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 شكر وتقدير                                 
على أيديهم في  النعمة هللا ألهله ممن اجري  نه وتعالى أن نقدم الشكرمرنا هللا سبحالقد أ

ومن . . ": فقال رسول هللا صل هللا عليه وسلم في الحديث الشريف، سالم والمسلمينخدمة اإل
رواه : وهمتأافكنكم أله حتى ترو  فأدعون لم تجدو ما تكافئوه به إف، معروفًا فكافئوهصنع إليكم 

 . احمد

كمال لقدير الذي يسر طريقي ووفقني في إوفي هذا المقام ال يسعني إال أن احمد هللا العلي ا
عي هذا اإلنجاز من تابع مإلى  االمتنانتقدم بالشكر الجزيل وعظيم أومن ثم ، دراستي العليا

 ةشراف والمتابعهذه الدراسة بتوجيهاته من خالل اإل ى ثر أسطل الذي الدكتور رياض األ
 . خراج هذه الرسالة بصورتها الحاليةإفي  األثر بالغ كان لهاألمر الذي ، ةالمتواصل

تفضل بقبول ثم ، ةالرسالة بتوجيهاته القيم أحمد الوادية الذي أثرى  الدكتورإلى  كما أتقدم بالشكر
الذي تفضل بقبول ، ستاذ الدكتور عبد الناصر سرورلأل كما أتقدم بالشكر، ذه الرسالةمناقشة ه

ثرائها بو أالدين خ العزيز نور شكر األأكما ال يسعني إال أن . مناقشة وتسديد هذه الدراسة وا 
 . الدؤوبة والمساعدةفي تقديم العون على  عجوة الذي لم يبخل

 . لنيل درجة الماجستير ةأكاديمية اإلدارة والسياسة لما قدمته لي من فرصإلى  بالشكر أتوجهكما 

 . لكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة، ومن باب العرفان والوفاء بالشكر الجزيل، وأخيرا أتقدم
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 الدراسة ملخص                                
 ىمد ىفي العمل الوطني الفلسطيني علمثلت الدبلوماسية الفلسطينية مكون أساسي 

 ىدور الدبلوماسية الفلسطينية في الحفاظ عل ىتسليط الضوء علإلى  الدراسة هدفتلذا ، عقود
المعيقات التي واجهت العمل الدبلوماسي على  التعرفإلى  إضافة، الثوابت الفلسطينية

 . الفلسطيني في هذا المجال

في الحفاظ  ا الدبلوماسية الفلسطينية تاريخياً التي مرت به المراحلواستعرضت الدراسة 
الهامة في العمل  األداةومدي نجاح الفلسطينيين في استغالل هذه ، الثوابت الفلسطينية ىعل

الحقوق الوطنية الثابتة  حفظأدوات العمل الدبلوماسي في  توظيفالوطني الفلسطيني من خالل 
 . وتحصيلها للشعب الفلسطيني

الباحث المنهج الوصفي وذلك لتحليل المعلومات الخاصة في العمل  واستخدم
الباحث المنهج التاريخي وذلك  استخدمكما ، ني بغرض تفنيدها بشكل تحليليالدبلوماسي الفلسطي

قات استنتاجية في البحث عالإلى  وذلك للوصول، لتتبع العمل الدبلوماسي الفلسطيني تاريخياً 
الثوابت على  ودورها في المحافظةالتاريخية للدبلوماسية الفلسطينية الخلفية  قائمة على
 . الفلسطينية

 : الدراسة ما يلي ما توصلت اليهأهم  وكان

الوطنية وحقوق  وثوابهاكان للدبلوماسية الفلسطينية دورًا هامًا في نشر القضية الفلسطينية -1
 . الشعب الفلسطيني في شتي بلدان العالم

إذ  ،السلطة الوطنية الفلسطينية نقلة نوعية في العمل الدبلوماسي الفلسطينينشاء شكل إ -2
 هذهشكلت 

 . للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنيةلية في العمل الدبلوماسي عالميًا السلطة رخصة دو  

العمل الدبلوماسي إلى  ضربة قويه م2000في العام  االقصى انتفاضةشكل اندالع  -3
 السياسي بشكل عام وضعفة النظام الدبلوماسي الفلسطيني و انكشفت عور إذ  الفلسطيني

 . األقصى انتفاضة اندالعمؤسسات السلطة التي عجزت على مجابهة تبعات 
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                             Abstract 
Palestinian diplomacy represented an essential component in the Palestinian 

national work over decades ،so the study aims to highlight the role of Palestinian 

diplomacy maintaining the Palestinian constants and the obstacles faced by the 

Palestinian diplomatic work in this area.  

The study reviewed the developments experienced by the Palestinian diplomatic 

historically in order to maintain Palestinian constants and the extent of the 

Palestinians' success in the exploitation of this important tool in the Palestinian 

national work through the adaptation of the Palestinian diplomatic work tools in the 

collection process of the inalienable national rights of the Palestinian people process .  

The researcher used the descriptive method to analyse information in the 

Palestinian diplomatic work in order to refute analytically. The researcher used the 

historical method to track the Palestinian diplomatic work historically and to reach 

deductive relations in the search based on the historic background to Palestinian 

diplomacy and its relationship with the Palestinian constants.  

 The most important findings of the study include:  

1-Palestinian diplomacy had an important role in the deployment of the 

Palestinian issue as well as Palestinian national rights and constants around the 

world.  

2. The establishment of the Palestinian National Authority was a qualitative leap 

in the form of the Palestinian diplomatic work ،as this authority formed an 

international license to diplomatic work globally in order to demand national rights 

of the Palestinian people.  

3. Outbreak of Al-Aqsa Intifada in 2000 ،form a powerful blow to the 

Palestinian diplomatic work since exposed the weakness of the Palestinian 

diplomacy and political system in general ،the weakness of the institutions that failed 

to cope with the consequences of the outbreak of the Al-Aqsa Intifada.  
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 األول الفصل                                
 للدراسة العام المنهجي اإلطار                        

 

 : ةمقدم: أوالا 
عليها في تنفيذ مصالح  عتماداال األدوات التي يتمأحد أهم  لطالما اعتبرت الدبلوماسية

شكلها التقليدي من على  فلم يعد يقتصر دور الدبلوماسية، الكيانات السياسية المختلفةو  الدول
يلعب العمل الدبلوماسي دورًا اخر يواكب التطورات العصرية في  أصبحبل ، مفاوضاتو  تمثيل

 تلعبهمختلفًا و  للدبلوماسية دورًا اضافيا أصبحولذلك  والشعبية نسانيةبعاده المختلفة اإلأالعالم ب
 . دورها التقليديإلى  في العصر الحديث يضاف

التي كانت  المستجدات مع التعاطي في صعوبة من الفلسطينية الدبلوماسية عانتوقد  
 التي والعراقيل التحديات مع التعامل ال سيما، القضية الفلسطينيةعلى  تطرأ من حين آلخر

 الدبلوماسيةأن ، األخيرة السنوات في المالحظ ه منأن إال، يةسرائيلاإل الدبلوماسية تفتعلها
على  معتمدة اجتيازه فحاولت، من محطة أكثرفي  مسدود طريق أمام وقفت قد الفلسطينية

 الملفات بعض في ملموسة نجاحات حققت توظيف دبلوماسيتها الدولية قدر اإلمكان حيث
كافة على  التأثيرعلى  نتيجة موازيين القوي وعدم القدرة أخرى واخفاقات في ملفات  المعقدة
 . (2012، التميمي) اللعبة الدولية أطراف

والكيانات  خصوصيات تميزها عن الدولو  اتدحدالفلسطينية م لقد كان للدبلوماسية
من الحراك اإلجباري ع فقد تميزت هذه الدبلوماسية بنو ، التي تمارس العمل الدبلوماسي خرى األ

يمكن توصيف  وهنا، طار الكفاح والنضال المشروع في مجابهة المحتلفي مجاالت تقع في إ
الدوام على  صاحب العمل الدبلوماسي الفلسطينيإذ  ادارة االزماتإلى  الدبلوماسية بانها اقرب

دؤوب ومتواصل للتعامل مع  دبلوماسي\ازمات طاحنة ومحطات نضالية صعبة تطلبت نشاط 
 . تلك االزمات

زيين قوي وتخضع لموا، قضايا القرن تعقيداً  أكثروحيث أن القضية الفلسطينية تعد من 
ة معينة ين تجسد الدبلوماسية الفلسطينية خصوصكان من المفترض أ، وتفاعالت إقليمية ودولية

ودوليُا مرورًا  الوطنية بالعمل إقليمياً المصالح  وذلك بهدف مواكبة، للتعامل مع هذا الواقع المرير
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مور الحياتية للمواطن ترتيب األإلى  تي تخص القضية الفلسطينية وصوالً بترتيب األمور ال
رض واأل التي يمر بها المجتمع الفلسطيني المتخلفةزمات الفلسطيني العادي والتعامل مع األ

 . (35: 2013، عمارة) الشتاتما يعانيه فلسطينيو المحتلة و  الفلسطينية
 الوطنية واالستراتيجيات ؤى الر  صياغة في زاوية حجر الفلسطينية الثوابت شكلت وال زالت

 الفلسطينية الوطنية الثوابتب الحقاً يعرف  أصبح ماأو  الفلسطينية الحقوق  تحصيلإلى  الهادفة
 عرض في، الفلسطينيون  اجتهد، "المشروعية"و "الشرعية" مصطلحي فبين. (2012، عباهأبو )

 ما رسو الذي، الدبلوماسي نضالهم في الوطنية الثوابت على القائمة الفلسطينية الحقوق  وتناول
 . (2011، الفرا) للتصرف القابلة غير ثابتهم على شديداً  تأكيداً  هخالل من

مفهوم الثوابت الفلسطينية من المادة المكتوبة والتي توضح اهداف على  ويمكن االستدالل
ولقد ، من اجل نيل حقوقه نضاالتهوتطلعات الشعب الفلسطيني ومنظومة األسس التي تحكم 

فقد ، حدد ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية المعروف بالميثاق الوطني الفلسطيني هذه الثوابت
المشروعة  ووسائلهاهدافه و  قة التي تحدد ثوابت الشعب الفلسطينياعتبر هذا الميثاق بمثابة الوثي

مقررات المجالس قول إن ومن هنا يمكن ال، التي يكفلها المجتمع الدوليو  حقوقهفي استعادة 
الثوابت الفلسطينية ومضمونها ووسائل الشعب على  تغيير بأحداثالوطنية المتعاقبة قامت 

 . (3ص، 2011، قاسم) الفلسطينية في تحقيقها
كالثوابت  الهيبةو  ةبالغة الفخام المصطلحات مثل هذهل اً حضور  يشهد لم الواقع نأ بيد 

إدارة  في القوة لغة هيواحدة  لغة خالل منإال  الحوار تفهم ال إسرائيل كون ، الفلسطينية
تدمير على  والتي عملت من خاللها الهزيمةو  النصر مفهومي خالل من الخاصة مصالحها

لتغيير الوقائع  ومنهجاسس هذه الثوابت ومقومات العمل للحصول عليها بحروب بصراع مستمر 
دون تمكن الفلسطينيين من  للحيلولةالشعب الفلسطيني  تواثبواألسس التي ارتكزت عليها 

إطار  وفي عسكريا تهأنجز  بما متشبثة، ثابتأي  على المحافظةو أ دني حقأعلى  الحصول
 . (2010، البشرية التنمية معهد) م1967عام واضح دولي وتواطؤ عربي فشل

 الوطنية الثوابت تحقيق طريق على الصحيح تجاهباال خطوة الفلسطينيون  اتخذ هنا ومن
 غير كاملة عضويةعلى  الحصول في تمثلت والتيبالطرق الدبلوماسية  الفلسطيني للشعب
 وتطويره عليه البناء يمكن دبلوماسياً  إنجازاً  اعتباره يمكن ما وهو، المتحدة األممب كدولة فلسطين
 ألقاها التي القيمة الخطابات تضمنته بما اإلنجاز هذا تحقيق تم وقد. الدؤوب المثابر بالعمل
 وحقوقية وتاريخية سياسية أبعادإلى  استندت والتي، المتحدة األمم في عباس محمود الرئيس
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 لصدمة يحتاجون  الذين ألولئك صادمة ومعطيات معلومات بمضمونها شكلت، الفتة وأخالقية
 التنسيقإلى  باإلضافة، العادلة الفلسطيني الشعبقضية  تجاه ضمائرهم إليقاظ، أخالقية

 حريتها في الشعوب لحقوق  الداعمة والدولية اإلقليمية والمنظمات الدول من عدد مع الفلسطيني
 . (2012، ابو عباه) مصيرها وتقرير

 الحظ، عناوين من توفر ما على واطالعه الباحث ةرؤي خالل ومن سبق ماعلى  اتأسيس
 يستحق الوطنية الثوابت تحقيق في بلوماسيالد التحرك فدور، بينها واختالف تفاوت وجود

 الذي التحدي وواقع الفلسطيني الشعب خصوصيةوأن ، مهم الموضوع نأل خاصةبو  الدراسة
 عدم ةلحال ونظراً  الفلسطيني دبلوماسيال التحرك دور وتطوير تحديث يستوجب حتاللاال يفرضه

 الفلسطيني الداخلو  الغربية الضفةب الفلسطينيون  يعيشه الذي يقتصادواال السياسي االستقرار
 . االنجازات وتحقيق العقبات هذه تخطي الفلسطينيةقيادة ال تستطيع ىوحت، والشتات غزه وقطاع

 : الدراسة مشكلة: ثانيا
أو  المستقلة الدول تمارسها التي السيادية عمالاألأهم  من الدبلوماسي العمليعتبر  

مكانات قوة من تملكه ما تستغل وهي. حد سواءعلى  الكيانات السياسيةأو  حركات التحرر  وا 
 وال الدولة دون  كياناً  الفلسطينية التحرير منظمة كانت ولما. هاأهداف تحقيق في تأثيرال على وقدرة
 نشأت الفلسطينية الدبلوماسيةقول إن ال يمكن فإنه، خالله من الدبلوماسية لتمارس الكثير تملك
 صحَبها وطني تحرر مرحلة في تعيش ألنها، استثنائية حاله فكانت التعقيد بالغة ظروف في

 ضراوة تقل ال سياسية تسوية محاولة في جدي انخراط عن ناجم استثنائي يانتقال اتفاق مشروع
 . المسلح الكفاح حالة عن

 المد حاالت من بعدد مرورها رغم المرجوة ثمارها الفلسطينية الدبلوماسية تؤت   لم هنا ومن
للقضية الفلسطينية وما  واالجتماعية الدينيةو  وذلك نتيجة حساسية األبعاد السياسية، والجزر

 األمر، يسرائيلصاحبها من تعقيدات دولية في تناولها نتيجة االنحياز القديم الجديد للطرف اإل
في تلك الظروف الصعبة مراحل  ةالتى مرت بعد الفلسطينية الدبلوماسية قضية جعل الذي
 . الدراسة تستحق مسألة

 : الدراسة أسئلة: ثالثا
 الدبلوماسي التحرك دىأ إالمَ ) :تاليال الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تحديد يمكن
 (؟الفلسطينية الثوابت تحقيقل الرسمي وغير الرسمي الفلسطيني
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 : تاليةال األسئلة في تتمثل، الفرعية التساؤالت من عدد الرئيس التساؤل هذا عن ويتمخض
 الفلسطينية؟ الدبلوماسية في تؤثر التي السياسية والظروف بعاداألهي  ما 
 الثوابت تحقيق في الفلسطيني دبلوماسيال التحرك نجاح تعيق التي والتحديات المعوقاتهي  ما 

 الفلسطينية؟ الوطنية
 الوطنية؟ الثوابت تحقيق في الفلسطيني دبلوماسيال التحرك سلوبأو  فكر تعزيز يمكن كيف 
 ؟الوطنية الثوابت تحصيل على ملموس أثر الفلسطيني الدبلوماسي للتحرك كان هل  
 الثوابت تحصيل على وقادرة ةحناج وسيله تكون أن  وحدها الفلسطينية الدبلوماسية تستطيع هل 

 الرسمية؟ المستوياتكافة ب الدبلوماسي الجهد خالل من الفلسطيني للشعب الوطنية

 : الدراسة أهداف: رابعاا 
 تحصيل في (الدول تستخدمها) سياسية كأداة للدبلوماسية الكبير الدور على الضوء تسليط 

 . الفلسطيني الشعب سيما ال سلمي بشكل حقوقها
 الدبلوماسي داءاأل في الضعف ومراكزالقوة  ومراكز الفلسطينية الدبلوماسية محددات بيان 

 أوسلو اتفاق منذ معمق بشكل الفلسطيني الدبلوماسي النشاط مالمح تناول جانبإلى  الفلسطيني
 . الراهن الوقتحتى 

 لتحصيل التراكمية السياسية العملية في الفلسطينية الدبلوماسية تلعبه الذي األثر على الوقوف 
 . الفلسطينية الدولة حلم وتحقيق يسرائيلاإل حتاللاال إنهاء على قدرتها ىومد الفلسطينية الحقوق 

 الفلسطينية الدبلوماسية أداء ريبتطو  الكفيلة السبل على الوقوف . 

 : الدراسة أهمية: اا خامس
 : قسمينإلى  دراسةالأهمية  تنقسم

 . العربية المكتبة في والقراء للباحثين: نظرية ةهميأ -1
 . القرار صناع منها يستفيد: هتطبيقي أهمية -2

 : يلي فيما تكمن الدراسة أهميةفإن  ثم ومن
 الفلسطينية الدبلوماسية أداء حول موحد عامرأي  تشكيل في المساهمة . 
 الفلسطيني الدبلوماسي داءباأل االرتقاء سبل على القرار صناع يد وضع . 
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 على  دور الدبلوماسية الفلسطينية بالحفاظب يتعلق فيما الفلسطينية المكتبة في واضح نقص سد
 . الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني

 : الدراسة منهج: سادسا
 : هما منهجين على الدراسة في الباحث اعتمد

 الخاصة والمعلومات األحداث تحليل بغرض المنهج هذا استخدام تم وقد الوصفي المنهج .1
 الباحث استفادقد و . ما يجب تفنيده منها تفنيدو  تحليلها وتفسيرها بغرض الدراسة بموضوع

 المؤسسة ونظرية القرار صنع نظرية مثل، السياسية العلوم دراسة في النظريات بعض من
، على سبيل المثال، حيث استخدم الباحث. المضمون  تحليل منهجو  المباريات ونظرية

 . للوقوف على مضمون الخطاب السياسي الفلسطيني، نظرية تحليل المضمون 
 روابطإلى  للوصولمحاولة  في تاريخياً  الدراسة محل الظاهرة لتتبع وذلك التاريخي المنهج .2

 الخلفية على قائمه الدراسة تخدم استنتاجيه عالقات نسجإلى  وصوالً  متغيراتها بين
 . التاريخية

 : الدراسة حدود: سابعا
 أقاليمو  م1967 عام المحتلة الفلسطينية راضياأل في دراسةلل المكاني البعد يقع: المكاني الحد -1

 . الشتات
 ما تقع التي الزمنية المرحلة في الفلسطينية بلوماسيةالد على الضوء الدراسة تسلط: الزماني الحد -2

ية في العام سرائيلتوقف المفاوضات الفلسطينية اإلوحتى  1993 أوسل وعام اتفاق توقيع بين
2014  . 

 . الفلسطينية الوطنية الثوابت تحقيق في الفلسطينية دبلوماسيةال دور: الموضوعي الحد -3

 : الدراسة متغيرات: ثامنا
 . الفلسطينية الدبلوماسية: المستقل المتغير -
 . للشعب الوطنية الفلسطينية الحقوق  تحصيل: التابع المتغير -
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 : الدراسة أدوات: تاسعا
 دراسة وفق الفلسطينية دبلوماسيةال مسار لتقويم والحاجة الموضوعي العلمي البحث غراضأل

 من وذلك والمعلومات البيانات لتحصيل وليةأ أدوات على عتماداالإلى  الباحث لجأ، ةمتخصص
 : خالل
 . ةالجاد العلمية والدراسات بحاثواأل والمراجع المصادر -
 . تطبيق بعض نظريات مناهج البحث -

 : الدراسة مصطلحات: عاشرا
 الفلسطينية الثوابت : 

 مقدمتها وفي، الفلسطينية الوطنية الحقوق  من مجموعه هي، الفلسطينية الوطنية الثوابت
، الشريف القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة ةقاما  و ، المصير وتقرير العودة حق
 ةالدولي الشرعية قرارا كدهاأ كما

 كامل على المستقلة الفلسطينية الدولية قيام في تتمثل، ى خر أ بعباره الفلسطينية والثوابت
 مقدراتها علىسيادة  ذات تكون وأن ، الشريف القدس وعاصمتها عام المحتلة راضياأل

 الفلسطينيين الالجئين قضية حل عقب وذلك، والبحري  الجوي  ومجالها والمائية الطبيعية
 حتاللاال وجالء، سرى األ من السجون  وتفريغ، والنازحين 194 القرار وفق المهجرين
 . (189ص، 1999، الدراسات الفلسطينية ؤسسةم) هآثار و  ومستوطنيه

  الفلسطيني للشعب الوطنية الحقوق : 
 واألعراف والمواثيق الدولي القانون  وكفلها الدولي المجتمع بها اعترف التي الحقوق  هي
 اعترفو  ومستقال حرا شعبا الفلسطيني بالشعب الدولي المجتمع قرأ بموجبها والتي الدولية
 التي المشروعة الوطنية الحقوق و ، الدولية القوانين في المستقلة الوطنية دولته إقامة في بحقه

 يوم الصادرة المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات عليها نصت الفلسطيني الشعب خصت
 ويمكن الفلسطيني لشعب المشروعة الحقوق  العمومية الجمعية أكدت. إذ م1974 نوفمبر 22

 : يلي فيما الحقوق  هذه إجمال
 وكذلك خارجي تدخل بدون  مصيره بتقرير فلسطين في المشروع الفلسطيني الشعب حق -1

 . هأرض على والسيادة الوطني االستقالل في حقه
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 وتطالب منها طرد التي وأمالكه ةصلياأل هأراضيإلى  بالعودة الفلسطيني الشعب حق -2
 . (2004، المدني) إليها بإعادته العمومية الجمعية

نه ال يوجد فرق معتبر ما بين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب أومن هنا نالحظ 
ي سرائيلاإل حتاللحيث طالب الشعب الفلسطيني منذ بداية اال، الوطنية هوثوابت الفلسطيني

أعين العالم اجمع دون  أمامالوطنية التي ضاعت  بحقوقهوما سبقة من انتداب بريطاني 
 حقوقهالسياسية ان تعتبر  وقيادتهوهو ما دفع الشعب الفلسطيني ، ن يحرك احدًا ساكنأ

ن التنازل عنها ضرب من أو  تنازل عنهاال يجوز الو  المشروعة بمثابة ثوابت ال يمكن
  .الوطنرض و الخيانة لأل

 بلوماسيةالد : 
والذي يتماشى مع مفهوم القانون الدولي هي ، الدبلوماسية بمعناها العام الحديث

مجموعة المفاهيم والقواعد واإلجراءات والمراسم والمؤسسات واألعراف الدولية التي تنظم 
ح بهدف خدمة المصال، العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين

توثيق بين مصالح الدول بواسطة ولل، ية( والسياسات العامةقتصادة واالمنياأل) العليا
 ات والمعاهدات الدوليةتفاقاال جراء المفاوضات السياسية وعقدوالتبادل وا   االتصال

 . (2012، عريقات)
 الفلسطينية الوطنية السلطة : 

 بين الموقع أوسلو اتفاق نتاج كان فلسطيني ذاتي حكم هي الفلسطينية الوطنية السلطة
سرائيلو  الفلسطينية التحرير منظمة  المجلس من بقرار أنشأت. الدولتين حلإطار  في ا 
أن  عليها ويعول، تونس في م1993 أكتوبر 10 في المنعقدة دورته في الفلسطيني المركزي 
 . (2011، توم) 1967ام عراضي المحتلة األ على المقبلة الفلسطينية الدولة نواة تكون 

 السيادة : 
تمتلك الدولة و ، استقاللها في الخارجو  السيادة سلطة الدولة المطلقة في الداخل تعني

السيادة أعلى و  سيطرة خارجيةأي  أنها مستقلة منو  أفرادهاو  سلطة الهيمنة فوق أقليتها
 . درجات السلطة 

 الحكومة : 
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 تنظيم األمور داخلياو  الحكومة هي السلطة التي تمارس السيادة في الدولة لحفظ النظام
مؤسسات الحكم في الدولة التي تقوم بوضع القواعد و  الحكومة كبنية هي أجهزةو  خارجياو 

.  القضاءو  التنفيذو  تفصل في نزاعات األفراد مشتملة على أعمال التشريعو  تنفيذهاو  القانونية
 . (2009اصدار، معجم المعاني الجامع)
 الشرعية الدولية : 

لدول بعضها عالقات ا) توافق الممارسة الدولية يهمعانيها بسط أالشرعية الدولية في 
 (2005، ابراش) ات واألعراف الدوليةتفاقمع القانون واال (ببعض

 صنع القرار : 
وتتضمن ، حيز الوجودإلى  قصد به جميع الخطوات التي يتطلبها ظهور القرار

 واقتراح، وجمع البيانات، شكلة وتقييمهاوتحليل الم، خطوات التعرف على المشكلة وتحديدها
معجم المعاني ) أفضل الحلول اختيارثم ، وتقييم كل حل على حده، اسبةالحلول المن

 ) 2009اصدار، الجامع
 المجتمع الدولي : 

والجميع مشمول تحت عنوان هذا ، المجتمع الدولي هو كل الدول وكل شعوبها
 (2006، قاسم) المجتمع

 المشروعية : 
إلى  لم تكن تستندوأن  الحكومة رضا غالبية الشعب حتىأو  السلطة اكتسابهي 

 . (2013، مجدي) القانون أو  سبب شرعي كالدستور
 الفلسطينية التحرير منظمة : 

 شبه فلسطينية سياسية منظمة، ف. ت. م: اختصاراأو  الفلسطينية التحرير منظمة
 للشعب وحيد شرعي كممثل العربية والجامعة المتحدة األمم في بها معترف، عسكرية

 العربي المؤتمر انعقاد بعد م1964 عام تتأسس. فلسطين وخارج داخل الفلسطيني
 لتمثيل القاهرة() 1964 العربي القمة مؤتمر لقرار نتيجة القدس في األول الفلسطيني
 تحت الفلسطينية واألحزاب الفصائل معظم تضم وهي الدولية المحافل في الفلسطينيين

 راضياأل في الفلسطيني والشعب لفلسطين رئيسا، فيها التنفيذية اللجنة رئيس ويعتبر. لوائها
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إلى  باإلضافة غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية السلطة عليها تسيطر التي
 (2012، شراب) الشتات فلسطينيي

 : السابقة الدراسات: حادي عشر
 الفلسطينية التجربة-الوطني التحرر دبلوماسية" بعنوان دراسة. (2013) رشاد، متو  -1

 جامعة، الدولية للدراسات لغد بوأ معهد"مقاربات في القانون الدولي والعالقات الدولية 
 . بيرزيت
 التحررمرحلة  في الفلسطينية دبلوماسيةال التجربة على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت
 لحركات دبلوماسيال النشاط لتجربة شاملةو  معمقه دراسة خالل من 2013العام حتى  المستمرة
 التجربة خالل من الدولية والعالقات الدولي القانون  في هتأثير و  ثرهبيان أو  بالعالم الوطني التحرر

 . خاصة الفلسطينية
 والعالقات الدولي القانون  في الوطني التحرر دبلوماسية أثر في بالبحث الدراسة قامت
 مباشرة الباحث إليها أشار أخرى  نتائج بين من، الدراسة وخلصت. تأثيروال تأثرال ببعدي، الدولية

 التي الدولية العالقات أنساق في أثر قد الدبلوماسي النشاط هذاأن ، إلى العرض موضع في
 مع وتعاطيها انفتاحها أث ر المقابل وفي. المعتبرين شخوصها ضمن منو. ت. ح باتت

 . راديكالية أقل أساليب تبنيإلى  بها دافعة، يةساساأل مبادئها على الدوليين األشخاص
 السلطة خيار والقانوني الدبلوماسي التصعيد" بعنوان دراسة. (2012) جورج، جقمان -2

 . 89 العدد الفلسطينية الدراسات مجلة" الوحيد
 األممإلى  الفلسطينية القيادة توجهت لماذا ،سؤال عن جابةإ تقديمإلى  الدراسة هدفت
، المشروعة حقوقهم نيل من الفلسطينيين تقريب في التوجه هذا نجاح جدوي  ىومد المتحدة
 واضحة استراتيجية تمتلك الفلسطينية القيادة كانت ذاإ ما بيانإلى  الدراسة كذلك وهدفت

 قوة مصادر على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت كما، التوجه هذا من ى القصو  لالستفادة
 . والدولي الفلسطيني: المستويين على المحتملة الفلسطينيةقيادة ال

 الفلسطينيين طرف من والقانوني الدبلوماسي التصعيد نحو تجاهاالأن إلى  الدراسة وخلصت
 تلحق قد ومتواصلةمقاومة فاعلة  من األخرى  الخيارات تراجع ظل في األفضل الخيار هو

، الوطن اجناح منه يعاني ذيال المرير االنقسام ظل في الفلسطينية المؤسساتو  بالسلطة الدمار
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 الشعبية المقاومة من مماثل تصعيد جانبإلى  التصعيد هذا في قدما بالمضي التوصية فكانت
 . األرض على
 الوطنية للحقوق  والسياسية التاريخية األبعاد. (2012) أسامة، نحلوأبو ، ناجي، شراب -3

 . (24العدد) ،العشرون  المجلد، االسالمية الجامعة مجله، الفلسطيني للشعب المشروعة
 الوطنية للحقوق  والسياسية التاريخية بعاداأل عن الحديثو  الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت

 فيبالغة  أهمية من له لما التاريخي البعد تناول في الدراسة هدف ويعتبر، الفلسطيني للشعب
 في حقه الفلسطيني الشعب ينالأن إلى  زالوا وال الحقوق  هذه على ون الفلسطيني حافظ كيف فهم

قامةو  مصيره تقرير  . المستقلة دولته ا 
 وثيقاً  ارتباطا يرتبط، حقوقية تسوية الفلسطينية القضية تسويةأن إلى  الدراسة خُلصت وقد

، المشروعة حقوقه وجوهر الفلسطيني العاملأن  على التركيز مع. والدولية اإلقليمية بالتطورات
 في مستقبلية سياسية تسوية أية تحقيق في تجاوزه يمكن ال الذي والمتغير الرئيسي العامل هو

 . المنطقة
 المفاوضات في الفلسطينية بعنوان "الدبلوماسية دراسة. (2011) عصام، طعيرو  -4

 لغد ابو معهد ""المستقلة الفلسطينية الدولة تحقيق على وأثرها الفلسطينية-يةسرائيلاإل
 . بيرزيت جامعة، الدولية للدراسات

يادة القلدى  دبلوماسية كأداة التفاوضية العملية على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت
 من عديدة اعوام بعد يةسرائيلاإل الفلسطينية التفاوضية النظرية على الوقوف ثم ومن، الفلسطينية
 يةسالدبلوما خدمهإلى  الفلسطينية للمفاوضات التفنيد هذا خالل من هدفت كما، المفاوضات
 الدراسة ههذ وتوصيات استنتاجات محتواها للمفاوضينرسالة  ترسلوأن  الفلسطينية

 . المتخصصة
 : هاأبرز  من كان والتوصيات النتائج من بالعديد الدراسة خرجت وقد
، نهائي بشكل حله يمكن ال وجودية طبيعة ذو صراع يسرائيلاإل الفلسطيني الصراع أن .1

 دائمة بنيه ذو وهو، الخسائر وتقليل المكاسب تعظيم ةومحاول إدارته يمكن ولكن
 التحوالتإلى  إضافة، والثقافية والسياسية الديموغرافية التطوراتو  المصالح تحكمها
 . العالمية ى القو  توازنات فيها تتحكم التي والدولية اإلقليمية
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إطار  في المفاوضات تعليقو  العربي المستوي  على اإلقليمي الوضع استغالل ضرورة .2
 مسؤولياتها أمام إسرائيل تضع أزمة إحداثإلى  تؤدي جديدة فلسطينية استراتيجية

 . ةمؤثر  ةبصور  الدولي والمجتمع المتحدة الواليات تدخلإلى  تؤدي بحيث، محتلة كدولة
-السلمية بالطرق  الصراع حلو  الوطني بعنوان "التحرر دراسة. (2011) رشاد، توام -5

 . بيرزيت جامعة، الدولية للدراسات لغد ابو معهد ""الفلسطينية التجربة
 بالطرق  الصراع حل تاوالمح في الفلسطينية التجربة على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت
 اعتمدها التي الوسائل كإحدى الفلسطينية دبلوماسيةال اليةالنض الحالة لتقييم وذلك، السلمية

 منها العبر الستخالص التاريخية التجارب باستحضار وذلك، المحتل مجابهة في ون الفلسطيني
 لمنبر الفلسطينيين توجه في خاصةو  لالنطالق كقاعدةأسس  من فيها صلح ما على والبناء
 . يسرائيلاإل الجانب مع الصراع تسويهل تدخلها لطلب المتحدة األمم

 التأريخ هدف تتعدى أنهاإال ، التاريخي والتحليل العرض طابع عليها يغلب الدراسة هذه إن
 وتحررية اليةنض لتجربة، والمستجد المستمر الواقع لمحاكاة التاريخ صور جلبإلى  للتجربة
قامةو  ستقاللواال المصير تقرير نحو الخطى تحث زالت ما باألحرى أو ، مستمرة  الدولة ا 

 . الفلسطينية
 اتنتخاباال  بعد الفلسطينية العامة الدبلوماسية " بعنوان دراسة. (2010) دالل، حامد -6

 . بيرزيت جامعة، الدولية للدراسات لغد بوأ معهد "" الثانية التشريعية
 دبلوماسيةال سيما ال الفلسطينية الناعمة القوة على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت
 للفلسطينيين لما المفهوم هذا حول وضوحا أكثر رؤية تقديمإلى  الدراسة هدفت كما، الفلسطينية

 على الحصول في المتمثل الفلسطيني الموقف لدعمالقوة  نقاط لمعرفة ماسة حاجه من
 . الفلسطينية راضياأل على التامة والسيادة االستقالل
 حديث تأصبح التي العامة بالدبلوماسية متمثلة الناعمة القوة دور الدراسة تناولت وقد
 هميةأل ونظرا. الدولية والدراسات العالقات شؤون  فيالمختصين و  الباحثين طاأوس بين الساعة

 المتمثل الفلسطيني الموقف لدعم القوة نقاط من مزيدإلى  الفلسطينيين وحاجة، المفهوم هذا
 لهذه الباحثة تطرقت فقد، الفلسطينية راضياأل على التامة والسيادة االستقالل على بالحصول
 للمفهوم نظري  بتأطير وذلك، العالمي الصعيد على نظرياتها وأهم ومفهومها الدبلوماسية
 . الفلسطينية العامة بالدبلوماسية عنيت التي السابقة والدراسات
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 إلصالحها "مجلة ليةآ من هل الفلسطينية الدبلوماسية". (2010) محسن، رمضان أبو -7
 . 31العدد، تسامح
 نقاط حيث من الفلسطينية دبلوماسيةال التجربة على الضوء تسليطإلى  الدراسة هدفت
 مكانيةإ ىلمد رؤية صياغةإلى  الدراسة هدفت كما، خفاقواإل النجاح، القوة ونقاط الضعف
هدفت و ، االستقالل في الفلسطيني الشعب أهداف تحقيق في الفلسطينية دبلوماسيةال نجاح
 . الفلسطينية دبلوماسيةلل الممكن صالحاإل ألفق رؤية تقديمإلى  كذلك الدراسة

 قد الدبلوماسية بعثاتها خالل من الفلسطينية التحرير منظمةأن إلى  الدراسة وخلصت
 عرى  توثيق بدايات في وساهمت العالم بلدان في الفلسطينية القضية نشر في هاماً  دوراً  لعبت
 واسعة مساحة البعثات تأعط وقد، بعثاتها لمقار المستضيفة والحكومات المنظمة بين العالقة
 بعض تنفيذ في ساهمت كما، والفاعلية للنشاط الشرقية اأوروبو  الثالث العالم بلدان في خاصة
 جانبإلى  هذا الكادر تثقيف ودورات العالج ومنح الطالبية بعثاتلا مثل لشعبنا المفيدة البرامج

 . المختلفة الوطنية بالمناسبات الفلسطينية الممثالت تنظمها كانت التي واألنشطة فعالياتال

 : السابقة الدراسات على التعقيب: عشر ثاني
وقد . رسائل ماجستيرو  في معظمها على هيئة أبحاث محكمة، جاءت الدراسات السابقة

 سبل التحرير تناولت هذه الدراسات بعض جوانب األداء الدبلوماسي الفلسطيني المتعلقة
هذه قول إن الومن ثم يمكن . ات وسبل اإلصالح وسبل إقامة الدولةنتخابالتفاوض واالو 

الدبلوماسية الفلسطينية ودورها في الحفاظ على  تعرضت بشكل كبير ومعمق لموضوعالدراسات 
تصب في نفس الهدف وهو ما يميز هذه الرسالة التي . الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة

 : موضوع الدراسةفي اء األثر  من مزيدفي اضافة  امالً  على الجوانب التالية بالتركيز
 التتبع التاريخي والسياسي للدبلوماسية الفلسطينية تجاه الحقوق الوطنية المشروعة . 
 خصائص ومميزات الدبلوماسية الفلسطينية تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينيةأهم  بيان . 
  تقديم نقد علمي بناء آللية تصويب المسار الدبلوماسي الفلسطيني فيما يتعلق بالدفاع

 . لفلسطينيةعن الحقوق الوطنية ا
 آليات محددة لتطوير األداء الدبلوماسي الفلسطيني فيما يتعلق بالثوابت الوطنية  اقتراح

 . الفلسطينية
 الثوابت وصيانة الحقوق بالدبلوماسية المنفردة ستشراف إمكانية إنجاز ا . 
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  التأكيد على أهمية وضرورة الجمع بين الممارسة الدبلوماسية وغيرها من الوسائل
وعلى حسابات الربح ، ية؛ نظرًا ألن السياسة تقوم على إدارة المصالح من جهةالنضال

 . والخسارة من جهة أخرى 
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 ولاأل  المبحث                                 
 . ومفهومها الفلسطينية الوطنية الثوابت ماهية                

 : تمهيد
 واضحأو  محدد وغير، ومطاطاً  هالمياً  مفهوماً  تزال الو  الوطنية الثوابت كانت

 مفهومهم ضمن الوطنية الثوابت يحددون  الحال بطبيعة والمحافظون  التقليديون  فتجد، المعالم
 فالثوابت، القداسة عليها يضفي مما للنقاش قابلة غير وطنيةأو  شرعية بعادأ فيرونها الضيق
 في الجميع مشاركة من شرعيتها تستمد مشتركةال مبادئالو  قيممن ال مجموعة هي الوطنية
 المجتمع ثقافة من مستمدة تكون وأن ، دولياً ومقبولة  معروفةاليات إلى  وبلورتها صياغتها
 ونظام المجتمع بين العالقة وتنظم، والمساواة العدالة أساس على تطلعاته عن وتعبر وتراثه
 . (2012، الشايب) الحكم

لطالما واجهت الساحة الفلسطينية بمكوناتها الفصائلية والمجتمعية صعوبة في تحديد 
داتها «الفلسطينية الوطنية الثوابت»استراتيجية مشتركة وواضحة حول مفهوم   بسبب، ومحد 

 الثوابتف، ومضمونها القضية جوهر ثلتم فهي، الفلسطينية الوطنية القضية إزاء حيويتها
 من وافر قسط على استحوذتحيث ، دائمين ومناقشة جدال مثار تزال وال كانت الفلسطينية
. والشتات الوطن داخل والمنتديات المؤتمرات وحتى، والندوات والدراسات واألبحاث المقاالت
 نحو على بدقة عناوينها وتحديد صوغها على ُيعمل لم اآلن حتى يةشكالاإل هذهأن  والمفارقة

النظام  أطرافرؤية كل طرف من  الختالفنظرا ، مكان التأويلأو  لالجتهاد يترك ال
 . (2014، رامز) السياسي الفلسطيني لمفهوم هذه الثوابت

 

 : الفلسطيني للشعب الوطنية الثوابت ماهية: أوالا 
 : لغةا  الثوابت

 ثابت فهو وثباتاً  ثبوتاً  يثبت الشيء وثبت، ثبت الفعل وأصلها، ثابت جمع الثوابت
، يبرحه ال به أقامأي  مكانه في فالن ثبت نقول، واحد بمعنى وثبته هأثبتو ، وثبت وثبيت

: وجل   عز   هللا يقول، والطمأنينة التسكين بمعنى يأتي والتثبيت، يفارقه لم إذا المرض هأثبتو 
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 تسكينأي  الفؤاد تثبيت ومعنى ؛ [ُفؤاَدكَ  به ُنَثب  تُ  ما الر ُسل َأْنباء من عليك َنُقص   وُكالا ]
. أكثر القلب على والداللة البرهان كان إذاإال  سكوناً  أكثرو  ثباتاً  أكثر القلب يكون  وال، القلب
 المستمر الدائم الشيء هو فالثابت، الزمه إذا فالن أثبت وفالن، واستقر دام بمعنى وثبت
 قامت ما إذا خاصة، القلب له يطمئن الذي الحق وهو، يتبدل وال، يتغير وال، ينقطع ال الذي

 . (8: 2006، هربيد ابو) صحته على واألدلة البراهين
 : اصطالحاا  الثوابت

 والتاريخية الدينية الحقوق  بـأنها الفلسطينية القضية ثوابت شبيب نبيل يعرف
والتي تعتبر  التغييرأو  التبديل تقبل ال التي فلسطينأرض  في الفلسطيني للشعب المشروعة

جزئًا من ثوابت األمة اإلسالمية كونها جزءًا ال يتجزأ من العقيدة اإلسالمية فيما يخص 
 ًا كانحدأ يملك وال، بالتقادم تسقط فال، المباركة لبيت المقدس واكناف بيت المقدسرض األ
 . (17: 2008، شبيب) منها جزءأي  عنأو  عنها يتنازلأن 

 قادةأو ، السياسيون  المحللون أو  الساسة بها يتشدق مرحلية شعارات ليست فالثوابت
 يملك ال األمة أجيال لكل ثابت حق هو ما منها، ثابتة حقوق  هي بل، والفصائل المنظمات

مثل حق الفلسطينيين بمدينة القدس عاصمة لدولتهم المنشودة وهو  فيه التصرف جيلأي 
إلى  حق لكل المسلمين بالمدينة المقدسة والتي أسري برسولهم الكريم اليها ومنها عرج

 صاحب إرادة خالف فيه يتصرفأن أحد  يملك ال شخصي ثابت حق هو ما ومنها، السماء
طرد في أو  1948 هنكب اثناء هارضو  مثل حق العودة لكل فلسطيني طرد من بيتة الحق

 األمة صالح خالف فيه يتصرفأن  يملك ال الحق صاحبأن  بل، 1967اعقاب عدوان 
 . (10: 2007، الصوراني) بأسرها

 وصياغاتها مضامينها لتغيير قابلة شعارات ليست "الثوابت"أن  شبيب نبيلويرى 
 حسب على يكيفونها، المنظماتأو  الساسة من لفريق ملكا وليست، الظروف حسب
 وسياسيا تاريخيا الكلمة هذه تعنيه ما مع يتناقض ما فهذا، هم ظروفهمأو  اتهماتجاه

، بالتقادم تسقط ال. . ثوابت الثوابت ": آخر موضع في ويقول. "أيضًا  ولغويا بل، ومنطقيا
 ال من وبتوقيع، والحصار القصف تحت وال، هواة وآخرين محترفين ساسة إرادة وفق تتغير وال

 . (18: 2008، شبيب) "التصريح حق يملك ال من وتصريح، التوقيع حق يملك
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فقد نص ، الثوابت الوطنية للشعب الفلسطينيعلى  طرأت العديد من التغييرات المختلفة     
الثوابت الشاملة والتي كانت تحوز إجماعًا على  الميثاق االول منظمة التحرير الفلسطينية

 اعتبارعلى  وتنص هذه الثوابت مثال، الطيف السياسي الفلسطيني أطراففلسطينيًا من كافة 
فلسطينية وللشعب الفلسطيني الحق الشرعي في وطنة فلسطين أرض  فلسطين كاملةأرض 

ق الوحيد لهذا التحرير هو الطريوأن ، ويقرر مصيره فيها بمحض إرادته واختياره بعد تحريرها
ناهيك عن اإلشارة ، واعتبار القدس كاملة عاصمة دولة فلسطين القادمة، الكفاح المسلح

 . (1968، ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية) المشددة لحق العودة الكامل لكل الالجئين
 

تغييرات في واقع والحقًا ونتيجة تغير المعطيات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية طرأت 
، التعامل السياسي البراغماتي من قبل منظمة التحرير ممثلة لقيادة الشعب الفلسطيني آنذاك

 ثوابت الشعب الفلسطينيأي  فكان القبول بنقاش مبادرات عديدة تتناقض وميثاق المنظمة
نة غزة في مدي 1998وكان التغيير الرسمي والموثق دوليًا ما تم في العام ، مدار سنواتعلى 

 في الفلسطيني الوطني المجلس حيث صادق، الميثاق في دورة المجلس الوطني تعديل
 الوطني الميثاق مواد إلغاء على م14/2/1998 بتاريخ غزة في عقد الذي اجتماعه

 اتفاقب التزاماً ، اآلخر بعضها وتعديل، إسرائيل دولة على القضاء على نصت التي الفلسطيني
أي  مادة 33مادة من اصل  15مادة وحذف مقاطع من  12حيث تم الغاء ، بالنتيشن واي

هو ما يعتبر مس كبير بالثوابت  صليحالها من الميثاق األعلى  مواد فقط 5لم تبقي سوي 
الوطنية للشعب الفلسطيني لحساب البراغماتية السياسية التي وجدت نفسها مضطرة للعمل 

تآمر دولي واقليمي وتخلي عربي عن القضية وفق موازيين القوي وما هو ممكن في ظل 
 . الفلسطينية

 
 صيلةأ وطنية حقوق  على بناءً  تتكون  ما لشعب الوطنية الثوابتأن  الباحث ويستنتج     
 من حالبأي  عنها التنازل يجوز وال المساومةأو  للتفريط قابلة غير وهي الشعب لهذا
 تأصبح التي الفلسطيني للشعب المشروعة الوطنية الحقوق  على ينطبق ما وهو، حوالاأل

 تعني ال مرحلية حلول يجادإل تكتيكية مناوراتأي  وأن، للتفريط قابله غير وطنية ثوابت
 عنها التنازل وعدم بالحقوق  التمسك الثوابت في باألصل الثوابت هذه عن التنازل بالضرورة

ومن هنا يمكن اعتبار ما قامت به القيادة الفلسطينية عبارة عن تنازل ، األمر كلف مهما
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وهو خيار  1967المحتلة في العام رض األعلى  دولة فلسطينيةعلى  تكتيكي للحصول
هم في المرحلة أرض والذي من خالله تثبيت للفلسطينيين سياسيًا في، المستضعف المضطر

 . لألجيال القادمةترك الحق في تحرير فلسطين كاملة و  الحالية

 : الفلسطينية للثوابت العريضة الخطوط: ثانيا
 : إسالمية عربية وتاريخيا جغرافيا فلسطين  -

، ياستيطان، احتاللي وجود كلها فلسطين في الصهيوني الوجود وسيبقي زال وال كان
 يفرطأن  ألحد يحق وال، إسالمية عربيةأرض  فهي، عنها الرحيلإال  لهم وليس، إحاللي
 جذور في ضاربة بأرضه الفلسطيني الشعب فحقوق  منها واحد شبر عن يتنازلأن أو ، فيها

 . التاريخ
 : العودة في الالجئين حق  -

بل هي قضية ، مغتصبة فقطأرض  ال يمكن اختصار القضية الفلسطينية بانها مجرد
 تهجير تم فقد، عاش بالشتات وال بد من عودته لوطنهو  ةأرض شرد من الجئشعب 

 تهجيرهم تم التي ديارهمإلى  ماليين ستة عددهم تجاوز حتى ديارهم من وطردهم الفلسطينيين
ومن هنا يصبح حق العودة ثابت اساسي ، همأجدادو  آبائهمأرض و  همأرض ففلسطين، منها

الذي طرد منه سواء  صليمكان سكنه األإلى  عودتهووجوب ، من ثوابت الشعب الفلسطيني
. يين تفسيرهسرائيلمناطق الحكم الذاتي كما يحاول اإلإلى  وليس العودةعكا أو  يافاأو  حيفا
 . (22 : 2012، حلوم)
 :  المسلوبة الحقوق  السترداد مشروع حق المقاومة -

، الياسمينو  خرج من اراضي احتلها عنوة عبر رشقه بالزهور محتالن ألم يذكر التاريخ 
على  محتل هو مقاومتهأي  الوحيد لدحرفالسبيل ، ي ليس استثناءً سرائيلاإل حتاللواال

الواليات ففرنسا لم تخرج من الجزائر إال بمليون شهيد وما كانت ، جميع األصعدة الممكنة
على  الباسلة وهو ما ينطبق الفيتناميةلتندحر من فيتنام لوال المقاومة المتحدة األمريكية 

 أكثري لفلسطين قضية رائيلساإل حتاللبيد أن اال، السوفيتي من افغانستان اتحادخروج 
فلسطين أرض  اسس دعائية واهيه تعطي اليهود حقًا مزعومًا فيعلى  قائم كونهتعقيدا 
شعب على  نسان والهوية وليس مجرد السيطرةاإل اجتثاثعلى  عنصري قائم احتاللفهو 
 . (8: 2012، هربيدأبو ) هعلى أرض يعيش
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مثل الميثاق الوطني  الفلسطينية الوطنية للثوابت الناظمة الرسمية للوثائق استعراض وفي    
 الممثلة الرسمية الهياكل الوثائق تلك تحدد، الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني المتعاقبة

ممثله بمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل  النضالية مسيرته عبر الفلسطيني للشعب
المنضوية تحت لوائها مثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والجبهه الشعبية لتحرير 

والفصائل الواقعة خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية مثل حركة المقاومة ، فلسطين
 النظاموالمقررات لمكونات  وتنص هذه المواثيق، االسالمية حماس وحركة الجهاد االسالمي

ان الطريق األساسي لتحرير فلسطين هو المقاومة المسلحة وال على  السياسي الفلسطيني
، الصوراني. )مانع من قبول حلول سلمية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة

2007 :17) . 
 الوطني الميثاق في الفلسطيني للشعب الوطنية للثوابت المنظمة المواد هذه وردت وقد    

 أقصى اليسارإلى  أقصى اليمين من الفلسطينية الفصائل جميع فيها تتوافق والتي، بالتفصيل
 من حالة في بالرغم من وجود تلك الفصائل، ضرورة خيار المقاومة كسبيل للتحريرعلى 
 الواجب الطريقة عن ةدح   على فصيل كللدى  الفهم اختالف نتيجة العملي بالتطبيق التذبذب

ن الحل فقط أيرى  فمنهم من، ومفهوم المقاومة الثوابت هذه تحقيقإلى  للوصول تباعهاإ
جانب المقاومة إلى  النضال السياسييرى  بالكفاح المسلح بمعركة مفتوحة ومنهم من

، حلوم) بالمقاومة السلمية شكل مناسب لتحصيل الحقوق المسلوبةيرى  منهم منو  المسلحة
2012 :25) . 

، فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني"نص الميثاق الوطني الفلسطيني على أن 
وأن . "والشعب الفلسطيني جزء من أمته العربية، وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي

ويقرر مصيره بعد أن ، في إقامة الدولةالشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي "
وهو ما يعني أن الحقوق الوطنية  "مشيئته وبمحض إرادته واختيارهيتم تحرير وطنه وفق 

هدف التحرير الكامل هو أساس المشروع وأن ، الفلسطينية ثابتة في كل فلسطين التاريخية
 . (17-16ص ، 2007، الحوت) الوطني الفلسطيني

والذي اقره ، برنامج النقاط العشرةأو  ما البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحريرأ
المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الثانية عشر في القاهرة بشهر حزيران من العام 

 : والتي كان من أهمها، ها كبرنامج سياسي للمنظمة منذ ذلك الحيناعتمادوالتي تم  1974
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 الوطنية الحقوق  يطمس 242 القرار أن من السابق التحرير منظمة موقف تأكيد     -1
 هذا مع التعامل يرفض ولذا. الجئين كمشكلة شعبنا قضية مع ويتعامل لشعبنا والقومية
 ذلك في بما والدولية العربية التعامل مستويات من مستوى أي  في األساس هذا على القرار
 . جنيف مؤتمر

رض األ لتحرير المسلح الكفاح رأسها وعلى الوسائل بكافة التحرير منظمة تناضل  -2
قامة الفلسطينية رض األ من جزء كل عل المقاتلة المستقلة الوطنية الشعب سلطة وا 
 القوى  ميزان في التغيير من المزيد إحداث يستدعي وهذا. تحريرها يتم التي الفلسطينية

 . ونضاله شعبنا لصالح
 والحدود والصلح عترافاال ثمنه فلسطيني كيان مشروعأي  ضد التحرير منظمة تناضل -3

 فوق  مصيره وتقرير العودة في حقوقه من شعبنا وحرمان الوطني الحق عن والتنازل اآلمنة
 الوطني ترابه

 في التحرير منظمة استراتيجية تحقيق لمتابعة حلقة هي تتم تحريرية خطوة أية إن     -4
 الوطنية المجالس قرارات في عليها المنصوص الديمقراطية الفلسطينية الدولة إقامة

 . السابقة
 إقامة هدفها فلسطينية أردنية وطنية جبهة إلقامة الوطنية األردنية القوى  مع النضال     -5

 . والنضال الكفاح بنتيجة يقوم الذي الفلسطيني الكيان مع يتالحم األردن في ديمقراطي حكم
 حركة قوى  كافة وبين الشعبين بين نضالية وحدة إلقامة التحرير منظمة تناضل     -6

 . البرنامج هذا على المتفقة العربي التحرر
 الوطنية الوحدة تعزيز أجل من التحرير منظمة تناضل البرنامج هذا ضوء على     -7

 . والقومية الوطنية ومهماتها بواجباتها القيام من يمكنها الذي المستوى إلى  بها واالرتقاء
 في المواجهة أقطار اتحاد أجل من، قيامها بعد الفلسطينية الوطنية السلطة تناضل     -8

 . الشاملة الوحدة طريق على كخطوة، الفلسطيني التراب كامل تحرير استكمال سبيل
 التحرر وقوى  االشتراكية البلدان مع تضامنها تعزيز أجل من التحرير منظمة تناضل     -9

 . اإلمبريالية والرجعية الصهيونية المخططات كافة إلحباط العالمية والتقدم
 هذه تحقيق من ويمكن يخدم الذي التكتيك الثورة قيادة تضع البرنامج هذا ضوء على -10

 . األهداف
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حق الفلسطينيين بالدولة اينما على  بالجزائر ليؤكد 1988بالعام  االستقاللوجاء بيان 
 إسرائيلوطالب اإلعالن ، اهدافهاو  المتحدةاألمم  بمبادئهذه الدولة ملتزمة وأن ، وجدو

وازالة  من القدس الشرقية1967باالنسحاب التام من االراضي المحتلة في العام 
على أرض  المستوطنات بعد هذا التاريخ بعدما كانت الثوابت انهاء التواجد الصهيوني

بإخضاع  طالبتحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على  واكد هذا النص، فلسطين كاملة
ية خمس سنوات تحت اشراف االمم المتحدة تنتهي بإقامة لانتقاالضفة الغربية وغزة لفترة 

على  مسئولية اإلشرافاألمن  مجلس ويتولى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف
 . (1988، االستقاللوثيقة إعالن ) المبادئتنفيذ تلك و 

برنامج النقاط العشر الذي تم صياغته  راي الباحث ان من خاللو ويمكن هنا القول  
تكون منظمة التحرير اخذت اولي ، لتحرر فلسطين الشعبية الجبهةقيادات  باألساس من قبل

أي  من خالل الدعوة إلقامة سلطة وطنية عي، الخطوات تجاه حل سلمي للقضية الفلسطينية
امة دولة علمانية ثنائية إقعلى  وبالتوازي مع ذلك افساح العمل، فلسطينأرض  قطعه محرره من

بيد ان ، القومية في ذات الوقت الذي كان الهدف ال زال لدي المنظمة هو تحرير كامل فلسطين
العامة وآخرون من الخروج وتشكيل جبهة رفض والتي رات  القيادة الشعبية الجبهةذلك لم يمنع 

ني الفلسطيني ومنظمة في ذلك تنازال عن الثوابت الفلسطينية المقرة في ميثاق المجلس الوط
قول إن وهنا يمكن ال ت تتصرف بشكل منفصل عن منظمة التحرير الفلسطينيةأصبحالتحرير و 

أو  جانبه خيار التسويةإذ أصبح إلى  حالهعلى  ثابت المقاومة كحل وطريق للتحرير لم يبقي
 . الحل السلمي

 : رؤية نقدية -حركتي فتح وحماس للثوابت الفلسطينيةموقف : ثالثا
حركة المقاومة حماس في العام  نشاهمنذ برز الخالف حول الثوابت الوطنية الفلسطينية 

وهو . وذلك نتيجة الخالف بين أيديولوجية حماس ورؤية حركة فتح، ما قبل ذلكأو  1988
إن (: األمر الذي تمت معالجته من خالل نص توفيقي ورد في وثيقة األسرى التي نصت على

نجاز حقه في العودة ، هأرض الوطن والمنافي يسعى من أجل تحريرالشعب الفلسطيني في  وا 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة و  وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، واالستقاللوالحرية  ا 

وتحرير ، وضمان حق العودة لالجئين، 67القدس الشريف على جميع األراضي المحتلة عام 
 جداداآلباء واألأرض  حق شعبنا التاريخي فيإلى  ذلك جميع األسرى والمعتقلين مستندين في
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لى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية ، 2007، أبو العردات) ) وا 
186-187) . 

 ت الوطنية الفلسطينيةحركتي حماس وفتح للثوابكاًل من رؤية  في االختالفويبرز هنا         
أن الحركتين  اعتباروذلك على ، كونهما كبري الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة وخارجها

، التحرير الفلسطينيةفصائل المنضوية تحت لواء منظمة تمثاًل القواسم المشتركة لكل من ال
 تعتقد حركة المقاومة اإلسالمية أن. خارج المنظمة والفصائل والحركات اإلسالمية الفلسطينية

 ال يصح التفريط بها، يوم القيامةإلى  وقف إسالمي على أجيال المسلمينأرض  فلسطينأرض 
كل الدول أو  وال تملك ذلك دولة عربية، عن جزء منهاأو  التنازل عنهاأو ، بجزء منهاأو 

كل أو  وال تملك ذلك منظمة، كل الملوك والرؤساءأو ، رئيسأو  وال يملك ذلك ملك، العربية
 . (5ص ، 2009، نمر) عربيةأو  كانت فلسطينيةالمنظمات سواء 

التي وضعت التسوية  وفي حين ان فتح تتبني ما برنامج منظمة التحرير سالف الذكر
مبدأ حركة حماس تتبنى ، جانب العمل المسلحإسرائيل إلى خيار من خيارات حل الصراع مع 

قامة دولة إسالمية مكانها إسرائيلإزالة دولة  المبادرات وما يسمى  تتعارضوهي ترى أن . وا 
بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة 

ووطنية حركة المقاومة . جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدينأي  فالتفريط في، اإلسالمية
ا المبادرات والطروحات أم. وال حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد. . اإلسالمية جزء من دينها

والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث ، وعبث من العبث، والمؤتمرات الدولية فمضيعة للوقت
 ( 11، 1988، ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية) وحقه ومصيره"، بمستقبله
ت منظمة اعترفبينما  إسرائيلب عترافوبناًء على هذه الرؤية ترفض حركة حماس اال     

المتبادل بين الراحل ياسر  عتراففي وثيقة اال إسرائيلالفلسطينية التي تضم حركة فتح بالتحرير 
حافظت وقد . آنذاك اسحق رابين إسرائيلبين رئيس وزراء و  عرفات ممثاًل عن منظمة التحرير

حماس  رفض 2006جدد مشعل سنة مرارًا وتكرارًا فقد  عترافرفضها لهذا االعلى  حركة حماس
لن نعترف بنظام الدولة النازية المقام فوق ترابنا للتكفير  ": بالكيان الصهيوني وقال عترافالل

كأمر  إسرائيلإننا نعترف ب" ولكنه استدرك على ذلك بقوله، "لحل  مشاكلهأو  عن خطايا غيرنا
يصعب فيها التعبير بخطاب  أماكنوهو ما يبين ان البراغماتية السياسية تضعك في  "واقع

وانطالقًا من هذه الرؤية رفضت . بفترة زمنية سابقة قررتهالتمسك بالثوابت التي صريح عن ا
مع تركها الباب مفتوحا لصيغ  إسرائيلحركة حماس وال زالت ترفض الصلح والسالم الدائم مع 
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 بالوجود الصهيوني هناك عترافاالأو  فلسطينأرض  تسوية تحفظ رؤيتها بعدم التنازل عن
 . (193ص ، 1995، الفلسطينيةمجلة الدراسات )

حركة حماس ال زالت تتبني الموقف التاريخي تجاه الثوابت الوطنية قول إن وهنا يمكن ال
اساس ان على  فهي تطالب بتحرير كامل تراب فلسطينمن منظور إسالمي للشعب الفلسطيني 

وعودة ، التنازل عن جزء منهاأو  وقف اسالمي محتلة ال يجوز التفريط فيهاأرض  فلسطين
 ذلك الخيار العسكري متمثالً إلى  قوتري الطري، الفلسطينيين اصحاب األرضكاملة لالجئين 

 ذلك لم يثنيها عن التعامل احياناً بيد ان ، من اليهود بالمقاومة لتحرير اخر شبر من فلسطين
التحرير وبما يتطابق مع برنامج النقاط العشرة لمنظمة البراغماتي بنفس منطق فتح السياسي 

شبر أي  على حكم ذاتي فلسطينيو  إقامة كيانعلى  الفلسطينية في السبعينات والذي نص
عاما  أربعينبرنامج فتح منذ بند مهم من وهو ، ي مؤقتانتقالوذلك كحل ، محرر من فلسطين

 . حركة حماس فعليًا في نموذج قطاع غزة طبقته

 : عملياا  الوطنية الثوابت نجازا  و  المعرقلة لتحقيق العوامل: ثالثا
 على العملي التطبيق في التشويه من نوعإلى  الفلسطينية الوطنية الثوابت تعرضت

 صدرت فقد، وطني عمل ألي ومرجعيةإطار  تشكل شعارات ما حدإلى  ظلتو رض األ
 عليهم ملتهاأ والتي الفلسطينيين قبل من ارتكابها تم والخروقات االنتهاكات من العديد

 هامة بنود الغاء جري  فقد، السلمي الحل أساس على للتسوية السياسية العملية في مشاركتهم
 همارس الذي للضغط ونتيجة التسوية لمتطلبات استجابة الفلسطيني الوطني الميثاق في

 . يةمريكاأل المتحدة الواليات خاصةو  يالدول المجتمع
 العملية بداية وأوسل قبل ماإلى  تعود الخروقات هذهأن  حثينالبا من العديد ويرجع

 الثانية الوطني المجلس دورة في المقر المرحلي بالبرنامج مرورا 1976 عام وتحديدا السلمية
لغاء المتبادل عترافاال ورسائل أوسلوب انتهاءً و  م1974 عام عشرة  الميثاق من اساسية بنود وا 

أرض  فلسطين كل فلسطينأن  الفلسطينية الثوابتأحد أهم  كان فبعدما، الفلسطيني الوطني
 المفهوم هذا تغير، زلاأل منذ عليها عاش الذي الفلسطيني للشعب ملكا فلسطينية عربية
 مرحلي حل ببرنامج للقبول الفلسطينيةقيادة ال على االقليمية والعربية الدولية الضغوط ونتيجة
 دولة إقامة في السلمي الحل سقف لينحصر الفلسطيني التراب على دولة إسرائيلب يقبل

 شكل ما وهو، التاريخية فلسطين مساحة من %22 تمثل هيو  1967 حدود على فلسطينية
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تحرير كامل على  تنصإلى  الفلسطيني للشعب الوطنية بالثوابت التمسك عن كبير تراجع
 التراب الفلسطيني حسب الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يمكن ارجاعه

 والذي كان ضد الفلسطينيين بالغالب أخرى و  مرحلة بين القوي  موازين تغييرو  الضغوطاتإلى 
 . (26: 2012، حلوم)

 من حالة خلقو  المتغيرو  الثابت بين كبيراً  خلطا اوجد التسوية عملية في نخراطاالن إ
 ظل فيعليه  الحصول يمكن ماإلى  تاريخيا ثابت كحق ن و الفلسطيني به يؤمن لما رباكاإل

 غالبية عن فيه التنازل يتم دائم لحل يؤسس مرحلي حل من خالل ى القو  موازين معطيات
 الوطني التراب على الكيان دولة قيام شرعية بتثبيت مروراً  التاريخية فلسطينأرض 

في إطار جملة من  السلمي الحل في إطار مساعي الوطنية ةاالستراتيجي وانحسار الفلسطيني
 . (27: 2012، حلوم) ثوابت الحد األدنى

 الفلسطيني الدبلوماسياال أن هنالك مستجدات حدثت على أرض الواقع أعاقت العمل 
لهو رأسان يعمالن  الفلسطيني السياسياالنقسام الذى بدوره جعل من النظام  ذلكومثال على 
تسيطر على قطاع غزه لديها من يحتضنها من الدول  التيفحماس  الدبلوماسيةفي حقل 
السودان، االمر الذى ادى الى ، قطر، لها ومثال على ذلك تركيا ممثالتويفتح لها  اإلقليمية

افشال التوجهات السياسية الفلسطينية في التعامل مع القضايا الملحة )ازدواجيه التمثيل( 
 فظهر جليا من خالل الخطاب السياسي الفلسطيني تجاه التعامل نحو الثوابت الفلسطينية  

إلى  الفلسطينية الثوابت تحولت فشيئاً  شيئاً و  الوقت مرور معو أنه  الباحثيرى  وهنا
إلى  االنزالق نتيجة وذلك الفلسطينية الوطنية للسلطة السياسي العمل دبياتأ في نقيضها
جعل الثوابت مسألة  مما، العملية لهذه ملموسة ةلنتيج فعلية ضمانات بدون  التسوية منحدر

حساب التغيير على  مكاسب سياسيةعلى  والحصولسياسية يمكن ادخالها في المفاوضات 
 زماتاألو اليومية  بالحاجات اللهو من حالة وخلق، حتي الغائهاأو  جزئياأو  في مفهومها كلياً 

 الفلسطينيةقيادة ال نظر بعدتأ التي حتاللاال قبل من الفلسطيني للشعب والمتالحقة المختلقة
 القيادة ووجدت، الوطنية ثوبتها في والمتمثلة الفلسطينية القضية عليها ةالقائم سساأل عن

 الوطنية السلطة بحل منه الخروجأو  المسار هذا في االستمرار ةورط في نفسها الفلسطينية
 بين الموقع أوسلو تفاقال وفقا نشائهاإ منذ الفلسطينية الثوابت سقف قللت التي الفلسطينية

سرائيل. و  الفلسطينية التحرير منظمة   ا 
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 الثاني المبحث                             
 . مرتكزات الثوابت الوطنية الفلسطينية                 

 

إلى  الفلسطيني العربي للشعب المشروعة الوطنية الحقوق ب الفلسطينية ةالمطالب تقوم
 على االرتكاز خالل من العادلة وقضيته الفلسطيني للشعب الوطنية بالثوابت يعرف ما
 : يلي كما تاليةال بعاداأل

 : الديني البعد: أوالا 
يمَ  اْبَتَلى َوا  ذ  "  ُلكَ  إ ن  ي َقالَ  َفَأَتمَُّهنَّ  ب َكل َمات   َرب هُ  إ ْبَراه   الَ  َقالَ  ُذر  يَّت ي َوم ن َقالَ  اً أمام ل لنَّاس   َجاع 

ي َيَنالُ   يليصف. . السالم عليه إبراهيم قصةإلى  تعالىو  سبحانه الحق يأتي، "الظَّال م ينَ  َعْهد 
 المشرفة الكعبةإلى  المسلمين اتجاهو  القبلة تغيير عنداليهود  أحدثه الذي والتشكيك الجدل
 يأتي ال وأنه المختار هللا شعب بأنهماليهود  هآثار  الذي الجدل كذلك المقدس بيت من بدال
آية : البقرة سورة، والتفسير الكريم القران) غيرهم دون  ملكهم فلسطينوأن أرض  ،منهمإال  نبي
124) . 

 العرب تحديد صلة في تتمثل التي تعالى هللا إرادة بين الكريم القرانأن  الباحثويرى 
، ىاالقص والمسجد المقدس وبيت فلسطينب وصلتهم بإبراهيم الفلسطينيين وتحديدا المسلمين

 والذي، الديني البعد هو مقدسا بعداً  بأرضهم الثابت الفلسطينيين حق على فيضي ما وهو
 الثوابت خانة في ويضعه والتفريط للتنازل قابل غير فيجعله الحق لهذا تاريخيا تأصيال يعتبر

 . عنها والتنازل تخطيها يجوز ال التي الحمراء والخطوط
 الشعب قضية هي وعدالة وجالء وضوحا كثرواأل العالم في األشهر القضية لعل
 وكل، الصهيوني الكيان مثل واإلرهاب والزيف الباطل على أسست دولة توجد وال، الفلسطيني
أو  تاريخيةأو  دينية اسانيد كانت سواء، الشعوب حقوق  ال ثبات عالميا بها المعمول االسانيد
أرض ب الفلسطيني الشعب أحقية على وتؤكد. فلسطين عروبة على تؤكد، اخالقيةأو  قانونية
 . األصيل الحق هذا على المرتكزة الحقوق  باقي نيل ثم ومن فلسطين
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 القديم التاريخ في المختار هللا شعب مقولة من عنصرية أكثر مقولة توجد فال
 به تقول بما تقول ألنها ال المعاصرة العنصرية ومن النازية من أخطر وهي والمعاصر
 تضفي ألنهاأيضًا  بل، األجناس بقية على البشر من لجنس وتفضيل تمييز من العنصرية

اليهود  فضل الذي هو تعالىو  سبحانه هللاأن  تزعم مقولة إنها، العنصرية هذه على دينيا بعدا
 تاليوبال، لغيرهم يجوز ال ما لهم فيجوز المختار هللا شعب وألنهم، األقوام من غيرهم على
 . (2008، ابراش) واعراف قوانين من األخرى  الشعوب به تلتزم بما يلزموا الأن  حقهم من

 مع الصراع في رئيسيا عنصرا وسيبقي كان الديني البعدأن  الباحث يستنتج وهنا
، وقانونية يةاقتصادو  سياسية من األخرى  الصراع أوجه حسمتوأن  حتى، الصهيوني الكيان
 وترى ، متعصبة يهودية صهيونية عقيدة على وجوده يؤسس الصهيوني الكيان دام فما

 وخاصة فلسطين سكان بباقي ن و ير  وال، ديني قالب في الصراع لب يضعون  اإلسرائيليون 
 فلسطين ويرون  األخرى  باألديان يعترفون  ال كونهمرض األ بهذه حقوق  اصحاب ينصلياأل
 . الدينية العنصرية قمة يمثل ما وهو لليهود فقط

 السياسية والنخبة المتطرفةاليهودية  الدينية الجماعات بين المتين التحالف ظل في
 والعرب الفلسطينيون  يستحضرأن  يتطلب وملح مقبول سبب سيكون  هذا كلفإن ، الحاكمة
 وال دينيين متطرفين يكونوا لن ذلك في وهم، الصهيوني العدو مع مواجهتهم في الديني البعد

 الديني البعد ةثار إف، والدينية التاريخية حقوقهم عن ومدافعين حق دعاة بل لليهود معادين
وطنية  حقوق بأي  يومايعترفوا  ولم تجاهاال لهذا اسسو أ الذين يينسرائيلاإل ذنب كان للصراع

 . فلسطينأرض  للشعب الفلسطيني في

 : التاريخي البعد: ثانيا
 التاريخ في مكانة فوجد، فلسطينأرض  في الطويل التاريخ عبر الفلسطيني الشعب نشأ

 الرابع القرن  من بدءاً  االردن ونهر المتوسط شرق  بين محصورة االوسط الشرق  منطقة في
 قبل السابع القرن  في كانت العملية هذه بدايةأن  التاريخية المصادر بعض وتقول الميالد قبل

 آالف 9 ـال تقارب فترةأي  حاليال يومناإلى  ثابتا هأرض على الشعب هذا واستمر الميالد
 وثقافته تاريخه وانتاج بناء في الشعب هذا شاركاليوم  هذاإلى  الوقت ذلك ومنذ. عاما

 . المتوسط االبيض البحر منطقة كل شملت ينحالي ال الفلسطينيين أجداد الكنعانيين فحضارة
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 جاءت والتي، التاريخ قبل ما قرون  في فلسطين وصلت التي الكبيرة الهجرات نه  تُ  لم
 تستطع لم، األخرى  القبائل من غيرهمو  الفلسطينيين وقبائل العربية الجزيرة قبائل من الكثيرب

 هذه استطاعت بالعكس بل، األرض لهذه الكنعاني والطابع الوجود تنهيأن  الهجرات هذه
 كان فما، الكنعانية الحضارة بوتقة في جديد من لتصيغهم الجدد المهاجرين تهضمأن  الثقافة
 : 2012، نحلوأبو  شراب) جدد كنعانيين وأصبحوا اتطبعو أن  إال المهاجرين هؤالء من
12) . 

 غالباً  تحسم كانت التي وصراعاتهم الجوار ممالك قبل من المتكررة الحروبأن  غير
أن  إال. الكنعانية الممالك وسقوط الثقافة هذه تراجعإلى  النهاية في دتأ كنعانأرض  على

 وتاريخه ثقافته باستمرارية متمسكاحالي الاليوم  حتى هأرض على بقي الفلسطيني الشعب
 المستقلة الوطنية هويته ليشكل يةقتصاداال حياته ممارسة في استمر وكذلك وارضه ولغته
، نحلوأبو  شراب) المستقلة دولته ببناء عنها التعبير في يطمح التي المنطقة شعوب عن

2012 : 12) . 
 سليمان ابنة الحكم في خلفه ثم، سنة أربعين يقارب ماإال  داوود مملكة تدم لم تاريخياً 

 انقسمت حيث. م. ق 930 عام سليمان توفي وقد، أخرى  عام أربعين زهاء حكمه دام الذي
 االشوريين يد على وانتهت الشمال في إسرائيل مملكة االولي مملكتينإلى  إسرائيل بني مملكة

 الجنوب في يهودا مملكة والثانية ،.م. ق 722 عام الثاني سرجون  اآلشوري  الملك تحديداو 
 آنذاك السياسي بالنفوذ ومقارنه، نصر نبوخذ الملك يد على. م. ق589 عام انتهت والتي

 بالتاريخ مقارنة قصيرة فترةإال  يشكل ال مجتمعتين تاريخهماأن  نجد الزمني االمتدادو  للدولتين
 . (13 : 2012، نحلوأبو  شراب) لفلسطين الكلي

 ويفند، المنطقة على طارئون  انهم لمملكتهم في فلسطين اليهود حكم مدة قصر يبين
 مع، فلسطين في الفلسطيني الشعب لحقوق  التاريخي التأصيل ويدعم الصهيونية االدعاءات

 اسمو  قد هاتين المملكتين المزعومتينأن  همتابكتا في ايذكرو  لم البابليينو  شوريينآلاأن  ملالع
 تسمي كانت إسرائيل مملكةأن  تاريخهم في يذكرون  نماوا   بملوك اسمو  حكامهاأن أو  بممالك
 يهودا مملكة وليست يهودا منطقهإلى  نسبةاليهودي  حزقيا يهوذا ملك وعن، عموري  بيت
 . (1994، ابراهيم)

 فالفرس، البابليينإلى  اآلشوريين فمن، متعددة دول فلسطين على ذلك بعد توالت
 63 الفترة من حكمهم استمر الذين والبيزنطيون  الرومان واخيرا، وبطالة سلوقيين مناليونان و 
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 وهنا كامال تدميرا ودمرها اورشليم مدينة على تيتس الروماني القائد استولي عندما. م. ق
ت فلسطين أصبحميالدي حيث  636وحتى  فلسطين في تماما يينسرائيلاإل تاريخانتهى 

 . (1994، ابراهيم . )والية إسالمية
ثم ، بالعالم مختلفة أماكن في اتفرقو  الروماني تيتس يد على ورشليمأ تدمير تمأن  فبعد

، األخرى  العربية المناطق بقية مثل سالميةاإل الدولة كنف في الفلسطينيون و  فلسطين دخلت
 واليات ثرهاعلى أ قسمت حيث، االولي العالمية الحرب بعد ماحتى  كذلك وظلت

 لليهودأسس  الذي البريطاني نتداباال تحت فلسطين نصيب وقع وقد. العثمانية اإلمبراطورية
 بقرار األمور انتهتأن إلى  المعروف بلفور تصريح خالل من فلسطين في مزيف حق

 . (2000، نحل ابو) 1947 عام التقسيم

 : الدولي البعد: ثالثا
 العالمية الحرب انتهاء في وتضحياته الفلسطيني العربي الشعب بجهود الحلفاء اعترف

 سندأي  له يكن لم الذي 1917 عام بلفور وعدمن ذلك قدمت انجلترا  رغمبال و، االولى
 في وكذلك 1919 العام في األمم عصبة ميثاق من والعشرين الثانية المادة ففي. قانوني
 حرا شعبا الفلسطيني العربي بالشعب الدولي المجتمع اعترف -1923 العام في لوزان معاهدة
 . (5: 2012، نحلوأبو  شراب ). ومستقال

 العربيكان يسكنها الشعب  فلسطين والتي على المتعاقبةاليهودية  الهجرات جاءت
 حتى. شعب بالأرض  هي فلسطين نباً  الصهيوني االدعاء ما ينفي وهذا، المسلم الفلسطيني

 فلسطين في يةسرائيلاإل الدولة إقامة مكان على متفقين يكونوا لم أنفسهم الصهيونية زعماءأن 
 الحركة واعدا، النقاش لهذا حدا وضع الذي بلفور وعد اتىأن  غيرها إلى ام االرجنتين ام

، المدني) فلسطينأرض  على وطن قومي لليهود إقامةب المتحدة المملكة باسم الصهيونية
2004) . 

 سنده الوعد لهذا بان به التضليل ويحاول ي ستعمار اال والغرباليهود  يدعيه ما ورغم 
 مثبت وهو، األزل منذه أرض على الفلسطيني الشعب وجودأن  يرى  الباحثفإن ، القانوني
إلى  التاريخي بحقة مدعومارض األ هذه في القانوني الحق الفلسطيني الشعب يعطي، تاريخيا
رأسهم  وعلي الظالمين واستبعد للصالحين وعده يأعط وجل عز هللا كون  الديني الحق جانب
 االعراف كل مع ويتنافى القانوني المنطق عن البعد كل بعيد االدعاء هذافإن  لذلك، اليهود
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 فلسطين على نتداباال صك مع يتنافى حتى إنهو  األمم عصبة ميثاق مع وكذلك الدولية
 . فلسطينعلى  البريطاني االنتداب بعد فيما البريطانية الحكومية عليه حصلت الذي

 يعني ال المنتدبة ةاألجنبي السلطة ممارسةأن  على وبصراحة ينص الدولي فالقانون 
 ذلك من انطالقا. هاانتداب سلطة تحت الواقعة راضياأل يةاستقاللب بالتصرف الدولة هذه حق
أو  إعطائهاأو  فلسطين أراضيب التصرف فلسطين على المنتدبة الدولة حق من يكن لم

 ستقالللال فاقدا كان لو حتى وصاحبها السيادة مصدر هو الشعبف، آخر طرف ألي تأجيرها
 . (2004، المدني) السياسي

 الحصول في الفلسطيني الشعب لمساعدة فلسطين على نتداباال مؤسسة قامت لقد
 لها يكن ولم وسيادتها فلسطين يةاستقاللب بالتصرف الحق لبريطانيا يكن ولم، استقاللهعلى 
 صك من الخامسة فالمادة. الفلسطيني الشعب غير طرفإلى أي  السيادة بتحويل الحق
 عدم وضمان الفلسطينيةرض األ وحدة ضمان عن مسؤولة نتداباال دولة": تقول نتداباال

، نحلوأبو  شراب ) طرف اجنبي غير الفلسطينيين ألي فلسطينأرض  من قطعة اية تسليم
2012 :7) . 

 صك من السابعة المادةأن  على التأكيد األهمية بمكان منأنه  الباحث ى ير و 
 سلطات تمارسها التي الفلسطينية الوطنية وبالسيادة الوطنية بالهوية تاعترف نتداباال
 يتمسك بالهوية العربية كانأيضًا  الذي الفلسطيني الشعب من بتفويض البريطانية نتداباال

 االقاليم وكيانية هوية تغيير على المنتدبة الدولة تعملأن  الجائز من فليس، نتداباال تحت
 . الوطني هاستقاللال الوصول في لمساعدتها جاءت التي
 في والقانوني السياسي بشقيه -نحلوأبو  شرابيرى  حسبما- الدولي البعد هذا يتجلى    

 : يلي ما همهاأ  من كان التي الفلسطينية بالقضية المتعلقة الدولية القرارات
 : 194و 181 رقم المتحدة األمم قرارات -1

 في الصادر (181) رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار على بناء إسرائيل دولة قامت
 العرب الفلسطينيين بين ما فلسطينتقسيم على  القرار نص وقد. 1947 نوفمبر 29

أن  إال القرار هذا حول واالخالقية القانونية المالحظات من الكثير ورغم. اليهود والمهاجرين
ال  القانوني المرجع واعتبرته طويلة سنوات بعد القرار بهذا تاعترف الفلسطينية التحرير منظمة
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مع رؤية المجتمع الدولي لحل القضية وذلك تماشيًا ، المستقلة الفلسطينية الدولة قيام عالن
 . حينها القرار رفضوابالرغم من أن العرب  الفلسطينية

 : 338و 242 رقم المتحدة األمم قرارات -2
 قطاع ) الفلسطينية الدولة أراضي من تبقى ما إسرائيل احتلت 1967 حزيران حرب في

كات ممتللل1950ضم فعليا عام  الذي الغربية الضفةو  المصرية دارةاإل تحت كان الذي غزة
 - 338 رقم هيقرار  الدولياألمن  مجلس اتخذ الجديد للوضع ونتيجة. (الهاشمية االردنية
 االخيرة المواجهة خالل احتلتها التي راضياأل من قواتها بسحب إسرائيل انيطالب نيذلال 242
 . الغربية والضفة غزة قطاع ذلك في بما

 يطالب القرارأن  ورغم. محتلة دولة إسرائيلأن  على الدولي المجتمع منآخر  تأكيد وهذا
 الالجئين مشكلةأن  اعتبر انهإال  بسالم بالعيش الشعوب وحق الحدود احترامو  السالم إقامةب

 عادل لحل فيدعو، السياسية حقوقهم االعتبار بعين يأخذ ولم فقط إنسانية مسألة الفلسطينيين
 نص ما على ليؤكد 338 رقم القرار 1973 العام في فأتى سياسياأما ، الالجئين لمشكلة
 . (7: 2012، نحلوأبو  شراب) 242 القرار عليه

 : المتحدة لألممأخرى  قرارات -3
 والذي) االنسان لحقوق  العالمي االعالن عليها نص التي العظيمة الشعارات عن ناهيك

 نصت التي والشعارات (مالك كارل الفلسطيني البروفيسور صياغته لجنة عضوية في شارك
 الفلسطيني الشعب خصت التي المشروعة الوطنية الحقوق فإن  العامة الدولية القوانين عليها
 كدتأ. إذ 1974 نوفمبر 22 يوم الصادرة المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات عليها نصت

 : ومنها الفلسطيني لشعب المشروعة الحقوق  العمومية الجمعية
 خارجي تدخل بدون  المصير بتقرير فلسطين في المشروع الفلسطيني الشعب حق  -1

 . هأرض على والسيادة الوطني االستقالل في حقه وكذلك
 منها طرد التي وامالكه ةصلياأل هأراضيإلى  بالعودة الفلسطيني الشعب حق  -2

 -8: 1996، رجي وآخرون رمضان بابا ) إليها بإعادته العمومية الجمعية وتطالب
13) . 
 اعترفو  ومستقال حراً  شعباً  وحقوقه الفلسطيني بالشعب اعترف الدولي المجتمعأن  فنجد

 عصبة ميثاق من 22 المادة في الدولية القوانين في المستقلة الوطنية دولته إقامة في بحقه
 نتداباال لصك الخامسة والمادة 181 القرار ضمنها من كثيرة ومواد، لوزان معاهدة، األمم
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 على تنص التي األخرى  الدولية القرارات من والكثير المتحدة لألمم العامة الجمعية وقرارات
 بحقوقه عترافاال في الدولي للبعد ؤصلوت الفلسطيني للشعب المشروعة الفلسطينية الحقوق 
 المجتمع اعترافو  الفلسطيني للشعب المشروعة الوطنية الحقوق  يؤكد ما وهو، المسلوبة
 العديد فيأيضًا  محتلة دولة إسرائيلأن  الدولي المجتمعأي  اعتبر قد انه والدليل، بها الدولي
 191 والقرارات، المتحدة األمم في إسرائيل عضوية قبول قرار همهاأ  من الدولية القرارات من
، المدني) الفلسطيني الشعب حقوق  على دولية شرعية تضفي قرارات وجميعها 338و 242و

2004) . 
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 الثالث المبحث                            
 . السياسية التسوية عملية ضوء في الفلسطينية الوطنية الثوابت واقع 

 
 : تمهيد

 يتهقض ثوابت له تمثل تأصبح التي الوطنية حقوقه على الفلسطيني الشعب حافظ
إطار  ضمن المحطات من بالعديد الفلسطينية الوطنية الحقوق  قضية مرت وقد، العادلة
 يوما الفلسطيني الشعب يتوقف ولم، الدراسة هذه إعدادحتى  السبعينات منذ السياسية التسوية

 يشعلو  نتفاضةاال تلو نتفاضةاال يفجرو  ةجه من هحقوق لنيل يناضل فكان الخيارات يعدم ولم
 . حقوقه لنيل مسدودة فاقآ واجهته كلما ى خر األ تلو ةالمر  ةالمقاوم فتيل

إلى  يلجأ الو  هبطبع ياً سلمكان وال زال شعبًا  شعب الفلسطيني الشعبأن  التاريخ يدلل
 الوطنية هحقوق تبني في مماطلةو  نكرانو  ظلم منعليه  يقع لما كنتيجةإال  المسلحة المقاومة
 الوطنية الحقوق  ةمرت مسير  فلقد، حتاللاال دولة هقبلو  الدولي المجتمع قبل من الثابتة
 العمل في تمثل، الحديث بالعصر تاريخياً  المحطات من بالعديد الفلسطيني للشعب

 : يلي كما حقوقه لنيلنتفاضات السلمية االو  دبلوماسيال

 : هيئة األمم المتحدة الثوابت( الوطنية للشعب الفلسطيني في) الحقوق : أوالا 
التركيز على أهمية المفهوم الدولي للحقوق الوطنية  الدراسةتم في هذا الجزء من 

وذلك كونها مكفولة بالشرعية الدولية ممثلة بقرارات مؤسسات ، للشعب الفلسطيني المشروعة
وهو ما يؤكد أن الشعب الفلسطيني يعتمد على سند شرعي وقانوني ، المجتمع الدولي الرئيسية

تنبع أهمية هذا الجانب للحقوق ف، قوقه الوطنيةبحالتي تقر متمثال بقرارات الشرعية الدولية 
 : آلتيفي االوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني 

األمم المتحدة ما  لم يصدر عن ما، االستناد إليهأنه يشكل سندًا قانونيًا ثابتًا يمكن   -1
 . يخالف ذلك

نه يعد التزامًا دوليًا ال بد من اإليفاء به من قبل األمم المتحدة؛ ألن هذه المنظمة أ -2
العمل على دعم بوهي المطالبة الدولية ، كدولة من ناحية إسرائيلهي التي أوجدت 

 . حتى تكتمل وظيفتها الدولة الفلسطينية من ناحية أخرى 
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الفلسطيني ويكمل الروابط التاريخية المفهوم يضفي مزيدًا من الدعم للموقف هذا أن   -3
 . التي تربط الشعب الفلسطيني بأرضه، والدينية

تظل بمثابة سند األمن  القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلسأن ، الباحث ويرى 
كما ، يدعم موقف الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره، مهم قانوني ودولي

هنا  يتم االكتفاءونظرًا للعديد من هذه القرارات؛ فسوف ، مم المتحدةنص على ذلك ميثاق األ
وأهم هذه ، القرارات داللة بمفهوم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أكثرو أهم  إلى باإلشارة

 : القرارات هي
 : 1947نوفمبر( ) تشرين ثان   29الصادر في  181قرار الجمعية العامة  -2

وهو ما يعني تلقائيا حق تقرير ، دولة فلسطينية مستقلهوينص هذا القرار على إقامة 
ويمكن الفلسطينيين ، الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيأهم  حدالمصير تطبيقا أل

ويرى البعض أن قرار التقسيم يعد . من ممارسة كافة حقوقهم السياسية والقومية والدولية
حقة في إقامة دولته بو ، القابلة للتصرفغير  بحقوق الشعب الفلسطيني اً رسمي اً اعتراف

 . (16: 1993، حافظ) المستقلة
 : 1948ديسمبر( ) كانون أول 11الصادر في  (194) رقمقرار الجمعية العامة  -3

وتعويضهم ، واستعادة أمالكهم، ديارهمإلى  إعادة الالجئين: هي، ويتضمن ثالثة مبادئ
، السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن"تقرر وجوب : وجاء في نص القرار. عن أمالكهم

ووجوب دفع تعويضات . ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهمإلى  لالجئين الراغبين في العودة
، ضرربمصاب أو  وعن كل مفقود، ديارهمإلى  عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة

 ن ذلك الفقدانواإلنصاف أن يعوض ع. عندما يكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون الدولي
 . (3: 1996، رمضان بابا وآخرون ) السلطات المسئولة"أو  الضرر من قبل الحكوماتأو 

والتي تتحملها ، اإلشارة إليها تالمسئولية الدولية التي سبقعلى ويؤكد نص هذا القرار 
ويأتي في مقدمة . الدول التي تحملت مسئولية مباشرة في سلب الشعب الفلسطيني لحقوقه

الهدف القانوني والدولي والتي لم تعمل على تنفيذ ، دول بريطانيا الدولة المنتدبةهذه ال
 كثربصورته األ والواليات المتحدة األمريكية التي لوالها ما صدر قرار التقسيم، النتدابل

