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 داءــــــــإه
 

وا بدمائهم الصكيت أزض فلظطين، ،ئلى زوح القادة العظام  الرًً زوُّ

بأن الري أوص ى شعبه"  " أحمد الشقيري"ئلى زوح مإطع مىظمت الخحسيس الفلظطيييت

صح ئخىانً  
 
 على القضيت الفلظطيييت، وأن ًداومىا على ه

ً
سَّاطا بىا أهفظهم ح  ِّ

الرًً  همىص 

 أ و ألقذ املقادًس بين أًديهم جىلي شمام القيادة الفلظطيييت،
َّ

 هم ًفسوىا بأي شرر مً وو ّل

الغالي، ئن كل جفسيط واطدظالم ًقابله العدو باملصيد مً  همذزة مً جساب وو  أو املقدض، 

 ماع والخىطع والعدوان".ألاو
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 شكر وتقدير
طىاء  ،ًطيب لي أن أجقدم ببالغ الشكس والخقدًس لكل مً طاهم في ئخساج هرا البحث

مشسفي الفاضل الدكخىز  السأي أو الىصح، وفي مقدمت هإّلءبخقدًم املعلىمت أو 

كادًميت مىصىل ئلى أطاجرحي في أالجصيل له، والشكس الشكس فئبساهيم محمىد حبيب، 

إلادازة والظياطت للدزاطاث العليا، وأطأل هللَا أن ًجصي الجميع عىا خير الجصاء وأن 

 واملظلمين. إلاطالمًىفع بهم 

للجىت املىاقشت ألاطاجرة ألافاضل الرًً  والخقدًس الشكس  بأطمى آًاثأجقدم كما 

 ررتهم: مً علمهم وخ لدوزهم الكبير في اثسائهاو  ،شسفىوي بقبىل مىاقشت الدزاطت

  أحمد حىاد الىادًت الدكخىز 
ً
 داخليا

ً
 مىاقشا

ً
، والدكخىز حهاد شعبان البطش مىاقشا

.
ً
 خازحيا

 

 الباخث

 وائل علي الخليلي
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 ممخص الدراسة
العمؿ يعاني حيث  ؛تناولت الدراسة إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية وأثره عمى العمؿ الدبموماسي

 التي ُتعدّ المنظمة  إصبلح، في ظؿ عدـ مرجعياتول وتعددٍ  ،وترىؿٍ  ضعؼٍ مف ما يعاني الفمسطيني  الدبموماسي
عادة بإصبلحياممطالبة ، مما استدعى الكؿ الوطني لمة لمشعب الفمسطينيالمرجعية الوطنية الممث   بنائيا لتكوف  وا 

تكمف مشكمة الدراسة في استكشاؼ واستيضاح اإلشكاليات القائمة حوؿ ضعؼ  لذلؾ ؛الفمسطيني الجامعالكياف 
مؤسساتيا، طرحت سؤااًل رئيسيًا يقوؿ: ما للمتأثر ببقاء منظمة التحرير دوف بناء أو إعادة إصبلح العمؿ الدبموماسي ا

. ومف ىنا تكمف أىمية الدراسة ألنيا تسمط الضوء أثر إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية عمى العمؿ الدبموماسي؟
توصيات لتطوير آلياتو، ة، وأنيا تقدـ عمى إشكاليات العمؿ الدبموماسي الفمسطيني، في ظؿ عدـ إصبلح المنظم

 ـ رؤى إصبلحية لمنظمة التحرير الفمسطينية.وكذلؾ تقد
 تراجع وضعؼ العمؿ الدبموماسي لى األسباب الكامنة وراءإالتعرؼ في أىداؼ الدراسة فقد تمثمت  أما
 تقديـ توصيات لتطويره في ظؿ إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية. ، و الفمسطيني
 يج الوصفي التحميمي كمنيج مساعد.ممنل يا، إضافة إلى استخداممنيج التاريخي كمنيج رئيسال الدراسةاعتمدت 

ي نشأة تناوؿ الفصؿ الثانعالج اإلطار العاـ لمدراسة، بينما  صؿ األوؿ؛ الفتتكوف الدراسة مف خمسة فصوؿ
واقع العمؿ الدبموماسي  فتطرؽ إلى الثالثالفصؿ  اأموموقؼ األطراؼ الفمسطينية منيا، منظمة التحرير الفمسطينية، 

أىـ العبلقات الدبموماسية التي نسجتيا مع محيطيا العربي والدولي والمنظمات و الفمسطيني في إطار منظمة التحرير، 
أىـ محطات العمؿ  سمط الضوء عمى الفصؿ الرابع التي واجيتيا. نجازات والتحدياتالدولية، وتحدث عف أىـ اإل

وما نتج عنيا مف تداعيات. فيما جاء  ،2014حتى عاـ  1974منذ عاـ  الذي مارستو منظمة التحرير ،الدبموماسي
 ورؤى اإلصبلح في الفصؿ الخامس. أىـ إشكاليات العمؿ الدبموماسي الفمسطينياستعراض 

ىبًل منظمة التحرير الفمسطينية شيدت ضعفًا وتر  مؤسساتأف إلييا الدراسة: توصمت ومف أىـ النتائج التي 
والجياد اإلسبلمي  عدـ انضماـ حركتي حماس أفو  واستئثارًا حزبيًا، دوف معالجة حقيقية أو إصبلح جدي. وفساداً 

تُعاني  العديد مف السفارات الفمسطينية أفو وفصائؿ أخرى لممنظمة، يضعؼ التمثيؿ الدبموماسي الذي تقوده المنظمة، 
داري، وأف غالبية العامميف ف فسادٍ  مف لخبرة والمؤىبلت واإللماـ بقواعد العمؿ ا إلى يفتقروف الدبموماسيي السمؾ مالي وا 

 .الدبموماسي

 تأىيؿ كوادرالعمؿ عمى و  ،لمعمؿ الدبموماسي موحدة وطنية استراتيجية وجودضرورة ب: أوصت الدراسةلذلؾ 
وتركيز تواجدىـ في الدوؿ  ي،والعامميف في السمؾ الدبموماس تخفيض عدد السفراءو ، دبموماسية ضمف المعايير الدولية

بحيث يكوف سفيرًا ألكثر مف دولة خاصة الدوؿ األفريقية مف باب تقنيف بيـ؛  سفير متجوؿ() األىمية واستبداؿ ذات
كة السياسية والتداوؿ مدخبًل ميمًا لمشرا عدّ إلطار القيادي المؤقت الذي يُ العمؿ عمى تفعيؿ وانعقاد او ، المصروفات
 .الديمقراطي
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Abstract 
 The current study aimed at addressing the reform of the Palestinian Liberation Organization 
(PLO) that is considered the national reference representing all of the Palestinian people. The 
study also intended to address its impact on diplomatic work that suffers from weakness, sagging 
and having multiple references. 
The problem of this study is to explore and to clarify the weakness of diplomatic work of the PLO's 
unreformed institutions. Accordingly, a key question is raised: What is the impact of the reform 
of the Palestine Liberation Organization on the diplomatic work? 
The study highlighted the problems of the Palestinian diplomatic work in the absence of )PLO( 
reform, and provided recommendations for the development of diplomatic work mechanisms, as 
well as provided visions for future reform.  
The objectives of the study were to find out the reasons of the underlying causes, decline and 
weakness of the diplomatic work, as well as providing recommendations for the reform. 
The study adopted the historical approach as main methodology, in an addition to the use of the 
descriptive analytical one.  
The study consisted of five chapters. The first addressed the general framework of the study, while 
chapter two addressed the )PLO( establishment and the Palestinian parties' opinions about it. 
Chapter three covered the situation of the Palestinian diplomatic work, the main diplomatic relations 
with Arab, international society and international organizations it. It also covered the main 
achievements and challenges that were encountered. Chapter four highlighted the most important 
stations of )PLO) diplomatic work since 1974 to 2014 and all of its consequences. Finally, chapter five 
reviewed the most important challenges facing the Palestinian diplomatic work and the reform visions. 
The study found that: the institutions of the (PLO) had weakness, corruption and monopolism 
without real treatment or serious reform. The non-participation of Hamas and Islamic Jihad or other 
factions has weaken the Organization's diplomatic representation. Many Palestinian embassies 
suffer from financial and administrative corruption. Also, the majority of staff  in the diplomatic field 
lack to the experience, qualifications and knowledge of the rules of diplomatic work.  
The study recommended that there is a need to a unified national strategy to diplomatic action. 
There is also a need to train and develop the diplomatic cadre within the international standards. 
The number of ambassadors and diplomatic personnel should be reduced and to hire them in 
important Countries. There should be also an Ambassador for more than one Country particularly 
in the African Countries to regulate expenses, and to activate the provisional leadership framework 
which is considered as an important input to the political partnership and democratic deliberation. 
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 راطار العال للدراستإلا  ل ألاول ـــالفص

 للدراست عالالر إلاراطا
 

 تـــــــت الدراســـــــمقدم.  ــتـدود الدراســــــخــــ. 

 تــــــــت الدراســـــمشكل.  مًهجيت الدراست. 

 تــــــت الدراســـــــــــأهني.  أساليب جنع املعلوماث. 

 فزضياث الدراست.  تـــــــــــاث الدراســـــــمصطلح. 

 تـــــداف الدراســــأه.  تـــــــــــــابقـــــــــاث الســــــــالدراس. 
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 مقدمة الدراسةأواًل: 

وتعزيز مكانة  ،نيؿ الحقوؽلحسف استخدامو أثبتت الدبموماسية عبر العصور أنيا سبلح قوي إذا أُ 
اىتماميا في تطوير إدارتيا  زادت الدوؿ مفلذلؾ  ؛في محيطيا اإلقميمي والدولي يابوشع ةالدول

مف الكممة  مشتقة الدبموماسية كممةو بيا وتعزيز دورىا اإلقميمي والدولي. و الدبموماسية لحماية شع
والوثائؽ الرسمية التي تعطي حامميا  ،الرسائؿ مثؿ ،تعني الورقة المطويةالتي ، (Diploma)اليونانية 

العبلقات الرسمية  في إدارةاستعماؿ الذكاء والكياسة  فف" يابأن (أرنست ساتو)ويعرفيا، امتيازات معينة
المفيوـ ليشمؿ كافة أشكاؿ العبلقات  تطور وحديثاً ، (127: 1996 فوؽ العادة،).بيف الدوؿ المستقمة"
 " عمـ وفف إدارة العبلقات بيف األشخاص الدولييف، وىيياأنفيعرفيا ب الشامي أما ،الخارجية بيف الدوؿ
ت وميداف ىذه الوظيفة ىو العبلقا .الوظيفة التي يمارسيا الدبموماسيوف أو بموماسييف،مينة الممثميف الد

بؿ ىناؾ أطراؼ أخرى تمارس  ،ال تقتصر عمى الدوؿ فقط أنياو الخارجية لمدوؿ واألمـ والشعوب، 
واألحزاب السياسية والتكتبلت السياسية  ،الدوليةىذه األطراؼ ىي المنظمات و  ،العمؿ الدبموماسي

 (37: 1994)الشامي، ."العالمية الشركاتو 

بأنيا" أداة وأسموب تسيير وتنظيـ العبلقات الدولية ألشخاص المجتمع الدولي  1عرفيا العجرمييو 
 ( 11: 2011بعضيـ البعض".)العجرمي،  ىلد

ذا نيضت تبقى معتمة ال تستطيع أداء وكذلؾ " أف الدولة ال يمكف أف تنيض دوف الدبموماسية، وا 
 (5: 2004المناطة بيا في عصر تسوده النزاعات وتسابؽ المصالح".)الشكري، المياـ 

واغتصابو لؤلرض الفمسطينية  في ظؿ االحتبلؿ فريدة مف نوعياحالة  الفمسطينيةالدبموماسية  ُتعد  
ر المجتمع الدولي لمحقوؽ تنكّ  ورغـ ،وتيجير الشعب الفمسطيني في كافة أنحاء العالـ ومخيمات المجوء

في ممؼ العبلقات الدولية وكسب أف العمؿ الدبموماسي الفمسطيني شيد نجاحات عديدة  إالسطينية، الفم
وممارسة العمؿ  ،واالعتراؼ بممثؿ الشعب الفمسطيني في المحافؿ الدولية ،الفمسطينيةالتأييد لمقضية 

المجتمع تعامؿ معيا ي الرسمية التي المرجعية بصفتيامنظمة التحرير الفمسطينية  الدبموماسي الذي تقوده
قد تبمور ، و نجزات الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرةنجز مف مُ أىـ مُ  "المنظمة لذلؾ ُتعدّ ، الدولي
منظمة الوطف المعنوي الجامع والناظـ التاريخية جعمت مف  ىذا المنجز عبر عممية صراع وتطور

ر قانوني ت في فرض ذاتيا كمعبّ في كافة أماكف تواجده، وأنيا نجح الشعب الفمسطينيلنضاالت 
وتنظيمي عف وحدة الشعب وىويتو وشخصيتو الوطنية وكيانو الوطني، وبالتالي اكتسبت شرعية وطنية 

قميمية ودولية معترؼ بيا ممثبًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني في  ياساىمت في جعم ،وعربية وا 

                                                           
 )مقابمة خاصة(عديدة. مؿ مساعدًا لوزير الخارجية الفمسطيني في الحكومة العاشرة، وسفيرًا  لفمسطيف في دوؿخبير سياسي ودبموماسي، ع محمود العجرمي: 1
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: 2،2011)صافي تو وىيئاتو ومؤسساتو".كافة أماكف تواجده، ومرجعية وطنية عميا لكافة تشكيبل
www.pulpit.alwatanvoice.com) 

 في ،ـ1964مايو /في الثامف والعشريف مف أيارمنظمة التحرير الفمسطينية  إنشاءعف  اإلعبلفومنذ 
 مبادئالذي صاغ أوؿ رئيس ليا، فيو وكاف أحمد الشقيري  ،مدينة القدسبالفمسطيني األوؿ  المؤتمر القومي

 إلىتوجياتيا، وأنيا تحتاج  ـئيبلبقاء الشقيري في قيادة المنظمة ال  أفب رمص ارتأت" أف إلى( القومي اؽالميث)
وىذا ما تـ  قيادتيا،ركة فتح ح، واقترحت تولي تواستقال دفعتو لتقديـذات صفة شرعية، فمقاتمة قوة فمسطينية 

  (2: 2010 ،3".) الحسفوطني الفمسطينيمي إلى الميثاؽ الالذي شيد تغيير الميثاؽ القو ، ـ1968 أواخر

 (، 242) الدولي والقرار الخرطـو في العربية القمة رفض الذي الشقيري احمد عمى الحممة اشتدتوبعد أف " 
 محمو ليحؿ، 1967الرابع والعشريف مف ديسمبر في لممنظمة التنفيذية المجنة اعضاء مف سبعة ةواستقال

 لفمسطيف ممثبلً  ،1968الثامف مف فبراير في العربية الجامعة اعتمدتو الذي ،مؤقتاً  حمودة يحيي المحامي
 ،1969 فبراير مطمع في بالقاىرة المنعقد الفمسطيني الوطني لممجمس الخامسة الدورة فيالى أنو  والمنظمة،

 تأثيرو  دور فيو برز التي الفمسطينية التحرير منظمة تطور مراحؿ مف خرىأ جديدة مرحمة لتبدأ استقالتو قدـ
 التنفيذية لمجنة رئيساً  عرفات ياسر انتخاب وتـ وحمفاؤىا الشعبية والجبية ليا المؤيدة والتنظيمات فتح حركة

 www.alhayat-j.com): 2012، 4".)أبوشنبالفمسطينية الثورة لقوات عاماً  وقائداً  لممنظمة

 ـ،1974 وكاف عاـ ،وخارجياً  ياً أجؿ االعتراؼ بيا داخمانطبلقة المنظمة تحديات كبيرة مف  واجيت       
 كسبتحيث جاء ذلؾ بعد تبنييا لمبرنامج المرحمي،  ؛لعمؿ المنظمة، وأىـ محطة في تاريخييا فارقاً 

التي أقرت بأف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الرباط االعتراؼ العربي الرسمي في قمة  المنظمة
ـ، المحطة الميمة 1988عاـ  كافو والعربية، حافؿ الدولية مفي كافة ال الفمسطينيالشرعي والوحيد لمشعب 

 في عبلفاإلو حيف قبمت المنظمة بمبدأ حؿ الدولتيف  يافي تاريخ كبيراً  طافاً انعالثانية لممنظمة والتي شكمت 
راؼ العديد مف واعت ،قياـ دولة فمسطيف في المنفى عف ،ـ1988فمبرنو  تشريف أوؿ/ الخامس عشر مف

حيث قامت المنظمة بافتتاح  ؛ثر ذلؾ بدأ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني الرسميإِ وعمى  ،لةالدوؿ بيذه الدو 
رساؿ البعثات الدبموماسية لدى الدوؿ التي اعترفت بيا.  عقد مؤتمر مدريد ـ، 1991وفي عاـالسفارات وا 

كوف بمثابة تل ـ،1993عنيا اتفاقية أوسمو تالتي انبثق المبادئ وقيع عمى وثيقة إعبلف، ومف ثـ التـلمسبل
وذلؾ  ،في العبلقات الفمسطينية الداخمية كبيراً  شرخاً  شكمتالتي  منظمةالجوىري في موقؼ التحوؿ ال

                                                           
 (https://www.facebook.com/khmasafi#!/khmasafi)أستاذ تاريخ فمسطيف الحديث والمعاصر، جامعة األقصى.  خالد صافي: 2
3

 انجٍشٔتٍخ، انغفٍش كصذٍفخ ٔيجالد صذف عذح تذشٌش تشأط، انفهغطًٍُ انٕطًُ انًجهظ فً عضٕ كبتت ٔيفكش عشثً فهغطًٍُ. بالل الحسي: 

 (http://alqudslana.com/index.php?action=individual_details&id=2836 ).ثبسٌظ فً انعشثٍخ ثبنهغخ تصذس انتً انغبثع ٔيجهخ
4

 و.5991-5991اعاليً ثبنغفبسح انفهغطٍٍُخ ثبنقبْشح عبثقبً فً عبو  عضٕ انًجهظ انٕطًُ، أعتبر االعالو ٔاالتصبل، يغتشبس حسيي أبوشٌب: 

( (https://www.facebook.com/Dr.hussien 
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 أخرىو  ،الجبية الشعبية والجبية الديمقراطية :مثؿ ،يابعض المنظمات المنضوية تحتمف رفضيا  بسبب 
 حماس والجياد اإلسبلمي. تيكحرك ياغير منضوية تحت

مى العديد مف ع يفواضح يايبدو أف الضعؼ والترىؿ بدخمسيف عامًا عمى تأسيسيا، بعد مرور  
وعميو فقد بات إصبلح المنظمة أمرًا ُمّمحًا طالبت بو الفصائؿ والمجتمع الفمسطيني " مؤسساتيا وىياكميا،

منذ ما يزيد عف عشريف عامًا، وقد وضع اإلطار األوؿ إلصبلح المنظمة في اتفاؽ القاىرة عاـ 
ـ، وجرى التأكيد عمى تنفيذ عممية اإلصبلح مف خبلؿ محطات عديدة إال أف ذلؾ لـ يحدث حتى 2005

 ( مقابمة خاصة :2014، 5اآلف ".) حبيب

جاءت اتفاقية أوسمو وأصبحت وزارة الخارجية في الفمسطيني بازدياد حيف إشكاليات التمثيؿ ت وبدأ
، لتصبح االزدواجية ىي السمة البارزة لمعمؿ ينيمرجعية أخرى لمتمثيؿ الفمسط الفمسطينيةالسمطة 

 ،الدبموماسي الفمسطيني، وقد ازدادت وتيرتو عقب نجاح حماس في االنتخابات وتشكيميا لمحكومة العاشرة
 أصبح التمثيؿ الفمسطيني أيضاً حيث  ،ـ2007بعد أحداث يونيو االنقساـ الفمسطيني التي تبلىا وقوع

في  الفمسطينية منظمة التحريرل السياسيةفي راـ ا وأخرى في غزة والدائرة  فيناؾ وزارة خارجية ًا،منقسم
بؿ تتحقؽ بإعادة ببرنامج سياسي جديد، الشراكة الوطنية ال تتحقؽ  فأ" العجرمي يقوؿ وكما ،الخارج

صبلح منظمة التحرير  (www.al-watan.com: 2013 ) العجرمي،."تشكيؿ وا 

ووضع  ،بعد أف شابو الترىؿ واالنقساـ ؿ الدبموماسي الفمسطينيالعم أداءبد مف تقييـ  لذلؾ ال
تتناسب مع حجـ وطبيعة العمؿ الدبموماسي  التيمقترحات الوتقديـ  ،مف ىذه األزمة لمخروجالمقترحات العممية 

صبلحالمصالحة الوطنية و  إتماـعف الفمسطيني في ظؿ الحديث   بيتاً  د  عالتي تُ  ،منظمة التحرير الفمسطينية ا 
معترؼ بيا في عمى األرض الفمسطينية،  سيادةاللحيف قياـ دولة فمسطيف ذات  موحداً  لكؿ الفمسطينييف وكياناً 

 المحافؿ الدولية.

 مشكمة الدراسةثانيًا: 

خاصة بعد قياـ السمطة  ،مرجعياتول وتعددٍ  وترىؿٍ  مف ضعؼٍ  مؿ الدبموماسي الفمسطينيالع ُيعاني
بيف الدائرة السياسية لممنظمة ووزارة الخارجية  اجية التمثيؿ الفمسطيني ماازدو حيث أصبحت ب ؛الفمسطينية

أو بقاء منظمة التحرير الفمسطينية دوف إصبلح  إلييا ىي السمة البارزة، يضاؼفي السمطة الفمسطينية 
، حقةفي ظؿ المتغيرات المتبل يقارب مف خمسيف عاماً  عميو ما التي مر   ،مؤسساتيا وىياكمياإعادة لبناء 

عمى المرجعية  أثر سمباً  مما، كبير غير منضوية تحت لوائيا يوظيور قوى فمسطينية ذات تأثير جماىير 
 حيث أصبح التمثيؿ الفمسطيني منقسماً  ؛الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني الوطنية المتمثمة بالممثؿ

                                                           
 )مقابمة خاصة(أكاديمي، وخبير في شئوف األمف القومي. إبراىيم حبيب: 5
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 العمؿ الدبموماسي الفمسطيني القضية الفمسطينية عمومًا وعمىعمى  وبقاء الحاؿ يؤثر سمباً  ،وغير موحد
تمبي طموحات الشعب  ، بحيث لـ تعد منظمة التحرير الفمسطينيةيفوضعفو واضح تراجعو الذي بدا
ضعؼ ف مشكمة الدراسة تكمف في استكشاؼ واستيضاح اإلشكاليات القائمة حوؿ إلذلؾ ف ؛الفمسطيني

في ظؿ ندرة  ،مؤسساتيال إصبلح إعادةدوف بناء أو  بقاء منظمة التحريربالمتأثر العمؿ الدبموماسي 
 تطرح الدراسة سؤااًل رئيسًا يقوؿ:وعميو  ؛المراجع والدراسات التي تتحدث عف الموضوع

 العمل الدبموماسي ؟ عمى إصالح منظمة التحرير الفمسطينية أثرما 

 :تاليةاألسئمة الفرعية ال الرئيس السؤاؿمف ىذا  يتفرعو 

 ء منظمة التحرير الفمسطينية؟األسباب الكامنة وراء إنشاما  -1
 ؟الفمسطينية التحرير منظمة إطار في الدبموماسي العمؿ كيؼ تطور -2
 ؟ت في العمؿ الدبموماسي الفمسطينيالتي أثر   الميمة المحطاتما  -3
 ما تداعيات ضعؼ أداء منظمة التحرير عمى العمؿ الدبموماسي الفمسطيني؟ -4
 منظمة التحرير الفمسطينية؟ دور القوى السياسية الفمسطينية في إصبلحما  -5
 ؟إصبلح منظمة التحرير الفمسطينيةفي ظؿ الدبموماسي الفمسطيني  لمعمؿ الرؤى التطويريةما  -6

 دراسةأىمية الثالثًا: 

في ظؿ عدـ  الضوء عمى إشكاليات العمؿ الدبموماسي الفمسطيني ابتسميطي دراسةتكمف أىمية ال
 لتطويرتوصيات  مقاربة عممية ليذه االشكاليات، ومف ثـ تقديـ يـتقدو  ،اإلصبلح لمنظمة التحرير الفمسطينية

آليات التمثيؿ الفمسطيني في ظؿ منظمة التحرير الفمسطينية بشكميا الوحدوي والحاضف لكافة ألواف الطيؼ 
 :فيما يمي دراسةأىمية اليمكف إجماؿ ذلؾ لالسياسي الفمسطيني، و 

ظمة التحرير الفمسطينية كمدخؿ لتطوير المشروع الوطني منكونيا تناولت في دراسة تكمف أىمية ال -1
عادة صياغة  ،الفمسطيني، ويأتي العمؿ الدبموماسي عمى رأس المشروع الوطني الذي يحتاج إلى تطوير وا 

 عمى أسس وطنية.
 تقديـ التوصيات لممسئوليف وأصحاب القرار والمعنييف بالشأف الفمسطيني. -2
إلثراء المعرفي واألكاديمي لمباحثيف والميتميف في مجاؿ الدبموماسية قد تساىـ ىذه الدراسة في ا -3
 العبلقات الدولية.و 
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 فرضيات الدراسةرابعًا: 

فترض الدراسة أف ضعؼ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني ناتج عف ترىؿ وضعؼ منظمة التحرير ت
 .مسطينيالعمؿ الدبموماسي الف سينعكس إيجابًا عمىمنظمة الإصبلح وأف  ،الفمسطينية

 أىداف الدراسةخامسًا: 

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يميو 

 نشأة منظمة التحرير الفمسطينية، ودورىا في تمثيؿ الشعب الفمسطيني. أسباب الكشؼ عف -1
 .منظمة التحرير الفمسطينية العمؿ الدبموماسي في اطار تطور إظيار -2
 .فمسطينيالمحطات التي أثرت في العمؿ الدبموماسي ال إلىالتعرؼ  -3
 .ضعؼ أداء منظمة التحرير عمى العمؿ الدبموماسي الفمسطيني تبياف أثر -4
 تسميط الضوء عمى دور القوى السياسية الفمسطينية في إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية. -5
 .إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية في ظؿ لتطوير العمؿ الدبموماسي الفمسطيني تقديـ التوصيات -6
 منظمة التحرير الفمسطينية. استشراؼ مستقبؿ -7

 حدود الدراسةسادسًا: 

 أقساـ: ةلدراسة إلى ثبلثاتنقسـ حدود 

 والممثميات والسفارات بالخارج.الفمسطينية، وزارة الخارجية ة و منظمة التحرير الفمسطيني :الموضوعيالحد  -1
 .ـ2014، وحتى عاـ ـ1964عاـالفترة الممتدة مف الالدراسة  غطت الحد الزمني: -2
 دولة فمسطيف.: د المكانيالح -3

 منيجية الدراسةسابعًا: 

العامميف في العمؿ الباحثيف و  أسموب التحميؿ لمعرفة مدى امتبلؾإف طبيعة الدراسة قائمة عمى  
حالية بيف ال ةوكيفية تجيرييا في إدارة وحؿ األزم ات وحموؿالفمسطيني في صياغة مقترح الدبموماسي

التاريخي كمنيج رئيس لدراسة نشأة  الدراسة عمى المنيج تعتمدابالتالي و ، الفصائؿ واألحزاب الفمسطينية
 مساعد،الوصفي التحميمي كمنيج وواقع العمؿ الدبموماسي الفمسطيني، إضافة إلى استخداميا لممنيج 

دارة األزمات ا العمؿ الدبموماسيلوصؼ وتحديد العبلقة بيف وذلؾ  تحميؿ و  اومعرفة مكوناتي ،لوطنيةوا 
لتالي استخبلص النتائج وبا ،ساىـ في تشكيمياتو ، الموصوؿ إلى العوامؿ التي تتحكـ فيي اتلمعموما

 ، كذلؾ سيتـ االستعانة بمنيج صنع القرار، الذي سيؤدي الى فيـ المؤثرات الداخمية.والتوصيات
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 المعمومات مصادرثامنًا: 

 الوثائؽ. .1
 الكتب والمراجع العربية. .2
 بية.الكتب المترجمة والمراجع األجن .3
 .واألبحاث الصحؼ والمجبلت .4
 لكترونية والتمفزيونية.المواقع اإل .5

 أدوات الدراسة:تاسعًا: 

 المقاببلت الشخصية. .1

 مصطمحات الدراسة: عاشراً 

 :Reform Politicalاإلصالح السياسي 

" تعديؿ أو تطوير غير جذري في شكؿ الحكـ أو العبلقات االجتماعية دوف المساس بأسسيا، ىو
في النظاـ السياسي واالجتماعي القائـ دوف المساس بأسس ىذا  اً الثورة ليس إال تحسين وىو بخبلؼ

 لمحيمولة دوف عادةيستعمؿ و  ،لكي ال ينيار ىالنظاـ، إنو أشبو ما يكوف بإقامة الدعائـ التي تساند المبن
 (206: 1985،تأخيرىا".)الموسوعة السياسيةل أوالثورة 

 (1988 نظاـ السياسي مف أجؿ إزالة الفساد واالستبداد".) وبستر،ويعرفو وبستر" بأنو تحسيف ال 
 : Diplomacyالدبموماسية

ىي مجموعة القواعد واألعراؼ والمبادئ واالتفاقات الدولية التي تيتـ بتنظيـ العبلقات القائمة بيف " 
والتوفيؽ بيف مصالح  تباعيا في تطبيؽ أحكاـ القانوف الدولي،االدوؿ والمنظمات الدولية، واألصوؿ الواجب 

الدوؿ المتباينة، وفف إجراء المفاوضات في االجتماعات والمؤتمرات الدولية، وعقد المعاىدات واالتفاقات". 
 المفاوضات طريؽ عف الدولية العبلقات إدارة "بأنيا فيعرفيا نيكمسوف ىارولد أما ،(127: 1996)فوؽ العادة، 

دارة معالجة طريقة أو  وفف عمؿ فيي الدبموماسييف والممثميف السفراء واسطةب العبلقات ىذه وا 
  (45: 1957الزقزوقي، (".الدبموماسييف

 : PLO):)Palestinian Liberation Organization منظمة التحرير الفمسطينية

وحيد و منظمة سياسية شبو عسكريو معترؼ بيا في األمـ المتحدة والجامعة العربية كممثؿ شرعي 
بعد انعقاد المؤتمر العربي الفمسطيني  ـ،1964اخؿ وخارج فمسطيف، تأسست عاـ لمشعب الفمسطيني د
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لتمثيؿ الفمسطينييف  ـ،1964األوؿ في القدس نتيجة لقرار الجامعة العربية في اجتماعيا األوؿ بالقاىرة عاـ 
المجنة وىي تضـ معظـ الفصائؿ واألحزاب الفمسطينية تحت لوائيا. ويعتبر رئيس  ،في المحافؿ الدولية

التنفيذية فييا، رئيسًا لفمسطيف والشعب الفمسطيني في األراضي التي تسيطر عمييا السمطة الفمسطينية في 
 (www.pns-lb.org/PLO ).الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى فمسطينيي الشتات

 : Diplomatic Representations الدبموماسي التمثيل
دبموماسية إقامة عبلقات  الدولي عمى أشخاص القانوفف مف يقصد بو اتفاؽ دولتيف أو شخصي 
 فيما بينيما بإرساؿ كؿ طرؼ بعثة دبموماسية لآلخر، ويحدد االتفاؽ مستوى التمثيؿ المطموب. رسمية

 (97: 1977) أبوىيؼ،

بأنو" مفتاح الدبموماسية الذي بدونو ليس ىناؾ مف عبلئؽ أو صبلت ممكنة بيف الدوؿ، وُيعّد أيضًا 
دوف حؽ  اً دبموماسي ال عمبلً  التالي ليس ىناؾ تنظيـ دبموماسي عممي وال دبموماسية، بمعنى آخروب

 (Genet,1931التمثيؿ". )
 :Political partnership  الشراكة السياسية

 ،تعني إشراؾ جميع مكونات الشعب السياسية في صنع القرار بنية الوصوؿ إلى المصمحة العامة
أي طرؼ مف األطراؼ بالتمسؾ بحؽ النقض الذي مف شأنو أف يخرج  استئثاروف لى اليدؼ المشترؾ دا  و 

الشراكة مف مفيوميا الحقيقي إلى مفيوـ المحاصصة، مع مراعاة األغمبية األخذ بنظر االعتبار وجية 
 (www.shrsc.com :2007 )جويد، نظر األقمية كي ال يصؿ األمر باالستبداد مف قبؿ األكثرية.

 سات السابقةالدراعاشرًا: 

 اتبعض الدراسب االستعانة تـ ،توفر دراسات متخصصة صعوبةو  ،لحداثة الموضوع نظراَ 
 منيا: ،المشابية وذات العبلقة بعنواف البحث

(. بعنوان" مستقبل التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في ظل إشكالية الدولة 2014دراسة سحويل.) -1
 ومنظمة التحرير الفمسطينية".

حركات و  ،وأنواع البعثات ،والتمثيؿ الدبموماسي ،مراحؿ تطورىابالتعريؼ بالدبموماسية و راسة تناولت الد
واالزدواجية  التمثيؿ إشكالية إلى القانوف الدولي، ومف ثـ تطرقت الدراسة مف أشخاصالوطني كشخص  التحرر

ماسية في المفاوضات محطات الدبمو البيف السمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير، وركزت الدراسة عمى  ما
، وكذلؾ تناولت الدراسة دور العمؿ الدبموماسي في قبوؿ فمسطيف دولة غير عضو في اإلسرائيميةالفمسطينية 

 األمـ المتحدة.
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في مفاوضات مدريد وواشنطف لـ تنجح الدبموماسية الفمسطينية  :اسة أفو الدر يلإ خمصت وأىم ما
الدولية المتتالية بدولة فمسطيف ورفع تمثيميا الدبموماسي ىو وأف االعترافات  نجاز يذكر،إتحقيؽ أي  في

 اعتراؼ واضح وصريح بالحؽ الفمسطيني وبمدى فاعمية الدبموماسية الفمسطينية.
أف ب فقد أوصت عمى صعيد العامميفأما  ،تفعيؿ دور السفارات بالخارج :بو الدراسة وأىم ما أوصت

االستمرار  كذلؾ، و الدبموماسيةفي البعثات  الطيؼ الفمسطيني ألواف ةيراعى مبدأ الكفاءة، وبمشاركة كاف
بالمعركة الدبموماسية في األمـ المتحدة بالتوجو لمجمس األمف النتزاع قرار باالعتراؼ بفمسطيف دولة كاممة 

 العضوية.
 ."التجربة الفمسطينية –تحرر الوطنيدبموماسية ال "بعنوان (.2013).توامدراسة  -2

موضوع مستويات العبلقات المتشكمة جراء انخراط حركات التحرر الوطني في  تناولت الدراسة
النظاـ الدولي مف خبلؿ نشاطيا الدبموماسي، ودراسة أثر ىذا النشاط في القانوف الدولي والعبلقات الدولية 

بينيا  أحياناً ببعدي التأثر والتأثير. وقد أخذت الدراسة مف التجربة الفمسطينية حالة دراسية أساسية، مقاربة 
 .وتجارب تحررية أخرى كالتجربتيف الجزائرية والفيتنامية في سياؽ المقارنة

أف النشاط الدبموماسي لحركات التحرر الوطني قد أثر في أنساؽ  :و الدراسةيلإوأىم ما خمصت 
يا العبلقات الدولية التي باتت حركات التحرر مف ضمف شخوصيا المعتبريف، وفي المقابؿ أثر انفتاح

وتعاطييا مع األشخاص الدولييف اآلخريف عمى مبادئيا األساسية، دافعة بيا إلى تبني أساليبًا أقؿ 
 مف تأثيرىافي مسارات حركات التحرر الوطني  راديكالية. وفيما يتعمؽ بالقانوف الدولي فقد كاف أكثر تأثيراً 

قرار بقانونية حؽ تقرير المصير، ىي فيو، عمى الرغـ مف اكتسابيا الشخصية القانونية الدولية، واإل
واشتراكيا في سف قواعد القانوف الدولي، وحصوليا مف خبلؿ عضويتيا في المنظمات الدولية عمى 

عمى الدوؿ وحدىا، حيث كانت تحسد منظمة التحرير الفمسطينية عمى حضورىا  امتيازات كانت حكراً 
 الدولي الطاغي.

 :وأىم ما أوصت بو الدراسة

 الوطنييف والدولييف. جانب الفمسطيني باالستعانة بخبراء القانوف الدوليأف يقـو ال -

يجر الموسمية وسياسة ردة الفعؿ وانتياج اإللحاح في طمب التدخؿ بأف يقوـ الجانب الفمسطيني  -
 الدولي عف طريؽ الحشد الدبموماسي العربي والدولي.

اإلسرائيمية  -ة في المفاوضات الفمسطينيةالدبموماسية الفمسطيني بعنوان:"(.2011) دراسة عيروط -3
 ".وأثرىا عمى تحقيق الدولة الفمسطينية المستقمة 

تناولت الدراسة مفيوـ الدبموماسية وتطبيقاتيا، إضافة إلى النظرية التفاوضية ومناىج واستراتيجيات 
اوضات وطبيعتيا وأدواتيا المف ستراتيجية الفمسطينية فيالدراسة اال وثقافة التفاوض الكونية، وتناولت أيضاً 
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ستراتيجية، بيدؼ الكشؼ عف اإلخفاقات إف وجدت، وأسبابيا، والتأثيرات وأىدافيا ومعيقاتيا وركائزىا اال
 المحتممة لمخصـ والوسطاء.

طبيعة وجودية ال يمكف حمو  وإلى أف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي صراع ذ خمصت الدراسة
محاولة تعظيـ المكاسب وتقميؿ الخسائر، وىو ذو بنية متجددة دائمة بشكؿ نيائي، ولكف يمكف إدارتو و 

التحوؿ تحكميا المصالح والتطورات الديموغرافية والسياسية والثقافية، إضافة إلى التحوالت اإلقميمية 
 والدولية التي تتحكـ فييا توازنات القوى العالمية.

 :التي أوصت بيا الدراسة أىم التوصياتو 
 .ؿ التغير اإلقميمي عمى المستوى العربيضرورة استغبل -
أماـ  (إسرائيؿ)ستراتيجية فمسطينية جديدة تؤدي إلى إحداث أزمة تضع اتعميؽ المفاوضات في إطار  -

 مسؤولياتيا كدولة محتمو، بحيث تؤدي إلى تدخؿ الواليات المتحدة والمجتمع الدولي بصورة مؤثرة .

 .إشكالية الييكمية والبرنامج" –منظمة التحرير الفمسطينيةإصالح  "بعنوان (.2008برىم ) دراسة -4

حيث تناولت الدراسة نشأة منظمة التحرير الفمسطينية ومراحؿ مسيرتيا، وظروؼ نشأة السمطة 
شكالية العبلقة فيما بينيما، وموقؼ الفصائؿ والقوى السياسية مف إصبلح منظمة التحرير  الفمسطينية، وا 

بعيف االعتبار  أخذىاوتطرؽ البحث إلى جممة مف الوسائؿ واآلليات التي يجب . واآلليات الكفيمة بذلؾ
 عند الحديث عف إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية.

 :إليو الدراسة وأىم ما خمصت 
ضرورة إصبلح المنظمة في ىياكميا وبرنامجيا السياسي عمى حد سواء، إذ ال يمكف إصبلح اليياكؿ  -

 .عكس صحيحبدوف إصبلح البرنامج وال
عف التفرد  الفمسطينية يعني قيادة النضاؿ الفمسطيني بأسموب مؤسسي بعيداً  منظمة التحرير إصبلح -

أي حركة سياسية ميما بمغت قوتيا الجماىيرية ونسبة تمثيميا في االنتخابات يجب أال  والفئوية، وأف
 ف سمحت ليا الظروؼ. ا  تنفرد في قيادة الوضع الفمسطيني و 

 صت بو الدراسة:وأىم ما أو 
الفصؿ بيف رئاسة السمطة والمنظمة وسحب الصبلحيات التمثيمية والقيادية التي أعطيت لمسمطة  -

 الفمسطينية عمى حساب منظمة التحرير الفمسطينية.
تفعيؿ دور السفارات الفمسطينية بالخارج، ومشاركة كافة ألواف الطيؼ السياسي الفمسطيني في البعثات  -

 الدبموماسية.
إصبلح منظمة التحرير وتفعيؿ دورىا يتطمب تجديد قيادتيا ورفدىا بالكوادر واألجياؿ الشابة، وتقييـ  -

 دور الفصائؿ المكونة ليا وتجديد مؤتمراتيا.
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بعنوان:" تجربة منظمة التحرير الفمسطينية من المقاومة المسمحة إلى  (.2008.)دراسة الصمادي -5
 التسوية السممية". 
، 2006اسة التغيرات الفكرية والسياسة لمنظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا لغاية تناولت الدر 

وتحديد الكفاح المسمح وحرب التحرير الشعبية كأسموب لمتحرير الكامؿ إلى المفاوضات المباشرة مع 
 كأسموب لمتسوية السياسية. وتناولت الدراسة مراحؿ ىذا التحوؿ وظروفو وأىـ المحطات (إسرائيؿ)

 .نعكاساتيا عمى القضية الفمسطينيةالتاريخية والمفصمية في حياة منظمة التحرير الفمسطينية وا
 :إلى وخمصت الدراسة

حالة الضعؼ والترىؿ التي وصمت إلييا المنظمة في كافة النواحي السياسية والبنيوية والتنظيمية التي  -
 .ياتمثمت باالنشقاؽ لعدد مف الفصائؿ التي كانت منضوية تحت

 .غياب دور المؤسسة وىيمنة الفرد عمى قرارىا، ومحاولة خمؽ البدائؿ ليا -
 :وأىم ما أوصت بو الدراسة

 .إعادة بناء المنظمة عمى أسس ديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية -

 وطنية.كشكؿ مف أشكاؿ النضاؿ السياسي لتحقيؽ األىداؼ ال (إسرائيؿالتعامؿ مع المفاوضات مع) -
 "كتاب نحو دبموماسية دولية جديدة لمنظمة التحرير الفمسطينية"، ضمن  "(.2007األشعل.) -6

عادة البناء  ."منظمة التحرير الفمسطينية تقييم التجربة وا 

القضية الفمسطينية  إدارةفي  الفمسطينية مواضيع عدة أىميا دور منظمة التحرير فصؿال اتناوؿ ىذ
عف المسألة القانونية عف عبلقة  ثوما تبعيا، وتحدبأوسمو  منذ نشأتيا مروراً بيا  التي مرت مراحؿأىـ الو 

 .منظمة التحرير بالسمطة الوطنية
 :فصؿال او ىذيلإ وأىم ما خمص

 الفمسطينيةوأف منظمة التحرير  (إسرائيؿ) ػبأف حكومة حماس ليست صاحبة االختصاص لبلعتراؼ  -
 .ستراتيجيةاال، وأف المنظمة ىي المختصة بالشئوف مبدئياً  اعترافاً  عتراؼاالسبؽ ليا 

 أف المنظمة ىي الجبية األعرض والحاضنة األوسع لكافة مكونات الشعب الفمسطيني. -
 وأىم ما أوصت بو ىذه الدراسة:

وتنظيمية ورؤية واضحة ومقبولة لدى  إدارية إجراءاتتطمب تبناء منظمة التحرير الفمسطينية  إعادة -
دائرة العمؿ السياسي، وأنو ال يجوز الطمب مف  إلىوغيرىما اإلسبلمي حماس والجياد الفصائؿ وضـ 

، فعندما تـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية بيف العمؿ السياسي والعمؿ المسمححماس االختيار 
 لمشعب الفمسطيني لـ يطمب أحد منيا التخمي عف سبلحيا. سياسياً  ثبلً مم

 يفيد المصالح الفمسطينية. ، فذلؾ ة والسمطة الفمسطينيةبيف المنظم الفصؿ ما -
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 بعنوان:  (2005دراسة الحج عيسى.) -7

" Palestinian Diplomacy: A glance at the institutions and historical impact". 

ي ووزارة الخارجية ف ،الدائرة السياسية ومياميا ىيكمية المنظمة وتحديداً الدراسة  وتناولتأىـ ما 
المفاوضات ونشأتيا،  وتحديداً  مارستو ذيالسمطة الفمسطينية، وكذلؾ تحدثت عف العمؿ الدبموماسي ال

ورغـ عنواف الدراسة وعبلقتو بموضوع الدبموماسية  .المؤسسات الدولية الفمسطينيةودخوؿ منظمة التحرير 
 إال أف الحديث كاف عنيا بشكؿ سطحي، واختصارىا بموضوع المفاوضات فقط.

 :و الدراسةيلإخمصت  ىم ماوأ

 .عممية المفاوضات تأثرت بشكؿ سمبي بعد اندالع انتفاضة األقصى أف -

لكنيا لـ  المفاوضات مف خبلؿ خارطة الطريؽ وبعض محطات التفاوض إلعادةىناؾ محاوالت  -
 تنجح إليجاد حؿ بيف األطراؼ.

 :و أىم ما أوصت بو الدراسة

أكثر فاعمية في بناء العبلقات مع أكبر عدد ممكف مف فمسطينية يات الدبموماسية الو أولأف تكوف  -
 .التحالفات

 .عمى قيادة الشعب الفمسطيني في المستقبؿ اً قادر  اً جديد أف تخمؽ جيبلً  -

الفمسطينية إلى العالـ، وأف تجد حبًل لجميع  ةأف تّكوف نظاـ معمومات متكافئ لتوضيح الرؤي -
 غموض في أي عممية سياسية. معضبلت التمثيؿ التي قد تقود إلى

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
يبدو واضحًا مف الدراسات السابقة أنيا تحدثت بشكؿ مستفيض عف نشأة منظمة التحرير الفمسطينية 
ودورىا في قيادة العمؿ الفمسطيني المنظـ، واعتبارىا الكياف السياسي والممثؿ الوحيد لمشعب الفمسطيني مف 

براز القوانيف التي استندت ودولياً  مراحؿ االعتراؼ بيا عربياً خبلؿ التطرؽ ل ، وكذلؾ كسبيا الشرعية الدولية وا 
 بيف المنظمة والسمطة الفمسطينية وازدواجية التمثيؿ. وأبرزت الدراسات اإلشكاليات ما إلييا،

ستيا منظمة الباحثوف في دراساتيـ عمى المفاوضات كشكؿ مف أشكاؿ الدبموماسية التي مار ركز كذلؾ 
، واختصار العمؿ الدبموماسي التحرير الفمسطينية كحركة تحرر، والتركيز عمى إخفاقات أو نجاحات المفاوضات

وتناولت بعض  ولـ يتـ التطرؽ إلى العمؿ الدبموماسي بشكمو الواسع وأدواتو المختمفة. عمى المفاوضات فقط،
 ما يتوافؽ مع جزء مف دراسة الباحث. الدراسات موضوع إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية وىو
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ف الباحث يتوقع أف تكوف دراستو عالجت بعض إوبعد االطبلع عمى ما تناولتو الدراسات السابقة، ف
بشكؿ  الدبموماسي الفمسطينيإصبلح منظمة التحرير الفمسطينية وأثره عمى العمؿ القصور في موضوع 

 مف وجية نظر الباحث:  ،، وأىـ ما يميز ىذه الدراسةعاـ بشكؿ القضية الفمسطينية والمشروع الوطنيو  خاص،

أثر إصبلح منظمة التحرير ، ودراسة العمؿ الدبموماسي الفمسطيني بشكؿ مباشر تركيز الدراسة عمى -1
في ىذه األوقات التي كثر الحديث  ،يذه الدراسة والحاجة إلييال، مما يجعؿ أىمية فمسطينية عميوال
 . المنظمة إصبلحيا عف في

الكيانات التمثيمية لمشعب الفمسطيني في مراحؿ تاريخية متعددة، وعف أىـ تسميط الضوء عمى  -2
 العبلقات الدولية واإلقميمية التي نسجتيا منظمة التحرير الفمسطينية خبلؿ مسيرتيا الطويمة.

كشفت عف و  ،في حدود عمـ الباحث أف ىذه الدراسة الحالية تحدثت عف الدبموماسية الفمسطينية -3
 التي تفتقر إلى توثيؽ لمتجربة الفمسطينية.  محطات العمؿ الدبموماسي،

 :تاليةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في األمور الو 

 تداوليا.ـ تيالوقوؼ عمى محتوى الدراسات واالطبلع عمييا، والتركيز عمى المواضيع التي لـ  -1

 ياقيا داخؿ فصوؿ الدراسة.االقتباس مف بعض الدراسات، ووضعيا في س -2

 االستفادة مف بعض المراجع التي استخدميا الباحثوف في الدراسات المذكورة. -3
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 األخرى السابقة الف والتميز مع الدراساتأوجو االتفاق واالختجدول يبين 

 اسم الدراسة
 

 التميز وجو االختالف وجو االتفاق

ؿ الدبموماسػػػػي ػػػػػػػػػػػػمسػػػػتقبؿ التمثي
ؿ إشػػػػكالية ػػػػػػػػػػػي فػػػػي ظالفمسػػػػطين

ر ػػػػػػػػػػػػػػة ومنظمػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػػػػالدول
 .الفمسطينية

وؿ ػػػػػػػػػػدور الدبموماسػػي فػػي قبػػػػػػػػػػػػال
ر عضو في ػػػػػػػػػة غيػػػفمسطيف دول

 األمـ المتحدة.

استطبلع المواقػؼ المعارضػة 
راؼ ػػػػػػػػػات بعض األطػػػػػػػوتخوف

   .مف ىذه الخطوة

عمػى إصػػبلح تسػميط الضػوء  
دوره ػػػػػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػالمنظم

ًا عمػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػينعكس إيجاب
وحدانيػػػة التمثيػػػؿ الدبموماسػػػي 

 .الفمسطيني
 دبموماسية التحرر الوطني

 "التجربة الفمسطينية"
مشػػػػروعية حركػػػػات التحػػػػرر فػػػػي 

 القانوف الدولي.
 

ية الثوريػػػػػػة،  اكتسػػػػػػاب الشػػػػػػرع
اح المسػػػػػػػػػػػمح طريػػػػػػػػػػػؽ والكفػػػػػػػػػػػ
 التحرير.

أىػػػـ المحطػػػػات  إلػػػى التعػػػرؼ
التػػػي تػػػـ االعتػػػراؼ بالمنظمػػػة 

 في المنظمات الدولية.
الدبموماسػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػطينية فػػػػػػػػي 

 -ةػػػػػػػػػػػػػػات الفمسطينيػػػػػػػػػػػػػػػػالمفاوض
اإلسػػػرائيمية وأثرىػػػا عمػػػى تحقيػػػؽ 

 .الدولة الفمسطينية المستقمة

 اتفاقية اتفاؽ المبادئ "أسمو" 
الدبموماسػػػػػػػية إحػػػػػػدى محطػػػػػػات  

 الفمسطينية اإلسرائيمية.

النظريػػػة التفاوضػػػية، ومنػػػاىج 
 واستراتيجيات التفاوض،

سػػتراتيجية الفمسػػطينية فػػي االو 
 المفاوضات .

العمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػػػىإالتعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
 .الدبموماسي بشكمو الواسع

إصػػػػػػػػػػػػبلح منظمػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػر 
إشػػػػػكالية الييكميػػػػػة  –الفمسػػػػػطينية
 .والبرنامج

قػػػؼ امو ، و نشػػػأة منظمػػػة التحريػػػر
 .يافصائؿ مف إصبلحال

عػػػػػػػدـ التطػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ 
الدبموماسػػػي الفمسػػػطيني الػػػذي 

 مارستو المنظمة.

تبيػػػػػػػػػػػػػػػاف أىميػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الدبموماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
الفمسػػػطينية فػػػي ظػػػؿ منظمػػػة 

 التحرير.
تجربػػػػػػػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػػر 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػف المقاومػػػػػػػػػػػػػػالفمسطيني
 .المسمحة إلى التسوية السممية

تاريخيػػػػػػػػة  المحطػػػػػػػػات التناولػػػػػػػػت 
ا ػػػػػػػػػػػػلممنظمػػػػة التػػػػي انتيجػػػػت فيي

 .الوسائؿ النضالية

لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػتـ التطػػػػػػػػػػرؽ لمػػػػػػػػػػدور 
و ػػػػػػػػػػػػػمارست ذيالدبموماسػػػػي الػػػػ

 المنظمة.

التركيػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػى المحطػػػػػػػػػات 
الدبموماسػػػػػية التػػػػػي أدت إلػػػػػى 
 االعتراؼ بشرعية المنظمة.

نحػػػػػو دبموماسػػػػػية دوليػػػػػة جديػػػػػدة 
 .لمنظمة التحرير الفمسطينية

فػػػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػػػية دور المنظمػػػػػػػػػػػة 
الفمسطينية، المسػألة القانونيػة مػا 

 بيف السمطة والمنظمة.

ازدواجيػػػة التمثيػػػؿ الفمسػػػطيني 
مػػػػػػػا بػػػػػػػيف الػػػػػػػدائرة السياسػػػػػػػية 
لممنظمػػػػػػػػػػػة ووزارة الخارجيػػػػػػػػػػػة 

 لمسمطة.

التطػػػػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػرعيات 
األخػػرى التػػي أكسػػبت منظمػػة 

 التحرير الفمسطينية.

Palestinian Diplomacy: 
 A glance at the   
institutions and 
historical impact 

لمنظمػػػػػػػػػػػة ودوائرىػػػػػػػػػػػػا ىيكميػػػػػػػػػػػة ا
وزارة الخارجيػػػػة  العاممػػػػة، وميػػػػاـ

 الفمسطينية.

اختصػػار العمميػػة الدبموماسػػية 
ة ػػػػػػػػػػػػػات الفمسطينيػػػػػػػػػػػبالمفاوض

 اإلسرائيمية فقط.

التحػػػدث عػػػف العبلقػػػات التػػػي 
نسجتيا المنظمة في محيطيػا 

ي ػػػػػػػػػػػػػدولي وفػػػػػػػػػػػػػػي والػػػػػػػػػػػػػالعرب
 المنظمات الدولية.
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تكويٍ الفصل الثايي يت الٌشأة وال سطيٌ لفل تدزيز ا  مًظنت ال

 مًظنت التدزيز الفلسطيٌيت 

 ( الٌشأة والتكويٍ) 

 

 املبدث ألاول: العنل السياس ي قبل مًظنت التدزيز الفلسطيٌيت.  

 

 :يشأة مًظنت التدزيز الفلسطيٌيت املبدث الثايي. 
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 ثانيال الفصل
 منظمة التحرير الفمسطينية النشأة والتكوين

وتخاذؿ عربي أضاع في جو مف االنتكاسات واليزائـ،  تمارس دورىابدأت منظمة التحرير 
 وبقرار مستقؿ ،القضية واألرض، ولـ يكف لمشعب الفمسطيني مف جية أو كياف يمثميـ بشكؿ وحدوي

وبتكميؼ اف فمسطيني في بدايتو تحت مظمة عربية ، فجاءت خطوة تكويف كينابع مف قيادة فمسطينية
 في ظروؼ صعبة. تكونت ىذه المنظمة وكبرت مؤسساتيا وفي ظؿ حراؾ ثوري فاعؿ، ، رسمي

حاولت تمثيؿ الشعب وفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى ظروؼ النشأة وخمفياتيا، وأىـ الكيانات التي 
 وذلؾ قبؿ قياـ منظمة التحرير الفمسطينية،  و،األحزاب السياسية التي تشكمت في حين وأىـالفمسطيني، 

ـ  و   .، وموقؼ األطراؼ منياتياالتعرؼ عف ظروؼ نشأ مف ث

 العمل السياسي قبل منظمة التحرير الفمسطينيةالمبحث األول: 

فوؿ نتائجيا أُ  أىـ متغيرات كثيرة، وصراعات وحروب كاف مف شيد العالـ بداية القرف العشريف مع 
ضحية الدوؿ االستعمارية التي قسمت  ،جوىر الصراع ،وظيور أخرى، وكانت فمسطيفت دولية اتحالف

مف ال يممؾ لمف ال  عطاء ، ووعد بمفور المشئـو الذي أعطى(سايكس بيكو) تفاقيةإلوفقًا  العربي وطفال
ونتيجة ذلؾ  ؛العصابات الصييونية عمى تشريد الشعب الفمسطيني واغتصاب أرضو عممتيستحؽ، و 
بحقوقو، ومارس العمؿ النضالي والسياسي بأشكاؿ  شعب الفمسطيني لمدفاع عف أرضو مطالباً تحرؾ ال

قبؿ نشأة منظمة محطات العمؿ السياسي الفمسطيني أىـ عف  مبحثووسائؿ مختمفة، وسيتحدث ىذا ال
 .التحرير الفمسطينية

 واقع العمل السياسي الفمسطيني قبل النكبة :أوالً 
بؿ سبقو الكثير  ،والدة منظمة التحرير الفمسطينية لحظة يني المنظـالفمسطالعمؿ السياسي  لـ يكف 

فمنذ أف قامت الحركة الصييونية بالتخطيط  ،اريخ القضية الفمسطينية المعاصرةمة في تيمالمحطات ال مف
الذي بدأ يتجسد بعد وقوع فمسطيف تحت االنتداب " ،كياف قومي لمييود عمى أرض فمسطيفوالعمؿ إلنشاء 

وتصديؽ الرؤية  ،باالستيبلء عمى األرض الفمسطينيةحركة الصييونية بتنفيذ مخططاتيا وبدء اللبريطاني، ا
نت الييود مك  والتي  ،بريطانيا قبؿومساندتيا مف . لشعب ببل أرض التي تقوؿ بأف فمسطيف أرض ببل شعب

الييود مف شتى أنحاء العالـ  ىجرة متسي  و  ،االستيبلء عمى األرض الفمسطينية مف والعصابات الصييونية
حبلليـ بدؿ سكاف األرض األصمييف  وبعد .وارتكاب المجازر بحقيـ وطردىـ مف أرضيـ ،إلى فمسطيف وا 
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، اعتبر الفمسطينيوف أنفسيـ تابعيف ـ1918الحكـ العثماني في فمسطيف نيائيًا في أيموؿ/ سبتمبر  وطسق
فيصؿ  األمير بزعامة ـ،1918ريف األوؿ/ أكتوبر لمحكومة العربية التي تشكمت في دمشؽ في مطمع تش

سوريا )ممثميف في المؤتمر السوري العاـ، وظمت فمسطيف ُتعد   لمفمسطينييفكاف  حيثبف الشريؼ حسيف، ا
ي طواؿ عيد الحكومة العربية في دمشؽ، إلى أف سقطت ىذه الحكومة إثر معركة ميسموف ف (الجنوبية

 (314 :1981 )نوييض، .ستعمار الفرنسي عمى سورياْدء اال، وب1920تموز/ يوليو  24

، بؿ سرعاف ما وجدوا ألنفسيـ أطرًا سياسية يتحركوف مف يلـ يقؼ الفمسطينيوف مكتوفي األيد
بعد أف  في فمسطيف أولى محاوالت العمؿ السياسي المنظـ المسيحيةالجمعيات اإلسبلمية  كانتفخبلليا، 

المحافظة عمى حقوؽ أبناء الوطف " مف أىدافياالتي  العيد العثماني،كانت كيانات اجتماعية وخدماتية في 
حياء العمـ وصقؿ الروح  المادية واألدبية، واالىتماـ بشؤوف الوطف الزراعية واالقتصادية واالجتماعية، وا 

ت قيادة ىذه الجمعيات رأس اليـر مثمّ و اعترفت بيا السمطات البريطانية كييئات تمثيمية، وقد  ،الوطنية
واعتمدت أسموب النضاؿ السياسي السمبي لتحقيؽ المطالب  ،االجتماعي، فكاف زعماؤىا مف األسر الثرية

 (7: 1155 ،6محيسفالعربية".)إيمانيا بإمكانية توافؽ المصالح البريطانية مع المصالح انطبلقًا مف العربية، 

 يغمب عمييا البعد العائمي التي ،عرفت فمسطيف ظاىرة نشوء األحزاب منذ مطمع القرف العشريف كما
 : ومف أىميا ،والعقائدي

 .ف مبادئو الدعوة الستقبلؿ فمسطيف، ومـ1932 عاـتأسس  الذي حزب االستقبلؿ -1"

برئاسة راغب النشاشيبي مدعوـ مف السمطات البريطانية  ،ـ1934 عاـحزب الدفاع العربي تأسس  -2
 (73: 1979ومعارض لحزب االستقبلؿ". ) عموش، 

مبريالية في الوطف إذ ربط النضاؿ الفمسطيني بالنضاؿ المعادي لئل" لحزب الشيوعي الفمسطينيا -3
ثر موقفو مف ثورة  حظي باحتراـ مف الحركة الوطنية العربية وبدأ الصراع يشتد ، ـ1936العربي، وا 

ف وأدى ذلؾ إلى االنشقاؽ وخروج األعضاء العرب مكوني ،بيف العماؿ الييود والعرب في الحزب
فؤاد  )عصبة التحرر الوطني، وىي منظمة وطنية تحررية ذات توجو يساري، ومف أبرز قياداتيا

 .(وغيرىـ ،نصار، أميؿ توما، توفيؽ طوبي، إميؿ حبيبي

 .رموزىا الشيخ عز الديف القساـ، قدري طوقاف ويعقوب الغصيف أىـ جمعيات الشباف المسمميف، ومف -4

 برئاسة الشيخ عبد الباري بركات،( ـ1946عقدت مؤتمرًا ليا )حركة اإلخواف المسمميف التي  -5
نشاء مركز ليا في القدس  الييئة اإلدارية العميا لئلخواف المسمميف في )بيدؼ توحيد الجماعة وا 

وطالبت الحكومة  ، وأيدت المشاريع التي ترمي إلى إنقاذ األرض وعدـ االعتراؼ بالييود(فمسطيف
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وكذلؾ رفضت  ،واتخاذ جميع الوسائؿ إلنقاذ فمسطيف اإلسبلمية ،قدسالمصرية بإعبلف الجياد الم
 (7: 2011)محيسف، وعد بمفور والتوسع الصييوني".

