسالمية في إندونيسيا

8

رئيس لجنة العالقات الخارجية السورية

19

النائب العام السوري

9

رئيس اللجنة العربية لفك الحصار

20

رئيس مجلس شورى حركة السلم الجزائرية

10

رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية

21

رئيس والية باندوك اإلندونيسية

11

األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

5

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)258 :2333 ،
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وكما يتضح كان لهذه الجوالت أثر هام يبرز من خالل التقاء وفد المجلس التشريعي
ألربعة رؤساء وملوك عرب ومسلمين و ( )35شخصية رسمية تراوحت من رؤساء وزراء
وشخصيات مؤثرة ،وهذا يضفي على الزيارة أهمية كبيرة إذ يعد لقاء هذه الشخصيات نجاح
كبير في كسر حده الحصار السياسي الذي شارك فيه قوى كثيرة من العالم بما فيها قوى
عربية والسلطة برئاسة أبو مازن.
كما التقى الوفد مع الجاليات الفلسطينية في قطر ،والمملكة العربية السعودية ،في مدن
جدة ،والرياض ،والمدينة ،ومكة ،وعقد الوفد لقاء جماهيريا في مخيم نهر البارد بلبنان،
ومهرجانا جماهيريا في مخيم اليرموك بسوريا ،ولقاء جماهيريا في مخيم سبينة بسوريا،
ومهرجانا جماهيريا في المنامة بالبحرين لنصرة غزة ،ولقاء مع أهالي مخيم التنف الواقع على
الحدود السورية العراقية.
ويرى الباحث أنه للمرة األولى قد بدأ االهتمام باللقاءات مع الجاليات الفلسطينية في
نوعي َّ
البد من التأكيد عليه مستقبال ،وذلك لزيادة التواصل
الزيارات البرلمانية ،وهذا تطوٌر
ٌّ
بين البرلمان وأبناء الشعب الفلسطيني بالخارج.
وقد أثمرت هذه الجولة العديد من اإلنجازات ،أهمها في خمسة بنود (نشرة خاصة حول
الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي:)7 :2332 ،
 -3حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.
ا
لفك الحصار ،ووقف العدوان ،واعادة
 -2استنهاض الهمم ،والطاقات العربية واإلسالمية؛ ّ
اإلعمار.
 -1فضح الممارسات الصهيونية الخطيرة تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى.
حق عودة الالجئين إلى موطنهم األصلي في فلسطين.
 -4التأكيد على اّ

 -5إبراز معاناة األسرى واألسيرات في سجون االحتالل الصهيوني ،وخاصة النواب
المختطفون ،وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
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 -6الجولة الخارجية الثانية:
ا
استغل
ظل المضايقات التي تمارسها جمهورية مصر العربية بإغالق معبر رفح،
َّ
في ّ
عدد من نواب المجلس الذين تَ َّم السماح لهم بالخروج ألداء فريضة الحج ،تلك الفرصة؛
ٌ

للقيام بجولة برلمانية خارجية خالل شهر نوفمبر من العام  2333شملت (المملكة العربية

السعودية ،جمهورية السودان ،الجمهورية الجزائرية ،الجماهيرية الليبية ،الجمهورية السورية،
استهل الوفد رحلته الخارجية بأداء فريضة الحج،
الجمهورية اليمنية ،دولة الكويت)؛ حيث
َّ
ومن ثَ َّم استكمل جولته في الدول العربية المذكورة ،وقد قام خالل جولته بالعديد من الفعاليات

في تلك الدول (المجلس التشريعي الفلسطيني.)348 :2334 ،

على الصعيد الرسمي خالل هذه الجولة التقى الوفد البرلماني الفلسطيني بالعديد من
الشخصيات الرسمية واالعتبارية خالل هذه الجولة ،أُجملها في الجدول التالي:
جدول رقم ()8
يوض لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني بشخصيات رسمية واعتبارية
م

م

الجهة

الجهة

.3

أمير دولة الكويت

 .5رئيس مجلس الشعب السوري

.2

رئيس الوزراء الكويتي

 .6رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

.1

رئيس مجلس األمة الكويتي

 .7رئيس مجلس النواب اليمني

.4

نائب رئيس جمهورية السودان

 .8رئيس المجلس الوطني السوداني

وكذلك العديد من ممثلي األحزاب في الدول التي شملتها الجولة كافة ،وعلى الصعيد

الشعبي فقد التقى الوفد البرلماني خالل جولته بالعديد من الفعاليات والشخصيات االعتبارية،
وشارك في ٍ
عدد من المؤتمرات الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية ،وعدد من الندوات
ٍ
الحوارية والسياسية التقى خاللها بالعديد من الكتاب و َّ
المثقفين؛ لصناعة ر ٍ
مساند
عام
أي ٍّ
للقضية الفلسطينية (نشرة خاصة حول الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي.)5 :2333 ،
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وقد أثمرت هذه الجوالت العديد من اإلنجازات السياسية والدبلوماسية ،منها هذه الثالثة:

 -0إنشاء روابط الصداقة البرلمانية:
خــالل الجــولتين الخــارجيتين اللتــين تـ َّـم استع ارضــهما آنفــا؛ أثمــرت هــذه الجـوالت البرلمانيــة

عدة نتـائج فـي المجـاالت البرلمانيـة المختلفـة ،وكـان مـن بـين تلـك النتـائج قيـام المجلـس التشـريعي

بعقد عدة روابط صداقة بينه وبين عدد من البرلمانات في الدول العربية.

فق ــد ق ــام المجل ــس التشـ ـريعي خ ــالل الجول ــة البرلماني ــة األول ــى ع ــام  2332بعق ــد ث ــالث
()1
ٍ
كل من( :المجلس التشريعي الفلسطيني)263 :2333 ،
اتفاقيات صداقة كما يلي مع ّ
أ .لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية السورية ،والتي وقعت بتاريخ .2332/32/26
ب .لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية البحرينية ،والتي وقعت بتاريخ .)2(2332/31/36
ج .لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية اللبنانية ،والتي وقعت بتاريخ .)3(2332/31/13
وق ــد ن ــتج ع ــن ه ــذه اللج ــان العدي ـ ُـد م ــن الزي ــارات المتبادل ــة ألعض ــاء المجل ــس التشـ ـريعي
الفلسطيني وكذلك تطوير آليات التواصل بين تلك البرلمانات.
ُ

الثانية :المؤتمرات الدولية:
شــارك المجلــس التشـريعي خــالل هــذه الفتـرة الزمنيــة بالعديــد مــن المــؤتمرات ،واالجتماعــات
ـعبية ،وسياسـ ٍ
ات حزبيـ ٍـة ،وشـ ٍ
الدوليــة ،واإلقليميــة ،والمحليــة ،وكــذلك شــارك فــي مــؤتمر ٍ
ـية ،وتنظيميـ ٍـة،
عرض خاللها وجهة النظر الفلسطينية في العديد من القضايا ا
ذات العالقة.

وقب ــل اس ــتعراض مجموع ــة الم ــؤتمرات واالجتماع ــات الدولي ــة الت ــي ش ــارك به ــا المجل ــس

أستعرض حادثة بارزة في تاريخ مشاركة المجلس التشريعي فـي المـؤتمرات
التشريعي الفلسطيني،
ُ
الدولي ــة ،وهـ ــي الت ــي َّ
تمثلـ ــت فـ ــي قي ــام رئـ ــيس المجل ــس التش ـ ـريعي باإلنابـ ــة ،والوف ــد الم ارفـ ــق لـ ــه،
باالنسحاب من مؤتمر االتحاد البرلمـاني الـدولي المنعقـد فـي أديـس أبابـا بجمهوريـة أثيوبيـا بتـاريخ
( ) 1مصدر تاريخ توقيع لجان الصداقة :المجلس التشريعي الفلسطيني ،بيانات غير منشورة.
( )2لالطالع على النص الكامل التفاقية لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية البحرينية ،أنظر الملحق رقم (:)2
(ص ،)347من هذه الدراسة.
( ) 3لالطــالع علــى نــص الكامــل التفاقيــة لجنــة الصــداقة البرلمانيــة الفلســطينية اللبنانيــة ،انظــر الملحــق رقــم (:)1
(ص ،)353من هذه الدراسة.
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 ،2332/34/35احتجاجــا علــى كلمــة (ســلفان شــالوم) ممثــل الكنســيت الصــهيوني ،مــع عـ ٍ
ـدد مــن
أعضاء الوفود األخرى.
فأمــام ممثلــي  355دولـ ٍـة مشـ ٍ
ـاركة فــي االجتمــاع ( )323لالتحــاد البرلمــاني الــدولي الــذي
ُعقد في أثيوبيا وقف الدكتور أحمد بحـر رئـيس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني باإلنابـة قـائال "إننـا
باســـم عـ ــائالت شـ ــهداء أطفـ ــال غ ـ ـزة وفلسـ ــطين الـــذين استشـ ــهدوا علـ ــى ي ــد االحـــتالل اإلس ـ ـرائيلي
باستخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا نعلن مقاطعتنا لكلمة ممثل االحتالل الصهيوني".

وفــي تلــك اللحظــة وقــف ممثلـو تســع ٍ
دول يرفعــون صــور الشــهداء مــن أطفــال غـزة ،وتلــك

الــدول هــي المغــرب ،وليبيــا ،والج ازئــر ،واي ـران ،والع ـراق ،وســوريا ،ولبنــان ،والــيمن ،وممثــل االتحــاد

البرلماني العربي ،وخرجوا من القاعة يرفعون صور الشهداء ،وسبقهم ( )6دول قبل بدء الحديث.

وكان ذلك قد أثار إرباكا لدى المتحدث الصهيونيَّ ،
ورد بالقول "إنني متفـاج مـن وجـود

حمــاس!" التــي وصــفها "باإلرهابيــة"؛ ليــرد عليــه ممثــل ســوريا عنــد خروجــه مــن القاعــة "إن حمــاس
حركة مقاومة فلسطينية ،ومنتخبـة مـن الشـعب الفلسـطيني ،وتماثّـل األمـة العربيـة واإلسـالمية ،وان

إسرائيل دولة إرهاب ،وتمارس القتل المنظم".

وأنهى المتحدث باسم االحتالل الصهيوني سـلفان شـالوم كلمتـه بـاإلعالن عـن "أن دولـة

الكيان تنسحب من االتحاد البرلماني الدولي" ،وطالب الدول األخرى بأن تَحُد َو َحد َو إسرائيل ،إال
أي دولة من أعضاء االتحاد ،وخرج من قاعة المـؤتمر مرتبكـا؛ لتعـود
أن طلبه لم َيل َق ترحيبا من اّ
الوفود المتضامنة إلى قاعة المؤتمر موحدين" (موقع فلسطين اليوم.)2332/34/38 ،

لقــد مثلــت هــذه الحادثــة ضـربة دبلوماســية كبيـرة لدولــة الكيــان الصــهيوني ،وأبــرزت بشـ ٍ
ـكل

ٍ
كبير أهمية الدور الكبير الذي تلعبـه الدبلوماسـية البرلمانيـة الفلسـطينية؛ إال أنـه ،وعلـى الـرغم مـن

انسحاب عدد من الدول؛ تضامنا مع قضايا الشعب الفلسطيني ،إال أنه قد ُسجل أن السيد تيسير
قبعــة نائــب رئــيس المجلــس الــوطني الفلســطيني ،والــذي يعتبــر الجهــة التش ـريعية لمنظمــة التحريــر
الفلسطينية بقي في االجتماع ،ولـم ينسـحب ضـمن الوفـود المتضـامنة (أبـو راس ،)2335 ،ويـرى

الباحــث أن تص ــرف وف ــد المجل ــس ال ــوطني الفلس ــطيني به ــذه الطريق ــة يس ــجل انتكاس ــة ف ــي عم ــل

الدبلوماســية البرلمانيــة الفلس ــطينية ،وســوف يســجل الت ــاريخ ذلــك ،وكــان م ــن الضــرورة أن يك ــون
موقف ممثلي فلسطين موحد بهذا الخصوص.

أمـ ــا بخصـ ــوص مجموعـ ــة المـ ــؤتمرات واالجتماعـ ــات الدوليـــة التـ ــي شـ ــارك بهـ ــا المجلـ ــس

التشريعي الفلسطيني خالل هذه الفترة الزمنية؛ فقد كان أبرزها في سبعة كما في الجدول التالي:
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جدول رقم ()9

يوض أبرز المؤتمرات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعي
م

المؤتمر/االجتما

التاري

 .0مؤتمر القدس الرابع تحت عنوان "نصرة غزة" – جمهورية إيران

05/03/2009

 .6المؤتمر الخامس عشر لالتحـاد البرلماني العربي  -سلطنة ُعـمان

09/03/2009

 .2مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته – جمهورية لبنان
 .3مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي ( – )323أثيوبيا

"المَّدعـون العامـون" للدول اإلسالمية – جمهورية إيران
 .4مؤتمر ُ

 .2مؤتمر التضامن الشعبي العربي اإلفريقي  -جمهورية السودان

 .1المؤتمر الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل – جمهورية الجزائر

27/03/2009
05/04/2009
21/04/2009
26/11/2010
2333/32/31

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني278 :2333 ،؛ المجلس التشريعي الفلسطيني)348 :2331 ،

ـث تن ــاول الحض ــور ف ــي ه ــذه الم ــؤتمرات الموض ــوع الفلس ــطيني م ــن زاوي ــة الثواب ــت،
حي ـ ُ
والحف ــاظ عليه ــا ،باس ــتمرار برن ــامج المقاوم ــة ،وق ــد َّ
أك ــدت العدي ــد م ــن ال ــدول العربي ــة واإلس ــالمية

المشــاركة فــي هــذه المــؤتمرات علــى دعمهــا للمقاومــة ،ولصــمود الشــعب الفلســطيني ،وخاصــة فــي
ا
ـق المس ــجد
مدين ــة الق ــدس ،وف ـ ّ
ـك الحص ــار ع ــن قط ــاع غـ ـزة ،ووق ــف االنتهاك ــات اإلسـ ـرائيلية بح ـ اّ
األقصى.

الثالثة :استقبال الوفود البرلمانية:
يمكــن القــول بــأن هــذه الفت ـرة الزمنيــة قــد شــهدت نقلــة نوعيــة وكبيـرة فــي عــدد الوفــود التــي

اســتقبلها المجلــس التش ـريعي ونوعيتهــا ،وُيعـ َـزى ذلــك إلــى أنهــا الفت ـرة التــي شــهدت ثبــات المقاومــة
الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب حرب الفرقان ،وهي الحرب الصهيونية الغاشـمة التـي َش َّـنتها

ـس التش ـ ـريعي نشـ ــاطا ممي ـ ـ از علـ ــى الصـ ــعيد
وسـ ـ َّ
ـج َل المجلـ ـ ُ
ق ـ ـوات االحـ ــتالل علـ ــى قطـ ــاع غ ـ ـزةَ ،
ـي للمجلـس التشـريعي
الدبلوماسي الدولي فـي فضـح الجـرائم الصـهيونية ،خاصـة وأن المق َّـر الرئيس َّ
مشاهد َحيَّة على مدى الهمجية الصهيونية.
مثل
تم تدميره في هذه الحرب ،وقد َّ
قد َّ
َ
وكان المجلس التشريعي قد أرسل العديد مـن الـدعوات للبرلمانـات الدوليـة المختلفـة لزيـارة
طـالع عـن قـرب علـى وحشـية االحـتالل الصـهيوني ،وحجـم الـدمار الكبيـر
قطاع غزة تحديدا ،واال اّ
ا
يفســر ضــخامة عــدد
الــذي حـ َّـل بقطــاع غ ـزة فــي أعقــاب حــرب الفرقــان عــام  ،2338وهــذا الــذي ّ
الوفود الزائرة وتنوعها ،والجدول التالي استعرض أبرز تلك الوفود البرلمانيـة ،والوفـود ذات الطـابع
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التمثيلـي والسياســي األخــرى التـي قــام المجلــس التشـريعي الفلســطيني باســتقبالها خـالل هــذه الفتـرة،
وذلك في سبعة وثالثين بندا كما يلي:
جدول رقم ()00

يوض أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها
خالل الفترة 6000-6001م

الوفد /الجهة الزائرة

م

التاري

.0

وفد من لجنة حقوق اإلنسان في جنيف

29/08/2007

.6

مدير عام وكالة الغوث في قطاع غزة

10/09/2007

.2

وفد برلماني مصري

25/01/2008

.3

وفد برلماني مصري

27/01/2008

.4

وفد برلماني بحريني

01/02/2008

.2

وفد برلماني أوروبي

01/06/2008

.1

وفد برلماني من جنوب أفريقيا

28/06/2008

.8

وفد من و ازرة الخارجية السويسرية

03/09/2008

.9

وفد من البرلمان األوروبي

03/11/2008

عشر نائبا برلمانيا من برلمانات أوروبية مختلفة
 .00وفد يضم َ
أحد َ

09/11/2008

 .00لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق بأحداث غزة  -القاضي ريتشارد غولدستون

04/06/2009

 .06الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر

16/06/2009

 .02وفد من نواب الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني

05/11/2009

 .03وفد من مؤسسة الصليب األحمر الدولية

23/11/2009

 .04وفد من البرلمان األوربي

09/12/2009

 .02مفوض عام األونروا السيدة كارين أبو زيد

30/12/2009

 .01النائب البريطاني جورج غاالوي

07/01/2010

 .08وفد برلماني تركي

07/01/2010

 .09وفد برلماني أردني

07/01/2010
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الوفد /الجهة الزائرة

التاري

 .60وفد برلمانى أوروبي برئاسة النائب البريطاني جيرالد كوفمان

16/01/2010

 .60مدير مؤسسة الصليب األحمر الدولية

31/01/2010

 .66وفد برلماني من مجلس النواب البريطاني

07/03/2010

 .62وفد عماني برئاسة مساعد األمين العام لمجلس الشورى العماني

12/03/2010

 .63وفد برلماني من دولة جنوب إفريقيا

26/04/2010

 .64رئيس البرلمان العربي

02/05/2010

 .62وفد برلماني من البرلمان العربي

06/06/2010

 .61وفد برلماني مصري

09/06/2010

 .68وفد برلماني جزائري

14/06/2010

 .69الوزير البحريني مصطفى السيد ،ووفد نواب معه

14/06/2010

 .20وفد برلماني بريطاني

07/08/2010

 .20وفد برلماني ماليزي

11/08/2010

 .26رئيس لجنة فلسطين في البرلمان االسكتلندي

12/08/2010

 .22وفد برلماني من االتحاد البرلماني العربي

12/08/2010

 .23وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر

27/09/2010

 .24جلسة برلمانية مشتركة مع النواب البرلمانيين القادمين ضمن (قافلة شريان الحياة)

23/10/2010

 .22وفد برلماني أوروبي

27/11/2010

 .21وزير العدل األمريكي السابق رمزي كالرك

06/01/2011

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني264 :2333 ،؛ المجلس التشريعي الفلسطيني)365 :2334 ،

يشــرح هــذا العــدد الكبيــر للوفــود البرلمانيــة والوفــود ذات الطــابع السياســي األخــرى مــدى

التعـاطف الــذي أبـرزه العــالم مـع ســكان قطــاع غـزة الــذين تعرضـوا لهجمــة صـهيونية شرســة دمــرت

كثي ــر م ــن مق ــدرات الش ــعب الفلس ــطيني وأدت إل ــى استش ــهاد واص ــابة اآلالف م ــنهم ،كم ــا ش ــردت
عشـرات اآلالف مــن بيــوتهم وأصــبحوا فــي العـراء ،وقــد نشــط المجلــس التشـريعي فــي هــذه المرحلــة

فــي اســتقبال هــذه الوفــود وترتيــب لقــاءات معهــم داخــل أروقــة المجلــس وعقــدت جلســات بــين هــذه
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الوفــود وأعضــاء المجلــس ولجانــه وترتيــب جــداول زيــارات هــذه الوفــود وخــدمتها أثنــاء تواجــدها فــي
غزة.
وقـد أســفرت هــذه الزيــارات إلــى المجلــس التشـريعي عــن مجموعــة مــن النتــائج ،أذكــر منهــا
هذه األربع ،كما يلي:
 -3إطالع البرلمانيين على الوضع اإلنساني المأساوي في قطاع غـزة ،وخاصـة فيمـا يتعلـق
بالوضع الصحي نتيجة الحصار وتداعياته.

