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 كتقدير شكر

ػػػكآوشػػػل الحمػػػد و ًكون ًكاًػػػران ملػػػ.  وملشػػػل    كالضػػػ ر لػػػل ملػػػ.   ػػػلل  حسػػػل ل    ًف مى ٌف ملػػػ  كا 
دً   لػػ ادمػػةن     كج ػػل كر ػػله لًبتغػػ  ب ػػالتػػ   متكا ػػوةالدراسػػة ال هإ جػػلز  ػػذ ك رمػػل كمطلشػػلبتك ًقػػل 
 ككط   
حلكلػػت  "و ًضػػ ر او مػػف و ًضػػ ر ال ػػلس": المصػػط . محمػػد  الحبًػػب طالقػػلن مػػف حػػدًث إ

ممػف  ًمبر مف ممًػؽ ضػ رم كتقػدًرم   ػؿ ال  ػؿ    ،لملمة الجمؿ كرسـ الوبلراتك  ،ع ال لملتجم
لػػـ  وػػذر إذ    ػػتلتمس مػػ  ـ ال كاومت ػػلفلػػـ ًسػػتطع إً ػػلش ـ حق ػـ بللضػػ ر  ًسػتحقكف الضػػ ر كالور ػػلف    

  ت ف  لملت  بقدر المقلـ

إلػ. مػف  ػلف لػ   وػـ كاومت ػلف الض ر كالور لف إل. مػف و تتسػع الصػ حلت إً ػلقه حقػل بللضػ ر 
ضػػػػ الن  المضػػػرؼ، بلتسػػػلع صػػػدره، كحسػػػف تولملػػػل، كك ػػػع لمسػػػلتل، لتاػػػرج  ػػػذه الرسػػػللة بت  ػػػؿ حلػػػةو 

، ال لشػػب ا  ػػلدًم    لدًمًػػة اودارة كالسًلسػػة أحمػػد جػػكاد الكاديػػةكم ػػمك لن    إلػػ. الػػد تكر ال ل ػػؿ  
 للدراسلت الولًل 

ػػٍف   ، تثرك ػػل بابػػرات ـ بػػتدؽ المالحظػػلت بػػكل ـ م لقضػػة دراسػػت ، ت بقى ري ضىػػكضػػ رم مكصػػكؿه إلػػ. مى
د كالتكجً لت   :ًم لق لج ة الم لقضة الدراسة كتحسً  ل الب لقة لتجًك

 القدس الم تكحة لضؤكف قطلع غزة   لشب رشًس جلموة البطششعباف جياد الد تكر  ا ستلذ 

 ال لسطً ًة كالق ًة المولصر التلًرخ لملدة المسلمد ا ستلذ عدكافمحمد عمي عصاـ الد تكر  
  الم تكحة القدس جلموة   

ك ل ػػػت لػػػل بصػػػمة  ػػػ  إ جػػػلز  ػػػذا الومػػػؿ  ، ػػػؿ مػػػف سػػػل ـ ػػػؿ الضػػػ ر كاوحتػػػراـ ل كمسػػػؾ الاتػػػلـ
سػلشالن المػكل. مػز كجػؿ ًف غكًػلن، ًكاص بللذ ر الزمًؿ  رامز الومص  مل. ج ده    تػدقًؽ الرسػللة لي 

  ًجوؿ ذلؾ    مكاًزف حس لت ـ جمًولن ًكـ القًلمة

 الباحث
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 ممخص الدراسة
ػػز  ػػ  ةال لسػػطً ً ةالدبلكملسػػًإلػػ. ًداق التوػػرؼ  ىػػد ت الدراسػػة إلػػى  تجػػله الػػدكل  المكقػػؼ توًز

 كال ػػػكادر ،كسػػػلشؿكال ،م ل ػػػلتاوك  ،بػػػرام كال ،اطػػػطكاسػػػتادام ل لل ،امتال  ػػػل مػػػدلك ، الالجشػػػًف ق ػػػًة
ػػر م ظمػػة) ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  التمثًػػؿ ج ػػة تػػتثًرمػػدل ك  ،ذلػػؾ المتلحػػة مػػف ًجػػؿ  السػػلطة –التحًر

  ال لسطً   الدبلكملس  ا داق مل. ال لسطً   السًلس  او قسلـك ( ال لسطً ًة
  تجل  ػػل، ثػػـ ت لكلػػت تطػػكر ا داق كالمكقػػؼ الػػدكلبضػػ ؿ مػػلـ ق ػػًة الالجشػػًف  الدراسػػة ناقشػػت

ػػز المكقػػؼ الػػدكل  تجل  ػػل، مبػػر امػػس مراحػػؿ قبػػؿ تتسػػًس  :األكلػػى ،الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    ػػ  توًز
ػػػر،   مػػػلـ ـ كحتػػػ. إمػػػالف البر ػػػلم  المرحلػػػ 4691م ػػػذ تتسػػػًس الم ظمػػػة مػػػلـ  ،كالثانيػػػةم ظمػػػة التحًر

  ،ـ4691كحتػػػػػػ. الاػػػػػػركج مػػػػػػف لب ػػػػػػلف مػػػػػػلـ  ،م ػػػػػػذ البر ػػػػػػلم  المرحلػػػػػػ  :كالمرحمػػػػػػة الثالثػػػػػػة، ـ4691
 األخيػرة المرحمػة ، ًمػل ـ4661 ًكسػلكمػلـ م ذ الاركج مف لب لف كحت. تكقًػع ات ػلؽ  :كالمرحمة الرابعة

 مػػػل  لقضػػػت الدراسػػػة مسػػػتقبؿ  ،ـ4661مػػػلـ  ًػػػلـ السػػػلطة ال لسػػػطً ًة ت لكلػػػت ا داق الدبلكملسػػػ  بوػػػد ق
ػػز المكقػػؼ  ق ػػًة الالجشػػًف كالسػػً لًرك لت التػػ  قػػد تيطػػرح لتصػػ ًت ل، ثػػـ قػػدمت رؤًػػة حػػكؿ آلًػػلت توًز

 الدكل  كاستثملر المكاقؼ الدكلًة تجله ق ًة الالجشًف دبلكملسًلن 
  الم    المقلرف ك  ،الم    التلًرا ك  ،التحلًل  الكص   الم    استخدمت الدراسة

 للوكدةبػ المطللبػة   بداًت ل ر زت مل.  ال لسطً ًة الدبلكملسًة الج كدًف  الدراسة إلىكخمصت 
 الالجشًف ق ًة تحكلت التحًرر م ظمة  ضكق كمع الجملمًة، بللوكدة طللبتدًرجًلن ًاذت ت ثـ ،ال ردًة

كبيػذلت ج ػكد  ،المسػل  ال  ػلح مبػر المصػًر تقًرػر كحػؽ ،بػللتحًرر اقتر ػت ،سًلسػًة كط ًػة ق ػًة إل.
ػػز المكقػؼ الػدكل ادبلكملسػًة ك   ـ4691 مػػلـ المرحلػ  البر ػلم  إقػرار بوػػد ل ػف ، ػحة ًسػ مت  ػ  توًز

ػلت سػلـ  ػ  الالجشػًف ق ػًة تراجوت  ـ4661 مػلـ ًكسػلك ات ػلؽ بتكقًػعك  ال لسػطً ًة، الدبلكملسػًة ًكلًك
ج ػكد دبلكملسػًة تيبػذؿ ، كلػـ ال  ػلش  الك ػع م لك ػلتلبحث ػل  ؿٌجػًى  اوت لؽ ف  ؛ب ل او تملـ مدـ زاد

 كلػـ الدكلًػة، قراراتلل ك قلن  الالجشًف ق ًة لحؿ الدكل  المجتمع مل. لل غطكبللض ؿ المطلكب  ، ل ًة
 مػػف الػػدكل  المجتمػػع ملػػ. للتػػتثًر  ل ػػة المتلحػػةالدبلكملسػػًة  كالكسػػلشؿ ،اوم ل ػػلت كظػػؼتي  ًك ،سػػتثمرتي 

  الق ًة  ذه حؿ ًجؿ
امتمػػلد اسػتراتًجًة كط ًػػة دبلكملسػًة   لحًػػة  ػركرة  :أىميػػا عديػػدة  قػدمت الدراسػػة تكصػػياتك 

مػلدة اومتبػلر  ؛دكلًة دبلكملسًة حمالتمف ًجؿ ت  ًذ  لتوًزز المكقؼ الدكل  تجػله ق ػًة الالجشػًف، كا 
ػػلت الج ػػلز ك ك  ،ل ػػل كالتحػػرر مػػف اولتزامػػلت كاوت لقًػػلت  ،الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   ػػو ل ملػػ. سػػلـ ًكلًك

ر الج ػػلز الدبلكملسػػ إلػػ. جل ػػب ؤجػػؿ البحػػث  ً ػػل  التػػ  تي     لًػػةذات كر ػػده ب ػػكادر دبلكملسػػًة  ،تطػػًك
  الالجشًف ق ًة داق الم ملت الدبلكملسًة بطًرقة  وللة تادـ  مللًة
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Abstract 

The study aimed to identify the Palestinian diplomacy performance in promoting 

international attitude toward refugees’ issue, and the extent of possession and using plans, 

programs, possibilities, means and personnel that are available for that. Moreover, the 

extent of the Palestinian diplomatic representation impact (PLO – Palestinian Authority), 

and the Palestinian political division on the Palestinian diplomatic performance. 

The study discussed the refugees’ issue in general, and the international position 

toward it, then discussed the evolution of the Palestinian diplomatic performance in 

strengthening the international position towards it, through five stages, the first stage 

before establishing the PLO. The second stage starts from the founding of the organization 

in 1964 until announcing the transitory program in 1974. The third stage starts from the 

transitory program until leaving Lebanon in 1982. The fourth stage started from leaving 

Lebanon up until signing the Oslo convention in 1993. The fifth stage dealt with the 

diplomatic performance after the founding of the Palestinian State. The study also 

discussed the future of the refugees issue and the scenarios that may rise to liquidate it, 

then it proposed an insight about the mechanisms to strengthen and invest the international 

position towards the refugees issue diplomatically. 

The study used the descriptive analytical method, the historical approach and the 

comparative approach. 

The study concluded to: that the Palestinian diplomatic efforts in its beginnings 

focused on claiming the individual right of return, and then gradually started claiming the 

mass return demand. With the founding of the PLO, the issue of refugees transformed into 

a national and political issue, joined with the liberation and the right to self-determination 

through armed struggle, clear diplomatic efforts has been made and contributed to 

strengthening the international position, but after adapting the transitory program in 1974, 

the refugees issue fell of the Palestinian diplomacy priority ladder, and with signing the 

Oslo convention in 1993; the lack of attention to it has increased, because the convention 

delayed looking into it to the final status negotiation, and there was not enough diplomatic 

efforts as required to put pressure on the international community to solve the refugees 

issue according to the international decisions, most possibilities and means were not 

invested to make an impact on the international community to solve this issue. 
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The study has presented several recommendations, includes: The need to adopt a 

national struggle diplomatic strategy for the implementation of international diplomatic 

campaigns to strengthen the international position towards the refugee issue, Furthermore, 

the reconsideration of the refugee issue and put it on the highest consideration of priorities 

of the Palestinian diplomatic and liberation from the commitments and agreements made to 

delay looking into it, the development of diplomatic corps and diplomatic personnel with 

high efficiency of the performance of the diplomatic missions in an effective manner 

serving the refugee issue. 
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 الصفحة الجدكؿ رقـ الجدكؿ

 (4)جدكؿ رقـ 
الالجشكف كالم جركف ال لسطً ًكف حسب القطلملت مف ملـ 

 ـ1241 – ـ4652
14 

(1)جدكؿ رقـ   
 مدد ال لسطً ًًف    الوللـ حسب اوقلمة   لًة 

 ـ1245 ملـ
11 

(1)جدكؿ رقـ   
 مدد الالجشًف ال لسطً ًًف    الوللـ حسب تقدًرات 

 ـ2015 ملـ
11 

(1)جدكؿ رقـ   11 م لطؽ تكًزع الالجشًف ال لسطً ًًف    الماًملت 

(5)جدكؿ رقـ   429 دكؿ الوللـالس لرات ال لسطً ًة     

(9)جدكؿ رقـ   442 البوثلت ا ج بًة لدل  لسطًف 
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 الفصؿ األكؿ
 العاـ لمدراسة اإلطار

 مقدمة:
 ،كتبػػلدؿ الم ػػل ع ،كالت ػػل ـ ،الدبلكملسػػًة إحػػدل الكسػػلشؿ الم مػػة التػػ  تيسػػل ـ  ػػ  تحقًػػؽ اوتصػػلؿ

ػػػز الوالقػػػلت الث لشًػػػة بػػػًف الػػػدكؿ ،كتحقًػػػؽ ا مػػػف ،كالمصػػػلل   ،كالسػػػلـ بػػػًف الجملمػػػلت البضػػػًرة، كتوًز
ًدر ت الػدكؿ  ػ  الوصػر الحػدًث ًف  ثًػران مػف ا زمػلت كقد  الدكلًًف    ماتلؼ المجلوت، كال لملًف

ك ػذا مػل مػ   الدبلكملسػًة ً مًػةن  ،م ػف حل ػل إو مػف اػالؿ الدبلكملسػًة كالحػكار السًلسػ كالمضل ؿ و ًي 
 مللـ الوالقلت الوللمًة     ران  بً ان دكر ك 

إل. جل ب مدًد  ،الت  تستادم ل الدكؿ الرشًسة لرجًةة الاًدكات السًلس إحدل  للدبلكملسًة   
   كمصللح ل الداالًة كالالرجًة مل. حدو سكاق ،ا دكات ا ارل لتحقًؽ ً دا  لمف 

 ،كالمؤسسػػػػلت ،كالمراسػػػػـ ،كاوجػػػػراقات ،كالقكامػػػػد ،مجمكمػػػػة الم ػػػػل ًـً  ػػػػل وػػػػرؼ الدبلكملسػػػػًة كتي 
كالممثلػًف الدبلكملسػًًف، ب ػدؼ  ،كالم ظمػلت الدكلًػة ، ظـ الوالقػلت بػًف الػدكؿكا مراؼ الدكلًػة التػ  تيػ
 كاوقتصػػػػػلدًة( كالسًلسػػػػػلت الولمػػػػػة، كللتكثًػػػػػؽ بػػػػػًف مصػػػػػلل  الػػػػػدكؿ  )ا م ًػػػػػةادمػػػػػة المصػػػػػلل  الولًػػػػػل 

جػػػػراق الم لك ػػػػلت السًلسػػػػًة ،كالتبػػػػلدؿ ،بكاسػػػػطة اوتصػػػػلؿ  "كالمول ػػػػدات الدكلًػػػػة ،كمقػػػػد اوت لقػػػػلت ،كا 
 .(662: 2012  الكيالي)

ذا  ل ػػت ملرسػػل الػػدكؿ المسػػتقلة الموتػػرؼ ب ػػل، مملرسػػة الومػػؿ الدبلكملسػػ  مػػف ًممػػلؿ السػػًلدة تي  كا 
 ًة  ػػ  حللت ػػل ال لسػػطً ًة اسػػتث لقه  ػػ ف الدبلكملسػػ ؛ ضػػلطلن مؤسسػػلتًلن ًيمػػلرس بوػػد قًػػلـ الدكلػػة بكصػػ  لًم 

 ضػتت   ػل إ   موظـ دكؿ الوللـ، حًػث للقلمدة،      ضتت كتطكرت    ظركؼ ماتل ة مف  ظًرات ل 
 .(7: 2009  )أبك عباه    ظؿ مدـ كجكد  ًلف  لسطً   مستقؿ ذم سًلدة

 ػ  الت  تيسػل ـ ا سلسًة الرشًسة  مف الر لشز دو ف كجكد  ظلـ دبلكملس   لسطً    ولؿ ًي   ؛لذا
الضوب ال لسػطً   تطلولت ك  ،ككاقع ،مول لة قؿ ، ك كتحقًق ل ادمة ً داؼ السًلسة الالرجًة ال لسطً ًة

ػز المكقػؼ الػدكل  تجػله  ،تتًًػد المجتمػع الػدكل م صػران م مػلن  ػ   سػب  د مػل ًيوػ ،للوللـ الاػلرج  كتوًز
،  لل  ػلؿ السًلسػ  و ًقػؿ ً مًػة مػف ال  ػلؿ الوسػ رم، ك ال مػل ً مػؿ الق لًل ال لسطً ًة ا سلسًة

  اآلار

لد ملً ل، كمالقكلد م دمل ًي او سلف إف  ة بمحًطل الوػلشل  ا كسػع ت ضت لل مالقة بل رض الت  كي
  الػػػذم ًضػػػمؿ كط ػػػل كقكمػػػل، ك ػػػذه الوالقػػػة تسػػػبؽ مالقتػػػل بللػػػدًف الػػػذم ًوػػػزز ارتبلطػػػل بكط ػػػل كضػػػوبل

ال لسطً    غًره مف البضر تربطل مالقة بل رض التػ   ضػت ملً ػل، كبضػوبل الػذم ك (. 6: 2006 )األميف 
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و  ذات مسػػلحة محػػددة، بػػؿ  ػػ  جػػزقه  جغرا ًػػةو  قطوػػةو   ػػك جػػزق م ػػل،   لسػػطًف بلل سػػبة لػػل لًسػػت مجػػردن 
  ًتجًز م ل

 كالت جًػػػػر، للتضػػػػًرد، – ًتوػػػػرض زاؿ كو - ـ4619 مػػػػلـ م ػػػػذ ال لسػػػػطً   الضػػػػوب توػػػػرض  قػػػػد
ػػػػػػالت ػػػػػػة كا   ػػػػػػلر كاو ػػػػػػط لد، الحػػػػػػرب، كًك   الورقػػػػػػ ، كالتط ًػػػػػػر الو صػػػػػػرم، كالتمًًػػػػػػز الكط ًػػػػػػة، ال ًك
 الاػلرج مػف كمدمكمةو، كمدبرةو، م ظمةو، لوملًةو   حًةن  ك لف كملدًلن، مو كًلن  - ًول   ًزاؿ كو - كمل .

 كوًػزاؿ الوػللـ، ً حػلق جمًػع مػف الم ػلجًرف مػف غًربة بجململت كاستبدالل ككط ل، ًر ل مف وقتالمل
ًرفكالمي  الالجشًف، مف مدد ً بر الًكـ حت. مثؿًي  الضوب  ذا   الضتلت    ًكقدم ـ الوللـ،     جَّ

، كلول ػػل الق ػػًة ا  ثػػر  ػػ  الوػػللـ الالجشػػًف ق ػػلًللسػػطً ًًف مػػف ًبػػرز الالجشػػًف ال  وػػد ق ػػًةكتي 
  ،كالقكمًػػػػػػػة ،   ػػػػػػػل ذات اصكصػػػػػػػًة اسػػػػػػػتث لشًة تاػػػػػػػتلط  ً ػػػػػػػل الوكامػػػػػػػؿ الدً ًػػػػػػػة ،كتوقًػػػػػػػدان  ،متسػػػػػػػلكًة
قلًمًػػػػلن  ،، مػػػػل حكل ػػػػل لق ػػػػًة مزم ػػػػة ضػػػػ لت  لجسػػػػلن دكلًػػػػلن كالكجكدًػػػػة ،كالقل ك ًػػػػة ،كاو سػػػػل ًة   كقكمًػػػػلن  ،كا 

  (3 :2010 أبك الخير )

 "إسػراشًؿ"م ػدمل  ضػتت دكلػة  تحدًػدان  ،كتومقػت مول ػلت ـ ، ضتت متسػلة الالجشػًف ال لسػطً ًًف قد 
كتضػػتت ً ل ػػل  ػػ  ماًمػػلت اللجػػكق كالضػػتلت، حًػػث تيجمػػع ً ثػػر  ،ملػػ. ً قػػلض  لسػػطًف ـ4619مػػلـ 

ًلؼ  لسطً   مل. ال جرة القسػًرة  622ًرغمت مل ًقلرب  ،ـ4619ًف   بة ملـ  ،المصلدر التلًراًة
ػػ ػػة  512ً ثػػر مػػف را ـ، بوػػد ًف قػػلـ الً ػػكد كمصػػػلبلت ـ الوسػػ ًرة بتػػدمًر كقيػػ ،د  ـاػػلرج مي كمدً ػػػة قًر
كحكلت ػػل إلػػ.  ،، الممتػػد مػػف ال ػػلقكرة إلػػ. غػػزةالصػػة تلػػؾ الكاقوػػة ملػػ. السػػلحؿ ال لسػػطً   ، لسػػطً ًة

  (16: 2001  )أبك ستة كمستومرات ً كدًة ،مستكط لت

ػػػةق ػػػًة الالجشػػػًف  ػػػ  إحػػػدل  إف ثكابػػػت الكط ًػػػة كال ،كحػػػؽ ثلبػػػت مػػػف الحقػػػكؽ ،الق ػػػلًل المر ًز
لػػذا   ػػ  بحلجػػة إلػػ. اسػػتثملر  ػػؿ الكسػػلشؿ  ،للضػػوب ال لسػػطً   إلػػ. جل ػػب الحقػػكؽ كالثكابػػت ا اػػرل

الدبلكملسػػًة التػػ  ، كمػػف  ػػذه ا دكات كاسػػتولدت ل مػػف ًجػػؿ الحصػػكؿ ملً ػػلكتكظً  ػػل المتلحػػة كا دكات 
ػػة للضػػوب ال لسػػطً  ًجػػب اسػػتثملر ل مػػف ًجػػؿ  ػػز المكقػػؼ الػػدكل  تجػػله الق ػػلًل المر ًز بكصػػ  ل ، توًز

الدبلكملسػ  ا داق كمف  ػذا الم طلػؽ ًرل البلحػث  ػركرة البحػث مػف  ،مف المور ة مع اوحتالؿ جزقان 
ػػػز المكقػػػؼ الػػػدكل  تجػػػله ق ػػػة ال كمحلكلػػػة ال ضػػػؼ مػػػف اوضػػػ لوت التػػػ   ،الجشػػػًفال لسػػػطً    ػػػ  توًز

 تكاج  ل 

 مشكمة الدراسة:
 ،دا ع م  ػلكًيػ ،كالثكابت ال لسطً ًة الت  ًتمسؾ ب ل الضوب ال لسػطً   ،كالحقكؽ ،الق لًل تتودد

إلػ. كالتػ   ػ  بحلجػة  ،كمػف  ػذه الق ػلًل كالحقػكؽ الم مػة ق ػًة الالجشػًف كحػؽ الوػكدةب ب ػل، طللكًي 
 لادمة تلؾ الق ًة  الدبلكملسًة ل تك   صدار كتكظً  ل، المتلحة  ؿ ا دكات تساًر 
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كداشػػػرة  ،مكقػػػع كزارة الالرجًػػػةكالصػػػةن  ،كراجو ػػػل المكاقػػػع اول ترك ًػػػة مدًػػػدملػػػ. البلحػػػث  اطلػػػع
، القػلشمًف ملػػ. الومػؿ الدبلكملسػ  ال لسػػطً   بكصػ  ـكمجلػس الػػكزراق ال لسػطً    ،ضػشكف الم لك ػلت

حػؽ الوػػكدة  ػػ  اطػػلب "ـ(: 1229الضػػكمل  )م  ػل دراسػػة ، مػدد مػػف الدراسػػلت السػػلبقة ملػػ. مػل اطلػػع 
ػػر  ـ داػػؿ حػػؽ الوػػكدة 4661بتكقًػػع ات ػػلؽ ًسػػلك مػػلـ " التػػ   ػػلف مػػف ًبػػرز  تلشج ػػل ً ػػل م ظمػػة التحًر
  461قػػرار ك  ،سػػقطت المرجوًػػة الدكلًػػةًي ك  ،ؿ إلػػ. م لك ػػلت الحػػؿ ال  ػػلش حًػػث ريٌحػػ ، ػػ    ػػؽ مج ػػكؿ

 "سػػػراشًل او"ًكصػػػبحت المرجوًػػػة تسػػػت د إلػػػ. مػػػل ًت ػػػؽ ملًػػػل الجل بػػػلف ال لسػػػطً   ك ،الحػػػؿ سػػػسمػػػف ًي 
  (30: 2007)الشكممي  

 ػ  ال لسػطً    الدبلكملسػ داق ا  إلػ.لتوػرؼ للبحث مػف ًجػؿ اكجكد  ركرة ل ذا ًمط. مؤضران 
  ف مضػ لة الدراسػة تتمثػؿ  ػ  السػؤاؿ الػرشًس  ؛ملًل تجله ق ًة الالجشًف، كب لقن توًزز المكقؼ الدكل  

 " ي تعزيز المكقؼ الدكلي تجاه قضية الالجئيف؟ الفمسطيني مستكل األداء الدبمكماسيما التلل : "
 الفرعية التالية: األسئمةكيتفرع مف السؤاؿ الرئيس 

 ؟الالجشًفمل كاقع ا داق الدبلكملس  ال لسطً      توًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة   4
م ل لت، كبرام ، لاطط، ال لسطً ًة الدبلكملسًة امتالؾ مدل مل  1  دبلكملسًة ك كادر ككسلشؿ، كا 

ف الالجشًف؟ ق ًة تجله الدكل  المكقؼ توًزز االل ل مف تستطًع  ل ًة  تيستادـ  ؿ تك رت كا 
 كالم لسب؟ المطلكب بللض ؿ

ػػر   1 السػػلطة ال لسػػطً ًة(  –مػػل مػػدل تػػتثًر ج ػػة التمثًػػؿ الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   )م ظمػػة التحًر
مل. ا داق الدبلكملس  ال لسطً      توًزز المكقؼ تتثًر او قسلـ السًلس  ال لسطً   مدل ك 

 الدكل  تجله ق ًة الالجشًف؟
ػز المكقػؼ  ال لسػطً      ا داق الدبلكملسػ كمكاطف الالؿ كالقصكر  ،مل مكاطف القكة  1  ػ  توًز

 الدكل  تجله ق ًة الالجشًف؟
ر ا داق الدبلكملسػػػػ   5 ػػػػز المكقػػػػؼ الػػػػدكل  تجػػػػله ق ػػػػًة  ال لسػػػػطً    ًػػػػؼ ًم ػػػػف تطػػػػًك  ػػػػ  توًز

 الالجشًف؟

 أىداؼ الدراسة:
ػػػػػز المكقػػػػػؼ الػػػػػدكل  تجػػػػػله ق ػػػػػًة التوػػػػرؼ إلػػػػػ.   4 كاقػػػػػع ا داق الدبلكملسػػػػػ  ال لسػػػػػطً    ػػػػػ  توًز

  الالجشًف
م ل ػػػػػلت، كبػػػػػرام ، اطػػػػػط، كجػػػػػكد مػػػػػدل مور ػػػػػة  1  لػػػػػدل  ل ًػػػػػة دبلكملسػػػػػًة ك ػػػػػكادر ككسػػػػػلشؿ، كا 

ػػػز االل ػػػل مػػػف تسػػػتطًع ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًة  الالجشػػػًف، ق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ توًز
  كالم لسب المطلكب بللض ؿ استادام ل مدل إل. كالتورؼ
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ػػػػػػر ًتك ػػػػػػ  1 السػػػػػػلطة  –  مػػػػػػدل تػػػػػػتثًر ج ػػػػػػة التمثًػػػػػػؿ الدبلكملسػػػػػػ  ال لسػػػػػػطً   )م ظمػػػػػػة التحًر
ملػ. ا داق الدبلكملسػ  ال لسػطً    ػ  توًزػز كتتثًر او قسلـ السًلس  ال لسطً   ال لسطً ًة( 

 المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف 
   توًزز  ال لسطً      ا داق الدبلكملس كمكاطف الالؿ كالقصكر  ،مكاطف القكة التورؼ إل.  1

  ل  تجله ق ًة الالجشًفالمكقؼ الدك 
ر ا داق الدبلكملس تقدًـ رؤ   5    توًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة  ال لسطً   ًة كتصكر لتطًك

 الالجشًف 

 متغيرات الدراسة:
تمثؿ    ًداق الدبلكملسًة ال لسطً ًة  المتغير المستقؿ:  ًك
تمثؿ    توًزز المكقؼ الدكل   المتغير التابع:  ًك

 أىمية الدراسة:
الثكابت ال لسطً ًة، كمف   ل ك  ،كالحقكؽ ،الق لًلً ـ  إحدلتت لكؿ     ً  لت مف ً مًة الدراسة 

 ـ ً مًة الدراسة إل. ً مًة  ظًرة، ًك مًة مملًة تطبًقًة مل. ال حك التلل :ًًم ف تقس
 األىمية النظرية:

ػػػز المكقػػػؼ الػػػدكل  تجػػػله ق ػػػًة كمحػػػددات كاقػػػع دراسػػػة   4 ا داق الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً    ػػػ  توًز
 الالؿ كالقصكر     ذا ا داق ، ك ضؼ مكطف الالجشًف

الق ػلًل  الدبلكملس  ال لسػطً   تجػله ا داقالدراسة مداالن لمًزد مف الدراسلت الت  تت لكؿ  دوتي   1
  كاوستًطلف كالحدكد، ،كالالجشًف ، ق ًة القدس ،الرشًسًة للضوب ال لسطً  

 إل. مًداف الدبلكملسًة كالوالقلت الدكلًة  ةإثراق الم تبة السًلسًة ب  ل ة جدًد  1

 األىمية العممية التطبيقية:
كداشػػػػػرة ضػػػػػشكف  كزارة الالرجًػػػػػة  ػػػػػ سػػػػػًمل  ،ًكصػػػػػحلب اواتصػػػػػلص ،مسػػػػػلمدة صػػػػػ لع القػػػػػرار  4

داق ا ًككجػػػػل القصػػػػكر كالالػػػػؿ  ػػػػ   ،مػػػػكاطف القػػػػكة إلػػػػ. ػػػػ  التوػػػػرؼ  ال لسػػػػطً ًةالم لك ػػػػلت 
تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف مػػف اػػالؿ  تػػلش  الدراسػػة، كبللتػػلل  الومػػؿ ملػػ.  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ 

ػػز  قػػلط القػػكة كموللجػػة ًكجػػل القصػػكر كالالػػؿ بمػػل ًاػػدـ ق ػػًة الالجشػػًف محلًػػلن  قلًمًػػلن  ،توًز  ،كا 
 كدكلًلن 

ػػػة كمقتػػػرح   1 ػػػز المكقػػػؼ الػػػدكل  تجػػػله  ال لسػػػطً   ل داق الدبلكملسػػػ بػػػ الرتقػػػلقلتقػػػدًـ رًؤ  ػػػ  توًز
 ق ًة الالجشًف 
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 حدكد الدراسة:
 :ػز المكقػؼ الػدكل  تجػله ق ػًة  الدبلكملسػ داق ا دراسػة  الحد المكضػكعي ال لسػطً    ػ  توًز

 الالجشًف ال لسطً ًًف 
 :كالماتصًف    ق ًة الالجشًف ال لسطً ًًف ،ًسلتذة الولـك السًلسًة الحد البشرم  
 :ػػت  ػػذه ـ( كًي 1241 – ـ4691)الممتػػدة مػػف ال تػػرة الزم ًػػة  لقضػػت الدراسػػة  الحػػد الزمػػاني جًر

  ـ1249 ـ1245 للولـ الدراسة االؿ ال صؿ الدراس  ا كؿ

 منيج الدراسة:
 ،ال لسػػطً ًة تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف الدبلكملسػػًةًداق  ملػػ. للكقػػكؼم ػػل    ثالثػػة البلحػػث اسػػتادـ

 ك   مل. ال حك التلل :
كالت سػًر الولمػ  لكصػؼ  ،ً ل: "ًحػد ًضػ لؿ التحلًػؿورؼ الذم ًي  :التحميمي الكصفي المنيج  4

ر ل مػف طًرػؽ جمػع بًل ػلت كمولكمػلت مق  ػة مػف الظػل رة  ظل رة ًك مضػ لة محػددة، كتصػًك
ا لم ل للدراسة الدقًقة" ،لًل لًك المض لة، كتص ً  ل كتح   (179: 2012)الجبكرم   كا 

سػػجؿ ،ًصػػؼ الػػذم البحػػث ذلػػؾ"ً ػػل: ًيوػػرؼ ك  المػػنيج التػػاريخي: .2  ،كقػػلشع مػػف م ػػ. مػػل ًك
درسػػ ل ،المل ػػ  ًكحػػداث حلل ػػل ،كً سػػػر ل ،ًك  بقصػػػد كدقًقػػة؛ م  جًػػة ملمًػػػة ًسػػس ملػػ. ًك
 كالت بػػػػؤ المل ػػػػ   ػػػػكق ملػػػػ. الحل ػػػػر   ػػػػـ  ػػػػ  تسػػػػلمد كتومًمػػػػلت حقػػػػلشؽ إلػػػػ. التكصػػػػؿ
  (105ص ـ 1992 كآخركف  عسكر )" بللمستقبؿ

 بػرزًي  حًػث الظػل رة دراسػة  ػ  المقلر ػة ملػ. ًوتمػد الذم الم    ذلؾ ك ك: المقارفمنيج ال .3
وتمػػد ً ثػػر، ًك ظػػل رتًف بػػًف  ًمػػل كاواػػتالؼ الضػػبل ًكجػػل  ملػػ. ذلػػؾ اػػالؿ مػػف البلحػػث ًك

 المدركسػػة بللظػػل رة المتولقػػة الولمًػػة الحقًقػػة إلػػ. الكصػػكؿ ًجػػؿ مػػف الاطػػكات مػػف مجمكمػػة
 (.136: 1982  قبارم)

 :مجتمع الدراسة
ًف  ػ  كالماتصػ ،الالرجًة ال لسػطً ًةكالدبلكملسًًف    كزارة ، ًسلتذة الولكـ السًلسًةًتمثؿ    

 ق ًة الالجشًف ال لسطً ًًف 

 أدكات الدراسة:
، إجػػػػراق مقػػػػلبالت مػػػػع بوػػػػض ًسػػػػلتذة الولػػػػـك السًلسػػػػًة تػػػػـحًػػػػث  ،المقلبلػػػػةًداة البلحػػػػث  اسػػػػتادـ

الالجشًف لمور ة ا داق الدبلكملس   ًةكالماتصًف    ق  كالدبلكملسًًف    كزارة الالرجًة ال لسطً ًة،
    توًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف ال لسطً   
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 الدراسة: مصادر
كتتمثػؿ  المصػادر األكليػة: ك مػل: ،البلحث مل.  كمًف مف المصلدر االؿ إمػداد الدراسػة امتمد

 ،كالمكاقػػػػع اول ترك ًػػػػة ،كالػػػػدكًرلت ،كالمراجػػػػع ،كتتمثػػػػؿ  ػػػػ  ال تػػػػب المصػػػػادر الثانكيػػػػة:  المقلبلػػػػة ػػػػ  
 كالدراسلت السلبقة  

 مصطمحات الدراسة:
دراؾ الػػػػػدكر ،لت، كاوم ل ػػػػػمػػػػػف الت لمػػػػػؿ بػػػػػًف الج ػػػػػد ت ػػػػػت  التػػػػػ  الوملًػػػػػة  ػػػػػك ال تػػػػػلش  األداء: .1   كا 

 (.210: 2000)محمد  
تجػػػله ق ػػػًة الالجشػػػًف ال تػػػلش  الوملًػػػة التػػػ  حققت ػػػل الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة "التعريػػػؼ اإلجرائػػػي: 

ف كاوم ل ػلت المتلحػة ك ال لسػطً ً كف تًجة الت لمؿ بػًف الج ػكد التػ  بػذل ل الدبلكملسػًال لسطً ًًف 
درا  ـ للدكر ال ول  المطلكب م  ـ     ذا الضتف"   ل ـ، كا 

كا مػراؼ الدكلًػة  ،كالمؤسسػلت ،كالمراسػـ ،كاوجػراقات ،كالقكامد ،مجمكمة الم ل ًـ" :الدبمكماسية .2
كالممثلػػػػًف الدبلكملسػػػػًًف، ب ػػػػدؼ ادمػػػػة  ،كالم ظمػػػػلت الدكلًػػػػة ،التػػػػ  تػػػػ ظـ الوالقػػػػلت بػػػػًف الػػػػدكؿ

 كاوقتصػػػػػػلدًة( كالسًلسػػػػػػلت الولمػػػػػػة، كللتكثًػػػػػػؽ بػػػػػػًف مصػػػػػػلل  الػػػػػػدكؿ  )ا م ًػػػػػػةالمصػػػػػػلل  الولًػػػػػػل 
جػػراق الم لك ػػلت السًلسػًة ،كالتبػػلدؿ ،بكاسػطة اوتصػػلؿ " كالمول ػػدات الدكلًػػة ،لتًػػكمقػػد اوت لق ،كا 

  (662: 2012  الكيالي)
كا مػػراؼ  ،كالمؤسسػػلت ،كالمراسػػـ ،كاوجػػراقات ،كالقكامػػد ،مجمكمػػة الم ػػل ًـ"التعريػػؼ اإلجرائػػي: 

كالممثلػػػًف الدبلكملسػػػًًف، ب ػػػدؼ  ،كالم ظمػػػلت الدكلًػػػة ،الػػػدكؿ لسػػػطًف ك  التػػػ  تػػػ ظـ الوالقػػػلت بػػػًف
، كللتكثًػػؽ بػػًف مصػػلل  ل لسػػطًف كاوقتصػػلدًة( كالسًلسػػلت الولمػػة )ا م ًػػةادمػػة المصػػلل  الولًػػل 

جػػػراق الم لك ػػػلت السًلسػػػًة ،كالتبػػػلدؿ ،الػػػدكؿ بكاسػػػطة اوتصػػػلؿك  ، لسػػػطًف  ،لتًػػػكمقػػػد اوت لق ،كا 
  "كالمول دات الدكلًة

قصػػػػد بػػػػل المكقػػػػؼ الػػػػدكلي:  .3  الحػػػػل ز المبلضػػػػر ال لضػػػػا مػػػػف الب ًػػػػة الالرجًػػػػة  ػػػػ   تػػػػرة زم ًػػػػة "ًك
  "كالػػػػػذم ًتطلػػػػػب مػػػػػف صػػػػػل ع السًلسػػػػػة الالرجًػػػػػة التصػػػػػرؼ بضػػػػػ ؿ موػػػػػًف للتولمػػػػػؿ موػػػػػل ،موً ػػػػػة

 .(1)(: نت2007  حسيف)

الحل ز المبلضر ال لضا مف الب ًة الالرجًة     ترة زم ًة موً ة كالذم ًتطلب "التعريؼ اإلجرائي: 
  "التصرؼ بض ؿ موًف للتولمؿ مولال لسطً ًة مف صل ع السًلسة الالرجًة 

 

                                                      
(1) 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116094 (30/10/2015). 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116094
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116094
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 تمتوػل دكف الص ًك   اوحتالؿ كؿي حي ًى  ًك ك حلؿ  لسطً    ؿ  ك الالجا ال لسطً  " ف:كالالجئ .4
تل ًك ك  المكاط ػة حقػكؽ كب لمؿ التلًراًة،  لسطًف مف ا صلًة بلدتل    الداشمة اوقلمة بحؽ ذًر

قػة ًك الحػؽ،  ػذا مػف حرمل ل بدق تلًرخ إل. ال ظر دكف  ً ل،  ًك ،ال ػزكح ًك ،بػلللجكق حرمل ػل طًر
 تحرمػل كسػًلة ةًًػ اسػتاداـ ًك ،الم ع ًك ،التج ًس ًك ،التغًًب ًك ،اوبولد ًك ،الطرد ًك ،الت جًر

  (14: 2008)الكقائع الفمسطينية  " الوكدة    حقل مف

 :الدراسػات السابقػة
تكصػػؿ كالتكصػػًلت التػػ   ،ال تػػلش ك  ،تجػػلربالمػػف  ًي ًػػد البلحػػثإف اسػػتوراض الدراسػػلت السػػلبقة 

( 9)م  ػػل ( دراسػػة تتولػػؽ بللدبلكملسػػًة، 6) ،( دراسػػة سػػلبقة49اسػػتورض البلحػػث )كقػػد ، فالبػػلحثك إلً ػػل 
بلػػ   قػػد ًمػػل الدراسػػلت المتولقػػة بمك ػػكع الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ،مربًػػة دراسػػلت( 1ك) ،دراسػػلت محلًػػة

 ػل لتلػؾ ، كامتمد البلحث    مر ( دراسلت ًج بًة1ك) ،( دراسلت محلًة1م  ل ) ،( دراسلت9مدد ل )
ك ػػ   ،ـ1224ـ حتػػ. مػػلـ 1245مػػف مػػلـ مبتػػدشلن لػػ. ا قػػدـ راسػػلت الترتًػػب الزم ػػ  مػػف ا حػػدث إالد

 مل. ال حك التلل :

 أكالن: الدراسات المتعمقة بالدبمكماسية:
 :المحميةالدراسات  (1
(: "دكر الدبمكماسػية الفمسػطينية  ػي التػ ثير عمػى مكاقػؼ كسياسػات ـ2015دراسة صػالحات )  4

 ـ"2013-ـ2005األكركبي تجاه عممية التنمية السياسية  ي  مسطيف االتحاد 

 تجػله ، كدكرها كركبػ  وتحػلدا مكاقؼ مل. ال لسطً ًة الدبلكملسًة تتثًر بًلف إل. الدراسة  د ت
 ًداةن  المقلبلػة كاسػتادـ التحلًلػ ، الكص   الم    البلحث استادـك   لسطًف،    السًلسًة الت مًة مملًة
 .للدراسة

 تحقًػػػؽ مػػػف تم  ػػػت ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًة ًف: ً م ػػػل ال تػػػلش  مػػػف جملػػػةإلػػػ.  الدراسػػػة الصػػػت
ر صػػوًد ملػػ. ال جلحػػلت بوػػض  ثمػػة ل ػػف  لسػػطًف، تجػػله كالت مػػكم السًلسػػ  ا كركبػػ  المكقػػؼ تطػػًك
ر  حػػك ا كركبػػ  اوتحػػلد ملػػ. التػػتثًر ملػػ. مقػػدرت ل مػػدـ  ػػ  ت مػػفلػػدً ل   ػػوؼ مكامػػؿ  ق ػػلامك  تطػػًك
 السًلسػًة الت مًػة لػدمـ ا كركبػ  اوتحػلد ًطبق ػل  ولًػة لتسًلسػ م  ػل ت ػت  مملًة، مكاقؼ إل. ال ظًرة
 .المستقلة ال لسطً ًة الدكلة كتجسًد تحقًؽ طًرؽ مل.

ر ب ػػركرة الدراسػػة ًككصػػت  ا كركبػػ  اوتحػػلد تجػػله ، كت وًلػػلال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة ًداق تطػػًك
ػػػلدة بػػػل ا كركبػػػ  اوتحػػػلد  ػػػ  الولمػػػؿ ال لسػػػطً   الدبلكملسػػػ  ال ػػػلدر كًز  المصػػػلدر كتػػػك ًر جًػػػدان، كتدًر
 اوتحػػلد تجػػله كالاطػػكط الموػػللـ كا ػػحة  لسػػطً ًة دبلكملسػػًة اطػػة كك ػػع   ػػلؾ، دكره لت وًػػؿ الالزمػػة

  تلًك مً ا كركب  اوتحلد حجـ مع كتت لسب ،كاآللًلت ،كالكسلشؿ ،ا  داؼ تضمؿ ا كركب 



 

9 
 

 القضػية تجػاه الػدكلي المكقػؼ تعزيػز  ػي الشػعبية الدبمكماسية دكر"ـ(: 2015دراسة الغريز )  1
 "ـ2013-ـ2008نمكذجان  غزة قطاع إلى الدكلية التضامف ك كد"الفمسطينية 

ػػػز  ػػػ  الضػػػوبًة الدبلكملسػػػًة دكر م لقضػػػة إلػػػ. الدراسػػػة  ػػػد ت  الق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ توًز
 كمػ    ،التحلًلػ  الكصػ   كالمػ    ،التلًرا  الم    البلحث استادـ ،(ـ1241-ـ1229) ال لسطً ًة

  للدراسة ًداةن  المقلبلة كاستادـ اوستضرا  ، كالم    ،ال ظـ تحلًؿ

ػػؾ  :كالصػػت الدراسػػة إلػػ. مجمكمػػة مػػف ال تػػلش  ً م ػػل ًف الدبلكملسػػًة الضػػوبًة سػػل مت  ػػ  تحًر
ًف الرسػم  كالضػوب  للكقػكؼ بجل ػب الق ػًة ال لسػطً ًة  مػل تم  ػت مػف  ،المكقؼ الدكل  مل. المسػتًك
كمػدكاف  ـ،1229تض ًؿ ًرم ملـ مػللم  ًث ػلق مػركر الق ػًة ال لسػطً ًة  ػ  م وط ػلت حػلدة  وػدكاف 

ؽ مظلكمًػػة الضػػوب الم ػػركض ملػػ. قطػػل "اوسػػراشًل "كالحصػػلر  ،ـ1241 ع غػػزة، كمملػػت ملػػ. تسػػًك
 لدل دكؿ الوللـ كالمجتمع الغرب   كق ًتلال لسطً   

ًككصػػت الدراسػػة القػػلشمًف ملػػ. رسػػـ السًلسػػة الالرجًػػة بللومػػؿ ملػػ. إدراج الدبلكملسػػًة الضػػوبًة 
ة  ػػػمف التاطػػػًط اوسػػػتراتًج  لت  ًػػػذ السًلسػػػة الالرجًػػػة ال لسػػػطً ًة مػػػف اػػػالؿ اسػػػتغالؿ الدبلكملسػػػً

والضػػػوبًة   ػػػ  ذلػػػؾ مػػػل ًم ػػػف،  مػػػل ًكصػػػت ب ػػػركرة قًػػػلـ الح كمػػػة ال لسػػػطً ًة بتضػػػ ًؿ داشػػػرة   ػػػلكتطًك
 الصة لال تملـ بللدبلكملسًة الضوبًة 

مسػػتقبؿ التمثيػػؿ الدبمكماسػػي الفمسػػطيني  ػػي ظػػؿ إشػػكالية الدكلػػة "ـ(: 2014دراسػػة سػػحكيؿ )  1
 "كمنظمة التحرير الفمسطينية

 ػ  ظػؿ إضػ للًة الدكلػة  مسػتقبؿ التمثًػؿ الدبلكملسػ  ال لسػطً   ملػ. د ت الدراسة إل. التوػرؼ 
كالج ػة الماتصػة  ،ك ً ًػة تطػكره ،ة التمثًؿ الدبلكملس  ال لسػطً  ، كبًلف ظركؼ  ضتكم ظمة التحًرر

قبػػػكؿ  لسػػػطًف دكلػػػة غًػػػر تػػػتثًر مػػػع القػػػكا ًف كا مػػػراؼ الدبلكملسػػػًة، كمػػػدل  لبػػػل، كمور ػػػة مػػػدل تكا قػػػ
، كقػػػد اسػػػتادـ البلحػػػث المػػػ    الكصػػػ   ملػػػ. التمثًػػػؿ الدبلكملسػػػ قسػػػلـ السًلسػػػ  او تػػػتثًر ك  ،م ػػػك

  للدراسة كم    تحلًؿ ال ظـ، كاستادـ المقلبلة ًداةن  ،التحلًل 

ػػر  :مجمكمػػة مػف ال تػػلش  ً م ػػلإلػػ. كالصػت الدراسػػة  بكصػػ  ل ًف  لسػػطًف ممثلػة بم ظمػػة التحًر
كبللتػلل   ػ  الج ػة الماتصػة بللتمثًػؿ  ،حر ة تحػرر كط ػ   ػ  ضػاص مػف ًضػالص القػل كف الػدكل 

الدبلكملسػػػػػ  لػػػػػدل ال لسػػػػػطً ًًف،  مػػػػػل ًف او قسػػػػػلـ ال لسػػػػػطً   ً ػػػػػر بللمضػػػػػركع الػػػػػكط   ال لسػػػػػطً   
ال لسطً   م قسملن كم رقلن، ًكف الدبلكملسًة ال لسطً ًة لـ  حًث ًظ ر الضوبى  ،كبللدبلكملسًة ال لسطً ًة

كاو حًػلز  "اوسػراشًل "قًؽ ًم إ جلز ًذ ر بسػبب التو ػت    م لك لت مدًرد ككاض طف مف تح تتم ف
  "وسراشًؿ"ا مًر   
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ػػػر  ًكف ت ػػػكف  ،اوطػػػلر الجػػػلمع  ك  ػػػلًككصػػػت الدراسػػػة ب ػػػركرة إمػػػلدة اومتبػػػلر لم ظمػػػة التحًر
الداشرة السًلسًة  ً ل    الج ة الماكلة بتمثًؿ الضوب ال لسطً      المحل ػؿ الدكلًػة، ضػًرطة ًف ًػتـ 

كدمقرطت ػػل ملػػ. ًسػػس كط ًػػة، كاوسػػت لدة مػػف المصػػللحة ال لسػػطً ًة  ػػ  إظ ػػلر الضػػوب  ،إمػػلدة ب لش ػػل
ػػز او جػػلزات السًلسػػًةك ظلمػػل السًلسػػ  ًمػػلـ المجتمػػع الػػدكل  مكحػػدان، كالومػػؿ ملػػ ،ال لسػػطً    ،. توًز

   ل ة كالدبلكملسًة مل. المستكًلت

 بعد االنتخابات التشريعية الثانية" ةـ(: "الدبمكماسية العامة الفمسطيني2011دراسة باجس )  1

 د ت الدراسة إل. تك ً  دكر الدبلكملسًة الولمة ال لسطً ًة بًف قًر لت ل مف ً كاع الدبلكملسًة 
كمػل ًجػب ًف ً ػكف  ،تصكر لمل  ك قلشـ حللًلن مف الدبلكملسػًة الولمػة ال لسػطً ًةا ارل للكصكؿ إل. 

ملًل الك ع لتحقًؽ ا  داؼ القصكل الت  ًستطًع  ذا ال كع مف الدبلكملسًة تحقًق ل، كقد اسػتادمت 
ػلن مف الدبلكملسػًة الولمػة  تتحدثلتتبع الدراسلت الت  البلحثة الم    ال ً    ، كمػف بوػض ال مػلذج  ظًر

، ًكسلكب دراسػة الحللػة ،لًؿ المقلرفكلجتت إل. التح ،احتر ت  ذا ال كع مف الدبلكملسًةالتطبًقًة لدكؿ 
  كاستادمت المقلبلة كاوستبل ة

ملسػًت ـ الولمػة مػل كتكصلت الدراسة إل. مدة  تلش  ً م ل: ًف ج كد ال لسطً ًًف    ت وًػؿ دبلك 
 كع مف التغًر    كالصت ًً لن إل. حدكث  . ةالاًكط"  ل”ل. مستكل ت وًؿ إ ، كلـ ترؽى زالت تقلًدًةن 

ف ًك ،الدبلكملسػػًة الولمػػة مػػع او تالبػػلت التضػػًروًة الثل ًػػة اتسػػـ بطػػلبع مػػزدكج بػػًف اوًجلبًػػة كالسػػلبًة
ػػر ا رضالمػػتمكؿ  ػػلدة الػػكم  بللق ػػًة ال لسػػطً ًة، كمحلكلػػة  ؛مػػف الدبلكملسػػًة الولمػػة لػػًس تحًر بػػؿ ًز

 لضوب ال لسطً      المحل ؿ الدكلًة لًجلد  قطة قكة جدًدة إ

محلكلة ربػط الدبلكملسػًة الرسػمًة بقًر ت ػل الولمػة، مػف اػالؿ تب ػ  الدبلكملسػًة بًككصت الدراسة 
 ك ػػػػػػركرة تكحًػػػػػػد  ،الرسػػػػػػمًة لركاًػػػػػػة  لسػػػػػػطً ًة مكحػػػػػػدة  ػػػػػػ   ضػػػػػػر ل مللمًػػػػػػلن مػػػػػػف الدبلكملسػػػػػػًة الولمػػػػػػة

 الثكابػػػػت ال لسػػػػطً ًة، حتػػػػ.  ػػػػ  ظػػػػؿ او قسػػػػلـ، كلػػػػً ف الضػػػػولر  الاطػػػػلب ال لسػػػػطً   الاػػػػلرج  ملػػػػ.
  ))صكت كاحد، ضوب كاحد    م مل ااتل ت اآلراق كالرؤل

النشاط الدبمكماسػي لحركػات التحػرر الػكطني كأثػره  ػي القػانكف الػدكلي "(: ـ2011دراسة تكاـ )  5
 "كالعالقات الدكلية: التجربة الفمسطينية

مل ًػػة التػػتثًر الػػذم ًحدثػػل ال ضػػلط الدبلكملسػػ  لحر ػػلت التحػػرر   ػػد ت الدراسػػة إلػػ. التوػػرؼ إلػػ.
 ،كبمػػل ًاػػدـ مصػػللح ل بضػػ ؿ اػػلص ،كالوالقػػلت الدكلًػػة بضػػ ؿ مػػلـ ،الػػكط    ػػ  ب ًػػة القػػل كف الػػدكل 

كاسػػػت لدت م  ػػػل  ػػػ  ادمػػػة مطللب ػػػل؟ كاسػػػتادـ البلحػػػث المػػػ     ،ك ًػػػؼ حصػػػلت ملػػػ. تلػػػؾ الم لسػػػب
 كالم    القل ك    ،كالم    المقلرف ،التلًرا  الكص   التحلًل  إل. جل ب الم   
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كقػػػػد الصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػ. ًف ال ضػػػػلط الدبلكملسػػػػ  لحر ػػػػلت التحػػػػرر الػػػػكط   ًثػػػػر  ػػػػ  ً سػػػػلؽ 
 ،الوالقلت الدكلًة الت  بلتت حر لت التحرر مف  مف ضاكص ل الموتبًرف، ك   المقلبؿ ًثر ا  تلح ػل

ًقػػؿ  لسػػًة دا وػػة ب ػػل إلػػ. تب ػػ  ًسػػللًببلدش ػػل ا سكتولطً ػػل مػػع ا ضػػالص الػػدكلًًف اآلاػػًرف ملػػ. م
  رادً للًة

 "اإلسػرائيمية" –ـ(: "الدبمكماسية الفمسطينية  ي المفاكضػات الفمسػطينية 2011دراسة عيركط )  9
 كأثرىا عمى تحقيؽ الدكلة الفمسطينية المستقمة"

مػػع   ػػ  الم لك ػػلت  ػػلكمرت زاتلكملسػػًة ال لسػػطً ًة مالمػػ  الدب إلػػ. ػػد ت الدراسػػة إلػػ. التوػػرؼ 
كقكؼ مل. ال ظًرة لل ،ململن  49مف  كتتبع الوملًة الت لك ًة مبر حقبة زم ًة استمرت ً ثر "،إسراشًؿ"

، كقػػد اسػػتادـ "اوسػػراشًلًًف"ال لسػػطً ًة  ػػ  الت ػػلكض التػػ  تضػػ لت بوػػد ًمػػكاـ مدًػػدة مػػف الت ػػلكض مػػع 
 كم    حؿ الصراملت  ،كالم    التلًرا  ،كم    المقلر ة ،البلحث الم    التحلًل 

اوسػت تلجلت ً م ػل: ًف الم ػلكض ال لسػطً   لػـ ًسػتطع تغًًػر مػف  ودًدالإل. الدراسة كالصت 
مػػف تغًػػرات  "إسػػراشًؿ"كامتمػػد بضػػ ؿ ًسػػلس ملػػ. مػػل تطرحػػل  ،الحقػػلشؽ ملػػ. ا رض إو بضػػ ؿ ط ًػػؼ

ملػ.  "إسػراشًؿ"بػلر تاص تصكرات ل الالصة، ً ثر مف امتمػلده ملػ. قػدرة المكقػؼ ال لسػطً   ملػ. إج
ال لسػطً ًة  كالت تً لت الت لك ًة ،كالسًلسلت ،إحداث تغًًرات، كلـ ًستطع ًً لن  بط اوستراتًجًلت

  كقؼ الت لك   ال وًؼمع المرجوًلت الكط ًة ال لسطً ًة  تًجة للم

 ،ًككصػػػت الدراسػػػة بللومػػػؿ ملػػػ. محلكلػػػة إدارة الصػػػراع مػػػف اػػػالؿ التكجػػػل إلػػػ. المجتمػػػع الػػػدكل 
ػة تي  ،كالقكل ال لملة كت ػرس الحقػكؽ  ،ملػ. المسػتكل الػدكل  "إسػراشًؿ"ـ جػرٌ كمحلكلة ب لق ب ًة تحتًػة   ًر

كتولًػػؽ الم لك ػػلت  ػػ  إطػػلر  ،ك ػػركرة اسػػتغالؿ التغًػػر اوقلًمػػ  ملػػ. المسػػتكل الوربػػ  ،ال لسػػطً ًة
دكلػػة محتلػػة، بحًػػث  ػػل ك ًمػػلـ مسػػشكلًلت ل   "إسػػراشًؿ"اسػػتراتًجًة  لسػػطً ًة جدًػػدة وحػػداث ًزمػػة ت ػػع 

  تمع الدكل  بصكرة مؤثرةكالمج ،تؤدم إل. تداؿ الكوًلت المتحدة

 الدراسات العربية: (2
كتعزيػز حقػكؽ دكر الدبمكماسػية الدكليػة  ػي تػدعيـ العالقػات الدكليػة "(: ـ2014دراسة عناف ) .1

 "اإلنساف
لدكلًػة  ػ  ب ػلق الثقػة بػًف الدراسة إل. تسػلًط ال ػكق ملػ. الػدكر الػذم تلوبػل الدبلكملسػًة ا  د ت

مػػدل ًلؽ دكلػػ  ًتسػػـ بتػػدااؿ المصػػلل ، ك لتػػدمًـ الوالقػػلت الدكلًػػة،  ػػ  ظػػؿ سػػ لن ًسلسػػبكصػػ  ل الػػدكؿ 
 الدكل  المولصر  للقل كف كغلًةن  ، د لن  ك  ل ثًر ذلؾ مل. ق ًة حقكؽ او سلف، تت

الصػػت الدراسػػة إلػػ. التت ًػػد ملػػ. الم ل ػػة التػػػ  ًجػػب ًف تحظػػ. ب ػػل الدبلكملسػػًة الدكلًػػة  ػػػ  ك 
 كمقد اوت لقًلت السػلمًة ال ػلم ة وقػرار السػالـ الوػللم ، ،تكجًل سلكؾ الدكؿ  حك سًلسة الم لك لت

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
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 و ػػل إلػػ. مقػػد المول ػػدات كد ، ػػ   ػػبط سػػلكؾ الػػدكؿ حلسػػملن  مػػلمالن  دوػػًف دكر الدبلكملسػػًة الدكلًػػة ًي ك 
لب ػػػلق الثقػػػػة بػػػًف ًضػػػالص القػػػل كف الػػػدكل ، ممػػػل ًسػػػلمد  ػػػ  تػػػدمًـ الوالقػػػلت  لن ًسلسػػػبكصػػػ  ل السػػػلمًة 
 كتوًزز حقكؽ او سلف    المسرح الدكل  لمل بود الحرب البلردة  ،الدكلًة

 "الخارجية السياسة تنفيذ  ي الرسمية غير الدبمكماسية دكر"(: ـ2009) بكدردابف دراسة .2
 بمػػل الالرجًػػة السًلسػػة ت  ًػػذ  ػػ  الرسػػمًة غًػػر الدبلكملسػػًة دكر مػػف ال ضػػؼ إلػػ. الدراسػػة  ػػد ت

 المػ    البلحثػة اسػتادمت كقد الرسمًة، غًر الضوبًة المضلر ة مل. قلشمة رضًدة الرجًة سًلسة ًحقؽ
  الحللة دراسة كم    ،الكص   كالم    ،التلًرا 

 تستادم ل ،ال برل الدكؿ ًد    ًداة ًصبحت الرسمًة غًر الدبلكملسًة ًف إل. الدراسة كالصت
 ،المبػػلدئ اػػالؿ مػػف الػػبوض لبو ػػ ل الوػػللـ ضػػوكب   ػػـ ك ػػملف ،ا اػػرل الػػدكؿ ضػػوكب مػػع للحػػكار
 ا مًر ًػػة المتحػػدة الكوًػػلتًكف  كالقكمًػػة، الكط ًػػة المصػػلل  تحقًػػؽ آلًػػة ت ػػمف التػػ  بللصػػكرة كالقػػًـ

 الماتل ػة كالضػوكب ،الػدكؿ  ػ  ً ضػت قػد الػذم ال  ػـ سػكق ت  ًؾ ًجؿ مف الضوبًة الدبلكملسًةاستادمت 
  الوللـ    لمصللح ل ًمًر ل تحقًؽ مل. اوصرار جراق مف

 كآ ػػلؽ ،برامج ػػل كت وًػػؿ ،الرسػػمًة غًػػر الدبلكملسػػًة ً ضػػطة م ػػلم ة ب ػػركرة الدراسػػة ًككصػػت
 كتوًزز ،للدكؿ الالرجًة السًلسلت ت  ًذ    دكر مف ا داة ل ذه لمل كذلؾ ،الدكؿ بًف المضترؾ التولكف
 جدًػػػػدة اسػػػػتراتًجًة إمػػػػداد ب ػػػػركرة ًكصػػػػت  مػػػػل كا مػػػػـ، الضػػػػوكب بػػػػًف التوػػػػلكف كسًلسػػػػلت ،الحػػػػكار

ػػػة ا  ػػداؼ ملػػػ. تضػػػتمؿ الرسػػمًة غًػػػر للدبلكملسػػًة  ملػػػ. تحقًق ػػػل ًجػػؿ مػػػف الرشًسػػػة كالكسػػلشؿ المحكًر
  البوًد المدل

الدبمكماسػػػية األردنيػػة تجػػػاه األزمػػػات الشػػرؽ أكسػػػطية:  مسػػػطيف "(: ـ2009الحيػػػارم )دراسػػة  .3
 "ـ2006-ـ2000كالعراؽ كلبناف 

 ًزمػة كتحدًػدان  ًكسًطة، الضرؽ ا زملت تجله ا رد ًة الدبلكملسًة إل. التورؼ إل. الدراسة  د ت
 تقؼ الت  الوكامؿ كتك ً  ـ،1229 لب لف كحرب ـ،1221 الوراؽ حربك  ـ،1222 ا قص. ا ت ل ة
المػػ    ك  التػػلًرا  المػػ    البلحثػػة اسػػتادمتكقػػد  ا زمػػلت، تلػػؾ تجػػله الدبلكملسػػًة ا ردف مكاقػػؼ الػػؼ

 .التحلًل 
 كمكقوػل ،حجمػل كقلػة مػكارده ًف ا ردف بػللرغـ مػف قلػة :كاصلت الدراسة إل. مدة  تلش  ً م ػل

ًكف  ،المحًطػة ا زمػلت تجػله م مػلن  دكران  ًف ًلوػب اسػتطلع ً ػل إو مسػتقرة غًػر م طقػة  ػ  الجغرا ػ 
تلػؾ  مثػؿ  ػ  لػرردف الكط ًػة المصػلل  ملػ. الح ػلظ  ػ  ا كؿ الولمػؿ  ل ػت ا رد ًػة الدبلكملسػًة
 .المستقرة غًر الظركؼ