 . ومسئولية جماعية ممثلة في األمم المتحدة لعجزها عن تنفيذ قراراتها. سوءاً 
 . 1967نوفمبر( ) تشرين ثان   22( والصادر في 242) رقماألمن  قرار مجلس -4
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 عدم جواز كذلك، تسوية عادلة لمشكلة الالجئين إقامة ضرورةإلى  دعوته منوتنبع أهميته  
كافة األراضي ية في سرائيلاإلجراءات اإلمما يعني عدم شرعية . ضم األراضي بالقوة المسلحة

 . (173 -172: 1993، حافظ) 1967عام  إسرائيلالتي احتلتها 
 : 1969ديسمبر( ) كانون أول 10الصادر في ، (2535) قرار الجمعية العامة رقم -5
ومن .    وألول مرة وبصورة رسمية ومحددة عن "شعب فلسطين" العامة تحدثت فيه الجمعيةو 

ًا من األمم المتحدة؛ بأن الشعب الفلسطيني شعب ذو حقوق اعترافثم فقد تضمن هذا القرار 
قرار  ألن كلمة شعب تحمل في مضمونها كلمة حقوق ، قابلة للتصرف مشروعة وغير

 . 1970نوفمبر( ) تشرين ثان   4الصادر في ، (2628) الجمعية العامة رقم
حقوق الفلسطينيين؛ وأنه ال غنى عنه إلقرار سالم عادل ودائم في  احترامضرورة على يؤكد 

 . الشرق األوسط
ديسمبر( ) كانون أول 18الصادر في ، ( 25 –/ د 2672 ) قرار الجمعية العامة رقم -6

1970 : 
بحق تقرير مصيره بنفسه ، ينص على أن الجمعية العامة تعترف للشعب الفلسطيني هو

 . وفقًا لميثاق األمم المتحدة
نوفمبر( ) تشرين ثان   22الصادر في ، (29 –/ د 3236) قرار الجمعية العامة رقم -7

1974 : 
عن  (37) امتناعأصوات و  (8) صوتًا مقابل (87) علىحاز وهو القرار الذي 

التي تؤكد على الحقوق األساسية وغير ، قرارات األمم المتحدةأهم  والذي يعد. التصويت
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ حيث جاء فيه أن الجمعية تؤكد من جديد حقوق الشعب 

، حقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي ومنهاالفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف 
 . وحقة في االستقالل والسيادة الوطنية

 : 1974نوفمبر( ) تشرين ثان   22الصادر في ، (3237) قرار الجمعية العامة رقم  -8
مركز المراقب في الجمعية العامة ، فقد منح هذا القرار منظمة التحرير الفلسطينية

 . ُتعقد تحت رعاية األمم المتحدة التي، وفي المؤتمرات الدولية األخرى 
فقد أدت أحداث االنتفاضة الفلسطينية األولى في عام ، ولم يقف األمر عند هذا الحد

نوفمبر( ) تشرين ثان   15وا عالن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في  1987
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 43/176أن تقوم الجمعية العامة لألمم المتحدة بإصدار قرارها رقم إلى  ؛ 1988
 األمم المتحدة والذي رحبت، 1988ديسمبر( ) كانون أول 15الصادرين في ، 43/177و

 والدعوة، بنتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني منها في األول
 43/177أما في قرارها الثاني رقم . عقد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسطإلى 

تمكين الشعب الفلسطيني من إلى  الحاجة تكدأو . ها بإعالن دولة فلسطيناعتراففأعلنت فيه 
 . 1967ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة عام 

بداًل ، 1988ديسمبر( ) كانون أول 15هذا وتقرر أن يستعمل اسم فلسطين اعتبارًا من 
لى . مة التحريردون المساس بمركز المراقب لمنظ، من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية وا 

 1988 /607منها القرار رقم ، (1)األمن  جانب ذلك فثمة مجموعة قرارات أصدرها مجلس
ية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب اتفاقوالذي أكد فيه من جديد؛ أن 

 . بما فيها القدس 1967منذ العام  إسرائيلتنطبق على األراضي الفلسطينية التي تحتلها 
وكفالة ، إلغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين إسرائيلمن  608/1988 طالب القرارو 

، ( الشهيران338) ( و242) قراري إلى  باإلضافة. العودة اآلمنة الفورية لمن تم إبعادهم
ولعلَّ من ، 1967يونيه( ) حزيران 5حدود ما قبل إلى  باالنسحاب إسرائيلاللذان يطالبان 
 تموز 9القرار الذي أصدرته الجمعية العامة في ، ت المهمة في هذا الصددأبرز التطورا

مكانة أقل من إلى  وفد فلسطين في األمم المتحدة صفة مراقب منحوالذي ي، 1998يوليه( )
 عضاءوبموجب هذا القرار يمارس وفد فلسطين كل الصالحيات التي تمارسها الدول األ. دولة

 .  باستثناء التصويت
بدءًا من قرار ، ن قرارات األمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةأ والخالصة
إقامة تشكل سندًا قانونيًا مهمًا لحق الشعب الفلسطيني في ، 1947( لعام 181) التقسيم رقم

في االستقالل والسيادة  هوحق، دولته المستقلة حقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي
والتعويض عما  واستعادة أمالكهم، ديارهمإلى  في العودة الالجئينفضاًل عن حق ، الوطنية

 . (173 -172: 1993، حافظ) لحق بهم من ضرر
 . 
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-1991" اوسلو مدريد واتفاقمؤتمر  ثوابت الشعب الفلسطيني في: ثانياا 
1999" 

 نيل حقوقهمل دبلوماسيالعسكري وال هاوم بشقين من العمل المقو لم ييأس الفلسطيني        
لهذا  دبلوماسيواصلو نضالهم ال حيث، المشروعة التي اقروها ثوابت وطنية غير قابلة للتنازل

واعادت االعتبار للقضية ، ت ضمير العالمز انتفاضة الحجارة التي ه واطلقواض الغر 
فقد اجبرت هذه االنتفاضة المجتمع الدولي على البحث عن تسوية ، الفلسطينية من جديد

فكان ، الصراع العربية األخرى  أطرافسياسية بالتزامن مع تسوية الصراع بشكل كامل مع 
 . (2013، محسن صالح وآخرون ) 1991مؤتمر مدريد للسالم عام 

طريق التسوية بشكل كامل من خالل في  نخراطاختارت منظمة التحرير الفلسطينية اال
مقابل التعهد بمواصلة  إسرائيلب هت بموجياعترفو ، 1993أوسلو في ديسمبر  اتفاقتوقيع 

االنسحاب من أراضي الضفة الغربية  استكمالالمفاوضات على باقي قضايا الحل النهائي و 
تسير األمور  لم، 1999على أن تنتهي المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية عام ، وقطاع غزة
 يون من التزاماتهمسرائيلوتنصل اإل تفاقرابين وتعثر تنفيذ اال اإلسرائيليون فقتل  تفاقوفق اال

 . (2013، محسن صالح وآخرون )
سرائيلالمبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و  اتفاقعرف توقيع   اتفاقب 1993عام  ا 

سالم  اتفاقوهو ، تفاقالنرويجية التي كانت المطبخ السياسي لهذا اال العاصمةأوسلو نسبة 
فتعتبر هذه ، لمقررات مؤتمر مدريد افرازاً  مثلتم توقيعه في سبتمبر من نفس العام والذي 

دولة  إسرائيلب ظمةلها المنت من خالاعترفمة ظوالمن إسرائيلية االولي الرسمية بين تفاقاال
حقبة من الزمن  تفاقوقد بدأ هذا اال، إسرائيلجنب مع دولة إلى  والتزمت فيها بالعيش جنبا

إسرائيل  اعترافالمقاومة الفلسطينية مقابل  أساسهالطرفين توقفت على  بينخالية من العنف 
 . (2013، مركز الزيتونة)

التزمت منظمة التحرير الفلسطينية وذلك من خالل رئيسها الراحل ياسر عرفات بحق 
حل لكل قضايا الحل النهائي إلى  والوصول ،منأالوجود والعيش بسالم و في  إسرائيل

وتبع ذلك تغيير بنود أساسية في الميثاق الوطني الفلسطيني ، األساسية من خالل المفاوضات
 . من الوجود إسرائيلاجتثاث إلى  تدعو
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من حقوق الشعب الفلسطينية أي  أوسلو عن تحقيق تفاقية لالنتقاللم تسفر المرحلة اال
فلم يصل ، مشوهاً  اتسمت هذه المرحلة بالمراوغة والمماطلة وخلقت واقعاً إذ  ،الثابتة

ية لدولة فلسطينية مستقله وال عاد الالجئون وال نتقالفي نهاية المرحلة اال الفلسطينيون 
السياسية  والبروتكوالتيات تفاقية العديد من االتفاقبما تبع هذه اال، الخ. . . استعيدت القدس

 االقتصاديوبرتوكول باريس  المتحدةمثل تفاهمات واي ريفر بالواليات ية قتصادواالة منيواأل
، محسن صالح وآخرون ) وجميعها لم تأتي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

 . (22ص 2013
نهائي  تفاقالتوصل ال 2000عام ممثله بالرئيس بيل كلينتون حاولت اإلدارة األمريكية 
فلم يقبل ، مفاوضات كامب ديفيد بالفشل حيث، يينسرائيلودائم بين الفلسطينيين واإل

األمريكية ضغط يذكر  اإلدارةولم تمارس ، 1967يين بدولة فلسطينية على حدود سرائيلاإل
ولم تكن جدية في التوصل لتسوية عادلة وحل منصف مع ، يسرائيلعلى الطرف اإل

 . ( 2004، المدني) وفق قرارات الشرعية الدوليةة الوطنيالفلسطينيين إلعادة حقوقهم 

 : يةنتقالفي اعقاب نهاية المرحلة اال الوطنية الفلسطينية  الثوابت: ثالثاا 
 : "2005-2000" األقصىمرحلة انتفاضة  - 1

قناعة أن المفاوضات وحل التسوية وصل لطريق إلى  القيادة الفلسطينيةتوصلت 
، ةية متوقعإسرائيلي ذرائع أل العالم سحباً  أمامواختارت االستمرار في قناه التسوية ، مسدود

للمسجد  "شارون  إسرائيل "أرئيلرئيس وزراء التي قام بها  االستفزازيةفكان أن فجرت الزيارة 
لخيار الكفاح المسلح في  مجدداً ليعود الشعب الفلسطيني  األقصىانتفاضة  للحرم القدسي

رة عسكإلى  فقد عمد الرئيس الراحل ياسر عرفات وبشكل غير معلن، إسرائيلمقاومة 
يني جنب مع استعداد فلسطإلى  جنبا المسلحةمن المقاومة  ةاالنتفاضة وانطلقت مرحلة جديد
 .  لسطيني حقوقه الوطنية المسلوبةالف بلقبول حلول سياسية تعيد للشع

البشرية والمادية حيث  خسائرهفاقم هذا الوضع من معاناة الشعب الفلسطيني ورفع من 
تم تهديم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي يفترض بها أن تكون نواة مؤسسات الدولة 

فكان أن ، الفلسطينيقالب يضم تجسيدا للحقوق الوطنية للشعب إلى  التي ترمز المستقبلية
مسبوق لالستيطان وانتهى الجانب التغول غير إلى  جدار الفصل العنصري  إسرائيلقامت 

االمر بقتل الرئيس ياسر عرفات وهو ما فرض امرًا واقعًا باعد بين الفلسطينيين ونيل حقوقهم 
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: 2013، محسن صالح وآلخرون ) الوطنية المشروعة بشكل سلمي ومن خالل مسيرة التسوية
35) . 
تصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية كرد فعل على انسداد أفق الحل السلمي للقضية  

وساهم رد الفعل ، يسرائيلاإل حتاللمع اال المواجهةون في يوثبت الفلسطين، نيةالفلسطي
، إسرائيلتشكيل حالة من الضغط على إلى  شي بالرد على هذه المقاومة المشروعةحالو 

جنب إلى  تمثلت بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً  الدولتينلحل  رؤيتهفأعلن الرئيس بوش 
وذلك ، صيغة متفق عليها سميت "خارطة الطريق" الرؤيةوالحقا اتخذت هذه ، إسرائيلبجوار 

 وبناءً  ي وبقية دول العالم تقريباً وروببعد تبنيها من قبل روسيا واألمم المتحدة واالتحاد األ
بها  التزمتنفيذ خارطة الطريق التي على  لإلشرافعليها تم تشكيل اللجنة الرباعية 

 . (2012، شراب وأبو نحلإسرائيل )لتزم بأي من بنودها تولم  الفلسطينيين
ة اللوبي دقنعت وبمساعأإذ  لصالحها 2001يلول سبتمبر أهجمات  إسرائيلوظفت 

بالربط بين االرهاب واالسالم  االبالصهيوني والمحافظين الجدد إدارة الرئيس جورج بوش 
كما نجحت في تصوير حربها ضد المقاومة ، الفلسطينيينوأن  كمسبب لهذه األحداث

عمليات وأن  على انها جزء من حرب العالم الغربي ضد االرهاب الدولي المسلحةالفلسطينية 
 األقصىفكانت انتفاضة ، حتاللابًا وليس دفاع عن النفس ومقاومة مشروعه لالالمقاومة اره

جيدا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في ظل  اإلسرائيليون سببًا سانحًا استغله 
ألبعد مدي  إسرائيلما سمي باإلرهاب االمر الذي استغلته على  ظروف دولية وحرب معلنة

 . وشعبًا وحقوقاً ًا أرض للنيل من فلسطين

 : للشعب الفلسطيني في ضوء خطة خارطة الطريقالثوابت الوطنية  – 2
حال األمين العام أ، 2003ايار/ مايو  7بتاريخ األمن  رئيس مجلسإلى  رسالتهفي 

الدولي نص خطة خارطة الطريق لتحقيق األمن  مجلسإلى  "كوفي عنان"المتحدة  لألمم
جنب إلى  تعيشان جنباُ ، ية وفلسطينيةإسرائيل، وجود دولتينية الرئيس بوش المتمثلة في ؤ ر 

وقد أعدت هذا النص اللجنة الرباعية المؤلفة  1397األمن  في سالم وأمن وفق قرار مجلس
، ي واالتحاد الروسي واألمم المتحدةوروبواالتحاد األ، من ممثلين للواليات المتحدة األمريكية

 .  ٢٠٠٣أبريل /نيسان ٣٠لفلسطينية في والسلطة ا إسرائيلحكومة إلى  ُوقدم



39 

التي عقد عليها  سساألإلى  حل قادم سيكون استناداأي  نصت خارطة الطريق على أن    
لى قرارات مجلسرض األأي  مؤتمر مدريد للسالم  338و 242األمن  مقابل السالم وا 

أداء الطرفين فيما وستجتمع اللجنة الرباعية بانتظام على المستويات العليا لتقييم  1397و
ويتوقع من الطرفين أن يفيا في كل مرحلة بالتزاماتهما بصورة متوازية . يتعلق بتنفيذ الخطة

 . (2012، شراب وابو نحل) ما لم يحدد خالف ذلك، كما يلي
 : ىالمرحلة األول

عادة الحياة الفلسطينيةإ طبيعتها وبناء مؤسسات الدولة إلى  نهاء اإلرهاب والعنف وا 
 : 2003الفلسطينية من تاريخ الخطة حتى أيار مايو 

بوقف العنف بال شروط بالتزامن مع تدابير  في هذه المرحلة يقوم الفلسطينيون فوراً 
على  منيفيما يستأنف الفلسطينيون التعاون األ، بهذا الخصوص إسرائيلداعمة تتخذها 
من خالل ، إلنهاء العنف واإلرهاب حسب مضمون خارطة الطريق "تتيني"أساس خطة 

جانب قيام الفلسطينيين بإصالح ، إلى ة الفلسطينية وتفعيلهامنياعادة هيكلة الخدمات األ
 ةات حرة ونزيهانتخابجديد واجراء  صياغة دستورإلى  باإلضافة، لدولةاشامل استعدادُا لبناء 

 . (2003 /2000بين/ ما ،األمم المتحدة)
 : المرحلة الثانية

 : 2003كانون األول/ ديسمبر  -2003 يونيهية من حزيران/ نتقالالفترة اال 
تتركز الجهود في هذه المرحلة على تهيئة كل الظروف لخيار إنشاء دولة فلسطينية 
ذات حدود مؤقتة وخصائص سيادية ترتكز على الدستور الجديد وذلك كخطوة على طريق 

وذلك من خالل قيادة فلسطينية جديدة تعمل بحزم على مكافحة ، نهائيالتوصل لحل 
هذه  االنتقاليويتوقف ، على بناء مجتمع ديمقراطي متسامح والقدرةاإلرهاب ولديها الرغبة 

اللجنة بأن الظروف مواتية  أعضاءالمرحلة على قرار تتخذه اللجنة الرباعية وذلك بتوافق آراء 
 . يسرائيلفلسطيني واإلبناء على أداء الطرفين ال

 : المرحلة الثالثة
نهاء الصراع اإل اتفاقمشروع   : 2005-2004الفلسطيني –ي سرائيلالوضع الدائم وا 
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ومواصلة ، ة في تدعيم اإلصالح وتثبيت المؤسسات الفلسطينيةثتتمثل أهداف المرحلة الثال 
جراء مفاوضات ، الفلسطيني بصورة فاعلة منياألداء األ إلى  فلسطينية تهدف –ية إسرائيلوا 

هذه المرحلة من إلى  نتقالويتم اال. بشأن الوضع الدائم اتفاقإلى  ٢٠٠٥التوصل في عام 
وذلك من خالل عملية المتابعة ، خالل قرار تتخذه اللجنة الرباعية بتوافق آراء اعضائها

 . للمرحلتين السابقتين اللجنةوالتقييم التي تقوم بها 
اقتراح ، أوسلو اتفاقباحث أن خارطة الطريق مثلها مثل حسب رأي ال والخالصة

 اً تحفظ 14حيث كان لشارون ، إسرائيلالتطبيق من قبل إلى  سالم وخطة لم تجد طريقها
بل انهاء ، على هذه الخطة التي كانت بمثابة تقزيم كبير للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

محاربة اإلرهاب بما ينتقص من دورها كقيادة لهذه الحقوق ووضع القيادة الفلسطينية في قالب 
يا إسرائيلفلم تجد في المقابل شريكا ، القيادة الفلسطينية آنذاك قدمتهومع كل ما ، لحركة تحرر

لم تلتزم ، الفلسطينيون التزاماتهم كما نصت خارطة الطريق فيهففي الوقت الذي نفذ ، للسالم
ريق رافعه للمشروع الوطني الفلسطيني الط خارطةفلم تشكل ، بأي من بنودها إسرائيل

بل كانت معول هدم لهذا المشروع وباعدت بين الشعب ، وللحقوق الوطنية الفلسطينية
 . الثابتة حقوقهالفلسطينية وحلمة بتحصيل 

 : (2007) االنقسام الفلسطينيو  الثوابت الوطنية – 3
كبر من أالوطنية على مر التاريخ نكسة  حقوقهلم تشهد مسيرة الشعب الفلسطيني لنيل 

تلك التي شهدتها نتيجة االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزه في أعقاب صراع 
دامي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركه حماس أدى لسيطرة حماس على قطاع غزة 

داريا وعاش وسي االدموية وبالتالي فصلت غزه عن الضفة الغربية جغرافي بالقوة اسيا وا 
فحكومتين براسين ورئيسيين للوزراء وانقسام بكل  ؛ن حالة سياسية لم يعهدوهاو الفلسطيني

 . (2013، مركز الزيتونة) تفاصيل الحياة وعلي راسها الحياة االجتماعية
مزق الحياة السياسية  انقسام بغيض 2007منذ حزيران عاش الفلسطينيين 

هدار طاقات كثيرة في سجاالت حزبية إ وفقد تسبب هذه الواقع المرير في ، واالجتماعية
، فقد غابت روح العمل المشترك لدى حركتي فتح وحماس كأقطاب لالنقسام، جانبية عقيمة

، مما انعكس على الكل السياسي الفلسطيني كونهم الفصيلين الرئيسيين بالساحة الفلسطينية
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أهدافهم في تحصيل حقوقهم الوطنية  تحقيقطينيين و المناخ كثير بين الفلسفباعد هذا 
 . المشروعة
 :  خالصة

 في للتصرف قابلة غير صيلةأ ثوابت تمثل التي الوطنية الثوابت مفهوم الفصل ناقش
 في دارجا ليس الوطنية الثوابت مفهومأن  فبين، العادلة هقضيتو  الفلسطيني الشعب حياة

 في ساهمت التي االبعاد من العديد هناكأن  الباحث وبين، المعروفة السياسية المصطلحات
 لتاريخ الممتد التاريخي العامل منها الثوابت مرحلةإلى  الفلسطيني الشعب حقوق  انتقال
 والدولي السياسي بالبعد مروراً  الديني البعد جانبإلى  رضاأل هذه في الفلسطيني الشعب
 في، عليها الشرعية واضفي الفلسطينية للقضية والقانوني السياسي اإلطار هبموجب نشأ التي
 منذ التسوية مشاريعأهم  في الفلسطيني الشعب ثوابت على الضوء الباحث يسلط الفصل ختام
 أوسلو اتفاق ثم ومن مدريد بمؤتمر مرورا الدولية الشريعة بقرارات متمثلة 1974 العام

 القضية بها مرت التي السلمية التسوية محطاتأهم  من نهاأ اعتبار على ،الطريق وخارطة
وبالتالي لم رض األعلى  يتم تطبيقها لم المشاريع هذه من أياً أن  الفصل ويخلص، الفلسطينية

 باعدت فإنها العكس على الفلسطيني للشعب الثابتة الوطنية الحقوق  من األدنى بالحد تفي
 يترتب وما المصير تقرير بحق ممثلة الوطنية حقوقهم تجسد التي ودولتهم الفلسطينيين بين

 . الخ. . . . الالجئين عودة حق عن ناهيكأخرى  حقوق  منعليه 
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 الدبلوماسيةول األ  المبحث
 :تمهيد

 اإلنسان هللا خلقأن  منذ ووجدت نشأت قد العام بمفهومها "العالقات"أن  فيه شكل ال مما     
 البشر من أقرانه عن بعيداً  منفرداً  وحيداً  يعيشأن  يستطيع ال اإلنسان ألن، األرض هذه على

ممارسة حياته ل يحتاج نهأ بل وشاملة كاملة ليست حياته، بطبعه ياجتماع كائن فهو، األخرين
 اتساع مع آفاقه وازدادت توسع التعامل وهذا، األخرين مع التعاملإلى  فيها النقص وسد اليومية
 احتياجاتهم كثرت وكلما البشر عدد ازداد فكلما، الزمانية الفترات وتطاول المكانية اآلفاق

 فالعالقات، بينهم فيما التواصل يتمأن  الضرورة من كان بل عالقاتهم ازدادت تجمعاتهم وتعددت
 . (1990، الشامي) البشرية لهذه األولى التاريخ منذ وجدت

 الكلمة من مشتقة "الدبلوماسية" كلمة بأن المجال هذا في والمفكرين الباحثينأغلب  يتفق
 التي المطوية الرسائل، أي الوثيقةأو  المطوية تعني والتي (Diploma) "دبلوما" ونانيةاليإلى 
 من الروماني العهد في معروفاً  كان ما مع ينسجم المعنى وهذا، والرؤساء الملوك بين تبادلها يتم

 وهي فيها التعامل يتم كان والتي والسفر المرور جوازات بها يقصد كان والتي الكلمة لهذه معنى
 بها تدار ووسائل طرق إلى  تحتاج الدول بين والصالت العالقات هذهأن  شك وال، الشكل مطوية
 والحكومات الدول بين واالتصال والتمثيل التفاوض عملية هي الوسائل هذه أبرز كانت وقد

 . (14: 2012، عباهأبو ) Diplomacy"الدبلوماسية " باسم عرفت والتي
، وتدعيمها العالقات نطاق في وهام مميز بدور الحاضر عصرنا في الدبلوماسية تقوم

 المصالح بين التوفيق يمكن طريقها وعن. الدول مختلف همت التي الشؤون  كافة ومعالجة
 الود واشاعة الخالفات وتسوية المشكالت حل ويتيسر، المتباينة النظر ووجهات المتعارضة
 في نفوذها وتعزز مركزها توطدأن  طرف كل ستطيعي وبوساطتهاوالجماعات  الدول بين والتفاهم
 يتمثل ذلكإلى  اضافة. الحرب وتجنب السلم تدعيم تستطيع واخيراً . خرى األ طرافاأل مواجهة
 كل في تفاوضوبال الدولة مصالح وبحماية والحوادث االمور مجريات بمراقبة الدبلوماسية عمل
 . (1990، الشامي) يهمها ما

 تمارسها التي السيادة أشكالإحدى  دبلوماسيال العمل ممارسة عملية زالت الو  فكانت
، حركات تحررأو  سواء دول طرافكل األ تمارسهدبلوماسي ال العمل كون  وذلك، المستقلة الدول
 نشأت فقد، االستثناء من نوع دبلوماسيال العمل ممارسة اعتبرت الفلسطينية الحالة في ولكن
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 حيث، الفلسطينية للقضية الخاصة الحالة من نبعت خاصة ظروف في الفلسطينية دبلوماسيةال
 نيلو  التحررإلى  يسعي الفلسطيني الشعب زال ال مرحلة في الفلسطينية دبلوماسيةال عملت
 اخذ لقد، فلسطين خارج السيادي النشاط هذا ممارسة تم ما وغالبا، المشروعة الوطنية حقوقه
 داخل فعال دورا له وكان التوسعو  بالتطور النضالي الطابع حمل الذي دبلوماسيال النشاط هذا

 المقاوم العسكري  العمل مع جنبإلى  جنبا التحررية وثورته الفلسطيني للشعب النضالية العملية
 . (6: 2012، عباة ابو)

 : الدبلوماسية مفهوم: اوالا 
 الشهادةأو  الوثيقة ومعناها " دبلوما " من الكلمة اليونانية مشتقه لفظه الدبلوماسية

 في العليا السلطة بيده الذي الشخص عن تصدر كانت والتي نفسها على تطوى  التي الرسمية
 والمهمة المبعوث صفة وتتضمن، خاصة امتيازات حاملها وتخول، األميرأو  الملكأي  البالد
تطور  والحقا، األفراد لبعض القاضي يمنحها كان التي التصاريح على أطلقت كما. بها الموفد

بتنفيذ السياسات  األنشطة الخاصةإلى  هذا المفهوم لكلمة دبلوماسية من مصطلح سياسي
 . الخارجية للدول

 اتسع ثمداة لتنفيذ السياسات الخارجية للدول كأ الدبلوماسيةتطور دور ومفهوم  بالتالي 
 ياتتفاقاال نصوص تتضمن التي الرسمية والوثائق األوراق ليشمل بعد فيما الكلمة هذه مدلول
 دراسة تعني تأصبحو  ةاألجنبي والقبائل المجتمعات مع الرومانية اإلمبراطورية أبرمتها التي

 على للداللة الدبلوماسية كلمة الرومان استعمل كما. الدولية بالعالقات المتعلقة القديمة الوثائق
، فوق العادة) الوجهين ذي المنافق الرجل بمعنى بالالتينية وقصدت السفيرأو  المبعوث طباع
1973 :1) . 

الدولي هي والذي يتماشى مع مفهوم القانون ، الدبلوماسية بمعناها العام الحديثف
مجموعة المفاهيم والقواعد واإلجراءات والمراسم والمؤسسات واألعراف الدولية التي تنظم 

 ابهدف خدمة المصالح العلي، العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين
االتصال والتبادل وللتوثيق بين مصالح الدول بواسطة ، ية( والسياسات العامةقتصادة واالمنياأل)

جراء المفاوضات السياسية وعقد اال  . (10: 2012، بو عباهأ) ات والمعاهدات الدوليةتفاقوا 
 هذهأن : فيقال، مراسم من يتبعها وما المفاوضات على للداللة دبلوماسية كلمة وتستخدم

 عنأي  " السلمية بالطرق  المنازعات حل " قولناأو  دبلوماسي حلإلى  مفتقرة الدولية المعضلة
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 حين الواسع بمعناها وتستعمل. العنفإلى  اللجوء عدم بمعنى واالتصاالت المفاوضات طريق
 للعالقات التاريخي التسلسل لتعنى معينة زمنية لفترةأو  ما لدولة الدبلوماسي التاريخإلى  اإلشارة
 . (35: 1997، خلف) " الدبلوماسي فرنسا تاريخ" قولنا مثل الدول بين الرسمية

كسفورد( للغة اإلنجليزية الدبلوماسية بانها "تصريف شئون العالقات أ) عرف قاموس
فقد توسع مفهوم الدبلوماسية في العصر الحالي وتطور ليشمل ، الدولية عن طريق المفاوضات"
 التفاهم بين الدولو  ضحت الدبلوماسية وسيلة مفضلة للتواصلأو ، جميع العالقات الخارجة للدول

 . (14: 2003، الهاشمي) السياسيةو  واالجتماعية يةقتصادفي شتي المجاالت اال ماتوالحكو 
وتستعمل الدبلوماسية بمعنى ضيق كصفة لبعض المصطلحات مثل المراسالت 

وللسياسة  لالستراتيجيةوتستعمل خطأ كرديف . الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
حتى قيل ، وتستعمل أيضًا كرديف للمفاوضة. السياسة الخارجيةأو  العالقات الدوليةأو  الدولية

وهذا غير صحيح ألنه استثنى الوظائف األخرى ، في تعريف الدبلوماسية أنها فن المفاوضات
 . (25: 1985، بركات) ورعاية المصالح تفاقللدبلوماسية مثل التمثيل واال

 من اتختالفاال تكييف هي الدبلوماسية ": بانها دبلوماسيةال كيسنجر هنري  ويعرف
 عملية الدبلوماسية ": كينان جورج تعريف فيما. (1972، الزقزوقي) " المفاوضات خالل

 فن هي الدبلوماسية ": وأوسهيا إرثي دي تعريف. (1981، العكرة. )" الحكومات بين االتصال
 . (65: 1972، الزقزوقي ) " الدبلوماسي القانون  مبادئ تطبيق

، عنفالالنستخلص ان الدبلوماسية هي وسيلة من وسائل ، خالل التعريفات السابقة من
حل ازماتها على  التفاوض باسمها والعملو  فن مجتمعين لتمثيل الدولو  علمعلى  والتي تشتمل

 . رعاية مصالحها لدي الدول المضيفةو  يات ونشر ثقافة الدولةتفاقعقد االو  الدولية
 

 :  دبلوماسيةال نماطأ: ثانياا 
تطورت نتيجة زيادة تعقيدات و  والتي نشأت دبلوماسيةلل واألنماط الصور من العديد هناك

وسهلت وسائل ، الدولية المختلفة طرافونمو روح التقارب بين األ، العالقات بين الدول
االنماط إلى  الحضاري بروز العديد من صور الدبلوماسية اضافةو  التطور العلميو  المواصالت

، ابو عامر) هناك العديد من االشكال للدبلوماسية اهمها ما يلي أصبحف، السائدة في السابق
2001 :34- 38) : 
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 : التقليديةأو  الثنائية دبلوماسيةال -1
 أساس على دولتين بين العالقات تنظيم بها ويقصددبلوماسي، ال العمل صور قدمأ تعتبر
 هاتين بين العالقات جميع دولتين بين الثنائية دبلوماسيةال وتغطي، بينهما ثنائية مفاوضات
، الثقافيةو  واإلعالمية السياسية العالقات في مهامها تتمثل حيث، المجاالت شتي في الدولتين
 بسبب دبلوماسيةال من الشكل هذا تراجع وقد، واالقتصادي للتعاون  منياأل البعد عن ناهيك
، محمود) الكبيرة االعالمية الطفرةو  االتصاالت وسائل تطورو  الدول كثرةو  المصالح تشابك
2000 :66) . 

 :  الدولية المنظمات دبلوماسية -2
 العامة األمانة مع بتعاون  وذلك الدولية المنظمات مقر في دبلوماسيةال من النوع هذا يمارس

 المنظمة دعوة عبر مؤقت طابع ذات الدولية المنظمات دبلوماسية تكون  واحيانا، المنظمات لهذه
 بعالقاته دبلوماسيةال من النمط هذا ويمتاز، معينة دولية قضايا يبحث مؤتمرإلى  الدولية
 الدولية المنظمة تقوم، مراقب( عضو) تحرر وحركات ودول دوليين اشخاص مع الواسعة
، عبد الفتاح) الدوليين بالموظفين يعرفون  الذين موظفيها عبر دبلوماسيال نشاطها بممارسة
 . (8-4: 2006، القويضي، رشدي

 : الدولية المؤتمرات دبلوماسية -3
 شهر كل دولي مؤتمر هنالك يكاد ، حتى إنهالمؤتمرات بكثرة الحديثة دبلوماسيةال تتسم    

، الوقت نفس في ودائمة مؤقتة بأنها دبلوماسيةال من النوع هذا ويمتاز، ما قضية في للتشاور
 زمان في تعقد الوقت وبنفس، ودول ممثلين اشخاص من مكونة وفود عبر تتم كونها وذلك
 القمة مؤتمراتأو  المتحدة لألمم العامة الجمعية افتتاح وكمثال، ما قضية لبحث محددين ومكان
 المنظماتأو  الدولة من بدعوة انعقادها يتم عامة دولية مؤتمراتأو  العرب الخارجية وزراءأو 

 . الخ. . . الدولية
 : الدبلوماسية البرلمانية -4
حيث ، هي نوع جديد من الدبلوماسية العلنية والتي عرفت في اعقاب الحرب العالمية الثانية     

في  االنفتاحبالدبلوماسية السرية التي كانت سائدة في ذلك الحين بسبب عصر  تم استبدالها
وقد كان اشهر مثال لهذا النوع من الدبلوماسية ما تم تطبيقه منها في عصبة ، اعقاب الحرب

ووضع حلول ، ورؤيتهم لحل هذه المشاكل عضاءاألمم لمعالجة المشاكل الدولية وسماع آراء األ
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، اللحظة معتمدًا في االمم المتحدةإلى  استمر هذا النوع من الدبلوماسيةو  مقترحة لهذه المشاكل
على  الرقابة يتعدىالخارجية للدول  السياسةفقد اضحي للبرلمانات دور مهم جدا في رسم 

 . (30: 1998، ابو عفيفة) لطة التنفيذيةالس
 : الدبلوماسية الشمولية -5

توسيع و  وهي نوع من الدبلوماسية يستعمل من قبل االنظمة الدكتاتورية من اجل بسط نفوذها
وتختلف بشكل كبير ، الثقافيةو  واإلعالمية السياسيةو  رقعة سيطرتها بكافة االساليب العسكرية

للدبلوماسية فهي تسعي لتكريس سلطة الدكتاتور باي شكل وال تكون  خرى عن االنماط األ
وتقديم  التجسسو  اإلكراهو  الخداععلى  فهي تعتمد، االستراتيجيةبالضرورة مفيدة لمصلحة البالد 

 . (24: 2014، سحويل) أخرى مصلحة أي  على المصلحة للدولة الدكتاتورية
 : اإلعالم دبلوماسيةأو  الشعبية الدبلوماسية -6

 والثورة التعليم في للتطور ونتيجة الدول بين تقوم كانتإلى  التقليدية الدبلوماسية تطورت
 وهو، الشعوب مع مباشرة عالقات لها تكون أن  تحاول الدولفإن  االتصاالت وسائل في الهائلة

 هذا جعلإلى  الدول من العديد وتعمد، الشعبية الدبلوماسيةأو  اإلعالمية بالدبلوماسية يسمي ما
 وذلك والنقابية السياسية كالتنظيمات رسمية غير منظمات اختصاص من الدبلوماسية من النوع
 الدبلوماسية من النوع هذا أدواتأو  العام الرأي مواقف على يترتب قد الذي لإلحراج منعا
(Hoffman ،2002 :85) . 

 : الدبلوماسية الوقائية -7
 للحيلولةوهي نوع من الدبلوماسية تلجًا لها الدول كنوع من التدابير واإلجراءات التي تتخذها 

أو  اجراءات عقابية بالغالب ضد دولةو  دون ظهور توتر خطير تتمثل في خطوات عملية
بالغالب وذلك لمنع نشوب حرب  المتحدةوتقوم بهذا النوع من الدبلوماسية االمم ، منظمة ما

على  والعمل، دولية أطرافتجنبًا للصدام وتفجر للصراعات بين عدة و  ولتينمثال بين د
هذا النوع من على  ومن االمثلة التاريخية، نزاع مسلحإلى  احتوائها قبل ان تتطورو  تسويتها

مصر على  عندما تداعت عدة دول للهجوم 1956الدبلوماسية ازمة قناة السويس في العام 
 . (70: 2012، ابو عباه) القناة لتأميمانتقامًا 

 : والممانعة االعتدالدبلوماسية  -8
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وهو ، الدولية ذات العالقة طرافعدم الخضوع في التعامل مع األ االعتدالتعني دبلوماسية 
 بينما تعني دبلوماسية الممانعة التصدي، طرفأي  القوة ضد استخدامعدم على  ما ينطوي 

فدبلوماسية الممانعة برزت بشكل كبير في الدول ، االعتدالنقيض دبلوماسية أي  عدم الخضوعو 
 . (40: 2010، الفتالوي ) " وال ترغب في مسايرتها سياسياً إسرائيلالتي تتخذ موقف عدائي من "

 : دبلوماسية األزمات -9
، ئة بالشكل السلميصيصًا للتعامل مع ازمة دولية طار وهي نوع من الدبلوماسية موجهه خ

زمة دولية حل أأو  ة من اجل نزع فتيل أزمةالدولي طرافالعمل المتواصل التي تقوم به األ وتمثل
 فهي دبلوماسية اقرت كبديل للحرب، الكبرى دون اللجوء للقوة والتي عادة ما تقوم بها الدول 

 ويعطي االشخاص الدوليين الذين يكلفون بالقيام بهذه المهام الدبلوماسية، ومخرج للتوتر الدولي
صالحيات واسعة للتحرك الدبلوماسي فهم يتمتعون بخبرة دولية تمكنهم من فهم ابعاد المشكلة 

 األممدبلوماسية  فأشخاص، صالحيات تمكنهم من التدخل ووضع الحلول الممكنةو  الدولية
 . (57، 2009، ابو عباه) يقومون بمهام االمم المتحدة والتي ال تستطيع االخيرة القيام بها

 : دبلوماسية القمة -10
وذلك من خالل لقاءات ، بأنفسهمرؤساء الدول  يمارسهاهي ذلك النوع من الدبلوماسية التي 

وذلك كونهم اصحاب القرار الدبلوماسي والسياسي النهائي ، القمة التي يعقدونها فيما بينهم
العامة لسياسية وبالعادة يتم خالل مؤتمرات القمة اقرار التوجهات ، بما يخص شئون البالد

قرارات هامة تتوج مجهود دبلوماسي سابق بين اجهزة الدولتين الدبلوماسية وأخد  الدولتين
 . (230: 2011، السامرائي) وذلك بما ينسجم مع مصالح تلك الدول
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 : تمهيد
، الفلسطيني الدبلوماسي الجهاز نشأه الفلسطيني للشعب اليةالنض الحركة بروز صاحب

 لكسب الدوليو  اإلقليمي الدعمإلى  تحتاج كونها، دبلوماسية بدون  مقاومة تصور يمكن فال
المشروعة لشعب محتل يسعي  الحقوق  لنيل الكفاح صورة في المقاوم العمل لهذا شرعية

 لم الفلسطينيون  كون  تقليدية غير مهام الفلسطيني الدبلوماسي للجهازأن  بمعني، لالستقالل
 زالت وال فكانت السيادة هوو  الدبلوماسي العمل أساسب تتمتع مستقلة دولة علىبعد  يحصلوا

 ونيل التحرر في الفلسطينية هدافاأل تحقيق في الهامة دواتاألإحدى  الفلسطينية الدبلوماسية
 . (77: 1999، فياض ) المشروعة حقوقه

 تأسيس بدأ حيث، الفلسطينية التحرير منظمة نشأة مع الفلسطينية الدبلوماسية بدأت
 الدبلوماسي العمل تطور حيث، بالخارج العالم انحاء شتي في فلسطينية قنصلياتو  ممثالت

، 1988 نوفمبر الجزائر اعالن في المستقلة الفلسطينية الدولة اعالن مع كبير بشكل الفلسطيني
 الدول شئون  في التدخل عدم راسها على مبادئال من العديد الفلسطينية الدبلوماسية انتهجت دولق

 . واألجنبية العربية المضيفة
 للشعب ونصرة دعم ساحات واألجنبية العربية الساحات الفلسطينية الدبلوماسية اعتبرت

 فكانت، الحقيقي االستراتيجي كعمقها العربي للعمق نظرت حيث، العادلة وقضيته الفلسطيني
 الحقوق  على للتأكيد الدبلوماسي العمل خالل ومن الفلسطينية للقيادة منابر الساحات هذه

 القضية بأسس هناك الفلسطينية جالياتال توعية على تعمل فكانت، الثابتة الفلسطينية الوطنية
 شراب) الدبلوماسية المنابر هذه تمثله كانت الذي الثوري  االعالمي الدور عن ناهيك الوطنية

 . (21: 2012، وابو نحل
 

نضال الشعب على  التي اثرت مرت الدبلوماسية الفلسطينية بالعديد من المحطات والمراحلولقد 
 : كما يلي في نيل حقوقه الوطنية المشروعة ونضالهالفلسطيني 
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 : 1948-1919 -دبلوماسية المذكرات والوفود -البريطاني االنتدابفترة : اوالا 
التي ولدت في الوعي القومي العربي في تلك الفترة  -نجحت الحركة الوطنية الفلسطينية      
قامت عالقات على كافة افقد ، كل العالم الخارجيإلى  يينسماع صوت الفلسطينإ في

فقد ركز الفلسطينيون بعالقاتهم ، البريطانيين منهمالمستويات مع المسؤولين الغربيين وخاصة 
 كون بريطانيا خصماً ، مربكاً كان مر ألا أنبالرغم ، عالمية خاصة البريطانيةمع الجهات اإل

 ون وعلي الرغم من ذلك ناضل الفلسطيني، ن واحدآفي  ةالصهيوني للحركة شريكاً  و وحكماً 
الفصل بين السياسية البريطانية والسياسية جمع على أساس أمع بريطانيا والعالم  دبلوماسياً 
 . (39: 2000، سالمة) الصهيونية

 كبيراً  اها هامشاً أعطلم ترتبط الوفود في تلك الفترة بمؤسسة دبلوماسية مركزية مما 
فقد جاء في نص ، بالحقوق الوطنية بشكل تلقائي إال أن عملها الدبلوماسي كان مقيداً ، للتفاوض

أن " للوفد كل الحرية بأن يستعمل ما يراه من الوسائل للدفاع  1921لعام قرار المؤتمر الوطني 
قرارًا يخص القضية  يأخذوأال ، ية والسياسيةقتصادعن البالد وسائر الحقوق الطبيعية واال

فقد ارست المؤتمرات الفلسطينية ثوابت القضية ، شعب الفلسطينيال استفتاءإال بعد الفلسطينية 
 . (16: 2000، عيسي) فيها اللجان التنفيذية والوفود المختلفةالفلسطينية والزمت 

، رفضت القيادات الوطنية الفلسطينية التعاطي دبلوماسيًا مع الزعماء الصهاينة، تاريخياً 
إال أن الموقف ، وتعاطي مع المشروع الصهيوني في فلسطين اعترافكون هذا اللقاء يعني 

ومن خالل وزير المستوطنات  الفلسطينيينعلى  الذي فرض التوجهالبريطاني كان مخالفا لهذا 
أخرى  ةمر  هللقائكشرط  "حاييم وايزمان"الذي طلب من الوفد الفلسطيني مقابلة ، "تشرتشل"

وقد وافق الوفد بعد طول مماطلة وضغط مقابل من الجانب البريطاني ، والتعامل مع الفلسطينيين
، عيسي) حطة في تاريخ الدبلوماسية الفلسطينيةول مأعلى مقابلة وايزمان وهو ما اعتبر 

2000 :18) . 
خاصة في مدينة ، قطاعي على القيادةإمن تنافس عائلي  الفلسطينيون اه بالرغم مما عان

وهو ما عطل ظهور ، تقليدية على النفوذ السياسي عائليةالقدس التي كانت قد شهدت صراعات 
انعقاد المؤتمر العربي   منذلك لم يمنع الحقاً  إال أن، قيادة وطنية موحده للشعب الفلسطيني

 1921عام،عنه قيادة وطنية وزعامة سياسية منتخبة انبثقتالذي  1919عام ولاألالفلسطيني 
وقد ، في اللجنة التنفيذية للمؤتمر التي ترأسها موسي كاظم الحسيني بال منافس تقريباً  تمثلت
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، الساحات العربية والدوليةإلى  الرسمية الدبلوماسيةعملت هذه اللجنة على تنسيق عمل الوفود 
 . الوطنيةومعبرة عن أهداف الفلسطينيين وحقوقهم 

مرورًا بكل مهام الوفود  1921ول وفد خارجي فلسطيني عام تمثلت المهمة الدبلوماسية أل
 لحفاظ علىالعمل الجاد لربع قرن في  امتدادوعلي  1948 الدبلوماسية بالخارج حتي العام

وقد عمل في هذه المهمة ثالثة وعشرون ، األهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة
فكان طبيعيا أن تنعكس ، شخص 100ـ النخبة السياسية التي تجاوزت الإلى  شخص ينتمون 

على العمل الدبلوماسي للوفود الفلسطينية من حيث الخلفيات  ةالنخبويصفات هذه القيادات 
 . (22-20: 2000، عيسي) ية والسياسات المحافظةالعائلية التقليد

 : 1972-1965الدبلوماسية الثورية : ثانياا 
الدبلوماسي بإدارة العالقات  عملال ةالثور مارست الحركة الوطنية الفلسطينية في فترة 

ية الفلسطينية الدبلوماس جهزةاألوكان أبرز ، حدهعلى  حركة فدائيةأو  الخارجية لكل فصيل
وجري الحقا وتحديدا في ، لمنظمة التحرير الفلسطينية ةالسياسيالدائرة  باسمالثورية ما يعرف 

السياسية  الدائرةت أصبححيث ، توحيد إلدارة العمل الوطني في منظمة التحرير 1968العام 
آنذاك فكان وذلك بالرغم صعوبة الظروف ، الخارجي الدبلوماسيزية للعمل كالمر هي اإلدارة 

، 2000، سالمة) يطلق على العمل الدبلوماسي في تلك المرحلة النضال الدبلوماسي الثوري 
 . (40ص

 : (1982-1973) دبلوماسية الكيانية السياسية الفلسطينية: ثالثاا 
 عترافاالتمثلت محصلة اإلنجازات الدبلوماسية الفلسطينية في تلك المرحلة بتثبيت 

التعامل معها على  أصبحف، التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بمظنة
فكان ، هوطموحات هوتطلعات هتعبر عن أهداف، للشعب الفلسطيني وطنياً  سياسياً  نها كياناً أأساس 

 . الحكومة الثورية المؤقتة للشعب الفلسطيني بأنهايتم التعامل مع المنظمة على 
ية وذلك من وروباألمية خاصة للساحة أهالفلسطينية آنذاك  القياهولت أوفي هذه المرحلة 

خذ يشهد تغيرات ملحوظة تجاه القضية اي الذي وروباألالشديد بالموقف  االهتمامباب 
التي كانت شديدة التأييد للحقوق الوطنية  االشتراكيةية وروباألالفلسطينية خاصة الدول 

باللقاء الذي عقد بين  الدبلوماسي الفلسطيني لهذه الساحة االختراقفكانت بداية ، الفلسطينية
بحق  عترافباالية آنذاك وروباألفكان بيان المجموعة  1974في القاهرة  "ياسر عرفات"الرئيس 
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في  الصراع أطرافبين  مفاوضات غير مشروطةإلى  والحاجة، الشعب الفلسطيني في وطن
 . (58: 2008، مراد) 1977حزيران 

 : (1983) دبلوماسية الحفاظ على الهوية والجسد: رابعاا 
لجأت الدبلوماسية ، من بيروت وقوات الثورة الفلسطينية مةظالمنفي أعقاب خروج 

شي التصفية الجسدية تحاإلى  الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية
مة العسكرية والسياسية في بيروت من خالل وقف العمل العسكري المباشر عبر ظلقيادات المن

، العزي ) لخروج من بيروت وتحت حماية وموافقة االتحاد السوفيتيمع األمريكيين ل ةصفق
2005 :10) . 