 -2إطالع البرلمانيين والوفود الزائرة على حجم الدمار الذي لحق بمساكن األهالي في قطاع غزة.
ـق المؤسســات الصــحية ،ومقـ ّا
ـار
 -1وقــوف البرلمــانيين علــى أه ـم االنتهاكــات الصــهيونية بحـ اّ
الحكومة ،وغيرها.
 -4وضع الوفود الزائرة في صورة حجم حاالت اإلعدام للمـدنيين الفلسـطينيين ،والعـدد الكبيـر
من الجرحى المدنيين من األطفال والنساء والشيوف.

وكان لذلك كّلاه بال األثـر فـي زيـادة الـدعم للشـعب الفلسـطيني مـن خـالل تسـيير قـافالت

اإلغاثــة ،والتبــرع المــالي مــن قبــل الوفــود وشــعوبهم ،وزيــادة حجــم التبرعــات فيمــا يتعلــق بــاألجهزة

طي ٌب في التخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة.
أثر اّ
واألدوات الطبية وغيرها ،مما كان له ٌ

013

واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها

الفصل الرابع

املطلب الثالث
واقع الدبلوماسية الربملانية للفرتة ما بعد ثورا

الربيع العربي

()1

2113-2111
ـأي حـ ٍ
إن المتتبــع للقضــية الفلســطينية بشـ ٍ
ـال مــن األحـوال الفصـ ُـل بــين
ـكل عـ ٍّ
ـام ال يمكنــه بـ اّ
ترسخت لعشرات السنوات كقضية مركزية لألمتـين اإلسـالمية والعربيـة ،وبـين
قضية فلسطين التي َّ
محيطهــا العربــي واإلســالمي التــي تُ َش ـ ّاكل القلــب منــه ،فالعديــد مــن البــاحثين ّا
يؤكــدون أن القضــية
ُ
الفلســطينية تُعتبــر حساســة جــدا للتغي ـرات اإلقليميــة ،وتحديــدا السياســية منهــا ،وبالتــالي فإنهــا تــؤثر
ٍ
بشكل كبير.
وتتأثر بما يجري في المحيط اإلقليمي العربي
وعليــه؛ فــإن التغييــر الواســع فــي أنظمــة ٍ
دول إقليميـ ٍـة مجــاو ٍرة ،أو مــا ُعــرف الحقــا بثــورات
الربيع العربي بداية العام  ،2333والتي انطلقت من الجمهوريـة التونسـية ،قـد ألقـى بظاللـه بش ٍ
ـكل

مباشـ ٍـر علــى الحالــة العامــة التــي كانــت تمــر بهــا القضــية الفلســطينية ،فقــد تعالــت األصـوات داخــل
دول الثــورات العربيــة ،وأنظمته ــا الجديــدة ،بض ــرورة قيــام الفلس ــطينيين باإلس ـراع نحـ ـو إنهــاء حال ــة
االنقسام السياسي ،ومراجعة سياسـة األحـزاب الفلسـطينية وبرامجهـا ،بمـا يـتالءم مـع الواقـع العربـي

واالقليمي الجديد (قاروط.)61 :2331 ،
ا
ـس التشـريعي
ويرى الباحث أنه في ّ
ظل هذه الحالة الثورية العربية العارمة اسـتطاع المجل ُ
الفلسطيني أن يزيد من وتيرة ممارساته الدبلوماسية البرلمانيـة ،ال سـيَّما مـع التغييـرات الجذريـة فـي
أنظمــة الــدول السياســية ،وبـرامج الــدول األخــرى ومعتقــداتها ،وكــذلك الحالــة الورديــة إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر
التــي مـ َّـر بهــا معبــر رفــح الحــدودي بــين قطــاع غ ـزة وجمهوريــة مصــر العربيــة ،بعــد انهيــار حكــم
الرئيس المصري السابق حسني مبـارك بالقيـاس إلـى الحصـار السـابق ،وبالتـالي اسـتطاع المجلـس

التشريعي أن يزيد من وتيرة كسـر العزلـة السياسـية التـي ُفرضـت عليـه؛ مـن خـالل اسـتعداد الكثيـر
( )1الربيع العربي :هو مصطلح غربي أُطلق على األحداث الثورية التي جرت في المنطقة العربية ،وقد كانت
استهل العالم العربي عام 2333
أول من استخدم هذا المصطلح؛ حيث
َّ
صحيفة اإلندبندنت البريطانية َ
بحركات شعبية قوية تهدف إلى تغيير جذري في أوضاع ٍ
عدد من الدول العربية ،وبدأت الش اررة األولى في

تونس ،وتصاعدت بوتيرة سريعة إلى الحد الذي َّ
مكنها من اإلطاحة برأس النظام ونخبته في أيام قليلة،
و َّ
امتد ليشمل دوال عربية أخرى؛ كمصر ،وليبيا ،واليمن ،وسوريا( .مجموعة من الباحثين2332 ،م :دائرة
المطبوعات والنشر األردنية ،ص.)35-32
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من الدول الستقبال وفود المجلس بصفته السياسية ،واستجابة العديد من وفود البرلمانات الدولية،
وجهها لهـم
والمؤسسات الدولية ذات العالقة ،بالعمل البرلماني الدولي لدعوات زيارة فلسطين التي َّ
ا
ظل فتح معبر رفح الحدودي.
المجلس التشريعي ،باإلضافة لسهولة التنقل في ّ
ُ
وبعــد اســتعراض الواقــع السياســي اإلقليمــي خــالل هــذه الفت ـرة الزمنيــة فــي ظــالل ثــورات

ـجع المجل ــس التشـ ـريعي للمزي ــد م ــن ممارس ــته للدبلوماس ــية
الربي ــع العرب ــي ،وه ــو الواق ــع ال ــذي ش ـ َّ
البرلمانية خالل هذه الفترة الزمنية ،تمثلت فيما يلي:

األولى :الجوالت الخارجية:
ا
بست
قامت رئاسة المجلس التشريعي متمثلة في رئيس المجلس باإلنابة خالل هذه الفترة ّ
ٍ
جو ٍ
خارجية ،شملت كال سلطنة ُعمان ،وجمهورية ماليزيا ،ودولة قطر ،والجمهورية التونسـية،
الت
والمملكــة المغربيــة ،ومملكــة البحـرين ،وجمهوريــة إندونيســيا ،وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا ،وجمهوريــة

السودان (المجلس التشريعي الفلسطيني.)348 :2334 ،
 -0زيارة سلطنة عمان ودولة ماليزيا:
قام وفد برلمـاني مـن المجلـس التشـريعي الفلسـطيني خـالل شـهر مـايو مـن العـام ،2333

بزيـا ٍرة إلــى ســلطنة ُعمــان وماليزيــا ،وكــان الوفــد مكونــا مــن ثالثــة مــن النـواب( )1ذوي االختصــاص
المالي واالقتصادي ،وعقد خاللها العديد من األنشطة الدبلوماسية البرلمانية ،تمثلت فـي لق ٍ
ـاء مـع

العم ــاني بمق ـ ّاـر المجل ــس ،ولق ــاء المستش ــار الخ ــاص والممث ــل الشخص ــي
رئ ــيس مجل ــس الش ــورى ُ
ات منف ٍ
للسلطان قابوس ،ولقـاء ٍ
ـردة مـع ك ٍّـل مـن وزيـر الشـئون الخارجيـة ،ووزيـر الشـؤون القانونيـة،
ووزيــر التنميــة والشــؤون االجتماعيــة ،ونائــب رئــيس مجلــس الدولــة ،كــذلك شــارك الوفــد بالجلســة
الختاميــة التــي عقــدها المجلــس العمــاني بمناســبة نهايــة الــدورة البرلمانيــة ،وألقــى رئــيس المجلــس

التش ـريعي باإلنابــة –رئــيس الوفــد -كلمــة أمــام البرلمــان العمــاني (المجلــس التش ـريعي الفلســطيني،
.)354 :2334

وقد واصل الوفد البرلماني بعد زيارة سلطنة عمان بزيارته لدولة ماليزيا خالل شـهر مـايو
مــن العــام  ،2333عقــد خاللهــا لقـ ٍ
ـاءات عــدة ،كــان أبرزهــا لقــاء رئــيس الــوزراء المــاليزي ،واألمــين
العام للحزب الوطني الحاكم الماليزي ،ووزير الدفاع ،ورئيس الحزب اإلسالمي المـاليزي ،والمرشـد

العــام للحــزب اإلســالمي ،ومؤســس دولــة ماليزي ـا الحديثــة مهــاتير محمــد ،ورئــيس المنتــدى العــالمي
( )1تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر ،وعضوية كال من النواب :عاطف عدوان ،وجمال نصار .
015

الفصل الرابع

واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها

للبرلمــانيين اإلس ــالميين ،كم ــا أج ــرى رئ ــيس الوف ــد العدي ــد م ــن اللق ــاءات اإلعالمي ــة ،ولق ـ ٍ
ـاءات م ــع
النخب السياسية الماليزية ،ولقـاء خاصـا مـع رئـيس اتحـاد المنظمـات غيـر الحكوميـة بآسـيا (تقريـر

المجلس التشريعي.)355 :2334 ،

يرى الباحث أن هذه الزيارة قـد اتَّسـمت بطابعهـا االقتصـادي والمـالي؛ حيـث َّ
إن المشـاركة

كان ــت لرؤس ــاء اللجنت ــين المالي ــة واالقتص ــادية ف ــي المجل ــس التشـ ـريعي ،وق ــد ب ــدا ذل ــك م ــن خ ــالل
زياراتهم للمرافق االقتصادية ،والتجارية ،والمدن الصناعية في سلطنة عمان ،وزيارة مهاتير محمـد

صاحب النهضة الكبـرى فـي ماليزيـا واالسـتماع إلـى تجربتـه أثنـاء توليـه رئاسـة الـوزراء ،واالطـالع
على الكثير من أسباب النهضة الكبيرة التي حصلت في ماليزيا.
 -6زيارة دولة قطر:
قام وفد برلماني خالل شهر ديسمبر من العام  2333بتنظيم زيارة برلمانيـة لدولـة قطـر،

التقــى خاللهــا أميــر قطــر الشــيخ حمــد بــن جاســم ،ورئــيس مجلــس الشــورى القطــري ،وقـ َّـدم التهــاني

لألس ــرى المح ـ َّـررين بص ــفقة وف ــاء األح ــرار المبع ــدين إل ــى قط ــر (المجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني،
.)1()357 :2334

ويــرى الباحــث أن رئاســة المجلــس التش ـريعي قــد أولــت اهتمامــا كبي ـ ار بالقيــام بعــدة زيــارات

لدولــة قطــر ،وينبــع ذلــك مــن أهميــة خاصــة للــدور القطــري الريــادي فــي خدمــة الشــعب الفلســطيني،
ـف هامـ ٍـة فــي مواجهــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غـزة؛
وقضــيته الوطنيــة ،ولا َمــا لهــا مــن مواقـ َ
فضــال عــن مشــاريعها اإلغاثيــة ،والتنمويــة ،وجهــود إعــادة اإلعمــار التــي عبــرت عــن حقيقــة الــدعم

القطري للشعب الفلسطيني.

 -2زيارة الجمهورية التونسية والمملكة المغربية:
قــام وفــد برلمــاني خــالل شــهر فب اريــر مــن العــام  2332بجولـ ٍـة برلمانيـ ٍـة خارجيـ ٍـة ،شــملت
دولتــي تــونس ،والمغــرب ،حيــث أوَلــت رئاســة المجلــس زيــارة تــونس أهميــة خاصــة؛ كونهــا مفج ـرة
الثــورات العربيــة ،وكــون ثورتهــا الســلمية (ثــورة الياســمين) تُشــكل الــنمط األكثــر تعبي ـ ار عــن حقيقــة

الشعوب العربية المسالمة ،والتقى الوفد فـي جمهوريـة تـونس ُكـال مـن الـرئيس التونسـي المرزوقـي،
ورئ ــيس مجل ــس النـ ـواب التونس ــي ،ورئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء ،وع ــددا م ــن رؤس ــاء الكت ــل البرلماني ــة

التونسية المختلفة (المجلس التشريعي الفلسطيني.)358 :2334 ،

( )1تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر ،وعضوية كل من النائبان :سيد أبو مسامح ،وخميس النجار.
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وجــاءت زيــارة المملكــة المغربيــة بحكــم الــدور السياســي والقــومي الهــام الــذي تلعبــه المغــرب

بخص ــوص القض ــية الفلس ــطينية ،م ــن خ ــالل رئاس ــتها للجن ــة الق ــدس الت ــي ش ـ َّـكلتها منظم ــة التع ــاون
ـث التقــى الوفــد بكـ ٍّـل مــن رئــيس الــوزراء المغربــي ،والــوزير
اإلســالمي ،وأقرتهــا القمــم اإلســالمية ،حيـ ُ
المكلف بالعالقات البرلمانية ،ورئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية ،والمستشار الدبلوماسي لرئيس
مجلــس الن ـواب المغربــي ،والنائــب األول ل ـرئيس مجلــس الن ـواب المغربــي؛ إضــافة إلــى قــادة الكتــل
البرلمانيــة المغربيــة كافــة ،كمــا التقــى بعـ ٍ
ـدد مــن قــادة األح ـزاب السياســية المغربيــة تَ َّ
مثلــت فــي رئــيس
حركة التوحيد واإلصالح ،ورئيس المكتب السياسي في االتحاد االشتراكي للقـوات الشـعبية المغربيـة

وأعض ــائه ،ورئ ــيس ح ــزب التجمـ ــع ال ــوطني المغرب ــي لألحـ ـرار ،ورئـ ــيس ح ــزب التق ــدم واالشـ ــتراكية

المغرب ــي ،وقي ــادة ح ــزب االس ــتقالل المغرب ــي ،وقي ــادة ح ــزب االتح ــاد الدس ــتوري المغرب ــي ،ورئ ــيس
الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ،واألمين العام للمؤتمر العام لنصرة القدس ،وع ٍ
ـدد مـن
النخب الشبابية ،والمفكرين ،والسياسيين (المجلس التشريعي الفلسطيني.)1()358 :2334 ،
 -3زيارة مملكة البحرين:
ق ــام وف ــد م ــن المجل ــس التشـ ـريعي خ ــالل ش ــهر إبري ــل م ــن الع ــام  2332بزي ــارٍة لمملك ــة

ولي العهد
لوفد البرلماني َّ
البحرين ،استمرت حتى مطلع شهر مايو من العام نفسه ،التقى خاللها ا ُ
البحريني ،ورئيس مجلس النواب في مملكة البحرين ورئيس مجلس الشورى؛ إضافة إلـى ع ٍ
ـدد مـن
المسـ ــئولين والقـ ــوى السياسـ ــة والشخصـ ــيات االعتباريـ ــة فـ ــي مملكـ ــة البح ـ ـرين (المجلـ ــس التش ـ ـريعي

الفلسطيني.)2()363 :2334 ،
 -4زيارة إلى إندونيسيا:

ق ــام وف ــد( )3م ــن المجل ــس التشـ ـريعي خ ــالل ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام  2332بزي ــارٍة لدول ــة
ٍ
ٍ
ٍ
وذات ٍ
ومكانة ممي ٍزة في العالم اإلسالمي ،التقى خاللهـا
ثقل
أكبر دولة إسالميةَ ،
أندونيسيا ،كونها َ
العديـ ـ َـد مـ ــن القيـ ــادات والشخصـ ــيات ،كـ ــان أبرزهـ ــا لقـ ــاء ال ـ ـرئيس اإلندونيسـ ــي ،ورئـ ــيس البرلمـ ــان
اإلندونيس ــي ،وع ـ ٍ
ـدد مـ ـن ال ــوزراء ،ورؤس ــاء األحـ ـزاب اإلندونيس ــية؛ إض ــافة إل ــى قي ــادات أكاديمي ــة
ومجتمعية في إندونيسيا (المجلس التشريعي الفلسطيني.)362 :2334 ،

( )1تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر وعضوية كل من النائب أ .يحيى موسى ،والنائب هدى نعيم عضوي
اللجنة السياسية.
( )2تشكل الوفد برئاسة د .أـحمد بحر وعضوية كال من النواب :عبد الرحمن الجمل ،وعاطف عدوان ،وجمال نصار.

( (3تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر ،وعضوية كال من النواب :سالم سالمة ،وسيد أبو مسامح وجمال سكيك.
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 -2زيارة إلى جنوب إفريقيا:
قــام وف ــد مــن المجل ــس التش ـريعي خ ــالل شــهر أغس ــطس مــن الع ــام  2332بزيــارٍة لدول ــة

جنوب أفريقيا ،التقى خاللها مع رئيس برلمان جنوب أفريقيا ،ورئيس الكتلـة البرلمانيـة الكبـرى فـي

برلمــان جنــوب أفريقيــا ،ووزراء الخارجيــة ،والصــناعة ،والتجــارة ،واألشــغال العامــة ،ورئــيس مجلـس
ـاءات عديـ ٍ
ـدة مــع قيـ ٍ
القضــاء اإلســالمي بجنــوب أفريقيــا؛ إضــافة إلــى لقـ ٍ
ـادات برلمانيـ ٍـة وحكوميـ ٍـة،
ورجــال الدولــة ،والعديــد مــن الشخصــيات االعتباريــة فــي دولــة جنــوب أفريقيــا (المجلــس التش ـريعي

الفلسطيني.)1()361 :2334 ،

وتُعتبر هذه الزيارة من أهـم الزيـارات علـى المسـتوى الـدولي؛ حيـث َّ
حقـق الوفـد العديـد مـن
النتــائج علــى أكثـ َـر مــن مســتوى ،فعلــى المســتوى البرلمــاني تَـ َّـم توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع البرلمــان

الجنوب أفريقي ،وعلى المستوى االقتصادي كان هناك لقاء مع وزير االقتصاد والتجارة الذي َّ
أكد
على االستمرار في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،وتشجيع المنتج الفلسطيني.