ذات ال       دبلكملسًتل تجله الق لًل المحًطػة مل. ًككصت الدراسة ب ركرة استمرار ا ردف 
 .الكط ًة ردفا  مصلل  مف ًجؿ اوستمرار    ح ظ
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 ثانيان: الدراسات المتعمقة بالالجئيف:
 الدراسات المحمية: (1
(: "الالجئػكف الفمسػطينيكف كحػؽ العػكدة  ػي السياسػات األمريكيػة: مػف ـ2009دراسة يكسؼ ) .1

 مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات كمينتكف"

 كق ػػًة ،ال لسػػطً ًة الق ػػًة تجػػله ا مًر ًػػة المكاقػػؼ ماتلػػؼ إلػػ. التوػػرؼ إلػػ. الدراسػػة  ػػد ت
 ،القل ك ًػػػػػة كالمحػػػػػددات ،كالالرجًػػػػػة ،الداالًػػػػػة كالمتغًػػػػػرات ،الوكامػػػػػؿ  ػػػػػ  كالبحػػػػػث ،تحدًػػػػػدان  الالجشػػػػػًف
 تجػله ا مًر ًػة كالمضػلًرع ،كالسًلسػلت ،المكاقػؼ صػ لمة مل. تؤثرتح ـ ك  كا االقًة الت  ،كاو سل ًة
 كقػػد ،كموطًلتػػل الػػدكل  القػػل كف مػػع المضػػلًرع  ػػذه تكا ػػؽ كمػػدل الالجشػػًف، ق ػػًةك  ال لسػػطً ًة الق ػػًة
  المقلرف كالم    ،التلًرا  كالم    ،التحلًل  الكص   الم    البلحث استادـ

 سًلسػػػػًةن  ق ػػػػًةن  ًة م ػػػػذ ظ ػػػػكر الق ػػػػًة ال لسػػػػطًالكوًػػػػلت المتحػػػػدة كالصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػ. ًف 
ػػػدة  ،مكاقػػػؼ سًلسػػػلت م لكشػػػة لل لسػػػطً ًًفكامتمػػػدت  ،تب ػػػت ،كا  سػػػل ًة  ك ل ػػػت ت ظػػػر  "وسػػػراشًؿ"كمًؤ

تػػت ًل ـ  لًػػتـكمػػلدم  ،بحلجػة إلػػ. دمػػـ مو ػػكم ،ًة ملػػ. ً  ػػل ق ػػًة مضػػردًف كمضػػتتًفللق ػًة ال لسػػطً 
ك ػػ : لق ػػًة الالجشػػًف وًجػػلد حلػػكؿ مقترحػػلت  ةا مًر ًػػة الماتل ػػة ثالثػػ اوداراتتب ػػت ك   كتػػكطً  ـ
ض ،التكطًف ملدة  ،كالتوًك   التت ًؿكا 

كاودارات ا مًر ًػػػة  ، ضػػػؼ الوالقػػػلت الكثًقػػػة بػػػًف اللػػػكب  الً ػػػكدم ػػػركرة ب الدراسػػػة تًككصػػػ
كجململت  ،كبًلتللإل. اًر   التوددم ًوط  مسلحلت كاسوة الماتل ة الصة ًف ال ظلـ السًلس  ا م

ب ركرة التمسؾ بحؽ الوكدة مف االؿ التمسػؾ  ت مل ًكص ،ر    مملًة ص ع القرارال غط الت  تؤث
المملرسػػػػػة ملػػػػػ. الجل ػػػػػػب ال لسػػػػػطً   ملػػػػػ. طلكلػػػػػػة  اتم مػػػػػل  ل ػػػػػت ال ػػػػػػغكط كاوبتػػػػػزاز  461 بقػػػػػرار

 الم لك لت 
 (: "حؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف  ي الشرعية الدكلية"ـ2009دراسة الفرا ) .2

 الق ػػػػًة مػػػػف الوػػػػكدة كحػػػػؽ ،الالجشػػػػًف ق ػػػػًة كمكقػػػػع م ل ػػػػة مػػػػف ال ضػػػػؼ إلػػػػ. الدراسػػػػة  ػػػػد ت
ػة كاقتػراح الالجشػًف، بق ػًة المتولقػة الدكلًػػة الضػرمًة قػرارات تطبًػؽ ك ً ًػة ،ال لسػطً ًة  مك ػػكمًة رًؤ

  التحلًل  الكص   كالم    المحتكل، تحلًؿ م    البلحث استادـ كقد ،الدكلًة للضرمًة ك قنل  للحل

 الالجشػًف، ق ػًة مف المسشكلة   " إسراشًؿ" ًف: ً م ل ال تلش  مف الودًد إل. الدراسة كتكصلت
 حقػػل مػػف ال لسػػطً   الضػوب حرمػػلف ًكف كممتل ػػلت ـ، ًر ػ ـ إلػػ. مػػكدت ـ تي  ػر و ًف ملً ػػل ًجػػب لػذا
 او سػلف، لحقػكؽ الػدكل  كالمًثػلؽ كج ًػؼ، و ػلم، وت لقًػلت صلرالن  ا ت ل لن  ًيود ًر ل إل. الوكدة   
سػقلط ،461 رقػـ الجموًػة قرار إسقلط ًو   الحؽ  ذا إسقلط ًكف  بللق ػًة الصػلة ذات القػرارات بقًػة كا 

 ادمػػػػلق ًكف ال لسػػػػطً  ؛ الضػػػػوب كجػػػػكد تجل ػػػػؿ  111رقػػػػـ ا مػػػػف مجلػػػػس قػػػػرار  ًف  مػػػػل ال لسػػػػطً ًة،
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 تحػػػت ظ المتحػػػدة ا مػػػـ قػػػرارات  ف بلطػػػؿ؛ ادمػػػلق  ػػػك بللتقػػػلدـ، سػػػقط 461 رقػػػـ القػػػرار بػػػتف" إسػػػراشًؿ"
  بللتقلدـ تسقط كو الزمف، ملً ل طلؿ م مل ب لملًت ل

 بقػػػرارات ًتمسػػػؾ ًف ًجػػػب ال لسػػطً   الم ػػػلكض ًف: ً م ػػػل مدًػػدة، بتكصػػػًلت الدراسػػػة ًككصػػت
 ملًػػػل ًجػػػب  مػػػل ال لسػػػطً ًة، الثكابػػػت كب ػػػؿ لالجشػػػًف، الوػػػكدة بحػػػؽ المتولقػػػة الصػػػة الدكلًػػػة، الضػػػرمًة
 حقػل، لػل ح ظػت التػ  المتحػدة ا مػـ قػرارات بتطبًػؽ المطللبػة    الدكل  كالقل كف الحؽ مًزاف استاداـ
  الوكدة حؽ قرار كتطبًؽ الالجشًف، ق ًة طرح دكف م لك لت و ً ل ًدرؾ ًف كملًل
 المكاقػػػػػػؼ األمريكيػػػػػػة مػػػػػػف قضػػػػػػية الالجئػػػػػػيف الفمسػػػػػػطينييف"ـ(: 2009دارسػػػػػػة عػػػػػػدكاف ) .3

 "ـ2007 -ـ 1948
شػػػًف ال لسػػػطً ًًف م ػػػذ مػػػف ق ػػػًة الالجالرسػػػمًة  ػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ. دراسػػػة المكاقػػػؼ ا مًر ًػػػة 

  لًرع سًلسًة تـ طرح ل لحؿ الق ًةمل. ض ؿ مض الت  جلقت ـ،1229 -ـ 4619
كق ػػػػًة  ،بللق ػػػػًة ال لسػػػػطً ًةرح مػػػػف مضػػػػلًرع تتولػػػػؽ كالصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػ. ًف موظػػػػـ مػػػػل طيػػػػ

مضػلًرع لتصػػ ًة الق ػًة ال لسػػطً ًة ًكون، كلق ػًة الالجشػػًف ، جػػلقت  ػ  مجمل ػػل الالجشػًف ال لسػطً ًًف
 كملػػػػػػػػ. ًرسػػػػػػػػ ل  ،الصػػػػػػػػة بق ػػػػػػػػًة الالجشػػػػػػػػًفالدكلًػػػػػػػػة القػػػػػػػػرارات الثل ًػػػػػػػػلن، ك ل ػػػػػػػػت بوًػػػػػػػػدة جػػػػػػػػدان مػػػػػػػػف 

ًك ًاالقًػة تجػله تلػؾ  ، ًػةمسػؤكلًة قل ك  ةًًػ "إسػراشًؿ"   مل ً  ل ظلت بوًػدة مػف تحمًػؿ 461 قرار رقـ
 الق ًة 

 "حؽ العكدة  ي خطاب منظمة التحرير"ـ(: 2007دارسة الشكممي ) .4

 ػػ  الاطػػلب السًلسػػ  لم ظمػػة كمتلبوت ػػل كتحلًل ػػل،  ػػد ت الدراسػػة إلػػ. رصػػد م ل ػػة حػػؽ الوػػكدة 
استادـ البلحث م    تحلًؿ الم مكف مف االؿ ت لكؿ الكثلشؽ الرسمًة الصػلدرة ك ال لسطً ًة،  التحًرر

ـ 4691بػػدقنا مػف ًكؿ دكرة  ػػ  الوػػلـ ( دكرة، 14البللغػة )مػف المجػػللس الكط ًػة ال لسػػطً ًة  ػ  دكراتػػل 
ً ل ت مبلضرة ثلشؽ الت  ت لكلت حؽ الوكدة سكاق ـ، كبللتر ًز مل. الك 4669كحت. آار دكرة    الولـ 

 مبلضرة ًـ غًر 

تحكؿ ق ًة الالجشًف صلحبل  ضكق م ظمة التحًرر ًف تكصلت الدراسة إل. مدة  تلش  ً م ل: ك 
ػة كط ًػة، كبلسػتمرار صػوكد الم ظمػة تحػكؿ الجسػـ اوجتمػلم   ال لسطً ًًف مف ق ًة إ سل ًة إلػ.  ًك

ـ 4661حتػػػ. مػػػلـ  ـ4699مػػػف الوػػػلـ ك   ةًػػػة للكط ًػػػة ال لسػػطً ًة المولصػػػر لالجشػػًف إلػػػ. القلمػػػدة الملد
كبتكقًػػع ات ػػلؽ  ،كملػػ. ًسػػلس قػػرارات الضػػرمًة الدكلًػػة ،ا تقػػؿ حػػؽ الوػػكدة إلػػ. اطػػلب التسػػكًة السًلسػػًة

 ،ؿ إلػػ. م لك ػػلت الحػػؿ ال  ػػلش ريٌحػػك  ،مسػػًرة الم لك ػػلتـ داػػؿ حػػؽ الوػػكدة  ػػ  4661سػػلك مػػلـ ك ً
ًكصػبحت المرجوًػة تسػت د إلػ. مػل ًت ػؽ ملًػل  ،سس الحػؿمف ًي  461قرار ك  ،كلًةسقطت المرجوًة الدًي ك 

 االؿ الم لك لت الث لشًة  "اوسراشًل "الجل بلف ال لسطً   ك
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ػر ال لسػطً ًة ملػ.  :ً م ل ،تكصًلت مجمكمةكطرحت الدراسة   ركرة إملدة ب لق م ظمة التحًر
او تاػلب المبلضػر الحػر، ل ػملف ا بثػلؽ   ظػلـ حػك كالتكجػل المحلصصػة ترؾ  ظلـ ك  ،ًسس دًمقراطًة

مً ل ًزملت حملًة جدًة لحؽ الوكدة    اطلب الم ظمة كممل ل السًلس ، كالومؿ مل. إملدة صًلغة 
استراتًجًة الومؿ السًلس  ال لسطً   مل. ًسلس  قؿ ملؼ الق ًة ال لسطً ًة لرمـ المتحدة    إطلر 

ً كف مدمكملن بصًغة إجملع كط    لسطً   حػكؿ حػؽ  ،461بلكرة اطلب ت لك   ًست د مل. قرار 
 كر ض التكطًف، كت ًرس ذلؾ    تضًرولت رسمًة ًس  ل المجلس الكط   كالمجلػس التضػًرو  ،الوكدة

  ال لسطً  

 الدراسات األجنبية: (2
مف منظكر  العكدة حؽ: األدنى الشرؽ  ي الفمسطينييف الالجئيف كضع(: ـ2009)بككك دراسة  .1

 .األكنركا
Bocco (2009): The Status of the Palestinian Refugees in the Near East: The Right of 

Return and UNRWA in Perspective 

 ػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ. التوػػػرؼ ملػػػ. الك ػػػع القػػػل ك   لالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف  ػػػ  الضػػػرؽ ا د ػػػ.: 
ل، ال ػػ ة الغربًػػة، قطػػلع غػػزة) الجمػػع بػػًف  تػػلش  اوسػػتطالملت مػػع   مػػف اػػالؿ (ا ردف، لب ػػلف، سػػكًر

ػػػة  مػػػل تسػػػو. إلػػػ. تسػػػلًط ال ػػػكق ملػػػ. الت لمػػػؿ  ،المولكمػػػلت المسػػػتقلة مػػػف المصػػػلدر ا كلًػػػة كالثل ًك
كالسًلسػًة التػ  ضػ لت ك ػع الالجشػًف  ػ   ،كاوقتصػلدًة ،كاوجتملمًػة ،المستمر لالمتبلرات او سػل ًة

تحدًدان قبؿ التكقًع مل. ات ػلؽ ًكسػلك بػًف م ظمػة الضرؽ ا د . االؿ مرحلتًف متمًزتًف مف تلًرا ـ، 
  كبوده ـ4661ملـ  "إسراشًؿ"التحًرر ال لسطً ًة ك

لتطػػكر الوالقػػلت بػػًف  حػػ ه   مػػكذجه ًكتكصػػلت الدراسػػة إلػػ. ًف تجربػػة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  
ملػ. الػرغـ كالالجشػًف ملػ. مػدل مقػكد مػف الػزمف،  ،كالسػلطلت المل حػة كالم ػً ة ،الك لوت او سل ًة

 مف التبلًف ال بًر    ا ج دات، كبدق مملًة السالـ    الم طقة 

ًككصت الدراسة ب ركرة ًف ً كف لك للة غكث كتضغًؿ الالجشًف ال لسطً ًًف    الضرؽ ا د .  
  "إسراشًؿ"   تحقًؽ مملًة السالـ الداشـ بًف الورب ك التلبوة لرمـ المتحدة دكره 

 المحنة.عامان مف  60ـ  2008 –ـ 1948لنكبة الفمسطينية مف (: اـ2008دراسة أختار ) .2
Akhtar (2002) : The Palestinian Nakba 1948-2008, 60 years of catastrophe 

بػراز كضػرحل ـ4619الصػلدر مػلـ  494 د ت الدراسة إل. م لقضة قػرار تقسػًـ  لسػطًف رقػـ  ، كا 
ـ، كتسػػلًط ال ػػكق ملػ. حػػؽ مػػكدة الالجشػػًف، 4619المػذاب  التػػ  توػػرض ل ػل الضػػوب ال لسػػطً   مػلـ 

كاػركج  ،للب ػلف "إسػراشًؿ"كقرارات ا مـ المتحدة المتولقػة بللق ػًة ال لسػطً ًة، ك لقضػت الدراسػة اجتًػلح 
 ال لسطً ًة  او ت ل ةك كتضتت الثكرة ال لسطً ًة،  ،م ظمة التحًرر ال لسطً ًة م  ل
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    ػػل سػػت كف غًػػر قلبلػػة للحًػػلة  ظػػران  ؛كتكصػػلت الدراسػػة إلػػ. ً ػػل  ػػ  حللػػة قًػػلـ دكلػػة  لسػػطً ًة
، ًكف الحػػؿ ً مػػف  ػػ  إقلمػػة دكلػػة دًمقراطًػػة "إسػػراشًؿ"كالجػػدار الوػػلزؿ الػػذم ًقلمتػػل  "اوسػػراشًلًة"للمكا ػػع 
 ج بلن إل. ج ب    سالـ  "فك اوسراشًلً"ف كك وًش  ً ل ال لسطً ًكاحدة ً

 "اوسػراشًل "ًكصت الدراسة ب ركرة قًػلـ المجتمػع الػدكل  بلل ػغط ملػ. الجػل بًف ال لسػطً   كك 
  كتحقًؽ السالـ    الم طقة ،الصراعحؿ ل -مل. قدـ المسلكاة كبحًلدًة مطلقة –

 (: األمـ المتحدة كتعكيض أمالؾ الالجئيف الفمسطينييفـ2002دراسة  يشباخ ) .3
Fischbach (2002): The United Nations and Palestinian refugee property compensation 

التلبوػة  (UNCCP) د ت الدراسة إل. بحث الج كد الت  بػذلت ل لج ػة التك ًػؽ الالصػة ب لسػطًف 
ض الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف4699 – ـ4616لرمػػـ المتحػػدة مػػف ال تػػرة  كحػػؿ الصػػراع  ،ـ مػػف ًجػػؿ توػػًك

   "اوسراشًل "الورب  

 ػػ  تحدًػػد ًمػػالؾ  لن ملمػػ 41ك لقضػػت الدراسػػة ج ػػكد لج ػػة التك ًػػؽ مبػػر م تب ػػل ال  ػػ  ملػػ. مػػدار 
  ، كدراسة سجالت ا را   لتقدًر التوكً لت الالزمة لكتقًًم الالجشًف

ص تػػػدًرجًلن مػػػف دكر التك ًػػػؽ الضػػػلمؿ لتحقًػػػؽ لٌػػػقى كتكصػػػلت الدراسػػػة إلػػػ. ًف دكر لج ػػػة التك ًػػػؽ تى 
ض الالجشػػػًف إلػػػ. دكر ثػػػل كم وجػػػراق الدراسػػػلت ال  ًػػػةاوت ػػػلؽ  ػػػ ،ملػػػ. توػػػًك ؿ ت الدراسػػػة سػػػبب  ضػػػزى كمى

 غًر المول ة    ممؿ اللج ة الكوًلت المتحدة تداالت اللج ة    تحقًؽ م ملت ل إل. 
(: أمػػالؾ الالجئػػيف الفمسػػطينييف  ػػي سػػجالت لجنػػة التك يػػؽ الدكليػػة: ـ2001دراسػػة  يشػػباخ ) .4

 نظرة نقدية
Fischbach (2001): Palestinian refugee property in the UN Conciliation 

Commission: look at cash registers 

ض الالجشػًف مػف تـ  د ت الدراسة إل. تك ًر ًسلس لاطة توكً لت    حلؿ  الت  ًر    توػًك
ـ، مػػف اػػػالؿ 4619سػػ ة  461اسػػلشر ـ ك ػػؽ مػػل دمػػل إلًػػل قػػرار الجموًػػة الولمػػة لرمػػـ المتحػػدة رقػػـ 

 ـ،4655ا سلس الذم است دت إلًل ج كد لج ػة التك ًػؽ التلبوػة لرمػـ المتحػدة التػ  بػدًت ممل ػل سػ ة 
ًك  ،كثًقػػػػة تضػػػػ د بػػػػل مالؾ الوربًػػػػة المملك ػػػػة 222 151، ًكسػػػػ ر مػػػػف ك ػػػػع ـ4691كا ت ػػػػ. سػػػػ ة 
   "إسراشًؿ"المستتجرة    

ًدؽ كثًقػة تثبػت مل ًػة ًرا ػ  الالجشػػًف ك  ،كتكصػلت الدراسػة إلػ. ًف سػجالت اللج ػة  ػػ  ًضػمؿ
 ،ال لسطً ًًف، غًر ًف استادام ل ًظؿ مر ػة لػبوض التح ظػلت، كم  ػل المضػ الت المتولقػة بللضػمكؿ

ض الوػػػلـ لالجشػػػًف، كالاال ػػػلت ا سلسػػػًة بػػػًف ًطػػػراؼ  ،كالتػػػرابط بػػػًف اسػػػلرة ا را ػػػ  ،كالدقػػػة كالتوػػػًك
 كالتوكً لت مف ا را    ،ق ًة الالجشًف ًمل ًتولؽ بمجمؿ  "اوسراشًل "الصراع الورب  
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 :(الفجكة البحثيةتعقيب عمى الدراسات السابقة )
ر ػزت حًػث لدراسػلت السػلبقة آ  ػة الػذ ر اكجد البلحث  جكة بحثًة لًست بسًطة م د استوراض 

 لقضػػػت دراسػػػة   قػػػدالػػػذم تت لكلػػػل  ػػػذه الدراسػػػة، ذلػػػؾ موػػػًف غًػػػر  مك ػػػكعًك  ، ػػػؿ م  ػػػل ملػػػ. مجػػػلؿ
 لكسًلسػلتـ( دكر الدبلكملسػًة ال لسػطً ًة  ػ  التػتثًر ملػ. مكاقػؼ اوتحػلد ا كركبػ  1245صالحلت )

ػز ) كت لكلػتتجله مملًػة الت مًػة السًلسػًة  ػ   لسػطًف،  ـ( دكر الدبلكملسػًة الضػوبًة 1245دراسػة الغًر
 التمثًػؿ مسػتقبؿ( ـ1241) ًؿسػحك ، كتطرقت دراسة ؼ الدكل  تجله الق ًة ال لسطً ًة   توًزز المكق

ػػر كم ظمػػة ،الدكلػػة إضػػ للًة ظػػؿ  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ   بػػلجس دراسػػة، كت لكلػػت ال لسػػطً ًة التحًر
 (ـ1244) تػػكاـ دراسػػة، ًمػػل الثل ًػػة التضػًروًة او تالبػػلت بوػػد ةال لسػػطً ً الولمػػة الدبلكملسػًة (ـ1244)

، الدكلًػػة كالوالقػػلت الػػدكل  القػػل كف  ػػ  ًكثػػره ،الػػكط   التحػػرر لحر ػػلت الدبلكملسػػ  ال ضػػلط  لقضػػت قػػد 
 ال لسػػػػػطً ًة الم لك ػػػػػلت  ػػػػػ  ال لسػػػػػطً ًة الدبلكملسػػػػػًةإلػػػػػ. ًثػػػػػر  (ـ1244) مًػػػػػركط دراسػػػػػةكتطرقػػػػػت 

  المستقلة ال لسطً ًة الدكلة تحقًؽ مل. "اوسراشًلًة"

 قػد  ؛الدراسػلت الوربًػةًمػل  ،التػ  ت لكلػت مك ػكع الدبلكملسػًةلدراسلت المحلًة ا مل. صوًد ذا 
ػػػز حقػػػكؽ ـ( 1241 لقضػػػت دراسػػػة م ػػػلف ) دكر الدبلكملسػػػًة الدكلًػػػة  ػػػ  تػػػدمًـ الوالقػػػلت الدكلًػػػة كتوًز

 السًلسػػػػػة ت  ًػػػػػذ  ػػػػػ  الرسػػػػػمًة غًػػػػػر الدبلكملسػػػػػًة دكر (ـ1226) بػػػػػكدردابف دراسػػػػػةت لكلػػػػػت ، ك او سػػػػػلف
ـ( الدبلكملسػػػػًة ا رد ًػػػػة تجػػػػله ا زمػػػػلت الضػػػػرؽ 1226الالرجًػػػػة،  ػػػػ  حػػػػًف درسػػػػت دراسػػػػة الحًػػػػلرم )

  ًكسطًة

ق ػػًة  (ـ1226دراسػػة ًكسػػؼ ) قػػد  لقضػػت  ؛بمك ػػكع الالجشػػًف المتولقػػةالمحلًػػة ًمػػل الدراسػػلت 
حػؽ  قػد  لقضػت  (ـ1226دراسػة ال ػرا )، ًمػل كحؽ الوكدة    السًلسلت ا مًر ًةف ًف ال لسطً ًًالالجش

المكاقػؼ ا مًر ًػة  ـ(1226دارسػة مػدكاف ) كت لكلػت، الوكدة لالجشًف ال لسطً ًًف    الضػرمًة الدكلًػة
حػػؽ الوػػكدة  ػػ  اطػػلب م ظمػػة  ـ(1229دارسػػة الضػػكمل  )، ك لقضػػت مػػف ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف

  التحًرر

 ك ػع (ـ1226) بك ػك دراسػة قػد  لقضػت  ؛ت مك كع الالجشًفلدراسلت ا ج بًة الت  ت لكلًمل ا
 ًاتػػلر دراسػػة مػػل ت لكلػػت  ،ا ك ػػركا م ظػػكر مػػف الوػػكدة حػػؽك  ا د ػػ. الضػػرؽ  ػػ  ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف

دكر ( ـ1221)  ًضػبلخدراسػة   ػ  حػًف ت لكلػت .ـ1229 – ـ4619 مػف ال لسطً ًة ال  بة( ـ1229)
ض ػػػ   المتحػػػدة ا مػػػـ  ًمػػػالؾ( ـ1224)  ًضػػػبلخ دراسػػػة  كت لكلػػػت ال لسػػػطً ًًف الالجشػػػًف ًمػػػالؾ توػػػًك

  الدكلًة التك ًؽ لج ة سجالت    ال لسطً ًًف الالجشًف

تلػؼ مػف الدراسػلت السػلبقة تا"دراسػة البلحػث" الدراسػة الحللًػة مف اوسػتوراض السػلبؽ ًف  ًتبًف
ػػػز المكقػػػؼ الػػػدكل  تجػػػله ق ػػػًة  ،تػػػدرس ا داق الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً    ػػػل مػػػف حًػػػث إ كدكره  ػػػ  توًز

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
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لـ تػربط بػًف  ًج بًة ـً مربًة ـً محلًةً ل ت سلبقة سكاق الجمًع الدراسلت  ًكف، الالجشًف ال لسطً ًًف
  الومؿ الدبلكملس  كق ًة الالجشًف ًك حؽ الوكدة

ػػز  ػػ  كدكره ،ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  ا داق كاقػػعت لكلػػت  الدراسػػة الحللًػػةإف   الػػدكل  المكقػػؼ توًز
م ل ػػ ،كبػػرام  ،اطػػط كجػػكد مػػدلمور ػػة  الدراسػػة حػػلكؿتي  حًػػث ،الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله  ،ككسػػلشؿ ،لتكا 

ػػػز االل ػػػل مػػػف تسػػػتطًع ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًة لػػػدل  ل ًػػػة ًكدكات  ق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ توًز
 .كالم لسب المطلكب بللض ؿ استادام ل كمدل الالجشًف،

 ال لسػػػطً   الدبلكملسػػػ  السػػػلؾ ًم ػػػلق كاسػػػتاداـ ،امػػػتالؾ مػػػدل بًػػػلف ملػػػ. الدراسػػػة تومػػػؿ  مػػػل
ػػػػز ال ل ًػػػػة كالقل ك ًػػػػة ،كالدبلكملسػػػػًة ،السًلسػػػػًة الح  ػػػػة   الالجشػػػػًف، ق ػػػػًة تجػػػػله الػػػػدكل  المكقػػػػؼ لتوًز

  ال لسػػػػػػػػطً   الدبلكملسػػػػػػػػ  التمثًػػػػػػػػؿ كج ػػػػػػػػة ،ال لسػػػػػػػػطً   السًلسػػػػػػػػ  او قسػػػػػػػػلـ تػػػػػػػػتثًر مػػػػػػػػدل كتك ػػػػػػػػ 
ػػر م ظمػة) ػػز  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػ  ا داق ملػػ.( ال لسػػطً ًة السػػلطة – التحًر  الػػدكل  المكقػػؼ توًز

 ا داق  ػػ  كالقصػػكر الالػػؿ كمػػكاطف ،القػػكة مػػكاطف مػػف ال ضػػؼ إلػػ. بلو ػػل ة  الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله
ػػػػة، ثػػػػـ تقػػػػدًـ الالجشػػػػًف ق ػػػػًة تجػػػػله ال لسػػػػطً   الدبلكملسػػػػ  ر كتصػػػػكر رًؤ  الدبلكملسػػػػ  ا داق لتطػػػػًك
  الالجشًف ق ًة تجله الدكل  المكقؼ توًزز    ال لسطً  
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نييف )نظرة عامة(  الفصؿ الثاني:  قضية الالجئيف الفمسطي

 )نظرة عبمت( قضيت الالجئني الفلسطينيني

 مفيكـ المجكءأكالن: 

 نش ة قضية الالجئيف كأسبابياثانيان: 

 الفمسطيني"إسرائيؿ"  ي تيجير الشعب األساليب التي اعتمدتيا ثالثان: 

 المجكء مكجاترابعان: 

 الفمسطينييف الالجئيف قطاعاتخامسان: 

 سادسان: تكزيع الالجئيف الفمسطينييف

 سابعان: مخيمات الالجئيف الفمسطينييف

 الفمسطينييف الالجئيف عمى التيجير ثارآثامنان: 

 يفةضأكضاع الالجئيف  ي الدكؿ المتاسعان: 
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 الفصؿ الثاني
 قضية الالجئيف الفمسطينييف )نظرة عامة( 

 :تمييد
ػػة  ػػ  الصػػراع مػػع اوحػػتالؿ ق ػػًة الالجشػػًف مػػف الق ػػلًل  ك ػػ  مػػف ًبػػرز ، "اوسػػراشًل "المحكًر

   ل ذات اصكصػًة  ؛كلول ل ا  ثر متسلكًة كتوقًدان بًف ق لًل الالجشًف    الوللـ ،ظكا ر الالجشًف
كلًسػت إ سػل ًة  مػل تػركج لػذلؾ دكلػة  ،ك   ق ًة سًلسًة بلمتًػلزاستث لشًة تاتلط  ً ل مكامؿ مدًدة، 

المقدمػة اوحتالؿ كحلً ت ل ًمًر ًل، كبوض الدكؿ ا اػرل مػف اػالؿ المضػلًرع كالمقترحػلت كالتصػكرات 
 لحؿ  ذه الق ًة 

ػػػؼ ال صػػػؿ  سػػػتورض  ػػػذا  ػػػ    كالالجشػػػًف اللجػػػكقق ػػػًة الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف مػػػف اػػػالؿ توًر
 ،ماًمػلت ـك كتػكًزو ـ  الالجشػًف قطلمػلت اللجػكق، مكجػلت ًكسبلب ل، الالجشًف ق ًة ضتة  ال لسطً ًًف،

  ، ًك لع الالجشًف ال لسطً ًًف    الدكؿ الم ً ةال لسطً ًًف الالجشًف مل. الت جًر ثلرآ

 مفيكـ المجكءأكالن: 
ػػػػة الم مػػػػة ك كالق ػػػػلًل المسػػػػلشؿ ًوػػػػد تحدًػػػػد م  ػػػػـك الالجػػػػا ال لسػػػػطً   كتوًر ػػػػل مػػػػف    ػػػػ  الجك ًر

 ًمػػػػداد الالجشػػػػًف، كحقػػػػكق ـ، تحدًػػػػد    ذلػػػػؾًترتػػػػب ملػػػػ  ػػػػل  ؛ال لسػػػػطً ًًف موللجػػػػة ق ػػػػًة الالجشػػػػًف
 ل ػػـ لًػػة القل ك ًػػة التػػ  ًجػػب ًف تتػػك رالحم ػػ  القػػل كف الػػدكل  كالمسػػشكلًة مػػف ًك ػػلم ـ، ك  كم ػػل ت ـ
 .(6: 2013)عدكاف  

 :لغةن  تعريؼ الالجئ .1
قلؿ: لجتت إل.  الف: ًم:  المجكء  ي المغة: مضتؽ مف لجت، ًقلؿ: لجت إل. الض ق ًك الم لف، ًك

  اسػػػػت دت إلًػػػػػل كامت ػػػػػدت بػػػػػل، كلجػػػػػتت مػػػػػف  ػػػػػالف، إذا مػػػػػدلت م ػػػػػل إلػػػػػ. غًػػػػػره، ك ػػػػػلف اللجػػػػػكق ب ػػػػػذا
قػػػلؿ: لجػػػت مػػػف القػػػكـ: ًم (1152: 1900)ابػػػف منظػػػكر   المو ػػػ. إضػػػلرة إلػػػ. الاػػػركج كاو  ػػػراد   ا  ػػػرد  ًك

  زمػػػػرت ـ إلػػػػ. غًػػػػر ـ،   ت ػػػػل تحصػػػػف م ػػػػل، ًكلجػػػػته إلػػػػ. الضػػػػ ق: ًم ا ػػػػطره إلًػػػػل مػػػػ  ـ كاػػػػرج مػػػػف 
 (.1/27: 1983آبادم  )

 :تعريؼ الالجئ اصطالحان  .2
اتلػػػػؼ ػػػػؼ الالجػػػػا بػػػػلاتالؼ الج ػػػػة التػػػػ  تسػػػػتوملل، ًك ًً ػػػػلن بػػػػلاتالؼ الم ػػػػلطؽ  ًاتلػػػػؼ توًر

ثػػـ  ،مػػف التوًر ػػلت لالجػػا بضػػ ؿ مػػلـ ان كمػػف  ػػذا الم طلػػؽ س سػػرد مػػددالجغرا ًػػة كالمول ػػدات الدكلًػػة، 
 ال لسطً ًًف بض ؿ الص  الالصة بللالجشًفبوض التوًر لت   ستورض
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تػػل  ،" ػػؿ إ سػػلف تتوػػرض حًلتػػل تعريػػؼ الالجػػئ  ػػي القػػانكف الػػدكلي: .أ  ًك سػػالمتل البد ًػػة، ًك حًر
  الملجػػػػت" الحػػػػؽ  ػػػػ  طلػػػػبللاطػػػػر، ارقػػػػلن لمبػػػػلدئ اومػػػػالف الوػػػػللم  لحقػػػػكؽ او سػػػػلف، ً ػػػػكف لػػػػل 

 (249: 2000)أبك ىيؼ  
ـ لالجئػيف التػي أقرتيػا الجمعيػة العامػة للمػـ المتحػدة 1951تفاقية عاـ ال ك قان الالجئ تعريؼ  .ب 

" ػػؿ مػػف كيجػػد (: 2(  قػػرة )1ـ  ػػي المػػادة رقػػـ )1951يكنيػػك  28 ػػي جنيػػؼ بتػػاري   الُمنعقػػدة
كبسبب اػكؼ لػل مػل ًبػرره مػف  ،ـ4654 تًجة  حداث كقوت قبؿ ا كؿ مف  ل كف الثل    ً لًر 

ًك  ،ًك ا تملشػػل إلػػ.  شػػة اجتملمًػػة موً ػػة ،ًك ج سػػًتل ،ًك دً ػػل ،التوػػرض لال ػػط لد بسػػبب مرقػػل
ًك و ًرغب  ػ  حملًػة ذلػؾ  ،كو ًستطًع ،سبب آراشل السًلسًة، الرج البالد الت  ًحمؿ ج سًت لب

 ًك و ،كو ًستطًع ،قلمتل السلبقةالبلد بسبب  ذا الاكؼ، ًك  ؿ مف و ج سًة لل ك ك الرج بلد إ
إل. ذلؾ البلػد" كبوػد ظ ػكر حػلوت لجػكق بوػد التػلًرخ المحػدد  ًرغب بسبب ذلؾ الاكؼ    الوكدة

ػػػؼ تػػػـ إٍتبلمػػػل ببرتك ػػػكؿ مػػػلـ   ـ 4654 ـ الػػػذم ًتطػػػلبؽ موػػػل ل  ػػػل ًيسػػػًقط تػػػلًرخ4699 ػػػ  التوًر
 .(74  17: 1979)المفكضية السامية لالجئيف  

ًف ا مػـ المتحػدة اسػتث ت ـ  ف إوالتوًرػؼ ملػ. ك ػع الالجشػًف ال لسػطً ًً رغـ ا طبلؽ  ػذا
: "و ت طبػػػؽ  ػػػذه اوت لقًػػة ملػػػ. ا ضػػػالص الػػػذًف ًتمتوػػػكف حللًػػػلن مبػػػلرةالت لقًػػػة ل تم ػػدمل ً ػػػل 

ًك ك ػػلوت تلبوػػة لرمػػـ المتحػػدة غًػػر الم ك ػػًة السػػلمًة لرمػػـ  ،ًك مسػػلمدة مػػف  ًشػػلت ،بحملًػػة
 ،ًم مف ك للة غػكث كتضػغًؿ الالجشػًف "ا ك ػركا" (.73: 2003  تاكنبرغ) جشًف"لضشكف الال ةالمتحد

قػدـ كو تي  ،ال لسػطً ًًفمسػلمدات لالجشػًف  قػط قػدـ تي ًجػد ً  ػل ك للػة الغػكث  إلػ.ً ظػر  فٍ مع ً ل مى 
ف ملػػ. ، كالالجشػػك كاًػػر دلًػػؿ ملػػ. ذلػػؾ مػػل ًتوػػرض لػػل الضػػوب ال لسػػطً   ملمػػة ،حملًػػة ةل ػػـ ًًػػ

كمف ذلؾ الحركب الثالثػة التػ   ،"اوسراشًل "كجل التحدًد مف امتداقات مستمرة مف قبؿ اوحتالؿ 
بػػؿ إف ك للػػة الغػػكث لػػـ تسػػتطع  ؛ـ1241ـ، 1241ـ، 1229 ػػ  ا مػػكاـ  توػػرض ل ػػل قطػػلع غػػزة

  مرات مدًدة حملًة مقرات ل الت  قيص ت    ا ارل

 ػػؿ إ سػػلف ًاضػػ. جػػدًلن مػػف ـ: "1949أغسػػطس  12تفاقيػػة جنيػػؼ  ػػي الالجػػئ ك قػػان ال تعريػػؼ   ج 
 سػػػػػػل، ككيجػػػػػػد اػػػػػلرج بػػػػػػالده قبػػػػػػؿ تػػػػػػلًرخ ًك ج ،ًك ج سػػػػػػًتل ،ًك توذًبػػػػػػل بسػػػػػػبب دً ػػػػػل ،ا ػػػػػط لده

. (19: 2004)الخنسػػػاء   ـ، بسػػػبب ًحػػػداث كقوػػػت  ػػػ  الػػػبالد التػػػ  ًحمػػػؿ ج سػػػًت ل"4654 4 42
 ؛ملػ. الالجشػًف ال لسػطً ًًف  مػف  ػ  تحدًػد التػلًرخ، إذ لػك تػـ تطبًقػلً    ػذا التوًرػؼ  اوض لؿ

ـ، سػًمل ًكف 4654الوػلـ ركا مف  لسطًف كلجػتكا قبػؿ ف الذًف  يجٌ ً  ف ذلؾ ًو   إسقلط ال لسطً ً
ـ، بلو ػل ة 4616كـ 4619 فوػلمًالمػل بػًف  -ف مل ًضًر المؤراك  -ف  لجركا  ولًلن ال لسطً ًً

  التلًرخإل. إسقلط مضرات اآلوؼ مف الالجشًف الذًف  لجركا بود  ذا 
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  ي االتفاقيات اإلقميمية:الالجئ تعريؼ  .د 
 ي  ـ1969ك قان لمقانكف األساسي لمنظمة الكحدة اإل ريقية ضمف معاىدة الالجئ  تعريؼ 

 ًك تر ػػػل جبػػػر ملػػػ. مغػػػلدرة م ػػػلف إقلمتػػػل الموتػػػلدةًم ضػػػاص ًي "المػػػادتيف األكلػػػى كالثانيػػػة: 
ًك احػػتالؿ  ،للبحػػث مػػف م ػػلف آاػػر اػػلرج دكلتػػل ا صػػلًة ًك ج سػػًتل، كذلػػؾ بسػػبب مػػدكاف

ًك جػػزق مػػف  ،ًك ًحػػداث تاػػؿ بضػػدة بلل ظػػلـ الوػػلـ، إمػػل  ػػ   ػػؿ ،ًك سػػًطرة ًج بًػػة ،اػػلرج 
  (13: 1979)المفكضية السامية لالجئيف  " الدكلة الت  ً تم  إلً ل بتصلل ًك ج سًتل

بالد ػـ  تًجػة مػف ًضًر إلػ. الم ػلجًرف ا  لرقػة الػذًف  ػلجركا م مكف التوًرؼ الكا   ًف 
قًة  ،ًك القبلًة ،الصراملت السًلسًة  ًك الحركب    القلرة ا  ًر

  41 ػػص القػػرار رقػػـ : المجمكعػػة األكركبيػػةالالجػػئ ك قػػان لممكاثيػػؽ األكركبيػػة الصػػادرة عػػف 
لاطر او ط لد كالتوسؼ، ًكضلر اوت لؽ ور ًف ـ مل. حؽ اللجكق لر راد المي 4699لس ة 

 ةـ ًًػػ4662إلػػ. تحمػػؿ تبوػػلت اللجػػكق، ًكلزمػػت مول ػػدة "دبلػػف" سػػ ة  ـ4692ا كركبػػ  سػػ ة 
دكلة م ك  ػ  اوتحػلد ا كركبػ  ًف ت ػكف مسػشكلة مػف ال ظػر  ػ  طلػب حػؽ اللجػكق م ػدمل 

 .(19: 2004)الخنساء   ًك ً ثر مف دكؿ اوتحلد ،ًرغب الضاص بذلؾ إل. دكلة

 :تعريؼ الالجئيف الفمسطينييف .3
ف  ػػـ: الػػذًف ك ف ال لسػػطً ًالالجشػػك تعريػػؼ دائػػرة شػػئكف الالجئػػيف بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية: " .أ 

ـ، كبًف التكقًع 4619جبركا مل. مغلدرة م لزل ـ االؿ ال ترة الكاقوة بًف تضًرف الثل   ردكا ًك ًي طي 
 ـ،  ػػػػ  ا را ػػػػ  التػػػػ  سػػػػًطرت ملً ػػػػل الم ظمػػػػلت الصػػػػ ًك ًة 4616ملػػػػ. ات لقًػػػػة ركدس مػػػػلـ 

لػػػد  ب مربػػ   لسػػطً   بوػػػد  ػػذا التػػػلًرخ ػػػؼ  ػػؿ مػػف كي  حتػػ. التػػلًرخ ا اًػػػر، كًضػػمؿ  ػػذا التوًر
  "  ػػػػػػػك وجػػػػػػػا كمػػػػػػػف حقػػػػػػػل الوػػػػػػػكدة إلػػػػػػػ. ًرض آبلشػػػػػػػل ًكجػػػػػػػداده ،الرج ػػػػػػػل ًك ،دااػػػػػػػؿ  لسػػػػػػػطًف 
 .(1)(نت: 0202، دائرة شئكف الالجئيف)

 الػػذًف ا ضػػالص ًكلشػػؾ  ػػـ  لسػػطًف كوجشػػ": )األكنػػركا(كتشػػغيؿ الالجئػػيف غػػكث تعريػػؼ ككالػػة  .ب 
ػػػػراف بػػػػًف الكاقوػػػػة ال تػػػػرة اػػػػالؿ الطبًوػػػػ  إقػػػػلمت ـ م ػػػػلف  ػػػػ   لسػػػػطًف  ل ػػػػت ًػػػػلر ـ،4619 حًز  ًك
 ،ـ4619 مػػلـ "اوسػػراشًل " الوربػػ  الصػػراع  تًجػػة رزق ػػـ كمػػكرد ،م ػػلزل ـ  قػػدكا كالػػذًف ،ـ4619

  .(2)(نت: unrwa ،0202) "كلجتكا إل. إحدل الدكؿ حًث تقدـ الك للة مسلمدات ل

  ػل مػف ج ػة ً ظػر  ؛بحؽ الالجشًف ال لسػطً ًًف بض ؿ  بًر مجحؼاطًر ك  ذا التوًرؼ 
ق ػػػًة إ سػػػل ًة بحلجػػػة إلػػػ. مسػػػلمدات كموك ػػػلت، كلًسػػػت ق ػػػًة سًلسػػػًة  بكصػػػ  لإلػػػ. ق ػػػًت ـ 

                                                      
(1) 

 http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=902 (20/11/2015). 

(2) 
 http://www.unrwa.org/ar/who-we-are (20/11/2015). 

http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=902
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=902
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are
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 الالجشػًف ال لسػطً ًًفو ًضػمؿ كمػف ج ػة ًاػرل   ػك  ،إل. حؿ جذرم بوكدت ـ إل. دًلر ـ بحلجة
الػذًف  ك ػذلؾ ،سػجالت الك للػة المسػجلًف  ػ غًػر للالجشًف  ػمدًػدة:  لن ًصػ ل  ، حًث ًستث   ل ة

ػػؼ الالجشػًف الػذًف  ػلجركا قبػػؿ التػلًرخ المحػددك  ال جػػرة، ًث ػلق تسػجًل ـبطلقػة  قػدكا  ، ًك  ػ  التوًر
ًوًضكف و الذًف ؿ،  مل ًستث   الالجشًف مًك الو ،ًك الدراسة ، ل كا الرج  لسطًف  سبلب الس ر

لماًمػلت  ػ  الػدكؿ ، كالالجشػًف الػذًف و ًقط ػكف دااػؿ اقدـ  ً ل الك للة ادملت ل   الدكؿ الت  تي 
  (15-12: 2013)عدكاف   ب لالت  تومؿ 

ك ػلف لػل  ً ػل  ، ػ   لسػطًف إقلمػة داشمػة "ًٌم ضػاص  ػلف مقًمػلن  :تعريؼ الصميب األحمر الػدكلي  ج 
ػػضيػػ ـر م ػػل  تًجػػة الصػػراع بضػػتف  لسػػطًف، كلػػًس لدًػػل مػػكارد  ل ًػػة ل ػػركرات الحًػػلة غؿ رشًسػػ ، حي

، ثػـ ًسػتحؽ اوغلثػة مػف ك للػة ا مػـ المتحػدة وغلثػة الالجشػًف ال لسػطً ًًف" وجشػلن  دوػا سلسػًة، ًي 
ً ػل: "ضػاص موػكز،  قػد  تًجػػة ا حمػر توًرػؼ الالجػا ال لسػطً    ًمػلد اتحػلد جموًػلت الصػلًب

 ػػذا  .(1)(: نػػت2015المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر  ) ًك ًسػػبلب موًضػػتل" ،الحػػرب  ػػ   لسػػطًف بًتػػل
ػػؼ ذك بوػػد  ر ػػز ملػػ. ا ضػػالص الػػذً ،إغػػلث التوًر  ػػـ بحلجػػة إلػػ. المسػػلمدة الملدًػػة بسػػبب  فًك

كلـ ًتطرؽ إل. الالجشًف غًر المحتلجًف الذًف  قػدكا ًمال  ػـ كمػكط  ـ  ، قدا  ـ  سبلب الموًضة
  ًً لن    ك توًرؼ غًر م صؼ ملًلك  ،ًك مؿ ذًرلت الالجشًف ، تًجة الحرب

لمفاكضات السالـ المنبثقة عػف مػؤتمر مدريػد  خػالؿ ترؾ األردني المشطيني ك د الفمسالتعريؼ  .د 
" ػؿ  :ـ1992أيػار  13الجمسة األكلى لمجمكعة العمؿ الخاصة بالالجئيف  ي أكتػاكا بكنػدا  ػي 

لت ـ الذًف طيػ  ػ  ال تػرة الممتػدة مػف تضػًرف   ػلجبػركا ملػ. تر ًك ًي بًػكت ـ ردكا مػف ال لسطً ًًف كذًر
ـ )ات لقًػػة  د ػػة ركدس( مػػف 4616ثػػل    ً ػػلًر ال)قػػرار التقسػػًـ( ك ػػل كف  ـ4619ثػػل     ػػك مبر ال

 .(98: 2003)تاكنبرغ      ذلؾ التلًرخ" "إسراشًؿ"ا را   الت  سًطرت ملً ل 

ًك ًحػػػكؿ اوحػػػتالؿ  ،"الالجػػػا ال لسػػػطً  :  ػػػك  ػػػؿ  لسػػػطً   حػػػلؿكعر ػػػو د. عصػػػاـ عػػػدكاف:  .ق 
الصػػػ ًك   دكف تمتوػػػل بحػػػؽ اوقلمػػػة الداشمػػػة  ػػػػ  بلدتػػػل ا صػػػلًة مػػػف  لسػػػطًف، كب لمػػػؿ حقػػػػكؽ 

قػػػػػة حرمل ػػػػػل" ، ػػػػػل مػػػػػف  ػػػػػذا الحػػػػػؽالمكاط ػػػػػة  ً ػػػػػل، بغػػػػػض ال ظػػػػػر مػػػػػف تػػػػػلًرخ بػػػػػدق حرمل   ًك طًر
 .(42ـ: 2012)عدكاف  

 ًحػػػكؿ ًك ك حػػػلؿ  لسػػػطً    ػػػؿ  ػػػك"الالجػػػا ال لسػػػطً  : تعريػػػؼ المجمػػػس التشػػػريعي الثػػػاني:  .ك 
تػل ًك ك تمتوػل دكف الصػ ًك   اوحتالؿ   لسػطًف مػف ا صػلًة بلدتػل  ػ  الداشمػة اوقلمػة بحػؽ ذًر
 ًك الحػػؽ،  ػػذا مػػف حرمل ػػل بػػدق تػػلًرخ إلػػ. ال ظػػر دكف  ً ػػل، المكاط ػػة حقػػكؽ كب لمػػؿ التلًراًػػة،

                                                      
(1) 

 https://www.icrc.org/ar (7/5/2016). 
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قػػة  ،التج ػػًس ًك ،التغًًػػب ًك ،اوبوػػلد ًك ،الطػػرد ًك ،الت جًػػر ًك ،ال ػػزكح ًك ،بػػلللجكق حرمل ػػل طًر
  (14: 2008)الكقائع الفمسطينية   "الوكدة    حقل مف تحرمل كسًلة ةًً استاداـ ًك ،الم ع ًك

ـ بغًػة تمًًػز ـ 4699ًرف ال لسػطً ًًف مػلـ  ٌجػمصطل  سًلس  ًطلؽ ملػ. المي  :تعريؼ النازحيف .ز 
الذًف غلدركا م لزل ـ    ف  ـ ًكلشؾ ا  راد كملشالت ـ ملًل،  لل لزحك ك  ؛ـ4619مف م جرم ملـ 

 تًجػة لحػرب ـ ًك  ل كا غًر قػلدًرف ملػ. الوػكدة إلػ. م ػلزل  ،كالقدس ،كقطلع غزة ،ال  ة الغربًة
ك ػلزحكف  ػ  ذات  ،ًم ً  ػـ وجشػكف ،  لؾ بوض ال لزحًف ذكك ص ة مزدكجػةك  ـ 4699حًزراف 

ًقًمػػػكف  ػػػ   ـ ممػػػف  ػػل كا4619ـ ًمػػػداد مػػف وجشػػػ  4699الكقػػت، حًػػػث  ػػلف مػػػف بػػػًف  ػػلزح  
ـ كا طركا إل. ال جرة مرة ثل ًة  ك ـ الذًف 4699ال  ة الغربًة كقطلع غزة مضًة  ضكب حرب 

  (27-26: 2004)الخنساء   فك ف الالجشك ؽ ملً ـ ال لزحطلى ًي 

ػػؼ المجلػػس التضػػًرو  حًػػث  مػػف اػػالؿ اسػػتوراض التوًر ػػلت السػػلبقة  ػػ ف البلحػػث ًمًػػؿ إلػػ. توًر
ػػػؼ ا ضػػػمؿ كا  سػػػب ل لمػػػة الالجػػػا ال لسػػػطً  ،   ػػػك ًضػػػمؿ  ػػػؿ  مػػػف الالجشػػػًف كال ػػػلزحًف، إ ػػػل التوًر

لت ـ، ك ؿ ضاص و ًستطًع مملرسة حقل    المكاط ة     لسطًف بغض ال ظر مف التػلًرخ ًك  كذًر
، بلو ل ة إل. ً ل توًرؼ ًت ؽ مع القكا ًف كا مراؼ الدكلًة الت  تيلـز الدكؿ بم    ؿ ضاص السبب

كمملرسػػت ل طللمػػل  ػػلف ب م ل ػػل ًف ًيثبػػت جػػذكره الكط ًػػة )ج سػػًتل( بغػػض ال ظػػر مػػف  ،حػػؽ المكاط ػػة
 تلًرا ل ًك ًسبلب تر  ل 

 كأسبابيا نش ة قضية الالجئيف الفمسطينييفثانيان: 
مػف الدكلػة اوسػالمًة الوثمل ًػة  ان لوثمل ًًف ًصبحت  لسطًف جػزقلالاال ة اوسالمًة  م دمل آلت 

تم ػف الً ػكد مػف امػتالؾ قػد ك   (170: 2008)سالمة   ملـ،  بلق  ًجزاق الكطف الورب  122مل ًقلرب 
 مالثػػر  ، اضػػترا لالمجًػػدمبػػد  ػػ  م ػػد السػػلطلف الوثمػػل    ـ4955ًكؿ ًرض  لسػػطً ًة  ػػ  القػػدس مػػلـ 

 ًقػػػػلـ ملً ػػػػل ًكؿ حػػػػ  سػػػػ    ً ػػػػكدم  ػػػػ   لسػػػػطًف اػػػػلرج ًسػػػػكار مدً ػػػػة القػػػػدسك  ،الً ػػػػكدم م تً ًػػػػكرم
 اضػترل ـ،4992 مػلـ ك ػ  ،كمرؼ  ًمػل بوػد ًمػًف مكسػ." مض ل كت ضو ل  ًـ"ح  ك ك ـ، 4959ملـ

ػػة بحًػػرة حػػكؿ كالثل ًػػة ،قللك ػػل ًرا ػػ  قػػرب ا كلػػ.  لسػػطًف،  ػػ  ًرض قطوتػػ  الً ػػكد مػػف اث ػػلف  ،طبًر
 الاطػػكات بػػدًت كبػػذلؾ ـ،4991 مػػلـ  ػػ  إو ضػػغؿتي  لػػـكحػػدة سػػ  ًة  12 ًكؿ ب ػػلق تػػـ   سػػل الوػػلـ ك ػػ 

  (1)(: نت2011  ك ا - الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز)  لسطًف    الً كدم لالستًطلف ا كل. الوملًة

 .(170: 2008)سالمة  ( دك ـ 1922مسلحت ل ) ًر لن     الً كدك   م د السلطلف مبد الوًزز مي 
 تم  ػػكا   ػػ  م ػػد السػػلطلف مبػػد الحمًػػد الثػػل    ،تمرت بوػػد ذلػػؾ ا طمػػلع الصػػ ًك ًة  ػػ   لسػػطًفاسػػك

 مسػػػػػتكط ة دكف ملػػػػػـ  19إلػػػػػ. ـ 4641إقلمػػػػػة مضػػػػػرات المسػػػػػتكط لت كصػػػػػؿ مػػػػػدد ل حتػػػػػ. مػػػػػلـ  مػػػػػف
                                                      
(1) 
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ػػػػػػػػػؽ رضػػػػػػػػػكة كوة الضػػػػػػػػػلـ السػػػػػػػػػلطلف مبػػػػػػػػػد   كمػػػػػػػػػكظ   الدكلػػػػػػػػػة الوثمل ًػػػػػػػػػة كح لمػػػػػػػػػل، الحمًػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف طًر
تصػػدل ًمبػػد الحمًػػد الثػػل      قػػد  ػػلف السػػلطلف (1): نػػت(2011ك ػػا   -الفمسػػطيني الػػكطني المعمكمػػات مركػػز)

كر ض مػ   الً ػكد ًك بػًو ـ ًم ضػبر مػف ًرض  ،رغـ  ؿ اوغراقاتلرطملع الص ًك ًة     لسطًف 
الً كدًة إل.  جرة ال س لتالح ـ  بود كصكؿ جملمة تر ًل ال تلة لسدةك  (177: 1991)النتشة    لسطًف
  (389: 1991)الحكت    رت المجلؿ للتقدـ الص ًك    ً لبؿ كك  ، لسطًف

 ا كركبًػػة الػػدكؿ ً ظػلرًصػػبحت ك ت ػوؼ،  الوثمل ًػػة الدكلػة ًاػػذتمػع بداًػػة القػرف السػػلبع مضػر 
التػ   الوثمل ًػة الدكلػة كحلً ت ػل ًلمل ًػل ك ًزمة ،ا كل. الوللمًة الحرب بود جلًنل ذلؾ كبرز ، ل حك  تتجل

البًرطػػػل    اوحػػتالؿ تحػػت ـ4649 سػػػبتمبر  ػػ   لسػػطًف كقوػػػت  .(176: 2008)سػػالمة  تػػـ تقسػػًم ل 
، ال ر سػػ  اوسػػتوملر مػػع بللت سػػًؽ ل لسػػطًف حللًػػلن  ملً ػػل المتوػػلرؼ الجغرا ًػػة الحػػدكد بتحدًػػدالػػذم قػػلـ 

مصلل  اوستوملر  تقلبلت ًطملع الحر ة الص ًك ًة معـ  ك 4649ات لقًة سلً س بً ك ملـ مل.  ب لقن 
كا  ضلق كطف قكم  للً كد  ً ل، كبذؿ  ،كدكلل الوظم. آ ذاؾ الصة بًرطل ًل    السًطرة مل.  لسطًف

  (374)الكيالي  كآخركف : ق لع بًرطل ًل كالدكؿ اوستوملًرة بذلؾوزمملق الحر ة الص ًك ًة ج دان  بًران 

ػػػر الالرجًػػػة البًرطػػػل   بوػػػد مبلحثػػػلت بػػػًف الحر ػػػة الصػػػ ًك ًة كالح كمػػػة ك  البًرطل ًػػػة ًصػػػدر كًز
ـ كمدان إلػ. اللػكرد الً ػكدم "ركتضػًلد" ًمطػ.  ًػل الً ػكد حقػلن ب قلمػة 4649 44 1اللكرد "بل كر" بتلًرخ 

 ،تػػد ؽ الً ػكد إلػػ.  لسػػطًفًمػػلـ  مً لاملػػ. مصػر  كطػف قػػكم  ل ػػـ  ػ   لسػػطًف، م ػػد ل  يتحػت ا بػػكاب
ـ سػػلرمت 4611 9 11صػػؾ او تػػداب ملػػ.  لسػػطًف بتػػلًرخ   كمػػل إف صػػدر  جػػرت ـ إلً ػػلاسػػتمرار ك 

 (66: 2008)حمػاد  ت  ًذ مل كمدت بل الً ػكد مػف التزامػلت  ػ  كمػد بل ػكر  بلتالذ اوجراقات لبًرطل ًل 
 .: مقابمة(31/3/2016  عدكاف) ق اوحتالؿ "اوسراشًل " ل لسطًفكبدًت  ولًلن بللت  ًذ مع بد

إلػ.  ـ4611 9 11  ػ  ًصػدرتل مصػبة ا مػـ المتحػدة الػذم  لسطًف مل.او تداب  قرار كًضًر
ػػة ،القل ك ًػػة كالتػػدابًر اوجػػراقات بلتاػػلذ كملتزمػػة مو ًػػة  ل ػػت بًرطل ًػػل ًف  الً ػػكد تسػػلمد التػػ  كاوداًر

 القرار    جلق حًث ملً ل، ل ـ قكم  كطف وقلمة تم ًدان  ًرا ً ل كاستًطلف  لسطًف إل. ال جرة مل.
ػػػة ،سًلسػػػًة ًحػػػكاؿ  ػػػ [  لسػػػطًف] الػػػبالد ك ػػػع مػػػف مسػػػشكلة الم تدبػػػة الدكلػػػة ت ػػػكف" داًر  كاقتصػػػلدًة ،كا 

كقػد تمثػؿ ت  ًػذ ذلػؾ مػف اػالؿ مملرسػة  (32: 1991 الرشػيدات )" الً ػكدم القػكم  الكطف إ ضلق ت مف
 سًلسلت ًبرز ل:ح كمة او تداب لودة 

 قػدر ً بػر ملػ. اوسػتًالق مف الص ًك ًة الحر ةى  البًرطل ًةي  الح كمةي   تم ٌ  أكالن: شراء األراضي:
 ًلػؼ500  حػكال  او تػداب ح كمػة مػف الً ػكد مل ػل مػل مجمػكع بلػ   قػد  لسػطًف،  ػ  ا را ػ  مػف

 الً ػكد قػلـ ًف بوػد ب لمل ػل مربًػة قػرل ترحًػؿ مل. مملت  مل ،مقلبؿ دكف دك ـ ًلؼ 122 م  ل دك ـ،
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ػة 11 سػ لف ك ػـ ًرا ػً ل، بضػراق  كادم مػف ضػاص 522 45 كطػردت مػلمر، بػف مػرج  ػ  قًر
% مف الالجشًف ال لسطً ًًف ًيارجكا ك يجركا مف دًلر ـ قبؿ 92 حكال   .(79: 2008)حماد   الحكارث،

سػػػلطلت او تػػػػداب  طتٌضػػػ ى    مػػػػل : مقابمػػػة(31/3/2016  عػػػػدكاف)ـ 4619 5 45ا ت ػػػلق او تػػػداب  ػػػ  
 ًف  بوػد ،المسػتكط لت كب ػلق ا را ػ  ملػ. لالستًالق ؛ لسطًف إل. المستكط ًف الً كد  جرة مملًلت
ػػػػػد و ـ4649 سػػػػػ ة  لسػػػػػطًف ًرض مػػػػػف الً ػػػػػكد ًمل ػػػػػل مػػػػػل مجمػػػػػكع  ػػػػػلف   دك ػػػػػـ ًلػػػػػؼ 112 مػػػػػف ًًز

 ملً ػل سًطركفًي  الت  ا را   مسلحة مجمكع صلر  لسطًف، ًرض إجملل  مف%( 59 4  سبتل مل)
  ـ4619 سػػػػػ ة  ػػػػػ  دك ػػػػػـ ملًػػػػػكف 9 4 حػػػػػكال  البًرطػػػػػل   كالػػػػػدمـ كالرضػػػػػكة الاػػػػػداع ًسػػػػػللًب بماتلػػػػػؼ

  البًرطل   او تداب م د    بدًقد  ال لسطً ًًف ترحًؿ ًف مل. ًدؿ ك ذا (18: 1998  البديرم)
 كتسػػلًح ل، ،الصػػ ًك ًة كالم ظمػػلت الحر ػػلت بتػػدًرب البًرطل ًػػة الح كمػػة قلمػػت :التسػػمي ثانيػػان: 

مػػلـ  حػػرب  ػػ  بػػلرز دكر ل ػػل  ػػلف التػػ  "خالبلمػػل  تلشػػبػ "بػػ ر ػػتمي  قتللًػػة كحػػدات تضػػ ًؿ ملػػ. مملػػتك 
 (79: 2008)حماد    الوربًة الجًكش  دـ 4619

 ملػػ. ل لسػػطًف كا تػػداب ـ"، بل ػػكر" كمػػد م ػػذ البًرطػػل ًكف مػػـز :الييكديػػة اليجػػرة تشػػجيعثالثػػان: 
 مػػف مدًػػدة مكجػػلت  لسػػطًف ضػ دت  قػػد ذلػػؾ؛ لتحقًػػؽ بؿالسيػػ  ػؿ كتسػػ ًؿ بػػؿ ؛الً كدًػػة ال جػػرة تضػجًع
 مػػػف امتػػػدت البًرطػػػل  ، او تػػػداب صػػػؾ صػػػدكر قبػػػؿ :األكلػػػى مػػػرحلتًف، ملػػػ. جػػػلقت الً كدًػػػة ال جػػػرة
  ػ   لسػطًف إلػ. الً ػكد الم ػلجًرف مػدد بلػ  كقػد ،ـ4641 ا كلػ. الوللمًة الحرب بداًة حت.ـ 4992

 ل لسػطًف، البًرطػل   او تػداب اػالؿ   ل ػت :الثانية المرحمة ًمل  م لجر ًلؼ 56 حكال  المرحلة  ذه
 لل جػػرة مكجػػلت ًربػػع ملػػ. المرحلػػة  ػػذه اضػػتملت إذ ،"إسػػراشًؿ" دكلػػة قًػػلـ حتػػ.ك ـ 4611 مػػلـ م ػػذ ًم

 (70: 2007)الصكباني    م لجر ًلؼ 159 حكال  االل ل الً كد الم لجًرف مدد كبل  الً كدًة،

 ق ػًة ر وػت القػكة، مػف  بًػر قػدر ملػ. ًصبحت الص ًك ًة الحر ة ًف بًرطل ًل ًدر ت ًف كبود
 494 رقػػـ قػػرارـ ال4619 44 16  ػػ  الولمػػة الجموًػػة امتمػػدت إذ المتحػػدة، ا مػػـ  ًشػػة إلػػ.  لسػػطًف
 كقػػد ،الدكلًػػة الكصػػلًة تحػػت القػػدس كك ػػع مربًػػة، ًكاػػرل ً كدًػػة دكلػػة إلػػ.  لسػػطًف بتقسػػًـ القل ػػ 
 قػرارمقب ك  ،كال لسطً ًكف الورب ر  ل  ًمل القرار مل. "غكًركف بف" برشلسة الص ًك ًة القًلدة كا قت

 ًًػػػلر مػػػف امتبػػػلرنا  لسػػػطًف ملػػػ. البًرطػػػل   او تػػػداب ب   ػػػلق الولمػػػة الجموًػػػة مػػػف قػػػرار صػػػدر التقسػػػًـ
 كتػـ البًرطػل  ، او تػداب مكاقع مل. بلوستًالق الص ًك ًة الم ظملت قلمت ا ث لق تلؾ ك   ،ـ4619
 (22: 1996 كآخركف  )بابادجي " إسراشًؿ" دكلة قًلـ مف اومالف

ًك اوسػتًالق  ،بػلمتالؾ  ػ   لسػطًف تم  كا  ولًلن مػف تحقًػؽ جػزق مػف ًطمػلم ـالً كد  ًيالحظ ًف
كال جػػػرة إلػػػ.  لسػػػطًف  ػػػ  م ػػػد الدكلػػػة الوثمل ًػػػة، كبوػػػد اوحػػػتالؿ البًرطػػػل    ،ملػػػ. بوػػػض ا را ػػػ 

ل لسػػطًف تم ػػف الً ػػكد مػػف تحقًػػؽ حلم ػػـ ا  بػػر ب قلمػػة كطػػف ل ػػـ ملػػ. ًرض  لسػػطًف، كطػػرد ً ل ػػل 
مػػػف اػػػالؿ كمػػػد بل ػػػكر كملػػػ. ًرسػػػ ل بًرطل ًػػػل،   ػػػل،كدممبمسػػػل دة الػػػدكؿ الغربًػػػة   ـكت جًػػػر ا صػػػلًًف 
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ػػر الالرجًػػة البًرطػػل  ، كالػػذم مػػ   الً ػػكد حقػػلن ب قلمػػة كطػػف قػػكم  ل ػػـ  ػػ  المضػػؤـك الػػذم ًصػػد ره كًز
ت تظػػر اللحظػػة الم لسػػبة الػػدكؿ ا كركبًػػة  ل ػػت بًرطل ًػػل ك ك ػػتف  لسػػطًف، ك ػػت  ل ػػـ ال جػػرة ل لسػػطًف، 

 كذراع ل ل    م طقة الضرؽ ا كسط  وصل تلكح ب ل لدكؿ الم طقة    ًم كقت تضلق  ،زرع  ًلفل

 ل لسػػطًف، البًرطػػل   اوحػػتالؿ اػػالؿ بػػدًت ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف ق ػػًة إف القػػكؿ م ػػفًي  كبػػذلؾ
 كمملت  لسطًف، ًرض مف قدر ً بر مل. اوستًالق مف الص ًك ًة الحر ة م  ت الت  ك   ،و  ًؼ
  جػرة مملًػلت لت ٌ كسىػ طتٌضػك ى  ضػاص، ًلػؼ 45 مػف ً ثػر كطػردت ب لمل ل، مربًة قرل ترحًؿ مل.