رىاصاتيا أىـ مميزات تمؾ  ،(1939-1936) بيف الثورة العربية الكبرى التي كانت ما وكانت وا 
تشكمت ات الصييونية، و العمؿ العسكري ضد االنجميز والعصابالمرحمة، وما زاد مف أىميتيا ظيور 

التي كاف يقودىا  التي نشطت في تمؾ الفترة، التنظيمات العسكريةالتي تعتبر مف أوائؿ ، مجموعات القساـ
ر عمى حالة الذؿ واليواف" رأيت التي تعبّ  ـ، الذي كاف يحث عمى الجياد ومف أقوالولشيخ عز الديف القساا

عووف لحمؿ البنادؽ، ورأيت شبابًا يحمموف الفرشاة لمسح ىؤالء مد ،شبابًا يحمموف مكانس لكنس الشوارع
 (32: 1984)قاسـ، لقتؿ ىؤالء األجانب". المسدسات أحذية األجانب ىؤالء مدعووف لحمؿ

 قبل منظمة التحرير الفمسطينية التمثيمية الكيانات الفمسطينية :ثانياً 
المغتصبة، عممت النخب  في ظؿ محاوالت الشعب الفمسطيني استرداد أرضو والدفاع عف حقوقو

وتكويف أحزاب سياسية وكيانات تمثيمية ممثميف لمشعب الفمسطيني  إيجادالفمسطينية في تمؾ الفترة عمى 
 مف أىميا:و  ،لتكوف بمثابة نواة لمعمؿ الجماعي الفمسطيني المنظـ

 المؤتمر العربي الفمسطيني( 1
قد باسـ عرب عُ  حيث، الدولة العثمانيةييار عقد الشعب الفمسطيني بعد ان أوؿ مؤسسة تمثؿ دّ عيُ         

انعقدت الدورة األولى و " (.1929-1919عف شعب فمسطيف في الفترة ما بيف ) ر سياسياً عب   قدو فمسطيف، 
 ، وذلؾ بحضور سبعة وعشريف مندوباً ة اإلسبلمية المسيحية في المدينة، بدعوة مف الجمعيفي القدس

و كاف ىذا المؤتمر بمثابة ، عاماً  ة سكرتيراً زَ وَ رْ مر ومحمد عزت دَ لممؤت اً انتخبوا عارؼ بكر الدجاني رئيس
قرارات جت وخر ، مجمس برلماني انبثقت عنو المجنة التنفيذية التي كانت بمثابة القيادة الفمسطينية السياسية

(، ـ1919فبراير التاسع مف -ينايرالسابع والعشروف مف )األولى في القدس  ،ىذا المؤتمر في دورتيف
 (314 :1980 )نوييض، .(ـ1920فبراير  /شباط السابع والعشروف مفدمشؽ )والثانية في 

ديسمبر  كانوف أوؿ/ التاسع عشر مف -الثالث عشرانعقد في مدينة حيفا ) "أما المؤتمر الثالث فقد 
بتحررىـ مف  عمييـ تنظيـ أمورىـ السياسية المتعمقة لزاماً  أصبح(، حينيا أدرؾ الفمسطينيوف أنو ـ1920

وجاء ذلؾ بعد أف استقر األمر لممستعمريف البريطانييف  ،االستعمار البريطاني باالعتماد عمى أنفسيـ
نفصاؿ ، والدعوة إلى االطرياً وكاف ىذا بداية التفكير قُ  ،والفرنسييف في المنطقة وأحكموا تجزئة سوريا الكبرى
لذا طالب الفمسطينيوف في مؤتمرىـ الثالث بإنشاء  ؛بلؿعف األجزاء العربية األخرى في قضية التحرر واالستق

منذ ذلؾ الوقت  ،حكومة وطنية فمسطينية، تكوف مسئولة أماـ مجمس نيابي ينتخبو الشعب العربي الفمسطيني
الذي أصبح رسميًا أوؿ زعيـ لمحركة الوطنية الفمسطينية  ،تولى رئاسة المجنة التنفيذية موسى كاظـ الحسيني

 (138: 1990 )كيالي، ".1934تو في عاـ إلى حيف وفا
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 المجنة العربية العميا (2
حالة مف  ظيور إلى أدى مما، تشكيؿ تكتبلت عائمية مرحمة االحتبلؿ البريطاني عمىغمب          

وضعفت تمؾ األحزاب الناشئة كحزب  ،االستقطاب السياسي الشديد الذي أضر بالعمؿ الوطني ووحدتو
لو، الذي أخذ يقود  الحسينيالحزب العربي بشعبية كبيرة تعود لدعـ  "، إلى أف جاءاعستقبلؿ وحزب الدفاال

، ت محمو األحزاب السياسيةوفاة موسى كاظـ الحسيني تبلشى المؤتمر الوطني وحم   وبعد .الحركة الوطنية
لمجنة العربية ، توافقت األحزاب السياسية عمى تشكيؿ اـ1936أبريؿ نيساف/في  ،مع اندالع الثورة الكبرىو 

الساعية  لمفمسطينييف التي عادت الجية التمثيمية سياسياً  ،رئاسة المفتي الحاج أميف الحسينيالعميا ب
الفمسطينية". وكاف ىذا أوؿ بروز ميداني لممفتي كقائد لمحركة الوطنية  ،إلنجاز التحرر واالستقبلؿ

 (335: 1980)زعيتر، 

 كري، ػػػػػػػػالعس ازػػػػػػػػجيالأصبحت بمثابة  التي، (سػاد المقدػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػمنظم)ا ػػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػيػػػػة العربػػػػػػػػػوتبنت المجن

عبد القادر الحسيني )ابف زعيـ الحركة الوطنية في فمسطيف موسى كاظـ لالذي كاف ، ( 243 :1974 ) الغوري،
وعبد القادر مف الشخصيات الفمسطينية المشيورة  "قيادتيا.في إنشاء ىذه المنظمة و  الحسيني( دوٌر أساسيٌ 

وكاف قد درس في الجامعة األمريكية بالقاىرة، وفي حفمة تخرجو  بوطنيتيا الصادقة والتزاميا اإلسبلمي،
عمى مرأى مف الحشد الكبير  قاـ بتمزيؽ شيادة التخرج بعد أف استمميا مف رئيس الجامعة  ،ـ1932سنة 

مف رجاؿ السياسة والعمـ والمكانة في مصر، وصرخ في وجو رئيس الجامعة قائبًل: الذي حضر الحفؿ 
، وألقى في الحاضريف كممة عف كـ الذي ىو معيد استعماري تبشيريإني لست في حاجة إلى شيادة معيد

 ،االستعمار والتبشير وىتؼ لفمسطيف، وما لبث الجميور المذىوؿ أف قابمو بعاصفة مف التصفيؽ الحاد
وقد قامت الجامعة بسحب شيادتو، كما قامت  ،كس ىذا الموقؼ غيرتو عمى اإلسبلـ ووطنيتو وجرأتوويع

 (141: 1986 )محسف، ."السمطات المصرية تحت ضغط بريطاني أمريكي بطرده مف مصر

نشاء حكومة و  إلى الييود، منع انتقاؿ األراضي العربيةو منع اليجرة الييودية،  :مطالبياوكاف مف أىـ  ا 
ع المفتي قريبو عبد القادر الحسيني شج   "حيث ؛عمى الجياد التحريضوكذلؾ  ،نية في حياة برلمانيةوط

 (228: 1998 )جبارة، ."1936يارآ مايو/ السادس مفالجياد سرًا بعد اجتماع تـ بينيما في عمى 

ا األثر عمى رأس حممة عسكرية منظمة كاف لي باستقداـ القائد فوزي القاوقجي" كذلؾ قاـ المفتي
، ـ1937يوليوتموز/  الثالث مفولكف في  ،األكبر في العمؿ عمى تطوير العمميات الحربية ومداىا

أف المجنة العربية العميا والمجاف القومية لـ  "فاع مف المجنة، ثـ أعمنت الحكومةانسحب ممثمو حزب الد
جمس اإلسبلمي األعمى ولذلؾ فقد أمرت بحميا وبعزؿ المفتي مف رئاسة الم ؛تعد مؤسسات مشروعة

وفي اليوـ التالي قامت السمطات اإلنجميزية باعتقاؿ بعض ، ـ1937سبتمبر  /أيموؿ الثبلثيف مففي 
إذ أصدرت  ،عمى العودة خارج فمسطيف منيـ لـ يجرؤ، ومف كاف (سيشؿ)ييـ إلى فْ أعضاء المجنة، ونَ 
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وأما المفتي فاستطاع بعد . (372-346 :1986 )الحوت،."الحكومة أمرًا بمنعيـ مف العودة إلييا
قاـ مع أصدقائو بتشكيؿ )المجنة  "أف ييرب إلى لبناف، حيث ،في المسجد األقصى ،حصاره لثبلثة أشير

ومركزىا الرئيس مدينة دمشؽ، وكاف عزة دروزة اليد اليمنى لممفتي، وقد تعاونت ىذه  (المركزية لمجياد
ورغـ ذلؾ فقد كاف التمثيؿ الفمسطيني  .ثوار بالماؿ واألسمحةإمداد الالمجنة مع لجنة الدفاع عف فمسطيف في 
مف أعضاء المجنة العربية العميا وقمة مف المستقميف، كما  ـ،1939في مؤتمر المائدة المستديرة بمندف عاـ 

، ـ1939/ مايوأيارالسابع عشر مف  عف حكومة بريطانيا في لمجنة برفض الكتاب األبيض الصادرقامت ا
 (240: 1998)جبارة، ".لصدورهتالي في اليـو ال

 الييئة العربية العميا (3
وتخاذؿ العالـ تجاه حقوؽ الشعب الفمسطيني، في أعقاب انتياء الحرب العالمية الثانية، 

إليجاد األداة السياسية التي ستقود عمميـ  قاـ الفمسطينيوف بالسعيومساندتو لمعصابات الصييونية، 
الحاج  فشكموا الييئة العربية العميا برئاسة ؛البريطاني والمشروع الصييونيالنضالي لمواجية االحتبلؿ 

التي  تشكمت مف األحزاب الرئيسية  ،ـ1936يونيو حزيراف/الحادي عشر مف أميف الحسيني في 
لفرد روؾ، أجماؿ الحسيني و  برئاسة" الحزب العربي ،، ومف ىذه األحزابالحسينيبرئاسة الحاج أميف 

، حسيف الخالديراغب النشاشيبي ويعقوب فراج، ورئيس حزب اإلصبلح  برئاسةلوطني وحزب الدفاع ا
ؿ ورئيس حزب الكتمة الوطنية عبد المطيؼ صبلح، ورئيس لجنة مؤتمر الشباب يعقوب الغصيف، ومث  

ربية ت المجنة العوقد ضمّ  ،حزب االستقبلؿ سكرتيره العاـ عوني عبد اليادي وأحمد حممي عبد الباقي
لفرد روؾ المسيحييف أحيث مثؿ يعقوب فراج المسيحييف األرثوذكس، و ؛ ا المسمميف والمسيحييفالعمي

يا المجاف وقد اعتبرت المجنة الناطقة باسـ األمة في مرحمتيا الكفاحية ومرتبطة ب ،الكاثوليؾ
 (     234- 233: 1998القومية".)قدورة، 

فقد قامت الدوؿ العربية  ورغـ ذلؾات الفمسطينية، قد حازت الييئة عمى دعـ وتأييد كؿ األحزاب والفئو 
 إجياضالمستمدة مف الييمنة األمريكية البريطانية التي عممت عمى  ياتيا يبفرض مواقفيا وقراراتيا وتوج

ياتيا عمى الييئة يقد قامت الدوؿ العربية بفرض مواقفيا وقراراتيا وتوجو  .كافة الجيود التي تبذليا الييئة
تيا وتجاوزتيا بحجة أف قضية فمسطيف قضية عربية، وأف الدوؿ العربية وأنظمتيا ستتولى وتجاىمت قيادا
 (561-556: 4)الموسوعة الفمسطينية، ج  ".عممية التحرير

  :عمياومف أىـ األعماؿ التي تبنتيا الييئة العربية ال

 .تمثيؿ الفمسطينييف في األمـ المتحدة في المناقشات حوؿ فمسطيف -أ"

 تشريف ثاني/ التاسع والعشريف مفرار التقسيـ الصادر عف الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة في رفض ق -ب
 .لمتعبير عف السخط عمى ىذا القراروالدعوة إلضراب عاـ  ـ،1947نوفمبر
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القادر الحسيني استدعاء الشباب الفمسطيني المجاىد لمتدريب في معسكر قطنا بسوريا، وتكميؼ عبد -ج
 (12: 2003لجياد المقدس".)حوراني، ا بقيادة قوات

حكومة عربية في فمسطيف في اجتماع تشكيؿ تقديـ مشروع كذلؾ قامت الييئة العربية العميا ب
الذي لـ يكف  ،ـ1947أكتوبر/تشريف أوؿ السابع مفمبناف، في ب في عاليوالمنعقد العربية  مجمس الجامعة

وعرض مشروع تشكيؿ الحكومة في  المؤتمر، لفمسطيف عضو مشارؾ فيو حيث دخؿ المفتي فجأة قاعة
فعارضو مندوب العراؽ ومندوب األردف وقاال: إف ىذا االقتراح يستفز الرأي العاـ العالمي في  فمسطيف،

 (280: 1998 ) جبارة،."، ولـ يؤيدوا المفتي في مسعاهألمـاىيئة 

 حكومة عموم فمسطين (4
 ،قرار الييئة العربية العميا بعد جاء تشكيميا قدمسطينية، و أوؿ حكومة ف حكومة عموـ فمسطيف عدّ تُ         
حكومة عموـ )قامت الييئة بإعبلف و لمؿء الفراغ الناتج عف انسحاب بريطانيا مف فمسطيف، وذلؾ 
وقد أقر ت الحكومات العربية ذلؾ، واعترفت بحكومة  ،في غزة برئاسة أحمد حممي عبد الباقي (فمسطيف

 (377: 4)الموسوعة الفمسطينية، جكومة األردف. عمـو فمسطيف، ما عدا ح

الييئة والكتساب الشرعية والتفويض مف قبؿ الحركات واألحزاب والشخصيات الفمسطينية قامت  
غزة في األوؿ مف تشريف األوؿ/ أكتوبر بمجمس وطني فمسطيني  انعقاد العربية العميا بالدعوة إلى

تـ و  الفمسطينية، مؤتمر بحضور جميرة كبيرة مف الشخصياتوقد انعقد ال ،"برئاسة الحاج أميف ـ،1948
قامة دولة حرة  ذات  ديمقراطيةاإلعبلف عف شرعية الحكومة الجديدة، وتقرر إعبلف استقبلؿ فمسطيف، وا 

ولى جماؿ الحسيني وزارة وت ،سيادة، بحدودىا الدولية المتعارؼ عمييا في أثناء االحتبلؿ البريطاني
، ورجائي الحسيني اليادي وزارة الشؤوف االجتماعية ، وعوني عبداريوس وزارة الماليةوميشاؿ أبك، الخارجية

العدؿ ، وعمي حسنا وزارة فوتي فريج وزارة االقتصادحسيف فخري الخالدي وزارة الصحة، و و وزارة الدفاع، 
س ، وأميف عقؿ وزارة الزراعة، وانتدب أنور نسيبة سكرتيرًا لمجمويوسؼ صييوف وزارة الدعاية

 (351: 1998 )محسف،."الوزراء

قاـ ممؾ األردف الممؾ عبد ا مف جانبو بالسعي نظرًا لمعارضة األردف ليذه الحكومة وقيادتيا، و  
مؤتمر في عماف  ـ،1948في األوؿ مف تشريف األوؿ/ أكتوبر  منو فانعقد بدعـ "لتمثيؿ الفمسطينييف،

وانعقد في أريحا مؤتمر  ،مؤتمر غزة تمثيمو لمفمسطينييفبرئاسة الشيخ سميماف التاجي الفاروقي أنكر عمى 
برئاسة محمد عمي الجعبري رئيس بمدية الخميؿ، تـ  ـ،1948في األوؿ مف كانوف األوؿ/ ديسمبر 

 ،فمسطيفاألردف و  ضي األردنية والفمسطينية، ومبايعة الممؾ عبد ا ممكًا عمىااإلعبلف فيو عف وحدة األر 
في نابمس، وقد أيدا قرارات مؤتمر  بعفي راـ ا ورا ثثال رعاـ نفسو، انعقد مؤتموفي آخر ديسمبر مف ال

أف  وقد أثار موقؼ األردف معارضة شديدة في األوساط العربية والفمسطينية الرسمية والشعبية، غير ،أريحا
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مة عموـ سيطرة القوات األردنية عمى معظـ ما تبقى مف فمسطيف )الضفة الغربية( مّكنيا مف منع حكو 
فمسطيف مف ممارسة صبلحياتيا، وتـ في النياية توحيد الضفة الغربية مع شرؽ األردف في نيساف/ إبريؿ 

 (397-377: 4الموسوعة الفمسطينية، ج)."1950

 ما حاولتخاصة عند "مصراجيت حكومة عموـ فمسطيف معارضة شديدة مف قبؿ كذلؾ و و 
تدخمت السمطات المصرية، فنقمت الحاج  حيث ؛(ع غزةقطاالمحافظات الجنوبية) ممارسة صبلحياتيا في

 ،أميف الحسيني بالقوة إلى القاىرة، وأجبرت عددًا مف أعضاء المجمس الوطني عمى مغادرة غزة إلى القاىرة
  ( :2012www.felesteen.ps)الساعاتي، ."واقًعا تحت الحكـ المصري (قطاع غزة)وكاف 

وبقيت  ،ثـ ما لبثت أف أكرىت رئيس وأعضاء حكومة عمـو فمسطيف عمى االنتقاؿ إلى مصر
ال سيما في  ياـ بأي مف األعماؿ المنوطة بيا،حكومة عموـ فمسطيف قائمة في مصر دوف أف تستطيع الق

اىرة، ووضعت وفرضت السمطات المصرية حصارًا عمى دار الييئة العربية العميا في الق، الحقؿ السياسي
بسبب خمفيتو اإلسبلمية وعبلقتو بجماعة  الحاج أميف تحت رقابة ُمشد دة، حرمتو مف حرية العمؿ والتنقؿ

ومع الزمف لـ تعد حكومة عموـ فمسطيف غير ىيئة شكمية ظم ت تبعث بممثميف عنيا اإلخواف المسمميف. 
 (344-342: 2الموسوعة الفمسطينية، ج)."لحضور اجتماعات الجامعة العربية

الفترة التي قامت بيا حكومة عموـ فمسطيف مف أحمؾ الفترات وأشدىا ظممة عمى  أف ويرى الباحث
في كافة  والجئاً  بعد النكبة التي حمت بو، وأصبح الكثير مف الشعب الفمسطيني مشرداً الشعب الفمسطيني 

مف خبلؿ مؤتمر أريحا الذي  سطينينقساـ فمسطيني فمإدتيا عسيرة وجوبيت ب، لقد كانت والأنحاء المعمورة
، وذلؾ بعدـ االعتراؼ بيا مف قبؿ دولة شرؽ األردف، ، وكذلؾ بتجاذبات عربية عربيةبايع مممؾ األردف

، إال أنيا كانت تمثؿ الكيانية الفمسطينية في ىذه فمـ تعترؼ بيا األمـ المتحدةوعدـ اعتراؼ دولي بيا 
الذي ، أنيا نجحت في إصدار أوؿ جواز سفر فمسطينيه الحكومة قامت بو ىذ ومف أىـ ما ،الفترة الصعبة

( ألؼ مواطف في حينو، واستمرت في ذلؾ حتى بدأت الدوؿ العربية بإبدالو بوثائؽ 60صدر ألكثر مف )
 سفر البلجئيف.

 تمثيل القضية الفمسطينيةفي دور الشباب الفمسطيني  :ثالثاً 
والسب اؽ في  لفاعؿ في كافة األحزاب السياسية،ىو المحرؾ وا الشباب الفمسطيني كاف دائماً 

في ليا دور فاعؿ ومؤثر الشبابية وكانت الحركات  االنخراط في العمؿ الثوري والنضالي بكافة أشكالو،
ولعبت بشكؿ كبير في تمثيؿ الشعب الفمسطيني في بعض المؤسسات الدولية، وعممت ، السياسي العمؿ

في الجامعات واتحادات الطمبة، عممت عمى تنظيـ الشباب عمى تشكيؿ وتأسيس كيانات طبلبية 
 تكادحيث"  مف قياداتيا، اً كبير  اً وخرج ت عددالفمسطيني، التي كانت رافدًا ميمًا لمتنظيمات الفمسطينية، 

 حيث والسري، العمني الفمسطيني الشبابي النشاط مرحمة بجدارة ىي( 1965-1956) المرحمة تكوف
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 (،4: 2012، 7".)القمقيميالشباب مف وقيادةً  جسماً  كانت التي الفمسطينية ظماتالمن مف العديد تشكمت
 :التي ظيرت قبؿ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومف أىـ ىذه الحركات

 تنظيم شباب فمسطين  (1
مف خبلؿ مجموعة مف الطمبة الفمسطينييف الدارسيف في  ،تشكؿ أوؿ تنظيـ فمسطيني في سوريا بعد النكبة

، ومف الشخصيات التي انتمت (تنظيـ أبناء فمسطيف)وفي مصادر أخرى  ،سـىذا االدمشؽ حمؿ  جامعة
ف امينشأ داخؿ التجمعات الفمسطينية في سوريا تنظ ـ،1953وفي عاـ  لو محمود عباس، وعبدا الدناف.

توزع  ت تصدر مجمة أسبوعيةالتي كان ،(ندوة األقصى)وتنظيـ  (منظمة الشباب العربي الفمسطيني)
وبذلت محاوالت لتوحيد التنظيمات الثبلث العاممة  ،وانتشر كبل التنظيميف في عدد مف المخيمات، مجاناً 

حتى  (ندوة األقصى)استمر تنظيـ ،وااليدلوجيةفي الساحة السورية ولكنيا لـ تنجح بسبب التباينات الفكرية 
  :سطيني فقد تحولت إلى قسميفأما منظمة الشباب العربي الفم ،بداية عيد الوحدةـ، 1958عاـ 

 يف العربيـ التحؽ بحركة القومقس.  
 تحؽ بحزب البعث العربي االشتراكيقسـ ال. 

 ."و دورًا بارزًا في تأسيس حركة فتح الحقاً يبالنسبة لتنظيـ شباب فمسطيف فقد كاف لعدد مف قياديأما 
 (www.group194.net: 2015)دياب، 

 د العام لطمبة فمسطيناالتحا (2

كاف مف أىميا تمؾ التي أنشئت في ، عديدة ست خبلؿ الخمسينيات روابط طبلبية فمسطينيةتأس
، وكاف أوؿ سكرتير ليا فتحي البمعاوي مف اإلخواف، رابطة الطمبة الفمسطينييف ـ1951القاىرة عاـ 

في  في أعقاب اقتحاـ الطبلب الفمسطينييف لمكاتب الجامعة العربية ـ،1953إلى غزة عاـ  ووتـ ترحيم
 ( : 2012www.felesteen.ps لساعاتي،ا)القاىرة.
 وأخذت الفمسطينييف، الجامعييف مف كبيرة أعداداً  لتشمؿ قاعدتيا القاىرة رابطة وسعت ـ،1952 في عاـ
. بيا العربية الدوؿ جامعة اعتراؼ عمى وحصمت الطبلبية، والمشكبلت الفمسطينية القضية طرح في دورىا
 ودمشؽ وأسيوط االسكندرية في أخرى روابط تشكمت ثـ. الرابطة رئاسة عرفات رياس تولى عندما ذلؾ وتـ

 كعضو العالمي الطبلب اتحاد مؤتمر حضور إلى ـ،1956 عاـ في القاىرة رابطة ودعيت ،وبيروت

                                                           
7

 مديراً  ثـ البمداف مف عدد في لفمسطيف سفيراً  عمؿ ،الساخريف فمسطيف كتاب أبرز ومف فمسطيني مناضؿ (نائؿ ابو) ػب المعروؼ عبد الفتاح القمقيمي: 
ؼ(، وعضو  ت. ى لمتربية والثقافة والعمـو في )ـ.األميف العاـ لممجمس األعم، الفمسطينية التحرير منظمة في والثقافة لمتربية األعمى المجمس في عاماً 

 (www.badil.org/component/k2/item/1437-haq38-art19)الييئة العامة لمركز بديؿ.
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 مجمة آنذاؾ أصدرت واالسكندرية القاىرة رابطتي مف ـ،1958 عاـ إدارية ىيئة تشكمت وقد مراقب،
 (48: 1984 لموسوعة الفمسطينية،)افمسطيف(". )صوت

، حيث" صعيد الحركة الطبلبية الفمسطينيةنجازات عمى كذلؾ استطاعت الرابطة تحقيؽ بعض اإلو 
مثمت الرابطة فمسطيف ألوؿ مرة عمى مستوى عالمي، واستطاعت بإمكاناتيا البسيطة أف تقؼ في وجو النفوذ 

اشتركت الرابطة بميرجاف  ،ـ1955في عاـ فعضوًا في اتحاد الطبلب العالمي، الصييوني وتصبح 
عيت الرابطة لحضور اتحاد الطبلب العالمي كعضو دُ  ـ،1956، وفي عاـ (صوفيا)واجتماع  (وارسو)

خراجو مف المؤتمر، استطاع وفد الرابطة في  مراقب، وبرغـ محاوالت الوفد اإلسرائيمي إحراج وفد فمسطيف وا 
اشتركت الرابطة باسـ فمسطيف في ـ، 1957في االتحاد، وفي عاـ النياية أف يحصؿ عمى العضوية الكاممة 

 ـ،1958ميرجانات الشباب في موسكو، وفي المؤتمر الخاص التحاد الطبلب العالمي الذي عقد في بكيف 
 التاسع والعشروف مفاعتبرت الرابطة عضوًا عامبًل في ىذا االتحاد، وبقياـ االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف )

وانتخب في المؤتمر السادس التحاد  ،( تحولت العضوية مف الرابطة إليوـ1959نوفمبر/يتشريف الثان
  :www.badil.org)2012،  )القمقيمي ."الطبلب العالمي عضوًا عامبًل في لجنتو التنفيذية

الفمسطينية، وبذؿ جيودًا حثيثة في  والفعاليات السياسية االتحاد بدور ميـ في تعبئة الطاقات قاـ وقد
وخرج منو العديد مف القيادات السياسية  ،مجاؿ طرح القضية عمى الصعيد الطبلبي والرأي العاـ العالمي

 والنخبوية الفمسطينية.

 ،كاف صعباً  الفمسطينيةالواقع السياسي الفمسطيني قبؿ نشأة منظمة التحرير  أف ويرى الباحث
 ،لتكويف كيانات تمثيمية تمثؿ الشعب الفمسطيني عديدة محاوالت ، وجرتؾاإلربامف حالة وسادتو 

 إال أنيا كانت تصطدـ بواقع المرحمة الذي اتسـ   ،في المحافؿ الدوليةعمى الصعيد المحمي أو  سواءً 
 باآلتي:

بع ذي الطا ،كانت الحياة الحزبية في حقيقتيا أقرب إلى الحركات الوطنية منيا إلى الحزب السياسي -
لعدـ نضوج مفيوـ اإلطار التنظيمي لمحزب،  ،طويبلً  رالتقميدي، بحيث جعمت ىذه األحزاب لـ تعمّ 

وعدـ تبمور منيج متكامؿ لمعمؿ الحزبي، فيي كانت مرتبطة بما تفرضو طبيعة الحياة السياسية 
 .فمسطيف بياوالتغيرات المصاحبة ليذه األحداث التي اتسمت 

عيفة مرتينة لمخارج، وواقعة تحت تجاذبات إقميمية عربية، وأف ىذه كانت في أغمبيا كيانات ض -
التدخبلت العربية الرسمية في القضية الفمسطينية ما كانت إال استجابة الستعمار خارجي، أو لتحقيؽ 

 عف المشكبلت التي تعانييا ىذه األنظمة.  مصمحة ذاتية، أو لصرؼ النظر
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التسمط العائمي، وتناحرت العائبلت الكبيرة الثرية عمى  ىذه األحزاب والكيانات غمب عميو بعض -
المناصب، في ظؿ الخطر الصييوني الذي اغتصب األرض وشرد أىميا، وارتكب المجازر تحت 

 أعيف االنتداب البريطاني.

تخاذؿ المجتمع الدولي رغـ اعترافو بقرار التقسيـ الظالـ الذي صدر مف األمـ المتحدة، فمـ يعترؼ  -
 .التي تشكمت فمسطيني، حتى الكيانات التمثيميةف بأي كيا

يـ ستأسي ، مف خبلؿفي مرحمة مبكرة في العمؿ السياسي والدبموماسيالفمسطيني راط الشباب انخ -
مت فمسطيف في اجتماعات وأنشطة المؤسسات ، التي مث  في الجامعات العربية بيةلمحركات الشبابية والطبل

 د كبير مف قيادات التنظيمات والفصائؿ الفمسطينية فيما بعد.جت عدالشبابية الدولية، وخر  
 

 

 منظمة التحرير الفمسطينيةنشأة  المبحث الثاني:

ما إلى ويرجع ذلؾ ، بعد مخاض عسير بؿ جاءت طبيعية، لـ تكف نشأة منظمة التحرير الفمسطينية
 ال وأنعة النخبة الفمسطينية بقناو خذالف األنظمة العربية، و  لشعب الفمسطيني مف نكبة وتشريدتعرض لو ا
فكانت ظروؼ النشأة والتغيرات اإلقميمية ، عمى أنفسيـ وبالتالي قرروا أف يعتمدوا ،إال ظفرؾيحؾ جمدؾ 

مف الخمفيات واألحداث المباشرة التي ساىمت  مبحثوىذا ما سيرد شرحو في ىذا الالمحيطة مييأة لذلؾ، 
قؼ األطراؼ الفمسطينية المتناقضة، ومحاولة بعض األنظمة في انشاء منظمة التحرير الفمسطينية، وموا

 .العربية مف احتواء ىذا الكياف الوليد

 الفمسطينية نشأة منظمة التحرير خمفيات: والً أ
وبعد  ،عربي مميء بالتجاذبات والتحالفاتجاءت والدة منظمة التحرير الفمسطينية في ظؿ وضع 

لـ يكف لمفمسطينييف مف  ،مسطينييف في أصقاع األرضالف وتيجير، ـ1948نكبة  بعدضياع فمسطيف 
كاف  فقد ؛حقوقيـبتطالب ومعترؼ بيا داخميًا وخارجيًا يـ بشكؿ وحدوي وتحت لواء مؤسسة قوية يمثم  

، واألنظمة العربية منشغمة في تثبيت ـ1945في جامعة الدوؿ العربية منذ إنشائيا سنة  التمثيؿ شكمياً 
الخامس عشر مف لعرب لفكرة بدء العمميات الحربية في داخؿ فمسطيف قبؿ " ورفض الحكاـ ا،ظمتياأن

لبقاء فمسطيف تحت االنتداب البريطاني حتى ذلؾ التاريخ، مما جعؿ تدخؿ أي  ، نظراً ـ1948مايو أيار/
  (25: 1989قوات عربية قبمو مف وجية نظر الحكاـ اعتداء عمى الدولة صاحبة االنتداب".)أحمد، 

 فمسطيف حرب خاضت التي العربية الدوؿ أف" التي كانت سائدة في تمؾ الفترة إال رغـ الشعارات
 العرب الزعماء مف العديد وقاـ خاصة، ومصالح محمية باىتمامات مدفوعة كانت القومية األىداؼ باسـ

 عرف مف وبدالً  أخرى، دولة قيادة تحت قواتيـ وضع قاطع بشكؿ ورفضوا المسمحة، قواتيـ مف جزء بإرساؿ
 مكاف في تتجمع حينما ببلدىـ أعبلـ وضع ومكانة حجـ حوؿ العربية الجيوش اختمفت العربية األمة راية
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 اليجـو تحت شقيقة دولة إنقاذ أجؿ مف بقواتيا المخاطرة في ترغب دولة أي تكف ولـ واحد،
 (14: 2001وشميـ، روجاف".)اإلسرائيمي

كنا  ،ف الحوارات التي وقعت بيننا وبيف السوفيات" في واحدة م:وفي ىذا اإلطار يقوؿ نايؼ حواتمة
مباشرة كاف عمى رأس  ـ1973بعد حرب تشريف  ،في زيارة لموسكو بدعوة رسمية مف القيادة السوفياتية

وقمت لو في ، (بوريس بوناماريوؼ )الوفد السوفياتي عضو المكتب السياسي المسئوؿ عف السياسة الدولية
ف الجيوش العربية بالسبلح الذي يضمف النصر عمى االحتبلؿ، المرة األولى لممرة الثانية تخذلو  الحوار:
فورًا وأجاب:" يا  (بوناماريوؼ)انفعؿ  ،ـ1973، واآلف لممرة الثانية في حرب ـ1967الناصر عاـ  مع عبد

رفيؽ نايؼ حواتمة نحف قدمنا مف السبلح النوعي والكمي إلى مصر وسورية والعراؽ ما يكفي لتحرير 
لو كنا تجارًا  ،نحف أصحاب مبادئ ولسنا تجار سبلح ،ثبلث مرات ـ، 1967ض المحتمة في عدواف األر 

 ،التي تعاني الكثير مف المشكبلت االقتصادية واالجتماعية ،نيار مف الذىب في ببلدناألكنا نسبح في 
ف إوأضاؼ:  .ؿستقبلجؿ الحرية واالأالشعوب المناضمة مف  لكننا نضع المبادئ والتزامات التضامف مع

في القرار السياسي، فالعرب الذيف أداروا الحرب لـ يكف قرارىـ تحرير كؿ  ،أوالً  :المشكمة عندكـ ىي
كاف ىذا قبؿ أف نعرؼ وتعرؼ األمة العربية  السبلح.وثانيًا في حسف أو سوء استخداـ  ،األرض المحتمة

 -ة لنا عندما كشؼ المسئوؿ السوفياتيوىنا كانت المفاجأ، شيئًا عف سقؼ القرار السياسي لحرب تشريف
حيث حددت رسائؿ السادات سقؼ  ؛ما دار وراء الستار بيف السادات واإلدارة األميركية -بالوثائؽ

 (35 :2001، شربؿبعد قناة السويس والتوقؼ عنده".) ترمو ميك (15 -10)العمميات بعمؽ 

" تعددت حيث ؛لداخمية في الشأف الفمسطينيت ادورًا سمبيًا تجاه العبلقا قد لعبت وكذلؾ األنظمة العربية
سبؿ التدخؿ العربي في شئوف المنظمة، فشكمت أغمب تمؾ األنظمة )منظمتيا الفمسطينية الخاصة(، 

بغير  -تتسمـ لتنخرط في الثورة الفمسطينية ولتشغؿ حيزًا في ىيكمية المنظمة، بؿ ولتقاسـ مواردىا، وأحياناً 
 (114 :1998 ستحقة ليا عند الدوؿ العربية".)فرج،مخصصات المنظمة الم -وجو حؽ

أواخر الخمسينيات وأوائؿ الستينيات مف القرف العشريف أخذت الساحة الفمسطينية تموج  معو  
التي تسعى لتحرير فمسطيف، وكاف نجاح الثورة الجزائرية  ،بالحركات والمنظمات الفدائية والسياسية

دفع الكثير مف الفمسطينييف لبلعتقاد أنو باإلمكاف أف يتولى أبناء  عامبًل ُمحف زًا ونموذجاً  ـ،1962سنة
ما في الوقت الذي يتمقوف الدعـ واإلسناد مف أشقائيـ العرب، ك ،الُقطر الواحد عممية المقاومة والتحرير

، عامبًل آخر في دفع الفمسطينييف إلى عدـ (1961 – 1958)السورية –كاف فشؿ تجربة الوحدة المصرية
وقد  ر تحقؽ الوحدة العربية، وعدـ التعويؿ عمييا، بالنظر إلى واقع األنظمة العربية وخبلفاتيا،انتظا

أف يفمت زماـ القضية الفمسطينية مف يدىا، فبادرت إلى  ،وخصوصًا مصر ،خشيت األنظمة العربية
ور تحت محاولة إيجاد شكؿ مؤسسي تمثيمي لمفمسطينييف، يستوعب الساحة الفمسطينية، وُيبقي األم

 (14 :2014صالح، )السيطرة قدر اإلمكاف.
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وقد شيد الوطف العربي حالة مف الغمياف بعد نكبة فمسطيف، وتشكمت مجموعات وتنظيمات عديدة، 
 اً ـ، ظيور حوالي أربعيف تنظيم1963 -1961يميؿ توما:" فقد شيد الوطف العربي ما بيف عاـإفكما يقوؿ 

سطيني مف ىداؼ وأساليب العمؿ، تعبيرًا عف التحرؾ الثوري العربي الفمبمختمؼ األ اً فمسطيني اً عربي اً فدائي
 (245: 1978مف ناحية ثانية".)توما،  ناحية، وعدـ وضوح الرؤية

دت " صع  حيث ،نظمة العربية في تمؾ الفترةوكذلؾ كانت المنظمات المسمحة مطاردة مف األ
يزيمة العسكرية التي أوحت أف الزعماء العرب غير المقاومة الفمسطينية مف عممياتيا ضد )إسرائيؿ( بعد ال

بد لمفمسطينييف أف يقوموا بأنفسيـ بتحرير فمسطيف، ويحمموا ىـ  صادقيف في توجييـ نحو فمسطيف، وال
 (222: 1999، 8القضية عمى عاتقيـ، كرد فعؿ عمى االنكسار العربي الكبير".)المقادمة

كانوف الثاني/ يناير  الثالث عشر مفالقاىرة في  د مؤتمر القمة العربي األوؿ فياانعق خبلؿو 
بإنشاء كياٍف فمسطيني ُيعب ر عف إرادة شعب فمسطيف، ويقيـ ىيئة تطالب بحقوقو،  صدر قرار ،ـ1964

الوطني األوؿ  ىو مف افتتح المؤتمر حسينأن الممك  يذكرو  .لتمكينو مف تحرير أرضو وتقرير مصيره
مف أىـ القرارات التي صدرت عف ، و تفرعت عف المؤتمر تسع لجافقد و  .مف خبلؿ خطاب رسمي بالقدس
 : ـ1964مايو /الثامف والعشريف مف أيارمدينة القدس بتاريخ  الذي عقد في ،المؤتمر

قياـ منظمة التحرير الفمسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفمسطيني لخوض معركة  -1"
 لمنصر. وطريقاً  ،نيوامالتحرير، ودرعًا لحقوؽ شعب فمسطيف وأ

 بندًا. (29)المصادقة عمى الميثاؽ القومي لمنظمة التحرير الفمسطينية وعدد بنوده  -2

والبلئحة الداخمية لممجمس الوطني  ،بنداً ( 31)وعدد بنوده  ،المصادقة عمى النظاـ األساسي -3
 والصندوؽ القومي الفمسطيني.

 التنفيذية وتكميفو باختيار أعضاء المجنة التنفيذية وعددىـانتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسًا لمجنة  -4

 عضوًا. (15)

المجمس الوطني األوؿ لمنظمة التحرير  دّ ويععضوًا،  (397)لػ يصبح المؤتمر بكامؿ أعضائو ا -5
 ( www.dair.plo :العبلقات الدولية لممنظمة موقع) ."الفمسطينية

، ومف حماسة الفمسطينييف إلنشاء كياف خاص بيـ، قاـ أحمد الشقيري مستفيدًا مف الدعـ المصري
الميثاؽ الوطني )وقاـ خبلؿ الجولة بوضع  ،بعمؿ ثبلثيف جولة في مناطؽ التجمعات الفمسطينية

 (313: 1985 ،عبدالرحمف)والنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية". (الفمسطيني

                                                           
8

/ 8/3، أدذ أثشص قبدح دشكخ دًبط، اغتبنتّ )اعشائٍم(  ثقصف عٍبستّ ثتبسٌخ فهغطٍٍ فً اإلعاليٍخ انذشكخ أعالو أشٓش أدذ ابراهين الوقادهة:  

1113.( www.mofa.gov.ps/new/index.php?option) 
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بإرجاع الحقوؽ المسموبة وتحرير األرض، بدأت المنظمة شؽ طريقيا والبحث عف الوسائؿ الكفيمة 
  طريؽ التحرير،كوبعد انضماـ الفصائؿ المسمحة ليا، كانت الوسيمة التي توافقت عمييا الكفاح المسمح 

" ورفضت فكرة أف التحرير ال يتـ إال بحرب الحرب الشعبية طويمة المدى أسموبًا لتحقيؽ ىذه الوسيمةو 
عربية مرتيف في الحفاظ عمى الحؽ العربي ودحر المعتدي، والسبب نظامية خاطفة، فقد فشمت الجيوش ال

 (68: 1992صايغ، ".)اوتدعمو أمريك ( تمتمؾ السبلح المتطور والجيش المنظـ والمدرب جيداً إسرائيؿأف)

" وبعد قراءة ىذه أنيا غير راغبة في الحرب، ـ،1967وتأكدت نوايا األنظمة العربية بعد ىزيمة 
فشؿ لمضموف الشعار الذي نادى )أف طريؽ الوحدة العربية ىو الطريؽ لتحرير اليزيمة عمى أنيا 

يزيمة )إسرائيؿ( وتحرير بحتى إف رغبت  ،فمسطيف(، وعمى أف األنظمة العربية القائمة غير قادرة
 (52: 1998فمسطيف".)ىبلؿ، 

ية " وأصبحت البندقثيؼ العمؿ المسمح ضد االحتبلؿىنا بدأت الفصائؿ الفمسطينية بتك
إذ التفت حوليا الجماىير وأيدتيا وانضمت إلى  ؛ـ، مصدرًا مقبواًل لمشرعية1968الفمسطينية عاـ 
 (51: 1998صفوفيا".)قاسـ، 

" وأف تكوف الثورة الفمسطينية ووحدتيا العربية، عتاؽ والتحرر مف التبعية والوصايةنوكذلؾ عممت عمى اال
مف لمثورة عدـ الوقوع تحت أو المؤثرات الدولية، بضرورة تض الوطنية تمتمؾ استقبللية عف األنظمة العربية

  (90: 1971واالحتواء الخارجييف".)شفيؽ،  الوصاية

ف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية أحدث تحواًل لدى الفمسطينييف مف إوفي ىذا اإلطار يقوؿ وليد الخالدي:" 
 Khalidi) ،1992: 8) ."ة الذاتية  الفمسطينيةالعمؿ القومي العربي إلى االىتماـ أكثر باليوية والشخصي

" فبعد قرار مف الجامعة العربية وبقيود معينة، وبيف ،وىنا تشكمت مرحمة جديدة بعد انطبلقة المنظمة 
ـ، ففي ىذه المرحمة تبمورت شخصية منظمة التحرير الفمسطينية 1967المرحمة الثانية بعد حرب حزيراف 

 (39: 2002مسطيني، ويتولى صناعة قرارات وتوجيات باسمو".)ىبلؿ، ثؿ الشعب الفككياف سياسي يمّ 
واجيت تحديات كبيرة عمى الصعيد العبلقات الداخمية الفمسطينية، لممنظمة أف مرحمة النشأة  يرى الباحث
 التي منيا:

 تنفذ أجندتيا.مف خبلؿ تشكيؿ أحزاب تتبع سياستيا، و ، المنظمةشئوف في تدخؿ األنظمة العربية  -

االنضماـ الى المنظمة، مف خبلؿ انقبلب أبيض، وتغيير في بنجحت الفصائؿ الفمسطينية المسمحة  -
 الحفاظ عمى القرار الفمسطيني المستقؿ، واخراجو مف مظمة األنظمة العربية. بيدؼقيادة المنظمة، 
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 من إنشاء منظمة التحرير قف األطراف الفمسطينيةامو : ثانياً 
مف إنشاء منظمة التحرير كات الفمسطينية العاممة في تمؾ الفترة كاف موقؼ المنظمات والحر 

مع البعثييف  ،" تحاور مع مختمؼ العقائدييف:يؤكد أنو الشقيريأحمد  مع العمـ بأف ،متبايناً الفمسطينية 
ة ومنظمات أخرى، ووصؼ والقومييف العرب والشيوعييف واإلخواف المسمميف، وجبيات فمسطينية متعدد

نتظر، فقد كاف مراقب و مإلى  ،كاف موقؼ ىذه المنظمات يتراوح مف المعارضة العنيدة "ذلؾ بقولو:
البعثيوف يروف الكياف الفمسطيني ألعوبة بيد عبد الناصر، وكاف موقؼ جماعة فتح موقؼ المراقبة، وكاف 

اًل منطمقًا وجد ،الشيوعيوف ال ييضموف تحرير فمسطيف، ويخاطبونني وألسنتيـ ثابتة في حمؽ موسكو
ال يؤمنوف بأية حركة يساىـ فييا الرئيس جماؿ عبد الناصر مف قريب  (اإلخواف المسمموف)وفمسفة، وكاف 

أو بعيد، وكاف القوميوف العرب يتحدثوف مف خبلؿ القومية العربية، وال يؤمنوف بتجسيد الشخصية 
ة العربية بصورة أو الفمسطينية، وكانت الجبيات والمنظمات األخرى تسخر مف كؿ عمؿ يتصؿ بالجامع

 (103: 1971)شقيري،بأخرى".

ع إقناع الجميع، مـ يستطف" إلى جمع شمؿ الفمسطينييف والعرب ورغـ ذلؾ لـ يتوصؿ الشقيري
، صنيعة كياف غير ثوري :الذي لـ يولد بعد، تحت شعارات ،واستمر اليجوـ عمى الكياف الفمسطيني

الكياف الفمسطيني ال يفرضو المموؾ والرؤساء،  ف تحت،الكياف ال يبنى مف فوؽ بؿ م الجامعة العربية،
إف الذي يريد أف يبني الكياف الفمسطيني يجب أف يقيـ في مخيمات  ،فيو يجب أف ينبع مف إرادة الشعب

، وىو موقؼ بالغ رالتحريكاف ىذا ىو الموقؼ مف منظمة  في بيروت. (ساف جورج)البلجئيف ال في فندؽ 
يؾ، ومدعاة لئلحباط، ولوال الحماس الذي لقيو الشقيري في المخيمات االلتباس وموغؿ في التشك

، عندما زار مدينة رفح قبؿ (يا شقيري بدنا سبلح)الفمسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وىتافات الحشود: 
حيث ألقى خطبة عصماء أليبت حماس الجماىير في ساحة ممعب البمدية،  ؛ـ بشيور1967نكسة عاـ 
 (www.howgaza.org: 2014 )يوسؼ،."مف الشباب والشيوخ ؼباآلالالذي اكتظ 

كاف الفكر السائد لدى الكثيريف مف القيادات الفمسطينية أف الكفاح المسمح ىو الطريؽ الوحيد 
ؾ بإرادة الشعب الفمسطيني ال يزاؿ يتمس إف :"9لتحرير األرض واستعادة الحقوؽ، ويقوؿ كماؿ عدواف

القتاؿ، والصراع اليـو قائـ عمييا، وكثيروف ينظروف بأمؿ لمتسوية ليس ىدفيـ الحرص عمى الشعب 
الفمسطيني، ولكف اليدؼ الخروج بو مف عقؿ الثورة إلى عقؿ التسوية، فالوجود الفمسطيني يعني قدرة الفعؿ 

                                                           
رفض ـ. 1973أبريؿ 10العضو المؤسس وعضو المجنة المركزية لحركة فتح، اغتالو الموساد اإلسرائيمي في بيروت بتاريخ  كمال عدوان: 9

نعيش بأممنا فنحولو إلى حقائؽ..  "يرة:ىيري، ويوميا قاؿ قولتو الشيالحموؿ الجزئية وتصدى ليذه المشروعات بالكفاح والنضاؿ السياسي الجما
 www.wafa.pna.net/arabic/index.php?action=detail&id=102717))ويعيشوف بيأسيـ فيستسمموف".
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رادة الرفض في و والتغيير عند اإلنساف الفمسطيني،  الفمسطيني، وقدرة الفعؿ الفمسطيني ىي إرادة القتاؿ، وا 
 (17: 2005أية لحظة يفرط اإلنساف الفمسطيني بإرادة القتاؿ ينتيي الوجود الفمسطيني بشكؿ حقيقي".)عدواف، 

عمؿ المسمح، وعمى رأسيـ اعترضت المنظمات الفمسطينية عمى دخوؿ المنظمة، وتحديدًا التي تبنت ال
االلتفاؼ عمى  فقد حاولت ؛اسي لدييايمنظمة، كونيا ال تجسد الطموح السالتي تجاىمت تأسيس ال "،حركة فتح

بعض عناصر  إقحاـالمنظمة عف طريؽ التعاوف مع بعض األنظمة العربية، كالنظاـ السوري الذي عمؿ عمى 
بعد و (، 64: 1984كوباف، وتدريبيـ في جيش التحرير الفمسطيني دوف اكتشاؼ ىوياتيـ التنظيمية".) ،الحركة

" لـ تقبض المنظمات الفدائية عمى زماـ منظمة التحرير إال :صبلح خمؼيقوؿ  اـ حركة فتح لممنظمة،ضمان
سيا األغمبية المطمقة ت لنفالوطني الخامس  بعد أف كانت أّمن خبلؿ دورة المجمس ـ،1969 / فبرايرفي شباط

" الكفاح المسمح، فكانت ةانتيجت منظمة التحرير الفمسطينيوبذلؾ ، (113: 1978 ،)خمؼ ".في المقاعد
 (140: 1967السياسة تنبع مف فوىة البندقية".)عموش، أف تتصرؼ عمى أساس 

مف أف تعارض  بدالً " وكانت المفاجأة أنعف انضماـ المنظمات الفمسطينية المسمحة لممنظمة، و 
 (481 :2003 ،)ىيرست. األنظمة العمؿ المسمح بأكممو راحت تتنافس عمى دعمو"

بتغيير الميثاؽ القومي إلى صياغة  ،وعمى رأسيا حركة فتح ،لفصائؿ الفمسطينية المسمحةوقد قامت ا
و أىداؼ يـ، الذي" وضع نصب عين1968الميثاؽ الوطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية سنة 

نشاء دولة فمسطيف المستقمة،تحرير فمسطيف  القميمة  ةالتي تشمؿ األقمي بأكمميا مف خبلؿ الكفاح المسمح وا 
التأييد العربي الشامؿ مف اصمة لمحشد و لكف بعد ثبلثيف عامًا مف خيبة األمؿ المتو مف المواطنيف الييود، و 

الضغوطات السياسية  يد )إسرائيؿ( لؤلنظمة العربية، و اليزائـ العسكرية المتكّررة عمى و  ،أجؿ فمسطيف
 (21: 2009سيمع،  ؿ،االتدّخؿ المتزايد مف قبؿ الدبموماسية الدولية".)مشعو 

، تغيرت نظرتيا لموسائؿ النضالية، فيقوؿ مف الزمف النضماـ حركة فتح لممنظمةقصيرة  فترة وبعد 
المنظمة قد أفسد عمييا طابعيا الثوري، وخسرت مف  إلى ـ،1968ف دخوؿ حركة فتح عاـ إخمؼ:"  صبلح

وف المحترفوف باإلرىابية والتطرؼ والمغامرة، النضالية ما كسبتو باالحتراـ، ولخشيتنا مف أف يتيمنا الدبموماسي
 ( 210 :1978 خمؼ،اعتدالنا ومرونتنا".)  ،كنا نسرع وبأي ثمف كاف

فييا البرنامج المرحمي واقامة السمطة  اجتماع المجمس الوطني في دورتو الثانية عشر، التي أقر   وبعد
 الرافضة الفمسطينية القوى جبيةبالكامؿ)، واسميا جبية الرفض "تشكمتالوطنية عمى أي شبر يتـ تحريره، 
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المكونة مف خمسة فصائؿ تزعمتيا الجبية الشعبية لتحرير  ،(www.wafainfo.ps".)(االستسبلمية لمحموؿ
 وذلؾ رفضًا لنيج الحموؿ السممية. فمسطيف،

دت تشكيؿ ىيكميتيا بالطرؽ الديمقراطية، بؿ اعتم عمى " لـ تعتمد ويؤخذ عمى قيادة المنظمة أنيا
التي تتطمب تمثيميا لمشعب الفمسطيني، يجب أف تشمؿ كافة  ،ميمة المنظمةف إحيث  ؛محاصصةنظاـ ال

 (Barahmeh,2014 :7)شرائح الشعب الفمسطيني".

ورغـ ذلؾ بدأت المنظمة بممارسة العمؿ الدبموماسي بالتوازي مع العمؿ المسمح، معتمدة عمى       
طبؽ في حالة الحرب أيضًا، فعمى الرغـ مف أف الحرب تؤدي إلى قطع المفيوـ القائؿ" إف الدبموماسية ت

العبلقات الدبموماسية، إال أنيا إحدى الوسائؿ المنظمة لمحرب، وىي وسيمة تستخدـ في المنازعات 
 (94: 2009)الفتبلوي،  المسمحة".

 ىي ما مرحمة في وكانت الفمسطيني، لمشعب الكبرى اإلنجازات أحد أنيا:" المنظمة عف درويش محمود ويقوؿ 
 دوف حؿ إلى يصؿ أف لمجتمع يمكف ال ألنو مخرج؛ عف والبحث الفمسطينية، لمقضية حؿ عف البحث عنواف

 تتكيؼ أف يمكف بؿ نيائية، وليست جامدة ليست السياسية األداة ىذه ولكف سياسي، وممثؿ معبئ لو يكوف أف
 بأف القوؿ أقبؿ ال ولكف الفمسطينية، التحرير منظمة بشرعية أطعف ال فأنا تعديبلت، عمييا وتجري وتتغير
 ىو والشعب معينة، سياسية ظروؼ في الشعب ىذا إنتاج ىي المنظمة ألف واحد؛ شيء ىما والمنظمة الشعب
 ىو األساس فإف وبالتالي عمييا، الحكـ وعمى السياسية، أداتو مصداقية عمى الرقابة حؽ ولو يحدد، الذي

 (:1997www.mahmouddarwish.com درويش،".)داةاأل ىي والمنظمة الشعب

مـ كثيرًا، وأف ىناؾ أطرافًا فمسطينية وعربية تآمرت عميو، أف أحمد الشقيري قد ظُ  يرى الباحث
:" إف المقب الذي يمكف نويقوؿ أنيس صايغ ع ونفسوعممت عمى إزاحتو مف قيادة المنظمة، وفي اإلطار 

رء ال يتذكر سياسيًا عربيًا واحدًا كاف طيمة حياتو ىدفًا لميجمات أف يطمؽ عميو )الُمفترى عميو(، فالم
واالنتقادات المغرضة والظالمة التي كانت توجو إليو بقصد النيؿ منو وتحطيمو، وليس إصبلح العمؿ 

 (1980السياسي أو خدمة القضية". )القبس الكويتية، 
األوؿ لمنظمة التحرير الرئيس السيرة الذاتية ألحمد الشقيري  مىعمف التعريج  بد وىنا ال

موا شعبيـ في أكثر مف محفؿ وموقع، بجانب الفمسطينييف الذيف مثّ  مف الدبموماسييف دّ عالذي يُ ، الفمسطينية
عمى تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية بمكاتبيا ودوائرىا داخؿ  هيقتصر دور  حيث لـ أنو سياسي مميز،

نما سيظؿ اسمو مرتبطًا بتكويف جيش التحرير  الدوؿ العربية واألجنبية ورئاسة لجنتيا التنفيذية فحسب، وا 
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ولد السياسي والدبموماسي " ،الفمسطيني والدعوة إلى الكفاح المسمح كوسيمة وحيدة لحؿ القضية الفمسطينية
وتوثقت صمتو بحركة القومييف العرب، ، ـ1908مدة تبنيف جنوبي لبناف عاـ الفمسطيني أحمد الشقيري في ب

بإبعاده عف  ـ،1927واتخذت السمطات الفرنسية قرارًا عاـ ، فاعبًل في نادي العروة الوثقى عضواً وكاف 
 ،صحيفة مرآة الشرؽفي إلى القدس والتحؽ بمعيد الحقوؽ، وعمؿ في الوقت نفسو محررًا  وصؿو  ،لبناف
إلعبلـ العربي مديرًا لمكتب ا ولينتقؿ بعدىاف مديرًا لمكتب اإلعبلـ العربي في واشنطف، ي  عُ ثـ 

اختارتو الحكومة السورية عضوًا في بعثتيا لدى األمـ  ،وفي األمـ المتحدة المركزي في القدس،
إلى القاىرة  انتقؿ( لكونو يحمؿ الجنسية السورية ولبلستفادة مف خبراتو، ثـ 1950–1949المتحدة )

مممكة العربية السعودية وزير اختارتو الو  شغؿ منصب األميف العاـ المساعد لجامعة الدوؿ العربية،لي
بعد وفاة أحمد ، دولة لشؤوف األمـ المتحدة في حكومتيا، ثـ عينتو سفيرًا دائمًا ليا في األمـ المتحدة

اختاره المموؾ والرؤساء العرب ليشغؿ و ممثؿ فمسطيف لدى جامعة الدوؿ العربية،  ،حممي عبد الباقي
 (www.ahmad-alshukairy.org)."ذلؾ المنصب

 "ؿ فييا:قا الوصية التي أرسميا الشقيري إلى أحد أصدقائو في الكويت قبؿ وفاتو بثبلثة أشير
خواننا في النضاؿ أف تُنص   بوا أنفسكـ ُحر اسًا عمى القضية الفمسطينية، وأف تداوموا عمى أرجوؾ أنت وا 

أف ال يفرطوا بأي شبر مف  ،دير بيف أيدييـ تولي زماـ القيادة الفمسطينيةُنصح إخواننا الذيف ألقت المقا
وطننا المقدس، وال ذرة مف تراب وطننا الغالي، إف كؿ تفريط واستسبلـ يقابمو العدو بالمزيد مف األطماع 
 والتوسع والعدواف، وىذه ىي وصيتي لشعبنا البطؿ، أرجو أف تحفظيا وتدونيا بيف أوراقؾ، وأسأؿ ا

 www.howgaza.org): 2014 )يوسؼ،لقادتنا اليدى، ولشعبنا النصر المبيف".
في  حّ اُلممالشعبي رغـ اإلجماع أف مواقؼ األطراؼ الفمسطينية كانت متناقضة  ويرى الباحث

طيف واغتصاب األرض بعد ضياع فمسود كياف قوي يمثؿ الكؿ الفمسطيني ضرورة وجب ،تمؾ الفترة
وكذلؾ فقداف الثقة  عربي رسمي، دولي وعجزٍ  مرٍ آوتشريد شعبيا مف قبؿ العصابات الصييونية وبت

التي احتضنت فكرة إنشاء المنظمة واعتقاد البعض بأنيا صنيعة لمنظاـ العربي  ،األنظمة العربية في
مقاومتو بكافة الوسائؿ  يحتبلؿ ىاالوأف المرحمة المطموبة لمواجية  ،الرسمي، وأنو كياف غير ثوري

 ، وذلؾ يرجع الى ما يمي:وعمى رأسيا الكفاح المسمح

يا كاف قراره رىينة الدولة العربية التي من بعضال، و األيدولوجيات لمفصائؿ الفمسطينية اختبلؼ -
 .تحضنو وتقدـ لو الدعـ المالي

د تشكمت جبية المعارضة بعد أف بدأ االنقساـ الفمسطيني مبكرًا منذ نشأة منظمة التحرير، وق -
 ت قيادة المنظمة السير في الحموؿ المرحمية مف خبلؿ برنامج النقاط العشر. أقر  

http://www.ahmad-alshukairy.org/
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شخصية أحمد الشقيري وخمفيتو الوطنية وخبرتو في الممارسة الدبموماسية  أف كذلك يرى الباحثو 
تأسيس ىذا عمى القدرة  فيساعدت  ،بيةلية والعر والعبلقات الدولية وتنقمو في أكثر مف موقع في المحافؿ الدو 

نشاء مؤسسات وطنية ماالكياف الفمسطيني عمى أسس مف المينية  زالت معالميا لغاية اآلف، وأنو أقر   ، وا 
س جيش التحرير واعتبر الكفاح المسمح الطريؽ الوحيد بؿ أس   ،كافة وسائؿ النضاؿ لمواجية المحتؿ

 .السترداد الحقوؽ المغتصبة
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ت الثالث الفصل ي  واقع العنل الدبلوماس ي في إراطار مًظنت التدزيز الفلسطيٌ

واقع العنل الدبلوماس ي في إراطار 

 تــــــز الفلسطيٌيــــــــت التدزيــــــــمًظن

 

 املبدث ألاول: العالقاث الدبلوماسيت مع الدائزة العزبيت. 

 دائزة إلاقلينيت والدوليتاملبدث الثايي: العالقاث الدبلوماسيت مع ال. 

 املبدث الثالث: العالقاث الدبلوماسيت مع املًظناث الدوليت. 
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 لثالفصل الثا
 واقع العمل الدبموماسي في إطار منظمة التحرير الفمسطينية

عمى تحقيؽ أىدافيا التي مف أجميا أقيمت،  -منذ نشأتيا -عممت منظمة التحرير الفمسطينية        
العديد مف النجاحات  وبرغـ ذلؾ فقد سجمتلعمؿ واجيتيا كثير مف التحديات والصعوبات، وخبلؿ ىذا ا

وكسب الرأي العاـ،  ،لمقضية الفمسطينية دعـعبلقات مف أجؿ ال ونسج ،قنوات فتح :مثؿ ،نجازاتواإل
ثناًء ورغـ ذلؾ كاف العمؿ الدبموماسي الفمسطيني است، وخصوصًا في محيطيا العربي واإلقميمي والدولي

مف اظيار ألىـ العبلقات والجيود الدبموماسية التي  وىو ما سيرد شرحو في ىذا الفصؿ ليذه القاعدة،
 .بذلتيا المنظمة

 المبحث األول: العالقات الدبموماسية مع الدائرة العربية

ولى، عد قومي بالدرجة األالفمسطينية عبلقات ذات بُ  العبلقات العربية بمنظمة التحرير ُتعدّ         
وأف ليا دورًا كبيرًا في احتضاف منظمة  ،تعتبر القضية الفمسطينية جوىر الصراعكوف الدوؿ العربية 

ف رؤساء أىو :" وؿ حنا عيسىكما يقوجاءت شرعيتيا، التحرير الفمسطينية ودعميا بكافة الوسائؿ، 
قروا منظمة التحرير أ ـ بالرباط1974مجتمعيف في شير أكتوبر الذيف كانوا الدوؿ والحركات العربية 

ومنحوىا نظامًا قانونيًا كامبًل في  ،الفمسطينية بوصفيا الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني
حيث تتمتع منظمة التحرير الفمسطينية بحقوؽ والتزامات الدوؿ األعضاء  ،جامعة الدوؿ العربية

 (www.pnn.ps :2012 ". )عيسى،لنفسيا

 الدبموماسي التمثيؿ و:أشكال مف كافف "وشيدت ىذه العبلقات تنوعًا في التمثيؿ الدبموماسي،
 التمثيؿ عمى اقتصر الغالب في أنو إال والمؤقت، والدائـ ،(الممثميات)والجزئي ،(السفارات)الكامؿ

 الدوؿ ممثميات قباؿاست عمى مقدرتيا دوف الخارج في لممثميات إنشائيا بمعنى السمبي، دوف اإليجابي
 التبادؿ" فإف المدىوف نافذ وبحسب ،(219: 1988 األشعؿ،".)الوطنية لؤلرض افتقارىا بسبب لدييا،

 إلييا الموفد الدولة عمى ويجب الدولي، القانوف لقواعد وفقاً  السمـ حالة في إال يكوف ال الدبموماسي
 ،(191: 2011 المدىوف،".)لسرعةا وجو عمى الببلد مغادرة مف المبعوثيف تمكف تسييبلت فتح

وأىـ األحداث التي كانت منذ  ،أىـ عبلقات المنظمة بالدوؿ العربية إلى وسيتطرؽ ىذا المبحث 
، لمتعرؼ عف أىـ العبلقات الثنائية، والجيود الدبموماسية التي سعت الييا قيادة المنظمة، نشأتيا

 لبلستفادة مف وجودىا في محيطيا العربي.

http://www.pnn.ps/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }38{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قات مع المممكة األردنية الياشميةالعال :أوالً 
 بدأت عبلقة منظمة التحرير الفمسطينية باألردف منذ المحظات األولى لنشأتيا بعبلقات مد وجزر،  

" خشي األردف مف إقامة منظمة التحرير :إلى 10كما يقوؿ ىاني المصري -ويرجع ذلؾ ؛صداـ وتصالح
الذي كاف يديف بالوالء في تمؾ  ،مف النظاـ العربي -نشأتيا -ينية التي كاف مسيطرًا عمييا عندالفمسط

بعد العدواف  اً كاف قائد العرب ببل منازع، خصوص الفترة لمزعيـ المصري جماؿ عبد الناصر، الذي
، ووصؿ العداء بيف األردف والثورة الفمسطينية ذروتو بعد ىزيمة ـ1956الثبلثي عمى مصر عاـ 

بمساعدة  ،دىا ىناؾ، حيف استطاع الفدائيوف الفمسطينيوف، عندما أقامت فصائؿ الثورة قواعـ1967
 ".ـ1968مارس /آذار ىزيمة الجيش اإلسرائيمي في معركة الكرامة في ،مف الضباط والجنود األردنييف

 ( www.palestine.assafir.com:2011المصري،)

ـ، التي سميت 1970 سبتمبر /حمكة لمعبلقة الفمسطينية األردنية أحداث أيموؿالفترات وكانت أشد  
والتي كاف سببيا تراكمات وأحداث متتالية بيف الجيش األردني والمنظمات الفمسطينية، كاف  ،بأيموؿ األسود

نزاليا في األردف خرىا خطؼ الطائراتآ أغسطس عاـ  آب/نو في شير إ:" 11وكما يقوؿ مرواف كنفاني ،وا 
عسكرية ليا في مجاؿ خطؼ الطائرات المدنية  ـ، قامت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بأضخـ عممية1970

عمى اليبوط في  تـ إجبار ثبلث منيا ،ومف بمداف مختمفة ،بالسيطرة عمى أربع طائرات مف جنسيات مختمفة
كانت تمؾ األزمة الدولية ىي الدافع والمبرر الرئيس لقياـ الممؾ حسيف والجيش  ر.مطار صحراوي ميجو 

مف  لتحرير الفمسطينية ومقراتيا وقواتيا في األردف ونجاحيا في إجبلئيا نيائياً األردني بمياجمة مراكز منظمة ا
 www.okaz.com.sa):2008 األراضي األردنية".)كنفاني،

 -تقريباً  -تحرير الفمسطينية التي أقامت لياف منظمة الإ" :ويقوؿ كيسنجر عف مبررات الصداـ 
األردف، اختطفت أربع طائرات وحمقت بيا إلى األردف، وىنا أمر الممؾ حسيف جيشو وطرد  دولة داخؿ

 (420:1995قادتيا خارج الببلد".)كيسنجر، 

ولـ  ،ونتج عف ىذا الصداـ الدموي بيف األشقاء العرب خروج معظـ مقاتمي التنظيمات الفمسطينية
ادرت القيادة الفمسطينية بكامميا األردف في غ يبَؽ مف مؤسسات تتبع المنظمة كما يقوؿ يزيد صايغ:"

قاعدتيا السياسية والعسكرية الرئيسية، ولـ تسمح  ،ومف ثـ لبناف ،أعقاب الحرب األىمية وجعمت مف سوريا
 ذيالحكومة األردنية إال لمؤسستيف فمسطينيتيف بالبقاء في الببلد وىما مكتب منظمة التحرير الفمسطينية ال

                                                           
 ،1990 العاـ أواخر وحتى 1973 العاـ منذ فمسطيف لتحرير الشعبية الجبية صفوؼ في التحؽ سياسي، صحفي ومحمؿ كاتب ىاني المصري : 10

 االستراتيجيةلمركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اعاـ  مديرمؤسس و . واألحزاب الفصائؿ كافة عف التاريخ ذلؾ منذ قبًل مست أصبح حيث
 (masarat.ps/ar/content/%D8%A3 )في راـ ا.

  .المصري في الستينات، حارس مرمى النادي األىمي المستشار والمتحدث الرسمي لمرئيس الفمسطيني ياسر عرفات مروان كنفاني: 11
( www.alahlyegypt.com/player/%D9%85%D8%B1) 

http://www.okaz.com.sa/
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 ،(62: 1987دبموماسيًا، وكتيبة نظامية واحدة تابعة لجيش التحرير الفمسطيني". )صايغ،تمتع بمكانة سفارة ي
وبعد تمؾ األحداث حاوؿ الطرفاف الفمسطيني واألردني حؿ اإلشكاليات والتصالح فيما بينيما، وكما يقوؿ 

مشروع ـ، تمثؿ في 1972طرح مفيوـ جديد لمعبلقات مع الفمسطينييف في مارس/ آذار  ":12أحمد نوفؿ
المممكة العربية المتحدة، ولـ يكتب لممشروع األردني النجاح بسبب إصرار منظمة التحرير عمى وحدانية 

ثر خروج منظمة التحرير الفمسطينية إوعاد ىذا المصطمح لمظيور مف جديد،  تمثيميا لمشعب الفمسطيني.
الخروج مف  المنظمةصائؿ واضطرار ف ،، بعد االجتياح اإلسرائيمي لمبنافـ1982مف لبناف في صيؼ 

، خاصة حوؿ موضوع المنظمة حيث نشطت التفاعبلت السياسية بيف الحكومة األردنية وقيادة ؛ىناؾ
التحركات الدبموماسية بشأف التوصؿ إلى تسوية سياسية لمنزاع العربي اإلسرائيمي، وأدى إلى التوقيع عمى 

ؽ الطرفاف عمى حؽ تقرير المصير لمشعب ، ووافالمنظمةبيف األردف و  ،ـ1985فبراير /شباطاتفاؽ 
 (19: 2013 )نوفؿ،درالي بيف األردف والفمسطينييف".الفمسطيني ضمف إطار االتحاد الكونف

ودخمت العبلقات منعطفًا جديدًا فيما بينيما خاصة بعد إعبلف الحكومة األردنية فؾ االرتباط  
عتراؼ بدولة فمسطيف بعد اعبلف وثيقة ومف ثـ االـ، 1988اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية 

ـ، وافتتاح سفارة دولة فمسطيف في عماف؛ وأخذت العبلقات في تحسف مستمر، التي  1988االستقبلؿ عاـ 
ـ، واستمر الدعـ األردني لمنظمة 1991تشكيؿ وفد مشترؾ في مفاوضات مدريد في بالموافقة عمى  تتوج

 حافؿ الدولية مف أجؿ قياـ كياف مستقؿ لمفمسطينييف.التحرير الفمسطينية بكافة خطواتيا في الم

 العالقات مع جميورية مصر العربية :ثانياً 
بؿ ساىـ ودعـ في إنشائيا  ،لـ تكف عبلقة منظمة التحرير الفمسطينية بمصر عبلقة عادية

 ،فمسطيفـ، وتكميؼ ممثؿ 1964الرئيس جماؿ عبد الناصر مف خبلؿ مؤتمر القمة العربي األوؿ في 
عف ذلؾ يقدـ لمؤتمر القمة العربي التالي، وكما  وكتابة تقريرباالتصاؿ بالفمسطينييف  ،حمد الشقيريأ

 ،يقوؿ أسعد عبد الرحمف:" عند تأسيس المنظمة كانت مصر أكثر الدوؿ العربية تأييدًا لقياـ المنظمة
ولوال الرئيس جماؿ عبد الناصر  ،لوال الجميورية العربية المتحدة أنو" :ووصؼ الشقيري ذلؾ بقولو

 ،حيث قدمت مصر كؿ التسييبلت البلزمة لقياـ المنظمة ؛الفمسطينية منظمة التحرير لما قامت ،بالذات
وكاف مف أبرز اإلسيامات  ،وأبدى الرئيس عبد الناصر استعداد مصر لتقديـ كؿ شيء لدعـ المنظمة

مخاطبة مف إقامة جيش التحرير الفمسطيني في قطاع غزة وتخصيص إذاعة مف القاىرة مكنت لمشقيري 
 (201 1989: والفمسطينييف". )عبدالرحمف،العرب 

 التاسع والعشريف مففي  بعد انعقاد مؤتمر الخرطوـوذلؾ ، شديداً  توتراً  فيما بعد العبلقة شيدت      
 فييا أصر  " الشقيري، التي مف مواقؼ ى عبد الناصرتسببت بعدـ رض ، التيـ1967أغسطس/ آب 

                                                           
 (www.drahmadnofal.com )جامعة األردنية.محاضرًا في ال –أستاذ العمـو السياسية  أحمد نوفل:12

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 ال تفاوض، ال صمح، ال وىي الخرطوـ، مؤتمر ادانعق خبلؿ الشييرة األربع البلءات وضع عمى
 حذفوا العرب الزعماء أف اكتشؼ بعدما المؤتمر مف االنسحاب قرر فقد بالحؿ، انفراد وال تعايش،
 خبلؿ مف جمياً  والواضح. التحرير منظمة باسـ عمييا يصر كاف والتي األىـ، وىي الرابعة البلء

 باألمر باالعتراؼ الزعماء ىؤالء ورغبة المذكورة، العربية القمة في العرب الزعماء وكممات مداوالت
 األمـ في لسنا إننا ":القمة أثناء بقولو وذلؾ الواقع، بيذا االعتراؼ المطمؽ الشقيري ورفض الواقع،

 االعتبارات كؿ فإف ولذلؾ األمف، مجمس بقرارات ُممزميف غير ونحف اليدنة، اتفاقية نوقع ولـ المتحدة،
 (157-154: 1986الحوت، .)"بيا ممزميف ولسنا شممنات ال الدولية

وكذلؾ دفع عبد الناصر باتجاه تولي حركة فتح والرئيس ياسر عرفات لقيادة المنظمة، وكما يقوؿ 
" تقرر أف تساعد مصر :ـ1967عبد الناصر في في لقاء جمعو مع قيادة فتح و  ،محمد حسنيف ىيكؿ

 ،الستجابة لمطالب فتح مف أسمحة وذخائر وبعثات تدريبجنيو مصري شيريًا، وا (15000)فتح بمبمغ 
مف خبلؿ مدير المخابرات العسكرية، وأف تتولى فتح قيادة المنظمة، وقاـ عبد الناصر بضـ ياسر 

ـ، لتقديـ عرفات 1968عرفات سرًا ضمف الوفد المصري الذي زار موسكو ثـ بمجراد في صيؼ 
 (435: 1987 ". )ىيكؿ،لممجتمع الدولي

لقائو خطابًا في الكنيست  (،إسرائيؿػ)العبلقة مع مصر منعطفًا خطيرًا بعد زيارة السادات ل شيدت وا 
حيث كاف  ؛ـ1978مارس /آذار السادس والعشريف مف في (كامب ديفيد)ومف ثـ توقيع اتفاؽ  ،اإلسرائيمي

لتو المشيورة" لقد فات بمقو الذي جاء مباشرًة عمى لساف ياسر عر  ،رد منظمة التحرير الفمسطينية عنيفاً 
السادات"، واتيامو بالخيانة والتنازؿ عف الحقوؽ الفمسطينية والعربية، وأصدرت المجنة التنفيذية  باعنا

كامبًل مف جانب السادات لمشروع  اً يمثؿ استسبلم (كامب ديفيد)ف اتفاؽ إفيو:" لممنظمة بيانًا جاء 
ارة السادات الخيانية، وفي اجتماع الذي طرحو في خطاب الكنيست، خبلؿ زي ،(ـ بيغفيمناح)

اإلسماعيمية، وىو المشروع الذي يؤكد عمى إصرار العدو الصييوني عمى تثبيت احتبللو لؤلراضي 
ألمتنا  اً مقدس اً التي مثمت عمى الدواـ رمز والتفريط بالقدس  ،الفمسطينية والجوالف وأجزاء مف سيناء

 (1978 ". )بياف المجنة التنفيذية،العربية وسائر المسمميف والمسيحييف في العالـ

" أف منظمة ية عمى منظمة التحرير الفمسطينيةومف انعكاسات اتفاقية السبلـ المصرية اإلسرائيم
التحرير الفمسطينية وجدت نفسيا في أتوف مواجية جديدة أكثر حّدًة عمى الصعيد السياسي، مف دوف غطاء 

الطويمة، وفي الوقت نفسو بدأت تعاني مف انقساماٍت  استراتيجي كانت تمثّمو مصر عبر مراحؿ النضاؿ
داخميٍة تمحورت بجبية الرفض، التي حّممت قيادة المنظمة جزءًا مف المسئولية عف خطوة السادات في 

مكانية المضي فييا كخيار تكتيكي في المواجية". )أبونحؿ وشراب،  (2011 انتياجيا لمتسوية السممية، وا 
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ير الفمسطينية في عيد الرئيس المصري حسني مبارؾ في مرحمة تحسف دخمت عبلقة منظمة التحر 
مستمر، وعبلقة الرئيس ياسر عرفات بو وطيدة، وكانت مصر بمثابة الحاضنة والداعمة لكافة خطواتو، 

:" عاد ياسر عرفات مف تونس إلى طرابمس -كما يقوؿ ببلؿ الحسف -ـ،1983فبدأت ىذه العبلقة عاـ 
يًة ضد قواٍت فمسطينيٍة متمردٍة مدعومٍة مف سوريا، بعد انشقاؽ فمسطيني داخمي في المبنانية وخاض مواج
وكانت  ،ـ، وانتيت ىذه المواجية بخروج جديد لمقوات الفمسطينية مف طرابمس1983حركة فتح في أيار 

بحر المفاجأة أف تمؾ القوات ذىبت ىذه المرة إلى مصر، واستقبمتيا السفف الحربية المصرية في عرض ال
كامب )بعد اتفاؽ مصر العربي الذي مورس ضدواحتضف عرفات حسني مبارؾ، وكسر قرار العزؿ 

 (16: 2010 ". )الحسف،(ديفيد

ـ، وفي تحسف واضح 1985عاـ  بعد زيارة الرئيس ياسر عرفات لمقاىرة والتقائو بالرئيس حسني مبارؾ
ىذه ي القاىرة، سرعاف ما شيدت أعادت مصر فتح مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية ف لمعبلقات،

في االسكندرية،  (شيمعوف بيرس)العبلقات توترًا في أعقاب لقاء الرئيس المصري برئيس وزراء )اسرائيؿ( 
بسبب التصريحات التي أدلى بيا الرئيس المصري، بضرورة قبوؿ منظمة التحرير الفمسطينية وذلؾ " 

الفمسطيني في الجزائر في دورتو الثامنة عشر عاـ  (، وعمى اثرىا انعقد المجمس الوطني242بالقرار)
طالب بمساندة القوى الشعبية الوطنية الذي  ـ،1978والذي أشار الى مقررات قمة بغداد  ـ،1987

والتقدمية ومساندة الشعب المصري لمخبلص مف اتفاقية)كامب ديفيد(، فاتخذت القيادة المصرية قرارًا 
  (571: 1988".)يوميات ووثائؽ الوحدة العربية، بإغبلؽ مكاتب المنظمة في القاىرة

لـ تدـ القطيعة مع المنظمة، سرعاف ما عادت العبلقات المصرية مع قيادة المنظمة في نياية عاـ 
دعمت القيادة المصرية بزعامة حسني مبارؾ جيود منظمة التحرير في عممية السبلـ ـ، و 1987

القاىرة بالنسبة لمرئيس ياسر عرفات محطتو الدائمة التي بكؿ قوة، وأصبحت  (إسرائيؿ)واالتفاقيات مع 
 وكذلؾ الرئيس محمود عباس. يزورىا بشكؿ مستمر ويتشاور في كؿ القضايا مع الرئيس حسني مبارؾ.