ويرى الباحث أن هذه الزيارة هدفت إلى زيادة المقاطعة الدولية للبضائع الصـهيونية التـي

يــتم تصــنيعها فــي أ ارضــي المســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة ،وبــذلك تكــون خطــوة هجوميــة ف ــي

محاصرة االحتالل اقتصاديا.

 -1زيارة إلى جمهورية السودان:
كان ــت ه ــذه الزي ــارة مخصص ــة للمش ــاركة ف ــي فعالي ــات الم ــؤتمر الث ــامن لبرلمان ــات ال ــدول

األعض ــاء ف ــي منظم ــة التع ــاون اإلس ــالمي ،المنعق ــد ف ــي الخرط ــوم خ ــالل ش ــهر ين ــاير م ــن الع ــام
ٍ
ـاء رئـيس
 ،2331وعلى هـامش المشـاركة فـي المـؤتمر عقـد الوفـد لقـاءات مختلفـة ،كـان أبرزهـا لق َ
البرلمان العربي ،والنائب األول لرئيس البرلمـان العربـي ،ورئـيس مجلـس الشـورى المصـري ،وع ٍ
ـدد
مــن رؤســاء وفــود الــدول المشــاركة بــالمؤتمر ،أبرزهــا الوفــد الصــومالي ،والليبــي ،واألفغــاني ،كــذلك
التق ــى الوف ــد بع ـ ٍ
ـدد م ــن ممثل ــي األحـ ـزاب والق ــوى السياس ــية ،تمثل ــت ف ــي لق ــاء أم ــين ع ــام الحرك ــة
اإلس ــالمية ف ــي الس ــودان ،والم ارق ــب الع ــام لإلخـ ـوان المس ــلمين ف ــي الس ــودان (المجل ــس التشـ ـريعي

الفلسطيني.)2()364 :2334 ،

( )1تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر ،وعضوية النائب مروان أبو راس ،والنائب جميلة الشنطي ،ود .نافذ
المدهون أمين عام المجلس التشريعي.

( )2تشكل الوفد برئاسة د .أحمد بحر ،وعضوية كال من النائب أ .د .عاطف عدوان ،والنائب هدى نعيم.
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وقد أثمرت هذه الجوالت بعض اإلنجازات السياسية والدبلوماسية ،منها:

 -0روابط الصداقة البرلمانية:
خالل الزيـارات الخارجيـة التـي تَ َّـم عرضـها آنفـا؛ قـام المجلـس التشـريعي بعقـد عـدة روابـط
صـ ٍ
ـداقة بينــه وبــين بعــض البرلمانــات فــي الــدول اإلســالمية والــدول الصــديقة ،فقــد قــام خــالل هــذه
الفترة الزمنية بعقد اتفاقيتي صداقة ،تمثلت في لجنتـين كمـا يلـي( :المجلـس التشـريعي الفلسـطيني،

)361 :2334

أ .لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية اإلندونيسية ،والتي وقعت بتاريخ .2332/32/32
ب .لجن ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ــداقة البرلماني ـ ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ـ ــطينية الجن ـ ـ ـ ــوب أفريقي ـ ـ ـ ــة ،والت ـ ـ ـ ــي وقع ـ ـ ـ ــت بت ـ ـ ـ ــاريخ
.2332/38/22

ب -المؤتمرات الدولية:

شارك المجلس التشريعي خالل هـذه الفتـرة الزمنيـة بالعديـد مـن المـؤتمرات ،واالجتماعـات
ـعبية وسياسـ ٍ
ات حزبيـ ٍـة وشـ ٍ
الدوليــة ،وكــذلك شــارك فــي مــؤتمر ٍ
ـية وتنظيميـ ٍـة عــرض خاللهــا وجهــة
النظــر الفلســطينية فــي العديــد مــن القضــايا ا
ذات العالقــة ،أســتعرض أبرزهــا فــي خمســة بنــود كمــا

يلي:

جدول رقم ()00

يوض أبرز المؤتمرات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعي
المؤتمر/االجتما

م

التاري

 0المؤتمر السنوي السابع والخمسين لذكرى تأسيس الحزب اإلسالمي – ماليزيا

03/06/2011

 6المؤتمر الدولي الخامس لنصرة القدس واالنتفاضة الفلسطينية– جمهورية إيران

01/10/2011

 2مؤتمر القدس – جمهورية السودان

01/01/2012

 4المؤتمر الثامن لبرلمانات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي-جمهورية
السودان

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)356 :2334 ،
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الثانية :استقبال الوفود البرلمانية:
كان ــت ه ــذه الفتـ ـرة الزمني ــة ق ــد ش ــهدت ارتفاع ــا ف ــي ع ــدد الوف ــود الت ــي اس ــتقبلها المجل ــس

ويعــزى ذلــك إلــى
التشـريعي بقطــاع غـزة ونوعيتهــا مقارنــة بــالفترة التــي ســبقت ثــورات الربيــع العربــيُ ،
الواقع الجديد الذي فرضته إرادة الشعوب العربية عبر ثوراتها السلمية ،وعـودة القضـية الفلسـطينية؛

ط
َّ
ـث ُس اّـجل بهـا نشـا ٌ
لتحتل المراتب األولى ضمن اهتمامات السياسة العربية واإلقليمية والدوليـة؛ حي ُ
ممي ٌـز للمجلـس التشـريعي علـى الصـعيد الدبلوماســي البرلمـاني ،مـن خــالل اسـتقباله لعشـرات الوفــود
َّ
البرلمانية؛ فضال عن استقباله أكثر من ٍ 363
غاثي من أنحاء العالم كافة.
شعبي
وفد
وتضامني وا ٍ
ٍ
ٍ
َ
ّ
ّ
ّ
ـتعرض ف ــي الج ــدول الت ــالي أب ــرز الوف ــود البرلماني ــة ،والوف ــود ذات الط ــابع التمثيل ــي
وأس ـ ُ
والسياسي األخرى ،التي قام المجلس التشريعي الفلسـطيني باسـتقبالها خـالل هـذه الفتـرة فـي سـبعة

عشر بندا كما يلي:

جدول رقم ()06

يوض أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها
خالل الفترة 6002-6000م

الوفد /الجهة الزائرة

م

التاري

0

سفير جنوب إفريقيا

22/02/2012

6

وفد برلماني من البرلمان العربي

15/03/2012

2

وفد برلماني من مجلس الشعب المصري (برلمان الثورة)

30/03/2012

4

أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ،والوفد المرافق له

23/10/2012

2

عضو المؤتمر العام الليبي

21/11/2012

1

وفد برلماني من البرلمان العربي االنتقالي

22/11/2012

8

وفـد من البرلمان العراقي برئاسة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي

26/11/2012

9

وفد برلماني تضامني من قوى  34آذار اللبنانية

27/11/2012

 00وفد برلماني أوروبي

02/12/2012

 00وفد برلماني أندونيسي برئاسة مرزوقي علي رئيس البرلمان األندونيسي

05/12/2012

 06سفير جنوب إفريقيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

18/12/2012
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الوفد /الجهة الزائرة

م

التاري

 02وفد برلماني مغربي

07/01/2013

 03وفد برلماني مصري

13/01/2013

 04وفد برلماني من االتحاد البرلماني الدولي

28/01/2013

 02وفد برلماني اسباني

03/04/2013

 01وفد برلماني بحريني برئاسة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني

10/05/2013

المصدر( :المجلس التشريعي الفلسطيني)375-365 :2334 ،

أدى التغيــر السياســي فــي اإلقلــيم المحــيط ،وبالــذات فــي دولــة الج ـوار إلــى إتاحــة حريــة

الحكومــة بشــكل أفض ـ َـل ممــا ك ــان عليــه الوض ــع فــي عهــد الـ ـرئيس حســني مب ــارك ال ـرئيس ال ــذي
ص ــنعته الث ــورة ،وب ــروز اإلرادة الش ــعبية بش ـ ٍ
ـكل أكب ـ َـر ،تمثل ــت ف ــي أول رئ ــيس منتخ ــب انتخاب ــات
ديمقراطية في حكام مصر قاطبة ،وقد شكلت فترة حكم الرئيس مرسي انطالقة هامـة فـي العالقـة
بــين الشــعبين الفلســطيني والمصــري ،وتعميــق األواصــر اإلســالمية والعربيــة ،وبالتــالي فــإن حركــة

الخ ــروج وال ــدخول إل ــى غـ ـزة تض ــاعفت بش ــكل كبي ــر ،ه ــذا إذا قورن ــت بالوض ــع ف ــي عه ــد الـ ـرئيس

أثر ذلك في كثافة الزيـارات التـي قـام بهـا المجلـس التشـريعي؛ بـل قـام بهـا
المخلوع مبارك ،وظهر ُ
األستاذ إسماعيل هنية رئيس الحكومة التي أدارت قطاع غزة آنذاك.
وقد ظهر ذلك أيضا في عدد الوفود التي قدمت لغزة خالل العامين 2332م و
2331م.
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املطلب الرابع
معوقا

الدبلوماسية الربملانية خالل الفرتة 2113-2116م

ار
لعبت الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية عام 2336م أدو ا

إيجابية ،في بناء عالقات خارجية مع كثير من الدول على المستويين اإلقليمي والعربي ،وبدرجة
أقل نسبيا على المستوى الدولي ،ومع التحوالت السياسية الكبرى التي اجتاحت العالم ،وخاصة

بعض الدول العربية؛ فإن الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ،والنظام السياسي الفلسطيني،
وأعضاء المجلس التشريعي ،وجدوا أنفسهم فجأة في أزمة ،مثل غيرهم من مناطق العالم العربي،

أي قدرة
وما حدث خالل السنوات الخمس الماضية فاق كل التنبؤات والتصورات ،وجاوز َّ

جماعية على التحكم ،أو السيطرة على مسارات األزمات بأنواعها المختلفة ،ولعل أبرز هذه

األزمات عربيا أزمة العمل العربي المشترك بصفة عامة ،والعمل البرلماني المشترك على وجه
الخصوص.
يجابيات وانجاز ٍ
ٍ
ات على مستوى الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية خالل
ورغم أن هناك إ
تلك الفترة ،وهي قابلة للتوظيف والتعزيز ،في ظل تكامل الجهد الفلسطيني المشترك؛ إذا ما
ٍ
اقص ،وأن
تحققت المصالحة الداخلية الفلسطينية ،لكن يجب االعتراف بأن هناك معوقات ونو َ
هناك أزمة في توظيف الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في تطوير العالقات الخارجية مع
سببت في تراجع الدعم العربي
الدول؛ بل األكثر من ذلك هو أن حالة االنقسام الفلسطيني تَ َّ
للقضية الفلسطينية ،وضعف اإلقبال العربي على االنخراط الجدي في إتمام المصالحة
الفلسطينية ،وقلة اهتمام البرلمانات العربية بالمشاركة في جهود إنهاء االنقسام ،وفتور الرغبة في

تطوير وتحديث العالقة مع المجلس التشريعي.

ٍ
المعنيين بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني مسببات هذه األزمة ،وكيف
بخاف على
وليس
اّ
تفاقمت بفعل تغيرات وتحوالت عربية ودولية ،وأخرى داخلية تراكمت مع الزمن ،وتباينات في

األولويات ،وانجذابات لتحالفات مناطقية ودولية ،فغاب التوافق الفلسطيني على سياسات
مشتركة ،وضعفت اإلرادة الجماعية للفلسطينيين ،وبات النظام السياسي الفلسطيني في مهب

الريح ،ووصل االنطباع العام عن األداء الدبلوماسي الفلسطيني "إلى مستوى ا
غير مسبو ٍق من
االنخفاض والتدهور" ،وسوء األداء واإلخفاق في التطوير.
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وقد أفاقت الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية على تغير كبير في العالقات العربية
والدولية ،إثر تقدم اإلسالم السياسي في العالم العربي واإلقليمي ،والى ٍ
حد ما الربيع العربي ،وقلة
قليلة استوعبت دالالت ومضامين هذا الحدث التاريخي ،كما إن قلة قليلة أيضا استوعبت معاني

وأبعاد وتداعيات فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.
لم تستطع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية أن تلعب دو ار بار از في إنهاء االنقسام

وتحقيق المصالحة الفلسطينية ،لكنها أيضا عجزت عن جعل نتائج االنقسام غير ضارة
بالفلسطينيين وبمصالحهم.
لذلك من المفيد ،التطرق إلى المعوقات التي تعرقل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية،
وتعطل دورها اإليجابي في تفعيل العالقات الخارجية مع دول العالم واإلقليم أو تطويرها.
إن الوعي بأهمية إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية ،واإليمان بأهمية توازن

النظام السياسي الفلسطيني واستق ارره ،هما مفتاح هذا الدور.

كما إن الوعي مطلوب بضوابط التحكم أو التكيف المتاحة لتفعيل وتطوير العالقات

البرلمانية مع االتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية والعربية ،وتقييم مدى فعاليتها ،بخاصة في
مجال استيعاب التوترات والخالفات ،وتطويق األزمات ،ومقاومة االختالل الذي يمكن أن
تتعرض له القضية الفلسطينية على كافة المستويات في ظل الدعم المتنامي لالحتالل والتغيير

العربي الملموس اتجاه تطوير العالقة مع االحتالل والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وابقاء
الحصار على قطاع غزة بل ومشاركة بعض القوى الفلسطينية والعربية والدولية لتشديده.

ويعرقل طموحات الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ،للعب دور فاعل يعزز العالقات
الفلسطينية مع دول العالم ،استمرار قصور اإلرادة السياسية لرئاسة السلطة ،وتواصل الخلل

البنيوي في النظام السياسي الفلسطيني ،والعجز عن بناء مؤسسات فعالة ،تستوعب األساليب

العصرية في العمل اإلقليمي المشترك .بعيدا عن العشوائية واالزدواجية ،واالفتقار إلى صلة
الوصل المؤسساتية ،وآليات للتصحيح ولتسوية النزاعات ،فضال عن غياب القاعدة الشعبية
الحاضنة للعمل المشترك ،والمالكة لحق المساءلة وآلياتها.

يتبين لنا مما تقدم أن العديد من المعوقات ،حالت دون تحقق الدبلوماسية البرلمانية دورها

المطلوب في تعزيز العالقات الخارجية مع دول العالم ،ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:
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 -3الحصار الشامل الذي فرض من االحتالل على قطاع غزة بعد فوز حركة حماس بأغلبية
مقاعد المجلس التشريعي ،ومنع أعضاء المجلس من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

بل ومنع العديد منهم من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع وصول الوفود البرلمانية
المتضامنة من الوصول إلى القطاع.

 -2قيام االحتالل باعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي بمن فيهم رئيس المجلس
د .عزيز دويك وهذا بدوره أدى إلى إرباك تنظيم زيارات الوفود البرلمانية وعدم قدرة المجلس

على تشكيل تلك الوفود التي تحتاج إلى قيام رئيس المجلس بتشكيله والموافقة على

مشاركتها وتحديد النفقات الالزمة لها.

 -1موقف الرباعية الدولية وخاصة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي من نتائج
االنتخابات الفلسطينية ومحاولة التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني إلجبار حماس

االعتراف باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل مقابل االعتراف بحماس كشريك في النظام
السياسي الفلسطيني.
 -4ضعف مشاركة الدبلوماسية البرلمانية على مستوى الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد
األوروبي ودول الكتلة الشرقية قديما ويعود ذلك إلى موقف الرباعية والمجتمع الدولي من
نتائج االنتخابات الفلسطينية عام 2336م الذي أدى إلى فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد
المجلس التشريعي وتكليفها بتشكيل الحكومة وهذا بطبيعة الحال ال يتماشى والدور الداعم

لالحتالل الذي تمارسه تلك الدول.
 -5قيام الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل بممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على بعض
الدول ومنها دول عربية من أجل وقف التواصل مع المجلس التشريعي ما لم تعترف حماس

بإسرائيل واالتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

 -6ازدواجية العمل البرلماني الفلسطيني ومنافسة المجلس الوطني للمجلس التشريعي في مجال
الدبلوماسية البرلمانية وميول بعض الدول إلى التعامل مع هذا المجلس رغم عدم تمثيله
للشعب الفلسطيني بحجة أن المجلس الوطني هو برلمان منظمة التحرير التي وقعت

االتفاقيات مع االحتالل أما المجلس التشريعي فأنه مسيطر عليه بأغلبية من حركة حماس.
 -7قيام بعض السفارات الفلسطينية في العديد من الدول بالتحريض على الوفود البرلمانية بل
وممارسة الضغوط على وزراء خارجية تلك الدول لعدم منح تأشيرات دخول ألعضاء الوفود

البرلمانية بحجة أن الوفد مشكل من أعضاء حركة حماس فقط.
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 -8رفض الخارجية الفلسطينية التعاون مع الوفود البرلمانية بحجة عدم قيام تلك الوفود بالتنسيق
معهم قبل إتمام إجراءات الزيارة.
 -2إصرار حركة فتح وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي
ومنع نواب كتلة التغير واإلصالح من ممارسة عملهم البرلماني أو دخول بوابات المجلس

التشريعي في الضفة أو من خالل منعهم من المشاركة في الوفود البرلمانية.

 -33عدم تخصصي موازنات كافة لتغطية نشاطات المجلس الخارجية وعدم صرف أية نفقات
ألعضاء الوفود البرلمانية المشاركة وتحميل النائب مصاريف باهضه ال يمكن له توفيرها

وبالتالي يؤدي إلى إحجام بعض نواب المجلس من المشاركة في الوفود البرلمانية.

وهناك العديد من المعوقات ذات العالقة بالدبلوماسية كوظيفة ودور ،ومن هذه المعوقات

ما يلي:

 -3غياب ثقافة الدبلوماسية البرلمانية في التربويات الدبلوماسية ،وفي أفضل الحاالت فإن هذه
الثقافة لم تعد في أولويات األجندة السياسية الفلسطينية والعربية.

 -2العمل البيروقراطي (الدبلوماسي) الرتيب ،والميل نحو االكتفاء بمهمة نقل المعلومات ،بدال
من تحليلها ،وتقديم خيارات وبدائل ،بفوائدها ،وفرصها وتهديداتها.