الفلسطينية في تلك المرحلة أيضًا تحاشي التصفية الجسدية  للدبلوماسيةكان الهدف التالي 
ساريين اليإلى  لمواقف أكثر اقترابخالل قبول تنازالت جوهرية بالتعامل و  من، في الخارج
وبالنهاية تحاشي التصفية الدبلوماسية نتيجة بروز بديل عربي يقبل بجميع ، الفلسطينيين
 فكان ال بد من تنازالت صريحة من القيادة الفلسطينية الواليات المتحدة األمريكية اشتراطات

 . (98: 1999، فياض)
من هذه الوسائل تشديد ، وسائل لتحقيق األهداف السابقةإلى  مدت القيادة الفلسطينيةع

تحول مقر الرئيس عرفات في  وتلقائياً ، القبضة القيادية على الدبلوماسية الخارجية بشكل تام
أخرى  جهةمن ، ات كبيرةيمكانا  و  قيادة اركان دبلوماسية تعتمد على صالحيات واسعةإلى  تونس

مما تطلب اغداق االموال ، توسيع العالقات مع الدول الغربية وتشجيع العمل الدبلوماسي العلني
ناهيك عن الزيارات الكثيرة للبلدان ، على البعثات الدبلوماسية في تلك البالد خاصة المهمة منها

، لعزي ا) الصديقة لخلق انطباع بوجود حركة دبلوماسية فعالة بعد تراجع العمل العسكري 
2005 :16) . 

 هفرص 1987 في العام )االنتفاضة الفلسطينية االولى(انتفاضة الحجارة انطالقةشكل 
صياغة تكتيكاتها وتطوير وسائلها وأساليبها والتي على  إلعادةنادرة لتجديد القيادة الفلسطينية 

على دبلوماسية محددة تستغل هذا الحدث  قائمأساسها تم تطوير مجال جديد من الدبلوماسية 
 . (102: 1999، فياض) 1988في دورة المجلس الوطني لعام تكريسهوالحقا تم ، الكبير
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 : (1999-1991) دبلوماسية مسيرة السالم: خامساا 
في أعقاب  1991الشهيرة في مارس  همبادرتب بوش األ جورج طلق الرئيس األمريكيأ

والتي اعتبرت بداية مرحلة جديدة ، مؤتمر مدريد للسالم تمخض عنهاوالتي الثانية حرب الخليج 
الفلسطينية والعربية حيث قدمت  اللقاءاتالغت مسيرة التسوية غالبية ، للدبلوماسية الفلسطينية

وذلك كثمن لتكون جزء من ، ها في عملية التسويةانخراطالفلسطينية تنازالت كبيرة نتيجة القيادة 
 . (13: 2011، ابو صوي ) في تلك المرحلةيرة السالم ومسالمجتمع الدولي 
ية لحرب الخليج األولي وبداية التدخل األمريكي الواسع في المنطقة ثالكار لنتائج اكانت 

وهو ، المعنوية منهاأو  سببا رئيسيا لفقدان الفلسطينيين لكثير من ركائز القوة لديهم سواء المادية
ردن األها ضمن وفد مشترك مع انخراطولعل ، ضعيفة مؤتمر مدريدإلى  دخولهاإلى  ما أدى

عن نتائج ملموسة مفاوضات واشنطن لم تسفر في نفس الوقت الذي ، اكبر داللة على ذلك
 واصلويين بل على العكس سرائيلإلا كمااألمريكان بالتزاماتهم  يوفيفلم ، تراوح مكانها فأخدت
 . (37: 1990، العباسي) ستيطان والتهويدمر واقع من خالل اإلأفرض 
بالخشونة والرعونة من قبل المجتمع الدولي  يدمدر نعقاد مؤتمر إتصفت مرحلة ما قبل إ

 لحقوقهالمعادية للشعب الفلسطيني والمتنكرة  طرافحيث وضعت األ، الفلسطينيين هتجا
بحيث لم تعد ، جواء مالية ونفسية صعبة وضاغطة بشكل كبيرأفي  القيادة الفلسطينية ةالمشروع

قرارها بالمغامرة رغم كل المعارضة  فأخدتمدريد مؤتمر إلى  رؤية لتحسين شروط الدخول ديهال
 . على الساحة الفلسطينية

وكان للمناورات التي ، ردني الفلسطيني المشتركاألضمن الوفد  الفلسطينيون  شارك
التي  ةالمجحففي مفاوضات واشنطن دور كبير في التخفيف من الشروط  الفلسطينيون مارسها 

من تلك المفاوضات التي جرت على  ولياألفرضت على القيادة الفلسطينية وذلك في الجولة 
الراعي  لقبمن  المفاوضات في الرابع من كانون األول/ديسمبر الستئنافأساس خطاب الدعوة 

 . األمريكي
وذلك من خالل ، ماماألإلى  الموقف الهروب إلنقاذقررت القيادة الفلسطينية وفي محاولة     

عالن إ  اتفاقتمخضت عن  "سلوو ا"اطالق مفاوضات سرية عقدت في العاصمة النرويجية 
سرائيلو  بين منظمة التحرير ريالمبادئ الشه الذي جاء في ظل موازين قوي ، أوسلو" اتفاق" ا 
وهو ما نتج ، حيث عانت الدبلوماسية الفلسطينية كثيرا في تلك المرحلة، الفلسطينيينلغير صالح 
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دولي موقف و  سلبي عربيلموقف  مجحف بحق الفلسطينيين كان نتاجاً  انتقالي اتفاقعنة 
للدخول في هذا النفق للحفاظ  مضطرةوجدت القيادة الفلسطينية نفسها ، إسرائيلمع  متواطئ

 داخل فلسطين المحتلةإلى  على الكيان السياسي الفلسطيني من خالل نقل الصراع بالكامل
 . (67: 1996، الجويلي)

ن المشاركة في مؤتمر مدريد ولو بوفد مشترك بأالباحث متفقا مع ما جاء يرى  وهنا
اما ما تبعه ، بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة عترافطريق االعلى  يعتبر انجازًا دبلوماسياً 

تحصيل شروط افضل من خالل  باإلمكاناوسلو فكان  اتفاقإلى  من مفاوضات سرية أدت
 اتفاقالعربية لتحصيل صيغة و  الفلسطينية طرافمفاوضات علنية يتم فيها اشراك جميع األ

هائي ليس مقابل حل نو  مبادئن اعال اتفاقمقابل  إسرائيلب اعترف تفاقناهيك ان هذا اال، اقوي 
منها نقل أوسلو. ق الدخول في نف جراءنجازات ال يمكن إغفالها وتبقي هناك إ، لكافة القضايا

كانت سلطة سياسية وأن  اد كيان سياسي للفلسطينيين حتييجا  و  الصراع للداخل الفلسطيني
، الخارطة السياسية والدوليةعلى  الفلسطينيون اال أنها وضعت ، السيادةو  الصالحيات محدودة

ترك لهم استمرار هذا و  دوليين لنضالهم اعترافو  رخصة الفلسطينيون ي أعط" فاتفاق "أوسلو
 . النضال لنيل هذه الحقوق 

 

 : نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنيةو  الدبلوماسية الفلسطينية
 : قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية الدبلوماسية: أوالا 

"الدبلوماسية إلى  اإلعالمي والذي كان اقربو  العمل السياسي (تاريخيا) الفلسطينيون مارس 
بمجهودات للمشاركة  فقاموا، 1897ول عام المؤتمر الصهيوني األوذلك بالتوازي مع ، الشعبية"

تبني على  بالعمل الفلسطينيون وقام ، (1919) في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر باريس بالعام
 دولة يهودية اقامه منها منع صحفية وسياسية مناهضة للمشروع الصهيوني الهدافنشاطات 

ما كان يعرف أو  وتزامن ذلك مع والدة الحركة الوطنية الفلسطينية، فلسطين لليهودعلى أرض 
 . (75: 1999، فياض. )1948-1919"(الوفود والمذكرات)"بدبلوماسية 
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، من خالل ما سمي حينها اللجنة العربية العليا 1946برزت الدبلوماسية الفلسطينية في العام 
فريقين نتيجة الصراع فيمت إلى  صاحب بروز هذه اللجنة انقسام القوي السياسية الفلسطينية

فريق اول يمثل بقايا اللجنة إلى  فكان ان انقسم النظام السياسي الفلسطيني في تلك الفترة، بينها
وفريق ثان سمي ، 1937 البريطاني بحلها في سبتمبر من العام االنتدابالعربية العليا التي قام 

والحقا دعا االمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام الفريقين للمصالحة . بالجبهة العربية
فانبثق عن هذا الصلح هيئة جديدة تكون مقاعدها مناصفة بين الفريقين وبهذا ، في بلودان

 . (24: 2013، تورمان) برئاسة المفتي الحاج امين الحسينيتكونت الهيئة العربية العليا 

نوفمبر( ) 29تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار التقسيم في ، صوت 33 بأغلبية
امريكي  وضغطوذلك بتدخل ، ( عن التصويت10) امتناع( دولة و 13) بمعارضة، م1947
التي كانت تقع ضن مجال  هذه الدولعلى  شخصي من الرئيس االمريكي ترومانو  مباشر

جانب بريطانيا قد ساهمت بشكل مباشر في إلى  وبذلك تكون الواليات المتحدة، النفوذ األمريكي
وتتحمل كال الدولتين باألساس المسئولية عن ضياع ، ومنحها لليهود فلسطينتسهيل اغتصاب 

 . (60: 2012، صالح) اضطهاد وتشريدو  فلسطين وما لحق الشعب الفلسطيني من ظلم

، وثار الشعب الفلسطيني في اعقاب صدور قرار التقسيم االنتفاضةدخلت فلسطين مرحلة من 
وطالب المتظاهرون بإلغاء القرار وتم عقد اجتماعَا للجنة السياسية للجامعة 1947في نوفمبر 

ان تراجعت الواليات  االحتجاجاتواثمرت هذه ، العربية في القاهرة بمشاركة وفد فلسطيني رسمي
عقد هدنه تكون فلسطين خاللها تحت إلى  المتحدة عن تأييدها الصريح لقرار التقسيم ودعت

 . العربية في ذلك الحين للدبلوماسيةوهو ما اعتبر نصرا ، الوصاية

ودارت معارك بين ، "إسرائيلعن قيام " 1948مايو( ) 15في  الوكالة اليهوديةعلنت أ     
ودخلت القوات العربية فلسطين لنصرتها وتقويض دولة ، ة مع القوات الصهيونيةالجيوش العربي

الجيوش العربية وقوع النكبة وقبول الهدنة مع  نتيجة هزيمةلكنها فشلت في ذلك وكان ، إسرائيل
وع الصهيوني في والحقًا وبعد عجز العرب عن التصدي للمشر ، الدولة المغتصبة الوليدة
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إقامة حكومة عموم فلسطين في غزة  الفلسطينيون علن أ ، إسرائيلن دولة عالفلسطين في اعقاب إ 
 . (26 -25: 2008، يالصماد) اسة احمد حلمي عبد الباقيبرئ

الدولي المطلوب بالرغم من موافقة جميع  عترافلم تنل حكومة عموم فلسطين اال
كانت تمثل نجاحًا ال سيما انها ، إقامتها باستثناء حكومة األردنعلى  الحكومات العربية
ضرورة تمثيل الشعب الفلسطيني بحكومة فلسطينية على  وذلك كونها ت، دبلوماسيًا فلسطينياً 

إال ان هذه ، الهوية السياسية للشعب الفلسطيني في المجتمع المحافل الدوليةعلى  وذلك حفاظا
حصرت وان لالستمرارالحكومة لم تستمر طويال حيث فشلت في تشكيل كيان سياسي قابل 

 . (23 -21: 2011، حمد) ارة المدنية وبشكل مؤقت\مهامها في اإلد

وغلب عليها ، يمكن تقييم تلك المرحلة من الدبلوماسية بانها لم تكن تتمتع بالخبرة الكافية
 استراتيجيةبين القوي الدولية المختلفة دون  والتأرجح العشوائيةو  العجزو  واإلرباك المراوحة

ناهيك ، واضحة للعمل السياسي الفلسطيني لمواجهه المد الصهيوني المدعوم دوليًا في فلسطين
 الذي كان له بالغو  ف المعادلة السياسية الفلسطينيةاطر أالتنافس السياسي بين و  المناكفاتعن 
ر ما ساد في تلك المرحلة من تدخالت عربية سافره في القرافي تشتيت الجهد الفلسطيني و  األثر

 . محاولة السيطرة عليةو  السياسي الفلسطيني

 : انشاء منظمة التحرير الفلسطينية الدبلوماسية الفلسطينية في أعقاب: ثانياا 

من بدايات القرن المنصرم بشكل كبير من اجل تحصيل حقوقهم  الفلسطينيون ناضل 
 افعملو ، التاريخية والنضاليةالعديد من المحطات الفلسطينيون في سبيل ذلك ب وقد واكب، الوطنية

صياغة استراتيجيات العمل الوطني من خالل اطرهم الوطنية والمزاوجة ما بين على  بشكل دائم
وصاحب ، الوطنية االستراتيجياتالمسلح لتحقيق هذه  والعسكري الدبلوماسي العمل السياسي 

السياسية  بحقوقهدولة فلسطينية مستقلة يتمتع بها الشعب الفلسطيني إلى  ذلك السعي الدؤوب
 . المشروعة
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ككيان مستقل يترجم آمال  1964نشأت منظمة التحرير الفلسطينية في العام 
األهداف الوطنية إلى  للوصول واالستراتيجيةويبين الطريق ، وطموحات الشعب الفلسطيني
شاء منظمة التحرير الفلسطينية تتويجًا لتطورات عربية وقد جاء ان، المنشودة للشعب الفلسطيني

طار جامع للشعب الفلسطيني  وفلسطينية فكان الحاجة فلسطينية عربية إلنشاء ممثل سياسي وا 
جديدة  مرحلةفكانت هذه الوالدة بمثابة ، فلسطينية للمقاومة والتحرير ورؤيةيمثل برنامج سياسي 

، صايغ) اللحظة ىتأثيرها حت امتدالمشروع الصهيوني  في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني ضد
2003 :3) . 

فنتيجة لعدم ، سببًا دائما لتعثر في محطات القضية الفلسطينية العربي- العربي االختالفكان 
مستوي المؤسسات العربية لصالح على  قرار عربيأي  بين الدول العربية لم يتخذ تفاقاال

تخاذ قرار اسبتمبر( من نفس العام تم ) 15الحقا في . 1963القضية الفلسطينية حتي العام 
في تعيين ممثاًل لفلسطين خلفًا لرئيس حكومة عموم فلسطين احمد حلمي الذي توفي في نفس 

في ظل معارضة اردنية سعودية لهذا التعيين ، حمد الشقيري لهذا المنصبأوقد تم اختيار ، العام
 . (13: 1971 ،الشقيري ) شخص الشقيري على  اعتراضاً 

فقد ، حمد الشقيري العمل الدبلوماسي الفلسطيني في تلك المرحلة من تاريخ الصراعأقاد 
وقد ، 1964يناير( من العام ) 13مثل فلسطين في مؤتمر القمة العربي األول الذي انعقد في 

قد قدم و ، كان تمثيل الشقيري فلسطين بالمؤتمر استجابة لدعوة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
، ونظامًا داخلياً  الشقيري مسودة نظام سياسي عسكري مالي شامل ورؤية تتضمن ميثاقًا وطنياً 

كان قد تم النظر اليه كرجل وأن  األمر الذي نال إعجاب وموافقة الرئيس جمال عبد الناصر
باألساس بهذا  وتعيينه سياساتهتخطي حدوده وهو سبب عدم الرضي األردني السعودي عن 

الداخلي الفلسطيني المتمثل في معارضة حركة فتح وفلسطينيو  واالعتراضالمنصب ورغم ذلك 
 . (50: 1971، الشقيري ) الطلبة فقد واصل الشقيري عمله بهذا المنصب سالمخيمات ومجال

والدولية الساحة العربية على  حاولت المنظمة في تلك المرحلة ان تلعب دورًا دبلوماسيًا كامالً 
ئل السبعينات بالقيام بأعمال أواالمنظمة وخاصة  أتبدفقد ، لصالح القضية الفلسطينية
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على  الساحات المختلفة العربية والدولية وذلك لكسب تأييدها والحصولعلى  دبلوماسية كبيرة
الرسمي بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وهو ما تحقق لها ال قمة الرباط  عترافاال
، عفيفةبو أ) ت الدول العربية بالمنظمة كعنوان للفلسطينييناعترفعندما  1974اكتوبر( ) 28

1998 :141) . 

ما كانت تصبو اليه من تمثيل شرعي ووحيد معترف به على  حصلت منظمة التحرير الفلسطينية
وكان لذلك دور كبير في استقرار شكل النظام ، الدولية المختلفة طرافمن قبل الدول العربية واأل

العالم باسم منظمة التحرير الفلسطينية إلى  الموجهةالسياسي الفلسطيني وطبيعة الخطاب 
 . لوان الطيف السياسي الفلسطينيأغالبية أو  لكافةالحاضنة السياسية الجامعة 

 : 1994-1982 الفترة خالل الفلسطينية الدبلوماسية: ثالثاا 
 فةالمنظ في دورها على انعكس، يةمريكاأل السياسية في مهماً  تحوالً  الفترة هذه شهدت

، بالظهور بدأت لوحدها العالم على المتحدة الواليات سيطرة بوادر كانت حيث إسرائيلب وعالقتها
 شريكإلى  المنطقة في هاعمالأل وكيل من إسرائيل بترقية قرار يةمريكاأل اإلدارة اتخذت فقد

 دعمتأن  فكان، فيها طرف إسرائيل ساخنة نقطة ايو  لبنان في التدخل على فعملت، كامل
 توقيع عن ناهيك الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات لتدمير لبنان على يسرائيلاإل الهجوم
 على سلبا انعكس مما يةمريكاأل المتحدة الوالياتو  إسرائيل بين استراتيجي تعاون  يةاتفاق

 . الدبلوماسي نشاطهم مع جنبإلى  جنبا المسلح عملهمو  الفلسطينيين
 هذه خالل الفلسطينيون  عمد، إسرائيل لدعم الكبير يمريكاأل هالتوج هذا مقابل في
 في المنظمة تشتت أعقاب في وذلك، للمنظمة والسياسية الجسدية التصفية تحاشيإلى  المرحلة

 فكان، الواقع مراأل دبلوماسيةأو  الذات على المحافظة دبلوماسيةعليه  طلقأ ما هوو ، دول عده
 العمل على كبير سلبي تأثير جماالإ الطوق  دولو  لبنان في الجغرافية هاقاعدت المنظمة لفقدان

 منة أكثر دبلوماسي مقرإلى  تونس في عرفات ياسر مقر ولحوت الفلسطيني الدبلوماسي
 . فلسطين عن الجغرافي هلبعد وذلك عسكري 

 بتوسيع وذلك، الغرب مع العالقات على التركيز الفترة تلك في الفلسطينية القيادة بدأت
نفاقو  السرية القنوات مع جنبإلى  جنبا العلني الدبلوماسي الوجود  البعثات على األموال ا 

 ةالفاعل المشاركةو  الدولية الزيارات في الفلسطينية القيادة انهمكت فقد، الفلسطينية الدبلوماسية
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 تلك في مةظالمنقول إن ال فيمكن، الدوليو  اإلقليميو  العربي الدبلوماسي العمل في مكاناإل قدر
، رسمي شبهه وبشكل والكامل الجزئي بين ما تراوح دبلوماسي تمثيل على حصلت المرحلة
، ةابو عفيف) تاالمتيازاو  بالحصانات دبلوماسيتها وتتمتع كسفارات تعامل ممثلياتها فكانت
1998 :140) . 

البقاء في على  ن السياسية الفلسطينية في تلك المرحلة ركزتأ (حسب رأي الباحث )يمكن القول
وقد ركزت القيادة ، ظل ما تعرضت له منظمة التحرير حاضنة الشعب الفلسطيني السياسية

في العمل السياسي بعد ان ابعدت  االستمرارانتهاج سياسة دبلوماسية توفر لها على  السياسية
وهنا كان طبيعيًا ان يتم ، طين وتفرقت قواتها في عدة بلدان عربيةالمنظمة عن حدود فلس

غير ممكن نتيجة البعد عن حدود  أصبحالتركيز عي العمل الدبلوماسي لكون العمل العسكري 
 . فلسطين ودول الطوق 

 : 2015-1991أوسلوو  مدريد أعقاب في الفلسطينية الدبلوماسية: ثالثاا 
الكونجرس في مارس من العام  أمام االب جورج بوشفي خطاب ألقاه الرئيس األمريكي         
تسوية بالشرق األوسط وهو ما تم إلى  دعا الرئيس، الثانىحرب الخليج  انتهاءوبعد  1991
مقابل رض "األ مبدأعلى  ه مشروع التسوية القائمةوهو ما اطلق علي، بمشروع بوش تسميته

نحو يضمن على ، 338و 242قرارات الشرعية الدولية وعلي راسها القرار السالم" وتطبيق 
 . ويضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، واألمن عترافاال سرائيلإل

فقد اصر ، جهود تسوية قويةأي  كانت الرغبة االمريكية باستبعاد منظمة التحرير من        
مؤتمر دولي قادم أي  من وفد مستقل فياستبعاد منظمة التحرير وحرمانها على  األمريكيون 

 وجاءت ترجمة ذلك بزيارة وزير الخارجية االمريكية جيمس بيكر في، بغرض إقرار السالم
عزم على  والتي طالب فيها باستبعاد منظمة التحرير من مؤتمر مدريد واكد 1991مارس( )

ومع ، ية وقطاع غزةمع شخصيات من سكان الضفة الغرب اتصاالتالواليات المتحدة في إجراء 
عقد لقاء بيكر بشخصيات وطنية على  سياسية رحبت منظمة التحرير بذلك ووافقت وبحنكةذلك 

فقد كانت المنظمة في وضع ال تحسد عليه نتيجة تأييدها للطرف العراقي في حرب ، من الداخل
 . (143: 1991، المدهون ) الخليج االولي

 يمريكاأل الرئيسيين وبرعاية، 1991 نوفمبر 3إلى  اكتوبر/ 30 ما بين الفترة فيافتتح  
 في ةالثاني الخليج حرب أعقاب في للسالم مدريد مؤتمر جورباتشوف السوفييتيو  االب بوش
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-ردنيأ ووفد، مصرو  لبنانو  إسرائيلكاًل من  المؤتمر وحضر، مدريد االسبانية العاصمة
 مملأل العام األمين عن ممثل االفتتاح في وشارك، ليجيخال التعاون  مجلس من خرآو ، فلسطيني
 . (405: 1995، الشريف) آنذاك وربيةاأل للجماعة خرآو  المتحدة

 الطرف من مسبوق  غير اعتراف مدريد مؤتمر في الفلسطيني الوفد مشاركة كانت
 الحضور هذا لكنو  ردنيأ وفد ضمن المؤتمرإلى  حضر الذي الفلسطيني بالطرف يمريكاأل

 تسليط خالله من الفلسطينيون  استطاع حيث الفلسطينية الدبلوماسية في فارقة عالمة شكل
 حيدر الدكتور القاها التي الوفد كلمة خالل من المشروعة حقوقهمو  العادلة قضيتهم على الضوء
 . (406: 1995، الشريف) يسرائيلاإل الطرف فيهم بما الحضورأما  الوفد رئيس الشافي عبد

، الفلسطينية المختلفة طرافالمشاركة في مؤتمر مدريد لدي األتباينت اآلراء فيما يخص 
فقد اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في ذلك الحين الرئيس محمود عباس أن مؤتمر 

وبين ان ، يسرائيلحدث سياسي يقع في المنطقة فيما يتعلق بالصراع العربي اإلأهم  مدريد يعتبر
دائرة مفاوضات واحدة قبالة على  السياسي الفلسطيني االولاهمية هذا الحدث تكمن في التواجد 

بالفلسطينيين كشعب موجود وهو ما لم يكن  ودوليايًا إسرائيلًا اعترافوهو ما يمثل  اإلسرائيليين
لم  الفلسطينيون موجود قبل ذلك وهو ما يعتبر نجاح كبير للدبلوماسية الفلسطينية بالرغم ان 

صعيد حلي عملي لقضيتهم وحقوقهم الوطنية على  ا المؤتمرإنجازات تذكر من هذأي  قوقيح
 . (106-105: 1991، عباس) المشروعة

على  الباحث أن الحضور الفلسطيني في مؤتمر مدريد كان خطوة دبلوماسية مهمةويرى 
وذلك بالرغم من أن هذا الحضور جاء ضمن وفد عربي ، طريق النضال الفلسطيني لنيل الحقوق 

الطرف الفلسطيني وعكس عدم رغبة الواليات المتحدة في  احتواءه الهدف منمشترك وكان 
جانب إلى  موقفهمعلى  لشعبهم بالذات فلسطينيو منظمة التحرير عقابًا لهم كممثلينالفلسطينيين 

شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة لضرب  اوقد فضلو ، العراق في حرب الخليج األولي
ووحيد للشعب الفلسطيني وذلك إلضعافها وتهمشيها وتهميش  صورة المنظمة كممثل شرعي

 . الموقف الفلسطيني ككل
 الدبلوماسية توصلت، أوسلو النرويجية العاصمة في ةمكثف مفاوضات أعقاب في
، انتقالي ذاتي حكم ترتيبات حول يسرائيلاإل الجانب مع مبادئ اعالن اتفاقإلى  الفلسطينية

 السابق يمريكاأل الرئيس بحضور، 1993 ديسمبر 13 في تفاقاال هذا التحرير منظمة وقعت
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 المحادثات فيها تمت التي النرويجية أوسلو مدينةإلى  نسبة "أوسلو" اتفاق وسمي "كلينتون  بيل"
 . (262: 1995، شاش) مدريد مؤتمر أعقاب في السرية

 ياسر الراحل رئيسها لسان ىوعل تفاقاال هذا بموجب الفلسطينية التحرير منظمة التزمت
 التي يةساساأل القضايا كافةل حلإلى  والوصول سالمو  بأمن العيش في إسرائيل بحق عرفات

 دبلوماسي عمل حقبة بدأت وبذلك، الدبلوماسية المفاوضات خالل من الدائمة باألوضاع تعلقت
 فلسطينية دولة اعالنإلى  التوصل على العمل أساس على المسلح الكفاح من اليةخ فلسطيني

 . (166-165: 1994، عباس) تفاقاال توقيع تاريخ من سنوات خمس غضون  في
 عترافاال "رابين اسحاق" آنذاك وزرائها رئيس لسان عليو  إسرائيل قررت، المقابلفي 

 كما، معها دبلوماسية مفاوضات وبدء ،الفلسطيني للشعب الممثل الفلسطينية التحرير بمنظمة
 أنه فيها يؤكد "هولست يوهان" آنذاك النرويجي الخارجية رئيسإلى  رسالة "عرفات ياسر" وجه

 الغربية الضفة في الفلسطيني الشعب فيع تدعو التحرير لمنظمة موقفا العلنية بياناته سيضمن
 واإلرهاب العنف ورفض الحياة تطبيعإلى  المؤدية الخطوات في االشتراكإلى  غزة وقطاع

 والتعاون  يةقتصاداال والتنمية البناء إعادة في بفاعلية والمشاركة واالستقرار السالم في والمساهمة
 . (263-262: 1995، شاش)

 على الحقاً  يةسرائيلاإل الفلسطينية المفاوضات بدءو  أوسلو اتفاق على التوقيع شكل
 جرعه النهائي الوضع قضايا لحل دبلوماسية بمفاوضات البدء ثم منو  الذاتي الحكم ترتيبات
 في السلمي الدبلوماسي الطريقإلى  المرحلة تلك في عمدت التي الفلسطينية للدبلوماسية مكثفه

 انحصرت فقد، أوسلو اتفاقعليه  نص ما حسب الفلسطينية الحقوق  من الممكن تحصيل
 المرجعيات حسب فلسطينية دولة إقامة على للعمل السلمي النضال في الفلسطينية الدبلوماسية

أن  تبينرض األ على موراأل سير بدء ومع، (338) و (242) القرارين في المتمثلة الدولية
 بشكل حقوقهم في للمطالبة دولية وشرعية دبلوماسية رخصة للفلسطينيين تأعط أوسلو

الدولي  المجتمع طضغ مديو  إسرائيل التزام رهن أصبح الحقوق  هذه تحصيلوأن ، دبلوماسي
 اتفقت بما إسرائيل تلتزم لم والحقاً ، إسرائيل على ةالمتحد الوالياتو  روسيا السالم عملية راعييو 

 . تفاقاال لتنفيذ إسرائيل على للضغط جدي بشكل الدولي المجتمع يعمل ولمعليه 
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 . الفلسطينية الوطنية الثوابت لتحقيق الفلسطينية دبلوماسيةال دواتا 
 حكم الفلسطينيينلدى  فكان، الراهن الوقت في نوعها من فريدة الفلسطينية الحالة تعتبر

 ثم ومن، 2000م عا بانتفاضة وانتهت عام ثالثين استمرت ةثور  بقتهاس سنوات خمس لمده ذاتي
 فرزأ انقساما من الفوز هذا تبع وما "اإلسالمية "حماس المقاومة لحركة فوز فرزتأ اتانتخاب

، بعد قدامهاا تثبت لم فاقو  حكومةإلى  القطيعة من سنوات وبعد وصوالً ، واحد لشعب حكومتين
، باجس) عام بشكل الفلسطينية الخارجية السياسيةو  الفلسطينية الدبلوماسية على أثر ما وهو

2011 :39) . 
 المتوفرة الدبلوماسية دواتاأل من العديد فهناك، الخاص الفلسطيني الوضع من بالرغمف
 : يلي كما الفلسطينية الوطنية السلطة إنشاء أعقاب في خاصة الفلسطينيينلدى 

 : الفلسطينية الخارجية وزارة -1
 الدبلوماسية مصنع تعتبر كونها، الدبلوماسية دواتاألأهم  إحدىوزارة الخارجية  تعتبر
 على العمل وضرورة هميتهاأ  نبعت هنا ومن، دولةأي  في عام بشكل والدبلوماسية، الفلسطينية
 والوسائل هدافاأل ةواضح رؤية وضع يتمأن  يجب لذلكو ، هتطوير  على والعمل بدورها االرتقاء
 من، بالعالم الخارجية وزارات غالبية في يتم ما خالل من المؤسسة هذه من ةستفاداال كيفية على

 . (2010، كوشأبو ) الدبلوماسية بالشئون  مختصة كاملة إدارة تدشين
 : واألبحاث الدراسات مراكز -2

 من خالل مراكز دراسات ما قضية تجاه واعية رؤية خلق يري الدكتور نبيل شعث أن
 ضمن الخطوة هذه من خاللها يتم مناقشة، كانت دبلوماسية ألي مهمة داةأ تعتبر ابحاث مهنيةو 

 الخيارات بأفضل للخروج والتفنيد للبحث وتخضعها، الجوانب كافة من متخصصة عمل فرق 
 المجتمع تحليل خالل من الخصوص بهذا قراربأي  المحيطة البيئة لدراسة وذلك، المدروسة
 قدر واسع دولي بتأييد للخروج وذلك، بها القيام يراد دبلوماسية خطوةأي  على فعلة ورده الدولي
 هذا في متخصصة مؤسسات طريق عن للدراسة اخضاعها خالل من الخطوة لهذه اإلمكان
 . (2010، شعث) الشأن
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 : االحترافي الدبلوماسي التدريب -3
 فلقد، المتاحة الفلسطينية الدبلوماسية أدواتأحد أهم  االحترافي الدبلوماسي التدريب يعتبر

 كان الدبلوماسية التدريبية المؤسسات من العديد تأسيسها منذ الفلسطينية الوطنية السلطة تانشأ
 كفاءة ذوي  خبراء وجود يكفل ما وهو، الدبلوماسية الكوادر لتدريب لوماسيالدب المعهد همهاأ 

 فقد. معقول حدإلى  ناجحة الفلسطينية الدبلوماسية جعل ما وهو، التقليدي الدبلوماسي للتخطيط
 من فقط وليس بكفاءة الدولية المحافل جميع في الدولي الصعيد على الدبلوماسية هذه نجحت
 الدول من العديد وتكسب الساحاتكافة  في إسرائيل تزاحم زالت وال كانت فقد، التعاطف باب
 القصية يخص قرار يأل المتحدة لألمم العامة بالجمعية للتصويت الدول من عدد جندوت

 . (2010، يوسف) االحترافي والتدريب الممارسة نتيجة وذلك الفلسطينية
 : دبلوماسية كأداة التكنولوجيا -4

، عصر الحاليال في تأثيروال الجمهورإلى  الوصول في يةساساأل األداة التكنولوجيا تعتبر
 على مثلةاأل ومن، الدبلوماسي بالحقل الستغاللها للفلسطينيين كبير وبشكل متاحة أداة فهي

 مؤخراً  ةغز  شهدتها التي الحروب نشاطهم الدبلوماسي لتفعيل للتكنولوجيا الفلسطينيين استغالل
 وشجب مقاطعه وحمالت بوك الفيس على مظاهرات بوك الفيس نشطاء فيها ابتكر والتي
 استخدام يتم الرسمي الصعيد وعلي، وتخريبها يةإسرائيل مواقع باختراق القيام عن ناهيك، وتنديد
 رسمية مواقع فهناك، الفلسطيني الدبلوماسي العمل لصالح محددة معايير وفق التكنولوجيا هذه

، يوسف) بينها فيما ومنسقة رسمية رسائل على تحتوي  الفلسطينية القضية نشر في تساهم
2010) . 

 : اإلعالم وسائل -5
 لمكأن  فإنه اإلعالم بوسائل يكن لمن إ والخبر، اإلعالم بوسائل وينتهي يبدأ تأثيرال إن
، اهميتها حسب وليس، االعالم وسائل في انتشارها بقدر العامة واقفمبال تأثيرال ويتم، يحدث

 التأكيد يجب هناو ، ترويج إعالمي مهنيإلى  تحتاج بشكل كبيرإذ  وهذا هو حال الدبلوماسية
 ةفكر أو  رأيأي  رنش في اساسي دور المرئيةو  ةالمسموعو  المقروءة اإلعالم لوسائلأن  على
، الفلسطينية للدبلوماسية كأداة متاحة بدوها تعتبر والتي، من خاللها معينة نظر وجههأي  ونقل
 فالدعم، واالستمرارية المتابعةإلى  تقرويف محدود المجال هذا في االجتهادأن  هنا قراراإل ويجب

 يخضه بما مقارنة قليل إيجابي بشكل الفلسطينية القضية صورة تنقل التي اتطللمح المخصص
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 ما دعمو  والعالمي الغربي اإلعالم في ياً أمريكو  ياً إسرائيل الفلسطينية الرواية لدحض خراآل الطرف
 . (2010، يوسف) نفسها عن الدفاع في إسرائيل بحق يسمي

رافعة للدبلوماسية  اعتبارهيمكن فلسطيني  ين هناك مجهود إعالمالباحث إيرى  وهنا
دعم دولي خارجي ال بأس به في مجال  الفلسطينيون هدر فقد أ ، كنه غير كافيلو  الفلسطينية
تقدم رسالة وا عالمية تطوير محطات تلفزيونية عملية إلى  مساعداتحيث تم توجيه ، اإلعالم

لفلسطينيين في بحبوحة وقد ن اكأو  تجد اإلعالم الفلسطيني يتصرفف، عادية جدا وبشكل تقليدي
قابل إعالم ي بالمسرائيلزال اإلعالم اإليال  بينما، م المسلوبة والواقع غير ذلكحقوقه كافة استردوا
القضايا على  ال يركن وال يغمض له جفن في تسليط الضوءو  حداثعلي مستوي األو  موجهه

بشكل كبير وينقل الحقيقة  الفلسطينيينهفوات على  ويركز، احتاللاليومية التي تخدمه كقوة 
فيما ال تجد رواية فلسطينية رسمية ، يسرائيلمشوهه لإلعالم العالمي للترويج لدبلوماسية السم اإل

 . ية في تلك المحافلسرائيلتقابل الرواية اإل

 . السياسية التسوية مساعي ضوء في الفلسطينية دبلوماسيةال واقع
برنامج النقاط العشر اول خطوة على  الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحريرتعتبر الموافقة      

 برنامج الفلسطيني الوطني المجلس أقرفد ، في عملية التسوية السلمية لالنخراطفعلية فلسطينية 
 والتي، فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة قيادات قبل من صياغتها تمت التي العشر النقاط
 كل فيها يتمتع، فلسطينأرض  من محررة قطعةأي  على وطنية سلطة إنشاءإلى  تدعو

الحقيقي  الهدف بأن علًما، والدين والجنس العرق  عن النظر بغض، والحقوق  بالمساواة المواطنين
 الوحدة طريق على وكخطوة، الفلسطيني التراب كامل تحرير إكمال في تلك المرحلة ال يزال

  الكاملة العربية
 7/8/1981 يوم السعودي العهد ولي العزيز عبد بن فهد األمير به أدلى حديث خالل من
 تسويةإلى  للوصول بها االسترشاد يمكن أنه قال مبادئ ثمانية طرح السعودية األنباء لوكالة
 : ما يلي المبادئوتتضمن هذه  األوسط الشرق  الزمة عادلة
 القدس فيها بما 1967 عام احتلت التي العربية راضياأل جميع من إسرائيل انسحاب -1

 . العربية
 . 1967 عام بعد المحتلة العربية راضياأل على إسرائيل أقامتها التي المستعمرات إزالة  -2
 . المقدسة ماكناأل في األديان لجميع الدينية الشعائر وممارسة العبادة حرية ضمان  -3
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 . العودة في يرغب ال من وتعويض وطنهإلى  العودة في الفلسطيني الشعب حق تأكيد  -4
 ولمدة المتحدة األمم هيئة إشراف تحت يةانتقال لفترة غزة وقطاع الغربية الضفة تخضع  -5

 . أشهر بضعة عن تزيد ال
 . القدس بعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة قيام -6
 . بسالم العيش في المنطقة دول حق تأكيد -7
 . المبادئ تلك تنفيذ بضمان فيها عضاءاأل الدول بعضأو  المتحدة األمم هيئة تقوم  -8
 القمة مؤتمر في أعلن والذي للسالم( فهد مشروع) بـ بعد فيما المبادئ هذه عرفت وقد    

 فاروق  أعلن والحقا. تتبناه لم القمة لكن، 1982 عام المغربية فاس مدينة في عقد الذي العربية
 يعترف قرار ألي المنظمة رفض الفلسطينية التحرير لمنظمة السياسية دارةاإل رئيس القدومي

 فاروق  أعلن، العربية القمة مؤتمر فيأو  العرب الخارجية وزراء مؤتمر في كان سواء إسرائيلب
 النقطة يرفضون  الفلسطينيينوأن ، سلمي لحل مناسبة غير الظروف إن": قائاًل  ذلك القدومي
 . (1998، "للمعلومات "وفا الفلسطيني المركزمنشورات ) "قاطًعا رفًضا المشروع في السابعة

 عترافاال دائرة توسيع في الدبلوماسية الفلسطينية الوطنية السلطة مساعي اعتبرت
، الدولية القوي  موازين ضوء في معقول نجاح المشروعة الفلسطينية بالحقوق  الدولي القانوني

 اتفاق أعقاب فيكان  المشروعة الفلسطينية بالحقوق  األوسع عترافاالأن إلى  التنويه يجب وهنا
 الفلسطينية الثورة عمر طوال مسلح مقاوم لعمل وحصاد نتيجة انك تفاقاال كون ل وذلك "أوسلو"

 الدولي النظام بنية من توازنا أكثر سياسي نظام ظل وفي، التحرير مةظمن قبل من أوسلو قبل
 . (42: 2011، باجس) حاليال

، ةالمشروع شعبها حقوق  لتحصيل الدبلوماسية مساعيهاإطار  الباحث أنه وفيويرى 
 سنة المتحدة األمم في العضو الدولة مركز على الحصول في الفلسطينية الوطنية السلطة فشلت
 تأعلن حينما وذلك، 2012 العام في المكانة هذه على وحصلت الكرة عادت لكنها، 2011
 يقارب سكان بعدد الدولي المجتمع من %64 يشكل بما الفلسطينية بالدولة هااعتراف دولة 132
 دولة صفهإلى  تحولت والتي الفلسطينية السلطة حظيت. العالم سكان من نسمة مليار 5. 5

 ثالثة وعضوية، دولية منظمات عشر في عضو غير دولة وبصفه، دولية منظمة 17 بعضوية
 تجاره مناطق ياتاتفاق مثل تجارية ياتاتفاق عضوية في تشارك كما، رياضية دولية اتحادات

 اإلصرارو  المتابعةعلى  وهو ما يؤكد ان العمل الدبلوماسي عمل تراكمي يعتمد، استثمار، حرة
 . الكرة مرة ومرتين إعادةتطلب ذلك وأن  النجاحعلى 
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 الدوالر بدبلوماسية سمي ما يةمريكاأل المتحدة الواليات وظفت، أوسلو أعقاب في
 المطالب مع التوافق بمدي الدولية اليةالم المساعدات ربط، أي الفلسطينية السلطة مع بالتعامل

 شكل ما وهو، الموقف لذات يةوروباأل سيما ال األخرى  الدول دفعأخرى  جهة ومن، يةمريكاأل
 السلطةو  المنظمة بذلت قابلبالم، الفلسطيني القرار على تأثيرلل كبيرة دبلوماسي ضغط داهأ

 المتحدة الواليات الضغوطات لمواجهة أوسلو بعد ما مرحلة في الدبلوماسي المنهج الفلسطينية
 . (2010، يوسف) العالم دول من غيرهاو 

، أهمها كثيره ألسباب نجاح المتواضعبال الفلسطيني الدبلوماسي العمل اتسم، إجماالً 
 في والمثابرة سبق ما على البناء الفلسطيني الدبلوماسي العمل سمات من فليس، التراكم انعدام

 محكمة قرار اهمن كثيرة التراكم انعدام على واألمثلة نجازهاإل معينة فكرة على العمل استمرار
 بالقدس المتعلق يوروباأل البرلمان وقرار، غولدستون  وتقرير، بالجدار الخاصة الدولية العدل
 من ليس القرارات هذه متابعةو  معرفة يتطلب الدبلوماسي العملفإن ، وغيرها الفلسطينية والدولة
 تأثيرال ودوائر ومتابعتها القرارات اتخاذ ليةآ نع الدقيقة المعرفة من ولكن شكلية فقطال الناحية
 . (2012التميمي) فيها تأثيروال األخرين مصالح معرفة وأهمها

 المجال هذا وفي التكامل عدم فهي الفلسطيني الدبلوماسي للعمل األخرى  السمة أما
 األهلية المؤسسات به تقوم ما بين الوطني المستوى  على تكامل هناك فليس حرج وال حدث

 في التطابق التكامل يعنيأن  بالضرورة فليس التحرير ومنظمة السلطة به تقوم ما مع واألحزاب
 والقدس كاالستيطان الكبرى  الوطنية القضايا في الشديد التناغم يعنى ولكنه النظر وجهات
 المجتمع رغبة يسمى لما باالنصياع فيه القرار أخذ يتم ما عادة أنه هي األخرى  والسمة. وغيرها
 تجاه الظالمة الدولي المجتمع سياسية بسبب وذلك الخالصة الوطنية المصلحة وليس الدولي
 . المشروعة لحقوقه وتنكره الفلسطيني الشعب
 على وليس دراك التطوراتإعلى  مبنياً  زال وال كان الفلسطيني الدبلوماسي العملإن      