 العالقات مع لبنان :ثالثاً 
ي ـ، الت1969بدأت العبلقة بيف منظمة التحرير الفمسطينية ولبناف بشكؿ فعمي بعد اتفاقية القاىرة  

تنظـ الوجود الفمسطيني المسمح، الذي أعطى الشرعية لمعمؿ المقاوـ الفمسطيني واالعتراؼ بشرعية 
 عربية دولة أوؿ "وكافتمثيؿ ووجود منظمة التحرير الفمسطينية السياسي والعسكري مف قبؿ لبناف، 

الذي ، (56: 1983)الحوت، .دبموماسية" صفة وأعطتو الفمسطينية، التحرير منظمة بمكتب اعترفت
 1964 عاـ أكتوبر األوؿ تشريف أوائؿ العويني حسيف الحاج برئاسة المبنانية الحكومة عيد جاء في

 دبموماسية بعثة المكتب المبنانية الحكومة واعتبرت لبناف في الفمسطينية التحرير منظمة مكتب ُافتتح
 لممنظمة مكتب أوؿ وكاف ،بعةالمت الدبموماسية الموائح عميو تنص ما وعمييا ليا عربية سفارة كأية
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 التنفيذية المجنة مف الحوت شفيؽ وكمؼ العربية، الدوؿ عواصـ كؿ في المكانة ىذه عمى يستحصؿ
 (www.palembassy-lb.net)".المبنانية الجميورية لدى المنظمة بتمثيؿ

مسطينية قواتيا وبعد أحداث أيموؿ في األردف كانت لبناف المساحة الحرة التي نقمت منظمة التحرير الف
وعناصرىا إلييا، وتأثرت منظمة التحرير الفمسطينية بالحرب األىمية المبنانية ووقوعيا في حالة استقطاٍب 

 وتحالفاٍت مع أطراؼ لبنانية ضد أخرى.

ـ، والحرب عمى المقاومة الفمسطينية محطة صعبة عمى الوجود 1982ثـ كاف اجتياح لبناف عاـ 
األجواء واستغمت حالة ( إسرائيؿ)ت أ، ولـ يكف ىذا االجتياح إال بعد أف ىيعميو باً سم الذي أثر   ،فمسطينيال

خراج مصر مف دائرة الصراع معيا بعد توقيع اتفاقية  وتوقيع اتفاقية  (كامب ديفيد)الضعؼ العربي، وا 
لنار بيف وسبؽ ىذا االجتياح إبراـ وقؼ إطبلؽ ا رب في الحرب العراقية اإليرانية،السبلـ، وانشغاؿ الع

الذي  ،13(فيميب حبيب) وقوات منظمة التحرير الفمسطينية بإشراؼ مبعوث الدبموماسية األميركي (إسرائيؿ)
" أكبر كذاب عمى ىذا الجانب مف البحر بأنو (آرييؿ شاروف)وصفو وزير الدفاع اإلسرائيمي آنذاؾ 

 (2002 )بويكف،.المتوسط"

كونو يشكؿ  ،قوات منظمة التحرير في جنوب لبنافكانوا قمقيف مف تجمع  إال أف اإلسرائيمييف 
في المواجية المباشرة  اً كبير  ياً تيديدًا ألمف حدودىا الشمالية. وىنا دخمت منظمة التحرير الفمسطينية تحد

بعاد قيادتيا مف المنطقة،  ،مع االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي عمؿ عمى إنياء وجودىا في لبناف وا 
السادس ، وبدأت المعارؾ في (عممية السبلـ لمجميؿ وعممية الصنوبر)ة اسـ عمى العممي( إسرائيؿ)وأطمقت

شف عممية عسكرية ضد منظمة التحرير  (إسرائيؿ)ـ، عندما قررت حكومة 1982 يونيو /حزيراف مف
 شمومو) لندف في اإلسرائيمي السفير ليا تعرض اغتياؿ محاولة الغزو لبدء الذريعة كانت، حيث" الفمسطينية

 لياسر المناىضة نضاؿ أبو جماعة مف كانوا( أرجوؼ) يمياجم أف إلى (إسرائيؿ) تأبو لـو  ،(أرجوؼ
مع أف ىذه المنظمة ، www.aljazeera.net/programs/lebanonwar) :2005،)العيساوي."عرفات

مسطينية، وتبيف أف ىناؾ أسبابًا أخرى غير معمنة لبلجتياح لـ تكف تحت إطار منظمة التحرير الف
أعده ضابط المخابرات  سري رتقريفي  ( العبريةرتسآى)اإلسرائيمي، حسب ما نشرتو مؤخرًا صحيفة

لبناف( وأفرجت عنو  -بعنواف )جميد األكاذيب 14(منتس مائير)والضابط  (يتاف كالمرإ)اإلسرائيمية السابؽ، 
 .، والتقرير ضمف تقارير سرية كثيرة يحجبيا جيش االحتبلؿ عف الجميورسمطات جيش االحتبلؿ

، ووزير الدفاع في (بيجف ـيمناح)ويتمحور التقرير حوؿ الكذبة الكبرى التي قاـ بيا رئيس الحكومة األسبؽ
                                                           

ئيس األميركي رونالد ريغف الدبموماسي األمريكي، نائب وزير الخارجية األمريكي لمشئوف السياسية، مف أصؿ لبناني، مبعوث الر  فيميب حبيب: 13
 .1981 يوليو في الفمسطينية التحرير منظمة و (اسرائيؿ) بيف النار إطبلؽ لوقؼ اتفاؽ إبراـ مف تمكف، إلى الشرؽ األوسط

( www.marefa.org/index.php) 
 .1993الغتياؿ عماد عقؿ في ديسمبر  ضابط إسرائيمي قتؿ في عممية لممقاومة الفمسطينية عمى يد الشييد عوض سممي انتقاماً  مائيرمينتس: 14
( www.alresalah.ps/ar/post/104005) 

http://www.aljazeera.net/programs/lebanonwar
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لخص و ـ، 1982عاـ  ، لتبرير حرب لبناف األولى(روفائيؿ ايتاف)، وقائد األركاف(ريئيؿ شاروفآ)حكومتو
ىدفيا سيكوف فقط تحطيـ قوة  :حوؿ أىداؼ الحرب، وحدد بأف ، نقاشاً (فايتسماف اعيزر )ير الدفاع آنذاؾوز 

الفدائييف في جنوب لبناف ومنطقة الساحؿ، وأما اليدؼ الثاني فكاف الطموح إلى الربط بيف الجيوب المسيحية 
 ."(إسرائيؿ)لػ شكيؿ حكومة مريحةفي منطقة جونيو مع المنطقة الجنوبية، عمى امتداد الساحؿ، ومحاولة ت

 األوؿ ىدفيف كاف لمحرب بأف" فغماف ييودا" العسكري والمؤرخ احتياط وىذا ما أكده الجنراؿ .(2014 أورف،)
 لمنظمة التابعة المدفعية مرمى مف الجميؿ بمدات إخراج كاف لمحرب المعمف اليدؼ معمف: فأما والثاني مخفي
 القتاؿ حدة وازدياد الحرب تعمؽ مع ولكف اإلسرائيمي الجميور لدى جارؼ بتأييد حظي اليدؼ وىذا التحرير

 بسبلـ وتعيش الحر العالـ مف جزء تكوف لبناف في شرعية حكومة إقامة" كاف الحرب ىدؼ اف لمجميور تبيف
 www.maannews.net) )".نفسو (شاروف ارئيؿ) أقواؿ مف مقتبسة المقولة وىذه" إسرائيؿ مع

 فإ :"ئيسي الذي يحتـ اجتياح بيروتاليدؼ الر  اً موضح ،يقوؿ شاروف -أيضاً  -سب التقريروح 
ىدؼ التدمير الجسدي ينطوي عمى أبعاد تتجاوز تحقيؽ اليدوء لشماؿ الجميؿ، إلى إمكانية الحوار مع 
الجميور الفمسطيني في المناطؽ الفمسطينية التي نسيطر عمييا، الذيف ال يمكف التوصؿ إلى حوار معيـ 

التحرير الفمسطينية ، وطالما كانت قيادات منظمة (المخربيف)كانوا يخضعوف إلى تيديد تنظيمات ماطال
ألؼ محارب مف قواتيا موجوديف في لبناف، لف نتمكف مف التوصؿ إلى حوار واتفاؽ مع  (20 -10)و

 (2014 (، عمى إقامة نوع مف خطة الحكـ الذاتي". )أورف،الغربية عرب ييودا والسامرة )الضفة

بعد اعادة افتتاح مقر المنظمة عاـ  بشكؿ رسمي عادت العبلقات الدبموماسية ما بيف المنظمة ولبناف
 ـ، الذي كاف مغمقًا بسبب األحداث وخروج القوات الفمسطينية بعد االجتياح االسرائيمي لمبناف".2006

( (www.palembassy-lb.net) 

التحرير الفمسطينية والمقاتميف الفمسطينييف مف تداعيات خروج قيادة منظمة  أف مف يرى الباحث
 :ما يمي لبناف،

كانت تنطمؽ منو المقاومة  ذيأنيا فقدت موقعًا متقدمًا ونقطة تماس عمى الحدود مع فمسطيف ال -1
 الفمسطينية.

 .(سوريا ولبناف)دوؿ بداًل مف أف كانت قواتيا وقيادتيا في دولتيف  توزعت قواتيا عمى ثماني  -2
جاء  ،التحرير الفمسطينية لمحؿ السممي والبحث عف وسائؿ دبموماسية وحموؿ مرحميةتوجو منظمة  -3

 /و القمة العربية في فاس في أيموؿذلؾ مف خبلؿ موافقتيا عمى مشروع السبلـ العربي الذي أقرت
 ـ، األمر الذي عّده البعض كارثيًا عمى الفكر السياسي الفمسطيني.1982سبتمبر

بيات معارضة لسياساتيا منظمة التحرير الفمسطينية وتكويف جانشقاؽ بعض الفصائؿ عف  -4
 .وتوجياتيا
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ىو ايجاد طرؼ فمسطيني مف داخؿ  ليا استخداـ )اسرائيؿ( لمحرب، كاف اليدؼ الغير معمف -5
يمكف أف تتفاوض معو بداًل مف قيادة منظمة التحرير، وذلؾ بعد  ،األراضي الفمسطينية المحتمة

 ابعادىا مف لبناف.

 العالقات مع سوريا :رابعاً 
لفمسطينية موقؼ المعارض والمتحفظ عمى إنشائيا، اكاف موقؼ سوريا مف إنشاء منظمة التحرير 

التي كانت العبلقة فيما بينيما في  ،عض األنظمة العربية وتحديدًا مصروكانت تعتبرىا أداة جديدة بأيدي ب
وشف  عدائياً  حتى القاعدة قد اتخذ موقفاً  مف القيادة ،حزب البعث" وكاف ،واضحٍ  تمؾ الفترة عمى خبلؼٍ 

وانتشرت صور كثيرة تجمع عبد الناصر  ،لدفاع المشترؾ بيف القاىرة وعمافحممة تشيير عمى اتفاقية ا
 (204 :2005".)الشقيري، وكتب تحتيا بالقمـ العريض )العمبلء الثبلثة( ،والشقيري والحسيف

، يقوؿ لعبلقة مع القيادة السورية ولكنو فشؿا وقد حاوؿ أحمد الشقيري عمى العمؿ عمى تعزيز 
ـ، كاف الشقيري في زيارة لدمشؽ لمقاء القيادة السورية مف أجؿ 1966نو في عاـ إ:" 15عبدا الحوراني

تعزيز العبلقة بيف منظمة الحرير الفمسطينية وسوريا، ولبحث أوضاع جيش التحرير الفمسطيني المتواجد 
ف إوعمى ما يبدو ف ،قتيا بيف الطرفيف تتسـ بنوع مف الفتور أو عدـ التوافؽفي سوريا، وكانت العبلقة و 

القيادة السورية تجاىمت الشقيري ووفده ولـ ترد مقابمتو، بؿ أوعزت لثبلثة مف أعضاء حزب البعث 
، فمما ذىبوا لمقابمة الشقيري شعر بعدـ رغبة لمقابمة الوفد ومنيـ عبدا الحوراني نفسو ،الفمسطيني

 (66 :2005إنيـ يحاربوننا بأبنائنا".)الحوت،  :قاؿ ليـ بجممة واحدةفسورييف بمقابمتو ال

عمموا عمى احتضاف  ،ووصوؿ اليسارييف البعثييف إلى الحكـ ،بعد التغيير الذي حدث في سوريا
والتعامؿ معيا كحركة ثورية تعتمد  ،التي لـ تكف حينيا منضوية تحت إطار منظمة التحرير ،حركة فتح

يقودىا أحمد جبريؿ، عمى أساس أف ىذه الحركة  التيوكذلؾ جبية التحرير الفمسطينية  ،الكفاح المسمح
يا مف قبؿ جماؿ عبد الناصر في حينو، إلى أف جاءت حادثة قتؿ أحمد عرابي ومحمد بغير معترؼ 

 حشمة واعتقاؿ قيادة فتح مف قبؿ النظاـ السوري، ودخوؿ العبلقات في حالة توتر.

لمبناف وخروج قوات  (إسرائيؿ)" بعد غزوـ،1982ت سوءًا بعد اجتياح لبناف دت العبلقاوازدا
الفمسطيني مف خبلؿ ذىاب ياسر عرفات  المنظمة وكياناتيا السياسية مف بيروت، برز الخبلؼ السوري

محاولة إلى مصر، ونقمو قوات منظمة التحرير الفمسطينية إلى اليمف وتونس والجزائر بداًل مف سوريا، في 
منو لمحفاظ عمى استقبللية القرار الفمسطيني، ولتجّنب الوقوع في إطار القبضة السورية، وىو ما نظر إليو 

                                                           
عبلمي وسياسي مثقؼ عبداهلل الحوراني: 15 ، مسئوؿ نائب أميف سر التنظيـ الفمسطيني في حزب البعث في سوريا سابقاً  عربي، قومي فمسطيني وا 

 مجنة التنفيذية عند توقيع اتفاقية أوسمو.دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفمسطينية، استقاؿ مف عضوية ال
(( https://ar-ar.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf 
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(، وتمكيف المنشقيف ـ1983بعيف الغضب مف قبؿ القيادة السورية، ودعـ سوريا لبلنشقاؽ في حركة فتح )
مرحمة شيدت نوعًا مف االقتتاؿ مف السيطرة عمى مكاتب الحركة ومعسكراتيا في سوريا ولبناف، في 

الفمسطيني في منطقتي البقاع وطرابمس بمبناف، والطمب مف ياسر عرفات مغادرة األراضي السورية، ومف 
ثـ اعتقاؿ معظـ كوادر فتح، مع دعـ محاوالت المنشقيف وبعض المنظمات األخرى لتأسيس إطارات بديمة 

 (: 2012www.aljazeera.net ،16كياليعف المنظمة".)

بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية قطيعة بشكؿ كامؿ  ،بعد اتفاؽ أوسمو شيدت العبلقات السورية
حماس والجياد اإلسبلمي،  ودعمت المنظمات الفمسطينية المعارضة بما فييا الفصائؿ الفمسطينية وتحديداً 

ي كانت عبلقتو ـ، ورحيؿ الرئيس السوري حافظ األسد الذ2000إلى أف جاءت انتفاضة األقصى عاـ 
بياسر عرفات متوترة وعمى خبلؼ شخصي دائـ، بدأت العبلقة السورية بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية 
بتحسٍف بسيٍط مع بقاء العبلقة مع الفصائؿ الفمسطينية المعارضة، خاصة بعد زيارة رئيس المجنة التنفيذية 

ـ، وكاف ىدؼ 2004ينية إلى دمشؽ في ديسمبرمحمود عباس برفقة وفد رفيع المستوى مف القيادة الفمسط
" إف أىمية الزيارة :مجدي الخالدي ؿلمتوترات التي استمرت أكثر مف عقديف كما يقو  الزيارة وضع حد

تتمثؿ في كونيا ستؤسس إلعادة العبلقات الطبيعية بيف سوريا والقيادة الفمسطينية وفي كيفية التعامؿ مع 
 (www.almustaqbal.com :2004 ،17)الخالدي". مشتركةوالقضايا العربية ال (إسرائيؿ)

 العالقات مع دول الخميجخامسًا: 
تميزت عبلقة دوؿ الخميج بمنظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا بعبلقات دعـ وتأييد عمى كافة   

وخاصة  ،، فمعظـ قيادة منظمة التحرير الفمسطينيةدعـ المالي وتحديدًا دولة الكويتاألصعدة وأىميا ال
، وكاف أوؿ مجمس ثوري ليا برئاسة الدكتور عبد ا الدناف في الكويت ترعرعت ونشطت فييا ،فتححركة 

إسترليني، التزامًا منيا بقرارات مؤتمر  ورير الفمسطينية بمبمغ مميوني جنيدعمت الكويت منظمة التح "فقد
 ـ.1965القمة العربي الثاني الذي عقد في سبتمبر 

ت أوؿ دولة عربية تسمح لمفمسطينييف بإجراء انتخابات الختيار أعضاء المجمس الوطني الكوي عدّ تُ  -
 ـ.1964الذي انعقد في القدس عاـ  الفمسطيني األوؿ

 ـ.1964الفمسطينية في الكويت عاـ فتح مكتب لمنظمة التحرير  -

دولة مف مف رواتب موظفي ال %(5)باستقطاع  كانت الكويت أوؿ دولة عربية تصدر قانوناً  -
وكاف دورًا بارزًا لمكويت في دعـ ، (2008 المديريس،الفمسطينييف لصالح الصندوؽ القومي الفمسطيني". )

                                                           
كاتب سياسي فمسطيني، مقيـ في دمشؽ، يكتب الدراسات والمقاالت التحميمية والنقدية المتعمقة بالشؤوف الفمسطينية واإلسرائيمية  :ماجد كيالي 16

 www.paltimes.net/details/news/71192) )رائيمي.، وشؤوف الصراع العربي اإلسخصوصاً 
17

 .انذثهٕيبعٍخ نهشئٌٕ عجبط يذًٕد انشئٍظ ٔيغتشبس انغبثق، انفهغطًٍُ انخبسجٍخ ٔصٌش َبئت :الخالذي هجذي 

( www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=198066) 
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ألؼ  (400)خاصة أف عدد الفمسطينييف كاف كبيرًا يصؿ ألكثر مف ،الشعب الفمسطيني بكافة أشكاؿ الدعـ
قيادة منظمة التحرير الفمسطينية  فمسطيني، وتأثرت العبلقة بشكؿ كبير بعد غزو العراؽ لمكويت وموقؼ

وقطع العبلقة بشكؿ كمي، إلى أف قاـ الرئيس  ،دىا لموقؼ العراؽ، وطرد الفمسطينييف منيايمف الغزو وتأي
، وأعمف عف اعتذار منظمة ـ2004ديسمبر / كانوف أوؿ الثاني عشر مفلمكويت يـو  محمود عباس بزيارة

 ـ.1990قفيا مف االحتبلؿ العراقي لدولة الكويت عاـ مو  عف التحرير الفمسطينية لمشعب الكويتي

ودعمت الكويت خطوات منظمة التحرير الفمسطينية  ،بدأت العبلقة بتحسف عمى المستوى الرسمي
خر أشكاؿ ىذا التحسف في العبلقة زيارة وزير آوكاف  ،والسمطة الفمسطينية في كافة المحافؿ الدولية

، التي تعتبر الزيارة ـ2014سبتمبر / ؿأيمو الرابع عشر مف  في خارجية الكويت صباح الخالد لراـ ا
 ـ.1967األولى لؤلراضي الفمسطينية منذ 

وكذلؾ  ،ومؤيدة لكافة خطواتيا مساندة أما عبلقة السعودية بمنظمة التحرير الفمسطينية فكانت دوماً 
  حيث ،واضحًا بعد قمة بغدادذلؾ اف كو  ،ً كانت الداعـ الرئيس واألكبر مف بيف الدوؿ واألكثر التزامًا ماليا

مالي سنوي  ـ، بتقديـ دعـ1978تعيدت المممكة العربية السعودية، وفقًا لمقررات قمة بغداد لعاـ " 
عشر سنوات، وتنفيذًا لذلؾ فقد  لمنظمة التحرير الفمسطينية والمجنة األردنية الفمسطينية المشتركة لمدة

مميار وسبعة وتسعيف مميونًا وثبلثمائة ألؼ  نحو ،ـ1989ـ إلى 1979خبلؿ الفترة مف  ،دفعت المممكة
 (3 :2001دوالر أمريكي". )البازعي،

بعد قياـ السمطة الفمسطينية ودعـ مئات المشاريع وخزينة  ،الدعـ المالي وكذلؾ استمر ىذا
بية كانت المممكة العر  "اعمة لمنظمة التحرير الفمسطينيةالسمطة، وكذلؾ مف أبرز الخطوات الد

 الخامس عشر مفالتي أعمف عنيا في  ،السعودية مف أوائؿ الدوؿ التي اعترفت بالدولة الفمسطينية
بالرياض ىدية مف الشعب  ـ، وقدـ الممؾ فيد أرضًا ومبنى لسفارة دولة فمسطيف1988نوفمبر 

 (4: 2001".)سعود الكبير،السعودي لشعب فمسطيف

 "سطينية بكافة أشكاؿ الدعـ وأىمياة التحرير الفمدعمت منظمفأما اإلمارات العربية المتحدة 
ـ، الذي استمر العمؿ فيو حتى إعبلف 1968بافتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفمسطينية في عاـ  السماح

ـ، حيث سارعت اإلمارات إلى االعتراؼ بالدولة 1988الدولة الفمسطينية المستقمة في الجزائر عاـ 
التحرير الفمسطينية إلى سفارة لدولة فمسطيف في أبوظبي، بتمثيؿ  الفمسطينية، وحّولت مكتب منظمة

دبموماسي كامؿ، وبعد ذلؾ تـ افتتاح قنصمية عامة لفمسطيف في مدينة دبي، كما جرى افتتاح قنصميات 
في مدف أخرى، ومّكنت اإلمارات ممثمي دولة فمسطيف والفمسطينييف عمومًا مف ممارسة أنشطتيـ وأعماليـ 

 : www.ecssr.com)2013 عبدالكريـ،مزيج مف الحرّية والتفاىـ". )المختمفة ب

http://www.ecssr.com/
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التي احتضنت عددًا مف قيادة المنظمة منذ نشأتيا" ومنذ حصوليا عمى االستقبلؿ في ، وكذلؾ دولة قطر
الفمسطينية، الذي تحوؿ إلى سفارة  ـ، كانت مف الدوؿ التي تـ  فييا افتتاح مكتب لمنظمة التحرير1971سبتمبر 

 www.samanews.com): 2014 )يوسؼ، ـ".1988فمسطيف في مؤتمر الجزائر بعد إعبلف قياـ دولة 

كذلؾ قدمت بقية دوؿ الخميج العربي كافة الدعـ السياسي والمادي لمنظمة التحرير الفمسطينية 
 .التي قررتيا جامعة الدوؿ العربيةوالتزمت بتعيداتيا 

 : العالقات مع دول المغرب العربيساً ساد
مراحميا المبكرة، فكانت  بدأت عبلقة منظمة التحرير الفمسطينية بدوؿ المغرب العربي في

تجربة و والثورة الجزائرية المنارة التي وجيت الفمسطينييف لمسير عمى نفس الطريؽ،  -تحديداً  –الجزائر
التي قدمت قوافؿ الشيداء في  ،ستعمار االستيطانيالجزائر في المقاومة والتحرير والمواجية ضد اال

قوة دافعة نحو التحرؾ واالعتماد عمى الذات، فمـ يكف الشعار الذي ردده  ،سبيؿ الحرية واالستقبلؿ
 بؿ كاف أفعاالً  ،مجرد كممات (نحف مع فمسطيف ظالمة أو مظمومة)الرئيس الجزائري ىواري بومديف 

وفي مقدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية، وكما يقوؿ  ،العالميةواضحة في دعـ كافة حركات التحرر 
ال يمكف كتابة تاريخ الثورة الفمسطينية دوف أف يكوف ىناؾ بصمة لمجزائر،  :" إنو18عثماف أبوغربية

مت مف داعـ لمشعب الفمسطيني كانت مف أولى ف الجزائر بما مثّ أبمختمؼ محطات تمؾ الثورة، و 
ة الفمسطينية ووقفت إلى جانبيا في وقت مبكر، وما زالت الجزائر تدعـ المحطات التي تبنت الثور 

  : www.alwatanvoice.com) 2013)أبوغربية،  ".شعبنا بمختمؼ الوسائؿ

مشروع الرئيس ب والتنديدمف االستنكار واالحتجاج  فقد بدأت بحممة أما عبلقة المنظمة بتونس
عمى أساس قرار التقسيـ، ـ، الذي دعا الى تسوية الصراع 1965الحبيب بورقيبة في نيساف/ أبريؿ 

 إنشائيا، منذ احتمتيا التي المساحة ثمث العرب إلى (اسرائيؿ) تعيد، ومف أىـ بنوده: (خذ وطالب)ومبدأ 
 بيف المفاوضات تبدأو  فمسطينية، وعودة البلجئيف الفمسطينييف الى دولتيـ الجديدة، دولة عمييا لتقوـ

 أي في أو روما، في العربية والحكومات إسرائيؿ بيف اجتماع يتبعيا أف عمى ،(إسرائيؿ)و الفمسطينييف
 (www.alaraby.co.uk: 2014كيبلني، ) .أخرى" عاصمة

بعد انتقاؿ مقر الجامعة العربية مف القاىرة إلى تونس  بيف تونس ومنظمة التحرير العبلقة وتحسنت 
، ولعبت دورًا دبموماسيًا عمى المستوى العربي والدولي في دعـ خطوات المنظمة، (كامب ديفيد)اتفاقية عقب 

 . ـ1982وكذلؾ احتضاف مقر منظمة التحرير بعد خروجيا مف لبناف عاـ 

                                                           
 .لمقدس الشعبي الوطني المؤتمر عاـ اميف .لحركة فتح المركزية، عضو المجنة كاتب ومفكر سياسي عثمان أبوغربية:18
( www.alquds.com/news/article/view/id/552189) 
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استيدافًا لمقر قيادة منظمة التحرير الفمسطينية" فكانت عممية حماـ  ـ،1985وشيدت تونس عاـ 
بحؽ الفمسطينييف، بعد نزوح منظمة التحرير مف العاصمة المبنانية  بر وأخطر العمميات الشط، إحدى أك
حد االجتماعات الميمة في أ، ليتمكف جياز المخابرات اإلسرائيمية )الموساد( مف تعقب 1982بيروت في العاـ 

 ف تشريف أوؿ/صباح األوؿ م ،مقر المنظمة في تونس، ولتقـو ثماني طائرات مف سبلح الجو اإلسرائيمي
، بقصؼ مقر منظمة التحرير في ضاحية حماـ الشط بالعاصمة التونسية، بوابؿ مف القنابؿ، ـ1985أكتوبر 

جريح مف فمسطينييف وتونسييف، باإلضافة إلى تدمير المقر  (100)قتيبًل وأكثر مف  (68)ما أدى إلى سقوطم
 (www.anbamoscow.com :2012ف في المنطقة".)درابيو، يبالكامؿ وبعض منازؿ المدني

 /نيسافالسادس عشر مف في  (أبو جياد)وكذلؾ شيدت تونس عممية اغتياؿ خميؿ الوزير 
ياسية واحتضنت واستمرت تونس تدعـ منظمة التحرير الفمسطينية في كافة خطواتيا الس ،ـ1988أبريؿ

 .قيادتيا ومؤسساتيا

، التي اعترفت بشرعية منظمة التحرير ـ1974المنظمة بالمغرب بعد قمة الرباط  وتميزت عبلقة
عد أجواء توتر سبقت الفمسطينية كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني، وجاءت قرارات ىذه القمة ب

رىابي ف مائة إإلما ذكرتو ىذه الشائعات، ف " فالشائعات المخوفة تمؤل العاصمة المغربية، ووفقاً انعقاد القمة
 (142: 1978يستعدوف لمقياـ بموجة مف االغتياالت". )خمؼ، 

 العالقات مع العراقسابعًا: 
بدأت العبلقات الدبموماسية مع العراؽ، حيث تـ افتتاح  منظمة التحرير الفمسطينية، أةنشمع 

جيدة مع  عبلقاتب لممكتب كونو يرتبط مديراً  ود عودةداتـ تعييف ـ، و 1964في بغداد عاـ مكتب تمثيمي 
وفي ظؿ سيطرة حزب البعث عمى الحكـ لـ تكف قيادة حزب البعث ، الرئيس العراقي عبد السبلـ عارؼ

العراقي راضية عف أداء منظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا، و كانت تدعـ منظمات فمسطينية تتبنى 
مي التاسع لحزب البعث في أثناء انعقاد المؤتمر القو و " .فكر البعث وذلؾ كاف ضمف قرار حزبي واضح

جبية )ضرورة إنشاء منظمة فدائية تحمؿ اسـ  ـ، تـ اإلعبلف عف1968 فبراير /بيروت في شباط
ب استبلـ ستراتيجيتو تجاه القضية الفمسطينية. وقد قر  واوذلؾ لترجمة مواقؼ الحزب  ،(التحرير العربية

حيث تـ ذلؾ في  ،اإلعبلف عف والدة الجبيةـ، و 1968 يوليو /البعثييف لسدة الحكـ في العراؽ في تموز
ـ، كجبية فدائية فمسطينية تتبنى الكفاح المسمح أسموبًا في 1968ديسمبر /كانوف األوؿ الثبلثيف مف

 السابع مفحيث نفذت أولى عممياتيا في  ،الكفاح والنضاؿ واأليديولوجية القومية االشتراكية فكرًا ومنيجاً 
 (130 :1992ة، ". )دراغمـ1969 بريؿأ /نيساف

http://www.anbamoscow.com/
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 ،ـ، كما قاؿ صداـ حسيف1974وكاف قرار االعتراؼ بيا بشكؿ رسمي وبقيادتيا بعد مؤتمر الرباط 
ف العراؽ يوافؽ عمى اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية إالذي كاف يرأس وفد العراؽ في ىذه القمة:" 

 (2 :1993ياف حزب البعث، الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني عمى طريؽ تحرير فمسطيف". )ب

لـ تكف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية مسيطرة عمى مكتب المنظمة في العراؽ بعد تولي صبري 
استمرت العبلقة الرسمية في حالة فتور، إلى فيما بعد الذي انشؽ عف حركة فتح،  ،إدارتو (أبو نضاؿ)البنا

ير الفمسطينية والرئيس الراحؿ ياسر عرفات إلى أف قاـ العراؽ بغزو الكويت ووقوؼ قيادة منظمة التحر 
 اتخاذ موقؼ مؤيد ليذه الخطوة.

بالدوؿ العربية شيدت حالة مف التجاذبات، وأف  منظمة التحرير الفمسطينيةعبلقة أف  يرى الباحث
 بعض ىذه الدوؿ في البداية رفض التعامؿ معيا، ولكف محاوالت قيادة المنظمة وجيودىا المستمرة

 ، والتي كاف مف أىميا:مع محيطيا العربي في فترة مبكرة تقيـ عبلقاتيا الدبموماسيةأف استطاعت 

بعد زيارة عرفات في سبتمبر  ،مع األردف نزع فتيؿ األزمةفي  لقيادة المنظمة نجحت الجيود الدبموماسية -
اث أيموؿ ـ، وااللتقاء بالممؾ حسيف، بعد أف شيدت مواجيات وقطيعة وخروج لقواتيا بعد أحد1979

التي وصمت ذروتيا ـ، واستمر التحسف وتنسيؽ الجيود والدعـ لخطوات قيادة المنظمة 1970األسود عاـ 
واعتراؼ األردف بدولة فمسطيف بعد اعبلف ، ـ1985عاـ في مشروع الكونفدرالية األردنية الفمسطينية 

 ـ.1988االستقبلؿ عاـ 

ى فتح قنوات دولية مف خبلؿ جيودىا الدبموماسية، كانت مصر الحاضنة األولى لممنظمة، وساعدت عم -
ورغـ  ؛وبمغراد التي جاءت مف اصطحاب الرئيس جماؿ عبد الناصر لمرئيس ياسر عرفات الى موسكو

القطيعة التي جاءت بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد، اال أف العبلقات تواصمت بعد خروج القوات 
ـ، حيث أعادت فتح مكاتبيا في 1983يس المصري لعرفات عاـ الفمسطينية مف لبناف، واستقباؿ الرئ

ـ، وشيدت الفترة حراكًا دبموماسيًا بمساندة ودعـ القيادة المصرية، اال أف العبلقات شيدت توترًا عاـ 1985
(، ثـ تحسنت 242بسبب مطالبة المنظمة االعتراؼ بقرار) ـ، وأغمقت القاىرة مكاتب المنظمة1987

ـ، لتكوف القاىرة الداعـ القوي لجيود المنظمة الدبموماسية 1987حمة جديدة في نياية العبلقات ودخمت مر 
 والسياسية. 

التي بدأت بتنظيـ كانت لبناف أوؿ دولة عربية تقيـ عبلقات دبموماسية مع المنظمة بشكؿ رسمي،  -
احة المبنانية حراكًا ـ، ثـ شيدت الس1969الوجود المسمح لقوات المنظمة بعد توقيع اتفاقية القاىرة عاـ 

دبموماسيًا ما بيف المنظمة وأطرافًا دولية أىميا توقيع اتفاؽ مع قيادة المنظمة ومبعوث الرئيس األمريكي 
 ـ، الذي اعتبر مدخبًل ميمًا في فتح حوارات مع االدارة األمريكية فيما بعد.1982عاـ  (فيميب حبيب)
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ادة المنظمة بتحسيف العبلقات مع سوريا منذ أف زارىا الشقيري لـ تفمح الجيود الدبموماسية التي بذلتيا قي -
ودعـ لمفصائؿ المعارضة لقيادة المنظمة، حتى  وقطيعة، ـ، واستمرت العبلقة في حالة خصاـ1966عاـ 

ـ، وفتح صفحة جديدة في العبلقات فيما بيف 2004تمكف الرئيس محمود عباس بزيارة دمشؽ عاـ 
 الطرفيف.

والتمثيؿ الدبموماسي مف خبلؿ فتح لمكاتب تمثيمية لمنظمة التحرير في عدد مف دوؿ شيدت العبلقات  -
ـ، وكذلؾ سماح دولة 1964مكتب لممنظمة في الكويت عاـ أوؿ افتتاح تـ الخميج في مرحمة مبكرة، حيث 

طيف ـ، الذي تحوؿ الى مقر سفارة دولة فمس1968االمارات العربية المتحدة بافتتاح مكتب لممنظمة عاـ 
، وكذلؾ افتتاح مقر لمقنصمية الفمسطينية في دبي، وبعد استقبلؿ دولة قطر بتمثيؿ كامؿـ، 1988عاـ 
طيف بعد اعبلف الجزائر عاـ ـ، تـ افتتاح مقر لممنظمة، الذي تحوؿ الى سفارة دولة فمس1971عاـ 

ًا ومبنى لمسفارة والسعودية التي منحت أرضـ، 1974وافتتاح مكتب لممنظمة في البحريف عاـ ـ، 1988
 ـ؛ لتكوف دوؿ الخميج األكثر دعمًا لكافة جيود المنظمة الدبموماسية، والساحة1988الفمسطينية عاـ 

 النطبلؽ أنشطتيا وفعالياتيا.األكبر 

وصفت عبلقة المنظمة بدوؿ المغرب العربي بأنيا وطيدة وداعمة ليا، فمنذ المحظات األولى لقياـ  -
 مع تصاالتمكتب لحركة فتح واجراء اال أوؿ بالسماح بافتتاحزائري متمثبًل المنظمة، كاف الدعـ الج

عاـ  وتونس التي سمحت لممنظمة بنقؿ مقراتيا بعد الخروج مف لبناف و،خبللمف  االشتراكية البمداف
وقرار قمة الرباط الذي اعترؼ بالمنظمة ممثبًل شرعيًا ووحيدًا، الذي فتح الباب واسعًا أماـ  ،ـ1982

 نظمة لفتح عبلقات رسمية في محيطيا العربي والدولي.الم
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 الدوليةو  اإلقميميةالمبحث الثاني: العالقات الدبموماسية مع الدائرة 

منذ نشأتيا، حيث كاف العالـ  واسعاً  والدولي انفتاحاً  اإلقميميشيدت عبلقات المنظمة بمحيطيا 
مساندة  والمساعدة في تحالفات ال غنى عنيا مف أجؿ الالكتمتيف الشرقية والغربية، و بيف  ما يشيد استقطاباً 
 وعممت المنظمة عمى توسعة عبلقاتيا وفتح قنوات جديدة، مف خبلؿ حراكيا الدبموماسي، ،نيؿ الحقوؽ

وبذلت جيودًا كبيرة، جاءت بمساندة عربية، وإلدراؾ قيادة المنظمة بضرورة االنفتاح عمى المجتمع الدولي  
 إلىوسيتطرؽ ىذا المبحث ـ مف بعض الدوؿ التي ليا تأثير قوي في الساحة الدولية، وكسب التأييد والدع

 أىـ ىذه العبلقات التي نسجتيا المنظمة في محيطيا اإلقميمي والدولي.

 أواًل: العالقات مع إيران
منفوذ ، والسبب يرجع ل(محمد رضا بيموي)لـ تعترؼ إيراف بمنظمة التحرير الفمسطينية في عيد الشاه      

" بدأت عبلقة الراحؿ ياسر ة لمقاتمي الثورة اإليرانية، حيثاإلسرائيمي الكبير، ودعـ منظمة التحرير الفمسطيني
ـ، الذي كاف في حينو يقود الثورة ضد نظاـ الشاه مف الخارج، 1968في العراؽ  عند لقائو الخمينيبعرفات 
ـ، 1969ديسمبر  كانوف أوؿ/مي األوؿ في الشاه عمى ىامش مؤتمر القمة اإلسبلثـ التقى عرفات ومف 

ـ، استعدادىا لمنظر 1974مف دعـ المنظمة لمثوار، وبوساطة السادات أبدت إيراف في عاـ األخير واشتكى 
عرض مدير المخابرات اإليراني صفقة تقـو بموجبيا المنظمة  حيث ،في مطالب منظمة التحرير الفمسطينية

 (25)التي يتدرب فييا الثوار اإليرانيوف، لقاء تبرع إيراف بمبمغ  ليا في لبناف،التابعة  بإغبلؽ معسكرات التدريب
بالفعؿ إغبلؽ أحد معسكرات التدريب التابعة لفتح في جنوب  وتـمميوف دوالر حولت منيا خمسة مبلييف فقط، 

لتحرير صفة لبناف، وفي سياؽ ىذا التحسف في العبلقة صوتت إيراف في األمـ المتحدة لصالح منح منظمة ا
 (www.albadronline.com :2011 )عدواف،ـ".1974األمـ المتحدة في نوفمبر المراقب في 

وبدأت العبلقة اإليرانية بمنظمة التحرير الفمسطينية تتحسف حيف استقبمت الوفد الفمسطيني برئاسة 
ية الفمسطينية الرئيس ياسر عرفات في طيراف استقباؿ الفاتحيف، الذي استغؿ حالة التعاطؼ مع القض

وذلؾ  (اليوـ إيراف وغدًا فمسطيف)وتصريح الخميني بمجرد وصولو إلى إيراف مف باريس بمقولتو المشيورة
التي كاف أوؿ أعماليا عمى المستوى العممي طرد  ـ،1979 شباط إلسبلمية في فبراير/في أوؿ أياـ الثورة ا

بعد أف قطعت القيادة  ؿ منظمة التحرير الفمسطينية،السفارة اإلسرائيمية مف طيراف، وتحويميا إلى مقر لتمثي
ـ ىذه العبلقة وكاف أوؿ شخصية استقبمو الخميني مف الزعماء. ولـ تدُ  (إسرائيؿ)ػاإليرانية الثورية عبلقاتيا ب

الحميمة بيف الثورة الفمسطينية والثورة اإليرانية بمجرد اندالع الحرب اإليرانية العراقية ومحاولة ياسر عرفات 
التوسط إلنياء الصراع وباءت محاولتو بالفشؿ، وأصبحت العبلقة فيما بينيما في حالة فتور، وأف سببيا 

، األمر ـ1982خرجت لتوىا مف بيروت في العاـ قد ىو" فتح العراؽ أبوابو أماـ منظمة التحرير التي كانت 
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ت بينيما ثماني سنوات، ورغـ الذي فسرتو إيراف عمى أنو انحياز لمجانب العراقي في الحرب التي استمر 
حافظت القيادات اإليرانية السياسية والقطاعات الشعبية المختمفة عمى التأييد المفظي لنضاؿ الشعب  ذلؾ

 ( www.aljazeera.net:2007 )فياض، في الحفاظ عمى أرضو ومقدساتو". ،يولحقو التاريخ ،الفمسطيني

عبلقة مع منظمة التحرير الفمسطينية في حالة فتور وبعد انتياء الحرب العراقية اإليرانية دخمت ال
وحالة مف القطيعة، وعممت إيراف عمى دعـ فصائؿ فمسطينية معارضة وغير منضوية تحت منظمة 

 التحرير الفمسطينية.

 ثانيًا: العالقات مع االتحاد السوفيتي
ـ، 1948قياميا عاـ منت أف أع)إسرائيؿ( بمجرد ػكاف االتحاد السوفييتي أوؿ دولة في العالـ تعترؼ ب

" لعبلقة تغيرت لصالح الفمسطينييف،لدى موسكو، إال أف ىذه ا )إسرائيؿ(ػل كأوؿ سفيرة( غولدمائير)واستقبمت 
سـ عيد روسيا القيصرية بعدائيا لمييودية، مما جعؿ القومية الروسية ترفع شعارًا ال يزاؿ حتى اليـو بعد أف اتّ 

ـ، 1948يد ىو الييودي، لكف ستاليف خرؽ ىذه العادة وفاجأ العالـ كمو عاـ والجِ (، اقتؿ الِجيد تنقذ روسيا)
المصطنعة في الجسـ العربي، وىذا االعتراؼ سبؽ الواليات المتحدة، لكف  (إسرائيؿ)باعترافو الدبموماسي بدولة 

المقاومة  ـ، اتخذت روسيا توجيًا جديدًا في دعـ الحركات الثورية1953عاـ  (نيكيتا خروتشوؼ)توليبعد 
لبلستعمار، وكانت المنطقة العربية منطقة جذب لتوجياتيا األيديولوجية، وحصؿ االنفتاح عمى منظمة التحرير 

مف خبلؿ االعتراؼ الدبموماسي وفتح سفارة ليا في موسكو، واعتبارىا الممثؿ الشرعي الوحيد  ،الفمسطينية
، وفي عاـ (9 :2014)العزي،  ."(إسرائيؿ)ماـ لمشعب الفمسطيني بما يكفؿ ليا الدعـ وعدـ االستسبلـ أ

، مشّكمة منعطفًا في العبلقات السياسية بيف في موسكو ـ، افتتحت ممثمية لمنظمة التحرير الفمسطينية1974
ـ، إلى سفارة لدولة فمسطيف. ولـ تكف ىناؾ 1990فمسطيف واالتحاد السوفييتي، وىي التي تحولت في العاـ 

:" أما قبؿ ذلؾ فاالتحاد السوفييتي لـ 19ـ، كما يقوؿ نايؼ حواتمة1974ي قبؿ عاـ عبلقة بشكؿ رسمي أو عمن
ـ، ويعتبر كؿ فصائؿ المقاومة 1974ـ حتى عاـ 1964يكف يتعاطى مع منظمة التحرير الفمسطينية مف عاـ 

 (.arabic.rt.com   www:2011 ،)حواتمة".  مغامرة برجوازية صغيرة

في  "ر الفمسطينية واالتحاد السوفييتيبيف منظمة التحري العبلقة ماوتعتبر نقطة التحوؿ في  تحسف 
ـ، 1968يوليو تموز/ أعقاب الزيارة السرية التي قاـ بيا ياسر عرفات لموسكو ضمف وفد عبد الناصر في 

وفى  ،مت إشارة البدء لبداية اعتراؼ السوفييت بالحركات الفمسطينية المنظمةذلؾ أف زيارة عرفات ىذه، مثّ 
عف ىذا المنحى الجديد بتأكيده عمى دعـ السوفييت لنضاؿ  20(كوسيجيف)رـ، عبّ 1969ديسمبر نوف أوؿ/ كا

                                                           
 التحرير منظمة وفي المعاصرة، الفمسطينية الثورة في األوؿ الرعيؿ قادة ابرز مف أميف عاـ الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف. نايف حواتمة: 19

 (www.ahewar.org/m.asp?i=208.)"الفمسطينية الثورة فيمسوؼ" عميو تطمؽ كثيرة مسطينيةوف عربية كتابات الفمسطينية،
20

 (، تقبعى انغهطخ يع ثشٌجٍٍُف.5981-5991سئٍظ ٔصساء االتذبد انغٕفٍٍتً فً انفتشح) اليكسً كوسيجيي: 

( www.marefa.org/index.php) 
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ويؤكد المفيـو  ،المنظمات الفمسطينية مف أجؿ إزالة العدواف باعتباره نضااًل تحريريًا عاداًل ومعاديًا لئلمبريالية
فاالتحاد  ،األصيؿ لمفمسطينييف ر وتمثيميااأليديولوجي السوفيتي عمى الطبيعة الجماىيرية لمنظمة التحري

مر الذي ، األالسوفيتي ينظر لممنظمة باعتبارىا حركة مقاومة جماىيرية أصيمة تتمتع بتأييد غالبية الفمسطينييف
والسوفييت يؤيدوف اشتراؾ المنظمة في المفاوضات بوفد  ،يؤىميا لتمثيؿ الفمسطينييف في أية مفاوضات قادمة

 (www.digital.ahram.org.eg:1983 )سميـ، ".لمساواة مع الوفود األخرىمستقؿ عمى قدـ ا

عمى جيود  ،الوريث األكبر لو ،، تركز دعـ روسيا االتحاديةتحاد السوفييتيوبعد انييار وتفكؾ اال
ت عمى العالـ، وكان ةنمييبالنفراد الواليات المتحدة األمريكية ال ، إال أف دورىا لـ يكف مؤثرًا نظراً السبلـ

العبلقة في الفترة األخيرة مف  الرباعية الدولية، ولـ تخؿُ ومف ثـ يف لمؤتمر مدريد لمسبلـ، حد الراعأ
 كما كاف في السابؽ. ،الزيارات والتصريحات الدبموماسية دوف تأثير يذكر

 العالقات مع الواليات المتحدة األمريكيةثالثًا: 
يات المتحدة األمريكية في فترة مبكرة طغى عمييا بدأت عبلقة منظمة التحرير الفمسطينية بالوال  

فقد كانت فكرة إقامة اتصاالت مباشرة بيف ومف خبلؿ طرؽ ولقاءات غير مباشرة،  ،السرية والكتماف
يراود الساسة األمريكييف بشكؿ مستمر، والغاية مف ذلؾ دفع  واشنطف ومنظمة التحرير الفمسطينية، أمراً 

 (,Ross 2005: 49بشأف السبلـ مع )إسرائيؿ(".)االعتداؿ  إلىموقؼ المنظمة 

عمى مدى  ":21(Birdبيرد )وكانت طبيعة العبلقة في البداية يغمب عمييا الطابع األمني، فكما يقوؿ
وأبو سبلمة  (Robert Amesيمسآروبرت ـ، كانا )1979ـ حتى العاـ 1969سنوات، مف العاـ  10

مسموحًا ألي مسئوؿ أو دبموماسي أميركي بأف يقيـ  شكؿ سري، فقد كانت تمؾ فترة لـ يكفبيمتقياف 
مف ّيًا عفكالة االستخبارات المركزية كاف ماتصااًل بشخص مف منظمة التحرير الفمسطينية، لكف ضابط و 

 (أيمس)يف( يعتقدوف أف اتفاقات أوسمو بدأت مف خبلؿ االتصاالت بC.I.Aىذا المنع، وفي داخؿ الػ)
ـ، بينما 1979في بيروت عاـ 22بارات اإلسرائيمية )موساد( أبو عمي سبلمةوسبلمة، واغتاؿ عمبلء االستخ

لدى  (كوديًا رمزيًا)وكاف سبلمة يحمؿ اسم ـ.1983ة األميركية في بيروت عاـ السفار  بتفجير (يمسآ)ُقتؿ
الذي كاف مكمًفا مف قبؿ الرئيس ياسر ، /MJTRUST)2)ىو خبارات المركزية األمريكية،وكالة االست

وواشنطف لتفعيؿ الدور األمريكي إزاء القضية الفمسطينية، وذلؾ  المنظمةبناء جسر لمتواصؿ بيف عرفات ل

                                                           
األميركي )روبرت آيمس( ومقتمو في تفجير السفارة األميركية في بيروت في عاـ روي قصة حياة الجاسوس  كاتب أميركي: Bird Kaiكاي بيرد 21

ستخباري األميركي في المنطقة، ويعد أوؿ قناة اتصاؿ ًا أسرار ثبلثيف سنة مف العمؿ االمع سبعة ضباط آخريف في الػ )سي آي أي(، كاشف 1983
 .ي فتحيا )آيمس( مع عمي حسف سبلمةعبر قناة االتصاؿ الت عممية السبلـ، التي كانت نواة ،بيف األميركييف ومنظمة التحرير الفمسطينية

( http://alhayat.com/Articles/3257079) 
22

الخاصة ضد األىداؼ الصييونية في كؿ مكاف وكاف واحدا مف الذيف أسسوا  قيادة العممياتتولى قٍبداد فتخ، ٔ : أدذ أثشصسالهةحسي علً  
 (http://www.abbaszaki.plo.ps/chars/alisalameh.htm . ٔكبٌ ٌهقجّ انًٕعبد ثبأليٍش األدًش.)أيموؿ األسود وقادوا منظمة
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في مقابؿ توفير الحماية لمسفارة والمصالح األمريكية في بيروت، وقد نجح بالفعؿ في ىذه الميمة، حيث 
األمريكي السابؽ السفير (ىيرماف إيمتس)يد مف األمريكييف، كما قاؿيعود إليو الفضؿ في إنقاذ أرواح العد

لقد ساعدنا سبلمة في حماية المواطنيف والمسئوليف األمريكييف وتعاوف معنا بشكٍؿ غير  "في لبناف:
 (,2014Birdعادي".) 

كما يقوؿ  ،ومما اتضح أف سبب عداء الواليات المتحدة األمريكية لمنظمة التحرير الفمسطينية
" كانت منظمة التحرير معاديًة طف مف المنظمة:موقؼ واشن في مذكراتو حوؿ (ىنري كيسنجر)

 (إسرائيؿ)مف أصدقاء الواليات المتحدة ميميفلبلمبريالييف بشكؿ صريح، وممتزمة بتدمير صديقيف 
ليس بسبب ضغوط  ،لذلؾ لـ يكف لدينا حافز قوي لمنظر في الحوار مع المنظمة ،والمممكة األردنية

 www.thawra.sy) : 1984 الثورة،ا لممصمحة األمريكية ". )بؿ بسبب تقديرن ،)كذب ييودي( إسرائيمية

ـ، منعطفًا كبيرًا في العبلقة 1982خروج قيادة منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف عاـ ؿ شكّ 
مبعوث الرئيس  ،(فيميب حبيب)" بعد توقيع ياسر عرفات اتفاقًا مع خصوصاً  ،األمريكية الفمسطينية

ر مف مقاتمة إلى سياسية، ومقرىا في تونس العاصمة وتوزيع المقاتميف لتحويؿ منظمة التحري ،ريغاف
دشنت وقد الفمسطينييف عمى تسعة أقطار عربية بعيدة عف خطوط المواجية مع العدو الصييوني، 

بخروج المقاتميف الفمسطينييف ومنظمة التحرير الفمسطينية  ،موافقة ياسر عرفات عمى الخطة األمريكية
وعبلقاتيا لممنظمة لسياسي والدبموماسي واإلعبلمي العسكري وا مرحمة جديدة بالمسار بداية ،مف لبناف

بالدوؿ العربية واألجنبية، واختار عرفات مغادرة بيروت إلى أثينا بحماية األسطوؿ األمريكي السادس". 
 (www.alwasattoday.com: 2014 )حسيف،

حيث أعمف )جورج  ؛ات تطورات متبلحقةيلثمانينثـ شيدت العبلقات األمريكية الفمسطينية في نياية ا
" فتح الحوار المباشر ـ،1988شر مف كانوف أوؿ مف العاـ شولتز( وزير الخارجية األمريكي في الرابع ع

مع منظمة التحرير الفمسطينية، وبعد أربع وعشريف ساعة مف القرار األمريكي تمقى الدبموماسيوف 
برقية مف وزارة الخارجية األمريكية برفع الحظر عف االتصاؿ  األمريكيوف في عواصـ عربية وأجنبية

والحوار المباشر مع ممثمي ومسئولي منظمة التحرير الفمسطينية، وأصبح باستطاعتيـ التحدث وااللتقاء 
لدى األمـ المتحدة أو ألية  ،ممثؿ الواليات المتحدة (ندرو يونغأ)كما جرى مع  ،معيـ دوف التعرض لمطرد

ى، وعمى الفور أعمف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات بأف الواليات عقوبات أخر 
المتحدة غيرت موقفيا مف المنظمة، وأعمنت الواليات المتحدة أف منظمة التحرير قد وافقت عمى الشروط 

مقاومة والتخمي عف ال(، 242،338)وبالقراريف (إسرائيؿ) االعتراؼ بدولة: وىي ة،األمريكية الثبلث
 (alwatanvoice.com :2013 حسيف،المسمحة". )
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الواليات المتحدة في محطات عديدة و منظمة التحرير الفمسطينية  ات الجيدة بيفعبلقالاستمرت 
واي و ) ،(كامب ديفيد)ػومرورًا ب ،كراِع رئيس لعممية السبلـ منذ انعقاد مؤتمر مدريد واتفاقية أوسمو

لمجانب اإلسرائيمي بصفتيا الحميؼ قد بدا انحيازىا التاـ ، و (سأنابولي)وخارطة الطريؽ و (ريفر
الكونغرس األمريكي يعتبر منظمة التحرير الفمسطينية منظمة إرىابية، ويطمب مف و  "لو. ستراتيجياال

الرئيس األمريكي أف يقّدـ طمبًا لمسماح لو بالتعامؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية مرة كؿ ستة 
 (www.amad.ps :2014أشير".)قدومي، 

 العالقات مع الصينرابعًا: 
" كانت حيث ؛بدأت العبلقات الفمسطينية الصينية مبكرة منذ نشأة منظمة التحرير الفمسطينية  

جميورية الصيف الشعبية أوؿ دولة غير عربية تعترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية اعترافًا كامبًل 
نحت مكتبيا في بكيف حصاناتيا الدبموماسية الممنوحة كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني، وقد م

ثر الواضح في األكاف ليا  ،ستراتيجية نوعيةالمسفارات األجنبية، وأقدمت الصيف في حينو عمى نقمة 
لزيارتيا،  المنظمة لة أجنبية توجو دعوة رسمية لرئيسكانت أوؿ دو فتعزيز الشخصية الدولية لممنظمة، 

أحمد  يني برئاسة رئيس المنظمة آنذاؾـ، قاـ وفد فمسط1965 مارس /ذارآالسابع عشر مف ففي 
ف الي( ووزير الخارجية إبزيارة رسمية إلى بكيف، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء )شو  الشقيري

 (4: 2012 ،23الموح) )تشاف يي( ".

البياف المشترؾ الذي ، جاء في ف استقبمو الزعيـ )ماو تسي تونغ(ولمداللة عمى أىمية زيارة الشقيري لمصي
عدواف سافر مف قبؿ ىي اتفؽ الفريقاف عمى أف القضية الفمسطينية في جوىرىا،  "ر عقب الزيارةصد

ىي أداة لمعدواف،  (إسرائيؿ)ف وأالصييونية، تدعميا اإلمبريالية، وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، 
ىيئة األمـ المتحدة أداة لذلؾ، وتيدد اإلمبريالية األمريكية خمقتيا اإلمبريالية األمريكية في فمسطيف مستخدمة 

 (252 :1971 الدوؿ العربية، والبمداف اآلسيوية، واألفريقية األخرى". )الشقيري، (إسرائيؿ)بواسطة 

تقوـ بو منظمة التحرير  ذيوكذلؾ وافؽ الجانب الصيني عمى تقديـ مساعدات عسكرية لدعـ الكفاح ال
كما يقوؿ أسعد عبد  ،المطمب فجر غضب الرئيس المصري جماؿ عبد الناصرالفمسطينية، وىذا 

غضب الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر مف أحمد الشقيري لطمبو السبلح مف الصيف وشحنو  الرحمف:"
 (83: 1987 دوف استشارتو". )عبدالرحمف، عف طريؽ اإلسكندرية

ية، وكانت مف أوائؿ الدوؿ التي اعترفت بخطوة استمر الدعـ الصيني لجيود منظمة التحرير الفمسطينو  
ـ، وتحويؿ بعثة منظمة التحرير الفمسطينية إلى سفارة دولة فمسطيف 1988قياـ دولة فمسطيف في المنفى عاـ 
                                                           

 وسفير فمسطيف لدى اليمف حاليًا. .2010-2005سفير فمسطيف لدى الصيف في الفترة  دياب الموح: 23
( www.facebook.com/diab.allouh58) 
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وكذلؾ عند قياـ السمطة وذلؾ بمشاركة وزير خارجيتيا برفع العمـ الفمسطيني عمى مقر السفارة. في بكيف، 
صيف بعثة ليا في األراضي الفمسطينية، وتوجت ىذه الجيود بزيارة الرئيس الصيني الفمسطينية افتتحت ال
سناد لمحؽ الفمسطيني،2000)جيانغ تزى ميف(عاـ  ولكف شيدت  ـ، لؤلراضي الفمسطينية في خطوة دعـ وا 

و تسي تونغ( في زمف )ما (إسرائيؿ)ػمف الرفض القاطع لبلعتراؼ ب "رًا باتجاه الحيادية كاف واضحاً العبلقة انحدا
إلى الرغبة الممحة في إقامة عبلقات خاصة معيا في زمف )جيانغ زيميف(، ومف الدعـ الكامؿ لمكفاح المسمح 

 زمف الحرب الباردة إلى التأييد الحماسي لمتسوية السممية األميركية في الزمف العالمي الجديد". الفمسطيني في
 (: 2000www.daharchives.alhayat.com ،24فياض)

في اآلونة األخيرة دعمت الصيف كافة الجيود السياسية والدبموماسية وكافة الخطوات التي و 
 .األمـ المتحدة والمحافؿ الدولية قامت بيا المنظمة في

أف منظمة التحرير الفمسطينية مارست العمؿ الدبموماسي في محيطيا الدولي في مرحمة  يرى الباحث
، وكذلؾ فتح السفارات الفمسطينية المنتشرة دبموماسية ت وبعثاتمبكرة منذ نشأتيا، مف خبلؿ فتح مقرا

 في معظـ أنحاء العالـ، والتي مف أىميا:

بدأت العبلقات الدبموماسية مع الجميورية االسبلمية االيرانية، بشكؿ رسمي بعد تحويؿ مقر السفارة  -
ة االسبلمية وتولي الخميني االسرائيمية الى مقر منظمة التحرير، الذي جاء مباشرة بعد نجاح الثور 

 ، لتكوف ىذه الخطوة أولى العبلقات الدبموماسية الرسمية بيف الطرفيف.ـ1979الحكـ عاـ 

 ةبدأت العبلقات الدبموماسية مع االتحاد السوفييتي في مرحمة مبكرة، والتي جاءت مف خبلؿ الزيار  -
ومف ثـ ، ـ1968عاـ  بدالناصرالتي قاـ بيا الرئيس ياسر عرفات بصحبة الرئيس المصري جماؿ ع

 .ـ1990، والتي تحولت الى مقر السفارة الفمسطينية عاـ ـ1974فتح ممثمية ليا في موسكو عاـ 

شيدت عبلقات المنظمة بالواليات المتحدة األمريكية بالمقاطعة في بداية نشأتيا، ولـ تخمو مف  -
ت، التي كاف منيا توقيع االتفاؽ حوارات غير مباشرة أو شخصيات دبموماسية عممت عمى فتح قنوا

فيميب حبيب(، الى ؿ مبعوث الرئيس األمريكي ريغاف)بخروج قوات منظمة التحرير مف لبناف، مف خبل
ـ، والسماح لمدبموماسييف األمريكييف التعامؿ 1988أف تـ السماح بفتح حوار مع المنظمة عاـ 

 رفع الحظر بااللتقاء مع قيادة المنظمة. بعد والتواصؿ 

كانت ـ، و 1965تعاممت الصيف مع المنظمة بشكؿ مباشر بعد نشأتيا، واستقبمت الشقيري في عاـ  -
الصيف أوؿ دولة غير عربية تعترؼ بالمنظمة، وتمنحيا اعترافًا دبموماسيًا، حيث فتحت المنظمة مكتبًا 

لدبموماسية األخرى، تمثيميًا ليا في بكيف، ومنحتو حصانة دبموماسية كاممة أسوة بالسفارات والبعثات ا
 ـ.1988وتحوؿ فيما بعد الى مقر سفارة دولة فمسطيف عاـ 

                                                           
 (www.albawaba.com/ar ) .عدة دوؿ آسيويةسابؽ في ال الفمسطيني سفيرالكاتب وال عمي فياض:24
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 الدوليةوالحركات المبحث الثالث: العالقات الدبموماسية مع المنظمات 

ألىمية ىذه المنظمات فتح عبلقات مع المنظمات الدولية، و إلى سعت منظمة التحرير الفمسطينية 
يا بيدؼ كسب الشرعية الدولية يلإكثفت جيودىا لبلنضماـ ولية، وتأثيرىا عمى الدوؿ والتحالفات الد

باعتبارىا حركة تحرر وطني واستندت المنظمة في حراكيا الدبموماسي واالعتراؼ بيا ككياف مستقؿ، 
أىـ إلى وسيتطرؽ ىذا المبحث  وكذلؾ بمساندة الدوؿ الداعمة لمحؽ الفمسطيني، وتطالب بحقوؽ مشروعة،

 .وت تحتيا المنظمةمنظمات التي انضال

 ت مع األمم المتحدةالعالقاأواًل: 
وأف المشكمة  ،ـ1947عاـسطينية منذ قرار التقسيـ بدأت عبلقة األمـ المتحدة بالقضية الفم

 ،التي كانت ترى في القضية الفمسطينية مشكمة البلجئيف ،ـ1973الفمسطينية في األمـ المتحدة حتى عاـ 
وقد بدأت ات بدأت تنظر لمقضية عمى أنيا مشكمة شعب، يالسبعينوفي بداية  ،و ليست مشكمة شعب

عبلقة منظمة التحرير الفمسطينية باألمـ المتحدة حيف ألقى الرئيس الراحؿ ياسر عرفات خطابو الشيير 
ف منظمة التحرير أ "طالب فيو الذي ـ،1974نوفمبر /تشريف الثاني الثالث عشر مففي األمـ المتحدة في 

الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني وىي بيذه الصفة تنقؿ إليكـ تمؾ الرغبات  الفمسطينية ىي
 (www.yaf.ps:1974)عرفات، واألماني وتحممكـ مسؤولية تاريخية كبيرة تجاه قضيتنا العادلة".

ف وأطمؽ مقولتو المشيورة" لقد جئتكـ يا سيادة الرئيس بغصف الزيتوف مع بندقية ثائر.. فبل تسقطوا الغص
 (www.yaf.ps:1974 عرفات،)األخضر مف يدي".