ػػػػ بػػػػترٌ كدى  المسػػػػتكط لت، كب ػػػػلق ا را ػػػػ  ملػػػػ. لالسػػػػتًالق  لسػػػػطًف، إلػػػػ. المسػػػػتكط ًف الً ػػػػكد  حتلٌ كسى
 قػػرار بوػػد ل لًصػػدر المتحػػدة لرمػػـ  لسػػطًف ق ػػًة ر وػػت ً  ػػل إلػػ. بلو ػػل ة الصػػ ًك ًة، الم ظمػػلت

  494 التقسًـ

 لسػطًف، كحققػت جًػكش الوربًػة إلػ. الدالػت  "إسراشًؿ"قًلـ دكلة مع ا ت لق او تداب البًرطل   ك 
اوستوملرم،  بللاطر مل. مضركم ل ضورت دكلة اوحتالؿ اوسراشًل  ،  ل ة جب لت القتلؿ تقدمنل مل.
 القل  مجلس ا مف مف  52دت ل مبر استصدار القرار رقـ جالت  تدالت ل للدكؿ الغربًة  لستغلثت ب

لقبػكؿ  الوػرب البًرطل ًػة ا ػطر ال غكط، ل ف مع استمرار الدكؿ الوربًة ل،  ر  تإطالؽ ال لر بكقؼ
كترحًػػؿ  ،كاسػػتمرار السػػًطرة ملػػ. المػػدف الوربًػػة ،ل ً سػػ  المجػػلؿ لالحػػتالؿ  ػػ  اسػػتولدة قكتػػلالقػػرار، مػػ
ًف بًرطل ًػػل  ل ػػت مو ًػػة بضػػ ؿ  بًػػر  ػػ  ادمػػة ك ػػذا دلًػػؿ آاػػر ملػػ.   (115: 2008)حمػػاد   سػػ ل  ل

  كالتداؿ ل صرت ـ م د ال ركرة ،كالمسل مة    تقكًة الً كد ،المضركع الص ًك       لسطًف

ًلػؼ  لسػػطً    622  حػػكـ، ًرغمػت 4619ًف   بػػة مػلـ  ملػ. جمػع ً ثػر المصػػلدر التلًراًػةتي ك 
را ـ، بود ًف قلـ الً كد كمصلبلت ـ الوس ًرة بتػدمًر القػرل كالمػدف د  ـ كقي مل. ال جرة القسًرة الرج مي 

 حًػث تػـ تػدمًر ال لسطً ًة، الصة تلؾ الكاقوة مل. السلحؿ ال لسػطً  ، الممتػد مػف ال ػلقكرة إلػ. غػزة، 
ل ل ،قًرة  لسطً ًة 512ً ثر مف    .(16: 2001)أبك ستة  ً كدًة  مستكط لت كمستومراتإل.  كتحًك

  ػػلتاحتل التػػ  ا را ػػ :  ػػ  جغرا ًػػة م ػػلطؽ ثػػالث إلػػ.  لسػػطًف قيسػػمت ًف لػػؾذ مػػف  جػػـ كقػػد
 ك سػػبت ل الغربًػػة كال ػػ ة  لسػػطًف، مسػػلحة مػػف% 9 99 ك سػػبت ل ـ،4619 مػػلـ حػػرب بوػػد" إسػػراشًؿ"

 .(529: 2001 إبراىيـ )  لسطًف مسلحة مف% 1 4 ك سبتل غزة قطلعك  ، لسطًف مسلحة مف% 6 12

بؿ ًقدمت مل. الودكاف مل. ًرا ػ  ال ػ ة الغربًػة  ؛بذلؾ "اوسراشًل "دكلة اوحتالؿ كلـ ت تؼ 
"حرب ا ًلـ الستة"،  ػ، مل ًدل إل. ت جًر المًزد مف ال لسطً ًًف  ًمل مرؼ بـ4699كقطلع غزة ملـ 

لدة مدد الالجشًف ال لسطً ًًف، إذ قدرت "ا ك ركا" ًف  مف الالجشػًف  لن ًل  495ك ك مل ًس ـ بدكره    ًز
ضػػاص  ػػل كا قػػد تر ػػكا الم طقػػة المحتلػػة  522 49المسػػجلًف لػػدً ل قػػد  يجػػركا للمػػرة الثل ًػػة، مػػف بًػػ  ـ 

ل،  ػػػ  حػػػًف تػػػرؾ  ت " ا ك ػػػركا" مػػػدد ر ضػػػاص قطػػػلع غػػػزة إلػػػ. مصػػػر، كقػػػد 9222كذ بػػػكا إلػػػ. سػػػكًر
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ا مف الم لطؽ ًلؼ  يجرك  422ًلؼ ضاص، م  ـ  152الالجشًف الجدد الذًف  جركا  كؿ مرة بحكال  
ر البػلقكف مػف ال ػ ة الغربًػة إلػ. ك يٌجػ ،المحتلة إلػ. سػكًرل،  ػ  حػًف مبػر اآلاػركف سػً لق إلػ. مصػر

  (182: 1995)جرار  ال  ة الضرقًة ل  ر ا ردف 

  ي تيجير الشعب الفمسطيني "اإلسرائيمي"األساليب التي اعتمدتيا دكلة االحتالؿ ثالثان: 
تضػػػًرد ًب ػػػلق الضػػػوب التػػػ  ت ػػػدؼ إلػػ. ا سػػػللًب كالكسػػلشؿ مػػػف ودًػػد الاسػػتادمت دكلػػػة اوحػػػتالؿ 

 :كاقتالم ـ مف ًر  ـ، كمف ًبرز  ذه ا سللًب ،ال لسطً   كت جًر ـ
لقلق الق لبؿ مل. المد ًًف    ا مػل ف الولمػة، ك  األعماؿ اإلرىابية:  4 تمثلت     سؼ الم لزؿ، كا 

 (.8: 2011)زقكت  لممتل لت الولمة كالالصة كسلب ك  ب اكتدمًر قرل بت مل ل، 
ً ثػر  "اوسراشًل " اوحتالؿ قكاتك  ،  ذت الم ظملت الص ًك ًة قد  ارتكاب المجازر كالمذاب :  1

مجزرة دًر  :بحؽ الس لف ال لسطً ًًف، ك لف مف ًبرز ل ًمملؿ كحضًة ًارلك  ،مذبحة 11مف 
لٌ  151التػػػ  استضػػػ د  ً ػػػل ً ثػػػر مػػػف  ـ4619 1 6ًلسػػػًف بتػػػلًرخ   ال سػػػلقف  ػػػـ مػػػ لسػػػطً ًنل، جي

ػة "ًبػك ضكضػة" بتػلًرخك   (Abu sitta, 1999: 16, 27) كا ط ػلؿ كالضػًكخ الوػزؿ  مجػزرة قًر
ـ التػ  4619 9 44كمجزرة "اللد" بتلًرخ ـ 4619 42 45ـ، كمجزرة قبًة    4619 5 41

ـ الت   لف حصًلة الض داق 4619 1 41بتلًرخ  لسطً ًنل، كمجزرة سوسع  119استض د  ً ل 
 إلػػ. استضػػ لد المشػػلت مػػف المػػد ًًف كغًر ػػل مػػف المجػػلزر التػػ  ًدت ، لسػػطً ًلن  92 ً ػػل حػػكال  

كطبقت الوصلبلت الص ًك ًة سًلسة إطالؽ الرصػلص ب ًػة القتػؿ  ػ    (176: 2008)سالمة  
 تسػػػػلؿ الالجشػػػػًف ال لسػػػػطً ًًف التلقػػػػلش   عكذلػػػػؾ ب ػػػػدؼ م ػػػػ ،الاطػػػػكط ا ملمًػػػػة ملػػػػ. الحػػػػدكد

وصػػػلبلت درت ًمػػػداد الالجشػػػًف الػػػذًف قتلػػػت ـ الإلػػػ.  لسػػػطًف بغًػػػة الوػػػكدة إلػػػ. بًػػػكت ـ، كقػػػد قيػػػ
وجػػا ممػػف حػػلكلكا الوػػكدة  5222 حػػك ـ ب4659كحتػػ. الوػػلـ ـ 4619م ػػذ الوػػلـ الصػػ ًك ًة 

(Morris, 1993: 147) 
تمثػؿ ذلػؾ مػف اػالؿ إجبػلر المػد ًًف ال لسػطً ًًف ملػ. تػرؾ م ػلزل ـ،  سياسة الطرد المباشػر:  1

ػة" التػ  كاللجكق إل. الدكؿ المجلكرة،  قد استادـ اوحتالؿ مل مي  رؼ باطػة "د" ًك "دالػت بللوبًر
ـ كتقكـ مل. محلصرة المدف ال لسػطً ًة 4619 1 42كًيقرت     "ال لغل لة"كي وت مف قًلدة 
ؼ "د"، كتػرؾ الج ػة الرابوػة اللًػة ب ػدؼ مغػلدرة المػد ًًف مػف ضػ ؿ حػر ملػ. مف ثالث ج ػلت 

ػػػة ص صػػػؼ،  ال لسػػػطً ًًف االل ػػػل، كاسػػػتادمت  ػػػذه السًلسػػػة لطػػػرد ػػػة سوسػػػع، كقًر سػػػ لف قًر
  (8: 2011)زقكت  ال لسطً ًة  القرل مف كغًر ل

المػد ًًف   ػد ال  سػًة الحػرب ًسػللًب مػف الودًػد وسػتاداـ اوحػتالؿ لجػت النفسػية: الحػرب  1
 :بً  ل مف كقرا ـ، مد  ـ لمغلدرة د و ـ ب دؼ ال لسطً ًًف
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المجلزر كمل را ق ل مف  مف االؿ تسًرب ًابلر "سياسة اليمس": المجازر أخبار تسريب  ً 
ًصػػػلل ك ػػػدـ غتصػػػلباك  جمػػػلم قتػػػؿ  ػػػؼ كالصػػػة ال لسػػػطً ًًف، السػػػ لف آذاف إلػػػ.  لكا   الًر

 ًركاح ـ، مل. ح لظنل قرا ـ ب االق لًقكمكا ـ   كس   ال لع كالذمر  تزرعل كذلؾ المحل ظ،
 التػ  اآلم ػة الطػرؽ مسللؾ بضتف الص ًك ًة الم ظملت قبؿ مف الصلدرة ا ابلر كسل مت

ػػػلدة  ػػػ  ًسػػػل ك ل، ًف للسػػػ لف م ػػػفًي   جللػػػت القػػػدس   ػػػ ، المجػػػلزر مػػػف ال ػػػلربًف  سػػػبة ًز
 تػػذًع ك ػػ. الطللبًػػة، ضػػكارع ماترقػػة المصػػ حة، بللسػػًلرات" ا رغػػكف"م ظمػػة  مػػف مجمكمػػة

 مصػػًر ـ ف  ػػ بًػػكت ـ، تتر ػػكا لػػـ إذا: "ال ػػداقات  ػػ  كجػػلق الرحًػػؿ، ب ػػركرة للوػػرب إ ػػذاران 
ػػؽ ف  ػػ ب  سػػؾ، ا ػػ     ًلسػػًف دًػػر مصػػًر مثػػؿ سػػً كف  ك ػػ." ،   م تػػكح ًًرحػػل إلػػ. الطًر
ل  اػً  ـكتي  ،ال ػلس حػذرتي  الوربًة،لللغة ب الم ضكرات مف  بًرة  مًلت بتكًزع الً كد قلـ طبًر
  (10: 2011)زقكت   بتملف ً ك كا    للرحًؿ، كتدمك ـ كمكاقب ل الحرب مف

ت كمػت ًسػللًب اوحػتالؿ  ػ  بػث اوضػلملت و ػولؼ   ػكس المػد ًًف  بث اإلشاعات:   ب
ال لسطً ًًف  لودملق بكصكؿ إمدادات مس ًرة لم طقة موً ة استودادان لم لجمة القػرل 

كمصػػػلبلت الً ػػػكد،  فبػػًف السػػػ لف ال لسػػطً ًً ػػػدلع ًكث ػػػلق القتػػلؿ المي  (35: 1995)جػػرار  
ذًع الضػػلشولت ال لذبػػة و ػػولؼ تيػػ ت، ًاػػذ"لل لغل ػػل" ل ػػت   ػػلؾ محطػػة إذامًػػة تلبوػػة 

ػػلت مػػرب  لسػػطًف، زاممػػ ضػػراف  ػػ  سً ت "ال ػػكاق ا صػػ ر"ك ،"التً ػػكس"ًف كبػػلق  ةن مو ًك
ػػػ ػػػؿ كمػػػلًك،رل اػػػالؿ ضػػػ رم ًدف كالقيػػػالمي ا سػػػحلب لجدًػػػة سػػػتبدً  ػػػكر ف المور ػػػة اًك  بًر

  (10: 2011)زقكت  غلؽ بود ًًلـ مودكدة رشًسة سكؼ تي رؽ الف الطي ًك  ،او جلًز
كبقػػلق ًقلًػػة  لسػػطً ًة دااػػؿ مػػل ًصػػب   ،زكح الجمػػلم  لل لسػػطً ًًفبوػػد ال يػػإصػػدار القػػكانيف:   5

سًلسػة مب ًػة ملػ. التمًًػز الو صػرم بحق ػـ مبػر  "اوسػراشًلًة"تب ت الح كمة  "ب سراشًؿ"ورؼ ًي 
كمػ و ـ مػف الوػكدة  ،كالتضًرولت الالصة التػ  صػلدرت ًمػالؾ الالجشػًف ال لسػطً ًًف ،القكا ًف

التػػػ  مي حػػػت لل لسػػطً ًًف البػػػلقًف ل ظػػػلـ  "اوسػػراشًلًة"ًكا ػػػوت الج سػػػًة إلػػ. بًػػػكت ـ كقػػرا ـ، 
مًٌػزة ملػ. ًسػلس مرقػ  د،  مػل ًصػدرت قػكا ًف مي "ث لش  المولًًر" كاحد للً كد كآار لغًر الً ػك 

ؿ ا را   كالمل ًػة الالصػة بػللالجشًف كالسػ لف الوػرب ال لسػطً ًًف إلػ.  ،بغًة مصلدرة كتحًك
كقػػػػل كف  "الغػػػػلشبًف ًمػػػػالؾ"الدكلػػػػة كالصػػػػ دكؽ القػػػػكم  الً ػػػػكدم كالك للػػػػة الً كدًػػػػة مثػػػػؿ قػػػػل كف 

 (.22-21: 2003كآخركف    العزة) "الطكارئة ًك ظمة ًالمل "

التػ   الالجشػًف ال لسػطً ًًف لقضاة البداًػة ال ولًػة لت ػمثٌػ  8491عام  حػرب كمف ذلؾ ًت ػ  ًف 
 ،ًكسػللًب الت جًػر ،كالتػدمًر ،ًكف  ؤوق الالجشًف  لجركا بالد ـ ب وػؿ مملًػلت القتػؿ ،مل تزاؿ مستمرة

 ،كالحػػػػرب ال  سػػػػًة ،كالطػػػػرد ،كالمػػػػذاب  ،كالتضػػػػًرد التػػػػ  اسػػػػتادمت ل الوصػػػػلبلت الصػػػػ ًك ًة  للمجػػػػلزر
 ً  ـ تر كا دًلر ـ طكملن ة، كلًس  مل تزمـ دكلة اوحتالؿ صدار القكا ًف الو صًركا   ،اوضلملتك 
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 المجكء مكجاترابعان: 
 المػػػػد ًًف بحػػػػؽ ككسػػػػلشلل ،كالتر ًػػػػب القمػػػػع ًسػػػػللًب ماتلػػػػؼ الصػػػػ ًك   اوحػػػػتالؿ اسػػػػتاداـ ًدل

   :ملػػػػػػػ. ال حػػػػػػػك التػػػػػػػلل  مكجػػػػػػػلت، ضػػػػػػػ ؿ ملػػػػػػػ. كطػػػػػػػرد ـ ،مػػػػػػػ  ـ اآلوؼ ت جًػػػػػػػر إلػػػػػػػ. ال لسػػػػػػػطً ًًف
 (201  185  77  45: ص ص 1993)مكريس  

 تقسػًـ  لسػطًف لقػرار  تًجػة ت ل ػ (:ـ1948 آذار_ ـ1947 كؿاأل  كانكف مف) األكلى المكجة  4
 بػًف مكاج ػلت ا ػدوع إلػ. ًدلالػذم  ،ـ4619 مػلـ المتحػدة لرمػـ الولمػة الجموًػةالصػلدر مػف 
 مػػل ال لسػػطً ًًف، ملػػ. ال جمػػلت مػػف الودًػػد بضػػف قلمػػت التػػ  الصػػ ًك ًة كالحر ػػلت ال لسػػطً ًًف

  ال ترة تلؾ     لسطً   ًلؼ 12 حكال   زكح إل. ًدل

 التػػ  اور لبًػػة ا ممػػلؿ بوػػد  تجػػت (:ـ1948 حزيػػراف_  ـ1948 آذار مػػف) الثانيػػة المكجػػة  1
 حػػكال   ػػحًت ل راح التػػ  ًلسػػًف دًػػر مجػػزرة ارت ػػلب ـ الصػػة الً كدًػػة، الوصػػلبلت ب ػػل قلمػػت
ل، 152  ًثػلر مػل القدس، ًرس ل مل.الت   رلكالقي  دفالمي  مف الودًد بلحتالؿ لقًلم ـ إ ل ة ضاصن
   لسطً  ًلؼ  122 – 122 حك  زكح ي  إل. ًكدل، ال لسطً ًًف  كس ي     ال لع

 القػػػكات قًػػػلـ بوػػػد المكجػػػة  ػػػذه  تجػػػت (:ـ1948 تمػػػكز 18_  تمػػػكز 9 مػػػف) الثالثػػػة المكجػػػة  1
 لجػػكق ذلػػؾ مػػف ك ػػت  ًًػػلـ، مضػػرة اسػػتمرت مملًػػة  ػػ  كالرملػػة، اللػػد م ػػلطؽ بػػلحتالؿ الصػػ ًك ًة

  غزة كقطلع ،كا ردف ،لب لف إل.  لسطً   ًلؼ 422 حكال 

 بلجتًػلح اوحتالؿ قًلـ مف  تجت (:ـ1948 ثانيال تشريف_  كؿاأل  تشريف مف) الرابعة المكجة  1
 كقػد ،"الوضػر ال ػربلت" بوملًػلت رؼميػ مػل االؿ السبع كبشر سدكد،مثؿ إ ،مدًدة مربًة رلكقي  دفمي 

  الالًؿ كجبلؿ غزة إل. كصلكا  لسطً   ًلؼ 122 – 452 حكال   زكح إل.  ذا ًدل

 قطاعات الالجئيف الفمسطينييفخامسان: 
ضػػ ؿ الالجشػػكف ال لسػػطً ًكف ممكمػػلن  حػػك سػػبوة ًمضػػلر الضػػوب ال لسػػطً  ، كًػػتـ تصػػ ً  ـ إلػػ. ًي 

 (34: 2003 العزة  كآخركف )امسة قطلملت رشًسة،   : 
 ف:ـ ك ـ قسمل4619ركا مف دًلر ـ ملـ جٌ ًضمؿ الالجشًف الذًف  ي  األكؿ: القطاع  4

 الالجشػًف كتضػغًؿ غػكث ك للػة مػف دكلًػة مسػلمدات ًتلقػكف الذًف الالجشكف القسـ األكؿ: -
  "فك المسجل فك الالجش"طلؽ ملً ـ كًي  ،(ا ك ركا) ال لسطً ًًف

 كتضػػػغًؿ غػػػكث ك للػػػة مػػػف دكلًػػػة مسػػػلمدات ًتلقػػػكف و الػػػذًف الالجشػػػكف القسػػػـ الثػػػاني: -
  "المسجلًف غًر فك الالجش"طلؽ ملً ـ كًي  ،(ا ك ركا) ال لسطً ًًف الالجشًف

ػػركا الػػذًف ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف ًك ػػـ :يالثػػان القطػػاع  1 ملػػ. إثػػر  ا كلػػ. للمػػرة دًػػلر ـ مػػف  يجِّ
 " فك ال لزحطلؽ ملً ـ "كًي ـ 4699 ملـحرب 
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التػػ   ـ4619 مػػلـ المحتلػػة الم ػػلطؽ  ػػ  بقػػكا ممػػف الػػداالًكف الم جػػركف ـ يػػ :الثالػػث القطػػاع  1
  الحرب ا ت لق بود دًلر ـ إل. بللوكدة ل ـ سم ًي  كلـ، إسراشًؿ""دكلة قلمت ملً ل 

ـ 4699  ػلزح  ًك ـ،4619 مػلـ وجشػ  غًرمف  ال لسطً ًًف الالجشًف ضمؿً :الرابع القطاع  1
تكاجػػدكف  الوػػكدة، ملػػ. قػػلدًرفـ غًػػر ك يػػ ـ،4699 مػػلـ المحتلػػة ال لسػػطً ًة ا را ػػ  اػػلرج ًك

الوقكبػػػة  مػػػف لاػػػك  ـًك  ،الطػػػرد ًك الوػػػلشالت، ضػػػمؿ ِـّ لىػػػ إلغػػػلق ب وػػػؿًك  ،بسػػػبب سػػػحب اوقلمػػػة
     حلؿ الوكدةكاو ط لد 

  ـ4699 ملـ المحتلة الم لطؽ دااؿ الم جركف ـك ي  :الخامس القطاع  5
 ـ2014 – 1550ف حسب القطاعات مف عاـ يف الفمسطينيييجر ف كالمُ يالالجئ :(1رقـ )جدكؿ 

 السنة
ـ 1948الجئك عاـ 

المسجميف لدل 
 األكنركا

 ـ1948الجئك عاـ 
غير المسجميف لدل 

 األكنركا

الجئك عاـ 
 ـ1967

الميجركف داخؿ 
الخط األخضر منذ 

 ـ1948عاـ 

الميجركف داخؿ 
األراضي المحتمة 

 ـ1967منذ عاـ 
4652 914,221 304,740 - 47,610 - 
4655 905,986 301,995 - 56,546 - 
4692 1,120,889 373,630 - 67,159 - 
4695 1,280,823 426,941 - 79,763 - 
4692 1,425,219 475,073 266,092 94,734 16,240 
4695 1,632,707 544,236 316,034 112,514 23,901 
4692 1,844,318 614,773 375,349 133,631 31,920 
4695 2,093,545 697,848 445,797 158,712 41,041 
4662 2,422,514 840,838 529,467 188,500 49,889 
4665 3,172,641 1,057,547 628,841 223,879 59,444 
1222 3,737,494 827,022 743,257 264,613 72,758 
1225 4,283,892 935,641   861,639 306,759 98,673 
1229 4,396,209 957,963    887,488 315,962 102,798 
1229 4,510,510 975,373    912,870 325,441 111,803 
1229 4,671,811 999,993    939,070 335,204 128,708 
1226 4,766,670 1,017,639   966,115 343,250 153,367 
1242 4,966,664 1,042,420    993,939 351,488 156,182 
1244 4,797,723 1,028,130    1,022,546 359,924 159,447 
1241 4,871,341 1,007,027 1,051,995 367,842 223,948 
1241 4,976,920 1,026,634 1,082,293 375,935 225,693 
1241 5,094,886 1,049,848 1,113,463 384,205 334,618 

 (Al-Azza, & others, 2015: 33)المصدر: 
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 تكزيع الالجئيف الفمسطينييفسادسان: 
 أعداد الفمسطينييف  ي  مسطيف كالعالـ: .1

، بلػػػ  مػػػدد ال لسػػػطً ًًف مػػػع   لًػػػة سػػػ ة الج ػػػلز المر ػػػزم لاحصػػػلق ال لسػػػطً  حسػػػب تقػػػدًرات 
  اوقلمػػػػة م ػػػػلف حسػػػػب ًتكزمػػػػكف سػػػػمة، ًلػػػػؼ  071كملًػػػػكف  12ـ،  حػػػػك 5102ـ كبداًػػػػة سػػػػ ة 5102
 مػػػدد إجمػػلل  مػػف% 4..0  سػػبتل مػػل ًم م ػػلطؽ السػػلطة ال لسػػطً ًة  ػػػ ًلػػؼ  721ملًػػكف ك 4 مػػ  ـ

 ًم ـ.044 لسػػػطًف المحتلػػة مػػػلـ   ػػ   لسػػطً  ًلػػػؼ  470ملًػػكف ك كحػػكال  الوػػػللـ،  ػػ  ال لسػػطً ًًف
 ب سػػبة ًم ، لسػػطً  ًلػػؼ  421ملًػػكف ك 2 الوربًػػة الػػدكؿ  ػػ  ال لسػػطً ًًف مػػدد كبلػػ  ،%00.4 ب سػػبة
 مف% 2.2  سبتل مل ًم ،ًل لن  2.2 حكال  ا ج بًة الدكؿ    ال لسطً ًًف مدد بل  حًف    ،44.5%

 ًم ًف   (15ـ: 2015لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطيني  )الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزم  الوػػػػػػللـ  ػػػػػػ  ال لسػػػػػػطً ًًف مػػػػػػدد إجمػػػػػػلل 
قػػػػًـ  ػػػػ   لسػػػػطًف %، بً مػػػػل ًي 44.7ـ اػػػػلرج  لسػػػػطًف ب سػػػػبة ًلػػػػؼ  لسػػػػطً    يػػػػ 042ملًػػػػكف ك 6 حػػػػك 

ات دقًقة إل. حٌد %  ك ذه اوحصلق50.3ًم مل  سبتل  ،ًلؼ  لسطً   551ملًكف ك 2التلًراًة  حك 
ػػة  ػػ  اػػلرج   لسػػطًف مب ًػػة ملػػ. مجمكمػػة مػػف الموطًػػلت  بًػػر  ػػ  دااػػؿ  لسػػطًف، ل   ػػل ًرقػػلـ تقدًًر

 كالمؤضرات اوحصلشًة 

   لًػػة "اوسػراشًلًة" اوحصػػلقات داشػرة تقػػدًرات ملػ. ب ػػلقن  التلًراًػة  لسػػطًف  ػ كبلػ  مػدد الً ػػكد 
   لًػة مػع ملًػكف 2.04 مػدد ـ ًبلػ  فً المتكقػع كمػف ،ًلؼ  سمة 551ملًكف ك 2 حكال ـ 5104 ملـ
 قبػؿ الً ػكدكقطػلع غػزة مػع  ،كال  ة الغربًػة ،.4مف  لسطً ً   الس لف مدد كسًتسلكلـ  5102 ملـ
  (15ـ: 2015)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني   ـ5107 ملـ   لًة

 

 ـ2015سنة نياية  عدد الفمسطينييف  ي العالـ حسب اإلقامة(: 2جدكؿ رقـ )
 النسبة )%( العدد مكاف اإلقامة

سنة األراضي المحتمة 
 ـ1967

 1 11 199699619 ال  ة الغربًة
 45 499529556 قطلع غزة

 6 44 1,471,201 "إسرائيؿ"* ـ1948 سنةاألراضي المحتمة 
 1 11 5,459,678 الدكؿ العربية
 5 5 685,396 الدكؿ األجنبية
 100 12,365,761 المجمكع الكمي

 35: 2015  الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطينيالمصدر: 
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 الالجئيف الفمسطينييف  ي  مسطيف كالعالـ:أعداد  .2
قًمػػًف دااػػؿ قًمػػًف  ػػ  الاػػلرج مػػع الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف المي إذا مػػل تػػـ احتسػػلب ال لسػػطً ًًف المي 

ًلػؼ  سػمة، ًيقػًـ مػ  ـ  ػ   119كف كملًػ 9ـ حػكال  1245قدر مع   لًة الولـ   ف مدد ـ ًي  ؛ لسطًف
 قًمكف الرج  لسطًف %  ًي 9 91ال سبة البلقًة البللغة %  قط، ًمل 1 19 لسطًف التلًراًة حكال  

 التاريخية: الالجئكف الفمسطينيكف  ي  مسطيف .أ 

 :الج ػػػلز المر ػػػزم لاحصػػػلق ضػػػًر تقػػػدًرات تي  الالجئػػػكف  ػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة
 ا را ػػ  ال لسػػطً ًة% مػػف السػػ لف ال لسػػطً ًًف  ػػ  ..45إلػػ. ًف  ـ5102لوػػلـ  ال لسػػطً  

ًوًش م  ـ     ـ،5102ملًكف وجا   لًة ملـ  5.10قدر مدد ـ ب حك ًي  حًث ،ـ وجشكف ي 
جمػؿ سػ لف ال ػ ة الغربًػة، ًمػل % مف مي 57.0ًلؼ وجا ب سبة  7.7ال  ة الغربًة حكال  

جمػػؿ % مػػف مي 27.0ًلػػؼ وجػػا ب سػػبة  542بلػػ  مػػدد ـ حػػكال  ملًػػكف ك قػػد  ػػ  قطػػلع غػػزة 
 (23ـ: 2015ء الفمسطيني  )الجياز المركزم لإلحصا س لف قطلع غزة 

  ر الػػد تكر محسػػف صػػلل   ػػ  ًيقػػدً  ـ "إسػػرائيؿ":1542الالجئػػكف  ػػي األراضػػي المحتمػػة سػػنة
كرقػػػػػة ممػػػػػؿ حػػػػػكؿ ًك ػػػػػلع الالجشػػػػػًف ال لسػػػػػطً ًًف  ػػػػػ  الوػػػػػللـ الوربػػػػػ  ًف مػػػػػدد الالجشػػػػػًف 

بػػػػلن .044ال لسػػػػطً ًًف  ػػػػ  ا را ػػػػ  المحتلػػػػة سػػػػ ة     سػػػػمةًلػػػػؼ  021ـ "إسػػػػراشًؿ" ًبلػػػػ  تقًر
% مػػف إجمػػلل  مػػدد الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  الوػػللـ، 0.4مػػل  سػػبتل ًم  (11: 2015)صػػال   

ـ .044% مػػػػف إجمػػػػلل  مػػػػدد ال لسػػػػطً ًًف  ػػػػ  ا را ػػػػ  المحتلػػػػة سػػػػ ة 01.0كمػػػػل  سػػػػبتل 
  وحصلق ال لسطً  اج لز تقدًرات  ك ؽ 1,471,201"إسراشًؿ" البلل  مدد ـ 

 (35ـ: 2015)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني   دكؿ العالـ:الالجئكف الفمسطينيكف  ي  .ب 

 :ًلػػؼ وجػػا  لسػػطً    ػػ  الػػدكؿ  424ملًػػكف ك 2  حػػكًوػػًش  الالجئػػكف  ػػي الػػدكؿ العربيػػة
ضػػ لكف مػػل ـ ًي ، ك يػػمػػدد الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  الوػػللـ% مػػف 22.2الوربًػػة، ًم مػػل  سػػبتل 

 إجملل  مدد الضوب ال لسطً   % مف 44.5 سبتل 

  ًلػؼ وجػا  لسػطً    ػ  الػدكؿ ا ج بًػة، ًم  2.2ًيقػًـ  حػك   ي الدكؿ األجنبية:الالجئكف
% مػػف 2.2ضػػ لكف مػػل  سػػبتل ، كًي مػػدد الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  الوػػللـ% مػػف 5..مػػل  سػػبتل 

 .إجملل  مدد الضوب ال لسطً  
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 ـ2015الالجئيف الفمسطينييف  ي العالـ حسب تقديرات سنة  : عدد(3جدكؿ رقـ )
 النسبة )%( العدد مكاف اإلقامة

األراضي المحتمة 
 ـ1967سنة 

 %4.4 787,059 الضفة الغربية

 %02 1,245,796 قطاع غزة
 %0.4 150,000 *"إسرائيؿ" ـ1948 سنةاألراضي المحتمة 

 %22.2 5,459,678 الدكؿ العربية
 %5.. 685,396 الدكؿ األجنبية
 %100 8,327,929 المجمكع الكمي

 عدد تقريبي *
 (35ـ: 2015)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  المصدر: 

 مخيمات الالجئيف الفمسطينييفسابعان: 
بػػلن مي   ،"ا ك ػػركا"سػػجلكف لػػدل ك للػػة غػػكث كتضػػغًؿ الالجشػػًف امسػػة مالًػػًف وجػػا  لسػػطً   تقًر

بػػلن  لث ـػثيػػًوػػًش   كزمػػة ملػػ. ال حػػك التػػلل :مي ، ك للػػة الغػػكثمػػف  لب ػػ وتػػرؼمي  لالجشػػًف لن ماًمػػ .2  ػػ  تقًر
 ػػ  ( ماًمػػلن 57، ك)ة( ماًمػػلت  ػػ  سػػكًر4( ماًمػػلت  ػػ  ا ردف، ك)01( ماًمػػلن  ػػ  لب ػػلف، ك)05)

( ماًمػػػلت  ػػ  قطػػلع غػػػزة  . ػػػ  ال ػػ ة الغربًػػة، ك) لن ( ماًمػػ04كزمػػػة بكاقػػع )ا را ػػ  ال لسػػطً ًة مي 
بػػؿ ك للػػة وتػػرؼ ب ػػل مػػف قً ًك غًػػر مي  ،لالجشػػًف غًػػر رسػػمًةماًمػػلن  07 حػػك ك  ػػلؾ  (1: 2015األكنػػركا  )

  (Al-Azza, & others, 2015: 37)   ماتلؼ الم لطؽ   تضرةمي تدًر ل ا ك ركا" الغكث "و 

 (: يكض  مناطؽ تكزيع الالجئيف الفمسطينييف  ي المخيمات4جدكؿ رقـ )

الضفة  
 اإلجمالي سكريا األردف لبناف قطاع غزة الغربية

 فكف المسجمكالالجئ
 األكنركالدل 

942,184 1,349,473 493,134 2,212,917 591,780 5,589,488 

 فكف المسجمكالالجئ
لدل األكنركا  ي 

 المخيمات
228,560 560,964 249,410 385,418 178,666 1,603,018 

 59 4 01 05 . 04 عدد المخيمات

 (1: 2015)األكنركا  المصدر: 
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 خاص بشكؿ الفمسطينييف الالجئيف عمى التيجير آثارثامنان: 
 مػػل التػػ  اآلثػػلر مػػف الودًػػد ال لسػػطً ًًف المػػد ًًف بحػػؽ كرسػػتمي  التػػ  الت جًػػر مملًػػلت تر ػػت

 (22: 2002)سالمة   :اآلت     تمثلت كقد  ذا، ًكم ل حت. ملثلة زالت
  جغرا ًنل ت رقةكمي  ،مزقةمي   لسطً ًة تجمولت ًكجدت  0

 اوجتملمًػػػة، الػػػركابط زمزمػػػة ملػػػ. كمملػػػت الالجشػػػًف، حًػػػلة  مػػػط  ػػػ  كا ػػػحة تغًػػػرات ًحػػػدثت  5
 ،كبللكحػدة ،ربػةبللغي  كط ػل مػف بوًػد ك ػك الالجػا ًضػور إذ متوػددة، كا  سػل ًة ،  سػًة آثلرنا كتر ت
 الحًػػػلة ملرسػػػةمي  ًك  ػػػًؼ،المي  المجتمػػػع  ػػػ  او ػػػدملج ملػػػ. درةالقيػػػ كبوػػػدـ ا  ػػػؿ، مػػػف كبللبوػػػد
  دًلر ـ    بقكا الذًف ً لل ؤًةري     حت. ًك دًلره، إل. بللوكدة ا مؿ قدافػ ي   ذلؾ  ًل، الطبًوًة

 إلً ػل؛ لجػتكا التػ  للم ػلطؽ لن ك قػ ال لسطً ًًف الالجشًف مل. كسًلسًة ،اقتصلدًة لن ًك لم  ر ت  0
 البلػػد  ػػ كتػػتثر  الم قكلػػة، كغًػػر ،الم قكلػػة ًكمكالػػل ،بلػػده  ػػ  كرزقػػل  سػػبل كسػػلشؿ الالجػػا  قػػد إذ
 مػف وػل كفًي  ـ  يػ كبللتػلل  الكظػلشؼ، وظـمي     الومؿ ملً ـ ًيحظر إذ البطللة، بمض لة  ًؼالمي 

  كغًر ل التغذًة كسكق التضرد مضل ؿ مف ذلؾ را قلًي  قد كمل اومللة، ًمبلق كارت لع ال قر

  لالجشًف بلل سبة ا سلسًة الق ًة  ك( كالغذاق كالومؿ، المس ف،) تك ًر ًصب   4

 ًمداد،  مل تورض المكارد كقلة المسلحة  ًؽ بسبب ال قة اقتصلدًة مضل ؿل الالجشكف تورض  2
، الم لسػػبة الصػػحًة البًشػػة تػػك ر كمػػدـ الصػػحًة، الرملًػػة قلػػة بسػػبب ال تل ػػة لرمػػراض ـ مػػ   بًػػرة

 حًلت ـ مسلمدات ك للة الغكث مل. كاومتملد بللوكز ـ ضوكر  ًحلؿك  كممتل لت ـ، ًر  ـكا  قدك 
  (75: 2013)السنكار   ًًدً ـ ممؿ مف ًت لكف  ل كا ًف بود   سًلن  ملً ـ رًكثٌ  بؤس، إل.

 أكضاع الالجئيف  ي الدكؿ المضيفةتاسعان: 
كحتػػػػ. السًلسػػػػًة لالجشػػػػًف كالقل ك ًػػػػة  ،كاو سػػػػل ًة ،كاوقتصػػػػلدًة ،تاتلػػػػؼ ا ك ػػػػلع اوجتملمًػػػػة

ا  ظمػػة تراكحػػت سًلسػة ، كقػد قًمػػكف  ً ػلطبًوػة الدكلػػة التػ  ًي  حسػبإلػ. آاػػر ال لسػطً ًًف مػف م ػػلف 
كاط ػػػة  مػػػل  ػػػ  ا ردف، ككصػػػلت إلػػػ. حػػػٌد الوربًػػػة  ػػػ  التولمػػػؿ مػػػع الالجشػػػًف، بػػػًف مػػػ ح ـ حقػػػكؽ المي 

حرمػػػػل  ـ مػػػػف مػػػػدد مػػػػف حقػػػػكق ـ المد ًػػػػة  مػػػػل  ػػػػ  لب ػػػػلف، كحلكلػػػػت بوػػػػض ا  ظمػػػػة تكظًػػػػؼ الكجػػػػكد 
كًرة صػػػوكبة ًك ػػػلم ـ كاحتًلجػػػلت ـ؛  مػػػل حػػػدث  ػػػ  سػػػ سػػػتغلةن ال لسػػػطً   سًلسػػػًلن ًكم ًػػػلن لصػػػللح ل، مي 

ً  ، حًػث  ػلف لل لسػطً ًًف بً مػل اسػت لدت مػدد مػف البلػداف إًجلبًػلن مػف الكجػكد ال لسػط ،كالوراؽ كلًبًل
 .(16: 2015)صال   م مة       ت ل كممرا  ل، اصكصلن    ا ردف كبلداف الالً   ًدكاره 
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 الالجئكف  ي األردف: .1
ًلػػػػؼ وجػػػػا  422ا رد ًػػػػة بلسػػػػتث لق وظػػػػـ الالجشػػػػًف ال لسػػػػطً ًًف  ػػػػ  ا ردف بللج سػػػػًة ًتمتػػػػع مي 

كاط ػة ؤ ل ـ للحصػكؿ ملػ. المي ؤقتػة و تيػًصكل ـ مف غزة، ك ؤوق ًحصلكف مل. جكازات س ر ًرد ًػة مي 
  (20: 2009)العيسى  ًكبرز ل التكظًؼ    الح كمة  ،ا رد ًة ال لملة كحقكق ل

 ،كممػؿ ،حقػكؽ المكاط ػة، مػف إقلمػة جمًعف    ا ردف رسمًلن الج سًة ا رد ًة ك ك  قد مي   ال لسطً ً
كتسلَّـ مدد مػف ال لسػطً ًًف رشلسػة  ،ضلر ة    الح ـكمي  ،كب لق، كا تالب كترضً  للبرلملف ،كضراق ًراضو 

مضػركع الممل ػة ك ػلف ذلػؾ إثػر  ،الكزراق مف ًمثلؿ سمًر الر لم ، كسلًملف ال لبلس ، كطل ر المصػرم
ال ػ ة الغربًػة ـ كالقل ػ  بتكحًػد 4652 1 11ا رد ػ  بتػلًرخ  الوربًة المتحدة الػذم ًقػره مجلػس ال ػكاب

، تحػت ح ػـ الملػؾ مبػد او بمسػم. الممل ػة ا رد ًػة ال لضػمًةمع ال  ة الضرقًة لػرردف  ػ  دكلػة كاحػدة 
 ػػ  ً بػػر مملًػػة تػػكطًف جملمًػػة ضػػ د ل ال لسػػطً ًًف حًػػث لػػـ ًتبػػؽ  (16: 2015)صػػال    بػػف الحسػػًف

غًػػػر ًف مالقػػػة  : مقابمػػػة(2016)عػػػدكاف   ـ1249ًلػػػؼ مػػػع مطلػػػع مػػػلـ  191مػػػ  ـ دكف تػػػكطًف سػػػكل 
مثل ـ تور ػت إلػ. بوػض الم وط ػلت  ػلف مػف ًبرز ػل إضػ للًة ًك مف ًي  ،ال ظلـ الحل ـ مع ال لسطً ًًف

ػػر ال لسػػطً ًة سػػ ة التمثًػػؿ الرسػػم  لل لسػػطً ًًف اي  ـ، مػػل جوػػؿ 1964صكصػػلن م ػػذ إ ضػػلق م ظمػػة التحًر
  .(16: 2015)صال    ازدكاجًة التمثًؿ  لؾ  كملن مف 

 ةف  ي سكريكالالجئ .2
لم ػـ  592،  ػلف ًوػًش  ً ػل  حػك ـ1244   سكًرة  ػ  ربًػع الثكرة قبًؿ ا دوع  ًلػؼ  لسػطً   جي

  ظػػػػػراش ـ  ػػػػػ  البلػػػػػداف ا اػػػػػرلتمًػػػػػزة بللمقلر ػػػػػة مػػػػػع  ي ـ  ػػػػػل كا ًتمتوػػػػػكف بتك ػػػػػلع مي 4619مػػػػػف وجشػػػػػ  
ظػؿ ً ػتل ب  سػل مػف ًم  ةكربمػل ًوػكد ذلػؾ إلػ. ًف الالجػا ال لسػطً    ػ  سػكًر  (18: 2015)صال   

كحػؽ  ،تداؿ    الضتف الداال ، كاقتصرت مكاق ل ك وللًتل بمل ًاص ق ًتل ا سلسًة ق ًة  لسػطًف
 . الوكدة

 األكلػػػػػى:  ،ف ًيقسػػػػػمكف إلػػػػػ. ًربػػػػػع  شػػػػػلتك ف ال لسػػػػػطً ًك كبمكجػػػػػب القػػػػػل كف السػػػػػكرم  ػػػػػلف الالجشػػػػػ
صًصػلن لت ظػًـ ضػشك  ـ،  ضشت اً ضرؼ ملً ـ داشرة ح كمًة ًي ك ـ القسـ ا  بر، تي  ـ:1948الجئك سنة 

كالولمًػة، بلسػتث لق حػؽ  ،كالم  ًػة ،تسلككف مع المكاط ًف السكًرًف    جمًع المجػلوت الكظً ًػةـ مي ك ي 
ة إو ً  ػـ ً طبؽ ملػً ـ مػل ً طبػؽ ملػ. ال شػة السػلبق ـ:1956الثانية: الجئك سنة او تالب كالترض   

ـ و ًسػتطًوكف التػدرج  ػ  ؤقتػة، لػذا   يػو ًستطًوكف داكؿ سكؽ الومؿ إو مف اػالؿ التولقػد بصػ ة مي 
ًك قسػػمكف إلػػ.  ـ:1967الثالثػػة: الجئػػك سػػنة كو ًا ػػوكف للادمػػة اولزامًػػة   ،الكظػػلشؼ الح كمًػػة

 ة ال شػػػػػػة السػػػػػػلبقة، ولملػػػػػػوػػػػػػلملكف   ػػػػػػس مي ـ ًي ك يػػػػػػ "،ا ك ػػػػػػركا"لػػػػػػدل وجشػػػػػػكف مسػػػػػػجلكف  األكلػػػػػػى: شتػػػػػػًف 
ولملػػة ا ج بػػ  إذا  ػػل كا وػػلملكف مي ـ ًي ك يػػ "،ا ك ػػركا"تت ػػكف مػػف الالجشػػًف غًػػر المسػػجلًف  ػػ  كالثانيػػة: 

كاج كف بوض ولملة الورب  إذا  ل كا ًحملكف جكازات س ر ًرد ًة، كًي ًحملكف كثلشؽ س ر مصًرة، ًك مي 
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ول لةن، إذ ـ ا  ثر مي ك ي : ـ1970الرابعة: الجئك سنة التوقًدات    ًمكر ـ الموًضًة الصة    الومؿ  
ًك كثػلشؽ سػ ر ـ المصػًرة،  ،م وػكؿ جػكازات ـ ا رد ًػةسػًرلف إف غللبًت ـ و ًمتل كف كثلشؽ بود ا ت لق 

  (14: 2009)محسف  ـ و ًستطًوكف الس ر ًك الداكؿ لسكؽ الومؿ بض ؿ م تظـ ك ي 

ـ، حػػرص غللبًػػة ال لسػػطً ًًف  ػػ  سػػكًرة ملػػ. مػػدـ 2011كم ػػدمل ا ػػدلوت الثػػكرة السػػكًرة مػػلـ 
إو ًف ًطرا ػػػلن مػػػف  ،التػػػداؿ  ػػػ  الضػػػتف السػػػكرم، كمػػػدـ الكقػػػكؼ بضػػػ ؿ م ضػػػكؼ مػػػع طػػػرؼ  ػػػٌد آاػػػر

كجػػػػػٌر  ،السػػػػػكًرة كمػػػػػف الج ػػػػػلت الرسػػػػػمًة سػػػػػوت لتكظًػػػػػؼ الكجػػػػػكد ال لسػػػػػطً   لصػػػػػللح ل المولر ػػػػػة
 قػػلـ بوػػض ال لسػػطً ًًف بػػدمـ المولر ػػة ًك ال ظػػلـ بحسػػب ق لمػػلت ـ،  ػػتدل ذلػػؾ  ،ال لسػػطً ًًف لػػدمم ل
حػدكث مكجػلت  جػرة   ػ حًث سٌبب الصراع القلشـ  ،ال لسطً   طكران جدًدان كاطًران  إل. داكؿ الك ع

ػػػؽ ال سػػػً  اوجتمػػػلم  لالجشػػػًف، ك ػػػذلؾ اللجػػػكق إلػػػ. بلػػػداف ًاػػػرل  ،داالًػػػة مت ػػػررة،  مػػػل ًدل إلػػػ. تمًز
ًرف داالًػلن  ػ  ًلؼ وجا  لسطً   ًصبحكا مي  234دًرات ك للة الغكث "ا ك ركا" ًف  حك ضًر تقكتي   جَّ

 .(18: 2015)صال   سكًرة 

 ف  ي لبنافكالالجئ .3
بػػللرغـ مػػف ًف الاضػػًة مػػف  ػػرض تػػكطًف ال لسػػطً ًًف  ل ػػت  لجسػػلن لػػدل صػػل ع القػػرار اللب ػػل  ، 

ت  ػػذة قلمػػت ب مطػػلق الج سػػًة اللب ل ًػػة الج ػػلت المي قدمػػة الدسػػتكر، إو ًف لدرجػػة الػػ ص ملػػ. م وػػل  ػػ  مي 
 .(16: 2015)صال   مل. ال ًلت طلش ًة كدً ًة المسًحًًف آلوؼ ال لسطً ًًف 

 كجػػد آلًػػلتلبلػػداف ا اػػرل، إذ و تي الالجشػػكف  ػػ  لب ػػلف تاتلػػؼ حػػللت ـ مػػف بػػلق  الالجشػػًف  ػػ  ا
ـ مم كمكف قل ك ًلن مف الومؿ    ً ثػر كالتمًًز،   ي ول كف مف الت مًش قل ك ًة سلًمة ودارة ضؤك  ـ، كًي 

لمػػل صػػدر مػػف كزارة الومػػؿ اللب ل ًػػة  ػػ  الوػػلـ  م  ػػة، كرغػػـ تا ًػػؼ بوػػض القًػػكد جزشًػػل ك قػػلن  92مػػف 
  .(1): نت(2015)المركز الفمسطيني لإلعالـ   ملزالت مكجكدة كتت لقـول لت ـ ، إو ًف مي ـ1225

تـ اسػتث لف ال لسطً ًكف    لب لف ك كالالجش  ـ مػف القػكا ًف التػ  ؤ مم كمكف مف التملؾ الوقلرم، ًك
ببطلقػلت الصػة صػلدرة مػف  وًك حت. ا جل ب بحجة ً  ـ و ًحملكف ج سًة، إ ،ولملة الورب ظـ مي تي 

 ـ بوػد ال  بػة ؤ ف تػـ إحصػلك وجشػ األكلػى:ـ ًيقسػمكف قل ك ًػلن إلػ. ثػالث  شػلت، إدارة ضشكف الالجشًف، ك يػ
كف مػف "كاجػب" و ٌػـ ًمل ػكف "إقلمػة ضػرمًة"  ػ  لب ػلف كمي ك يػ ،ت قًكد ـ    كزارة الداالًػةكسيجل ،مبلضرة

وجشكف  الفئة الثانية: إثبلت كجكد ـ، ك   حلؿ رغبكا بللمغلدرة ًحصلكف مل. كثًقة س ر الصة ب ـ 
لوػػلـ  126كل ػف جػرت تسػػكًة ًك ػلع إقػلمت ـ ك قػػلن لمرسػكـ  ،ات  ػ  ال شػة ا كلػػ.قلػـ تضػمل ـ اوحصػػل

وجشػكف ا ػطركا لاقلمػة  الفئػة الثالثػة: ،ـ ًحصلكف مل. جكاز مركر لًتم  كا مف السػ رـ، ك ي 4691
ًك  ،ٍف دالكا مع ال داشًًف ال لسػطً ًًفـ، ًك مى 4692ـ ًك بود ًحداث ًًلكؿ 4699   لب لف بود حرب 

                                                      
(1) 

 https://www.palinfo.com/8345 (20/4/2016). 

https://www.palinfo.com/8345
https://www.palinfo.com/8345
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درة ملػ. التحػرؾ إذ ً قػدكف القيػ ؛ول لةن كا  ثر مي  ،ـ ا  ثر مددان ، ك ي "اوسراشًلًة"تـ تحًرر ـ مف السجكف 
وػػػػػل كف ًم ًػػػػػلن اػػػػػالؿ تحر ػػػػػلت ـ الداالًػػػػػة،    ػػػػػـ ً قػػػػػدكف الكثػػػػػلشؽ كا كراؽ الثبكتًػػػػػة، كًي  ،اػػػػػلرج لب ػػػػػلف
كحتػػ. الب ػػلق  ػػ   ،كالتملػؾ ،كالوػػالج ،كالتولػػًـ ،مػػدة حقػكؽ ًسلسػػًة  للقػػدرة ملػػ. الومػؿمػػف كمحركمػكف 
  (15-14: 2009)محسف   الماًملت

 ؿ الغربًة؛ركج مضرات اآلوؼ مف ال لسطً ًًف إل. بلداف الالً  كالدك السًلسلت إل. اي  ًدت  ذه
 ًلؼ  لسطً   199ًر إل. كجكد  حك ض، تي ـ1241 تصؼ    مي  "ا ك ركا"كمل. الرغـ مف ًف تقدًرات 

 ضػػػػًر إلػػػػ. ًف مػػػػددمػػػػدد مػػػػف المصػػػػلدر تي  سػػػػجلًف لػػػػدً ل  ػػػػ  لب ػػػػلف، إو ًف التقػػػػدًرات ال ولًػػػػة حسػػػػبمي 
 ف  لسػطً ً  سػكًرةًل لن مف  م  ـ  حك ًربوًف ًل لن مػ 112قًمًف    لب لف و ًتجلكز ال لسطً ًًف المي 

  (29-28: 2015)صال   
 الالجئكف  ي العراؽ: .4

 ٌظـ لػـ ً ػف   ػلؾ قػل كف كا ػ  ًيػ ،ـ1948ف إلػ. الوػراؽ مػلـ ك ف ال لسػطً ًك م دمل  لجر الالجش
قػػة تولمػػؿ الح كمػػلت الوراقًػػة مو ػػـ  ولملػػةمي كرغػػـ إمػػالف الح كمػػة الوراقًػػة ً  ػػل تيولمػػؿ ال لسػػطً    ،طًر

درة  بػؿ ال لسػطً  ، كتم وػل مػف القيػالوراق ، إو ً  ل  ل ت تيصدر اوستث لقات كالتودًالت التػ   ل ػت تي 
ًصػػدر مجلػػس قًػػلدة الثػػكرة قػػراران كا ػػحلن  ـ2001ك ػػ  سػػ ة  ،ملػػ. الوػػًش المسػػتقر كالت  ًػػر المسػػتقبل 

كالحقػػكؽ  ،كادمػػة الولػـ ،ولملػػة الوراقػ   ػػ  الحقػكؽ كالكاجبػػلت مػل مػػدا الج سػًةًيولمػؿ  ًػػل ال لسػطً   مي 
 "ا ك ػػػػركا"قػػػػدم ل الاػػػػدملت التػػػػ  تي  جمًػػػػعمت الح كمػػػػة الوراقًػػػػة كقػػػػدَّ  ،كترضػػػػً  ،السًلسػػػًة مػػػػف ا تاػػػػلب

حًث ضمل ـ  ، رص التولًـك ق ا ارل، مف رملًة صحًة ضلملة، لالجشًف ال لسطً ًًف    م لطؽ اللجك 
حػػػلكؿ ال ظػػػلـ الوراقػػػ  تكظًػػػؼ الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة سًلسػػػًلن بمػػػل  مػػػل  ،مجل ًػػػة التولػػػًـ بماتلػػػؼ مراحلػػػل

  (30: 2015)صال   ًتكا ؽ مع سًلسلتل القكمًة المول ة 

ركت ػػل بوػػد ككصػػلت ذي  ،ال لسػػطً ًًفول ػػلة مي  تـ، بػػد1221ًاوحػػتالؿ ا مًر ػػ  للوػػراؽ مػػلـ  مػػعك 
كل مراقًػػة  ػػ  إطػػلر مملًػػلت التط ًػػر الطػػلش   التػػ  مػػل . م  ػػل مقتػػؿ الودًػػد مػػف الالجشػػًف مػػف قبػػؿ قيػػ

 ًسػػػػرة  لسػػػػطً ًة مػػػػف مسػػػػل   ل التػػػػ   ػػػػل كا  922الوػػػػراؽ، كاضػػػػتدت كطػػػػتة الحًػػػػلة ً ثػػػػر حًػػػػث تػػػػـ طػػػػرد 
ًػلـ دكف ًد ػ. متطلبػلت الحًػلة   ـ  ػ  اً ملشلػة مػ 122، كتـ إسػ لف ً ثػر مػف ـ1221قًمكف ب ل قبؿ ًي 

 .(14: 2009)محسف  

كالت جًػػػر غػػػلدرت ًمػػػداد  بًػػػرة مػػػف الوػػػلشالت ال لسػػػطً ًة،  ،كالتوػػػذًب ،حمػػػالت التصػػػ ًةك تًجػػػة 
 ف المػػػكت  ؛ًضػػػد ً ػػػكاع الو ػػػت، كبقػػػكا  ػػػ  ماًمػػػلت ملػػػ. الحػػػدكد و ًسػػػتطًوكف الوػػػكدة للوػػػراؽكوقػػػكا 

 ضػػا وسػػتًولب ـ م بلػػد مربػػ ، ك  ػػلؾ ً ثػػر مػػف ماػػًـ ًي  كالتصػػ ًة بل تظػػلر ـ، كو ًسػػتطًوكف الػػداكؿ 
ػػػػد مػػػػف    دكلػػػػة 12مؤقتػػػػلن، كقػػػػد تػػػػكزع الالجشػػػػكف ال لسػػػػطً ًكف الػػػػذًف ارجػػػػكا مػػػػف الوػػػػراؽ ملػػػػ. مػػػػل ًًز

  (33: 2015)صال   
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 الالجئكف  ي مصر: .5

حللػػػة مػػػف مػػػدـ اوسػػػتقرار  ػػػ  ًك ػػػلم ـ القل ك ًػػػة الالجشػػػكف ال لسػػػطً ًكف  ػػػ  مصػػػر ًوًضػػػكف 
وطً ـ حؽ كو تي  ،، حًث ت ت   الح كمة المصًرة بم ح ـ كثلشؽ س ر مصًرةةكاوجتملمًة كاوقتصلدً

ولملت ـ تتغًر بتغًر ال ظػلـ كالظػركؼ ك ل ت مي  ،، كقد مر ال لسطً ًكف    مصر بمراحؿ مدًدةاوقلمة
كم ـ مػف التصػ ًلت كالظػركؼ الموًضػًة الصػوبة، ثػـ تحسػ ت ًك ػلم ـ د ول كا بداًةن م ػد قيػ ؛السًلسًة
وػػلد تصػػ ً  ـ كًي  ،ً ػػكر السػػلداتالػػرشًس جمػػلؿ مبػػد ال لصػػر، لتوػػكد كتتراجػػع  ػػ  م ػػد الػػرشًس  ػػ  م ػػد 

 (1): نت(2004)عدكاف  لخ  كمل زاؿ  ذا حلل ـ حت. الًـك إؿ كالتملؾ   م ل جل ب    حقكؽ الولـ كالو

ضػػًر التقػػدًرات إلػػ. كجػػكد  حػػك حًػػث تي  ،مصػػر  ػػ  ال لسػػطً ًًف الالجشػػًفكجػػد ًمػػداد  بًػػرة مػػف ًي 
ػةقيػ  ػ  بو  ـ ،الظركؼ .سًق    ًوًضكف لسطً    وجا ًلؼ 452 إل. ًلؼ 422   ل ػؿ رل  قًر
  ػػ  غلًػػة ظػػركؼ  ػػ   لسػػطً   وجػػا 1222  حػػك  ً ػػل ًوػػًشالتػػ   مصػػر  ػػ  الضػػرقًة رلالقيػػ إحػػدل
  : مقابمة(31/3/2016)عدكاف   كا مًة ،الوًش كقذارة ،ال قر

 الالجئكف  ي الدكؿ العربية كاألجنبية األخرل: .6

كبللتػػلل  ًتمتوػػكف  ،وظػػـ الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  الػػدكؿ ا ج بًػػة ًحملػػكف ج سػػًلت  ػػذه الػػدكؿمي 
 ،للالجشًف  ػ  لًبًػلبػ الالصةف    الدكؿ الوربًة  تغًب المولكملت ك حقكؽ المكاط ة، ًمل الالجش بجمًع

قًل )المغرب الوربػ  كتحدًػدان تػك س كالجزاشػر( حًػث ًي  ف ك كجػد آوؼ ال لسػطً ًًف، ًمػل الالجشػكضملؿ إ ًر
 ،ولملػػة ا جل ػػبوػػلملكف مي مشػػلت اآلوؼ ممػػف ذ بػػكا طلبػػلن للػػرزؽ   ػػـ ًي الػػذًف ًيقػػدركف ب ػػ  دكؿ الالػػً  
ـ 4691الصة بركت ػكؿ الػدار البً ػلق مػلـ ك  ،قررات الجلموة الوربًةمل. مي  ذه الدكؿ حًث تح ظت 