ينم  اً تقدير  كان الذيو ، أوباما انتخاب بعد حصل الذي التفاؤل جو فسري وهذا .الدقيقة المعلومات
 يوروباأل االتحاد قرار بعد مثال كثيرة واألمثلة، يمريكاأل السياسي بالنظام المعرفة عدم عن
 االتحاد في اتخاذهاية وكيف السياسة صنع بدوائر معرفة لدينا كان فلو، والقدس الدولة حول
 ولكن، سلفا ومعروف متوقع هو صدر الذي القرار لكان، سبيل المثالعلى  ومكوناته يوروباأل
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 في كثيرا تتكرر القصة وهذه الكاذب الحمل يشبه الذي الجو أشاعت التي هي االنطباع ثقافة
 . (2012، التميمي) الفلسطيني الدبلوماسي العمل
الفلسطينية التي قطعت شوطًا  الدبلوماسية أمامالباحث ان الطريق ال زال طوياًل يرى  هناو      

، إال انه ال زال يلزمنا الكثير كفلسطينيين في مجال الدبلوماسية، ليس بالقصير في هذا المجال
 قتها العسكريةو  مع مكونات الدولة ونفوذها يتالقىناهيك ان العمل الدبلوماسي عمل تكاملي 

فالسلطة الفلسطينية ال زالت ، بير الحالة الفلسطينيةتفتقر إليه بشكل كإلى  االمر، يةقتصاداالو 
كيان سياسي آخر لكي تثمر أي  مقومات التي تلزمالسيادة والإلى  وتفتقر حتاللسلطة تحت اال

أو  حد كبير القفز في الهواءإلى  بواقع الحال تشبهه الفلسطينيةفالدبلوماسية ، دبلوماسياً  سياساته
دعم و  مقومات ذاتية حقيقية لفرض وجهات نظرهم الفلسطينيون ال يملك إذ  ،الزوبعة في فنجان

تسود فيه لغة القوه والمصالح و  لألخالقيات يفتقدجهودهم الدبلوماسية في ظل مجتمع دولي ظالم 
 أكثر. ال 
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 : مقدمة

، العالقات هذه وتدعيم للدول الخارجية العالقاتإطار  في يأساس بدور الدبلوماسية تقوم    
 وبعيداً  الحوار عبر المتباينة النظر ووجهات المتعارضة المصالح بين التوفيق يمكن خاللها فمن
 والجوار قليمياإل المحيط مع عالقاتها الدول خاللها من دطتو  اكم، والقوة اإلكراه استخدام عن

 . صديقة غيرأخرى  دول مقابل في نفوذها وتعزيز زيادة على وتعمل العالمي والمحيط
 الدبلوماسية مهمةفإن ، خرى والكيانات السياسية األ الوطني التحرر حركات يخص فيماأما      

 اإلقليميو  المحلي والمناخ الظروف تهيئة على العمل وهو محدد وحيد هدف في تنحصر
 يجعل ما وهو، الكاملة الوطنية حقوقها على حصولهاو  الحركات لهذه التحرر لتحقيق الدوليو 

 المحلية المتغيرات بكافة ةتأثر م غيره دون  التحرر لهدف تخضع الوطني التحرر دبلوماسية
 . (2: 2013، ري ضب) الدوليةو  اإلقليميةو 

 النضال نشاه مع عام بشكل الفلسطيني الدبلوماسي والجهاز الدبلوماسي النشاط ارتبط    
 مكون  يعتبر الدبلوماسي العملأن  حيث، المقاومة الفلسطينية الوطنية والحركة الفلسطيني

، واإلسناد، الدعم من اداة ونهك وذلك، كان احتاللأي  ضد منظم مقاوم عمل يأل رئيسي
 الوطني النضال دبلوماسية إنجازه على عملت ما وهو، واالقليمية الدولية الشرعية لنيل ووسيلة

 . اللحظةحتى  المستمرةو  الطويلة كفاحها مسيرة خالل الفلسطيني
 وتحقيق تنفيذ في يةساساأل دواتاألأهم  إحدى الفلسطينية الدبلوماسية زالت الو  كانت    
 الفلسطينية الدبلوماسية نشأة فكانت، الكامل ستقاللواال التحرر في الفلسطينية هدافاأل

 تطورت وقد، الخارج في دبلوماسية ممثالت وتكوين الفلسطينية التحرير منظمة لنشأة مصاحبة
 عالنإ  أعقاب في العربية الدول من كبير عدد اعترافب وذلك الدولة إعالن مع الدبلوماسية هذه

 . (31: 2012، جقمان) 1988 عام الجزائر
 في تتمثل التي المحلية المتغيرات منها، عدة بمتغيرات الفلسطينية الدبلوماسية تتأثر      
 دفع في ودورها وتكوينها الفلسطينية الوطنية المؤسسات خالل من الداخلي الفلسطيني الوضع
 المجتمع مؤسساتأو  وحتى الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات سواء الدبلوماسي العمل عجلة
 . األخرى  الوطنية المؤسساتأو  المدني
 على المبنية العالقات وطبيعة قليمياإل المحيط في تحدث التي تلك اإلقليمية والمتغيرات        
 على كبير بشكل وتنعكس الفلسطيني الدبلوماسي النشاط في ي تأثير  دور لها والتي ساساأل هذا
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 الفلسطيني والحق الفلسطينية ثوابتلل قليميةاإل طرافواأل الدول هذه دعم نتيجة العام ئهداا
 . المختلفة الدولية المنظمات في الحقوق  هذه عن دبلوماسياً  بالدفاع
 السياسي والعمل الفلسطينية الدبلوماسية على اتأثير  كثراأل فهي الدولية المتغيراتأما      

 الدبلوماسية سيما ال الدولي السياسي العمل مناحي بكافة تتحكم كونها عام بشكل الفلسطيني
 فهي، الدولية الشرعية قرارات تصدر خاللها ومن بالعالم العظمي القوي  وتسيطر عليها العالمية
 . فقط الفلسطيني الدبلوماسي النشاط على وليس بالكامل العالم على تؤثر متغيرات
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 األول المبحث            
 الفلسطيني بلوماسيالد داءاألو  المحلية المتغيرات     

 : مهيدت

 على والحفاظ، الفلسطيني الوطني النضال في الفلسطينية الدبلوماسية دور لغاءإ يمكن ال    
 حية الفلسطيني الوطني النضال شعلة على بقاءاإل خالل من بشكل الفلسطينية الوطنية الحركة

 ضرورية داةأ كانتف، الفلسطينية الوطنية القضية بها مرت التي زماتاأل ظل في ججةأمت
قامةو  التحرر حلم لتحقيق الفلسطيني المسلح للكفاح ومكملة ، توام) المستقلة الفلسطينية الدولة ا 
2013 :13) . 
التي  دولة 130لدي ال هوجود الفلسطيني الدبلوماسي النشاط تثبأ، رى خأ ناحية منو     
 في المتعددة الدبلوماسية في مجاالت النجاحات من العديد وحقق، ت بالدولة الفلسطينيةاعترف

 للعالم الفلسطيني للشعب العادلة القضية يصالإ تمفقد  كذلك. قليميةواإل والعربية الدولية المحافل
 ساعد مما، الثنائية والعربية واإلسالمية االتصاالتوعبر سلسلة من  المتحدة األمم خالل من
 في وحقه مصيره وتقرير ةالمشروع حقوقهبيان و  الفلسطيني الشعب نضال صورة توضيح على

 . يسرائيلاإل حتاللاال مقاومة
 واإلقليمية المحلية بالمتغيرات وهبوطاً  صعوداً  الفلسطينية الدبلوماسية تتأثر  هنا ومن    

 نجاح ومدي الفلسطيني للكفاح ياسيالس داءاأل على، عام بشكل، انعكس ما وهو والدولية
: 2000، سالمة) والدبلوماسية السلمية المقاومة طرق  من ةستفاداال في الفلسطيني الشعب
34) . 

المرحلة الزمنية على  ليط الضوءسيتم استعراض هذه المتغيرات لتس، للفترة الزمنية للدراسة وطبقا
 : الوقت الراهن كما يليوحتى مؤتمر مدريد للسالم  بين ما قبل

 : وسلوفيما قبل أ الفلسطيني الدبلوماسي داءواأل المحلية المتغيرات: والا ا
 الوطنية هوقيادت الفلسطيني المحلي ى المستو  على ةعد متغيرات حدوث المرحلة تلك صاحب
 : (10: 2005، العزي ) يلي كما لبنان من المنظمة وخروج بيروت حرب انتهاء نتيجة وذلك

 : الهدف على أثرت متغيرات -1
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 التصفية تحاشيإلى  الفلسطينية التحرير منظمة عمدت، 1982 عام لبنان حرب أعقاب في    
 مباشرة صفقة عبر وذلك، المباشر المسلح الكفاح ووقف للشتات اللجوء بقبول بيروت في كليةال
 التصفية تحاشي على العمل والحقا. السوفييت وبموافقة، حمايتهم وتحت، يينمريكاأل مع

 أثر ما وهو جوهرية تنازالت بقبول العسكري  الضعف على ترتبت قد والتي، الخارج في السياسية
خيارات إلى  دفعتها دبلوماسية بمناورات القيامإلى  القيادة السياسية دفعو  الدبلوماسي العمل على

 لنهايةفي ا قودأن ييمكن  ما وهو، ندثارالسياسي والمسيرة النضالية من االبديلة إلنقاذ الموقف 
في حال عدم وجود مرونة سياسية في  الفلسطيني مكان عربي بديل حاللا  و  ا تصفية عمليةإلى 

 . (98 :2005، العزي ) ساحة الصراععلى  المستجداتالتعامل مع 
 : رت في منهج منظمة التحريرأث متغيرات -2

، عام بشكل الفلسطينية الدبلوماسية الشبكة على المباشرة قبضتها الفلسطينية القيادة شددت    
 وتتمتع كبيرة صالحيات تمارس دبلوماسية ركانأ قيادة مقرإلى  المنظمة قيادة مقر وتحول
 العمل خيارل اللجوءإلى  ذلك ويعود. يسرائيلفي ادارة الصراع مع الجانب اإل واسعة بسلطات

 الدائرة تهميشإلى  أدى ما وهو المرحلة تلك في باعتباره الخيار الوحيد فقط الدبلوماسي
 . السياسية

 على كبير بشكل انعكس الذي، الفلسطيني السياسي الحراك في الجديد سلوباأل على ترتبو     
 تحقيق على التركيزو ، الدبلوماسية بالبعثات المالي االهتمامزيادة إلى ، الفلسطينية ماسيةبلو الد

 الذي الشديد النقص ولتعويض، عالمياً  الفلسطيني الموقف نهيارا لمنع جديدة دبلوماسية مكاسب
 إسرائيل.  داخل المباشرة العسكرية العمليات انتهاء خلفة

 : االولي( نتفاضةاال ) السياسية المرجعية على أثرت متغيرات -3
إلى  كبيرة حياة جرعة لتعطي، المحتلة راضياأل في الحجارة نتفاضةا 1987 العام انطلقت    

 التحركاتو  هدافاأل صياغة إلعادة ذهبية فرصة وتشكل، الفلسطينية القيادةو  التحرير منظمة
 ساليبواأل الوسائل تطوير ستدعيا ما وهو، الدبلوماسيو  السياسي الينالمج في الفلسطينية

 المجلس دورةفي  تم ما وهو البحث عن تسوية تكريس في ستخدما الحدث هذا بيد أن، دواتواأل
رض جزء يتم تحريره من األأي  على عالن دولة فلسطينيةوعلية تم ا . بالجزائر 1988 الوطني

 . (37ص، 1990، العباسي) الفلسطينية
الفلسطينية في ذلك الحين حركتان إسالميتان هما حركة الجهاد الساحة على  وبرزت

ونافستا ، خلق واقع نضالي جديدعلى  اللتان عملتا، االسالمي وحركة المقاومة االسالمية حماس
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، تمثيل الشعل الفلسطيني بدعوي أنها لم تعد تتمتع بشرعية أحادية التمثيلعلى  منظمة التحرير
وهو ما دفع منظمة التحرير للتشبث بالمخرج السياسي . األرضعلى  ةالوقائع الجهاديعلى  بناءاً 

والي االحتفاظ بأحادية التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من خالل عدد من ، لألزمة الفلسطينية
على  والقبول بدولة فلسطينية، 242وعلي راسها القبول بالقرار ، الطروحات الدبلوماسية الجديدة

 . م1967حدود 

 لما بعد مؤتمر مدريد الفلسطيني الدبلوماسي داءواأل المحلية المتغيرات: ثانيا
 : اوسلو واتفاق

إذ  ،بداياتها في اً كبير  اً سياسي اً ركود الفلسطيني ى المستو  على محليا المرحلة تلك شهدت    
 في عليها فرضت التي الدولية العزلة نتائج من كبير بشكل تعاني الفلسطينية القيادة كانت
إلى  المنظمة قاد ما وهو، األردنية العباءةودخولها بوفد مشترك تحت  ةالثاني الخليج حرب أعقاب
 فيو ، الطرفين بين المتبادل عترافباال انتهت، يينسرائيلاإل مع سرية مفاوضات في الدخول
 معارضة الفلسطينية الداخلية الساحة على برزت 1993 سبتمبر في أوسلو اتفاق توقيع أعقاب

 تؤثر لم نهاأإال  تفاقاال لهذامن قبل اإلسالميين ومعظم القوي السياسية اليسارية على السواء 
المرحلة نتيجة  تلك في كبير بشكل توسع الذي الدبلوماسي شاطالن على حوالاأل من حالبأي 

فرصة التأسيس لطريقة جديدة في  تفاقبموجب هذا اال للفلسطينيينمنحت الدولية التي التطورات 
عبد ) الدبلوماسية الثنائية والمتعددة النشطة الىادارة الصراع والتحول النهائي من العمل المسلح 

 . (11: 2007، هللا

نتفاضة عقاب اي في أالفلسطين الدبلوماسي داءواأل المحلية المتغيرات: ثالثاا 
 : ىاألقص

 ما وهيالثانية  الفلسطينية االنتفاضة هي الفترة تلك في حدثت التي المتغيرات أبرز كانت    
 نتائجها من كان التيو ، 2000 العام من سبتمبر في اندلعت التي ىقصاأل نتفاضةاب عرفت

، تهقيادو  الفلسطيني لشعبل والدبلوماسية يةقتصاداالو  السياسية النواحي في كبير تدهور مباشرةال
 الفلسطينية السلطةدفع  ما وهو، بشكل دراماتيكي عقب على راساً  ياً داخلاألمور  انقلبت فقد

 محليا يةسرائيلاإل الممارسات فضحعلى  تركز ةالفلسطيني للدبلوماسية جديدة مهمة على للتركيز
 . ودولياً  واقليميا
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 والتي 2006 عام الفلسطينية اتنتخاباال هو آخر فلسطينيا اً متغير  المهم الحدث هذا وتلي    
 الشلل من حالة خلق ما وهو، بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي حماس حركة فوز فرزتأ

 الفلسطينية منظمة التحرير وقعته ما لكل الرافضة حماس مواقف نتيجة والسياسي وماسيلالدب
 الفلسطينية الدبلوماسية على اً كبير  اً تأثير  المحلي العامل فكان لهذا، إسرائيل مع ياتاتفاق من
الدور  قبول بين ما تطلب جهدًا كبيرًا للموائمة وهو، عام بشكل الفلسطيني السياسي العملعلى و 

رضاء المجتمع الدوليو  حماس حركةل الجديد  ضد عقوبات ويتخدد بل الدور لهذا الرافض ا 
 . علية بناءاً  الفلسطينيين

إذ  ،2007 عام فيمن انقسام  حدث مما ياً اجتماعو  سياسيا أسو أ هو ما هناك يكن لم    
 أصبح فقد، عام بشكل الفلسطينية الوطنية القضيةب الضرر عظيم انقسام هذا عن تمخض
 تقودت أصبحوالتي  غزه في حماس حركةواخرى ل الغربية الضفة في قيادة الفلسطيني للشعب
 بين التناحر ستمراو . الغربية الضفة في للسلطةو  عباس للرئيس كلي بشكل مناوئة حكومة
عبد ) 2015و 2010فيما بين  في الطرفين بين مصالحة اتفاقمن  أكثر يعقتو  بالرغم الطرف

 . (45: 2007، هللا
على  الواقع السياسي الفلسطينيعلى  الباحث ان هذه الحالة االستثنائية قد أثرتويرى 

إلى  وتراجع كل مساعي التسوية، تراجع الجهود النضاليةإلى  دتأو ، الصعيدين المحلي والدولي
مؤسسات المجتمع إلى  المتأنيةالسلطة الفلسطينية  اتجاهوالي ، طريق مسدودإلى  حد الوصول

تعزيز إسرائيل إلى  اتجاهوالي ، جهةالدولي والتخلي عن الرعاية االمريكية للتسوية من 
الباحث ان هذه يرى  كما. أخرى  جهةمن ، القدسعلى  تعزيز قبضتهاعلى  االستيطان والعمل

غزة فيما بين سنتي على  فرصة تكرار عدوانها إسرائيلت أعطالحالة االستثنائية هي التي 
  . 2014و 2008
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 الثاني المبحث             
 الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل على قليميةاإل المتغيرات أثر         

 : تمهيد

لها خال منإذ  ،الفلسطينية الدبلوماسية في ياأساس عنصرا قليميةواإل العربية القناه شكلت
 الدول عضويةإلى  ذلك ويرجع، معا والدولي قليمياإل الصعيد على العمل الفلسطينيون ستطاع ا

يرانو  تركيا مثل قليميةاإل الدول ية بعضأهم جانبإلى  الدولية المحافل كافة في العربية على  ا 
إلى  دىأ ومرموقاً  مهماً  دوراً  الفلسطينية الدبلوماسية منح ما وهو. الصعيد الدبلوماسي الدولي

 هدافواأل المواقفدول اإلقليم  تبنيإطار  في الدولية المنظمات داخل المواقف من العديد بلورة
 . (4: 2013، ري ضب) العادلة الوطنية الفلسطيني الشعب بحقوق  المطالبةب المتعلقة الفلسطينية

قليميًا علىو  عربياً  المؤثرة طرافاألأهم  لدور استعراض يلي وفيما  : الدبلوماسية الفلسطينية ا 

 : جامعة الدول العربية() العربي المتغير: اوالا 
 فقد، إنشائها منذ العربية الدول جامعة من كبير دبلوماسي هتماماب الفلسطينية القضية حظيت
، العربية البالد أركان من ركن فلسطين نإ" تاليةال العبارة(1944 )سكندريةاإل بروتوكول تضمن
نه، الثابتة الحقوق  من فلسطين ستقاللاوأن ، بها المساس يمكن ال العرب حقوق وأن   أشد ليس وا 
 يجب نها  و ، فلسطين عرب على يقعآخر  بظلم اأوروب يهود مسألة تحلأن  من وعدواناً  ظلماً 
 . (13: 2002، الفتالوي ) العربية راضياأل على والمحافظةاليهودية  الهجرة وقف

 الدول ترى " فيه جاء ماأهم  منكان ، بفلسطين خاصاً  ملحقاً  الجامعة ميثاق وتضمن
لى الخاصة فلسطين لظروف نظراً  أنه العربية الدول جامعة ميثاق على الموقعة العربية أن  وا 
 فلسطين في عربي مندوب اختيار أمر جامعةال تولىت فعالً  هستقاللا بممارسة القطر هذا يتمتع
 فأمرها، دولة ألي تابعة غير بنفسها مستقلة تأصبح فلسطينوأن  اهأعمال في شتراكلال

 واختارت. فيه شك ال أمر الشرعية الناحية من الدولي هاستقاللاو  وجودهاو ، فيها الشأن ألصحاب
 ميثاق لوضع التحضيرية اتجتماعاال في للمشاركة للفلسطينيين ممثالً  العلمي موسى الجامعة
 رئيس الباقي عبد حلمي أحمد ذلك بعد وخلفه، التصويت حق له يكون أن  دون  من الجامعة
 . 23/9/1948 في أنشئت التي فلسطين عموم حكومة
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 الشعب باسم يتحدث فلسطيني كيان إنشاء في مهماً  دوراً  العربية الجامعة لعبتو      
 أرض بال لشعب شعب بالأرض  فلسطين بأن الصهيونية الحركة ادعاء على رداً ، الفلسطيني

 قرار مسألة ناقش والذي، 1964 عام، القاهرة في األول العربي القمة مؤتمر نعقادا أثناء ففي
 الشقيري  أحمد لسيدل اإليعاز في العرب والرؤساء الملوك قرر، األردن نهر مياه تحويل إسرائيل
 وشعب، الجامعة في عضاءاأل بالدول تصاالتها يتابع بأن العربية الجامعة في فلسطين ممثل

 تمهيداً  وذلك فلسطين الشعبأمور  لتنظيم المثلى الطريقة معهم ليبحث، وجد حيثما فلسطين
 . الزمة بهذا الخصوصال اإلجراءات التخاذ
 الشقيري  ورفع. الفلسطينية التحرير منظمة قيام في مهم دوركان للجامعة العربية وهكذا      
 التي الجهود حول، 1965 عام في اإلسكندرية في نعقدا الذي الثاني العربي القمة لمؤتمر تقريراً 
 التحرير منظمة قيام إلعالن تمهيداً  نفذها التي والخطوات، الفلسطيني الشعب لتنظيم بها قام

 التحرير منظمة يامبق فيه رحب قراراً  ذلك ضوء علىتخذ مؤتمر القمة العربي او . الفلسطينية
 فلسطين لقضية العمل مسؤولية تحمل في الفلسطيني الشعب ممثلة هااعتمادو  الفلسطينية
 استرليني جنية مليون  مبلغ على والموافقة، والدولي العربي الصعيدين على بواجبها والنهوض

 عضاءاأل الدول تؤديهاأن  على العسكرية الشؤون  لغير الفلسطينية التحرير لمنظمة األول للعام
قد و ، لها المعين المبلغ من أكثرب تساهم نأ الراغبة وللدول، الجامعة ميزانية في حصصها بنسبة
، سماعيلإ) الفلسطيني التحرير جيش إنشاءب المنظمة قرار، مؤتمرهم في والرؤساء الملوك أيد

2012 :70- 74) . 
 جدول على األولى الرئيسية القضية هيمنذ ذلك الوقت  الفلسطينية القضية تأصبح        

 لمحاربة، العربية الدول لجيوش موحدة عامة قيادة وتشكلت. العربية القمة مؤتمرات اتجتماعا
 اهتمت كما، لألركان رئيساً  رياض المنعم عبد والفريق، عامر على أول الفريق برئاسة، "إسرائيل"

 من عتبارهاا و ، الدولية المحافل في الفلسطينية القضية عن الدفاع في العربية الدول جامعة
 في المنعقد السابع العربي القمة مؤتمر فيو . الدولية المؤتمرات في هاير تث التي الرئيسية القضايا
 منظمةتكون  بأن باإلجماع تقرر 30/10/1974و 26 بين ما الفترة في بالمغرب الرباط
 مؤتمر وفي. الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل هي سواها دون  الفلسطينية التحرير
 الفلسطينية للجهود كامل عربي دعمتقرر و  1978 عام بغداد في عقد الذي التاسع العربي القمة
 الفلسطينية التحرير منظمة، الوحيد الفلسطيني الشعب بممثل والمتمثلة منها الدبلوماسية سيما ال
 . (3، 2011، العلي)
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اقف داعمة للشعب الفلسطيني تبني الموقف العربي متمثاًل بالجامعة العربية مو ، وهكذا
معة افكانت الج، حقوق الشعب الفلسطيني المشروعةعلى  كدت الجامعةوأ، العادلةوقضيته 

عن  االستغناءللفلسطينيين  ومن ثم من الممكن، تتعامل بشكل إيجابي مع القضية الفلسطينية
، الدعم العربي النفسي والمالي والسياسي في المحافل اإلقليمية والدوليةعن  ووالءالظهير العربي 

ما يحدث في فلسطين من خالل اتخاذ المواقف ع بمنأىن جامعة الدول العربية كولذا لم ت
لتنفيذ ولم تنعكس اإلى  الغالب طريقهافي  تاخدكانت هذه المواقف لم وأن ، الرسمية والمعلنة

 وال زالت تعتبر قضية العرب األساسية قضية الشعب الفلسطيني التي كانت بشكل ايجابي على
 . (6: 2011، العلي)

م عام تبني الموقف العربي الرسمي في خطوة جماعية غير مسبوقة المبادرة العربية للسالو 
إقامة دولة فلسطينية إلى  والتي دعت، العربية للسالم يل لجنة لمتابعة المبادرةكوتم تش، 2002

حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وحل متفق عليه لحل قضية  مستقلة على
ارية ووفقًا لهذه المبادرة فقد قررت اللجنة الوز ، في مقابل تطبيع كامل مع الدول العربية ،الالجئين

 الحقًا استند الفلسطينيون . بالدولة الفلسطينية عترافاألمم المتحدة لالإلى  للمبادرة العربية التوجه
كاملة للدولة الفلسطينية في عضوية على  العربية لتقديم طلب الحصول المبادرةقرار لجنة على 
 بالحصول 2012ن في العام ييوهو ما تحقق للفلسطين، الخطوة وحشد التأييد لهذه، المتحدةاألمم 
 . (14: 2012، صالح) صفة دولة مراقب باألمم المتحدةعلى 

الفلسطينية للجامعة العربية منذ توقف مساعي التسوية  وقد لجأت منظمة التحرير
مع القيادات العربية فيما ينبغي اتخاذه فيما يتعلق وذلك للتشاور ، مسدود طريقإلى  ووصولها

الضغوط الدولية التي تقودها الواليات المتحدة  وفيما يتعلق بموجب، يةسرائيلبالممارسات اإل
الوطنية في قضيتين  الثوابتالفلسطينيين لتقديم تنازالت مؤلمة تمس على  االمريكية التي تضغط

 إسرائيلبيهودية  عترافوإلجبارها على اال، الثوابت الوطنية وهما القدس والالجئينقضايا أهم  من
 . وهو ما يهدد مستقبل القضية برمتها

 يدلل، فلسطينيا العربية الجامعة دور يخص فيما استعراضه ما سبق كل الباحث انويرى     
 ومن بالكامل الفلسطيني للشعب الشامل النضال دعمت الجامعةأن  للشك مجاالً  يدع ال بما

 للفلسطينيين والدعم الدبلوماسي العون  تقديم في جهدا تأل ولم الدبلوماسي النضال ضمنة
 محور دوما كان ما وهو، الدولية والمنظمات المحافل مختلف فيولي األ العربية الدول كحاضنة
 . الفلسطيني الدبلوماسي للعمل ارتكاز
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 : التركي الدور: ثانياا 
 عبد السلطان عهد منذ المسلم التركي الشعبلدى  هامة مكانة الفلسطينية القضية حتلتا
أي  على الحصول منقانونيًا  ومنعهم فلسطين في حقااليهود  منح رفض الذي، الثاني الحميد
 مسكفأ تركيا على المختلفة الحكومات تعاقبتو . عليها يهودية ةدول قامةإل فلسطين منأرض 

 هم ممن شعبها وحقوق  الفلسطينية للقضية تأييداً  قلأ هؤالء يكن ولم، السلطة بزمام العلمانيون 
 في اتخاذها تم والتي الفلسطينية للدبلوماسية المؤيدة الدبلوماسية القرارة من العديد فهناك، قبلهم
 مع الدبلوماسي التمثيل مستوي  خفض مثل، إسرائيل مع عالقات تقيم علمانية حكومات ظل

 احتجاجاً  م 1956 عام بيبأ تل من التركي السفير وسحب، عمالباأل قائم درجةإلى  إسرائيل
وهو  تركيا في العلمانية القيادات أبرزأحد  أن عن ناهيك، مصر على الثالثي العدوان على
 ورافعة داةأ وكان السبعينيات في الفلسطينية التحرير لمنظمة حاضنة بمثابة كان جاويدأ بوالند

 نهاأب م2002 سنة في إسرائيل ممارسات وصف من ولأ وهو تركيا في الدبلوماسي لنشاطها
 . (91: 2011، مطلقبو أ) أرض وصاحب محتل لشعب جماعية بادةإ

 تقارب حصل، 2002سنة  تركيا في اتنتخابباال التنميةو  العدالة حب فوز أعقاب فيو         
 حزب قادة جذورإلى  ذلك ويعود، يسرائيليوازي التقارب التركي اإل العربو  تركيا بين كبرأ

 مواقف تخاذاإلى  تركيا دفعت التي العوامل من عتبرتا  والتي سالميةاإل التنميةو  العدالة
، كبير بشكل الدولية المحافل وفي الدبلوماسي الصعيد على الفلسطيني الشعب مع تضامنية

 ضغوطإلى  التركية الحكومة بسببها تعرضت، قوية تأييد درجةإلى  هذه المواقف صلتوقد و 
 الفلسطينية للقضية الواسعو  القوي  ييدأالت على بقتأ تركياأن  إال، األوروبيينحلفائها  من قوية

 العادلة وقضيتهم للفلسطينيين األول الطراز من صديقة دولة تزال الو  كانتإذ  وشعبيا دبلوماسياً 
 . (13ص، 2011، عبد الحي)

تبنت  حيث، الفلسطيني الدبلوماسي العملتحفيز  في كبير بشكل التركي نفتاحاال ساهم    
 المسلوبة الفلسطيني الشعب وحقوق  الفلسطيني الدبلوماسي موقفاعمة للد جراءاتا  و  مواقف

 القدسو  القطاعو  الضفة من يسرائيلاإل نسحاباال قرار جانبإلى  تركيا وقوف في لتثتم
 القوي  موقفها عن ناهيك، الفلسطينيين الالجئين لقضية عادل حل ألمبد تركيا ودعم، الشرقية
 الضفة في ستيطاناال ضد الحازم التركي الموقف وكذلك القدس مدينة يمس تغييرأي  ضد

أو  اسالمي تركي طرفأي  نفإ القوية المواقف هذه من بالرغمأنه إلى  اإلشارة وتجدر، الغربية
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 -15: 2011، فارس) فلسطينأرض  على يسرائيلاإل الكيان وجود في يوما يشكك لم علماني
23) . 
 العالم في ومتزايداً  مهما دوراً  السياسية ومكانتها الجغرافي بموقعها، 2002 العام لعبت تركيا    

 عنة التعبير تم ما وهو الفلسطينية القضية في خصوصيةو  أهمية أكثر ودوراً ، واإلسالمي العربي
 حيث من تأثيراً  أكثر الفلسطينية القضيةفي  التركي الدور أصبحف. الجدد العثمانيين بمصطلح

 الوطنية لمواقفل مؤيدة علني بشكل تركيا وقفت فقد. الدول من بغيرة مقارنة الفاعليةو  الزخم
 وضع فقد، دوليةأو  قليميةإ ضغوط من الموقف هذا يجلبه بما مكترثة غير الفلسطيني للشعب
تركيا  تعاملت وقد، يأساس كالعب األوسط الشرق  ملعب داخلتركيا  التنميةو  العدالة حزب فوز

 . الفلسطينية لقضيةالجانب الدبلوماسي ل دعم هاأساس وسطيةأ شرق  بسياسةمن خالله 
 في التوازن  من اً نوع تركيا في الحكم سدةإلى  والتنمية العدالة حزب وصولحدث ألقد     

سرائيلو  الفلسطينيين من كل   بين تركيةال العالقات  جانبإلى  رجحت الكفةقول إن ال ويمكن. ا 
 األقصى نتفاضةا لجم في المفرطة القوة إسرائيل استخدام أعقاب في خاصة الفلسطيني الطرف
، فارس) 2010 مايو في التركية مرمرة سفينة نشطاء على يةسرائيلاإل البحرية عتداءا إلى  وصوالً 
2011 :25) . 
 وحرة قوية دولة نهاأ الحادثة هذه أعقاب في التنميةو  العدالة حزب بقيادة تركياواثبتت      
 حل على بالعمل مرمرة ملف نهاءإ ربطتو  إسرائيل تجاه اً حازم اً موقف اتخذت فقد، ةمستقلو 

 السنوات خالل بالقوة نفسها فرضت نهاأ كيفوبين  تركيا قوة عكس ما وهو، الفلسطينية القضية
 في عالقاتها وظفت وقد، وسطاأل الشرق  ومنطقة العربية المنطقة ومشكالت قضايا على القريبة
 في التنميةو  العدالة حزب نجح حيث، الفلسطينية القضية مساندة دعم لصالح المنطقتين هاتين
 خالل من التركية الفلسطينية العالقات تطوير ثم ومن ةالفلسطيني للقضية اإلسالمي البعد تطوير
، ابو مطلق) حماس حركةأو  ينيةالفلسط السلطة سواء الفلسطينية طرافاأل بكل تركيا عالقة
2011 :98) . 

الصعيد العربي على  دعم القضية الفلسطينيةإلى  الباحث أن الدور التركي قد أديويرى 
مراجعة حساباتها إلى  ية ودفعهاسرائيلالسياسية اإلعلى  ناهيك أنه أثر، يوروبواإلسالمي واأل

 . أساسي بشكل هفيما يتعلق بقطاع غزة والعداون علي فيما يتعلق بسياسة العنف الحربي
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 : ييراناإل الدور -ثالثاا 
 ممثلية رانيإ وجدتأ فقد، (عشر تاسعال )القرن إلى  بفلسطينالدبلوماسية إيران  عالقة تعود    
 الممثلية هذه وكانت. فلسطينإلى  يينيراناإل التجار من كبير عدد هاجرأن  بعد فلسطين في لها
 تقديم مثلأخرى  مناحي خذتأ نهاأإال ، يينيراناإل للتجار والتجارية يةقتصاداال بالشئون  تهتم
 تقارير عدادا  و  الفكري و  الثقافي اإلعالم ممارسة عن ناهيك، الزوارو  للقوافل والمساعدة الدعم

 . فلسطين في الوضع عن قليميةإ
تلك  طالبتقد و ، فلسطين نكبة أعقاب في كبيرة مظاهرات 1948 عامإيران  شهدت    

 ان يبادر ييراناإل الشعب وناشدت، للصهيونية بالتصدي، الكاشاني هللا آية بقيادة المظاهرات
 غالبية الغضب عم 1960 العام وفي. المنكوب الفلسطيني للشعب المساعدات رسالا  و  بالتبرع

 سرائيلإل ممثلية وفتح المتحدة الواليات مع تعاونه اواعتبرو ، الشاة نظام على يةيراناإل راضياأل
 فيما سرائيلإل ليسو  الفلسطينية التحرير لمنظمة الدبلوماسي التعاون  بتوجيه اوطالبو  خيانة بمثابة
 . المحتلة فلسطين يخص
 الثورة سبقت التي الفترة ففي، متنوعة بمراحل يةيراناإل الفلسطينية العالقات مرتولقد     
 الواليات مع القوي إيران  تحالف نتيجة يةمريكاأل بالتوجهات محكومة العالقة هذه كانت يةيراناإل

 نظاماً  الشاة نظام كانو ، يمريكاأل للنفوذ تام بشكل وتابعة منفذةإيران  فكانت، آنذاك المتحدة
 محكومة الفلسطينية القضية منإيران  مواقف جعل ما وهو، مطلق بشكل انمريكلأل الياً مو 

 تخاذا على قادرة المرحلة تلك فيإيران  تكن فلم، أكثر ال لسياساته ومنفذاً  يمريكاأل بالتوجه
 . (14– 13ص، 2011، عبد الحي) المطلوب بالشكل للفلسطينيين داعمة مواقف
 شكلتو ، الحديثإيران  تاريخفي  منعطفا م1979 عامإيران  في اإلسالمية الثورة شكلتثم     

 فقد، خاص بشكل الفلسطينية والقضية المنطقة تجاه يةيراناإل المواقف في وشامالً  تاماً  نقالباا
 على يتقدم موقف وهو. إسرائيل شرعيةفي  العلني بالتشكيك عهدهم الجدد طهران حكام ستهلا

 توقدم، إسرائيل مع كلي بشكل العالقات قطع تم الموقف لهذا وتأكيداً . بكثير التركي الموقف
 . لها مقرا لتصبح الفلسطينية التحرير لمنظمة كهدية يةسرائيلاإل السفارة

وات شكلت رافعة طبعدة خ اإليرانيون الخميني قام  مامفي أعقاب التحالف بين ياسر عرفات واأل
رمضان من العام  20الخميني يوم  ماماأل نعالإ  للعمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني منها

من كل  من شهر رمضانخيرة األ الجمعةله  إخطار يوما للقدس وجعلة يوما عالميا 1979
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بتشكيل جيش المستضعفين وهو ما عرف بجيش  أمراً  26/11/1980بتاريخ  ارهصدوا  ، عام
اقترح آية  1984في العام و . تحرير القدسهو لهذا الجيش  اً هدفوضع العشرين مليون وأعلن 

انت فكرة نها كألم تنفذ الفكرة إال وأن . هللا حسين منتظري إنشاء جامعة للفلسطينيين في إيران
الفلسطيني  لوماسيفاعلة لدعم النشاط الثقافي الفلسطيني بما يصب في مصلحة العمل الدب

 4/12/1990سالمي عن فلسطين في إيران بتاريخ إول مؤتمر أعقد وقد . بشكل إيجابي
نتفاضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يوم للتضامن العالمي مع اال صستجابة لفكرة تخصيا

نقل السفارة  اإليرانيون  ناهيك عن إدانة، دبلوماسي لنضال الشعب الفلسطيني المشروعكدعم 
دعم اإليرانيين للقضية الفلسطينية وااليمان بمشروعية و ، القدسإلى  ية من تل ابيبسرائيلاإل

عالم الفلسطيني ج ذلك بإنشاء مركز اإليتو تالنضال الوطني الفلسطيني المسلح والدبلوماسي و 
العالم إلى  ةعالمية موجهه باللغتين الفارسية والعربيا  فارسي وهو رسالة دبلوماسية و القسم ال

 . جمعأ
رفض التدخل بالشأن الداخلي  تنص علىو ، ولقد كانت السياسة الفلسطينية الرسمية واضحة    

في المقابل ترفض السياسة الفلسطينية التدخل في الشأن اإليراني ، ألي من الدول األخرى 
المتبادل لخصوصية كل  حترامدولة هي االأي  والعالقة التي تطمح إليها السلطة مع، الداخلي
القومي األمن  مع منظومة يتعارضواألهداف التي تسعى لتحقيقها بما ال ، ومصالحها، دولة

ة الدبلوماسية الفلسطينية من ستفادالعربي وهو موقف دبلوماسي متوازن تماما وقائم على اال
 . قليميةإ محاور في اإلقليمية دون الدخول ى التغيرات والقو 

 
 المجال فيرض األ على وموجوداُ  الفلسطينية للقضية داعما ييراناإل الموقف استمر    

 اإليرانيون أسس  فقد. المسلحة الفلسطينية للتنظيمات، العسكري  والحقا، والدبلوماسي السياسي
 لم الدعم هذا ولكن. سنوياً  فيه وتحتفل، للقدس عالمي يوم بتخصيص وقامت، ىقصاأل مؤسسة
 في بدأت التيإيران  ضد حربها في للعراق الفلسطينية التحرير منظمة تأييد نتيجة طويال يستمر
 إقامته تحديد بعد طهران في المنظمة ممثل طردإلى  الحقا التوتر وصل وقد، م1981 العام
 . يةيراناإل اإلسالمية الجمهورية في الفلسطينية للدبلوماسية ضربة شكل ما وهو فيها

 لبنان في اللبناني هللا حزب نجاح بعد الفلسطينية يةيراناإل العالقة في تحول حدثو 
 من الفلسطيني الجانبلدى  التجربة نفس ستنساخاإلى  يةيراناإل القيادة طمحت حيث، عسكريا
 تتوافق التي لتوجهاتها وفقا ةمنتقا فلسطينية فصائل مع والدبلوماسي العسكري  التعاون  خالل
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وحركة  اإلسالمي الجهاد لحركة ييراناإل الدعم فكان، المنطقة في رانيةياإل العقائدية ؤيةر الو 
 اإلمدادو  التدريب مستوي  على فتح لحركة التابعة األقصى شهداء كتائب ذرعأ بعضو  حماس

 مع كبيراً  تعاطفا إيران أبدت الفلسطينية اتنتخابالا في حماس حركة فوز أعقاب وفي. التمويلو 
 وذلك، خاص بشكل العسكري و  الدبلوماسيو  السياسي التمكينو  الدعم سبل لها قدمتو  ركةالح
 حماس وطالب الفلسطينية اتنتخاباال نتائج رفض الذي العالمي الدبلوماسي الحراك مواجهة في
 24: 2011، هبو طأ) الموقعة الدولية اتتفاقباال عترافواال، العنف نبذو ، إسرائيلب عترافباال
–30) . 