 -1تقاعس المجلس التشريعي ،عن االهتمام بتدريب أعضاء المجلس ،وتنمية مهاراتهم في
الدبلوماسية البرلمانية اإلقليمية والمتعددة األطراف ،وتوسيع معارفهم وتعميق وعيهم والتزامهم
بممارسة دورهم للدفاع عن ثوابتنا الفلسطينية.

 -4قلة عدد المتخصصين في الشؤون العربية والدولية بخاصة في الوفود البرلمانية المشاركة
في فعاليات وأنشطة عربية ودولية ،رغم تزايد األعباء الملقاة على عاتق أعضاء المجلس

التشريعي ،وتعدد الحقول المسؤولة عنها واتساع المجاالت الجديدة ،والتي تدخل في نطاق

العمل الدبلوماسي المعاصر.

 -5ضعف استيعاب القواعد ،واألساليب العصرية في التنظيم البرلماني على المستويين اإلقليمي
والدولي واالتحادات البرلمانية.
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املبحث الثاني
مستقبل الدبلوماسية الربملانية الفلسطينية
مقدمة:
مَّث ا
لت االنتخابات التشريعية الثانية نقلـة كبيـرة فـي مجـال المشـاركة السياسـية علـى صـعيد
َ
السلطة الفلسـطينية؛ إذ شـاركت مختلـف األحـزاب والقـوى السياسـية فـي تلـك االنتخابـات؛ باسـتثناء

حركة الجهاد االسالمي.

ٍ
نشاطات وا ٍ
ٍ
ومتنوعة في
سعة
ووسعت تلك االنتخابات من مجال المشاركة بما أثارته من
َّ

مجــال تعبئــة المشــاركة السياســية فــي صــفوف الم ـواطنين ،ومؤسســات المجتمــع الفلســطيني التــي
ٍ
ٍ
ٍ
معنية بإسماع صوتها ،أو معنية بالتأثير في مراكز صنع القرار من خالل
مختلفة
قطاعات
تماثّل
الترشح والتصـويت ،أو دعـم قـوائم انتخابي ٍـة ،أو مرشـحين ،لك َّـن مـا حصـل مـن تطـورات علـى أثـر

ـطيني يع ــاني م ــن مش ــكلة المش ــاركة
ـي الفلس ـ َّ
ـام السياس ـ َّ
نت ــائج تل ــك االنتخاب ــات ق ــد أظه ــر أن النظ ـ َ
السياسية الحقيقية ،واإليمـان بهـا؛ إذ إ َّن الحـزب الحـاكم (فـتح) لـم يسـّلام بالهزيمـة ،وحـاول التمسـك
بالســلطة ،وسـ َّـد الطريــق علــى الحــزب الفــائز (حمــاس) بعــدم تمكينــه مــن ممارســة الحكــم ،وتنفيــذ

برنامجـ ــه الحكـ ــومي ،وقـ ــد ظهـ ــر ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل سـ ــيطرة الحـ ــزب الحـ ــاكم السـ ــابق الـ ــذي خسـ ــر

االنتخابات على مؤسسات السلطة السيادية؛ بما فيهـا المجلـس التشـريعي ،والجهـاز اإلداري الـذي

أظهر انحيازه وانتماءه السياسـي ،وعـدم تعاونـه مـع الحـزب الفـائز ،كمـا وظهـر مـن خـالل مطالبـة
الرئاســة ،وحرك ــة فــتح ،لحرك ــة حمــاس ،والحكوم ــة العاش ـرة ب ــااللتزام ببرنــامج الــرئيس الفلس ــطيني

السياســي ،وااللت ـزام باالتفاقي ــات الموقعــة مــن قب ــل الســلطة الفلســطينية ،واحتــرام ق ـ اررات الش ــرعية

ـق الح ــزب الف ــائز ف ــي المش ــاركة ف ــي ص ــنع القـ ـرار عل ــى
الدولي ــة ،وه ــذا اّ
يعبـ ـر ع ــن ع ــدم إقـ ـرار ح ـ اّ
المســتويين الــداخلي والخــارجي ،وبالتــالي عــدم تمكينــه مــن أخــذ فرصــته فــي الحكــم ،وتنفيــذ رؤيتــه،
وبرنامجه ،وسياساته التي انتخب بسببها ،وتحديد أولوياته على مستوى العالقات الخارجية.

لذلك فقد َّأدى االنقسام الذي حصل في النظام السياسي سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا إلـى
خسـ ــارة المكتسـ ــبات ،والخط ـ ـوات الديمقراطيـ ــة ،واإلصـ ــالحية التـ ــي َّ
مثلتهـ ــا االنتخابـ ــات التش ـ ـريعية

الثانية ،والى تكريس نهج التفرد ،والحكم السلطوي ،وتجاهل المجتمع ،واقصـاء مؤسسـاته ،والقـوى

السياسية األخرى ،من قبل السلطة برئاسة محمود عباس.
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وتعليق بعض مو اّاد القـانون األساسـي،
عالن الرئيس حالة الطوار في الضفة،
وقد أَّدى إ ُ
ُ
وشل عمـل المجلـس التشـريعي ،وانقسـام السـلطة القضـائية ،إلـى إعطـاء السـلطة التنفيذيـة س ٍ
ـلطات
َ
ُ
ٍ
وصالحيات واسعةَّ ،أدت إلى تعطيل الحياة الديمقراطية والنيابية في السلطة الفلسطينية.
وفــي ظـ اّـل هــذه الحالــة السياســية ،واس ـتمرار ازدواجيــة العمــل البرلمــاني؛ ف ـإن الكثيــر مــن
اضحة وصر ٍ
ٍ
التساؤالت تحتاج إلى إ ٍ
يحة ،ولك َّـن السـؤال األهـم يـدور حـول مـا هـو مسـتقبل
جابات و
الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية؟

ولإلجابــة عــن هــذا السـؤال فقــد قــام الباحــث فــي المطلــب األول مــن هــذا المبحــث بعــرض

مسـ ــتقبل الدبلوماس ـ ـية البرلمانيـ ــة فـ ــي ظـ ــل اسـ ــتمرار حالـ ــة االنقسـ ــام ،وازدواجيـ ــة عمـ ــل المجلـ ــس
التش ـريعي ،فيمــا تـ َّـم تخصــيص المطلــب الثــاني لعــرض مســتقبل الدبلوماســية البرلمانيــة فــي حــال
تحقيق المصالحة ،وانهاء االنقسام ،ووحدة المجلس التشريعي.
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املطلب األول
مستقبل الدبلوماسية الربملانية يف ظلِّ االنقسام
علــى خــالف الدبلوماســية الرســمية التــي تقــوم بهــا و ازرة الخارجيــة فــي الدولــة ،فــإن ممثلــي

الشــعب المنتخبــين مــن أعضــاء البرلمــان هــم الــذين يتولــون مســئولية رســم الدبلوماســية البرلمانيــة،
وتنفيذها من خالل المصادقة ،أو الموافقة على البرنامج الذي تقدمه الحكومة للبرلمـان ،وال يجـب

تصـور تع ٍ
ـارض بـين االثنتـين ،فعـادة مـا تـأتى الدبلوماسـية البرلمانيـة داعمـة للدبلوماسـية الرســمية،
وبالتنسيق معها؛ تحقيقا للمصلحة العليا للدولة (عبد العزيز.(32 :2333 ،

دور مهـ ٌـم فــي توســيع مــدارك البرلمــانيين ،ورؤيــتهم حــول القضــايا
وللدبلوماســية البرلمانيــة ٌ
طالعهــم علــى خب ـرات البرلمانــات األخــرى ،والسياســات والتش ـريعات التــي َّ
دول
المختلفــة ،وا اّ
تبنتهــا ٌ

أخرى ،ومدى نجاحها وفعاليتها ،وامكانية تطبيقها؛ فضال عن دور النواب من خالل "الدبلوماسية

ـق تقريـر المصـير ،واقامـة
البرلمانية" في دعم قضـايا األمـة ،خاصـة فـي المسـائل ذات العالقـة بح اّ
الدولة ،والتحرار من االحتالل ،ووقف االستيطان ،واالنتهاكات الصهيونية ضد أبناء شعبنا (عبـد
العزيز.(31 :2333 ،

الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية ،حالــة فريــدة مــن نوعهــا ،فهــي تعمــل تحــت االحــتالل

والحصــار وفــي ظــل انقســام داخلــي فلســطيني فــي آن معــا ،بــل وتبــاين فــي الــرؤى والمواقــف بــين

السياسة الخارجية التي تمثلها الحكومة وبين الدبلوماسية البرلمانية التي يمثلها النـواب المنتخبـون

في قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وهذا ما يلقي تحديات
ومســؤوليات إضــافية ثقيلــة علــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية ل ـم تشــهدها دولــة أخــرى رغــم

حداثة التجربة الفلسطينية وقساوة الظروف والمعيقات التي تعمل في أجوائها.
فرغم مرور عدة سنو ٍ
ات على التجربـة البرلمانيـة الفلسـطينية ،لـم تفـرز هـذه التجربـة تقالي َـد
وحـدة األهـداف ،دقيقـة فـي اختيـار األولويـات ،لــذلك
وأع ارفـا دبلوماسـية برلمانيـة واضـحة الرؤيـة ،م َّ

يبقى دورها محدودا ،رغم انعكاسات ذلك على الملفات الوطنية ،فعلى سبيل المثال ،تنعدم ظاهرة
التوثيــق واعــداد التقــارير؛ إال فيمــا نــدر ،والشــأن نفســه بالنســبة إلــى اإلعــداد الجيــد لّلاقــاءات الدوليــة

ـاب معل ــو ٍم ومرس ــو ٍم ،ينبث ــق م ــنا الرس ــائل المـ ـرااد توجيهه ــا ،والغاي ـ ا
وف ــق خط ـ ٍ
ـات المـ ـرااد تحقيُقه ــا،
ُ
واألولوي ــات الت ــي تس ــتهدف التركي ــز عليه ــا ،فه ــذه المس ــائل ت ــتم وف ــق اجته ـ ٍ
ـاد شخص ـ ٍـي ،وأحيان ــا
ّ
بمزاجيـ ٍـة ،فــالمطلوب دبلوماســي ٌة برلماني ـ ٌة مؤسس ـاتي ٌة قائم ـ ٌة علــى ا
الحرافَّي ـة ،والكفــاءة ،والقــدرة علــى
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التأثير ،حين يتعلق األمر بالقضايا الوطنية ،وهنا كان بإمكانها أن تعلب دورها كامال فيما يتعلق
بالدور العربـي لـدعم القضـية الفلسـطينية؛ حتـى فـي اظـ اّل مـا يحصـل مـن األحـداث فـي هـذه الـدول
(المصباحي.)5 :2333 ،
والس ـ ـؤال هنـ ــا :هـ ــل لـ ــدينا اسـ ــتراتيجية دبلوماسـ ــية برلمانيـ ــة واضـ ــحة المعـ ــالم واألهـ ــداف

واألولويات واألدوات؟ ،وهل تخضع للتقييم المستمر ،وبخاصة إذا ما استمرت حالة االنقسام؟

بداية يجب أن نؤكد أن الرأي العام العالمي والعديد من دول العالم ما زال يعتبر القضـية

الفلسطينية أولوية ،ويـؤمن بعـدالتها وبحقـوق الشـعب الفلسـطيني الـذي يـرزف تحـت نيـر االحـتالل،
وأنــه ال يمكــن فصــل القضــية الفلســطينية والظلــم الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني عــن الن ازعــات
المشتعلة في المنطقـة العربيـة ،ومطالـب شـعوبها بالحريـة والعدالـة والتحـرر مـن الظلـم واالسـتبداد،

حت ــى وان انص ــرف االهتم ــام ال ــدولي إل ــى ص ــرعات أخ ــرى ت ــدور رحاه ــا ف ــي المنطق ــة ،فالقض ــية
الفلســطينية كانــت ومــا ازلــت تفــرض نفســها عل ـى األجنــدات ،وهــذه مــن أبــرز الفــرص التــي ينبغــي

اسـ ــتثمارها علـ ــى صـ ــعيد الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة ،فـ ــال اسـ ــتقرار فـ ــي المنطقـ ــة بعيـ ــدا عـ ــن الحـ ــق

الفلسطيني.

فلس ــطين ،بحك ــم مكان ــة قض ــيتها ،وتاريخه ــا ،ومقدس ــاتها ،ونض ــال ش ــعبها للتح ــرر مـــن

االحــتالل االســتعماري ،وموقعهــا الجغ ارفــي وامتداداتــه العربيــة واإلســالمية والدوليــة ،تتمتــع بمركــز
حساس واستراتيجي ،ال يمكن تجاهله ،ومن ثـم فـإن الدبلوماسـية البرلمانيـة ال يجـب أن تغفـل هـذا

المعطــى ،كمــا ال يجــب أن تغفــل تح ـوالت العولمــة االقتصــادية وانتقــال م اركــز الق ـرار نحــو آســيا،

واغفال المنطقة العربية واإلسالمية من النشاط الدبلوماسي البرلماني يعتبر خطأ ال ينبغـي الوقـوع
فيه ،نظ ار لألهمية الجيوسياسية للمنطقة وتأثيرها االقتصادي وفي الدفاع عن القضية الوطنية.
ولكــن فــي المقابــل ،فــإن علــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية أن تنفــتح وبقــوة علــى

الس ــاحات الدولي ــة ،رغ ــم الحص ــار واإلغ ــالق المحك ــم المف ــروض عل ــى قط ــاع غـ ـزة ،وهن ــا يكم ــن
التحدي ،وهنا تكمن أهمية وجود رؤية واضحة للعمل الدبلوماسي البرلماني ،وحشد كافة الطاقات
لتعزيـزه ،واســتخدام أدوات أكثــر فعاليــة لممارســته ،وشــركاء والعبــين أساســيين ينبغــي عــدم إغفــالهم

فــي العمــل الدبلوماســي ،وهــذا يتطلــب أوال تكثيــف النشــاط علــى الجبهــة المحليــة باعتبارهــا الخ ـزان

االســتراتيجي واالمتــداد الطبيعــي للعمــل الدبلوماســي الخــارجي ،إذ يمكــن مــثال التركيــز علــى عقــد
جلســات اســتماع مفتوحــة لســماع شــهادات ضــحايا االنتهاكــات والج ـرائم والفظاعــات التــي ارتكبهــا

االحــتالل خــالل عدوانــه الهمجــي علــى قطــاع غ ـزة ،واآلث ـار الكارثيــة المــدمرة التــي يعــاني منهــا
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القطاع بفعل االحتالل واستمرار الحصـار الخـانق ،وبثهـا بشـكل مـنظم مـن خـالل مختلـف وسـائل
اإلعــالم ،وتوثيــق كافــة الشــهادات ،والتركيــز علــى الشــهادات المــؤثرة وبثهــا بشــكل "مــدروس" مــن

خــالل التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل االجتمــاعي ،وبلغــات مختلفــة إلــى دول العــالم ،وبنــاء

الملفــات المكتوبــة والمصــورة بالتعــاون مــع المنظمــات الحقوقيــة العاملــة ،بمــا يشــكل قاعــدة بيانــات
مهمــة تشــكل أساســا للتحــرك الخــارجي لفضــح جـرائم وممارســات االحــتالل والعمــل علــى مالحقتــه
ومحاسـبته فــي مختلــف المحافـل الدوليــة علــى الجـرائم الدوليــة الخطيـرة التـي ارتكبــت بحــق الشــعب

الفلسطيني تحقيقا للعدالة الدولية.
ينبغــي علــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية أن تعتمــد فــي نشــاطها بشــكل كبيــر علــى
تقنيــات ووســائل التواصــل التكنولوجيــة الحديثــة ،للتغلــب علــى الحصــار واإلغــالق ،وأن تنفــتح مــن

خــالل تلــك الوســائل التقنيــة علــى الســاحات الدوليــة ،وحتــى علــى الســاحات اإلقليميــة ،ألــم يعمــل
المجلس التشريعي قبـل االنقسـام والحصـار علـى نظـام "الفيـديو كـونفرنس" بـين الضـفة وغـزة طيلـة

الســنوات الســابقة؟ مــا ال ــذي يمنــع مــن التركي ــز علــى التقنيــات الحديث ــة للتواصــل مــع المنظم ــات

اإلقليميــة والدوليــة واالتحــادات البرلمانيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والــدولي مــن خــالل الترتيبــات
المســبقة معهــم للتواصــل عبــر التقنيــة التكنولوجيــة وهــذا متــاح ،ومــن خــالل التواصــل اإللكترونــي

معهم على هامش تلك الفعاليات للمناصرة ،وهذا متاح أيضـا ،وباإلمكـان التركيـز عليـه واسـتثماره

إلى أبعد الحدود.

كما وينبغـي أن تركـز الدبلوماسـية البرلمانيـة علـى "الجاليـات الفلسـطينية" فـي الخـارج وأن

تتواص ــل معه ــا عب ــر نظ ــام الـ ـربط اإللكترون ــي ،وبخاص ــة الخبـ ـراء ف ــي مج ــال العالق ــات الدولي ــة

والدبلوماســية وهــم كثــر ،وأن تســتثمر تواجــدهم علــى المســتوى الــدولي ،ألن بإمكــانهم التواجــد فــي

األنشــطة والفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة ،بإمكــانهم متابعــة أنشــطة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة

والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس حقوق اإلنسـان ومـؤتمر الـدول األطـراف فـي المحكمـة

الجنائيــة الدوليــة والمــؤتمرات التــي تعقــدها المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
وبإمكانهم أن يعقدوا لقاءات مع الوفود وأن ينظموا ورش عمل وندوات على هامش تلك الفعاليات
وأن ينقلـ ـوا رس ــائل الدبلوماس ــية البرلماني ــة الت ــي أع ــدتها م ــن خ ــالل جلس ــات االس ــتماع والمق ــاطع

المصورة سالفة الذكر وأن يقوموا بعرضها من خالل األنشطة التي يقومون بتنفيذها بالتنسيق مـع
الدبلوماسية البرلمانية.

021

الفصل الرابع

واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها

هنال ــك العديـــد م ــن الفـ ــرص المتاح ــة ،وينبغـ ــي عل ــى الدبلوماسـ ــية البرلماني ــة الفلسـ ــطينية
استثمارها إلى أبعد مـدى ،ومـن هنـا نؤكـد مجـددا علـى أهميـة وجـود رؤيـة مسـتقبلية أكثـر وضـوحا
وأدوات أكثر فعالية لتعزيز جهود الدبلوماسـية البرلمانيـة ،للتغلـب علـى الصـعاب وايصـال رسـائلها

للعــالم ،واال فــإن الجهــود واألنشــطة التقليديــة ستضــعف وتتآكــل شــيئا فشــيئا مــع اســتمرار االنقســام
والحصار.