( لمجمعية العامة بتاريخ 3210)وقد وقع إقرار مشاركة منظمة التحرير الفمسطينية بمقتضى القرار
الذي يدعو منظمة التحرير الفمسطينية إلى المشاركة في ، ـ1974أكتوبر  تشريف أوؿ/ الرابع عشر مف

امة إذ ترى أف الشعب الفمسطيني ىو الطرؼ األساسي المعني " أف الجمعية العالذي تضمفمداوالتيا، 
فمسطيف، تدعو منظمة التحرير الفمسطينية الممثمة لمشعب الفمسطيني إلى االشتراؾ في مداوالت  ةبقضي

 (1974، 3210رقـ  الجمعية العامة بشأف قضية فمسطيف في جمساتيا العامة". )قرار الجمعية العامة

(، الذي صدر 3236)ة التحرير الفمسطينية بشكؿ رسمي بعد صدور القرار رقـ بدأت العبلقات مع منظم
أصوات  (8) مقابؿ صوتاً  (78) وبأغمبية ،ـ1974نوفمبرتشريف ثاني/  الثاني والعشريف مفبتاريخ 
األميف العاـ أف يقيـ اتصاالت مع منظمة التحرير  مف" تطمب عمى: الذي ينص ،عضواً (37)وامتناع 

 (1974، 3236رقـ  كؿ الشؤوف المتعمقة بقضية فمسطيف". )قرار الجمعية العامة الفمسطينية في
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مف خبلليا  تحصمت منظمة التحرير عمى المكانة الوحيدة التي حصم" اتومنذ منتصؼ سنوات السبعين 
الذي نجح بمساعدة العرب ودوؿ العالـ الثالث إلى تمرير مجموعة ، عمى مكانة مراقب في األمـ المتحدة

 (Miller,1983: 97 ".)في اجتماعات األمـ المتحدة (إسرائيؿػ)القرارات المضادة لمف 

استمدت منظمة التحرير شرعيتيا لممارسة العمؿ الدبموماسي مف القانوف الدبموماسي الدولي، الذي 
: الدوؿ ذات وىـ ،مف أشخاص القانوف الدبموماسيىو أحد أفرع القانوف الدولي، عمى أنيا شخص 

مف أجؿ االستقبلؿ وتقرير المصير، وأف اكتساب الشعب  ،، والمنظمات الدولية، الشعوب المناضمةالسيادة
الفمسطيني لصفة الشعوب المناضمة والواقع تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي بممثمو الشرعي منظمة التحرير 

 أشكالو. الفمسطينية بصفتيا حركة تحرر وطني، يعطييا الحؽ في ممارسة العمؿ الدبموماسي بكافة

ف حركات التحرير الوطنية بمثابة كيانات منظمة تقاوـ لتحقيؽ مبدأ إ :"25وكما يقوؿ حنا عيسى  
تقرير المصير لفائدة الشعوب المقيمة في أقاليميا، وعمى أساس ىذا التعريؼ ال تعتبر حركات إال تمؾ 

غاير لبلنتماء الجغرافي الدولة االستعمارية التي تمتاز خاصة بانتماء جغرافي م التي تقاـو حضور
ف كانت تمؾ وضعية معظـ الحاالت االستعمارية فإنيا ال تنسحب عمى كؿ الحاالت ا  لممستعمرة، لكف و 

ينبغي تكريس حؽ  صة منيا جنوب أفريقيا وفمسطيف أيالتي تستوجب تطبيؽ حؽ تقرير المصير وخا
 (www.pnn.ps :2012 إقميـ ليـ في العالـ الغربي".)عيسى،  الشعوب تجاه مستعمريف ال

ا تطورت العبلقة مع مؤسسات األمـ المتحدة ومارست منظمة التحرير الفمسطينية مياميا وعبلقاتي
عمى قرارات عدة ومتتالية صدرت عف الجمعية العامة، ودعيت إلى المشاركة في جميع  الدولية بناءً 

ر األوسط تحت رعاية األمـ المتحدة عمى قدـ المساواة مع سائ ف الشرؽأالمفاوضات التي تجري بش
 منظمة التحرير الفمسطينية صفة عضو مراقب فييا.ل األطراؼ، ومف تمؾ المحظات أصبح

 العالقات مع حركة عدم االنحيازثانيًا: 
تتكوف حركة عدـ االنحياز مف مجموعة دوؿ فيي" تأسست مف الدوؿ التي حضرت مؤتمر 

وتعتبر الحركة  ة،( دول29حركة )تي كانت نواة لتأسيس الـ، وكاف عدد الدوؿ ال1955اـ ع (باندونج)
التي تضـ  ،الواليات المتحدة األمريكية ةلمحرب الباردة بيف المعسكريف )الغربي بقياد ةنتيجة مباشر 

 وسالذي يضـ حمؼ وارسو( ويعتبر مؤس ،الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي حمؼ الناتو( و)المعسكر
 (جواىر آلؿ نيرو)الناصر ورئيس الوزراء اليندي  الحركة األوائؿ ىـ الرئيس المصري جماؿ عبد

وقد لعبت الحركة دورًا ميمًا  (حمد سوكارنوأ)ندونيسي الرئيس األ وأخيراً  (،تيتو)والرئيس اليوغسبلفي 
السياسات التي نتجت  في الحفاظ عمى السبلـ واألمف في العالـ وكانت الحركة تيدؼ إلى االبتعاد عف

 اً تجاوز الخمسيف عام تيوفي سنوات الحركة ال ،عف الحرب الباردة بيف المعسكريف الغربي والشرقي
                                                           

 www.elquds.org) األميف العاـ لمييئة االسبلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.) الدولي.القانوف كاتب فمسطيني وأستاذ  حنا عيسى:25

http://www.pnn.ps/
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وتعتبر جيود الحركة مف العوامؿ  ة.دول (116)وصؿ عدد األعضاء المنظميف لمحركة إلى أكثر مف 
 دة ذات سيادة ومستقمة".األساسية التي ساىمت في القضاء عمى االستعمار والى تكوف دوؿ جدي

 (www.mofa.gov.bh :) موقع الخارجية البحرينية

مف بيف المنظمات  ،في مرحمة مبكرة ،اعترفت حركة عدـ االنحياز بمنظمة التحرير الفمسطينية
في  ،وضع القضية الفمسطينية :" جاء ىذا الزخـ الدبموماسي الكبير الذي26الدولية، وكما يقوؿ ربحي حمـو

بمنظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر وزراء  ي  صدارة االىتماـ العالمي في أعقاب أوؿ اعتراؼ رسمي قار  
 جورجتاوف. ـ في العاصمة الغوايانية1972الذي انعقد في العاـ  ،دوؿ عدـ االنحياز خارجية

نفر قميؿ مف المبعوثيف المتسمحيف  دؤوب قوامو دبموماسيوقد توالت كؿ ىذه اإلنجازات كمحصمة لعمؿ 
سندًا قويًا  وأىمية مسمكية شكمت المقاومة النضالية الميدانية ،وقدرات خبلقة ،وخمفيات نضالية ،بمسؤولية ذاتية

 عمى مختمؼ ،النضالي المقاـو ضد االحتبلؿ يالعمميف العسكر ليؤالء عمى ساحات عمميـ، وكاف لتكامؿ 
األىمية المعززة بالمسؤولية الذاتية وبالحس  إلى جانب ،لمحيطة بفمسطيف المحتمة وداخمياالساحات والحدود ا

، ."األثر الكبير في تحقيؽ تمؾ اإلنجازات ،الوطني  (: مقابمة خاصة2014 )حمـو

( لحركة ـ1973بمنظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر القمة الرابع ) اعترفت حركة عدـ االنحياز رسمياً 
ـ، وأعمف المؤتمر ألوؿ 1973سبتمبر /أيموؿ التاسع مف – الخامسنحياز، المنعقدة في مدينة الجزائر مف عدـ اال

مرة أف منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني في نضالو العادؿ، وفي مؤتمر قمة الجزائر 
منظمة التحرير  تولة، وانتخبد( 36تقرر بأف يكوف لمحركة مكتب دائـ لمتنسيؽ  مكوف مف ) ،ـ1972

 (www.palestinapedia.net :)الموسوعة الفمسطينية ".ـ1975فيو بدءًا مف مؤتمراتيا عاـ الفمسطينية عضواً 

 التاسع عشر مف -السادس عشرالمنعقدة بكولومبو مف  قمة دوؿ عدـ االنحياز :" إفيقوؿ حنا عيسى
ة كعضو كامؿ العضوية، ىذا ويمثؿ منح صفة التحرير الفمسطيني منظمةقبمت  ،ـ1976أغسطس  آب/

شذوذ  ،عف القانوف الدولي التقميدي العضو كامؿ العضوية إلى كياف ال يتمتع بكافة مقومات الدولة شذوذاً 
كانت تعتبر مقدسة فأصبحت فاقدة لجانب وافر مف فعاليتيا حتى في المنظمات الدولية  يأتي عمى قواعد

 (www.pnn.ps : 2014 ". )عيسى،الطابع العالمي ذات

مجمس وزراء انعقاد  كاف ضمف رقرا ،لتحرير الفمسطينيةومف أىـ القرارات الداعمة لمنظمة ا
" أكد وزراء خارجية عدـ حيث ؛في نيودليي 1981فبراير شباط/ خارجية دوؿ عدـ االنحياز الذي عقد في

اضي العربية المحتمة، واستعادة االنحياز وجوب انسحاب )إسرائيؿ( الكامؿ وغير المشروط مف جميع األر 
كما أكدتيا قرارات األمـ المتحدة، كذلؾ أكد الوزراء حؽ الدوؿ  ،الحقوؽ الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني
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http://www.mofa.gov.bh/
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العربية ومنظمة التحرير في مواصمة الكفاح في جميع أشكالو العسكرية والسياسية واستخداـ جميع الوسائؿ 
وأعمنوا مساعدة دوؿ عدـ االنحياز لمدوؿ العربية ومنظمة التحرير في مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المشروعة، 
 (www.palestinapedia.net: كفاحيا ىذا". )الموسوعة الفمسطينية

لجنة )التي أطمؽ عمييا ، ساندت حركة دوؿ عدـ االنحياز مف خبلؿ تشكيميا المجنة الوزارية
في كافة المحافؿ الدولية واألمـ المتحدة خاصة  خطوات منظمة التحرير (فمسطيف الوزارية لعدـ االنحياز

 التصويت لصالح الدولة المراقب.

 "حدة األفريقية" االتحاد األفريقيالعالقات مع منظمة الو ثالثًا: 
الدوؿ األفريقية مف الدوؿ التي عانت وذاقت ويبلت االستعمار، وشيدت حركات تحرر شبيية  دّ عتُ 

 (إسرائيؿ)كانت مساندتيا لمقضية الفمسطينية واضحة المعالـ، ولقد عممت لذلؾ  ؛بمنظمة التحرير الفمسطينية
ف األىمية اإلفريقية في أل "وذلؾ ؛تحالفات معيا تعمى استقطاب العديد مف الدوؿ األفريقية منذ نشأتيا وعقد

اء اإلسرائيمي منذ البداية، فرئيس الوزر  (إسرائيؿ)لـ تكف خافية عمى  ،مف حيث قدرتيا العددية ،األمـ المتحدة
أّكد أف الدوؿ اإلفريقية ليست غنية، ولكف أصواتيا في المحافؿ والمؤسسات الدولية تعادؿ  (ديفيد بف جوريوف)

 (: 2012www.qiraatafrican.com)حسف،  في القيمة تمؾ الخاصة بأمـ أكثر قوة".

" منظمة دولية ذات طابع وتعرؼ بأنيا ،مت كيانًا يجمع الدوؿ األفريقية سمي بيذا االسـفشك  
 أيار/ الخامس والعشريف مف با فيإقميمي، تـ تبني ميثاقيا في المؤتمر الذي عقد في أديس أبا

ـ، تـ 2001مارس آذار/ (، وفي األوؿ مف 679)الموسوعة العربية: دولة".( 53)، وتضـ ـ1963مايو
دولة عمى وثيقة االتحاد اإلفريقي التي تمخضت  (51)تيقي بعد أف وقع  اإلعبلف عف قياـ االتحاد اإلفر 

 .بديبًل لمنظمة الوحدة اإلفريقية عف القمة اإلفريقية االستثنائية التي عقدت في سرت بميبيا

كما يقوؿ خالد  -وترجع أسباب انضماـ منظمة التحرير الفمسطينية لمنظمة الوحدة األفريقية
األفريقي مف القضية الفمسطينية وتـ ربطيا بقضايا التحرر األفريقي، واعتبار  :" تبمور الموقؼ-زغموؿ

القضية الفمسطينية قضية عربية أفريقية، جاء ضـ منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي 
ات بدايو ليذا اإلدراؾ  تجسيداً  ،والوحيد الشعب الفمسطيني إلى منظمة الوحدة األفريقية كعضو مراقب

أولى الخطوات عمى طريؽ التقارب  ،ـ1973نوفمبرتشريف ثاني/ التقارب المنظـ بيف العرب واألفارقة في 
دورتو  فيمجمس وزراء منظمة الوحدة األفريقية  المنظـ والييكمي بيف العرب واألفارقة، حيث قرر  

والبرتغاؿ أثناء حرب  (إسرائيؿ)واالستثنائية بأديس أبابا، إدانة التحالؼ الثبلثي بيف حكومة جنوب أفريقيا 
ألمف واستقبلؿ القارة األفريقية، وأوصى باستمرار قطع العبلقات الدبموماسية مع  أكتوبر، واعتباره تيديداً 

لحيف انسحابيا مف كافة األراضي العربية، واستعادة الشعب الفمسطيني لكافة حقوقو القومية  (إسرائيؿ)
 (www.digital.ahram.org.eg :1988 )زغموؿ، ".المشروعة
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وقد ارتبطت منظمة التحرير الفمسطينية بعبلقة قوية مع حزب المؤتمر األفريقي، الذي ينتمي إليو 
عف ىذه  (نيمسوف مانديبل)لممطالبة بإنياء الفصؿ العنصري ضد السود، ودافع القائد األممي  (،مانديبل)

سترجاع الحقوؽ لمشعب الفمسطيني وتحرره مف مف أجؿ ا ،العبلقة بدعـ جيود منظمة التحرير الفمسطينية
 حريتنا في جنوب إفريقيا غير كاممة دوف حرية الشعب الفمسطيني". "بمقولتو المشيورة ،االحتبلؿ

 مع منظمة التعاون اإلسالمي اتالعالقرابعًا: 
ر " ثاني أكبا سابقًا منظمة المؤتمر اإلسبلميالتي كاف اسمي، منظمة التعاوف اإلسبلمي عدّ تُ  

 دّ عموزعة عمى أربع قارات، وتُ ( دولة 57منظمة حكومية دولية بعد األمـ المتحدة، وتضـ في عضويتيا )
لمسمـ والتناغـ  تعزيزاً  ؛وتسعى لصوف مصالحو والتعبير عنيا ،المنظمة الصوت الجماعي لمعالـ اإلسبلمي

قمة التاريخية التي عقدت في الدولييف بيف مختمؼ شعوب العالـ. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عف ال
ردًا عمى جريمة إحراؽ  ،ـ1969سبتمبر أيموؿ/ الخامس والعشريف مف فيالرباط بالمممكة المغربية 

، أوؿ مؤتمر إسبلمي لوزراء الخارجية في ـ1970وعقد في عاـ  .المسجد األقصى في القدس المحتمة
 (www.oic-oci.org)يف عاـ لممنظمة". جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكوف مقرىا في جدة ويرأسيا أم

؛ تعاوف اإلسبلمي وموافاتيا لمشروطوحوؿ عبلقة منظمة التحرير بالمنظمة وانضماميا لمنظمة ال
منظمة  إال أفرغـ أنيا لـ تكف تشكؿ دولة حينما تـ قبوؿ عضويتيا، ف" ،بحكـ أنيا ليست دولة ذات سيادة

مة المؤتمر اإِلسبلمي كعضو كامؿ العضوية ألوؿ مرة في التحرير الفمسطينية قد شاركت في أعماؿ منظ
ـ، وبمراجعة محاضر اجتماعات ىذا 1974مؤتمر القمة اإِلسبلمي الثاني المنعقد في باكستاف عاـ 

لممناقشة أو لمتصويت،  اً مطروح اً ضوية منظمة التحرير لـ يكف موضوعاتضح لنا أف قبوؿ ع ،المؤتمر
نظمة التحرير الفمسطينية قد استوفت شرط الدولة أـ ال، وتنطبؽ أي مناقشة حوؿ كوف م فمـ تجرِ 

المبلحظة ذاتيا عمى الدوؿ األخرى التي قبمت في مؤتمر القمة الثاني، ولكف يبدو أف الحماس العاطفي 
لقضية فمسطيف، قد دفع  اً مساند ،ـ1973الذي ساد العالـ اإِلسبلمي في أعقاب حرب أكتوبر عاـ 

القمة الثاني إلى قبوؿ عضوية منظمة التحرير دوف مناقشة التكييؼ القانوني لوضع  المشاركيف في مؤتمر
 (117-116: 1993المنظمة". )مفتي، 

دعمت منظمة المؤتمر اإلسبلمي كفاح الشعب الفمسطيني وساندت منظمة التحرير الفمسطينية 
مي العسكري لمتنسيؽ معيا، بالدعـ والشرعية لمقياـ بالعمؿ العسكري ضد إسرائيؿ وفتحت المكتب اإلسبل

الذي عقد في مكة  ،:" أوصى مؤتمر القمة اإلسبلمي الثالثفي مؤتمر القمة اإلسبلمي الثالث فكما جاء
 وتنفيذًا ليذا القرار تـ إنشاء المكتب ،ـ، بإقامة تنسيؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية1981المكرمة سنة 

ؤتمر اإلسبلمي وذلؾ بتعييف ر الفمسطينية، في منظمة الماإلسبلمي لمتنسيؽ العسكري مع منظمة التحري
وحصؿ منيا عمى  ،أقاـ المكتب اتصااًل مع مقر منظمة التحرير الفمسطينية بتونس ،ليذا المكتب اً مدير 
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انعقد االجتماع األوؿ لمضباط العسكرييف المسمميف الذي  ،ـ1985وفى إبريؿ سنة  ،متطمباتيا العسكرية
ـ، انعقد 1986وفى مارس سنة  ،إلى المؤتمر اإلسبلمي السادس عشر لوزراء الخارجية رفع تقريره بالتالي

االجتماع الثاني لمضباط العسكرييف المسمميف، حيث تركز النقاش حوؿ االحتياجات العسكرية لمنظمة 
بيد أف تتبع منجزات المكتب يوضح أنيا كانت محدودة بسبب عدـ توافر  ،التحرير وكيفية توفيرىا

 (1987 مكانيات المالية لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي". )المؤتمر اإلسبلمي الخامس،اإل

كذلؾ استمر الدعـ والتأييد لجيود منظمة التحرير الفمسطينية في خطواتيا في إعبلف وثيقة 
خطوة الدولة  وأخيراً  ،(إسرائيؿ)ـ، وفي اتفاقيات السبلـ التي وقعتيا مع1988االستقبلؿ في الجزائر عاـ 

 ـ.2012مراقب في األمـ المتحدة ال

استطاعت أف تمارس عمميا الدبموماسي مف خبلؿ انضماميا  أف منظمة التحرير الفمسطينية يرى الباحث
 عمميا ومارست الدولية، والحركات المنظمات ىذه في وجودىا استغمتو لممنظمات والحركات الدولية، 

 جمب عمى وعممت والشعبية، الرسمية الدبموماسية قنواتيا خبلؿ ومف المستويات كافة عمى الدبموماسي
 التي مف أىميا:، االسرائيمي االحتبلؿ ممارسات فضح عمى وعممت لمواقفيا، والتأييد الدعـ

وبمسانده عربية مف االنضماـ لؤلمـ المتحدة عاـ  بقيادة المنظمة نجحت الدبموماسية الفمسطينية -
مشعب الفمسطيني، وكذلؾ أنيا حركة تحرر وطني، وتـ قبوؿ ـ، مف كونيا الممثؿ الشرعي والوحيد ل1974

ىميا حضور اجتماعات الجمعية العامة، واستندت المنظمة لممارسة العمؿ عضويتيا كعضو مراقب، يؤ  
الدبموماسي مف القانوف الدولي الدبموماسي، الذي يعتبر أحد أفرع القانوف الدولي، وكذلؾ قبوؿ المنظمة 

  يا لبلنضماـ لممؤسسات الدولية.مة أىم  عضو في الجمعية العا

 ـ، ومنحتيا العضوية الكاممة أسوةً 1973اعترفت حركة دوؿ عدـ االنحياز بشرعية المنظمة عاـ  -
بالدوؿ ذات السيادة، لتشكؿ نجاحًا كبيرًا في ممارسة العمؿ الدبموماسي واالنفتاح عمى الدوؿ، مما 

الحقوؽ الفمسطينية، ودعـ المنظمة بكافة خطواتيا في  ساىـ في تعزيز مواقؼ المنظمة في استعادة
 المحافؿ الدولية.

ـ، مما 1973األفريقية، كعضو مراقب في عاـ  وحدةاستطاعت المنظمة الى االنضماـ الى منظمة ال -
تعزيز العبلقات معيا، وكسب الدعـ والتأييد لمواقفيا، وكذلؾ ساىمت ىذه العبلقة والحراؾ  فيساعدىا 
سي عمى مقاطعة )اسرائيؿ( الدبموماسية مع معظـ ىذه الدوؿ، مع تميز عبلقة المنظمة بحزب الدبموما

  المؤتمر االفريقي الذي ينتمى اليو نيمسوف مانديبل. 

ـ، كعضو كامؿ 1974انضمت منظمة التحرير الفمسطينية الى منظمة التعاوف االسبلمي عاـ  -
مع عدد أكبر في  وساند الجيود الدبموماسية وفتح قنواتة، ليعزز ىذا االنضماـ شرعيتيا الدوليالعضوية، 

 ثاني أكبر منظمة دولية. 
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ت الفصل الزابع لفلسطيٌي تدزيز ا يت في منارست العنل الدبلوماس ي ملًظنت ال اث مفصل  مدط

في منارست العنل  هنتمدطاث م

 الدبلوماس ي ملًظنت التدزيز الفلسطيٌيت

 

 السلطت الفلسطيٌيتدبلوماس ي قبل يشأة املبدث ألاول: منارست العنل ال. 

  املبدث الثايي: منارست العنل الدبلوماس ي الفلسطيني في ظل السلطت الوراطًيت

 .الفلسطيٌيت

 ل.6002اس ي الفلسطيني بعد اىتخاباث املبدث الثالث: واقع العنل الدبلوم 
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 رابعلالفصل ا
 الفمسطينيةفي ممارسة العمل الدبموماسي لمنظمة التحرير  يمةمحطات م

البعض أف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية جاء نتيجة لجيود الدبموماسية الشعبية  تبريع
أحمد  ـعمى رأسيو  ،، والحراؾ الفاعؿ مف قبؿ بعض الشخصيات الفمسطينيةـ1964الفمسطينية قبؿ عاـ 

لمسمحة، التي وكذلؾ في ظؿ الحراؾ الثوري الذي تمثؿ بعشرات التنظيمات الفمسطينية االشقيري، 
 استشعرت في تمؾ الفترة تخاذؿ األنظمة العربية عف نصرة الشعب الفمسطيني. 

وسيركز ىذا المبحث عمى أىـ المحطات التاريخية والميمة في حياة منظمة التحرير الفمسطينية، 
دًا لمشعب ، مف قمة الرباط التي جعمت منيا ممثبًل شرعيًا ووحيجيودىا الدبموماسية التي برزت مف خبلليا

ـ، التي انطمقت منو المنظمة لئلعبلف عف دولة 1988لى اعبلف االستقبلؿ في الجزائر إالفمسطيني، 
فمسطيف في المنفى، الذي أىم يا لمقياـ بممارسة العمؿ الدبموماسي الرسمي أسوًة بالدوؿ ذات السيادة، 

  ـ، وما تبعيا مف اتفاقيات.1993وكذلؾ توقيع اتفاقية أوسمو 

 قبل نشأة السمطة الفمسطينية حث األول: ممارسة العمل الدبموماسيالمب

بالدوؿ ونسجت عبلقاتيا ، مارست منظمة التحرير الفمسطينية العمؿ الدبموماسي بمجرد قياميا
تترؾ بابًا إال حاولت الدخوؿ مف خبللو لممطالبة بحقوؽ الشعب الفمسطيني، والمنظمات الدولية، ولـ 
باألدوات والوسائؿ  ،وخارجيا د االحتبلؿ عمى األرض الفمسطينيةض ،ضؿكحركة تحرر وطني تنا

وشكمت الدبموماسية فيما خبل فترة العمؿ الثوري السري في السنوات األولى النطبلقة الثورة،  .الدبموماسية
 (8: 2007".)القدوة، اتياألىمية األولى في السياسة الخارجية لمنظمة التحرير مع نياية الستين

 نشاط بأنيا" توصؼ بؿ بالدبموماسية، توصؼ وال الدولية، العبلقات إطار في أنياؾ مف يصفيا بىناو  
 واتصفت السائدة الثورية السمة عمييا غمب التي وميماتو وأدواتو وسائمو لو الخارجية، العبلقات في ثوري

 (79: 1999 فياض،".)آنذاؾ الغالبة الثورية بالمسمكية

عاـ  العشر النقاط برنامج ألبرز لممنظمة، جاء مف خبلؿ البرنامج المرحمي،ويعّد التحوؿ السياسي ا 
د الذي مي   ،فمسطيف مف تحريره يتـ جزء أي عمى المقاتمةالفمسطينية  السمطة بإقامة ليا سمحالذي  ،ـ1974

ع:" أف كما يقوؿ أحمد قري ؛الطريؽ الى ممارسة العمؿ السياسي والدبموماسي، بالتوازي مع الكفاح المسمح
ؿ رافعة قوية لمسياسات الفمسطينية عامة، أدى بدوره الى انجازيف فمسطينييف ميميف، البرنامج المرحمي شك  

ـ، 1974عمى المستوييف العربي والدولي، فعمى المستوى العربي، دعمت القمة العربية السابعة في الرباط عاـ 
يد عمى حؽ الشعب الفمسطيني بإقامة سمطتو الوطنية البرنامج السياسي الفمسطيني، حيث تضمنت قرارتيا التأك
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المستقمة، بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، بوصفيا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، أما عمى 
ـ، والذي تضمف في 1974( عاـ 3236المستوى الدولي، فقد أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا)

 (15: 2008منظمة التحرير ىي ممثؿ الشعب الفمسطيني".)قريع،  حيثياتو االقرار بأف

 :التي سنتناوليا المحطاتومن أىم ىذه  

 1974قمة الرباط  :أوالً 
، التي اعتبرت بأف منظمة التحرير ـ1974بعد قمة الرباط عاـ  الفمسطينية تجمت شرعية منظمة التحرير

" حيث ثوري ماسيدبمو  نشاطوسبؽ ىذه الفترة ي، الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطين
كانت السمة التي تبدو عميو منطؽ البيئة الثورية وحداثة التجربة الدبموماسية، ناىيؾ عف تحديد ىدؼ 

، (154: 1996الدبموماسية بتسويؽ العمؿ الثوري وتوفير الدعـ العسكري والمادي واإلعبلمي".)فياض، 
وشاركت فيو جميع  في الرباط، ـ،1974أكتوبر/ تشريف األوؿ  يف مفالسادس والعشر في القمة  عقدت و 

التي تشارؾ ألوؿ مرة في مؤتمر قمة عربي، ومف قراراتو بخصوص  ،الدوؿ العربية ومف بينيا الصوماؿ
 وكذلك: ،ممثاًل شرعيًا وحيدًا لمشعب الفمسطيني منظمة التحرير الفمسطينيةاعتماد  ،القضية الفمسطينية

 مصيره. سطيني في العودة إلى وطنو وتقريرؽ الشعب الفم. تأكيد ح1

. تأكيد حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة السمطة الوطنية المستقمة بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، 2
وتقـو  ،بوصفيا الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني، عمى أية أرض فمسطينية يتـ تحريرىا

 جميع المستويات. ىند قياميا، في جميع المجاالت وعمالسمطة، عالدوؿ العربية بمساندة ىذه 

إطار والدولي في . دعـ منظمة التحرير الفمسطينية في ممارسة مسئولياتيا عمى الصعيديف القومي 3
 (www.plord.ps :دائرة شئوف البلجئيفموقع ). "االلتزاـ العربي

ىي الممثؿ الشرعي الوحيد  ،غيره وأف منظمة التحرير، وليست األردف، إ" :27األشعؿ يقوؿ عبد ا
 قرار الممؾ حسيف بعد  :مة، األوؿيمنجازات إلمشعب الفمسطيني، وىو المقدمة الطبيعية التي حققت ثبلثة 

ي التي يجب بفؾ االرتباط بيف األردف واألراضي الفمسطينية، والتسميـ بأف منظمة التحرير ى عاماً  (14)
في جميع أثاره،  ، حتى لو لـ يكف ىذا التسميـ كامبلً (إسرائيؿ)أف تطالب بتحرير ىذه األرض في مواجية 

نجاز الثاني أف ىذا القرار فتح الطريؽ أماـ اعتراؼ مماثؿ بالمنظمة مف قبؿ األمـ المتحدة، التي اإل
وات والمقاءات التي تدعو إلييا األمـ دعى لحضور المؤتمرات والندمنحت مقعد المراقب العاـ الذي يُ 

، لمدوؿ إال بما فييا مجمس األمف، وىو حؽ ليس مقرراً  ،المتحدة، كما تحضر اجتماعات أجيزة المنظمة

                                                           
 ، ومساعد وزير الخارجية المصري األسبؽ.والعبلقات الدولية في الجامعة األمريكية والبريطانية والقاىرةأستاذ القانوف الدولي  شعل:عبد اهلل األ27
( https://ar-ar.facebook.com/Abdallah.Alashaal ) 

http://www.plord.ps/ar
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 الحصانات واالمتيازات، مكنتيا مف ، تتمتع بوافرظمة في نيويورؾ لبعثتيا المراقبةلممن وأف يكوف مكتب
األمريكي  لقانوف الكونغرس لذي أصدره وزير العدؿ األمريكي تطبيقاً ، اـ1987تحدي القرار األمريكي عاـ 
وقرر إغبلؽ مكتبيا عمى  ،المنظمة ضمف المنظمات اإلرىابية ، والذي عد  الخاص بمكافحة اإلرىاب

مف جانب الواليات المتحدة  خطيراً  وكاف إغبلؽ المكتب يمثؿ انتياكاً  ،أساس أنو ينتمي لمنظمة إرىابية
ىائمة،  المنظمة والقضية الفمسطينية دفعة، وىو موقؼ أكسب وفؽ اتفاقية مقر األمـ المتحدة ،ةاألمريكي

 (166: 2007 أماـ مزيد مف العبلقات الدبموماسية بيف المنظمة ودوؿ العالـ".)األشعؿ، وفتح الباب واسعاً 

طيني، يرى ىناؾ موقؼ مغاير حوؿ تسمية منظمة التحرير الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسو 
حيد لمشعب لتكوف الممثؿ الشرعي والو  المنظمة " أنيا سياسة مخطئة وخطيرة حيف سعت28منير شفيؽ

مف مسئوليتيا والتزاماتيا تجاه  ؛واإلسبلميةالدوؿ العربية  إعفاءلما تضمنتو مف  الفمسطيني، وذلؾ أساس
 إلىت أدحيف  واإلسبلميةعربية زالت سياسة مخطئة وخطيرة مف جانب أغمب الدوؿ ال القضية، وكانت وما

تتدخؿ  ، أال  شديداً  اسة خبثاً يىذه السفقد حممت  ذلؾ. إلىوارتاحت المنظمة مسئولية القضية عمى  إلقاء
باعتباره صراع حدود، وليصبح  اإلسرائيميعامؿ صراعيا والكياف وأف تُ  ،الدوؿ العربية بقضية فمسطيف

وأف ما اعتبر مف  قرارات الرباط نصرًا لمقضية الفمسطينية، ، بريئيف مف كؿ تفريط في فمسطيف اآلخروف
ذ باألياـ تثبت أف ما حدث كاف نقضاً   (17: 1994)شفيؽ، . "لكؿ تمؾ التقديرات وا 

بموماسية جاء بعد جيود د أف اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد، الباحث يرى
 ـ بالجماىير الفمسطينية.ري ضد االحتبلؿ االسرائيمي المدعو ؿ قيادتيا، والحراؾ الثو حثيثة مف قب

 1988إعالن وثيقة االستقالل في الجزائر  :ثانياً 
وكذلؾ تجمت الدبموماسية الفمسطينية بعد إعبلف المجمس الوطني في دورتو المنعقدة في الجزائر 

لة فمسطيف، في قاعة قصر لوثيقة استقبلؿ دو  ،ـ1988 / نوفمبرتشريف الثاني الخامس والعشريف مففي 
حيث أعمف  ؛(دورة الشييد أبو جياد)سياسية فيت بالشخصيات الوطنية والقيادية والالتي غص   ،الصنوبر

باسـ الشعب العربي  ... باسـ ا" قائبًل: ،في خطابو التاريخي أماـ الحاضريف ،الرئيس ياسر عرفات
، ويذكر أف الشاعر "ؼيسطينية وعاصمتيا القدس الشر نعمف قياـ دولة فمسطيف فوؽ أرضنا الفم ،الفمسطيني

سية ويأتي ىذا التغيير في المواقؼ السيا ،الفمسطيني محمود درويش ىو مف صاغ وثيقة االستقبلؿ
 :أىميا عديدة، متغيرات إقميمية ومحميةلممنظمة في ىذه الفترة ل
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ـ، انخرط في العمؿ السياسي والحزب الشيوعي األردني، عمؿ في حركة فتح حتى بداية 1934ولد في القدس عاـ  ،عربي مفكر منير شفيق: 
  وبرز في األخير كمحمؿ سياسي، ولكنو ينتمي إلى مدرسة التحميؿ الراديكالي الثوري.  ات،يالسبعين

 (  https://www.facebook.com/pages/166375320078768/شفيؽ-منير-العربي-المفكر)
 

https://www.facebook.com/pages
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ة مبادرة سبلـ باالعتراؼ التي طرحت مف خبلليا القمة العربي ـ،1982يمكف اعتبار قمة فاس  "-
 التوجو نحو التسوية. ، أنيا مساىمة كبيرة في تعزيزـ1967أراضي ، في حالة انسحابيا مف(إسرائيؿ)ػب

إلى إعادة العبلقات  ،ـ1987تشريف ثاني/ نوفمبر في الثامف مفميدت القمة العربية في عماف  -
 عمؽمصر إلى الصؼ العربي، إال أنيا لـ تُ  الدبموماسية بيف مصر والدوؿ العربية، وعمى الرغـ مف عودة

 . (إسرائيؿ)المعاىدة مع  أو ُتمغي

التي أدت إلى مجموعة مف  ،ـ1987اندالع االنتفاضة الشعبية الكبرى في كانوف األوؿ/ ديسمبر -
 .المعطيات كاف أىميا، إبراز البعد الفمسطيني في الصراع عمى الصعيد الدولي

إذ أعمنت اإلدارة األمريكية في  ؛أمريكي –الوساطة لقياـ حوار فمسطينيجيود بدء االنفراج ونجاح  -
 ياقبول ، قرارًا ببدء حوار سياسي مع منظمة التحرير الفمسطينية بعدـ1988شباط/ فبراير الرابع عشر

 (www. pulpit.alwatanvoice.com: 2006 ،29بوطوأ). "وارشروط األمريكية لمحالب

ـ، 1967، في أنو رفع الوضع القانوني الدولي لممناطؽ المحتمة عاـ االستقبلؿ إعبلفتكمف أىمية 
ثر ذلؾ أخذت الدوؿ المختمفة إدولة فمسطيف المحتمة، وعمى  إلىمف مجرد األراضي الفمسطينية المحتمة 

 (39: 1991عكاوي، ) ."تعمف االعتراؼ الصريح والضمني بالدولة الفمسطينية

بدولة فمسطيف، وكانت أوؿ  دوؿ (105)اعتراؼعف ستقبلؿ، بعد إعبلف وثيقة اال ،النتائجأسفرت 
مف في عدد  -في ذلؾ الحيف -سفيرًا فمسطينياً ( 70)دولة تعترؼ بدولة فمسطيف ىي الجزائر، وتـ نشر

بدور التمثيؿ  قامت ،بدأت المنظمة بافتتاح السفارات والبعثات الدبموماسيةالدوؿ المعترفة باالستقبلؿ، و 
واستبدلت بعثات منظمة التحرير بسفارات دولة فمسطيف حسب الدولة  ،كما الدوؿ ،ؿالدبموماسي الكام

 .التي أقرت بشرعية دولة فمسطيف ،المضيفة

وليس باإلمكاف الحصوؿ عمى ، " جميع الثورات تنتيي باتفاقيات:تجمت مقولة ياسر عرفات ،وىنا
 (1994كؿ شيء".)عرفات، 

 "،ـ1988/ ديسمبر كانوف أوؿ السابع مفلـ في ستوكيو  عرفات بالتوقيع عمى وثيقة قاـ ياسرثـ 
 ،اإلرىابونبذ  ،(338و 242قراري مجمس األمف )و  ،التي تضمنت اعترافًا صريحًا بالكياف اإلسرائيمي

ورفضت في حينو الواليات المتحدة السماح لياسر عرفات بدخوؿ أراضييا إللقاء خطاب في مقر األمـ 
لقى عرفات خطابو في حيث أ ،ر األمـ المتحدة لنقؿ اجتماعاتيا إلى جنيؼنيويورؾ، مما اضطالمتحدة في 

مف الشير نفسو اضطر عرفات إلعادة  الخامس عشر. وفي ـ1988/ ديسمبر كانوف أوؿ الرابع عشر مف
وبعد ذلؾ بساعات أعمنت أمريكا فتح الحوار مع  ،االعتراؼ بعبارات صريحة محددة اشترطتيا أمريكا بنفسيا
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في تونس، ومث ؿ أمريكا فيو سفيرىا  ـ،1988ديسمبر كانوف أوؿ/ السادس عشر مفحيث بدأ في  ؛المنظمة
 (1988 )القبس، ."بميترو(روبرت )في تونس 

جاء خطوة ومحطة ميمة لممارسة العمؿ  ،أف إعبلف االستقبلؿ لدولة فمسطيف يرى الباحث
 :الدبموماسي لمنظمة التحرير الفمسطينية، وكذلؾ تعتبر بأنيا

فيي لـ تقـ عمى األرض الفمسطينية، بؿ كانت كؿ األرض الفمسطينية تحت  ؛ومعنوية خطوة شكمية -
في قبوؿ منظمة  ماً مي االحتبلؿ اإلسرائيمي، وأف ىذه الخطوة جاءت لمتغيرات إقميمية وعالمية لعبت دوراً 

لبعض األطراؼ الدولية  رضاءً إالتحرير لمحؿ السممي والمجوء إلى التفاوض وتخمييا عف العمؿ المسمح 
 .(إسرائيؿ)ػل الحميؼ القوي ،لمتحدة األمريكيةوعمى رأسيا الواليات ا

شكمت خطوة إعبلف االستقبلؿ ممارسة منظمة التحرير الفمسطينية لمعمؿ الدبموماسي بشكؿ فعمي، مف  -
 في حينو. دوؿ (105ا)عددى التي بمغ، الدوؿ التي اعترفت بياخبلؿ فتح السفارات والبعثات الدبموماسية في 

كانت ىذه الفترة مف أكثر المراحؿ التي مارست فييا منظمة التحرير لمعمؿ الدبموماسي والسياسي وانفتاحيا  -
التي عممت عمى جمب الدعـ الكبير لبلنتفاضة الفمسطينية، وابراز ، قضية الفمسطينيةعمى العالـ وتسويقيا لم

االسرائيمي، الذي شك ؿ قضية رأي عاـ تضامنت الشعوب مع الشعب القضية اعبلميًا، وفضح جرائـ االحتبلؿ 
 الفمسطيني.

والقبوؿ  ،(إسرائيؿ)فتح باب التفاوض معىذا الحراؾ الدبموماسي في ىذه الفترة، لخطوات نحو  ميد   -
 مو. المبادئ في أوسإعبلف اتفاؽ  التي كاف أولياات يوالبدء في توقيع االتفاق ،بشكؿ مباشربالحؿ السممي 

 1993 توقيع اتفاق المبادئ في أوسمو :ثالثاً 
 تشريف أوؿ/ الثبلثيف مفـ في الشرؽ األوسط في عقد مؤتمر مدريد لمسبلجاء اتفاؽ أوسمو بعد 

، وبحضور أوروبي شكمي، وقد شاركت فيو يات المتحدة واالتحاد السوفييتيبرعاية الوال ،ـ1991أكتوبر
ـ  استبعاد المشاركة  (ؿإسرائي)وتمكنتمعظـ الدوؿ العربية،  مف فرض شروطيا عمى التمثيؿ الفمسطيني، فت

افي وفيصؿ الحسيني ؿ الفمسطينيوف في حينو كؿ مف حيدر عبد الشوقد مث  في المؤتمر، لممنظمة الرسمية 
ُعقد  ـ،1990أنو قبؿ عقد مؤتمر مدريد جرت بعض المقاءات السرية، ففي عاـ  ويذكر "وحناف عشراوي.

كاف  ،وبساـ أبو شريؼ ومرواف كنفاني (يؿ شاروفئأر )بباريس بيف  30(خاشقجي)ي في فيبل اجتماع سر  
ت النرويج عمى خط المفاوضات إقامة حكـ ذاتي فمسطيني في قطاع غزة، وقد دخم أعمالو دوؿعمى ج
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 انذكٕيخ ثٍٍ انغالح ثٍع صفقبد فً كٕعٍظنعت  .انغبيضخ َٔشبطبتّ ثصفقبتّ يشٕٓس عالح ٔتبجش ععٕدي يهٍبسدٌش عذًاى خاشقجً: 

 انًبضً. انقشٌ يٍ ٔانغجعٍُبد انغتٍُبد عُٕادفً  انًٍذاٌ ْزا فً ثشص دٍث انًتذذح، انٕالٌبد فً ٔششكبد انغعٕدٌخ

( http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/society/2012/oct/8/260963) 
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بدأت الترتيبات العممية لممفاوضات  ،ـ1992ديسمبر كانوف أوؿ/ وفي  ،31(ود الرسفر  يتير )عبر
عقد ىذه المفاوضات  روقد استم ،اجتماعاً  (أربعة عشر)ُعقد أوؿ اجتماع بينيما، مف أصؿ و  ة،السري

أثناء انعقاد المفاوضات الرسمية المعمنة بقيادة حيدر عبد الشافي، ودوف عمـ أيٍّ مف أعضاء ىذا الوفد 
 (14: 2012".)مركز الزيتونة، الرسمي

ر مدريد لمسبلـ ، ضمف الوفد العربي المشترؾ، أظير ويرى سحويؿ" أف مشاركة الفمسطينييف في مؤتم
أف الواليات المتحدة األمريكية ال تعترؼ بالفمسطينييف كممثميف لشعبيـ، بؿ تسعى الحتوائيـ مف خبلؿ 
وفد عربي، وأف قبوؿ المنظمة بأف يكوف الوفد ضمف الوفد األردني، يعتبر نوعًا مف التراجع ولو 

مثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، ويعتبر اخفاقًا لمدبموماسية ىامشيًا في طرحيا بأنيا الم
 (68: 2014الفمسطينية".) سحويؿ، 

مفاوضات مدريد لحظة حاسمة في الدبموماسية العربية اإلسرائيمية، فكانت مفاوضات مباشرة وغير  "عدّ وتُ 
 (Diker,2011: 124".)لعرب وليس مع الفمسطينييف لوحدىـمشروطة بيف )إسرائيؿ( وجميع جيرانيا ا

ورغـ اعتماد الوفود العربية المفاوضات العمنية مع الجانب اإلسرائيمي، إال أف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي  
دبموماسية القنوات ف إ" حيث ؛(Back Channel Diplomacy)القنوات الخمفية  دبموماسية استخدما نظرية

في حاؿ فشمت القنوات األمامية في التوصؿ إلي اتفاؽ، ففي أوسمو تنجح في التفاوض عند استخداميا الخمفية 
 ( ,2004:15wanis) ."القنوات الخمفيةدبموماسية لجأت جميع األطراؼ إلى التفاوض عبر 

ت النرويج كافة الظروؼ المريحة لموفديف، وكما يقوؿ أقد ىيحوؿ اجتماعات الوفود في أوسمو، فو 
بيف الكتب في الواليات المتحدة  ةالذي يحتؿ المكانة الثامنة عشر  ،( في كتابو المسيرة32)أوري سبير

ف المقاءات كانت تتـ في أماكف مريحة وفي ظؿ إسمو." و واألكثر انتشارًا، باعتباره أفضؿ ما كتب عف أ
لذ وطاب، والغابات الجميمة كانت تغوينا لمقياـ  أجواء ريفية رائعة، وكانت وجبات الطعاـ تغص بكؿ ما

جراء محادثات غير بنزىة ث  وقد خصص النرويجيوف خمسة مبلييف دوالر لتغطيةرسمية، نائية وا 
 (    42 :1998 نفقاتنا".)سبير،

، اعترفت منظمة التحرير الفمسطينية بػ)إسرائيؿ( المباشرة بواسطة النرويج، وبعد جيود الدبموماسية السرية "
مو تدريجيًا، ولكف لـ تتحقؽ التوقعات التي مف ووقعت عمى سمسمة مف االتفاقات، وتـ تنفيذ اتفاؽ أوس

 (Zanotti, 2014:4شأنيا أف تؤدي إلى اتفاؽ سبلـ الوضع النيائي".)
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 انفهغطٍٍُخ انتذشٌش يُظًخ ثٍٍ أعهٕ اتفبقبد انى ادد انتً انغشٌخ أعهٕ يذبدثبد سعبٌخ فً عبْى ،َشٌٔجً عًدثهٕيب تيري رود الرسي: 

 (www.alquds.com/news/article/view/id/28299?language=en".)اعشائٍم"ٔ
 www.palestinapedia.net) ).رائيمية، مدير عاـ وزارة الخارجية االسكبير المفاوضيف اإلسرائيمييف في مفاوضات أوسمو أوري سبير: 32
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. وُيعد  ـ1993أيموؿ / سبتمبر  الثالث عشر مفوقد تـ التوقيع الرسمي عمى اتفاؽ أوسمو في واشنطف في 
طينية، فيو أوؿ اتفاؽ يوقعو الفمسطينيوف ىذا االتفاؽ بحؽٍّ منعطفًا تاريخيًا في مسار القضية الفمس

 (492-484: 1997 )الحمد،واإلسرائيميوف ويتـ بموجبو تنفيذ تسوية سممية". 

إف معظـ  ":33(Roberto Rothstein)اتفاقية أوسمو في تحقيؽ أىدافيا يقوؿ  نجاحمدى وحول          
ال تسمط الضوء عمى ، ؿ عممية أوسموالتعميبلت التي طرحيا المحمموف في السنوات السابقة لتبرير فش

العوامؿ الحقيقية التي تسببت في انييار محادثات السبلـ، ويقوؿ البعض إف عممية السبلـ كانت حتميتيا 
ألنيا لـ تبرز مف البداية المكاسب التي سيحصؿ عمييا الجانب الفمسطيني في حالة تمسكو  ؛الفشؿ

يشير إلى أف اإلصرار عمى تحديد  (Rothstein)عة، ولكف بااللتزامات التي وضعتيا االتفاقيات الموق
عممية أوسمو لـ تكف  : إفتفاصيؿ التسوية النيائية منذ البداية كاف سيؤدي إلى انييار المحادثات، مضيفاً 

تيدؼ لبناء ثقة بيف  (Exploratory Truce)بمثابة ىدنة استكشافية  تبؿ كان ،لمصراع نيائياً  حبلً 
 (Rothstein ،2006 ). ولمحصوؿ عمى التنازالت الصعبة" ،خ مناسب لمتفاوضالجانبيف وخمؽ منا

تدىور بعد اتفاؽ أوسمو العمؿ الدبموماسي ف إيقوؿ محمود العجرمي:"  -أيضاً  -ونتيجة ذلؾ
أنتـ  :عف ذلؾ كاف الجواب ئمواسوحيف )إسرائيؿ(، ػب تاعترف( منيا 48)أفريقيا، قارة بدولة ( 53)فمف

دوؿ  معظـكاف  وتنتيج الكفاح المسمح، قيموف عبلقات معيا، وحينما كانت المنظمة مقاومةاعترفتـ بيا وت
 (: مقابمة خاصة 2015)العجرمي،  ."مع نضاؿ الشعب الفمسطينيآسيا أفريقيا و 

أف نجاح منظمة التحرير الفمسطينية في تمثيؿ الشعب الفمسطيني أماـ المحافؿ  ويرى الباحث
 يدة، أىميا:الدولية يعود ألسباب عد

ممارسة العمؿ الدبموماسي واالنخراط ل -حسب القانوف الدولي -أنيا منظمة تحرر وطني مما يؤىميا -
 .في المؤسسات الدولية لمدفاع عف الحقوؽ الفمسطينية

مما  ،تبنت العمؿ المسمح في بداية نشأتيا كوسيمة السترداد الحقوؽ المسموبة كونيا شرعيتيا الثورية -
 لفصائؿ الفمسطينية العاممة في تمؾ الفترة تنضوي تحت لوائيا.جعؿ معظـ ا

في المواقؼ السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية، وتغيير نيجيا ومبادئيا التي قامت  الكبير التراجع -
ر التفاوضي اعتمدت عمى الخيارات األخرى غير التي انطمقت عمييا، وانتيجت الخياقد عمييا، و 

ف لغة التفاوض والعمؿ ا  مة بجانب العمؿ المسمح الذي تبنتو منذ قياميا، و يمة والدبموماسي كوسيم
 بجانب الخيارات األخرى لحركات التحرر الوطني. ةالدبموماسي مطموب

                                                           

Roberto Rothstein 33:  أستاذ الدراسات الدولية جامعة كولغيت األمريكية، والباحث السابؽ بمركز وودرو ويمسوف لمباحثيف ومؤسسة كارنيغي
 (www.colgate.edu/academics/departments-and-programs/international-relations/faculty-and-staff)بواشنطف.
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 ،حسب رأي الباحثأما أسباب ضعؼ أداء المنظمة واختبلؼ الفمسطينييف عمى كونيا مرجعية جامعة، 
 فيعود إلى األسباب اآلتية:

فاعمة لحركات  الذي ُيعّد وسيمة ،بشكؿ رسمي الكفاح المسمح ظمة التحرير الفمسطينية عف من يتخم -
)إسرائيؿ(، ػ، االعتراؼ بةط األمريكية الثبلثبعد قبوليا بالشرو ، التحرر التي تقع أراضييا تحت االحتبلؿ

ووحيد في  ، واعتماد المفاوضات كخيار استراتيجيونبذ اإلرىاب ،(338، 242واالعتراؼ بقراري )
، ورغـ ذلؾ استمرت بعض المنظمات المنضوية تحتيا بممارسة الكفاح اإلسرائيميمواجية االحتبلؿ 

 المسمح.

بمعزؿ عف الدوؿ العربية، مما اتفاقية أوسمو  توقيعو (، إسرائيؿ)منظمة التحرير بمفاوضاتيا مع  داانفر  -
 إلى المنطقة. (إسرائيمي)مّثؿ جسرًا لعبور ما ية فمسطيف،ىذه الدوؿ مف مسئولياتيا القومية تجاه قض ىأعف

اتفاقية أوسمو زادت الشرخ واالنقساـ الفمسطيني الفمسطيني، وخرجت بعض الفصائؿ المنضوية تحت  -
التي عّدت االتفاؽ بمثابة  ،التي زادت حدتيا الحركات اإلسبلمية ،جانب المعارضة إلى، ووقفت مظمتيا

 خيانة وطنية.

 الدبموماسي الفمسطيني في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية ارسة العملمم: المبحث الثاني

بعد تشكيؿ السمطة الفمسطينية، وبدأت تتشكؿ  كبيراً  دخؿ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني منعطفاً 
وفتح المقرات لبعض الدوؿ التي  ،واستقباؿ البعثات الدولية ،ممثمة بوزارة الخارجيةالمؤسسات الدبموماسية 

خمفيات نشأة السمطة وأىـ المواقؼ منيا، وكذلؾ عف  إلىبلقات معيا، وسيتطرؽ ىذا المبحث نسجت ع
ـّ حصوؿ فمسطيف ـ،2006الفترة التي تمت انتخابات  دولة  عمى وما تبعيا مف مستجدات وأحداث، ومف َث

 غير عضو في األمـ المتحدة.

 نشأة السمطة الوطنية الفمسطينيةأواًل: 
لـ يكف يرى أنو في محطات تاريخية متعددة،  ،ياسي والدبموماسي الفمسطينيلمعمؿ الس الناظر إن

الرسمي، بؿ كاف عبارة عف اجتيادات  البروتوكوليولـ يأخذ طابع العمؿ الدبموماسي  ،عمبًل منظماً 
حاولت العمؿ عمى حشد الرأي العاـ مف أجؿ الدعـ لمحقوؽ الفمسطينية، وكما  ،لقيادات وأحزاب ،شخصية
مستقمة تمارسو الدوؿ ال ،إذا كانت ممارسة العمؿ الدبموماسي مف أعماؿ السيادة ":عيد أبوعباهيقوؿ س

ة في حالتنا الفمسطينية مارس بعد قياـ الدولة، فإف الدبموماسينشاطًا مؤسساتيًا يُ  المعترؼ بيا، أي باعتباره
نيا أحيث  ؛ـ دوؿ العالـلمقاعدة، فيي نشأت وتطورت في ظروؼ مختمفة عف نظيراتيا في معظ استثناء

نشأت في ظؿ عدـ وجود كياف فمسطيني مستقؿ ذي سيادة، كذلؾ لـ تعمؿ مف داخؿ األراضي الفمسطينية 
نما مف داخؿ أراضي الغير". )أبوعباه، ولـ تكف فكرة إنشاء سمطة  ،: www.watan.com)2008 وا 

http://www.watan.com/
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رجع فكرة إنشائيا كما تتوقيع اتفاؽ أوسمو بالنسبة لمقيادة الفمسطينية، بؿ  أو منذ ،فمسطينية بالجديدة
ـ، برنامج النقاط العشر، الذي 1974المجمس الوطني الفمسطيني في العاـ  " أقر  34يقوؿ ممدوح نوفؿ

طرحت بعض القوى الوطنية حيث  ببرنامج السمطة الوطنية الفمسطينية المستقمة، -في حينيا -عرؼ
السمطة، ليصبح اسميا السمطة الوطنية الفمسطينية  السـية ضرورة إضافة صفة المقاتمة ينالفمسط

و مواجية االتيامات التي كانت توج المقاتمة، ومنذ ذلؾ التاريخ تسمح الفمسطينيوف بذلؾ البرنامج في
عدادىـ ف وغير واقعييف، واستخدموه في التدليؿ عمى مرونتيـ وواقعيتيـ، وعمى استو ليـ بأنيـ متطرف

 دااعتق وكاف، (إسرائيؿ)يجاد حموؿ سياسية عادلة وواقعية لمنزاع مع إلالمساىمة في المساعي اليادفة 
أف الظروؼ واألوضاع الدولية مييأة النبعاث الكياف الفمسطيني الجديد، وقياـ السمطة  المنظمة

 (www.mnofal.ps: 1995 )نوفؿ،.الوطنية عمى جزء مف األرض"

وانتياجيا لمعمؿ الدبموماسي كوسيمة فاعمة بجانب  ،ة التحرير لمحموؿ المرحميةومع قبوؿ منظم 
ولممتغيرات اإلقميمية خاصة الحرب العراقية، وتفكؾ المنظومة االشتراكية، جاء قياـ  ،الوسائؿ األخرى

وقيع ، التي جاءت بعد ت(إسرائيؿ)لممفاوضات التي خاضتيا منظمة التحرير و تتويجاً السمطة الفمسطينية 
 :اآلتيةاالتفاقيات 

إعبلف المبادئ بشأف ترتيبات الحكـ الذاتي االنتقالي  -االتفاقية السياسية المعرفة باتفاقية أوسمو -1
، بيف منظمة التحرير ـ1993سبتمبرأيموؿ/  الثالث عشر مفلمفمسطينييف، الُمَوقع في واشنطف في 

 .(إسرائيؿ)الفمسطينية و

ـ،  1994مايو أيار/  الرابع مفالموقع في ( أريحا –غزة )وسمو عرؼ باتفاؽ اتفاؽ تنفيذي التفاقية أ -2
وكاف نتيجتو إنشاء ما سمي الحقًا السمطة الفمسطينية عمى جزء مف األراضي الفمسطينية  في القاىرة،

 المحتمة، في مدينتي غزة وأريحا. 

لمجمس المركزي الفمسطيني إال بقرار صدر عف ا ف قرار إنشاء السمطة الفمسطينية لـ يأتِ إوحيث 
 الذي نص عمى:  ،ـ، في تونس1993/الثاني عشر -العاشرفي دورتو المنعقدة في 

ؼ المجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية بتشكيؿ مجمس السمطة الفمسطينية في المرحمة كمّ تُ  "-
 االنتقالية مف عدد مف أعضاء المجنة التنفيذية وعدد مف الداخؿ والخارج.

                                                           
، 1988لمجبية الديمقراطية عاـ  في القيادة الفمسطينية ممثبلً  اً عضو في المجمس الوطني الفمسطيني لمنظمة التحرير،عيف عضو  ممدوح نوفل:34

االتحاد  ساىـ بفعالية في تأسيس لمجنة، ، ممثبلً 1991في المجنة العميا إلدارة المفاوضات وشارؾ في أعماؿ مؤتمر مدريد عاـ عضواً  عمؿ سابقاً 
في قيادتيا األولى، مف أنصار مبادرة جنيؼ، وعارض بشدة عسكرة االنتفاضة الفمسطينية. ألؼ عدة  الديمقراطي الفمسطيني "فدا"، وكاف عضواً 

 (www.mnofal.ps/biography/?lg=ar)ومقاالت وأبحاث متعددة حوؿ قضايا فمسطينية وحوؿ عممية السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية. ،كتب
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لمجمس السمطة  يكوف الرئيس ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيساً  -
 (www.palestinepnc.org:1993 الفمسطينية".)قرار إنشاء السمطة،

ف إ، وجاءت في مقدمتو" منو استمد شرعيتيتُ  لذياعتمدت السمطة الوطنية القانوف األساسي ا 
الفمسطينية عمى أرض الوطف فمسطيف، أرض اآلباء واألجداد، يأتي في سياؽ  ميبلد السمطة الوطنية

الكفاح المرير والمستمر، الذي قدـ خبللو الشعب الفمسطيني آالؼ الشيداء والجرحى واألسرى مف خيرة 
قامة الدولة الفمسطي نية أبنائو، ألجؿ نيؿ حقوقو الوطنية الثابتة المتمثمة في حؽ العودة وتقرير المصير وا 

المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب 
 (1: 2003 العربي الفمسطيني أينما وجد". )وثيقة القانوف األساسي،

 عمى أطراف الصراع إنشاء السمطة الفمسطينية انعكاساتثانيًا: 
تصب في مصمحتيا طة الفمسطينية أمورًا كثيرة مف موافقتيا عمى إنشاء السم (إسرائيؿ)حققت 
في حاؿ توقيع اتفاؽ منظمة التحرير الفمسطينية، أف السمطة  ،يأمؿ 35(رابيف)" فقد كاف وتحقيقًا ألمنيا،

حيث مراكز تجمعيـ الكثيفة في  ،الوطنية الفمسطينية سوؼ تحمؿ عنو مطالب حياة السكاف الفمسطينييف
كاف يتطمع إلى أف ىذه السمطة الوطنية سوؼ تحمؿ عنو ميمة القضاء  ،ؾغزة والضفة، وبالتوازي مع ذل

 (441: 1996 عمى المقاومة اإلسبلمية". )ىيكؿ،

منير بحسب  -ف )إسرائيؿ( استفادت مف وجود السمطة الفمسطينية كثيرًا، ومف أبرز صور االستفادة إ
 :ما يمي -شفيؽ

 مية عمى فمسطيف كّميا، بما في ذلؾ قطاع غزة وأريحا.اإلسرائي بقاء االحتبلؿ اإلسرائيمي والسيادة -"

حيث االنتفاضة  ،االنسحاب مف القطاع وأريحا، ىو انسحاب الجيش مف المناطؽ اآلىمة بالسكاف -
 .والمقاومة، وتسميـ األمف فييا لمشرطة الفمسطينية

مسكًا بكّؿ ومًا، ومُ إعفاء االحتبلؿ مف االصطداـ بالفمسطينييف، مع بقائو مسيطرًا عمى الوضع عم -
 .ستراتيجية عمى كّؿ الحدوداط االالنق

حّؽ العودة إلى احتبلؿ كّؿ منطقة سكانية تحت الحكـ الذاتي إذا فِشمت  أعطي الجيش اإلسرائيمي -
 .السمطة في المحافظة عمى أمف االحتبلؿ اإلسرائيمي فييا ومنيا

                                                           
في االنتفاضة  عنيفة ضد الفمسطينييف. شغؿ منصب وزير الدفاع الذي انتيج سياسة فترات متفاوتةفي  (إسرائيؿ)رئيس وزراء  اسحق رابين: 35

يؿ اغت،1994ـ، عمؿ كاتبًا في الشئوف االستراتيجية، حاصؿ عمى جائزة نوبؿ لمسبلـ 1968عمؿ سفيرًا في الواليات المتحدة األمريكية عاـ األولى، 
 (http://www.rabincenter.org.il:81/english/fs_theman.html )ر توقيع اتفاقية أوسمو.إث 1995عمى يد متطرؼ ييودي عاـ 
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اإلنفاؽ عمى  مديات والسياحة، وىو إعفاء لبلحتبلؿ مفتسميـ إدارة الحكـ الذاتي شؤوف التعميـ والصحة والب -
 (3: 1994 )شفيؽ،.تمؾ المجاالت التي ىي الجانب السمبي بالنسبة إلى كّؿ احتبلؿ"

نسج عبلقتيا السياسية والدبموماسية مع العديد مف بمداف العالـ التي كانت  (إسرائيؿ)كذلؾ أعادت 
لـ يوجد اعتراؼ بالدولة " إف حيث بو عمى الشعب الفمسطيني، بسبب االحتبلؿ والعدواف الذي تشن ،تقاطعيا

ليس ىناؾ  إذ( )إسرائيؿال يوجد عبلقات دبموماسية معيا، وىذا ما حصؿ بالنسبة لمدوؿ العربية عشية قياـ 
 وكذلؾ  ،(57: 2001معيا كؿ أثر لمعبلقات الدبموماسية".)الجاسور،  مف دولة اعترفت بيا، وبذلؾ انعدـ

 لغاء قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الذي يساوي بيف الصييونية والعنصرية.نجاحيا بإ

استبلـ الفمسطينييف لمشؤوف  "ىو عبارة عف -36عبد الستار قاسـ -كما يراه وأف ىذا االتفاؽ
في  (آلوف)ـ، فمنذ مشروع 1967عمى تحقيقو منذ عاـ  (إسرائيؿ)عممت  إنجاز إسرائيميوىو  ،المدنية

تطرح عمى األردف تارة وعمى الفمسطينييف تارة أخرى إدارة شؤوف السكاف  (إسرائيؿ)ات ويستينأواخر ال
واعتبرت قياميا  ،ميتمة بإدارة الشؤوف اليومية لمسكاف (إسرائيؿ)لـ تكف ألنيا اليومية في األرض المحتمة، 
وألنو يشغميا  ،واالحتبلؿ ى احتكاؾ مباشر ويومي بيف السكافألنو يؤدي إل ،بذلؾ ىّمًا يجب التخمص منو

ويبعدىا عف ، بقضايا ال تعنييا، وقد رأت أف حكمًا ذاتيًا يديره العرب أو الفمسطينيوف يريحيا مف ىذا اليـ
المراكز السكانية الفمسطينية، ويمحو عنيا صورة الدولة المحتمة التي تسيء ليا عمى مستوى العالـ، أي 

أف تتنازؿ عف السيادة عمى األرض، وىو مجرد إدارة عربية  أف الحكـ الذاتي، يريحيا مف ىموميا دوف
 (86: 1988 األمنية". )قاسـ، (إسرائيؿ)ضمف السيادة اإلسرائيمية مع اعتراؼ عربي باحتياجات 

يقوـ بدور وظيفي  ،حكـ ذاتي ىزيؿ :"ا عبارة عفأوسمو بأنياتفاقية عف 37دوارد سعيدإ ويقوؿ
االحتبلؿ، ويقوـ بدور القامع لمشعب الفمسطيني، إف ىذا ىو دور الشرطي الذي يقع تحت إشراؼ 

وكنتونات ومعازؿ تمغي عنصر التفوؽ الديمغرافي الذي يتمتع بو  رس جيتوىاتالكياف الفمسطيني سيك  
 (23 :2002 الجانب الفمسطيني".) سعيد،

فكر الأف  ":38(فرايم الفي)الصعيد االقتصادي، كما يقوؿ ىذا االتفاؽ عمى فأما انعكاسات
عشية دخوليا إلى مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة، تأثر برغبتيا في أف  المنظمةاالقتصادي لقيادة 

يتحمى الكياف الفمسطيني، الذي سينشأ بمزايا دولة عمى الطريؽ، وأولت القيادة أىمية شديدة لمقطاع 
وف منوطًا بمدى استقبلليـ االقتصادي انطبلقًا مف فيميا بأف مدى االستقبلؿ السياسي لمفمسطينييف سيك

                                                           

تعرض  .نابمسفي  جامعة النجاح الوطنيةفي  العمـو السياسية وأستاذ ،فمسطينيكاتب ومفكر ومحمؿ سياسي وأكاديمي  عبد الستار قاسم:36 
 (https://www.facebook.com/sattar.Qassem والسمطة الفمسطينية، وتعرض لعدة محاوالت اغتياؿ. ) لبلعتقاؿ مف قبؿ )اسرائيؿ(

 .واسعة دولية شيرة منحو والذي االستشراؽ كتاب أىميا مف التي بكتاباتو عرؼالكاتب والناقد واألكاديمي الفمسطيني األمريكي،  إدوارد سعيد: 37
( https://www.facebook.com/EdwardSa3eed كاف عضوًا في المجمس الوطني الفمسطيني، واستقاؿ مف عضويتو احتجاجًا عمى ، )

 WWW..almubadara.org) انٕطٍُخ.)اتفاؽ أوسمو، وىو أحد مؤسسي المبادرة 
 (http://pbf.org.ps/site/?q=pages/view/6434 .)عة تؿ أبيبمدير مركز تامي شتاينتس لبحوث السبلـ في جام افرايم الفي: 38

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.facebook.com/EdwardSa3eed
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في إقامة حكـ ذاتي مستقر ونيؿ تأييد  ،ف فرص نجاحياأاالقتصادي، وعرفت عمى نحو غير صحيح، ب
دارة سياسة اقتصادية ناجعة، وترافقت االتفاقات  السكاف، منوطة بقدرتيا عمى تجنيد مصادر مالية وا 

ى تجنيد واسع لؤلمواؿ مف أجؿ التنمية وتفاىمات حوؿ الحاجة إل (إسرائيؿ)و المنظمةالسياسية بيف 
االقتصادية واالجتماعية في مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة وبناء مؤسسات السمطة الوطنية 

بتقديـ مساعدة لمفمسطينييف بمبمغ الدوؿ المانحة الفمسطينية. وفور التوقيع عمى اتفاؽ أوسمو، تعيدت 
. وشكؿ البنؾ الدولي سكرتاريا ولجنة (1998-1994) مميار دوالر تتوزع عمى خمس سنوات (2.4)

ادي الفمسطيني لمتنمية وكاف المسئوؿ عف التحويؿ الجاري لممساعدة إلى المجمس االقتص ،االرتباط
 (www.almasdarone.com :2013 ". )الفي،بكدار()واالعتمار

ي وضع الرسـو عمى بحيث تنفرد السمطات اإلسرائيمية ف( برتوكوؿ باريس االقتصادي)كذلؾ تـ توقيع 
فيي مشروع مربح تجني)اسرائيؿ( منو  دتيا مف طرؼ واحد،السمع المستوردة مف قبؿ السمطة الفمسطينية وزيا

عممة رسمية، فقد كشؼ  (الشيكؿ اإلسرائيمي)كذلؾ فرضت عمى السمطة الفمسطينية اعتماد و  أرباحًا كبيرة،
تحقؽ أرباحًا مف  (إسرائيؿ)النقاب عف" أف  39مضافمنسؽ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية محسف أبو ر 
اتيا ألسواؽ مميار دوالر سنويًا عبر تصدير منتج أربعةاألراضي التي تخضع لنفوذ السمطة الفمسطينية بقيمة 

 (: 2013www.arabic.farsnews.com ،أبو رمضافالضفة وقطاع غزة".)

ة:" ال بد مف االنتباه إلى أف السمطة ليست حوؿ كينونة السمطة الفمسطيني ،ويقوؿ عبد الستار قاسـ 
نما عبارة عػف حكػـ ذاتػي مقيػد باتفاقيػات مػع  ،  بموجػب ىػذه االتفاقيػات، ال تممػؾ السػمطة (إسػرائيؿ)دولة وا 

 -اإلسػػرائيمييف، ال تسػػتطيع السػػمطة  أف ُتشػػّرعتصػػرؼ  بمنػػأى عػػف الرقابػػة والتػػدخؿ سػػيادة، وال ىػػي حػػرة ال
تمػس باالتفػاؽ أو أف تتعػارض مػع أي مػف بنػوده، وىػي ال تسػتطيع أف تمغػي حػوؿ قضػايا يمكػف أف  -مثبلً 

حتى أف المجمػس   ،فمسطينية  مشتركة -مف خبلؿ لجنة إسرائيمية  (إسرائيؿ)أمرًا عسكريًا دوف التشاور مع 
ال يستطيع  إصدار تشريعات بدوف توقيع رئيس السمطة، ورئػيس  ،الذي ىو المجمس التشريعي ،الفمسطيني

  (123: 1998 طة يقيد توقيعو بما تـ االتفاؽ عميو مع إسرائيؿ".)قاسـ،السم

 مػػػف تحػػػط التػػػي واالوصػػػاؼ النعػػػوت بكػػػؿ ونعتيػػػا القائمػػػة، الفمسػػػطينية السػػػمطة نجػػػاح او فشػػػؿ اف" 
 ىػذا قيمة مف تقمؿ ال بيا، المنوطة الوطنية المياـ في النيوض عمى قدرتيا في الثقة مف وتقمؿ استقبلليتيا

 فػي المنظمة قياـ كاف واذا .ىدره في يتسبب مف لكؿ التاريخية المسؤولية مف وتضاعؼ تثبتو بؿ .االنجاز
 لمحركػػة االوؿ التػػاريخي االنجػػاز بمثابػػة اعتبػػاره يمكػػف الفمسػػطيني الشػػعب لقػػوى وتوحيػػدىا السػػتينات اواسػػط
 الوطنيػة الحركػة عميػو نػيتب اف يفتػرض والػذي الثاني االنجاز ىو الوطنية السمطة فقياـ المعاصرة، الوطنية

                                                           
 www.pngoportal.org) )رئيس الييئة اإلدارية لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية . محسن أبورمضان: 39
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 وانتػزاع المسػتقمة، الدولػة قيػاـ باتجػاه والتطػور لمنمػو القابمػة االساسػية، الفمسطينية المرتكزات كؿ الفمسطينية
 (www.mnofal.ps: 1994".)نوفؿ، المشروعة الوطنية الحقوؽ

ث تغيرًا أحد ةأف قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عمى جزء مف األرض الفمسطيني يرى الباحث
كافة الوظائؼ و بنيتو وىياكمو ومؤسساتو،  شمؿجوىريًا في النظاـ السياسي الفمسطيني القائـ في حينو، 

 :عمى منظمة التحرير الفمسطينية العبلقات الداخمية والخارجية، ومف ىذه المتغيراتو  ،واألدوار

عمى  ،ةالثورة إلى مفيوـ بناء الدول ىذه الفترة مرحمة تغير لمنظمة التحرير الفمسطينية مف مفيوـ دّ عتُ  -1
يختمؼ عف نظاـ منظمة التحرير  ،وشكمت السمطة نظامًا سياسيًا محدثاً جزء مف األرض الفمسطينية، 

 .(إسرائيؿ) الفمسطينية، مرتبطًا باتفاقات موقعة مع

ات انتقؿ ثقؿ العمؿ الفمسطيني إلى داخؿ األرض الفمسطينية، وأنشئت مؤسسات حّمت بدؿ مؤسس -2
التي  ،المنظمة، وتراجع دورىا وىمشت مؤسساتيا، وتشكمت قوى معارضة قوية لنيج ىذه السمطة

أثرت عمى التمثيؿ الفمسطيني الذي كانت منظمة التحرير مستفردة بو، و عممت عمى محاربتيا، 
 اإلسرائيمي. وبقيت ىذه السمطة محدودة الصبلحيات بحكـ االتفاقات الموقعة مع الجانب

 حيث ،تحديات كثيرة عمى الصعيد الداخمي والخارجي، مف حيث النفقات وااللتزامات المالية واجيت -3
العربية مف التزاماتيا القومية  تجاه شعب محتؿ، وكذلؾ أعفت الدوؿ مسئولياتو أعفت االحتبلؿ مف

بسبب  ،الشعب الفمسطيني تو تجاهمسئوليمف المجتمع الدولي  أعفتتجاه القضية الفمسطينية، و 
االحتبلؿ، بوجود ىذا الكياف الضعيؼ الذي ال يقوى عمى تحمؿ مسئولية شعب بكاممو واقع تحت 

 ظمـ وقوة غاشمة تساندىا قوة عظمى ممثمة بالواليات المتحدة األمريكية. 