سلكاة الالجشًف ال لسطً ًًف بػللمكاط ًف، كحتػ. كقػت قًرػب لػـ ً ػف ًحػؽ لل لسػطً ًًف الذم ًدمك إل. مي 
ًك ضر ة الصة بلسم ـ    بلداف الالً ، ل ف مع  ،ؤسسكا تجلرةًك ًي  ،ًسكة بل جل ب ًف ًمتل كا مقلران 

 اًرة است لد ال لسطً ًكف مف القكا ًف الجدًدة الت  سمحت بللتملؾ التطكرات اوقتصلدًة    الس كات ا
ت كاومػلرات  ك ػذا ا و ػس ملػ. الحًػلة  (61-60: 2010)عيتاني  كمنػاع     بوض بلداف الالً   لل ًك

 اوجتملمًة كالموًضًة ل ؤوق الالجشًف 
  

                                                      
(1) 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17121 (20/4/2016). 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17121
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 :تعقيب
 ،ةال لسػطً ً الق ػًة حكل ػل تتمحكر الت  الرشًسة الق لًل إحدل    ال لسطً ًًف الالجشًف ق ًة

 .المتحدة كالكوًلت "إسراشًؿ" لذلؾ ركجتي   مل إغلثًة إ سل ًة مض لة كلًست ،قل ك ًة سًلسًة ق ًة ك  

 ؿثٌػمى تى حًػث  ال لسطً ًًف الالجشًف ق ًة الؽ     بًرة سل مةكمي  ،دكر لل البًرطل   او تداب إف
 صػػػؾ ك ػػػ   لسػػػطًف،  ػػػ  ل ػػػـ قػػػكم  كطػػػف إقلمػػػة حػػػؽ الً ػػػكد مػػػ   الػػػذم بل ػػػكر كمػػػد  ػػػ  الػػػدكر  ػػػذا

 ،ال لسػػطً ًًف ًرا ػػ  ملػػ. بلوسػػتالق الصػػ ًك ًة للوصػػلبلت بًرطل ًػػل سػػملح إلػػ. بلو ػػل ة او تػػداب،
  . لسطًف إل. الً كدًة ال جرة مملًلت كت ضًط

 موظػـ كا قػت م ػدمل كذلػؾ ،الالجشًف ق ًة  ضتة مف ًً لن  المسؤكلًة ًتحمؿ الدكل  المجتمع إف
 ًف  مػػل الم ػػلجًرف، الً ػػكد كبػػًف ،ا رض ًصػػحلب ال لسػػطً ًًف بػػًف  لسػػطًف تقسػػًـ قػػرار ملػػ. الػػدكؿ

 .كتوًك  ـ ،دًلر ـ إل. مكدت ـ مفك  ،لالجشًف الحملًة تك ًر مف المسؤكلًة ًتحمؿ الدكل  المجتمع

 حتػ. مسػتمرة تػزاؿ و التػ  ال لسػطً ًًف الالجشػًف لق ػًة ال ولًة البداًة ـ.044 ملـ حرب لتػثَّ مى 
 ب وػػؿ ًرا ػً ـ مػف  يجػركا بػػؿ ،اوحػتالؿ دكلػة تػزمـ مػػل  طكمػلن  دًػلر ـ ًتر ػكا لػػـ الالجشػًفك   ػذا، ًكم ػل

  للمجػلزر الصػ ًك ًة الوصػلبلت اسػتادمت ل التػ  كالتضػًرد ،الت جًػر ًكسللًب ،كالتدمًر ،القتؿ مملًلت
   الو صًرة القكا ًف كاصدار ،ال  سًة كالحرب ،المبلضر كالطرد ،كالمذاب 

بػػلن   صػػ  ـ اوقلمػػة، م ػػلف حًػػث مػػف قسػػمًف إلػػ. ً قسػػمكف ال لسػػطً ًكف  ، لسػػطًف اػػلرج قػػًـًي  تقًر
 مالًػػًف ثمل ًػة مػػف ً ثػر كالاػلرج الػػدااؿ  ػ  الالجشػػًف مػدد كًبلػ  ، لسػػطًف دااػؿ ـ يػػ اآلاػر كال صػؼ
% 70.7 البللغػػػة البلقًػػػة ال سػػػبة ًمػػػل  قػػػط،% 52.0 حػػػكال  التلًراًػػػة  لسػػػطًف  ػػػ  مػػػ  ـ ًيقػػػًـ وجػػػا،

 . لسطًف الرج قًمكف ًي 

  ػ  ًوًضػكف" ا ك ػركا" الالجشػًف كتضػغًؿ غػكث ك للػة لػدل سػجلًفالمي  ال لسػطً ًًف الالجشػًف لػثثي 
 ا ردف،  ػ  ماًمػلت( 01)ك لب ػلف،  ػ  ماًمػلن ( 05) الك للػة، قبػؿ مػف بػل وترؼمي  لالجشًف لن ماًم .2
 ال  ة    لن ماًم( 04) بكاقع كزمةمي  ال لسطً ًة ا را      ماًملن ( 57)ك سكًرل،    ماًملت( 4)ك

 غًػػػر ًك ،رسػػػمًة غًػػػر الالجشػػػًف ماًمػػػلت مػػػف مػػػدد ك  ػػػلؾ غػػػزة، قطػػػلع  ػػػ  ماًمػػػلت( .)ك الغربًػػػة،
 ماتلػػػؼ  ػػػ  ماًمػػػلن  07 بحػػػكال  مػػػدد ل قػػػدرًي " ا ك ػػػركا دًر لتيػػػ و" الغػػػكث ك للػػػة قبػػػؿ مػػػف ب ػػػل وتػػػرؼمي 

  الم لطؽ

قًمػكف  ً ػل، ار حسب طبًوة الدكلة التػ  ًي إل. آال لسطً ًًف مف م لف  فلالجشًاتاتلؼ ًك لع 
،  ػ  مسػتكل المػكاط ًف ا صػلًًفتمًزة ت لد تصؿ إل. ذات تك لع مي ف  ً ل بك دكؿ تمتع الالجشإذ ثمة 
 ،كمػػػدـ اوحتػػػراـ ،كالت مػػػًش ،مػػػف ًك ػػػلع غلًػػػة  ػػػ  الصػػػوكبة ػػػ  دكؿ ًاػػػرل ف ك وػػػل   الالجشػػػحػػػًف ًي 

 كم ع مملرسة ًبسط الحقكؽ البضًرة  ،كالت ًًؽ
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 الفصؿ الثالث
 قضية الالجئيف الفمسطينييف تجاهالمكقؼ الدكلي 

 :تمييد
بل تمػػلـ كمتلبوػػة  بًػػرة مػػف قبػػؿ المجتمػػع الػػدكل  ً ثػػر  - كو تػػزاؿ -الق ػػًة ال لسػػطً ًة  حظًػػت

وػكد ذلػؾ إلػ. طبًوػة  ػذه الق ػًة كتتثًرات ػل  ،مف غًر ل مف الق ػلًل المطركحػة ملػ. السػلحة الدكلًػة ًك
ػػلت ا حػػداث  ػػ  الوػػللـ،   ػػ  الق ػػًة الكحًػػدة التػػ  وتػػزاؿ بػػدكف حػػؿ  لت ق ػػًة كقػػد ٌضػػ ،ملػػ. مجًر

قًػة للمجتمػع الػدكل  م ػذ الًػـك ا كؿ ل ضػتة الق ػًة ال لسػطً ًة،   ػ  الالجشًف ال لسطً ًًف مو لة حقً
 كمكجكدة م ذ ظ كر ل حت.  ذه اللحظة  ،ق ًة و زالت حًة

المكقػؼ الػدكل  تجػله ق ػًة الالجشػًف ملػ. ً ثػر مػف صػوًد كج ػة، حًػث  ال صؿ ذا ًستورض 
طػػة بللق ػػًة ال لسػػطً ًة،  ػػل مـ تػػـ التر ًػػز ملػػ. الج ػػلت المػػؤثرة  ػػ  السػػلحة الدكلًػػة كالج ػػلت المرتب

 ،كدكؿ مػػدـ او حًػػلز ، الركسػػ كالكوًػػلت المتحػػدة ا مًر ًػػة، كاوتحػػلد السك ًت  ،كمؤسسػػلت ل ،المتحػػدة
 ك ذلؾ الدكؿ الوربًة كاوسالمًة 

 أكالن: مكقؼ األمـ المتحدة:
م  ػػػػل ًة الالجشػػػػًف  ػػػػ  القػػػرارات الصػػػػلدرة تجػػػػله ق ػػػ كمؤسسػػػػلت ل ،ًظ ػػػر مكقػػػػؼ ا مػػػػـ المتحػػػدة

دكر  بًػر  ػ  تضػػًرد الضػوب ال لسػطً   كت جًػره مػف ًر ػػل  للموللجػة  ػذه الق ػًة،  مػف ج ػػة  ػلف ل ػ
الصػػػلدر مػػػف الجموًػػػة الولمػػػة لرمػػػـ  494كملػػػ. ًرسػػػ ل قػػػرار التقسػػػًـ رقػػػـ  ،ب صػػػدار بوػػػض القػػػرارات

ًك م ل ًكبرز ل  ،كحؿ ق ًة الالجشًف ،وللجةالقرارات لم مف مددالمتحدة، كمف ج ة ًارل صدر م  ل 
  461القرار رقـ 

ـ مف الجموًة الولمة لرمـ المتحدة ًكؿ 4619 44 16   الصلدر  494ًيود قرار التقسًـ رقـ 
لًػل ً  ،مػف ًر ػل ككط ػلوػكد تػلًرخ تضػًرد الضػوب ال لسػطً   قرار ًمم  الص بللق ػًة ال لسػطً ًة، كا 

حًػػث  ػػص ملػػ. تقسػػًـ ًرض  لسػػطًف التلًراًػػة إلػػ. دكلتػػًف  (359: 1984  صػػايع  كالمرعشػػمي  كىاشػػـ)
% 99 11 مػل ًوػلدؿ ًم ،( دك مػلن 992 596 44)مربًػة مسػلحت ل دكلػة  :األكلىمع اتحلد اقتصلدم، 
( 916 194 45ً كدًة مسلحت ل )دكلة  :كالثانية ،قًرة 591مدً ة ك 49كت ـ  مف مسلحة  لسطًف،

ػة 159كمدً ػة  46كت ػـ  لسػطًف، % مػف مسػلحة 19 59دك ملن ًم  م طقػة القػدس القػرار كحػدد  ،قًر
  ،مػػػػػػدف 1كت ػػػػػػـ  ،% مػػػػػػف مسػػػػػػلحة  لسػػػػػػطًف95 2ًم  ،دك مػػػػػػلن  521 495بمسػػػػػػلحة م طقػػػػػػة دكلًػػػػػػة 

   (1)قًرة 46ك
                                                      

(1) 
 
تضػػًرف   16، بتػػلًرخ 1، التكصػػًة باطػػة لتقسػػًـ  لسػػطًف، الػػدكرة 494المحل ػػر الرسػػمًة للجموًػػة الولمػػة  ػػ  ا مػػـ المتحػػدة، القػػرار رقػػـ  

  ـ 4619الثل     ك مبر 
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   ػػػػػ  مػػػػػػف ج ػػػػػة قسػػػػػػمت  ؛ ػػػػػ   ػػػػػػذا القػػػػػرار مػػػػػػدل تحًػػػػػز ا مػػػػػػـ المتحػػػػػدة إلػػػػػ. الً ػػػػػػكدًت ػػػػػ  
كضردت ً ل ل ًصحلب الحؽ ا صلًًف  ً ل، ك صبت   س ل كصًة ملػً ـ، كمػف ج ػة  ،ًرض  لسطًف

 بػػػؿ م حػػػت الً ػػػكد الجػػػزق ا  بػػػر  ؛ًاػػػرل لػػػـ تيقسػػػـ  لسػػػطًف إلػػػ. جػػػًزًف متسػػػلكًًف بػػػًف الوػػػرب كالً ػػػكد
كلػـ تػزد  %  قػط مػف مسػلحة  لسػطًف9-9سكل   لسطًف رغـ ً  ـ لـ ً ك كا ًمل كف% مف 55حكال  

  %14 سبت ـ مف 

 لق ػًة ال لسػطً ًة ملػ. ًسػلستقػدًـ موللجػلت لدكر  ذا القػرار ًاػذت ا مػـ المتحػدة  ػ  بود صي 
وػػػػػة ،لػػػػػـ توللج ػػػػػل سًلسػػػػػًلن ك مضػػػػػ لة وجشػػػػػًف،  بكصػػػػػ  لًم  ،إ سػػػػػل   ًكاالقػػػػػ   قػػػػػط  ًف  ًك قل ك ًػػػػػلن بذًر

  السػػػػػًلدة ك ػػػػػ  مػػػػػف كج ػػػػػة  ظػػػػػر القػػػػػل كف دكلػػػػػة  لقصػػػػػة ، لسػػػػػطًف  ل ػػػػػت تحػػػػػت او تػػػػػداب البًرطػػػػػل  
  (359: 1984)صايع  كالمرعشمي  كىاشـ  

ال لسػػطً ًة، كت جًػػر ًمػػداد  بًػػرة مػػف الالجشػػًف، سػػلرمت ا مػػـ المتحػػدة إلػػ.  الق ػػًةضػػكق كبوػػد  ي 
( م ػػل ملػػ.: "تقػػرر الجموًػػة 44ـ الػػذم تػػ ص ال قػػرة )4619 41 44بتػػلًرخ  461القػػرار رقػػـ  صػػدارإ

كالوًش بسالـ مػع جًػرا  ـ ًجػب ًف ًيسػم   ،طل  ـالولمة ًف مكدة الالجشًف الراغبًف    الوكدة إل. ًك 
ض لممتل لت الػذًف و ًرغبػكف  ػ  الوػكدة ،ل ـ بذلؾ    ًكؿ  رصة مملًة مم  ة  ،ًك ل ًجب د ع توًك

رجلم ػػل إلػػ. ًصػػل ل مػػف قبػػؿ  ،كد ػػع توًك ػػلت للاسػػلرة كال ػػرر الػػذم ًصػػلب الممتل ػػلت  صػػحلب ل كا 
   (1)مد القل كف الدكلًة كالودالة"الح كملت كالسلطلت المسؤكلة ب لق مل. قكا

 لف محلكلة ضلملة مف قبؿ ا مـ المتحدة لموللجػة الك ػع  461ًوتقد البلحث ًف إصدار القرار 
 قرة، ك ص مل. تض ًؿ لج ة تك ًؽ الصػة ب لسػطًف  45القلشـ     لسطًف، حًث اضتمؿ القرار مل. 

ق ػًة م ػل ل (44)تلبوة لرمـ المتحدة، كتقًرر ك ع القػدس تحػت ال ظػلـ الػدكل ، كتطرقػت  قػط ال قػرة 
كلػػًس إلػػ. ًم م ػػلف آاػػر  ،الوػػكدة إلػػ. دًػػلر ـ ا صػػلًة ػػ  حػػؽ الالجشػػًف مػػف اػػالؿ اوقػػرار بمػػ ح ـ ال

ض مػػػف ا  ػػرار  ػػػـ  ػػ دااػػؿ  لسػػػطًف، بلو ػػل ة إلػػػ. حق  ،كالاسػػػلشر الملدًػػػة ،الحصػػػكؿ ملػػ. توػػػًك
  ًة كذلؾ طبقلن للقل كف الدكل  كالسكابؽ القل ك  ،كاسلرة مصلدر الداؿ ،كال  سًة ،كالمو كًة

ض إو ً ػػل ثبػػت بل دلػػة  ل ػػف  ػػذا القػػرار رغػػـ ً مًتػػل  ػػ  إثبػػلت حػػؽ الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة كالتوػػًك
ػػػل  ثًػػػر مػػػف  ،كا  ػػػلدًمًًف ،القلطوػػػة لػػػدل  ػػػؿ المحللػػػًف كالماتصػػػًف  ػػػ  الضػػػشكف السًلسػػػًة ً ػػػل ًوتًر

مػلـ ملػ. صػدكره دكف  99كتوكً  ـ بػدلًؿ مي ػ  حػكل   ،كالوجز     رض مكدة الالجشًف ،ال قص
كجػكب  ػص ملػ.   قػدًك جػدكؿ زم ػ  للت  ًػذ  آلًػلت،كلػـ ًيحػدد لًس قراران إجراشًلن ت  ًػذًلن، ًف ًي  ذ،   ك 

ًت ػػمف  قػػرة اطًػػرة ك ػػ  لالجشػػًف  ػػ  ًقػػرب كقػػت مم ػػف،  ػػذا إلػػ. جل ػػب ًف القػػرار بػػللوكدة  السػػملح

                                                      
(1) 
 
، إ ضػلق لج ػة تك ًػؽ تلبوػة لرمػـ المتحػدة، كتقًرػر ك ػع القػدس  ػ   ظػلـ دكلػ  داشػـ، كتقًرػر 461الجموًة الولمة لرمػـ المتحػدة، القػرار رقػـ  

، بتػلًرخ 1حؽ الالجشًف    الوكدة إل. دًلر ـ    سبًؿ تودًؿ ا ك ػلع بحًػث تػؤدم إلػ. تحقًػؽ السػالـ  ػ   لسػطًف  ػ  المسػتقبؿ، الػدكرة 
 ـ  4619ف ا كؿ دًسمبر  ل ك  44
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 ػػ   ظػػلـ دكلػػ  داشػػـ تحػػت مراقبػػة ا مػػـ المتحػػدة مدً ػػة القػػدس  ك ػػع . ملػػالتػػ  تػػ ص  (9)رقػػـ ال قػػرة 
كمػػدـ ًحقًػػة الضػػوب  كبللتػػلل   ػػ ف ت  ًػػذ  ػػذا القػػرار ًو ػػ  ك ػػع المدً ػػة تحػػت الكصػػلًة الدكلًػػةال ولًػػة 

 : مقابمة(.31/3/2016)عدكاف   ال لسطً    ً ل

 ت ػػػػكف مػػػػف ثالثػػػػة دكؿ: تػػػػـ تضػػػػ ًؿ لج ػػػػة للتك ًػػػػؽ مو ًػػػػة ب لسػػػػطًف، ت 461كب ػػػػلق ملػػػػ. القػػػػرار 
 ، ل ػة ب ػلالكوًلت المتحدة ا مًر ًة(، كمي حت اللج ة سلطلت كاسوة لت  ًذ الم ػلـ المي  -تر ًل  -) ر سل
  (1)كد ػػع التوًك ػػلت ،كتت ًػػؿ الالجشػػًف اقتصػػلدًلن كاجتملمًػػلن  ،كاسػػتقرار ،تسػػ ًؿ إمػػلدة تػػكطًف :ًكبرز ػػل

الظػركؼ  الالجشًف ال لسػطً ًًف إلػ. دًػلر ـ، حًػث تسػم الجدكؿ الزم   لوكدة  461كبذلؾ ك ر القرار 
  (Zureik, 1995: 81) بذلؾ

 لػػػؼ مػػػف ا مػػػـ المتحػػػدة بكصػػػ ل المي  "بًر ػػػلدكت ال ك ػػػت"التػػػ  بػػػذل ل  ج ػػػكدال 461 قػػػرار سػػػبؽك 
 قػػػرار كتطبًػػػؽ ،المت ػػػلزمًف الطػػػر ًف بػػػًفبػػػًف الوػػػرب كالً ػػػكد  ػػػ   لسػػػطًف لكقػػػؼ المكاج ػػػلت كسػػػًطلن 
 حػػػلؿ ًًػػة ملػػ."ـ قػػلؿ  ًػػل: 4619 6 49للجموًػػة الولمػػة  ػػ   لن قػػدـ بًر ػػلدكت مضػػركم، حًػػث التقسػػًـ
 بحقػػكؽ اومتػػراؼ تػػـ إذا إو ك  لشًػػة،  لملػػة ت ػػكف ًف ًم ػػف تسػػكًة   ػػلؾ ً كفسػػ ً ػػل إ  ػػلر ًسػػتحًؿ
  ػػػ  كالً ػػػكد الوػػػرب بػػػًف المسػػػل  ال ػػػزاع اػػػالؿ م  ػػػل ردكاطيػػػ التػػػ  بًػػػكت ـ إلػػػ. بػػػللوكدة الوػػػرب الالجشػػػًف
  ًصلكف الً كد الم لجركف بً مل بًكت ـ، إل. بللوكدة حق ـإ  لر  الودالة لمبدً الل ةمي  كسً كف  لسطًف،

  (28: 2003  تاكنبرغ) " لسطًف إل.

بتػػلًرخ  141رقػػـ كمػػف قػػرارات ا مػػـ المتحػػدة المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًف قػػرار الجموًػػة الومكمًػػة 
( 1-)د 121رقػػػػـ ـ القل ػػػػ  ب  ضػػػػلق صػػػػ دكؽ اػػػػلص لالجشػػػػًف ال لسػػػػطً ًًف، كالقػػػػرار 4619 44 46

كتضػػػغًؿ وجشػػػ   لسػػػطًف  ػػػ   وغلثػػػة المتحػػػدة ا مػػػـ ك للػػػة تتسػػػًسـ القل ػػػ  ب4616  41 9بتػػػلًرخ 
 كالمضػػردًف ،الالجشػػًفمشػػلت اآلوؼ مػػف  إلػػ. او سػػل ًة اوغلثػػة تقػػدًـ ب ػػدؼ، "ا ك ػػركا" ا د ػػ. الضػػرؽ

(UNRWA, 1990: 6) وتقػػد البلحػػث ًف قػػرار تتسػػًس  ػػلف لػػل جل ػػب سػػلب   بًػػر ملػػ.  "ا ك ػػركا"  ًك
ؿ  ذه الق ػًة مػف ق ػًة سًلسػًة قل ك ًػة  حل ػل الجػذرم و ً ػكف إو  -ق ًة الالجشًف ًتمثؿ    تحًك

إل. مض لة إ سل ًة قلشمة مل. تقدًـ المسلمدات كالموك ػلت  -مبر مكدة الالجشًف إل. دًلر ـ ا صلًة 
قػدم ل ك للػة الغػكث كملزالػت تي  ،التػ  قػدمت ل ل ػة ت كمػع تقػدًر الاػدملت كالمسػلمدا ،او سل ًة اوغلثًة

 ل ـ لالجشًف ال لسطً ًًف، إو ً  ل بص ت ل المسشكلة مف الالجشًف  ضلت    تك ًر الحملًة الدكلًة 

 ان مػػفمدًػػدًصػػدرت ك  ، لقضػػلت ل  ػػ  الق ػػًة ال لسػػطً ًةالولمػػة لرمػػـ المتحػػدة مي الجموًػػة تلبوػػت 
اسػػػتمرار   ػػػص ملػػػ.الػػػذم ـ 4652 41 41بتػػػلًرخ  161 لقػػػرار رقػػػـم  ػػػل: ا قػػػرارات بضػػػتف الالجشػػػًفال

                                                      
(1) 
 
، إ ضػلق لج ػة تك ًػؽ تلبوػة لرمػـ المتحػدة، كتقًرػر ك ػع القػدس  ػ   ظػلـ دكلػ  داشػـ، كتقًرػر 461الجموًة الولمة لرمػـ المتحػدة، القػرار رقػـ  

، بتػلًرخ 1قبؿ، الػدكرة حؽ الالجشًف    الوكدة إل. دًلر ـ    سبًؿ تودًؿ ا ك ػلع بحًػث تػؤدم إلػ. تحقًػؽ السػالـ  ػ   لسػطًف  ػ  المسػت
 ـ  4619 ل كف ا كؿ دًسمبر  44
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ًصدرت القرار رقػـ  41 41مسلمدة الالجشًف كتتسًس ص دكؽ وملدة دمج ـ، ك     س الولـ بتلًرخ 
ض، كبتػػػػػلًرخ  161  ـ ًصػػػػػدرت القػػػػػرار 4696 41 42الػػػػػذم طللػػػػػب بت  ًػػػػػذ مػػػػػكدة الالجشػػػػػًف كالتوػػػػػًك
 قػػػر بػػػتف مضػػػ لة الالجشػػػًف الوػػػرب قػػػد إذ تي “لرمػػػـ المتحػػػدة الػػػذم ذ ػػػر ًف الجموًػػػة الولمػػػة  1515رقػػػـ 

 ضػػػػػػػتت مػػػػػػػف إ  ػػػػػػػلر حقػػػػػػػكق ـ السػػػػػػػلبقة، توػػػػػػػكد  تؤ ػػػػػػػد الحقػػػػػػػكؽ الثلبتػػػػػػػة للضػػػػػػػوب ال لسػػػػػػػطً  "، ك ػػػػػػػ  
ً ًًف غًػػر ً ػػدت  ًػػل ملػػ. حػػؽ ال لسػػط 1119ـ ًصػػدرت الجموًػػة الولمػػة القػػرار رقػػـ 4691 44 11

كطللبػػت بوػػكدت ـ"  ،كاقتلوػػكا م  ػػل ،التػػ  ضػػردكا م  ػػلكممتل ػػلت ـ  ،إلػػ. دًػػلر ـقلبػػؿ للتصػػرؼ  ػػ  الوػػكدة 
   (60-85  80  69  66  55: 2011)زقكت  

رل البلحث ًف القرار  ملػ. صػوًد القػرارات الدكلًػة الالصػة بللق ػًة  لن م مػ ان ًمثؿ تطػكر ا اًر ًك
بػػللحقكؽ  كصػػًر و   ص كا ػػ و بػػكثًقػػة دكلًػػة م مػػة امتػػرؼ  ً ػػل المجتمػػع الػػدكل   دوػػبػػؿ كًي  ؛ال لسػػطً ًة

  للضوب ال لسطً  الثلبتة 

  ف ً ـ القرارات الصلدرة م ػل المتولقػة بق ػًة الالجشػًف  ػك  ؛مل. صوًد مجلس ا مف الدكل ك 
ـ حًػػث  صػػت ال قػػرة الثل ًػػة، ب ػػد )ب( ملػػ.: " ػػركرة تسػػكًة 4699 44 11بتػػلًرخ  111القػػرار رقػػـ 

مجلػػس  الميوتمػػد مػػف 119   ػػذلؾ القػػرار (208: 2006)عػػدكاف  ملدلػػة لمضػػ لة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف" 
إلػػ. تػػتمًف سػػالمة ًكمػػف سػػ لف الم ػػلطؽ  "إسػػراشًؿ"ـ الػػذم دمػػل 4699ًك ًػػك  41جمػػلع  ػػ  لوا مػػف ب

، كمقب الت  جرت  ً ل مملًلت مس ًرة، كتس ًؿ مكدة الذًف  ركا مف  ذه الم لطؽ م ذ  ضكب القتلؿ
المت ػػمف ب ػػدان  111لػػ. كجػػكب ت  ًػػذ قػػرار الػػذم ً ػػد م 119ـ ًصػػدر المجلػػس قػػراره رقػػـ 4691حػػرب 

  (22: 2011)زقكت   الصلن بللالجشًف
الحػػظ ًف مجلػػس ا مػػف لػػـ ً ػػف ملػػ. مسػػتكل ا حػػداث الالصػػة بللق ػػًة ال لسػػطً ًة بضػػ ؿ كًي 

الػػػرغـ مػػػف ً مًػػػة تلػػؾ الق ػػػًة كتتثًرات ػػػل ملػػػ. السػػػلحة ، كبق ػػػًة الالجشػػػًف بضػػػ ؿ اػػلص، كملػػػ. مػػلـ
كًبػػرز ذلػػؾ  ػػ  حجػػـ كطبًوػػة القػػرارات  ،بلو تمػػلـ ال ػػل   مػػف مجلػػس ا مػػف الدكلًػػة إو ً  ػػل لػػـ تحػػظى 

الصػػلدرة م ػػل المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًف،   ػػ  قػػرارات قلًلػػة مػػف حًػػث الوػػدد، ًمػػل مػػف حًػػث الم ػػمكف 
كلػػًس اولػػزاـ رغػػـ ًف قػػرارات مجلػػس ا مػػف  ػػ  قػػرارات  ،  ػػ  مصػػلغة ًقػػرب مػػل ً ػػكف إلػػ. التكصػػًلت

 ملزمة 

 قؼ الكاليات المتحدة األمريكية:ثانيان: مك 
ً مًػػة الصػػة   ػػ  ا قػػدر ملػػ. التػػتثًر بح ػػـ مالقت ػػل  -مللمًػػلن ا قػػكل  -لمكقػػؼ  ػػذه الدكلػػة 

 كذ ػػل ال بًػػر  ػػ    بلو ػػل ة إلػػ. كجػػكد ًقلًػػة مػػف سػػتة مالًػػًف ً ػػكدم  ً ػػل ل ػػل  ي "ب سػػراشًؿ"الو ػػكًة 
  (196: 2001)رشيد  كتؿ ًبًب مل. السكاق  ،كاض طف

مكقػػؼ الكوًػػلت المتحػػدة ا مًر ًػػة تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  المضػػلًرع التػػ   ًتمثػػؿ
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طرحت ل اودارات ا مًر ًة المتولقبة لحؿ  ذه الق ًة الضلش ة، تلؾ المضلًرع الت   ل ت جمًو ل تتب . 
 للػؽ بػللالجشًف كملػ. ًرسػ لتص ًة  ػذه الق ػًة بوًػدان مػف القػرارات الدكلًػة التػ  تتو "اوسراشًلًة"الرؤًة 

  461القرار رقـ 

مػػف  ان جػػزقال لسػػطً ًًف،  موظػػـ مكاقػػؼ الكوًػػلت المتحػػدة المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًفحًػػث جػػلقت 
جملػػة المضػػلًرع التػػ  طرحت ػػل اودارات ا مًر ًػػة المتولقبػػة لتسػػكًة الق ػػًة ال لسػػطً ًة   ػػؿ،   ػػ  لػػـ 

 ػػل مػػف  ػػذه الق ػػًة داشمػػلن ثل كًػػلن ك ػػ  إطػػلر الحػػؿ  ػػلف مكق ص ق ػػًة الالجشػػًف بمضػػركع م  ػػرد، ك تاػػ
  طرحت ػػل الكوًػػلت الضػلمؿ للق ػػًة ال لسػػطً ًة،  مػػل ًف ميجمػػؿ المضػػلًرع الالصػة بق ػػًة الالجشػػًف التػػ

 قػػػد ر ػػػزت ملػػػ. الجل ػػػب اوقتصػػػلدم لجول ػػػل ق ػػػًة  ؛مضػػػلًرع تصػػػ ًة ل ػػػذه الق ػػػًةالمتحػػػدة جػػػلقت 
م ل لت اقتصػلدًة بحتػ، ًتمحكر حل ل    ةاقتصلدًة إ سل ًة بحت لحل ػل، كذلػؾ  ػ   ة ً ًة إًجلد سبؿ كا 

إطلر تكطًف الالجشًف    ًمل ف سػ  ل ـ  ػ  الػدكؿ الوربًػة، كمػدـ تقبػؿ ًم طػرح ًق ػ  بوػكدة ًكلشػؾ 
  (21: 2009)عدكاف  مف مسؤكلًت ل م  ل  "إسراشًؿ"إل  دًلر ـ ا صلًة، ًكم ت داشملن 

الالجشػػًف م ػػذ الًػػـك ا كؿ الػػذم تػػـ م لقضػػت ل دااػػؿ ًركقػػة بػػدًت مالقػػة الكوًػػلت المتحػػدة بق ػػًة 
ب ػؿ قػكة ك ل ػت  494كدممت قػرار التقسػًـ  ،ـ، حًث ًًدت الكوًلت المتحدة4619ا مـ المتحدة ملـ 

الاػلص  461الرغـ مف مكا قت ػل ملػ. القػرار ، كمل. "إسراشًؿ"امتر ت بقًلـ دكلة مف ًكاشؿ الدكؿ الت  
المكاقػػؼ مػػف ودًػػد الكغًػػر كا ػػ  الموػػللـ،  مػػف ج ػػة ًرسػػلت  ،  ػػل  ػػلف مزدكجػػلن بػػللالجشًف، إو ًف مكق

الػػرا ض لوػػكدة  "اوسػػراشًل "ًكمل ػػت مػػف اسػػتًلش ل مػػف المكقػػؼ  ،"اوسػػراشًلًة"الالصػػة بتطبًقػػل للقًػػلدة 
كالوسػػػػ رم  ،كالمػػػػلل  ،الالجشػػػػًف، كلػػػػك الحػػػػد ا د ػػػػ. مػػػػ  ـ، كمػػػػف ج ػػػػة ًاػػػػرل قػػػػدمت الػػػػدمـ السًلسػػػػ 

الصػة  ًمػل ًتولػؽ بق ػًة الالجشػًف،  ؛ملػ. ا رض "اوسػراشًلًة"، ك ل ت داممػة لاجػراقات "وسراشًؿ"
 تجػػله تلػػؾ الق ػػًة "إسػػراشًؿ"بػػؿ التتًًػػد المطلػػؽ لمكاقػػؼ  ؛ ػػللمكقؼ ا مًر ػػ   ػػلف  ًػػل  ػػكع مػػف التاػػلذؿ

  (5-4: 2009)عدكاف  

كموللجػلت   ،ت حلػكون قدمت الكوًلت المتحدة مضػرات الاطػط كالمضػلًرع كالمقترحػلت ت ػم كقد 
 لق ًة الالجشًف مف ًبرز ل:

 ـ1970 – ـ1948الخطط كالمشاريع األمريكية مف عاـ  .1
 طللػب  ً ػل دمػ   ـ:27/4/1949بتػاري   خطة جكرج ماؾ جي نائب كزيػر الخارجيػة األمريكيػة

الالجشًف     ًل ؿ سًلسًة كاقتصلدًة    الضرؽ ا كسط مل. ًسلس الومػؿ كلػًس الغػكث، ملػ. 
ًلػػػؼ وجػػػا، مقلبػػػؿ ر ػػػع القػػػدرة  522كتقبػػػؿ الػػػدكؿ الوربًػػػة  ،ًلػػػؼ وجػػػا 122 "إسػػػراشًؿ"ًف تقبػػػؿ 

لدًة لبلػداف كر ػع القػدرة اوقتصػ ،كتحسًف كسػلشؿ ال قػؿ ،كت مًة ص لملت جدًدة ،او تلجًة لررض
ًت ػػػ  مػػػف  ػػػذه الاطػػػة ً  ػػػل  ل ػػػت تسػػػو. إلػػػ. التحلًػػػؿ ملػػػ.   (219: 1996)المكعػػػد   الم طقػػػة"
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المجتمع الدكل  كالضوب ال لسطً      حؿ ق ػًة الالجشػًف مػف اػالؿ تػكطًف الالجشػًف كالسػملح 
  ً  ـوغراش ل لتكط بوكدة ًمداد قلًلة م  ـ كتقدًـ إغراقات اقتصلدًة للدكؿ الم ً ة لالجشًف

 ػي لػكزاف بتػاري   "إسػرائيؿ"مشركع الحؿ الكارد  ػي المػذكرة األمريكيػة المقدمػة لمػدكؿ العربيػة ك 
كاوقلمػة  ػ  البلػداف  ،"إسراشًؿ"كجلق  ً ل: ًف مض لة الالجشًف تيحؿ بللوكدة إل.   ـ15/8/1949

  (.jansen, 1970: 103)ك  ًة مف المجتمع الدكل   ،الت  ًتكاجدكف ب ل بضرط تك ًر موك ة مللًة
 الذم ت مف ا   لر الرشًسة لمضلًرع التكطًف ا مًر ًة الت  تـ طرح ل     مشركع غكردف كالب

الامسػػػػً ًلت، مػػػػف اػػػػالؿ استصػػػػالح ا را ػػػػ ، كحػػػػؿ الاػػػػالؼ ال لضػػػػا حػػػػكؿ تقلسػػػػـ المًػػػػله بػػػػًف 
   (81: 1991)أكلييو  كالدكؿ الوربًة  "إسراشًؿ"
   كجػلق  ًػل باصػكص ق ػًة ـ  لحؿ أزمة الشػرؽ األكسػط26/8/1955مشركع داالس بتاري :

الالجشًف ً ل ًجب ك ع حد لبؤس مل ًقلرب مف ملًكف وجا  لسطً  ، مل ًسػتدم  تػتمًف حًػلة 
ػػؽ الوػػكدة إلػػ. كطػػ  ـ ا كؿ  ػػمف حػػدكد المم ػػف، كتػػكطً  ـ  ػػ  الم ػػلطؽ   ًرمػػة ل ػػـ، مػػف طًر

ػد مػف ا را ػ ، كمضػلًرع الػرم، بحًػث ًػتم ف الوربًة المكجكدًف  ً ل، مف االؿ استصػالح  المًز
كالمجتمػػػػػع الػػػػػدكل   ،كالكوًػػػػػلت المتحػػػػػدة ،"إسػػػػػراشًؿ"الالجشػػػػػكف مػػػػػف الومػػػػػؿ كاوسػػػػػتقرار، ًكف تقػػػػػدـ 

   (224: 1996)المكعد   توكً لت لالجشًف
  بوكدة الالجشًف ال لسطً ًًف إل. دًلر ـ  الذم طللب: ـ1958مشركع الرئيس األمريكي أيزنياكر

 ،   يجػػػركا م  ػػػل ملػػػ. مراحػػػؿ، كتقػػػدًـ توػػػكًض  صػػػحلب ا مػػػالؾ الػػػذًف و ًرغبػػػكف بػػػللوكدةالتػػػ
كا ردف، كا  ضػػػلق صػػػ دكؽ تحػػػت إضػػػراؼ ا مػػػـ المتحػػػدة  تػػػكطًف ًمػػػداد مػػػف الالجشػػػًف  ػػػ  سػػػكًرةك 

الحػػظ مػف  ػذه المضػػلًرع الثالثػة ً  ػل و تاتلػػؼ ًي   (154-153: 1959)الصػاي،  لتػكطًف الالجشػًف 
مػػف حًػػث الم ػػمكف كالجػػك ر مػػف اطػػة "جػػكرج مػػلؾ جػػ " بػػؿ جػػلقت تت ًػػدان ل ػػل، ل ػػف بصػػًلغة 

بكصػػؼ ق ػػًة الالجشػػًف  "اوسػػراشًلًة"ماتل ػػة ضػػ الن و م ػػمك لن، ك ػػ  مضػػلًرع تتكا ػػؽ مػػع الرؤًػػة 
 مض لة إ سل ًة، كلًست ق ًة سًلسًة 

 مػف اطلبػل ًمػلـ  (1)ال قػرة  الػذم جػلق  ػ ـ: 1967ريكي ليندكف جكنسػكف مشركع الرئيس األم
، "و بد مف حؿ مض لة الالجشًف حالن مػلدون، ـ4699 9 46الجموًة الولمة لرمـ المتحدة بتلًرخ 

ػػراف  ػػدان مػػف ال ػػلس مػػف مػػكط  ـ ا صػػل ، لػػذا ـ4699الصػػة ًكف حػػرب حًز ، قػػد اقتلوػػت مو ػػل مًز
 سػػػػط تكجًػػػػل ج كد ػػػػل  حػػػػك ر ػػػػع الظلػػػػـ الػػػػذم لحػػػػؽ ب ػػػػؤوق ال ػػػػلس" ً بغػػػػ  ملػػػػ. دكؿ الضػػػػرؽ ا ك 

ضػًر إلػ. القػرارات الدكلًػة الحظ     ذا المضركع ً ل مضركع غػلمض لػـ ًي ًي   (84: 1973)القاضي  
قػػة  ،المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًف، كلػػـ ًيك ػػ  الطراشػػؽ ال  ًلػػة بحػػؿ  ػػذه الق ػػًة  مػػل ً ػػل ًيحمػػؿ بطًر

 رؽ ا كسط المسشكلًة مف حؿ ق ًة الالجشًف غًر مبلضرة ح كملت م طقة الض
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  ًل باصكص ق ػًة الالجشػًف ً ػل ًجػب حل ػل  كرد: الذم ـ1968مشركع ديف راسؾ أكاخر عاـ 
  (75: 1986)اليكر  كالمكسى  مل. ًسلس است تلق ضوب  

 الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة لالتحػػػػػاد السػػػػػك يتي لتسػػػػػكية قضػػػػػية الالجئػػػػػيف  والمقتػػػػػرح الػػػػػذم قدمتػػػػػ 
( م ػػػل ملػػػ. إمطػػػلق الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف حػػػؽ 44 صػػػت ال قػػػرة ) حًػػػث، ـ28/10/1969 ػػػي 

ة مت ػػػؽ ملً ػػػل، ًك التػػػكطًف اػػػلرج  مػػػع  "إسػػػراشًؿ"اواتًػػػلر بػػػًف الوػػػكدة ملػػػ. ًسػػػلس ) كتػػػل( سػػػ ًك
ض     (48: 2001)الجندم  التوًك

  الفمسػطينيةلتسكية لمقضية ، ـ1969/ 28/10مشركع كزير الخارجية األمريكي "ركجرز"  ي :
كجلق    الب د التلسع م ل "ًف ًكا ؽ الطر لف مل. اولتزاـ بضركط تسكًة ملدلة لمضػ لة الالجشػًف، 

، ًك ل لف ً ػكف   ػلؾ سػالـ داشػـ مػف "إسراشًؿ"ك ؽ مل تمت ملًل    اوت لؽ ال  لش  بًف ا ردف ك
 "ـ4699 – ـ4619لـ ردكا جػػراق حػػرب مػػدكف تسػػكًة ملدلػػة لمضػػ لة ًكلشػػؾ ال لسػػطً ًًف الػػذًف ضيػػ

  (121: 2000)الزكر  

مف الكا   ًف السًلسة ا مًر ًة االؿ  ذه ال ترة، لـ تيوط  ًم ا تملـ جدًد بق ًة الالجشًف، 
كظلػت تتمحػكر  ،حًث ًف جمًع المضلًرع كالاطط الت  قدمت ل الكوًلت المتحػدة ت طلػؽ مػف م بػع كاحػد

لق ًة  قط مف االؿ تكطًف الالجشًف    ا مل ف التػ      طلؽ   س المضلًرع الرامًة إل. حؿ  ذه ا
  "إسراشًؿ"قًمكف  ً ل، كالح لظ مل. ا سس الالصة بتمف كمصلل  ًي 

 ـ1990 – ـ1971الخطط كالمشاريع األمريكية مف عاـ  .2
 الكاليػات المتحػدة لحػؿ  ومشركع تسكية القضية الفمسطينية "ممؼ التسكية األمريكي" الذم قدمتػ

ًػتـ  أكالن:كجػلق  ًػل باصػكص الالجشػًف:  ـ:15/3/1972بتاري   "اإلسرائيمي" –الصراع العربي 
ػل لج ػة كالكاقوًف تحت اوحتالؿ مػف طًرػؽ اسػت تلق تي  ،تاًًر الالجشًف ال لسطً ًًف ًً مل  ل كا جًر

 ـ ل ػػت مسػػتقلة ًًدكلًػة تلبوػػة لرمػـ المتحػػدة، بػًف اوسػػتقرار  ػ  الدكلػػة ال لسػطً ًة الجدًػػدة، سػكاق 
ل ػػػف دكف ًف ت ػػػكف الوػػػكدة إلػػػ. المػػػكاطف  "إسػػػراشًؿ"حػػػؽ الوػػػكدة إلػػػ.  ثانيػػػا:م دمجػػػة مػػػع ا ردف  

المحتلػة، ًك الػدكؿ الوربًػة  البقػلق حًػث  ػـ  ػ  الم طقػة ثالثػان:د ً ثر ػل قلشمػلن  وي ا صلًة كالت  لـ ًى 
ض ل ـ بصكرة ملمة، كالتو ض مل. ًصحلب الممتل لت السلبقة بصكرة الصة مع التوًك  ًك

  ػر الالرجًػة  ـ:12/11/1975كثيقة سكندكرز  ػي ك ػ  مبػلرة مػف بًػلف ًمػده مسػلمد  لشػب كًز
 صػػػراع تكصػػػؿ إلػػػ. حػػػؿ   ػػػلش  للا مًر ػػػ  " لركلػػػد سػػػك درز" جػػػلق  ً ػػػل: "لػػػف ً ػػػكف بلوم ػػػلف ال

 كداشمػػػػػػلن لالجشػػػػػػًف  ،حػػػػػػدد ك ػػػػػػولن مػػػػػػلدون إو إذا تػػػػػػـ التكصػػػػػػؿ إلػػػػػػ. ات ػػػػػػلؽ ًي  "اوسػػػػػػراشًل "الوربػػػػػػ  
 ػػػذه الكثًقػػػة  ػػػ  مجػػػرد تكصػػػًة ملمػػػة و تت ػػػمف ًًػػػة آلًػػػلت   (531-530: 1992)عبػػػد اليػػػادم  

  الكاقعمل. ًرض مملًة للت  ًذ ال ول  
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 ػ  مػؤتمر صػح   مقػده  جػلقـ: المشػركع األكؿ: 1977مشاريع الػرئيس األمريكػي كػارتر عػاـ 
، ً ػػػد ملػػػ. ًف ا سػػػس التػػػ  تػػػرل الكوًػػػلت المتحػػػدة ًف تقػػػكـ ملً ػػػل ـ4699 1 19 ػػػلرتر بتػػػلًرخ 

ة المم  ػػػة للصػػػراع  ػػػ  الضػػػرؽ ا كسػػػط،  ػػػ  ذات ػػػل ا سػػػس التػػػ  ت ػػػم ت ل قػػػرارات ا مػػػـ  التسػػػًك
ض لمػػل  قػػدكه مػػف ممتل ػػلتالمتحػػدة التػػ   صػػ    ت ملػػ. حػػؽ ال لسػػطً ًًف  ػػ  كطػػف، ك ػػ  التوػػًك

 ػػل إ :ـ حًػػث  ػػرر  ػػلرتر مقكلتػػل4699 5 41  ػػلف اػػالؿ مػػؤتمر آاػػر  ػػ   أمػػا المشػػركع الثػػاني
 "اوسػراشًل "ًجب إًجلد كطف لل لسطً ًًف ك ك مف  ركرات التكصؿ إل. تسػكًة للصػراع الوربػ  

 ذا المضركع  غًره مف المضلًرع ا مًر ًة السلبقة لـ ًتت  بجدًد مل.  (52: 1963)باركد  بحيرم  
ب ػركرة تػك ًر كطػف  "اوسػراشًل "تمػل . بضػ ؿ  بًػر مػع الطػرح ً إ ػلبػؿ  ؛صوًد ق ػًة الالجشػًف

 بدًؿ لالجشًف ال لسطً ًًف 
  ـ جػػػػلق  ًػػػػل 4691 6 1مضػػػػركملن  ػػػػ   الػػػػذم طػػػػرح: ـ1982مبػػػػادرة الػػػػرئيس األمريكػػػػي ريغػػػػاف

باصػػػػكص ق ػػػػًة الالجشػػػػًف "ًف ال لسػػػػطً ًًف ًضػػػػوركف بقػػػػكة ًف ق ػػػػًت ـ  ػػػػ  ً ثػػػػر مػػػػف ق ػػػػًة 
  (443: 1994)ككنت  وجشًف، ًك ل ًكا ؽ مل. ذلؾ" 

مف الكا   ًف المبلدرات كالمضلًرع ا مًر ًة     ذه المرحلة  ل ت تسًر مل.   س الكتًرة التػ  
ف  ل ػت تاتلػؼ  ػ  الضػ ؿ كالصػًلغة إو ً  ػل و تاتلػؼ  ل ت ملً ػل  المضػلًرع كالمبػلدرات السػلبقة، كا 

   الجك ر كالم مكف، حًث  ل ت تسو. اودارات ا مًر ًة المتولقبة إل. إر لق اللػكب  الصػ ًك   
    الكوًلت المتحدة مبر طرح مضلًرع تتكا ؽ تململن مع الرؤًة "اوسراشًلًة" 

 ـ2011 – ـ1991يع األمريكية مف عاـ الخطط كالمشار  .3
  التػ  تمثلػت  ػ  الػدمكة لوقػد مػؤتمر دكلػ  للسػالـ : ـ1996 –ـ 1991مبادرة جكرج بكش األب

ـ تحػػت رملًت ػػل مبلضػػرة، ًك ػػـ مػػل ت ػػم ل اطػػلب الػػدمكة 4664 42 12 ػػ  الضػػرؽ ا كسػػط  ػػ  
قػػػرارم مجلػػػس ا مػػػف  .سػػػترت ز ملػػػ "اوسػػػراشًل "للمػػػؤتمر ًف الم لك ػػػلت بػػػًف الطػػػر ًف الوربػػػ  ك

ًكجػد بػل إضػلرة بسػًطة لق ػًة الالجشػًف تقػكؿ "ًجػب  111كمف المولكـ ًف قرار رقـ  119، 111
 مل جلق    رسللة التطمً لت إلػ  الجل ػب ال لسػطً    ػ   ،تحقًؽ تسكًة ملدلة لمض لة الالجشًف"

ًػر مبلضػرة، كذلػؾ  ػ  إضلرة كحًدة لق ًة الالجشًف ك ل ت غ ا رد   المضترؾ لمؤتمر مدًرد الك د
المرحلة ال  لشًة "توتقد الكوًلت المتحػدة ا مًر ًػة ًف القػدس  .مورض الحدًث مف م لك لت مل

المضػػػلر ة  ػػػ  م لك ػػػػلت  .كال لسػػػطً ًًف اػػػلرج الم ػػػػلطؽ ًجػػػب ًف ً ك ػػػكا قػػػلدًرف ملػػػػ ،الضػػػًر ة
ًت ػػ   ػػ   ػػذه المبػػلدة مػػدل التحلًػػؿ ا مًر ػػ  ملػػ.   (346: 1994)الػػدجاني  المرحلػػة ال  لشًػػة" 

، كلػـ تضػر إلػ. 119ك 111القرارات الدكلًة المتولقة بق ًة الالجشًف إذ ً  ل ر زت مل. القػراًرف 
المتولؽ بق ًة الالجشًف، كمل. مل ًبدك ًف إدارة جكرج بكش  ل ت تسو. إل. إ جلح  461القرار 
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ؤدم إل.  ضلل  ق ًة الالجشًف لولم ل مدل توقػد  ػذه قد تي  ذا المؤتمر بوًدان مف طرح ًًة ق لًل 
 المض لة كصوكبت ل 

 اسػتمرت إدارة  لً تػكف ملػ: ـ2001 – ـ1993كمينتػكف  ؿقضية الالجئيف  ي عيد الرئيس بػ. 
بػدًت تت صػؿ حتػ. مػف  قػد  ؛بؿ ً ثر مف ذلػؾ ؛  س الم    ا مًر   باصكص ق ًة الالجشًف

ت ملػػػ المقترحػػػلتبوػػض   461القػػػرار  .السػػػلبقة لػػػادارة ا مًر ًػػػة السػػلبقة،  لمت وػػػت مػػػف التصػػػًك
ـ حًث  لف التصكًت ملًل ًتـ س كًلن، ك   الولـ الثل   صكتت 4619 كؿ مرة م ذ صدكره ملـ 

 د القرار بذًروة ًف  ذه ال صكص  ل ت مرجوًة    مرحلة لـ ت ػف  ً ػل م لك ػلت بػًف الوػرب 
إو ًف الػرشًس  لً تػكف  ،مرجوًة الم لك ػلت الًػكـ  ػ  الم لك ػلت بػًف الطػر ًف، ًكف "إسراشًؿ"ك

، كذلؾ مف االؿ مؤتمر صح   مع الرشًس المصرم محمد لملد لًطرح ق ًة الالجشًف مرة ًار 
م ػػ  ـ ًف ـ، قػػلؿ  ًػػل: "إف الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف ًي 4666 9 1حسػػ   مبػػلرؾ  ػػ  كاضػػ طف بتػػلًرخ 

 .(348: 1994دجاني  )الًوًضكا حًث ضلقكا" 
  اوضػلرة الكحًػدة  :ـ2008 –ـ 2001قضية الالجئيف الفمسطينييف  ي عيد الرئيس بكش االبف

الكا حة لق ًة الالجشًف    م د بكش اوبف  ل ت    رسللة ال مل لت الت  ًرسل ل إلػ. رشػًس 
ًػؿ ضػػلركف بتػلًرخ  "اوسػراشًل "الػكزراق  ـ قػلؿ  ً ػل: "ًبػػدك كا ػحلن ًف إطػلران مت قػػلن 1221 1 41آًر

مػػف ات ػػلؽ الك ػػع ال  ػػلش   ان جػػزقبكصػػ ل كمػػلدون لحػػؿ ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ،ملًػػل كاقوًػػلن 
كجد مػف اػالؿ إ ضػلق دكلػة  لسػطً ًة، كتػكطًف الالجشػًف ال لسػطً ًًف   ػلؾ، كلػًس  ػ  ًجب ًف ًي 

  (1): نت(2006ب  )أيك  "إسراشًؿ"
  طػرح الػرشًس ا مًر ػ  بػلراؾ ًكبلمػل اطػة سػالـ  ػ  الم طقػة  ػ   :ـ2011مبادرة أكبامػا لمسػالـ

 جمًػػعإحػػدا ل تػػرؾ  ،، ك ػػلف جػػك ر مضػػركمل ًقػػـك ملػػ. دمػػلمتًفـ1244 5 46اطػػلب لػػل  ػػ  
 ،كالحػػػػدكد، ًك ًاػػػػرل للت ػػػػلكض بػػػػًف ا طػػػػراؼ، سػػػػكاق مػػػػل تولػػػػؽ م  ػػػػل بل را ػػػػ  ،ا مػػػػكر ب ً ًػػػػة

  المك ػػػػكملت  ػػػػذه كالالجشػػػػًف، كحتػػػػ. ال تػػػػرة الزم ًػػػػة التػػػػ  ًجػػػػب ًف ت ت ػػػػ   ً ػػػػل  ػػػػؿ ،كالقػػػػدس
  (21: 2012)مركز الزيتكنة  

بدك ق ػًة الالجشػًف سػًمل مػع  ةًارل لموللج طراشؽًف الكوًلت المتحدة ا مًر ًة بدًت تتاذ  ًك
ػػؽ جوػػؿ بوػػض الػػدكؿ و تلتػػـز بتو ػػدات ل  ،"اوسػػراشًلًة"تكقػػؼ مجلػػة التسػػكًة ال لسػػطً ًة  كذلػػؾ مػػف طًر

ق ػػلع بوػػض الػػدكؿ مػػف ًجػػؿ إالمللًػػة لك للػػة الغػػكث )ا ك ػػركا(  ػػذا مػػف ج ػػة، كمػػف ج ػػة ًاػػرل تحػػلكؿ 
استًولب ًمداد مف الالجشًف، كمف  لحًة ثللثة تًرد مف الدكؿ الوربًة الصة الالًجًة تكطًف الالجشًف 

 المقًمًف لدً ل 

                                                      
(1) 

http://group194.net/article/6071 (12/2/2016). 

http://group194.net/article/6071
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المضػػػلًرع السػػػلبقة التػػػ  ًبػػػرز مػػػف االل ػػػل المكقػػػؼ ا مًر ػػػ  تجػػػله ق ػػػًة  ًػػػعجمالحػػػظ مػػػف كًي 
كتيوبػر مػف سًلسػة ملمػة لػدل الكوًػلت المتحػدة تجػله  ػذه  ،الالجشًف ً  ل مضلًرع تاػرج مػف م بػع كاحػد

بضػػ ؿ مػػلـ،   ػػ  مضػػلًرع ماتل ػػة مػػف حًػػث الضػػ ؿ، ل   ػػل ال لسػػطً ًة كالق ػػًة  ،الق ػػًة بضػػ ؿ اػػلص
تصػػػب  ػػػػ  المصػػػػلحة  -" ملػػػ. غللبًت ػػػػل إسػػػػراشًؿ"رغػػػـ امتػػػػراض  -ل ػػػة كجمًو ػػػػل م ػػػمك لن غًػػػػر مات

م مقػة مبػر مضػلًرع التػكطًف  ػ  الػدكؿ التػ   بطراشػؽ ق ًة الالجشػًف، كتسو. إل. تص ًة "اوسراشًلًة"
 لجتكا إلً ل، ًك تقدًـ التوكً لت بدؿ الوكدة 

 ثالثان: مكقؼ االتحاد األكركبي:
ك ػػػك مػػػل ًظ ػػػر  ػػػ  مكاق  ػػػل  -رغػػػـ ا تمػػػلـ الػػػدكؿ ا كركبًػػػة بللق ػػػًة ال لسػػػطً ًة بضػػػ ؿ مػػػلـ 

إو ً ل االؿ البحث مػف المكقػؼ ا كركبػ   - سلبًة تجله تلؾ الق ًة ـ ل ت إًجلبًة ًًالماتل ة سكاق 
جػػله  ػػذه ت لن كا ػػح لن سًلسػػً ان مػػف ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف كحق ػػـ  ػػ  الوػػكدة، لػػـ ًجػػد البلحػػث مسػػلر 

 ًسلس ًم حؿ للق ًة ال لسطً ًة  بكص  لالق ًة رغـ ً مًت ل 

 تكركبػػل لًسػػت ً  ػػؿ حػػلون مػػف الكوًػػلت المتحػػدة، مػػف حًػػث تغل ػػً ل مػػف حػػؽ الوػػكدة لالجشػػًف 
ف  ػػلف اوتحػػلد ا كركبػػ  قػػد اتاػػذ مكاقػػؼ إًجلبًػػة حًػػلؿ الق ػػًة ال لسػػطً ًٌة، كو سػػًمل  ،ال لسػػطً ًًف كا 

تجل ؿ حؽ  إو ً ل :كا  ضلق الدكلة ال لسطً ًة ،ستًطلف، كحقكؽ ال لسطً ًًف القكمًةالقدس، كسًلسة او
  (10: 2010)منصكر  ل. دًلر ـ إمكدة الالجشًف ال لسطً ًًف 

تظ ر مكاقؼ اوتحلد ا كركب  تجله ق ًة الالجشًف مف االؿ تتًًد دكؿ اوتحػلد لقػرار الجموًػة 
ك ذلؾ القرارات الدكلًة الالحقػة التػ  ً ػدت القػرار السػلبؽ مثػؿ ـ، 4619الصلدر ملـ  461الولمة رقـ 
ـ الاػلص بحػؽ ال ػلزحًف ال لسػطً ًًف 4691لوػلـ  1296كالقرار رقـ  ،ـ4695لولـ  1215القرار رقـ 

ػػراف   ػػ  الوػػػكدة إلػػ. دًػػلر ـ، بلو ػػل ة إلػػػ. القػػرارات ا اػػرل التػػ  اسػػػت  رت  ـ4699جػػراق حػػرب حًز
ت لوػكدة ال ػلزحًف إلػ. الم ػلطؽ التػ  ًيارجػكا م  ػل، ًكسػ مت دكؿ اوتحػلد اتاػلذ اطػكا "إسراشًؿ"ر ض 

ؿ مكاز ة ك للة الغػكث  م ػذ  ضػتت ل، كبوػد صػدكر القػرار  "ا ك ػركا")مدا البرتغلؿ( كبض ؿ م  رد    تمًك
  (55: 1996)األزعر  ًرت دكؿ اوتحلد  ركرة حؿ مض لة الالجشًف ك قلن ل ص القرار  111رقـ 

مػػػلًك كثًقػػػة  41تب ػػػ. كزراق الالرجًػػػة السػػػتة  ػػػ  المجمكمػػػة ا كركبًػػػة  ػػػ  ـ 4694  ػػػ  الوػػػلـك 
ػػر الرجًػػة  ر سػػل  "مػػكًرس ضػػكملفضػػكملف التػػ  قػػدم ل "  111التػػ  تسػػت د إلػػ. قػػرار ا مػػـ المتحػػدة كًز

ًك  ،ـ كت ػػم ت مػػ   الالجشػػًف الاًػػلر بػػًف الوػػكدة التدًرجًػػة إلػػ. كطػػ  ـ4699 44 11الصػػلدر  ػػ  
ض    دكؿ ًارلالتكطًف مع ال   ك  لبداًة تولمؿ ًكركبل مع ق ًة الالجشًف  ذه الكثًقة  ل ت ، ك توًك

ػػر مصػػًره  ق ػػًة سًلسػػًة ًجػػب حل ػػل مػػف اػػالؿ اومتػػراؼ بػػللحقكؽ المضػػركمة للضػػوب ال لسػػطً   كتقًر
 ػػػ  مكقػػػؼ الػػػدكؿ ا كركبًػػػة لصػػػلل   كمًػػػة ك  ، قلػػػة م مػػػةالكثًقػػػة وػػػد  ػػػذه كتي  .(144: 2003)غػػػريش  
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ال لسػطً ًًف  ػ  الوػكدة لػدًلر ـ، مػع ً ػل  ػلف مػف الم تػرض ًف تػ ص الكثًقػة لالجشػًف ااومتراؼ بحػؽ 
ض ،ملػػ. حػػؽ الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة كالتوػػكًض موػػلن، كلػػًس حػػؽ الوػػكدة ك ػػذا  ػػك الت سػػًر  ،ًك التوػػًك

  461الصحً  للقرار رقـ 

 ػ  الوػكدة الػ. بلػد ـ، ككجػكب  المكقؼ ا كركب     إقراره بحؽ الالجشًفل ف مل لبث ًف ا قسـ 
ظ ر ذلؾ  ،ال لسطً ًة للق ًةإًجلد حؿ ملدؿ     الًزلرة السًروة الت  ًجرا ل  كًزػر الرجًػة ًلمل ًػل ًك

حًػػػث  ،كالتقلًػػػؿ مػػػف ً مًػػػة الكثًقػػػة ،، لطمت ت ػػػل كالتا ًػػػؼ مػػػف حػػػدة امترا ػػػ ل"سػػػراشًؿو""كلتػػػر ضػػػًؿ" 
ًك   ًف الكثًقة    مجرد قلمدة لل قلش، مل. م س ًرم كًزر الالرجًة البلجً   الذم ًبدل ر ػله 

  (434: 2003)خضر  مف اوجملع ا كركب  حكؿ  ذه الق ًة 

    مف ج ػة  ،ًبدك ًف بوض الدكؿ ا كركبًة  تلمل ًل  ل ت تحلكؿ مسؾ الوصل مف الم تصؼ
ػػد ًف تظ ػػر  ت  ػػل  ػػد اسػػلرة المكقػػؼ الوػػللـ لالتحػػ مػػف ضػػلذةو تًر لد ا كركبػػ ، كمػػف ج ػػة ًاػػرل و تًر

 ، ك ذا ًو   ًف الق ًة ال لسطً ًة كق ًة الالجشًف لًست محط ا تملـ لدً ل  "إسراشًؿ"مالقت ل مع 

 كركبًػة ت ػمف ـ صػدر بًػلف مػف المجمكمػة ا4691كبود مركر ض ر كاحد مل. حرب ً تػكبر 
ؤاػذ مبدً اومتراؼ بتف الحقكؽ المضركمة للضوب ال لسػطً   ًجػب ًف تي  ة م  ل تت ًدًربوة مبلدئ رشًس