العالم يعتبر القضـية الفلسـطينية مـن
وإلتمام اإلجابة على هذا التساؤل يجب أن نؤكد أن
َ
أولوياتــه ،ففلســطين بحكــم موقعهــا الجغ ارفـ اـي ،وامتــداداتها العربيــة واإلســالمية والدوليــة ،تقــع فــي
ّ
مركـ ٍـز حسـ ٍ
ـاس واســتراتيجي ،ومــن ثَـ َّم فــإن الدبلوماســية البرلمانيــة ال يجــب أن تغفــل هــذا المعطــى،
كمــا ال يجــب أن تغفــل تح ـو ا
الت العولمــة االقتصــادية ،كمــا أن إغفــال المنطقــة العربيــة واالســالمية
يعتبــر خطــأ ،ال يفتــرض أن تقــع فيــه الدبلوماســية البرلمانيــة؛ بــالنظر إلــى أهميــة هــذا المحــور فــي

المجال االقتصادي ،ومجال الدفاع عن القضية الوطنية.

فالدبلوماسية الفلسطينية يجدر بها أن تكـون ارئـدة وسـباقة إلـى احـتالل المواقـع فـي زحمـة

الصراع من أجل المستقبل.

وق ــد ك ــان للتحرك ــات واألنش ــطة الت ــي ق ــام به ــا المجل ــس التشـ ـريعي ف ــي قط ــاع غــزة عل ــى

ـح فــي تطــوير العالقــات مــع بعــض الــدول العربيــة ،ودول
دور واضـ ٌ
مســتوى العالقــات الخارجيــة ٌ
ـف سـلبية مــن التعامــل مــع مؤسسـات منظمــة التحريــر الفلســطينية ســابقا،
اإلقلـيم التــي اتخــذت مواقـ َ
وخاصــة الكويــت ،وايـران ،وســلطنة ُع َمــان ،وغيرهــا ،وقــد تكــون هــذه خطــوة فــي االتجــاه الصــحيح؛
لطرح القضية الفلسطينية من ٍ
جديد على أجندة هذه الدول.
فـي ضـوء ذلــك يـرى الباحــث ضـرورة تكــاثف الجهـود ،حتـى فــي حالـة االنقســام ،مـن أجــل

تطوير العالقات مع جميع دول العالم ،وخاصة الدول العربية واإلسالمية.
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املطلب الثاني
مستقبل الدبلوماسية الربملانية يف ظل املصاحلة
ٍ
من الطبيعـي أن تكـون ّا
ـالح وطنيـ ٌة داخليـ ٌة وخارجيـة،
لكـل دولـة غاي ٌ
ـات اسـتراتيجي ٌة ،ومص ُ
ووس ــائل تس ــخرها لتحقي ــق أه ــدافها ،وف ــي س ــبيل ذل ــك تعم ــل العدي ــد م ــن البل ــدان عل ــى حش ــد ك ـ اّـل
إمكانياتها المتوفرة ،ووسائلها الممكنة ،ومنها إقحام المؤسسات التمثيلية في خدمة مسارها ،ومنهـا
المجــالس المنتخبــة؛ علــى اعتبــار أن السياســة الخارجيــة هــي م ـرآةٌ للسياســة الداخليــة ،فتثمــين دور
ـداخلي
المؤسس ــات البرلماني ــة ف ــي تحقي ــق ه ــذه الغاي ــات يجعله ــا تنش ــط أكث ــر عل ــى الص ــعيدين ال ـ
ا
ّ
ـارجي فـ ــي إطـ ــار ممارسـ ــتها لنشـ ــاطها الدبلوماسـ ــي ،خاصـ ــة فـ ــي مسـ ــارات التعـ ــاون الـ ــدولي
والخـ ـ ا
ّ
والشـ ـراكة ،تحقيق ــا لألم ــن والس ــلم والرفاهي ــة ،وخدم ــة للمص ــالح العلي ــا ،والق ــيم العالمي ــة المش ــتركة
(بغورة.)33 :2332 ،

وتتمت ــع الدبلوماس ــية البرلماني ــة بأهمي ـ ٍـة خاص ـ ٍـة عل ــى الص ــعيد ال ــدولي؛ بص ــفتها ّا
محرك ــا

ا
ـث ال
ومكمـال إلدارة الشــؤون الدوليــة والعالقــات بــين الــدول ،واكســابها شــيئا مــن الخصوصــية؛ حيـ ُ
ّ
يمكــن للدبلوماســية الرســمية والبرلمــان التعــارض فــي المواقــف ،أو تجاهــل اآلراء ،أو التنــافس فــي
األهـداف والمصــالح ،ولكــن االنقســام الفلســطيني ،ومــا نـتج عنــه مــن ازدواجيــة فــي عمــل المؤسســة

التشـريعية -المجلـس التشـريعي فـي غـزة ،ومجموعـات العمـل البرلمانيــة فـي الضــفة الغربيـة -وفــي
ظ ــل ه ــذه االزدواجي ــة ق ــد يح ــدث أن ال تتواف ــق االتجاه ــات السياس ــية ،وم ــن ثَـ ـ َّم تختل ــف المواق ــف
المعبر عنها من بعض القضايا الدولية ،ويكون أثر ذلك واضحا في عـدم إمكانيـة تسـويق موق ٍ
ـف
َّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معينة على المستوى العالمي ،هذا من ناحية ،ومن ناحيـة أخـرى؛
دولية
مسألة
محدد من
سياسي
ٍ
ّ
ّ
فهناك ما يعتبر عنص ار معمقا لفرضية عدم التوافق ،وهو أن الـنظم البرلمانيـة ال يمكـن أن تَـَّدعي
َ
اب سياسي ٌة نشط ٌة ،تش ّاـكل مشـهد التعدديـة الحزبيـة ،وهـذا المشـهد
الديمقراطية ما لم تكن هناك أحز ٌ
ٍ
ٍ
ا
حد ذاته يؤكد وجود تيار ٍ
مختلفة ،تتباين مرئياتها ،وتختلف منطلقاتها عن بعضها،
سياسية
ات
في ّ
ويــنعكس ذلــك علــى مواقفهــا مــن خــالل الن ـواب الــذين ينتمــون لهــذه األح ـزاب مــن القضــايا الدوليــة
التي ترتبط بها المصالح الحيوية للبالد ،فالقيود الحزبية المفترضـة علـى النـواب ،والمؤسسـة علـى

عقيدة الحزب ومذهبه السياسي هـي مـا ستضـع الممارسـة الفعليـة للدبلوماسـية البرلمانيـة فـي أكث َـر
ٍ
موقف حرٍج ،بسبب عدم االنسجام والتوافق في الرأي ،هـذا إن لـم تتسـبب مثـل تلـك األوضـاع
من
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في تعقيدات التمثيل التي قد تفضي إلى تعمد إقصاء األعضاء غير المنسجمين ،والتضـحية بهـم
ٍ
مصلحة للضياع ،أو للفقدان.
في سبيل إنقاذ قضية من مخاطر التهميش ،أو تعرض
وبالتالي ،فـإن المصـالحة الفلسـطينية ومـا يترتـب عليهـا مـن اسـتعادة دور البرلمـان بهيئتـه
العام ــة ف ــي الض ــفة الغربي ــة وقط ــاع غـ ـزة تش ــكل ،أو ينبغ ــي أن تش ــكل ،فرص ــة هام ــة لم ــنح الثق ــة

لبرن ــامج حك ــومي يعب ــر ع ــن تطلع ــات وآم ــال الش ــعب الفلس ــطيني وحقوق ــه المش ــروعة ،وسياس ــته

الخارجي ــة ،بم ــا يس ــهل مواءمته ــا وانس ــجامها م ــع إيق ــاع الدبلوماس ــية البرلماني ــة باعتباره ــا دعام ــة
أساســية للقن ـوات الدبلوماســية الرســمية فــي ظــل العالقــات الدوليــة المعاص ـرة بعــدما أصــبحت مــن

المهام األساسية للبرلمان.

لــذلك ،فإنــه مــن الضــروري والحالــة تلــك ،أن يــتم طــرح رؤيــة واضــحة المعــالم واألهــداف

واألولويــات واألدوات للدبلوماســية البرلمانيــة ،وخاضــعة للتقيــيم المســتمر فــي ضــوء النتــائج ،وهنــا
يمكــن االســتفادة مــن أفكــار ومخرجــات ونتــائج الســيناريو األول المطــروح الــذي عملــت مــن خاللــه
الدبلوماسية البرلمانية في ظروف أصعب بكثيـر مـن هـذا السـيناريو ،ومناقشـتها تحـت قبـة برلمـان

موحد واالستفادة من اإليجابيات وتجنب السلبيات وصوال إلى برنامج متفق عليه ،أو برنامج الحد

األدن ــى ،للدبلوماس ــية البرلماني ــة لتحقي ــق أه ــدافها االس ــتراتيجية ف ــي إنه ــاء االح ــتالل وني ــل حق ــوق
الشــعب الفلســطيني ،وينبغــي أن يحــرص البرلمــان الفلســطيني علــى مراكمــة تجربتــه وخلــق تقاليــد

برلمانيــة واضــحة و ارســخة ف ـي العمــل الدبلوماســي واالهتمــام بهــا وتــدوينها مــن أجــل حفــظ الــذاكرة
واالبتعاد عن األنشطة االرتجالية.
ومهمــا اختلفــت اآلراء تبقــى الدبلوماســية البرلمانيــة بصـ ٍ
ـفة عامـ ٍـة أداة فعليــة ،أثبتــت الكثيــر
من األحداث والتجارب أنها قادرة على تعزيز نشاط الدول وتدعيمها من أجل خدمة الشـعوب فـي

السلم والديمقراطية ،واألمن والتنمية ،ويمكن أن تكون جدا ار أمام أصـحاب النفـوس الضـعيفة التـي

تريد أن تجعل من العالقة بين ما هو طبيعـي ومـا هـو مكتسـب فـي ثقافـة الشـعوب مصـد ار جديـدا

للصراعات ،وتقتضي الضرورة والحال هكذا أن يقـوم البرلمـانيون بتفعيـل دورهـم أكث َـر فـي مكافحـة
الفقــر ،والجهــل ،والمــرض ،واعــداد ب ـرامج المســاعدة ،ومخططــات التعــاون واإلغاثــة ،مــع المتابعــة

ـائل
الدقيقــة ،والمراقبــة المســتمرة عــن قــرب لم ارحــل تطبيــق هــذه الب ـرامج ،وكلهــا فــي الحقيقيــة وسـ ٌ
حقيقي ٌة وملموس ٌة؛ لدعم الديمقراطية ،واألمن االجتماعي ،والتنمية بالعمل الحي والملموس.
وف ــي األعـ ـراف الس ــائدة ت ــدخل الدبلوماس ــية ف ــي اختص ــاص الدول ــة؛ ألنه ــا تُع َنـ ـى بحماي ــة
مصالحها ،ورعايتهـا لـدى الـدول األخـرى ،لكـن فـي العصـر الـراهن ،تعـددت وظـائف الدبلوماسـية،
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وعبر عن ذلـك اشـتراك البرلمانـات
وأصبحت تشمل الجوانب االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافيةَّ ،

تحقيق مباد السلم واألمن ،واألخوة بين الشعوب ،وتحقيـق
الوطنية واإلقليمية والدولية ،مستهدفة
َ
التنمية االقتصادية والديمقراطية (المصباحي.)2333 ،
ويرى الباحث في هذا المجال ،أنه يمكن أن يلعب المجلـس التشـريعي دوره ،خاصـة فيمـا

يتعلــق بالمبــادرات التــي تخــدم القضــايا المتعلقــة بالثوابــت الفلســطينية الوطنيــة ،سـ َّـيما وأن الظــروف

الراهنة تتطلب فعالية أكب َـر للدبلوماسـية الموازيـة لمواجهـة االحـتالل الصـهيوني ،وعدوانـه المتكـرر
على أبناء شعبنا في غزة ،والضفة الغربية ،ومناطق الخط االخضر.
وبخصوص العمل الدبلوماسي البرلماني ،تتحمـل رئاسـة البرلمـان الـدور األول فـي تفعيـل
الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة ،وتحركاتـ ــه السياسـ ــية فـ ــي اتجـ ــاه الـ ــدول الصـ ــديقة فـ ــي الفضـ ــاء العربـ ـ اـي،
ّ
ـدولي ،وهكــذا تشــارك الدبلوماســية لتحقيــق هــذه الغايــة فــي مختلــف المنــابر الدوليــة
ـالمي ،والـ ا
واإلسـ ا
ّ
ّ
البرلمانيــة (المصــباحي ،)2333 ،غيــر أن الالفــت لالنتبــاه أن اآلليـ ا
ـات األخــرى؛ مثــل العالقــات
الخارجية ،والدفاع ،ولجان الصداقة وغيرها ،ال تقوم بالدور المطلوب في مجالها الدبلوماسي؛ بل
تنعدم بداخلها المبادرات؛ بسبب غياب اإلرادة السياسية لرئيس السـلطة الفلسـطينية ،فالمنشـود هـو

ـث تفعيــل اآلليــات ،وتــوفير اإلمكانيــات الماديــة
م ارعــاة مســتلزمات الدبلوماســية البرلمانيــة ،مــن حيـ ُ
والبشرية؛ لمواكبة التوجهات الشـعبية فـي هـذا االتجـاه ،ذلـك أن فصـائل العمـل الفلسـطيني المقـاوم
ا
كل الطاقات؛ إلسماع صوت فلسطين قويا في المحافل الدولية.
طالما نادت بضرورة تعبئة ّ
وعلــى الــرغم مــن تعــدد آليــات ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية ،س ـواء بشــكل

فــردي (مــن خــالل االشــتراك فــي االتحــادات والمنظمــات البرلمانيــة الدوليــة واإلقليميــة) ،أو بشــكل
ثنــائي (مــن خــالل جمعيــات أو لجــان الصــداقة البرلمانيــة) ،إال أن فاعليــة الدبلوماســية البرلمانيــة

حيث فاعلي ُة التأثير ،فعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية
الفلسطينية ال تزال تتسم بالمحدودية من ُ
الفلسطينية الخاصة بـالمجلس التشـريعي مـن خـالل االشـتراك فـي عضـوية المنظمـات واالتحـادات

ـتظم للمجلـس التشـريعي
ـور ق ٌّ
البرلمانية ونشاطها ،نالحظ أنه بمعيـار المشـاركة هنـاك حض ٌ
ـوي ومن ٌ
في المؤتمرات البرلمانيـة المختلفـة ،لكـن وفـق معيـار الفاعليـة والتـأثير؛ فـإن النتيجـة تبـدو محـدودة

للغاية ،أما في الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية التي تتم على مستوى ثنائي مـن خـالل جمعيـات
الصـ ــداقة البرلمانيـ ــة ،فـ ــالمالحظ أيضـ ــا هـ ــو قلـ ــة الزيـ ــارات البرلمانيـ ــة المتبادلـ ــة التـ ــي تـ ــتم وفـ ــق
بروتوكـوالت إنشــاء تلــك الجمعيــات ،وكــذلك عــدم انتظامهــا؛ بســبب الحصــار المحكــم علــى قطــاع
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غزة ،ومنع الوفود البرلمانية من السفر للخارج أحيانا ،سواء من قبل االحتالل ،أو من قبل بعض

دول الجوار (المدهون.)2335 ،

وعلى الرغم من أن موضوع تفعيل الدبلوماسية البرلمانية قضية مهمة ،تحتاج إلى المزيد
من التفصيالت التي ال يمكن تغطيتها ،أو التعبير عنها من خالل هذه الصفحات ،إال أنه يمكـن
ٍ
باختصار شديد -عرض مقترحين في هذا الصدد ،وهى كما يلي-:
–

أوالً :تفعي ــل دور المجل ــس التشـ ـريعي ف ــي االتح ــادات ،والمؤسس ــات البرلماني ــة المختلف ــة ،خاص ــة
االتحاد البرلماني الدولي ،فخالل االجتماعات السـنوية لهـذا االتحـاد ،تتقـدم كـل دول ٍـة أو مجموع ٍـة
ٍ
ـنوي لالتحــاد،
دول ببن ٍـد طـارٍ تـتم مناقشـته؛ بحي ُ
ع األساس َّ
ـث يصــبح هـو الموضـو َ
ـي لالجتمـاع الس اّ
وتوصيات ،وبالتالي ،وعلى سبيل المثال ،في ضوء االنتهاكات اإلسـرائيلية
ات
ٌ
وتصدر بشأنه ق ارر ٌ
للمســجد األقصــى ،ولحقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غ ـزة ،واســتمرار الحصــار الظــالم
ٍ
ٍ
ا
ينس ـق المجلــس
علــيهم لعــدة ســنوات ،وبمباركــة مــن بعــض دول العــالم ،ودول اإلقلــيم ،ولمــاذا ال ّ
التشـريعي مــع برلمانـات الــدول األخـرى الصــديقة لنــا ،وتقـدم بنــدا طارئـا يجــرم التـدخل فــي الشــؤون
الداخلية للدول األخرى ،وذلك خالل االجتماع السنوي المقبل لالتحاد البرلماني الدولي؟

ثانياً :ال بد من قيام المجلس التشريعي بتفعيل بروتوكوالت جمعيات الصـداقة البرلمانيـة الخاصـة

ببرلمانات بعض الدول العربية ،ومع برلمانات الدول األخرى ،والحرص على دوريـة االجتماعـات
البرلمانيــة الثنائيــة التــي تُـ َّ
ـنظم فــي إطــار تلــك الجمعيــات ،والحــرص كــذلك علــى إنشــاء جمعيــات

ـات ص ـ ٍ
ـتم إنش ــاء جمعي ـ ٍ
ـداقة معه ــا بع ــد ،فمث ــل ه ــذه
ص ــداقة برلماني ــة م ــع البرلمان ــات الت ــي ل ــم ي ـ َّ
االجتماعـ ــات البرلمانيـ ــة تـ ــوّافر فرصـ ــا كبي ـ ـرة؛ لتنسـ ــيق المواقـ ــف داخـ ــل المؤسسـ ــات ،واالتحـ ــادات

بأساليب وآليات عمـل البرلمانـات المختلفـة،
البرلمانية اإلقليمية والدولية ،وتبادل الخبرات الخاصة
َ
واالستفادة منها (المدهون.)2335 ،

البـَّد مـن تـوفر عـدة مقتضـيات مـن
ومن أجل ممارسة النشاط
الدبلوماسي البرلم ا
ا
ـاني كـان ُ
ّ
ّ
شــأنها إكســاب هــذا العمــل المزيــد مــن االحترافيــة المهنيــة والكفــاءة والجــدوى والفعاليــة ،ومنهــا هــذه
البنود التالية( :بغورة2332 ،م)34 :

 -3اإللمــام بالقواعــد اإلجرائيــة ،وحســن اســتخدامها ،ومــن هنــا جــاء وصــف الدبلوماســية فــي هــذا
اإلط ــار بأنه ــا " برلماني ــة " التف ــتح عل ــى مختل ــف التوجه ــات وال ــرؤى الحض ــارية بعي ــدا ع ــن
التعصب اإليديولوجي.
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 -2إشـ ـراك مختل ــف أطي ــاف المجتم ــع الم ــدني وقـ ـواه ف ــي بل ــورة المواق ــف ،وتوزي ــع األدوار وطني ــا
ـرص مثلــى؛
ودوليــا ،ويعتبــر عقــد النــدوات ،وتنظــيم الملتقيــات ،واجـراء األيــام الد ارســية ،هــي فـ ٌ
لترقية الثقافة البرلمانية من جهة ،وتطوير الحوار المستمر مع النخب السياسية والتفتح على
قضايا المجتمع.
 -1ال ــوعي العمي ــق بطبيع ــة المواق ــف الوطني ــة الرس ــمية ومغ ازه ــا وأه ــدافها م ــن القض ــايا الوطني ــة
والدولي ــة ،وبتص ــورات المجتم ــع الم ــدني بش ــأن المس ــائل المش ــتركة ا
ذات العالق ــة؛ ك ــدعامات
وقائية وحيوية؛ لتأسيس عالقات طيبة بين مختلف األطراف ،وعلى مختلف األصعدة.
 -4االتص ـ ــاف باالحترافي ـ ــة ،وبالكف ـ ــاءة العلمي ـ ــة والمهني ـ ــة ل ـ ــدى المعني ـ ــين بالعم ـ ــل الدبلوماس ـ ــي
البرلماني ،ومعرفة األهداف المرسومة له.
 -5العم ــل المتواص ــل المنس ــق والمنس ــجم ف ــي مختل ــف المحاف ــل؛ لتوطي ــد جس ــور التع ــاون ب ــين
المجــالس المماثلــة إقليميــا وقاريـا ،وتلــك المنــاظرة دوليــا بشــكل مســتمر ومتجــدد ،اقوامـه تـوازن
ُ
المصالح والتعاون في كنف االحترام المتبادل.
 -6جعــل العمــل الدبلوماســي البرلمــاني فــي خدمــة فضــائل الديمقراطيــة ودعمهــا ،وتكـريس مبــاد
ـات حضــار ٍ
حقــوق اإلنســان ،وتعزيــز الحريــات األساســية ،وحريــة الـرأي والتعبيــر كمقومـ ٍ
ية فــي
المجتمعات المعاصرة.