 الواليات بين صدام ساحة خاص بشكل الفلسطينية وماسيةلوالدب الفلسطينية القضية مثلتو     
يرانو  يةمريكاأل المتحدة  السلمية مليةالع تنشيطإلى  يةمريكاأل المتحدة الواليات سعت فقد، ا 
 شريك باعتبارها المتحدة الوالياتإلى  إيران نظرتو ، يةسرائيلاإل للمصلحة وفقا دفتها وتوجيه
 العسكريةو  الدبلوماسية السبل بكافة مواجهتها يتوجبأنه و  المنظم رهاباإلو  "البلطجة" في إسرائيل

، الشافي عبد) الفلسطينيين اإلسالميين مع وعسكري  دبلوماسي التقاء نقطة شكل ما هوو 
2004 :12-13) . 
 تواجه واحدة جبهة في الفلسطينية الفصائل تتوحدأن ولم تكن إيران تري ان من مصلحتها     

 الضفة تضم والتي الموحدة الفلسطينية الدولة إقامةأجل  من المفاوضات معركة في إسرائيل
 وذلك، العربية الدول باقي مع للسالم العربية المبادرة في الفصائل هذه تندرجأن أو ، غزة وقطاع

زالة، الفلسطيني الصف لتوحيد مصر تبذلها التي الجهودإطار  في  في وقع الذي نقساماال وا 
 الجهود إفشالإلى  سعت فإنها قد لذلك. حماس وحركة فتح بين م 2007 عام منتصف
 يسمى ما بين اً عربي – عربية اً انقسام ليصبح عميقهت بل، الفلسطيني االنقسام وترسيخ، المصرية

 الفلسطيني الدبلوماسي العمل على كبير بشكل سلبا أثر ما وهو "معتدلة دول"و "ممانعة بدول"
 (35: 2011، بو طهأ) الفلسطيني للشعب لوطنيةا الحقوق  تحصيل يستهدفكان ذي ال

ة منها في ستفادها بشكل إيجابي واالاستخدامقوة دفع يمكن  إيرانالباحث أن ويرى 
 ةيقضيران تعتبر فإ، لفلسطينيينالمتعلقة با الدوليةمحاولة لخلق حالة من التوازن في العالقات 

 الموقف يزال وال المحورية وسطاأل الشرق  قضية تعدها كما، جميعاً  المسلمين قضية فلسطين
 الفلسطيني الشعب لحقوق  ومؤيد داعم موقف وهو واضحا موقفا الفلسطينية القضية تجاه ييراناإل
قامةو  الوطني هاستقالل وتحقيق مصيره وتقرير حريته في  فلسطين على أرض دولته المستقلة ا 

 . وهو ما يمكن البناء علية في لعبة العالقات الدولية
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 ومن الجدير بالذكر أن ايراد قد وقفت هذا الموقف ألسباب عده منها رغبتها في الضغط
ورغبتها في عدم تحول الفصائل اإلسالمية عن سياستها ، الواليات المتحدةو  إسرائيلكل  من على 

ناهيك عن رغبتها في معاقبة منظمة التحرير التي ، إسرائيلالخاصة بموقفها من  االستئصالية
في  اإليرانيجانب العربي الخليجي في كل ما يتعلق بأمن الخليج وبحدود الدور إلى  وقفت

 . منظومته السياسية
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 الثالث المبحث             
 . الفلسطيني الدبلوماسي داءاألو  الدولية المتغيرات         

 : تمهيد
 في عضو دولة مركز على الحصول في الفلسطينية السلطة به منيت الذي خفاقاإل بعد    
 عضو غير دولةبصفة  مقعدال هذا على الحصول من الحقاً  تمكنت، 2011 عام المتحدة األمم
 من % 8. 64 شكل ما وهو، الفلسطينية بالدولة هااعتراف دولة 120 تأعلن وقد. 2012بالعام
أن  غير. العالم سكان من نسمة مليار %5. 5 زهاء ما يشكلأي  الدولي المجتمع أعضاء
 %72أن ، أي دولة 130من  أكثر كان 1994 عام قبل الفلسطينية بالدولة تاعترف التي الدول
 قبل ما فترة في الفلسطينية التحرير منظمة جهود نتاج كان فلسطين بدولة الدولي عترافاال من

 . أوسلو
 الدولي الصعيد على طويل دبلوماسي لجهد كمحصلة فلسطين بدولة الدولي عترافاال جاء    
 الدبلوماسي داءاأل على ثرتأ دولية متغيرات المسيرة هذه صاحب ولقد، عترافاال بهذا تتوج

 الدبلوماسي داءاأل على مؤثر عامل شكلت التي والمتغيرات العناصرأهم  من فكان الفلسطيني
 : (2013، عبد الحي) ييل ما الفلسطيني

 : المتحدة لوالياتزيادة الوزن السياسي ل: أوالا 
 العربي الصراع دائرة من مصر خروج من سبقها وما السوفييتي االتحاد نهيارا أعقاب في    
 المنطقة تأصبح، الكويتية زمةاأل تداعياتو ، قليميةاإل بحروبها العراق انشغالو ، يسرائيلاإل

 للواليات العليا المصالح ضمان على وقدرته يمريكاأل تأثيرلل ًا خصبةأرض اإلقليميةو  العربية
، البترول وتدفق، يسرائيلاإل القومي لألمن اً ساانعك تزال الو  كانت والتي يةمريكاأل المتحدة
 . (Zanotti ،2013 :7- 8) المصالح تلك لخدمة الجيوسياسية المنطقة مقدرات وتوظيف

 
 وجدت التيو  الفلسطينية القيادة على قوي  تأثير المنطقة في حدثت التي التغييرات لهذه كان    
، المتحدة الواليات بيد اللعبة اوراق %من99 نأالتسوية معتقدة  نهجإلى  للجنوح مضطرة نفسها
 فقد، الفلسطيني بالكيان عصف الذي التاريخي الدبلوماسي المنعطف كان المنطلق هذا ومن

 للمطالب تستجيبأن  آنذاك الفلسطينية التحرير بمنظمة ممثلة الفلسطينية القيادة اضطرت
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 وصوالً  مدريد مؤتمرو  واشنطن مفاوضات خالل من إسرائيل مع المباشر بالتفاوض يةمريكاأل
الذي  المبدأ أساس على وذلك إسرائيلب الفلسطينية القيادة قبل من الكامل القانوني عترافاالإلى 
 . السالم مقابلرض األ األمريكان اطلقه
 المنظمة القتإذ  ،الفلسطيني الدبلوماسي العمل في فارقة لحظة أوسلو اتفاق توقيع عتبرا     

 الدبلوماسي العملعلى  سوى  تبق لمو ، إسرائيلب تاعترفو  العسكري  العمل جمدتو  السالح
 كبير تطور حدث وهنا، الدولية وروسيا والرباعية اأمريك من بضماناترض األ لتحرير وسيلةك
للحراك الدبلوماسي  للفلسطينيين فرصة أوسلو اتفاق يإذ أعط ،الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل في

 وصارت، جميعا العالم أمام الفلسطيني الوجودو  فسهل ذلك عرض المسألة الفلسطينية، عالمياً 
 دبلوماسيال عملال أصبحو  الفلسطيني الدبلوماسي العمل أمام ةمفتوح الدولية المحافل بوابأ

 بالفلسطينيين تعترف التي الدول فياألقل أو على  العالم نحاءمختلف أ في علني بشكل
 . (8 - 6: 2013، عبد الحي) المشروعة بحقوقهمو 

 العربية الدول بقية قناعإل مدخال إسرائيلب الفلسطيني عترافاال المتحدة الواليات جعلت    
 عملتحيث ، الفلسطينية الدبلوماسية الخيارات ضيق ما وهو، (سرائيلإ) على نفتاحاال بضرورة
 المطالب مع اتساقاً  أكثر لتكون  الدبلوماسيةو  السياسية السلطة بنية تكييف على المتحدة الواليات

 الراحل على المتحدة الواليات مارسته الذي الكبير الدبلوماسي بالضغط تجلي ما وهو يةمريكاأل
 . صالحياته غالبية يسلبه وزراء رئاسة منصبباستحداث  للقبول عرفات ياسر
 السلطة مع التعامل في الدوالر بدبلوماسية عرف ما يةمريكاأل المتحدة الواليات وظفت    

 للسلطة غيرهاأو  اليةالم المساعدات ربطمن خالل ، أي عام بشكل الفلسطينيون  معو  الفلسطينية
 يوروباأل المحور على تأثيرالمن خالل و ، يةمريكاأل المطالب مع التوافق بمدي الفلسطينية

، الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل على واضح تأثير السياسة لهذه كان ولقد. السياسة نفس نتهاجال
، المتحدة الواليات من كبير دبلوماسيو  سياسيو  مالي بضغط قوبل المتحدة األممإلى  فتوجههم

 والموقف بالمزاج رتأثال شديد العالمي الصعيد على فلسطيني دبلوماسي فعلأي  وهو ما جعل
 من اً نوع كان المتحدة الواليات رغبة ضد تحركأي  أصبحو  سلباً أو  يجاباإ يمريكاأل السياسي
 الموافقة بدون  كثيرةعالمية  محافل في لتنجح الدبلوماسية تكن فلم، محسوبةال غير المغامرة

 يمريكاأل بالفيتو هيواج دوما كان الذياألمن  مجلسفي  التصويت ذلك ومثال، يةمريكاأل
 . (Zanotti ،2013 :7- 8) الفلسطينية المصلحة ضدو  إسرائيل لصالح
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اضعفت دور األسباب التي أحد  بهذا الدور األمريكي كان الفلسطينيةالباحث ان قبول ويرى 
األسباب التي أحد  كما كان، الدبلوماسية الفلسطينية في الدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية

 بالمماطلة والتسويف والعمل إسرائيلوفي استمرار ، خرى تهميش دور القوي الدولية األإلى  أدت
 . بشكل نهائي تسويتهعلى  أدارة الصراع دون العملعلى 

 : ي(وروباأل  االتحاد) يوروباأل  المتغير: ثانيا
 صلو والذي  الخارجية بالقضايا يتعلق فيما يةوروباأل الدول بين التناغمو  التناسق من بالرغم     

 المواقف في التباين من نصيب اكبر لها كان التي القضاياإحدى  نفإ، درجة عالية من التوافق
 نسباأل الطريق هي المفاوضاتأن  على تتوافق يةوروباأل فالدول، الفلسطينية القضية تجاهها
 قضية في يوروباأل التباين ويظهر ولكنه يختلف فيما وراء ذلك، يسرائيلاإل العربي الصراع لحل
 جراءاتإ اتخاذ تجاه التباين عن ناهيك، المتحدة األممب والعضوية الفلسطينية بالدولة عترافاال
لدي  يةوروباأل الدول تمثيل مستوي  وتجاه، الدولي للقانون  الدائمة مخالفتها جراء إسرائيل ضد

 من هابيةإر  كونها حيث من الفلسطينية التنظيمات من الموقفتجاه أو ، الفلسطينية السلطة
 . (11: 2013، عبد الحي) عدمه

 
 جميعها الرباعية بيانات وتعكس، للفلسطينيين األكبر الدولي المانح يوروباأل االتحاد يعتبر     

 2013حتى  عددها فاقوقد . سنوياً  بيانات عدة اللجنة تصدر حيث، يوروباأل الموقف
 على ومؤثر هام عالمي كمتغير يوروباأل االتحاد توجهات من هنا اعتبرتو ، بيان ربعيناأل

، المانيا(، بريطانيا، فرنسا) المؤثرة االتحاد لو د مواقف خالل من الفلسطيني الدبلوماسي الموقف
 :  نجد 2013-1994 بين ما الفترة خالل
 فلسطينية دولة قيام ةضرور  على موحد دولي دبلوماسي بموقف يةوروباأل الدول توافق -1

 في اتخذته الذي قرارها نص في تبين ما وهو، إسرائيل دولة جانبإلى  للحياة قابلة
 من بالموقف يختص فيما يوروباأل تحاداال دول بين التباين ولكن، 1996سنة فلورنسا

 عضو غير دولةحتى أو  المتحدة األمم في عضو كدولة فلسطين قبول على التصويت
 . 2012 العام تصويت في جري  كما الفلسطينيالدبلوماسي  الموقف على أثر ما هوو 
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 قلأ موقفةأن  إال، إرهابيه نهاأب حماس مثل فلسطينية حركات يوروباأل تحاداال يصنف -2
 الحركة من مقربينو  ممثلين مع مشاوراتو  لقاءات فيعقد، يمريكاأل الموقف من تشدداً 
 . رسميةال غير الدبلوماسية من كنوع

 من المقدمة المساعدات يةمريكاأل المتحدة الواليات كما سياً لومادب يوروباأل االتحاد ربط -3
 من دبلوماسية أكثرو  حدة بدرجة أقل كانوأن  الفلسطيني السياسي بالسلوك طرفة
إلى  فيه يدعو الذيو  المشهور الرباعية بيان 2006 مارس بين اصدرإذ  ،يينمريكاأل

 . (Intetnational Crisis Group ،2006) السالم مبادئب حماس حركة التزام
 

 قرارةأي  في للفلسطينيين حقيقيا مسانداً لم يكن  يوروباأل تحاداال قول إنمن هنا يمكن ال
 سياسيات ساندو  بل إسرائيل ضد فعلية إجراءاتأي  اتخاذ عن متنعا فقد، لصالحهم تتخذ
 إسرائيل مع التعاون  يوروباأل تحاداال عمق حيث 2008 أعقاب في وذلك، يينسرائيلاإل

 وحقوقهم الفلسطينيين مع العالقة حساب على اإلرهاب مكافحة مجال في دبلوماسيا
 مع يحدث لم ما هوو  المجاالت كافة في معهم دبلوماسياً  تشاورا يجري  وكان، المشروعة

 سياسيا واضح غير طرفاً  كان يوروباأل االتحاد وعلي وجه اإلجمال كان، الفلسطينيين
تجاه جميع  الدبلوماسيةو  السياسية الرمادية ويمارس الفلسطينيين بحقوق  يتعلق فيما

 االنحياز تمام منحازة مواقف يتخذ فكان إسرائيلب يتعلق فيماأما ، مطالبهم الوطنية
 . (209: 2008، صالح) لصالحها

 
الصراع  ًا تجاهحتي محايدأو  ي لم يكن طرفًا منصفاوروباأل االتحادالباحث ان ويرى         

مجرد دبلوماسية سطحية ال تتدخل في جوهر  االتحادمواقف  فلم تعد، يسرائيلالفلسطيني اإل
من  بتوجيه االتحادالعكس يعمل على  بل، حتي عمليةأو  المشكلة وال تضع حلواًل منصفة

، الدولية المقدمة للفلسطينيين السياسة األمريكية خصوصًا فيما يتعلق بموضوع المساعدات
طالما كانت هذه المساعدات مشروطة ومرتبطة بالموقف الدولي العام تجاه القضية الفلسطينية و 

 . األمريكية المتحدةرره الواليات والذي تق

 : البريكس( دول) BRICS مجموعة: ثالثاا 
 واالتحاد البرازيل دول من كل   على اطلق الذي المسمى "BRICS " البريكس كلمة تعني    

 على الدول هذه خارجية وزراء ستقرا فلقد، فريقياأ وجنوب الشعبية والصين، والهند، الروسي
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 المجاالت في تعاونها وتعمق الدولية مواقفها تنسيق على تعمل االسم بهذا ةمجموع تشكيل
 جنوب إليهم انضمتثم ، 2006 عام الترتيب حسب األولي االربع بالدول تأبد ولقد، المختلفة

 الحروفإلى  نسبة هكذا تسمي BRICS المجموعة تأصبحو  2010 العام في الحقاً  فريقياأ
 . لوائها تحت المنضوية الدول اسم من األولي
 حجم من %18و، العالم سكان من %43 ب تتمتع نهاأ من هميتهاأ  المجموعة هذه تكتسب    

 عضوين تمتع عن ناهيك، العالمي ستثماراال حجم من %53 على وتستحوذ، العالمي التجارة
 مصالح ظمهاولمع نووية دول منها ثالثةأن  كما، مناأل مجلس في دائمين بمقعدين منها

 بالقضية خاص اهتمام لديها يكون أن  من ثم فإن من المهم. العربية بالمنطقة عليا ستراتيجيةا
 . (BRICS ،2011) العربية المنطقة في الصراع محور تعتبر التي الفلسطينية

 للحياة قابلة فلسطينية دولة إقامةب الفلسطيني الدبلوماسي الموقف المجموعة يدتأوقد     
 القدس وعاصمتها، 1967 عام احتلت التي راضياألعلى  الغربية الضفة مع جغرافيا ومتصلة
 كما أيدت، بالتوافق والفلسطيني يسرائيلاإل الطرفين بين راضياأل تبادل مبدأ قبول مع الشرقية
 الصلة ذات المتحدة األمم قرارت أساس على يسرائيلاإل العربي للصراع السياسية التسوية

 بشكل الفلسطيني لوماسيالدب الموقف يدعم ما هوو  للسالم العربية المبادرةو  مدريد مؤتمر مبادئو 
. المتحدة األمم في الكاملة العضوية على لحصولل الفلسطينية لوماسيةالدب المساعي دعمو ، كبير
 للقانون  مخالفو  شرعي غير رتهواعتب المحتلة الفلسطينية راضياأل في ستيطاناال ادانتكما 
 طرافاأل بين المصالحةو  الفلسطيني الصف لتوحيد تبذل التي الجهود اهدعمجانب إلى  الدولي

، عبد الحي) ذلك لتأخير العربي الربيع وثورات اإلقليمية بالظروف كتراثاال وعدم الفلسطينية
2013 :12) . 
كونها تتكون ، ن هذه المجموعة شكلت رافعة للعمل الدبلوماسي الفلسطينيويرى الباحث أ    

أرض  احتاللوتقف بشكل واضح ضد ، حريات والحقوق المشروعة للشعوبمن دول تؤيد ال
ما يميز دول أهم  ولعل، حرياتهمشروع في سبيل نيل الشعب الفلسطيني الالغير وتؤيد نضال 

مواقف  تتخذوهو ما يجعلها ، قف خارج دائرة نفوذ الضغط األمريكيهذه المجموعة انها ت
ب حد كبير تصب في صالح التراكم الدبلوماسي الدولي في رصيد قضية الشعإلى  ارات حرةوقر 

خاصة عندما يتعلق األمر  ساسية في المحافل الدوليةالفلسطيني وتعتبر ركيزة مهمة وأ
 . (BRICS ،2011) القضية الفلسطينيةيخص  قرارأي  على بالتصويت
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 : اليابان: رابعا
، يينأساس لعاملين الفلسطينية القضية سيما ال قضاياهو  وسطاأل بالشرق  هتمام اليابانا  يعود    
 عن الناجمة النفطية بالصدمات عرف لما تفادياً  العربي النفط على الحصول ضمان األول
 نقيضة يدفع والذي ستقراراال دعمفيرتبط ب الثاني العاملأما . عالمياً  البترول سعارأ في رتفاعاال
 ال التي اليابان تنتجه ما بدل سلحةاأل لشراء التوجهإلى  المنطقة دول لدى االستقرار عدمأي 

 العالم مقارنة ببقية دول منافس سعرًا وجودة بشكل مدنية سلع تبيع فهي، تقوم بتصنيع األسلحة
 . (Japan Oil Imprts ،2012) بالمنطقة ستقراربا مرهون  مرأ وهو
 عالقاتاقامة الإلى  دعتو  السالم عملية باركت التي الدولإلى  لالنضمام اليابان سارعت     
سرائيلو  الفلسطينية السلطة بين  بفتح فقامت، دبلوماسيا الطرفين مع العالقات وعمقت بل، ا 

 بينما، 2007 حداثأ بعد هللا رامإلى  ونقلته 1998 عام غزه قطاع في لها تمثيل مكاتب
. سنوات بخمس يابانال مكتب فتح بعد طوكيو في الدائمة بعثتها مقر الفلسطينية السلطة فتتحتا
 يحاولون  انيينالياب كون ، العالم مستوي  على الفلسطينية دبلوماسيةداعمًا لل الياباني الدور يعتبرو 

 المنطقة بزيارة يابانيون  مسئولون  قامإذ  ،الفلسطينية السلطة مع دبلوماسيا التواصل دائما
: 2013، عبد الحي) 2012-1995 الفترة في الفلسطينية السلطة بمسؤولي مرة 15 جتماعاالو 

13) . 
فاليابان دولة ، دبلوماسي فلسطيني نافعالباحث أن العالقة الفلسطينية اليابانية مكسب ويرى     

بها يعتبر رافعة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني  واالتصال السياسيصناعية متقدمة ومتطورة 
مكتب تمثيلي لفلسطين في اليابان  إفتاحفإن ، أخرى من ناحية ، والصناعي والتقني والثقافي

دولة مهمة الفلسطينية في العالم وبماسية في مجال توسيع رقعة التغطية الدبلو  اً رائع اً إنجاز يعتبر 
يساهم بشكل كبير في إيصال المواقف السياسية الفلسطينية من خالل وهو أمر ، كاليابان

تأثيرًا في صياغة  كثرالدولي من قبل الدول األ التأييديوسع دائرة القنوات الرسمية وبشكل 
 . . المواقف الدولية
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 : دولياا  الفلسطينية للدبلوماسية الرئيسية المحاور: خامسا
 لهذهومن هنا يمكن . المراحل السياسية بالغة التعقيد من بالعديد الفلسطينية الدبلوماسية مرت

على  والتي أثرت 2014-1994 من الفترة في الفلسطينية الدبلوماسية بها مرت التي المتغيرات
 : النحو التاليعلى  تطور الوطنية الفلسطينية

 
 : 2000-1994 من الفترة -1

 ينتقالاال أوسلو اتفاق على عيالتوق أعقاب في الوليدة الفلسطينية الوطنية السلطة نشغلتا    
 بحتة دولية اتيتفاقاال تلك وكانت. تفاقاال هذا على مبنية إسرائيل مع متالحقة ياتاتفاق عقدل

 على منصبا آنذاك الفلسطيني الجهد كانو . العربية الدول بعض فيها تشارك حياناأل بعض وفي
بما يخدم الشعب  الفلسطينية العالمية والدبلوماسية الدولية العالقات شبكة توسيع كيفية

 . (Elaine ،200 :5) العادلة وقضيتهالفلسطيني 
 : 2006-2000 من الفترة -2

 ندالعبا نتيجة الفترة تلك في واالجتماعي والسياسي الدبلوماسي العام الفلسطيني العمل تأثر    
 خلفته ما ترميم على مجهودها تركز جلأن إلى  الفلسطينية بالسلطة حدا مما، األقصى نتفاضةا

 سرائيلإل السلبية الصورة ترسيخو  تعميقإلى  عمدت فقد، وخسائر وتدمير خراب من االنتفاضة
 من وذلك، واقليمياً  دولياً  ذلك لبيان وأدائها الدبلوماسية هاأدوات كل وسخرت، الدولي المجتمع في

 فقد، فلسطينياً  دبلوماسيا نجاحاً  اعتبر ما وهو، إسرائيل ممارسات على والتأكيد التركيز خالل
-Lie ،2007 :24) الفلسطينية القضية تجاه الدولي العام الراي توجهات على بالغاً  ثراً أ ترك
28) . 
 

 ترميم على للعمل تسخيره تم في ذلك الحين الدبلوماسي النشاط منآخر  جزءاأن  إال     
 والمنظمات الدول تلكؤ ظل في سيما ال، األقصى انتفاضة عن نتجت التي يةقتصاداال النتائج
 تضحا ما وهو، االنتفاضةتلك  على للفلسطينيين وعقاب فعل كردة بتعهداتها اإليفاء في الدولية

 المساعدات باستثناء بعدها وما نتفاضةاال فترة في المقدمة الدولية المساعدات قيمة تراجع في
السلطة والحيلولة دون انهيارها ألسباب على  في محاولة تعويضية لإلبقاء تحسنت التي العربية
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ومع قرار  جهةمع فشل مساعي التسوية األمريكية من  المأزمية وقد تزامن هذا الواقع اقتصاد
من بعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية ، باالنسحاب األحادي من قطاع غزة إسرائيل
حداث شلل في الجهود الدولية الراميةتعقد مساعي التسوية إلى  وقد ادي ذلك، أخرى  جهةمن   وا 
 . (21: 2013، الحي عبد) اساس حل الدولتينعلى  تسوية الوطنية الفلسطينيةإلى 

 : 2007-2006 من الفترة -3
 تركز لذا، الكثيرين على المفاجئة وقع حماس حركة لفوز كان 2006في يناير من العام 

 حركة لنجاح الدولية ثاراآل امتصاص على السلطة قبل من الفترة تلك في الدبلوماسي الجهد
 على مركزاَ  الفلسطيني الدبلوماسي العمل أصبح فقد، الفلسطينية اتنتخاباال في حماس

 لهذه يوروبواأل والدولي يمريكاأل الرفض وبين اتنتخاباال نتائج احترام كيفية الموازنة بين
 كيفية هي وسياسياً  دبلوماسيا السلطة واجهتها التي السياسية المعضلة فكانت. النتيجة
 في المشاركة وبين، العنف ونبذ والتطبيع السالم على تقوم ياتاتفاقب االلتزام بين التوفيق
أن  وتؤكد حتاللاال مع المبرمة ياتتفاقاال كل ترفض التي، حماس حركة تقودها حكومة
 الفلسطينية السلطة بين صراعإلى  قاد ما وهو، فقط المسلحة المقاومة هو للتحرير الطريق

 . ةغز قطاع  في السلطة على األخيرة بسيطرة انتهى حماس حركةو 
 : 2015-2007 الفترة -4
 ستمرا ناحية فمن، الفلسطينية الدبلوماسية أمام لتباساً ا المراحل أكثر من المرحلة هذه تعتبر    

 ممثلة اإلقليمية البيئةو  يالدول بالمجتمع ممثلة ةالدولي البيئة وغذت، حماس حركة مع التنازع
يرانو  بسوريا  التغذية عن ناهيك صريحو  معلن بشكل وذلك وتركيا وعدد من الدول العربية ا 

 فقد، لسلطةاعلى  الفلسطيني النزاع طرفي صراع نتيجة األثر كبير لها كان والتي يةسرائيلاإل
 بخصوصها القرار أصبحو ، للجميع قليميةإ لعب ورقة غزه خاصةو  الفلسطينية الورقة تأصبح

 . محصلة صراع نفوذ قوي بالمنطقة
 مستقلة فلسطينية بدولة الوعد على قائم دبلوماسياً  ي مواز  عمل هناك كانأخرى  ناحية من    
 الفلسطينية اآلمال تصاعدت حيث، 2008 عام االبن بوش جورج يمريكاأل الرئيس قبل من
 الفلسطينية للسلطةوحرج  دبلوماسية كبيرة ملأ خيبةإلى  الحقاً  تحولت والتي، الخصوص بهذا

 زيادةو  المفاوضات وتعثر، 2008 في غزه على يسرائيلاإل العدوان نتيجةبها  لحق تتمثل فيما
 األدنىي والتمسك الفلسطيني بالحد سرائيلالتعنت اإل نتيجة التفاوضي السلوكتعقد و  ستيطاناإل

 من عباس محمود الرئيسو  الفلسطينية السلطة يمنع لم غير أن ذلك، من الثوابت الوطنية
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، المتحدة األممب عضو غير دولة مقعد نيل هاأبرز  دبلوماسية انتصارات تحقيقو  قدماً  المضي
 الذي الفاتيكان اعتراف اخرهاكان  هالتي الدولة بهذه العالم دول غالبية اعتراف على والحصول

 . (17ص-14: 2013، عبد الحي) الفلسطينية بالدولة المسحي العالم من اً اعتراف ضمنيا يعتبر
بالمتغيرات السياسية التي  ل الدبلوماسي الفلسطيني تأثر كبيراً الباحث ان العميرى  من هناو      

الفلسطيني عماًل دؤوبًا ويتحرك في إطار ولقد كان العمل الدبلوماسي ، عصفت بالمنطقة والعالم
مستوي الجهود على  بيد أن حجم اإلنجاز لم يكن، امكانيات الفلسطينيين المتواضعة بشكل جيد

وذلك كون موازيين القوي الدولية كانت بشكل دائم ضد الفلسطينيين وضد العدالة ، المبذولة
وهو ما جعل ، ال تتفق وهواها وتضرب بعرض الحائط جميع مبادرات الحل التينسانية، اإل

 منها إنجازات عملية أكثرورمزية الجهد الدبلوماسي بسيطة على  اإلنجازات الفلسطينية المعتمدة
 أصبحفقد ، 2007عام الفلسطيني  االنقسامخصوصًا في الفتر التي اعقبت  الواقععلى أرض 

بب التشرذم والتشتت العام وذلك بس، التأثير األضعف تاريخياً على  الموقف الفلسطيني وقدرته
للفصائل الفلسطينية  واأليدولوجياتالمرجعيات  اختالفتجاه القضايا الوطنية المختلفة نتيجة 

  . خاصة فتح وحماس
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 الفلسطينية الوطنية الحقوق  على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير

 

 السياسي داءاأل تطوير في الفلسطينية الدبلوماسية دور: األول المبحث
 . للسلطة

 الثوابت عن الدفاع في الفلسطينية الدبلوماسية دور: الثاني المبحث
 . وتحقيقها الفلسطينية الوطنية

 . الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل بتطوير الكفيلة السبل: الثالث المبحث
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 األول المبحث          
 الفلسطينية للسلطة السياسي داءاأل تطوير في الدبلوماسيةدور      

 

 : تمهيد

 حثيثة بخطي القرن  على قاربت مسيرة مدي عليالفلسطينية و سارت الدبلوماسية 
 يناير في الفلسطينية الثورة انطلقت منذ أن، الفلسطيني الوطني للنضال العام باإلطار مرتبطةو 

 جميع على ومميزاً  هاماً  دوراً  ةيالفلسطين الدبلوماسية لعبتفقد ، اآلنحتى  م1965 العام من
 مهمة نجازاتإ تحقيق استطاعت وقد، صعاب من واجهته ما رغم والدولية اإلقليمية األصعدة

 . الدبلوماسيو  السياسي الصعيد على
 منذ الفلسطيني للشعب تمثيليال سياسيال لكيانا الفلسطينية التحرير منظمة فقد شكلت

، إنسانية قضيةإلى  القضية تحول لعدم السياسي جهدها كرستو ، 1964 العام في هاتأسيس
 حقوق  عن الدفاع خالل من الفلسطينية للقضية والوطنية السياسية الجذوة ذكاءإ على فعملت
 المكونة الفلسطينية صائلالف قوة تنامت 1967 هزيمة أعقاب وفي. المشروعة الفلسطيني الشعب
 مالنظا الجديد بمضمونها لتشكل المنظمة بنية في هيكلية تغييرات جرتفأ، التحرير لمنظمة
 . المعاصر الفلسطيني السياسي

 هي تشريعية مؤسسة متلكتاإذ  ،الدول تشكيل نمط على الفلسطينية المنظمة تتأسس
 اللجنة المجلس هذا وينتخب. للمنظمة العليا السياسات يرسم الذي الفلسطيني الوطني المجلس
 المختلفة المنظمة دوائر على تشرف والتي، المنظمة في التنفيذية السلطة تمثل التي التنفيذية

صدار وضع صالحيات ولها، المنظمة وزارات ثابةبم هي التي  ضافةإ، للعمل منظمةال لوائحال وا 
 . وغيرها اليةوم واجتماعية وعسكرية يةاقتصاد مؤسسات وجودإلى 

 بموجب، المجلس المركزي الفلسطينيبقرار من  1994 عام الفلسطينية السلطة نشئتأو 
سرائيلو  الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسلو ياتاتفاق توقيع ، 1993 العام من سبتمبر في ا 

 وقطاع الغربية لضفةالفلسطيني ل بنية وتركيب سلطة الحكم الذاتي المرحلي تفاقاال حيث شكل
 النظام في جذريا تغييراً  حدثأ كبير ثراأ الفلسطينية الوطنية ةالسلط نشاءإل كان وقد. غزه
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 والوظائف دوارواأل والمؤسسات الهياكل ى مستو  على، عام بشكل الفلسطيني السياسي
 . (53ص-51: 1998، هالل) والخارجية الداخلية والعالقات والتفاعالت
 وفد قاده فلسطيني دبلوماسي لجهد نتاج بمثابة الفلسطينية الوطنية السلطة إنشاء كانو 
 بعد ما مرحلة ميزت التي التغييرات وتعود، يينسرائيلاإل مع تفاقاال هذا صاغ الذي المنظمة
 داءاأل على ملحوظ تغييرإلى  أدى والذي الفلسطيني الدبلوماسي العملإلى  وسلوا اتفاق

 : النحو التاليعلى  وذلك عام بشكل الفلسطيني السياسي

 : المؤسسات مستوي  على الدبلوماسي تأثيرال: أوالا 
 ياتاتفاق ومحددات ضوابط وفق عملتو  الجديدة الفلسطينية السلطة مؤسسات نشأت

دارات ةأمني جهزةأو  ووزاراتأخرى  مؤسسات استحداث وجري . السياسية أوسلو  مدنية خدماتية وا 
 وقد، هي كما بقيت التي الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات مع جنبإلى  وجنباً  استمرارا

 المؤسسات جانبإلى  وعملت الفلسطينية سلطةلا قطامنإلى  المنظمة مؤسسات غالبية نتقلتا
 ياتتفاقالتي وقعت اال الجهة هي المنظمة كون  وذلك حياناألأغلب  في معهاأو  الجديدة
 . الوطني المجلس قرار خالل من الفلسطيني السلطة إنشاء صك وصاحبة

 الكثير تحقيقإلى  الفلسطينية السلطة تأسيس منذ الفلسطيني الدبلوماسي العمل أدىوقد 
 تأسيسل ليةيتكم عملية كانت والتي، المتخصصة مبانيوال والوزارات المؤسسات بناء مجال في

 لقضيةا حل صالحل الدبلوماسية مسيرةال أعقاب في الفلسطينية للسلطة السياسي البناء وتطوير
 شهدتها أنو  المرحلة تلك صاحبت التي واإلشكاليات النواقص بعض من وبالرغم. الفلسطينية

 أدى ما وهو المختلفة والوزارات للمؤسسات والهيكلية واإلدارية التنظيمية القدرات تطوير عملية
 على كيدأللت، 1996 بالعام تشريعية اتانتخابب تتوج الذي الفلسطيني السياسي النظام رتطويإلى 

 البشرية التنمية تقرير) اتنتخابباال ممثلة الديمقراطية تطبيقل الدؤوب وعملها، السلطة شرعية
1998 :47- 48) . 
 السياسية المؤسسات بناء طريق على جداً  مهمة خطوة التشريعي المجلس تأسيس شكلو      

 السياسي أالمبد تأسيسل بداية يعتبر ما وهو، الفلسطينية للسلطة ديمقراطية تجربة ولأل كانعكاس
 وسلطاته الفلسطيني السياسي بالنظام اً إيجابي ارتقاء يعتبر ما وهو الثالث السلطات بين للفصل
 على جديدة وممارسات مؤسسات دخلتأ اتنتخاباال هذهأن  المراقبين غالبية، ويرى المختلفة
تبلورت و  للسلطة السلمي والتداول لسياسيا التنافسنشأ  حيث، الفلسطيني السياسي النظام
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 ما وهو، ديمقراطي سياسي لنظام تأسيسوال، والقضائية التنفيذيةالتشريعية  الثالثة السلطات
 . (50: 1998تقرير التنمية البشرية . )الفلسطيني الدبلوماسي للعمل اً نجاز إ يعتبر

 

 : الثالثة السلطات بين العالقة على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: ثانيا
 فصل ودبوج الفلسطينية الوطنية السلطة إنشاء أعقاب في الجديد السياسي النظام تميز

 السلطات بقية على التنفيذية للسلطة طغيان هناك كان الواقع على بينما، نظريا الثالثة للسطات
 الثورية حالةالو  الفلسطينية التحرير لمنظمة السياسي اإلرث منها، عديدة عوامل بفعل وذلك

 كان الذي عرفات ياسر الراحل بزعامة السياسية القيادة تعيشها زالت وال كانت التي السياسية
بقيت اللجنة التنفيذية بقيادة ياسر  السياسية الحياة مفاصل على سيطرت طاغية بكاريزما يتمتع
 عرفات ياسر بقيادة التنفيذية اللجنة بقيت 1996 عام تانتخاباال أعقاب في تيح عرفات
 تقرير) الدبلوماسي الفلسطيني السياسي والقرار الفلسطيني السياسي النظام مجمل على تسيطر
 . (52: 1998، البشرية التنمية

 الوظيفة ممارسة خالل من والرقابية التشريعية مهامه ممارسة التشريعي المجلس حاول
 واضح دستوري إطار  وجود عدم همهاأ ، العقبات من الكثير اجهتو  محاوالتهأن  إال، به المناطة
 كرئيس موقعه بحكم واسعة بصالحيات الرئيس تمتع فيما، السلطات بين العالقة وينظم يحدد

 له مهد الذي مراأل، فتح لحركة رئيسو  الفلسطينية التحرير لمنظمة ورئيس الفلسطينية للسلطة
 بحكم فيه يرغب قرارأي  تمرير على قدرة منحهو  الفلسطينية السلطة على الكاملة السيطرة
 . (187ص، 2010، هالل) التشريعي المجلس مقاعد غالبية على فتح سيطرة

 بدون  جري  الفلسطينية السلطة في التنفيذية السلطة عملقول إن ال يمكن هنا ومن
إطار  يجادإ خالل منالحقيقة  والمساءلة المحاسبة من تهربتف، واضحة قانونية وقواعد ضوابط
 التنفيذية اللجنةو  الحكومة أعضاء ضمت التي، "الفلسطينية القيادة"عليه  طلقأ فاضوفض واسع

 عملت وقد. التحرير منظمة مؤسسات ضبع ورؤساء فتح لحركة المركزية واللجنة للمنظمة
 االجتماعية المهام حساب على ةمنيواأل السياسية بالقضايا هتماماال تركيز على القيادة
 جعلها الرئيس بيد الصالحيات تلك وجودأن  عن ناهيك، الفلسطيني البيت وترتيب يةقتصادواال
 . والمحاسبة للمساءلة خاضعه غير
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 الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التحرير منظمة بين العالقة تكن لم، أخرى  ناحية منو 
 التداخل أدىو ، منهما كل وصالحيات مسئوليات حدود حاسم بشكل اً معروف يكن فلم، واضحة

 ويعود، والصالحيات المهام الزدواجيةآخر  مصدر خلقإلى  والمنظمة السلطة مؤسسات في
 إقامة دون  حال مما، عنه المنبثقة والسلطة أوسلو تفاقال يةنتقالاال الطبيعةإلى  ذلك في السبب
 مستقلة فلسطينية دولة قيام مرحلةإلى  ترحيله تم الذي الفلسطيني الوطني للعمل جامعإطار 
 . النهائي الوضع قضايا جميع حل وبعد

، السلطة مؤسسات عمل ميزت التي والقصور الخلل ومظاهر السلبيات من الكثير برز
 أطراف من والتغيير صالحلإل دعوات انطالقإلى  السلبية المظاهر تلك تراكم أدى وقد

 ومن، فصائلال وقيادات، المدني المجتمع ومؤسسات، التشريعي المجلس مثل، مختلفة فلسطينية
 السلطة لمؤسسات تقييميا تقريرا أصدر الذي الدولي العمل فريق مثل خارجية أطراف

-1: 2006، دية بوأ) المختلفة السلطة مؤسسات في صالحلإل توصيات تضمن، الفلسطينية
 . (2ص

إطار  إنشاء من الفلسطينية الدبلوماسية حققته الذي التاريخي اإلنجاز من بالرغمو 
 نتفاضةاال كشفت فقد، دولة كل في موجودة عادة تكون  التي الفلسطينية للمؤسسات معياري 

 قبل من الفلسطينية السلطة مناطق احتالل إعادة من رافقها وما 2000 عام الثانية الفلسطينية
 مؤسساته وضعف، الفلسطيني السياسي النظام يعيشها التي األزمة عمق يسرائيلاإل حتاللاال

مكاناته قدراته وتراجع، وأجهزته  وغياب، الداخلي ستقرارالوااألمن  وتحقيق الخدمات توفير في وا 
 الفلسطينية األزمة من عمق مامو . الداخلي والعنف الفوضى من حالة نتشاراو ، القانون  تطبيق
 حسب منها كل عمل التي الفلسطينية السياسية للقوى  وموحدة واضحة رؤيةو  برنامج وجود عدم
 هذه تشكيل نتيجة منياأل الفلتان من حالة تفاقمتو  العسكرية ذرعاأل تنامت فقد، الخاصة رؤيته
 الدبلوماسية تكن فلم، الفلسطيني السياسي النظام سلطة عن بديلة سلطة المسلحة ى القو 

 إسرائيل تدميرب الذي انتهي، المؤلم الواقع هذا تجاه شيءأي  فعل على قادرة آنذاك الفلسطينية
 . كبير بشكل الدولة قيام مقومات تراجعبو  الفلسطينية السلطة ومؤسسات لمقرات
 الفلسطينية الدبلوماسية على لتضغط، 2001 العام في الدبلوماسية الدولية الخشنةتدخلت و      

 تزعمتها التي، الخارجية والضغوط للمطالبات الفلسطينية السلطة ستجابتا. داخليا المتهالكة
 الدستورية الجوانب في وتغيير إصالح بعمليات للقيام، خاص بشكل يةمريكاأل المتحدة الواليات

 الهدفأن  من الرغم على وذلك. اتنتخابواال ةمنياأل واألجهزة السلطات بين والفصل اليةوالم
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 الرئيس إضعاف كان الخارجية الجهات بها طالبت التي اتصالحاإل وراء من الحقيقي
، الوزراء مجلسإلى  منها كبير جزء وتحويل بها يتمتع التي الصالحيات وتقليص الفلسطيني

 السلمية العملية في تقدمأي  بين الربط تم حتى إنه. الفلسطينية السلطة أداءو  بنية تطوير وليس
يجاد، الفلسطيني السياسي النظام على التغييرات إجراء وبين  وكانت. جديدة فلسطينية قيادة وا 

 الفلسطيني الرئيس قبل من يساساأل القانون  إصدار هي صالحاإل عمليات في األهم الخطوة
 عام الوزراء رئيس منصب باستحداث المعدل يساساأل القانون  إصدار وبعدها 2002 عام

2003 . 
 السياسي النظام طبيعة تغييرإلى  يساساأل النظام على الدستورية التعديالت أدتو 
 كانأن  بعد برلمانيا –رئاسيا مختلطا نظاما الحكم نظام إذ أصبح ،السلطات بين والعالقة
حيث ، ومحاسبتها الحكومة أداء مراقبة على وقدرته التشريعي المجلس دور من عزز ما، رئاسيا
. التشريعي المجلس من مساءلته تمت ال الذي للرئيس تابعة كانتأن  بعد، هأمام مسئولة تأصبح

 ومؤسسة، الفلسطيني الرئيس بين توزعتحيث ، وبرأسين مزدوجة التنفيذية السلطة تأصبحو 
 أعمال على واإلشراف، العامة السياسات وتنفيذ وضع عن مسئوال صار الذي الوزراء مجلس
 . (10: 2006، أبو دية) ،العامة والمؤسسات والهيئات الوزارات اختصاصات وتحديد، الوزراء

 بين الفصل مبدأ نظريا ولوقد أنجزت  الفلسطينية الدبلوماسيةأن الباحث يرى  وهنا
، دولةأو  سلطة يأل المكونة الثالثة السلطات وصالحيات شكل بلورة خالل من السلطات
 مبادئ همأل تطبيقاً  عتبري ما وهو 1996 عام في تشريعية اتانتخاب ألول زهانجاإإلى  باإلضافة

 يجد لم التوجه هذاأن  إال، الثالثة، لسلطةل سلمي وتداول اتنتخاباال في المتمثل الحكم الرشيد
 اندالع اهمها خاصة ظروف من الفلسطينية راضياأل به مرت ما نتيجة أكثر للتقدم طريقة

 السلطة تقويض على الجاد وعملها الموقعة اتتفاقمن اال إسرائيل وتنصل األقصى انتفاضة
والذي  المرحلة تلك في والقيادة الفلسطينية للسلطة السياسي داءاأل سوء عن ناهيك، الفلسطينية

 . الجادةالمالي واإلداري وغياب الشفافية والمحاسبة  القسدتمثل في انتشار 

 : الفلسطيني المدني المجتمع على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: ثالثا
 ونواد خيرية جمعيات من األهلية المنظمات، كانت دولةأي  في، المدني المجتمع يضم

 ملةالعا والمصالح الضغط جماعات ما يضمك، الخاص للقطاع ممثلة ومؤسسات ورياضية ثقافية
 العمال نقابات مثل واسعة قطاعات عن ناهيك المجتمعية والتنمية نساناإل حقوق  ميدان في
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ومن  ديني اساسعلى  المدني المجتمع مؤسسات يصنف من هناكو ، المهنية حاداتتواال
فيجعله  المدني المجتمعفي حدود  البعض وسعتوي، اساس علماني ديمقراطيعلى  يصنفها
 . والعائلية القروية الروابط يشمل

 وقطاع الغربية الضفة في الدبلوماسية بالطرق  الفلسطيني المدني المجتمع قطاع تطور
 بين ادي للتداخل ما وهو، حتاللاال ضد النضال واقع من ناهضاً  1967 العام حرب بعد غزه

 الطابع كانف، األخرى  واالقتصادي يجتماعاال والتنظيمي السياسي العمل وجوانب، العمل
 الفلسطيني الدبلوماسي الجهد على اً وقائم سياسياً  اً مرتبط هتطور  كان ولذا، الغالب هو السياسي

 لمكونات صادرًا عن دبلوماسياً  جهداً أو  رسمياً  اً دبلوماسي جهداً  كان سواء حياناأل غالب في
 . (29-27: 1995، عمرو ابو) المدني المجتمع

 المجتمع صيانة في هاماً  دوراً  الفلسطيني المدني المجتمع مؤسسات من العديد لعبت
 بين تنسيق هناك وكان. تواجهه التي للمشكالت الحلول بعض وتقديم مكوناته وترابط الفلسطيني

 نتيجة تكاملي عملإلى  ومؤسسات المجتمع المدني مما ادي الفلسطينية الرسمية وماسيةلالدب
 العمل يخص فيما حكوميةال غير والمؤسسات الرسمية للمؤسسات اليةالنض هدافاأل وحده

 فيما الفلسطينية السياسية للمواقف داعمة مواقف دائما مواقفها فكانت، الفلسطيني النضالي
 ابو) المسلوبة الوطنية حقوقه نيلو  ستقاللباال هحلم الفلسطيني الشعب نيل على العمل يخص
 . (29ص-27: 1995، عمرو

 المجتمع مع العمل خاللمن  مهما دوراً لعبت  الفلسطينية الدبلوماسيةيري الباحث ان 
 أعمال على والرقابة االجتماعية والعدالة الديمقراطية المبادئ وتعزيز التثقيف قضايا في المدني
 السياسات بلورةأجل  من والضغط، التي ترتكبها السلطة الفلسطينية االنتهاكات حصرو  السلطة
 رؤية عن عبرتأنها و ، الفساد ومحاربة والشفافية صالحباإل والمطالبة، والتشريعات والقوانين
وطالبت كمجتمع ، العام والقطاع دارةواإل السياسي والنظام الحكم قضايا تتعلق ومواقف

 مباشر غير بشكل أدى ما وهو الفلسطينية السلطة مؤسساتفي ، القرار صناعة في بالمشاركة
 . عام بشكل الفلسطيني الشعبلدى  السياسي داءواأل العمل مناخ تطويرإلى 

 : الفلسطيني فصائليال العمل على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: رابعا
 فصائلال تعدد الرئيسية سماتهأحد  ويعتبر الفلسطيني السياسي العمل يميز مما
 الفكرية الفلسطينية التنظيمات مشارب تعددإلى  التعدد هذا نشأة وتعود، السياسية والتنظيمات
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 شكلتحيث ، الفلسطيني النضال في المتعددة األيدولوجيات هذه ضمن هاانخراطو  والثقافية
 الحقاأخرى  منظمات تأنش كما. التنظيمات هذه لكل الجامع اإلطار الفلسطينية التحرير منظمة
 حضورها لها أصبحو  الفلسطينية التحرير منظمة لواء تحت منضوية تكن ولم ديني طابع ذات

 . الواقع أرض ىعل ةجماهيريال وقوتها وقاعدتها
 في المتمثل الفلسطيني السياسي النظام عناصرأهم  والدينية العلمانية التنظيمات شكلت

، لعقود فتح الفلسطيني الوطني التحرير حركة عليها هيمنت والتي الفلسطينية التحرير منظمة
 جانبإلى  والتوافق الوحدة أساس على التحرير ومنظمة والحركات هذه بين العالقات فقامت

 المنظمة تيار بين، األخرى و  الفينة بين ما، تحدث كانت التي الخالفاتأن  إال، الوطني جماعاإل
 ويحول الفلسطيني السياسي للنظام تطوير يأل تقويض عامل دائما كان اإلسالمية والحركات

 . حقيقية ديمقراطية ممارسة دون 
 لألحزاب الوطنية العالقات لترتيب جداً  هامة مكانة الفلسطينية الدبلوماسية ولتأوقد 

 هذه بين ودية وعالقات عام توافق وجود على دائم بشكل تعلم فكانت، الفلسطينية والحركات
 ضد الفلسطيني النضالي العمل صيخ فيما مشتركة يةأرض على االلتقاء خالل من التنظيمات

 في رئيسيو  محوري  دور   لعب الفلسطينية والتنظيمات للحركات تاحأ ما وهو، الصهيوني العدو
 . (33: 2003، الزبيدي) الفلسطيني الوطني النضال

 الخالفات حدة زدادتوقد ا أوسلو ياتاتفاق أساس على الفلسطينية السلطة إنشاء ومع
 غيرالتنظيمات الو  التحرير منظمةلواء  تحت المنضوية الفلسطينية التنظيمات بين واالستقطاب

 السلطة في تنظيمات تشارك وجودإلى  أدى مما، اإلسالمية التنظيمات وهي تحتها منضوية
 مع للتعامل االستعداد في المعارضين بين اختالف مع، لها ومعارضة السلطة خارج أخرى و 

 مؤسسات دور انتهاء السلطة إنشاء كرسقد و . معها التعامل وكيفية السلطة تلك وجود حقيقة
 الذي األدنى الحد برنامجفق و  القرارات تخاذال، اً شكلي ولو هإطار  من شكلته وما التحرير منظمة
 . الفلسطينية الفصائل بين يجمع كان