استطاعت )اسرائيؿ( فتح األبواب، التي كانت مغمقة أماميا مف الدوؿ التي ال تقيـ معيا عبلقات  -4
 ب احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية، خاصة الدوؿ االفريقية.دبموماسية بسب

تجرأت بعض الدوؿ العربية عمى فتح عبلقات دبموماسية مع )اسرائيؿ(، والتطبيع معيا بشكؿ عمني،  -6
 مف خبلؿ بوابة دعـ عممية السبلـ.

 :BBCمقابمة مع في  ويمكف تمخيص االنتصار االسرائيمي، بما قالو الروائي االسرائيمي الشيير )عاموس اوز(

 (Said,1996:8)."ـ، ُيعّد ثاني أكبر نصر في تاريخ الصييونية1993أيموؿ/ سبتمبر الثالث عشر مف" إف 
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 2006: واقع العمل الدبموماسي الفمسطيني بعد انتخابات المبحث الثالث

حيث" ب ـ،2006شيد الوضع الفمسطيني حالة تغير في المشيد الداخمي الفمسطيني بعد انتخابات 
شكمت االنتخابات نقطة تحوؿ جوىرية في حياة ومستقبؿ الشعب الفمسطيني، لما مثمتو مف أىمية بالغة 

ـ، وفقًا التفاقية التسوية المرحمية 1999الذي انتيت واليتو  ،في تجديد شرعية المجمس التشريعي
ـ، كما حظيت 1996الفمسطينية اإلسرائيمية، التي أجريت بموجبيا انتخابات المجمس التشريعي 

قميمي ودولي، جّسد نفسو مف خبلؿ مشاركة المئات مف المراقبيف الدولييف  االنتخابات باىتماـ محمي وا 
والعرب والمحمييف، فضبًل عف تغطية واسعة مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ، وجرت ىذه االنتخابات في أجواء 

مي، باستثناء حركة الجياد تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظـ فصائؿ العمؿ الوطني واإلسبل
 (2006 . )المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف،"اإلسبلمي

باالعتراؼ  نوعياً  ، تطوراً عمى دولة مراقب في األمـ المتحدةوكذلؾ جاءت خطوة حصوؿ فمسطيف 
الفترة وتداعياتيا عمى العمؿ الدبموماسي  إلىالدولي ونتيجة لمجيود الدبموماسية، وسيتطرؽ ىذا المبحث 

 الفمسطيني.

 :الحكومة الفمسطينية العاشرةفي ظل  لعمل الدبموماسيا ةمارسم :أوالً 
، ـ2005أيار/ مايو السابع عشر مفجاءت االنتخابات نتيجة إعبلف القاىرة الذي عقد في 

بمشاركة اثني عشر فصيبًل فمسطينيًا، ومف قراراتو التي اتخذىا" دعـ العممية الديمقراطية بجوانبيا 
، وعقد االنتخابات المحمية والتشريعية في توقيتاتيا المحددة وفقًا لقانوف انتخابي يتـ التوافؽ المختمفة

منحت نتائج االنتخابات حركة حماس األغمبية في المجمس ، (2005عميو".) وثيقة إعبلف القاىرة، 
كافة الفصائؿ  فضنيا مف تشكيؿ الحكومة الفمسطينية العاشرة لوحدىا، بعد ر األمر الذي مك   ؛التشريعي
في الحكومة، وبمجرد وصوؿ حماس لمحكـ ورفضيا شروط الرباعية الدولية، تباينت مواقؼ  مشاركتيا

 األطراؼ مف الحكومة العاشرة، والتي يمكف إجماليا عمى النحو التالي:

" :بتحديات وصعوبات داخمية وخارجية، كما يقوؿ عبد الباري عطوافالحكومة العاشرة اصطدمت  -
ال تتمتع بأي صبلحيات تنفيذية حقيقية ال يسيطر  ،مةلت حكومة إسماعيؿ ىنية إلى وزارة أوقاؼ معظ  تحو 

ويرث خزانة فارغة وأجيزة أمنية خارج نطاؽ صبلحيتو، وقضاء تابع لمرئاسة،  ،رئيس الوزراء عمى اإلعبلـ
سفر، فكيؼ سيؤدي مياـ ومعابر يسيطر عمييا فريؽ ال يأتمر بأمره، ويمكف أف يمنعو بأي لحظة مف ال

        (www.alquds.co.uk: 2006تحؽ المقب الذي يحممو.") عطواف، مركزه ويس

بمجرد تسمـ الحكومة تعرضت لموجة عنيفة مف ردود األفعاؿ، فالرد اإلسرائيمي جاء سريعًا عمى تشكيؿ ىذه  -
ف العالـ إحيث قاؿ:"  العبرية،في تصريح لئلذاعة  ،(شمعوف بيرس)الحكومة عمى لساف الرئيس اإلسرائيمي 
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تجربة حركة حماس في الحكـ، معتبرًا أف نجاح حركة حماس في  في حاؿ سمح بنجاح سيرتكب خطًأ كبيراً 
ومشددًا عمى أف إفشاؿ حكومة حماس ميمة . ـ بنشوب حرب دينية في المنطقةقد سمّ  الحكـ يعني أف العالـ

 (www.archive.aawsat.com: 2006 ،نعاميأولويات الحكومة اإلسرائيمية".) تقع عمى رأس

االعتراؼ بقطاع غزة قطاع غزة كيانًا معاديًا ليا، حتى تتيرب مف مسئولياتيا، ولتجنب  (إسرائيؿ)اعتبرت -
 وفرضت حصارًا مشددًا وأغمقت جميع المعابر المؤدية لمقطاع ومنعت دخوؿ البضائع. كدولة قائمة السيادة،

بيف التعامؿ  ما ،انقسمت المواقؼ الدولية ي والعبلقات الدولية فقدأما عمى صعيد الموقؼ الدول
 ومف أىميا: مقاطعتيا،و  معيا

نيويورؾ  ) " فقد كشفت جريدةًا تجاه ىذه الحكومة،جاء أكثر تشدد (إسرائيؿػ)لموقؼ األمريكي المساند لا -
وجود خطة أمريكية إسرائيمية  عف ،ـ2006فبراير شباط/الرابع عشر مف في عددىا بتاريخ  (تايمز األمريكية

لزعزعة استقرار حماس مف الداخؿ، تعتمد عمى مواصمة الضغوط السياسية واالقتصادية، وحجب األمواؿ، 
وتشديد الخناؽ عمى الحواجز العسكرية، والتحكـ في المعابر، وطرد العماؿ الفمسطينييف، وعزؿ الضفة 

ر الذي تستحيؿ معو األم ؛ة الفمسطينية كجيش معادعف قطاع غزة، واعتبار فمسطيف كدولة عدو، والشرط
األمر الذي قد يؤدى إلى انييارىا مف  ؛عندئذ يشعروف بوطأة الحياة في ظؿ حكـ حماس ؛يحياة الفمسطين

بالدعوة إلجراء انتخابات مبكرة تعود معيا فتح مجددًا إلى رئاسة الحكومة، أو إذعاف حماس ينتيي الداخؿ 
فإذا ما استعصت حماس عمى االنييار أو اإلذعاف، فسيكوف الخيار العسكري  ،اوفلممطالب الدولية لمتع

 (www.digital.ahram.org.eg: 2006بمواجية إسرائيمية مباشرة ضدىا".)الدسوقي، 

" أف وصوؿ حركة حماس إلى سدة الحكـ كأوؿ اختراؽ إسبلمي مرتبط بجماعة كذلؾ رأت الواليات المتحدة
يعني أف ىذه التجربة ستنتقؿ إلى  ،اإلخواف المسمميف لمحكـ في العالـ العربي، ونجاح الحركة في حكميا

 (126: 2009البمداف العربية األخرى". ) قاسـ، 

رة لمتعامؿ مع قيادة حماس واستقباليا في الموقؼ الروسي الذي جاء مغايرًا، بؿ فتح الباب مباش -
موسكو، وردًا عمى االنتقادات األمريكية واإلسرائيمية عمى ىذه العبلقة " فقد أكد الناطؽ الرسمي باسـ وزارة 

منظمة ذات  ال تعتبر حركة حماس موسكو أف ،في بياف رسمي ،(أندريو نيسترينكو)الخارجية الروسية 
وتعاطفيـ معيا،  ،الفمسطينييف بيا طابع مصطنع، بؿ تعتبرىا حركة تعتمد عمى ثقة جزء كبير مف السكاف

أصوات الناخبيف في االنتخابات البرلمانية التي جرت  مشيرًا إلى أنو مف المعروؼ أف حماس نالت غالبية
التي اعتبرىا المجتمع الدولي نزيية وعادلة، وشدد المسئوؿ  ،ـ2006ية عاـ عمى األراضي الفمسطين

االتصاالت بيننا وبيف حركة حماس تجري بشكؿ منتظـ، كما مف المعروؼ أف بقية  :الروسي عمى أف
 تجري اتصاالت مع حماس ،األعضاء في رباعي الوسطاء الدولييف لمتسوية في الشرؽ األوسط ،األطراؼ

http://www.digital.ahram.org.eg/
http://www.maghress.com/city/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.maghress.com/city/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
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" .تعبيره ، غير أنيا ألسباب غير مفيومة تخجؿ مف االعتراؼ بذلؾ عمنًا عمى حدبشكؿ أو بآخر
 (www.maghress.com:2010 )التجديد،

كاف منحازًا لمحميؼ األمريكي، ولكف كاف ىناؾ بعض االختراقات  فقد الموقؼ األوروبي الرسميأما  -
رجية النرويجي ورئيس الوزراء الفمسطيني لبعض الدوؿ األوروبية، فكاف" المقاء األوؿ بيف نائب وزير الخا

منذ وقؼ المساعدات االقتصادية والمقاطعة الدبموماسية التي قّررىا الغرب عمى  ،إسماعيؿ ىنية في غزة
ة الغربية عف ، في خطوة أولى نحو رفع المقاطعة الدبموماسيـ2006 / مارسالفمسطينييف في آذار
 www.ara.reuters.com ): 2007ي، مغرب)ال."الحكومة الفمسطينية

حاولت حكومة حماس بذؿ جيودىا الدبموماسية واستغبلؿ الشرعية الديمقراطية التي نالتيا مف نتائج 
وزير شئوف  ،السويد لموزير عاطؼ عدواف محتساالنتخابات، التواصؿ مع بعض الدوؿ األوروبية، حيث 

ولقائو  ،ـ2006مايو  أيار/ مفالرابع في لممشاركة في مؤتمر فمسطيني أوروبا  ،ة حماسالبلجئيف في حكوم
 سئوليف ورؤساء األحزاب السويدية.العديد مف الم

، وطالبت باحتراـ قرار 2006الموقؼ التركي مف حكومة حماس، فقد" اعترفت تركيا بنتائج انتخابات  -
كة حماس، بالرغـ مف المعارضة الغربية اإلسرائيمية، وفي الشعب الفمسطيني، وقامت باتصاالت مبكرة بحر 

فقد زار  ؛وتعددت المقاءات بيف الطرفيف ، قاـ وفد بقيادة خالد مشعؿ بزيارة أنقرة،ـ2006آذار/ مارس 
، وكاف مف البلفت لمنظر تصريح ـ2012رئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ ىنية تركيا في مطمع سنة 

طريؽ فمسطيف تمر  أف "إف زيارة ىنية دليؿ عمى :يقوؿ فيو (حمد داود أوغموأ)لوزير الخارجية التركي 
. كما نشطت الدبموماسية ـ2012كانوف ثاني/ يناير السادس مفبتركيا، حسب جريدة زماف التركية في 

عمى  (إسرائيؿ)التركية بشكؿ كبير دعمًا لحماس ولقطاع غزة في وجو العدواف اإلسرائيمي الذي شنتو 
 www.aljazeera.net ) :2014".)صالح، 2009 -2008في  القطاع

ورغـ الحصار السياسي والدبموماسي الذي فرض عمى ىذه الحكومة، إال أنيا تمكنت مف فتح 
 تالبرية التي كان وأالبحرية  ؿ كسر الحصار سواءبعض الثغرات، مف خبلؿ الوفود القادمة عبر قواف

ة وبرلمانية مف كافة أنحاء العالـ. وفي ىذا اإلطار استقبؿ شارؾ بيا مؤسسات دولية وشخصيات اعتباريت
والثقافية األوروبية إسماعيؿ ىنية ووزراء حكومتو عشرات الوفود والشخصيات التي تمثؿ النخب السياسية 

وأكاديمييف ونشطاء سبلـ في أوروبا  ومسئوليف سابقيف، ومدراء مؤسسات أىمية اً التي تضـ نواب واألمريكية،
 .ات المتحدةوالوالي

وحوؿ إف كانت حركة حماس حققت بعض االختراقات النوعية في عبلقاتيا الدبموماسية مع الدوؿ 
" ذلؾ حسب تعريؼ االختراؽ، إذا ئوؿ العبلقات الدولية في الحركة:األوروبية، يجيب أسامة حمداف مس

http://www.ara.reuters.com/
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اف وجود تمثيؿ رسمي كاف المقصود بو وجود اتصاالت سياسية ذات طابع رسمي فيذا تحقؽ، أما إذا ك
 (www.palinfo.com: 2014)حمداف،  لحماس فيذا لـ يتحقؽ حتى اآلف".

كومتو حوؿ محاولة ح ،في حكومة حماسالسابؽ أحمد يوسؼ وكيؿ وزارة الخارجية  ويقوؿ أيضاً 
كسر  ،وفي حدود المستطاع ،اإلمكاف :" لقد حاولت حماس والحكومة قدرالتواصؿ مع المجتمع الدولي

ة السياسية، وفؾ الحصار واجتيدتا في االتصاؿ بالمجتمع الدولي عبر العديد مف الوسطاء، إال أف العزل
ذلؾ لـ يفمح سوى في انتزاع اعترافات مف البعض بأف ىذه الحكومة تستحؽ أف تفتح ليا األبواب، وأف 

وما دوف ذلؾ تتوقؼ  تمكف مف إدارة شئوف ببلدىا وأف تعطى ليا الفرصة لمناقشة كافة القضايا السياسية،
 (31: 2010) يوسؼ،  ."متـز الجميع الصمتالجيود وي

مف عناصرىا لغاية  الرسمي، وأف أيٍّ  حماس لـ تمارس العمؿ الدبموماسي حكومةأف  ويرى الباحث
األف لـ يدخموا السمؾ الدبموماسي، وأف ما يربطيا مف عبلقات دولية يأتي في دائرة الحراؾ السياسي لرفع 

 وجمب الدعـ كبقية الحركات الفمسطينية األخرى.الحصار 
 

 وانعكاساتيا عمى العمل الدبموماسي الفمسطيني : الدولة المراقبثانياً 
عممت منظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا عمى استخداـ كافة الوسائؿ المتاحة مف أجؿ نيؿ 

سية والتحرؾ في كافة المؤسسات حقوؽ الشعب الفمسطيني، ومف الخيارات التي تبنتيا خيار الدبموما
( بمركز مراقب في األمـ المتحدة، وبموجب ذلؾ يتـ 3237ـ، حصمت عمى قرار )1974الدولية، ومنذ 

دعوتيا إلى االشتراؾ بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ومؤتمراتيا والمشاركة في 
 عقد برعاية األمـ المتحدة.أعماليا، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي ت

" أف تتحدث في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وأف دولة غير عضو تمكف مف أف فمسطيفوىذا يعني 
تشارؾ في االجتماعات المختمفة لممنظمة دوف أف يكوف ليا حؽ التصويت عمى القرارات. كما يحؽ ليا أف 

يتـ ترتيب الدوؿ المراقبة غير األعضاء لمجموس في تقدـ المقترحات والتعديبلت وأف تشارؾ في المناقشات و 
غير  ،قاعة الجمعية العامة، مباشرة بعد الدوؿ األعضاء وقبؿ المراقبيف اآلخريف، كما يحؽ لمدولة المراقب

أف تطمب االنضماـ لبروتوكوؿ المحكمة الجنائية الدولية والكثير مف االتفاقيات العالمية، وكاف يوجد  ،العضو
 www.aljazeera.net :2014/11/30)) ."بيذه الصفة، ىي الفاتيكافلمتحدة دولة واحدة تتمتع في األمـ ا

" :الذي سبؽ عممية التصويت ،وقد جاء ىذا االعتراؼ بعد أف طالب الرئيس محمود عباس في خطابو
 (2012)عباس،  دار شيادة ميالد دولة فمسطين".إن الجمعية العامة لألمم المتحدة مطالبة اليوم بإص

جاء بعد جيود دبموماسية مارستيا القيادة  ،ويعتبر الكثيروف ما حققو الفمسطينيوف نصرًا سياسياً 
دولة بأغمبية ساحقة عمى  (193) بعد أف وافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤلفة مفالفمسطينية، 

http://www.aljazeera.net/
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سمطة الفمسطينية في األمـ المتحدة مف كياف مراقب إلى دولة غير مشروع قرار يقضي بترقية وضع ال
الثابتة، وتوفير الحماية  يـمف انتزاع حقوق الفمسطينييف ىذا األمر " وسيمكف،عضو بصفة مراقب

 ."، مع ضماف عزؿ )إسرائيؿ( وكشؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى حقيقتو في كؿ المحافؿ الدوليةيـلشعب
 ( www.falesteen.ps :2012العاطي،  )عبد

 (138)مشروع القرار  أيد  ، حيث االعتراؼ بدولة فمسطيف ذات سيادة -ضمنًا  -وىو ما يعني 
الذي أجري في  ،عف التصويت، ولـ تشارؾ ثبلث دوؿ في التصويت (41)وامتنع  (9)صوتًا وعارضو 

بشأف تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف  (181)لتبني الجمعية العامة القرار الذكرى السنوية الخامسة والستيف
، لمحصوؿ عمى عضوية كاممة باألمـ المتحدة التي ـ2011بعد المحاولة الفاشمة في عاـ  ،ييودية وعربية

 جيت بالفيتو األمريكي في مجمس األمف.و و 

 ىي: ،في األمـ المتحدة التصويت استحقاقات رئيسية لما بعد أربعأف ىناؾ ويرى صائب عريقات 

 لة فمسطيف كشخصية قانونية دولية.يتمثؿ في إنياء الجدؿ حوؿ وجود دو  ،اإلنجاز األوؿ واألىـ "-

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. ع إطار حقوؽ المشاركة في أعماؿ ومداوالتيتوس -

عضويتيا مقتصرة  التي تكوف ،فتح المجاؿ أماـ عضوية فمسطيف في ىيئات ومنظمات دولية أخرى -
 ية والمحكمة الجنائية الدولية.منظمة الصحة العالم :مثؿ ،عمى الدوؿ فقط

المقتصرة المشاركة فييا  ،في العديد مف المعاىدات فتح الباب أماـ إمكانية أف تصبح فمسطيف طرفاً  -
 (29: 2012 عمى الدوؿ".)عريقات،

 منيا: عديدة، عوامؿلا يراه البعض تعود أف أسباب ىذا النصر كم: 40(Karl Vickكارل فيك)ويرى  

غزة األخيرة وتبعاتيا، فنجاح حركة حماس في إقناع الرأي العاـ الفمسطيني بأف القتاؿ ىو حرب  -1"
السبيؿ الوحيد إلنياء االحتبلؿ، كاف عامبًل رئيسيًّا في تخوؼ الواليات المتحدة التي أقنعت )إسرائيؿ( 

إلى األمـ المتحدة لعرض  وعباس حاؿ توّجيالرئيس التيديد بمعاقبة بوقؼ إطبلؽ النار في غزة، وعدـ 
 .مطمبو

 دعماً  طياتو في يحمؿ ذلؾ أف باعتبار المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرار لدعـ األوروبييف احتشاد -2
 تجاه المتشددة األخرى األطراؼ انبثاؽ يعني دعمو فعدـ معتداًل، يعتبرونو الذي الفمسطيني لمرئيس

 ضد تصّوت أف يأمؿ( نتنياىو)كاف التي األوروبية الدوؿ مف فعدد حماس، رأسيا وعمى ،(إسرائيؿ)
 عمى األوروبية الدوؿ حصمت وقد عباس، الرئيس جانب إلى اصطفت فرنسا، مثؿ الفمسطيني المطمب

                                                           
 www.aljazeera.net/home/print/f6451603) )صحفي أمريكي، مراسؿ لمجمة تايـ األمريكية في القدس. :Karl Vickكارل فيك  40
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 الجديد فمسطيف وضع استغبلؿ وبعدـ ،(إسرائيؿ) مع المفاوضات باستئناؼ عباس مف واضحة تعيدات
 .حرب جرائـ بتيـ الدولية الجنائية المحكمة في( إسرائيؿ) مقاضاة في

الرئيس الفمسطينييف بسبب إضاعة اإلجماع الفمسطيني عمى ىذا المطمب رغـ اإلحباط الذي ساور  -3
، وبسبب عدـ زيارتو لغزة ـ2011في محاولة الحصوؿ عمى عضوية كاممة في األمـ المتحدة  اً عباس عام

 ((Vick,2012ف )إسرائيؿ( وحماس". اف الحرب بيإب

مف قبؿ قيادة السمطة الفمسطينية وحوؿ توقيتيا،  ،وىنا تباينت اآلراء حوؿ أىمية ىذه الخطوة 
ف يرونيا خطوة شكمية ال و فيناؾ مف يراىا خطوة في االتجاه الصحيح واستحقاؽ طاؿ انتظاره، وآخر 

لدولية. فالنتائج المتوقعة التي تترتب عمى حصوؿ في ظؿ احتبلؿ غاشـ ال يعترؼ بالقرارات ا ،جدوى منيا
في  41كما يراىا يعقوب الغندور -بعض المخاطر ،فمسطيف عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة

  :  -دراستو القانونية حوؿ ىذه الخطوة

ضػػػمنيًا لقضػػػية  سيتضػػػمف إلغػػػاءً  (67)الخػػػوؼ مػػػف أف االعتػػػراؼ بالدولػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود الػػػػ -1
 . فوبذلؾ تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية الخاصة بحؽ العودة لبلجئي ،جئيفالبل

سػػيكوف أمػػاميـ البقػػاء فػػي  ،(67)وفػػي حػػاؿ قيػػاـ دولػػة فمسػػطيف عمػػى حػػدود الػػػ (،48)إف فمسػػطيني الػػػ -2
يف وسػػػيتـ معػػػاممتيـ مػػػف قبػػػؿ دولػػػة فمسػػػط ،ببلدىػػػـ مػػػع احتفػػػاظيـ بالجنسػػػية اإلسػػػرائيمية المفروضػػػة عمػػػييـ

 الحديثة كمواطنيف غرباء.

الغربية،  مبًل عف حؽ الفمسطينييف في القدسإف مشروع الدولة يعني تقسيـ القدس ويشكؿ تنازاًل كا -3
وبالتالي سيترتب عمى ىذه الخطوة إلغاًء ضمنيًا لكافة قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بحؽ الشعب الفمسطيني 

 في القدس موحدة )شرقية وغربية(.

وىػػي  ،ف اعتػػراؼ المجتمػػع الػػدولي بالدولػػة الفمسػػطينية بصػػفة مراقػػب يعنػػي اعترافػػًا بحػػدود ىػػذه الدولػػةإ -4
( فقػػط، وىػػذا يشػػكؿ اعترافػػًا قانونيػػًا بدولػػة االحػػتبلؿ عمػػى بػػاقي أراضػػي فمسػػطيف التاريخيػػة، ـ1967حػػدود )

تنػػازاًل غيػػر مسػػبوؽ عػػف  دّ ويعػػ وانيف اإلنسػػانية والدوليػػة،األمػػر الػػذي يتنػػافى مػػع كافػػة األحكػػاـ والشػػرائع والقػػ
 فمسطيف التاريخية.

مػف األراضػي الفمسػطينية ( %78)إف االعتراؼ بدولة عضػو مراقػب فػي األمػـ المتحػدة يعنػي أف نحػو  -5
وسيترتب عميو االعتراؼ الفمسطيني بييودية الدولة عمػى اعتبػار أف ىػذا الكيػاف  ،سيكوف لمكياف الصييوني

 : www.alray.ps)2012 ،الصييوني كياف قائـ". )غندور

                                                           
 (www.dft.gov.ps )بوزارة العدؿ في السمطة الفمسطينية. عاـ الفتوى والتشريع مدير يعقوب الغندور:41

http://www.alray.ps/
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" أف ىنػػػػاؾ مخػػػػاطر قػػػػد تمػػػػس التمثيػػػػؿ -حسػػػػب القػػػػانوف الػػػػدولي -ياسػػػػر عبلونػػػػة رىوكػػػػذلؾ يػػػػ
لمقانوف الدولي أف منظمة التحرير الفمسطينية تمثؿ الشعب الفمسطيني  الفمسطيني، فمف المعروؼ وفقاً 

وىػػو تمثيػػؿ أوسػػع وأشػػمؿ بالنسػػبة لمفمسػػطينييف، والعمػػؿ عمػػى فػػي كافػػة تواجػػده فػػي الػػداخؿ والشػػتات، 
ألف مفيوـ التمثيؿ ليا أوسع وأشمؿ مف مفيوـ  ؛ضماف منظمة التحرير الفمسطينية حركة تحرر وطني

لحركات التحرر التنازؿ  افالدولة في القانوف الدولي، فالقانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني ال يجيز 
وفقػػػًا لمقػػػانوف  ،مػػػع الدولػػػة المحتمػػػة، فػػػي حػػػيف أنػػػو مػػػف صػػػبلحيات الػػػدوؿ ؿ أراضٍ أو تبػػػاد عػػػف أراضٍ 

 (: 201130 تبادؿ األراضي". )عبلونة، ،الدولي

لػرئيس  (بػديؿ)وبحسب الرسالة التػي أرسػميا المركػز الفمسػطيني لمصػادر حقػوؽ المواطنػة والبلجئػيف 
و مف ىذه الخطوة :" إف مشروع دولة فمسػطيف وتخوف ،وأعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني،  لممنظمػػةسػػيؤدي إلػػى المسػػاس بالوضػػع القػػانوني والتمثيمػػي ػ 

والتي تحظى بوضع مراقب في الجمعية العامة في األمـ المتحدة. فإذا كانت الخطوة ستنتيي عمميًا بإسػناد 
ـ 1967المنػػوي االعتػػراؼ بيػػا أو إعبلنيػػا عمػػى حػػدود العػػاـ  ،لػػة فمسػػطيفتمثيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى دو 

إذ ال يجػػوز أف يمثػػؿ ذات الشػػعب  ؛فػػي الجمعيػػة العامػػة المنظمػػة اء وضػػعف ذلػػؾ يعنػػي فػػي المقابػػؿ إلغػػإفػػ
 لدى األمـ المتحدة أكثر مف طرؼ.

 :ىيد المركز ما يراىا سمبيات في التوجو لؤلمـ المتحدة إلعبلف الدولة، و وعد  

 ،حالياً  المنظمةالسياسي والشعبي الذي تتمتع بو  -المساس بشمولية ووحدة ووحدانية التمثيؿ القانوني -1
 .بصرؼ النظر عف أماكف تواجدىـ ،باعتبارىا حركة تحرر تمثؿ كؿ أبناء الشعب الفمسطيني

 المنظمة.الذي تجسده  ،المساس بمفيـو اليوية الوطنية الفمسطينية الجامعة -2

العودة إلى حدود الدولة  مف خبلؿ قصر ،مساس بحؽ البلجئيف في العودة إلى الديار األصميةال -3
 .المعترؼ بيا

لكؿ الشعب الفمسطيني في  ،لمشعب الفمسطيني المعترؼ بو ،المصير المساس بشمولية حؽ تقرير -4
 (www.badil.org: 2011)بديؿ،."كافة أماكف وجوده

، ففػي لقػاء خالػد مشػعؿ رئػيس المكتػب السياسػي مػع وكالػة جابيػاً يإفقد كاف أما موقؼ حركة حماس 
رويترز قػاؿ:" نحػف رحبنػا بخطػوة أبػو مػازف لمػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة، وأنػا اتصػمت بػو قبػؿ أيػاـ، وأبمغتػو 
 بػػػذلؾ، وموقفنػػػا ىػػػذا انطبلقػػػًا مػػػف حرصػػػنا عمػػػى توحيػػػد الجيػػػود الفمسػػػطينية، وتوحيػػػد الموقػػػؼ الفمسػػػطيني،

سػػػتراتيجية وطنيػػػة امػػػف  مػػػت لػػػؤلخ أبػػػو مػػػازف، نريػػػد بيػػػذه الخطػػػوة جػػػزءًا مػػػف كػػػؿ، جػػػزءاً " قوأضػػػاؼ مشػػػعؿ:
فمسطينية فييا خيارات مفتوحة مسػتندة إلػى امػتبلؾ أوراؽ قػوة متعػددة، وعمػى رأسػيا المقاومػة، التػي أبػدعت 
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د فػػي غػػزة وأعطػػت رسػػالة عػػف قػػدرة الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى الصػػمود ومواجيػػة المحتػػؿ، وأنػػا متفائػػؿ بوجػػو 
 (www.Reuters.com: 2012 )مشعؿ،."أجواء جديدة تتيح لنا تحقيؽ المصالحة

لػػبعض الفصػػائؿ الفمسػػطينية مػػف ىػػذه الخطػػوة، يقػػوؿ رمضػػاف  -أيضػػاً  -وفػػي إطػػار التخوفػػات
يجابيات وسمبيات، وأخطر ما إىذه الخطوة ليا  شمح أميف عاـ حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف:"

يًا لحقنا في وطننا فمسطيف أقؿ مف نصؼ مػا نػص عميػو قػرار التقسػيـ عػاـ فييا أنيا تضع سقفًا دول
ـ، أي أنيا تصادر حؽ األجياؿ في تحرير فمسطيف، وتقطع الطريؽ عمى أي حؿ آخػر غيػر 1947

وعػد جديػد  ، ويكػرس شػرعيتيا وال يقػدـ أكثػر مػف(إسػرائيؿ)ػحؿ الدولتيف القػائـ عمػى حػؿ االعتػراؼ بػ
تغيػر شػػيء ولػػف نػػرى ىػػذه الدولػػة ، لكػػف فػػي الواقػػع لػػف ي(67)ة فػػي حػدود بعػد أوسػػمو بدولػػة فمسػػطيني

 ( www.aa.com.tr/ar:2012 )شمح، ".اً بقري

ىػػذه  ":مػػاىر الطػػاىرأمػػا الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فجػػاء موقفيػػا عمػػى لسػػاف مسػػئوليا فػػي الخػػارج 
مػػػػى قاعػػػػدة العػػػػودة إلػػػػى الخطػػػػوة يجػػػػب أف تكػػػػوف مرتبطػػػػة بتصػػػػور سياسػػػػي شػػػػامؿ واسػػػػتراتيجي جديػػػػد ولػػػػيس ع

المفاوضػات، نحػػف نؤيػػد ىػذه الخطػػوة عمػػى قاعػدة الخػػروج مػػف نيػج أوسػػمو، وعمػػى قاعػدة التمسػػؾ بالمقاومػػة بكػػؿ 
أشكاليا، وبناء وحدة فمسطينية حقيقية، بمعنى مغادرة النيج التفاوضي ومػا ترتػب عنػو، ىػذه معركػة سياسػية مػف 

 (www.qudspress.net :2012 ،)الطاىر. ضات"يس العودة إلى المفاو شأنيا تعزيز المقاومة ول

السػػفيرة األمريكيػػػة فػػػي األمػػػـ  فقػػد عارضػػػت ىػػػذه الخطػػػوة، وعبػػرت عػػػف ذلػػػؾ أمػػا الواليػػػات المتحػػػدة 
والشػػعب الفمسػػطيني لػػف  ،" إف اإلعبلنػػات الكبػػرى التػػي صػػدرت اليػػوـ ستتبلشػػى قريبػػاً :المتحػػدة سػػوزاف رايػػس

 (4:2013غيير". )سعد، إال القميؿ مف الت -عندما يصحو غداً -يجد 

  إلسرائيمي فصدر قرارًا  ينص عمى:أما الموقؼ ا

نػػوفمبر عػػاـ  29الصػػادر عػػف الجمعيػػة العموميػػة لؤلمػػـ المتحػػدة بتػػاريخ ( 67\191 )رفػػض قػػرار رقػػـ -1"
 .ـ2012

القرار لف يغير مكانة المناطؽ المختمؼ عمييا، وال يمنحيا أيػة حقػوؽ، وال ينػتقص حقػًا مػف أيػة حقػوؽ  -2
 .(إسرائيؿ)والشعب الييودي عمى أرض (إسرائيؿ)لدولة 

لف يكوف القرار الدولي أساسًا ألية مفاوضات مستقبمية، وال يعتبر مساعدًا عمى التوصػؿ لحػؿ بػالطرؽ  -3
 (www.pmo.gov.il: 2012السممية." )قرار الحكومة اإلسرائيمية، 

" قػاـ العديػػد أفْ لػة فمسػطيف عمػى دولػة عضػو مراقػب فػي األمػـ المتحػدة وترتػب عمػى حصػوؿ دو 
بسػػفارات  أسػػوةتمثيػػؿ الدبموماسػػي الفمسػػطيني إلػػى مسػػتوى دبموماسػػي كامػػؿ، البرفػػع مسػػتوى مػػف الػػدوؿ 

عمػػى العمػػؿ اإلداري الخػػاص الػػدوؿ المسػػتقمة، بعػػد أف كانػػت فػػي السػػابؽ مجػػرد بعثػػة قنصػػمية تشػػرؼ 

http://www.pmo.gov.il/
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حيػػث وقعػػت دولػػة فمسػػطيف العديػػد مػػف االتفاقػػات الخاصػػة  ؛يف فػػي الخػػارجرعايػػا الفمسػػطينيو بمصػػالح 
بالتبادؿ الدبموماسي مع وزراء الخارجية األجانب، باعتبار أف ىذه الخطوة مف األىمية بمكاف في رفع 

سيما أف ىذه العبلقات الدبموماسية مع دوؿ العالـ الخارجي  مستوى التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني، ال
مػا قبػؿ االعتػراؼ بمركػز دولػة عضػو مراقػب بتػاريخ  ،في مراحؿ النمػو خػبلؿ الفتػرات السػابقةقد مرت 

، التػػي شػػيدت تطػػورات ممحوظػػة فػػي إقامػػة عبلقػػات دبموماسػػية ـ2012التاسػػع والعشػػريف مػػف ديسػػمبر
 ،تبادؿ المبعوثيف الدبموماسييف وصػوال إلػى إقامػة عبلقػات دبموماسػية عمػى مسػتوى السػفراءو  ،ممحوظة

رجة البعثات رات فمسطينية في الخارج، بعد أف تـ ترفيعيا مف مستوى التمثيؿ القنصمي إلى داح سففتو 
 (www.ahewar.org: 2013 ". )وادي،الدبموماسية الدائمة

حيػث أعمنػت وزارة الخارجيػة بمجيكػا، ومف ىذه الػدوؿ التػي رفعػت التمثيػؿ الدبموماسػي الفمسػطيني 
لممثميػػة العامػػة الفمسػطينية لػػدى بمجيكػػا ولوكسػمبورغ واالتحػػاد األوروبػػي " أف ا -فػػي بيػػاف ليػا -البمجيكيػة

 "(، وكػػذلؾ2013 ،24 أصػػبحت اليػػوـ بعثػػة فمسػػطيف، وأصػػبح رئػػيس البعثػػة يحمػػؿ لقػػب سػػفير".)فرانس
 ( 2013 القدس،جة سفارة".)الدنمارؾ وفنمندا يقرراف رفع التمثيؿ الدبموماسي إلى در 

التمثيػػؿ الدبموماسػػي الفمسػػطيني لػػدييا مػػف بعثػػة دبموماسػػية إلػػى ورفعػػت الحكومػػة القبرصػػية مسػػتوى 
" أبمغػػت نظيػػري لمصػػحافييف (مػػاركوليس كوزاكػػو إيراتػػو)مسػػتوى السػػفارة. " وقالػػت وزيػػرة الخارجيػػة القبرصػػية 

الفمسػطيني قػرار الحكومػة رفػع مسػتوى التمثيػؿ الدبموماسػي الفمسػطيني مػف بعثػة دبموماسػية إلػى سػفارة دولػػة 
االعتػػراؼ بالدولػػة   ـ(1988)مػػع قػػرار قبػػرص فػػي  ـ يػػأتي تماشػػياً يػػمف ىػػذا القػػرار الإ :أضػػافتفمسػػطيف، و 
دوؿ أخػػػػرى فػػػػي االتحػػػػاد األوروبػػػػي اعترفػػػػت بالدولػػػػػة  اوفػػػػي أعقػػػػاب قػػػػرارات مماثمػػػػة اتخػػػػػذتي ،الفمسػػػػطينية

 : www.iaanews.com)2013الفمسطينية".  )العرب اآلف، 

منيا بمغاريػا وجميوريػة التشػيؾ والمجػر ومالطػا وبولنػدا ورومانيػا  ،وىناؾ العديد مف الدوؿ األوروبية
زالػت تنػاقش رفػع  رفعػت التمثيػؿ الدبموماسػي الفمسػطيني لػدييا، وكػذلؾ بعػض الػدوؿ مػا ،وسموفاكيا والسػويد

سػية الفمسػطينية  فػي خطػوة الدولػة التمثيؿ الفمسطيني لدييا في الفترة األخيرة، مما يعنػي أف حصػاد الدبموما
أف يمّكػف فمسػطيف  :التػي منيػا ،أخرى يمكف االسػتفادة منيػا اً المراقب أثمرت بشكؿ متسارع، وأف ىناؾ أمور 

مف التوجو إلى محكمػة الجنايػات الدوليػة التػي يمكػف مػف خبلليػا معاقبػة إسػرائيؿ عمػى سمسػمة الجػرائـ التػي 
يطالػػػب بيػػػا الكثيػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف خاصػػػة مؤسسػػػات المجتمػػػع  ارتكبتيػػػا بحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني، التػػػي

( 17)المػػػدني والمؤسسػػػات الحقوقيػػػة التػػػي وقعػػػت عمػػػى رسػػػالة موجيػػػة لمػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس موقعػػػة مػػػف 
ف أدنػاه، منظمػػات فمسػطينية ودوليػة معنيػػة بحقػوؽ اإلنسػػاف، نكتػب إلػػيكـ ي" نحػف المػػوقعفييػػا: قػوؿمؤسسػة ت

إلػػػى نيػػػؿ اختصػػػاص المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ  آممػػػيف العمػػػؿ عمػػػى سػػػعي فمسػػػطيف
إلى نظاـ روما المنشئ لممحكمة و/ أو تقديـ إعبلف بقبوؿ اختصاص  -عمى وجو السرعة-االنضماـ 

. إف اتخػاذ ـ2002يوليػو /تمػوز األوؿ مػفالمحكمة عمى الجرائـ المرتكبة فػي األرض الفمسػطينية منػذ 

http://www.iaanews.com/
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لعدالػػة الدوليػػة لضػػحايا جػػرائـ الحػػرب والجػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية التػػي ىػػذه الخطػػوات مػػف شػػأنو ضػػماف ا
شيدتيا األراضي الفمسطينية، وىي بمثابة رسالة ميمة مفادىا أنو ال يمكف لممسئوليف عف ىذه الجرائـ 

 (2014 المنظمات الحقوقية، )رسالة ."أف يفمتوا مف العقاب

طينية عمػػى وثيقػػة تطالبػػو باالنضػػماـ وكػػاف الػػرئيس محمػػود عبػػاس اشػػترط توقيػػع الفصػػائؿ الفمسػػ
نػػو وقػػع عمػػى الورقػػة التػػي اشػػترط الػػرئيس أبػػو مػػازف أ 42إلػػى المحكمػػة، وقػػد صػػرح موسػػى أبػػو مػػرزوؽ

موافقػػػة الفصػػػائؿ عمييػػػا قبػػػؿ ذىابػػػو لمتوقيػػػع عمػػػى ميثػػػاؽ رومػػػا المميػػػد لعضػػػوية فمسػػػطيف فػػػي محكمػػػة 
 (www.ara.reuters.com: 2014) مغربي،  .الجنايات الدولية"

وبالتػػػالي تكػػػوف كافػػػة فصػػػائؿ منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية وقعػػػت عمػػػى الوثيقػػػة، ماعػػػدا حركػػػة الجيػػػاد 
 ،(فاتو بنسودة)وكذلؾ أعمنت المدعي العاـ لمحكمة الجنايات الدولية  اإلسبلمي بقيت متحفظًة عمييا.

االعتػػراؼ الػػدولي بفمسػػطيف كدولػػة فػػي الجمعيػػة  "فأ ،ليػػة عقػػدت فػػي العاصػػمة التونسػػيةخػػبلؿ نػػدوة دو 
يؤىميا لبلنضماـ لمحكمة  2012نوفمبر تشريف ثاني/   التاسع والعشريف مفالعامة لؤلمـ المتحدة في 

 (https://ar- ar.facebook.com/tjacademy :2013 )ندوة، الجنايات الدولية".

ئـ الخطيػػػرة التػػي تػػدخؿ فػػي اختصػػػاص المحكمػػة، قػػد ارتكبيػػػا ف" الجػػراإوحسػػب خبػػراء القػػانوف الػػػدولي فػػ
ومػػا سػػبقو مػػف عمميػػات عسػػكرية جػػرائـ حػػرب وجػػرائـ ضػػد  ،االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي فػػي ىجومػػو عمػػى قطػػاع غػػزة

، أف أشػار لؤلفعػاؿ التػي تشػكؿ ىػذه الجػرائـ، ومػف ـ(2009)فػي العػاـ  (غولدسػتوف)اإلنسانية، وقد سبؽ لتقريػر 
ائيمية التػػي تػػدخؿ فػػي اختصػػاص المحكمػػة مػػا يمػػي: اسػػتيداؼ المػػدنييف غيػػر المشػػاركيف فػػي بػػرز األفعػػاؿ اإلسػػر أ

ولتقػػػػديـ الخػػػػدمات الطبيػػػػة كالمشػػػػافي  ،القتػػػػاؿ، اليجػػػػـو عمػػػػى األىػػػػداؼ المدنيػػػػة المخصصػػػػة لئليػػػػواء كالمػػػػدارس
البنيػػػة التػػػي تعرضػػػت لتػػػدمير منيجػػػي واسػػػع النطػػػاؽ، تػػػدمير  ،ومركبػػػات اإلسػػػعاؼ واألحيػػػاء والمبػػػاني السػػػكنية

التحتيػػػة والمػػػواد التػػػي ال غنػػػى عنيػػػا لبقػػػاء النػػػاس، منػػػع عمميػػػات إخػػػبلء المصػػػابيف وتقػػػديـ العػػػوف لممنكػػػوبيف، 
ال ضرورة ليا، باإلضافة إلى كػؿ ذلػؾ االسػتيطاف الػذي ال  االستخداـ المفرط لمقوة واستخداـ أسمحة تحدث آالماً 

 www.pctj.ps): 2014، 43)شقير ."يتوقؼ عمى مدار الساعة ويعتبر جريمة حرب

أف ىذه الخطوة لـ تأِت بجديد، وأف المتغيػرات عمػى األرض لػـ تتغيػر سػوى الكممػات،  ويرى الباحث
بصػػفة  (كيػاف)، وأف تغييػر كممػػة (إسػػرائيؿ)ف األمػػـ المتحػدة وقراراتيػػا تقػؼ عػػاجزة أمػاـ إفواقػع الحػػاؿ يقػوؿ 

فػػي  (مراقػػب غيػػر عضػػوكممػػة )ف تغيػػر منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية مػػف قبػػؿ، لػػ االتػػي وصػػفت بيػػ ،مراقػػب
األمػػـ المتحػػدة كثيػػرًا عمػػػى أرض الواقػػع، وأف التضػػخيـ اإلعبلمػػػي الػػذي سػػبؽ ىػػذه الخطػػػوة مػػف قبػػؿ قيػػػادة 

 (إسػرائيؿ)المنظمة وأىميتيا بيدؼ االلتحاؽ في المحكمة الجنائية الدولية والتيديد بيػذه الخطػوة، ومحاكمػة 

                                                           
42

َبئت انًكتت انغٍبعً نذشكخ دًبط. دبصم عهى شٓبدح انذكتٕساِ فً انُٓذعخ انصُبعٍخ، اعتقهتّ انغهطبد األيشٌكٍخ ثتًٓخ  هوسى أبوهرزوق:  

 (www.palinfo.comذًبط، اَتخت كأٔل سئٍظ نهًكتت انغٍبعً نذًبط. )تذٌٕم أيٕال نهجٓبص انعغكشي ن
 (http://pctj.ps/ar/view_newsdetails.php?entryid=25 )مدير المركز الفمسطيني  لمعدالة االنتقالية. رزق شقير: 43

http://ara.reuters.com/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }87{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينفذ لغاية اآلف، مما يفتح الباب واسعًا حػوؿ ىػذه التسػاؤالت تجػاه عمى جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني لـ 
 قيادة منظمة التحرير الفمسطينية، وما مدى جدوى ىذه الخطوة؟.

انعكست خطوة حصوؿ فمسطيف عمى عضوية دولة مراقب في األمػـ المتحػدة، عمػى رفػع العديػد مػف الػدوؿ 
، ممػا يعنػي أف الجيػود الدبموماسػية التػي بػذلت بيػةلمتمثيؿ الدبموماسي بشكؿ متسػارع، خاصػة الػدوؿ األورو 

 والحراؾ الدبموماسي لمقيادة الفمسطينية، أدى الى نتائج ايجابية في ىذا االتجاه.
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ؤى إلاصالح الخامس الفصل يت إلاشكالياث ور سطيٌ  مًظنت التدزيز الفل

مًظنت التدزيز الفلسطيٌيت 

 إلاشكالياث ورؤى إلاصالح

 

  ول: ئشكالياث العمل الدبلىماي   الفلظطيي املبحث ألا.  

 زؤي طياطيت إلصالح مىظمت الخحسيس الفلظطيي املبحث الثاوي :. 
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 اإلشكاليات ورؤى اإلصالح منظمة التحرير الفمسطينية :خامسالفصل ال
 ؛لمتغيرات الكبيرة والتحوالت الجوىرية التي طرأت عمى مسار منظمة التحرير الفمسطينية نظراً  

ظيور خبلفات عميقة في الساحة الفمسطينية حوؿ بقاء المنظمة كإطار جامع لمكؿ  إلىألمر الذي أدى ا
لكؿ  جامعاً  إطاراً لتبقى  ؛إصبلحياات بضرورة العمؿ عمى يالفمسطيني، بدأت األصوات تعمو منذ السبعين

االنقساـ السياسي التي  ىذه األصوات حالةالفمسطينييف عمى اختبلؼ توجياتيـ ورؤاىـ، الذي زاد مف قوة 
   يقوؿ إبراىيـ أبراش:، اآلفال تزاؿ تداعياتو قائمة حتى  الذي، ـ2007عصفت بالساحة الفمسطينية عاـ 

االستنجاد بمنظمة التحرير اليوـ مرجعو أنيا إطار استطاع توحيد الشعب الفمسطيني في فترة سابقة ف " إ
جعؿ تالتغيرات في الجغرافيا واأليديولوجيا والسياسة  وألنيا تحظى بصفة تمثيمية عربية ودولية، ولكف

منظمة التحرير األولى بمفرداتيا الثبلث: منظمة، تحرير، وفمسطيف، ال تنطبؽ عمى واقع حاؿ المنظمة 
دورىا بتنظيـ  ،أو قادرة عمى ممارسة ،حيث لـ تعد المنظمة تمارس ؛الراىف أو منظمة التحرير المأمولة

داخؿ فمسطيف وال خارجيا، ولـ تعد المنظمة تمارس أو قادرة عمى ممارسة دورىا  كؿ الشعب وتعبئتو ال
كحركة تحرر وطني تمارس الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف، كما أف فمسطيف التي تـ التوافؽ حوليا بيف 

بؿ فمسطيف حسب قرارات  ،(مف البحر إلى النير)ليست فمسطيف التي يتحدث عنيا الميثاؽ  ،الفصائؿ
وسيتطرؽ ىذا  (.260: 2013عية الدولية وربما حسب ما ستتمخض عنو المفاوضات".)أبراش، الشر 
الرؤى السياسية لمفصائؿ أىـ عمى مدار تاريخيا، وكذلؾ  المنظمة فصؿ ألىـ اإلشكاليات التي واجيتال

 .واالتفاقات الموقعة لتفعيؿ دور المنظمة والشخصيات السياسية
 

 مل الدبموماسي الفمسطينيإشكاليات العالمبحث األول: 

بالورود، خاصة كما في الحالة الفمسطينية،  ي مفروشةيؽ العمؿ الدبموماسي الفمسطينلـ تكف طر        
مى كافة القرارات في ظؿ تعامميا مع عدو غاصب فاقد ألي مف األخبلؽ وعديـ اإلنسانية، فيو متمرٌد ع

ات عربية  وتدخبلت بيدؼ احتواء المنظمة، بيا عرض الحائط، وكذلؾ في ظؿ تجاذب األممية وضارب
وتخاذؿ دولي مقتصر عمى بعض المجامبلت، ومحاوالت داخمية لتشتيت القرار الفمسطيني الموحد 
والمرتبطة بأجندة خارجية، تميؿ حيث يميؿ تيار المصمحة والمنفعة الشخصية عف مصمحة الوطف، فكانت 

موماسي الفمسطيني خبلؿ مراحمو المختمفة، سيتداوؿ ىذا التحديات واإلشكاليات التي واكبت العمؿ الدب
 الفصؿ أىـ ىذه التحديات والعقبات.

 الفمسطينية والسمطة بين منظمة التحرير: ازدواجية التمثيل الدبموماسي أوالً 
منػػذ نشػػأة المنظمػػة وتشػػكيؿ مؤسسػػاتيا، مارسػػت العمػػؿ الدبموماسػػي ونسػػجت العبلقػػات الدوليػػة مػػف 

كانػػػت بمثابػػػة وزارة خارجيػػػة المنظمػػػة فوكانػػػت مسػػػئولة عػػػف العمػػػؿ الدبموماسػػػي،  ،اسػػػيةخػػػبلؿ دائرتيػػػا السي
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وتمتمؾ مف الصبلحيات والمؤىبلت لتقـو بمياميا خارج األراضي الفمسطينية، إلى أف جاءت اتفاقية أوسمو 
 التي شكمت وزارة خاصة بيا.، وقياـ السمطة الفمسطينية

الجياز المكمؼ بإدارة السياسة الخارجية لمدولة،  ،السيادةفي الدوؿ ذات  ،وُتعد وزارة الخارجية 
تعتبر األداة الرئيسية  لمعمؿ الدبموماسي والمسئولة عف تنظيـ العبلقات الخارجية الدولية والدبموماسية بيف و 

المسئوؿ المباشر عف العبلقات الدولية، وىو رئيس  ،في الدولة ذات السيادة ،الدوؿ، ويعتبر وزير الخارجية
ويقوـ بتنفيذ  ،حيث تتـ االتصاالت الدبموماسية بواسطة وزارتو مع الدوؿ األخرى ،الجياز الخارجي

لذلؾ يسمى  ،الوصؿ بيف دولتو والبعثات الخارجية المعتمدة لدييا ىمزةالسياسة الخارجية لدولتو وىو 
 برئيس الدبموماسية.

رض، أنشأت وزارة التخطيط والتعاوف فمنذ أف بدأت السمطة الفمسطينية بتشكيؿ مؤسساتيا عمى األ
الدولي، لتتولى إدارة المعونات الدولية، وتكوف مسئولة عف اإلطار العاـ لبلىتمامات الخارجية لمسمطة 

ت حركة فتح بالحكـ د، وانفر ـ1996ريعية والرئاسية عاـ بتنظيـ االنتخابات التشسمطة الفمسطينية، ثـ قامت ال
لتعطيو  ،ليجمع رئاسة المنظمة والسمطة ،وز الرئيس ياسر عرفات بمنصب الرئاسةفبعد في ىذه العممية  تقريباً 

 ـ.1996ـ، وكذلؾ االنتخابات 1993قوة وشرعية قرار المجمس المركزي 

" أف ىيمنة التنظيـ األكبر عمى مؤسسات المنظمة والسمطة، أدى إلى التداخؿ في العمؿ :ويقوؿ سميح شبيب
يف، ومارس الرئيس الفمسطيني ميامو وكاف يصدر قراراتو بصفتو رئيس المجنة واالزدواجية في مياـ المؤسست

الوقت، مما أدى إلى  والتنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فمسطيف ورئيس السمطة الفمسطينية في نفس
 (89: 2005الرئيس، وىذا التداخؿ أدى إلى تراجع دور المنظمة ومكانتيا".)شبيب،  ازدواجية دور

ؿ المجمس التشريعي الفمسطيني القانوف األساسي بعد أف عد   :"ذا اإلطار يقوؿ سعيد أبوعباهفي ىو  
، ـ2003 / مارسآذار الثامف عشر مفالمؤقت بما يتوافؽ مع استحداث منصب رئيس الوزراء في 

ف ، ونتيجة لجممة مـ2003بريؿ نيساف/ أ التاسع والعشريف مف تشكمت الحكومة الفمسطينية الخامسة في
دراكًا مف السمطة الوطنية  المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية التي شيدتيا القضية الفمسطينية، وا 

إلى  ،الفمسطينية ألىمية إدارة العبلقات الخارجية، تـ فصؿ مجالي عمؿ وزارة التخطيط والتعاوف الدولي
الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط مجاليف مستقميف عمى نحو أدى إلى إنشاء أوؿ وزارة فمسطينية لمشؤوف 

دارتيا، وذلؾ بالتنسيؽ مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية"  .السياسة الخارجية الفمسطينية وا 
 (79 :2009 )أبوعباه،

بيف الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية ووزارة  ورغـ النص الواضح لتكامؿ األدوار ما
" يمثؿ قانوف السمؾ  الدبموماسي الذي ينص عمى: ،مة القانوف الدبموماسي الفمسطينيبنص مقد ،الخارجية

الفمسطيني خطوة بالغة األىمية عمى تطوير السمؾ الدبموماسي الفمسطيني الذي أنشأتو منظمة التحرير 
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ليو، ويأتي الفمسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكوف قادرًا عمى االستمرار في حمؿ المياـ الموكمة إ
ذلؾ في إطار تكامؿ األداء الفمسطيني وبخاصية بيف الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية 

إف إقرار المجمس التشريعي الفمسطيني لقانوف السمؾ ، ووزارة الخارجية في السمطة الوطنية الفمسطينية
تحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الدبموماسي الفمسطيني ال يشكؿ مساسًا أو انتقاصًا مف منظمة ال

وىي مرجعية السمطة الوطنية الفمسطينية، وذلؾ التزامًا بما ورد في  ،الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني
(، ومارست السمطة 1: 2005 )قانوف السمؾ الدبموماسي،ساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية".القانوف األ

افة األعماؿ الدبموماسية وتبادلت البعثات الدبموماسية، وكاف الجواز الفمسطينية مف خبلؿ وزارة الخارجية ك
ارجية لمسمطة الوطنية ومف مياـ وزارة الخ بو كوثيقة مرور لمدوؿ. اً الفمسطيني ذو الموف األخضر معترف

 : اآلتيةاألمور  -مؾ الدبموماسي( في قانوف الس3حسب المادة ) -الفمسطينية

الخارجية الفمسطينية وتنفيذىا بما يخدـ المصالح الوطنية العميا لمشعب  اإلسياـ في وضع السياسة -1"
 يني.الفمسط

سبلميًا تمثيؿ فمسطيف خارجيًا وتعزيز العبلقات الفمسطينية مع الدوؿ والمنظمات الدولية واإلق -2 ميمية عربيًا وا 
 ودوليًا.

داريًا وماليًا، بما في ذ -3  تعيينات والتنقبلت وفقا لمقانوف.لؾ الاإلشراؼ عمى جميع البعثات سياسيًا وا 

 ثيؿ فمسطيف لدى الجيات الخارجية.تنمية وتطوير التعاوف الدولي مع فمسطيف وتم -4

 معيـ وتواصميـ مع شعبيـ ووطنيـ. رعاية مصالح الفمسطينييف في الخارج وتعزيز العبلقة -5

 (5:2005 الفمسطينية، .)الوقائع"زراءيصدر عف مجمس الو  لنظاـ اعتماد جواز السفر الدبموماسي وفقاً  -6

وفي بداية نشأة السمطة الفمسطينية لـ تكف إشكالية ازدواجية التمثيؿ ظاىرة لمعياف، ولـ يكف  
صراعًا عمى الصبلحيات، وذلؾ أف السمطة جاءت لمرحمة انتقالية مدتيا خمس سنوات، ومرجعيتيا منظمة 

وىي التي وقعت االتفاقيات مع الجانب اإلسرائيمي،  ،لوحيدالتحرير الفمسطينية بصفتيا الممثؿ الشرعي وا
ولـ يكف ىناؾ دور لممعارضة الفمسطينية أو حتى مشاركة في مؤسسات السمطة الفمسطينية، وأف ىذه 
المرحمة ال تحتاج إلى الدخوؿ في نقاش أو جداؿ لتوضيح طبيعة العبلقة أو تحديد صبلحيات كؿ طرؼ، 

 مطة ىو شخص واحد.وأف مف يرأس المنظمة والس

ىي وزارة الخارجية الفمسطينية التي أقرىا قانوف السمؾ الدبموماسي، أصبحت  عمى المياـ وبناءً 
، وأف التحريرمما أثر عمى دور الدائرة السياسية بمنظمة الجية التي تقوـ بكافة األعماؿ الدبموماسية، 

ارات والبعثات التي كانت تتبع الدائرة السياسية السمطة الفمسطينية ممثمة بوزارة الخارجية احتوت كافة السف
شعرت خطأ است" وحاولت السمطة الفمسطينية أف تجد تمثيبًل خارجيًا ليا، ولكنيا مى عمميا،واستحوذت ع
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ألف االعتراؼ السياسي قد أعطي فقط لمنظمة التحرير الفمسطينية، وفي الواقع نصت اتفاقية القاىرة  ؛ذلؾ
ـ، عمى أف المنظمة ىي صاحبة الحؽ في التفاوض حوؿ المسائؿ 1994يويار/ ماالرابع مف آفي 

االقتصادية والتربوية، وغيرىا نيابة عف السمطة الفمسطينية، وأف توقع مثؿ ىذه االتفاقات، كما نّصت 
ليس لمسمطة الفمسطينية أي تمثيؿ خارجي، وليس مف حقيا أف تقيـ عبلقات دبموماسية  واالتفاقات عمى أن

 :www.raialyoum.com)2014أو تنشئ قنصميات وسفارات".)قدومي، خارجية 
إذا :" 44يقوؿ فايز أبوشمالة ،وحوؿ اقتصار ممارسة العمؿ الدبموماسي عمى السمطة الفمسطينية 

لفمسطيني عمى سكاف معنى ذلؾ  قصرنا الشعب ا ،كنا قاصريف عممنا الدبموماسي عمى السمطة الفمسطينية
الفمسطينية، فإننا  بمنظمة التحرير اً ، بينما إذا كاف الحراؾ الدبموماسي مناطالغربية فقط لضفةواغزة 

، مما ينعكس عمى مجمؿ العمؿ في القرار الفمسطيني أصبحنا كشركاء فمسطينييف في المنافي والشتات
 ابمة خاصة(: مق2015)أبوشمالة، .الدبموماسي لصالح الشعب الفمسطيني"

رياض المالكي واصؿ وزير الخارجية الفمسطيني  "حيث ؛عمى األرض ىناؾ خطوات فعميةو  
ليس لمدائرة السياسية لمنظمة التحرير  ،األرض تعيد إنتاج الشكؿ القانوني واإلداري ىتطبيؽ وقائع عم

اف السمؾ الفمسطينية في تونس فقط، ولكف تعيد إنتاج دور وصبلحيات وىوية مجمؿ أطراؼ وأرك
ذيف كانوا يمثموف بالعادة الرئيس ال ،الدبموماسي الفمسطيني في الخارج وتحديدًا السفراء وكبار الدبموماسييف

عرفات، وعزز الوزير المالكي سيطرتو وصبلحياتو اإلدارية بعد أف تـ اتخاذ خطوات عممية تمحؽ  ياسر
سسات السمطة الفمسطينية وبيف الرجؿ الثاني الدائرة السياسية بوزارتو حسمًا لصراع طويؿ ومرير بيف مؤ 

صدر المالكي المزيد مف أفي منظمة التحرير ورئيس الدائرة السياسية فاروؽ القدومي، وفي ىذا السياؽ 
القرارات التي تنسجـ مع خطة موضوعة ومتوافؽ عمييا فيما يبدو لتغيير ىوية الكادر الوظيفي اإلداري 

مبلؾ وزارة الشؤوف الخارجية، وتتخذ كؿ ىذه  ىوتحويمو إل ،ائرة السياسيةمع الد الذي يعمؿ ،والدبموماسي
 (  www.alquds.co.uk:2008 ،". )بدارييفالخطوات بمصادقة وموافقة الرئيس محمود عباس

ف استئثار قيادة السمطة إ :"حوؿ ىيمنة السمطة عمى المنظمة ،ذلؾ يقوؿ ربحي حموـوفي 
لغاء دور  المنظمة،القرار والتمويؿ في الفمسطينية  في اإلمساؾ بمفاصؿ  خضاعيا  ،واختطافيا قسراً  ،ىاوا  وا 

وشؿ كؿ أنظمتيا ومنجزاتيا، والترىؿ المتعمد في مؤسساتيا إلى درجة بمغ فييا  ،لمتفرد الفئوي األعمى
مف ممثمييا وسفرائيا في الخارج  حممة جنسيات الدوؿ التي يعمموف  (82)ممثبًل وسفيرًا مف أصؿ  (57)
بداًل مف أف يكونوا ممثميف لممنظمة لدييا، ومف بيف ىؤالء  يوجد أحد  ،ييا وممثموف ليا لدى المنظمةف

وآخروف ألكثر مف  عشر سفيرًا قضى كؿ منيـ  سفيرًا في نفس البمد لفترة زادت عف  اثنيف وعشريف عامًا،
،سبعة عشر عاماً   (: مقابمة خاصة2012 ".)حمـو

                                                           
 )مقابمة شخصية(كاتب ومحمؿ سياسي ، عضو المجمس الوطني الفمسطيني. فايز أبوشمالة: 44

http://www.raialyoum.com/
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ورية ما عف طريؽ الشرعية الثإعمى أف التمثيؿ ُيكتسب  العجرمي" ويؤكد في نفس اإلطار محمود
االنتخابات الديمقراطية المتعارؼ عمييا، مؤكدًا أف منظمة التحرير  الوطني، أو في حركات التحرر

الفمسطينية اكتسبت شرعيتيا مف خبلؿ تمثيميا لمحالة الثورية الفمسطينية، وأف الخارطة السياسية التي تمثؿ 
، وىناؾ احتكار لتيار معيف ليذه المنظمة بما يقتضي 2006الفمسطيني اختمفت بعد انتخابات الشعب 

 (www.al-watan.com: 2013 إعادة بناء منظمة التحرير". )عجرمي،

:" وجػػود سياسػػة متعمػػدة مػػف أجػػؿ أف تبتمػػع السػػمطة منظمػػة 45قػػيس عبػػد الكػػريـ عػػف ىػػذه السياسػػة يقػػوؿو 
وتسػػاءؿ" إذا كانػػت السػػمطة  ،توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو بػػأف السػػمطة ىػػي أسػػاس الدولػػةالتحريػػر، الشػػيء الػػذي بػػدأ منػػذ 

يجػػػب التنبػػػو إلػػػى أف الطػػػرؼ المفػػػاوض ىػػػو و  ىػػػي مػػػف تمثػػػؿ كػػػؿ الفمسػػػطينييف فمػػػا الحاجػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر؟
المنظمػػة ولػػيس السػػمطة، والمنظمػػة ىػػي الممثػػؿ لكػػؿ الفمسػػطينييف بصػػرؼ النظػػر عػػف الحػػدود اإلقميميػػة لمدولػػة، 

 (www.milad.ps: 2013 ما السمطة تدير شؤوف الفمسطينييف في الضفة وغزة فقط".)عبد الكريـ،بين

يتوجػػب عمينػػا االعتػػراؼ بػػػأف دور  ":46حنػػا عميػػرةوعػػف تراجػػع دور المنظمػػة وتيمػػيش مؤسسػػاتيا يقػػػوؿ 
يئػػػات منظمػػػة التحريػػػر قػػػد تراجػػػع بصػػػورة كبيػػػرة بعػػػد إنشػػػاء السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية. فجميػػػع مؤسسػػػات وى

المنظمػػة توقفػػت تقريبػػًا عػػف العمػػؿ فيمػػا عػػدا المجنػػة التنفيذيػػة التػػي جػػرى دمػػج اجتماعاتيػػا مػػع اجتماعػػات مجمػػس 
الػػوزراء فيمػػا بػػات يعػػرؼ باجتماعػػات القيػػادة الفمسػػطينية، ولقػػد توقفػػت المنظمػػة مػػف الناحيػػة الفعميػػة عػػف ممارسػػة 

، وجػرى اإلبقػاء عمػى ىػذا الػدور مػف الناحيػة الرسػمية دورىا القيادي كمرجعية لمعمؿ الوطني وكقائد ليػذا النضػاؿ
، وىػػذا أمػػر غيػػر كػػاؼ وال يعكػػس طبيعػػة المرحمػػة النضػػالية التػػي يعيشػػيا الشػػعب الفمسػػطيني ،والدبموماسػػية فقػػط

   (www.albayan.ae: 2002 ، عميرة). "دورًا فعميًا وقائدًا لممنظمةالتي تتطمب 

ف إمواقػؼ القيػادات التاريخيػة لممنظمػة، ففػي تصػريح لفػاروؽ القػدومي لجريػدة التونسػية" الضػمف ي ىػذا اإلطػار و فو 
."   www.attounissia.com.tn): 2012، قدومي)ال منظمة التحرير الفمسطينية ال تمثؿ الفمسطينييف اليـو

ع يا في االتفاؽ الموقع مالسمطة الفمسطينية قامت بأخذ صبلحيات غير متفؽ عميأف ويرى الباحث 
لممارسة العمؿ الدبموماسػي الرسػمي ممػثبًل بػوزارة الخارجيػة بػداًل مػف  )إسرائيؿ(، وقامت بإنشاء جياز كامؿ

 وزارة التخطيط والتعاوف الدولي التي خصصت إلدارة المعونات والمساعدات الدولية بشكؿ أساسي .