داف ،ولــيس بالضــرورة
 -7المســاعدة علــى بلــورة المواقــف ،وتوحيــد طــرق العمــل ،مــن حيـ ُ
ـث األهـ ُ
حيث الوسائل ،في إطار من التكامل واالنسجام مع الدبلوماسية الرسمية للدولة.
من ُ
 -8التأكيـ ــد علـ ــى دور الدبلوماسـ ــية الفلسـ ــطينية فـ ــي التأكيـ ــد علـ ــى أهميـ ــة اسـ ــتثمار الدبلوماسـ ــية
البرلمانيــة العربيــة؛ لتوحيــد المواقــف فــي المحافــل الدوليــة؛ إليصــال صــوت الشــعوب العربي ـة
ا
ا
لتبني
المدين للجرائم الصهيونية التي ارتكبت في غزة ،والعمل على َح ّث المنظمات الدولية؛ ّ
ُ
ٍ
ٍ
ق اررات ملزمة ،تضع حدا لمسلسل العنف ،واالعتداء الممنهج على الشعب الفلسطيني.
 -2ضرورة التعاون بين برلمانات الدول األعضاء في منظمـة التعـاون اإلسـالمي؛ لـرفض تكـرار
مسلســل الج ـرائم ضــد اإلنســانية التــي يمارســها الكيــان الصــهيوني كـ ٍ
ـأداة إلجبــار الفلســطينيين
ٍ
ٍ
ظالمة في المستقبل.
تسويات
على قبول
وقــد أظهــرت الس ـوابق التاريخيــة محدوديــة العمــل المتعــدد األط ـراف ،وعجــز الدبلوماســية

الرس ــمية ف ــي أحي ــان كثيـ ـرة ع ــن مواكب ــة تقلب ــات التوجه ــات السياس ــية الخارجي ــة ،أو التواف ــق م ــع
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متغيراتهـا ،لـذا َّ
تجلـت الحاجـة إلــى تحريـك آليـات "هادئـة" متمثلــة أساسـا فـي البرلمانـات ،والمجتمــع
المدني الفاعل ،وجمعيـات الصـداقة واألخـوة بـين البرلمانـات فـي البلـدان الشـقيقة والصـديقة؛ ك ارف ٍـد

مــن الروافــد السياســية المســاعدة علــى تعزيــز جســور بنــاء الثقــة فــي العالقــات الدوليــة الثنائيــة ،أو
المتعددة األطراف.
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اخلامتة
وفيها أهم النتائج والتوصيات:

أوالً :نتائج الدراسة:
توص ــل الباح ــث ف ــي د ارس ــته إل ــى جمل ــة م ــن النت ــائج فيم ــا يتعل ــق بالدبلوماس ــية البرلماني ــة
الفلسطينية ،وقد كانت على النحو التالي:
ـث
توسع مفهوم الدبلوماسية
َّ
َّ .1
وتطوره؛ ليشمل جميع أشكال العالقـات الخارجيـة بـين الـدول؛ حي ُ
أصـبحت الدبلوماســية وسـيلة االتصــال ،والتفــاهم ،والتفـاوض بــين مختلـف الــدول والحكومــات،
وعلى جميع األصعدة ،سواء السياسية ،أو االقتصادية ،أو العسكرية ،أو حتى االجتماعية.

ـاص للدبلوماســية الجماعيــة المفتوح ــة ،تتخــذ فيهــا البرلمان ــات
ط خ ـ ٌّ
 .2الدبلوماســية البرلمانيــة نم ـ ٌ
فعاال لها.
الوطنية من البرلمانات األخرى ،والمنظمات الدولية ،واإلقليمية ،مسرحا َّ

 .3التطــور المعلومــاتي ،والتشــابك االقتصــادي ،والسياســي العــالميَّ ،أدى إلــى زيــادة حاجــة العــالم
الحديث المتسم بتعقيد المصالح للدبلوماسية البرلمانية وتشابكها ،وتنويع ميادينها ،وتوسيعها.
ـتمر بشـ ٍ
ـكل
 .4النشــاط البرلمــاني الفلســطيني تاريخيــا بــدأ منــذ عهــد دولــة الخالفــة العثمانيــة ،واسـ َّ
ط ـ ٍـع خ ــالل عه ــد االنت ــداب البريط ــاني ،واإلدارة المصـ ـرية ،واألردني ــة ،ومرحل ــة االح ــتالل
متق اّ
الصهيوني ،وتُّاوج النشاط األبرز بعد قيام السلطة الفلسطينية.

 .5تعتمــد ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي فلســطين علــى جملــة مــن األع ـراف البرلمانيــة التــي
تراكمت عبر سنوات الممارسة والموروثة من المجلس التشريعي األول لسنة .1996
ٍ
ٍ
حق الرقابة على
.6
لمان َّ
النظام القانوني الفلسطيني يفتقد إلى قو َ
اعد محددة وواضحة ،تمنح البر َ
ُ
ا
المعاهدات تتعلق بالسيادة ،والحـدود،
خاصة وأن تلك
المعاهدات الدولية ،والمصادقة عليهاَّ ،
واألراضي ،والخزينة العامة ،واالتفاقيات السياسية التي ترتبط بالمستقبل الفلسطيني.

ـاظم
 .7لم ُي َخ َّ
صص ضـمن القـانون األساسـي ،أو النظـام الـداخلي للمجلـس ،اإلط ُ
ـار القـانوني الن ُ
ـانوني بش ٍ
ـكل مباش ٍـر
للدبلوماسية البرلمانية في فلسطين ،وبالتالي فقد افتقـرت إلـى التـأطير الق ا
ّ
وواضح.
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ـدة التــي تمـارس حاليـا الدبلوماسـية البرلمانيــة
 .8تعتبـر كتلـة التغييـر واالصــالح هـي الكتلـ َة الوحي َ
باســم المجلــس التش ـريعي الفلســطيني ،وذلــك بعــد تك ـريس االنقس ـام السياسـ اـي الفلســطيني عــام
ّ
ّ
2117م.
 .9مارســت الكتــل والق ـوائم البرلمانيــة –عــدا كتلــة التغييــر واإلصــالح  -جــزءا مــن الدبلوماســية
البرلمانية مـن خـالل تشـكيل مجموعـات عم ٍـل متخصص ٍـة لمتابعـة قضـايا المجلـس التشـريعي
في الضـفة الغربيـة بعـد زيـادة االنقسـام السياسـي الفلسـطيني عـام  ،2117ويعـود غيـاب كتلـة

التغيير واإلصالح إلى تغييبها في السجون الصهيونية ،والزال بعضهم مختطفا حتى اآلن.

 .11يمــارس البرلمــان الفلســطيني النشــاط الدبلوماســي مــن خــالل العديــد مــن األوجــه ،تتمثــل فــي
الجـ ـوالت والزي ــارات الخارجي ــة ،واس ــتقبال الوف ــود البرلماني ــة ،والم ــؤتمرات الخارجي ــة ،ولجـ ـان

الصداقة البرلمانية.

دور فعــاال علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدولي ،خصوصــا فــي
 .11لعبــت الدبلوماســية البرلمانيــة ا
بــدايات تكــوين المجلــس التشـريعي الثــاني عــام  ،2116ومــع فــرض الحصــار السياســي علــى
الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها باالنتخابات التشريعية الثانية.

 .12عــدم االعت ـراف الــدولي بنتــائج االنتخابــات الفلســطينية الثانيــة ،ورفــض التعامــل مــع الجانــب
التنفيــذي للســلطة (الحكومــة العاش ـرة) ،أعطــى دفعــة قويــة للحركــة السياســية داخــل البرلمــان

لكسر الجمود في العالقات الدولية ،وهي حالة فريدة ونوعية.

 .13أدت أحـ ــداث ثـ ــورات الربيـ ــع العربـ ــي إلـ ــى زيـ ــادة إيجابيـ ــة كبي ـ ـرة فـ ــي حجـ ــم وشـ ــكل ونوعيـ ــة
الدبلوماســية البرلمانيــة التــي مارســها المجلــس التش ـريعي الفلســطيني ،وجــاءت بنتــائج إيجابيــة

على أصعدة متعددة ومختلفة.
 .14كان لالنقسام السياسي األثر األبرز واألهم ،وبشكل سلبي ،علـى أداء الدبلوماسـية البرلمانيـة
الفلسطينية.

 .15كان للجوالت الخارجية التي قامت بها الوفود البرلمانية أثر إيجابي كبير ،سواء على صـعيد
مناصـ ـ ـرة القض ـ ــية الفلس ـ ــطينية ،أو عل ـ ــى ص ـ ــعيد زي ـ ــادة تـ ـ ـرابط الدبلوماس ـ ــية البرلماني ـ ــة م ـ ــع

البرلمانات الخارجية.
 .16ع ــدم وج ــود متابع ــات برلماني ــة أو إداري ــة لمجموع ــة رواب ــط الص ــداقة البرلماني ــة الت ــي َّ
وقعه ــا
المجلس التشريعي مع عدد من البرلمانات الخارجية المختلفة.
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 .17فاعلية الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ال تزال تتسم بالمحدودية من حيث فاعلية التأثير.
 .18مارس ـ ــت الدبلوماس ـ ــية البرلماني ـ ــة الفلس ـ ــطينية ض ـ ــغطا هام ـ ــا عل ـ ــى الدبلوماس ـ ــية البرلماني ـ ــة
اإلسرائيلية ،وأحرجتها في عدد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية.

 .19الدبلوماســية البرلماني ـة الفلســطينية قابلــة للتطـ ا
ـور بشــكل كبيــر ،خصوصــا إذا مــا تـ َّـم اســتغالل
التعــاطف الــدولي والعربــي واإلســالمي االســتغالل األمثـ َـل؛ لتحقيــق المناصـرة لقضــايا الشــعب
الفلسطيني.

ال فـي تعميـق العالقـات الفلسـطينية مـع العـالمين العربـي
ـام َّ
 .21للدبلوماسية البرلمانية دور ه ٌّ
وفعـ ٌ
واإلسالمي.
 .21ت ــأثرت الدبلوماس ــية البرلماني ــة الفلس ــطينية بش ــكل كبي ــر ج ــدا ب ــالمتغيرات اإلقليمي ــة والدولي ــة،
وخاصة بعد ثورات الربيع العربي ،وقد تصل أحيانا لمرحلة العجز عن ٍ
أداء كامل لمهامها.
 .22شــكلت الوفــود البرلمانيــة والشــعبية القادمــة مــن الخــارج جــزءا هامــا مــن الدبلوماســية البرلمانيــة
الفلسطينية.

ثانياً :توصيات الدراسة:

بناء على نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعـة مـن التوصـيات ،والتـي كانـت علـى
ً
النحو التالي:
المشــرع الفلســطيني بتعــديل النظــام الــداخلي للمجلــس التش ـريعي؛ بإضــافة م ـواد
 .1ضــرورة قيــام ُ
ت ــنظم ممارس ــة الدبلوماس ــية البرلماني ــة ،الس ــيما التركي ــز عل ــى اإلط ــار الع ــام له ــذه الممارس ــة
وأهدافها وحدودها ،والتمييز بين الممارسة الفردية من النائب والممارسة الجماعية عـن طريـق

الوفود البرلمانية.

يعي؛ بإنشـاء إدارٍة للعالقـات الدبلوماسـية ،تتــابع
 .2ضـرورة تطـوير العمـل اإلداراّي للمجلـس التشـر ا
ّ
ا
العالقات الداخلي َة والخارجية للبرلمان ،وعدم اقتصارها على اإلجراءات التنسيقية؛ ليتوافق مع
المفهوم الحديث للدبلوماسية البرلمانية ،ا
ودورها في تدعيم السياسة الخارجية للدول.

السياسي الحاصل في السـلطة الفلسـطينية ،أو تخفيفـه ،بمـا يسـمح
 .3العمل على إنهاء االنقسام
ا
ّ
ٍ
ٍ
سياسية واحـدة ،وعـدم التعبيـر الدبلوماس اـي السياس اـي
كمؤسسة
يعي
بانتظام عقد المجلس التشر ا
ّ
ّ
ّ
بص ــورة الح ــزب السياس ــي وش ــكله ،أو الكتل ــة البرلماني ــة ،وت ــدعيم العم ــل المؤسس ـ اـي للمجل ــس
ّ
التشريعي.
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 .4ض ــرورة الب ــدء الف ــوري بعق ــد جلس ــات المجل ــس التشـ ـريعي ف ــي الض ــفة الغربي ــة وقط ــاع غـ ـزة،
وانتخاب هيئة رئاسة جديدة؛ لتمكين المجلس التشريعي من ممارسة وظائفه الدسـتورية بشـكل

ُح ٍّر ومطلق.

 .5العمل على تدعيم دور المجلس التشريعي في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية موازيـة ومسـاندة
وداعم ـ ــة للنش ـ ــاط الدبلوماس ـ ــي للس ـ ــلطة التنفيذي ـ ــة الت ـ ــي تمارس ـ ــها الحكومـ ـ ـة ،وو ازرة الش ـ ــؤون
تعبر عن الدبلوماسية الشعبية المنتخبة كر ٍ
عبر عن الممارسـة
افد ديمقر ٍ
الخارجية؛ ُ
اطي ُي اّ
كونها اّ
ّ
الديمقراطية الفعلية.

ـاني؛ مــن خــالل تطــوير العمــل بلجــان
 .6ضــرورة التأكيــد علــى زيــادة النشــاط الدبلوماسـ اـي البرلمـ ا
ّ
ّ
تم عق ُـدها خـالل السـنوات الماضـية ،والعمـل علـى عقـد لجـان صـداقة
الصداقة البرلمانية التي َّ
برلمانية جديدة.

ـاني؛ وتفعي ـ ــل ال ـ ــدور السياس ـ ــي للبرلم ـ ــان
 .7التركي ـ ــز عل ـ ــى زي ـ ــادة النش ـ ــاط الدبلوماس ـ ـ اـي البرلم ـ ـ ا
ّ
ّ
كونـه يمثــل القاعـدة الديمقراطيــة فــي النظــام السياسـي الفلســطيني؛ واالهتمــام بهــذا
الفلسـطيني؛ ُ
الفلسطيني في المحافل البرلمانية والدولية.
الجانب لدعم قضايا الشعب
ا
ّ
ـاني كنشـ ٍ
ـعبي م ـو ٍاز؛ لحشــد
ـاط شـ ٍ
 .8يجــب العمــل علــى توســيع دائ ـرة النشــاط الدبلوماسـ اـي البرلمـ ا
ّ
ّ
ّ
المدني والمنظمات الدولية.
اإلنساني في مؤسسات المجتمع
االجتماعي و
الدعم
ا
ا
ا
ّ
ّ
ّ
ا
ـك الحصــار عــن الشــعب الفلســطيني،
 .9يجــب فــتح آفــاق الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية؛ لفـ ّ
ا
بحق الشعب الفلسطيني،
العدو الصهيوني الذي َيعاي ُث فسادا وقتال اّ
ودعم قضاياه في مواجهة ّ
ومؤسساته.

 .11اســتغالل دور الدبلوماســية البرلمانيــة فــي تعميــق العالقــات الخارجيــة ،وجلـ ا
ـب الــدعم الواســع
َ
للشــعب الفلســطيني ،وتصــليب سياســة قيادتــه فــي مواجهــة السياســة الصــهيونية ،بكـ اّـل أشــكال
المقاومة.
وك اـل إلـيهم
 .11العمل على حريـة حركـة أعضـاء المجلـس التشـريعي؛ ليقومـوا بـدورهم السياس ا
الم َ
ـي ُ
ّ
من الشعب في شرح قضاياه للعالم الخارجي.
جديدة للتواصل الشعبي مـع األمـة العربيـة واإلسـالمية؛ كامت ٍ
ٍ
 .12العمل على فتح ٍ
ـداد دين ٍـي،
آفاق
ّ
وسياسي للشعب الفلسطيني ،يماثّل عمقا حضاريا وثقافيا ،ال يمكـن تجـاوزه
يخي
ٍ
وقومي ،وتار ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
في وحدة المصير ،والتاريخ المشترك ،خاصة وأن االحتالل الصهيوني خطـر علـى المنطقـة
كلها ،واليهود هم َشر الدواب عند الله ،ويقولون :ليس علينا في األميين سبيل.
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ـاني ف ــي المش ــاركات البرلماني ــة عل ــى الص ــعيد
 .13العم ــل عل ــى زي ــادة النش ــاط الدبلوماس ـ اـي البرلم ـ ا
ّ
ّ
الدولي في المؤتمرات اإلقليمية والدولية.
اإلقليمي و ا
ا
ّ
ّ
ـي
 .14العمــل علــى توحيــد المؤسســات السياســية الفلســطينية ،وخاصــة التــي تصــنع الق ـرَار السياسـ َّ
ـي
دوره الحقيقـ َّ
الفلسـ َّ
ـطيني ،وتوحيــد التمثيــل السياســي الفلســطيني؛ ليأخــذ البرلمــان الفلســطيني َ
في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية.