 الفصائل بين واألدوار العالقة يحكم كان الذي الوضع اختلففقد ، ومهما يكن من امر
 التعددية حالة ومن، والتنمية البناء حالةإلى  والتحرير المقاومة حالة من انتقلإذ  ،الفلسطينية
، واحدة مركزية سلطة فيه تسيطر وضع، إلى شكليا كان مهما، المواقف السياسية في والمشاركة

دارية ةأمنيو  مدنية أجهزة ببناء وتقوم، واحد تنظيم عليها يهيمن  وتعزيز سيطرتها لفرض، وا 
 . (82-80: 1998، هالل) المجتمع على وسلطتها نفوذها
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 : الديمقراطيةو  ينتخاباال  النظام على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: خامساّ 
 لألفراد تسمح نهاكو  وذلك، السياسية للمشاركة الهامة الوسائلإحدى  اتنتخاباال تعتبر
 بصفتهم سواء العامة السياسية الحياة في الواسع نخراطباال المجتمع شرائح وكافة والجماعات

 العادي المواطن اتنتخاباال وتعطي، مجتمعية هيئاتو  مؤسساتأو  حزابأ خالل منأو  الفردية
 والمشاركة الديمقراطية قيم يعزز مما، العامة والحياة السياسية العملية رسم فيللمساهمة  الفرصة
 أداء تطويرأو  وتغيير السياسي صالحاإل وسائل من يةأساس وسيلة كونها عن ناهيك، الشعبية
 .  كانت بلد يأل سياسي نظامأي 

 السياسية التعددية في ويؤثر، الديمقراطية الحياة في مهماً  دوراً  ينتخاباال النظام ويلعب
 وتركيبة شكل وفي، للشعب المنتخبة السلطات تمثيل مدى في مهم تأثير لهأن  كما، والحزبية
 النظام شرعية مدى في مهم دور له ينتخاباال والنظام. السياسي النظام في تاليوبال الحكومة

 النظام مقومات من ياً أساس مقوماً  تعد   والنزيهة الحرة الدورية اتنتخاباالف، وديمقراطيته
 الشعيبي، هالل) الوطني وأدائية السياسي النظام شفافية لتجديد مهمة ليةآو ، الديمقراطي
 . (10: 2001، واخرون 

 عن تمخض الذي الفلسطيني سياسيال العمل هو اتنتخاباال ال جراء ساساأل كان
 ثمرة من ثمرات الدبلوماسية الفلسطينية 1995عام ات الفلسطينية نتخابتعتبر االإذ  أوسلو اتفاق

 الدبلوماسي للنجاح يعود اً سياسي اً نجاز إ اتنتخاباال تلك جراءإ اعتبر فقد، عبر مفاوضات التسوية
 يمكنأو  ةغز قطاع و  الغربية الضفةأرض  على فلسطينية وطنية سلطة تأسيس في الفلسطيني

 سهاأر  وعلي اتنتخاباال لتلك سياسية قوي  عدة مقاطعه ورغم. الفلسطينية للدولة نواة عتبارهاا 
وأن  ديمقراطي مناخفي  تمت اتنتخاباالأن  إال، عنه نتج وما أوسلو اتفاق رفضت التي حماس
 السلطة مؤسسات على اً تلقائييسيطر  كان الذي المنظمة في يساساأل للتيار السيطرة كانت
 . عرفات الرئيس ورمزية الثورية الشرعيةإلى  استند والذي، الناشئة

 التي الفلسطينية الدبلوماسية نجازاتإأهم  إحدىات تعتبر نتخاباال أن الباحث وهنا يرى 
 على السياسية والتعددية بالمشاركة يتعلق يأساس حق ممارسة من اخالله من الفلسطينيون  تمكن
 الذي تشريعيال سلمجلا نواب ختيارمن ا تمكنواحيث  طويالً  منها احرمو  التي الوطنأرض 
، المختلفة مؤسساتية أداءفي و  الفلسطيني السياسي النظام في نوعية نقلة شكل ما وهو، يمثلهم

 في تماما حصل ما وهو. ونتائجها اتنتخاباال بتلك دولي اعتراف علىالفلسطينيون  حصلقد و 
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 للمرة إجرائهافإن  الفلسطينية اتنتخاباال نتائج آنذاك رفض قد العالم كان ذاا  و  2006 اتانتخاب
 الفلسطيني السياسي النظام تطوير على العمل استمرار على فلسطيني كيدأت بمثابة كان الثانية
 البرامج على ايصوتو وأن ، قيادتهم ايختارو وأن  للفلسطينيين الفرصة إتاحة خالل من دائم بشكل

 . السياسية العملية في كلمة لهم يكون وأن ، المختلفة السياسية

 : الفلسطينية السياسية الثقافة على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: سادساا 
 وفهم توضيح في مهم دور مجتمعأي  في السائدة السياسية الثقافة لتحليل زال الو  كان

 اتتجاهواال الميول تمثل ةالسياسي فالثقافة، المجتمع لهذا السياسي النظام قدراتو  مكانياتإ
أن  كما، معين سياسي نظام حول والجماعات األفراد يكونها التي والتصورات المعتقداتو  والقيم
 باإلضافة، السياسية العمليات في المجتمع فرادأ تأثير لفهم مهماً  عامالً  تمثل السياسية الثقافة
 . النظام تطورو  تنمية في المؤثرة العوامل من ياً أساس عامالً  كونهاإلى 

 حالة نتيجة، ومتناقضة مختلفة عوامل تأثيرل الفلسطينية السياسية الثقافة تعرضت لقد
 يجتماعاال للنظام الفلسطينيين امتالك عدم ونتيجة، مختلفة دولإلى  اللجوءحالة و  حتاللاال

 السياسية والعمليات التفاعالت كلعلى  يحتوي ، موحد نسق في والمستقر /الموحد االقتصادي
 سياسية ثقافة وتعمم تبث التي والقوة الدولة غيابنتيجة و ، والثقافية يةقتصادواال يةجتماعواال

 الفلسطيني السياسي الوعي شكل الذي الخاص الفلسطيني المجتمعي لنظاموذات صلة با محددة
 . (8ص-7: 2006، حرب) السنيين مر على

 في دور، واحدن آ في، الدبلوماسيو  الثوري  وعملها الفلسطينية التحرير لمنظمة كان
 كانت عمل أساليبو  قيم معها حملتقد و ، فلسطينية لعقود من الزمنال السياسية الثقافة رسم

 فصائلي وتمثيل سياسية تعددية وجود من فبالرغم. العربي محيطها من كثيرة نواحي في انعكاساً 
 وصنع القرار تخاذا في فعلية مشاركة هعن ينتج لم ذلكأن ف، الديمقراطية أشكال من شكالً  يعتبر

 المحاصصة بنظام والتمسك، النفوذ وفردانية السلطة حتكارا آنذاك السائد كان حيث، السياسات
 والقائد للفصيل الوالء حاللا  و  والتخطيط التنظيم غياب عن ناهيك، المسائلة وغياب، الفصائلية

 . من المؤسسة والقيم بدالً  لزعيماو 
 تعاظم الذي السياسي اإلسالمأو  الديني تجاهباال الفلسطينية السياسية الثقافة تتأثر  كما

 يمتلك والذي، والجماهيرية السياسية وأطره ومؤسساته تعبيراته توسعتالذي و ، وقوته هتأثير 
ذلك النظام  استطاعقد و ، الحياة جوانب مختلف حول ومواقف ومفاهيم وتصورات ولوجياأيدي
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 من واسع قطاع وتنشئة تعبئة في وعمل. السياسية وآراءه توجهاته يتبنى واسع   جمهور   جذب
، اإلسالمي المجتمع بناء هدف عن واضح تعبير في، الحل هو اإلسالم شعار طارحا، الجمهور
 مجاالت كل في إسالمية ومصطلحات لمفاهيم االعتبار معيًدا، والسلطة القوة المتالك والسعي
 . (39ص-38: 2003، الزبيدي) عمله

 ثقافة هي الفلسطينية السياسية الثقافةأن  هنية صالح الفلسطيني الكاتبويرى 
 تداول وضرورية، الفرد وحقوق ، التعددية وقضايا السياسية المشاركة تقدس نهاإإذ  ،انفصامية
 بالديمقراطية ويتغنى ينادى فالجميع. واقعياً  ترفضهالكنها و  نظرياً  الديمقراطية وقضايا السلطة

 لكننا المواطنة نقدس فنحن. ديمقراطي توجه كل على ينقلب ثم ومن اقتراع صندوق  هاأن ى وير 
 . (39ص-38: 2003، الزبيدي) محك اول عند ومحتواها لحقوقها نتنكر

 على الحفاظ متطلباتأهم  من الفلسطينية السياسية الثقافة تطويرأن الباحث  و يرى 
 هذه تطوير على الفلسطينية الدبلوماسية عملت ولقد. الفلسطيني السياسي داءلأل دائم تطوير
 مع الصداقة جسور مد خالل من العالم دول ثقافاتعلى  نفتاحاال على العمل خالل من الثقافة
 دول بينو  بينها الدبلوماسية العالقات تعميق على عملتو ، منها الثورية خاصةو  الدول تلك
 التعاون  مجال في الدول تلك من ةستفاداال من مانع لديها يكن ولم. عالمية مؤسساتو 

 تجارب من ةستفاداال على العمل خالل من السياسي الفكر تطوير على العملو  الدبلوماسي
 الخارج في الفلسطينية الدبلوماسيةن إ هنا القول ويمكن. المجاالت تلك في الناجحة األخرين

 في الفلسطينيين توجيهو  الفلسطينية السياسية والثقافة الفكر صياغة في دوراً  لبعت خلاالدو 
 سياسية ثقافة رسمو  التوطين رفضو ، الفلسطينية الوطنية بالحقوق  التمسكو ، العودة لفكرة المنفي
 بتجارب الفلسطينية السلطة إنشاء أعقاب في السياسية الثقافة تطعيم عن ناهيك، راسخة وطنية
 اتنتخاباال تمثلت في السياسية الفلسطينيين ثقافة تطوير في ثرأ لها كان ديمقراطيةو  سياسية

 باستطاعتهم يكن لم والتي الفلسطيني القانون  عليها نص التي السياسية الحقوق  ممارسةو 
 . والمهجر الشتات في ممارستها
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 الثاني المبحث            
  الدفاع في الفلسطينية الدبلوماسية دور             

 . الثوابت لهذه تحقيقها ومدي الفلسطينية الوطنية الثوابت عن    
 

 : تمهيد

 الفلسطيني الوطني بالنضال وثيقة صلة الفلسطيني الدبلوماسي الجهاز لنشأة كان
 رافعة الدبلوماسي كالتحر  كانو . المشروعة الوطنية ثابتهمعلى  الفلسطينيين حصولل الهادف

 رسالة وتوصيل الفلسطينية القضية شرحل سعت، العسكري  العمل نباجإلى  تعمل اليةنض
 الوطني النضال على الضوء تسليط خالل من، العالم نحاءأ شتيإلى ، الفلسطيني الشعب

 نساناإل حقوق  بسطأ مع توافقهابيان مدي و  الفلسطيني للشعب الوطنية الحقوق  ىوعل الفلسطيني
 . حتاللاال من والتحرر المصير تقرير في الحق حيث من واهمها، العالم في

 مستقر سياسي كيانأو  دولةقوة و إلى  تستند ال لكونها سهلة الدبلوماسية المهمة تكن لم
 الدعم لتوفير سعتو  الكلمة معني بكل نضاالً  فكانت. وطبيعي كامل بشكل به معترفأو 

 بحقوقه يختص فيما العادلة الفلسطيني الشعب لمطالب واإلقليمية الدولية والشرعية والمساندة
 . المتحدة األمم قرارات سهاأر  وعلي الدولية المحافلو  الدولية األعراف عليها نصت التي الوطنية

 : تاريخياا  الوطنية الثوابت على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: أوالا 
 تم التي الفلسطينية بالوفود ممثلة، المرحلة تلك في، الفلسطينية الدبلوماسية نجحت

 المسؤولين مع عامة عالقات قامتأ التيو ، الخارجي للعالم الفلسطينيين صوت سماعإل تشكيلها
 الثابتة الوطنية الحقوق  على الوفود تلك كدتأ حيث، خاصة والبريطانية الغربية الصحافة ومع

 شريكا بصفته وخصما قاضيا كان الذي البريطاني الحكم ظل في وذلك، الفلسطيني للشعب
 البريطانية السياسية بين التطابق درجةإلى  يصل توافق هناك كان فقد الصهيوني للعدو

 التي، المرحلة تلك في، الفلسطينية الوفود دبلوماسية تركيز جعل ما وهو، الصهيونية السياسةو 
 فكان، للبريطانيين زعاجإ مصدر الفلسطيني الشعب بحقوق  المطالبةو  الضوء تسليط على تعمل

 وقعت التي الشعوب بحريات لتزامهما ولمدي للبريطانيين مالحقة بمثابة الحقوق  تلك على كيدأتال
 . (39: 2000، سالمة) الوطني واستقاللها لتحررها تمهيدا همانتداب تحت
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 كبيراً  هامشاً و  واسعه صالحيات اتربعيناأل في الفلسطينية الدبلوماسية الوفود يتأعط
 فكانو ، للفلسطينيين الوطنية والثوابت بالحقوق  تقيدت نهاإإال ، دولياً  السياسي التحركو  للتفاوض
أن  على اكد والذي 1921 لعام الوطني المؤتمر قرار نص من خالل التوجه هذا على التأكيد

 الحقوق  وسائر البالد عن للدفاع وسائل من مناسباً  يراه ما يستعمل في أن الحرية كل للوفد"
 وهو، "االمة استفتاء بعدإال  صولهاأ من مهماً  أصال يقطع وأال، السياسيةو  يةقتصادواال الطبيعية

 والثوابت الحقوق  قضية مع الفلسطينية الدبلوماسية لتعامل عريض استراتيجي خط شكل ما
 . عام بشكل الوطنية

 ثوابتأرست  (1928-1919السابع) الفلسطينية العربية المؤتمراتأن  الباحثويرى  
 أوائل حتى ووفودها التنفيذية اللجان بها والتزمت، فلسطين شعب وحقوق  الفلسطينية القضية

 اللجنة بعيد حدإلى  بها لتزمتاو ، القومية اللجان زمن فيأيضًا  تكرستحيث ، الثالثينيات
 من الثاني النصف في والتهميش اإلرباك أصابهاثم ، الثالثينيات سطاأو  منذ العليا العربية

 راً فك تحمل جديدة سياسية قوى  وبروز، ناحية من العليا العربية الهيئة تشتت نتيجة ياتربعيناأل
لىو  وطنية حكومة إقامةإلى   يدعوسياسياً   . مستقلة فلسطينية دولة إقامة ا 

عهد الثورة  في الوطنية الثوابت على الفلسطينية الدبلوماسية تأثير: ثانيا
 : الفلسطينية
 الثوري  المد كانإذ  ،الفلسطينية الدبلوماسية على الثوري  الطابع الفترة تلك في غلب
 الخارجي العمل الفلسطينيون  الفدائيون  القادة مارس فقد، وجهأ في التحرري  الفلسطيني
 منظمة وفي رغم أن. بعينة فصيل لكل الدوليةأو  الخارجية العالقات إدارة عبر والدبلوماسي

 دارةاإل هي السياسية الدائرة تأصبحو . للمنظمة السياسية الدائرة قد حولت الفلسطينية التحرير
 تسمح آنذاك السائدة الظروف تكن لموأن ، الدبلوماسيو  السياسي بشقية الخارجي للعمل المركزية

، سالمة) الفلسطيني الدبلوماسي النضالأو  الفلسطيني دبلوماسيلا لالعم مصطلح استخدامب
2000 :40) . 
 تلك فيجهدا ً ، سياسية قياداتأو  فدائية كقيادات، او يدخر  لمون يرى الباحث أن الفلسطيني     

إذ  ،العادلة وحقوقه الفلسطيني الشعب قضية على الضوء لتسليط، يمكن ما كل لفعل المرحلة
 كانو . يأساس بشكل الفلسطينية الثورة وجود ومبرر نضالهم عنوان القضية تلك كانت

، الوطنية بثوابت لألجيال الفلسطيني الوعي تجذير على يعملون  المرحلة تلك في الفلسطينيون 
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 يؤكد دبلوماسي خطاب توجيه خالل من عالمياً و  قليمياً ا  و  عربياً  الثوابت هذه ترسيخ على ن ويعملو 
 للفصيل الخارجية عالقاتلا دائرة عن اً صادر  كان سواء الفلسطيني للشعب ةالوطني الثوابت على
 في كبير حدإلى  الفلسطينيون  نجح وقد، الفلسطينية التحرير لمنظمة السياسية الدائرةأو 

 شعلة بقاء عن مسئولة الفلسطينية الثورة كانت حيث، خرآبأو  بشكل الهدف لهذا الوصول
 السبل بكل السنيين مر على الفلسطينية الوطنية الهوية على وحافظت، متقدة الوطني النضال

 . الدبلوماسية الوسائل سيما ال الوسائلو 
 الفلسطيني للشعب وشرعي وحيدا كممثل   الفلسطينية التحرير بمنظمة عترافاال شكلو 

 يعني ما وهو. الفلسطينية للدبلوماسية كبيراً  نجازاً إ ودولياً  قليمياً ا  و  عربياً  به معترفاً  سياسياً  كيانا
 الفلسطيني الشعب كقيادة الفصائل باقيو  فتح حركة في ممثلة، آنذاك، السياسية القيادة تكريس

 منظمةوأن ، للفلسطينيين السياسي الكيان أساس على التحرير منظمة مع التعامل يتم كانو 
 . الفلسطيني للشعب المؤقتة الثورية الحكومة بمثابة التحرير

 يوروباأل الموقف على يركز حيث كان الفترة تلك في كبير فلسطيني مجهود بذل ولقد
 الدول مع متينة قةعال التحرير منظمة اسست حيث، الفترة تلك في ملحوظا تطوراً  شهد الذي
 لم يةوروباأل اتعترافاال كانتوأن ، عام بشكل الدولية واالشتراكية، خاصة االشتراكية يةوروباأل

 في حقال للفلسطينيينأن  على اقتصرت فأنها، طبيعية دبلوماسية عالقات عليها بناءاتتقم 
 يةوروباأل المجموعة بيان في جاء ما وهو مشروطة غير مفاوضات يستدعي هذاو . وطن

 . (58: 1977، مراد) 1977 حزيران فيحرفيا  المشتركة
 طاولة نحو الفلسطينيون  توجيه وهدفها كاملة غير يةوروباأل اتعترافاال كانت نا  و 
 لفت األنظارل للفلسطينيين مدخال شكل عترافاال هذان فإ، الغربو  إسرائيل مع التفاوض

 على يشتمل غير الكافى يوروباأل الموقف كان فقد، حقوقهم ثم منو  معاناتهمإلى  يةوروباأل
 الشعب بحق يعترف اً ضمني اً نجاز ا  و ، جيدة بداية عتبرا  ما هوو  وطن في نالفلسطينيي حق

 تم اً أساس الموقف هذا كان ولقد، السياسي استقالله على والحصول مصيره تقرير في الفلسطيني
 السياسية المواقف فضلأ من يوروباأل الموقف أصبحأن إلى  تراكمي وبشكل الحقاً عليه  البناء

 نجازاً إ يعتبر ما وهو، العادلة شعبة وقضية الفلسطيني الموضوع تجاه المعتدلة وليةدال
 داعماً  كان الذي يوروباأل الموقف في تأثيرلل مركز بشكل عملت التي الفلسطينية للدبلوماسية

  .        طويلة سنوات مدار على سرائيلإل
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 النجاح كانوأن  المرحلة تلك في نجحتقد  الفلسطينية لوماسيةبدالقول إن وخالصة ال 
 في دولياً  السائدة الظروف ظل في معقوالً  اً نجاح يعتبر نهأإال ، اإلنجاز حيث من اً متواضع
 تذكر بالغرب تأثيروال التواصل على وقدرتها، الفلسطينية الدبلوماسية قدرات تكن لمإذ  ،حينة
 . في ذلك الحين الصهيونية الدعاية وقدرة قوه مع مقارنة

والعزلة  (1991-1990) ةالثانيبعد حرب الخليج  الفلسطينية الدبلوماسية تتأثر و 
 الواليات رفعت فقد، المنطقة في يمريكاأل السياسي التفردبسبب  كبير بشكل الدولية للمنظمة

 مرتبةإلى  األوسط الشرق  في هاعمالأل وكيل مرتبة من المنطقة في إسرائيل مكانة المتحدة
 كانت الذي الوقت ففي. ملموس بشكل الفلسطينية الدبلوماسية على اً وتلقائي ا أثرم وهو، شريك
 للصراع الحقيقية الصورة إلظهار ودبلوماسياً  سياسياً و  عسكرياَ  لبنان في الفلسطينية الثورة فيه

 الواليات سارعت، نيينللفلسطي الوطنية الحقوق  على التأكيد خالل من ةالفلسطيني وللقضية
 بذلك للقيام المنطقة في شريكها إسرائيل دعم خالل من لبنان في العسكري  التدخلإلى  المتحدة
 ما وهو السودان واليمن() المنافي بعيداً إلى  التحرير منظمة حيث انعكس ترحيل، دولي بغطاء
 . خاص بشكل الدبلوماسي داءاألعلي و  عام بشكل الفلسطيني السياسي العمل على انعكس

 على الحفاظمرحلة ما قبل مؤتمر مدريد صفة الصمود و  في الدبلوماسية هذه على غلب
 أداء في كبير ضعفإلى  أدى ما وهو، والجسدية والدبلوماسية السياسية التصفية وتحاشي الذات

 كبير بشكل تنشط وراحت تستسلم لم الفلسطينية الدبلوماسيةأن  إال، المرحلة تلك في المنظمة
 الصعيد على للنضال الفلسطينية غيره لدي القيادة لم يتبق الذي الدبلوماسي العمل على وتركز
 . لبنانب انتهاءاك الطوق  دول في عسكريا المنظمة تصفيةت تم بعدما العالمي

 العمل في ينشط خذأو ، دبلوماسي حصنإلى  تونس في عرفات ياسر مقر تحول
 العالم نحاءأ شتي في للعمل المنظمة في السياسية الدائرة حساب على والدبلوماسي السياسي
 فقد. المشروعة الفلسطيني الشعب وحقوق  الفلسطينية الوطنية الثوابت والتحشيد لصالح للتعاطف
 وبشكل بنفسها الفلسطينية الدبلوماسية تمارس تأصبح التي الفلسطينية السياسية القيادة انهمكت
، الفلسطينية القضية عدالة شرحو  لكثير من الدول بهدف توضيحدبلوماسية  زيارات في مباشر
 تاريخية كمحطة ةالسياس هذه ثرتأ ولقد. الوطنية وثوابت الفلسطيني الشعب حقوق  وبيان

 . (19: 2000، حنا) ا يةالنضال ثوبتها على والحفاظ الفلسطينية للقضية
 على حصلت 1988 عام االستقالل إعالن قبيل التحرير منظمةأن الباحث  يالحظو 

 العربية الدول لدى تمثيلها فتراوح. الرسمي وغير والجزئي الكامل بين تراوح دبلوماسي تمثيل
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 كسفارات ممثالتها معاملة حيث من، بالدول أسوة الكامل الدبلوماسي التمثيل بين شتراكيةواال
 عنفوان بقاءإ على حافظ الذي الشيء وهو، والحصانات متيازاتباال دبلوماسيتيها وتمتع

 على الفلسطينية الدبلوماسية اكدت حيث الوطنية ثوابتهمو  حقوقهم نيلفي نضالهم ل الفلسطينيين
 . الفلسطيني للشعب الوطنية والثوابت الحقوق 

 وبمسيرة المنطقةفي  جديدة سياسية لمرحلة بداية الثانية الخليج حرب نهاية كانتو 
 مارس في الشهيرة مبادرته يمريكاأل الرئيس طلقأ فقد، المعاصر الفلسطيني الوطني النضال
 عتراضاتاال، كبير حدإلى ، لغتأ والتي يةمريكاأل التسوية قطار معها انطلق والتي 1991
 الفلسطينية القيادة تكن لمحيث ، الفلسطينيةو  العربية والتحفظات فةو المعر  واللقاءات التقليدية
ابداء  التسوية قطار في لها مقعد حجز وقد تطلب، للمنطقة القسري  الترويض عملية عن بمنأى

 . . الكبرى الوطنية  ثوبتهافي القضايا اإلجرائية التي ال تمس ، ولو شكلياً ، بعض المرونة
 المعنويةو  المادية قوتهم مصادر من الكثير الفلسطينيين الخليج حرب نتائج حرمتو 
 الدبلوماسية على المباشر تأثيرال وقد تمثل، الدوليو  اإلقليمي ى المستو  على والسياسية
 مؤتمر في الدبلوماسي دخولها كانحيث  التفاوض وراقأ من للكثير خسارتها في الفلسطينية

طريق إلى  ووصولها العلنية واشنطن مفاوضات استنفاد نتيجة وذلك، ومرتبكاً  ركيكاً  مدريد
 الفلسطينية القيادة دفع ما هوو ، المفاوضات تلك تجاه لتزاماتهماب انمريكاأل يفي ولم، مسدود
 الوقائع فرض يسرائيلاإل الطرف مواصلة ظل في يينسرائيلاإل مع مباشرة مساومة في الدخول
، العباسي. )االراضي المحتلة ستيطاناو  لقدسا تهويدب وبخاصة فيما يتعلقرض األ على

1990 :37) . 
 مهمات هاأمام وكانت، كبير ،لضغط الفترة تلك في الفلسطينية الدبلوماسية وضعت

–وتلبية التحفظات  التسوية قطار ضمن مدريد مؤتمر في للدخول بالتحضير مثلتت صعبة
 فضلأ شروط على الحصول الفترة تلكفي  المنظمة حاولت وقد، الدخول هذا على أمريكية
 الضغط وكان، قضيتهمو  الفلسطينيون  من كبرأ كانت قواعدهاو  اللعبةأن  إال مركزها لتحسين
 بوش غورباتشوف قمة في مدريد مؤتمر موعد تقرر عندما الفلسطينية الدبلوماسية على اً شديد
 حضور على متوقعةال غير السورية الموافقة شكلتحيث ، 1991العام من تموز يوليو 18 في

المشاركة تحاشيًا لتجاهلهم  ان يرفضو أ م يستطيعوافل، الفلسطينيين على ضافياً إ ضغطاً  المؤتمر
 . (67: 1996، الجيلي) دوليًا في المرحلة الالحقة
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 التي الفلسطينية الثوابتو  للحقوق  مجزرة المرحلة تلك مثلتفقد ، وبحسب رؤية الباحث
 الفلسطيني الشعب حقوق  عن الحديث أصبح فقد، التسوية مسيرة لدخول كثمن معالمها تشويه تم

 مقابلرض األ أمبدفي مؤتمر مدريد  عتمدا  الذي الجديد الواقع مع يتناسب ال الوطنية وثوابت
 والتنازل إسرائيلب عترافاال يعني يينسرائيلاإل مع مباشرة مفاوضات في الدخول كانو ، مالسال
 اً كبير  تراجعا اعتبر ماو  مبادئال إلعالن أوسلو اتفاق في الحقاً  تم ما وهو فلسطينية أراضي عن
 الوطنية وثوابت الفلسطيني للشعب المشروعة الوطنية للحقوق  وانتكاسة الفلسطينية المطالب في
 . ازلنللت قابلة غير ذلك قبل كانت التي

وقد تمثل هذا التنازل أساسًا في القبول بمبدأ التفاوض دون وفي القبول بالمفاوضات 
، الدولية طرافاألطرف من أي  الثنائية وحل الخالفات بمزيد من هذه المفاوضات ودون تدخل

وفي القبول باستبعاد ، في التحفظ والتفسير الخاص للقرارات الدولية إسرائيلفي القبول بحق 
 . 338، 242األمن  قرارات دولية أساسية لصالح قراري مجلس

  



110 

 ثالثال المبحث             
 . الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل بتطوير الكفيلة السبل            

 

 : تمهيد

 وقواها الفلسطينية الوطنية الحركة وتطور بنشأة الفلسطينية الدبلوماسية مسيرة تارتبط
 في تشكلت التي الثقافيةو  والمهنية يةجتماعاال طرباأل رتباطهاا عن ناهيك، المختلفة السياسية
 الفلسطينية الدبلوماسية مسيرة في النوعي التطور حدث ولقد. الفلسطينية التحرير منظمة سياق
 الرباط قمة ضوء على الفلسطيني للشعب ووحيداً  شرعياً  ممثال التحرير منظمةب عترافاال بعد
 حيث، العام ذات في كمراقب المنظمة عضوية المتحدة األمم قرارإ أعقاب وفي، 1974 عام

 العودةفي  حقوقه عن المعبر المعنوي  طارواإل الفلسطيني لشعبا بيت هي المنظمة تأصبح
قامةو  المصير وتقرير  12 الدورة أقرته الذي المرحلي البرنامج قاعدة على المستقلة دولته ا 
 . (8: 2010، رمضان بوأ) الفلسطيني الوطني للمجلس

 العالم بلدان في الفلسطينية القضية نشر في هاماً  دورا الدبلوماسية البعثات لعبت
 الدبلوماسية البعثات لمقار المضيفة والدول المنظمة بين ما العالقات توثيق في وساهمت
 مساحات الفلسطيني الدبلوماسي النشاط بفضل الدبلوماسية البعثات أعتاء تم وقد. الفلسطينية

 رامجبال من العديد في ساهمت كما، الشرقية اأوروبو  الثالث العالم بلدان في خاصة للعمل واسعه
 جانبإلى  هذا التثقيف دوراتو ، العالج منحو ، الطالبية والبعثات المنح مثل لشعبنا المفيدة

 يوم حياءإ مثل، العالم ى مستو  على عالمياإ  للشعب الفلسطينى فيدةالم نشطةواأل فعالياتال
 التي فعالياتال من وغيره، الفلسطيني الشعب مع العالمي التضامن يومأو  بلفور عدو و ، ضاألر 
 في شعبنا حق على لتأكيداو  حتاللاال مواجهه في يينالفلسطين مع العالم شعوب تضامن تؤكد

 . الوطني ستقاللواال نعتاقاالو  الحرية
 البعثات واستقبال قبول في الدبلوماسي العمل مجال في والتطور النوعي التحول يتمحور

 بعدما، رسمية فلسطيني وطني تحرر لحركة عنواناً  باعتبارها للمنظمة الفلسطينية الدبلوماسية
 والديمقراطي الوطني التحرر قوي  من نظائرها مع فصائل عالقات على مقتصرة العالقات كانت
 زخماً  يأعطو  الرسمي عترافاال تمثيلها ووحدانية المنظمة بشرعية اإلقرارلقد عمق ، العالمفي 
 العمل أصبحو ، قبل ذي من ى قو أو  المصدر مركزية تأصبح حيث، الفلسطينية للدبلوماسية كبيراَ 
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 إسرائيل واصدقاء العالمي المال رأس من مدعومةال الدعاية مواجهه في قوي أو  فضلأ الدبلوماسي
 . اإلرهابيين من مجموعة نهاأعلى  للمنظمة روجوا والذين، ةالمتحد الواليات خاصة

 للبلدان والداخلية السياسية بالبيئة للمنظمة الفلسطينية الدبلوماسية المقرات تتأثر وقد 
 وضعإلى  باإلضافة المضيف بالبلد المنظمة عالقة قوة ىمدتأثرها ب جانبإلى  المستضيفة
 الممثلية تأصبح البلدان بعض ففي. والدولي واإلقليمي العربي السياسي بالسياق المنظمة

 وفي، أخرى  دولة يأل سفارةأي  مع التعامل الية بنفس معها التعامل يتمو ، سفارة الفلسطينية
 والبروتوكولية الشكلية القضايا على مقتصرة محددة أمورفي  الممثلية دور انحصر البلدان بعض

 مع تنشط الفلسطينية الدبلوماسية البعثات كانت كما. مؤثرةأو  فاعلة ادوار أداء دون  الرسمية
 تحصل كانت الذي الزخم جانب، إلى ودولياً  ياً بعر  بشرعيتها عترافاال ودرجة المنظمة نشاط
 معركة في حدث كما يسرائيلمواجهة العدوان اإل في العسكري  الصمود نتيجةعليه 
 . (7-2: 2010، رمضان بوأ) 1982بيروت

 : الفلسطينية الدبلوماسية تطوير مجاالت
، نهأ إال، كثيرة نجاحات الفلسطيني الوطني النضال مسيرة في الدبلوماسية سجلت 

 عمالواأل الخطوات من العديدإلى  تحتاج نهاإف، جيداً  ةالفلسطيني الدبلوماسية تقييم كان ومهما
 الفصائل كانتوأن ، المطلوبتين والشكل بالصورة عملها سلوبأو  فاعليتها تكون  تيح دواتواأل

 الصورة من وغير الفلسطينية القضية خدم، اً هام دوراً  ولعبت مارست الوطنية والشخصيات
 وتحتاج ناشئة دبلوماسية زالت الو  كانت فقد. الفلسطينية السفارات بعض صنعتها التي السلبية
حو ، الفلسطيني الدبلوماسي العمل ى بمستو  رتقاءلال الدؤوب العملو  التطويرإلى  دوما  حراك داثا 

 الرسمية مستوياته مختلفه على تطوير و  دورها على والتأكيد، سنادهاا  و  الفلسطينية للقضية كبرأ
 التيو ، جانب المؤسسات الحكومية الرسميةإلى  حكوميةال غير المؤسسات في رسميةال غيرو 

 . (2010، المصري ) الدول من كثير في السفراء دبلوماسية كبير بشكل دورها ضاهي
 فاعل بشكل العامة الدبلوماسية لتفعيل المطلوبة األبعاد تقسيمإلى  هنا اإلشارة ويمكن

 : االت مختلفة كما يليجمالفي  ومؤثر

 : ومييلا االتصال مجال في التطوير: أوالا 
 هذهأهم  منو . المعاصرة للدبلوماسية الرئيسية المعالم من تأصبح خصائص ثمة

أو  الشاملة الدبلوماسية تسميته يمكن ما عليها يطلق اليوم الدبلوماسيةأن  وأولها المعالم
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 ومآدب حفالت من التقليدية بممارساته قانعا الدبلوماسي يعد فلم.  Total Diplomacyالكاملة
اليوم  الدبلوماسي أصبح إنما، والتنبؤات والتحليالت التقارير بكتابةأو  ستقباالتاو  وغذاء عشاء
، فيه المعتمد للبلد العريضة هتماماتواال النشاطات من عريضا نطاقا وينسق يدير الذي هو

إذ  ،البشرية الحياة مظاهر كل معالجة يتوقعأن  يجب الحديث الدبلوماسيقول إن ال يمكن بحيث
 من جعل الذي األمر. الدولية األبعاد بعض له تقريبااليوم  أصبح البشرى  للوجود مظهر كلن إ

 من المتزايد للعدد نتيجة فقط تليس معقدة عملية بسيطا عمالً  ما يوما كانت التي الدبلوماسية
نما الدولي والمجتمع الدول تواجه التي والمتشابكة المعقدة والقضايا المشكالت  نتيجةأيضًا  وا 

 . (2010، المصري ) الدول من المتزايد للعدد
للدبلوماسية المعاصرة ما يعرف بالدبلوماسية  الحديةيضًا في إطار المعالم ويندرج أ

 أخرى  دول مع وثيقة يةاقتصادو  سياسية عالقات ليتشكإلى  تجاهاال يقصد بهاو ، الترابطية
 ساعة نخراطاال في البعد هذا فيتمثل. وتجارية يةاقتصادو  وسياسية استراتيجية روابط بها تربطها
 يجادإ مع، والمسموعة والمرئية المكتوبة عهاا نو أب الصحافة في متواصل وبشكل بساعة

 المراقبين من العديد وبشهادة اعتبر حيث، المجال هذا في للدولةن ومهنيي فاعلين ماسيينو لدب
 هنا والمقصود. الفلسطينيين الدبلوماسيينلدى  ضعف نقاطو  اً كبير  اً تقصير  هناكأن  والباحثين
 معظمهم سفير 100 راءالسف عدد كان، 2006 العام ولحتي، نهأ عن ناهيك، الدبلوماسي الكادر
 في حاليال التطور مواكبة ن يستطيعو  الالذين و  مؤهلينال غيرو  السن كبار ومن فتح حركة من
 هاهدافوأل لها رافعة وليس الفلسطينية الدبلوماسية على عبئا يجعلهم ما وهو، المعلوماتية ثورة

 . (2010، المصري ) الوطنية
 المعلوماتيين التطورو  التكنولوجيا ويواكب متحضر شعب الفلسطينيون  الباحث أنيرى و 

 التخطيط مستوي  على رائع بشكل وعملوا ذلك من الفلسطينيون  استفاد فقد، جيد بشكل العالم
إلى  تعميمإلى  بحاجة يجابياإل التعاطي هذاأن  إال، الفلسطينية الخارجية وزارة في المركزي 

 لوزارة االستراتيجية الوطنية الخطط بين بالمثل التعامل ليتم العالمفي  الفلسطينيين ممثالت كافة
 ضمان بعد العالمفي  فلسطين تمثيل ومكاتب سفاراتو  ممثالت بينو  الفلسطينية الخارجية
 للعصر مواكبةً  السفاراتإلى  جديدة دماء بضخ القديم الجيل تغييرو  الدبلوماسي الكادر تطوير

 . هتحوالتو 
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 : االستراتيجية االتصاالت مجال في التطوير: ثانياا 
 متعددة مصادر من يةساساأل الرسالة بتكرار القيام تصاالتاال من النوع بهذا ويقصد

 من عليها والتأكيد تكرارها تريد الفلسطينية للسلطة يةأساس رسالة وجود ويفترض، مستمر وبشكل
 وفي فعالياتوال المناسبات في الرسالة ههذ تكرار ويتم، متاح مصدر كل فيو  هذا التكرار خالل

 الرسائل هذه مضمون  لتحقيق محددة زمنية خطة ووضع يةلالدو  المحافل
 . المطلوبة المهام من كثيرال نجازإ خاللها من يتم االستراتيجية 

 هدف المثال سبيل على هاأمام الفلسطينية السلطة وضعت الفلسطينية الحالة وفي
 للحصول مساعيها اكدت قدو  الجمعية العامة لألمم المتحدة في فلسطين لدولة مقعد تحصيل
 تصاالتاو  رسائل توجيه خالل من العالم في ولاأل الدولي المحفل في عضو دولة صفه على

 بعثاتها خالل من العالمي العام الرأي تجنيد على عملت قدو ، المضمون  لهذا استراتيجية
 عدد كبرأ ويتتص ضمانو  الفلسطينية النظر ةوجه لتوصيل، مالالع نحاءأ شتي في الدبلوماسية

، يوسف) المتحدة األمم في عضو كدولة بفلسطين الدولي عترافاال لصالح العالم دول من
2010) . 

 في الفلسطيني الدبلوماسي داءاأل تطوير في مشكور جهد الفلسطينية للدبلوماسية كانو 
 يجابياإل التطوير من نوعا عتبرت يتالو ، اإلستراتيجية تصاالتواال الرسائل صياغة مجال

 تلك نفيذتب والسبل الكفيلة الدبلوماسي داءاألو  العمل مستوي  على الفلسطينية للدبلوماسية
 . االستراتيجيات

 : المدي البعيدة العالقات تطوير: ثالثاا 
 كونها كبير بشكل منها ةستفاداالو  عليها التركيز يمكن نقاط ةعد من البعد هذا ويتكون 

 حتياجاال جعل ما وهو، االحيان من كثير في رسمي بشكل إنجازه يمكن ال ما نجازإ تستطيع
 هليةاأل نظماتموال، حكوميةال غير المؤسساتفي  ممثلة رسمية غير دبلوماسية مؤسساتإلى 
 لها الدعم وتقديم الدبلوماسي للنهوض الشاملة الوطنية بالخطة حكومي رفاقإإلى  تحتاج التي

 : (2010، يوسف) ما يلي دواتاأل هذه ومن.  ذلك في للمشاركة
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 الهوية وتثبيت الفلسطيني التراث إحياءأجل  من فلسطينية ثقافية مؤسسات وجود 
. ةاألجنبي للشعوب الفلسطينية بالثقافة والتعريف، المغتربين الفلسطينيين عند الفلسطينية

 . بينها تنسيق هناك ليس ولكن، موجودة المؤسسات وهذه
 كبيرة اليةفع وذات موجودةأيضًا  وهي، يةسرائيلاإل البضائع مقاطعة لدعم أهلية منظمات .

 كافة العالم دول في فاعلة وهيإسرائيل.  لمقاطعة الفلسطينية اللجنة عليها مثال وخير
 المؤسسات من وغيرها الحملة هذه لكن. حينه في باستفاضة عنها الحديث وسيتم، تقريباً 
، كذلك بينها فيما التنسيق وينقصها، رسمياً  مدعومة غير نفسه للهدف تعمل التي
 . حتاللاال يرتكبها جرائم على األفعال ردود من نابعة هافعالياتو 

 لفلسطينيين تخاطب كونهال محدود أثرها لكن، بكثرة موجودة وهي، والندوات المؤتمرات 
 وليست يةجتماعاأو  سياسية لنخب موجهة أنها كما، المستضيفة البالد أهل من أكثر

 . شعبية لحشود
 أجانب طالبإلى  الفلسطينية الحكومة من وجهين؛ ذات المنح وهذه، الدراسية المنح 

 والتفهم التضامن من مردوده له بدوره وهذا. الفلسطينية راضياأل في للدراسة لدعوتهم
لى، الفلسطيني للوضع  سفراء يكونوا حتى، الخارج في للدراسة الفلسطينيين الطالب وا 
 . لقضيتهم

 مكانات قليل بشكل ولكن، موجودة وهي: والمسرحيات الفلسطينية األفالم  ال متواضعة وا 
 . ةاألجنبي الشعوب عند وفاعليتها هاتأثير  مستوى إلى  ترقى

 لكنها، فنية معارض على تحتوي  كانت التي المناسبات من الكثير هناك: فنية معارض 
 . المؤتمرات هامش على، جزئي بشكل تنظم كانت
 هذا في جهداً  يأكلوا لم الفلسطينية الدبلوماسية على القائمينأن إلى  الخلوص يمكن وهنا

 معرضأو  اليةفعأي  في المشاركة مجال فيمثابرة  الفلسطينية الدبلوماسية كانت وقد، المجال
 هذا ففي. الفلسطيني الشعب حقوق  على كيدأالت في العام الهدف يخدم دوليأو  قليميإأو  محلي
 بشكل الدبلوماسيةو  الدبلوماسية المؤسسة تطوير في طويال شوطا الفلسطينيون  قطع المجال
 كل في يينسرائيلاإل ن يزاحمو  افكانو ، الدولية الساحة على األمور ومجريات العصر لتواكب، عام
 الوطنية منتجاتهمو  ومعارضهم وفولكلورهم وفنهم روايتهمو  رؤيتهم لطرح مناسبة كلو  مكان

 . (2010، يوسف)
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 : الدبلوماسية أهميةب الحكومة وعي درجة رفع: رابعاا 
 القوة أهمية ىلمدو  عتباري اال بشخصها الحاكمة المؤسسة وعي رفع النقطة بهذه يقصد

 خبرة من تنبع التي والسياسات القرار تخاذا في الوعي ةدرج برفع وذلك، للدبلوماسية الناعمة
 الوعي درجةأن  تبين البحث خالل ومن، الفلسطيني القرار لصاحب مستشارينال ودراية

 الفلسطينية السلطة لكون  صقل عمليةإلى  وتحتاج متواضعة القرار صانعيلدى  الدبلوماسي
 ناسأ شخوصها يمثل والتي الفلسطينية الثورة برواسب تعج خاص بشكل الدبلوماسية والمؤسسة
 في الرغبةو  الكافية الخبرةإلى  منهم العديد ويفتقر، ردناألو  لبنان في احاربو  ممن عسكريون 

 سأر  سهاأر  وعلي السياسية القيادة دور جعل ما وهو، الدبلوماسية همكاناتإ تطويرو  الدوري  التعلم
، الدبلوماسي للعمل الرؤية تطوير على العمل الخارجية وزير الفلسطينيةالخارجية  الدبلوماسية

 العلوم أستاذ عوض سمير الدكتور اقترح قدف. الخصوص هذاب الالزمة اإلجراءات كل خذاو 
أن  الغربية الضفة في الخارجية وزير المالكي رياض الدكتور على بيرزيت جامعة في السياسية
الحكومي مهمتها رفع درجة وعي الكادر ، للدبلوماسية عامة إدارةب أشبه خاصة دائرة يعمل

 . (2010: القدوة) بأهمية الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي بشكل عام

 : الدوليو  المحلي هاتأثير و  دبلوماسية خطوة كل دراسة ضرورة: خامساا 
 والدبلوماسية السياسية لرؤيتها واعية كانت الفلسطينية القيادةأن  شعث نبيل الدكتور ى ير 
 فترة طيلة الفلسطينية للقضية مناصر دولي عامرأي  خلق مسار في وجهت قدأنه و ، الرسمية

 كان حيث، 2000عام األقصى انتفاضة اندالعحتى  1988 عام بين ما تمت التي المفاوضات
 المعارك فكانت، حقيقية بدولة المفاوضات من للخروج عالمي دعم ستقطابا ذلك من الهدف

 وماسيةلالدب خاضتأن  فكانت، الشريف القدس عاصمتهاو  مستقلة دولةأجل  من الدبلوماسية
 وما القدس وتهويد ستيطاناإل معركةإلى  باإلضافة وعالمياً  قليمياً إ سرى األ معركة الفلسطينية

 لسحب وغواتيماال كوستاريكا على الضغط حملة كانت ثم، بالقدس الشرق  بيت غالقإ  من تالهم
، شعث) ،ل جيدكبش، ابعادها الدوليةنتيجة دراسة ، الحمالت تلك ونجحت القدس من سفاراتهم
2010) . 