كتومػػؽ مكقػػؼ المجمكمػػة ا كركبًػػة م ػػدمل  (29: 1998)الرشػػداف   ، ػػ  اومتبػػلر م ػػد ًم قػػرار للتسػػكًة
ـ للمػرة ا كلػ. م  ػـك الضػوب 4699 9 16ًثلر رؤسلق الدكؿ كالح كملت ا كركبًػة  ػ  قمػة ل ػدف  ػ  

ًك دكا ق لمت ـ بتف حؿ ال ػزاع  ػ  الضػرؽ ا كسػط لػف ً ػكف مم  ػل إو إذا تجسػد  ػ  الكاقػع  ،ال لسطً  
ك ػػػك مػػل ًتطلػػب ا اػػػذ  ،الحػػؽ المضػػركع للضػػوب ال لسػػػطً    ػػ  إمطلشػػل  كًتػػػل الكط ًػػة تجسػػًدان  ولًػػلن 

   (441: 2003)خضر   بللحسبلف  ركرة حصكؿ ال لسطً ًًف مل. كطف

ـ، الذم ًضلر إل. 4692 9 41االؿ إمالف الب دقًة الض ًر     ك لف لالتحلد ا كركب  مكقؼ
وجشػػػًف، ك ػػػركرة ك ػػػع  "كجػػػكب إًجػػػلد حػػػؿ مػػػلدؿ للمضػػػ لة ال لسػػػطً ًة التػػػ  لًسػػػت ببسػػػلطة مضػػػ لةى 

ػػر المصػػًر بصػػكرة  لملػػة ككجػػكب إضػػراؾ  ،الضػػوب ال لسػػطً    ػػ  مكقػػع ًؤ لػػل لمملرسػػة حقػػل  ػػ  تقًر
ػػر ال لسػػطً ًة  ػػ  الم لك  اومػػالف لػػـ ًػػذ ر  صَّ كمػػع ًف  ىػػ( 154: 2003)غػػريش   ػػلت" م ظمػػة التحًر

  (1): نت(2006)أيكب  تتًًد غًر صًر  لحؽ الوكدة  بم زلةالبوض  مٌده  قدمستلة حؽ مكدة الالجشًف 
اومػالف لػـ ًػذ ر مػف قًرػب ًك بوًػد حػؽ الوػكدة، بػؿ اقتصػرت إضػلراتل ملػ.  مػدٌ إو ًف البوض اآلاػر 

  (10: 2010)منصكر  الحؿ الولدؿ للمض لة ال لسطً ًة 

ػػػرل الػػػذم اسػػػتادمتل المجمكمػػػة البلحػػػث ًف مصػػػطل  الحقػػػكؽ المضػػػركمة للضػػػوب ال لسػػػطً    ًك
كمػػػف  ػػػم  ل حػػػؽ  ل ػػػة، ًت ػػػمف الحقػػػكؽ ال لسػػػطً ًة كتصػػػًرحلت مسػػػؤكلً ل  ،ا كركبًػػػة  ػػػ  بًل لت ػػػل

                                                      
(1) http://group194.net/article/6071 (12/2/2016). 

http://group194.net/article/6071
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 مػػل ًف مطللبػػة اوتحػػلد ا كركبػػ   ،لتلػػؾ الق ػػًة بضػػ ؿ صػػًر الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة رغػػـ مػػدـ اوضػػلرة 
ػر المصػًر بصػكرة  لملػةبك ع الضوب ال لسػطً    ػ  مكقػع ًي  ًو ػ  ًً ػلن  ؤ لػل لمملرسػة حقػل  ػ  تقًر

ػر المصػًر ًتبوػل  ، قلمة دكلتلامتراؼ غًر صًر  بحؽ الضوب ال لسطً   ب كالوكدة إلً ػل  ف حػؽ تقًر
   حقكؽ ًارل    صدارت ل حؽ الوكدة

كاالؿ اجتملع كزراق الرجًة دكؿ ًم ػلق اوتحػلد ا كركبػ  اوث تػ  مضػرة  ػ  برك سػؿ بتػلًرخ 
مؤتمر سالـ مقد ـ، طرح المجتمع ا كركب  حالن ًرت ز مل. إمالف الب دقًة، مف طًرؽ 4699 1 11

ػػد،  19ك ػػ   ،دكلػػ  تحػػت رملًػػة ا مػػـ المتحػػدة  تب ػػ.ًك ًػػك مػػف   ػػس الوػػلـ، ك ػػ  لقػػلق القمػػة  ػػ  مدًر
بػػللحقكؽ المضػػركمة للضػػوب ال لسػػطً  ، بمػػل  ً ػػل حقػػل  ػػ   لن امترا ػػ ًت ػػمف لن رؤسػػلق دكؿ اوتحػػلد مكق ػػ
ػػر مصػػًره مػػع  ػػؿ مػػل  المجلػػس  كظ ػػر تتًًػػد ًكركبػػ  للحقػػكؽ الكط ًػػة ال لسػػطً ًة  ػػ  إمػػالف بوػػلًتتقًر

إلػػ. اومتػػراؼ بحػػؽ  "إسػػراشًؿ"ـ، ك ػػك اومػػالف الػػذم دمػػل 4669ًك ًػػك 49 ػػ   ًمسػػترداـا كركبػػ   ػػ  
ًكمقب ذلػؾ إمػالف بػرلًف  ػ  لقػلق  ،ال لسطً ًًف    تقًرر مصًر ـ، مف دكف استبولد اًلر إقلمة دكلة

كغًػر المضػركط  ػ   ،ـ، الذم ً د مل. حػؽ ال لسػطً ًًف الػداشـ4666قمة اوتحلد ا كركب     ملرس 
ػػر مصػػًر ـ بمػػل  ػػ  ذلػػؾ اًػػلر إقلمػػة دكلػػة ًً ػػل ملػػ. ًف ً ػػكف  ػػذا الحػػؽ بم ػػتل مػػف ًم  ك ػػصَّ  ،تقًر

  (159-158: 2003)غريش    ًتك

صدرت بوػض التصػًرحلت المتولقػة بق ػًة الالجشػًف مػف بوػض الزممػلق ا كركبًػًف مػف ًبرز ػل 
الت  ًجرا ل مع الرشًس ًلسر مر ػلت  ػ  بػلًرس تصًر  للرشًس ال ر س  جلؾ ضًراؾ مقب المحلدثلت 

ـ طللػػب  ً ػػل المجتمػػع الػػدكل  ب ػػركرة القًػػلـ بكاجبػػل  ػػ   ػػملف مػػ   الالجشػػًف 4666 6 15بتػػلًرخ 
    (1: 1999يكسؼ  كتك يؽ  )ال لسطً ًًف حؽ الوكدة 

ػػػػة ا كركبًػػػػة  ػػػػ  حػػػػؿ ق ػػػػًة 1229 9 11 ػػػػ   ـ حمػػػػؿ إمػػػػالف ًضػػػػبًلًة مالمػػػػ  كا ػػػػحة للرًؤ
ال لسطً ًًف كالت  تقترب، كتتمل . مع  ظًرت ل ا مًر ًة حًف طرحت "حالن مت قلن ملًل  وػلون  الالجشًف

كملدون لمض لة الالجشػًف ال لسػطً ًًف" ك ػك مػل ممثػؿ م وط ػلن ًسلسػًلن بلتجػله إ  ػلر حػؽ الوػكدة لالجشػًف 
 "جًػركزالًـ بكسػت"رشًس الكزراق اوًطلل  ركمل ك بركدم  ضػرتل صػحً ة لتصًر  كصدر   ال لسطً ًًف

ػػػػة بتػػػػلًرخ  ـ، حػػػػكؿ حلجػػػػة "إسػػػػراشًؿ" للح ػػػػلظ ملػػػػ. 1229 41 9"اوسػػػػراشًلًة" ال لطقػػػػة بلللغػػػػة او  لًًز
ضاصػػػًت ل الً كدًػػػة، ك ػػػك مػػػل ًػػػكح  بػػػللر ض الول ػػػ  لحػػػؽ مػػػكدة الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف إلػػػ. دًػػػلر ـ 

  (1): نت(2006)أيكب   كممتل لت ـ

ر م ػل سػ ًر اوتحػلد لػدل ـ حدث تطكر اطًر  ػ  مكقػؼ اوتحػلد ا كركبػ  مٌبػ1241   ملـ 
 ػػ   "إسػػراشًؿ"اػػالؿ مػػؤتمر حػػكؿ الوالقػػلت بػػًف اوتحػػلد ا كركبػػ  ك "ورس  ػػلبكرغ ً درسػػف" "إسػػراشًؿ"

                                                      
(1) 

http://group194.net/article/6071 (12/2/2016). 

http://group194.net/article/6071
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 ،لالجشػػًف ال لسػػطً ًًفف اوتحػػلد ا كركبػػ  ملػػ. اسػػتوداد لتقػػدًـ توًك ػػلت مللًػػة ، م ػػدمل قػػلؿ إالقػػدس
  "إسػػػػػػػراشًؿ"م ػػػػػػد تكقًػػػػػػػع ات ػػػػػػلؽ سػػػػػػػالـ   ػػػػػػلش  مػػػػػػػع  "حػػػػػػؽ الوػػػػػػػكدة" ًكح ػػػػػػلد ـ الػػػػػػػذًف سػػػػػػًتالكف مػػػػػػػف

ف ًسػػػًركف  ػػػ  محػػػلكوت تصػػػ ًة الق ػػػًة اوكركبًػػػًالػػػبوض ًف  مػػػٌدهك ػػػك مػػػل  (1): نػػػت(2014)اىػػػريف  
ًك م ػػػل حػػػؽ الوػػػكدة، بتػػػكطًف الالجشػػػًف  ،ال لسػػػطً ًة مػػػف اػػػالؿ إ ػػػدار حقػػػكؽ ال لسػػػطً ًًف المضػػػركمة

ت ػػػؽ   (15: 2010)الرحبػػػاني  ال لسػػػطً ًًف  ػػػ  مرا ػػػز تكاجػػػد ـ بػػػدكف إدراؾ لاطػػػكرة  ػػػذه المحػػػلكوت  ًك
كالق ػًة  ، ف موظـ دكؿ اوتحلد ا كركب  تتولمػؿ مػع م طقػة الضػرؽ ا كسػط ممكمػلن البلحث مع ذلؾ 

 الػدامـ ا كؿ كا  بػرة مػع الكوًػلت المتحػدة ا مًر ًػة المرتبطال لسطً ًة تحدًدان مف م طلؽ مصللح ل 
كربمل ً كف   لؾ ت سًؽ مسبؽ بًف كسًلسلت ل، لف تستطًع الاركج مف     ًمًر ًل  ملًلك  ،"وسراشًؿ"

ك ػذا  ،كالكوًلت المتحدة قبؿ طرح ًًػة مبػلدرة تتولػؽ بللق ػًة ال لسػطً ًة ،"إسراشًؿ"ك ،اوتحلد ا كركب 
 ا مًر ًة  "اوسراشًلًة" كالرؤًة حست كف متمل ًة تململن مع الطر  ل ًو   ً 

لػػة و ًف المكاقػػؼ ا كركبًػػة تجػػله ق ػػًة الالجشػػ الحػػظًي  ،كبللمجمػػؿ ًف  ػػ  مػػف ج ػػة مكاقػػؼ  ًز
 ك  ػػل بًل ػػلت    ػػل لػػـ تتوػػدى ، إذ إ"اوسػػراشًل "إلػػ. مسػػتكل  ػػذه الق ػػًة الم مػػة  ػػ  الصػػراع الوربػػ   تػػرؽى 

 الػرؤلصػ ة إلزامًػة، كمػف ج ػة ًاػرل   ػ  مكاقػؼ تتمػل . تملمػلن مػع  ةس ل ػل ًًػكلػً ،كتصًرحلت  قط
كتوكً ػ ـ كالمكاقؼ ا مًر ًة الت  ت دؼ إل. تص ًة  ذه الق ًة مف االؿ مضلًرع تكطًف الالجشًف 

 كلًست إ سل ًة اقتصلدًة  ،ق ًة سًلسًة قل ك ًة بكص  لدكف الكلكج    البحث مف حلكؿ جذًرة 

ًف الػػدكؿ ا كركبًػػة حلكلػػت  ػػ  البداًػػة ال ػػتم ب  سػػ ل مػػف  ػػذه الق ػػًة الحسلسػػة، كًبػػدك ًً ػػلن 
مقترحػػلت تتولػػؽ بق ػػًة الالجشػػًف، طرحت ػػل  قػػدمت ًك ،كم ػػدمل ًاػػذت زمػػلـ المبػػلدرة كطرحػػت مضػػلًرع

قػػػة و تي  سػػػًمل ًكف اللػػػكب  الً ػػػكدم الصػػػ ًك   ً ضػػػط بضػػػ ؿ  بًػػػر  ػػػ   ،"إسػػػراشًؿ" حلً ت ػػػلغ ػػػب بطًر
،  ػػ  ظػػؿ  ػػوؼ كمحدكدًػػة كلػػل تػػتثًر  بًػػر ملػػ. السًلسػػلت ا كركبًػػة تجػػله ق ػػلًل الم طقػػة ،ًكركبػػل

  المكقؼ الورب 

 :/ الركسيرابعان مكقؼ االتحاد السك يتي
اوتحػلد السػػك ًت  مػػف الػدكؿ الم مػػة ملػػ. السػػلحة الدكلًػة التػػ  ل ػػل ثقػػؿ ومحػدكد  ػػ  مًػػزاف القػػكل 

 ؛الضرؽ ا كسػط بضػ ؿ مػلـ كالق ػًة ال لسػطً ًة بضػ ؿ اػلصالدكل ، كلل ارتبلط قكم مع دكؿ م طقة 
لت بػػدمـ ً قػػد تو ػػد اوتحػػلد السػػك ًت  اػػالؿ ًكؿ لقػػلق جػػرل بػػًف القًػػلدة ال لسػػطً ًة كاوتحػػلد  ػػ  السػػتً 

 (256: 2000)أبػػك عفيفػػة  الثػػكرة ال لسػػطً ًة  ػػ    ػػلل ل الوػػلدؿ مػػف ًجػػؿ اسػػترداد الحقػػكؽ ال لسػػطً ًة 
كق ػًة  ،الق ًة ال لسطً ًة بض ؿ مػلـلحؿ كمبلدراتل خ مكاقؼ اوتحلد السك ًت  كرغـ ذلؾ إو ًف تلًر

كربمل ًوكد ذلؾ لمكق ل المتح ظ المتمثؿ    ً ػل مػع قػرارات  الالجشًف بض ؿ الص ت لد ت كف مودكمة 

                                                      
(1)

 http://cutt.us/xsjuI (12/2/2016). 

http://cutt.us/xsjuI
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طللب الطر ًف ال لسطً   ك  ب ركرة اولتزاـ ب ل مل. حد سكاق  "اوسراشًل "الضرمًة الدكلًة، ًك

ت  الصػ ًك ًة كتطلولت ػل و ضػلق دكلػة ً كدًػة  ػ   لسػطًف، السػك ًـ سػل د اوتحػلد 4619   ملـ 
دكلػة ً كدًػة  ػ   كتمثؿ ذلؾ    دممل لاطة التقسًـ الت  دمت إلً ل ا مػـ المتحػدة التػ  ترمػ  وقلمػة

امترا ػلن  " سػراشًؿب"بؿ  لف مف ًكاشؿ الدكؿ الت  توتػرؼ  ،بذلؾ  كلـ ً تؼ اوتحلد السك ًًت  (1) لسطًف
ـ 4619ًكرسػؿ إلً ػل ا سػلحة  ػ  حػرب مػلـ  ،"إسػراشًؿ"م ػدمل دمػـ  ذلػؾذ ب إلػ. ًبوػد مػف ك قل ك ًلن، 

، مػػل  ػػلف لػػل ً مًػػة  بػػرل، كربمػػل حلسػػمة،  ػػ  اسػػتمرار بقػػلق الدكلػػة الصػػ ًك ًة (51: 2006)الشػػكبكي  
لوكامػؿ داالًػة  ػ   ػذه ال تػرة  "إسػراشًؿ"مصلحتل دمػـ  ًف مفًبدك ًف اوتحلد السك ًت  ًرل ك  ،الجدًدة

تتمثؿ     سب تتًًد الً كد المت  ذًف الذًف  لف ل ـ دكر م ـ    تتسًسل، كمكامؿ الرجًػة تتمثػؿ  ػ  
قكة ذات تتثًر    م طقػة الضػرؽ ا كسػط، كا  ػولؼ دكر بًرطل ًػل  ػ  ك ل كدكره   ،رغبتل بتوًزز   كذه

 الم طقة 

متداالة مع السًلسة الوربًة  ال لسطً ًة الق ًة السك ًتًة تجله ـ ًصبحت السًلسة4655م ذ ملـ 
تتصػػؼ بللتػػد كر المسػػتمر، كتبلػػكر ذلػػؾ  ػػ  قطػػع  "اوسػػراشًلًة" –ممكمػػلن، كبػػدًت الوالقػػلت السػػك ًتًة 

لبثػت ًف اسػتؤ  ت مقػب مػكت سػتللًف مػل ـ  ل ف 4651 1 14    "إسراشًؿ"الوالقلت الدبلكملسًة مع 
ت ظػػًـ  ًك ،حلػػؼ ًك ،مول ػػدةًًػػة بوػػدـ او  ػػملـ إلػػ.  "إسػػراشًؿ"، بوػػد ًف التزمػػت ـ4651 9 14 ػػ  
،  حػػلكؿ ًف ـ4699ت  سًلسػػة مزدكجػػة تجػػله  لسػػطًف حتػػ. مػػلـ السػػك ًت  ك  ػػذ اوتحػػلد للسػػك ً موػػلدو 

، بػػػؿ سػػػو. إلػػػ. "إسػػػراشًؿ"ًتػػػكدد إلػػػ. البلػػػداف الوربًػػػة، ًكف ًحػػػل ظ  ػػػ  الكقػػػت ذاتػػػل ملػػػ. مالقلتػػػل مػػػع 
  (75: 1968دباغ  )تحسً  ل 

ال لسطً ًة حًػث جػلق  ػ  تقًرػر كزارة مكاق ل تجله الق ًة  ب ملدة ال ظر   بدً اوتحلد السك ًت  
 الالرجًػػػة السػػػك ًتًة للمػػػرة ا كلػػػ. بضػػػ ؿ رسػػػم : "ًضػػػدد ال ػػػرملًف ملػػػ. الحلجػػػة الملسػػػة للوثػػػكر ملػػػ. 
تسػػػكًة للق ػػػًة ال لسػػػطً ًة مػػػف اػػػالؿ احتػػػراـ المصػػػلل  كالحقػػػكؽ الكط ًػػػة المحققػػػة لرطػػػراؼ المو ًػػػة" 

كتيكج ذلؾ بلمتراؼ اوتحلد السك ًت  مل. لسلف رشًس كزراشػل اركتضػكؼ اػالؿ  (27: 1985)انكميزس  
امتبػػلر كذلػػؾ  ػػ  إطػػلر  ،كالمضػػركمة للضػػوب ال لسػػطً   ،ـ بػػللحقكؽ الثلبتػػة4691ًزلرتػػل لمصػػر مػػلـ 

  (52: 2006)الشكبكي   الق ًة ال لسطً ًة ق ًة وجشًف

لغػػػة الػػػدمـ المو ػػػكم للحقػػػكؽ ال لسػػػطً ًة  ًف  ػػػذا المكقػػػؼ السػػػك ًت  لػػػـ ًتوػػػدى  ل ػػػف مػػػف الكا ػػػ 
 المضركمة، كلـ ً ف   لؾ ًم التزاـ صًر  تجله الضوب ال لسطً   كق ًتل 

                                                      
  قػػال ال لسػػطً ًة، الدراسػػلت مؤسسػػة ،ـ4691 - ـ4619 ا كؿ، المجلػػد ،"اوسػػراشًل " الوربػػ  كالصػػراع  لسػػطًف بضػػتف المتحػػدة ا مػػـ قػػرارات  (1)
  الرابع إل. ا كؿ المجلد ،44 رقـ الملحؽ ،1 الدكرة الولمة، للجموًة الرسمًة المحل ر مف
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لتػ  تتولػؽ بضػ ؿ مبلضػر بق ػًة الالجشػًف حسػب لالتحػلد السػك ًت  اكربمل مف المكاقػؼ التػ  قػد تي 
 امتػػراض اوتحػػلد ملػػ. المضػػركع الػػذم قدمتػػل الكوًػػلت المتحػػدة ا مًر ًػػة لتسػػكًة ق ػػًة الالجشػػًف  ػػ  

( م ػل ملػ.: "إمطػلق الالجشػًف ال لسػطً ًًف حػؽ اواتًػلر 44ـ، كالذم  صت ال قػرة )4696ً تكبر 19
ة مت ػػؽ ملً ػػل ض" "إسػػراشًؿ"، ًك التػػكطًف اػلرج بػًف الوػػكدة ملػػ. ًسػػلس ) كتػل( سػػ ًك حًػػث  .مػػع التوػػًك

بت  ًػػذ  ػػؿ القػػرارات الدكلًػػة  "إسػػراشًؿ"امتػػرض اوتحػػلد السػػك ًت  ملػػ.  ػػذا المضػػركع، كطللػػب بػػتف تقػػـك 
  (48: 2001)الجندم   الالصة ب ذه الق ًة

ػػر مػػف ا تصػػلرات سًلسػػًة ً م ػػل  ،ـ4691بوػػد حػػرب  امتػػراؼ الجلموػػة كمػػل حققتػػل م ظمػػة التحًر
للم ظمة ممثالن ضرمًلن ككحًدان للضوب ال لسطً  ، ك ػذلؾ امتػراؼ المػؤتمر بـ 4691    ك مبر  الوربًة

بم ظمػػة ااتل ػت مكاقػػؼ اوتحػلد السػك ًت ، كا و ػس ذلػؾ ملػ. مالقتػل  ػ  الوػلـ التػلل ،  ب ػلاوسػالم  
ػر ٌبػػ ،التحًر ت  حًػث جػػلق  ػػ  ر م ػل  ػػ  المػؤتمر الاػػلمس كالوضػًرف للحػػزب الضػًكم  السػػك ًك ػػك مػل مي

كسػػًظؿ  ،بلقًػػلن  ػػ  ا رض المحتلػػة "اوسػػراشًل "بًل ػػل الاتػػلم : "إف الاطػػر ًظػػؿ قلشمػػلن مػػلداـ الجػػًش 
وًضػػػػػػكف ،قلشمػػػػػػلن مػػػػػػلداـ مشػػػػػػلت ا لػػػػػػكؼ مػػػػػػف ال لسػػػػػػطً ًًف محػػػػػػركمًف مػػػػػػف حقػػػػػػكق ـ الضػػػػػػرمًة   ػػػػػػ   ًك

  كمػػػػػلداـ الضػػػػػوب الوربػػػػػ  ال لسػػػػػطً   محركمػػػػػلن مػػػػػف إم ل ًػػػػػة إ ضػػػػػلق دكلتػػػػػل الكط ًػػػػػة ،ظػػػػػركؼ  ظًوػػػػػة
  (248: 1998)كريـ  

قطوػػت السًلسػػة السػػك ًًتًة تجػػله  لسػػطًف ضػػكطلن بوًػػدان  ػػ  اوتجػػله الموػػل س  ـ4696وػػلـ الم ػػذ ك 
الؿ  ػذه ـ   قد تبدلت السًلسة السػك ًًتًة اػ4691ـ، كبالصة االؿ ال ترة مل بود 4619لسًلسة ملـ 

دة و ضلق دكلػة  مػع تجل ػؿ للضػوب ال لسػطً   ككجػكده كحقكقػل،  ،"إسػراشًؿ"ال ترة الزم ًة مف سًلسة مًؤ
ًكاًػران إلػ. إمػالف التتًًػد  ،إل. تحرؾ محدكد تجػله الق ػًة ال لسػطً ًة ملػ. ًسػلس ً  ػل مضػ لة وجشػًف

  (89: 1968)دباغ   ـ4699مل. حدكد ملـ  المتزاًد للحقكؽ الكط ًة ال لسطً ًة    إقلمة دكلة

وتقػػد ر بمظ ػػر الم حػػلز للق ػػًة ال لسػػطً ًة جػػلق  ػػ  إطػػلًف ظ ػػكر اوتحػػلد السػػك ًت  البلحػػث  ًك
ػة   ػ  السًلسػًة الدكلًػة مسػتقالن  لن كم مػ  ػلمالن  لن ومبػسًلسًة اوتحلد     ػرض تكاجػده بكصػ ل  مػف الرًؤ

 وػللـ  ا مًر ًة، كتحقًقػلن لمصػللحل  ػ  الم طقػة، كلػًس حبػلن  ػ  الق ػًة ال لسػطً ًة ًك سػوًلن لاػدمت ل 
 صلل  داشمة و تكجد  ًل صداقلت داشمة كا  مل تكجد مالوالقلت الدكلًة 

 ثػػػػػػػر اوتصػػػػػػػلوت ال لسػػػػػػػطً ًة السػػػػػػػك ًتًة اقتػػػػػػػرح الػػػػػػػرشًس السػػػػػػػك ًت  إـ ملػػػػػػػ. 4694وػػػػػػػلـ ال ػػػػػػػ  
  (256: 2000)أبػػك عفيفػػة   براًػػر اطػػة سػػالـ لحػػؿ مضػػ لة الضػػرؽ ا كسػػط  11 ػػ   "بربج ًػػؼ لًك ًػػد"

ًحػػد الحقػػكؽ الكط ًػػة الثلبتػػة للضػػوب ال لسػػطً   التػػ  ًجػػب ًف  بكصػػ لت ػػم ت  كؿ مػػرة حػػؽ الوػػكدة 
  .(21: 1997) ياض  ؤاذ بوًف اومتبلر    إطلر التسكًة السًلسًة تي 
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ً ػػد ملػػ.  "بًرج ًػػؼ"ملػػ. لسػػلف الػػزمًـ السػػك ًت   "ال ػػرملًف"بًػػلف مػػف  صػػدرـ 4691ك ػػ  مػػلـ 
قلمة دكلة  لسطً ًة مستقلة  ،مكقؼ اوتحلد السك ًت  تجله حؽ الضوب ال لسطً   ال لمؿ    ا رض كا 

  (1): نت(2011)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني   ملصمت ل القدسـ ك 4699مل. حدكد ملـ 

ـ ًرسؿ غكربلتضكؼ رسللة للرشًس المغرب  الحسف الثل   ً د  ً ل مل. حػؽ 4695 41 14ك   
  (256: 2000)أبك عفيفة  الضوب ال لسطً      إقلمة دكلة مستقلة تحت قًلدة م ظمة التحًرر 

 كًرثة ضرمًة قل ك ًلن لل، تب تـ، كظ كر ركسًل اوتحلدًة 4664ـ بود ا  ًلر اوتحلد السك ًت  مل
اتج ػػت سًلسػػة الػػرشًس  قػػد  (cox, 1998: 45) ؛ركسػػًل اسػػتراتًجًة جدًػػدة ملػػ. المسػػتكل الاػػلرج 

بػكًرس ًلتسػًف ًكؿ رشػًس ركسػ  بوػػد ا  ًػلر اوتحػلد السػك ًت   حػك التقػػلرب مػع الكوًػلت المتحػدة إلػػ. 
 كاتج ػػت ركسػػػًل  حػػك الغػػرب للحصػػػكؿ ملػػ. المسػػػلمدات( 92: 2006شيفتسػػك ا  ) ،حػػد التحػػللؼ مو ػػػل

ركسػػػًل ل ػػػت  ًبػػػكاب ال جػػػرة ًمػػػلـ  عى  ىػػػاوقتصػػػلدًة، بػػػؿ إف ال ػػػغكط ا مًر ًػػػة ضػػػ لت مػػػلمالن مسػػػلمدان دى 
  ا مػػػر الػػػذم ًو ػػػ  تراجػػػع او تمػػػلـ الركسػػػ  بللق ػػػلًل الوربًػػػة (87: 2002)دبابنػػػة  مكاط ً ػػػل الً ػػػكد 

 كالق ًة ال لسطً ًة مل. كجل التحدًد  ،ممكملن 

ل ف مل لبثت ركسًل ًف ملدت إل. ا ت لج سًلسة مغلًرة تمثلت  ػ  دمػـ التكجػل  حػك حػؿ الصػراع 
ػػلن "اوسػػراشًلًة"سػػلًملن، كتضػػجًع م لك ػػلت السػػالـ الوربًػػة  "اوسػػراشًل "الوربػػ   ، ًكمطػػت ا تملمػػلن محكًر

  كربمل (87: 2002)دبابنة  كلـ ًارج دكر ل مف دكر الكسًط حًلؿ الق ًة ال لسطً ًة  ،لق ًة التسكًة
كالحصػػكؿ ملػػ. مػػكطا قػػدـ ل ػػل  ػػ   ،بمسػػؾ الوصػػل مػػف الم تصػػؼً ػػكف ذلػػؾ  ػػ  إطػػلر اسػػتراتًجًت ل 

ػػػد م طقػػػة الضػػػرؽ ا كسػػػط،   ػػػ  مػػػف ج ػػػة و تي  اوصػػػطداـ مػػػع الكوًػػػلت المتحػػػدة ا مًر ًػػػة الحلًػػػؼ ًر
غًر بسًط مف س ل  ل مػف كتبدم تولط  ل مع دكلة اوحتالؿ  ظران لكجكد جزق  ،"وسراشًؿ"اوستراتًج  

ػد موػلداة الوػللـ الوربػ  كاوسػالم  لتحقًػؽ مصػللح ل  ػ  و تي كمف ج ة ًاػرل  ًصؿ سك ًت  ركس ، ًر
 م طقة الضرؽ ا كسط 

إلػ. حػد  جػد ًف مكاقػؼ ركسػًل  ل ػت متقلربػة ـ 1225-ـ1224بلل ظر إل. ال ترة مل بػًف مػلم  ك 
مػف ق ػًة اسػتبولد الػرشًس ًلسػر مكق  ػل بلسػتث لق  ً ًةة تجله الق ػًة ال لسػطقؼ ا مًر ًا بًر مع المك 

،   لف ماتل لن مف المكقؼ ا مًر   كًؤ ػد ملػ. ًف تغًًػب مر ػلت و ًاػدـ مر لت كمدـ التولمؿ مول
 (.60: 2006)الشكبكي  مملًة السالـ 

 ػػػل كف  42بتػػػلًرخ  59 59ك ًمػػل ًتولػػػؽ بػػػللالجشًف ال لسػػطً ًًف صػػػكتت ركسػػػًل ملػػػ. القػػرار رقػػػـ 
ـ الػػػػذم ًؤ ػػػػد ملػػػػ. ًف لالجشػػػػًف ال لسػػػػطً ًًف الحػػػػؽ  ػػػػ  ممتل ػػػػلت ـ التػػػػ  سػػػػلبت ل مػػػػ  ـ 1224كؿ ا 
ـ 1221 41 44 بتػلًرخ 412 59ك ػ  اوًػرادات اآلتًػة م  ػل،  مػل صػكتت ملػ. القػرار رقػـ  "إسراشًؿ"

                                                      
(1) http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3570 (49/2/2016). 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3570
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كالتػػدًرب الم  ػػ  لالجشػػًف  ،كالمػػ   الدراسػػًة للتولػػًـ الوػػلل  ،الػػذم حػػث جمًػػع الػػدكؿ ملػػ. تقػػدًـ ال بػػلت
الصػػػلدر بػػ  س التػػػلًرخ الػػذم ًؤ ػػػد الحلجػػة إلػػػ. إ ضػػػلق  411 59ل ػػب القػػػرار رقػػـ ال لسػػطً ًًف، إلػػػ. ج

حلكلػػت ركسػػًل لوػػب دكر ً بػػر ل ػػل  ػػ  الضػػرؽ ا كسػػط  ػػ  ظػػؿ ك ، جلموػػة القػػدس لالجشػػًف ال لسػػطً ًًف
ػػػلرة حللػػػة الر ػػػكد السًلسػػػ   ػػػ  الم طقػػػة م ػػػدمل قػػػلـ الػػػرشًس الركسػػػ   الد لم طقػػػة  ػػػ  اًمًػػػر بػػػكتف بًز

ـ دمل االل ل إل. مقد مػؤتمر دكلػ   ػ  مكسػ ك لبحػث مملًػة السػالـ، إو ًف ذلػؾ كاجػل 1225 1 19
ػػؽ التػػ  تب ت ػػل اللج ػػة ًً ػػلن ًك ػػد  ،ًكمًر ًػػة "إسػػراشًلًة"مولر ػػةن  ملػػ. دمػػـ ركسػػًل لاطػػة الرطػػة الطًر

بدك ًف "بكتف"  (150: 2005االستراتيجي الفمسطيني  )التقرير م كان داشملن  ً ل ركسًل د الربلمًة الت  تو ًك
ػػػلر  كالحصػػػكؿ ملػػػ. م ل ػػػة ً ثػػػر  ، ػػػلف ًسػػػو. إلػػػ. اسػػػتولدة دكر ركسػػػًل التػػػلًرا  ةمػػػف اػػػالؿ  ػػػذه الًز

    السلحة الدكلًة كقكة  ، لملًة

ة  لسػػطً ًة مسػػتقلة دًبػػت ركسػػًل ملػػ. التت ًػػد مػػف اػػالؿ اللج ػػة الربلمًػػة ملػػ.  ػػركرة إقلمػػة دكلػػ
 (185: 2001)عبد القادر   ًك توًك  ـ ،كمكدة الالجشًف ،ككقؼ اوستًطلف ،ملصمت ل القدس الضرقًةك 

ـ دمػػل المبوػػكث الاػػلص للػػرشًس الركسػػ  لم طقػػة الضػػرؽ ا كسػػط ًل سػػ در 1226ًك ًػػك  12ك ػػ  
غػكث قلشل الم ك ة الولمػة لك للػة لسلطل كؼ إل. موللجة مض الت الالجشًف ال لسطً ًًف، كذلؾ مقب 

  (1): نت(2009)ركسيا اليـك   كتضغًؿ الالجشًف ال لسطً ًًف " لًرف ًبك ًزد"    مكس ك

الق ػًة ال لسػطً ًة ً  ػل تسػو. إلػ. المكاز ػة  ػ  مالقلت ػل  تجػلهتبدك ركسًل مبر مكاق  ػل السًلسػًة 
دار مكقػػػؼ كالكوًػػػلت المتحػػػدة،   ػػػ  و ترغػػػب ب صػػػ ،"إسػػػراشًؿ"كبػػػًف  ،كاوسػػػالمًة ،بػػػًف الػػػدكؿ الوربًػػػة

كبللتػػلل  تػتثر الوالقػػلت  ،مػف ق ػػًة الالجشػًف اضػػًةن مػف التصػػلدـ مو ػل "إسػػراشًؿ"ًر  إزاق مسػشكلًة صػ
بً  مػػل سػػًمل إذا ملم ػػل ًف  ػػ  ركسػػًل ضػػًرحة م مػػة مػػف الًرسػػمللًًف الً ػػكد الػػذًف ل ػػـ تػػتثًر قػػكم ملػػ. 
ػػد ركسػػًل ًف تاسػػر مالقلت ػػل مػػع حل لش ػػل مػػف الػػدكؿ الوربًػػة  اوقتصػلد الركسػػ ، كمػػف ج ػػة ًاػػرل و تًر

مػػف الكسػػط مبػػر تصػػًرحلت ل بت  ػػل مػػع  لػػذا   ػػ  تمسػػؾ الوصػػل ؛كاوسػػالمًة  ػػ  م طقػػة الضػػرؽ ا كسػػط
كربمل  ػذا مػل ً سػر مػدـ طػرح  ،كدمكات ل ب ركرة التزاـ ا طراؼ ب ذه القرارات ،قرارات الضرمًة الدكلًة

 ركسًل ًًة مبلدرات تتولؽ بحؿ ق ًة الالجشًف 

 خامسان: مكقؼ دكؿ عدـ االنحياز:
بللق ػًة ال لسػطً ًة  ـ4694اد مػلـ ا تمت حر ة مػدـ او حًػلز م ػذ مػؤتمر قمت ػل ا كؿ  ػ  بلغػر 

كزراق الالرجًػة،  ـالمػؤتمرات التػ  مقػدت ل سػكاق ملػ. مسػتكل القمػة، ً جمًػعكتكاصؿ  ذا او تملـ    
ػد  ،كتكصػًلت ،كصدر مػف  ػذه اوجتملمػلت  ل ػل مقػررات ،مل. مستكل م تب الت سًؽ ًـ كبًل ػلت تًؤ

                                                      
(1) 

https://arabic.rt.com/news/30806/ (9/5/2016). 

https://arabic.rt.com/news/30806/
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 ،كالتكصػػًلت ،ت م ػػلمًف  ػػذه المقػػرراتحقػػكؽ الضػػوب ال لسػػطً  ، كمػػف  ػػم  ل حػػؽ الوػػكدة، كتمًػػز 
 كالبًل لت بللتصلمد الملحكظ لصلل  الحقكؽ ال لسطً ًة 

ـ  ػػ  بلغػػػراد  ػػػلقش قػػلدة مػػػدـ او حًػػلز المضػػػ لة ال لسػػػطً ًة، 4694 ػػ  مػػػؤتمر القمػػة ا كؿ مػػػلـ 
 ،كاقوًػةكاحدة مف المض الت الدكلًة الدقًقة الت  تحتلج إلػ. ممػؿ سػًرع ًقػـك ملػ. المسػؤكلًة كالك  ل  

دكف "اوستولدة ال لملة لجمًػع الحقػكؽ الالصػة بللضػوب الوربػ   ػ  ًكمل كا    بًل  ـ الاتلم  ً  ـ ًي  ًؤ
" كتػتت  ً مًػة  ػذا التتًًػد بت ػل صػدر  ػ  كقػت  ػلف كقرارات ػل  لسطًف ك ػؽ ًح ػلـ مًثػلؽ ا مػـ المتحػدة

ض ك ؽ ح ـ ال قرة  بل و ًتحدث إو مف حقكؽ الالجشًف ال لسطً ًًف    الوكدة ًك التوًك الوللـ  لل تقًر
  (14: 1973)شعت  ـ 4616الصلدر مف الجموًة الولمة    ملـ  461مف القرار  (44)

 او حًػػػػلز  ػػػػ   ل ل ػػػػل الم وقػػػػد  ػػػػ  ال تػػػػرة مػػػػف ك ػػػػ  اوجتمػػػػلع الػػػػكزارم لم تػػػػب ت سػػػػًؽ دكؿ مػػػػدـ
 ،حًػػػث ً ػػػد الػػػكزراق ملػػػ. دمػػػـ الحر ػػػة ال لمػػػؿ ،اسػػػتتثرت  لسػػػطًف بقػػػرار اػػػلص ـ4695 1 49-46

كال ولؿ لم ظمة التحًرر ال لسطً ًة      لل ل المضركع للحصكؿ مل. حقكؽ الضوب ال لسطً   سػًمل 
قلمة سلطة الضوب الكط ًة ب ؿ الكسلشؿتلؾ الالصة بللوكدة كتقًرر المصًر كالسًلدة كاوس   تقالؿ كا 

ب ل ل ػل اتاػذت الػدكؿ ا م ػلق مكق ػلن را  ػلن ًً لن ـ الم وقد 4696   مؤتمر القمة السلدس ملـ 
 - "إسراشًؿ"   إضلرة لمول دة  لمب دً ًد بًف مصر ك –ل ؿ اوت لقًلت الجزشًة، كالمول دات الم  ردة 

لحقػػػػكؽ الوربًػػػػة كالضػػػػوب ال لسػػػػطً  ، كلمبػػػػلدئ مًثػػػػلؽ م ظمػػػػة الكحػػػػدة التػػػػ  تيضػػػػ ؿ ا ت ل ػػػػلن صػػػػلرالن ل
قًة، كمًثلؽ ا مـ المتحدة كالقرارات الموتمػدة  ػ  المحل ػؿ الدكلًػة حػكؿ الق ػًة ال لسػطً ًة التػ   ،او ًر

وًؽ مطػلمع الضػوب ال لسػطً    ػ  الوػكدة إلػ. بػالده ك ػ  تقًرػر مصػًره ب  سػل، ًكصػدرت القمػة بًل ػلن تي 
ل بدقػػة مكقػػؼ حر ػػة مػػدـ او حًػػلز مػػف الق ػػًة بجػػالق كك ػػكح لػػـ ًسػػبؽ ل مػػل مثًػػؿ، إذ ً ػػد بلػػكرت  ًػػ
مػػػلرس الضػػػوب ال لسػػػطً   حقكقػػػل غًػػػر مم ػػػف إذا لػػػـ ًي  "اوسػػػراشًل "ًف حػػػؿ الصػػػراع الوربػػػ  "المػػػؤتمر 

ػػر المصػػًر، ك ػػ  إقلمػػة  ػػة تقًر الكط ًػػة غًػػر القلبلػػة للتصػػرؼ، بمػػل  ػػ  ذلػػؾ الحػػؽ  ػػ  الوػػكدة، ك ػػ  حًر
 ، كمبػػر المػػؤتمر مػػف قلقػػل إزاق التصػػلمد المسػػتمر لالمتػػداقات"الدكلػػة ال لسػػطً ًة المسػػتقلة  ػػ   لسػػطًف

مملًػة إبػلدة حقًقًػة  بم زلػة كمػٌد ل ،الكحضًة مل. ماًملت الالجشًف ال لسطً ًًف    لب ػلف "اوسراشًلًة"
   (164: 1984)أنيس  للضوب ال لسطً      لب لف 

ـ،  قد قرر مؤتمر 4691مدـ او حًلز  حك الق ًة ال لسطً ًة ملـ  حدث تطكر م ـ لدكؿ حر ة
ـ تضػ ًؿ 4691القمة السلبع لرؤسلق دكؿ كح كملت حر ة مدـ او حًلز، الذم مقػد  ػ   ًػكدل   مػلـ 

 لج ػػػة  لسػػػطًف ملػػػ. مسػػػتكل رؤسػػػلق الػػػدكؿ كالح كمػػػلت للومػػػؿ مػػػع ماتلػػػؼ القػػػكل المػػػؤثرة  ػػػ  ال ػػػزاع 
 كضػػػػلمؿ  ػػػػ  الضػػػػرؽ ا كسػػػػط، التػػػػ  مػػػػف  ،كداشػػػػـ ،حقًػػػػؽ سػػػػالـ مػػػػلدؿ ػػػػ  الضػػػػرؽ ا كسػػػػط مػػػػف ًجػػػػؿ ت
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تػػػل   الوػػػكدة  ل  ػػػكحقػػػ ،كسػػػًلدتل  ػػػ  كطػػػف مسػػػتقؿ ،ضػػػت  ل تم ػػػًف الضػػػوب ال لسػػػطً   مػػػف مملرسػػػة حًر
(nam  2002)(1): نت  

ػػؿ  ـ ً ػػد الػػكزراق 4669ك ػػ  المػػؤتمر الثػػل   لػػكزراق دكؿ مػػدـ او حًػػلز الم وقػػد ب ًػػكدل    ػػ  ًبًر
 دمم ػػـ ال لمػػؿ ل  ػػلؿ المضػػركع للضػػوب ال لسػػطً    ػػ  الحصػػكؿ ملػػ. حقكقػػل غًػػر القلبلػػة للتصػػرؼ، 

قلمػػػػة دكلتػػػػل المسػػػػتقلة ،كممتل ػػػػلت ـ ،بمػػػػل  ػػػػ  ذلػػػػؾ الحػػػػؽ  ػػػػ  الوػػػػكدة إلػػػػ. دًػػػػلر ـ ػػػػر المصػػػػًر كا    كتقًر
(nam  1997)كتػػـ التت ًػػد ملػػ. ذات الم ػػمكف  ػػ  البًػػلف الاتػػلم  وجتمػػلع كزراق الرجًػػة(2): نػػت  ، 

كرؾ     الم وقدكرؤسلق ك كد حر ة مدـ او حًلز   (3).: نت(nam  1999) ـ4666سبتمبر  11    ًًك

 حػك تت ًػد اتجله القرارات الالصة بللق ًة ال لسطً ًة    مؤتمرات دكؿ مدـ او حًلز  ػلف ًسػًر 
كثلبتة بػًف الضػوب ال لسػطً    ،ككجكد رابطة قكمًة كثًقة ،حؽ الضوب ال لسطً      الوكدة إل. كط ل

  (15: 1973)شعت  ًكرض  لسطًف 

 سادسان: مكقؼ الدكؿ العربية كاإلسالمية:
تراكحت سًلسة ا  ظمػة الوربًػة  ػ  التولمػؿ مػع الالجشػًف، بػًف مػ ح ـ حقػكؽ المكاط ػة  مػل  ػ  
ا ردف، مػػف ج ػػة، ككصػػلت إلػػ. حػػٌد حرمػػل  ـ مػػف مػػدد مػػف حقػػكق ـ المد ًػػة  مػػل  ػػ  لب ػػلف، مػػف ج ػػة 

كحلكلػػت بوػػض ا  ظمػػة الوربًػػة تكظًػػؼ الكجػػكد ال لسػػطً   سًلسػػًلن ًكم ًػػلن لصػػللح ل، مسػػتغلة  ،ًاػػرل
ف ككقػػع ال لسػػطً ًكف  ػػ  ًحًػػل ،صػػوكبة ًك ػػلم ـ كاحتًلجػػلت ـ؛  مػػل حػػدث  ػػ  سػػكًرة كالوػػراؽ كلًبًػػل

ػت ،ًارل  حًة الاال لت الداالًػة المحلًػة ًك الوربًػة  مػل حػدث  ػ  الوػراؽ كلب ػلف،  ،كسػكًرة ،كال ًك
بً مػػػل اسػػػت لدت مػػػدد مػػػف البلػػػداف إًجلبًػػػلن مػػػف الكجػػػكد  ،كد وػػػكا ًثمػػػلف ًاطػػػلق ارت ب ػػػل زممػػػلؤ ـ ًحًل ػػػلن 

كبلػػداف  ،  ا ردفم مػػة  ػػ     ػػت ل كممرا  ػػل، اصكصػػلن  ػػ ًدكاره ال لسػػطً  ، حًػػث  ػػلف لل لسػػطً ًًف 
  (16: 2015)صال   الالً  

ػػػة السًلسػػػًة للػػػدكؿ  ،إف ق ػػػًة الالجشػػػًف تح ػػػر كتتوػػػرض لحػػػلوت مػػػف المػػػد كالجػػػزر  ػػػ  الرًؤ
الوربًػػػة بللمقػػػدار التػػػ  تحػػػل ظ  ًػػػل  ػػػذه الق ػػػًة ملػػػ. مصػػػلل   ػػػؿ دكلػػػة، ك ػػػك ضػػػ ق م  ػػػـك  ػػػ  ملػػػـ 

لسلبًة    تتثًر ق ًة الالجشًف ال لسطً ًًف    الوالقلت الدكلًة كالسًلسًة، إو ًف  لظـ اوًجلبًة ًك ا
كالمتمثلة بم ظمة التحًرر ال لسطً ًة،  ،ب ًة الم طقًة سًلسًلن  ك مرجوًة مجلمًع الالجشًف ال لسطً ًًف

 بقػػدر مػػل ت ػػكف الم ظمػػة م سػػجمة كمتكا قػػة مػػع  ظػػلـ مػػل بقػػدر مػػل ًتػػً  ذلػػؾ لتػػتثًر إًجػػلب  لالجشػػًف 
  (8-7)حمكد  د. ت :  ًلس  للدكلة الت  ًوًضكف  ً ل، كالو س صحً ال لسطً ًًف    القرار الس

                                                      
(1) 

http://www.nam.gov.za/minmeet/cob254a.ht  (49/2/2016). 

(2) 
http://www.nam.gov.za/minmeet/delhi2.htm#Palestine (49/2/2016). 

(3) 
http://www.nam.gov.za/minmeet/newyorkcom.htm (49/2/2016). 

http://www.nam.gov.za/minmeet/cob254a.ht
http://www.nam.gov.za/minmeet/delhi2.htm#Palestine
http://www.nam.gov.za/minmeet/newyorkcom.htm
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قػراران  ػ  دكرتػل ا ربوػًف ًػ ص ملػ. تت ًػد حػؽ ـ اتاذ مجلػس الجلموػة الوربًػة 4691   ًًلكؿ 
ػػػر المصػػػًر ب  سػػػل ،الضػػػوب ال لسػػػطً    ػػػ  بػػػالده  كمملرسػػػة حقكقػػػل الكط ًػػػة  لملػػػة  ،كتم ً ػػػل مػػػف تقًر

  (137: 2000)أبك عفيفة  

ـ ًسست الجلموة الوربًة "مؤتمر المضر ًف مل. ضشكف ال لسطً ًًف  ػ  الػدكؿ 4691ك   ًك ًك 
ولملػة ال لسػطً ًًف  ػ  الػدكؿ الوربًػة، الػذم  ػص الوربًة الم ً ة"  تـ االلل اوت لؽ مل. بركتك كؿ مي 
 ػػل ًسػػكة كاوسػػتاداـ  ػػ  الدكلػػة التػػ  ًوػػًش  ً ،ملػػ. احت ػػلظ ال لسػػطً   بج سػػًتل مػػع حقػػل  ػػ  الومػػؿ

حسب مصلحت ـ  كالداكؿ كالاركجقًمًف    الدكلة المو ًة الس ر بمكاط ً ل، كمف حؽ ال لسطً ًًف المي 
دكف ًًػة موكقػلت، ًكف ًيم حػكا كثػلشؽ صػللحة للسػ ر، كًيولمػؿ ًصػحلب  ػذه الكثػلشؽ مولملػة رملًػػل دكؿ 

بركتك ػػػكؿ  ػػػؿ مػػػف ا ردف، كقػػػد كا ػػػؽ ملػػػ.  ػػػذا ال ،الجلموػػػة الوربًػػػة   سػػػ ل بضػػػتف التتضػػػًرات كاوقلمػػػة
ػت،  ،الػًمفك مصػر، ك الوراؽ، ك ، ةسكًرك السكداف، ك الجزاشر، ك   ،لًبًػلك لب ػلف، ك كتح ػظ ملًػل  ػؿ مػف ال ًك

تل ًػػل، ك ًمػػل بلل سػػبة لقطػػر،  ،كامت وػػت مػػف اومػػالف مػػف ًرً ػػل  ػػؿ مػػف المغػػرب كالسػػوكدًة ميمػػلف، ك مكًر
 ػػ    ػػذه الػػدكؿ لػػـ ت ػػف م ػػكنا  ػػ  الجلموػػة  القمػػرجػػزر ك جًبػػكت ، ك الصػػكملؿ، ك البحػػًرف، ك اومػػلرات، ك 

 ل ػػت م ػػكنا قبػػؿ تكقًػػع  ًمػل بقًػػة الػػدكؿ الوربًػػة التػػ  ،، كبوػػد داكل ػػل الجلموػػة لػػـ تولػػف مػػف ًرً ػػلحً ػل
  ـ4695ؿ  ػػػػ  الربػػػػلط مػػػػلـ البركتك ػػػػكؿ،  لػػػػـ تح ػػػػر اجتمػػػػلع كزراق الالرجًػػػػة الػػػػذم ًقػػػػٌر البركتك ػػػػك 

  (149-148: 1996)خير  

ك ػػ  الػػدكؿ التػػ   ،لؿ الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف  ػػ  الػػدكؿ الوربًػػة بضػػ ؿ مػػلـل ػػف مػػف ً ظػػر إلػػ. حػػ
ولملػة ماتل ػة تلمػلن مػف تلػؾ الميقػرة  ػ  البرتك ػكؿ، الصػة كا قت ملػ. البركتك ػكؿ بضػ ؿ اػلص ًػرل مي 

ل. تلؾ الدكؿ حًث المول لة الت  و تيكصؼ  ،كداكل ـ ، ًمل ًتولؽ بس ر ـ  كاركج ـ مف كا 

غللبػػػلن مػػػل تؤًػػػد امتمػػػلد إطػػػلر الضػػػرمًة الدكلًػػػة  ًمػػػل ًاػػػص حػػػؿ ق ػػػًة الالجشػػػًف الػػػدكؿ الوربًػػػة 
 إو ً  ػػػػل ًثبتػػػػت مجز ػػػػل حتػػػػ. اآلف  ػػػػ  ال ػػػػغط ملػػػػ. المجتمػػػػع الػػػػدكل  لت  ًػػػػذ القػػػػرارات  ،ال لسػػػػطً ًًف

 ، كربمػػػػل  ػػػػذا مػػػػل جوػػػؿ بوػػػػض الزممػػػػلق الوػػػػرب ًطرحػػػػكف(455: 2008)حسػػػػاكم  الدكلًػػػة ذات الوالقػػػػة 
م  ػػػل:  ،ق ػػػًة الالجشػػػًف، حًػػػث طػػػرح بو ػػػ ـ مضػػػلًرع تتولػػػؽ بق ػػػًة الالجشػػػًفبوػػػض المضػػػلًرع لحػػػؿ 

 (71: 2003)العاركرم  
ز  ًػػػل ملػػػ. تطبًػػػؽ ـ، الػػػذم رٌ ػػػ4651 مضػػػركع الػػػرشًس المصػػػرم جمػػػلؿ مبػػػد ال لصػػػر مػػػلـ  4

 ـ 4619لولـ  461كقرار  ،ـ4619لولـ  494القرارات الدكلًة الصة القرار 
ًلػؼ وجػا  152ـ، الػذم ًق ػ  بتػكطًف 4655لـ مضركع الرشًس السكرم حسػ   الػزمًـ مػ  1

  ة   سكًر
لػػػث مسػػػلحة ـ الػػػذم ًق ػػػ  ب رجػػػلع ثي 4695اقتػػػراح الػػػرشًس التك سػػػ  الحبًػػػب بكرقًبػػػة مػػػلـ   1

 مل. ًف تتـ الوكدة إلً ل  "إسراشًؿ"ا را   الت  احتلت ل 
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ـ إلػػػ. ًمػػػل ف 4699ـ الػػػذم ًق ػػػ  بوػػػكدة  ػػػلزح  مػػػلـ 4691مضػػػركع الملػػػؾ حسػػػًف مػػػلـ   1
 ـ مف ًجؿ تحقًؽ اوستقرار 4619ت جًر ـ، كتطبًؽ القرارات الدكلًة مل. وجش  ملـ 

ض ،الػػػذم ًت ػػػمف حػػػؽ ال لسػػػطً ًًف  ػػػ  الوػػػكدة مضػػػركع الملػػػؾ   ػػػد  5 ًم تطبًػػػؽ  ،ًك التوػػػًك
  461القرارات الدكلًة الصة القرار 

ـ  ػػػ  الػػػدار البً ػػػلق بػػػللمغرب قػػػرر 4695قػػػدت  ػػػ  سػػػبتمبر ك ػػػ  القمػػػة الوربًػػػة الثللثػػػة التػػػ  مي 
كمقلكمػػة محػػلكوت تصػػ ًة  ،كالمحل ػػؿ الدكلًػػة ،مػػـ المتحػػدةا الزممػػلق الوػػرب ك ػػع اطػػة للتحػػرؾ  ػػ  

ـ مقػػد الرؤسػػلق الوػػرب قمػػت ـ السػػلبوة  ػػ  الربػػلط، التػػ  تػػـ  ً ػػل 4691ق ػػًة الالجشػػًف، ك ػػ  ً تػػكبر
ػػر ال لسػػطً ًكًػػدكا إقلمػػة  ، ًة  ػػ  الممثػػؿ الضػػرم  كالكحًػػد للضػػوب ال لسػػطً  اوقػػرار بػػتف م ظمػػة التحًر

ػػر ملػػ.  رض  لسػػطً ًة ًػػتـ تحًرر ػػل،  مػػل تػػـ تحدًػػد ال ػػدؼ ًًػػة ًالسػػلطة الكط ًػػة بقًػػلدة م ظمػػة التحًر
كاسػتولدة الحقػكؽ الكط ًػة للضػوب ال لسػطً    ،ـ4699را ػ  الوربًػة المحتلػة مػلـ ا المرحل  بتحًرر 

 التحًرر  ك ؽ مل تقرره م ظمة

ك ػػلف للػػدكؿ الوربًػػة مكاقػػؼ ثلبتػػة مػػف ق ػػًة الالجشػػًف تمثلػػت  ػػ  قػػرارات القمػػـ الوربًػػة المتتللًػػة 
كقمػة تػك س ـ، 4699قمػة بغػداد مػلـ  :م  ػل –قدت،  قد ً ػد الزممػلق الوػرب  ػ  ً ثػر مػف قمػة الت  مي 
  جػػػك ر ك ػػػ ،ف الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة ق ػػػًة مربًػػػة مصػػػًًرةًملػػػ.  -ـ 4692ـ كقمػػػة ممػػػلف 4696

ًك ػدكا ملػ. اولتػزاـ بلسػتولدة الحقػكؽ  ،كو ًجكز  م طرؼ مرب  الت لزؿ مػف ذلػؾ ،الصراع مع الودك
 قلمة الدكلة المستقلة كا   ،كتقًرر المصًر ،الكط ًة للضوب ال لسطً   بمل    ذلؾ حقل    الوكدة

مضػػركع  كتب ػػكا ،مدً ػػة  ػػلسب ةـ مقػػد الزممػػلق الوػػرب القمػػة الوربًػػة الثل ًػػة مضػػر 4691 ػػ  مػػلـ ك 
 ػػص  ػػ  ب ػػده الرابػػع ملػػ.  حًػػث، "اوسػػراشًل "الملػػؾ   ػػد بمبلدشػػل الثمل ًػػة ًسلسػػلن لحػػؿ الصػػراع الوربػػ  

كحػؿ مضػ لة الالجشػًف  ،كمملرسة حقكقل الكط ًة الثلبتة ،تت ًد حؽ الضوب ال لسطً      تقًرر مصًره
ض مف و ًرغب    الوكدة    (1): نت(arableaguesummit  2013)كتوًك

جلموػػػة الػػػدكؿ الوربًػػػة ات لقًػػػة بو ػػػكاف: "اوت لقًػػػة ا م ػػػلق بدكؿ الػػػـ كقوػػػت 4661 1 19 ػػػ  
ولملػة الوربًة لت ظًـ ًك لع الالجشًف" كا قت  ً ل الدكؿ الوربًة مل. بذؿ  ؿ مل  ػ  كسػو ل ل ػملف مي 

بػػػلومالف الوػػػللم  ولملػػػة ا جل ػػػب، كالتزمػػػت  ػػػذه الػػػدكؿ ولملػػػة تاتلػػػؼ مػػػف مي الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف مي 
ـ، كبللو ػػػػد الػػػػدكل  للحقػػػػكؽ المد ًػػػػة كالسًلسػػػػًة الصػػػػلدر مػػػػلـ 4619لحقػػػػكؽ او سػػػػلف الصػػػػلدر مػػػػلـ 

  (2)ـ4654كبلت لقًة ج ًؼ لولـ  ،كالثقل ًة ،كاوجتملمًة ،ـ، كبللو د الدكل  للحقكؽ اوقتصلدًة4699

                                                      
(1) http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/arabic/arab-league.html (45/2/2016). 