 .15استغالل التقنيات الحديثة في مجال االتصـاالت وتكنولوجيـا التواصـل؛ بهـدف تحقيـق المزيـد
ا
ظل استمرار الحصار الجغرافي على قطاع غزة.
من التواصل مع العالم الخارجي في ّ
 .16توصي الد ارسـة بـأن ُيبـذل جهـد قـوي مـن أجـل تشـكيل لج ٍ
خاصـ ٍة بفلسـطين ضـمن اللجـان
ـان َّ
الدائمــة للبرلمانــات العربيــة؛ أســوة بمــا هــو معمــول بــه ،فــي البرلمانــات األردنــي ،والع ارقــي،
والبحريني واألندونيسي.

ـذل جهـ ٍـد أكبـ َـر مــن اق َب ـ ال الوفــود البرلمانيــة؛ لزيــادة العالقــات الدوليــة مــع جميــع االتحــادات
 .17بـ ُ
والجمعيات البرلمانية العربية واإلسالمية والدولية.
تدرس في
أحد المساقات الهامة التي َّ
 .18توصي الدراسة بأن يكون مساق الدبلوماسية البرلمانية َ
الجامع ــات الفلس ــطينية ض ــمن الكلي ــات المتخصص ــة ،وخاص ــة العالق ــات العام ــة والد ارس ــات
السياسية.

دور فاع ٌـل أكثـر للدبلوماسـية البرلمانيـة فـي أوروبـا؛ لتطـوير
 .19توصي الدراسة بأن يكون هنـاك ٌ
ا
ظل تطور الموقف
العالقات مع برلمانات الدول األوروبية واإلسكندنافية ،خاصة السويد في ّ
السويدي من القضية الفلسطينية إيجابا.
 .21وضع آلية واضحة للتعاون ما بـين المجلـس التشـريعي ومؤسسـات المجتمـع المـدني ،خاصـة
العاملة في قطاع غزة؛ من أجل التعاون المثمر لعالقات هذه المؤسسـات بـبعض البرلمانـات
والمؤسسات الدولة.
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جدول رقم)03( :

جدول النتائج والتوصيات
م
.3

أهم النتائج

جهة االختصاص

أهم التوصيات

المشرع الفلسطيني بتعديل
النظام القانوني الفلسـطيني يفتقـد إلـى ضرورة قيام ُ
ُ
ٍ
ٍ
قواع ـ ـ ـ ـ َـد مح ـ ـ ـ ــددة وواض ـ ـ ـ ــحة ،تم ـ ـ ـ ــنح النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ وذلك

حق الرقابة على المعاهدات بإضافة مواد تمنح البرلمان حق المصادقة
لمان َّ
البر َ
خاص ــة على المعاهدات الدولية وتنظم ممارسة
الدولي ــة ،والمص ــادقة عليه ــاَّ ،
وأن تلـك المعاه ا
ـدات تتعلـق بالسـيادة ،الدبلوماسية البرلمانية ،السيما التركيز

المجلس التشريعي
الفلسطيني

والح ـ ـ ـ ـ ــدود ،واأل ارض ـ ـ ـ ـ ــي ،والخزين ـ ـ ـ ـ ــة على اإلطار العام لهذه الممارسة وأهدافها

العام ــة ،واالتفاقي ــات السياس ــية الت ــي وحدودها ،والتمييز بين الممارسة الفردية
ترتبط بالمستقبل الفلسطيني.

من النائب والممارسة الجماعية عن
طريق الوفود البرلمانية.

.2

المشرع الفلسطيني بتعديل
ل ـ ـ ـ ـ ــم ُي َخ َّ
ص ـ ـ ـ ـ ــص ض ـ ـ ـ ـ ــمن الق ـ ـ ـ ـ ــانون ضرورة قيام ُ
األساسـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أو النظـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــداخلي النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ وذلك
ـاظم بإضافة مواد تنظم الدبلوماسية البرلمانية
للمجلـ ــس ،اإلطـ ـ ُ
ـار القـ ــانوني الن ـ ـ ُ
للدبلوماســية البرلمانيــة فــي فلســطين ،وبما يسمح بضرورة تطوير العمل اإلداراّي

المجلس التشريعي
الفلسطيني

يعي؛ بإنشاء إدارٍة للعالقات
وبالتـ ــالي فقـ ــد افتقـ ــرت إلـ ــى التـ ــأطير للمجلس التشر
اّ
ا
ٍ
ٍ
العالقات الداخلي َة
الدبلوماسية ،تتابع
مباشر وواضح.
بشكل
القانوني
اّ
والخارجية للبرلمان ،وعدم اقتصارها على
اإلجراءات التنسيقية؛ ليتوافق مع المفهوم

الحديث للدبلوماسية البرلمانية ،ا
ودورها في
تدعيم السياسة الخارجية للدول.
.1

السياسي
تعتبــر كتلــة التغيي ــر واالصــالح ه ــي العمل على إنهاء االنقسام
اّ
ـدة التـ ــي تمـ ــارس حاليـ ــا الحاصل في السلطة الفلسطينية ،أو
الكتل ـ ـ َة الوحيـ ـ َ

الدبلوماســية البرلمانيــة باســم المجلــس تخفيفه ،بما يسمح بانتظام عقد المجلس
ٍ
ٍ
سياسية واحدة ،وعدم
كمؤسسة
يعي
التش ـ ـ ـريعي الفلسـ ـ ــطيني ،وذلـ ـ ــك بعـ ـ ــد التشر
اّ
السياسي بصورة
الدبلوماسي
السياسي الفلسـطيني التعبير
تكريس االنقسام
اّ
اّ
ّ
اّ
الحزب السياسي وشكله ،أو الكتلة
عام 2117م.
البرلمانية،

وتدعيم

للمجلس التشريعي.
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المؤسسي
اّ

جميع الكتل والقوائم
البرلمانية داخل
المجلس التشريعي
الفلسطيني

الخاتمة

م
.4

أهم التوصيات

أهم النتائج

يم ــارس البرلم ــان الفلس ــطيني النش ــاط  العم ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـدعيم دور المجل ـ ـ ـ ــس
الدبلوماسـ ــي مـ ــن خـ ــالل العديـ ــد مـ ــن
األوج ـ ـ ـ ـ ــه ،تتمث ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــي الجـ ـ ـ ـ ـ ـوالت

والزيارات الخارجيـة ،واسـتقبال الوفـود
البرلمانيـ ـ ــة ،والمـ ـ ــؤتمرات الخارجيـ ـ ــة،
ولجان الصداقة البرلمانية.

التشـ ـ ـ ـريعي ف ـ ـ ــي ممارس ـ ـ ــة الدبلوماس ـ ـ ــية

البرلمانيـ ــة لكـ ــي تكـ ــون موازيـ ــة ومسـ ــاندة

وداعمـ ـ ــة للنشـ ـ ــاط الدبلوماسـ ـ ــي للسـ ـ ــلطة
التنفيذيــة التــي تمارســها الحكوم ـة ،وو ازرة

تعب ـ ــر ع ـ ــن
الش ـ ــؤون الخارجي ـ ــة؛ ُ
كونه ـ ــا اّ
الدبلوماسـ ـ ــية الشـ ـ ــعبية المنتخبـ ـ ــة ك ارفـ ـ ـ ٍـد

جهة االختصاص
ال
مجلس الوزراء ممث ً
بوزارة الخارجية
الفلسطينية معتمدة
على سفارات دولة
فلسطين في الخارج

عبـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــن الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة
ديمق ارطـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـي ُي اّ
ٍّ
الديمقراطية الفعلية.
 ضـ ـ ــرورة التأكيـ ـ ــد علـ ـ ــى زيـ ـ ــادة النشـ ـ ــاط
لماني؛ من خالل تطوير
الدبلوماسي البر
اّ
اّ
تم
العمل بلجان الصداقة البرلمانية التي َّ

عقدها خالل السنوات الماضية ،والعمـل
ُ
على عقد لجان صداقة برلمانية جديدة.
.5

دور
لعبـ ـ ـ ــت الدبلوماسـ ـ ـ ــية البرلمانيـ ـ ـ ــة ا
فعـ ـ ـ ــاال علـ ـ ـ ــى الصـ ـ ـ ــعيدين اإلقليمـ ـ ـ ــي

والدولي ،خصوصا فـي بـدايات تكـوين
المجل ـ ـ ـ ــس التشـ ـ ـ ـ ـريعي الث ـ ـ ـ ــاني ع ـ ـ ـ ــام

التركيـ ــز علـ ــى زيـ ــادة النشـ ــاط الدبلوماسـ ـ اـي
ّ
لماني؛ وتفعيل الدور السياسي للبرلمان
البر
اّ
كونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه يمث ـ ـ ـ ـ ـ ــل القاع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني؛ ُ
الديمقراطيـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي النظـ ـ ـ ـ ـ ــام السياسـ ـ ـ ـ ـ ــي

 ،2116وم ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الحص ـ ـ ـ ـ ـ ــار الفلســطيني؛ واالهتمــام بهــذا الجانــب لــدعم

المجلس التشريعي
الفلسطيني وسفارات
دولة فلسطين في
الخارج

ـطيني فـ ــي المحافـ ــل
السياســي علــى الحكومــة العاشـرة التــي قضـ ــايا الشـ ــعب الفلسـ ـ
اّ
شـ ـ ــكلتها حركـ ـ ــة حمـ ـ ــاس بعـ ـ ــد فوزهـ ـ ــا البرلمانية والدولية.
باالنتخابات التشريعية الثانية.

.6

عـ ـ ـ ـ ــدم االعت ـ ـ ـ ـ ـراف الـ ـ ـ ـ ــدولي بنتـ ـ ـ ـ ــائج يجـ ـ ــب فـ ـ ــتح آفـ ـ ــاق الدبلوماسـ ـ ــية البرلمانيـ ـ ــة
ا
ـك الحص ـ ــار ع ـ ــن الش ـ ــعب
االنتخاب ـ ـ ـ ـ ــات الفلس ـ ـ ـ ـ ــطينية الثانيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الفلس ـ ــطينية؛ لف ـ ـ ّ
ورفــض التعامــل مــع الجانــب التنفيــذي الفلس ـ ــطيني ،ودع ـ ــم قض ـ ــاياه ف ـ ــي مواجه ـ ــة

للسـ ــلطة (الحكومـ ــة العاش ـ ـرة) ،أعطـ ــى العـ ّا
ـث فســادا وقــتال
ـدو الصــهيوني الــذي َيعايـ ُ
دفعـ ــة قويـ ــة للحركـ ــة السياسـ ــية داخـ ــل
بحق الشعب الفلسطيني ،ومؤسساته.
اّ
البرلمــان لكســر الجمــود فــي العالقــات

الدولية ،وهي حالة فريدة ونوعية.

034

رئاسة السلطة
الفلسطينية واتحادات
البرلمانات العربية
والدولية

الخاتمة

م
.7

أهم التوصيات

أهم النتائج

كــان للج ـوالت الخارجيــة التــي قامــت اسـ ــتغالل دور الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة فـ ــي
بهـ ــا الوفـ ــود البرلماني ـ ــة أثـ ــر إيج ـ ــابي تعميــق العالقــات الخارجيــة ،وجلـ ا
ـب الــدعم
َ
كبيـ ــر ،س ـ ـواء علـ ــى صـ ــعيد مناص ـ ـرة الواس ـ ـ ــع للش ـ ـ ــعب الفلس ـ ـ ــطيني ،وتص ـ ـ ــليب

جهة االختصاص
المجلس التشريعي
الفلسطيني

القضــية الفلســطينية ،أو علــى صــعيد سياس ـ ـ ــة قيادتـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي مواجهـ ـ ـ ــة السياسـ ـ ـ ــة
ا
بكل أشكال المقاومة.
زيـ ــادة ت ـ ـرابط الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة الصهيونيةّ ،
مع البرلمانات الخارجية.

.8

الحــظ الباحــث عــدم وجــود متابعــات ضـ ـ ــرورة تطـ ـ ــوير العمـ ـ ــل اإلداراّي للمجل ـ ـ ـس
يعي؛ بإنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إدا ٍرة للعالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
برلماني ــة أو إداري ــة لمجموع ــة رواب ــط التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
اّ
وقعهـ ـ ـ ــا الدبلوماسـ ـ ـ ــية ،تتـ ـ ـ ــابع العالقـ ـ ـ ـ ا
الصـ ـ ـ ــداقة البرلمانيـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي َّ
ـات الداخلي ـ ـ ـ ـ َة
المجل ـ ــس التشـ ـ ـريعي م ـ ــع ع ـ ــدد م ـ ــن والخارجيــة للبرلمــان ،وعــدم اقتصــارها عل ــى

البرلمانات الخارجية المختلفة.

أمانة سر المجلس
التشريعي الفلسطيني
واألمانة العامة

اإلجـ ـراءات التنس ــيقية؛ ليتواف ــق م ــع المفه ــوم

الحــديث للدبلوماســية البرلمانيــة ،ا
ودورهــا فــي
تدعيم السياسة الخارجية للدول.

.2

فاعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدبلوماس ـ ـ ـ ـ ـ ــية البرلماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة العمــل علــى حريــة حركــة أعضــاء المجلــس

الفلســطينية ال تـزال تتســم بالمحدوديــة التشـ ـ ـ ـ ـريعي؛ ليقومـ ـ ـ ـ ـوا ب ـ ـ ـ ــدورهم السياس ـ ـ ـ ـ اـي
ّ
وك ال إليهم من الشعب في شرح قضـاياه
من حيث فاعلية التأثير.
الم َ
ُ
للعالم الخارجي.

 .33مارس ـ ـ ـ ـ ــت الدبلوماس ـ ـ ـ ـ ــية البرلماني ـ ـ ـ ـ ــة اسـ ــتغالل دور الدبلوماسـ ــية البرلمانيـ ــة فـ ــي
الفلس ـ ـ ـ ــطينية ض ـ ـ ـ ــغطا هام ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى تعميــق العالقــات الخارجيــة ،وجلـ ا
ـب التأييــد
َ
الدبلوماس ـ ــية البرلماني ـ ــة اإلسـ ـ ـرائيلية ،الواس ـ ـ ــع للش ـ ـ ــعب الفلس ـ ـ ــطيني ،وتص ـ ـ ــليب

وزارة الخارجية
الفلسطينية وسفاراتها
في الخارج.
المجلس التشريعي
ووزارة الخارجية
الفلسطينية وجامعة

وأحرجته ـ ــا ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن اللق ـ ــاءات سياس ـ ـ ــة قيادتـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي مواجهـ ـ ـ ــة السياسـ ـ ـ ــة الدول العربية ومنظمة
ا
بكل أشكال المقاومة.
والمؤتمرات الدولية.
المؤتمر اإلسالمي
الصهيونيةّ ،
ـاق جديـ ـ ٍ
 .33الدبلوماسـ ـ ــية البرلماني ـ ـ ـة الفلس ـ ـ ــطينية العمـ ــل علـ ــى فـ ــتح آفـ ـ ٍ
ـدة للتواصـ ــل
المجلس التشريعي
ا
للتطور بشـكل كبيـر ،خصوصـا
قابلة

إذا مــا تـ َّـم اســتغالل التعــاطف الــدولي
والعربـ ـ ـ ـ ــي واإلسـ ـ ـ ـ ــالمي االسـ ـ ـ ـ ــتغالل

األمثـ ـ َـل؛ لتحقيـ ــق المناص ـ ـرة لقضـ ــايا
الشعب الفلسطيني.

الشـ ــعبي مـ ــع األمـ ــة العربيـ ــة واإلسـ ــالمية؛
كامت ٍ
يخي وسياسـ ٍـي
ـومي ،وتـار
ـداد دين ٍـي ،وق
الفلسطيني ووزارة
ّ
ٍّ
ٍّ
ّ
للش ــعب الفلس ــطيني ،يماثّــل عمق ــا حض ــاريا الخارجية الفلسطينية
وثقافيـ ـ ـ ــا ،ال يمكـ ـ ـ ــن تجـ ـ ـ ــاوزه فـ ـ ـ ــي وحـ ـ ـ ــدة بالتعاون مع السفارات
المصــير ،والت ــاريخ المش ــترك ،خاص ــة وأن الفلسطينية في الخارج
ومجلس الوز ارء

االحــتالل الصــهيوني خطــر علــى المنطقــة

كلهــا ،واليهــود هــم َشــر الــدواب عنــد اللــه،
ويقولون :ليس علينا في األميين سبيل.

035

ومنظمة المؤتمر
اإلسالمي

الخاتمة

م

أهم التوصيات

أهم النتائج

ـام توصــي الد ارســة بــأن ُيبــذل جهــد قــوي مــن
 .32للدبلوماس ـ ـ ـ ــية البرلماني ـ ـ ـ ــة دور ه ـ ـ ـ ـ ٌّ
خاص ٍة بفلسـطين ضـمن
َّ
ال ف ـ ـ ـ ـ ــي تعمي ـ ـ ـ ـ ــق العالق ـ ـ ـ ـ ــات أجل تشكيل لجا ٍن َّ
وفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

جهة االختصاص
المجلس التشريعي
الفلسطيني والسفارات

الفلس ـ ـ ــطينية م ـ ـ ــع الع ـ ـ ــالمين العرب ـ ـ ــي اللج ــان الدائم ــة للبرلمان ــات العربي ــة؛ أس ــوة الفلسطينية في الخارج
بمـ ـ ــا هـ ـ ــو معمـ ـ ــول بـ ـ ــه ،فـ ـ ــي البرلمانـ ـ ــات

واإلسالمي.

واتحاد البرلمانات

األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،والع ارقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،والبحرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

العربية واإلسالمية

 .31ت ـ ـ ـ ـ ـ ــأثرت الدبلوماس ـ ـ ـ ـ ـ ــية البرلماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ــتغالل التقنيـ ـ ــات الحديثـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال

المجلس التشريعي

واألندونيسي.
الفلس ـ ـ ـ ـ ــطينية بش ـ ـ ـ ـ ــكل كبي ـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ـ ــدا االتص ــاالت وتكنولوجي ــا التواص ــل؛ به ــدف
ب ـ ـ ـ ـ ــالمتغيرات اإلقليمي ـ ـ ـ ـ ــة والدولي ـ ـ ـ ـ ــة ،تحقيـ ــق المزيـ ــد مـ ــن التواصـ ــل مـ ــع العـ ــالم

الفلسطيني

وخاصــة بعــد ثــورات الربيــع العرب ــي ،الخـ ـ ــارجي فـ ـ ــي ظـ ـ ـ اّـل اسـ ـ ــتمرار الحصـ ـ ــار
وقد تصل أحيانـا لمرحلـة العجـز عـن الجغرافي على قطاع غزة.
ٍ
أداء كامل لمهامها.