لدبموماسػػي الفمسػػطيني بالكامػػؿ بعػػد قيػػاـ السػػمطة وزارة الخارجيػػة الفمسػػطينية، اسػػتأثرت بالعمػػؿ اف إ
وُأتبعػػػت الفمسػػػطينية بشػػػكؿ تػػػدريجي، وقامػػػت بمعظػػػـ ميػػػاـ الػػػدائرة السياسػػػية لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، 

                                                           
 .لتحرير فمسطيف مجبية الديمقراطيةل  وعضو المكتب السياسيعضو المجمس التشريعي )أبوليمى( د الكريم:قيس عب 45
( (www.alhourriah.org/article/30761 

 .وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني، الكنيسة لشؤوف العميا الرئاسية المجنة ورئيس عضو المجنة التنفيذية لممنظمة حنا عميرة: 46
((www.nad-plo.org/atemplate.php?id=206 

http://www.albayan.ae/
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السػفارات الفمسػطينية والبعثػػات الدبموماسػية لػػوزارة الخارجيػة الفمسػػطينية، وتحػوؿ معظػػـ المػوظفيف والعػػامميف 
 ة، ولـ يعد لمدائرة السياسية أي دور يذكر ىذه األياـ.فييا عمى كادر الوزار 

 الفساد في المؤسسات الدبموماسية :ثانياً 
اد دظاىرة الفساد مف الظواىر االجتماعية التي ظيرت في المجتمعات عمى مدار التاريخ، وتز  عدّ تُ 

عمؿ منظمة في ظؿ ظروؼ لة وغياب معايير الرقابة، و ءىذه الظاىرة في ظؿ غياب الشفافية والمسا
التحرير الفمسطينية واتساع عمميا وبحجـ مؤسساتيا الكبيرة والمنتشرة في أصقاع األرض، انتشر الفساد 
بشكؿ واضح لمعياف عمى كافة األصعدة اإلدارية والمالية، وبغياب التداوؿ الديمقراطي لمفاصؿ القيادة 

 المؤسسات التي نخر الفساد في ىياكميا،ىذه  إحدى، وكانت المؤسسات الدبموماسية التابعة لممنظمة افيي
بعض مظاىر الفساد  أحد مسئولي تحقيؽ لجاف مع السفراء المتيميف بالفساد، عف، 47يقوؿ عدلي صادؽو 

وبمغ مركزًا لمتفرد الوظيفي واإلداري والمالي،  " أف الوضعية الحالية جعمت مف كؿ سفارة:التي كانت سائدة
سفير مف الدوؿ التي تستضيفيا، ثـ ينفرد ال روضًا ومساعدات ماليةق حد أف تطمب بعض السفارات مراأل

عمـ المركز. مف تمؾ النماذج، قياـ الثنائي المكوف مف  أو حتى دوفبالصرؼ دونما نظاـ أو رقابة 
الصندوؽ، بتعييف األوؿ لشقيؽ الثاني، الذي يدرس في بمد آخر، عمى كشؼ سفارتو،  السفير ومعتمد

وبما  األبناء والبنات بوظائؼ كاممة، وتعييف سائقي سيارات لمبنات واألبناء، التجاوز تعييف وبمغ
ا، عمى كشؼ  يخالؼ قانوف االستخداـ في مكاتب المنظمة، كما بمغ حد إبقاء متوفيف إلى رحمة

االجتماعية، مع تعييف مياجريف  السفارة، متميزيف عف شيداء فمسطيف الذيف ُتحاؿ ممفاتيـ إلى الشؤوف
عدة، قياسًا عمى رواتب العامميف في مرات دوؿ أخرى، عمى كشؼ الموظفيف برواتب مضاعفة  إلى

الحظنا تعيينات وترقيات لذوي أسبقيات، ليصؿ العدد  الوطف، في الجيازيف المدني والعسكري، كما
 (www.adlisadek.net: 2005)صادؽ،  ."إلى نحو ستيف شخصاً 

 اً أصبح مناط أنو كما يرى فايز أبوشمالة" لدبموماسي الفمسطيني،إف ما يؤخذ عمى العامميف في السمؾ ا
ف إوحيث  بمجموعة مف األشخاص يؤدوف دورًا وظيفيًا ألىداؼ معيشية دوف الرؤيا العامة لمحمـ الفمسطيني،

مؤمنيف بالفكرة، إلى أناس يتبنوف ال موظفيف، بحاجة إلى مقتنعيف و  القضية الفمسطينية بحاجة إلى رجاؿ
 : مقابمة خاصة(2015ة ال يتبنوف الراتب آخر الشير أو بانتظار االمتيازات". )أبوشمالة، القضي

كما يقوؿ محمود العجرمي بأنو" غير  ،في اختيارىـ غياب المينيةوكذلؾ ما يؤخذ عمييـ أيضًا، 
وأف ىناؾ معايير  ،عف كؿ المعايير ى سفير واحد، وما ىو موجود بعيدقائـ وال يطبؽ حتى وال عم

لؤلشخاص الذي يتـ اختيارىـ بحيث يتـ اإلعبلف عبر الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ عف اختيار العامميف في 
                                                           

 ، سفير فمسطيف في اليند.عضو المجمس الثوري لحركة فتح كاتب ومحمؿ سياسي فمسطيني، عدلي صادق: 47
( https://ar-ar.facebook.com/adlisadek) 
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لمعمؿ في ىذا المجاؿ،  اً جديد اً ( دبموماسي25السمؾ الدبموماسي، فعمى سبيؿ المثاؿ حينما تطمب اليند )
المطموب عبر امتحانات  يتـ تقديـ الطمب مف قبؿ مميوف شخص تقريبًا، وفي النياية يتـ اختيار العدد
تـ االختيار ليكونوا رسبًل مكتوبة وشخصية وضمف معايير ومواصفات خاصة، إلى أف يتـ تصفيتيـ وي

تشمؿ العموـ والعبلقات الدولية والمغات والقانوف ( شيور 6ويمتحقوف في دبموـ لمدة )ف لوطنيـ، حقيقيي
 : مقابمة خاصة(2015مي، . )العجر "الدولي واالقتصاد والعمـو األمنية والعسكرية

طالبت السمطات الصينية ، سفارة الصيف حيث في الخارج نماذج فساد السفارات الفمسطينية بعض ومف
السفارة الفمسطينية في بكيف تسميميا السكرتير األوؿ في السفارة ويدعى محمد رمضاف، وىو قريب السفير 

سنوات بتيريب وبيع السيارات الفاخرة بعد أف حيث قاـ محمد رمضاف عمى مدار  ،حمد رمضافأالفمسطيني 
مميوف دوالر،  (15)أدخميا إلى الصيف بإعفاء جمركي بدعوى أنيا دبموماسية، و تربح مف وراء ذلؾ مبمغ 

" حسب تحقيقات إدارة الجمارؾ الصينية يشتبو أف محمد رمضاف قاـ بتيريب وبيع :وجاء في نص الرسالة
 ومخالفًا لقوانيف الضرائب لمعبلقات الدبموماسية،( فيينا)ة مخالفًا بذلؾ ميثاؽ العديد مف السيارات الدبموماسي

 (www.gerasanews.com  :2014 الخارجية الصينية، )رسالة وزارة والجمارؾ الصينية".

معترضًا فييا  محمود عباسفي الصيف أحمد رمضاف لمرئيس وفي رسالة مف السفير الفمسطيني 
عمى تعميمات فخامتكـ بأف أبمغ  بناء "صحة ذلؾ في رسالة منوتؤكد المالكي  عمى وزير الخارجية رياض

الجيات الصينية بإنياء إقامة محمد رمضاف عمى كادر السفارة وأنو لـ يعد لو أي عمؿ بالسفارة، وأف 
عرضو كتاب د. رياض  يعني رفع الحصانة الدبموماسية عف موظؼ بالسفارة ومواطف فمسطيني مما ي

وأف ذلؾ لـ يحصؿ في تاريخ العبلقات الدبموماسية أف سممت دولة موظفًا ليا أو مواطنًا لدولة  ،لبلعتقاؿ
 www.gerasanews.com) : 2014، الفمسطيني نص رسالة السفير). "أخرى ميما كانت األسباب

دبموماسي لسنوات طويمة حوؿ بعض مظاىر الذي عمؿ في السمؾ ال ،وكذلؾ يضيؼ محمود العجرمي
كاف  ييرب السبلح في اليند، رغـ العبلقة  اً ف ىناؾ سفير إ" :الفساد في السفارات الفمسطينية في الخارج

المساندة لمقضية الفمسطينية، وكذلؾ ىناؾ أحد السفراء الذيف كانوا في )كازاخستاف( حّوؿ مقر السفارة إلى 
ومسمميف مقابؿ  مف وزراء ومسئوليف زائريف عرب يتقاضى ماالً  شائنة، وكافماخور وأعماؿ ال أخبلقية و 

 : مقابمة خاصة(2015خدمات في ىذا السياؽ".)عجرمي، 

عندما يذىب سفير " ياسيًا مارسو بعض السفراء فيقوؿ:س ويرى فايز أبوشمالة أف ىناؾ فساداً 
ويطالب أف تكوف  ،ع عمى المذابح الييوديةفمسطيني  في ألمانيا ويزور مقابر الييود ويبكي ويذرؼ الدمو 

دليؿ عمى أف ىناؾ فسادًا سياسيًا سيخمؼ فسادًا إداريًا  ،الكارثة الييودية مجاؿ تدريس لمشعب الفمسطيني
 : مقابمة خاصة( 2015وماليًا".)أبوشمالة، 

http://www.gerasanews.com/
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تحرير فقط، لـ تكف قضايا الفساد تغمغمت في السفارات والمؤسسات الدبموماسية التي تتبع منظمة ال
ممثمة  ،وزارة الخارجيةفي بؿ وصؿ األمر إلى الجية المسئولة عف إدارة ومتابعة العمؿ الدبموماسي 
قاؿ منسؽ لجنة الرقابة عمى بوزيرىا رياض المالكي الذي تـ تحويؿ ممفو إلى لجنة مكافحة الفساد، وكما 

ممؼ وزير الخارجية قيد التداوؿ والمتابعة إف  ":األداء الحكومي بالمجمس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة
وأف ىذا الممؼ يتعمؽ بموضوع الجوازات  ،، إال أف المالكي لـ يتجاوب مع المجنةمنذ عاميف تقريباً 

صدار جوازات ألناس ال يستحقونيا وفؽ القانوف، ووفؽ الموائح  اإلدارية الدبموماسية وسوء استخداميا وا 
أف تقريريف صادريف عف ىيئة الرقابة عمى األداء الحكومي بو شمالة . ولفت أالمقرة مف مجمس الوزراء

دارية تتعمؽ بالخارجية، (2011و  2010)عامي  إضافة إلى شكاوى تتعمؽ  يشيراف إلى تجاوزات مالية وا 
عدـ االىتماـ بكؿ ما  فييا عف بسوء األداء الدبموماسي في بعض السفارات بالخارج مف مواطنيف يتحدثوف

 (www.aljazeera.net :2012)أبوشمالة،  ."بالفمسطينييف لو عبلقة

 التمثيل الدبموماسي الفمسطيني وتأثيره عمى االنقسام :ثالثاً 
عاشت الحركة الوطنية الفمسطينية عمى مدار تاريخيا حاالت مف االنقساـ والمعارضة ووصمت في 

عمى نفسيا حيف أقرت منظمة  ـانقسالابالساحة الفمسطينية  وبدأت ؿ فيما بينيا،بعض األحياف إلى االقتتا
بقيادة الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، وعدة فصائؿ  التحرير برنامج النقاط العشر، وتشكمت جبية الرفض

  .ـ1981التي عمقت عضويتيا في المجنة التنفيذية لغاية عاـ ، أخرى، لمعارضة نيج الحموؿ المرحمية

والسبب كما تقوؿ الجبية في بيانيا ىو:" لكي ال تتحمؿ مسئولية االنحراؼ التاريخي الذي تسير فيو قيادة 
 (www.safsaf.org :2012المنظمة".)حسيف، 

 نيةالفمسطي الساحة واستمرت حالة االنقساـ والخروج مف المنظمة في الثمانينات، حيث" شيدت
 جبية تشكيؿ ثـ ومف الفمسطيني الوطني التحالؼ تشكؿ عندما ،1984 ،1983 العاميف في انقسامات

 في ىناؾ الفمسطيني الوطني المجمس عقد وعمى ،1985 عماف اتفاؽ عمى احتجاجاً  الوطني اإلنقاذ
 (www.amin.org: 2004الحيف".)أبوليمى،  ذلؾ

، الذي سبب شرخًا كبيرًا في العبلقات الداخمية ـ1993ـ عا جاء التوقيع عمى اتفاقية أوسمو       
استقالت حادًا، وتشكمت جبية معارضة مف الفصائؿ العشر، وشخصيات قيادية  الفمسطيني، وشكؿ انقساماً 

مف عضوية المجنة التنفيذية، رفضًا ليذه االتفاقية، وانعكس ىذا الخبلؼ عمى الشارع الفمسطيني الى حد 
 جيات بيف المؤيديف لبلتفاؽ والمعارضيف.االشتباكات والموا

مت منعطفًا كبيرًا في تاريخ بؿ شك   ،عاديةباللـ تكف  التي ،2006 / يونيوأحداث حزيرافثـ جاءت      
ية التي تخص القضية القضية الفمسطينية، ودخؿ مصطمح االنقساـ الفمسطيني قاموس المصطمحات السياس

في ، ـ2007 يو نشوء سمطتيف سياسيتيف وتنفيذيتيف في عاـوانقساـ سياسي ترتب عم الفمسطينية،

http://www.aljazeera.net/
http://www.safsaf.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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االنقساـ الذي حدث بيف مكوني الشعب  والبعض يرى أف .المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية
جذوره تعود إلى بدايات االنتفاضة  " فإفوحماس، لـ يكف وليد تمؾ المحظة، الفمسطيني الرئيسيف فتح

(، وتعمقت حماسـ، وتحديدًا مع نشأة حركة المقاومة اإلسبلمية)1987الفمسطينية األولى أواخر عاـ 
ومع  1994. وفي عاـ ـ1993 رسبتمب /أيموؿ الثالث عشر مفو يوـ الفجوة أكثر بعد توقيع اتفاؽ أوسم

قياـ السمطة الفمسطينية وتسمميا غزة وأريحا وباقي المدف الفمسطينية في فترة الحقة، زاد الشرخ تعمقًا بتنفيذ 
عسكري بعد كؿ السمطة حمبلت اعتقاالت واسعة تركزت عمى قيادات حركة حماس وعناصرىا وجيازىا ال

 (www.aljazeera.net.)د االحتبلؿ"عممية ض

التسوية أف يكوف تأسيس السمطة  يومخطط (إسرائيؿ)" كاف مف أىداؼ يقوؿ إبراىيـ أبراش:
ف  الوطنية الفمسطينية حالة انقبلبية عمى منظمة التحرير وعمى المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني، وا 

وخصوصًا  -إال أف السمطة ،عند الفمسطينييف كانت السنوات األولى لتأسيس السمطة حممت آمااًل واعدة
بدأت تنزلؽ تدريجيًا بعيدًا عف اآلماؿ والطموحات الوطنية، ونعتقد أف الخمؿ  -في مرحمة ما بعد أبو عمار

 (إسرائيؿ)سواًء عمى مستوى الفساد اإلداري والمالي أو في مفاوضاتيا مع  ،الذي شاب ممارسات السمطة
نفبلت األمني، أعطى حركة حماس مزيدًا مف المبررات لتُقِدـ عمى انشقاقيا عمى مستوى الفوضى واال أو

وعميو إذا ما قصرنا مفيوـ االنقساـ عمى الجغرافيا ووحدة السمطة فوجود السمطة لـ يشكؿ حالة  وانقبلبيا.
د آؿ حاؿ انقساـ، أما إذا تحدثنا عف االنقساـ بالمفيوـ المشار إليو كتيديد وخروج عف المشروع الوطني فق

 : www.palnation.org)2009 السمطة ونيجيا لحالة انقساـ وخروج عف المشروع الوطني". )أبراش،

ولّػػػد االنقسػػػاـ السياسػػػي والجغرافػػػي إشػػػكالية فػػػي التمثيػػػؿ الفمسػػػطيني وأدواتػػػو، حيػػػث  وبطبيعـــة الحـــال
كومة راـ ا، وأخػرى تتبػع حكومػة غػزة، وبػرز الخػبلؼ عمػى أشػده أصبحت وزارة خارجية فمسطينية تتبع ح

مف الدوؿ بيذه حيف تشكمت الحكومة العاشرة وكمؼ محمود الزىار بوزارة الشئوف الخارجية واستقبمتو العديد 
اسػػػتقبمو الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار األسػػػد ونائبػػػو فػػػاروؽ الشػػػرع ووزيػػػر الخارجيػػػة حيػػػث ، الصػػػفة ومنيػػػا سػػػوريا

د المعمػػػـ، وأصػػػدر تصػػػريحًا حػػػوؿ االتفػػػاؽ عمػػػى رفػػػع التمثيػػػؿ الدبموماسػػػي السػػػوري الفمسػػػطيني السػػػوري وليػػػ
 والسماح بدخوؿ الفمسطينييف حممة جواز السمطة الفمسطينية إلى دمشؽ.

 ،الػذي عقػد فػي ماليزيػا الػوزيراف ،ونشب الخبلؼ حيف توجو لممشاركة في مؤتمر دوؿ عدـ االنحيػاز
إذ  ؛والزىػػار وزيػػرًا لمخارجيػػة أيضػػًا، وقػػد حسػػمت جولػػة الصػػراع لصػػالح القػػدوميالقػػدومي وزيػػرًا لمخارجيػػة، 

  غضب الزىار لوجود القدومي في ماليزيا وقطع زيارتو وأوقؼ مشاركتو في الوفد الفمسطيني لمقمة.

نيػػا بحاجػػة إلػػى تنظيػػؼ مػػف األسػػاس إلػػى إ" ارة الخارجيػػة عنػػد تسػػممو ليػػا قػػاؿ:وحػػوؿ موقػػؼ الزىػػار مػػف وز 
 :حيػػػػث تحولػػػػت سػػػػفارتيا وممثمياتيػػػػا بالخػػػػارج إلػػػػى أوكػػػػار تسػػػػيء إلػػػػى الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، وقػػػػاؿالػػػػرأس، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/69B04F97-E44F-47A1-9BAB-FE684FA0F435.htm
http://www.palnation.org/
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لػػػـ يحصػػػموا عمػػػى شػػػيادة  (100) مػػػف لػػػوف واحػػػد، مػػػنيـ (400) مػػػف المػػػوظفيف البػػػالغ عػػػددىـ (%99)فإ
 : www.daharchives.alhayat.com )2006الثانوية العامة".)الحياة، 

حيث" حسـ الخبلؼ المستمر بشأف  ،قرارًا يخص المرجعية التمثيمية محمود عباسثـ أصدر الرئيس 
حقيبػػة وزارة الخارجيػػة، بإصػػدار قػػرار رئاسػػي أوكػػؿ بموجبػػو المسػػؤولية إلػػى رئػػيس الػػدائرة السياسػػية لمنظمػػة 

ار، فػػػي خطػػػوة اعتبرىػػػا مراقبػػػوف بأنيػػػا التحريػػػر الفمسػػػطينية فػػػاروؽ قػػػدومي، بػػػداًل مػػػف الػػػوزير محمػػػود الزىػػػ
اسػػتباقية تيػػدؼ إلػػى منػػع حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة المرتقبػػة مػػف أي دور فػػي اإلشػػراؼ عمػػى العبلقػػات 

في رسالة وجييا إلى السػفارات الفمسػطينية فػي الخػارج،  محمود عباس الرئيس الخارجية لمسمطة، وأكد
بالتحػػدث عػػف الشػػؤوف الخارجيػػة لمفمسػػطينييف إف القػػدومي ىػػو وزيػػر خارجيػػة دولػػة فمسػػطيف والمخػػوؿ 

وتمثػػيميـ فػػي المحافػػؿ الدوليػػة بتكميػػؼ منػػو، وشػػدد فػػي الرسػػالة التػػي وجييػػا أيضػػًا إلػػى األمانػػة العامػػة 
لمجامعة العربية، عمى أف الػدائرة السياسػية لمنظمػة التحريػر ىػي التػي تقػوـ بػدور وزارة الخارجيػة، وأف 

 ،نعػػاميسػئوؿ عػف ممػؼ العبلقػػات الخارجيػة لمسػمطة الفمسػطينية". )القػدومي بوصػفو رئيسػًا ليػا ىػػو الم
2006www.archive.aawsat.com :) 

ىنا أف الصراع عمى الصبلحيات لـ يكػف وليػد لحظػة حكومػة حمػاس،" بػؿ سػبقو حػيف شػكؿ  ويذكر
حكومػػة برئاسػػتو وعػػيف نبيػػؿ شػػعت وزيػػرًا لمخارجيػػة فػػي عيػػد الػػرئيس ياسػػر عرفػػات،  الػػرئيس محمػػود عبػػاس

ووقعت أوؿ مشادة كبلمية بينو وبيف القدومي عندما بعث تعاميـ لمسفارات الفمسػطينية، ومكاتبيػا التمثيميػة،  
والجامعة العربية، وىيئة األمـ المتحدة، إضافة لممؤتمر اإلسبلمي، ومنظمة دوؿ عدـ االنحياز وغيرىا مف 

عبلقات الخارجية، ورفض القدومي ىػذا المنظمات المعنية، يطالبيا بالتعامؿ مع نبيؿ شعث كمسئوؿ عف ال
ياسػر عرفػات، لتعػود الػرئيس القرار وأثار ضػجة كبيػرة حينيػا وحسػمت القضػية لصػالح القػدومي بعػد تػدخؿ 

رئيسًا خمفًا لمراحػؿ ياسػر عرفػات، وتكميػؼ ناصػر القػدوة وزيػرًا لمخارجيػة،  الرئيس عباسمجددًا بعد انتخاب 
مؼ التمثيؿ الفمسطيني في المحافؿ الدولية، وحسػـ لصػالح القػدوة، اشترط حينيا بأف يحسـ الرئيس عباس م

وىو ما يظير جدلية ىذه الحقيقة، وكونيا منذ نشوء السمطة الفمسطينية خاضعة لؤلىواء الرئاسية ال أكثػر، 
 (51: 2008 بغض النظر عف قانوف السمؾ الدبموماسي". )عيتاني،

واستقواء وزارة  ى الدائرة السياسية لممنظمة،ذ عمكؿ ما سبؽ ذكره في ىذا اإلطار مف استحوا
الخارجية لمسمطة الفمسطينية جاء بدعـ مف رأس اليـر الذي يجمع في رئاستو ما بيف  منظمة التحرير 

 فيجب أف يكوف معبراً  بالعمؿ الدبموماسي الفمسطيني"نيوض الومف أجؿ  ،السمطة الفمسطينيةو الفمسطينية 
 جمع عميو كؿ أطياؼ العمؿ السياسيتسياسي موحد  لى برنامج عمؿا  و  موحدةسياسية فمسطينية  لرؤية

 : مقابمة خاصة(2015الفمسطيني".)أبوشمالة، 

http://www.daharchives.alhayat.com/
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ــرى الباحــث فػػي مرحمػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني أنيػػا مػػف أسػػوء مػػا مػػرت بػػو القضػػية الفمسػػطينية وانعكاسػػيا  وي
ت الدوليػػة، وذلػػؾ ألسػػباٍب عديػػدة السػػمبي عمػػى كافػػة نػػواحي الحيػػاة وخصوصػػًا التمثيػػؿ الفمسػػطيني والعبلقػػا

 -منيا:

وقوع األطراؼ الفمسطينية في تحالفات إقميمية وتعامؿ بعض الػدوؿ مػع حكػومتيف لمشػعب الفمسػطيني  -1
 واحدة في راـ ا وأخرى في غزة.

بػؿ  ،تجػاه القضػية الفمسػطينية مسػئولياتيا نفسػيا مػف استغمت بعض الدوؿ العربية ىذا االنقساـ لتعفي -2
 عمى تغذيتو ودعمو إلبقاء الفمسطينييف في حالة تناحر دائمة وانشغاليـ بأنفسيـ. بعضيا عمؿ

 لـدولية، الربية و بعض األطراؼ الع الذي تـ مف خبلؿ انتخابات تشريعية، إال أف ،رغـ تداوؿ السمطة -3
وعممػت عمػى إسػقاطيا إلثبػات أف ، الطػرؽ بكافػة إفشػاليا عمى عممت بؿ الحكـ، حماس لحركة تمّكف
وفػػػي  ،ات اإلسػػبلـ السياسػػي غيػػر قػػادرة عمػػػى الحكػػـ وأف األطػػراؼ الدوليػػة ال تعتػػرؼ بشػػرعيتياحركػػ

 ة.التي حاصرت حكومة غزة واعتقمت النواب والوزراء في الضف (،إسرائيؿ)مقدمتيـ 
اسػػتأثرت بػػو قيػػادة منظمػػة التحريػػر والسػػمطة فقػػد أمػػا بخصػػوص التمثيػػؿ الخػػارجي لمسػػمطة الفمسػػطينية  -4

وعػػدـ السػػماح لمحكومػػة التػػي شػػكمتيا حمػػاس بممارسػػة  محمػػود عبػػاسثمػػة فػػي الػػرئيس الفمسػػطينية مم
العمػػؿ الدبموماسػػي مػػف خػػبلؿ وزارة الخارجيػػة، بػػؿ كػػاف الخػػبلؼ واضػػحًا لمعيػػاف، وعممػػت عمػػى إعػػادة 

قػػانوف السػػمؾ الدبموماسػػي بػػذلؾ  ةمتجػػاوز لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ميمػػة التمثيػػؿ لمػػدائرة السياسػػية 
قبػؿ تشػػكيؿ ىػذه الحكومػػة، وأف الخػبلؼ حسػـ فػػي السػابؽ لصػػالح وزارة الخارجيػة الفمسػػطينية  المعتمػد

لػػـ ينضػػج ، وأف التػػداوؿ السػػممي قػػرارات مرتينػػة بمزاجيػػة وانتقائيػػةلمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة، ممػػا يعنػػي أف ال
 مكونات الشعب السياسية.بعد لدى 
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 ةلفمسطيني: رؤى سياسية إلصالح منظمة التحرير االمبحث الثاني

إف مفيوـ اإلصبلح لـ يكف يومًا مف األياـ مفيومًا ثانويًا أو سطحيًا لمعالجة القضايا 
التي تنحرؼ  بؿ كاف مطموبًا في كؿ المحطات وفي كافة األعماؿ والمشاكؿ التي تواجو المجتمعات،

ُد ِإال اإلْصبلَح َما " ﴿ِإْف ُأِريالرؤى، إنما يتممس قوؿ ا تعالىوالباحث إذ يقدـ ىذه  ،عف مسارىا
َلْيِو ُأِنيُب﴾)ىود مصطمح ليس فاإلصبلح (، 88، آية: اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإال ِباِ َعَمْيِو َتَوك ْمُت َواِ 

وأصبح مطمبًا مشروعًا ومتداواًل في كافة القضايا  ،كثيراً  خاصة أننا في اآلونة األخيرة نسمعو ،بالجديد
ف قياالسياسية واالقتصادي يستدعي  ـ المجتمع عمى أساس مف اإلصبلح،ة والمجتمعية بشكؿ عاـ، وا 

نيوض قواه ونخبو وطبلئعو وأبنائو بواجب اإلصبلح، فيو سبب رئيس في بناء المجتمعات واستمرارىا 
. فاإلصبلح يقصد بو" (117 :ىود، آيةُظْمـٍ َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحوَف( )يا )َوَما َكاَف َرب َؾ ِلُيْيِمَؾ اْلُقَرٰى بِ ئونما

تعديؿ أو تبديؿ نحو األفضؿ في حالة األشياء ذات النقائص، وخاصة في المؤسسات والممارسات 
زالة بعض التعسؼ و الخطأ".) قاموس و السياسية الفاسدة أو الجائرة،   كسفورد(أا 

في ظؿ  وأصبح مف الضروريات ،أمر ميـ ،أو بإعادة بناء المنظمة ،ف المطالبة بإصبلحإ
إف أية  "، وكما يقوؿ ربحي حموـ:لعديد مف التحوالت والمتغيرات والمشكبلت التي تواجييا المنظمةا

ستقود بالتأكيد إلى  إذا قّدر ليا أف تتـ، ،الفمسطينيةعممية إعادة ىيكمة وبناء جادة لمنظمة التحرير 
السياسية  -ا المؤسسيةمرافقي -بالضرورة -تقود تتسمح بيا كفاءات مؤىمة ومقتدرة ستراتيجية فاعمةا

ستراتيجية عمؿ مركزية اعبر خطاب سياسي ودبموماسي موَحدْيف يتأسساف عمى  -والدبموماسية
تتصدى لجرائـ االحتبلؿ وانتياكاتو ومخططاتو باقتدار، األمر الذي يعطي لقضيتنا زخمًا  ،واضحة

ويرفداف نضاالت شعبنا الميدانية  ،ودعمًا دولييف يعززاف مكانة المنظمة وما تمثمو في المحافؿ الدولية
بالمساندة السياسية والقانونية المطموبة، التي تشكؿ مظمة تحمي ظير مقاومينا وصمود شعبنا عند كؿ 

ألف بندقيًة مقاِومة ستجعؿ مف الكممة الدبموماسية صوتًا مدويًا  ؛حدث ساخف عمى الطريؽ النضالي
المحافؿ الدولية تعطي لبندقيتنا المقاتمة عمى أرضنا  مدروسة فيالفاعمة الكممة الومسموعًا، كما أف 

 (: مقابمة خاصة2014 ولصمود شعبنا قوة دفع ُتمكف مف تقريب االنتصار".) حموـ،
 

 أواًل: التفاىمات الموقعة إلصالح منظمة التحرير الفمسطينية
عمى فيما بينيا  تفاىمات عديدةتوافقت الفصائؿ الفمسطينية والشخصيات السياسية عمى 

كانت برعاية عربية وفي فترات زمنية متفاوتة، التي  ،فعيؿ منظمة التحرير، ووقعت عميياإصبلح وت
 مف أىميا: 
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ونتج عف ىذا الحوار برعاية مصرية، و الفصائؿ الفمسطينية في القاىرة عشر فصيبًل مف  ااثن اجتمع
التزمت فيو  (، الذيباإلطار القيادي المؤقتيو فيما بعد )سمي )بإعبلف القاىرة( والذي أصطمح عم اتفاؽ

وفيما يتعمؽ بالمنظمة" وافؽ  ،2005حتى نياية  اإلسرائيميتيدئة مع الجانب الب الفصائؿ الفمسطينية
المجتمعوف عمى تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية وفؽ أسس يتـ التراضي عمييا، بحيث تضـ 

، ومف أجؿ ؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطينيالممث ،فمسطينية بصفة المنظمةجميع القوى والفصائؿ ال
ذلؾ تـ التوافؽ عمى تشكيؿ لجنة تتولى تحديد ىذه األسس وتتشكؿ ىذه المجنة مف رئيس المجمس الوطني 

، ويدعو صائؿ وشخصيات وطنية مستقمةوأعضاء المجنة التنفيذية لممنظمة واألمناء العاميف لجميع الف
 (2005) وثيقة إعبلف القاىرة، . "المجنة التنفيذية لبلجتماعات رئيس

ولـ يحقؽ اليدؼ الذي مف أجمو  ،وىنا اصطدـ ىذا اإلطار القيادي بجممة مف التحديات والعقبات
 مف ىذه األسباب:، ف تفعيمو، كما يراىا ىاني المصريتـ تشكيمو، وأف ىناؾ أسبابًا تحوؿ دو 

أف يؤدي انضماـ حركتي حماس  ،زف وحركة فتحة، وتحديدًا الرئيس أبومافمسطينيتخشى القيادة ال "-1
ف مف دوف موافقتيما عمى شروط المجنة الرباعية يف إرىابيتيوىما مصنفتاف منظمت ،والجياد اإلسبلمي

 الدولية إلى سحب االعتراؼ الدولي بالمنظمة.

ظمة مف خبلؿ اتفاؽ اختياري، ما أف الرئيس وحركة فتح ال يريداف دخوؿ حماس والجياد إلى المن -2
بعد أف شاركت حماس  ،ييدد قيادة فتح ليا، وىي المؤسسة الوحيدة التي ال تزاؿ تقودىا بشكؿ انفرادي

 باالنتخابات المحمية والتشريعية وفازت بيا.

أف ما جاء في اتفاؽ المصالحة حوؿ تشكيؿ اإلطار المؤقت، وىو أف مدتو ستة أشير، وبحد أقصى  -3
بدليؿ عدـ بذؿ أي  ،كامؿ، ويمارس دوره إلى حيف إجراء انتخابات المجمس الوطني، لـ يكف جدياً عاـ 

 (4: 2014جيود حقيقية إلجراء انتخابات المجمس الوطني ." )المصري، 

خاصة في ىذه  ،ورغـ أف كافة الفصائؿ والشخصيات السياسية تطالب بتفعيؿ ىذا اإلطار المؤقت
عمى الشعب الفمسطيني مف انقساـ وحصار وحرب مدمرة عمى قطاع غزة،  الظروؼ الصعبة التي تمر

 أىميا: ،عدة يقترح عصاـ عدواف  مف أجؿ جعمو فاعبًل أمور

يجب وضع نظاـ عمؿ، يحدد آليات ومواعيد ونصاب انعقاده، واختيار نائب لرئيس اإلطار  "-أ
نائب الرئيس الدعوة النعقاد بصبلحيات منفصمة ومكم مة لصبلحيات الرئيس، بحيث يكوف مف حؽ 

المجمس، وحقو في ممارسة مياـ محددة في ظؿ وجود الرئيس، مع ترجيح أف يكوف ىذا المنصب مف 
 .نصيب حركة حماس حتى تشعر بجدوى العمؿ ضمف إطار قيادي لممنظمة
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توزيع مياـ العمؿ عمى أعضاء اإلطار عمى شكؿ لجاف مختصة، مثؿ: أمانة السر، والتواصؿ  -ب
 .عربي، والتواصؿ الدولي، والناطؽ الرسمي، ولجنة انتخابات المجمس الوطني، وغير ذلؾال

ستراتيجية، ؾ الكؿ الفمسطيني في القرارات االنظرًا لشمؿ مؤسسات منظمة التحرير، والحاجة إلشرا -ج
ؿ ىناؾ ضرورة النعقاد اإلطار القيادي لممنظمة بشكؿ دوري وعمى فترات متقاربة، كؿ أسبوع أو ك

 .أسبوعيف

الكؿ متفؽ عمى أف المجمس الوطني الفمسطيني، والمركزي، والمجنة التنفيذية مؤسسات غير تمثيمية،  -د
ويجب أف يأخذ اإلطار القيادي دوره وصبلحياتو بما يحقؽ الوحدة الوطنية، ويفؾ حالة الشمؿ التي تشيدىا 

عادة تشكيؿ وتفعيؿ منظمة المؤسسات الرسمية الفمسطينية، إلى حيف إجراء انتخابات المج مس الوطني وا 
 (www.felesteen.ps :2014" ) عدواف، .التحرير

  2006وثيقة األسرى -2

التي أسماىا الفمسطينيوف بوثيقة األسرى تكريمًا ليـ في أعقاب نتائج  ،وثيقة  الوفاؽ الوطنيجاءت 
ع اشتداد الحصار الذي فرض وم االنتخابات التشريعية وفوز حركة حماس وتشكيميا لمحكومة العاشرة،

وتحديدًا بيف حركتي  ،عمى حكومتيا ووقؼ المساعدات المالية ووقؼ الرواتب، ولنزع فتيؿ األزمة الداخمية
وكما يقوؿ أحد المشاركيف في صياغة وثيقة األسرى ، التي زادت وتيرتيا في تمؾ الفترة ،فتح وحماس

 ،االنفبلت األمني والصراع السياسي بيف الفصائؿ " تداعى األسرى في ظؿ:األسير المحرر روحي مشتيي
الشعب  تاتاسـ المشترؾ الذي يمكف جمع شوأخذت كثيرًا مف الجيد والوقت والمقاءات، لموصوؿ لمق

: مقابمة 2015الفمسطيني، والبحث عف الوسطية التي ال تمس ثوابت شعبنا الفمسطيني".)مشتيى، 
 وثيقة بنداً الوتضمنت ـ( باتفاؽ قيادات الحركة األسيرة، خرجت وثيقة األسرى مف سجف )ىداري ؛(خاصة

، فيما بالقاىرة 2005مارس /آذارتـ االتفاؽ عميو في  نجاز ماإفي  اإلسراع" يتعمؽ بالمنظمة وتفعيميا وىو
 ،إلييا اإلسبلمي، وانضماـ حركتي حماس والجياد منظمة التحرير الفمسطينية يتعمؽ بتطوير وتفعيؿ

لشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني في كافة تواجده، وبما يتبلءـ مع المتغيرات عمى بوصفيا الممثؿ ا
الممثؿ  ،الساحة الفمسطينية، وفؽ أسس ديمقراطية، ولتكريس حقيقة تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية

شعبنا  الشرعي والوحيد لشعبنا، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القياـ والنيوض بمسئولياتيا في قيادة
في مختمؼ الدوائر  واإلنسانية والسياسيةفي الوطف والمنافي وفي تعبئتو والدفاع عف حقوقو الوطنية 

، بما ـ2006. وأف المصمحة تقتضي تشكيؿ مجمس وطني جديد قبؿ نياية عاـ واإلقميميةوالمحافؿ الدولية 
ات شعبنا في كؿ مكاف وكافة وتجمع واإلسبلميةيضمف تمثيؿ جميع القوى والفصائؿ واألحزاب الوطنية 

القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات عمى أساس نسبي في التمثيؿ والحضور والفاعمية 
، والحفاظ عمى منظمة التحرير الفمسطينية إطارًا جبيويًا واالجتماعية والجماىيرية والسياسيةالنضالية 
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طارًا وطنيًا جامع ،عريضًا وائتبلفًا وطنيًا شامبلً  ًا لمفمسطينييف في الوطف والمنافي، ومرجعية سياسية وا 
 (2006عميا.") وثيقة األسرى، 

عمى المستوييف الرسمي والشعبي، واعتبرىا البعض أنيا  واسع يديتأبحظيت اتفاقية الوفاؽ الوطني 
، وقد أظير استطبلع لمرأي أجراه المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية تصمح لبرنامج وطني موحد

التي  ،مف الفمسطينييف يؤيدوف وثيقة الوفاؽ الوطني( %74)سحية حوؿ وثيقة األسرى، أف نحو والم
 (www.pcpsr.org) ."وضعيا األسرى في سجوف االحتبلؿ

إجراء استفتاء عمييا، عمى محمود عباس الرئيس  وأصر   ،ورغـ ذلؾ اختمفت األطراؼ عمييا في حينو
عمى نتائج االنتخابات، إلى أف تواصموا إلى صيغة  اً لخطوة التفافعارضتو حركة حماس، واعتبرت ا وىذا ما

ظ مف قبؿ حركة الجياد اإلسبلمي رغـ أف أحد قياديييا في السجف وىو بساـ السعدي حفّ وبت ،ترضي الجميع
ؿ النعقاد اإلطار المعط   أف "ىيرى مشتيما اتفؽ عميو بشأف المنظمة، وحوؿ تعطيؿ تنفيذ  .وقع عمييا
ىو الرئيس أبومازف وحركة فتح، وأف عممية اإلصبلح لممنظمة يفترض أف تكوف كينونة حتى يتـ القيادي 

اإلصبلح، والكينونة تشمؿ كافة فصائؿ العمؿ الوطني واإلسبلمي الفمسطيني وبالتالي يسيؿ وضع برنامج 
 (: مقابمة خاصة2015مشتيى، ) ونظاـ وقانوف، وال يمكف اإلصبلح إال بذلؾ".
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في ظؿ تدىور األوضاع الداخمية بيف حركتي فتح وحماس، وزيادة حدة التوتر فيما بينيما 
واالشتباكات التي وقعت بيف عناصر الطرفييف ووقوع ضحايا، وتشكيؿ القوة التنفيذية مف قبؿ حكومة 

ف قبؿ حماس لمساندتيا في فرض سيطرتيا عمى األوضاع، في ظؿ العقبات والعراقيؿ التي وضعت م
في جمع األطراؼ في مكة با بف عبد العزيز  جاءت مبادرة الممؾ عبد ،قيادات األجيزة األمنية السابقة
 الثامف مفعميو مف قبؿ القيادات الفمسطينية، في  الخروج باتفاؽ وقع تـو حوار الوفاؽ واالتفاؽ الوطني، 

صبلح  ضي قدماً " المُ :بالمنظمة نص االتفاؽوفيما يتعمؽ  ،ـ2007فبراير /شباط في إجراءات تطوير وا 
لتفاىمات القاىرة ودمشؽ، وقد جرى  منظمة التحرير الفمسطينية وتسريع عمؿ المجنة التحضيرية استناداً 

 (2007االتفاؽ عمى خطوات تفصيمية بيف الطرفيف بيذا الخصوص.")وثيقة اتفاؽ مكة، 

 ،لمسعودية لمتحرؾ إقميميًا، مما منحيا اتفاؽ مكة ىو نتاج ىامش حرية أوسع إف ":يقوؿ عزمي بشارة 
نتاج إدارة   عمى لساف بعض مف يسموف المعتدليف العرب حاليًا لقب )الشقيقة الكبرى( بدؿ مصر، وىو

نتائجو في غزة غير مضمونة،  حماس خسرتا مف الصداـ، وأفأوصمت إلى نتيجة أف حركتي فتح و  أزمات
ليس ىنالؾ ما ىو معروض ويبرر االختبلؼ  ًا قاطعًا، وألنوف الشعب الفمسطيني قد رفض االقتتاؿ رفضأو 

الموت. واتفاؽ مكة ىو نتاج وساطات عربية منفردة لؤلسؼ  حتى ،عميو جديًا حتى بمنطؽ مؤيدي التسوية
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)احتراـ( بدؿ )التزاـ( في مكة، أما  توجتيا الوساطة السعودية. وقد قبمت كممة مصرية وسورية وسعودية،
 (: 2007www.mounahada.org) بشارة،  ."دمشؽ في اؽ فقد اتفؽ عمييا عممياً بقية بنود االتف

نظرت اإلدارة األمريكية لبلتفاؽ عمى أنو" نكسة التجاىات السبلـ في الشرؽ األوسط، وأنيا ىي 
 (Shannon, 2007لممصمحة اإلسرائيمية".) الخاسر األكبر مف اتفاقية مكة وفقاً 

تجددت االشتباكات بيف األطراؼ المتصارعة ووقعت  تىح ى توقيع االتفاؽ،عم ،ع قميمةأسابي سوى لـ تمرو 
الواقع فيما  ،االنقساـ السياسي يتحوؿضحايا بيف الجانبيف، انتيت بسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة ل

 أسودتاريخًا  ـ،2007حزيراف/ يونيوالرابع عشر مف  ويسجؿ ،بيف شطري الوطف انقساـ جغرافيإلى  ،بينيما
 .تاريخ الشعب الفمسطيني في
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جاءت المبادرة اليمنية بعد سمسمة مف المقاءات التي وصفت بالفاشمة في عواصـ عربية عدة، وكانت 
صالح في رأب الصدع وتقريب وجيات نظر األطراؼ الفمسطينية عمي محاولة اليمف ورئيسيا عبد ا 

ة اتفاؽ القاىرة ث ىدفت المبادرة إلى تعزيز االتفاقات السابقة خاصالمختمفة والمنقسمة سياسيًا وجغرافيًا، حي
حركة فتح وحماس عمى المبادرة اليمنية كإطار الستئناؼ الحوار بيف  ينوافؽ نحف ممثم "ومكة، وجاء فييا

 (2008.)نص المبادرة، " ما كانت عميو قبؿ أحداث غزة إلىالحركتيف والعودة باألوضاع الفمسطينية 

ره عمى طريقتو، وكؿ طرؼ فس   ،ف عميوافبعد سويعات قبلئؿ اختمؼ الفريق ،ذا االتفاؽ طويبلً لـ يدـ ى
الدبموماسي الفرنسي المعروؼ والباحث ما قالو حسب  ،إلى التدخؿ األمريكي المباشر االتفاؽ إفشاؿويرجع 

ؿ إلى اتفاؽ صنعاء، إنو عشية التوص ":(إيؼ أوباف دوال ميسوزيير)في معيد العمـو السياسية في باريس 
، وأبمغو أف توقيع االتفاؽ مع ( بمحمود عباسجورج بوش)اتصؿ الرئيس األمريكي السابؽ ،وقبؿ التوقيع عميو

، مؤكًدا أف وزيرة الخارجية األمريكية السابقة (أنابوليس)حماس سوؼ يدفع واشنطف إلى إلغاء مؤتمر 
 www.palinfo.com))مرات بعباس".  تولت إفشاؿ العممية، واتصمت أربع (كونداليزا رايس)
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في  2009شباط/فبراير السادس والعشريف مفلمحوار الذي عقد بتاريخ  ىذا االتفاؽ ارتباطاً  عدّ يُ 
أف تتولى لجنة عميا عمى القاىرة، وبمشاركة كافة الفصائؿ الفمسطينية مف أجؿ إنياء حالة االنقساـ، 

 /نيساف الرابع مفتنفيذه، وتـ توقيعو في  ة عربية اإلشراؼ والمتابعة عمىبرئاسة مصرية وبمشارك
 ،" تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية وفؽ أسس يتـ التراضي عميو، وشمؿ البند األوؿـ2011أبريؿ

، وكما ورد في ـ2005مارسآذار/  القاىرة  التفاؽبحيث تضـ جميع القوى والفصائؿ الفمسطينية وفقًا 
فيما يتعمؽ بتطوير وتفعيؿ منظمة التحرير  ـ،2006يونيو حزيراف/ فقرة الثانية مف وثيقة الوفاؽ الوطني ال

وفؽ أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير  ،كؿ القوى والفصائؿ إلييا وانضماـ ،الفمسطينية
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، بما يتبلءـ مع التغيرات في أماكف تواجده كافة (الفمسطيني مشعبلالممثؿ الشرعي والوحيد ) ،الفمسطينية
القياـ والنيوض بمسؤولياتيا في قيادة  عمىعمى الساحة الفمسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير 

في الوطف والمنافي وفي تعبئتو والدفاع عف حقوقو الوطنية والسياسية واإلنسانية في الدوائر  شعبال
المصمحة الوطنية تقتضي تشكيؿ مجمس وطني جديد والمحافؿ والمجاالت الدولية واإلقميمية كافة. إف 

 ،بما يضمف تمثيؿ القوى والفصائؿ واألحزاب الوطنية واإلسبلمية جميعيا ،)طبقًا لمتوقيتات المحددة(
والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة،  ،في كؿ مكاف الفمسطيني شعبالوتجمعات 
وفؽ آليات  االنتخاباتحيث يتعذر إجراء  ،لتمثيؿ النسبي وبالتوافؽحيثما أمكف ووفقًا لمبدأ ا باالنتخابات

والحفاظ عمى منظمة التحرير الفمسطينية  ،ـ2005مارس آذار/ القاىرة  اتفاؽتضعيا المجنة المنبثقة عف 
طارًا جامعًا ومرجعية سياسية عميا لمفمسطينييف في الوط ف إطارًا جبيويًا عريضًا وائتبلفًا وطنيًا شامبًل وا 

المجمس التشريعي وتجري  انتخاباتبحيث تتزامف مع  ،سنوات (4)والمنافي. والية المجمس الوطني 
المجمس الوطني وفؽ مبدأ التمثيؿ النسبي الكامؿ وبقانوف يتفؽ عميو، وبالتوافؽ في المواقع التي  انتخابات

 (2011 الفمسطيني، الوطني الوفاؽ اتفاقية) .انتخاباتيتعذر فييا إجراء 

 مف أىـ القرارات التي نصت عمييا االتفاقية بخصوص تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية:"و 

( لجنة 2005تشكؿ المجنة المكمفة بتطوير منظمة التحرير الفمسطينية )حسب إعبلف القاىرة مارس  -
 .العتمادهلممجمس الوطني الفمسطيني ورفعو إلييا  االنتخاباتمتخصصة إلعداد قانوف 

 باستكماؿ( 2005جنة المكمفة بتطوير منظمة التحرير الفمسطينية )حسب إعبلف القاىرة تقوـ الم -
 .االتفاؽليا فور البدء في تنفيذ ىذا  اجتماعتشكيميا وعقد أوؿ 

تقوـ المجنة بتحديد العبلقة بيف المؤسسات واليياكؿ والمياـ لكؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية  -
خاصة العبلقة بيف المجمس الوطني والمجمس التشريعي، وبما يحافظ عمى  والسمطة الوطنية الفمسطينية،

ينيما في الصبلحيات ب االزدواجيةمرجعية منظمة التحرير الفمسطينية لمسمطة الفمسطينية، ويضمف عدـ 
 والمسؤوليات.

ومع التأكيد عمى صبلحيات المجنة التنفيذية وسائر  ،المجمس الوطني الجديد انتخاب ولحيف
 -2005 حسب إعبلف القاىرة-ات المنظمة تقوـ المجنة المكمفة بتطوير منظمة التحرير الفمسطينية مؤسس

 وتكوف مياميا كالتالي: ،ليا كإطار قيادي مؤقت اجتماعتشكيميا وعقد أوؿ  باستكماؿ

 * وضع األسس واآلليات لممجمس الوطني الفمسطيني.

 القرارات بشأنيا بالتوافؽ. واتخاذلوطني * معالجة القضايا المصيرية في الشأف السياسي وا
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األوؿ في القاىرة لبحث آليات  اجتماعيامتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عف الحوار وتعقد * 
 (2011اتفاقية الوفاؽ الوطني الفمسطيني، ) ."عمميا
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الحة بيف األطراؼ لتي بذلت مف أجؿ إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصضمف الجيود العربية ا
وبمبادرة مف أمير  ،، أقدمت الدوحةوحراؾ الربيع العربي اإلقميميةالفمسطينية، وفي ظؿ المتغيرات 

 محمود عباسفمسطينية ممثمة بالرئيس دعوة القيادة العمى  دولة قطر الشيخ خميفة بف حمد آؿ ثاني
والمتفؽ عمييا سابقًا في حوارات  ،وخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحماس لتنفيذ بنود المصالحة

جاء البند األوؿ" القاىرة ومكة ووضع آليات التنفيذ وتذليؿ العقبات أماميا، ومف ضمف بنود االتفاؽ 
التأكيد عمى االستمرار بخطوات تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية وتطويرىا مف خبلؿ إعادة تشكيؿ 

، كما تـ االتفاؽ عمى عقد تخابات التشريعيةمتزامف مع االن المجمس الوطني الفمسطيني بشكؿ
شباط/ الثامف عشر مف االجتماع الثاني لمجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية وتطويره في 

 (   2012في القاىرة.") وثيقة إعبلف الدوحة،  ـ،2012فبراير

:   و( حيث قاؿرئيس حكومتيا )نتنياىوجاء الرد اإلسرائيمي عمى توقيع االتفاؽ مباشرة عمى لساف 
ما السبلـ مع أنو يختار ترؾ طريؽ السبلـ، و إفي حاؿ قاـ أبومازف بتطبيؽ ما تـ توقيعو في الدوحة ف" 

 ((www.masress.com. "حماس أو السبلـ مع )إسرائيؿ(
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فد بعد سمسمة مف المقاءات التي عقدت بيف وفد منظمة التحرير الفمسطينية وو  الشاطئجاء اتفاؽ 
الثالث بتاريخ  ،بغزة الشاطئفي مخيـ ، إسماعيؿ ىنيةحركة حماس في منزؿ رئيس حكومة حماس 

وبخصوص  .بيدؼ إنياء االنقساـ وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة، ـ2014أبريؿ/والعشريف مف نيساف
" تـ االتفاؽ عمى عقد لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية، لممارسة مياميا المنظمة

نصوص عمييا في االتفاقات، في غضوف خمسة أسابيع مف تاريخو، والتأكيد عمى دورية وتواصؿ الم
 (2014) بياف اتفاؽ الشاطئ،  ."اجتماعاتيا بعد ذلؾ

في ىذا التوقيت، جاءت بسبب المأزؽ الكبير الذي ُيواجيانو،  االتفاؽأف موافقة الطرفْيف عمى توقيع "
عمى نجاح المفاوضات مع  ازف( وسمطة راـ ا، فشؿ رىانيما تماماً مفمحمود عباس )أبو ، عمى ِحدة كؿٍّ 
 في غّزة، فضبًل عف ُعزلة سياسية تاّمة، عربياً  خانقاً  وحماس تواجو حصاراً  ،ولـ يحّقؽ أدنى تقدـ (إسرائيؿ)

أف  تبراً ، بسبب تداعيات األزمة السياسية المصرية والمأزؽ الذي تواجيو جماعة اإلخواف المسمميف، معودولياً 
 (www.swissinfo.ch/ara  :2014)طو، االتفاؽ جاء في محاولة مف ِكبل الطرفْيف لكسر مأزقو".
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ونتج عف ىذا االتفاؽ خطوات عممية في تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاسة رامي الحمد 
 وحترا زالتكانت وال  بقية الممفات والتي تتعثر مع ذلؾ و وأنيى وجود حكومتيف في الضفة وغزة، ا، 

 خاصة ممؼ انعقاد اإلطار القيادي لممنظمة. ،مكانيا

 يمي: تو لبنود االتفاقيات، مااءمف خبلؿ قر يرى الباحث 

اف عبارة ، وأف ما تـ برعاية عربية ك2005أف كافة االتفاقيات التي وقعت كاف أساسيا اتفاؽ القاىرة  -
  ف آليات التنفيذ فقط وعف معالجة المعيقات ليا.والبحث ع ،عميو في القاىرة تععف التأكيد عمى ما وق  

 ،انعداـ الثقةإلى خر مما أدى بت أدراج التسويؼ ولوـ كؿ طرؼ لآلأف جميع االتفاقيات لـ تحتـر وذى -
 بسبب تدخؿ أطراؼ خارجية عممت عمى إفشاليا.و 

حرير الفمسطينية، شممت جميع االتفاقيات التي تـ التوقيع عمييا، ضرورة اصبلح وتفعيؿ منظمة الت -
 وأخذت حيزًا كبيرًا في ىذه التفاىمات.

التي ترى تآكؿ دورىا وانقراضيا في الشارع  وغيرىا، ،المنظمة المنضوية تحت ىناؾ بعض الفصائؿأف  -
 .، وتعمؿ عمى اعاقة تنفيذ ىذه االتفاقات، تمعب دورًا سمبياً الفمسطيني

، لنسج العبلقات مع الدوؿ الراعية ليذه االتفاقيات، وأنيا فتحت ىذه المقاءات الباب واسعًا لحركة حماس -
ال بد مف التعامؿ معو، رغـ اعتراؼ الدوؿ بمنظمة التحرير الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب طرؼ أساسي 

  الفمسطيني.

 : رؤى إصالحية لألطراف السياسية الفاعمةثانياً 
 (فتحالتحرير الوطني ) حركة-1

ألولى في منظمة التحرير الفمسطينية عمى مبدأ ضرورة إصبلحيا، بدأت حركة فتح خطواتيا ا
أداة بيد الدوؿ العربية، في حينو كانت تعتبرىا  قد، و والتخمص مف التبعية وجعؿ القرار الفمسطيني مستقبلً 

عادة البناء لممنظمة، إال أف ىناؾ  ورغـ الضبابية لمموقؼ الرسمي لحركة فتح مف عممية اإلصبلح وا 
يقوؿ دماء جديدة في روح المنظمة،  ضخّ مف حيف آلخر مطالبة باإلصبلح و  عمويادية فييا تق اً أصوات

ف الخمؿ الحاصؿ في الجسد إ" :غساف الشكعة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
لى ف منظمة التحرير بحاجة إإجزءًا مف المسؤولية،  الفمسطيني ال يتحممو شخص بعينو، فالجميع يتحمؿ

، الذي ينص عمى إعادة تشكيؿ المجمس ـ2005 إصبلح وتطوير، وليكف ذلؾ حسب اتفاؽ القاىرة عاـ
النسبية، وعميو فمتطرح كافة الفصائؿ برامجيا السياسية،  الوطني عمى قاعدة االنتخابات عبر الطريقة

 يختار".القرار، وعبر صناديؽ االنتخابات بإمكانو أف يحدد مف  والشعب الفمسطيني ىو صاحب

 ( www.insanonline.net:2009 )الشكعة،
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قد تراجع بعد قياـ السمطة الوطنية  المنظمة دور " إف  :48وفي ىذا اإلطار يقوؿ مرواف البرغوثي 
مصابة باليـر والعجز وتفتقد لمحيوية التي يتمتع بيا الشعب الفمسطيني،  الفمسطينية بما أف مؤسساتيا

ثقؿ شعبي  ىنالؾ قوى فمسطينية ليا االنتخابات التشريعية األخيرة أظيرت أف   أف   المنظمة، كما الذي تمثمو
لعبت دورًا نضاليًا بارزًا  التي ،إضافة لحركة الجياد اإلسبلمي المنظمةمة في وىي غير ممث   ،كبير مثؿ حماس

ىا وانتخاب لمشعب الفمسطيني فبل بد مف تطوير يا في انتفاضة األقصى وفي المقاومة، وحتى يكتمؿ تمثيم
جديد ولجنة تنفيذية جديدة، وقد أكدت وثيقة الوفاؽ الوطني )وثيقة  مجمس وطني جديد ومجمس مركزي

وليس  ويجب التأكيد عمى أف المطموب إصبلح المنظمة وتطويرىا .القاىرة مف قبميا عمى ذلؾ األسرى( واتفاؽ
  : www.aya2abd.blogspot.com)2009البرغوثي، .)"عنيا أو تدميرىا إنشاء بديؿ

:" إف تفعيؿ دور 49ماجد أبو شمالة وعف وجية نظر أخرى حوؿ انضماـ الفصائؿ لممنظمة يقوؿ
وال يجوز الدخوؿ إلييا قبؿ إيجاد  ،منظمة التحرير الفمسطينية يحتاج إلى االتفاؽ حوؿ برنامج المنظمة

ؽ عميو مف قبؿ الجميع، وال يجوز ألي عضو أف يدخؿ منظمة التحرير الفمسطينية البرنامج الوطني المتف
وىو غير مقتنع ببرنامجيا، وأف برنامج منظمة التحرير الفمسطينية يجب أف يكوف ممزمًا لكافة أعضاء 
المجمس الوطني، كما أكد عمى ضرورة االلتفاؼ حوؿ برنامج وطني تتفؽ عميو كافة فصائؿ العمؿ 

واإلسبلمي لمدخوؿ إلى منظمة التحرير الفمسطينية وليس الدخوؿ لنسؼ برنامجيا ووضع برنامج الوطني 
 (: 2006www.almoslim.net)أبوشمالة،  بديؿ".

أصحاب تيار أوسمو )ال دور لممنظمة اآلف، ألف مافيا السمطة  "أنو 50حساـ خضربدوره يرى 
إف ف ،لؤلسؼ، و ة لمصالحيـ وامتيازاتيـ الشخصيةعطموا المنظمة وأذابوىا واستخدموىا شماع (االقتصادي

منظمة التحرير الفمسطينية اآلف ىي بند صرؼ شبو مشموؿ في موازنة مكتب الرئيس ضمف ميزانية لمسمطة 
عتقد أف الحديث عف المنظمة اآلف في ظؿ ىذه القيادة وىذه أغير قابمة لمتطبيؽ وغير خاضعة لقانوف، و 

ضعاؼ أدوارىا  التي قامت ،المرحمة السياسية عمى أساس ضرب وتدمير كؿ مف فتح ومنظمة التحرير وا 
نشاء وليد مسخ عمى أساس حؿ اقتصادي مرحمي نفعي وشخصي لقاد ،وتذويب شخصيتيا االعتبارية  ةوا 

عمى حساب  ،بوقاحة غير مسبوقة في تاريخ الثورات ،خانوا األمانة الوطنية وتاجروا بنا عمى رؤوس األشياد
بأنيا  عمماً  ،ية وحقوقنا السياسية. إف منظمة التحرير اآلف مؤسسة خاوية ليا خوار ثور ال أكثرقضيتنا الوطن

                                                           
في سجوف االحتبلؿ  خمس مؤبداتحكوـ م وأسير ،عف كتمة فتح البرلمانية النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني مروان البرغوثي: 48

 (www.plc.gov.ps/ar/deputy_details.aspx?id=148 )اإلسرائيمي.
 ، أسير سابؽ.، وعضو التعبئة والتنظيـ في حركة فتحئب في المجمس التشريعي الفمسطينيالنا ماجد أبوشمالة: 49
( https://www.facebook.com/majedshamaleh) 

 في الطبلبية الشبيبة حركة ومؤسسي قادة أحد المجمس التشريعي عف حركة فتح، وعضو المجمس الوطني الفمسطيني.النائب في  حسام خضر: 50
 .لبناف جنوب إلى 13/1/1988 في اإلبعاد قرار ونفذ جريحاً  اعتقالو بعداألولى  اإلنتفاضة في المبعديف أوائؿ مف كاف، الوطنية النجاح جامعة

( https://www.facebook.com/hussamkhaderpage) 

http://www.aya2abd.blogspot.com/
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وكاف يجب أف نعمؿ عمى تطوير برنامجيا السياسي  ،شكمت ىويتنا الوطنية وجمعت قوى شعبنا السياسية
 (2002البياف،  )جريدة ".الوطني ال أف نجعميا أكثر مؤسسة بيروقراطية في تاريخنا

 (حماس)حركة المقاومة اإلسالمية  -2

أخذت العبلقة بيف حركة المقاومة اإلسبلمية ومنظمة التحرير الفمسطينية أشكااًل متعددة مف 
قيادة الشعب الفمسطيني وتمثيمو دوف معارضة بالتنافس والرؤى، بعد أف استفردت المنظمة لفترة مف الزمف 

وساط مع بداية االنتفاضة األولى وانتشارىا في أ ،اتيإلى أف ظيرت حركة حماس في أواخر الثمانين
ولقد حددت موقفيا مف منظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا، فقد ذكرت  الشعب الفمسطيني وتنامييا،

المادة السابعة والعشروف مف ميثاقيا بأف" منظمة التحرير الفمسطينية مف أقرب المقربيف إلى حركة 
األب أو األخ أو القريب أو الصديؽ، وىؿ يجفو المسمـ أباه أو أخاه أو قريبو أو المقاومة اإلسبلمية، ففييا 

 (1988فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترؾ".) ميثاؽ حماس،  ،صديقو

       ىا، مف مبدأ أفءاحتوا ،في بداية نشأة حركة حماس ،وقد حاولت منظمة التحرير الفمسطينية
يؤدوف واجبيـ في تحرير وطنيـ  ،أعضاء طبيعيوف في منظمة التحرير الفمسطينية جميعاً " الفمسطينيوف 

)المادة الرابعة مف الميثاؽ .والشعب الفمسطيني ىو القاعدة الكبرى ليذه المنظمة" ،قدر طاقاتيـ وكفاءاتيـ
، وبدأت يايلإنضماـ بد لكؿ الفصائؿ العاممة عمى الساحة الفمسطينية مف اال وليذا ال ؛الوطني الفمسطيني(

، ـ1990المفاوضات عمى انضماميا  إلى المجمس الوطني الفمسطيني في لقاء جمعيما في السوداف عاـ 
حصة في رت حماس أف تمثيميا الشعبي يتجاوز األربعيف بالمائة وعميو طالبت بيذه الوفي حينو قد  

عرفات، وأكـر ىنية،  وموسى أبو  ياسر الوفديف تأىـ القيادات التي مثممؤسسات المنظمة، وكاف مف 
،  بيدؼ التوصؿ لتفاىمات ـ1993، وكانت لقاءات أخرى في القاىرة وعماف عاـ وخيري األغا مرزوؽ،

حالت فأف تباعد المواقؼ حوؿ نسبة التمثيؿ  ىس لمنظمة التحرير الفمسطينية، إلحوؿ دخوؿ حركة حما
 www.alquds.com): 2014 ".)يوسؼ،دوف تحقيؽ ذلؾ

ـ، ووثيقة  2005مارس آذار/  الثبلثيف مفأ الحديث بشكؿ أكثر فاعمية منذ إعبلف القاىرة في وبد
ـ، واتفاؽ المصالحة في 2007فبرايرشباط/ ـ، واتفاؽ مكة في 2006يونيو حزيراف/ الوفاؽ الوطني في 

ة، ويقوؿ ـ، ومف خبلؿ ىذه المحاوالت تركت حماس مسألة حجـ تمثيميا ولـ تعد مشكم2011مايو  آيار/
خالد مشعؿ حوؿ قبوؿ المنظمة كمرجعية:" لقد قبمنا نحف وغيرنا أف تكوف المرجعية الوطنية ىي منظمة 

 يولكف يقتض التحرير، بؿ نرحب بذلؾ ونسعى إليو بقوة خاصة أننا توافقنا فمسطينيًا عمى ذلؾ مرارًا،
عادة بنائيا ليدخميا الجميع، كي تعبر عنا جميعًا وعف ش عبنا وقضيتنا، فبل معنى لمرجعية إصبلحيا وا 

ف   ،وطنية ال يشارؾ فييا الجميع، وال تسير بالتوافؽ العاـ، وبناء مؤسساتيا ديمقراطياً  مرجعية األمر  وا 
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مقبولة، ونحف نصر عمى بناء مرجعية حقيقية توحد الشعب الفمسطيني، وتضـ كؿ  الواقع لـ تكف ولـ تعدْ 
  www.assabeel.net ) :2012 األردنية، القوى في الداخؿ والخارج".) السبيؿ

وكذلؾ" تنظر حماس إلى منظمة التحرير الفمسطينية كإطار ناظـ لمحالة الفمسطينية والممثؿ الوحيد لشعبنا في 
 (27: 2010)يوسؼ، ر عف الكؿ الفمسطيني الوطني واإلسبلمي".حاؿ أعيد بناؤىا بشكؿ ديمقراطي يعب  

كما يقوؿ أسامة  ،نقاط ظمة التحرير الفمسطينية عمى ثبلثوتعتمد رؤية حركة حماس إلصبلح من
 ،ضرورة أف ترتكز عممية اإلصبلح عمى أساس سياسي ومؤسسي وديمقراطي، وثانياً  ،" األولى:حمداف

ؼ ما حقًا في يجب أف يشارؾ الجميع في إعادة بناء المنظمة، وأف ال يستثنى أحد، وأف ال يعطى طر 
أف تكوف عممية اختيار ممثمي الشعب  ،رفض مشاركة أي طرؼ فمسطيني في إعادة البناء، وثالثاً 

الفمسطيني  في ىذه المنظمة مف خبلؿ االنتخابات المباشرة، وتكوف حرية االختيار والرقابة لمشعب 
ى إلى نشر حالة الفساد، األمر الذي أد ؛الفمسطيني دوف أف تصبح المنظمة مرتعًا لمحصص والمزايدات

 (www.palinfo.com : 2007)حمداف، ومف ثـ االنييار الحاصؿ في مؤسسات المنظمة".

 الجبية الشعبية لتحرير فمسطين -3

لـ تكف مطالب الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بإصبلح منظمة التحرير الفمسطينية ومؤسساتيا 
" حاولنا إصبلح بنية ىذه :كما يقوؿ جورج حبش ،كانت بالجديدة، فمنذ السنوات األولى لنشأة المنظمة

لى دورىا المنشود، وكانت محاولتنا األولى عمى ىذا الصعيد في العاـ  المؤسسات بما يعيد االعتبار إلييا وا 
ثر إشكاالت فتح إ، وعمى ـ1983حيف قدمنا ورقة إصبلح سياسية وأخرى تنظيمية، وفي العاـ  ،ـ1979

األمور مجددًا نحو إرساء صيغة تنظيمية إلصبلح منظمة التحرير، وتقدمنا بورقة  الداخمية، حاولنا دفع
 طرحنا خبلليا تصورًا متكامبًل إلصبلح المؤسسة السياسية الفمسطينية، ولـ تمؽَ  (اإلصبلح الديمقراطي)

ثر إوعمى ـ، 1987وبقيت األمور عمى حاليا. وفي العاـ  ،ىذه الورقة أية استجابة مف الطرؼ المييمف
الساحة الفمسطينية والعودة إلى الوحدة الوطنية في المؤتمر الوطني الثامف عشر، حاولنا ولـ ننجح  لتئاـا

والدور السمبي الذي لعبتو بعض  ،بسبب تمترس القيادة المتنفذة ودفاعيا المستميت عف مواقعيا
 (38-35: 1995 )حبش،الفصائؿ."

 مف حزيراف شير في عدف في توقع التي (،ائرالجز  -عدف)ومف ضمف ىذه المحاوالت اتفاقية 
 ":االتفاؽ عميو نص ما أىـ مف كاف و، الفمسطيني الديمقراطي التحالؼ و فتح حركة بيف ـ1984 عاـ

 تنظيـ إعادة في واإلسراع معيا التعاطي وعدـ المنطقة في المطروحة األمريكية المشاريع جميع رفض
 وانتخاب المنظمة مؤسسات في الجماعية القيادة وتعزيز ةديمقراطي أسس عمى التحرير منظمة وتفعيؿ
 في واإلسراع المنظمة في الفمسطينية والقوى الفصائؿ جميع مشاركة وضماف التنفيذية المجنة لرئيس نائب

http://www.assabeel.net/
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الخامس  تاريخ تتجاوز ال فترة في جديدة تنفيذية لجنة النتخاب عشر السابعة الوطني المجمس جمسة عقد
 (www.paldf.net: 2008تقرير اخباري، ـ".)1984 أيموؿ عشر مف

مشاركتيا في اجتماعات  تعميؽإلى تجميد و  -مف مرة في أكثر -ووصمت األمور في الجبية الشعبية
كانت مف خبلؿ تشكيؿ جبية الرفض، التي تزعمتيا  ،عمى سياساتيا المجنة التنفيذية لممنظمة احتجاجاً 

بسبب قرار ، 51كما تقوؿ خالدة جرارلممفاوضات،  العودةعند  وكاف آخرىا لبرنامج الحؿ المرحمي، رفضاً 
الجبية الشعبية  "أف و في مؤتمر صحفيتفي بياف الجبية الذي تم القيادة المتنفذة في المنظمة، وجاء ذلؾ

لتحرير فمسطيف تعمف عف تعميؽ مشاركتيا في اجتماعات المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، 
داعيات والتنازالت الخطيرة لسياسة التنازالت والعودة لممفاوضات في ظؿ الشروط األمريكية وتحذر مف الت
 ،عف قرارات المجمس المركزي خطيراً  ؿ تراجعاً مثّ ف قرار العودة إلى المفاوضات المباشرة يُ أالصييونية، و 

ني في مخاطبة اآلخريف شكؿ طريقة اتخاذه إساءة لمنظمة التحرير، ويقمب معادلة االستناد لمقرار الوطتو 
وأف الجبية الشعبية ناضمت وستبقى تناضؿ مف أجؿ إصبلح منظمة  وتصميب الموقؼ الرسمي العربي.