(2)
( 424د ع ) 5196الػػدكؿ الوربًػػة ك ػػؽ قػػراره رقػػـ  اوت لقًػػة الوربًػػة لت ظػػًـ ًك ػػلع الالجشػػًف  ػػ  الػػدكؿ الوربًػػة، الصػػلدرة مػػف مجلػػس جلموػػة 

 ـ 4661 1 19بتلًرخ  1ج

http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/arabic/arab-league.html
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 بتػػػػػػػلًرخالمغػػػػػػػرب قػػػػػػػد اجتمػػػػػػػلع للج ػػػػػػػة القػػػػػػػدس  ػػػػػػػ  ملػػػػػػػ. طلػػػػػػػب القًػػػػػػػلدة ال لسػػػػػػػطً ًة مي  ب ػػػػػػلقن ك 
ال تقػػػػلص مػػػػف السػػػػًلدة لًكمل ػػػػت اللج ػػػػة  ػػػػ  بًل  ػػػػل الاتػػػػلم  ر  ػػػػ ل  ًػػػػة محلكلػػػػة  ،ـ1222 9 19

ال لسطً ًة مل. القدس الضرقًة، كدمت جمًع دكؿ الوػللـ إلػ. اومتػراؼ بللدكلػة ال لسػطً ًة كملصػمت ل 
حكؿ مػكدة الالجشػًف  461كالقرار رقـ  ،119ك 111كطللبت بتطبًؽ قرارم ا مـ المتحدة رقـ  ،القدس

  (1): نت(2004)نك ؿ   ال لسطً ًًف

سػػت دة إلػ. ً  ػػلر ـ تب ػػت الجلموػة الوربًػة  ػػ  قمػة بًػػركت المبػلدرة الوربًػة المي 1221 ػ  مػلرس ك 
ػز، تلػؾ ا   ػلر التػ  الػت  ػ  صػًغت ل ا كلًػة مػف  كل  الو ػد السػوكدم ا مًػر مبػد او بػف مبػد الوًز

ك ك مل ًثلر جدون ملػ. ً ثػر مػف  ،كحق ـ    الوكدة إل. دًلر ـ كممتل لت ـ ،ق ًة الالجشًفإضلرة ل ةًً
ا مػكر  اسػتقرت لقضلت كاسوة بًف كزراق الالرجًة الورب تح ًران للقمػة كبود مي  ،صوًد رسم  كضوب 

إلػ.   قػد  صػت المبػلدرة ملػ. "التكصػؿ ،سجلت ا ت لسة بحػؽ مػكدة الالجشػًف كتوػدًلن ملًػل ةمل. صًغ
 ت ػػػػؽ ملً ػػػػل ك قػػػػل لقػػػػرار الجموًػػػػة الولمػػػػة لرمػػػػـ المتحػػػػدة حػػػػؿ مػػػػلدؿ لمضػػػػ لة الالجشػػػػًف ال لسػػػػطً ًًف ًي 

"   مػل  صػػت  ػ  ب ػد آاػػر ملػ. " ػملف ر ػػض  ػؿ ًضػ لؿ التػػكطًف ال لسػطً   الػذم ًت ػػل . 461رقػـ 
ك ػ  موػرض ت سػًر القػرار  ػ  المػؤتمر الصػح   الػذم  ،كالك ع الالص    البلداف الوربًػة الم ػً ة"

"ًػدمك  حػد حلػًف  مػل   ك ػل، 461ًمقب القمػة، تب ػ. الػكزراق الوػرب الت سػًر الرسػم  ا رد ػ  للقػرار 
ـ الت   صت 4661وحقلن لمول دة كادم مربة ملـ  دوالوكدة ًك التوكًض"  ململ ًف الت سًر ا رد   ًي 

ك ػك مػل قػد  ،قًمػًف  ػ  ا ردفًف التكطًف  ك الحؿ لق ػًة الالجشػًف المي بك كح    ب د ل الثلمف مل. 
 (11-10: 2003)حمادة  تـ بلل وؿ 

 ػػػك تحػػػكؿ اطًػػػر  ػػػ   461ًػػػرل البلحػػػث ًف  ػػػذا الت سػػػًر مػػػف قبػػػؿ الػػػدكؿ الوربًػػػة للقػػػرار رقػػػـ 
ؿ الوربًػة ت ػلزؿ صػًر  مػف الػدك  زلػة ، ك ػك بمكآلًت ػل المكقؼ الورب      ً ًة موللجة ق ػًة الالجشػًف
ـ تجله  ذه الق ًة،   ي  "اوسراشًلًة"ً سجـ مع الرؤًة  ملمف حؽ الالجشًف    الوكدة إل. دًلر ـ، ك ك 

ػػدكف مػػف حًػػث المبػػدً ملػػ. مضػػركع التػػكطًف، بلو ػػل ة إلػػ. ذلػػؾكا قػػكف كًي بػػذلؾ ًي   ػػ ف  ػػذا الت سػػًر  ؛ًؤ
كت سػػًرات ل للقػػرار الصػػة ت سػػًرات الػػداشرة القل ك ًػػة  ،ًتوػػلرض مػػع القػػرارات الصػػلدرة مػػف ا مػػـ المتحػػدة

كو  ،ض ؿ بدًالن مف حؽ الوػكدةلرمل ة الولمة لرمـ المتحدة الت  ً دت جمًو ل مل. ًف التوكًض و ًي 
  مؿ لل بؿ  ك مي  ؛سقطلكو ًي  ،لغًلًي 

سػالمًة مرات القمػـ اوملػ. صػوًد الػدكؿ اوسػالمًة بػرزت مكاق  ػل مػف ق ػًة الالجشػًف  ػ  مػؤتك 
ضػػًر إلػ.  ػػركرة مػكدة الالجشػػًف ال لسػطً ًًف إلػػ. ًكطػل  ـ  ػػ  ًم حػؿ للق ػػًة التػػ   ل ػت تي المتولقبػة 
 ،ـ4691 مػػلـ كمػػف  ػػذه المػػؤتمرات: مػػؤتمر القمػػة اوسػػالم  الثػػل    ػػ  و ػػػكر ببل سػػتلف ،ال لسػػطً ًة

، كالاػػػلمس  ػػػ  ـ4691ـ، كالرابػػػع  ػػػ  المغػػػرب مػػػلـ 4694كالمػػػؤتمر الثللػػػث  ػػػ  م ػػػة الم رمػػػة مػػػلـ 
                                                      
(1) 

 http://www.mnofal.ps/ar/2004/09 (4/3/2016). 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%90%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%90%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A9/
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ػػػت مػػػلـ  ـ، 4661ـ، كالسػػػلبع  ػػػ  المغػػػرب 4664ـ، كمػػػؤتمر القمػػػة السػػػلدس  ػػػ  السػػػ غلؿ 4699ال ًك
ـ، حًػػث 1222 مػػلـ ك ػػذلؾ اػػالؿ المػػؤتمر التلسػػع  ػػ  الدكحػػة الم وقػػدة ،ـ4669كالثػػلمف  ػػ  ط ػػراف 

ت ًػد ملػ.  ػركرة جػددكف التكغًر ل مف القمـ الالحقػة ًي  ، لف زمملق الدكؿ اوسالمًة     ؿ  ذه القمـ
تم ًف الضػوب ال لسػطً   مػف مملرسػة حقكقػل الكط ًػة غًػر القلبلػة للتصػرؼ، بمػل  ً ػل حقػل  ػ  الوػكدة 

ػػػر المصػػػًر قلمػػػة دكلتػػػل المسػػػتقلة ملػػػ. ًرض كط ػػػل كملصػػػمت ل القػػػدس ،كتقًر كضػػػرمًة   لحػػػل  ػػػد  ؛كا 
قػدمت ل حقػل  ػ  الوػكدة ك ػ  م ،جؿ استرداد حقكقل الكط ًة المضػركمة ال لملػةًاوحتالؿ الص ًك   مف 

الػػػدكؿ ا م ػػػلق التػػػ  ًقلمػػػت مالقػػػلت مػػػع  تػػػـ دمػػػكة ـ1222قمػػػة الدكحػػػة مػػػؤتمر ك ػػػ    إلػػػ. كط ػػػل
ككقػؼ التطبًػع مو ػل حتػ. تقػـك بت  ًػذ قػرارات ا مػـ المتحػدة الالصػػة  ،إلػ. قطػع  ػذه الوالقػة "إسػراشًؿ"

  (1): نت(oic  2000) كالالجشًف ،كالقدس، بق ًة  لسطًف

كالق ػػػًة  ،اوسػػػتوراض السػػػلبؽ لمكاقػػػؼ الػػػدكؿ الوربًػػػة مػػػف ق ػػػًة الالجشػػػًف بضػػػ ؿ اػػػلصمػػػف 
كظلػػت  ،"إسػػراشًؿ"الحػػظ ًف الػػدكؿ الوربًػػة حل ظػػت  ػػ  البداًػػة ملػػ. مكاق  ػػل مػػف ال لسػػطً ًة ممكمػػلن، ًي 
ًك إقلمػػة ًًػػة مالقػػلت مو ػػل، بلو ػػل ة إلػػ. ر ػػض ًًػػة مضػػلًرع دكلًػػة ًك إقلًمًػػة  ،تػػر ض اومتػػراؼ ب ػػل

الحػظ ًك تصػ ًة ق ػًت ـ كحق ػـ  ػ  الوػكدة لػدًلر ـ التػ   يجػركا م  ػل، كًي  ،ت دؼ إل. تكطًف الالجشًف
ًً ػػػػلن ًف جلموػػػػة الػػػػدكؿ الوربًػػػػة ظلػػػػت محل ظػػػػة ملػػػػ.   ػػػػس المبػػػػلدئ كا سػػػػس الالصػػػػة بػػػػػللالجشًف 

كاوتصػلؿ  ،ـ، ًكبرز ػل: ال ضػلط  ػ  المحل ػؿ الدكلًػة4619التػ  ًقرت ػل بوػد   بػة ًمال  ـ طً ًًف ك ال لس
بل طراؼ الدكلًة لػدمـ مطللػب الالجشػًف  ػ  مػل ًتولػؽ بػللوكدة كاسػتولدة ًمال  ػـ، كالمطللبػة بلحتسػلب 

ف الػدكؿ الوربًػة إًجلر اومػالؾ الوربًػة مػف ال تػرة السػلبقة كالمقبلػة إلػ. ًف تيحػؿ مضػ لة الالجشػًف، إو ً
كظ ر ذلؾ    طبًوة المضلًرع الت  طرح ل بوض الزمملق  ،ًاذت ضًشلن  ضًشلن تتراجع مف  ذه الثكابت

الورب مف ج ة، ك   المبلدرة الوربًة الت  است دت مل. ً  لر كل  الو د السوكدم ا مًر مبد او بػف 
  مف ج ة ًارل الالص بللالجشًف  461مبد الوًزز، كالت سًر الاطًر للقرار 

 ذا التراجع    المكاقؼ الوربًة إل.  وؼ الدكؿ الوربًػة كاوسػالمًة  ػ   ػرض سًلسػلت وكد كً
كلػػػًس  ،م لصػػػرة للحقػػػكؽ ال لسػػػطً ًة  ػػػ  السػػػلحة الدكلًػػػة التػػػ  توتمػػػد ملػػػ. لغػػػة المصػػػلل  بػػػًف الػػػدكؿ

كمػف جل ػب آاػر   لل و لق لػًس ل ػـ م ػلف  ػ  السػلحة الدكلًػة  ػذا مػف جل ػب، ؛الوكاطؼ كاوستجداق
 قػػد ًيجػػؿ البحػػث  ػػ  ق ػػًة الالجشػػًف كحق ػػـ  ػػ   ،ف ملك ػػلن ً ثػػر مػػف الملػػؾك لػػف ً ػػكف الوػػرب كالمسػػلم

كبللتلل  مػلداـ ال لسػطً ًكف و ًتطرقػكف ل ػذه  ،إل. م لك لت الك ع ال  لش  ًكسلكالوكدة ك قلن وت لؽ 
 ػػ ف  ؛رة تمػػس ب ػػذه الق ػػًةبػػؿ إف بوػػض قًػػلدات ـ طرحػػكا مضػػلًرع اطًػػ ،الق ػػًة  ػػ  الكقػػت الحل ػػر

 الورب لف ًبلدركا بتب    ذه الق ًة 

                                                      
(1) 

http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=93&p_ref=36&lan=ar (45/2/2016). 

http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=93&p_ref=36&lan=ar
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 المكقؼ الفمسطينيسابعان: 
بلل سبة للمكقؼ ال لسػطً   سًت ػ  جلًػلن م ػد الحػدًث مػف تطػكر ا داق الدبلكملسػ  ال لسػطً   

    توًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف 

ل ف بللمجمؿ تمًز المكقؼ ال لسطً   الرسم  بلستمرار بللتمسؾ بحؽ الوكدة، كلـ ًظ ػر الالػؿ 
إو    ات لؽ ًكسلك، حًث تـ تتجًؿ ق ًة الالجشًف إل. م لك لت الك ع ال  لش ، كلـ ًقتصر ا مر 

مت ـ الرشًس ك   مقدمل. ذلؾ؛ بؿ تقدـ مدد م ـ مف ًبرز القًلدات ال لسطً ًة    السلطة ال لسطً ًة 
 "اوسػراشًل " ًػؤكف  ولًػلن لقبػكؿ الػر ض مبػر تصػًرحلت ـ بػدوشؿ ملػ. ً  ػـ مي ال لسطً   محمكد مبػلس 

  (200: 2001)رشيد  لحؽ الوكدة كا صٌب حدًث ـ مل. الوكدة  حك ال  ة كالقطلع  قط 

 ،التلًراًػة لسػطًف  جػزق  بًػر مػف  قد ًدل امتراؼ م ظمة التحًرر بػ "إسػراشًؿ" إلػ. الت ػلزؿ مػف
 ، مػػػل ًف تكقًػػػع ات ػػػلؽ ًكسػػػلك ًرسػػػؿ رسػػػلشؿ الطشػػػة للوػػػربك ػػػك مػػػل ًو ػػػ   ػػػم لن إلغػػػلق لحػػػؽ الوػػػكدة، 

ًك تقدًـ ت لزوت جك ًرة تجله حؽ مكدة الالجشًف،  ،كالمجتمع الدكل  بتف ال لسطً ًًف جل زكف للت لزؿ
قًلدة الم ظمة ببحث مك كع التوكًض بدًالن مف الوكدة    م لك لت  لمب  تٍ لى بً قى  بلو ل ة إل. ذلؾ
موظػػػػـ المبػػػػلدرات ا مًر ًػػػػة  تٍ لىػػػػبً كقى ـ، 1229ـ ك1221مػػػػلـ المبػػػػلدرة الوربًػػػػة  تٍ لىػػػػبً قى دً ًػػػػد الثل ًػػػػة، ك 
  : مقابمة(31/3/2016)عدكاف  رحت لموللجة كحؿ ق ًة الالجشًف ا كركبًة الت  طي 

ف مكقؼ السلطة ال  كداشرة  ،لسطً ًة مف ق ًة الالجشًف  مل كرد  صلن    مكقع كزارة الالرجًةكا 
اومتػػراؼ  حػػك الػػؽ ق ػػًة الالجشػػًف، كمػػ   الالجشػػًف  "إسػػراشًؿ"ضػػشكف الم لك ػػلت  ػػك: "ًجػػب ملػػ. 

ض مػػف اسػػلشر ـ ال لتجػػة مػػف طػػرد ـ  ،اًػػلر مملرسػػة حق ػػـ  ػػ  الوػػكدة، ك ػػذلؾ الحصػػكؿ ملػػ. التوػػًك
 ٌ لكف اًلرات ًارل مثؿ: إملدة التكطًف    بلد ثللث، إمػلدة التػكطًف ف قد ًي ك زكح ـ مع ًف الالجشً

( ًك تطبًػع ك ػو ـ "إسػراشًؿ"    لسطًف المسػتقلة حػدًثلن )مػع ً  ػـ ًصػالن مػف  لسػطًف التػ  ًصػبحت 
قًمػػكف حللًػػلن  الم ػػـ  ػػك ًف ًيقػػٌرر الالجشػػكف ً  سػػ ـ الاًػػلر الػػذم القػػل ك    ػػ  الدكلػػة الم ػػً ة حًػػث ًي 

 (1): نت(2016)دائرة شئكف المفاكضات   ٌ لكف،  ال ًجكز ًف ًي رض ملً ـ ًم اًلر" ًي 

 "اإلسرائيمي"المكقؼ ثامنان: 
ملػ. حسػلب ضػوب آاػر  ػك ضػوب  لسػطًف،   ػ   لن مع  ك  ل  ًل لن قلشمػ "إسراشًؿ"ً سجـ مكقؼ 

بػػتم قػػدر مػػف المسػػؤكلًة ، كتػػر ض اوقػػرار الضػػوب ال لسػػطً   م ػػذ البداًػػة ًرت  ػػ  كجكد ػػل   ًػػلن لكجػػكد
كتمًؿ لتحمًػؿ الػدكؿ الوربًػة مسػؤكلًة ذلػؾ مػف اػالؿ اودمػلق  ،ًك الملدًة مف مح ة الالجشًف ،ا دبًة

ثمل ًتـ الق لق مل. القكات الص ًك ًة  بتف الورب طلبكا مف ال لسطً ًًف الرحًؿ المي   ؤقت ًر

                                                      
(1) 

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48 (7/3/2016). 

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48
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بتف ل ـ حؽ    احتالؿ ا را   التػ   ل ػت  "اوسراشًلًكف"، ًدم  ـ4619-ـ4619م ذ ملـ  
ماصصة للدكلة الوربًة    قػرار التقسػًـ بحجػة ً  ػـ  ػل كا  ػ  ك ػع الػد لع مػف الػ  س  ػد الجًػكش 

ملػػ. ًكامػػر مػػف الجًػػكش الوربًػػة، كلػػًس ب وػػؿ القػػكة   مػػل اٌدمػػكا ًً ػػلن ًف الالجشػػًف  ػػركا ب ػػلقن  ،الوربًػػة
الػذم اسػت دت ملًػل  "بر ػلدكت"لق   ده التقًرر الذم ًمػده ال ك ػت  ذا اودمل ف  ،"اوسراشًل "كاور لب 

ػػر: "ًف مػػرب  لسػػطًف لػػـ ًي  461ا مػػـ المتحػػدة  ػػ  إصػػدار القػػرار  غػػلدركا دًػػلر ـ حًػػث جػػلق  ػػ  التقًر
كاور ػػلب التػػ  قلمػػت ب ػػل السػػلطلت  ،بػػؿ  تًجػػة  ممػػلؿ الو ػػؼ ؛اتًػػلران ا جػػركا ممتل ػػلت ـ طكمػػلن ًك كًي 
ػػرالوػػرب اآلم ػػًف"  كا ت ػػ.   ػػد "اوسػػراشًلًة" تػػً  م ػػف حل ػػل إو إذا ًي إلػػ. ًف ق ػػًة  لسػػطًف و ًي  التقًر

  (21: 1996كيالي  )لالجشًف الوكدة إل. دًلر ـ كممتل لت ـ 

ا مػػر م ػػذ البداًػػة  "اوسػػراشًلًًف" قػػد ضػػ ؿ مك ػػكع الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف مضػػ لة حقًقًػػة للقػػلدة 
  ،حًػػػث تػػػـ ك ػػػع تصػػػكرات للتولمػػػؿ مو ػػػل م ػػػذ الك لػػػة ا كلػػػ.الػػػذم تطلػػػب مكاج ػػػة سػػػًروة للمضػػػ لة، 

ػكف"، مقد جكًزؼ كتًز مدًر الص دكؽ الً كدم اجتململن مع ـ4619ًك ًك ملـ  5      "د ًد بػف غكًر
مػػرض ملًػػػل اطػػة للتولمػػؿ مػػػع مك ػػكع الالجشػػًف اسػػػت دت  ػػ  ا سػػلس ملػػػ.  "إسػػراشًؿ"رشػػًس كزراق 

ػػكف ملػػ. الحًلكلػػة دكف مػػكدة الالجشػػًف ال لسػػطً ً ًف إلػػ. بًػػكت ـ مػػف ال لحًػػة الكاقوًػػة،  كا ػػؽ بػػف غكًر
 لقضػة مك ػكع الالجشػًف ، تػـ مي ـ4619 9 19قد    مي " بف غكًركف"ح ره الاطة، ك   اجتملع آار 

سم  لالجشًف ال لسػطً ًًف بػللوكدة، كملػ. الػدكؿ الوربًػة ًف ترمػ. ًي  ًف وملف ً ل ً بغ  كًي  ،بلست ل ة
ذا مي ك ضؤك  ـ،  بؿ ا سػرة الدكلًػة،     ػل ستسػم  بوػكدة مػدد محػدكد مف قً  "إسراشًؿ"كرست  غكط مل. ا 

  (98: 1997)زريؽ  دف الحر ًًف، ل   ل لف تسم  ًبدان بوكدة ًم مف القركًًف مف س لف المي 

بضػػػػػػركط ملػػػػػػ. د ػػػػػػع توًك ػػػػػػلت لالجشػػػػػػًف  "إسػػػػػػراشًؿ"كا قػػػػػػت  ـ4652 -ـ 4616ك ػػػػػػ  ال تػػػػػػرة 
د ع التوكًض  ردًلن، بؿ مل. ًسلس إجملل ، كذلػؾ بػد ع توػكًض لتػكطًف ال لسطً ًًف بحًث و ً كف 

 مػل  ،كب ضػراؼ م ظمػة دكلًػة ،الالجشًف    الدكؿ الم ً ة، مل. ًف ًتك ر المبلػ  مػف المجتمػع الػدكل 
، "إسػراشًؿ"كتػكطً  ـ حًػث تضػلق  ،ًلػؼ وجػا 422ومػلدة  استوداد ل   تلؾ ال ترة  "إسراشًؿ"مر ت 

 ًث ػػػػػػلق ًزلرتػػػػػػل للكوًػػػػػػلت المتحػػػػػػدة ًبػػػػػػدل  ـ4659تراجوػػػػػػت مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ  ك ػػػػػػ  مػػػػػػلـ كل   ػػػػػػل مػػػػػػلدت ك 
ض ضػػًرطة ًف ًػػتـ تػػكطًف الالجشػػًف  "إسػػراشًؿ" اسػػتوداد "مكضػػًل ضػػلًرت" لل ظػػر بجدًػػة إلػػ. مبػػدً التوػػًك

 "إسػػراشًؿ"رشػػًس كزراق  "لً ػػ  ًضػػ كؿ"كبوػػد تسػػع سػػ كات قػػدـ  ،ال لسػػطً ًًف  ػػ  الػػبالد التػػ  لجػػتكا إلً ػػل
ػػؿ مبػػلل  مللًػػة إلػػ. الػػدكؿ الوربًػػة التػػ  تست ػػًؼ ا "اوسػػراشًل "لل  ًسػػت  آ ػػذاؾ مضػػركملن  قتػػرح  ًػػل تحًك

 "اوسػراشًلًة"الالجشًف، كذلػؾ بغًػة دمج ػـ  ػ   ػذه المجتموػلت مقلبػؿ  ػت  ًبػكاب التجػلرة ًمػلـ الب ػلشع 
  (107-100: 1997)زريؽ     البالد الوربًة 

ػػػػػبوػػػػػض كًوتػػػػػرؼ اآلف   ًػػػػػالف بلبػػػػػل" إًمثػػػػػلؿ " مػػػػػف الجًػػػػػؿ الجدًػػػػػد "اوسػػػػػراشًلًًف"ف ؤراًمػػػػػف المي
 ،كاسػتوملكا التصػػ ًة ،بػتف قػلدت ـ قػد ملرسػكا تط ًػران مرقًػلن  ،"ب ػ  مػكًرس" كغًػر ـ ًتسػحلؽ لًػؤكر" ك ك"
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الصػة  "إسػراشًل " ػ ف   ػلؾ ضػبل إجمػلع  ؛كمع  ػذا لمًة وجبلر الورب مل. ترؾ بًكتل،كالمذاب  الجم
 "اوسػػراشًلًكف"صػػر القػػلدة كًي  ، ػػ  صػػؼ الًسػػلر الومػػلل  كغًػػره، ًػػر ض قطوًػػلن مػػكدة الالجشػػًف لػػدًلر ـ

مل. ًف مكدة الالجشًف تو   تص ًة الطلبع الً كدم للدكلة، كًزمـ بو ػ ـ ًً ػلن ًف الرقوػة الجغرا ًػة 
 ػك  كطًف الالجشًف حًث  ـة ًركف ًف تك ؿ  ؤوق القلد ،ً ًؽ مف ًف تتسع لمالًًف الورب الولشدًف

كال ػػػلزحًف  را ػػػ  ال ػػػ ة  ،ك  ػػػلؾ تسػػػلم  محػػػدكد  ػػػ  مػػػكدة بوػػػض الالجشػػػًف ،الحػػػؿ الكحًػػػد المتػػػلح
 .(200: 2001)رشيد   ل ف لًس بدكف مسلكملت ممًتة مع السلطة ال لسطً ًة ،كالقطلع

طللػػب بت  ًػػذ تي  لػػًس ذلػػؾ  حسػػب بػػؿ إف كزارة الالرجًػػة "اوسػػراشًلًة" ملػػ. مكقو ػػل بلللغػػة الوربًػػة
طللػػػب مػػػكدة الالجشػػػًف الً ػػػكد حسػػػب الت سػػػًر "اوسػػػراشًل " للقػػػرار بػػػؿ كتي إلػػػ.   ػػػل ًتطػػػرؽ  461القػػػرار 

ـ الالجشػًف الكاجػب مػكدت ـ إلػ. دًػلر ـ، كبػذلؾ ت ػكف ق ػًة حدد مف  يػبتوكً  ـ،  ف  ذا القرار لـ ًي 
تسلكًة،  ذا بلو ل ة إل. الحقكؽ مي الالجشًف ال لسطً ًًف تتمل . مع ق ًة الالجشًف الً كد ًكصبحت 

ًػراف بتقػدًـ توكً ػلت لالجشػًف ًف "إسراشًؿ"  ظمت حملػة بو ػكاف: "ً ػل وجػا ً ػكدم" تي  طللػب الوػرب كا 
 : مقابمة(.31/3/2016)عدكاف  الً كد الذًف  لجركا إل.  لسطًف المحتلة 

مػف ق ػًة الالجشػًف ثلبػت بػر ض مػكدة الالجشػًف إلػ.  "اوسػراشًل "الحظ ممل سػبؽ ًف المكقػؼ ًي 
، كتسػػو. "إسػػراشًؿ" داشمػػلن مػػف ج ػػة إلػػ. تحمًػػؿ الػػدكؿ الوربًػػة "إسػػراشًؿ"دًػػلر ـ ا صػػلًة التػػ  احتلت ػػل 

ض  المسػشكلًة مػػف  ػذه الق ػػًة، كمػف ج ػػة ًاػػرل تومػؿ ملػػ. طػرح ك ػػرض مضػلًرع التػػكطًف ًك التوػػًك
 لالجشًف    الدكؿ الم ً ة ل ـ 

 :تعقيب
 كالمقترحػػػلتي  ؿ بمجمكمػػػة مػػػف المضػػػلًرعي ثىػػػمى   ػػػلؾ ا تمػػػلـ دكلػػػ  بق ػػػًة الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف تى 

كالحلػػكؿ الماتل ػػة التػػ  قػػدمت ل ج ػػلت كدكؿ مػػدة، تاتلػػؼ  ػػ  صػػًلغلت ل كآلًلت ػػل حسػػب الج ػػة التػػػ  
ك قػلن ك ر ل إل. درجة تك ًر حؿ دكل  جذرم كملدؿ ل ذه الق ًة  تب ل ل، إو ًف  ذا او تملـ لـ ًرؽى ت

 الذم ًًدتل موظـ دكؿ الوللـ  461كمل. ًرس ل القرار  ،لقرارات ا مـ المتحدة

الالصة بق ًة الالجشًف و تزاؿ حبػران ملػ. كرؽ،  ف ارات الم بثقة مف ا مـ المتحدة القر  جمًع
ت المتحػػدة الب ػػت المدللػػة للكوًػػل "إسػػراشًؿ"كلػػف تسػػطًع  ػػرض  ػػذه القػػرارات ملػػ.  ،الم ظمػػة الدكلًػػة و

 ا مًر ًة كالمجتمع الدكل  

وظػػـ المضػػلًرع المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًف التػػ  قػػدمت ل الكوًػػلت المتحػػدة ا مًر ًػػة  ػػ  مضػػلًرع مي 
ػة  التػ  ت ػدؼ إلػ. تصػ ًة  ػذه الق ػًة بوًػدان مػف قػرارات الضػرمًة الدكلًػة ذات  "اوسػراشًلًة"تتب . الرًؤ

ك ػػ   ،التػػ  لجػػتكا إلً ػػل، ًك تقػػدًـ التوًك ػػلت بػػدؿ الوػػكدة الوالقػػة، مبػػر مضػػلًرع التػػكطًف  ػػ  الػػدكؿ
ًًة مسؤكلًة ًاالقًة ًك قل ك ًة، بػؿ ملػ. الو ػس مػف ذلػؾ   ػ  تسػو. إلػ.  "إسراشًؿ"ؿ مضلًرع و تيحمٌ 
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  لسطً ًة مستقبلًة  "إسراشًلًة"مف إحدل ً ـ ق لًل الك ع ال  لش     ًًة م لك لت  "إسراشًؿ"إراحة 

وبر مف ا تملـ ًكركبػ  ب ػذه الق ػًة كو تي  ،ا كركبًة  وً ة تجله ق ًة الالجشًفمكاقؼ الدكؿ 
التػػػ  ًسػػػت د ملً ػػػل ًم حػػػؿ للق ػػػًة ال لسػػػطً ًة  ػػػ  المسػػػتقبؿ، إذ لػػػـ ت ػػػف   ػػػلؾ مضػػػلًرع ًك مقترحػػػلت 
ف طيرحػػت مثػؿ  ػذه المضػػلًرع   ػ  ملػ. اسػػتحًلق ممػزكج بػللاكؼ مػػف ردة  الصػة بق ػًة الالجشػًف، كا 

 "اوسػراشًلًة"ا مًر ًة ملً ل، بػؿ إف بو ػ ل  ػلف ًت ػلغـ مػع ا طركحػلت ا مًر ًػة  "سراشًلًةاو"ال وؿ 
ض الالجشًف   لتص ًة  ذه الق ًة مف االؿ مضلًرع تكطًف كتوًك

بػػؿ  ػػك ً ثػػر  ػػو لن، ملػػ.  ؛مكقػػؼ اوتحػػلد السػػك ًت  لػػًس بت  ػػؿ حػػلؿ مػػف المكاقػػؼ ا كركبًػػة
 مضػػػػػلًرع  كً ،مبػػػػػلدراتالحػػػػػظ كجػػػػػكد ًًػػػػػة لػػػػػـ ًي ، إذ السػػػػػك ًتًة ال لسػػػػػطً ًة  الػػػػػرغـ مػػػػػف قػػػػػكة الوالقػػػػػلت

 لحؿ ق ًة الالجشًف  ركسًةسك ًتًة 

ػػدة لحقػػكؽ الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة كالحصػػكؿ قػػؼ دكؿ مػػدـ او حًػػلز   ػػ  مكاقػػؼ مي ابلل سػػبة لمك  ًؤ
ض ممػػل لحػػؽ ب ػػـ مػػف ً ػػرار ملدًػػة ػػة ،ملػػ. توػػًك ك  سػػًة، ل ػػف رغػػـ ذلػػؾ   ػػ  تبقػػ. مجػػرد  ،كمو ًك

كاسػػػتاداـ الكسػػػلشؿ الم لسػػػبة لل ػػػغط كالتػػػتثًر ملػػػ.  ،كبًل ػػػلت بحلجػػػة إلػػػ. ت وًػػػؿ ،كتكصػػػًلت ،مكاقػػػؼ
 المجتمع الدكل  لراذ ب ل 

ًك  ،"ب سػراشًؿ"قكًة حًث ظلت تػر ض اومتػراؼ  بداًلت لًمل مكاقؼ الدكؿ الوربًة  قد  ل ت    
لػ. تػكطًف الالجشػًف ًك تصػ ًة إقلمة ًًة مالقلت مو ل، كر  ت ًًػة مضػلًرع دكلًػة ًك إقلًمًػة ت ػدؼ إ

 ق ػػػًت ـ كحق ػػػـ  ػػػ  الوػػػكدة لػػػدًلر ـ التػػػ   يجػػػركا م  ػػػل، ل   ػػػل ضػػػًشلن  ضػػػًشلن تراجوػػػت مػػػف  ػػػذه الثكابػػػت
ػػر  ًكصػػبحت  ػػ  التػػ  تقتػػرح مضػػلًرع لتصػػ ًة  ػػذه  ،ات ػػلؽ ًكسػػلكاصكصػػلن بوػػد تكقًػػع م ظمػػة التحًر

 الق ًة كالتالص م  ل 
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  ي تعزيز المكقؼ الدكلي تجاه قضية الالجئيف الفمسطيني الدبمكماسيتطكر األداء الفصؿ الرابع: 

يف تعسيس املوقف  الفلسطيني الدبلومبسياألداء تطور 
 جتبه قضيت الالجئنيالدويل 

 الدبمكماسية  مفيكميا  مراحؿ تطكرىا  كظائفيا  أنماطيا

 التحرير منظمة ت سيس قبؿ الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الدبمكماسي األداء

  ـ1974 حتى ـ1964 مف عاـ الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الدبمكماسي األداء

 ـ1982 ـ حتى1974 مف عاـ الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الدبمكماسي األداء

 ـ1993 ـ حتى1982 مف عاـ الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الدبمكماسي األداء

 ـ1994عاـ  الفمسطينية السمطة قياـ بعد الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الدبمكماسي األداء
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 الفصؿ الرابع
  الدكلي المكقؼ تعزيز  ي الفمسطيني الدبمكماسي األداء تطكر

 الالجئيف قضية تجاه
 :تمييد

    إحػدل الكسػلشؿ الرشًسػة التػ  تيسػل ـ  ػ   ، بًر    الوصر الحدًثكدكر للدبلكملسًة ً مًة 
كحػؿ  ثًػر مػف ا زمػلت  ،كتحقًػؽ ا مػف كالسػلـ ،كالمصػلل  ،كتبلدؿ الم ػل ع ،كالت ل ـ ،تحقًؽ اوتصلؿ

الػدكلًًف  ػ  ماتلػؼ  كال ػلملًفكالمض الت بًف الجململت البضًرة، كتوًزز الوالقلت الث لشًة بًف الدكؿ 
 ـ الت  تيسلا سلسًة الرشًسة  مف الر لشز دو ف كجكد  ظلـ دبلكملس   لسطً    ولؿ ًي   ؛المجلوت، لذا

مول ػػػلة الضػػػوب  قػػػؿ ك  ،كادمػػػة الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة ،تحقًػػػؽ ً ػػػداؼ السًلسػػػة الالرجًػػػة ال لسػػػطً ًة ػػػ  
تتًًد المجتمع الدكل  كتوًزز المكقؼ الدكل  تجله  سب ك  ،للوللـ الالرج  لتطلولتك  ل،ككاقوال لسطً   

 الق لًل ال لسطً ًة ا سلسًة 

ًقػػػػؿ ً مًػػػػة مػػػػف ال  ػػػػلؿ كالتحػػػػرؾ الوسػػػػ رم، و كالسًلسػػػػ  كال  ػػػػلؿ ًك التحػػػػرؾ الدبلكملسػػػػ  
 مػػؿ اآلاػػر، كربمػػل ً ػكف ال  ػػلؿ الدبلكملسػػ  ًصػػوب ًكاطػػر مػف الوسػػ رم، لػػذا ًجػػب مػػدـ   ال مػل ًي 

ػة حتػ. و ً قػد تػتثًرهاوست ل ة بل، كبللتلل  ًجب ًف ًقكـ ملػ. ًي  صػؿ إلػ. ال تػلش  المرجػكة  ،سػس قًك ًك
  (149: 2000)أبك عفيفة  مل. ً مؿ كجل 

 مػػل سػػًتـ   ًك ملط ػػلكظلش  ػػل، ك الدبلكملسػػًة، م  ػػـك بضػػ ؿ ماتصػػر  سػػتورض  ال صػػؿ ػػذا  ػػ  
ػػز المكقػػؼ الػػدكل  تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف تطػػكر ا داق الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    بللت صػػًؿ ت ػػلكؿ  ػػ  توًز

 تجػله الدكل  المكقؼ توًزز    ال لسطً   الدبلكملس  ا داقالمرحمة األكلى:   مراحؿ امس مف االؿ
ػز  ػ  ال لسػطً   الدبلكملسػ  ا داق :المرحمة الثانية  التحًرػر م ظمة تتسًس قبؿ الالجشًف ق ًة  توًز

ػػػر م ظمػػػة تتسػػػًس م ػػػذ الالجشػػػًف ق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ  البر ػػػلم  إمػػػالف حتػػػ.ـ 4691 التحًر
ػز  ػ  ال لسػطً   الدبلكملسػ  ا داق :كالمرحمة الثالثة  ـ4691 المرحلػ  السًلس   الػدكل  المكقػؼ توًز

ـ  4691 لب ػلف مػف الاػركج حتػ.ـ 4691 المرحل  السًلس  البر لم إمالف  م ذ الالجشًف ق ًة تجله
ػػز  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  ا داق :كالمرحمػػة الرابعػػة  م ػػذ الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله الػػدكل  المكقػػؼ توًز
 :الخامسة كىي المرحمةأما  ـ 4661السلطة الكط ًة ال لسطً ًة قًلـ  حت.ـ 4691 الاركج مف لب لف

 الكط ًػة السػلطة قًػلـ بوػد الالجشػًف ق ػًة تجله الدكل  المكقؼ توًزز    ال لسطً   الدبلكملس  ا داق
  ال لسطً ًة
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 :الدبمكماسية  مفيكميا  كظائفيا  أنماطياأكالن: 
 مفيكـ الدبمكماسية:
ػؿ ًت ػؽ :الدبمكماسػية لغػةن  الًك ل ًػة  ال لمػة مػف ضػتقة"دبلكملسػًة" مي   لمػة ًف ملػ. الم  ػًرف جي

Diploma  ال وؿ " مف ضتقةمي  ، كDiploé(7: 0222)الشكرم   .ًطكم ًك ًطبؽ " كمو ل ل  

 المملرسػػػة ًك ال ضػػػلط مػػػف للتوبًػػػر  لمتػػػًف الوػػػرب اسػػػتادـ قػػػد  الوربًػػػة اللغػػػة صػػػوًد ملػػػ. ًمػػػل
 التػػ  بًػػ  ـ  ًمػػل السػػلطة ًصػػحلب ًتبلدل ػػل التػػ  الكثًقػػة مػػف توبًػػران "  تػػلب"  لمػػة: األكلػػى الدبلكملسػػًة؛

ػػػػػؽ، م ػػػػػد الدبلكملسػػػػػًة مو ػػػػػ. مػػػػػف تقتػػػػػرب   ػػػػػ  كب ػػػػػذا كا مػػػػػلف، الحملًػػػػػة مزاًػػػػػل حلمل ػػػػػل تمػػػػػ     اوغًر
 بغًػػػة القػػػكـ إلػػػ. كاو طػػػالؽ التكجػػػل ًم ،الرسػػػللة بمو ػػػ. الوػػػرب م ػػػد كتسػػػتادـ" سػػػ لرة"  لمػػػة: كالثانيػػػة
  (34-33: 2009الشامي  ) الت لكض

 ًً ػل للوالقػلت  ات لقًػة ميربػت ل ػل،  و ػدمل مقلبلػة حر ًػة ترجمػة دبلكملسػًة ل لمػةتكجػد كو 
ًكصػب   ،ادـ   سػلسػتي بؿ ا ،ًيورب ا صؿ "الدبلكملسًة" كلـ الًك ل   المصطل   يقؿ ـ4694الدبلكملسًة 
مصػطل   الًك ل ًػة اللغػة  ػ  الػكارد مصػطل  الدبلكملسػ  قلبػؿكًي  كاوسػالمًة، الوربًػة الػدكؿ متػداكون بػًف

 ًػزاؿ و الػذم الدبلكملسػ  مصػطل  مػف ا سػجلملن كدقػةن  ً ثر ك ك الوربًة، اللغة "الرسكؿ" ًك "المبوكث"   

 (.91: 2009الفتالكم  )ً  س ـ  الغربًًف م د كا   غًر

ػػؽ كًي  ػػة بت  ػػل: "تصػػًرؼ ضػػشكف الوالقػػلت الدكلًػػة مػػف طًر ور  ػػل قػػلمكس "ً سػػ كرد" للغػػة او جلًًز
  (101: 2003)الياشمي  الم لك لت" 

بلكملسػػػًة ت لكل ػػػل ال تػػػلب التوًر ػػػلت لمصػػػطل  الد مجمكمػػػة مػػػف  ػػػلؾ  الدبمكماسػػػية اصػػػطالحان:
 ار  إل. آف  لتب ف    مجلؿ الدبلكملسًة كالوالقلت الدكلًة، ك   تاتلؼ مكالبلحثك 

ت مف ،ًج ب  بلد لدل الدكؿ مصلل  كرملًة ،الح كمة تمثًؿ " ف :أنيا جينيو راؤكؿ عر يايُ   ذا  ًك
دارة ،الدكلػة كمصػلل  حقػكؽ احتػراـ ملػ. السػ ر كالقًػلـ  المرسػلة للتولًمػلت طبقػل الالرجًػة الوالقػلت كا 

: "ملػػػػـ ك ػػػف تمثًػػػؿ الػػػػدكؿ أنيػػػاعر يػػػا ريفييػػػػو كيُ   (12: 2011صػػػػباريني  )الدبلكملسػػػًة"  بللم لك ػػػلت
   (70: 1997خمؼ  )كالم لك لت" 

كا مػػػراؼ  ،كالمؤسسػػػلت ،كالمراسػػػـ ،كاوجػػػراقات ،كالقكامػػػد ،مجمكمػػػة الم ػػػل ًـ" :أنيػػػاعػػػرؼ كتُ 
الدكلًػػػة كالممثلػػػًف الدبلكملسػػػًًف، ب ػػػدؼ ادمػػػة  ، ظـ الوالقػػػلت بػػػًف الػػػدكؿ كالم ظمػػػلتالدكلًػػػة التػػػ  تيػػػ

 كاوقتصػػػػػػػػلدًة( كالسًلسػػػػػػػػػلت الولمػػػػػػػػة، كللتكثًػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػًف مصػػػػػػػػلل  الػػػػػػػػػدكؿ  )ا م ًػػػػػػػػةالمصػػػػػػػػلل  الولًػػػػػػػػل 
جػػػػراق الم لك ػػػػلت السًلسػػػػًة ،كالتبػػػػلدؿ ،بكاسػػػػطة اوتصػػػػلؿ " كالمول ػػػػدات الدكلًػػػػة ،كمقػػػػد اوت لقػػػػلت ،كا 

  (662: 2012  الكيالي)
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 مػٌد ل حًػث اػر،آل م  ر ًاتلؼ مف الدبلكملسًة م  كـ ًف  الحظ السلبقة التوًر لت االؿ مف
ربمػػل ًوػػكد ذلػػؾ إلػػ. البًشػػة ك  اوث ػػًف، بػػًف آاػػركف جمػػع حػػًف  ػػ  ،لن   ػػ اآلاػػر كالػػبوض ،لن ملمػػ الػػبوض

المحًطػػة ب ػػؿ بلحػػث كالتػػتثًرات الولمًػػة التػػ  ًوًضػػ ل، ًك تمسػػؾ بوػػض ال تػػلب بػػلل ظرة التقلًدًػػة للدكلػػة 
ػػة  تػػلب آاػػًرف بكجػػكد ًضػػالص دكلًػػًف آاػػًرف ل ػػـ تػػتثًر  ػػ  لضػػاص الػػدكل  الكحًػػد، كري ملػػ. ً  ػػل ا ًؤ

 كربمل ً كق ل    بوض ا حًلف  ،المجتمع الدكل   للدكؿ

الم ػػل ًـ مػػف مجمكمػػة "ملػػـ ك ػػف، ملػػـ    ػػل مبً ػػة ملػػ.  كيػػرل الباحػػث أف الدبمكماسػػية ىػػي:
 ًضػػػالص ظـ الوالقػػػلت بػػػًف كا مػػػراؼ الدكلًػػػة التػػػ  تيػػػ ،كالمؤسسػػػلت ،كالمراسػػػـ ،كاوجػػػراقات ،كالقكامػػػد
، ب ػػػدؼ ادمػػػة المصػػػلل  الولًػػػل (فك ف الدبلكملسػػػًك الػػػدكؿ كالم ظمػػػلت الدكلًػػػة كالممثلػػػ) الػػػدكل  القػػػل كف
 ملػ. ً  ػل توتمػد حًػث مػف ك ػ   ػف ،مصػلل الكاوقتصلدًة( كالسًلسلت الولمة، كللتكثًؽ بػًف  )ا م ًة
جراق الم لك لت السًلسػًة ،كالتبلدؿ ،لؿبكاسطة اوتص كالح  ة الذ لق كالمول ػدات  ،كمقػد اوت لقػلت ،كا 
دارة ،الدكلًػػػة مصػػػلل   رملًػػػة لغػػػرض الدبلكملسػػػًًف الممثلػػػًف مػػػف  ًشػػػة بكاسػػػطة الػػػدكؿ بػػػًف الوالقػػػلت كا 
 " الدكلة

 كظائؼ الدبمكماسية:
للوالقلت الدبلكملسػًة لوػلـ للدبلكملسًة كظلشؼ مدًدة، ًك ـ كظلش  ل  مل كردت    ات لقًة  ًً ل 

 (00-09: 0991)صادؽ   ـ   :4694

ًم تقمػػص الدبلكملسػػ  الػػدكر الرسػػم  لدكلتػػل ممػػل ًق ػػ  تبلًػػ  كج ػػلت ال ظػػر  كظيفػػة التمثيػػؿ:  4
مثل ل إل. ح كمة الدكلة الممثؿ  ً ل، إ ل ة إل. إجراق اوتصلوت الرسمًة الرسمًة للدكلة الت  ًي 

 الم ً ة ب دؼ تحقًؽ مصلحة دكلتل كغًر الرسمًة    الدكلة 
ك ػػذا ًتطلػػب مػػف الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   ًف ً ػػكف ممػػثالن لمصػػلل  الضػػوب ال لسػػطً    ػػ  الدكلػػة 
جػػػػراق  ل ػػػػة اوتصػػػػلوت الالزمػػػػة مػػػػف ًجػػػػؿ تحقًػػػػؽ مصػػػػلل  الضػػػػوب  التػػػػ  ً ػػػػكف سػػػػ ًران  ً ػػػػل، كا 

  ال لسطً  

بللتحػلكر كالت لمػؿ ب ػدؼ التكصػؿ كتو ػ  قًلمػل  ،مف ً ـ كظػلشؼ الدبلكملسػ  كظيفة التفاكض:  1
ػ ،ة ػدًك  ي  ،ًك تسػكًة ،ت ػلؽوإلػ.  قػلط للتالقػ  تػؤدم  ل  بمػل ًحقػؽ مصػلحة مضػتر ة بػًف ًك صي

 دكلتل كالدكؿ ا ارل 
عداد التقارير  1 جمع المولكمػلت كالتحقػؽ  أكليام ملت مدًدة: ، كتضمؿ كظيفة جمع المعمكمات كا 

ػة  ػ  الدكلػة الم ػً ة،  تحلًػؿ تلػؾ  ثانييػاب ؿ الكسلشؿ المضركمة مف الظركؼ كالتطػكرات الجلًر
م ػل ا مػر الػذم ًحتػلج إلػ. قػدرات تحلًلًػة ك قدًػة مللًػة لػدل الدبلكملسػ  ك  ػلذ  المولكملت كتقًك

ػػػػة  ث كالظػػػػكا ر المحًطػػػػة، كالػػػػربط بػػػػًف ا حػػػػدا ،كاوسػػػػت تلج ،كقػػػػدرة ملػػػػ. اوسػػػػتقراق ، ػػػػ  الرًؤ
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مثل ػػل الدبلكملسػ  مػف اػػالؿ رصػد مػػدل  جػلح  ػػذه تقػػكًـ السًلسػة الالرجًػة للدكلػػة التػ  ًي  ثالثيػا
 كردكد  وؿ الدكلة الم ً ة ملً ل  ،ًك  ضل ل    تحقًؽ ا  داؼ المرسكمة ،السًلسة

 ،رسػػػلةلمي رملًػػػة مصػػػلل  الدكلػػػة ا أكليػػػا: مدًػػػدة كتضػػػمؿ م ػػػلـ كظيفػػػة حمايػػػة المصػػػال  العميػػػا:  1
  ،كرملًل ػػػػل  ػػػػ  الدكلػػػػة الم ػػػػً ة بمػػػػل  ػػػػ  ذلػػػػؾ ا ضػػػػالص اومتبػػػػلًركف  للضػػػػر لت كالك ػػػػلوت

ػػة كالثقل ًػػةمي  كثانييػػا كغًر ػػل مػػف اوت لقًػػلت الموقػػكدة  ،راقبػػة ت  ًػػذ المول ػػدات اوقتصػػلدًة كالتجلًر
القًلـ بللمولمالت الق صػلًة المرتبطػة بػل حكاؿ الضاصػًة كالمد ًػة  تكثًػؽ  كثالثيا ،بًف الدكلتًف

 كاالؼ ذلؾ مف المولمالت  ،كالض لدات الرسمًة ،كالتك ًالت ،الوقكد

 أنماط الدبمكماسية: 
قصد ب ل ت ظػًـ الوالقػلت بػًف ًقدـ صكر الومؿ الدبلكملس ، كًي  الدبمكماسية الثنائية أك التقميدية:  4

غطػ  الوالقػلت بػًف زكج مػف الػدكؿ  ػ  جمًػع ك ػ  تي  ،ًسلس م لك لت ث لشًة بً  مػلدكلتًف مل. 
 ػػ ، الثقل ػػة ب ػػلق الوالقػػلت السًلسػػًة، التوػػلكف ا م :تتمثػػؿ م لم ػػل  ػػ ك مجػلوت الوالقػػلت الدكلًػػة، 

الق صػلًة، الدبلكملسػًة الولمػة  اصؿ بػًف كزارات الالرجًػة، الضػؤكفالت سًؽ كالتك كاومالـ كالتولًـ، 
  (78-77: 2010  مجدالكم) رؤسلق كالح كملتالاوقتصلدًة، دبلكملسًة القمة الث لشًة بًف ك 

وتقد البلحث ًف  ذا ال كع مف الدبلكملسػًة اسػتادمتل م ظمػة التحًرػر كالسػلطة ال لسػطً ًة حًػث  ًك
سػػ لرة ل لسػطًف  ػػ   421اسػتطلمت إقلمػػة مالقػلت مػػع الودًػد مػػف الػدكؿ ًسػػ رت مػف كجػػكد  حػك 

 دكلة لدل السلطة ال لسطً ًة  52ج ككجكد م لتب تمثًؿ كق صلًلت ملمة   ثر مف الالر 
كاللػكاش  الداالًػة  تمدة مػف القػل كف ا سػلسسػتا ع لقكامد ثلبتػة مي  :دبمكماسية المنظمات الدكلية  1

كتيمػلرس دااػؿ  ،كتمتػلز بطػلبع اوسػتمراًرة كالدًمكمػة ،كتقللًػد الومػؿ  ً ػلالدكلًػة  ل ًشلت الم ظمػة
تمتػلز  مل  ،ق لًل دكلًة محددةلبحث إطلر ثلبت    مقر الم ظمة بمولك ة ا مل ة الولمة الداشمة 

ًك مػع دكؿ ًم ػلق  ،بوالقلت ل الكاسوة مع ًضالص دكلًًف آاًرف مثؿ مالقلت ل ببو  ل الػبوض
كقػد  (55-54: 2009)أبػك عبػاه   كغًر ًم لق  ً ل، كمع حر لت تحًرػر كم ظمػلت دكلًػة الصػة

ػر  ػذا ال ػكع مػف اػالؿ قًلم ػل بطػرح الق ػًة ال لسػطً ًة ملػ. اجتملمػلت  استادمت م ظمة التحًر
ػر المصػًر كقًػلـ الدكلػة ال لسػطً ًة 4691الجموًة الولمة لرمـ المتحدة ملـ  ـ للمطللبػة بحػؽ تقًر

 (31: 2000)أبك عفيفة  كقد صدر قرار بذلؾ بتتًًد ًغلبًة ا م لق 
ًك اتاػػػلذ  ،ًك التضػػػلكر ،بحػػػثلحػػػددًف لوقػػػد  ػػػ  زمػػػلف كم ػػػلف مي تي  لمػػػؤتمرات الدكليػػػة:دبمكماسػػػية ا  1

مكقػػؼ مضػػترؾ إزاق ق ػػًة مػػل ًك مجمكمػػة مػػف الق ػػلًل الدكلًػػة الماتل ػػة، ًػػتـ ا وقلد ػػل ب ػػلق ملػػ. 
ؤقتة كداشمة      س الكقت،    ل تتـ مبر ك كد دمكة الدكلة ًك الم ظملت الدكلًة، كتمتلز بت  ل مي 

   (71: 1998)بدر الديف   ًكضالص دكلًة ًارل لدكؿ
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ملرس مبر ؤقتة      س الكقت، كتي توددة ا طراؼ كمي تمتلز بت  ل مي  البعثات الدبمكماسية الخاصة:  1
سػػػل ر للاػػػلرج لتقػػػكـ بم مػػػة محػػػددة، ت لك ػػػًة ًك ًك ًضػػػالص تي  ،بوثػػػلت الصػػػة م ك ػػػة مػػػف ك ػػػكد

  (57: 2009عباه   )أبك تمثًلًة،    بلد ًك ً ثر، ثـ توكد لبلد ل

تلػػؾ ال ضػػلطلت الالرجًػػة الرسػػمًة  دبمكماسػػية المناسػػبات أك الدبمكماسػػية الخاصػػة بػػ مر معػػيف:  5
ًف ت ػكف م مت ػل مرتبطػػة بللمصػلل  الولمػػة  كلػًس ضػػرطلن  ،التػ  تجػرم بلسػػـ ًك  ًلبػة مػف دكلػػة مػل

بػًف ًج ػزة للدكلة، بؿ مم ف ًف ت حصر م لم ل    إطلر     متاصص، مثلؿ ذلػؾ اوتصػلوت 
ػػة لوػػدة دكؿ، ًك بوثػػلت اوستقصػػلق كاومػػالـ التػػ  ًقػػـك ب ػػل مبوكثػػكف   ًػػكف بػػدكف  ،كالدراسػػة ،إداًر

  (72: 0997)خمؼ   ص ة تمثًلًة، سكاق للدكؿ ًك للم ظملت الدكلًة

التػػ  ًك اللقػلقات الدبلكملسػًة  ،قصػد ب ػل المػؤتمراتًي  :دبمكماسػية القمػة أك الدبمكماسػية المباشػػرة  9
لم لقضة بوض الق لًل الدكلًة، ًك الوالقلت بًف الدكؿ  ًمل بً  ـ كالح كملت الدكؿ زمملق ًوقد ل 

تكصػػلكف  ً ػػل إلػػ. بوػػض القػػرارات السًلسػػًة  ،المضػػتر ة  ػػ  لقػػلق القمػػة ًك مقػػد بوػػض  الم مػػة،ًك
السػلطة، لقػلق القمػة ، كمػف لقػلقات القمػة التػ  ضػلر ت  ً ػل الم ظمػة ًك اوت لقًلت الت  ت ػـ دكل ػـ

ـ كالػػػرشًس ال ر سػػػ  جػػػلؾ 4669بػػػًف الػػػرشًس ًلسػػػر مر ػػػلت كالػػػرشًس ا مًر ػػػ  بػػػؿ  ل تػػػكف مػػػلـ 
  (32: 2000)أبك عفيفة   ـ4669ضًراؾ ملـ 

كتو ػ  ال ضػلطلت الدبلكملسػًة التػ   ،برزت مقب الحػرب الوللمًػة الثل ًػة الدبمكماسية االقتصادية:  9
كمػػلدة مػػل ًػػتـ ذلػػؾ مػػف قبػػؿ الػػدكؿ المتقدمػػة ًك  ،ولمػػؿ السًلسػػ تسػػتادـ الولمػػؿ اوقتصػػلدم  ػػ  الت

كقػد اسػتادمت م ظمػػة التحًرػر  ػذا ال ػػكع   (60: 2009)أبػك عبػػاه   الغ ًػة  ػ  مقلبػؿ الػػدكؿ ال لمًػة
كمقػػدت ات لقًػػلت  ،اػػالؿ مسػػًرت ل حًػػث ًقلمػػت المصػػل ع كالمػػزارع  ػػ  الودًػػد مػػف الػػدكؿ الصػػدًقة

كدكؿ مػػػدـ او حًػػػلز،  ،كدكؿ الم ظكمػػػة اوضػػػترا ًة ،اقتصػػػلدًة مضػػػتر ة مػػػع بوػػػض الػػػدكؿ الوربًػػػة
 ًً ػػلن الودًػػد مػػف اوت لقًػػلت اوقتصػػلدًة مػػع الػػدكؿ الوربًػػة كا ج بًػػة  ةكمقػػدت السػػلطة ال لسػػطً ً

  (39: 2000)أبك عفيفة  

 ،كمكاثًؽ ا مف الجمػلم  ،ة ا حالؼ الوس ًرةبرزت بود التكسع    إقلم :دبمكماسية المحالفات  9
كمول ػػدات الػػد لع المضػػترؾ  ػػ  مػػللـ مػػل بوػػد الحػػرب مػػف ًجػػؿ تحقًػػؽ التػػكازف الوسػػ رم كالػػدكل ، 

كاوحتًلجػلت المضػتر ة مػف ًجػؿ صػك  ل كالػد لع م  ػل  ػ  مكاج ػة  ،كالمصػلل  ،كتحقًؽ ا  ػداؼ
ػػػػػػػر م ػػػػػػػذ   (198: 2011  المشػػػػػػػاقبة) ػػػػػػػؿ مظػػػػػػػل ر الت دًػػػػػػػد كالاطػػػػػػػر المضػػػػػػػترؾ   كم ظمػػػػػػػة التحًر

كلػكو  ػذه الدبلكملسػًة و ت ػت الم ظمػة م ػذ سػ كات مدًػدة  ،تتسًس ل مملػت بدبلكملسػًة التحلل ػلت
 (35: 2000)أبك عفيفة  
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مثػػؿ كجػػل لحػػؿ ًزمػػة دكلًػػة طلرشػػة، كتي قصػػد ب ػػل ال ضػػلط الدبلكملسػػ  الػػذم ًي ًي  دبمكماسػػية األزمػػات:  6
 الذم تقكـ بل الدكؿ ال برل تجله ًزمة دكلًة مف حًث اودارة كالموللجة الدؤكبالومؿ الدبلكملس  

 اسػػتادمت م ظمػػة التحًػػر  ػػذه الدبلكملسػػًة  ػػ   ثًػػر مػػف ا زمػػلت كقػػد   (57: 2009)أبػػك عبػػاه  
  ةكسػػػكًر ،ـ4691مػػػع بوػػػض الػػػدكؿ الوربًػػػة م  ػػػل: ا ردف مػػػلـ التػػػ  كقوػػػت ب ػػػل ًث ػػػلق اال لت ػػػل 

كحضػد  ،ـ، كذلؾ لًرب الصدع مو ل مف ًجؿ تكحًد الج ػكد4699ملـ كالوراؽ بود  ،ـ4691ملـ 
 .(37: 2000)أبك عفيفة  الطلقلت لمكاج ة ا اطلر المحدقة بل مة الوربًة 

 ،مملًػة مالطبػة الجمػل ًر بضػ ؿ مبلضػرًقصػد ب ػل  الدبمكماسية الشعبية أك دبمكماسية اإلعػالـ:  42
 ،كالمػػػؤتمرات ،لومالـ ػػػ جدًػػػدة ح ػػلًرة كسػػػلشؿًك غًػػر مبلضػػػر اػػػلرج الحػػدكد اوقلًمًػػػة بكاسػػػطة 

كالػدًف ب ػدؼ المسػل مة  ػ  تضػ ًؿ الػًرم الوػلـ الػدكل   ،كالثقل ة ،كرجلؿ الولـ ،كالم ظملت الدكلًة
  (201: 2011)المشاقبة   ًك مف االؿ بوض ا  صلر كالمكالًف ،سكاق مف طًرؽ اوق لع

الدبلكملسػًة التػ  ترمػ  إلػ. إحػداث تغًًػر  ػ  التصػكرات قصد ب ل الج كد ًي  الدبمكماسية الثقا ية:  44
 الػػػدكؿكمػػػل ًػػػرتبط بػػػذلؾ مػػػف تغًػػػر  ػػػ  ً مػػػلط سػػػلك  ل تجػػػله  ،التػػػ  تحػػػت ظ ب ػػػل الػػػدكؿ مػػػف غًر ػػػل

ًجلد تتًًد ضوب  لثقل  الدكلة اػلرج  ًجلبًة لسًلسةإة موً ة ًسلمد مل. الؽ استجلبلت ا ارل، كا 
بوقػد  ثًػر مػف اوت لقًػلت مػع  ثًػر مػف  ال لسػطً ة لطةكالسػ ،قلمػت م ظمػة التحًرػر كقػد ،حػدكد ل

اوت لقًػة  :كمف  ذه اوت لقًلت ،الدكؿ الوربًة كا ج بًة لتومًؽ ًكاصر التولكف الدبلكملس  الثقل  
  (38-37: 2000)أبك عفيفة   ـ للتولكف الثقل  4694برمة بًف الم ظمة كتضً كسلك ل ًل ملـ المي 

قػػد ال  سػػًة  ػػ  ضاصػػًة الوػػدك الم ػػلكض قبػػؿ الجلػػكس تقت ػػ  ت  ػػـ الوي  :دبمكماسػػية عمػػـ الػػنفس  41
مل. طلكلة الم لك لت، كالدراًة ال ل ًة بوكامؿ ال وؼ كالقكة    ًكراؽ الطرؼ الم لكض، كالت  

 ػػ  حػػلكؿ الط ػػل مػػف جدًػػد ل ػػ  ًػػتم ف مػػف االل ػػل ًسػػتطًع الم ػػلكض ًف ًوبػػث ب ػػذه ا كراؽ كًي 
 .(65: 2009)أبك عباه   رات الت لكض ا د لملن كتقدملن مف التح ـ بمسل   لًة ا مر

ًك  ،مجمكمػػة مػػف التػػدابًر تتاػػذ ل الدبلكملسػػًة لتػػكق  ظ ػػكر تػػكتر اطًػػر :الدبمكماسػػية الكقائيػػة  41
ًك تال   داكؿ دكلتًف    حرب كتكق  استاداـ دكلة  ككًة سالح ل بلمتمػلد  ، زاع م ذر بللحرب

  (86: 2010  مجدالكم) كت ًرس اوستقرار ،ال زاملت ك ؿ مل مف ضت ل إ  لق ،اًلر الت لكض
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 تجػػاه الػػدكلي المكقػػؼ تعزيػػز  ػػي الفمسػػطيني الدبمكماسػػي األداء تطػػكرثانيػػان: 
 الالجئيف قضية

الحًػػػػػلة الدبلكملسػػػػػًة ال لسػػػػػطً ًة  غًر ػػػػػل مػػػػػف دبلكملسػػػػػًلت دكؿ الوػػػػػللـ بمراحػػػػػؿ متوػػػػػددة، مػػػػػرت 
ًكاػػػذت بللتكسػػػع بمػػػركر الػػػزمف حتػػػ. كصػػػلت إلػػػ. مػػػل  ػػػ  ملًػػػل اآلف، كتمًػػػزت  ػػػؿ مرحلػػػة  ،كتطػػكرت

زت ل مف غًر ل مف المراحؿ، كقد تـ تقسًـ مسًرة اتل ة مًٌ كتحدًلت مي  ،ككاج ت مقبلت ،بسملت الصة
 التػػ  الم صػػلًة ا حػػداثب ػػلقن ملػ. مجمكمػػة مػػف التطػػكرات ك  مراحػػؿ لكملسػًة ال لسػػطً ًة إلػػ. امػػسالدب
 الدبلكملس  ا داقاألكلى:  المرحمةالحًلة ال لسطً ًة، ك  :  مسلر    جدًد تحكؿ بداًة م  ل  ؿ ضٌ ؿ

ػػػػػػز  ػػػػػػ  ال لسػػػػػػطً   ػػػػػػر م ظمػػػػػػة تتسػػػػػػًس قبػػػػػػؿ الالجشػػػػػػًف ق ػػػػػػًة تجػػػػػػله الػػػػػػدكل  المكقػػػػػػؼ توًز    التحًر
ػػز  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  ا داق :المرحمػػة الثانيػػة  م ػػذ الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله الػػدكل  المكقػػؼ توًز

ػػر م ظمػػة تتسػػًس  :كالمرحمػػة الثالثػػة  ـ4691 المرحلػػ  السًلسػػ  البر ػػلم  إمػػالف حتػػ.ـ 4691 التحًر
ػػػز  ػػػ  ال لسػػػطً   الدبلكملسػػػ  ا داق  البر ػػػلم إمػػػالف  م ػػػذ الالجشػػػًف ق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ توًز

 الدبلكملسػػػ  ا داق :كالمرحمػػػة الرابعػػػةـ  4691 لب ػػػلف مػػػف الاػػػركج حتػػػ.ـ 4691 المرحلػػػ  السًلسػػػ 
ػػز  ػػ  ال لسػػطً   قًػػلـ  حتػػ.ـ 4691 الاػػركج مػػف لب ػػلف م ػػذ الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله الػػدكل  المكقػػؼ توًز

  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  ا داق :الخامسػػة كىػػي المرحمػػةأمػػا   ـ4661السػػلطة الكط ًػػة ال لسػػطً ًة 
  ال لسطً ًة الكط ًة السلطة قًلـ بود الالجشًف ق ًة تجله الدكل  المكقؼ توًزز

 مػثالن  ؛ صػؿ ق ػًة الالجشػًف مػف م ك ػلت الق ػًة ال لسػطً ًةم ػف تجدر اوضػلرة إلػ. ً ػل و ًي ك 
 كربمػػل ت ػػكفحقػػكؽ الالجشػػًف، حصػػلة بللمي المضػػركمة ًت ػػمف  ال لسػػطً ًة الحػػدًث مػػف الحقػػكؽ الكط ًػػة

ًف ا داق الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   تجػػله تجػػد اوضػػلرة ًً ػػلن  مػػل   ػػ  المقصػػكدة  ػػ   ثًػػر مػػف ا حًػػلف،
مف االؿ المكاقؼ الماتل ة للقًلدة ال لسػطً ًة  ػ  ماتلػؼ المراحػؿ تجػله ق ػًة  ًت  ق ًة الالجشًف 

 الالجشًف 

 ػػي تعزيػػز المكقػػؼ الػػدكلي تجػػاه قضػػية األداء الدبمكماسػػي الفمسػػطيني المرحمػػة األكلػػى: 
 التحرير منظمة ت سيس قبؿالالجئيف 

ػػر م ظمػػة تتسػػًس قبػػؿ مػػل حقبػػة  ػػ  ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة مػػف الحػػدًث ال لسػػطً ًة مػػلـ  التحًر
  ف كذلؾ ، لض ل  لف ك ًؼ البسلت لمي  لمور ة تلًراًلن  الحقبة  ذه مل. لن سًرو المركر ًتطلبـ 4691

 إلػػػ. ًقػػػرب  ل ػػػتقػػػد   ،اآلف المو ػػػكد بللضػػػ ؿ رسػػػمًة ت ػػػف لػػػـ الحقبػػػة تلػػػؾ  ػػػ  ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًة
وػكد ذلػؾ إلػ. الظػركؼ لؽ ملً ل الػبوض "دبلكملسػًة ك ػكد ك ًيطً  ًك  مل ،الضوبًة الدبلكملسًة مػذ رات" ًك
  ف    تلؾ ال ترةض ل ال لسطً ًك كاوقتصلدًة الت   لف ًوً ،كاوجتملمًة ،السًلسًة
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كم ذ تلمست  ،القرف الوضًرف مطلعالضوب ال لسطً   بتاطلر ال جرة الً كدًة الجدًة  رى وى م ذ ضى  
كالت جًػػر بوػػد إطػػالؽ  ،كسػػً لًرك لت اوقػػتالع ،ًك  ػػلر الترا سػػ ًر ،قػػكاه الكط ًػػة ماططػػلت اوسػػتًطلف
 ،لػـ ًتكقػؼ مػف المقلكمػة كالتصػدم كالمكاج ػة د لمػلن مػف ًر ػل ،كمد بل كر كصؾ او تداب البًرطل  

و ت ل ػػػػة كا ،ل  ػػػػلح المسػػػػل ل ، المتلحػػػػة لدًػػػػل كا دكات ،كا سػػػػللًب ،الكسػػػػلشؿب ػػػػؿ كسػػػػًلدتل  ،ككط ػػػػل
 ،لظػركؼ  ػؿ مرحلػة   ػللًة ك قػلن كالومػؿ الدبلكملسػ   ،كالوصػًلف المػد   ،كال  لؿ السًلسػ  ،الضوبًة

م ل لت ل   (279: 1999) ياض  كمتغًرات ل  ،كا 

 الص ًك ًة الحر ة مقد مع تزام لن  ـ،4969 الولـ م ذ ةلدبلكملسًة ال لسطً ًبداًة ال البوض ًؤرخ
سرا بلزؿ    ا كؿ مؤتمر ل  المػؤتمراتمػف  ودًػدال     للمضلر ة ب ضلطلت القًلـ االؿ مف كذلؾ ،بسًك
 الصػػػ ًك   كالمضػػػركع الً كدًػػػة لل جػػػرة الم ػػػل ض الصػػػح   بللومػػػؿ كالقًػػػلـ ـ،4641 بػػػلًرس  مػػػؤتمر
 ال ضػػػلط بػػػداًلت ًفف ك ًػػػرل آاػػػر   ػػػ  حػػػًف (69: 2000 عفيفػػػة  أبػػػك)  لسػػػطًف  ػػػ  ً كدًػػػة دكلػػػة وقلمػػة

 ال لسػطً ًة الكط ًػة الحر ة كودة مع تزام لن  ـ،4612 - ـ4646 الولـ إل. توكد ال لسطً   الدبلكملس 
  (75: 1999  ياض ) كالمذ رات الك كد بدبلكملسًة ملًل طلؽًي   ًمل

 إلػػػػ.توػػػػكد ذات ػػػػـ  تمثًػػػػؿ  حػػػػك ال لسػػػػطً ًًف لسػػػػو  ا كلػػػػ. البػػػػداًلتضػػػػًر المصػػػػلدر إلػػػػ. ًف تي ك 
 تلػؾ  ل ػت  بل ػكر، كمػد  بػتب  لسطًف ً ؿ ـى لً مى  ًف بود تض ًل ل تـ الت  المسًحًة، اوسالمًة الجموًلت
 امتر ػتك  ،البًرطػل   الوس رم اوحتالؿ إثر  لسطًف     ظـالمي  السًلس  للكم  مظ ر ًكؿ الجموًلت

 الحػلج برشلسػة ًل ػل  ػ  جموًػة ًكؿ تتسسػت حًػث الػبالد، لسػ لف ةن لىػثً مى مي  البًرطل   او تداب سلطلت ب ل
 45 مػدد ل بلػ  حت.  لسطًف ً حلق جمًع    الجموًلت تلؾ ا تضرت ثـ ،ـ4649 ملـ الدجل   راغب
البًرطل ًػة  كالح كمػة ،الصػ ًك ًة الحر ػة  ػد   لل ل   مستادمةن   (81-80: 1986 الحكت ) جموًة

 كالمػػؤتمرات ،اوجتملمػػلت كمقػد كالمظػػل رات، الرسػمًة، اوحتجلجػػلت مبػػر ،الالم  ػ  السػػلم  ا سػلكب
 الكط   المؤتمر وقدت  ة،الماتل  كالج لت البًرطل ًة السلطلت إل. كالمذ رات الوراشض كر ع الكط ًة،

مػػػلـ  بػػػلًرس  ػػػ  السػػػلـ مػػػؤتمرل  لسػػػطًف صػػػكت ر وػػػتك  ـ،4646مػػػلـ  القػػػدس  ػػػ  ا كؿ ال لسػػػطً  
 الضػوب صػكت ًككصػلت  لسػطًف، حػكؿ م ل الصلدر القرار مل. احتجلج تكجًل مبر ـ4612 4646

   (124: 2003 حكراني )  لسطًف  راًف –     لج ةمل زارت م د كقكًلن  ،كمكحدان  ،كا حلن  ال لسطً  

 تتسػًسمػف ًجػؿ ك  ،حللػة ال ػوؼ مف لاركجلك مف  وؼ    ًداش ل، مل ت تلؾ الجموًلت  ف 
 البًرطل ًػػػة الح كمػػػة توًػػػًف بوػػػد سػػػًمل السًلسػػػًة، سػػػتجداتالمي  مػػػع التوػػػلط  ملػػػ. قػػػلدرة سًلسػػػًة  ًشػػػة

قصلق  لسطًف، مل. سلمًلن  م دكبلن " صمكشًؿ  ربرت"   القػدس بلدًة رشلسة مف الحسً    لظـ مكس. كا 
قػػد  اللج ػػة تضػػ ًؿ ل تلشجػػ ًحػػد ك ػػلف  (79: 1999 شػػبيب ) ـ4612مػػلـ  الثللػػث ال لسػػطً   المػػؤتمر مي

 بػػػػدقان  الالم  ػػػػ  ال  ػػػػلؿ مػػػػف مػػػػدة ًسػػػػللًبًً ػػػػلن  اتٌبوػػػػت كالتػػػػ  الحسػػػػً  ، مكسػػػػ. برشلسػػػػة الت  ًذًػػػػة
  (474: 2008 اإلقميميػػة  لمدراسػػات الفمسػػطيني المركػػز) المػػد   كالوصػػًلف بللمقلطوػػة كا ت ػػلقن  بلو ػػراب،
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رسلؿ ،طللبلتالمي  ر ع قلمت ب  ان ك كد ًكرسلت "ا مـ مصبة سلم ،ال الم دكب" صلة ذم  ؿل البرقًلت كا 
 الصػػػ ًك ًة، ال جػػػرة ككقػػػؼ بل ػػػكر، كمػػػد ب لغػػػلق طللبػػػةللمي  البًرطل ًػػػة الح كمػػػة مػػػع للت ػػػلكض ل ػػػدف إلػػػ.