 : الدبلوماسي بالعمل والكفاءة الخبرة مجال في التطوير: سادسا
 وجود عدم على القرار صحابأو  والخبراء المسؤولينلدى  جماعإ هناك يكون أن  يكاد

 ستهانةاال يجب ال نهأيرى  من وهناك، الفلسطيني للدبلوماسية للتخطيط اليةع كفاءة وي ذ راءخب
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 الصعيد على نجحت فقد، الفلسطينية التحرير منظمة انشئتأن  منذ الفلسطينية بالدبلوماسية
 على الحصول مجرد وليس الدبلوماسية المعارك إدارة في المهارةإلى  ذلك ويعود، الدولي

 حالةإلى  اليةع بنسبة يوروباأل الموقف تغيير استطاعت فقد، الفلسطينية القضية مع التعاطف
 . (78: 2009، الشامي) الدولتين حل بضرورة إقرار ثم ومن والتأييد الدعم من

لىو   هناك كان فلو، الدبلوماسي المجال في خبرات نقص هناكأن  نرى  ذلك جانب ا 
 حالة تعيش الخارج في سفاراتنا كانت لما المجال هذا في اليةع دبلوماسية وكفاءة خبرة صحابأ

 فعال بدورها تقوم واحدة فلسطينية سفارة الخارجفي  يوجد الأنه  يجزم فالجميع. الترهل من
نما مكاتب تمثيل عفا على، فعالً  كسفارة ثير منها الزمن من حيث الكادر المؤهل واألداء ك وا 

، يوسف) ناهيك عن تطوير العمل الدبلوماسي في هذه السفارات، الدبلوماسي المعاصر
2010) . 

 في نجاحهم عند واجهتهم التي يةساساأل المعضلةأن  فيبين الرمحيمحمود  الدكتور أما
 الدبلوماسي العمل كيفية في مختصين خبراء وجود عدم هي وتغيير إصالح كتلةك اتنتخاباال

، الدبلوماسي الحقل في لياع شهادات يحملون  ال الموظفين وغالبية، العامحتى أو  الرسمي
 وهو التشريعية اتنتخابباال افازو  ممن عدائي موقف بالخارج الممثالت تذتخا فقد تعبيره وحسب

 . (2010، الرمحي) الفلسطيني الدبلوماسي القطاع مؤسساتية عدم يعكس ما
 فالدكتور صعوبة؛ أكثر يكن لمن إ مشابه فاألمر، العامة الدبلوماسية صعيد علىأما 

، الفلسطيني العمل في عامة ديلاتق وجود ويبين، اليةع كفاءة ذوي  خبراء وجود ينفي القدوة ناصر
 في تضامن لجان تشكيلإلى  أدى المختلفة األحزاب مع ةإيجابي عالقات إقامة ضمنها ومن

 هذا بدايات كانت وقد. البرلماني الرسمي المستوى  على التضامن ثم ومن، الدول مختلف
 دوراً  فيها الشعبية المؤسسات بعض لعبتقد و . يةوروباأل والدول العربية الدول في التضامن

 عالقات أقام حيث فلسطين؛ لطلبة العام االتحاد تلك المؤسسات أهمها من كانوانه قد ، مهماً 
 . (2010، القدوة) في دول كثيرة المدني المجتمع ومنظمات النقابات كل مع

 : الدبلوماسي التدريب مجال في: سابعاا 
 التشريعي المجلسن إ بل، الخارجية وزارة كوادر على التدريب يقتصر ال، فلسطينياً 

 والقانون ، اإلنساني الدولي والقانون ، التفاوض فن على كوادره بتدريب يقوم الوزارة مع بالتنسيق
 البروتوكول وفن، السياسية والمناظرات، السياسي النفس وعلم، اإلنسان لحقوق  الدولي
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األمن  ومفهوم، الخارجية والعالقات، وأدائها الدبلوماسية ومفهوم، الدبلوماسي والقانون ، واإلتيكيت
 . (2010، شعث) القومي

أن  يمكن التي المهيأة بالكوادر رتقاءلال والمتابعة ستمرارية=اآلل تحتاج الجهود هذه لكن
 خارجية دول مع خبرات وتبادل تطويرإلى  بحاجة أنها كما. المجال هذا في رصيداً  تشكل
 يتمأن  األفضل من يكون  وقد، المطلوب المستوى إلى  لتصل، عالقة ذات دبلوماسية ومعاهد
 الدبلوماسي كالمعهد العالم في كثيرة دول غرار على فلسطيني دبلوماسي معهد اعتمادأو  إنشاء

 معهد إنشاء بصدد -هللا رام في- الخارجية وزارةفإن ، ولهذا. الخارجية لوزارة التابع األردني
 . (2010، شعث) مشابهه

 بالكادر الدبلوماسي القطاع رفد في الفلسطينية الجامعات دور: ثامناا 
 : الدبلوماسي
 وهذا، الواقعأرض  على العمل وبين الجامعات تدرسه ما بين فجوة هناك، عام بشكل

 مذكرةأو  تعاون  بروتوكول توقيعإلى  السعي الفلسطينية والجامعات الخارجية وزارة من يتطلب
 المنتمون  ويتدرب، محددة ومعايير قاسية لشروط تخضع للدبلوماسية خاصة برامج لتدريس تفاهم
. وخبرة ودراية ط العا على وهم بالعمل مباشرة يلتحقوا حتى، الدراسة فترة خالل الوزارة في لها

 هذه في العطاء على القادرة الكوادر فيها تجد ال تكاد الجامعات بعضأن  ذكره والجدير
 متخصص دبلوم إقرار نحو حثيثة توجهات والمعاهد الجامعات بعض بدأت ومؤخراً . المجاالت

 . (2010، يوسف) العامة الدبلوماسية في
 مجال في والعمل للتطور قابلية يظهرون  الذين لألشخاص يتم التوظيف ويالحظ أن

 متخصصة دورات بعد تعيينه ويتم. السلك هذا في ويتدرج باستمرار ويتدرب، الدبلوماسي السلك
 درجةإلى  ويترقى بالعمل يستمر الكفاءة إظهار وبعد. سنتين لمدة ملحق بدرجة الوزارة في

 مستشار درجةإلى  يصلأن ، إلى سنوات 4 درجة كل في يبقىأن  عليه ثم ومن، ثالث سكرتير
 رئاسي بقرار تعييناً  تكون  التي السفير درجة وتبقى. الوزارة في دبلوماسية درجة أعلى وهي، أول

 . (2009، الشامي) للرئيس ممثالً  السفير ويصبح
أن ، استعراض مجاالت تطوير العمل الدبلوماسي الفلسطينيعلى  الباحث وتعقيباويرى 

للشعب الفلسطيني والمتمثل في  من الهدف األسمى قترابًا في االكبير  اً هذا التطوير يؤدي دور 
كون هذا لوذلك ، تحصيل حقوقه المشروعة والتي حافظ عليها في قالب من الثوابت الوطنية
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المحافل الدولية وبشكل مهني التطوير يندرج في إطار الوصول بقدر أكبر وأوسع لمختلف 
على  سطينيين ودبلوماسيين بشكل خاص أن يعملفالعالم يتطور وهو ما يتطلب منا كفل. أقوى 
لدولي ناهيك عن فهم حقيقي لواقع التعامل ا، ان هذا العالمقلب ووجدإلى  وير أدواتنا للوصولتط

على  القضية الفلسطينية ومن ثم تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة، منه ةستفادوأسس فهمه لال
 . مثل في ظل اإلمكانيات المتاحةالوجه األ
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 أوالا: النتائج:
الثوابت الوطنية الفلسطينية قد شهدت عدة تحوالت، تدرجت من المطالبة بإقامة الدولة   -1

 .1967بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام الفلسطينية إلى المطالبة 
وبين الحركات اإلسالمية  الفلسطينيةهناك فوارق جوهرية بين موقف منظمة التحرير   -2

فيما يتعلق بالرؤية االستراتيجية وبطبيعة النظام الفلسطيني المنشود. ومع ذلك تم 
، مع 1967عام التوافق بين الطرفين ضمنًا على إقامة دولة فلسطينية على حدود 

زالةاالحتفاظ بحق العودة  وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة  المستوطنات وا 
 الفلسطينية.

تقبل منظمة التحرير بإقامة سالم كامل مع إسرائيل في إطار اتفاق شامل للسالم يلبي  -3
ووفقًا لمقررات المجلس الوطني  األدناء،والثوابت الفلسطينية في حدها  الحقوق 

،ً ، أن السالم الدائم مع ،الجهاد اإلسالمي حماس تيفلسطيني، بينما ترى حركال
العتبارات اختالل موازين يمكن عقد هدنة طويلة األمد  بينماإسرائيل غير ممكن، 

 القوى 
دورا هامًا في نشر القضية الفلسطينية في بلدان الفلسطينية لعبت البعثات الدبلوماسية  -4

واصر العالقات ما بين المنظمة والدول المضيفة لمقار العالم وساهمت في توثيق ا
البعثات الدبلوماسية الفلسطينية، وقد تم اعطاء البعثات الدبلوماسية بفضل النشاط 
الدبلوماسي الفلسطيني مساحات واسعه للعمل خاصة في بلدان العالم الثالث واوروبا 

 الشرقية.
على أداء وفعالية الدبلوماسية  اكبير  اكان إلنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تأثير  -5

بتطوير ادائها وافساح المجال لها في ميادين جديدة لم  انشاؤها الفلسطينية فقد ساهم
 ماتكون متاحه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو الذي اعطي زخ

دبلوماسيًا ورخصة دولية للفلسطينيين للعمل بشكل شرعي معترف به دبلوماسيا على 
وهو ما انعكس في حجم االعتراف الدولي بالحقوق   الدول المنظمات الدولية مستوي 
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للقرارات التي األمن  دول العالم في مجلس تأييدالوطنية للشعب الفلسطيني ومدي 
ق إلى بلوغ الحقوق الوطنية يوقصر الطر  تخص المسألة الفلسطينية وهو ما عزز

 للفلسطينيين.
أدى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إنشاء مؤسسات جديدة تعمل وفق ضوابط  -6

جنبًا إلى  (وزارة الخارجية على ذلك) اتفاق أوسلو مثل بموجبسياسية ومحددات دولية 
هو ما قاد إلى جنب مع مؤسسات منظمة التحرير المخصصة للعمل الدبلوماسي و 

تطوير في االمكانيات الدبلوماسية وسهولة انجار المهام الدبلوماسية وتطوير أساليب 
 العمل الدبلوماسي على كافة المستويات.

اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية مبدأ الفصل بين السلطات شكال بينما كان الواقع  -7
على باقي السلطات بسبب كاريزما السلطة التنفيذية للقيادة السياسية  هيمنهيدلل على 

الرئيس الراحل ياسر عرفات اضافة إلى ارث منظمة التحرير الفلسطينية السياسي 
السياسي الفلسطيني حتى بعد قيام السلطة الفلسطينية  للشأنفي اإلدارة  الثوريةوالحالة 

 وهو ما شكل عامل تثبيط لتطوير العمل السياسي الفلسطيني بشكل عام سيما العمل
 الفلسطيني بسبب غياب المسائلة القانونية والمحاسبة االدارية. الدبلوماسي

تراجع مكانه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية بسبب االنقسام في النظام السياسي  -8
الفلسطيني ،وتأثرت فعالية الدبلوماسية بالمؤثرات الداخلية والخارجية ،خاصه بعد فوز 

م،بسبب الخالف في الرامج السياسية 2006التشريعية عامحركه حماس في االنتخابات 
 ،األمر الذي مهد الى عدوان االحتالل اإلسرائيلي على غزه.

لم يختلف العمل الدبلوماسي الفلسطيني زمن حكم الرئيس عرفات عن فترة حكم الرئيس  -9
ان ئيسعباس على صعيد التوجهات السياسية تجاه الثوابت الفلسطينية وأن اختلف الر 

 فا في األهداف.في األدوات فأنهما لم يختل
الناشئة في مجال  الفلسطينية أدى التداخل ما بين صالحيات منظمة التحرير والسلطة-10

حال من إقامة  مماالعمل الدبلوماسي إلى حالة من التيه الدبلوماسي في احيان كثيرة، 
إطار جامع للعمل الدبلوماسي الفلسطيني والذي تم ترحيل البت فيه إلى مرحلة قيام 
الدولة الفلسطينية وهو ما خلق حالة من عدم التنسيق في الجهود وبالتالي االرباك في 
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على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني نتيجة هذا التشرذم في  التأكيدعملية 
 اسية.المرجعيات الدبلوم

الرغم من االنجازات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية منذ إنشاء ب .11
زمة التي يعيشها ألكشف عمق ا األقصىالسلطة الوطنية، إال أن اندالع انتفاضة 

جهزة ألبما في ذلك النظام الدبلوماسي نتج ذلك عن ضعف ا الفلسطينيالنظام السياسي 
من  األقصىانتفاضة  تداعياتمواجهه  نعجزت عاالمنية ومؤسسات السلطة التي 

واالستقرار الداخلي وهو ما أثر كثيرًا على العمل الدبلوماسي األمن  فلتان واهتزت صورة
 الفلسطيني وتحقيقاالزمة الفلسطينية وباعد ما بين الشعب  وخارجيا وعمقداخليًا 
  الوطنية. طموحاته

 
لم تستطيع الدبلوماسية الفلسطينية فعل شيء تجاه الواقع المؤلم الذي نشأ في  -12

، ناهيك عن تدمير إسرائيل لمقرات األقصىأعقاب ما ترتب على اندالع انتفاضة 
ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ناهيك عن تدخل الدبلوماسية الدولية الخشنة للضغط 

بفعل الضغط  الفترةخليا وخارجيا في تلك على الدبلوماسية الفلسطينية المتهالكة دا
طموحاتهم التي تخص  نحققالدولي الذي قوض احالم الفلسطينيين في االقتراب من 

 تحصيل حقوقهم الوطنية بشكل دبلوماسي.
نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني  -13

في قطاع غزة والضفة الغربية، فكان هناك تداخل في العمل الدبلوماسي ما  ومؤسساته
بين المؤسسات الرسمية للسلطة وما بين مؤسسات المجتمع المدني، إذ كان تطوير 
المجتمع المدني إحدى ثمرات العمل الدبلوماسي الفلسطيني الرسمي والغير رسمي، 

ا لدور المجتمع المدني تعمل على فكانت الدبلوماسية الفلسطيني ومن خالل تعزيزه
تطوير العمل في قضايا التثقيف وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدلة االجتماعية التي 

تجاه حقوقهم المشروعة وتعزز الرغبة لديهم في المطالبة بنيل  الفلسطينيةتصقل رؤية 
 هذه الحقوق اسوة بباقي شعوب العالم في ضوء هذه المبادئ.

سية الفلسطينية مكانة هامة جدا لترتيب العالقات الوطنية لألحزاب ولت الدبلوماأ-2
والحركات الفلسطينية، فكانت تعلم بشكل دائم على وجود توافق عام وعالقات ودية بين 
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 النضاليعلى ارضية مشتركة فيما يخص العمل  االلتقاءهذه التنظيمات من خالل 
 الفلسطيني ضد العدو الصهيوني.

ف الذي ظهر بين التنظيمات الفلسطينية والناتج عن طبيعة بالرغم من االختال -14
الدبلوماسية العامة للقيادة الفلسطينية ممثلة  لهالتكوين  الفكري والثقافي والذي اسست 

برئاسة منظمة التحرير وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية، إال أن الدبلوماسية 
قواعد تتيح التعدد الحزبي ويشكل  الفلسطينية والعمل السياسي الفلسطيني استطاع وضع

على ارضية الوفاق الوطني من خالل  االيدلوجيةجسم فلسطيني جامع لهذه التناقضات 
الحوار الدبلوماسي، وهو ما عمل على دعم وتطوير الدبلوماسية للنظام السياسي 

ن  في  اخفقواالفلسطيني من خالل نموذج التعددية الذي قدمة الفلسطينيون حتى وا 
 المحطات.بعض 

االنتخابات الفلسطينية، فقد  ألجراءوضع العمل الدبلوماسي الفلسطيني األساس  -15
بكل  فلسطينياانجازا دبلوماسيًا  2006و1996اعتبر اجراء االنتخابات في العامين 

حق أساسي  ممارسةالمقاييس، فقد كان الفضل يرجع للعمل الدبلوماسي الفلسطيني في 
نواب الشعب  واختيارتعددية السياسية على أرض الوطن وهو المشاركة السياسية وال

الفلسطيني في مجلس تشريعي فلسطيني يمثلهم وهو ما شكل نقلة نوعية في النظام 
 السياسي الفلسطيني والدبلوماسي بشكل خاص.

مكانتها جيرت السلطة الوطنية الفلسطينية عملية االنتخابات الفلسطينية لتعزيز  -16
ي الخارج من خالل تحصيل اعتراف دولي رسمي بهذه الدبلوماسي ف في العمل

حقوق الشعب أحد أهم  ما شكل حجر زاوية في تحقيق وهذااالنتخابات وشرعيتها 
السياسية في الترشح واالنتخاب واختيار ممثليه من  حقوقهالفلسطيني في ممارسة 

 خالل التصويت على البرامج المختلفة.
اسي، يكاد يكون وحيدا في رسم الثقافة كان للدبلوماسية الفلسطينية دور أس -17

السياسية الفلسطينية المهيمنة، وذلك بالرغم من وجود تعددية سياسية وتمثيل فصائلي 
متعدد عبر بشكل أو باخر عن ديمقراطية نادرة في الواقع العربي، وهو ما ساهم في 

غبة رفع مستوي الوعي الفلسطيني بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وزاد من ر 
 سوة بباقي شعوب األرض.أ واصرار الفلسطينيين على نيل حقوقهم المشروعة
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ممثلة بالوفود  1948-1919نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في الفترة من  -18
الفلسطينية التي تم تشكيلها في إسماع صوت الفلسطينيين للعالم الخارجي، التي اقامت 

ية والبريطانية خاصة، حيث اكدت عالقات عامة مع المسؤولين ومع الصحافة الغرب
 تلك الوفود على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

على  1972-1965الدبلوماسية الثورية الفلسطينية في الفترة من  سعت -19
من خالل  الجماهير عقولفي  رسختهاالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بل 

بما كان يسمي إدارة العالقات الخارجية  ينممثلدبلوماسية القادة الفدائيون الفلسطينيون 
 اشمل من خالل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعينة وبشكللكل فصيل 

إال أن  1994-1983نتيجة للتحول السياسي األمريكي الكبير في الفترة من  -20
المتحدة إسرائيل من  الوالياتالدبلوماسية الفلسطينية تأثرت بشكل واضح نتيجة رفع 

مرتبة وكيل ألعمالها في الشرق االوسط إلى مرتبة شريك، وهو ما أثر بشكل لموس 
من مهمة تحصيل حقوق الشعب  وجعلوتلقائي على الدبلوماسية الفلسطينية وادائها 

 الفلسطيني المشروعة مسالة أكثر صعوبة.
في  التسعيناتية نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في نهاية الثمانينيات وبدا -21

لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أدى إلى منعا  منظمه التحرير الفلسطينيةالحفاظ 
ضعف كبير في مؤسسات المنظمة التي تمثل الكيان السياسي الفلسطيني العام، إال أن 
الدبلوماسية الفلسطينية لم تستسلم واخدت تنشط بشكل كبير وتركز على العمل 

ة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الذي أضحى خيارًا وحيدا في الدبلوماسي كوسيل
 .1982بالعام  تأعقاب تصفية المنظمة عسكريا في بيرو 

عانت الدبلوماسية الفلسطينية أصعب أزماتها في أعقاب ما ترتب من نتائج  -22
 وثوابتضحي الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني أحرب الخليج االولي، فقد 

مع الواقع الجديد الذي اعتمد مبدأ األرض مقابل السالم والذي أودي الوطنية ال يتناسب 
والحقا توقيع اتفاق أوسلو  1991بالفلسطينيين إلى المشاركة في مؤتمر مدريد بالعام 

 المشروعة. ولحقوقهللشعب الفلسطيني  منقوصةولو  ومكانةللحفاظ على صوت 
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 ثانيا: التوصيات:
 يوصي الباحث بما يلي:

على تطوير األداء الدبلوماسي وتسخير االمكانيات له للقيام بمهامه الوطنية في العمل  -1
نشر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خالل توفير الكوادر المناسبة 

 والمقرات ووسائل االتصال لتغطية مساحات واسعة وجديدة من العالم.
الفلسطينية الذي يعطي زخمًا دبلوماسيًا تطوير أداء وفعالية مؤسسات السلطة الوطنية  -2

من خالل الرخصة الدولية الفلسطينية بالعمل الدبلوماسي لتحقيق وتحصيل حقوق 
 الفلسطينيين السياسية واالنسانية واالجتماعية.

واالنظمة التي ترتب العمل  القوانيينتطوير العمل الدبلوماسي الفلسطيني من خالل سن  -3
ذي بدروه يسهل انجاز المهمة الدبلوماسية ويجعلها واضحة الدبلوماسي الفلسطيني ال

 والغاية. والوسيلةالهدف 
توحيد الجهد الدبلوماسي الفلسطيني ما بين مؤسسات السلطة الفلسطينية الدبلوماسية  -4

ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واي مؤسسات دبلوماسية أخرى رسمية أو غير 
اسية الفلسطينية وتوحيد رؤيتها وجهدها في الدفع زخم للدبلوم ال عطاءرسمية وذلك 

 باتجاه تحصيل حقوق السعب الفلسطيني المشروعة.
في المهام والصالحيات ما بين االجهزة والمؤسسات  من التداخلانهاء أي حاله  -5

الفلسطينية المختلفة في مجال العمل الدبلوماسي الفلسطيني حتى تنتهي حالة التشرذم 
عن تعدد المرجعيات الدبلوماسية والسياسية فيما يخص الشأن واالرباك الناتجة 

 الدبلوماسي الفلسطيني.
العمل على الفصل ما بين العمل المقاوم واالنتفاضات السلمية وما بين سير المقاومة  -6

الدبلوماسية حتى ال تؤثر احداها على األخرى من خالل خلق حالة من التنسيق الدقيق 
السلمية والمسلحة لتعزيز الموقف الدبلوماسي محليا واقليميا  الهداف الستغالل المقاومة

 ودوليًا لتسهيل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.
تسخير العمل الدبلوماسي الفلسطيني في خدمة ترميم ومعالجة اآلثار المترتبة على  -7

 المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها المسلحة والسلمية، وذلك من خالل شرح الموقف
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الفلسطيني للعالم لالستفادة بقدر االمكان في تجيير هذا العمل الشعبي لصالح القضية 
 الفلسطينية ومطالبها العادلة.

ضرورة العمل على تطوير التنسيق على كافة المستويات مع مؤسسات المجتمع المدني  -8
الجهود  لتعزيز حالة من العمل المشترك يدعم الدبلوماسية الشعبية والدفع باتجاه توحيد

في التثقيف وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة االجتماعية لتحصيل حقوق الشعب 
 الفلسطيني.

زيادة استخدام الدبلوماسية واعتمادها كخيار اوحد لترتيب العالقات الوطنية ما بين  -9
الفصائل واالحزاب الفلسطينية المختلفة مما يمهد الطريق لصاغة رؤية وطنية مشتركة 

 ها تجعل من االقتراب من تحقيق الحقوق الفلسطينية امرًا ممكنًا.متفق علي
والتعددية  المشاركةالفلسطينية الخاص بتطوير عملية  الدبلوماسيةاستكمال دور  -10

على اجراء االنتخابات الفلسطينية مما يتيح  المواظبةالسياسية الفلسطينية من خالل 
دولة تلبي  اقمهلم ويجعلهم جدرين في تداول سلطة راقي يكسب الفلسطينيين احترام العا

 طموحاتهم الوطنية.
استخدام الدبلوماسية الفلسطينية في عملية رسم الثقافة الوطنية الفلسطينية،  -11

طراف الفلسطينية المختلفة وذلك من خالل والعمل على تقريب وجهات نظر ورؤي األ
للعالم بشكل موحد نشر الوعي بضرورة وجود أهداف وطنية عليها اجماع وطني تقدم 

 وجماعي يضفي زخما على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
رسم خطة وطنية موحده تتعلق بالعمل الدبلوماسي تجمع ما بين اإلطار  -12

الرسمي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني 
ة الفلسطينية المختلفة للخروج بإطار عمل إلى الفصائل واالطراف السياسي باإلضافة

طرف بالقرار  تقدربعيدا عن  الجماعةدبلوماسي شامل ومتفق عليه يتم العمل فيه بروح 
العمل على تقريب  شانهالسياسي الفلسطيني ال سيما الدبلوماسي منه وهو الذي من 

عن وحدة  الحصول على الحقوق الفلسطينية بشكل كبير نتيجة هذه الرؤية التي تعبر
 وطنية حقيقية وخالصة.

  



126 

 

 المراجع             
 

 الكتبأوالا: 
 . القرآن الكريم -1
 . 2009اصدار ، معجم المعاني الجامع -2

 
للطباعة والنشر  مريح، بيروت، هرتزإلى  وعد التوراة من أبرام، (1994) موسي، إبراهيم -3

 . والتوزيع
 . الرياض، (ومستقبلها وحاضرها ماضيها) الدبلوماسية، (1985) جمال بركات -4
مقاربات في القانون -التحرر الوطني التجربة الفلسطينية ، دبلوماسية(2013) رشاد، توأم -5

 . جامعة بيرزيت، معهد ابو لغد للدراسات الدولية، الدولي والعالقات الدولية
 (، الدبلوماسية الفلسطينية بين االنصياع واالنطباع. 2012التميمي، عبد الرحمن ) -6
دراسة سياسية وقانونية في : الدولة الفلسطينية، (1993) محمد شوقي عبد العال، حافظ -7

 . القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضوء أحكام القانون الدولي
 . عمان، 2ط، دار زهران للنشر، سةالدبلوماسية النظرية والممار ، (1997) محمود، خلف -8
، بيروت، الفلسطيني ومبادئ تطبيقه حق العودة للشعب، رمضان بابا رجي وآخرون  -9

 . 1996، الدراسات الفلسطينية. مؤسسة
 الوطني التحرير حركة، بيروت الفلسطيني الثوري  التشريع.  1978 ،محمد، الروسان -10

 . األولي الطبعة، (فتح ) الفلسطيني
 ترجمة على الكتاب يحتوي ) دبلوماسية دراسات، (1972) مختار محمد، الزفزوفين -11

 . المصرية االنجلو مكتبة -(نيكسون  هارولد-الدبلوماسي المنهج تطور) لكتاب بالعربية
 . الحكمة دار مؤسسة: لندن. "الدبلوماسية". (2011. )شفيق، السامرائي -12
-غزةإلى  الطريق، والسالم في الشرق األوسط المواجهة". (1995. )طاهر، شاش -13

 . القاهرة، دار الشروق ، اريحا"



127 

 العلم دار، (وقواعدها وتطورها نشأتها ) الدبلوماسية، (1990) حسينعلى ، الشامي -14
 . بيروت: للماليين

 في االشتراطية والدراسات األبحاث مركز"، كيان عن البحث(. "1995. )الشريف، ماهر -15
 . العربي، قبرص العالم

 . العودة دار: بيروت. "الهزيمةإلى  القمة من". (1971. )احمد، الشقيري  -16
مركز . القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها المعاصرة. (2012. )محسن، صالح -17

 . لبنان، بيروت. واالستشاراتالزيتونة للدراسات 
الكفاح المسلح ، "1974-1964الحركة الوطنية الفلسطينية ". (2003. )يزيد، صايغ -18

 . لبنان، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والبحث عن الدولة
 -قوانينها. قواعدها. مؤسساتها. نشأتها الدبلوماسية ، الوظيفة(2001) عامر، عالء أبو -19

 . الشروق، عمان دار
 . بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، طريق أوسلو، 1994، محمود، عباس -20
جامعه ، د للدراسات الدوليةمعهد أبو لغ. الحياة مفاوضات، (2012) صائب، عريقات -21

 . بيزيت
 .  بيروت، الطليعة دار، االستراتيجيةإلى  الدبلوماسية من، (1981) ادونيس، العكرة -22
 دار. قوانينها أنواعها مؤسساتها الفلسطينية ، الدبلوماسية(2012) عباه، سعيد أبو -23

 . هللا والتوزيع، رام للنشر الشيماء
 الفلسطينية السياسة في واالستراتيجية الدبلوماسية". (1998. )طالل، عفيفة ابو -24

 . األولي الطبعة. "1987-1997
 . بيروت-دار اليقظة العربية، الدبلوماسية الحديثة، (1973) سموحي، فوق العادة -25
 العربي، دار الوطن في الدبلوماسية العالقات ، تاريخ(2002) حسين ، سهيلالفتاوى  -26

 . العربي، بيروت الفكر
 . الثقافة دار مطبعة: عمان. الدبلوماسي القانون . (2010. )سهيل، الفتاوى  -27
 مفهوم. "نقدي تحليل الفلسطينية الدبلوماسية من عقود اربعة" . (2007. )ناصر، القدوة -28

، الدولية للدراسات لغد ابو ابراهيم معهد: وفلسطينية محلية تجارب الدبلوماسية وممارسة
 . بيرزيت جامعة

 . القاهرة، الدبلوماسية. (2000. )حمدأ، محمود -29



128 

 

 العهد روايات بين القديم فلسطين تاريخ، (2000) عصام، مخيمر، أسامة، نحل أبو -30
 . 2000، القدس مكتبة، غزة، الحديثة والدراسات القديم

 أسامة دار، الجديد العالمي والنظام الدبلوماسية العولمة. (2003. )مجدي، الهاشمي -31
 . األردن، عمان، للتوزيع

 : رياتاألبحاث والدو 
 

(. النظام الدولي والتباس مفهوم الشرعية الدولية، مجلة الدراسات، 2005أبراش، إبراهيم ) -32
 جامعه االزهر، غزة. 

. الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية، 2011باجس، دالل،  -33
 فلسطين. -المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام هللا

بحثية، مجلة البحثية،  الفلسطينية"، دراسة التحرر "دبلوماسية. 2013بضري، فاطمة،  -34
 . بيروت، لبنان

(، التحرر الوطني بالطرق السلمية قراءة في التجربة الفلسطينية، 2011توام، رشاد ) -35
 معهد ابو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت. 

مقاربات في القانون -لسطينية(. دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الف2013توام، رشاد ) -36
 الدولي والعالقات الدولية. معهد أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت. 

(، التصعيد الدبلوماسي القانوني خيار السلطة الوحيد، مجلة 2012جقمان، جورج ) -37
 . 89الدراسات الفلسطينية العدد 

 األهرام مات، مركزالمعلو  عصر في الدولية العالقات(. "1996الجويلي، عمر، ) -38
 . واالستراتيجية، القاهرة السياسية للدراسات

(. "تطوير قواعد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني نحو قانون 2006حرب، جهاد. ) -39
 للسلطة التشريعية، تقرير دوري. سلسلة ركائز الديمقراطية. 

–لفلسـطين  (. الثوابت الوطنية الفلسطينية، المؤتمر االستراتيجي2012حلوم، ربحي، ) -40
 . م1/4/2012-3غزه /



129 

الفلسطيني،  السياسي النظام في السلطات بين المتوازن  الفصل. 2006بو دية، احمد، أ -41
 . فلسطين ،هللا الديمقراطية، رام لدراسة الفلسطينية المؤسسة

 الدراسات بحثية، مرز ، ورقة"الفلسطينية السياسية الثقافة(. "2003. )الزبيدي، باسم -42
 . بيرزيت لغد، جامعة ابو ابراهيم الدولية

 . 1995-1993 وتنازالتهاريحا -(، السالم : اتفاق غزه1995سعيد، ادوارد ) -43
(. األبعاد التاريخية والسياسية للحقوق الوطنية 2012شراب، ناجي، وأبو نحل، أسامة، ) -44

 للشعب الفلسطيني، مجله الجامعة اإلسالمية، المجلد العشرون، العدد الثاني. 
 ( حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية"، مركز الزيتونة. 2013صالح، محسن ) -45
 وحق الوطنية السيادة أجل من والصراع الثابتة الحقوق (. 2007) الصوراني، غازي  -46

 . الفلسطيني للشعب العودة
 الدبلوماسي القانون  أحكام ضوء على الفلسطيني ، الوضع(2011) أبو صوي، محمد -47

 . بيرزيت الدولية، جامعه للدراسات لغد أبو معهد. الدولي
(. "مؤتمر مدريد وضع االمور في نصابها". مجلة الدراسات 1991عباس، محمود. ) -48

 . 8، العدد 2الفلسطينية، مجلد
 والعالمية، مجلة العربية التحرر حركات بين االنتفاضة موقع(. 1990. )العباسي، نظام -49

 . الثالث فلسطينية، العدد شئون 
 ، مركز2013-1993الفلسطينية للسلطة الخارجية السياسة. 2013الحي، وليد،  عبد -50

 . الزيتونة، بيروت، لبنان
 خطاب(. "2006مايو، . )والقويضي، مني ورشدي، داليا باهلل الفتاح، معتز عبد -51

 مقدمة بحثية ورقة. والفعالية التحليل: األوسط الشرق  تجاه االمريكية الشعبية الدبلوماسية
 . القاهرة، مصر جامعة. العربي العالم تجاه االمريكية العامة الدبلوماسية ةندو إلى 

(. "العمل الدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا في مفهوم 2007عبد هللا، عبد هللا. ) -52
وممارسة الدبلوماسية تجارب محلية وفلسطينية، معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، 

 جامعة بيرزيت، رام هللا. 
 العربي الصراع تسوية في األوروبي الدور معوقات(. "2005. )العزي، غسان -53

 . بيرزيت للدراسات، جامعة لغد ابو استراتيجية، معهد دراسات سلسلة. اإلسرائيلي
 . بحثية ورقة". فلسطين في والديمقراطي المدني المجتمع(. " 1995. )بو عمرو، زيادأ -54



130 

والقانون الدبلوماسي، مجلة الدبلوماسية، العدد التاسع الدبلوماسية (، 2000، حنا )ىعيس -55
 . واالربعون، لبنان

تطلعات شعوب ومحددات (. " تركيا والقضية الفلسطينية . . . 2011فارس، عوني . ) -56
 بيروت، لبنان. ، مركز الزيتونة للدراسـات واالستشـارات، "ساسة

 الشرعية ضوء في لسطينيالف للشعب المصير تقرير حق(. 2011) الناصر الفرا، عبد -57
 . المفتوحة، غزه، فلسطين القدس جامعة. الدولية

(. "التجربة الدبلوماسية الفلسطينية: الطريق الدبلوماسي إلى 1999فياض، علي. ) -58
 . 76ص– 18، ص 118الدولة"، صامد االقتصادي، العدد 

 (، تعريف المجتمع الدولي "جامعه النجاح الوطنية. 2006قاسم، عبد الستار ) -59
 منشورة، جامعة الثابتة، دراسة غير الفلسطينية ، الثوابت2011الستار،  قاسم، عبد  -60

 فلسطين.  ،النجاح، نابلس
فلسطينية،  شئون  مجلة. بيكر مع فلسطينية لقاءات ثالث(. "1991. )المدهون، ربعي -61

 . 217 العدد
(. "ثورة الطالب بين مقتضيات الثورة العلمية التكتيكية ومقتضيات 2008حمد. )أمراد،  -62

الثورة االجتماعية اإلقليمية: المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية "آفاق"، القدس، 
 فلسطين. 

(، التطور التاريخي والممارسة الدبلوماسية مؤسسة ابداع 2010معهد التنمية البشرية ) -63
 والدراسات والتنمية.  لألبحاث

 القدس جمعية، شرعية رؤية الفلسطينية القضية ، ثوابت(2006) أبو هربيد، عاطف -64
 اإلسالمية والدراسات للبحوث القدس جمعية مؤتمر– اإلسالمية والدراسات للبحوث

 .  غزه-"والتحديات الواقع الفلسطينية القضية ثوابت"
(. "نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية"، 2008هالل، الشعيبي، واخرون. ) -65

 تقرير دوري. 
(. "النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو: دراسة تحليله نقدية، 2010هالل، جميل. ) -66

 مركز ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، رام هللا، فلسطين. 
 



131 

 : هوالدكتورارسائل الماجستير 
، "الدولة قيام في مؤسسات بناء نموذج-الفلسطينية الدولة(. "2012. )سماعيل، هناديإ -67

 . فلسطين ،النجاح، نابلس جامعة، ماجستير رسالة
. الفلسطينية التجربة في قراءة السلمية بالطرق  الوطني التحرر. (2011) رشاد، توام -68

 . بيرزيت جامعة، الدولية للدراسات لغد أبو معهد
 إشكالية ظل في الفلسطيني الدبلوماسي لتمثيل مستقبل(. "2014. )سحويل، صدام -69

 والسياسية االدارة ماجستير، اكاديمية رسالة" . الفلسطينية التحرير ومنظمة الدولة
 . العليا، غزة، فلسطين للدارسات

 في تحليلية قانونية دارسة، للسالم أوسلو ياتاتفاق. (2000. )السالم عبد محمد، سالمة -70
 . شمس عين جامعة القاهرة، الحقوق  في دكتوراه رسالة. العام الدولي القانون  ضوء

إلى  المسلحة المقاومة من السياسية. ف. ت. م تجربة. (2008. )حمرة، الصمادي -71
 والتنمية التخطيط برنامج. منشورة ماجستير رسالة" 2006-1964"السلمية التسوية
 . فلسطين، نابلس، الوطنية النجاح جامعة، السياسية

-الفلسطينية المفاوضات في الفلسطينية الدبلوماسية(. 2011) عيروط، عصام -72
 . المستقلة الفلسطينية الدولة تحقيقعلى  وأثرها اإلسرائيلية

القضية على  ية وأثرهاسرائيلاإل-"العالقات التركية. (2011. )رائد، بو مطلقأ -73
 . فلسطين، غزة. االزهرجامعة ، رسالة ماجستير، الفلسطينية"

 

 : قاالتالم
 

 

 سعيد أحمد ، في(عامة رؤية) الفلسطينية التحرير منظمة ، تجربة2007الحوت، شفيق،  -74
 محسن بناء، تحرير وا عادة تجربة تقييم الفلسطينية التحرير وآخرون، منظمة نوفل

 . واالستشاريات، بيروت للدراسات الزيتونة صالح، مركز
الدبلوماسية الفلسطينية هل من أفق إلصالحها، مجله (. 2010أبو رمضان، محسن، ) -75

 . 31تسامح، العدد



132 

فتح،  حركة الفلسطينية، رؤية التحرير منظمة بناء ، إعادة2007أبو العرادات، فتحي،  -76
بناء،  وا عادة تجربة تقييم الفلسطينية التحرير وآخرون، منظمة نوفل سعيد أحمد في

 . واالستشاريات، بيروت للدراسات الزيتونة صالح، مركز محسن تحرير
ايلول،  استحقاق من العربية الدول جامعةو  العربي الموقف(. "2011. )العلي، إبراهيم -77

 واألربعون، بيروت، لبنان.  التاسع العودة، العدد مجلة
 الثاني ، كانون 41/42 ، العدد1974 األول ، تشرين38 العدد: فلسطينية شؤون  مجلة -78

 . ، بيروت1975 شباط –
المتمدن،  الحوار الفلسطيني، مجله للشعب الوطنية ، الحقوق (2004) المدني، إلياس -79

 . 993العدد
حديث صحافي لزعيم حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين ، 1995ياسين، احمد،  -80

عطاء الشرعية للباطل، مجلة إ حماس يؤكد فيه أن الصلح أو الهدنة مع إسرائيل نوع من 
 ، بيروت. 22، العدد 6المجلد الدراسات الفلسطينية، 

 

 : تقاريرو  ثائقو 
، هللا رام، الفلسطيني اإلحصاء مركز منشورات. (1998) ،البشرية التنمية تقرير -81

 . فلسطين
 

منشورات . "2008الفلسطيني لسنة  االستراتيجي"التقرير . (2008. )محسن، صالح -82
 . لبنان، بيروت، مركز الزيتونة

مركز ، "2012الفلسطيني للعام  االستراتيجي" التقرير . (2012. )محسن، صالح -83
 . 2012، بيروت، واالستشاراتالزيتونة للدراسات 

الحركة : "الكفاح المسلح والبحث عن دولة. صايغ، 1999، مؤسسة الدراسات الفلسطينية -84
 . 40العدد ، 10المجلد ، "1993-1949، الوطنية الفلسطينية

 . فلسطين، رام هللا، جامعة بيرزيت، منشورات دورية، 2010، معهد التنمية البشرية -85
 . 1998، "للمعلومات "وفاالمركز الفلسطيني منشورات  -86



133 

، لجنة 181(، حق الشعوب في تقرير المصير، القرار 1985ميثاق األمم المتحدة ) -87
 الدورة التاسعة للجمعية العامة.  –القرارات والمقررات 

 . غزة، حماسحركة ، 1988أغسطس/آب ١٨، ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية -88
ترجمات ، في بيان التغيرات التي طرأت على ميثاق حركة حماس، 2009، محمد، نمر -89

 . بيروت، ديسمبر، (45) الزيتونة
 . تونس، منظمة التحرير الفلسطينية، 1988، وثيقة إعالن االستقالل -90
 في الالجئين شؤون  دائرة عن: 1988 عام بالجزائر الفلسطيني االستقالل عالنإ  وثيقة -91

 . الفلسطينية التحرير منظمة
 . مم المتحدةمنشورات األ، (1991) ريد للسالموثيقة الوفود المشاركة في مؤتمر مد -92

 
 مقابالت : 

 . مارس صحفية، آذار الفلسطينية، مقابلة ، الدبلوماسية2010شعث،  -93

 . الفلسطينية الدبلوماسية التجربة حول منشورة مقابلة(. 2010. )القدوة، ناصر -94

 . 2010 آذار 13 بتاريخ منشورة مقابلة. كوش، محمد بوأ -95

 . 2010نيسان  12منشورة بتاريخ ، مقابلة بالبريد االلكتروني، مشير، المصري  -96

 . 2010، الثاني كانون 28. ، منشورة مقابلة. "الفلسطينية"الدبلوماسية ، أحمد، يوسف -97

 

 : المراجع األجنبية
98- BRICS Information Centre ،site of Univercity of Toronto)2011( ، 

www. brics. utoronto. ca.  
99- David Hoffman  ،) 2002. ( ‘Beyond Public Diplomacy’ ،Foreign 

Affairs ،vol. 81 ،no. 2 ،.  

http://www.brics.utoronto.ca/


134 

100- Eline ،Sciolino، (2000). Violence Thwarts CIA Director “ Unusual 
Diplomatic Role in The Middile Eastern Peacmaking ،the New 
York Times.  
 

101- Istvan S. Pogany ،Security Council and the Arab Israeli conflict ،
England ،Gower publishing Co. ، 1984.  

102- Japan ،Oil – imports (2012) ،site of IndexMundi ،www. 
indexmundi. com  
 

103- Intetnational Crisis Group ،Enter Hamas: The Challenge of 
Political Integration ،Middle East Report no. 49 (2006).  
 

104- Lia ،Brynjar (2007). Building Arafat police: the politics of 
International Police Assistance in the Palestinian Territories After 
Oslo Agreement. pp. 28-42.  
 
 

105- Zanotti ،Jim (2013). “U. S. Foreign Aid to Palestenians”US 
Department of State ،Diplomacy Action pp. 7-8.  

 

 مواقع انترنت 
1- 1993 Declaration of Principles بي بي سي. "1993المبادئ إعالن : "نص: ترجمة 
 (2001نوفمبر  29)

http: //www. wata. cc/forums/showthread. php?81955-%85 

 

. " الدبلوماسية الفلسطينية بين االنطباع واالنصياع". 2012، عبد الرحمن، التميمي -2
aspx?id=210. net/ar/viewdetails. pngo. //www: http 

http://www.indexmundi.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?81955-%85
http://www.pngo.net/ar/viewdetails.aspx?id=210


135 

  
 ةجريد، ما هي ؟ مقال منشور. . . الثوابت الوطنية . ( 2012) ،جعفر، الشايب -3

  http: //www. alsharq. net. sa/2012/12/16/627855#. السعودية، الرياض، الشرق 
www//: http .موقع الوحدة اإلسالمية ، ( ثوابت القضية2008) ،نبيل شبيب: شبيب -4

asp?cat=1&id=608. com/view. alwihdah  
 

مركز الزيتونة . العربمنتدي المحامين . الشرعية والمشروعية ، (2013) وائل، مجدي -5
net/permalink/55998. alzaytouna. www//: http .( 2013) ،للدراسات واالستشارات

html  
محطات تاريخية ما بين  -"فلسطين عبر التاريخ ، المركز الفلسطيني للمعلومات"وفا" -6

1968-1987" ،http: //www. wafainfo. ps/atemplate. aspx?id=9102 

، مفهومها ومحدداتهاعلى  الثوابت الوطنية وضرورة التأكيد، (2014) ،مصطفي، رامز -7
  com/?article=5708. binaa-al. www//: http، صحيفة البناء، مقال منشور

 

: : عن دائرة شؤون 1974 -منظمة التحرير / المجلس الوطني: الدورة الثانية عشرة  -106
 .http: //www. plord. ps/ar/index الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية

php?act=Show&id=480/ 
، منشورات المجلس الموطني الفلسطيني 1967ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية،  -107

http: //www. wafainfo. ps/atemplate. aspx?id=4921  
 

http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=1&id=608
http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=1&id=608
http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=1&id=608
http://www.alzaytouna.net/permalink/55998.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/55998.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/55998.html
http://www.al-binaa.com/?article=5708
http://plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=480/
http://plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=480/
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=480/
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=480/
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=480/
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921