عادة بنائيا عمى أسس وطنية وديمقراطية عبر االنتخابات الشاممة عمى أساس التمثيؿ  التحرير وتطويرىا وا 
 ."2006ووثيقة الوفاؽ الوطني في حزيراف ، ـ2005لما جاء في إعبلف القاىرة  وفقاً  ،النسبي الكامؿ

 (2010بياف الجبية، )

التي  ة الحوار الوطنير منظمة التحرير فقد جاءت في مباد إلصبلحوحوؿ رؤية الجبية الشعبية 
 مف أىـ ىذه البنود:قدمتيا في حينو، و 

يا وقدرة ما أصاب مؤسسات المنظمة ودورىا مف ضعؼ وشيخوخة وتقادـ، أّثر سمبيًا عمى مكانت"  -
مؤسساتيا عمى القياـ بالميمات والدور القيادي والتمثيمي لممنظمة، ما يدعو إلى اإلسراع في تفعيؿ 

وفقًا  ،، وباالنتخاباتوديمقراطيمؤسسات المنظمة وتطويرىا بإعادة بنائيا عمى أساس برنامج وطني 
ؽ الوطني الذي يحافظ عمى لنظاميا األساسي وعمى أساس التمثيؿ النسبي حيثما أمكف ذلؾ، وبالتواف

ممكنة في المواقع التي يتعذر عمينا إجراء االنتخابات فييا ليتعزز ويترسخ  ديمقراطيةأوسع خيارات 
 دور المنظمة ومكانتيا باعتبارىا الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني في كؿ أماكف تواجده. 

ماع الوطني وااللتزاـ بوثيقة االستقبلؿ باعتبارىا إعادة االعتبار لمميثاؽ الوطني والتمسؾ بثوابت اإلج -
 (2006".)نص المبادرة، المرجعية والناظـ لمبرامج والسياسات الفمسطينية

 آذاناً  أف محاوالت االصبلح التي سعت الييا الجبية الشعبية منذ فترة مبكرة، لـ تمؽَ  يرى الباحث
لمجنة التنفيذية تارة، وتشكيؿ جبية لممعارضة صاغية مف قبؿ قيادة المنظمة، رغـ تجميد عضويتيا في ا

                                                           
 (http://pflp.ps )النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني.القيادية في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، و  خالدة جرار: 51
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تارة أخرى. وكانت محاوالت احتواء المعارضة مف قبؿ قيادة المنظمة، لتمرير بعض القضايا، كما حدث 
 .والتنظيمية السياسية االتفاؽ بنود مف بند أي ينفذ لـ حيثالجزائر  -في اتفاقية عدف

 الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين -4

حسب بياف  ،خرىاآإلصبلح المنظمة في مراحؿ متعددة كاف  مطالب الجبية الديمقراطية جاءت
" توقفت المجنة المركزية أماـ األوضاع المتردية التي انحدرت إلييا أوضاع :تقوؿ فيو ذيلجنتيا المركزية ال

يث يجري بشكؿ ومكونات منظمة التحرير الفمسطينية بيياكميا وأطرىا ومؤسساتيا وىيئاتيا القيادية، ح
منيجي تعطيميا وتغييبيا، ومصادرة صبلحياتيا ودورىا، تارة عمى أيدي إدارات ومؤسسات السمطة 
الفمسطينية وأخرى عمى أيدي مكونات مؤسسة الرئاسة. إف المجنة المركزية تبلحظ المستوى الخطير 

ؿ قرارات ىيئاتيا تحوّ  لتراجع حضور ودور منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا جبية وطنية متحدة،
مف قرارات ممزمة تتطمب االحتراـ إلى قرارات  ،بدءًا بالمجنة التنفيذية وانتياء بالمجمس المركزي ،القيادية

ذات طابع استشاري، األمر الذي يعكس مدى تدىور أوضاعيا، ويعكس الحاجة الماسة لموقؼ مسئوؿ 
مور إلى نصابيا في أسرع وقت ممكف، والحاجة مف جميع القوى المتحدة في إطارىا، مف أجؿ إعادة األ

 بما في ذلؾ ،الماسة إلدخاؿ إصبلحات وطنية ديمقراطية جذرية عمى أوضاع منظمة التحرير الفمسطينية
الوطني الجديد وفؽ نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ، ينبثؽ عنو مجمس مركزي  إجراء انتخابات المجمس

 (2014، الديمقراطية الجبية )بياف."تنفيذية جديداف ولجنة

يقوؿ  كما ،حسب رؤية الجبية الديمقراطية ،وترتكز خطوات إعادة إصبلح مؤسسات المنظمة
نجاز إنيا تعتمد عمى تطبيؽ إعبلف القاىرة وفؽ جدوؿ زمني ممـز لضماف إ:" 52سييؿ الناطور

 الخطوات التالية:

س المجمس ضاء المجنة التنفيذية، ورئيالدعوة الفورية النعقاد المجنة العميا المشكمة مف رئيس وأع -
يف لمفصائؿ الفمسطينية، وشخصيات فمسطينية متفؽ عمييا، بيدؼ االتفاؽ الوطني، واألمناء العام

 عمى أسس عممية التفعيؿ والتطوير وجدوليا الزمني.

افؽ تشكيؿ المجمس الوطني الجديد باالنتخاب الديمقراطي وفؽ نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ، والتو  -
 الوطني عمى كيفية تمثيؿ مناطؽ المجوء والشتات التي يتعذر إجراء االنتخابات فييا.

حياء الصندوؽ القومي وفصمو عف خزينة السمطة الوطنية". -  تفعيؿ سائر دوائر المنظمة، وا 

 (233: 2006) الناطور، 

 

                                                           
 (http://www.alhourriah.ps )عضو المجنة المركزية لمجبية الديمقراطية. سييل الناطور: 52
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 رؤية المختصين والخبراء السياسيين (5

الشأف الفمسطيني بالسمبي، بؿ كاف موقفيـ مف قضية إصبلح ف بيف والميتميلـ يكف موقؼ السياسي
بضرورة إجراء عممية اإلصبلح، وكانت المحاوالت  يجابيًا وفاعبًل، حيث طالب العديد منيـإ المنظمة

وتقوؿ حناف عشراوي، التي كانت أوؿ سيدة الدائمة والتصريحات والمقترحات حاضرة في مواقع كثيرة، 
حينما انتخبت لعضوية المجمس الوطني الفمسطيني ظننت  "وطني الفمسطيني:لعضوية المجمس التنتخب 

بؿ أنني سأنفخ فيو روحًا جديدة، وسأبث فيو بعض الطاقة، ولكف ذلؾ كاف شاقًا، فالنظاـ فيو مقيد بما جُ 
ما ولذلؾ فيو بحاجة ألف ُيتحدى، وبحاجة ألف ُيصمح، يمكننا أف نبدأ ب ؛عميو مف أساليب ال يسيؿ تغييرىا

ىو موجود، وبإمكاننا أف نبدأ بالدوائر التي انتابيا الوىف، بإمكاننا أف نبدأ بمنظمة التحرير الفمسطينية، 
يكت. بإمكاننا أف نبدأ بمسؤوليات منظمة ضعفت وأنُ التي أُ يصنع فييا القرار السياسي،  التي المؤسسة

عيقت حتى مكاف، ىذه المياـ التي أُ  التحرير وبالمياـ الممقاة عمى عاتقيا لخدمة الفمسطينييف في كؿ
كادت تغيب تمامًا بحجة أف منظمة التحرير الفمسطينية جاءت إلى ىنا وباتت تعيش تحت االحتبلؿ". 

 (www.qudsn.ps: 2015 )عشراوي،

ف التفعيؿ يعني إ ":عضو المجنة التنفيذية المستقيؿ أسعد عبد الرحمفوفي ىذا اإلطار يقوؿ 
ية وقبؿ أي شيء، لصفتيا التمثيمية الواسعة باعتبارىا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب استعادة المنظمة، بدا

ومشاركة كافة الفصائؿ  ،ـ2005الفمسطيني. وىذا األمر ال يتـ إال بعد تفعيؿ اتفاؽ القاىرة لمعاـ 
نيوية وبدوف حؿ ىذه المشكمة الب ،، ىي مظمة الشعب كموومعنوياً  رسمياً  المنظمةاإلسبلمية، ذلؾ أف 

بدوف حركتي حماس والجياد. وعميو ال بد مف إعادة  بإنياء االنقساـ الحاصؿ، سيبقى واقع المنظمة مبتوراً 
حيثما أمكف  ،تقوـ عمى التمثيؿ النسبي()تشكيؿ المجمس الوطني عمى قاعدة ديمقراطية أساسيا انتخابات 

بؿ تتجاوزىما إلى جميع مناطؽ  دوف اقتصارىا عمى األراضي المحتمة )الضفة والقطاع( فحسب، ،ذلؾ
 (www.alrai.com:2009)عبد الرحمف،  ."التواجد الفمسطيني في المغترب وفي الشتات

صبلح منظمة التحرير الفمسطينية.  ومف الشخصيات التي صاغت مقترحات وآليات إلعادة بناء وا 
ف يكوف عميقًا وليس جذريًا مفيوـ إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية، يجب أ" أف   يرى الذي ،خالد صافي

حبلؿ جسـ محمو. ثـ يأت ؛حتى ال نصؿ إلى مفيوـ إعادة البناء التفعيؿ بعد  يألف ذلؾ يعني ىدـ القائـ وا 
اآلف ىو اإلصبلح أواًل ثـ التفعيؿ، وتتضمف عممية إصبلح  ممحّ أي أف المطموب والُ  ،عممية اإلصبلح

 منظمة التحرير الجوانب التالية: وتفعيؿ 

 تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية والتأكيد عمى السمـ األىمي."  -

 التأكيد عمى االلتزاـ بالثوابت الوطنية الفمسطينية وعدـ التفريط بيا. -



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }114{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسع حوؿ بنود الميثاؽ الوطني الفمسطيني، ومدى قانونية التعديبلت التي أحدثت سنة  شفتح نقا -
 تجابة لممستجدات القائمة.  ـ، ومدى حاجة الميثاؽ إلى تعديؿ لبلس1998

 ضـ حركتي حماس والجياد اإلسبلمي إلى المنظمة عمى أسس متفؽ عمييا. -

حيث أمكف  ،انتخابات وفؽ التمثيؿ النسبي لممجمس الوطني الفمسطيني لفمسطيني الداخؿ والخارجتجرى  -
 .مع التوافؽ عمى نسبة الحسـ ،ذلؾ

، وتفعيؿ دور السفارات الفمسطينية في الخارج، ورفدىا ضماف إصبلح السمؾ الدبموماسي الفمسطيني -
يجاد آليات مراقبة ف ة ألدائيا، وتعزيز معابكوادر مينية لمقياـ بدورىا، وتوفير الميزانيات المناسبة ليا، وا 

 .عندىاصبلتيا بالجاليات الفمسطينية الموجودة 

طينية، ووضع ضوابط وآليات متابعة تشكؿ منظمة التحرير الفمسطينية مرجعية السمطة الوطنية الفمس -
 أداء السمطة الوطنية ومحاسبتيا.

مع وضع ضوابط  ،الفصؿ بيف رئاسة منظمة التحرير الفمسطينية ورئاسة السمطة الوطنية الفمسطينية -
في ى لعبلقة عمى أساس التكامؿ. ويراعقانونية تحدد العبلقة بينيما، وصبلحيات كؿ منيما. وأف تنظـ ا

 ياـ بيف عمميتي التحرير والبناء.المذلؾ توزيع 

داريًا وماليًا، مع  - الفصؿ بيف مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية ومؤسسات السمطة الوطنية قياديًا وا 
لعبلقة وضع ضوابط لحدود العبلقة بينيما، بحيث يضمف ذلؾ عدـ التداخؿ والتعارض بينيما. وأف تنظـ ا

 (www.pulpit.alwatanvoice.com: 2011 )صافي،  ."بينيما عمى أساس التكامؿ

وثيقة إلصبلح  (مسارات)ستراتيجيةني ألبحاث السياسات والدراسات االلمركز الفمسطيا ـكما قد
، شارؾ في إعدادىا عدد مف الخبراء والمختصيف السياسييف حوؿ إعادة بناء وتفعيؿ منظمة التحرير

 ي جاء في مقترحو األمور التالية:الذ ،أبراش ومف ضمف ىؤالء إبراىيـ ،منظمة التحرير الفمسطينية

 .تأسيسي لئلشراؼ عمى إعادة البناءتشكيؿ مجمس "  -

 التراضي والتوافؽ  بديؿ عف االنتخابات. -

 إعادة النظر في دوائر منظمة التحرير الفمسطينية ومقارىا. -

 مصادر تمويؿ مؤسسات ونشاطات منظمة التحرير الفمسطينية. -

 فة التمثيمية لممنظمة ووظائفيا.إشكالية الص -

 (48-44: 2013 )أبراش، ."إشكالية تمثيؿ الفمسطينييف في األردف -
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 بد أف تشمؿ األمور اآلتية: ظمة الأف عممية إصبلح المن 53يرى كماؿ عبلونةومف ناحية أخرى  

 ،لمنظمةتنحية ممثمي الفصائؿ الصغرى التي ال وجود ليا عمى أرض الواقع مف قيادة مؤسسات ا "-
عبلمياً  وسياسياً  وليأخذ كؿ فصيؿ حجمو الحقيقي مع رعاية ىذه الفصائؿ عسكرياً   .واقتصادياً  وا 

إف منظمة التحرير الفمسطينية كمرجعية وطنية إسبلمية لجميع الفمسطينييف يجب أف تكوف البيت  -
بلمية مع تقميؿ أعدادىا الذي ينخرط تحت لوائو جميع الحركات الوطنية واإلس ،الفمسطيني الفعمي الكبير

سبلمية ويساريةشكيبلتبثبلث ت الصغيرة وتوحيدىا في بوتقة ، وذلؾ عبر دمج وضـ المنظمات : قومية وا 
 .واحدة

السمطة ضرورة استعادة منظمة التحرير الفمسطينية ىيبتيا التامة وعافيتيا الكاممة وعدـ ىيمنة أجيزة  -
 .الوطنية الفمسطينية عمييا

ستراتيجية مرنة اوفؽ خطة إصبلح  ،ت وتغييرات جوىرية وجذرية في مؤسسات المنظمةإدخاؿ تعديبل -
يؿ النسبي عمى أسس التمث ،بالتوافؽ الوطني الفمسطيني برضاء جميع التشكيبلت القاعدية والتنظيمية العميا

 .لجميع الحركات الفاعمة

لمرحمة التحرر والتحرير  بإدخاؿ تعديبلت الزمة ،وضع دستور أو ميثاؽ وطني فمسطيني جديد -
جراء االنتخابات الداخ مية الوطني، وتنظيـ وتأميف عقد مؤتمرات المجمس الوطني الفمسطيني بانتظاـ، وا 

 .لمؤسسات المنظمة بصورة دورية

  ."جنب إلى المزاوجة بيف الجناحيف السياسي والعسكري لممنظمة بالعمؿ الموازي جنباً  -

 : www.israj.net) 2012)عبلونة، 

ورقة أعدىا  المشاركوف فياقترح  ،منظمة التحرير مف إصبلح ،وحوؿ موقؼ بعض القوى الشبابية
وشابة مف الضفة الغربية وقطاع غزة  شاباً  (55)حيث شارؾ  (أوراد)مركز العالـ العربي لمبحوث والتنمية 

 التنفيذية التالية: بالخروج باآلليات

قد انتخابات المجمس التشريعي كخطوة أولى في الضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه عقد انتخابات ع " -
 المجمس الوطني الفمسطيني.

لعقد انتخابات المجمس  عقد انتخابات األجساـ التمثيمية لمنظمة التحرير كالنقابات واالتحادات، تحضيراً  -
 الوطني.

 بيدؼ التحضير لعقد انتخابات المجمس الوطني في الشتات. ،نيعقد اتفاقات مع دوؿ الشتات الفمسطي -

                                                           
 (www.israj.net )نابمس. -ـ ، ورئيس مجمس إدارة شبكة اإلسراء والمعراج) إسراج(أستاذ العموـ السياسية واإلعبل كمال عالونة: 53

http://www.israj.net/
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ضماف تمثيؿ عمـو الفصائؿ الفمسطينية واألفراد والمستقميف داخؿ أطر منظمة التحرير بيدؼ الحصوؿ  -
 عمى أعمى نسبة تمثيؿ لكافة الشرائح.

تطاؼ المنظمة ضماف عدـ احتكار أي فصيؿ سياسي لمنظمة التحرير لمقرارات السياسية، وعدـ اخ -
 (14: 2012، واألعرجسعيد " )وقراراتيا مف قبؿ الحركات اإلسبلمية في حاؿ انضماميا.

وأف عممية إصبلح منظمة  ،أف الرؤى السياسية لمفصائؿ الفمسطينية متقاربة بشكؿ عاـ يرى الباحث
ميو في إعبلف القاىرة مطمبًا لمجميع، وأكثر مف ذلؾ أف ىناؾ اتفاقًا واضحًا تـ التوقيع ع تالتحرير أصبح

المرجعية المتفؽ عمييا مف كافة األطراؼ الفمسطينية، ويرجع الخمؿ الواقع في انعقاد  د، الذي يع2005
 الذي بيده مفتاح الحؿ ،اإلطار القيادي المؤقت لممنظمة إلى رئيس المجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس

ذا اإلطار القيادي فإنيا تكوف بداية لمشراكة السياسية بيف نو في حاؿ تفعيؿ ىا  . و والمخوؿ بالدعوة لبلنعقاد
كافة ألواف الطيؼ السياسي الفمسطيني،  ومقدمة لبلتفاؽ عمى برنامج وطني موحد تجمع عميو كافة القوى 

 السياسية، وكذلؾ التداوؿ السممي والديمقراطي لممؤسسات الفمسطينية.

في حاؿ تـ  كبيرلدبموماسية، يمكف عبلجيا بشكؿ الفساد التي انتشرت في المؤسسات ا ف مظاىرا  و 
التي أجمعت عمييا األطراؼ الفمسطينية، وتفعيؿ مبدأ  اإلصبلحمنظمة التحرير ضمف رؤيا  إصبلح

ف في السمؾ الدبموماسي ىـ شامة و ية لكؿ مفسد، فالعامم، والرقابة والمحاسبة الجد  لديمقراطيالتداوؿ ا
والمؤتمف عمى  ،والمؤىؿ ،والمناسب ،ضمف معايير األفضؿ اية فائقة،يتـ اختيارىـ بعن الدولة يجب أف

 تمثيؿ شعبو ووطنو.
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 ةـــــــالخاتم
بشػػػكؿ  وتناولػػػت إصػػػبلح منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية وأثػػػره عمػػػى العمػػػؿ الدبموماسػػػي،الدراسػػػة بحثػػػت 

ب الفمسػطينية مػف سبقيا مف واقع سياسػي مارسػتو بعػض األحػزاب والنخػ تفصيمي نشأة منظمة التحرير وما
رة التي سبقت المنظمة في ظػؿ تخػاذؿ وقد تشكمت بعض الكيانات السياسية في تمؾ الفت أجؿ نيؿ الحقوؽ،

 المنظمة بقرار عربي رسمي إنشاءاألنظمة العربية وتجاذبات أضاعت الحقوؽ الفمسطينية، حيث جاء قرار 
التػي ، معظػـ الحركػات الفمسػطينية الثوريػة قرار وطني مسػتقؿ وتشػارؾ إلى، ليتحوؿ فيما بعد عمى استحياء

خػػػػبلؿ كفاحيػػػػا الثػػػػوري  تتبنػػػػى الكفػػػػاح المسػػػػمح فييػػػػا، وانتزعػػػػت المنظمػػػػة شػػػػرعيتيا العربيػػػػة والدوليػػػػة مػػػػف
 .والدبموماسي

اإلطػػػار العػػػاـ لمدراسػػة، وشػػػمؿ المقدمػػػة  :الفصـــل األولالدراسػػػة فػػي خمسػػػة فصػػػوؿ؛ تنػػاوؿ  وقعػػت 
ترىػؿ العمػؿ الدبموماسػي الفمسػطيني وتعػدد مرجعياتػو، خاصػة بعػد ومشكمة الدراسة التي تكمف في ضعؼ و 

قياـ السمطة الفمسطينية، وازدواجية التمثيؿ ما بيف الدائرة السياسية لممنظمة ووزارة خارجية السمطة، ومف ثـ 
ع األطػػػراؼ الفمسػػػػطينية فػػػػي و ووقػػػػ ،فػػػي التمثيػػػػؿ الفمسػػػطيني كبيػػػػراً  االنقسػػػاـ الفمسػػػػطيني الػػػذي سػػػػبب شػػػرخاً 

عادة بنائيا عمى ، بشكؿ كبير ات وتحالفات أضرت القضية الوطنيةتجاذب كؿ ذلؾ دوف إصبلح المنظمة وا 
الكشػػؼ عػػف  إلػػىىػػدفت الدراسػػة و  أسػػس وطنيػػة وديمقراطيػػة تضػػمف انضػػماـ الكػػؿ الفمسػػطيني تحػػت لوائيػػا.

ات أسػػػػباب نشػػػػأة منظمػػػػة التحريػػػػر وخمفياتيػػػػا ودورىػػػػا فػػػػي تمثيػػػػؿ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني، والكشػػػػؼ عػػػػف العقبػػػػ
لى األسباب الكامنة وراء تراجع التمثيؿ الدبموماسي إوالتحديات التي تحوؿ دوف إصبلح المنظمة، والتعرؼ 

وانقسامو، ومف ثـ الكشؼ عف الرؤى السياسية لمفصائؿ الفمسطينية والمختصيف والخبراء السياسييف، وذلػؾ 
 حرير الفمسطينية.لتقديـ التوصيات لتطوير العمؿ الدبموماسي في ظؿ إصبلح منظمة الت

منظمػػة التحريػػر،  العمػػؿ السياسػػي قبػػؿ المبحػػث األوؿتنػػاوؿ  حيػػث فػػي مبحثػػيف؛ وقػػع الفصــل الثــاني
أحػػػزاب وحركػػػات  إنشػػػاءواقػػػع العمػػػؿ السياسػػػي الفمسػػػطيني قبػػػؿ النكبػػػة، ومحاولػػػة الفمسػػػطينييف  إلػػػىوتطػػػرؽ 

البػػػة بحقػػػوقيـ والػػػدفاع عػػػف لممط ،وطنيػػػة وكيانػػػات تمثيميػػػة سػػػعت لتمثػػػيميـ فػػػي محػػػيطيـ العربػػػي والػػػدولي
: المػؤتمر العربػي الفمسػطيني، والمجنػة العربيػة العميػا، والييئػة ىميػاياىـ الوطنيػة والسياسػية، التػي مػف أاقض

صػػرت مػػف و التػػي حُ  ،تػػـ تشػػكيمياأوؿ حكومػػة فمسػػطينية  عػػد  العربيػػة العميػػا، وحكومػػة عمػػوـ فمسػػطيف التػػي تُ 
ومػػػف ىػػػذه الحركػػػات  ،شػػػباب فػػػي تمثيػػػؿ القضػػػية الفمسػػػطينيةإلػػػى دور ال األنظمػػػة العربيػػػة، وتطػػػرؽ أيضػػػاً 
الػػذي نشػػط فػػي سػػػوريا مػػف خػػبلؿ الطمبػػة الدارسػػيف فػػي جامعػػة دمشػػػؽ، ، الشػػبابية: تنظػػيـ شػػباب فمسػػطيف

أمػا المبحػث  واالتحاد العاـ لطمبة فمسطيف الذي تأسس مف خبلؿ عدة روابط طبلبية فمسطينية في القػاىرة.
واألسػػباب التػػي أدت إلػػى خمفيػػات النشػػأة  إلػػىة التحريػػر الفمسػػطينية، وتطػػرؽ الثػػاني فقػػد تنػػاوؿ نشػػأة منظمػػ

فمػػت زمػػاـ األمػػور مػػف يػػدىا بعػػد أف يقياميػا، مػػف تخػػاذؿ األنظمػػة العربيػػة والتصػػارع فيمػػا بينيػػا، وخشػػية أف 
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يػػة أخػػذت السػػاحة الفمسػػطينية تمػػوج بالحركػػات والتنظيمػػات الفدائيػػة والسياسػػية، وكػػذلؾ نجػػاح الثػػورة الجزائر 
التي كانت عامبًل محفزًا ونموذجًا دفع الكثير مف الفمسطينييف لبلعتقاد أنو باإلمكػاف أف يتػولى أبنػاء الُقطػر 

مػػف إنشػػاء المنظمػػة، وركػػز وردود الفعػػؿ وتناولػػت الدراسػػة أىػػـ المواقػػؼ  الواحػػد عمميػػة المقاومػػة والتحريػػر.
موماسػػػييف الفمسػػػطينييف الػػػذيف وضػػػعوا مػػػف الدب عػػػدّ الباحػػػث عمػػػى شخصػػػية مؤسسػػػيا أحمػػػد الشػػػقيري الػػػذي يُ 

الكفاح المسمح الطريؽ  معتبراً  ،بصمتيـ الوطنية في تأسيس كياف مؤسساتي بجانب تأسيسو لجيش التحرير
، منظمػػػػة التحريػػػػر ودوائرىػػػػا العاممػػػػة مؤسسػػػػات -أيضػػػػاً  -تنػػػػاوؿ المبحػػػػثكمػػػػا  الوحيػػػػد السػػػػترداد الحقػػػػوؽ.

بمثابة المجمػس النيػابي والتشػريعي،  عدّ المجمس الوطني الذي يُ : وىي ،بيا وبالمياـ التي تقوـ بيا والتعريؼ
الػػذراع بمثابػػة  ، والمجنػػة التنفيذيػػةمركػػزي والمجنػػة التنفيذيػػةوالمجمػػس المركػػزي الػػذي يعػػد حمقػػة الوصػػؿ بػػيف ال

 ،الػدائرة السياسػية التػي تتػولى إدارة النشػاطات السياسػية :أىميػا وتشرؼ عمى عدة دوائر ،التنفيذي لممنظمة
 .بمثابة وزارة الخارجية قبؿ إنشاء السمطة الفمسطينية  كانتالتي  في الخارج، متابعة السفارات الفمسطينيةو 

واقػع العمػػؿ الدبموماسػي فػػي إطػػار منظمػة التحريػػر الفمسػطينية، وجػػاء فػػي بحػػث فػػي  :الفصـل الثالــث
بالتفصػيؿ عػف كػػؿ  متحػدثاً ة، تنػاوؿ العبلقػػات الدبموماسػية مػع الػدائرة العربيػػ ،المبحػث األوؿ :ثبلثػة مباحػث

فتطػػرؽ  المبحػػث الثػػانيأمػا  .منظمػػة التحريػػرإلػى ومػػا الػدور الػػذي قدمتػػو  ،وأىػػـ المواقػػؼ لكػؿ دولػػة ،عبلقػة
، التػػي بػػدأت بػػإيرافوالدوليػػة، التػػي مػػف أىميػػا: عبلقػػة المنظمػػة  اإلقميميػػةمعبلقػػات الدبموماسػػية مػػع الػػدائرة ل

، وبعػػد انتصػػار الثػػورة اإليرانيػػةدعػػـ المنظمػػة لمقػػاتمي الثػػورة بعبلقػػة تخاصػػـ وعػػداء فػػي زمػػف الشػػاه بسػػبب 
وتحويميػػا إلػػى مقػػر تمثيػػؿ منظمػػة  ،التػػي كػػاف أوؿ أعماليػػا طػػرد السػػفارة اإلسػػرائيمية مػػف طيػػراف ،اإليرانيػػة

كو فػػػػي التػػػػي افتتحػػػػت ليػػػػا ممثميػػػػة فػػػػي موسػػػػ ،التحريػػػػر الفمسػػػػطينية، وعبلقػػػػة االتحػػػػاد السػػػػوفييتي بالمنظمػػػػة
 ي، وعبلقػة المنظمػة بالصػيف التػي بػدأت بزيػارة الشػقيري فػ1990 يسػفارة فػ إلػىتي تحولػت ال، اتيعينبسال

سػػفارة  إلػػىؿ فيمػػا بعػػد تػػـ دعػػـ المنظمػػة بالسػػبلح، ومػػف ثػػـ افتتػػاح بعثػػة لممنظمػػة تحػػوّ  إثرىػػاعمػػى و ، 1965
نظمػػػات معبلقػػػات الدبموماسػػػية مػػػع المفقػػػد تطػػرؽ ل المبحػػػث الثالػػػثأمػػػا  الجزائػػر. إعػػػبلفدولػػة فمسػػػطيف بعػػػد 

الشػػرعية الدوليػػة بعػػد اكتسػػابيا الشػػرعية العربيػػة فػػي قمػػة الربػػاط باعتبارىػػا الممثػػؿ كونيػػا اكتسػػبت الدوليػػة؛ 
الشػػرعي والوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني، جػػاء إقػػرار مشػػاركة المنظمػػة فػػي مػػداوالت الجمعيػػة العامػػة بعػػدىا فػػي 

اعترفػت بمنظمػة التحريػر  تػيال ،ازحركػة دوؿ عػدـ االنحيػ إلى، وانضماـ المنظمة ـ1974أكتوبر تشريف/ 
يا إليػو كعضػو وعبلقػة المنظمػة باالتحػاد اإلفريقػي الػذي اعتػرؼ بيػا وضػم   القمة الرابػع لمحركػة، في مؤتمر

وقبػػوؿ المنظمػػة  ،التػػي جػػاءت بشػػكؿ رسػػمي ،مراقػػب، وكػػذلؾ عبلقػػة المنظمػػة بمنظمػػة التعػػاوف اإلسػػبلمي
 ـ بحكـ أنيا دولة ليست ذات سيادة.رغـ عدـ موافاتيا لشروط االنضما ،فييا عضواً 

ي لمنظمػػػة التحريػػػر تنػػػاوؿ أىػػػـ المحطػػػات المفصػػػمية فػػػي ممارسػػػة العمػػػؿ الدبموماسػػػ :الفصـــل الرابـــع
ممارسػة العمػؿ الدبموماسػي فػي الفتػرة الزمنيػة التػي سػبقت ل تعرض ،األوؿ :ثبلثة مباحث الفمسطينية، وضـ

، التػي تجمػت فييػا المنظمػة وحصػمت عمػى االعتػراؼ ـ1974قياـ السمطة الفمسطينية، فكانت قمػة الربػاط  
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العربػي والشػرعية العربيػػة بشػكؿ رسػمي واعتبارىػػا ممػثبًل شػرعيًا ووحيػػدًا لمشػعب الفمسػطيني، ثػػـ جػاء إعػػبلف 
، التي شكمت انطبلقة حقيقية لممارسػة العمػؿ الدبموماسػي المؤسسػاتي ـ1988وثيقة االستقبلؿ في الجزائر 

في أوسػمو  المبادئ، ثـ جاء توقيع اتفاقية والممثميات في عدد كبير مف دوؿ العالـمف خبلؿ فتح السفارات 
 فػي العبلقػات الداخميػة وانقسػاماً  لتكوف محطة مفصمية في تػاريخ القضػية الفمسػطينية، لتمثػؿ ضػربة وشػرخاً 

مح وسػػيمة التػػي انطمقػػت بيػػا، متخميػػة عػػف الكفػػاح المسػػالمنظمػػة  ومبػػادئفػػي نيػػج  اً ، وتغييػػر واضػػحاً  سياسػػياً 
سػتراتيجية إلرجػاع الحقػوؽ الفمسػطينية المسػموبة، ج الخيار التفاوضػي والدبموماسػي كاوحيدة لمتحرير، وانتيا

)إسرائيؿ( ػبلعتػراؼ بػلالتي لػـ تعتػرؼ بيػا مػف قبػؿ،  ،)إسرائيؿ(، مما فتح الباب واسعًا أماـ الدوؿػومعترفًة ب
العمػػؿ الدبموماسػػي فػػي ظػػػؿ  فسػػمط الضػػوء عمػػى ثػػػانيالمبحػػث الأمػػا  وتبػػادؿ العبلقػػات الدبموماسػػية معيػػا.

الفمسػػػطيني عػػػاـ  التػػػي جػػػاءت بقػػػرار صػػػادر عػػػف المجمػػػس المركػػػزي تياوخمفيػػػات نشػػػأالسػػػمطة الفمسػػػطينية، 
ء مػف عمػى جػز  ،عتبػر قياميػاا، مف موقؼ واقؼ متباينة لؤلطراؼ الفمسطينيةالسمطة م قياـ، وشيد ـ1993

، والموقػػؼ المعػػارض الػػذي مفيػػـو بنػػاء الدولػػة إلػػىؿ مفيػػوـ الثػػورة تحػػوّ و  ،اً كبيػػر  اً نجػػاز إ ،األرض الفمسػػطينية
الػػدوؿ العربيػػة مػػف التزاماتيػػا  إعفػػاءاعتبرىػػا بأنيػػا أعفػػت االحػػتبلؿ مػػف تحمػػؿ تبعػػات شػػعب محتػػؿ، وكػػذلؾ 

تنػاوؿ واقػع العمػؿ الدبموماسػي الفمسػطيني بعػد انتخابػات  ،المبحػث الثالػث القومية تجاه القضية الفمسطينية.
، ومػػا تبعيػػا مػػف فػػوز حركػػة حمػػاس وتشػػكيميا لمحكومػػة العاشػػرة، التػػي تعرضػػت لموجػػة عنيفػػة مػػف ـ2006

 اً ، وفرضػت عمييػا حصػار اً معاديػ اً ردود األفعاؿ، فرفضت الفصائؿ المشاركة فييا، و)إسرائيؿ( اعتبرتيا كيانػ
مريكػػػي واألوروبػػي رفػػػض وأغمقػػػت المعػػابر، وتباينػػػت المواقػػؼ الدوليػػة منيػػػا، فػػالموقؼ األ ًا،خانقػػ اً اقتصػػادي

رحب بيػا واحتػـر قػرار الشػعب ف، أما الموقؼ الروسي والتركي إال باالعتراؼ بشروط الرباعية التعامؿ معيا
حصػػػوؿ فمسػػػطيف عمػػػى دولػػػة مراقػػػب فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، ومواقػػػؼ األطػػػراؼ مػػػف ىػػػذه كػػػذلؾ  الفمسػػػطيني.

يػا مػف مواقػؼ دوليػة وخطػوات لرفػع ، ومػا تبعـ2012الخطوة، التي جاءت بعد الحػرب عمػى غػزة فػي عػاـ 
النضػػماـ لممؤسسػات الدوليػػة بمػػا ، مػف االتمثيػؿ الدبموماسػػي لػبعض الػػدوؿ األوروبيػة، وتمكػػف دولػة فمسػػطيف

 فييا االنضماـ لممحكمة الجنائية الدولية.

اإلشػػػكاليات ورؤى اإلصػػػبلح لمنظمػػػة التحريػػر الفمسػػػطينية، وجػػػاء فػػػي  فػػي بحػػػث :الفصـــل الخـــامس
ومنيػػا:  ،العمػػؿ الدبموماسػػي، التػػي تحػػدث عنيػػا بشػػكؿ تفصػػيمي إشػػكالياتتنػػاوؿ  ،ث األوؿالمبحػػ :مبحثػػيف
واستئثار وىيمنة وزارة الخارجية لمسمطة عمى الدائرة التمثيؿ الدبموماسي ما بيف المنظمة والسمطة،  ازدواجية

، رغػػـ وجػػود ولػػـ يعػػد وجودىػػا عمػػى أرض الواقػػع ،السياسػػية لممنظمػػة، ممػػا جعػػؿ دور األخيػػرة غيػػر فاعػػؿ
قػػػانوف السػػػمؾ الدبموماسػػػي الػػػذي يضػػػبط العبلقػػػة بػػػيف الجيتػػػيف، باعتبػػػار أف منظمػػػة التحريػػػر ىػػػي مرجعيػػػة 

 الفسػاد التػي انتشػرت فػي المؤسسػات الدبموماسػية، بعض أشػكاؿ إلىالسمطة الفمسطينية. ثـ تطرؽ المبحث 
، بػؿ غمػب سي دوف وجود معايير مينيةبالسمؾ الدبموما والتحاؽ العامميف، مف استغبلؿ لممواقع الدبموماسية

 عمييا المحسوبية والنزعة الحزبية، وتفرد لوف سياسي واحد في المناصب العميا.
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أفػرز ومف اإلشػكاليات التػي واجيػت العمػؿ الدبموماسػي وأثػرت عميػو بشػكؿ كبيػر االنقسػاـ الػذي 
خبلؼ عمى العبلقات الدولية، سمطتيف ووزارتيف لمخارجية باإلضافة إلى الدائرة السياسية، وظير ىذا ال

عمػى وحدانيػة التمثيػؿ  حيث تعاممت بعض الػدوؿ مػع ىػذه األطػراؼ بشػكؿ منفصػؿ، وأسػاء ىػذا األمػر
، التػي جػاءت تناوؿ أىـ الػرؤى السياسػية إلصػبلح منظمػة التحريػرفقد المبحث الثاني أما  الفمسطيني.

عادة بنائيا ع وضػرورة  مى أسس وطنيػة وديمقراطيػة،معظميا متقاربة ومتفقة عمى ضرورة إصبلحيا وا 
مرجعيػة تػـ التوافػؽ عمييػا  ـ2005واعتمػاد إعػبلف القػاىرة  انضماـ حركتي حماس والجياد اإلسبلمي،

مف قبؿ الفصائؿ، الذي نتج عنو تشكيؿ اإلطار القيػادي المؤقػت لممنظمػة، الػذي يػتـ تعطيمػو مػف قبػؿ 
العديد مف االتفاقات الموقعة بيف طرفي االنقساـ المخوؿ بدعوتو لبلنعقاد، ورغـ  محمود عباسالرئيس 

ومحاوالت بعض األطراؼ العربية اإلصبلح فيما بينيما برعاية ىذه االتفاقات، التػي كانػت فػي القػاىرة 
 زاؿ منقسػماً  عمػى األرض مػا ، إال أف األمػرـ2014ومكة والدوحػة وصػنعاء، وآخرىػا اتفاقيػة الشػاطئ 

 ،االسػػـ إالتشػػكيؿ حكومػػة التوافػػؽ الػػوطني، التػػي ال يؤخػػذ منيػػا  داماعػػ ،كػػؿ بنػػود المصػػالحةل ومعطػػبلً 
 .وتحميؿ كؿ طرؼ بإعاقة الطرؼ اآلخر وفي جوىرىا االختبلؼ والتنافر

عممية اصبلح منظمة التحرير الفمسطينية؛ ضرورة وطنيػة الباحث من خالل دراستو أن  ويرى  
ة لكافػػة شػػرائح الشػػعب الفمسػػطيني، بصػػفتيا الكيػػاف  ػػ أف ىنػػاؾ بعػػد أف تبػػيف  الجػػامع والممثػػؿ لػػو،ُممح 

 ، التي وجدت مف أجميا،مقياـ بمياميالضعؼ وترىؿ في ىياكؿ ومؤسسات المنظمة، وعجزىا الواضح 
وفػػي ظػػؿ االنقسػػاـ الفمسػػطيني، وكػػذلؾ عػػدـ  بػػؿ وتبلشػػى دورىػػا فػػي ظػػؿ ىيمنػػة السػػمطة الفمسػػطينية،

الػػذي انعكػػس سػػمبًا  يػػة التمثيػػؿ الفمسػػطيني،انضػػماـ قػػوى فمسػػطينية ذات ثقػػؿ جمػػاىيري، أضػػعؼ وحدان
 .عمى أدائيا بشكؿ عاـ، وعمى العمؿ الدبموماسي بشكؿ خاص

المنظمػة حسػب الػرؤى السياسػية المتقاربػة لمعظػـ الفصػائؿ دور وأف انعكاس االصبلح وتفعيؿ        
، ورأي دراسػػػةالتػػػي تطرقػػػت ليػػػا ال ، والمسػػػتقميف،واألكػػػاديمييف ،ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ،الوطنيػػػة

، سػػينعكس ايجابػػًا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ عػػاـ، وعمػػى الدبموماسػػية الفمسػػطينية الباحػػث كػػذلؾ
  .الرئيس بشكؿ خاص موضوع الدراسة

 جميػع وأف االحػتبلؿ، تحػت يقػع لشػعبٍ  كػاؼٍ  غيػر وحده الدبموماسي العمؿ أف الباحث يرى كما
 وىػذا األمريكػي، بالحميؼ المدعوـ اإلسرائيمي والتعنت الصمؼ أماـ عاجزة وقفت المتحدة األمـ قرارات

 الدبموماسي، النشاط مف عديدة سنوات بعد الشقيري، أحمد الفمسطينية التحرير منظمة مؤسس أكده ما
 تأكػدت المتحػدة األمػـ فػي الطويمػة خبرتػي مػف:" يقوؿ ذلؾ وفي استراتيجيًا، خياراً  المقاومة اعتماد مف

 الطريػػؽ ىػػي التحريػػر حػػرب وأف ودبموماسػػي، سياسػػي حػػؿ ليػػا لػػيس مسػػطينيةالف القضػػية بػػأف قنػػاعتي
 النزاع أف أحد يظف أف أحذر إني الوطف، إلى الشعب وعودة فمسطيف شعب إلى الوطف إلعادة الوحيد
 عمػى خػبلؼ أو عقائػدي، صراع أو دينية، كراىية أو عنصري، أساس عمى يقوـ( إسرائيؿ) وبيف بيننا
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 باطػؿ وجػود حقيقتػو فػي( إسرائيؿ) وجود أف -وتصميـ حؽ عف -نرى نحف. اؾىن أو ىنا ترسـ حدود
 وأفريقيػػا آسػػيا أقطػػار فػػي االسػػتعماري الوجػػود زاؿ كمػػا جػػذوره، مػػف يػػزوؿ أف يجػػب وأنػػو أساسػػو، مػػف

 (61: 1971 شقيري،".) البلتينية وأمريكا
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 والتوصيات النتائج

 النتائج أواًل:

ضعؼ العمؿ  إف مف خبلؿ ما عرضتو الدراسة استطاع الباحث إثبات صحة الفرضية التي تقوؿ"
ف إصبلح المنظمة سينعكس ا  الدبموماسي الفمسطيني ناتج عف ترىؿ وضعؼ منظمة التحرير الفمسطينية، و 

 مى النحو اآلتي:وقد جاءت النتائج ع، "إيجابًا عمى العمؿ الدبموماسي الفمسطيني
شيدت انطبلقة منظمة التحرير الفمسػطينية تجاذبػات إقميميػة وعربيػة، وصػراعات فمسػطينية داخميػة  .1

 عممت عمى إضعافيا.
 مراحػؿ فػي الفمسػطيني الشػعب تمثيػؿ عمػى عممػت تمثيميػة كيانات الفمسطينية التحرير منظمة سبؽ .2

 تمػؾ فػي الفمسػطينية األحػزاب عظػـم ضػـ وحػدوي وكيػاف قػوي، بشػكؿ النطبلقتيػا ميد ما مختمفة،
 .الفترة

الكفػػػػاح المسػػػػمح ىػػػػو الطريػػػػؽ الوحيػػػػد لتحريػػػػر كػػػػؿ )انطمقػػػػت منظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية بمقولػػػػة  .3
ممػػا جعميػػا ، (المفاوضػػات ىػي الخيػػار الوحيػػد اآلف لتحريػػر الضػفة والقطػػاع)، إلػػى مقولػػة (فمسػطيف

 طرفًا ضعيفًا أماـ عدو متغطرس.
مسػػطينية أكثػػر برغماتيػػة ومتعاطيػػة مػػع المتغيػػرات الدوليػػة، وتراجعػػت عػػف كانػػت منظمػػة التحريػػر الف .4

وألغػػػػت عػػػػددًا مػػػػف مػػػػواد الميثػػػػاؽ الػػػػوطني  ،العديػػػػد مػػػػف أىػػػػدافيا التػػػػي وضػػػػعتيا عنػػػػد انطبلقتيػػػػا
 .االسرائيمي الجانب مع المفاوضات عمى الدبموماسي العمؿ تركيزو الفمسطيني.

 حركػػػة كونيػػػا خػػػبلؿ مػػػف والدوليػػػة العربيػػػة لشػػػرعيةا انتػػػزاع الفمسػػػطينية التحريػػػر منظمػػػة اسػػػتطاعت .5
 حقػػػوؽ أجػػػؿ مػػػف تناضػػػؿ الػػػدولي، الدبموماسػػػي القػػػانوف أشػػػخاص أحػػػد وبصػػػفتيا وطنػػػي، تحػػػرر

 المؤسسػات إلػى وانضػماميا الدوليػة، الشػرائع ليػا ضػمنتو الػذي المسػمح، الكفػاح فييػا بما مشروعة
 وحركػة اإلسػبلمي، التعػاوف منظمػة ةوعضػوي مراقػب، كيػاف بصػفة المتحػدة األمػـ فييػا بما الدولية
 .الدولية المؤسسات مف وغيرىا االنحياز عدـ دوؿ

 ذات بالػػدوؿ أسػػوة كامػػؿ بشػػكؿ الدبموماسػػي العمػػؿ ممارسػػة الفمسػػطينية التحريػػر منظمػػة اسػػتطاعت .6
 مػػف العديػػد واعتػػراؼ ـ،1988الجزائػػر إعػػبلف بعػػد الدبموماسػػية والممثميػػات السػػفارات وفػػتح السػػيادة
 .بيا الدوؿ

 المقاومػػة البندقيػػة كانػػت  المسػػمح، لمكفػػاح وانتياجيػػا الفمسػػطينية التحريػػر منظمػػة نشػػأة بػػدايات فػػي  .7
 فالبندقيػػػة الدوليػػػة، المحافػػػؿ فػػػي ومسػػػموعاً  مػػػدوياً  صػػػوتيا كػػػاف التػػػي الدبموماسػػػية لمكممػػػة داعمػػػة
 غاصػػب احػػتبلؿ ظػؿ فػػي خاصػة بعػػض، عػف تفريقيمػػا يمكػػف ال جنػب إلػػى جنبػاً  الزيتػػوف وغصػف

 .الفمسطينية رضلؤل
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واسػػتئثارًا حزبيػػًا، دوف معالجػػة  شػػيدت مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ضػػعفًا وتػػرىبًل وفسػػاداً  .8
 حقيقية أو إصبلح جدي.

عػػػػدـ انضػػػػماـ حركتػػػػي حمػػػػاس والجيػػػػاد اإلسػػػػبلمي وفصػػػػائؿ أخػػػػرى لممنظمػػػػة، يضػػػػعؼ التمثيػػػػؿ  .9
 .(والوحيد لمشعب الفمسطيني الممثؿ الشرعي)الدبموماسي الذي تقوده المنظمة، ويشكؾ بمقولة 

، التػػي اتفقػػت عميػػو الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي اتفػػاؽ القػػاىرة اإلطػػار القيػػادي المؤقػػت لممنظمػػة. أف 10
  خطوة في اتجاه الشراكة السياسية والتداوؿ الديمقراطي.، يعّد مدخبًل ميمًا و 2005

ىػػػو نتيجػػػة حتميػػػة  الفمسػػػطينية،األطػػػراؼ  وأزمػػػة الثقػػػة فيمػػػا بػػػيفتعطيػػػؿ المصػػػالحة و االنقسػػػاـ أف . 11
 .الخارجية التدخبلتبسبب كذلؾ و  ،يولوجي واختبلؼ البرامج السياسيةلبلختبلؼ األيد

ىنػػػاؾ بعػػػض الشخصػػػيات والفصػػػائؿ المنضػػػوية فػػػي المنظمػػػة، التػػػي تبلشػػػى تأثيرىػػػا فػػػي السػػػاحة  .12
 مواقعيا. الفمسطينية، تساىـ بشكؿ سمبي في إعادة اإلصبلح  وتفعيؿ المنظمة خشية فقداف

فػػي راـ  لمسػػمطة ، ووزارة الخارجيػػةلممنظمػػة فينػػاؾ الػػدائرة السياسػػيةتعػػدد المرجعيػػات الدبموماسػػية، . 13
 ا، وأخرى في غزة. 

، إلػى الخبػرة والمػؤىبلت واإللمػاـ بقواعػد العمػؿ الدبموماسػي في السمؾ الدبموماسػي افتقار العامميف. 14
 .والعديد منيـ ال يحمموف مؤىبلت عممية

، أو فػػي وزارة قواعػػد ومعػػايير مؤسسػػية فػػي الػػدائرة السياسػػية لممنظمػػةالضػػعؼ الواضػػح فػػي وجػػود . 15
 الختيار الدبموماسييف والمبعوثيف. الفمسطينيةالسمطة الخارجية في 

ترسػػػػـ معػػػػالـ العمػػػػؿ واضػػػػحة، و أو خطػػػػة عمػػػػؿ محػػػػددة  سػػػػتراتيجيةا الضػػػػعؼ الكبيػػػػر فػػػػي تبنػػػػي .16
 الفمسطيني. الدبموماسي

فاالنتماء التنظيمي ىو  ،لعامموف في السمؾ الدبموماسي معظميـ مف لوف سياسي وتنظيمي واحدا .17
 ىناؾ معايير أخرى. سمـ الوصوؿ إلى المقار الدبموماسية، وليس

الصػراع عمػى  ىجيػة عمػى الػدائرة السياسػية، وتنػاماستأثرت السػمطة الفمسػطينية ممثمػة بػوزارة الخار  .18
 إلى أف تبلشى وجودىا ولـ يبؽ حاليًا سوى اسميا عمى أرض الواقع. الصبلحيات فيما بينيما،

، عمػػػى التمثيػػػؿ الفمسػػػطيني وجعػػػؿ ـ2007يونيػػػو /االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني بعػػػد أحػػػداث حزيػػػراف أثػػػر   .19
 .امؿ مع كيانيف فمسطينييف منفصميفبعض الدوؿ تتع

 .ية لوالمحاسبة الجد   ضعؼ، و سطينيةالفساد المالي واإلداري المستشري في بعض السفارات الفم .20
مػػػادتيف بال. وخاصػػػة 2005االلتزاـ بتطبيػػػؽ قػػػانوف السػػػمؾ الدبموماسػػػي الصػػػادر فػػػي بػػػ التيػػػاوف .21
 .العمؿ الدبموماسي في الخارجمدة ( المتعمقة ب17-18)



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }125{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسػػتطاعت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية انتػػزاع االعتػػراؼ الػػدولي وتأييػػدىا باالنضػػماـ إلػػى الجمعيػػة   22.
انتصػارًا معنويػًا حققتػو ىػذه الخطػوة التػي  دّ بصػفة عضػو مراقػب، والػذي يعػ 2012لعامة باألمـ المتحػدة ا

 لعديد مف المؤسسات الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.إلى ا تؤىميا لبلنضماـ
 العديػػد مػػف الػػدوؿ وخاصػػة األوروبيػػة منيػػا، صػػفة التمثيػػؿ الدبموماسػػي بعػػد قبػػوؿ فمسػػطيف غيػػر رفػػع  .23

 .2012عضو في األمـ المتحدة 
ضػرورة إصػبلح منظمػة التحريػر الفمسػطينية ب تطالػبالقػوى السياسػية والنخػب الفمسػطينية  أف معظـ  .24

عػػادة بنائيػػا عمػػى أسػػس وطنيػػة تتناسػػب مػػع المتغيػػرات.  انضػػماـ كافػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينيةكػػذلؾ و  وا 
 يعني وحدانية التمثيؿ الفمسطيني.، واختيار ممثمييا بالطرؽ الديمقراطية المتوافؽ عمييا، ليا
أف الػػرؤى السياسػػية لمفصػػائؿ الفمسػػطينية متقاربػػة بشػػكؿ كبيػػر إلصػػبلح منظمػػة التحريػػر، ووقعػػت  .25

أوؿ مػػػػدخؿ  دّ الػػػذي يعػػػ ،مت اإلطػػػار القيػػػادي المؤقػػػػت(، وشػػػك  2005عمػػػى اتفػػػاؽ) إعػػػبلف القػػػػاىرة 
 .حيف تفعيمو ،ةلمشراكة السياسي

كوف ذات تأثير ميما بمغ حجميا، ما لـ تكف مسػنودة بفعؿ تا، لف أف الجيود الدبموماسية لقضية م .26
مقاومػة ميدانيػػة ذات قػػوة عمػػى األرض، ىػػذا مػػا أثبتتػػو تجػػارب حركػػات التحػػرر األخػػرى عمػػى مػػدار 

 التاريخ.
 

 ثانيًا: التوصيات

 العمؿ معالـ ترسـ واضحة،و  محددة عمؿ خطةوطنية موحدة، و  استراتيجية وجودضرورة  .1
 ، يمتـز بيا العامموف في السمؾ الدبموماسي.الفمسطيني الدبموماسي

تأىيؿ كوادر دبموماسية ضمف المعايير الدولية مف حيث المؤىبلت والتدريب لمعمؿ في السمؾ  .2
 الدبموماسي.

لزامية االلتحاؽ بو لمعامميف في السمؾ  تفعيؿ .3  لدبموماسي.االمعيد الدبموماسي الفمسطيني وا 
 وتركيز تواجدىـ في الدوؿ ذات يف في السمؾ الدبموماسي،والعامم تخفيض عدد السفراء .4

بحيث يكوف سفيرًا ألكثر مف دولة خاصة الدوؿ األفريقية  األىمية واستبداليـ )بسفير متجوؿ(
 مف باب تقنيف المصروفات.

مدخبًل ميمًا لمشراكة السياسية  دّ الذي يع ،العمؿ عمى تفعيؿ وانعقاد اإلطار القيادي المؤقت .5
 الديمقراطي . والتداوؿ
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يجنبيـ الضغوط سمما  ،لممنظمة اإلسبلمي دحركتي حماس والجيا اـنضمعمى ا العمؿ .6
تطرؼ ويعطييـ حصانة ضد ال ،)إسرائيؿ( واالتفاقات الموقعةػب الدولية بمطالبتيـ االعتراؼ

 واإلرىاب.
ي يمكف عمى مبدأ التمثيؿ النسبي في األماكف الت المجمس الوطني انتخابات إجراءالبدء في  .7

 ات.االنتخاب إجراء ااالنتخابات فييا، ونظاـ التوافؽ في األماكف التي يصعب فيي إجراء
بالتوازي  ،يايلإواالنضماـ  يتواصؿ العمؿ الدبموماسي في كافة المؤسسات الدولية ضرورة أف .8

 وتحديداً  مع العمؿ المقاوـ المشروع بكافة الوسائؿ التي أقرتيا لشعب يقع تحت االحتبلؿ.
 جنائية الدولية. محكمة الالالنضماـ الى ا

 ، والتطبيؽ الكامؿ لكافة بنوده.(2005لسنة ) بقانوف السمؾ الدبموماسي والعمؿ االلتزاـ .9
، والتعامؿ مع الكؿ الفمسطيني دوف ، لمقياـ بميامياضرورة تفعيؿ السفارات الفمسطينية بالخارج .10

 تمييز.
االحتبلؿ تقوده منظمة التحرير الفمسطينية،  ضرورة االلتزاـ ببرنامج وطني موحد لمقاومة .11

 مبني عمى مزاوجة الكفاح المسمح مع الوسائؿ الدبموماسية.
ضرورة إرجاع مسئولية التمثيؿ الدبموماسي لمنظمة التحرير الفمسطينية ودائرتيا السياسية  .12

يا مسئولة كونالعممية الدبموماسية،  عمييا كصاحب الحؽ في إدارة ومتابعةبالتحديد، واإلبقاء 
 عف كؿ الفمسطينييف في الداخؿ والشتات.

ؿ، والمحاسبة الفورية عضرورة تفعيؿ دور الرقابة عمى المؤسسات الدبموماسية بشكؿ دوري وفا .13
 لكؿ أشكاؿ الفساد والمفسديف.

وفتح نافذة  ،لكترونية، وتحديث مواقعيا اإلالسفارات الدوائر اإلعبلمية في ضرورة تفعيؿ دور .14
مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، وذلؾ لمترويج والتعريؼ بالقضية الفمسطينية عمى العالـ 

 وفضح جرائـ االحتبلؿ بحؽ الشعب الفمسطيني.
 

 مقترحات الدراسة:

عديدة،   عناويفلذلؾ ويقترح  ،الفمسطينية إجراء دراسات تتعمؽ بالدبموماسيةضرورة يوصي الباحث بكما 
 :منيا

 وطني.رر التحال اتحركحالة مقارنة مع مسطينية كالتجربة الدبموماسية الف -
 العمؿ الدبموماسي الفمسطيني آفاؽ وتحديات. -
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املصـــــــــــــــادر 

 واملزاجــــــــع
 

 
 

 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }128{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: القرآن الكريم.
 

 .الوثائق ثانيًا:

 .ـ13/11/1974نص خطاب ياسر عرفات أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  .1

 .ـ14/7/1974(، الصادر بتاريخ 3210دة رقـ) قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتح .2

 .ـ22/11/1974(، الصادر بتاريخ 3236المتحدة رقـ)  قرار الجمعية العامة لؤلمـ .3

الصادر في بيروت،  .بياف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حوؿ اتفاؽ كامب ديفيد .4
 .ـ1978 /9/ 18 بتاريخ

 .ـ18/3/2003  ، بتاريخالصادر في راـ ا .وثيقة القانوف األساسي المعدؿ .5

نص الكامؿ لخطاب الرئيس الفمسطيني محمود عباس أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ال .6
 . ـ11/2012/ 29 بتاريخ نيويورؾ،

الوقائع  مف( 60العدد )في  ـ، المنشور2005( لسنة 13قانوف السمؾ الدبموماسي رقـ ) .7
 الفمسطينية.

 . القاىرة.(. الصادرة عف مؤتمر الحوار الفمسطيني ـ17/3/2005وثيقة إعبلف القاىرة. ) .8

 .8/2/2007اتفاؽ مكة بتاريخ  وثيقة .9

الصادرة  .(. منظمة المؤتمر اإلسبلميـ1987المذكرات التفسيرية المتعمقة بالشؤوف السياسية.) .10
 يت.عف المؤتمر اإلسبلمي الخامس. الكو 

رسالة المؤسسات الحقوقية الفمسطينية والدولية الموجية لمرئيس محمود عباس لممطالبة  .11
 . راـ ا.ـ10/5/2014باالنضماـ لممحكمة الجنائية الدولية. الصادرة بتاريخ 

 ـ(.18/8/1988ميثاؽ حماس الصادر بتاريخ) .12

 الميثاؽ الوطني الفمسطيني . .13

 .(ـ2014/فبراير/17الصادر بتاريخ ) .اطيةبياف المجنة المركزية لمجبية الديمقر  .14
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الصادرة عف نتائج حوار فمسطينية  .وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية .15
اسات . المركز الفمسطيني ألبحاث السي(2013مارس-2012ديسمبر)بيف ترة ماعقدت في الف
 . راـ ا.ـ2013في أغسطس  ،مسارات –ستراتيجية والدراسات اال

 ـ.2006/أبريؿمبادرة الجبية الشعبية لمحوار الوطني. الصادرة في نيساف .16
 راـ ا. ـ،2010 /26/9الصادر بتاريخ  .بياف الجبية الشعبية .17
االتفاؽ بيف منظمة التحرير الفمسطينية بياف القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي حوؿ  .18

 .1993أيموؿ  .والكياف الصييوني
 .2006الصادرة في مايو/ .الفمسطينييف لموفاؽ الوطني وثيقة األسرى .19
 لمسفارة الفمسطينية في بكيف. ـ،2014/ 6/6رسالة وزارة الخارجية الصينية الصادرة بتاريخ  .20

www.gerasanews.com 
لمرئيس محمود  13/7/2014السفير الفمسطيني أحمد رمضاف في الصيف بتاريخ رسالة  .21

 www.gerasanews.com.عباس
رسالة صادرة عف المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والبلجئيف" بديؿ" موجية لرئيس  .22

م 27/08/2011وأعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية.

.http://www.badil.org 
 مسطينية مف الوثائؽ المنشورة عمى موقع المجمس الوطني الفمسطيني.إنشاء السمطة الف قرار .23

 http://www.palestinepnc.org: تونس .ـ10-12/10/1993

 .المراجع العربية: لثاً ثا

. الطبعة األولى، الدبموماسية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا.ـ(2009أبوعباه، سعيد.)  .24
 دار الشيماء لمنشر والتوزيع.

 ة المعارؼ أ. اإلسكندرية: منشالقانون الدبموماسي والقنصميـ(. 1977عمي صادؽ.) ،أبوىيؼ .25

. الممفات السرية لمجنراالت العرب –وثائق حرب فمسطين ـ(. 1989أحمد، رفعت سيد. ) .26
 القاىرة: مكتبة مدبولي.

رة: دار . القاىالمركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفمسطينيةـ(. 1988األشعؿ، عبد ا.) .27
 النيضة العربية.
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 .واالستشارات 

. بيروت: 2. طبية الفمسطينيةستون عامًا عمى الحركة القومية العر ـ(. 1978توما، إيميؿ.) .29
 دار ابف رشد، دائرة الثقافة واإلعبلـ. منظمة التحرير الفمسطينية.

. عماف: دار أسس وقواعد العالقات الدبموماسية والقنصميةـ(. 2001الجاسور، ناظـ.) .30
 مجدالوي لمنشر والتوزيع.

 .الطبعة األولى. عماف: دار الشروؽتاريخ فمسطين.ـ(. 1998)جبارة، تيسير. .31

. الطبعة األولى. العراؽ: مركز اإلماـ الشيرازي الشراكة السياسيةـ(. 2007جويد، أحمد.) .32
 لمدراسات والبحوث.

. عماف: مركز دراسات الشرؽ المدخل إلى القضية الفمسطينيةـ(. 1997الحمد، جواد.) .33
 األوسط.

-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين ـ(.1986حوت، بياف نوييض.)  .34
 الطبعة الثالثة. بيروت: دار اليدى. . 1948

أحاديث الذكريات  عشرون عامًا في منظمة التحرير الفمسطينية.ـ(. 1986الحوت، شفيؽ.) .35
 بيروت: دار االستقبلؿ لمدراسات والنشر. .1964-1984

. الطبعة األولى. راـ ا: المؤسسة جذور الرفض الفمسطينيـ(. 2003حوراني، فيصؿ.) .36
 مواطف. -اسة الديمقراطيةالفمسطينية لدر 

 : كاظمة لمنشر والترجمة. الكويتفمسطيني بال ىويةـ(. 1978)خمؼ، صبلح. .37

. القدس: مركز الضياء الفمسطينيون والطريق إلى فمسطين .ـ(1992دراغمة، عزت.) .38
 لمدراسات الفمسطينية.

.) زعيتر، .39 بيروت: مؤسسة الدراسات  .1939-1935يوميات أكرم زعيترـ(. 1980أكـر
 فمسطينية.ال

(. الشباب الفمسطيني يتحدث عف نفسو: واقع ومستقبؿ 2012)شباط سعيد نادر واألعرج بدر. .40
: مركز العالـ العربي لمبحوث سطيف. راـ االنظاـ السياسي والعممية السياسية في فم

 واالستشارات "أراد".
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ألولى، بيروت: دار . الطبعة انياية عممية السالم أوسمو وما بعدىاـ(. 2002سعيد، ادوارد.) .41
 اآلداب لمنشر والتوزيع.

بيروت: دار العمـ  الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا.ـ(. 1994).عمي حسيف الشامي، .42
 لممبلييف.

ـ(. عبلقة المجمس التشريعي بالسمطة التنفيذية والقضائية وعبلقتو 2005شبيب، سميح.) .43
 اما.بالمجمس الوطني الفمسطيني. راـ ا: مؤسسة بانور 

ـ(. حوؿ التناقض والممارسة في الساحة الفمسطينية. بيروت: دار الطميعة 1971شفيؽ، منير.) .44
 لمطباعة والنشر.

 فمسطيف المسممة.منشورات  .اتفاق أوسمو وتداعياتو. (ـ1994)شفيؽ، منير. .45

الطبعة  حوار مع المموك والرؤساء. -من القمة إلى اليزيمةـ(. 1971شقيري، أحمد.)ال .46
 بيروت : دار العودة.األولى. 

من بيت عبد الناصر إلى  –اليزيمة الكبرى مع المموك والرؤساء ـ(. 2005الشقيري، أحمد.) .47
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. لندف: رياض سمسمة قضايا راىنة -األردن والفمسطينيونـ(. 1987صايغ، يزيد يوسؼ.) .49
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 األسوار. 

صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السمطة الفمسطينية، ـ(. 2008عيتاني، مريـ.) .58
 . بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.2006-2007

إظيار حقائق وتفنيد أباطيل: ردود عمى مقاالت السيد قاسم ـ(. 1974أميؿ.) الغوري، .59
 . عماف. اويالريم

. عماف: دار الثقافة لمنشر الدبموماسية بين النظرية والتطبيقـ(. 2009الفتبلوي، سييؿ.) .60
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 المحروسة لبحوث التدريب والنشر.
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 لمدراسات و النشر.  



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }133{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عماف: دار فمسطين األم وابنيا البار عبد القادر الحسينيـ(. 1986عيسى خميؿ.) سف،مح .70
 الجيؿ. 

 فمسطين وسماحة المفتي األكبر الحاج أمين الحسيني.ـ(. 1998عيسى خميؿ.) محسف، .71
 عماف: مطبعة الصخرة. الطبعة األولى.

 . غزة.الدبموماسي الوجيز في القانون الدولي العام والقانونـ(. 2011المدىوف، نافذ.) .72

تطور العالقات الكويتية الفمسطينية وأثر االحتالل العراقي ـ(.2008)فبلح عبد ا.مديريس،  .73
 دار قرطاس لمنشر. .فييا

ني راـ ا: المركز الفمسطي .تقدير موقف اإلطار القيادي المؤقتـ(. 2014)مصري، ىاني. .74
 مسارات. -ستراتيجيةألبحاث السياسات والدراسات اال

. الطبعة األولى. غزة: دار معالم في الطريق لتحرير فمسطينـ(. 1999المقادمة، إبراىيـ.) .75
 اإلشعاع لمنشر.

 . المجمد األوؿ، الطبعة األولى. دمشؽ .المجنة العربية العميا(. 1984الموسوعة الفمسطينية.) .76

. الديمقراطية رؤية الجبية –إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية ـ(. 2007الناطور، سييؿ.) .77
عادة البناء  لمدراسات واالستشارات مركز الزيتونة . بيروت:منظمة التحرير تقييـ التجربة وا 

 . بيروت: منشورات فمسطيف المحتمة.م(. رجال من فمسطين1981)عجاج. نوييض، .78

. راـ ا: مؤسسة مواطف لدراسة النظام السياسي بعد أوسموـ(. 1998ىبلؿ، جميؿ.) .79
 الديمقراطية.

تكوين النخبة الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفمسطينية إلى ـ(. 2002بلؿ، جميؿ.)ى .80
 عماف: مركز األردف الجديد لمدراسات. بعد قيام السمطة الفمسطينية. ما

 القاىرة: دار الشروؽ .  .أحاديث في العاصفةـ(. 1987)محمد حسنيف. ىيكؿ، .81

سرائيلالمفاوضات السر ـ(. 1996ىيكؿ، محمد حسنيف.) .82  -سالم األوىام -ية بين العرب وا 
 . الكتاب الثالث، بيروت: دار الشروؽ.أوسمو ما قبميا وما بعدىا

. غزة: دار ستراتيجية حماس مالمح وتحدياتا -أوراق سياسيةـ(.2010أحمد.) يوسؼ، .83
 الحكمة لمدراسات واالستشارات.



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }134{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المراجع األجنبية المترجمة رابعًا:

 رتس. آ. صحيفة ىميد األكاذيب في حرب لبنان األولىج ـ(.2014أمير.)  أورف، .84
فيميب حبيب في مواجية آرئيل شارون  -ممعون ىو صانع السالم .ـ(2002بويكف، جوف.) .85

 . )ترجمة: غساف غصف(، بيروت: دار النيار لمنشر.1982بيروت 
. 1948إعادة كتابة تاريخ  –حرب فمسطين ـ(. 2001روجاف، ايوجيف. شميـ، آفي.) .86

 : ناصر عفيفي(. القاىرة: الكتاب الذىبي مؤسسة روز اليوسؼ.)ترجمة
 . مكتبة االنجمو المصرية.السير ىارولد نيكسون الدبموماسيةـ(. 1957الزقزوقي، محمد.) .87
.) ترجمة بدر عقيمي( المسيرة خفايا أوسمو من األلف إلى الياءـ(. 1998سبير، أوري.) .88

 .عماف: دار الجميؿ لمنشر واألبحاث الفمسطينية
. ) ترجمة سميماف الفرزلي(. لندف: دار ىاي المنظمة تحت المجيرـ(. 1984كوباف، ىيمينا.) .89

 اليت.
. )ترجمة مالؾ الدبموماسية من الحرب الباردة إلى يومنا ىذاـ(. 1995كيسنجر، ىنري.) .90

 فاضؿ البديري(.الطبعة األولى. منتدى سور األزبكية: األىمية لمنشر والتوزيع.
. )ترجمة من العنف إلى التكيف -حماس عصرـ(. 2009يمع، آبرىاـ.)مشعاؿ، شاؤوؿ. س .91

 عمي بدواف(. دمشؽ: دار صفحات لمدراسات والنشر.
. ترجمة البندقية وغصن الزيتون جذور العنف في الشرق األوسطـ(. 2003ىيرست، ديفيد.) .92

 عبد الرحمف رياس. لبناف: رياض الريس لمكتب والنشر.

 .الرسائل العمميةخامسًا: 

 Palestinian Diplomacy:  A glance at the.( 2005) Institutions" .الحج عيسى، رمزي .89
and historical impact"النمسا: مركز الجامعة األوروبية  لدراسات السبلـ .. 