دور
 .34ش ـ ــكلت الوف ـ ــود البرلماني ـ ــة والش ـ ــعبية توص ـ ــي الد ارس ـ ــة ب ـ ــأن يك ـ ــون هن ـ ــاك ٌ
القادمــة مــن الخــارج جــزءا هامــا مــن فاعـ ٌـل أكثــر للدبلوماســية البرلمانيــة القادمــة
الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.

مـ ــن الخـ ــارج عبـ ــر الوفـ ــود السـ ــيما الوفـ ــود
األوروبي ـ ــة وذل ـ ــك لتط ـ ــوير العالق ـ ــات م ـ ــع

برلمانــات ال ــدول األوروبيــة واإلس ــكندنافية،

خاصـ ــة السـ ــويد فـ ــي ظـ ـ اّـل تطـ ــور الموقـ ــف
السويدي من القضية الفلسطينية إيجابا.

"جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى النتائج والتوصيات"
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المجلس التشريعي
الفلسطيني

قائمة المراجع

الفهارس

قائمة املراجع
أوالً :الكتب:
 األقداحي ،هشام (" ،)2333علم التفاوض الدولي واالتصال الدبلوماسي" ،الطبعة األولى،
مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ،مصر.

 بدوي ،محمد طه (" ،)3273مدخل إلى عالم العالقات الدولية" ،الدار المصرية للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان.

 جيمﺲ دورتي ،روبرت (" ،)3285النظريات المتضاربة في العالقات الدولية" ،ترجمة وليد
عبد الحي ،كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ،الكويت.

 الدحدوح ،سليمان وسيسالم ،مازن ومهنا ،اسحاق (" ،)2334سلسلة القوانين الفلسطينية –
القانون األساسي الفلسطيني" الجزء الثامن عشر ،مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي ،غزة،
فلسطين.

 سرور ،أحمد فتحي (" ،)3227الدبلوماسية البرلمانية من أجل الديمقراطية والتعاون
الدولي" ،دار الكتب ،القاهرة ،مصر.

 السفري ،عيسى (" ،)3217فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية" ،مكتبة فلسطين
الجديدة ،يافا ،فلسطين.

 شبانة ،عبﺪ الفتاح (" ،)2332الدبلوماسية :القواعد القانونية ،الممارسة العلمي،
المشكالت الفعلية" ،مكتبة مدبولي ،القاهﺮة ،مصر.

 صافي ،يوسف (" ،)2338تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني  ،"6008-0992مركز
هدف لحقوق اإلنسان ،غزة ،فلسطين

 طشطوش ،هايل (" ،)2333مقدمه في العالقات الدولية" ،الطبعة األولى ،دار الكندي
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 أبو عامر ،عالء (" ،)2333الوظيفة الدبلوماسية :نشأتها ،مؤسساتها ،قواعدها،
قوانينها" ،الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 أبو عامر ،عالء (" ،)2334العالقات الدولية :الظاهرة والعلم الدبوماسية واالستراتيجية"،
الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 عبد العزيز ،أشرف (" ،)2333الدبلوماسية البرلمانية" ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية
واالستراتيجية ،القاهرة ،مصر.

 عريقات ،صائب (" ،)2338الحياة مفاوضات" ،قسم العلوم السياسية ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 العقابي ،على عودة (" ،)2333العالقات الدولية :دراسة تحليلية في األصول والنشأة
والتاري والنظريات" ،دار الرواد للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،بغداد ،العراق

 العمر ،علي شفيق (" ،)3223العالقات الدولية فـي العصـر الحـديث" ،دار نشر المعرفة،
الرباط ،المغرب.

 العموري ،عمر (" ،)3227تاري مدينة دمشق :تحقيق عمر بن غرامة العموري" ،لإلمام
ابن عساكر ،الجزء التاسع والخمسون ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 فوق العادة ،سموحي (" ،)3271الدبلوماسية الحديثة" ،الطبعة االولى ،دمشق ،دار اليقظة،
سوريا.

 قريع ،أحمد (" ،)2336الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفلسطينية" ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان.

 كوالر ،دانيال (" ،)3285العالقات الدولية" ،ترجمة خضر خضر ،دار الطليعة للنشر،
بيروت ،لبنان.

 مجدالني ،أحمد (" ،)2334مجلس تشريعي منتخب" ،االئتالف من أجل النزاهة والمسائلة–
أمان ،رام الله ،فلسطين.

 مجموعة باحثين (" ،)2333المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطا غزة
 ،"6000-0992مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبنان.

 محمد ،فاضل (" ،)3268الدبلوماسية في النظرية والتطبيق" ،و ازرة الثقافة العراقية ،الطبعة
الثانية ،بغداد ،العراق
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 مقلد ،إسماعيل صبري (" ،)3285العالقات السياسية الدولية :دراسة في األصول
والنظريات" ،دار السالسل ،الكويت.

 ميشيل ،موور (" ،)3278قاموس الموسوعة التاريخية" ،الطبعة الثانية ،ترجمة البشير
أبرزاق ،الرباط ،المغرب.

 الناصر ،عبد الواحد (" ،)2334المتغيـرات الدوليـة الكبـرا ،متغيـرات السياسـة الدوليـة فـي
بدايـة القـرن الحـادي" ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب.

 الهاشمي ،مجدي (" ،)2331العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد" ،دار أسامة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الوحيدي ،فتحي (" ،)3226التطورات الدستورية في فلسطين من ،"0994-0901
الطبعة الثانية ،مطابع السالم ،غزة ،فلسطين.

ثانياً :الرسائل العلمية:

 اشتية ،عمر ( " ،)2332تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلماني وأثر ذلك في تعزيز
المشاركة السياسية " ،")6009-0992جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،نابلس،

فلسطين.

 سحويل ،صدام (" ،)2334مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل اشكالية الدولة
ومنظمة التحرير الفلسطينية" ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،رسالة ماجستير،
غير منشورة ،غزة ،فلسطين.

 الشيخ عيد ،صادق (" ،)2331تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة االسالمية حماس"،
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،غزة ،فلسطين.

 صالحات ،أنس (" ،)2335دور الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على مواقف

وسياسات االتحاد األوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين (-6004

 ،")6002جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،نابلس ،فلسطين.

 عمارة ،موسى (" ،)2334دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية أثناء
الحصار على محافظات غزة  ،"6002-6002أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،

رسالة ماجستير ،غير منشورة ،غزة ،فلسطين.
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 عيروط ،عصام (" ،)2333الدبلوماسية الفلسطينية في المفاوضات الفلسطينية-
االسرائيلية وأثرها في تحقيق الدولة الفلسطينية" ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير،

نابلس ،فلسطين.

 عيسى ،محمد (" ،)2332موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في العالم"،
جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،نابلس ،فلسطين.

ثالثاً :المجالت العلمية وأو ار العمل:
 األغا ،أمجد (" ،)2335قراءة في اإلطار القانوني للديبلوماسية البرلمانية الفلسطينية"
ورقة بحثية غير منشورة ،غزة ،فلسطين.

 بغورة ،صبحة (" ،)2332الدبلوماسية البرلمانية" ،مجلة المثقف ،العدد  ،2385فبراير
 ،2332مؤسسة المتثف العربي ،سدني ،استراليا.

 بوشنة ،علي (" ،)2334الدبلوماسية البرلمانية االفا والتحديات" ،مجلة الصحراء سكوب،
العدد  ،12الرباط ،المغرب.

 التارزي ،عبد الهادي (" ،)3273الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السنة النبوية" ،مجلة
المنهل المغربية ،العدد ( ،)37السنة السابعة ،تونس.

 الخزندار ،سامي (" ،)2333المنع الوقائي للصراعات األهلية والدولية ،إطار نظري"،
المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( ،)12لبنان.
 توفيق ،عمر كمال (" ،)3228الدبلوماسية اإلسالمية والعالقات السلمية مع الصليبيــن"،
المجلة العربية للعلوم االنسانية ،جامعة الكويت ،العدد ( ،)26الكويت.

 الصلح ،رغيد (" ،)2335الدبلوماسية البرلمانية في لبنان" ،ورقة بحثية منشورة على
االنترنت ،بيروت ،لبنان.

http://o6uelearning.com/Uploads/files/1668bc21-0921-4f5e-99102527b792d530.doc

 غالي ،بطرس (" ،)3222خطة للسالم" تقرير األمين العام األممي السابق إلى مجلس
األمن بتاريخ  ،3222-36-37الواليات المتحدة األمريكية.
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 ضراغمة ،أيمن (" ،)2338المجلـس التشـريعي :التعطيـل وأسـبابه وكيفيـة الخـروج مـن
المـأز " ،ورقـة عمـل مقدمـه لمركـز هـدف لحقوق اإلنسان ،دراسة "التجربة البرلمانية
الفلسطينية" ،رام الله ،فلسطين.

 فريسنيك ،غيرك (" ،)2337ورقة بشأن السياسة" ،وثيقة االتحاد البرلماني الدولي رقم ،14
جمعية االتحاد  ،337عممت في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة ،وثائق األمم

المتحدة ،واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية.

 قاروط ،عمر (" ،)2331الربيع العربي وحماس ومحاولة الخروج من مأز

الشرعية"،

مركز الدراسات السياسية والتنموية ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة بعنوان" :حماس في ظل

الربيع العربي" ،غزة ،فلسطين.

 مجموعة باحثين ،دائرة المطبوعات والنشر األردنية (" ،)2332الربيع العربي المفهوم،
األسباب ،التداعيات" ،ورقة بحثية ،عمان ،األردن.

 وادي ،عبد الحكيم (" ،)2334دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية

الفلسطينية" ،ورقة بحثية ،مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق االنسان ومتابعة العدالة
الدولية ،أوسلو ،النرويج.

رابعاً :إصدارات وتقارير:

 االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة واشنطن 28 ،أيلول
3225م ،واعالن مباد

حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية ،واشنطن 31 ،أيلول

3221م ،صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في آب 3226م.

 لجنة االنتخابات المركزية (" ،)2336تقرير االنتخابات التشريعية الثانية  64 -كانون
الثاني  ،"6002منشورات خاصة ،غزة ورام الله ،فلسطين.

 مجلة البرلمان" ،صحيفة المجلس التشريعي الرسمية" ،أعداد متفرقة ،نشرة دورية يصدرها
المجلس التشريعي الفلسطيني ،غزة ،فلسطين.

 المجلس التشريعي الفلسطيني (" ،)2332الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني
 ،"6009مكتبة المجلس التشريعي الفلسطيني ،منشورات برلمانية ،غزة ،فلسطين.

 المجلس التشريعي الفلسطيني (" ،)2333كتاب أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
 ،"6000-6002مكتبة المجلس التشريعي الفلسطيني ،منشورات برلمانية ،غزة ،فلسطين.
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 المجلس التشريعي الفلسطيني ( " ،)2334كتاب أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
 ،"6003-6000مكتبة المجلس التشريعي الفلسطيني ،منشورات برلمانية ،غزة ،فلسطين.

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ("" ،)2336سيناريوهات بعد فوز حماس في
االنتخابات الفلسطينية" ،بيروت ،لبنان.

 الوقائع الفلسطينية (" ،)3226الجريدة الرسمية الفلسطينية" ،ديوان الفتوى والتشريع،
المحلق الخاص الصادر بتاريخ  ،3226/33/33و ازرة العدل ،غزة ،فلسطين.

 الوقائع الفلسطينية (" ،)2335الجريدة الرسمية الفلسطينية" ،ديوان الفتوى والتشريع ،و ازرة
العدل ،غزة ،فلسطين.

خامساً :مقابالت شخصية:
 مقابلة مع النائب أ .محمد فرج الغول عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة
القانونية بالمجلس ،نوفمبر .2335
 مقابلة مع النائب أ .مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة
العالقات الخارجية بكتلة التغيير واالصالح البرلمانية ،أكتوبر .2335
 مقابلة مع النائب د .أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة ،نوفمبر .2335
 مقابلة مع النائب د .محمد شهاب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤول لجنة شؤون
األسرى والمحررين بالمجلس ،أكتوبر .2335

 مقابلة مع النائب د .مروان ابو راس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ،نوفمبر .2335
 مقابلة مع النائب د .يونس األسطل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ،نوفمبر .2335
 مقابلة مع د .نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني ،ديسمبر .2335
سادساً :مواقع ومنشورات إلكترونية:
 أبرزاق ،البشير (" ،)2332مفهوم الدبلوماسية :مقاربة تاريخية" ،موقع جماعة العدل

واالحسان اإللكتروني ،2332/36/13 ،تم استرجاعه بتاريخ  2335/33/35عبر الرابط
http://www.aljamaa.net/ar/document/28185.shtml
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 أحمد مروات :أرشيف الناصرة الفلسطيني2118/13/17 ،م،
http://www.safsaf.org/03-2008/pal48/yusdaykhaledi.htm

 تقرير صادر عن و ازرة األسرى بتاريخ 2332-6-4

http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=8137

 أبو عباة ،سعيد (" ،)2332صور وأشكال الدبلوماسية" منشورات بحثية ،دنيا الوطن ،رام
الله ،فلسطين.

 عنتار ،يوسف (" ،)2332الدبلوماسية البرلمانية" ،موقع مغرس الثقافي،2332/32/23 ،
تم استرجاعه بتاريخ  2335/32/37عبر الرابط

http://www.maghress.com/alittihad/100921

 أبو غدة ،حسن (" ،)2332الدبلوماسية االسالمية عبر العصور" ،موقع الملتقى الفقهى
اإللكتروني ،2332/35/34 ،تم استرجاعه بتاريخ  2335/33/21عبر الرابط

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.asx?id=4730

 المصباحي ،الطيب (" ،)2333الظرفية تتطلب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية" ،أمين لجنة
العالقات الخارجية والدفا

بمجلس النواب المغربي ،حوار صحفي ،أجرا الحوار إحسان

الحافظي ،موقع الصباح ،2333/33/36 ،تم استرجاعه بتاريخ  2336/33/35عبر الرابط

www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=1901

 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين -المقتفي على اإلنترنت -إعداد معهد الحقوق في
جامعة بيرزيتhttp://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210 :

 الموقع اإللكتروني لمـعـهـد اإلمـام الـشـيرازي الـدولي للـد ارسـات  -واشــنطن:
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/329.htm
 الموقع اإللكتروني للمجلس التشريعي الفلسطيني-رام اللهwww.pal-plc.org :
 الموقع اإللكتروني للمجلس التشريعي الفلسطيني-غزةwww.plc.gov.ps :

 موقع فلسطين اليوم" ،2332/34/38 ،ممثلو التشريعي وبرلمانات  04دولة يقاطعون

كلمة ممثل االحتالل أمام االتحاد البرلماني الدولي" تم استرجاعه بتاريخ 2335/32/21

عبر الرابط

http://paltoday.ps/ar/post/42412
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 Weisglas and Gonnie de Boer, "Parliamentary Diplomacy", The
Hague journal of Diplomacy 2 January (2007).
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نموذج أسئلة مقابلة

سعادة النائب/

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

المحترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضو  /مقابلة بهدف بحث علمي
بداية ،نهديكم أطيب التحيات وأعطرها ،ونأمل من الله عز وجل أن يصلكم كتابنا هذا

وأنتم في وافر الصحة والعافية ،وباإلشارة للموضوع أعاله.

يقوم الباحث عبد القادر شعبان أبو النور بإعداد دراسة بعنوان (واقع الدبلوماسية

البرلمانية الفلسطينية  2331-2336دراسة حالة) ،وذلك بهدف استكمال متطلبات الحصول

على الماجستير في الدبلوماسية والعالقات الدولية من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،
ويشرف على الدراسة عضو المجلس التشريعي أ .د .عاطف ابراهيم عدوان.

ومن خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات ذات العالقة بالدبلوماسية بشكل

عام ،والدبلوماسية البرلمانية بشكل خاص ،فقد خلص الباحث إلى وضع تعريف لمصطلح
الدبلوماسية البرلمانية ،وهي (كافة األنشطة على الصعيد المحلي بشكل ضيق ،أو الدولي بشكل

واسع ،والتي تقوم بها البرلمانات المختلفة بشكل خاص ،وترتكز على إيجاد درجة من الترابط
بين بر ا
أكثر؛ لتحقيق أهداف معينة).
لمانين أو َ
وبناء على ما سبق ،نأمل من سعادتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية:
 -3من وجهة نظرك ،ما هو مفهومك الخاص للدبلوماسية البرلمانية؟
ٍ
كعضو في المجلس
 -2من خالل مفهومك الخاص للدبلوماسية البرلمانية :هل تشعر بأنك
التشريعي الفلسطيني تمارسها بشكل كامل /بشكل جزئي /ال أمارسها؟ وكيف يتم ذلك؟
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 -1هل تعتبر أن عمل الدبلوماسية البرلمانية بالمجلس التشريعي الفلسطيني يرتبط بهيئة
رئاسة المجلس؟ أم األمانة العامة؟ أم اللجان البرلمانية؟ أم الكتل البرلمانية؟ أم بشكل
فردي لألعضاء الحرية بذلك؟
 -4من وجهة نظرك ،كيف مارس المجلس التشريعي الفلسطيني األنشطة الدبلوماسية خالل
الفترة " 2331-2336م"؟
 -5ما أثر الحصار على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني؟
 -6ما أثر االنقسام الداخلي الفلسطيني على األنشطة الدبلوماسية البرلمانية؟
 -7ما اآلليات والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي للتغلب على معيقات التواصل
اإلقليمي والدولي ،والقيام بأنشطته الدبلوماسية؟
 -8ما أثر األنشطة البرلمانية التي قام بها المجلس التشريعي في تعميق العالقات مع
العالمين العربي واإلسالمي؟
ا
ظل التحديات الراهنة؟
 -2كيف يمكن تصور مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ّ
-33

ما هي مقترحاتكم لتطوير آليات الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية؟

وأخيــــــــ اًر ،نأمــــــــل مــــــــن ســــــــعادتكم التكــــــــرم بموافاتنــــــــا بــــــــردكم علــــــــى األســــــــئلة

أعاله ،دعماً للبحث العلمي.

وتفضلوا يقبول فِئق الَقدير والِحَرام،،،
الباحث

عبد القادر شعبان أبو النور
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المالحق
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المالحق
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المالحق

ملحق رقم ()3
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