  امة مظل رات كقلدت  ـ4612 ـ،4611 ـ،4614 ا مكاـ   كذلؾ  ًلبًة  كط ًة ح كمة كتض ًؿ
  (83: 1999 شبيب )

ػػدم ػػدمل ًصػػك   ػػؿ الػػذم مػػ   ـ قػػل كف الج سػػًة ال لسػػطً ًة 4615 ػػ  مػػلـ لطلت او تػػداب رت سي
بلػ  مػدد  حًػثج سػًتل، مػف  ؿ  لسطً   اػلرج كط ػل  ـى رى حى ك قًمًف     لسطًف الج سًة، الص لً ة المي 
بضػ ؿ  بًػر ، امتمػد ال لسػطً ًكف (29: 2013)السػنكار   ف ًل ػلن ًًربوػ الذًف  زحكا مف دًػلر ـالمحركمًف 

لم ػدكب لتملسػلت لبللوكدة إل. دًلر ـ مػف اػالؿ ر ػع الحؿ مض لت ـ، كطللبكا مل. السلطلت البًرطل ًة 
  (6: 2015)رمبؿ   السلم ، كلج ة او تداب الداشمة، ك ًشة الرقلبة    مصبة ا مـ

 كمقلطوػػػة المػػػد   الوصػػػًلف قًلدت ػػػل ًمل ػػػت ـ،4619 مػػػلـ ال بػػػرل ال لسػػػطً ًة الثػػػكرة قًػػػلـ بوػػػدك 
  م تصػػػػػؼ" الولًػػػػػل الوربًػػػػػة اللج ػػػػػة" تضػػػػػ ًؿمػػػػػف تلػػػػػؾ الثػػػػػكرة  كتماػػػػػض او تػػػػػداب، سػػػػػلطلت مؤسسػػػػػلت

الت   (476-474: 2008 اإلقميمية  لمدراسات الفمسطيني المركز) الحسً   ًمًف الحلج بقًلدة ـ،4619 ملـ
 مطلبًػػػة مػػػذ رة كر ػػػع القػػػدس،  ػػػ  القكمًػػػة اللجػػػلف مػػػؤتمر مقػػػد :ًبرز ػػػل ،ا ممػػػلؿ مػػػف بمجمكمػػػةقلمػػػت 
 ،اوسػالم ك الوربػ   الوػللـ ممػلقزي  كراسػلت ،ـ4619مػلـ  بػل كاولتقلق دمكتل تلبًة ثـ السلم ، للم دكب
  ةسػػكًر  ػػ  الوربػػ  المػػؤتمر لوقػػد كدمػػت ،الً ػػكدمك  او جلًػػزم الاطػػًرف كجػػل  ػػ  بػػللكقكؼ كطػػللبت ـ

  لسػػػطًف، بتقسػػػًـ القل ػػػًة المل ًػػػة بًػػػؿ لج ػػػة قػػػرارات كر  ػػػت ، لسػػػطًف مػػػع للت ػػػلمف ـ4619 مػػػلـ
طللبػػت مصػػبة ك   (230: 1998 جبػػارة ) ـ4616 مػػلـ بل ػػدف المسػػتدًرة الملشػػدة مػػؤتمرب  لسػػطًف لػػتثٌ كمى 

  (284: 1990)الكيالي   لغلق او تداب البًرطل   لتحؿ محلل دكلة  لسطً ًة با مـ 

" الولًػػػل الوربًػػػة اللج ػػػة" ت ل سػػػتًفمي  تلتػػػًف ي  كظ ػػػكر ال لسػػػطً ًة، السػػػلحة  ػػػ  او قسػػػلـ إثػػػر ملػػػ.
" ل لسػػطًف الولًػػل الوربًػػة ال ًشػة" ـ4619مػػلـ  تكضػػ ل الوربًػػة الجلموػة تتػػدال" الولًػػل الوربًػػة الجب ػة"ك

 القل ػ  ًمًر ًػة -ا  جلػك اللج ػة تقًرػر ر ػض:  ػلًمملل ًبػرز مػف ك ػلف الحسً  ، ًمًف الحلج برشلسة
 التقسػػػًـ مضػػركع تكر  ػػ ،للً ػػكد ا را ػػػ  ا تقػػلؿ مػػف الحظػػر كر ػػػع ،الصػػ ًك ًة ال جػػرة ًبػػكاب ب ػػت 

 تكر  ػ  لسػطًف، حكؿ الم لقضلت    المتحدة ا مـ     لسطًف لتثٌ كمى  مكًرسكف، بمضركع الموركؼ
  (415: 2003 حكراني ) المتحدة لرمـ الومكمًة الجموًة مفـ 4619ملـ  الصلدر التقسًـ قرار

مػالف قًػلـ ك ًزـ 4619بوػد ا ت ػلق حػرب مػلـ ك   ػ  مػػلًك  إسػراشًؿ""دكلػة مػة الجًػكش الوربًػػة، كا 
إل. مجمكملت مػف  كتحكلكا ،كا تقؿ ال لسطً ًكف إل. كاقع جدًد ،الً كدًة ، ت رس كجكد الدكلةـ4619

كتمسػ ت القًػلدة الكط ًػة ال لسػطً ًة  ،مرحلة جدًدة داؿ ال  ر كال ظلـ السًلس  ال لسطً  ، ك الالجشًف
مػلـ  لب ػلف  ػ المضركع الذم قدمتل وجتملع مجلس الجلموة الوربًػة ممثلة "بلل ًشة الوربًة الولًل" ب  رة 

 (18: 2000)نك ػػػؿ  كمػػػكدة الالجشػػػًف إلػػػ. دًػػػلر ـ  ،دكلػػػة مربًػػػة ملػػػ. ممػػػـك  لسػػػطًف قلمػػػةو ـ4619
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  لسػطًف ممػكـ ح كمػة تضػ ًؿ دى  ً ضى  الذم ـ،4619 42 4    غزة    ال لسطً   المؤتمر لوقد كدمت
 ،مؤقػت بضػ ؿ القًػلـ حػد ًمملل ػل تتجلكز لـ الت   (280: 1998 جبارة ) البلق  مبد حلم  ًحمد برشلسة
  (220: 1988 بركات ) لالستمرار قلبؿ كحدمي   ًلف تض ًؿ مف فم ٌ تي كلـ  ،مد ًة إدارة تلمبم  كمحدكد

ػػمي  الوربًػػة جلموػػةال لػػدل  لسػػطًف تمثًػػؿ ملػػ. حل ظػػةن مي  الولًػػل الوربًػػة ال ًشػػة ظلػػتكقػػد   الن مػػفثً مى
 تضػ ًؿ جػلققػد   ،وحقػل بلضػل حلم  ًحمد الح كمة رشًس ضاص ثـ البداًة،     لسطًف ممكـ ح كمة
حًػػػث تم ػػػف الً ػػػكد مػػػف سػػػلب ًرض  ،كغلًػػػة  ػػػ  السػػػكق ،موقػػػدة ظػػػركؼ  ػػػ   لسػػػطًف ممػػػكـ ح كمػػػة
 كالتولػػػًـ، كالػػػدكاق كالملػػػبس، ،المسػػ ف ً قصػػػلوظمػػػل ًكصػػػب  الضػػػوب ال لسػػػطً   وجشػػلن  ػػػ  مه  ، لسػػطًف

لقػلة ملػ. مػلتؽ المي  الم مػلتكبذلؾ  ل ػت  ،س ر جكاز ًك ،ج سًة ًك ، كًة بال مدًدة، دكؿ بًف كزملن مي 
 بػػتف ًرً ػػل مػػف ث  ػػلًي  لػػـ تبو ػػل كمػػل ال  بػػة ل ػػف كاوم ل ػػلت   ػػ  ظػػؿ ا وػػداـ المػػكارد  ثًػػرةتلػػؾ الح كمػػة 

 ملمًػػػػلن  ل ػػػػل  ت ًػػػػت ًف كملً ػػػػل ،آجػػػػالن  ـً مػػػػلجالن  إف المغتصػػػػب للػػػػكطف الكحًػػػػدة او قػػػػلذ كسػػػػًلة الحػػػػرب"
  :مجمكمػػة مػػف ا  ػػداؼ ملػػ. تقػػكـ ذلػػؾ لت  ًػػذ الح كمػػة كاقتراحػػلت اطػػة ك ل ػػت   "كسًلسػػًلن  كاقتصػػلدًلن 
  (165-164: 1998)األزعر  

 تبػػع غػػزة، مقػػره ً ػػكف  لسػػطً   جػػًش تػػتلًؼ  المضػػترؾ الػػد لع حػػرب ًر ػػلف ًك ،المصػػًرة القًػػلدة ًك
 .الوربًة الدكؿ لجلموة

 ًب ػػلق مػػف كا مًر ًػػة ا كركبًػػة للجلموػػلت تيرسػػؿ بوثػػة ملػػ. او  ػػلؽ مربًػػة ح كمػػة  ػػؿ تتػػكل. ًف 
  ػ   ػؿ مجل ػلن  كال لًػلت المػدارس  ػ  الالجشػًف ًب ػلق مػف مػدد ً بػر كتولػًـ ،ال لسػطً ًًف الالجشًف
 .المؤقت مكط ل

 الالشقػػًف ال لسػػطً ًًف الطػػالب مػػف مػػددان  حربًػػة  لًػػلت ب ػػل  ضػػشتًي  التػػ  الوربًػػة ا قطػػلر تقبػػؿ ًف، 
 جًكضػػ ل  ػػ  ال لسػػطً ًًف مػػف م لسػػبلن  مػػددان  - المقتػػرح ال لسػػطً   للجػػًش بلو ػػل ة - تيػػدرب ًكف

 .اللزكـ م د بًفدرً المي  مف مم ف مدد ً بر لت ًشة

 وًجػػػلد كتسػػػو.  ًػػػل  ـ كتح ػػػظ ،ال لسػػػطً ًًف الالجشػػػًف الوربًػػػة كالح كمػػػلت ،الضػػػوكب ترامػػػ  ًف 
 ًب ػلق مػف كالقػلدًرف ،كسػًرفالمي  م لضػدة اػالؿ مػف ل ػـ الموك ػة ًػد كمػد ،ل ػـ مؤقتػة صػحًة مسل ف
 .ًحكال ـ لتحسًف  ل كا ًً مل الوربًة ا مة

 اسػػػـ ملًػػػل طلػػػؽًي  كالم ػػػلجر، الوربػػػ  الوػػػللـ ً حػػػلق جمًػػػع  ػػػ  السػػػ ة  ػػػ  ً ثػػػر ًك ًػػػكـ تاصػػػًص  
 .الالجشًف مل. صرؼلتي  ا مكاؿ،  ًل جمعتي "  لسطًف ًكـ"

 مربػػ  بلػػد  ػػؿ  ػػ  كالتسػػًرع كال  ًػػًف، بػػللابراق كاوسػػتول ة ،"إسػػراشًؿ" ملػػ. الحصػػلر  ػػرض إح ػػلـ 
 .الحصلر ً ظمة مل. ًارجكف مف مل. رادمة مقكبة ك رض ،ؤثران كمي  ،ك ولون  ، ل ذان  لجولل
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 سػػ لة كا ػػحة بلغػػة بػػل حػػؿ كمػػل ،ال لسػػطً   الضػػوب ملػػ. الكاقػػع كالظلػػـ ال لسػػطً ًة الق ػػًة ضػػرح 
 الصػػحؼ  ػػ  كذلػػؾ ،كاو سػػل ًة ،كالصػػحًة ،كاوجتملمًػػة ،القل ك ًػػة ال لحًػػة مػػف جػػذاب، ًكسػػلكب

 .ًم ف إف ماتل ة كبلغلت ،الولمة كالمحالت ،كالسً مل ،كا  دًة ،كالمولبد ،كالمجالت

 سػرطلف ًصػلبل ل ػل لن متممػ ان جػزق  لسػطًف إلػ. كال ظػر الوربػ ، الوللـ ًقطلر بًف كاوتحلد الت لمف 
 اوسػػالم  بللوػػللمًف كاوسػػتول ة  م ػػل  الوربػػ الجسػػـ كت ظًػػؼ وزالتػػل، موللجتػػل مػػف بػػد و ابًػػث،

  ا  داؼ  ذه لتحقًؽ كالمسًح 

  اتسػػػػػمت  تػػػػػرة ح كمػػػػػة ممػػػػػـك  لسػػػػػطًف بػػػػػللر كد بلل سػػػػػبة للومػػػػػؿ السًلسػػػػػ  الػػػػػكط   ال لسػػػػػطً  
 إو كالوسػ رم، السًلسػ  ببر لمج ػل اوً ػلق ملػ. قػلدرة ت ػف لـ ً  ل رغـ ل ف، (137: 2000)أبك عفيفة  

 ًادـ بومؿ القًلـ جؿً مف ل ل المتلح ال ًؽ ال لمش    لتحرؾإل. ا – ذلؾ مف مك لن  - سوت ً  ل
  :ًمملل ػػػػػػل  مػػػػػػف  كاحً ػػػػػػل، ب ػػػػػػؿ ال  بػػػػػػة  تػػػػػػلش  ظػػػػػػؿ  ػػػػػػ  ال لسػػػػػػطً   كالضػػػػػػوب ال لسػػػػػػطً ًة الق ػػػػػػًة
 (177-167: 1998)األزعر  

 كجػػػكد ـ، ًمػػػل ف مػػػف ال ظػػػر بغػػػض ًطلبك ػػػل الػػػذًف  لسػػػطًف  ب ػػػلق بلسػػػم ل سػػػ ر جػػػكاز إصػػػدار 
  ـ4694ك ـ4619 مػػػػػلم  بػػػػػًف مػػػػػل ًصػػػػػدرت حًػػػػػث ،كلب ػػػػػلف ،كمصػػػػػر ،القطػػػػػلع  ػػػػػ  كبالصػػػػػة

 .الالجشًف س ر بكثلشؽ بلستبدالل الوربًة الدكؿ بدًت حت. ذلؾ    كاستمرت جكاز، ًلؼ 92  حك

 بو  ـ بوالج كتت  ؿ مصر،    لل لسطً ًًف الصحًة ا حكاؿ تلبعتي  داالًة مًلدة مل. اوضراؼ 
ؿ  .الوالج   قلت تحمؿ مع المصًرة المستض ًلت إل. الحلوت بوض كتحًك

 مصر    الوقلرم الض ر مصلحة مف إقرار ل قبؿ ولمالتلكمي  ،الزكاج مقكد مل. التصدًؽ. 

 ـً الومؿ ًربلب لدل بللتكسطً لف  سكاق كالرج ل، مصر    كتس ًلل الومؿ حؽ ت ًشة إل. سوت 
  .الوربًة للجلموة    بذلؾ المذ رات بر ع

  مػػػف الالجشػػًف  ب ػػػلق الثبكتًػػة ا كراؽ  ػػػًلع مضػػ لة مكاج ػػة ملػػػ. مملػػت التولًمػػػ ، الحقػػؿ ك ػػ 
 مػف مػددان  ًكلحقػت المصػًرة، بللمػدارس الطػالب التحػلؽ كس لت بالصة، كغزة مصر    الطالب
 "الطللبلت بًكت" الداالًة بل قسلـ  ًلتال لسطً الطللبلت

 ػة مالقػة ملػ.  ل ػت  مػل ،الوػكز ضػدًدم للطلبة إم لقات مل. الحصكؿ مف كتم  ت  كتولك ًػة قًك
 ." لسطًف طالب رابطة" مع

  بوػػض   حًػػلق المحػػدكدة، ال ضػػلطلت بػػبوض الح كمػػة ا ػػطلوت كاومالمػػ ، الثقػػل   الحقػػؿ ك ػػ 
  ال لسطً ًة بللق ًة ورؼتي  مطبكملت إصدار كرملًة الكط ًة، الم لسبلت
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ًت ػ  مػػف ب ػػكد الاطػػة التػػ  ًمػدت ل ح كمػػة ممػػـك  لسػػطًف ً  ػػل  ل ػت تسػػو. إلػػ. ر ػػع الق ػػًة  
 ،كملػػ. ًرسػػ ل ق ػػًة الالجشػػًف إلػػ. دكؿ الوػػللـ، مػػف ًجػػؿ تحمػػؿ مسػػؤكلًلت ل ،ال لسػػطً ًة ب ػػؿ م ك لت ػػل

قػػػرار م ػػػدمل ًصػػػدر ككا ػػػؽ ملػػػ. سػػًمل ًكف المجتمػػػع الػػػدكل   ػػػلف سػػػببلن مبلضػػػران  ػػػ   ضػػػكق  ػػػذه الق ػػػًة 
 ا مـ المتحدة     494التقسًـ رقـ 

 لسطًف ًت   ً  ل حلكلػت قػدر اسػتطلمت ل السلبقة الت  قلمت ب ل ح كمة ممـك  الم ملتمف ك 
مػػػف  ػػػوؼ كالالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف، ل ػػػف الظػػػركؼ التػػػ   ل ػػػت سػػػلشدة الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة  تاػػػدـًف 

سػػلمد ل  ػػ  ت  ًػػذ اطت ػػل التػػ  لػػـ تي كالػػدمـ الػػدكل  لدكلػػة اوحػػتالؿ  ،كتضػػرذـ الوػػللـ الوربػػ  كاوسػػالم 
 بل الس لرات كالممثلًلت    الدكؿ  مل تقكـبكبللتلل   ل ت ًمملل ل ًضبل  ،ك وت ل

كجموًػػلت ممللًػػة، كلجػػلف  ،حػػلكوت لتضػػ ًؿ م ظمػػلت سػػًرة  حر ػػة  ػػت جػػرت مي  ػػ  تلػػؾ ا ث ػػلق 
بػدًت تلػؾ الم ظمػلت كاللجػلف ك كًرل ًة  لف  د  ل التكمًة السًلسػًة،  ،ًك دًة ثقل ًة ،كطالبًة ، سلشًة

 ،ملػػ. السػػلحة الوربًػػة وبػػراز الضاصػػًة ال لسػػطً ًةبحملػػة  ػػ  ًكاشػػؿ السػػتً ًلت كالتجموػػلت ال لسػػطً ًة 
ػػػػلدة قكت ػػػػل وسػػػػتولدة مػػػػل احتػػػػؿ مػػػػف  لسػػػػطًف   كالومػػػػؿ ملػػػػ. دمػػػػكة الػػػػدكؿ الوربًػػػػة لتكحًػػػػد صػػػػ ك  ل كًز

  (137: 2000)أبك عفيفة  ـ 4619ملـ 

، بحدكده المتكا وة ـ4691حت. ملـ    لل ـ الدبلكملس ملرسكا ف ال لسطً ًً فإًم ف القكؿ ك 
كك كد الضاصًلت الكط ًة  ،استراتًجًة موتمدة، مبر ال ًشة الوربًة الولًل، كح كمة ممـك  لسطًفدكف 

حػػددات التػػ  ح مػػت ، كتمثلػػت المي البػػلرزة  ػػ  ًركقػػة الجلموػػة الوربًػػة كا مػػـ المتحػػدة كالوكاصػػـ ال بػػرل
سًلس  بال مرجوًػة حر ة ال  لؿ الكط   ال لسطً      ال  لح المسل  بال إم ل لت كاز ة، كال  لؿ ال

  (280: 1999 ) ياض  سًلسًة، كالومؿ الدبلكملس  بال ر لشز ملدًة

 ،بماتلػػػػؼ كسػػػػلشل ل ال لسػػػػطً ًةالتحر ػػػػلت السًلسػػػػًة كمطللػػػػب الحر ػػػػة الكط ًػػػػة  ل ػػػػت طبًوػػػػة  
كمكاقؼ جمًع ًطرا  ل تتحدد  ػ  مكاج ػة الح ػـ البًرطػل   كالومػؿ مػف ًجػؿ اوسػتقالؿ م ػل،  ،ًك دا  ل

  (57: 1990)قاسمية  ا رض ال لسطً ًة الص ًك ًة مل. حلكوت  رض مي   ؿبلو ل ة إل. مكاج ة 

 جػرل مػل غرار مل. 461 القرار مف كمتبلكران  ،كا حلن     ذه ال ترة  ال لسطً   المكقؼ ً ف ـكل
 موػًف سًلسػ  ببر ػلم  كطػ  ـ الػ. بػللوكدة كحلم ػـ ال لسػطً ًًف ًحلسػًس تقتػرف كلـ ،494 القرار تجله
 حلصػؿ تحصػًؿ ً  ػل ملػ. لً ػلإ ًي ظػر  ػلف بػؿ الصػدارة، م ػلف  ػ  الوكدة كحؽ الالجشًف ق ًة ً ع
ػػر لوملًػػة  الالجشػػًف مك ػػكع مػػع التوػػلط  ضػػتف  ػػ  تولر ػػلفمي  اتجل ػػلف كبػػرز ،غتصػػبالمي  الػػكطف تحًر
 مؤتمر ل    طللبت الت  الولًل، الوربًة ال ًشة لتلثٌ كمى  االستقاللي  الكطني االتجاه: األكؿ .الوكدة كحؽ

  المػػػػؤتمر  ػػػػ  الالجشػػػػًف ق ػػػػًة ك لقضػػػػت  لملػػػػة،  لسػػػػطًف بلسػػػػتقالؿ ـ4619 42 4 بتػػػػلًرخ الػػػػكط  
ػػػػػة مػػػػػف   ملػػػػػ. البػػػػػلق  مبػػػػػد حلمػػػػػ  ًحمػػػػػد ح كمػػػػػة بر ػػػػػلم   ػػػػػصك  ،مػػػػػ  ـ التا ًػػػػػؼ ملػػػػػ. الومػػػػػؿ زاًك
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  يػك الثػاني االتجػاه مػل" ًًمػل   ـ لػ.إ مػلدت ـا  ك  حلجلت ـ كتتمًف ا مة ًب ػػػلق مف الالجشًف حًلة ت ظًـ"
ٌبػػر ،األردف مػػع انػػدماجي اتجػػاه  ا ردف ضػػػػػرؽ إمػػلرة بمبلر ػػة تيٌكجػػت ضػػوبًة، مػػؤتمرات ًربوػػة  ػػ  م ػػل مي
ػة حقًبة كتاصًص إلً ل، الغربًة ال  ة ب ـ ػة كطمػس  لسػطً  ، ًًرسػ ل لالجشػًف كزاًر  الالجشػًف  ًك
 .(36-35: 2001) ياض   ا رد ًة الج سًة م ح ـ مبر

ػػػؿ  قػػػد  ػػػ  ًبًر ل لسػػػطً ًة مػػػع الك ػػػد ـ التقػػػت الك ػػػكد الوربًػػػة كا4616ك ػػػ  مػػػؤتمر لػػػكزاف الػػػذم مي
ك كد  لسػطً ًة ضػلر ت  ػ   ة كؿ مرة بطًرقة غًر مبلضرة، ل ف الال ت لال تبله كجكد ثالث "اوسراشًل "

ولًػػػل برشلسػػػة الحػػػلج ًمػػػًف الحسػػػً  ، مػػػف ال ًشػػػة الوربًػػػة ال :األكؿلػػػت الضػػػوب ال لسػػػطً  ، ثٌ المػػػؤتمر مى 
 مػػػف ًصػػػحلب ا را ػػػ   :كالثالػػػثمػػػف م تػػػب راـ او لالجشػػػًف برشلسػػػة محمػػػد  مػػػر ال ػػػكارم،  :كالثػػػاني

 البًػػػػلرات كالمحلصػػػػًؿ قبػػػػؿ ًف تجػػػػؼ، لػػػػت مطػػػػللب ـ بمتلبوػػػػة كرجػػػػلؿ ا ممػػػػلؿ مػػػػف اللػػػػد كالرملػػػػة، كتمثٌ 
ػلرة  لسػطًف مػف ًجػؿ ت ًشػة ا جػكاق لت ظػًـ كجمع ضمؿ الولشالت المي  ضتتة، كالسػملح للج ػة الالجشػًف بًز

  ، كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتمرت الم لك ػػػػػػػلت ًسػػػػػػػبكمًف دكف ًم تقػػػػػػػدـملػػػػػػػ. إمػػػػػػػلدت ـالمكا قػػػػػػػة مػػػػػػػكدة مػػػػػػػف سػػػػػػػبؽ 
ًلػػػػؼ وجػػػػا ضػػػػًرطة  422مػػػػكدة  "اوسػػػػراشًل "حًػػػػث مػػػػرض الجل ػػػػب   (358  355: 1955)اليػػػػكارم  

ؾ المقترحػػػلت ك ػػك مػػل ً ضػػؿ المػػػؤتمر ل ػػػف الوػػرب كال لسػػطً ًًف ر  ػػكا تلػػ ،التكصػػؿ إلػػ. سػػالـ ضػػلمؿ
  (245  242: 1993)مكريس  

ا كلًة مل. الوكدة ال ردًة    ج كد ل السًلسًة كمطللب ل إل. حد  بًر ر زت ال ًشة الوربًة لقد 
رار الجموًػة الولمػة لرمػـ المتحػدة كبود صػدكر قػ ،بللوكدة الجملمًةطللب تي دًرجًلن ثـ ًاذت ت ،لالجشًف

ض مػػف الاسػػلشر كا  ػػرار  الػػذم ًػػ 461رقػػـ   ًاػػذت ص ملػػ. مػػكدة الالجشػػًف إلػػ. دًػػلر ـ، كالتوػػًك
 ػػ  اولتملسػػلت التػػ  ب ػػذا القػػرار  ػػ   ثًػػر مػػف ا حًػػلف  تستضػػ دال ًشػػة الوربًػػة )كم ظمػػلت الالجشػػًف( 

كر ػػزت ال ًشػػة  ػػذلؾ ملػػ. مػػكدة الالجشػػًف إلػػ.  ،مػػـ المتحػػدة المسػػؤكلًف مػػف ت  ًػػذه وػػت لمػػكظ   ا ري 
ػػر ال لسػػطً ًة بوػػد ذلػػؾ   ثػػر مػػف مقػػددًػػلر ـ مي   ،سػػتادمة لغػػة مضػػلب ة للغػػة التػػ  تب ت ػػل م ظمػػة التحًر
مك ػكع ال ػزكح بضػ ؿ تيولل  الجكوت الودًدة مف الم لك لت الت  تكاصلت حت. حدكث ال  بة ك ل ت 
  (6: 2015)رمبؿ   حكؿ تقًرر المصًر الصراعبلضر مف االؿ بذؿ الج كد لتسكًة غًر م

قلشمػة  ،الضػوبًة بللدبلكملسًة ًضبل ـ4691حت. ملـ  ال ترة  ذه    ال لسطً ًة الدبلكملسًة  ل ت
 ،كالوجػز ،اوربػلؾ بػًف المراكحػة غلػب ملً ػل  (69: 2000 عفيفة  أبك) كاومالم  السًلس  الومؿمل. 

  مرجوًػػػػػة كحػػػػػدة كمػػػػػدـ ا دكات، ل ػػػػػوؼ  تًجػػػػػة المكحػػػػػد؛ المضػػػػػركع كغًػػػػػلب كالتكسػػػػػلًة، ،كالوضػػػػػكاشًة
  ال لسػػػػػطً   القػػػػػرار صػػػػػ ع  ػػػػػ  الوربًػػػػػة التػػػػػداالت إلػػػػػ. إ ػػػػػل ة بً  ػػػػػل، كالم ل  ػػػػػلت السًلسػػػػػًة، القًػػػػػلدة

(cobban, 1984: 215)   

 بلوم ػلف لـ ً ف – ال ترة  ذه االؿ - ال لسطً ًًف مثؿًي  حقًق  مو كم  ًلف تبلكر مدـ كبسبب
  لف ال لسطً ًة الق ًة مع الدكل  التولط  فإ إذ ملًل، تولرؼالمي  بللمو . دكلًة مالقلت مف الحدًث
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 بكص  ل ال لسطً ًة الق ًة مع التولمؿ    الغللبة كالسمة مدمل، مف المضركمة بللحقكؽ اوقرار حكؿ
 الوالقػلت مػف  ػؿ ملػ. ً طبػؽ مػل ك ػك ،كط ػ  كتحرر مصًر تقًرر حؽ ق ًة كلًس وجشًف، مض لة
  لف  ً ل ال لسطً   الح كر فإ إذ كاوقلًمًة، الدكلًة كالم ظملت المتحدة ا مـ مع كالتولط  الث لشًة،
 تقػػػكـ الوربًػػػة، الػػػدكؿ جلموػػػة  ػػػ  ممثػػػؿ ل لسػػػطًف  ػػػلف اوقلًمػػػ  الصػػػوًد  ولػػػ. رسػػػم ، غًػػػر ان ح ػػػكر 
 ًتولػػؽ ك ًمػػل ،ب لسػػطًف اػػلصلملحػػؽ ال ظػػلـ ا سلسػػ  للجلموػػة ال ك قػػلن   ػػكق ، بضػػ ؿ بلاتًػػلره الجلموػػة
ػػر  ػػ  ال لسػػطً   الضػػوب حػػؽ مػػف الػػدكل  بػػللمكقؼ  لحللػػة امتػػدادا  ػػلف ال تػػرة،  ػػذه اػػالؿ المصػػًر تقًر
 ب ل قلمت الت  المجلزر مف كالتغل   التقسًـ قرارثـ  بداًة، او تداب قرار بمكجب ل صدر الت  الت  ر
  (27: 2013 تكاـ ) وحقلن  ـ4619 حرب كبود قبًؿ "إسراشًؿ" كدكلة الص ًك ًة الك للة

 سًلسػًة  ًشػلتًك  ،مف الكا ػ  ًف الجموًػلت اوسػالمًة المسػًحًة لػـ تسػتطع تضػ ًؿ مؤسسػلت
التػػ   ل ػػت تػػدكر ملػػ.  السًلسػػًة الكقػػلشعا حػػداث ك  مػػع لتوػػلط لػػدً ل إم ل ػػلت ملدًػػة كقػػدرات بضػػًرة ل

ل ػف اللج ػة  ،الحللػة  ػذه مػف الاػركج ب ػدؼالسلحة ال لسطً ًة، ك ظران لذلؾ تـ تتسػًس اللج ػة الت  ًذًػة 
كال ًشػػة الوربًػػة الولًػػل مػػف بوػػد ل لػػـ تاتلػػؼ ًممػػلل ـ مػػف حًػػث الضػػ ؿ  ،كاللج ػػة الوربًػػة الولًػػل ،الت  ًذًػػة

بػػلع ا سػػلكب السػػلم  الالم  ػػ ، كالتر ًػػز ملػػ. كالم ػػمكف ممػػل  ل ػػت تقػػكـ بػػل الجموًػػلت، حًػػث تػػـ ات
سػػػب لل ًشػػػة الوربًػػػة الولًػػػل رغػػػـ مػػػدت ل  ؛كمػػػع ذلػػػؾ ،إرسػػػلؿ الك ػػػكد كالمػػػذ رات للج ػػػلت المو ًػػػة    ػػػل ًحي

كذلػؾ م ػدمل  ،حراز إ جلز م ـ ملػ. الصػوًد الدبلكملسػ ـ( ً  ل استطلمت إ4619-ـ4619صًرة )الق
، كطللبػت ب قلمػة دكلػة  لسػطًف حػكؿ الم لقضػلت     ل ً ال لسطً ًًف لتكصلت إل. ا مـ المتحدة كمثٌ 

كر ػػزت ج كد ػػل ملػػ. المطللبػػة بػػللوكدة الجملمًػػة لالجشػػًف، مبػػر  ،كمػػكدة الالجشػػًف ،مربًػػة  لسػػطً ًة
  461ستض دةن بللقرار مي  اولتملسلت الت  ر وت ل لرمـ المتحدة،

 المصػطل  إطالؽ ص  إف -ـ 4691كحت. ملـ االؿ  ذه ال ترة  ال لسطً ًة الدبلكملسًة تبدكك 
، ل ػػل اطػطكتي ًك مرجوًػة توػكد إلً ػل،  ،تقكد ػػل حػددةمي  قًػلدة ل ػل لػًس ، ظمػػةمي  غًػر  ل ػت ً  ػل - ملً ػل
 ل ػػػت تسػػػًر بػػػال ً ػػػداؼ كا ػػػحة ًك محػػػددة  ػػػ  ممل ػػػل، ااػػػتلط  ػػػد  ل السًلسػػػ  مػػػع الم مػػػلت حًػػػث 

ا دكات الدبلكملسًة الت  تستطًع مف االل ل الاػكض  ػ  اومالمًة كالدملشًة،  مل ً  ل لـ ت ف تمتلؾ 
كمػػذ رات ًقػػرب مػػل ت ػػكف إلػػ. الدبلكملسػػًة  ،غمػػلر الومػػؿ الدبلكملسػػ  الحقًقػػ ،   ل ػػت دبلكملسػػًة ك ػػكد

اوسػػػتثملر ملػػ.  ػػ  تلػػؾ المرحلػػة قػػدرة القًػػػلدات ال لسػػطً ًة المتولقبػػة  سػػر مػػدـ ك ػػذا ربمػػل ًي  ،الضػػوبًة
لصػػػػلل  الق ػػػػًة  كت سػػػػًر ل ،كالمجتمػػػػع الػػػػدكل  ،ة الصػػػػلدرة مػػػػف ا مػػػػـ المتحػػػػدةا مثػػػػؿ للقػػػػرارات الدكلًػػػػ

الػذم ًػ ص بضػ ؿ صػًر  ككا ػ  ملػ. حػؽ الالجشػًف المتولؽ بللالجشًف  461ل القرار ال لسطً ًة سًم
ػػة كال  سػػًة التػػ   ، ػػ  الوػػكدة إلػػ. دًػػلر ـ ا صػػلًة كتوًك ػػ ـ مػػف ا  ػػرار كالاسػػلشر الملدًػػة كالمو ًك

 لحقت ب ـ 
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 تكسػػلًة،الك  ،وضػػكاشًةالك  ،وجػػزالك  ،ربػػلؾاو حللػػةالمرحلػػة بسػػبب   ػػذه للدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة  ػػ  
لػػـ تسػػتطع التػػتثًر ملػػ. المجتمػػع الػػدكل  مػػف ًجػػؿ ال ػػغط ملػػ. دكلػػة  ،لػػدً ل المكحػػد المضػػركع كغًػػلب

 494قػرار رقػـ ، ًك حتػ. الالصػلدر مػف ا مػـ المتحػدة 461لت  ًذ القػرار الػدكل   "اوسراشًل "اوحتالؿ 
بذلت ج كدان حلكلت مف االل ػل الكصػكؿ إلػ. المجتمػع  ةالدبلكملسًة ال لسطً ً ل ف ،رغـ ً ل قرار ظللـ

لػـ  ب ل كاوم ل لت الملدًة كالبضًرة الت   ل ػت تمتل  ػل المحًطة الظركؼ إو ًفالدكل  بض ؿ ًك بآار 
  ت ف  ل ًة

ـ 1964 التحريػػر منظمػػة ت سػػيس منػػذاألداء الدبمكماسػػي الفمسػػطيني المرحمػػة الثانيػػة: 
 ـ1974 المرحمي البرنامج إعالف كحتى

 بقًػتإو ً  ػل الوربًػة  الجلموػة مػف بقػرار ـ4651 مػلـ  لسطًف ممكـ ح كمة ًمملؿ تجمًد رغـ
لن  ال لسطً ًة السًلسًة ال ًل ًة مثؿتي   حلمػ  ًحمػد الجلموػة لػدل مثل ػلكمي  ،رشًسػ ل ضػاص  ػ  ممثلةن  رمًز

 مكقػػػع غكرضيػػػ كبوػػػد ، ولًػػػلن  ح كمػػػةتلػػػؾ ال ك ػػػلة ضػػػ لدة  ل ػػػت ـ4691 9 16  ػػػ  ك لتػػػل، كبالبػػػلق  مبػػػد
 ًاػػرل مربًػػة كج ػػلت الولًػػل الوربًػػة ال ًشػػة مػػف كبترضػػً  الجلموػػة مجلػػس ااتػػلر الجلموػػة لػػدل  لسػػطًف

  (68: 1987 الرحمف  عبد) ل لسطًف ممثالن  الضقًرم ًحمد

 ًحمػػػدـ تقػػػرر ت لًػػػؼ 4691 4 41  ػػػ  القػػػل رة  ػػػ  ا كؿ الوربػػػ  القمػػػة مػػػؤتمر ا وقػػػد كم ػػػدمل
كالضػػػوب ال لسػػػطً   للكصػػػكؿ إلػػػ. القكامػػػد السػػػلًمة لت ظػػػًـ الضػػػوب  الوربًػػػةالتصػػػلؿ بللػػػدكؿ ل الضػػػقًرم

 بت  ًػذ المصػرم، الػدمـ مف مست ًدان  الضقًرم قلـ،  مصًره كتقًرركط ل  تحًرر مف تم ً لك  ،ال لسطً  
 لم ظمة ا سلس  كال ظلـ ،ال لسطً   الكط   المًثلؽ كك ع ،ال لسطً ًة التجمولت م لطؽ   جكوت 
ػػػػػر ممػػػػػثالن  111بح ػػػػػكر  ـ،4691 5 19  ػػػػػ  للقػػػػػدسب  لسػػػػػطً   مػػػػػؤتمر كمقػػػػػد ال لسػػػػػطً ًة، التحًر

ػػػػر م ظمػػػػة" إ ضػػػػلق االلػػػػل مػػػػف كًيملػػػػف ،ا كؿ الػػػػكط   المجلػػػػسلل لسػػػػطً ًًف ايمتبػػػػركا ًم ػػػػلق   التحًر
م ظمػػة المػػف إ ضػػلق ال ػػدؼ ًكو ًكاًػػران ك ػػلف   (80: 2012 صػػال  ) الضػػقًرم ًحمػػد برشلسػػة ،"ال لسػػطً ًة

الوػػكدة الالجشػػًف  ػػ   الحقػػكؽ ال لسػػطً ًة كالصػػةإ ضػػلق م ظمػػة  لسػػطً ًة مسػػتقلة مملد ػػل اسػػتولدة  ػػك 
   (119: 2007)أبك ستة  ر  ـ  

 ال لسػػػػطً   الدبلكملسػػػػ  ال ضػػػػلط مػػػػكركث مػػػػف  ثًػػػػران  الرسػػػػمًة ال لسػػػػطً ًة الدبلكملسػػػػًة تسػػػػت د لػػػػـ
ػػػر م ظمػػػة قبػػػؿ مػػػل حقبػػػة  ػػػ  الضػػػوب  ػػػر  م ظمػػػة  (33  23: 2013 تػػػكاـ ) التحًر  إرثػػػلن  تػػػرث لػػػـ التحًر

المراسػالت كالك ػكد  االؿ مف متكا وة، ت لك ًة ابراتسكل  ةدبلكملسًلن مف المراحؿ ال  للًة السلبق
  قػلبًًف، ك ضػطلق ،كمحػلمًف ،م ػدكبًف ضػ ؿًكدكات دبلكملسًة محدكدة ال  لقة مل.  ،كالبوثلت المت رقة

م ل ػػلت   ػػ  مملػػت  لسػػطً   ًصػػؿ مػػف مربًػػة ًك  لسػػطً ًة ضاصػػًلت  ػػ  تمثلػػت مت ػػلثرة دبلكملسػػًة كا 
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 السػكرم الدبلكملسػ  السػلؾ  ػ  الضػقًرم ًحمػد  تجربػة  (152: 1996  يػاض ) ضػقًقة دبلكملسػًة بوثلت
 .(39: 2005 خميفة ) السوكدم ثـ

ػػة الػػركحجسػػد تي  ال تػػرة  ػػذه اػػالؿ ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة ل ػػت   بللصػػ لت التمتػػع مػػف ً ثػػر الثكًر
 كالمػػػػلدم الوسػػػػ رم الػػػػدمـ كتػػػػك ًر ، صػػػػبلن ملػػػػ. ادمػػػػة ال  ػػػػلح المسػػػػل مي  ل  ػػػػد   ػػػػلفك   الدبلكملسػػػػًة،
 ملػػػػػػ. طبًوػػػػػػة الم مػػػػػػلت الدبلكملسػػػػػػًة التػػػػػػ   ل ػػػػػػت  ػػػػػػ  ًغلب ػػػػػػل  :أكالن ك ػػػػػػك مػػػػػػل ا و ػػػػػػس  ،كاومالمػػػػػػ 
قػػػػػػة ا داق الػػػػػػذم  ػػػػػػلف ًقػػػػػػرب إلػػػػػػ. ا سػػػػػػلكب التحًر ػػػػػػػ  : كثانيػػػػػػان دملشًػػػػػػة،  –إمالمًػػػػػػة   ملػػػػػػ. طًر

 كالمثق ػػًف ،كالومػػلؿ ،ملػػ.  كمًػػة ا داة التػػ   ل ػػت ت ػػـ دمػػلة ثػػكًرًف مػػف الطلبػػة: كثالثػػان كالاطػػلب ، 
 ،كالتر ًػب الكمًػد تصػًرحلتمبػر سػل ـ الثػكرم  الدبلكملسػ  ا داقك ذا   (155 -154: 1996  ياض )

 لمػف الق ػًة ال لسػطً ًة حًػث اسػتغلت الػدكل  الوػلـ الػًرم مػف بت  ًػر جػزقكالصة تصًرحلت الضقًرم 
  (535-534: 2001 بصير  أبك) الدملًة الص ًك ًة    استوطلؼ الًرم الولـ الوللم  لصللح ل

ػػر م ظمػػة تتسػػًس مػػفالسػػ كات ا كلػػ.  اتسػػمت ػػة بتثبًػػت التحًر  ال لسػػطً   للضػػوب الكط ًػػة ال ًك
 ،كبلكرتػػل ذلػػؾ ت ػػًرس  ػػ  الم ظمػػة  جحػػت كقػػد ال ولػػ ، الدبلكملسػػ  الومػػؿ  حػػك تتجػػل  ل ػػت ممػػل ً ثػػر

 ق ػًة طًلت ل    تحمؿ كالت بالده كحقكقل،  وستولدة ً ل ؿ لن  لسطً ً لن ضوب   لؾ ًفللوللـ  بلومالف
حًث  ل ت قًلدة الم ظمة تتحدث بض ؿ غًر مبلضر  ،بللب لف ذلؾ إل. ًيضلر ًف دكف كمكدت ـ الالجشًف

 مرسػػكمة طػػةاي  مػػف جػػزقان   ػػذا ً ػػكف ًف دكف الم ػػمكف  ػػذا كحملػػت ،دًػػلر ـ إلػػ.مػػف مػػكدة الالجشػػًف 
   ػػل لػػـ ت ػػف  ػػ  حللػػة ا تضػػلر تم   ػػل مػػف اسػػتاداـ الدبلكملسػػًة للح ػػلظ كالػػد لع مػػف ق ػػًة  ؛كموػػدة

   : مقابمة(10/5/2016)العجرمي   الالجشًف

 اصكصػًةدبلكملسػًة ل ًدكات ًك لاطػطذلػؾ الكقػت   ػ م ظمة التحًرر  امتالؾ مدـكربمل ًوكد 
رغـ امتال  ل م لتب تمثًؿ    الػدكؿ الوربًػة، كم تػب  - لذلؾ الم ظمة  مف قبؿإ ملون  كلًس ،المرحلة

ػػػػكرؾ   ،المسػػػػل  الومػػػػؿ  ػػػػ م ارطػػػػكف  م ل ػػػػلكف  ػػػػـ المرحلػػػػة تلػػػػؾ مػػػػف مبػػػػركا الػػػػذًف ف  - ػػػػ   ًًك
 ًك ،الوسػػػ رممػػف ًجػػػؿ الحصػػػكؿ ملػػ. التػػػدًرب   ل ػػػت مو ػػل ًتكاصػػػلكف كا ػػػل  التػػ  بللػػػدكؿ كمالقػػلت ـ
 ه الم لتػػب ك ػػذا، مػػع ً ػػل  ػػلف بلوم ػػلف اسػػتثملر  ػػذآاػػر ضػػ ق ًم مػػف ً ثػػر ًسػػلحة ملػػ. للحصػػكؿ

  لادمة الق ًة ال لسطً ًة دبلكملسًلن  التكاصؿ  ض ؿ مف ًض لؿ الومؿ الدبلكملس 

 الورب  ال طلؽ  سرا كل. للم ظمة مف   ربعاالؿ الس كات االدبلكملسًة ال لسطً ًة  تستطع لـ
  للػػت حًػػث  بًػػرة،  جػػلزاتإ تحقًػػؽ  ػػ  سػػل متذلػػؾ  قػػد  كمػػع ،الػػدكل  كا  ػػؽ اوقلًمػػ  المحػػًط تجػػله
 حر ػػة ًك ثػػكرة حققػػلتي  لػػـ مػػل كالمػػلل  المػػلدم الػػدمـك  السًلسػػ  كالتتًًػػد التوػػلطؼ مػػف ال لسػػطً ًة الثػػكرة
قػػ  ،كاوسػالم  ،الوربػػ  المحػًط ال لسػػطً   الضػوب ل  ػلؿ التتًًػػد داشػرة كضػػملت ،ًاػرل تحػرر  ،كاو ًر

   (135: 2001  ياض ) اوضترا   كالموس ر
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ػػر تحػػكؿ ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف مػػف ق ػػًة إ سػػل ًة إلػػ. قػػد ك  صػػلحب  ضػػكق م ظمػػة التحًر
كمػػكدة  ،لمقلكمػػة ال  ػػلق ان رمػػز وػػكدة ال كًػػة كط ًػػة،  اػػالؿ الوقػػد ا كؿ مػػف مسػػًرة الم ظمػػة ًصػػً  حػػؽ 

ف الدبلكملسػػػًة م ػػػف القػػػكؿ إكبػػػذلؾ ًي  (29: 2007)الشػػػكممي   ًلسػػػًة ا صػػػلًة لسػػطًف إلػػػ. الرطت ػػػل الس
 ،سًلسػًة بكصػ  ل ق ػًة ػ  تثبًػت ق ػًة الالجشػًف  رشػًسال لسطً ًة    ذلؾ الكقت  ػلف لػدً ل  ػدؼ 

 ػلف ًتوػلط.  إسػراشًؿ" كت جًػر الضػوب ال لسػطً  " ةدكلػبوػد قًػلـ ،  ف المكقؼ الػدكل  إ سل ًة كلًست
القػرارات الدكلًػة التػ  تيثبػت دكر بوض ق ًة إ سل ًة رغـ صي بكص  ل كالالجشًف مع الق ًة ال لسطً ًة 

 القػرارات  ػذه ب ػرض تسػم  ت ػف لػـ السًلسػًة الظػركؼ ل ػف، 461لسطً ًًف    الوكدة  ػللقرار حؽ ال 
  : مقابمة(11/5/2016)حمد   كتطبًق ل

ك   القلب م  ل إجبلر  ،ارتبط  قل ال  لح المسل  ب ملدة اومتبلر للضاصًة الكط ًة ال لسطً ًةك 
  ػػػػلف الضػػػػولر السػػػػلشد ك ، جشػػػػًف بكصػػػػ  ل ق ػػػػًة كط ًػػػػة كسًلسػػػػًةالوػػػػللـ ملػػػػ. ال ظػػػػر إلػػػػ. ق ػػػػًة الال

"الثكرة طًرؽ الوكدة"، ك ج  ال لسطً ًكف إل. حد  بًر    إظ لر ق ػًت ـ كحػلزكا ملػ. اومتػراؼ ب ػـ 
 .(9: 2015)محيسف   كدةصًر ج بلن إل. ج ب مع حؽ الوبكص  ـ ضوبلن لل حقكؽ، حؽ تقًرر الم

 حػػرب م ظػػكر مػػف لً ػػلإ ال ظػػر ملػػ.قلمػػت  الوػػكدة مسػػتلة مػػفال لسػػطً    للمكقػػؼ الولمػػة للسػػمة 
ػػر  الػػر ضك  كطػػ  ـ، لػػ.إ الالجشػػًف مػػلدةا  ك  ، ػػلمالن  الصػػ ًك   ال ًػػلف تػػدمًر الػػ. المؤدًػػة الضػػلملة، التحًر
 ،494كالقػػرارات الدكلًػػة بمػػل  ً ػػل قػػرار التقسػػًـ  ،كالمضػػلًرع ،السًلسػػ  كالحػػؿ ،السػػلمًة للتسػػكًة ال لمػػؿ

المرتبطػػػة بللق ػػػًة  ل ػػػة ر ػػػض قػػػرارات الضػػػرمًة الدكلًػػػة ًم  (20: 1997) يػػػاض   461كقػػػرار الوػػػكدة 
 الق ػػػًة ملػػػ. مػػػؤامرات بكصػػػ  ل ،(29: 2007)الشػػػكممي  ق ػػػًة الالجشػػػًف المتولقػػػة بال لسػػطً ًة كم  ػػػل 

ؿ ،كالتكطًف ،التقسًـ مضركملت ر ض مل. ات قت لذلؾ ال لسطً ًة، ض ،كالتدًك   كالتوًك

 ل ت الوكدة الجملمًة  م ًة    المًثلؽ التتسًس  للم ظمة )المًثلؽ القػكم  ال لسػطً  ( الػذم 
 بضػ ؿ م ظمػةلل ا سلس  ال ظلـ    الوكدة حؽ صكرة تبرز لـك  (6: 2015)رمبؿ   دمل لتحًرر  لسطًف

 بتمل ً ػل تجًردًلن  تي تضؼ  ل ت الوكدة حؽ صكرة   ف ذلؾ كمع محددة، صًلغلت ل ل ًي رد كلـ مبلضر،
 ال ػدؼ إلػ. الكصػكؿ تقت ػ  الكسػًلة فإ حًث كمف ،"التحًرر" كسًلة  ك حًث مف التحًرر م  كـ مع
   سل  ك ا سلس  ال ظلـ    ال لسطً   السًلس  الذ ف م سل  مل الوكدة حؽ م  كـ ًف ًم ،"الوكدة"

ػػر، م  ػػكـ ػػر  مضػػركع التحًر  الوػػكدة مضػػركع  ػػك حًػػث مػػف الولًػػل قًمتػػل ً تسػػب ثػػـ ،ً تضػػؼ  ػػلف التحًر
 (9: 2007)الشكممي  

تػػػػـ التت ًػػػػد بضػػػػ ؿ صػػػػًر  كمل ػػػػ  ملػػػػ.  "المًثػػػػلؽ الػػػػكط  "إلػػػػ.  توػػػػدًؿ "المًثػػػػلؽ القػػػػكم "كبوػػػػد 
ػره، كالوػكدة إلًػل   الػكط   المًثػلؽ  ػ الوػكدة  توبًػر كرد قػد  .(6: 2015)رمبػؿ  "استرجلع الػكطف، كتحًر

 ك ػك ، لسطًف لتحًرر الكحًد الطًرؽ  ك المسل  ال  لح إف: "مل.  صت الت  (9) المادة ملدتًف،   
ؤ د ت تً لن، كلًس استراتًجًة بذلؾ  ملػ. الثلبػت كمزمػل ،المطلػؽ تصػمًمل ال لسػطً   الورب  الضوب ًك
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ػػر المسػػل  ال  ػػلح متلبوػػة كمملرسػػة حػػؽ  ،الطبًوًػػة  ًػػلكمػػف حقػػل  ػػ  الحًػػلة  ،إلًػػل كالوػػكدة ،كط ػػل لتحًر
   التحًرر ال لسطً ًة م ظمة الت   صت مل. ًف: " (26) كالمادة ،"كالسًلدة ملًل ،تقًرر مصًره  ًل

 كمسػػػػػشكلة مػػػػػف حر ػػػػػة الضػػػػػوب ال لسػػػػػطً    ػػػػػ    ػػػػػللل مػػػػػف ًجػػػػػؿ  ،الممثلػػػػػة لقػػػػػكل الثػػػػػكرة ال لسػػػػػطً ًة
ػػػػػره ،اسػػػػػترداد ػػػػػر كالوػػػػػكدة إلًػػػػػل ،كط ػػػػػل كتحًر  جمًػػػػػع المًػػػػػلدًف  ،  ػػػػػ المصػػػػػًر، كمملرسػػػػػة حقػػػػػل  ػػػػػ  تقًر
  كسػػػلشر مػػػل تتطلبػػػل ق ػػػًة  لسػػػطًف ملػػػ. الصػػػوًدًف الوربػػػ  كالػػػدكل  ،كالمللًػػػة ،كالسًلسػػػًة ،الوسػػػ ًرة

  (50  47: 1996  المجمس الكطني الفمسطيني)

ػػر مقرك ػػة الم ظمػػة تتسػػًس م ػػذ الوػػكدة ق ػػًة  ل ػػتكبػػذلؾ  قػػد   ال لسػػطً  ، التػػراب  لمػػؿ بتحًر
ػػر – قكمًػػة توبشػػة -كحػػدة" آ ػػذاؾ مر كمػػلن   ػػلف الػػذم الم ظمػػة ضػػولر  ػػ  ا مػػر  ػػذا كا و ػػس   قػػد ،"تحًر

 ًو ػ  ال لسػطً   الضوب إل. بلل سبة المصًر تقًرر حؽ ًف كالكط   القكم  المًثلقًف    كا حلن   لف
ػر قلمػة ،الػػكطف ًرض  لمػؿ تحًر  ل وػػؿ  ػم ًة محصػػلة  الوػكدة ثػػـ ملًػل، ال لسػػطً ًة الكط ًػة الدكلػػة كا 
 .(18: 2009 مفم  ) التحًرر

ػػر مبػػر مر ػػز ًبحلث ػػلل  ،م لتب ػػل بللتوػػلكف مػػع الػػدكؿ الوربًػػة الصػػدًقةك  ،قػػد سػػوت م ظمػػة التحًر
كت  ًػػػػد  الصػػػػ ًك ًة،كالمجػػػػلزر  ،كق ػػػػًة الالجشػػػػًف ،إلػػػػ. إبػػػػراز الق ػػػػًة ال لسػػػػطً ًة كحر ػػػػلت التحػػػػرر

مػف ال ػكاح   جمًػعالق ًة ال لسطً ًة مف  ًكثؽ كًغط  لف مر ز ا بحلث  ، ادملقات دكلة اوحتالؿ
ػػػة كال ر سػػػًةة الوربًػػػة كاومجػػػالت بلللغػػػالك  ،كثػػػلشؽكال ،دراسػػػلتالإمػػػداد  اػػػالؿ ، ثػػػـ تقػػػـك م لتػػػب  جلًًز

الم ظمػػة بمسػػل دة مػػف جلموػػة الػػدكؿ الوربًػػة كالسػػ لرات الوربًػػة الصػػدًقة ب ضػػر  ػػذه الدراسػػلت كالكثػػلشؽ 
ػػػؼ بللق ػػػًة ب ػػػؿ م ردات ػػػلملػػػ.  طػػػلؽ كاسػػػع  ػػػ  ً حػػػلق الوػػػللـ للتو  ،كملػػػ. ًرسػػػ ل ق ػػػًة الالجشػػػًف ،ًر

ق ػػػػًة الالجشػػػػًف مػػػػف مجمػػػػؿ الحػػػػراؾ السًلسػػػػ  كالدبلكملسػػػػ  المتولػػػػؽ بللق ػػػػًة  ت  صػػػػؿلػػػػـ كبللتػػػػلل  
  : مقابمة(31/3/2016)عدكاف   ال لسطً ًة برمت ل

التػػػػكطًف مضػػػػلًرع كمػػػػدـ الت ػػػػًرط  ًػػػػل ر ػػػػض  ،تمسػػػػؾ قًػػػػلدة الم ظمػػػػة بحػػػػؽ الوػػػػكدة دوشػػػػؿكمػػػػف 
 إلػػ. ال لسػػطً ًًف  ًػػل دمػػل ـ الػػذم4695مػػلـ  بكرقًبػػة الحبًػػبالػػذم قدمػػل الػػرشًس التك سػػ    للمضػػركع

 دكلػت ـ إلػ. فك ال لسػطً ً فك الالجشػ ًوػكد بحًػث ،التقسػًـ قػرار ًسػلس ملػ. "إسراشًؿ" مع الصراع تسكًة
  مبػػرت الػػذم مكق  ػػل مػػف ا طالقنػػل المضػػركع ل ػػذا الػػرا ض مكق  ػػل م ظمػػةال قًػػلدة ًمل ػػت، حًػػث الجدًػػدة

  الضػػػقًرم ًحمػػػدكظ ػػػر ذلػػػؾ  ػػػ  المػػػؤتمر الصػػػح   الػػػذم مقػػػده  كمًثلق ػػػل، السًلسػػػًة قرارات ػػػل  ػػػ  م ػػػل
  "بكرقًبػػػة بمقترحػػػلت ًقبػػػؿ مػػػف ال لسػػػطً   الضػػػوب صػػػ كؼ بػػػًف لػػػًس":  ًػػػل قػػػلؿآ ػػػذاؾ  الم ظمػػػة رشػػػًس