إشكالية الييكمية  –إصالح منظمة التحرير الفمسطينية(. ـ2008.)عبد ا أحمد محمود برىـ، .90
 اسة ماجستير ، جامعة النجاح.. در والبرنامج

جستير، .  دراسة ماالتجربة الفمسطينية –دبموماسية التحرر الوطني(. ـ2013.)تواـ، رشاد  .91
 لغد لمدراسات الدولية. ستراتيجية، معيد إبراىيـ أبومنتدى بيرزيت لمدراسات اال

اومة تجربة منظمة التحرير الفمسطينية من المقـ(. 2008) صمادي، حمزة عبد الحميد. .92
 دراسة ماجستير، جامعة النجاح. المسمحة إلى التسوية السممية.



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }135{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات الفمسطينيةـ(. 2011، عصاـ نظاـ فبلح.)عيروط .93
 . دراسة ماجستير، جامعة النجاح.اإلسرائيمية وأثرىا عمى تحقيق الدولة الفمسطينية المستقمة

 .سًا: المجالت والدورياتساد

الفمسطينية)استميام  سية عمى قاعدة االلتزام بالوطنيةالمشاركة السياـ(.2013إبراىيـ.) براش،أ .94
  254-253مجمة شئوف فمسطينية. العدد (.1968تجربة الوالدة الثانية لممنظمة 

 رؤية موضوعية. -تفعيل منظمة التحرير الفمسطينية(. 2012/يناير/30أبوشنب، حسيف.) .95
 .5833الحياة الجديدة. العدد 

نيج االعتدال  -عالمات الطريق في التفاوض الفمسطيني اإلسرائيميـ(. 2010)الحسف، ببلؿ. .96
 84العدد  الدراسات الفمسطينية. ةراـ ا: مؤسس .الذي لم يثمر

. لبنان أول دولة عربية منحت المنظمة اعترافا دبموماسياً (.25/7/1983الحوت، شفيؽ.) .97
 .71بيروت: مجمة الشراع. العدد

السياسة مجمة . ستراتيجية حماس البديمةاالموقف الدولي و (. 2006/أبريؿ/1بكر.) وقي، أبودس .98
 الدولية.

عمى إنشاء  عاماً  25 -بين عمميات المد والجزر العرب واألفارقةـ(.1988)يوليو/زغموؿ، خالد. .99
 القاىرة: مؤسسة األىراـ. السياسة الدولية.مجمة  منظمة الوحدة األفريقية.

االتجاىات المختمفة في حل الصراع العربي اإلسرائيمي: ـ(. 1983)أكتوبر السيد. محمد سميـ، .100
. مجمة السياسة الدولية. القاىرة: مؤسسة اإلسرائيمي –الدور السوفيتي في حل الصراع العربي 

 األىراـ.
 نايف حواتمة يتذكر ليمة الثورة ذىب السادات إلى السينما.ـ(. 23/1/1995شربؿ، غساف.) .101

 .156العدد ، الوسط جمةم: دمشؽ
مجمة  .ستراتيجية الروسيةالقضية الفمسطينية في االـ(. 27/03/2014.) العزي، خالد ممدوح .102

 . 9510العرب، العدد 

. سمسة تقارير قانونية فمسطين وعضويتيا كدولة في األمم المتحدةـ(. 2011عبلونة، ياسر.) .103
 ديواف المظالـ". (. راـ ا: الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف"76رقـ )

من حمم الدولة الديمقراطية إلى -التجربة الدبموماسية الفمسطينيةـ(. 1996فياض، عمي.) .104
 .27الدراسات الفمسطينية. العدد مأزق الحكم الذاتي.



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }136{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صامد  الطريق الدبموماسي لمدولة. -التجربة الدبموماسية الفمسطينيةـ(. 1999)عمي. فياض، .105
 .118عدد الاالقتصادي. 

 ـ(.1988)وبستر( لممصطمحات السياسية ) قاموس  .106
. مجمة حؽ العودة الشباب الفمسطيني ما قبل منظمة التحرير.ـ(. 2012.)عبد الفتاح قمقيمي،ال .107

 .49عددال

جدل اليوية والتمثيل  -الحركة الوطنية الفمسطينية قبل النكبة ـ(. 2011محيسف، تيسير.) .108
 . 45عدد . المجمة حؽ العودةالسياسي .

. مجمة يمشكالت العضوية في منظمة المؤتمر اإلسالم ـ(.1993مد أحمد عمي.)مفتي، مح .109
 المجمد الخامس. -الممؾ سعود

 ـ(. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1988ـ.) 1987يوميات ووثائؽ الوحدة العربية  .110

 .المقاالت ًا:بعسا

 الوطني.مشروع االنقسام الفمسطيني وتأثيره عمى الـ(. 2009)أغسطس/أبراش، إبراىيـ. .111
 http://www.palnation.org/vb/index.php منشور عمى الرابط

النظام السياسي الفمسطيني ومراحل تكريس التوجو ـ(. 9/2/2006عبلء فوزي.) ،أبو طو .112
   http://pulpit.alwatanvoice.com/articlesمنشور عمىمقاؿ . نحو التسوية

أرباح إسرائيل السنوية من األسواق  مميارات دوالر 4(.10/6/2013أبورمضاف، محسف.) .113
  http://arabic.farsnews.com/newstextمقاؿ منشور عمى وكالة أنباء فارس. الفمسطينية.

مقاؿ منشور عمى . تقييم أداء الدبموماسية الفمسطينيةـ(. 22/9/2008عباه، سعيد.) أبو  .114
 http://watan.com/10/index.phpالموقع 

الخارجية في رام اهلل تسيطر عمي صالحيات الدائرة السياسية ـ(. 14/2/2008يف، بساـ.)بدار  .115
 بر منشور في صحيفة القدس العربي. خ في تونس.

عمى الرابط  منشورة  مقابمة مع مروان البرغوثي(. ـ15/4/2009)برغوثي، مرواف. .116
http://aya2abd.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 

عمى منشور مقاؿ  .الفمسطينية أىم ثمار اتفاق مكةالوحدة  ـ(.26/2/2007بشارة، عزمي.) .117
 http://mounahada.org/modules.php?namepart=felandsah&number=128الرابط

 /:thawra.syhttp/. ة. دمشؽـ(. مقاؿ منشور في الجريد18/12/1984) جريدة الثورة. .118
. دمشؽ 199مقاؿ منشور عمى مجمة الوسط. العدد  (.20/11/1995)حبش، جورج. .119

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine  

http://arabic.farsnews.com/newstext
http://watan.com/10/news/38-2008-04-03-17-41-43/4366-2008-09-22-07-41-37.html
http://watan.com/10/index.php
http://aya2abd.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://aya2abd.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://mounahada.org/modules.php?namepart=felandsah&number=128
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }137{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-قف اإلفريقية من القضية الفمسطينيةالموا(.17/10/2012حسف، حمدي عبد الرحمف.) .120
. موقع متخصص في الشئوف األفريقية. مؤسسة المنتدى اإلسبلمي. الدوافع والمسارات

http://www.qiraatafrican.com/ 
مى مقاؿ منشور ع .الواليات المتحدة وتصفية قضية فمسطينـ(. 3/6/2013غازي.) ،حسيف .121

 /http://pulpit.alwatanvoice.com/articlesالموقع
. مقاؿ منشور المجمس الوطني الفمسطيني والبرنامج المرحمي(. 8/7/2012حسيف، غازي.) .122

 http://www.safsaf.org/word/2012/juli/8.htmعمى الموقع 
منشور  . مقاؿالوضع الفمسطيني بعد الخروج من بيروتـ(. 8/2/2014)حسيف، غازي. .123

 http://www.alwasattoday.com/عمى موقع دار الوسط اليوـ لئلعبلـ والنشر
الرابط  منشور عمى مقاؿ ـ(.12/5/2007أسامة.) حمداف، .124

w.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090https://ww   
 عمى الموقع ـ(. خبر منشور2004)مجدي. خالدي، .125

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=9756 
 . مقاؿ منشور في جريدة البياف اإلماراتية.ـ(2002خضر، حساـ.) .126
 وتوحيد الفمسطينيين في (م.ت.ف)ورة إصالح مطالبات بضر ـ(.16/05/2009، رنا.)خموس .127

 الرابط تقرير منشور عمى .مواجية التحديات اإلسرائيمية
http://insanonline.net/news_details.php?id=7926   

   www.anbamoscow.com(. مقاؿ منشور عمى موقع 1/10/2012درابيو، ىادي.) .128
. "من النكبة الى الثورة نضال الشعب الفمسطيني"(. مقاؿ بعنواف 24/5/2015دياب، ماجد.) .129

  http://group194.net/article/60250 منشور عمى الرابط
 ؿ منشورمقا .إحالة وزير فمسطيني لييئة مكافحة الفسادـ(.26/4/2012عوض.) الرجوب، .130

  http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsعمى الرابط 

 مافخبر منشور في صحيفة الدستور األردنية. ع (.6/6/2007زكارنة، كماؿ.) .131
/http://www.addustour.com/14681     

.مقاؿ 1967 -1948اإلخوان المسممون في قطاع غزة ـ(. 8/12/2012ساعاتي أحمد.). 132
 .ps/details/news/http://felesteenمنشور عمى موقع 

مقاؿ . يجابية أم خيار االضطرارإاتفاق المصالحة خطوة ـ(.30/4/2014حاف، ىماـ.)سر   .133
  http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A5%D8%AAالرابط منشور عمى

 القاىرة. .اضول التركيةلقاء خاص مع وكالة األن (.2012 /17/12شمح، رمضاف.) .134

http://www.qiraatafrican.com/
http://www.qiraatafrican.com/
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090
http://insanonline.net/news_details.php?id=7926
http://insanonline.net/news_details.php?id=7926
http://www.anbamoscow.com/
http://group194.net/article/60250
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
http://www.addustour.com/14681/%D9%85%D9%86%D8
http://www.addustour.com/14681/%D9%85%D9%86%D8
http://felesteen.ps/details/news/
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A5%D8%AA


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }138{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاؿ منشور عمى . تذكير بإصالح السفارات ـ(. 20/6/2005)صادؽ، عدلي.  .135
  http://www.adlisadek.net/print.asp?field=the_news&id=824  الرابط

. مقاؿ محددات السياسة التركية تجاه حماس المصدر(. 21/4/2014صالح، محسف.)  .136
 azeera.net/knowledgegate/opinionshttp://www.aljعمى الرابط منشور 

  .2837العدد  الكويتية. خبر منشور في صحيفة القبسـ(. 1980 /9/4)صايغ، يزيد. .137

. الخارجية بحاجة إلى تنظيف من األساس إلى الرأس الزىار: ـ(.31/8/2006)فتحي. صباح، .138
 صحيفة الحياة المندنية. منشور في خبر

ue_archive/Hayat%20INTttp://daharchives.alhayat.com/issh 
 لحراك الروسي التركي تجاه حماس يزلزل إسرائيل.ا (.17/5/2010)صحيفة التجديد. .139

http://www.maghress.com/search/%D8%A7%D9 
 //:httpـ(. لقاء حوؿ الفكر السياسي لحركة حماس.2012السبيؿ األردنية.)صحيفة  .140

www.alrai.com /article/56008.html 
وفنمندا ترفعان صفة التمثيل الدبموماسي  الدنمارك .(4/5/2013) صحيفة القدس. .141

 http://www.alquds.com/news/article/view/id/434937ا. . راـلمفمسطينيين
  http://qudspress.netلقاء خاص مع موقع قدس برس. ـ(.26/11/2012ماىر.)  طاىر، .142
  www.alrai.com  الموقعمقاؿ منشور عمى  (.6/9/2009عبد الرحمف، أسعد.) .143
ما قيمة حصول فمسطين عمى صفة دولة مراقب باألمم (.2012 /1/12العاطي، صبلح.) عبد .144

 خبر منشور في صحيفة فمسطيف. المتحدة.
. مقاؿ اإلمارات دعم متواصل لمشعب لفمسطينيـ(.2013 /10/11إبراىيـ.) عبد الكريـ، .145

 /http://www.ecssr.com/ECSSRستراتيجية.كز اإلمارات لمدراسات والبحوث االمنشور عمى مر 
الجبية الديمقراطية تتيم السمطة الفمسطينية بابتالع  (.9/11/2013عبدالكريـ، قيس.)  .146

  http://www.milad.ps/arb/index.php/news. منشور عمى الموقع.منظمة التحرير
. النظام السياسي الفمسطيني من الثورة الى السمطة(. 23/9/2004عبد الكريـ، قيس. ) .147

 &id=1582http://www.amin.org/sendEmail.php?t=opinion منشور عمى الموقع
جدلية التمثيل الفمسطيني في الصراع الحمساوي  (.14/6/2013عجرمي، محمود.)  .148

 watan.com-http://www.alمقاؿ منشور عمى موقع جريدة الوطف القطريةالفتحاوي. 
. ي إيرانمسار عالقة حركة فتح بالثورة اإلسالمية ف .ـ( 13/11/2011)عدواف، عصاـ. .149

 http://www.albadronline.com.لكترونيةمقاؿ منشور في مجمة البدر اإل
. منشور في صحيفة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير(. 27/5/2014)عدواف، عصاـ. .150

 http://felesteen.ps/details/news/116803فمسطيف. 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/434937
http://qudspress.net/
http://www.milad.ps/arb/index.php/news/View?id=67080#sthash.kMg6Y1Ns.dpuf
http://www.al-watan.com/
http://felesteen.ps/details/news/116803


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }139{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين عن القيادة الحالية وأوسمو أضاعت الناس غير راضـ(. 7/2/2015راوي، حناف.) عش .151
 .مقابمة مع "ميدؿ إيستآي" أجراىا رئيس تحرير الموقع الكاتب البريطاني ديفيد ىيرست .القدس
 الرابط عمى ةمنشور  .بوست نوف عف نقبلً 21 . عربي ترجمة

 http://www.qudsn.ps/article/60447   
. خبر منشور في صحيفة القدس سمطة فمسطينية برأسين ـ(.7/4/2006بد الباري.)عطواف، ع .152

 . العربي

بين اإلصالح السياسي  -منظمة التحرير الفمسطينية ـ(. 1/6/2012) عبلونة، كماؿ. .153
 . منشور عمى"2012 – 1964أيار  28" والتصميح التنظيمي 

-14-05-http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011 
 ـ( . مقاؿ منشور في جريدة البياف اإلماراتية.2002عميرة، حنا.)  .154
. مقاؿ في أنشطة المنظمات الدولية الفمسطينية المشاركةـ(. 14/4/2014عيسى، حنا.) .155

 /86902http://www.pnn.ps/index.php/ideas منشور عمى
 . مقاؿ منشور عمىمنظمة التحرير الفمسطينية والدبموماسيةـ(. 18/9/2012عيسى، حنا.) .156

http://www.pnn.ps/index.php/ideas  
دراسة قانونية حول خطوة حصول فمسطين عمى صفة  م(.10/12/2012غندور، يعقوب.)  .157

 حكومية.وكالة الرأي ال .مراقب لدى األمم المتحدة دولة غير عضو بصفة
76http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=1016   

بمجيكا ترفع مستوى التمثيل الدبموماسي الفمسطيني لدييا إلى (. 2013/ 9/11.)24رانس ف .158
  http://www.france24.com/ar/20131109منشور عمى خبر . مستوى سفير

. العالقات الفمسطينية اإليرانية خرجت من مربع الفتورـ.( 2007فبراير  (4 فياض، أحمد. .159
 http://www.aljazeera.net/specialfiles.مقاؿ منشور عمى موقع الجزيرة نت

انقالب الموقف من عقائدية  –الصين والقضية الفمسطينية (. 30/4/2000.) ميفياض، ع .160
 . 13563. منشور في صحيفة الحياة ، العدد ماو إلى برغماتية جيانغ

 .. الكويت2837(. العدد9/4/1980القبس الكويتية. ) .161
 . القيادة الفمسطينية والتباين في الخط والعمل السياسيـ(.3/4/2014قدومي، فاروؽ.)  .162

 http://www.raialyoum.comمنشور عمى الموقع  لكترونية مستقمة.إ ي اليـو صحيفةلندف: رأ
 .أحداث أيمول األسود كانت اليزيمة األولى لممقاومة الفمسطينيةـ(. 2008)كنفاني، مرواف. .163

 z.com.sa/okazhttp://www.okaمذكرات منشورة في صحيفة عكاظ  بعنواف: 
. منشور المحطات التاريخية لمتوترات السورية الفمسطينية .ـ(19/7/2012)ماجد. كيالي، .164

  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinionsعمى موقع الجزيرة نت .

http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011-05-14-
http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011-05-14-
http://www.pnn.ps/index.php/ideas
http://www.pnn.ps/index.php/ideas
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=101676
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=101676
http://www.aljazeera.net/specialfiles
http://www.raialyoum.com/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }141{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. منشور عمى موقع ة تقسيم فمسطيناستعاد(. 8/12/2014كيبلني، عمر.) .591
08ed924a66b9-a278-4334-c8f2-http://www.alaraby.co.uk/opinion/0ebbf8b0 

االتفاق االقتصادي اإلسرائيمي ـ الفمسطيني  -بروتوكول باريسـ(. 2013فرايـ.)آالفي،  .166
فريقيا. نشرة.  جامعة تؿ أبيب: مركز لدراسومعانيو االقتصادية لكترونية إ ات الشرؽ األوسط وا 
 ex.php/ar/2013http://almasdarone.com/indع منشورة عمى  الموق

 (. لقاء خاص مع وكالة رويترز لؤلنباء.2012مشعؿ، خالد.) .167
سفير جريدة المقاؿ منشور في  .خوةتاريخ العالقة و شقاء اإل(. 8/2011)مصري، ىاني. .168

 http://palestine.assafir.comلكتروني عمى الموقع اإل 16العدد 
اتفاق عباس ومشعل بين إغراءات قطر وتيديدات  ـ(.8/2/2007، جيياف.)مصطفى .169

 http://www.masress.com/almesryoon/101511. منشور عمى الرابط نتانياىو
 . خبرتخفيف المقاطعة الدبموماسية عمى الفمسطينيين (.ـ20/3/2007مغربي، نضاؿ.) .170

 http://ara.reuters.comوكالة رويترز لؤلنباء. منشور عمى
حماس توافق عمى انضمام الفمسطينيين إلى محكمة (. ـ23/8/2014بي، نضاؿ.)مغر  .171

 http://ara.reuters.comرويترز لؤلنباء.وكالة  منشور عمى . خبرالجنايات الدولية
أولمرت وليفني وبيريس يشاركون في حممة ضد حكومة ـ(. 7/12/2006نعامي، صالح. ) .172

. 10236خبر منشور في جريدة الشرؽ األوسط. العدد  الوحدة الوطنية.
4&issuenolrhttp://archive.aawsat.com/details.asp?section= 

 .قدومي ىو وزير الخارجية -عباس لمسفارات الفمسطينيةـ(. 15/9/2006)نعامي، صالح. .173
 .10153خبر منشور في صحيفة الشرؽ األوسط .العدد

مقاؿ منشور في  .الفمسطينية والكونفدرالية -العالقات األردنية ـ(.  4/1/2013نوفؿ، أحمد. ) .174
 صحيفة القدس العربي المندنية، لندف.

(. قراءة في الوضع الفمسطيني بعد عام من قيام السمطة ـ1995/ 27/11فؿ، ممدوح.)نو  .175
  http://www.mnofal.ps/منشور عمى الموقع  الفمسطينية.

قيام سمطة وطنية لمشعب الفمسطيني ىو أحد انجازات (. 10/5/1994نوفؿ، ممدوح.) .176
 http://www.mnofal.ps/printable/?nb. منشور عمى الموقع نيةالحركة الوطنية الفمسطي

. العدد (13( من قانون السمك الدبموماسي رقم )2)المادة (.9/11/2005)الوقائع الفمسطينية. .177
(60.) 

تمثيل الفمسطيني إلى قبرص ترفع ال(. 8/2/2013العرب اآلف".) ة العربية لؤلنباء"الوكال .518
 http://iaanews.com/Lite/News/23137. مستوى سفارة

http://palestine.assafir.com/
http://www.masress.com/almesryoon/101511
http://ara.reuters.com/
http://ara.reuters.com/
http://www.mnofal.ps/
http://iaanews.com/Lite/News/23137


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }141{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدؿ الفكرة  -اإلسالميون ومنظمة التحرير الفمسطينيةـ(. 26/2/2014أحمد.)  يوسؼ، .179
 /article/view/id/490747http://www.alquds.com/newsمنشور عمى .وأفؽ الرؤيا

 . منشور عمى موقعاإلسالميون ومنظمة التحرير الفمسطينية(. 25/3/2014أحمد.)، يوسؼ .180
http://paltoday.ps/ar/post/191436 

. مقاؿ منشور عمى الموقع الدول مآثر والرجال مواقف (.62014//9)يوسؼ، أحمد. .181
 /http://samanews.comلكترونياال

 .ًا: المقابالت الشخصيةثامن

 .27/10/2014مقابمة خاصة عبر الياتؼ مع ربحي حموـ، عماف:  .182
 .5/12/2014غزة:  ،مقابمة خاصة مع إبراىيـ حبيب .183
 .16/2/2015غزة: ،مع روحي مشتيىمقابمة خاصة  .184
 .26/2/2015غزة: ، محمود العجرميمع مقابمة خاصة  .185
 .20/3/2015مع فايز أبوشمالة، غزة: مقابمة خاصة  .186

 .ًا: المؤتمرات والندواتتاسع

تأثير المتغّيرات السياسية عمى البناء الفكري، ـ(. 2011.)ناجي ،وشراب ،أبو نحؿ، أسامة .187
 . غزة: جامعة األزىر بغزة.1983 – 1975وسياسات منظمة التحرير الفمسطينية من 

 ممكة العربية السعودية في دعم القضيةجيود المـ(.2001ف سميماف.)البازعي، حمد ب .188
التاريخ  . ندوة "المممكة العربية السعودية وفمسطيف: عبلقةالفمسطينية في المجال االقتصادي

 .الممؾ عبد العزيز والمصير". الرياض: دارة

دور وزارة خارجية المممكة العربية السعودية ـ(. 2001سعود الكبير، تركي بف محمد.)ابريؿ/ .189
 ضية الفمسطينية. ندوة "المممكة العربية السعودية وفمسطين: عالقة التاريخدعم الق في

 عبد العزيز. الرياض: دارة الممؾ والمصير".

وضعية دولة فمسطين في األمم المتحدة عمى (. 2013 //19عبدالحكيـ سميماف.)  ،وادي .190
موقع الحوار  دراسة منشورة عمى  .االستحقاقات واالستثناءات -ضوء أحكام القانون الدولي

 http://www.ahewar.org 4202المتمدف  العدد

جريدة  حوار محمود درويش مع الفضائية المبنانية.ـ(. 23/5/1997درويش، محمود.) .191
 رصد وتحرير محمود الظاىر. الدستور األردنية.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/490747
http://paltoday.ps/ar/post/191436
http://paltoday.ps/ar/post/191436
http://www.ahewar.org/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }142{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في أحمد الشقيري بمناسبة شخصية أحمد الشقيري ـ (. 2005.)مايو/حوت، بياف نوييض .192
 . ندوة نظميا معيد البحوث والدراسات العربية. القاىرة.نيالذكرى الخامسة والعشر 

 وكيف تعود؟. أين ىي –منظمة التحرير الفمسطينية ـ(. 16/6/2006أبوشمالة، ماجد.) .193
 lmoslim.net/node/85774http://aتحقيؽ صحفي منشور عمى الرابط  

عمؿ  . ورقةآليات تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفمسطينية ـ(.20/6/2011صافي، خالد.) .194
 غزة : المركز القومي لمدراسات والتوثيؽ. مقدمة لمندوة.

. رحمة في الذاكرة  .يا ثورات التحرر الوطني  العربيةقضا(. 7/2011/ 25.)حواتمة، نايؼ .195
.حوا ،الحمقة الخامسة  ر عمى فضائية روسيا اليـو

. ورقة مقدمة لممؤتمػر الثوابت الوطنية الفمسطينية ـ(.1/4/2012-31/3)حمّػػوـ، ربحػي. .196
 غزة  . –لفمسػػطيف  االستراتيجي

 .11دراسة رقـ  فمسطين "دولة غير عضو" اليوم التالي؟(.2012عريقات، صائب.)أكتوبر/ .197

. لقاء منشور 1982ياح االسرائيمي عام االجت -حرب لبنان(. 10/1/2005عيساوي، عمر.) .198
 www.aljazeera.net/programs/lebanonwarعمى الرابط 

 . منشور عمى الرابطجريدة التونسيةلـ(. حوار خاص 5/11/2012) .فاروؽ ،القدومي .199
www.attounissia.com.tn  

الة ياسي لحركة حماس مع وكـ(. لقاء مطوؿ لرئيس المكتب الس2012 /30/11)خالد. مشعؿ، .200
 .رويترز

منشورة الثالثة.  ورقةال. موجز عن العالقات الفمسطينية الصينية(. 9/12/2012موح، دياب.)ال .201
 www.twasol.psعمى الرابط.

 لقاء خاص مع وكالة األناضوؿ التركية. ـ(.16/12/2012رمضاف.) شمح، .202
-2012القضية الفمسطينية والمشيد الدولي (. ورقة عمؿ بعنواف 6/2/2013)سعد، وائؿ. .203

 بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات ولبلستشارات . .2013

 . تونس:العدالة الدولية والعدالة االنتقالية في المنطقة العربية(.20/6/2013)الندوة الدولية. .204
 myar.facebook.com/tjacade-https://arأكاديمية العدالة االنتقالية. 

 غزة.. إذاعة األقصىب لقاء إذاعي خاص .(2013 ،سبتمبر.)عجرمي، محمود عبد ربو .205

http://almoslim.net/node/85774
https://ar-ar.facebook.com/tjacademy


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }143{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقافية حول العالقات التاريخية بين الثورة الجزائرية  ندوة(.4/11/2013).عثماف غربية،أبو  .206
 نظميا المؤتمر الشعبي لمقدس. والفمسطينية.

. ا في الوضع الفمسطينيالمحكمة الجنائية الدولية وأىميتي(. 13/9/2014)رزؽ. شقير، .207
 http://pctj.ps الرابط تقرير منشور عمى

 عالقات حماس الخارجية صيغت عمى قاعدة دعم القضية.(. 19/11/2014حمداف، أسامة.) .208
 بيروت الجزء الرابع. -لقاء شامؿ لممركز الفمسطيني لئلعبلـ

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=166576 

 .لكترونيةًا: المواقع اإل عاشر 

 .2006.الطبعة األولى. يوليو 43عدد الالمركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف. سمسمة الدراسات  .209
http://www.pchrgaza.org 

 ency.com-http://www.arabية.  الموسوعة العرب .210
 /http://www.palestinapedia.netالموسوعة الفمسطينية، عدـ االنحياز. .211
  alshukairy.org-http://www.ahmadسيرتو وآثاره.  .أحمد الشقيريموقع  .212
. منشور عمى الرابط تسمسؿ زمني -االنقساـ الفمسطينيـ(.17/3/2011)موقع الجزيرة نت. .213

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/17/%d8  

عمى  منشور .باألمـ المتحدة دولة مراقب غير عضو(. 30/11/2012.)موقع الجزيرة نت .214
 http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603  الرابط

 االنحياز. موقع الخارجية البحرينية. حركة عدـ .151
BH-http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8334&language=ar 

  ar.facebook.com/plo.media -https://arالفمسطينية التحرير لمنظمة اإلعبلمية الدائرة موقع .159

عمى  منشور .استطبلع لمرأي. والمسحية ةموقع المركز الفمسطيني لمبحوث السياسي .217
  http://www.pcpsr.org/ar/node/433الرابط

 lb.net/_page.php?page_id=10-http://palembassyموقع سفارة دولة فمسطيف في لبناف   .158

النقساـ الفمسطيني حالة مبلزمة مجموعة التقارير االخبارية. ا موقع شبكة فمسطيف لمحوار. .219
 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=317880لمقضية الفمسطينية. 

 lb.org/PLO-http://www.pnsموقع المنظمة في مخيمات لبناف  .220
موقع الموسوعة الفمسطينية. الصندوؽ القومي  .221

 http://www.palestinapedia.net/%D8%A7:الفمسطيني

http://pctj.ps/
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=166576
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=166576
http://www.ahmad-alshukairy.org/
https://www.facebook.com/plo.media?fref=photo
http://www.pcpsr.org/ar/node/433
http://www.pns-lb.org/PLO
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }144{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروؽ القدومي يخرج عف صمتو ويتحدث عف الوضع و(. 22/2/2012يٕقع أيذ نإلعالو. ) .111
 الرابط عمى مقاؿ منشورالتنظيمي لحركة فتح في المرحمة الراىنة. 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=16036   

 http://www.dair.plo.ps/betaموقع دائرة العبلقات الدولية لمنظمة التحرير الفمسطينية. .223
. دائرة العبلقات القومية والدوليةموقع  .224

http://www.dair.plo.ps/beta/V1/index.php?placeId=104 
  http://plord.ps:الفمسطينية منظمة التحريرفي موقع دائرة شئوف البلجئيف  .225

 http://www.nad7hp?id=plo.org/atemplate.p- :دائرة شئوف المفاوضات موقع .226
رفض قرار  -(. قرار الحكومة اإلسرائيميةـ 2012\12\2) موقع ديواف رئاسة الوزراء اإلسرائيمي. .227

منشور عمى  .(ـ2012نوفمبر  29)الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة الصادر بتاريخ 
http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes021212   

 PM C :                                          لفمسطينيا موقع مركز اإلعبلـ .228
.com/atemplate.php?id=16834pmc-http://www.palestine 

  oci.org-http://www.oicموقع منظمة التعاوف اإلسبلمي  .229
" منشور ساعة 96 خبلؿ بيروت الحتبلؿ خططت (إسرائيؿ) . مقاؿ بعنواف"االخباري معاً موقع  .230

 67https://www.maannews.net/Content.aspx?id=7821عمى الرابط 
 

 .المراجع األجنبية :عشرحادي 

231. Anthony Wanis-st., John. (2004). Back Channel Diplomacy: 
Implications for Practice and Theory. Center for International 
Conflict Resolution, Colombia University. 

232. Barahmeh, Salem.(2014).The Palestinians, the PLO, and Political 
Representation: the Search for Palestinian Self-Determination. 
The International Center for The Study of Radicalisation and Political 
Violence. ICSR. 

233. Bird, Kai.(2014 ).The Good Spy: The Life and Death of Robert 
Ames. New York: Crown Publishing Group. Random House. 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=16036
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=16036
http://www.dair.plo.ps/beta
http://www.dair.plo.ps/beta/V1/index.php?placeId=104
http://www.dair.plo.ps/beta/V1/index.php?placeId=104
http://www.nad-/
http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes021212
http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes021212
http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=16834
http://www.oic-oci.org/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }145{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234. Diker, Dan.(2011).Palestinian Unilateralism and Israel’s Rights in 
Arab-Israeli Diplomacy. Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA). 

235. Genet, Raoul. (1931).Traité de diplomatieet de droit diplomatique. 
1 edition. Paris. 

236. Miller, Aaron David.(1983).The PLO and Politics of Survival. 
Washington: Georgetown Center for Strategic and International 
Studies. 

237. Khalidi, Walid.(1992).Palestinian Reborn. London: I.B. Tauris & Co. 
Ltd. 

238. Ross, Dennis.(2005).The Missing Peace The Inside Story of the 
Fight for Middle East Pease. Washington, Institute for Near East 
Policy. 

239. Rothstein, Roberto.(1marsh/2006).Conflict Syndrome-And The 
Demise Of The Oslo Accords. United States: Institute Of Peace. 

240. Rubin, Barry.(1994).Revolution Until Victory Of The PLO. 
Cambridge: Harvard University Press. 

241. Said ,Edward.(1996).Pease And Its Discontents. New York:           
A division of Random House, Inc. 

242. Shannon, Elaine.(9/2/2007).U.S The Big Loser in the Mecca Deal. 
Time.  

243. Vick, Karl .(29/11/2012). why Palestine will win big at the UN. 
http://world.time.com. 

244. Zanotti, Jim.(2014).The Palestinians" Back ground and U.S 
Relations. Congressional Research Service. 

 
 

 
 

https://openlibrary.org/books/OL15472000M/Traité_de_diplomatie_et_de_droit_diplomatique.
http://world.time.com/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }146{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 الخـــــــــــــــــ امل



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }147{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الفمسطينية التحرير منظمة مؤسسات(: 1ممحق رقم)

 مع تتناسب مينية أسس عمى ودوائرىا مؤسساتيا إنشاء عمى الفمسطينية التحرير منظمة عممت لقد
 :والدوائر المؤسسات ىذه أىـ ومف ،ومياميا أدوارىا في والتكامؿ أجمو، مف أنشئت الذي واليدؼ حجميا،

 الفمسطيني الوطني المجمس -1

 سمطة أعمى وىو المستقمة، الدوؿ في والتشريعي النيابي المجمس بمثابة الفمسطيني الوطني المجمس ُيعدّ 
 في الفمسطيني لمشعب العميا السمطة الفمسطيني الوطني المجمس ويمثؿ" الفمسطينية، التحرير منظمة في
 إحقاؽ أجؿ مف برامجيا، ويرسـ الفمسطينية التحرير منظمة سياسات يضع الذي وىو تواجده، كفأما كافة

قامة والسيادة واالستقبلؿ العودة في والمتمثمة المشروعة، الوطنية الحقوؽ  وعاصمتيا المستقمة الدولة وا 
 (www.palestinepnc.org:الفمسطيني الوطني المجمس موقع." )القدس

 وكاف والمستقميف، والطبلبية النقابية االتحادات وممثمي الفمسطينية، الفدائية الفصائؿ يمندوب مف ويتكوف
عبلف ـ،1974 عاـ المرحمي السياسي البرنامج إقرار: قراراتو أىـ مف  الجزائر في فمسطيف دولة استقبلؿ وا 
 .ـ1996عاـ غزة في الوطني الميثاؽ مف المعادية البنود حذؼ وقرار ـ،1988 عاـ

 المركزي لمجمسا -2

/ آذار في عقدت التي الفمسطيني، الوطني لممجمس عشرة الثالثة الدورة في المركزي المجمس إنشاء تـ
 الفمسطيني المركزي المجمس بيف وصؿ حمقة ليكوف إنشاؤه تقرر" حيث القاىرة، في ـ،1977 مارس
 رئيس مف المركزي مجمسال ويتكوف المجمس، دورات مف عاديتيف دورتيف كؿ بيف التنفيذية والمجنة

 المرأة واتحاد الطبلبية واالتحادات الفمسطينية والقوى الفصائؿ عف وممثميف التنفيذية، المجنة وأعضاء
 مراقبيف، ستة إلى باإلضافة الكفاءات، أصحاب عف ممثميف جانب إلى العماؿ، واتحاد المعمميف واتحاد
 (www.palestinepnc.org.)"المركزي لممجمس رئيساً  الوطني المجمس رئيس ويكوف

 مارس/ آذار في الثبلثيف مف تونس في فمسطيف لدولة رئيساً  عرفات ياسر اختيار بو قاـ ما أىـ ومف
 .ـ1993ديسمبر/ أوؿ كانوففي العاشر مف  الفمسطينية السمطة إنشاء قرار وكذلؾ ـ،1983
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 التنفيذية المجنة -3

 التحرير منظمة بنية ضمف التنفيذية، المجنة وتشبو" لممنظمة، التنفيذية الذراع بمثابة التنفيذية المجنة
 سمطة أعمى بأنيا لممنظمة األساسي النظاـ عرفيا وقد األخرى، الدوؿ في التنفيذية السمطة الفمسطينية

 والبرامج السياسة تنفيذ وتتولى لمعمؿ، متفرغوف وأعضاؤىا االنعقاد، دائمة وتكوف لممنظمة، تنفيذية
 المجنة موقع".)وفردية تضامنية مسؤولية أمامو مسئولة وتكوف الوطني، المجمس يقررىا تيال والمخططات

 :التالية الدوائر عمى التنفيذية المجنة وتشرؼ ،( www.plord.psالتنفيذية،

  الفمسطينية التحرير منظمة دوائر

 : السياسية الدائرة. 1

 الصعد، مختمؼ عمى الفمسطينية التحرير نظمةم بيا تقوـ التي السياسية النشاطات بإدارة المكمفة ىي
 المنظمة نشاطات عف أيضاً  المسؤولة وىي واألجنبية، العربية المنظمات أو األحزاب أو الدوؿ مع سواء
 . المتخصصة وكاالتيا وشتى المتحدة األمـ ىيئة في

 : مياميا

 تعيف التي وىي واألجنبية بيةالعر  البمداف في المنظمة مكاتب عمى اإلشراؼ السياسية الدائرة تتولى -
 . وموظفييا مديرييا

 . العالـ دوؿ بمختمؼ المنظمة عبلقات تنظـ التي االتفاقيات عقد -

 . الدوؿ شتى في الفمسطيني الشعب مصالح رعاية -

 . العربية الدوؿ بجامعة المنظمة عبلقة عمى اإلشراؼ -

 . االنحياز عدـ ودوؿ اإلسبلمي ؤتمرالم ومنظمة اإلفريقية الوحدة بمنظمة العبلقات تنظيـ -

  .التنفيذية المجنة تضعيا التي التوجيات وفؽ العالـ بدوؿ المنظمة لعبلقات السياسي البرنامج تطبيؽ -

 : العسكرية الدائرة. 2

 : التالية المسؤوليات بيا تناط
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 . التمويؿو  والتجييز والتسميح والتدريب التعبئة صعد عمى الفمسطيني التحرير جيش قضايا -

 بجيش المتعمقة والتنظيمية العسكرية األمور في العاـ والقائد التنفيذية المجنة لرئيس المشورة إبداء -
 . الفمسطينية الثورة وقوات التحرير

 . الفمسطينية لمثورة المسمحة القوات حاجات وتأميف والتعبئة التدريب برامج إعداد -

 . الفمسطيني القومي الصندوؽ مع بالتعاوف ينيالفمسط التحرير جيش شيداء أسر رعاية -

 : الفمسطيني القومي الصندوق دائرة. 3

 : التالية والمياـ المسؤوليات بيا تناط

 . المختمفة الموارد بتسمـ مكمؼ القومي الصندوؽ -

 . عنيا تنبثؽ التي واألجيزة الفمسطينية التحرير منظمة تمويؿ -

 . واإلمكانيات ائؿالوس بجميع الصندوؽ موارد تنمية -

 . الجباية أعماؿ عمى اإلشراؼ -

 المدنية المجاالت في مؤسساتيا وأجيزة ومكاتبيا المنظمة دوائر إلييا تحتاج التي النفقات مراقبة -
 . وضبطيا وتدقيقيا والعسكرية

 . التنفيذية المجنة تقررىا التي والمساعدات األمواؿ صرؼ مراقبة -

 : تلالمح الوطن شؤون دائرة. 4

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع بدراسة ومكمفة وشؤونيا المحتمة األرض بقضايا تعنى التي ىي
 : " الدائرة إغبلؽ الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة وقررت" فييا والنضالية والتعميمية

 أساليب مختمؼ ندةومسا الوطف داخؿ في الفمسطيني الشعب بصمود المتعمقة الخطط وتنفيذ إعداد -
 . المسمح الكفاح والسيما نضالو

 . الممارسات ىذه وحشية عف والدولية العربية الجيات لشتى األدلة وتقديـ الصييونية الممارسات فضح -



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }151{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المحتمة لؤلرض التنمية برامج وضع -

 العربية اضياألر  في وتطورىا البمديات وبرامج العامة والخدمة والتربوي االقتصادي التطوير دعـ -
 . المحتمة

 : العالي والتعميم التربية دائرة. 5

 العربية األقطار في الفمسطيني العربي الشعب إلى بالنسبة برامجو ومتابعة التعميـ قضايا عف المسؤولة ىي
 . خاصة المحتمة األراضي وفي

 : مياميا

 الخارج في لمدراسة يوفدوف الذيف الفمسطينييف الطبلب باختيار التنفيذية المجنة قرارات بموجب مكمفة -
 . دراسية بمنح

 . الغوث وكالة مدارس في الدراسة بمتابعة االىتماـ -

 . البلجئيف إغاثة وكالة تقيميا التي المدارس في النقص لمواجية فمسطيف ألبناء مدارس افتتاح -

 الفمسطيني الشعب ألبناء عيالجام التعميـ بقضايا والعموـ والثقافة لمتربية األعمى المجمس مع التنسيؽ -
 . وخارجيا المحتمة األراضي في

 . والعموـ والثقافة لمتربية العربية المنظمة وفي اليونسكو في الفمسطينية التحرير منظمة تمثيؿ -

 الشعب تجمعات كافة عمى وتعميميا الوطنية بالمناىج واالىتماـ الفمسطيني بالطفؿ االعتناء -
 . الفمسطيني

 . المنظمة إطار في الميني بالتأىيؿ المعنية المؤسسات جميع روتطوي دعـ -

 : القومية العالقات دائرة. 6

 . القاىرة في 1977 عاـ عشرة الثالثة دورتو في الوطني المجمس أقاميا حديثة دائرة ىي

 : مياميا
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 . الرسمية غير العالمية بالمنظمات والعبلقات القومية العربية واألحزاب بالمنظمات العبلقات تنظيـ -

 . العالمية والتضامف السبلـ ومنظمات األخرى العالمية الصداقة جمعيات مع العبلقات تنظيـ -

 . السياسية الدائرة مع والتشاور التنسيؽ -

 : والثقافة اإلعالم دائرة. 7

 والمشاركة الفمسطينية التحرير لمنظمة التابعة والثقافية اإلعبلمية النشاطات عمى باإلشراؼ المكمفة وىي
 . والدولية العربية والثقافية اإلعبلمية والمؤتمرات النشاطات مختمؼ في

 : مياميا

 . العالـ أنحاء في الفمسطينية التحرير منظمة بيا تقوـ التي الفنية النشاطات عمى اإلشراؼ -

 وتراث آثارو  ومسرح وغناء أدب مف وقضيتيا وشعبيا بفمسطيف المتعمقة الثقافية بالقضايا االىتماـ -
 . شعبي

صدار الفنية المعارض تنظيـ -  . الفمسطينية القضية عف الكراسات وا 

 التوجيو إلى المحتمة المناطؽ في الجماىير الحتياجات اإلذاعي والسيما الفمسطيني باإلعبلـ االىتماـ -
 . السياسي

 . المحتؿ الوطف بشؤوف خاص إعبلمي مركز إنشاء -

 : الشعبي التنظيم دائرة. 8

 في والمشاركة الفمسطينية الشعبية والمنظمات االتحادات وانتخابات نشاط عمى باإلشراؼ المكمفة ىي
 : ىي االتحادات ىذه العامة، مؤتمراتيا

 . الشبيبة اتحاد. 1

 . الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد. 2

 . فمسطيف لطمبة العاـ االتحاد. 3
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 . سطينييفالفم والكتاب لمصحافييف العاـ االتحاد. 4

 .لممعمميف العاـ االتحاد. 5

 . الفمسطيني األحمر اليبلؿ جمعية. 6 

 . والرياضة لمشباب األعمى المجمس. 7

 . الفمسطينية الكشفية الحركة. 8

 . الرياضية االتحادات. 9

 : مياميا

 . الدولية العمؿ منظمة تعقدىا التي المؤتمرات في الفمسطينية التحرير منظمة تمثيؿ -

 الشعبية لبلتحادات المماثمة واألجنبية العربية لممنظمات الدولية المؤتمرات إلى مندوبيف ساؿإر  -
 . الفمسطينية

 . االتحادات ليذه األعمى المجمس عبر الشعبية االتحادات نشاطات بيف التنسيؽ -

 كؿ في اطاتيانش وتطوير بمياميا القياـ إلمكانية الشعبية لمتنظيمات والمعنوي المادي الدعـ تقديـ -
 . المجاالت

 . الفمسطينية التحرير لمنظمة التابعة المحتمة األرض لجاف في الشعبية التنظيمات إشراؾ -

 : االجتماعية الشؤون دائرة. 9

 أماكف جميع في الفمسطيني العربي الشعب لجماىير تقديميا الواجب االجتماعية الخدمات ترعى التي ىي
 . تجمعاتو

 :مياميا

 . الفمسطينية الثورة وشيداء مجاىدي أسر رعاية جمعية عمى اإلشراؼ -
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 مجاىدي أسر رعاية جمعية عمى المترتبة المالية االلتزامات لتغطية المالية االعتمادات تخصيص -
 . الفمسطينية الثورة وشيداء

 . الفمسطينية لممرأة االجتماعية بالشؤوف تعنى التي المشاريع دعـ -

 . العربية الدوؿ بعض في تعيش التي المحتاجة الفمسطينية بالتجمعات االعتناء -

 . االجتماعية بالشؤوف تعنى التي والدولية العربية المؤتمرات في المنظمة تمثيؿ -

 : اإلدارية الشؤون دائرة. 10

 . فييا والعامميف بالمنظمة المتعمقة اإلدارية األمور بشؤوف تعنى

 : المفاوضات شؤون دائرة. 11

 المجنة سر أميف مازف أبو عباس محمود األخ ويرأسيا الفمسطينية التحرير منظمة وائرد إحدى ىي
 . لممنظمة التنفيذية

 . الفمسطيني لممفاوض دائـ كجياز تونس في 1994 عاـ أنشئت

 : مياميا

 . الفمسطيني المفاوض تخدـ التي واإلحصائيات والدراسات األبحاث توفير عمى تعمؿ -

 والوزارات المجاف مختمؼ بيف التنسيؽ جية لكونيا التفاوضية والمجاف اوضاتالمف عممية إدارة -
 . متطور تفاوضي أداء إلى الوصوؿ بيدؼ العبلقة، ذات والمؤسسات

 : الالجئين شؤون دائرة. 12

 عاـ نياية في نشاطيا تفعيؿ وأعيد عرفات، ياسر الرئيس مف خاص بدعـ البلجئيف شؤوف دائرة تأسيس تـ
 . الفمسطينية التحرير منظمة عف المنبثقة الدوائر دىكإح ،1996

 : مياميا
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قميمياً  وعربياً  محمياً  البلجئيف بقضية الوعي دعـ في اإلسياـ -  قرارات وفؽ عنيا والدفاع ودوليًا، وا 
 باعتباره( 194) القرار تبني عف يوماً  يتواف لـ، التي الفمسطينية المركزية والمجالس/ الوطنية المجالس

 . الفمسطيني الرسمي/ الشعبي لمموقؼ" األدنى الحد" قرار أو الوسط الحؿ قرار

 ومسؤوليات نشاطات مع ومسؤولياتيا نشاطاتيا وبالتالي الدائرة، عبلقات وضبط وتحديد صياغة إعادة -
 زاراتوو  لؤلنروا، المانحة والدوؿ المضيفة، والدوؿ كاألنروا، البلجئيف، بقضية العبلقة ذات الكثيرة األطراؼ
 مف ليس مجاالت في نشاطاتيا وبالتالي والياتيا، دخمت قد كانت التي وغيرىا الفمسطينية الوطنية السمطة

 .الدائرة غياب عف الناجـ الفراغ بقوة وذلؾ اختصاصيا

 مستويات عمى والبلجئيف النازحيف بشأف المفاوضات في لمشراكة االستعداد أو الفورية، المشاركة -
 . الدائـ الوضع مفاوضات عمى عبلوة المتعددة، والمفاوضات الية،االنتق المرحمة

 لمدوؿ الدوري المؤتمر إلى إضافة لبلجئيف، المضيفة العربية الدوؿ مع المعقدة العبلقات في نوافذ فتح -
 . العربية الدوؿ جامعة إشراؼ تحت يتـ الذي الفمسطينييف شؤوف عمى المشرفة

 . لؤلنروا المتبرعة/ المانحة الدوؿ مع -عقدةالم -العبلقات مف جسور إقامة -

 مختمفة، مشاكؿ مف األوضاع ىذه في ما بكؿ المخيمات، في وخصوصاً  البلجئيف أوضاع مع التعامؿ -
( الرسمية وغير الرسمية) الوطف مخيمات عمى مقتصراً  ىذا الحاؿ يكف لـ ومتوقعة، وراىنة مزمنة

 .عدة عربية دوؿ إلى وتعداه بؿ فيو، والبلجئيف

 المصدر: دائرة العبلقات الدولية بمنظمة التحرير الفمسطينية
www.dair.plo.ps/beta/V1/index.php?placeId=3))   
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 الفمسطينية التحرير منظمة مؤسسات ىيكمية يبين مخطط(: 2ممحق رقم)
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 مقابمتيم" تنص "رسالة األسئمة الخاصة بالمقابالت الشخصية مع المختصين الذين تم(: 3ممحق رقم)

 
 حفظو ا      سعادة السيد/ ........................            

 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو،،،              
 الموضوع / إجراء مقابمة شخصية لزوم دراسة بحثية

بخصوص الموضوع أعبله نرجو مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى األسئمة التالية، لبلستفادة منيا بحكـ 
ؿ الدبموماسي والسياسي، لتكوف ضمف دراسة خبرتكـ الطويمة ومواقعكـ التي عممتـ فييا في مجاؿ العم

 ماجستير بعنواف :
 "إصالح منظمة التحرير الفمسطينية وأثره عمى العمل الدبموماسي الفمسطيني"

 أسئمة المقابمة:
 ىؿ ىناؾ حاجة إلصبلح منظمة التحرير الفمسطينية؟ ولماذا؟ األوؿ: السؤاؿ

 طيني إلى مستوى القضية الفمسطينية؟السؤاؿ الثاني: ىؿ يرتقي العمؿ الدبموماسي الفمس
 تمارسو المنظمة؟ ذيالعمؿ الدبموماسي الفمسطيني ال ما أسباب ترىؿ وضعؼ الثالث: السؤاؿ

 السؤاؿ الرابع: ما أىـ قضايا الفساد في المؤسسات الدبموماسية التي ثبتت لديكـ؟
 كيؼ يمكف النيوض بالعمؿ الدبموماسي الفمسطيني؟ الخامس: السؤاؿ
 ستراتيجية وطنية إلصبلح المنظمة؟اىؿ يمكف بناء  السادس: اؿالسؤ 

ىؿ يمكف بناء برنامج سياسي فمسطيني يستند عميو العمؿ الدبموماسي في ظؿ اختبلؼ  السؤاؿ السابع:
 ؟األيدولوجيات

 المعوقات التي ستواجو ممؼ إصبلح المنظمة؟ ما ،السؤاؿ الثامف: برأيكـ
يجابي عمى القضية الفمسطينية في حاؿ تـ إصبلح إوف انعكاس ىؿ سيك ،السؤاؿ التاسع: برأيكـ

 المنظمة عمى العمؿ الدبموماسي؟ وكيؼ؟
 السؤاؿ العاشر: ما رؤيتكـ المستقبمية لمعمؿ الدبموماسي الفمسطيني مف وجية نظركـ.

 تـ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مىؿ مف إضافة لو تكر 

 وشكرا لحسف تعاونكـ
 الباحث/ ـ. وائؿ عمي الخميمي



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }157{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "2005نص" مقدمة قانون السمك الدبموماسي الفمسطيني لسنة (: 4ق رقم)ممح
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 17/3/2005النص الحرفي "إلعالن القاىرة" الصادر عن الفصائل الفمسطينية في (: 5ممحق رقم)

تمبية لدعوة كريمة مف جميورية مصر العربية الشقيقة وبرعاية مشكورة منيا، عقد في القاىرة مؤتمر لمحوار 
بمشاركة الرئيس الفمسطيني محمود عباس  2005آذار  17إلى  15ني خبلؿ الفترة الممتدة مف الفمسطي

 وبحضور اثني عشر تنظيماً وفصيبًل.

أكد المجتمعوف عمى التمسؾ بالثوابت الفمسطينية دوف أي تفريط، وحؽ الشعب الفمسطيني في المقاومة مف   -1
قامة الدولة الفمسطين ية كاممة السيادة وعاصمتيا القدس، وضماف حؽ عودة البلجئيف أجؿ إنياء االحتبلؿ، وا 

 إلى ديارىـ وممتمكاتيـ.

يرتكز عمى االلتزاـ باستمرار المناخ الحالي لمتيدئة مقابؿ التزـا  2005وافؽ المجتمعوف عمى برنامج لعاـ   -2
جد، وكذلؾ اإلفراج عف إسرائيمي متبادؿ بوقؼ كافة أشكاؿ العدواف عمى أرضنا وشعبنا الفمسطيني أينما و 

 جميع األسرى والمعتقميف. 

 أكد المجتمعوف أف استمرار االستيطاف وبناء الجدار وتيويد القدس الشرقية ىي عوامؿ تفجير.  -3

بحث المجتمعوف الوضع الفمسطيني الداخمي واتفقوا عمى ضرورة استكماؿ اإلصبلحات الشاممة في كافة   -4
مقراطية بجوانبيا المختمفة، وعقد االنتخابات المحمية والتشريعية في توقيتاتيا المجاالت، ودعـ العممية الدي

المحددة وفقًا لقانوف انتخابي يتـ التوافؽ عميو. ويوصي المؤتمر المجمس التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديؿ 
نوف االنتخابات قانوف االنتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظاـ المختمط كما يوصي بتعديؿ قا

 لممجالس المحمية باعتماد التمثيؿ النسبي.

وافؽ المجتمعوف عمى تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية وفؽ أسس يتـ التراضي عمييا،   -5
بحيث تضـ جميع القوى والفصائؿ الفمسطينية بصفة المنظمة الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب 

عمى تشكيؿ لجنة تتولى تحديد ىذه األسس وتتشكؿ المجنة  الفمسطيني، ومف أجؿ ذلؾ تـ التوافؽ
مف رئيس المجمس الوطني وأعضاء المجنة التنفيذية لممنظمة واألمناء العاميف لجميع الفصائؿ 

 وشخصيات وطنية مستقمة، ويدعو رئيس المجنة التنفيذية ليذه االجتماعات. 

لمتعامؿ بيف كافة القوى دعمًا لموحدة الوطنية ووحدة  أجمع المشاركوف عمى أف الحوار ىو الوسيمة الوحيدة  -6
الصؼ الفمسطيني وعمى تحريـ االحتكاـ لمسبلح في الخبلفات الداخمية واحتراـ حقوؽ المواطف الفمسطيني 
وعدـ المساس بيا، واف استكماؿ الحوار خبلؿ المرحمة المقبمة يعد ضرورة أساسية نحو جمع الكممة وصيانة 
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 (27/6/2006وثيقة الحوار الوطني )وثيقة األسرى المعدلة( ) نّص (: 6ممحق رقم)

 مقدمة: 

بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظرًا لممخاطر المحدقة بشعبنا، وانطبلقًا انطبلقًا مف الشعور العالي 
مف مبدأ أف الحقوؽ ال تسقط بالتقادـ، وعمى قاعدة عدـ االعتراؼ بشرعية االحتبلؿ، وفي سبيؿ تعزيز 

جؿ الجبية الفمسطينية الداخمية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطف والمنافي، ومف أ
مواجية المشروع اإلسرائيمي اليادؼ لفرض الحؿ اإلسرائيمي، ونسؼ حمـ وحؽ شعبنا في إقامة دولتو 
الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة، ىذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة اإلسرائيمية تنفيذه خبلؿ 

قدس وتوسيع المستوطنات المرحمة القادمة تأسيسًا عمى إقامة واستكماؿ الجدار العنصري وتيويد ال
غبلؽ الباب أماـ شعبنا في  اإلسرائيمية واالستيبلء عمى األغوار وضـ أجزاء واسعة مف الضفة الغربية وا 

 ممارسة حقو في العودة. 

ومف أجؿ المحافظة عمى منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققيا مف خبلؿ مسيرة كفاحو الطويؿ 
أسراه وأنات جرحاه، وانطبلقًا مف أننا الزلنا نمر في مرحمة تحرر ووفاًء لشيداء شعبنا العظيـ وعذابات 

طابعيا األساسي وطني وديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع ىذا الطابع، ومف 
أجؿ إنجاح الحوار الوطني الفمسطيني الشامؿ، واستنادًا إلى إعبلف القاىرة والحاجة الممحة لموحدة والتبلحـ 

لى الرئيس محمود عباس فإ ننا نتقدـ بيذه الوثيقة )وثيقة الوفاؽ الوطني( لشعبنا العظيـ الصامد المرابط وا 
لى رئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية ومجمس الوزراء،  أبو مازف وقيادة منظمة التحرير الوطني الفمسطيني، وا 

لى رئيس وأعضاء المجمس الوطني الفمسطيني، ورئيس وأعضاء المجمس الت لى وا  شريعي الفمسطيني، وا 
لى كافة المؤسسات والمنظمات األىمية والشعبية، وقادة الرأي العاـ  كافة القوى والفصائؿ الفمسطينية، وا 

 الفمسطيني في الوطف والمنافي. 

 تعد وثيقة الوفاق الوطني كاًل متكاماًل والمقدمة جزء منيا:

زالة المستوطنات  ف الشعب الفمسطيني في الوطف والمنافي يسعى ويناضؿإ-5 مف أجؿ تحرير أرضو وا 
نجاز حقو في الحرية والعودة  زالة جدار الفصؿ والضـ العنصري، وا  جبلء المستوطنيف وا  وا 
واالستقبلؿ وفي سبيؿ حقو في تقرير مصيره بما في ذلؾ إقامة دولتو المستقمة كاممة السيادة عمى 

الشريؼ وضماف حؽ عودة البلجئيف  وعاصمتيا مدينة القدس 5991جميع األراضي المحتمة عاـ 
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إلى ديارىـ وممتمكاتيـ التي طردوا منيا وتعويضيـ وتحرير جميع األسرى والمعتقميف بدوف استثناء 
أو تمييز مستنديف في كؿ ذلؾ إلى حؽ شعبنا التاريخي في أرض اآلباء واألجداد والى ميثاؽ 

 لية بما ال ينتقص مف حقوؽ شعبنا.األمـ المتحدة والقانوف الدولي وما كفمتو الشرعية الدو 

فيما يتعمؽ بتطوير وتفعيؿ منظمة  1111إلسراع في إنجاز ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة آذار ا -1
التحرير الفمسطينية وانضماـ كؿ القوى والفصائؿ إلييا، وفؽ أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة 

نا في أماكف تواجده كافة، بما يتبلءـ مع التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لشعب
المتغيرات عمى الساحة الفمسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القياـ والنيوض بمسؤولياتيا 
في قيادة شعبنا في الوطف والمنافي وفى تعبئتو والدفاع عف حقوقو الوطنية والسياسية واإلنسانية 

ة واإلقميمية كافة، وأف المصمحة الوطنية تقتضي تشكيؿ في الدوائر والمحافؿ والمجاالت الدولي
بما يضمف تمثيؿ القوى والفصائؿ واألحزاب الوطنية  1119مجمس وطني جديد قبؿ نياية العاـ 

واإلسبلمية جميعيا وتجمعات شعبنا في كؿ مكاف والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات 
دأ التمثيؿ النسبي وبالتوافؽ حيث يتعذر إجراء االنتخابات كافة، باالنتخابات حيثما أمكف وفقًا لمب

وفؽ آليات تضعيا المجنة العميا المنبثقة عف حوار القاىرة والحفاظ عمى منظمة التحرير 
طارًا جامعًا ومرجعية سياسية عميا  الفمسطينية إطارًا جبيويًا عريضًا وائتبلفًا وطنيًا شامبًل وا 

 ي. لمفمسطينييف في الوطف والمناف

ؽ الشعب الفمسطيني في المقاومة والتمسؾ بخيار مقاومة االحتبلؿ بمختمؼ الوسائؿ وتركيز ح -3
إلى جانب العمؿ السياسي والتفاوضي والدبموماسي  5991المقاومة في األراضي المحتمة عاـ 

 واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماىيرية ضد االحتبلؿ بمختمؼ أشكالو ووجوده وسياساتو،
واالىتماـ بتوسيع مشاركة مختمؼ الفئات والجيات والقطاعات وجماىير شعبنا في ىذه المقاومة 

 الشعبية.

ضع خطة فمسطينية لمتحرؾ السياسي الشامؿ وتوحيد الخطاب السياسي الفمسطيني عمى أساس و  -1
شرعية الدولية األىداؼ الوطنية الفمسطينية كما وردت في ىذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات ال

المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقو وثوابتو تنفذىا قيادة منظمة التحرير ومؤسساتيا والسمطة الوطنية 
رئيسًا وحكومة، والفصائؿ الوطنية واإلسبلمية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات 

لي السياسي والمالي العامة، مف أجؿ استحضار وتعزيز وحشد الدعـ العربي واإلسبلمي والدو 
واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسمطتنا الوطنية دعمًا لحؽ شعبنا في تقرير المصير والحرية 
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والعودة واالستقبلؿ ولمواجية خطة إسرائيؿ في فرض الحؿ اإلسرائيمي عمى شعبنا ولمواجية 
 الحصار الظالـ. 

اة الدولة القادمة ىذه السمطة التي شيدىا ماية وتعزيز السمطة الوطنية الفمسطينية باعتبارىا نو ح -1
ف المصمحة الوطنية العميا تقتضي احتراـ  شعبنا بكفاحو وتضحياتو ودماء وعذابات أبنائو وا 
"القانوف األساسي" لمسمطة والقوانيف المعموؿ بيا واحتراـ مسؤوليات وصبلحيات الرئيس المنتخب 

مقراطية ونزيية، واحتراـ مسؤوليات وصبلحيات وفقًا إلرادة الشعب الفمسطيني بانتخابات حرة دي
الحكومة التي منحت الثقة مف المجمس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيية، 
وأىمية وضرورة التعاوف الخبلؽ بيف الرئاسة والحكومة والعمؿ المشترؾ وعقد االجتماعات الدورية 

ًا ألحكاـ "القانوف األساسي" ولممصمحة الوطنية العميا بينيما لتحقيؽ وتعزيز التعاوف والتكامؿ وفق
وضرورة إجراء إصبلح شامؿ في مؤسسات السمطة الوطنية وخاصة الجياز القضائي مع ضرورة 

 احتراـ القضاء بمستوياتو كافة وتنفيذ قراراتو وتعزيز وتكريس سيادة القانوف. 

شاركة الكتؿ البرلمانية والقوى لعمؿ عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية عمى أساس يضمف ما -1
السياسية الراغبة عمى قاعدة ىذه الوثيقة وبرنامج مشترؾ لمنيوض بالوضع الفمسطيني محميًا 
قميميًا ودوليًا ومواجية التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعـ الشعبي  وعربيًا وا 

ولي وتتمكف مف تنفيذ برنامج والسياسي الفمسطيني مف جميع القوى وكذلؾ بالدعـ العربي والد
اإلصبلح وتنمية االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديـ أفضؿ رعاية 
ممكنة لمفئات التي تحممت أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة وكانت ضحية لمعدواف اإلجرامي 

لبيوت والممتمكات التي دمرىا اإلسرائيمي وبخاصة أسر الشيداء واألسرى والجرحى وأصحاب ا
 االحتبلؿ وكذلؾ العاطميف عف العمؿ والخريجيف.

ؼ( ورئيس السمطة الوطنية الفمسطينية عمى قاعدة .ت.المفاوضات ىي مف صبلحية )ـف إدارة أ-9
التمسؾ باألىداؼ الوطنية الفمسطينية كما وردت في ىذه الوثيقة عمى أف يتـ عرض أي اتفاؽ 

مجمس الوطني الفمسطيني الجديد إلقراره والتصديؽ عميو أو إجراء استفتاء عاـ بيذا الشأف عمى ال
 في الوطف والمنافي بقانوف ينظمو.

والفصائؿ حرير األسرى والمعتقميف واجب وطني مقدس يجب أف تقوـ بو بالوسائؿ كافة القوى ت-1
شريعيًا وتشكيبلت ؼ( والسمطة الوطنية رئيسًا وحكومة ومجمسًا ت.ت.الوطنية واإلسبلمية و)ـ

 المقاومة كافة. 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ }162{ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رورة العمؿ ومضاعفة الجيد لدعـ ومساندة ورعاية البلجئيف الفمسطينييف والدفاع عف حقوقيـ ض -8
والعمؿ عمى عقد مؤتمر شعبي لبلجئيف تنبثؽ عنو ىيئات متابعة وظيفتيا التأكيد عمى حؽ العودة 

بخصوص حؽ العودة لبلجئيف  591ي القرار والتمسؾ بو ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد ف
 الفمسطينييف وتعويضيـ.

لعمؿ عمى تشكيؿ جبية مقاومة موحدة باسـ جبية المقاومة الفمسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ا -9
ضد االحتبلؿ وتوحيد وتنسيؽ العمؿ والفعؿ المقاوـ والعمؿ عمى تحديد مرجعية سياسية موحدة 

 ليا.

لديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيية وديمقراطية طبقًا لمقانوف، لتمسؾ بالنيج اا -51
لمرئيس والتشريعي ولممجالس المحمية والبمدية واالتحادات والنقابات والجمعيات، واحتراـ مبدأ 
 التداوؿ السممي لمسمطة والتأكيد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات والتعيد بحماية التجربة الفمسطينية
الديمقراطية واحتراـ الخيار الديمقراطي ونتائجو واحتراـ سيادة القانوف والحريات الفردية والعامة 
وحقوؽ اإلنساف وحرية الصحافة والمساواة بيف المواطنيف في الحقوؽ والواجبات دوف تميز وحماية 

 مكتسبات المرأة وتطويرىا وتعزيزىا.

دانة الحصار الظالـ الذي تقوده ار -55 سرائيؿ عمى شعبنا ودعوة األشقاء فض وا  لواليات المتحدة وا 
ؼ( وسمطتو الوطنية ودعوة .ت.دعـ ومساندة الشعب الفمسطيني و)ـالعرب شعبيًا ورسميًا ل

الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمـ العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعبلمية الداعمة 
وطنية والتأكيد عمى أف السمطة الوطنية الفمسطينية ممتزمة لشعبنا الفمسطيني وصموده وقضيتو ال

 باإلجماع والعمؿ العربي المشترؾ الداعـ لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العميا.

ؼ( والسمطة .ت.بلحـ ورص الصفوؼ ودعـ ومساندة )ـعوة الشعب الفمسطيني لموحدة والتد -51
لصمود والمقاومة في وجو العدواف والحصار ورفض الوطنية الفمسطينية رئيسًا وحكومة وتعزيز ا

 التدخؿ في الشؤوف الداخمية الفمسطينية.

دانة وتحريـ استخداـ السبلح بيف أبناء ن -53 بذ مظاىر الفرقة واالنقساـ كميا وما يقود إلى الفتنة وا 
فمسطيني الشعب الواحد ميما كانت المبررات لفض النزاعات الداخمية والتأكيد عمى حرمة الدـ ال

وااللتزاـ بالحوار أسموبًا وحيدًا لحؿ الخبلفات والتعبير عف الرأي بالوسائؿ كافة بما في ذلؾ 
معارضة السمطة وقراراتيا عمى أساس ما يكفمو القانوف وحؽ االحتجاج السممي وتنظيـ المسيرات 
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المواطنيف  والتظاىرات واالعتصامات شريطة أف تكوف سممية وخالية مف السبلح وال تتعدى عمى
 وممتمكاتيـ والممتمكات العامة. 

ف المصمحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عف أفضؿ األساليب والوسائؿ المناسبة الستمرار إ -51
مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية واالجتماعية في أماكف تواجده كافة في معركة الحرية 

الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعمو رافعة وقوة والعودة واالستقبلؿ مع األخذ بعيف االعتبار 
حقيقية لصمود شعبنا عمى أساس استخداـ الوسائؿ واألساليب النضالية األنجع في مقاومة 

 االحتبلؿ مع مراعاة المصالح العميا لشعبنا.

رورة إصبلح وتطوير المؤسسة األمنية الفمسطينية بكؿ فروعيا عمى أساس عصري وبما يجعميا ض -51
ثر قدرة عمى القياـ بميمة الدفاع عف الوطف والمواطنيف وفي مواجية العدواف واالحتبلؿ وحفظ أك

نياء المظاىر المسمحة  نياء حالة الفوضى والفمتاف األمني وا  األمف والنظاـ العاـ وتنفيذ القوانيف وا 
قاومة ويشوه واالستعراضات ومصادرة سبلح الفوضى والفمتاف األمني الذي يمحؽ ضررًا فادحًا بالم

صورتيا وييدد وحدة المجتمع الفمسطيني وضرورة تنسيؽ وتنظيـ العبلقة مع قوى وتشكيبلت المقاومة 
 وتنظيـ وحماية سبلحيا.

عوة المجمس التشريعي لمواصمة إصدار القوانيف المنظمة لعمؿ المؤسسة األمنية واألجيزة بمختمؼ د -51
ة العمؿ السياسي والحزبي لمنتسبي األجيزة وااللتزاـ فروعيا والعمؿ عمى إصدار قانوف يمنع ممارس
 بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددىا القانوف.

لعمؿ مف أجؿ توسيع دور وحضور لجاف التضامف الدولية والمجموعات المحبة لمسبلـ لدعـ صمود ا -58
العنصري ومف أجؿ  شعبنا ونضالو العادؿ ضد االحتبلؿ وممارستو واالستيطاف وجدار الفصؿ والضـ

 تنفيذ قرار محكمة العدؿ الدولية في الىاي المتعمؽ بإزالة الجدار واالستيطاف وعدـ مشروعيتيما. 

 (www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=37631: 48موقع عرب )
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