 (.248: 1992 اليادم  عبد)

 ؛ بمػػل تو ًػػل مػػف اغتصػػلب ا رضالجملمًػػة لل لسػػطً ًًفلػػب الػػذا رة لت ق ػػًة الالجشػػًف  قػػد ضػػ ٌ 
كحػػػػكؿ  ػػػػذه الق ػػػػًة تمحػػػػكر اطػػػػلب الثػػػػكرة  ،ثػػػػـ الحًلكلػػػػة دكف مػػػػكدت ـ ،كاقػػػػتالع السػػػػ لف كت جًػػػػر ـ
 .(9: 2015)محيسف  ال لسطً ًة م ذ ا طالقت ل 
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مػل تبقػ.  "اسراشًؿ"دالت ق ًة الالجشًف طكران جدًدان، حًث احتلت  ـ4699مقب حرب حًزراف 
كغػػلدر  ػػ  ًًػػلـ الحػػرب ا كلػػ. مػػدف  ،كمرت وػػلت الجػػكوف ،كصػػحراق سػػً لق ،مػػف ا را ػػ  ال لسػػطً ًة

محل ػؿ الدكلًػة الكقرل ال  ة ً ثر مف ربع ملًكف مكاطف ا  ػمكا للالجشػًف، ك ضػتت ق ػًة مير ػت  ػ  
ػػر  ػػ   (1): نػػت(2004)نك ػػؿ  بق ػػًة ال ػػلزحًف  ً تػػكبر  42ملػػ. إثػػر ذلػػؾ طرحػػت قًػػلدة م ظمػػة التحًر

 ،ـ  ػػد  ل اوسػػػتراتًج  المتمثػػػؿ  ػػػ  إ ضػػلق دكلػػػة دًمقراطًػػػة  ػػػ   لسػػطًف ًوػػػًش  ً ػػػل المسػػػلمكف4699
كالً ػكد  ػػ  ك ػلؽ دكف تمًًػز م صػػرم، كذلػؾ  ػػ  محلكلػة وًجػلد ماػػرج سًلسػ  للق ػػًة  ،كالمسػًحًكف

لف حػػؽ الوػػكدة لالجشػػًف ال لسػػطً ًًف إلػػ. دًػػلر ـ ًسػػكة بللتكاجػػد ك ػػم ،ال لسػػطً ًة برمت ػػل مػػع اوحت ػػلظ
  (7: 2012)نحؿ  شراب  الً كدم الذم بلت ًمران كاقولن 

كقػػدمت ال ثًػػر للق ػػًة  ،اطػػت الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة اطػػكات  بًػػرة جػػدان ملػػ. السػػلحة الدكلًػػة
ـ دكران  بًػػران 4696ت م ػػذ الوػػلـ  قػػد لوبػػ ؛ك ػػلف ل ػػل تػػتثًر  وػػلؿ لصػػلل  الضػػوب ال لسػػطً   ،ال لسػػطً ًة

ك ػ  مقػدمت ل  ،ك سب تتًًد ً ثر مف مشة دكلة ،مل. السلحة الدكلًة    ضرح مدالة الق ًة ال لسطً ًة
 ،كا كركبًػػة ،كدكؿ مػػدـ او حًػلز  ػػ  القػلرات اآلسػػًكًة ،كدكؿ الم ظكمػة اوضػػترا ًة ،اوتحػلد السػػك ًت 

قًة كؿ ًكركبل، بلو ل ة إل.  سب تتًًد مدد  بًر مف المؤسسلت كمدد  بًر مف د ،كا مًر ًة ،كا  ًر
كاوجتملمًػػػػة  ،كالثقل ًػػػػة ،كال قلبًػػػػة ،كالتجموػػػػلت الضػػػػوبًة ،كاوتحػػػػلدات ،كالحر ػػػػلت ،كا حػػػػزاب ،الدكلًػػػػة

  (207: 2000أبك عفيفة  )لصلل  الق ًة ال لسطً ًة 

  ػػػ  م مػػػة تحػػػكؿ  قطػػػة ـ4696 41 42 بتػػػلًرخ تيضػػػ ؿًف الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة سػػػتطلمت كا
ػػػر  ػػػ  ال لسػػػطً   الضػػػوب حػػػؽ مػػػع تولطًػػػل  ػػػ  الػػػدكل  المكقػػػؼ  رقػػػـ قػػػرار صػػػدر حًػػػث المصػػػًر، تقًر
  لكتبو للتصرؼ، القلبلة غًر  لسطًف ضوب بحقكؽ ًقر الذم المتحدة لرمـ الولمة الجموًة مف 1515
ػر  ػ  حقػل رسػمًل ال لسػطً   للضػوب  ػرستي  ًاػذت التػ  ال لسطً   للمكقؼ الداممة القراراتمدًد   تقًر

 القػػػػػرارات مػػػػػف كغًر ػػػػػل ،ـ4692 مػػػػػلـ 1991 كالقػػػػػرار ،ـ4699 مػػػػػلـ 1919 رقػػػػػـ المصػػػػػًر  ػػػػػللقرار
(cobban, 1984: 216, 229)  

كقػػد امتمػػدت الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة لتحقًػػؽ ً ػػدا  ل كالكصػػكؿ إلػػ. الػػًرم الوػػلـ الوػػللم  ملػػ. 
كحر ػػلت التتًًػػد الرسػػم  كالضػػوب   ،كالوربًػػة ًحًل ػػلن  ،ًك م ػػل: الجللًػػلت ال لسػػطً ًة ،ًدكات مػػدة ًبرز ػػل

ػػػػػة السػػػػػً ملك  ،مرشػػػػػ الك  ،كعمسػػػػػمالك  ،مقػػػػػركقال اومػػػػػالـك  كالومللًػػػػػة، الطالبًػػػػػة الاالًػػػػػلللمقلكمػػػػػة، ك   الثكًر
 ال ػػف تمجػػلو ماتلػػؼ  ػػ   لسػػطً ًًفلػػبوض ا دبػػلق كال  ػػل ًف ال كالثقػػل   ،ال  ػػ كاو تػػلج  ،ًةال لسػػطً 
 ،"ال لسطً ًة ال ك ًة"ك ،كم حكتلت ،مطرزات مف ال لسطً   الضوب  ال ل لكر م تكجلت ك ذلؾ كا دب،

 (Frangi, 1983: 155-157) اصكصل الضوبًة كالدب ة ،ال ل لكًرة كالوركض

                                                      
(1) 

 http://www.mnofal.ps/ar/2004/09 (4/3/2016). 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%90%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%90%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A9/
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السلحة الدكلًػة  لتثبًت قدمً ل    ل ة  بًرة مل. ا صودة  ان كبذلت الدبلكملسًة ال لسطً ًة ج كد
بوػد قػرار  الدكلًػة السػلحة ملػ. ال لسػطً   الدبلكملسػ  الومػؿبػدً حًػث    مللـ الوالقػلت الدبلكملسػًة، 

ػػر م ظمػػة مػػف مبوػػكثًف ب ً ػػلدـ 4694مجلػػس الجلموػػة الوربًػػة  ػػ  دكرتػػل الم وقػػدة  ػػ  سػػبتمبر   التحًر
   لسػػطً ًًف ممثلػػًف إً ػػلد تػػـ حًػػث ،ا ج بًػػة الػػدكؿ  ػػ الوربًػػة  للجلموػػة اومالمًػػة الم لتػػب  ػػ  للومػػؿ
ػػػػؿ ،  ػػػػدا مػػػػف  ػػػػؿ  ػػػػ  سػػػػرا ،ًكلمل ًػػػػل ،كبًرطل ًػػػػل ،كالبراًز ًطللًػػػػل ،ك ر سػػػػل ،كالسػػػػ غلؿ ،كال  ػػػػد ،كسًك   كا 

  (25: 2007 اهلل  عبد)

مػػع بوػػػض  الث لشًػػػة الوالقػػلت صػػػوًدإ جػػػلزات ملػػ.  مػػػف إحػػرازالدبلكملسػػػًة ال لسػػطً ًة تم  ػػت ك 
كمػػف   (12: 2000 سػػميـ ) ـ4691 الوػػلـ  ػػ  طك ًػػكك  ب ػػًف،  ػػ م لتػػب  ت تػػت  ًف اسػػتطلمتك  ،الػػدكؿ

كمػف قبلػل  ،ـ4699 مػلـ م تصػؼ مكسػ كل مر ػلت ًلسػرالسػًد االؿ دبلكملسًة الًزلرات التػ  قػلـ ب ػل 
   لؾ داشمة لسطً ًة  دبلكملسًة بوثة كثبتت ،مل. دمـ ملل  كمس رمحصلت الم ظمة  ًحمد الضقًرم

ك ػذا بػللطبع  ػلف لػل ًثػر ملػ. الق ػًة   (33-30: 1985 أنكميػزس ) ـ4699مػلـ  السبوً ًلت م تصؼ
 ال لسطً ًة بمجمؿ ت لصًل ل 

 الج ػػكدرغػػـ التػػتثًر  ػػ  السًلسػػة الالرجًػػة ا مًر ًػػة  الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة لػػـ تػػتم ف مػػفل ػػف 
 ال لسػػػطً  ، الضػػػوب لحقػػػكؽ مت  ػػػرة مًر ًػػػةا  سًلسػػػةال تظلػػػ قػػػد  التػػػ  بػػػذلت ل مػػػف ًجػػػؿ ذلػػػؾ، ال بًػػػرة

 ،ًمػػػر ـ كلػػػ  بكصػػػ  ل ل ػػػـ الم ػػػً ة الػػػدكؿ تالطػػػب الالجشػػػًف، مػػػف مجمكمػػػلت بكصػػػ ل موػػػل تولطػػػتك 
 ل ػل كتي ػف الم طقػة،  ػ  السػك ًتًة المصػلل  ً لصػر إر لبًػلن   ًل ػلن  بكصػ  ل التحًرػر م ظمة مع كتولملت
  (17: 1994 عمرك ) كالسًرة الول ًة الالرجًة السًلسة    الوداق

سػػبؽ ًف الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة  ػػ   ػػذه الحقبػػة تطػػكرت بضػػ ؿ ملمػػكس مػػف الحقبػػة ًت ػػ  ممػػل 
ػػػة ،السػػػلبقة كاسػػػتادمت ًدكات جدًػػػدة  للاالًػػػل الطالبًػػػة كالومللًػػػة ككسػػػلشؿ  ، قػػػد جسػػػدت الػػػركح الثكًر

ؽ  سػػب   ػػ  التػػتثًر ملػػ. المكقػػؼ الػػدكل   ػػ  تولطًػػل مػػع حقػػكؽ ااومػػالـ، كتم  ػػت مػػف إحػػداث ااتػػر 
ً      تقًرر مصًره،  مل استطلمت تحقًؽ إ جػلزات ملػ. صػوًد الوالقػلت الث لشًػة مػع الضوب ال لسط

ً لد ممثلًف  لسطً ًًف  ،كالًزلرات المتبلدلة ،بوض الدكؿ مبر اللقلقات   لودًد الدكؿكا 

وتقػػػد ػػػة لػػػدل  الممًػػػزةالبلحػػػث ًف  ػػػذه او جػػػلزات  ًك مػػػل  ل ػػػت لتحػػػدث لػػػكو ك ػػػكح ال ػػػدؼ كالرًؤ
ػػر ممثلػػة بللػػداشرة السًلسػػًة التػػ   ل ػػت تػػدًر الومػػؿ الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   حًػػث  ل ػػت  ،م ظمػػة التحًر

المرجوًػػة للدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة، التػػ  ًصػػبحت دبلكملسػػًة م ظمػػة، ل ػػل قًػػلدة تقكد ػػل، كتمتلػػؾ  بم زلػػة
 ًدكات م مة 

ػػلت كملػ. صػػوًد ق ػػًة الال م ظمػػة دبلكملسػػًة جشػػًف ًبػدك ًف  ػػذه الق ػػًة  ل ػػت ملػ. سػػلـ ًكلًك
ظ ر ذلؾ     ػص  ،التحًرر     ذه المرحلة ( مػف المًثػلؽ الػكط   ال لسػطً  ، 19)( ك6المػلدتًف )ًك
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كم  ػل ملػ. سػبًؿ المثػلؿ  ،ك   مكقؼ قًلدة الم ظمة الرا ض لمضلًرع التكطًف سػكاق الدكلًػة ًك الوربًػة
الذم امتبرتػل بت ػل ًتولمػؿ مػع الق ػًة  111إل. جل ب ر   ل للقرار التك س  بكرقًبة، مضركع الرشًس 

 ل تبلو ل ة إل. الج كد الدبلكملسًة ال بًػرة التػ  بػذلال لسطً ًة مل. ًسلس  ك  ل ق ًة وجشًف  قط، 
لسػػو  كا ،كم  ػػل ق ػػًة الالجشػػًف ،الم ظمػػة ملػػ. السػػلحة الدكلًػػة  ػػ  ضػػرح الق ػػًة ال لسػػطً ًة برمت ػػل

حًث تم  ت مف  سب تتًًد ً ثػر مػف مشػة دكلػة،  ػذا إلػ. جل ػب تم   ػل  ،ل سب تتًًد المجتمع الدكل 
ؽ ؤ ػػد حػػتي التػػ  م مػػة القػػرارات ال مػػف ودًػػدال كاستصػػدار ،مػػف التػػتثًر  ػػ  الجموًػػة الولمػػة لرمػػـ المتحػػدة

  1515كحقل غًر القلبؿ للتصرؼ  للقرار  ،الضوب ال لسطً      تقًرر مصًره

ـ 1974 المرحمػػي البرنػػامجإعػػالف  منػػذ الفمسػػطيني الدبمكماسػػي األداءالمرحمػػة الثالثػػة: 
 ـ1982 لبناف مف الخركج كحتى

 دبلكملسػػًة ًك ال لسػػطً ًة، ال ًل ًػػة دبلكملسػػًةبال تػػرة   ػػذه اػػالؿكيصػػ ت الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة 
ػػػة؛ الكاقوًػػػة  ًكقػػػؿ سػػػلمًة، ً ثػػػر حلػػػكون  السػػػبوً ًلت م تصػػػؼحًػػػث تب ػػػت القًػػػلدة ال لسػػػطً ًة مػػػع  الثكًر
ت   ال  لؿ، مف ًارل ًض لون ًكدر ت  رادً للًة،  الػكط   للمجلػس الثلم ػة الػدكرة مقػررات مػفذلػؾ  ًك

 ًضػػػ لؿ جمًػػػع ًكف لل  ػػػلؿ، الكحًػػػد كلػػػًس الػػػرشًس الاًػػػلر المسػػػل  ال  ػػػلح التػػػ  مػػػٌدت ،ـ4694مػػػلـ 
  (76: 1998  رج ) المسل  ال  لح اط مع تتكازل ًف ًجب ا ارل ال  لؿ

مػف  ـ4691 مػلـ مضػرة الثل ًػة الػدكرة  ػ كب لقن مل.  ػذا التكجػل الجدًػد ًملػف المجلػس الػكط   
 ملػػ.  لسػطً ًة كط ًػة سػلطة إقلمػة   ػرة تب ػ. الػػذم "المرحلػ  السًلسػ  البر ػلم " الوضػر ال قػلط بر ػلم 

ػة  تغًػرت  .(217: 1980 خمؼ ) "اوسراشًل " اوحتالؿ مف تحًرر ل ًتـ ًرض ةًً ال لسػطً ًة تجػله الرًؤ
ـ جدًػدة لمسػتلة الوػكدة ًكصػب    ػلؾ حلجػة و ،حؽ الوػكدة تحػكؿ حػؽ ك  ،(18: 2009)مفمػ   مػلدة تقػًك

الوػػػكدة  ػػػ   ػػػذه ال تػػػرة إلػػػ.  ػػػدؼ سًلسػػػ  مبلضػػػر بوػػػد ًف  ػػػلف مات ًػػػلن  ػػػ  ضػػػولرات ال  ػػػلح المسػػػل  
 لػكط   ال لسػطً    ػ  إطػلر اسػتمرارالرشًسة للمضركع ا كالتحًرر، ًكصب  كاحدان مف ا  داؼ السًلسًة

 "إسػػػراشًؿ" ػػػض اومتػػػراؼ بضػػػرمًة دكلػػػة ، كر 119، 111، 461، 494ر ػػػض قػػػرارات ا مػػػـ المتحػػػدة 
 .(30-29: 2007)الشكممي  

 ال لسطً   الكط   لل  لؿ الدكلًة الضرمًة لتك ًر الدًبلكملس  الولمؿ دكربرز     ذه المرحلة 
لن   السًلسػػ  بوػػد ل الالجشػػًف لق ػػًة ًمػػلدت متمًػػزة دكلًػػة بم ل ػػة الوػػكدة حػػؽ حظػػ ك  كسًلسػػًلن، مسػػ ًر
  (83: 2001) ياض   القل ك  

وتقد البلحث ًف ػر  ػ  تب ػ  مكاقػؼ كاقوًػة  لتحكؿ ذا ا ًك  بػلب مػف ػلف    سًلسة م ظمة التحًر
، لػذا ًدر ػت آ ػذاؾ بػللتحكوت ةشػالملًمع الظركؼ الت   ل ت سلشدة    م طقة الضرؽ ا كسط  التولط 
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ج بػلن إلػ. ج ػب مػع  مف االؿ ت وًؿ الومؿ الدبلكملسػ كذلؾ  ،ًارل    الومؿ طراشؽ ركرة استاداـ 
 ، كالتجلكب مع المكاقؼ كالظركؼ الدكلًة المحًطة الومؿ الوس رم

 لن بضػػًر ان  ػػلدر  ًمتلػػؾ الػػذم كالمػػ ظـ الماطػػط الدبلكملسػػ  الومػػؿ ا طػػالؽ بداًػػة المرحلػػة  ػػذه  ل ػػت
ػػػر حر ػػػلت  ل ػػػتً سػػػكاق الماتل ػػػة الدكلًػػػة ا طػػػراؼ مػػػع كمالقػػػلت ،تكاصػػػؿ لدًػػػل لن م ظمػػػ   حر ػػػة تحًر

 الدكؿ مع ـً "،FNLA" ً غكو لتحًرر الكط ًة الجب ةك  ،ANC"" ا  ًرق  المؤتمر حزبك  ،"سلًركًالبكل"
قًة الوربًة الدكؿ الصة  الوصػرمثلت  ذه ال ترة ك   (مقابمة: 10/5/2016 العجرمي ) تحررت الت  كاو ًر
لن   جػلزاتإ مػف حققتل لمل  ظران  ال لسطً ًة للدبلكملسًة الذ ب  تم  ػت مػف حًػث  ،مدًػدة سًلسػًلن كمسػ ًر
ػػػػػرلم ظمػػػػػة  الوسػػػػػ ًرة اوسػػػػػتراتًجًة تػػػػػدمًـ  السػػػػػك ًت ، كاوتحػػػػػلد الصػػػػػًف  حػػػػػك ضػػػػػرقلن  بلوتجػػػػػله التحًر

 ممػػثالن  كدكلًػػلن  إقلًمًػػلن  اومتػػراؼ ملػػ. بحصػػكل ل الػػدكل ، ال ظػػلـ  ػػ  م ظمػػةال م ل ػػة تثبًػػتاسػػتطلمت ك
   (242: 1989 أبراش ) ال لسطً   للضوب ككحًدان  ضرمًلن 

قًػػل آسػػًل ضػػوكب بػػًف التحػػللؼ م ظمػػة مػػف الصػػ ة تلػػؾامتػػراؼ ب ملػػ. حصػػلت قػػد   مػػلـ  ػػ  كا  ًر
 المػػػػؤتمر كم ظمػػػػة ،الوربًػػػػة الػػػػدكؿ جلموػػػػة كمػػػػف ،ـ4691مػػػػلـ  او حًػػػػلز مػػػػدـ حر ػػػػة كمػػػػف ـ4692

قًة الكحدة كم ظمة ،اوسالم   م ظمةتـ دمكة  الدبلكملسًة الج كد تلؾل ك تًجةن  ،ـ4691 ملـ    او ًر
ػػػػر  ـ،4691 ً تػػػػكبر مطلػػػػع" الًك سػػػػ ك" كالثقل ػػػػة كالولػػػػـ للتربًػػػػة المتحػػػػدة ا مػػػػـ م ظمػػػػةمػػػػف قبػػػػؿ  التحًر
  قطػة ـ4691 الوػلـ ضػٌ ؿ، ك قػد  ػ   ػك مبر مػف   ػس الوػلـالػذم مي  مؤتمر ل    مراقب بص ة للمضلر ة

 ق ػػًة ب ػػد إدراج تمًػػد  الرسػػم ، الػػدكل  ببوػػد ل ال لسػػطً ًة الق ػػًة تػػلًرخ  ػػ  م صػػلًةم مػػة ك  تحػػكؿ
  ػػذا ملػػ. ا حػػداثثػػـ تكالػػت  ،ملمػػل 11 داـ غًػػلب بوػػد الولمػػة الجموًػػة ًممػػلؿ جػػدكؿ ملػػ.  لسػػطًف
ػػر م ظمػػة بػػدمكة الصػػوًد   ػػ  ال لسػػطً ًة الق ػػًة بضػػتف الولمػػة الجموًػػة مػػداكوت  ػػ  للمضػػلر ة التحًر
ػػػكرؾ،  ػػػ  المتحػػػدة ا مػػػـ مقػػػر إلػػػ.مػػػف الكصػػػكؿ  مر ػػػلتحًػػػث تم ػػػف ًلسػػػر  ،الولمػػػة جلسػػػت ل تػػػـ ك   ًًك

 الب دقًػػػة" الضػػػ ًر اطلبػػػل ًكلقػػػ. الػػػدكؿ، رؤسػػػلق اسػػػتقبلؿ لبركتك ػػػكؿ ك قػػػل الولمػػػة الجموًػػػة  ػػػ اسػػػتقبللل 
  (218 - 214: 2000 عفيفة  أبك) ـ4691 44 41 بتلًرخ" الًزتكف كغصف

الدبلكملسًة ال لسطً ًة الحصكؿ ملً ل مف الجموًػة الولمػة  استطلمتكمف القرارات الم مة الت  
 ا مػـ كثػلشؽ ً ػـ الػبوض مػٌده الػذمـ 4691 44 11الصػلدر بتػلًرخ  1119لرمـ المتحدة القرار رقـ 

 المبػلدئ جمًػع القػرار  ػذا لٌاػص إذ ،ال لسػطً   للضػوب ا سلسػًة الحقكؽ ً دت الت  الرشًسًة المتحدة
 كجػلق ال لسػطً  ، كالضػوب ال لسػطً ًة الق ًة باصكص الولمة الجموًة ًقرت ل ًف سبؽ الت  كالحقكؽ

 حقكقػػػل، وسػػػترداد   لحػػػل  ػػػ  ال لسػػػطً   الضػػػوب بػػػدمـ الدكلًػػػة كالم ظمػػػلت الػػػدكؿ جمًػػػع م لضػػػدة  ًػػػل
ػػر م ظمػػة مػػع اتصػػلوت ب قلمػػة المتحػػدة لرمػػـ الوػػلـ ا مػػًف كمطللبػػة  المتولقػػة الضػػؤكف  ػػؿ  ػػ  التحًر
 مراقػػب مر ػػز ،1119 الػػرقـ ًحمػػؿ قػػرار بمكجػػب ذات ػػل، الجلسػػة  ػػ  الم ظمػػة كمي حػػت ، لسػػطًف بق ػػًة

  (161: 1983 القراعيف ) المتحدة ا مـ   
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 الم لقضػلت جمًػع  ػ  للمضػلر ة الولمة الجموًة قبؿ مفـ 4695 ملـ التحًرر م ظمة ديمًت مل 
 الصػة لج ػة 1199 رقػـ قرار ػل بمكجػب الولمػة الجموًػة لتكضػ ٌ  ا كسط، بللضرؽ الالصة كالمؤتمرات

 ضػوبة تضػ ًؿ إل. إ ل ة" للتصرؼ القلبلة غًر ال لسطً   الضوب حقكؽ بمملرسة المو ًة اللج ة" بلسـ
ػػػر م ظمػػػة ديمًػػػت ا مػػػف مجلػػػس كملػػػ  صػػػوًد ،ال لسػػػطً   الضػػػوب بحقػػػكؽ الصػػة  الوػػػلـ ًكااػػػر التحًر
 لب ػلف،  ػ  الالجشػًف ماًمػلت ملػ. "اوسػراشًل " الوػدكاف حكؿ المجلس م لقضلت    للمضلر ة ـ4695

ػدًلن  طلبوػلن  ـ4694  براًر    المتحدة ا مـ ًصدرتك    شػلت، ثػالث  ػ  ال لسػطً ًة، بللق ػًة الصػلن  بًر
ك ػػػذا  (230  224 – 223: 2000 عفيفػػػة  أبػػػك)" ال لسػػػطً   للضػػػوب الثلبتػػػة الحقػػػكؽ" مبػػػلرة ملًػػػل  تػػػب

حًث ًصبحت  ،كمؤسسلت ل الماتل ة المتحدة ا مـ م ظكمة ااؿد  كم  للدبلكملسًة ال لسطً ًة ااتراؽ
 ػل غًلب بوػدكاسػتطلمت بػث ركح الحًػلة  ػ  الق ػًة ال لسػطً ًة  الرسػم ، الػدكل  ال ظلـ    حًزان  تضغؿ

 الحقػػكؽ ملػػ. ًؤ ػػد، كا تزمػػت قػػراران م مػػلن مػػف السػػلحة الدكلًػػة ب وػػؿ الت  ػػر الػػدكل  للحقػػكؽ ال لسػػطً ًة
  كم  ل حؽ مكدة الالجشًف لدًلر ـ الذم  ك ً ـ حؽ ،ال لسطً   للضوب ا سلسًة

ػػر   كالدبلكملسػػ ، اومالمػػ  الطػػلبع ذات كالسًلسػػلت بػػل ج زة بًػػر  بضػػ ؿا تمػػت م ظمػػة التحًر
ػػػؿ ملػػػ. القػػػلدرة   الجغرا ًػػػػة الم لسػػػب ًمػػػؿ طًلت ػػػل  ػػػ  تحمػػػؿ دكلًػػػة م لسػػػب إلػػػ. المػػػلدم الكاقػػػع تحًك

 ،كا كركبػػ  ،الوربػػ  ال ػغط تر ًػػز اسػتراتًجًةامتمػػدت  ػ  دبلكملسػػًت ل ملػػ. ك   (375: 1990 صػاي، )
  ػػػ  ال لسػػػطً ًة الدكلػػػة إدراج مػػػف ًجػػػؿ المتحػػػدة، الكوًػػػلت ملػػػ. كاقتصػػػلدًلن  سًلسػػػًلن  الثللػػػث الوػػػللـ دكؿك 

 بوػدـ ًتمثػؿ لن مزدكجػ لن ت تً ػكامتمػدت  (469: 2003 صاي، )  محػلكر ً لًت ل كتت ًد الم لك لت، جدكؿ
ػػر كالمطللبػػة ،111 بػػللقرار اومتػػراؼ  ج ػػة مػػف للت ػػلكض مجػػلؿ ل ػػت  كالسػػو  ج ػػة، مػػف المصػػًر بتقًر

  ةللم ظمالدبلكملسًًف كالمسشكلًف ب لبوض مر لتالسًد ًلسر  ب ًولز الت تًؾ  ذا ًدكات تمثلتك  ًارل،
 .(Abraham, 1979: 7) الت لكض ب م ل ًة كالتصًر  ًمًر ًة، ضاصًلت مع اتصلوت ب جراق

لتوًزػز كدمم ػل،  م ظمػة التحًرػر ممل ػل الوسػ رم لادمػة ج كد ػل ًك ضػطت ل الدبلكملسػًة رتاٌ سى 
ػر لوػدد مػف دكؿ الوػللـ الثللػثكمػف ذلػؾ إمػداد م ظمػة ، المكقؼ الدكل  تجله الق ًة ال لسطً ًة  ،التحًر
ػػة بللسػػالح كالتػػدًرب  كالملر سػػًة المولر ػػة للضػػله اوًرا ػػ   ،مثػػؿ الجملمػػلت اوسػػالمًةكلحر ػػلت الثكًر
ػػػر  ػػػ  السػػػل لدكر كمسػػػلم قًػػػل كغًر ػػػل ،ج ػػػكب تلًل ػػػد  كجب ػػػة التحًر   ،كالمػػػؤتمر الػػػكط    ػػػ  ج ػػػكب ً ًر

  ملً ػػػػػل  سػػػػػب تتًًػػػػػد مكاق  ػػػػػل  ػػػػػ  ا مػػػػػـ المتحػػػػػدة كالم ظمػػػػػلت اوقلًمًػػػػػة التػػػػػ  تيحسػػػػػبكذلػػػػػؾ ب ػػػػػدؼ 
    (264-262: 1980)جيممكر  

 إً ػػلد اػػالؿ مػػف الوسػػ رم ال ضػػلط دمـلػػ الدبلكملسػػ  ومػػؿم ظمػػة الالج ػػة ًاػػرل اسػػتثمرت  كمػػف
 الػػػدكؿ مػػػف مػػػدد  ػػػ  متاصصػػػة مسػػػ ًرة دكرات  ػػػ  للمضػػػلر ة ال ػػػبلط، كصػػػؼ ال ػػػبلط مػػػف ًمػػػداد

ػل،ك  الضمللًة،  كًرلك  بلغلًرل،ك  الدًمقراطًة، ًلمل ًلك  السك ًت ،  لوتحلد  مػدد إلػ. إ ػل ة ك ًت ػلـ،   غلًر
 و الػذًف الػدكؿ، لتلػؾ الم ظمػة مك ػدم ضػاكص  ػ  اوسػتثملر  ذا مالم  بدت كقد ،الوربًة الدكؿ مف
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  إًػػػلد ًبػػػك الػػػؼ صػػػالح ًبػػػرز ـ ا كؿ، الصػػػؼ مػػػف ًمػػػف كرجػػػلؿ مسػػػ ًركف ً  ػػػـ ملػػػ. اث ػػػلف ًاتلػػػؼ
 ادمػة  ػ  المجػلؿ الوسػ رم اسػتثملر ذاتػل الكقػت  ػ  ا مثلػة  ػذه كتو س  )123-114: 1980 خمؼ )

ًجلد للتدًرب، إلً ل المبتوث بللدكؿ الوالقلت تكثًؽ االؿ مف ،المجلؿ الدبلكملس    لسػطً   ح كر كا 
  س لرات ل ك   الدكؿ، ل ذه الوس ًرة ال لًلت    كمتجدد، دكرم،

  ػػػػػ  اوقتصػػػػػلدًة ا دكات اسػػػػػتادمت  قػػػػػد ؛الحػػػػػد  ػػػػػذا م ػػػػػدالدبلكملسػػػػػًة ال لسػػػػػطً ًة  تقػػػػػؼ كلػػػػػـ
ػػػػد  كالصػػػػ لمة كالزرامػػػػة التجػػػػلرة سػػػػارت حًػػػػث ،دبلكملسػػػػًت ل قًػػػػة الػػػػدكؿ بوػػػػضمػػػػف اػػػػالؿ تزًك  او ًر
 مػػػف جملػػػة كتكقًػػػع ا اػػػرل، كالمجػػػلوت المجػػػلؿ  ػػػذا  ػػػ  الماتصػػػًف كالابػػػراق الزرامًػػػة، بللمولكمػػػلت
  ،ـ4699مػػػػػػلـ  كتكغػػػػػػك ًككغ ػػػػػػدا ،ـ4694مػػػػػػع بوػػػػػػض الػػػػػػدكؿ  غً ًػػػػػػل مػػػػػػلـ  اوقتصػػػػػػلدًة اوت لقًػػػػػػلت

قًػػة الوكاصػػػـ تتًًػػػد  سػػػب ب ػػػدؼكالسػػ غلؿ كًزمبػػػلبكم،   الدبلكملسػػػًة البوثػػػلت كمحلربػػػة ج ػػػة، مػػػف او ًر
 الػػدكؿ بوػض مػػف "اوسػراشًلًة" البوثػػلت بوػض طػػرد إلػ. ًدل الػػذم ا مػر ًاػػرل، ج ػة مػػف "اوسػراشًلًة"

قًة   (255-254: 2000 عفيفة  أبك) او ًر

 بوػػػض  ضػػًشل ضػػًشل ًك قػػدت ل "،اوسػػراشًلًة"  ظًرت ػػػلمػػف م ل سػػة الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة تم  ػػت ك 
قًل،    مكاقو ل قًة الوكاصـ مف مجمكمة إق لع االؿ مف إ ًر  مقػب "إسػراشًؿ" مػع مالقلت ػل بقطع او ًر
 المستضػلًرف مػف مػددالت  ًجرا ػل ًلسػر مر ػلت لتلػؾ الػدكؿ مصػطحبلن موػل  الرسمًة الًزلرات مف جملة

 الممثلًػػػػلت مػػػف  بًػػػر مػػػدد ا تتػػػلحتـ ملػػػ. إثر ػػػل  ػػػػ ،صػػػلمد مؤسسػػػة مػػػلـ مػػػدًركمػػػ  ـ  ،اوقتصػػػلدًًف
  ػػ   لسػػطًف ملػػـ مػػف ر ػػع قصػػًرة  تػػرة اػػالؿ تم  ػػتك  سػػ لرة، بدرجػػة ًغلب ػػل ،ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة

قًة الوكاصـ ًغلب   (191-190  187-184 :1988 االقتصادم  صامد) او ًر

ػػػػػػر بػػػػػػقًػػػػػػلـ  إف كاسػػػػػػتاداـ ا دكات  ،للمزج بػػػػػػًف الوملػػػػػػًف الوسػػػػػػ رم كالدبلكملسػػػػػػ م ظمػػػػػػة التحًر
ػػػػز المكقػػػػك  ،اوقتصػػػػلدًة  ػػػػ  ًداش ػػػػل الدبلكملسػػػػ  مػػػػف ًجػػػػؿ  سػػػػب التتًًػػػػد ؼ الػػػػدكل  تجػػػػله الق ػػػػًة توًز

 ك ًً لن إبداع ك  ،تلًرا ل مف ك  جلح إ ل   لم ظمة التحًرر     ذه المرحلة الحسلسة ال لسطً ًة، 
، حًػث اسػتطلمت اسػتاداـ مػل ًم ػف مضركع التحًرر ةمتلحة مف ًجؿ ادم ؿ اوم ل لت ال    تساًر

   لكسًلسلت ل تحقًؽ ً دا " مف ًجؿ اوقتصلدًةالوس ًرة ك الدبلكملسًة "طلؽ ملًل ًف  ي 

ػػر   م تصػػؼ م ػػذالغربًػػة  ًكركبػػلدكؿ  مػػع كجملمًػػة  ردًػػة مالقػػلت ب  ضػػلقا تمػػت م ظمػػة التحًر
 جلموػة إطػلر تحػت مربػ  ك ػد  ػمف" ا كركبػ  -الوربػ  الحػكار"مف االؿ المضلر ة     لت،ًالسبوً 
مالقػػػػلت  لتتسػػػػًس ان م بػػػػر اسػػػػتثملر  ػػػػذا الحػػػػكار  ك ػػػػل  ملػػػػ. بضػػػػدة م ظمػػػػةال كحرصػػػػت ،الوربًػػػػة الػػػػدكؿ

  ضلط ل م ظمةال  ث تك   (74: 1992 عريقات ) لادمة الق ًة ال لسطً ًة الغربًة ًكركبل    دبلكملسًة
 الًسػػلًرة ا حػزاب لػدل تجلكبػلن كوقػػت  ،ا كركبًػة الضػوبًة ا كسػلط  ػػ  الضػوبًة كدبلكملسػًت ل اومالمػ 
ػر  ػ  ال لسػطً   الضػوب بحػؽ ـ4692 مػلـ للب دقًػةب ا كركبًػة القمػة مػؤتمر ًقػر حًث، ا كركبًة  تقًر
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ػػػر م ظمػػػة إضػػػراؾ إلػػػ. كدمػػػل المصػػػًر،  بللمبػػػلدرة مػػػرؼ  ًمػػػل السػػػالـ، إحػػػالؿ ج ػػػكد جمًػػػع  ػػػ  التحًر
 (.124: 1990 الرحمف  عبد) ا كركبًة

 الح كمًػة غًػر الدكلًػة كاوتحػلدات المػؤتمرات صػوًد ملػ. ال لسػطً ًة الدبلكملسًة  جلحلتكمف 
 الضػػػبلب اتحػػػلد مػػػف صػػػلدرًبرز ػػػل القػػػرار ال ، ـ4692 مػػػلـ   لًػػػة الم مػػػة القػػػراراتمػػػف  جملػػػة صػػػدكر
دا ة ال لسطً  ، للضوب الثلبتة الكط ًة الحقكؽ مل. ً دالذم  الوللم ، ك ذلؾ   "اوسراشًلًة"  مملؿا كا 

 م كًة قبكؿ ًبرز لك  ا حمر، كال الؿ ا حمر الصلًب لجموًلت الدكل  اوتحلدالقرارات الصلدرة مف 
 مػفداممػة للحقػكؽ ال لسػطً ًة  ًاػرل قػرارات صػدكر ـ4694 الولـ ض دك  ،اوتحلد    التحًرر م ظمة
 كم ظمػة الوػللم ، كالطػالب الضػبلب كاتحػلد  لسػ   ،    الوللم  السلـ مجلس قبًؿ مف دكلًة  وللًلت

لدة  التحًرر م ظمة استطلمتك  ،الوللم  ال قلبلت اتحلد ـ4691 الولـ ك   – الدكلًة الصح ًًف  مددًز
ػد ا دكؿال  الولمػة الجموًػة  ػ  ال لسػطً ًة الق ػًةالالصػة لصػلل   لقػرارات ػ  ًمًر ًػل الالتً ًػة التػ  تًؤ

كاسػتادمت  ـ،4692 مػلـ دكلػة 11 إلػ. ـ،4691 مػلـ دكؿ 9حًػث ارت ػع مػدد ل مػف  المتحدة، لرمـ
  الػػػػػػكط   المجلػػػػػػس م ػػػػػػك  تك ػػػػػػدت ، ػػػػػػ  تلػػػػػػؾ القػػػػػػلرة لدبلكملسػػػػػػًت ل مػػػػػػداالن  الدً ًػػػػػػة ا داة م ظمػػػػػػةال

  مو ػػػل ال لثكلً ًػػػة ال  ًسػػػة توػػػلطؼمسػػػتثمرةن  الدبلكملسػػػًة الم ػػػلـ مػػػف بجملػػػة للقًػػػلـ مًٌػػػلد إبػػػرا ًـ ا ب
 .(268 - 267  232 – 230 ـ 2000 عفيفة  أبك)

ػػر م ظمػػة تثبًػػت ال تػػرة  ػػذه بداًػػة ضػػ دت كقػػد كالحصػػكؿ  ،مكسػػ ك  ػػ  ل ػػل تمثًلػػ  لم تػػب التحًر
 حلكلػػتك   (37-35: 1985 انكميػػزس ) الزمتػػر تػػؿ مجػػزرة مقػػب كدبلكملسػػ  إمالمػػ ملػػ. تتًًػػد ركسػػ  

ػػؽ مػػفا مًر ًػػة  المتحػػدة الكوًػػلتمػػع  حػػكار  ػػت  م ظمػػةال  ل ػػف ،ـ4691 الوػػلـ م تصػػؼ  ًسػػ جر طًر
 مذ رة ًبرمت      س الولـ المتحدة الكوًلتبؿ إف  ،(cobban, 1984: 235) بلل ضؿ بلقت محلكوت ل

ػػر بم ظمػػة اومتػػراؼ ًك الحػػكار بوػػدـ بمكجب ػػل تو ػػدت "إسػػراشًؿ" مػػع ت ػػل ـ  بحػػؽ توتػػرؼ لػػـ مػػل التحًر
  ػػ  مبػػلدرة  ًػػة بللتصػػدمتو ػػدت ك ، 119ك 111 ا مػػف مجلػػس بقػػرارم كالقبػػكؿ البقػػلق،  ػػ  "إسػػراشًؿ"

 قػرارم توػدًؿ ًك ج ًػؼ، مػؤتمر ملً ػل قػلـ التػ  الضػركط ملػ. تغًًػرات إداػلؿ ضػت  ل مػف ا مػف مجلس
  (30: 1995 ربيع ) المذ كًرف ا مف مجلس

 حػػػؿ إلػػػ. بللحلجػػػة كتصػػػًرحل ـ،4699 مػػػلـ ا مًر ًػػػة اودارة ًرس ملػػػ.  ػػػلرتر جًمػػػ  كبقػػػدكـ
قًػػػلدة  ت لقلػػػت كط ًػػػة، ًرض مػػػف ال لسػػػطً   الضػػػوب تم ػػػًف ك ػػػركرة ،"اوسػػػراشًل " -الوربػػػ  الصػػػراع

 لػػذلؾ، ا مًر ًػػة الكسػػلطة ضػػركط حػػكؿ ا مًر ًػػة اودارة مػػعالم ظمػػة بػػذلؾ كبػػدًت بحػػكار غًػػر مبلضػػر 
 تمثًػػؿ كحدا ًػػة  ػػ  ًضػػ ؾ لرتركبوػػد ذلػػؾ ًاػػذ  ػػ ،111 بػػللقرار بػػلومتراؼالكوًػػلت المتحػػدة  ت ػػلب طلل

ػػر م ظمػػة  الضػػرؽ  ػػ  للسػػالـ ج ًػػؼ مػػؤتمر مقػػدتػػـ ك  ،سػػلبلن  المكقػػؼ كتطػػكر ال لسػػطً  ، للضػػوب التحًر
ػػػػر، م ظمػػػػةدكف مضػػػػلر ة  ـ4699 ا كسػػػػط   "إسػػػػراشًؿ" لصػػػػلل  م حػػػػلزان  ا مًر ػػػػ  المكقػػػػؼكظػػػػؿ  التحًر

  (38: 1999 ربو  عبد)
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ػػر  م ظمػػةف  ػػ   ػػذه المرحلػػة ًم ػػف القػػكؿ إ  الصػػوًد ملػػ. الالجشػػًف ق ػػًة تحت ػػف ل ػػت التحًر
 ك ػػؽ لمو ػػ كالتوػػلط  الق ػػًة تلػػؾ اطػػكرة مػػع لن كمتمل ًػػ لن كا ػػح  ػػلمكق ك ػػلف  ،كالدبلكملسػػ  السًلسػػ 
 المبلضػر كاو تمػلـ الًػكم  الحًػلت  الصػوًد ملػ. مملًػة ترجمػلت ل ػل ك ل ت ،الدكل  المجتمع تكج لت
 ت ع ملـ بض ؿ كال ظلمًة الت ظًمًة كب ًت ل استراتًجًت ل    الم ظمة ًف ًكح  بمل الالجشًف بتجمولت
ػػلت سػػلـ ملػػ. الالجشػػًف مك ػػكع  تحػػرر ق ػػًة ةًًػػ  ػػ  الومػػؿ محػػكر او سػػلف ًف امتبػػلر ملػػ. ا كلًك
 .: مقابمة(30/3/2016)محيسف   كط  

ػػز ق ػػًة الالجشػػًف  ػػ  ػػلف  ػػ   ػػذه ال تػػرة ل داق الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   ملػػ. السػػلحة الدكلًػػة لتوًز
ظ ػر  ،كقًلدة الم ظمة ،كمدمكملن مف قبؿ قًلدات ال صلشؿ ال لسطً ًة ،ككا حلن  ،قكًلن  مػف اػالؿ ذلػؾ ًك

ػػد ق ػػًة الالجشػػًف كحق ػػـ  ػػ  الوػػكدة  القػػرارات الدكلًػػة كا ممًػػة الصػػلدرة مػػف المجتمػػع الػػدكل  التػػ  تًؤ
  ـ: مقابمة(29/3/2016)البطش   ارلالمتحدة ًك المؤسسلت ا  ـسكاق    الجموًة الومكمًة لرم

  مػػػػػف ال لسػػػػػطً ًة السًلسػػػػػًة القًػػػػػلدةًف مػػػػػف ًػػػػػرل  ثمػػػػػةإو ًف رغػػػػػـ ال جلحػػػػػلت السػػػػػلبؽ ذ ر ػػػػػل ك 
  المجلػػػػػػػس كامتمػػػػػػػده ـ4691 مػػػػػػػلـ بوػػػػػػػدالػػػػػػػذم طرحتػػػػػػػل  "الوضػػػػػػػر ال قػػػػػػػلط" المرحلػػػػػػػ  البر ػػػػػػػلم  اػػػػػػػالؿ
و ػػس ًيؤضػػر  ػػلف ،ال لسػػطً   الػػكط     الػػدكلتًف بحػػؿ القبػػكؿ مبػػر إسػػراشًؿ""بدكلػػة  بػػلومتراؼ تكج ػػلن  ًك

ف ق ػػًة مػػكدة مجمػػؿ الالجشػػًف بػػدًت تتراجػػع ملػػ. سػػلـ   ػػ ؛كبللتػػلل  : مقابمػػة(10/5/2016)العجرمػػي  
ًكلكًلت القًلدة ال لسطً ًة بود إقرار البر لم  المرحل  الذم ًًد تض ًؿ سلطة كط ًػة ملػ. ًم جػزق مػف 

مرحلػة ًاػرل  ػمف سػًلؽ لالالجشػًف  ق ػًة، حًػث تػـ تتجًػؿ "إسػراشًؿ" لسطًف ًيحرر ًك ت سػحب م ػل 
الت ل ملت مل. حؿ الصراع، كبللتلل    ف ًم حؿ سًلس  سًيطرح  لف ًقت ػ  مػف القًػلدة ال لسػطً ًة 

ثػـ الت ػلكض حػكؿ مصػًر الالجشػًف كحػؽ  ،ـ4699بللوكدة إل. ا را   التػ  ايحتلػت مػلـ  قط القبكؿ 
مالمًػػلن تتحػػدث مػف  ػػركرة حػػؽ الوػػكدة لجمًػػع مػكدت ـ وحقػػلن، مػػع ًف تلػػؾ القًػػل دة بقًػت  ػػ  ًدبًلت ػػل كا 
  (34: 2012)نحؿ  شراب  الالجشًف كمدـ تجل ؿ ق ًت ـ 

وتقػػػد البلحػػػث ًف إقػػػرار قًػػػلدة الم ظمػػػة للبر ػػػلم  المرحلػػػ  مػػػلـ  ًجػػػؿ  مػػػفـ  ػػػلف ت تً ػػػلن 4691ًك
سػلشدة  ػػ  سًلسػًة التػػ   ل ػت البحػث مػف مػكطا قػػدـ ل ػل  ػ  السػػلحة الدكلًػة، كتولطًػلن مػػع الظػركؼ ال

ق ػًة مػكدة جمًػع الالجشػًف، ًك ً  ػل  ل ػت سػتقبؿ   ػـ ذلػؾ ملػ. ً ػل إ مػلؿ لحً ل، كبللتلل  و ًم ػف 
  ـ 4699بتم حؿ سًلس  ًت مف القبكؿ  قط بللوكدة إل. ا را   الت  ايحتلت ملـ 

 حًػة سًلسػًة ق ػًةن لن ك مضػركم حقػلن  الالجشًف ق ًة بق تي  ًف تحلكؿ  ل ت آ ذاؾ  م ظمة التحًرر
 ل ػف الػدكؿ، مػف  ثًػر مػع اتصػلوت ل االؿ مف كذلؾ ،الدكل  المجتمع    ًكلكًةن ك الدكلًة  السلحة مل.

مملًػػة لت  ًػذ القػػرارات  إجػراقات الق ػًة  ػػذه تتاػذ ًف ًتطلػػب  ػلف الػذم بللمسػػتكل ػذه الج ػكد لػػـ ت ػف 
 لظػػػركؼإلػػػ. ًف ا ًوػػػكد  ػػػذا كربمػػػل مقابمػػػة(: 11/5/2016)حمػػػد   جدًػػػدة قػػػرارات إصػػػدار كلػػػًسالدكلًػػػة 
 ا كركب  كاوتحلد المتحدة الكوًلت ل ًم ة  ظران  ،لـ تسلمد الم ظمة    ذلؾ سلشدة  ل ت الت  السًلسًة
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 كالقػػػػكة ال ػػػػغط ًكراؽ لامتال ػػػػ كمػػػػدـ ال لسػػػػطً   الجل ػػػػب ػػػػوؼ ك     ػػػػل،كت  الوربًػػػػة الػػػػدكؿ  ػػػػوؼك 
 الالزمًف 

ل ػف  ػ  سػًلؽ ماتلػؼ مػف مقػررات المجلػس الػكط    ،حل ػران ظػؿ مصطل  حؽ الوػكدة ًم ًف 
 ؿكقػػرارات ا مػػـ المتحػػدة ا اػػرل ذات الصػػلة، كت ٌرسػػت سيػػب 461السػػلبقة، إذ لػػـ ًوػػد مربكطػػلن بػػللقرار 

اوبتولد مػف الوػكدة كالتحًرػر كحتػ. اوحت ػلـ إلػ. القػرارات الدكلًػة، كت ػلقـ ًك ا ػتوش الاطػلب الملتػبس 
  (18: 2009)مفم   كالًرم الولـ الوللم   مل. السلحة الداالًة

او جػػلزات الكا ػػحة التػػػ  حققت ػػل الدبلكملسػػػًة ال لسػػطً ًة  ػػ  تلػػػؾ ال تػػرة تضػػػًر إلػػ. ًف م ظمػػػة 
ػػر  ل ػػت تسػػًر  ػػ  ممل ػػل الدبلكملسػػ  بضػػ ؿ مػػدركس كبت ػػداؼ ً ثػػر ك ػػكحلن كدقػػة،  ،كماطػػط ،التحًر

م ل مستادمةن  ؿ مل تمتلؾ مف طلقلت بضًرة تترؾ م ل لن إو  لـ دًة لتحقؽ ً دا  ل الم ضكدة، لت مل، كا 
اسػتطلمت م ل سػة ك ، الدكلًػة ؿ المحل ػؿ كالم ظمػلتل ػكطرقت بلبل وًصلؿ صكت الق ػًة ال لسػطً ًة 

كاللكجسػػتًة المتطػػكرة كتحظػػ. بػػدمـ  ،كالبضػػًرة ،لت الملدًػػةوم ل ػػالتػػ  تمتلػػؾ ا "اوسػػراشًلًة"الدبلكملسػػًة 
كرغـ  ذه او جلزات الت  ًحدثت  قلة  كمًة    الومؿ الدبلكملس  ال لسطً   إو  ،ًمًر   كدكل   بًر

ًف الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة لػػػـ تسػػػتطع إحػػػداث ااتػػػراؽ جػػػك رم  ػػػ  المكاقػػػؼ ا مًر ًػػػة تجػػػله الق ػػػًة 
 ال لسطً ًة 

ػػر  ػػ   ػػذه ال تػػرة القًػػلدة   قػػد ر ػػزتًمػػل ملػػ. صػػوًد ق ػػًة الالجشػػًف   جػػؿ ج كد ػػلم ظمػػة التحًر
، ربمل مف ًجؿ تقكًة   للحصكؿ مل. اومتراؼ ب ل ممثالن ضرمًلن ككحًدان للضوب ال لسطًإقلًمًلن كدكلًلن 

مكق  ل إقلًمًلن كدكلًلن م دمل تتحدث بلسـ الضوب ال لسػطً    ػ  المحل ػؿ الدكلًػة، حًػث  ػلف مػف  تػلش  
صػدكر القػرار  ،ضػوب ال لسػطً  لل لن ضػرمًلم ظمة بكص  ل ممػثالن الت  حصلت ملً ل اجملة اومترا لت 

ػػػدَّ  الػػذم ـ4691مػػلـ  1119  الحقػػػكؽ ً ػػدت التػػػ  المتحػػدة ا مػػػـمػػف الكثػػػلشؽ الم مػػة الصػػػلدرة مػػف  مي
 الضػػػوب حقػػػكؽ بمملرسػػػة المو ًػػػة اللج ػػػة" بلسػػػـ، كتضػػػ ًؿ لج ػػػة الصػػػة ال لسػػػطً   للضػػػوب ا سلسػػػًة
مػف قبػؿ ال لسػطً    الضػوب بحقػكؽ الصػة ضػوبة تضػ ًؿ إلػ. إ ػل ة" للتصػرؼ القلبلػة غًر ال لسطً  
صدار 1199 رقـ قرار ل بمكجب الولمة الجموًة  ثالث    ال لسطً ًة، بللق ًة الص بًردم طلبع، كا 
 ػػذا إلػػ. جل ػػب ًف الم ظمػػة ظلػػت غًػػر   "ال لسػػطً   للضػػوب الثلبتػػة الحقػػكؽ" مبػػلرة ملًػػل  تػػب  شػػلت،

  المصًر بتقًررتطللب بقًت ك  ،111موتر ة بللقرار 

 كالسًلسػلت رج ػزةقًلدة م ظمة التحًرر مػف اػالؿ تسػاًر ل لالج كد الدبلكملسًة الت  بذلت ل ف إ
 الوػللـ كدكؿ كا كركبػ  الوربػ  ال ػغط تر ًػز اسػتراتًجًةكامتمػلد  كالدبلكملس ، اومالم  الطلبع ذات

اوقتصػلدًة لادمػة  كا دكاتكتساًر الومؿ الوس رم  المتحدة، الكوًلت مل. كاقتصلدًلن  سًلسًلن  الثللث،
الج كد الدبلكملسًة، كا  ضلق مالقلت  ردًة كجملمًػة مػع مدًػد الػدكؿ، كمحلكلػة  ػت  حػكار مػع الكوًػلت 

بػذؿ  ػؿ تلػؾ الج ػكد ،   ػؿ ًوقػؿ ًف تي م ك لت ػل بجمًعالمتحدة، لـ ت ف إو مف ًجؿ الق ًة ال لسطً ًة 
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ك ػذا و ًو ً ػل مػف  ،ًكجلػت بوػض الق ػلًل ،ت بوػض ا مػكرلػ مػف ًجػؿ ً ػداؼ ًاػرل، ربمػل ت ػكف ًغ
، حًث  لف مف الم ترض التر ًز بض ؿ ً بر مل. ق ًة الالجشًف كاسػتثملر القػرارات الدكلًػة المسشكلًة

قػػػػدر الدبلكملسػػػػًة ال لسػػػػطً ًة بللمجمػػػػؿ حلكلػػػػت ل ػػػػف  ،كا ممًػػػػة التػػػػ  صػػػػدرت لصػػػػلل   ػػػػذه الق ػػػػًة
 دً ل ًف تصؿ بللق ًة ال لسطً ًة إل. المحل ؿ الدكلًةلت كا دكات المتك رة لاستطلمت ل كحسب اوم ل 
الكا ػ  مػف قبػؿ المجتمػع الػدكل  كالػدمـ  ،مدـ إغ ػلؿ التحًػز ركرة ، مع كالتتثًر    المجتمع الدكل 

  "اوسراشًل "اوحتالؿ دكلة كالصة الكوًلت المتحدة لصلل  

 ـ كحتػػى1982 مػػف لبنػػافالخػػركج  منػػذ الفمسػػطيني الدبمكماسػػي األداءالمرحمػػة الرابعػػة: 
 ـ1993 أكسمكتكقيع اتفاؽ 

ض د  ذا الولـ  لصلة    تلًرخ م ظمة التحًرر ال لسطً ًة،  قد تحكؿ ـ  قطة 4691ض ؿ الولـ 
ا مػر الػذم ً قػد ل ر  ػػلن  ،الدكلػة التػ   ل ػت ت طلػؽ م  ػل إلػ. الوػللـ الاػلرج  لب ػلف، مػف اػركج قًلدت ػل

 ،ؼ دبلكملسػػًلن مػػع ا ردفإلػػ. التحػػلل  سػػوت الدبلكملسػػًة، اسػػتراتًجًت لًسلسػػًلن  ل ػػت ترت ػػز ملًػػل  ػػ  
ض مف ًجؿ مصللحة مع مصر كال   (765: 2003 صاي، )لحؽ ب ل    لب لف  ملتوًك

التوػلط  كالتولمػؿ مػع  الحر ة الكط ًة إلػ. تقلؿ اإل. ال لسطً ًة    لب لف الثكرة  ل اركجًد قدك 
كتغًًره بقدر مل  ك الت ًؼ مع ضركطل كالحصكؿ مل. م لف ملػ.  و بغرض التتثًر  ًل ،ا مر الكاقع
الومػػػؿ الدبلكملسػػ  ً ثػػػر مػػف اومتمػػػلد ملػػ. غًػػػره،  متمػػػلد ملػػ.ـ او4691كجػػرل بوػػػد مػػلـ ًر ػػًتل، 

السًلسػػ  مػػف  لحًػػة، كتجػػلكز ال  ػػلؿ الوسػػ رم الػػذم تراجػػع إلػػ.   تحػػكؿ إلػػ. الضػػ ؿ الغللػػب لل  ػػلؿ
ػلت، بػؿ إ ػل طػلؿ ، لحًة ًيارل ًل مفحدكده الد   كلـ ًقتصر التغًًر مل. درجة ا  مًة كترتًػب ا كلًك

 ًكصػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػدؼ القًػػػػػػػػػلدة ، الدبلكملسػػػػػػػػػًة موػػػػػػػػػلن ك الكط ًػػػػػػػػػة  للحػػػػػػػػػر تًفبل سػػػػػػػػػلس ا  ػػػػػػػػػداؼ المبلضػػػػػػػػػرة 
ػػػػرملػػػػ. ال لسػػػػطً ًة الح ػػػػلظ    السػػػػلبؽ بضػػػػركطل الػػػػد ًل ملػػػػ. او جػػػػلز الػػػػكط   السًلسػػػػ ك  م ظمػػػػة التحًر

    (160: 1996) ياض  

، ك ل ت ال لسطً ًة الدبلكملسًة تكجل    ًثر لل  لفالت    او ت ل ة، ا دوع ال ترة  ذه ض دتك 
ػدان   قػدا  ل مػع تزام ػلن  ،سًلسػًلن  التحًرػر م ظمػة ً قػذ الػذم ال جلة طكؽ م زلةب  اسػتراتًجًت ل ًر ػلف مػف مًز

 اوتحػلد كتراجػع الثمل ً ًػلت، اػالؿ اوقلًمًػة الوربًػة السًلسة    الجلرم اوستقطلب  تًجة الدبلكملسًة
 مػدـ دكؿ كا ػدحلر بػؿ تراجػع، إلػ. إ ػل ة اوًرا ًة، -الوراقًة الحرب كقًلـ الم ظمة دمـ مف السك ًت 
  إمػػػػػالف ضػػػػػ دت  مػػػػػل (960-959: 2003 صػػػػػاي، ) الثللػػػػػث الوػػػػػللـ  ػػػػػ  المملثلػػػػػة كالتجموػػػػػلت او حًػػػػػلز
  الدكلػػػػة ب ػػػػذه اومتػػػػراؼ ملػػػػ. الحصػػػػكؿ  ػػػػ  دبلكملسػػػػًة ج ػػػػكد مػػػػف ذلػػػػؾ را ػػػػؽ كمػػػػل الدكلػػػػة، اسػػػػتقالؿ

(Rubin, 1994: 85-86) 
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  سػػػػ ل ملػػػػ.  ،الق ػػػػًةب ػػػػل م سػػػػت التطػػػػكرات ال لسػػػػطً ًة كاوقلًمًػػػػة الاطػػػػرة التػػػػ  مػػػػرت  مػػػػل 
ملػػػ. إبقػػػلق الطػػػرؼ  م ملت ػػػل كتر ػػػزت "الح ػػػلظ ملػػػ. الػػػذات" تصػػػب   ػػػد  ل ، الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة

مػػل حققتػػل مػػف م لسػػب اسػػتثملر امتمػػدت ت تًػػؾ ك  ،كدكلًػػلن  كمطلكبػػلن مربًػػلن  ،كموتر ػػلن بػػل ،ال لسػػطً   حًػػلن 
ض دبلكملسًة  الم ػلكرات  مػل امتمػدت ًسػلكب  .،الوجز الوس رم ك ًؽ  لمش الم لكرة السًلسػًةلتوًك

ػػػدان  كالمبػػػلدرات التػػػ  تحمػػػؿ ق ػػػكات ًكاػػػذت تبحػػػث مػػػف ، لزؿ كالتراجػػػع مػػػف الثكابػػػت الكط ًػػػةمػػػف الت ػػػ مًز
بمػػػل ًسػػػم  كتبػػػدًل ل ا دكات كجػػػرل تغًًػػػر  ،دبلكملسػػػًة سػػػًرة تسػػػلمد  ػػػ  إبقػػػلق الم ظمػػػة حللػػػة مطلكبػػػة

ًلسر مر لت بلوضراؼ المبلضر ملػ. الضػب ة الدبلكملسػًة، موتمػدان السًد قلـ  ، بتمًرر التحكوت الجدًدة
ت ػػت   المرجوًػػة السًلسػػًة، كصػػلرت  .كطكامًػػةً ثػػر مرك ػػة ك مت كمػػة كمتوػػددة إ ػػل ًة ًك بدًلػػة  ًدكات

ة الوربػ   ػ  "اطػة  ػلس" كمبػلدرة  متحر ة بػًفالمزاكجة ال البر ػلم  المرحلػ  ال لسػطً   كبر ػلم  التسػًك
  (162: 1996  ياض )ا مًر ًة  ًرغلف

كقد حققت الدبلكملسًة ال لسطً ًة جملة مف او جػلزات الم مػة اػالؿ  ػذه ال تػرة ًبرز ػل: حصػكؿ 
كاسػػػتوملؿ اسػػػـ   ـ4691 الوػػػلـ  ػػػ  او حًػػػلز مػػػدـ لحر ػػػة الػػػداشـ الػػػرشًس  لشػػػب م صػػػبملػػػ.   لسػػطًف
ػػر م ظمػػةبػػدون مػػف  - ال لسػػطً ًة الدكلػػة إمػػالفبوػػد  - لسػػطًف   ا مػػـ م ظكمػػة  ػػ  ال لسػػطً ًة التحًر
  (112: 1990 الرحمف  عبد) م ظمةال تضغلل  ل ت الذم المراقب بك ع اواالؿ دكف المتحدة

ػػػر اوحلكلػػت م ظمػػػة ك  بػػػؿ إف  ،إو ً  ػػػل لػػـ تػػػ ج   ػػػ  ذلػػػؾ المتحػػػدة الكوًػػػلت بلتجػػله  ػػػد لعالتحًر
كرؾ   ًكغلقت م تب ل  ،م ظمة إر لبًة مٌدت ل ا اًرة  م ل حػة قػل كف تطبًػؽ بدام  ـ،4699 ملـ  ًًك
 مر ػػلت لًلسػػر داػػكؿ تتضػػًرة مػػ   ا مًر ًػػة السػػلطلتكر  ػػت  (167-166: 2009  األشػػعؿ) اور ػػلب

ػكرؾ،  ػػ  المتحػدة لرمػػـ الولمػة الجموًػػة  ػ  للحػػدًثـ 4699 ػ  دًسػػمبر مػلـ   تػػـ ذلػػؾ إثػر كملػػ.  ًًك
 مػػػع دكلًػػػلن  تولط ػػػلن  جلػػػبك  ،ال لسػػػطً ًة للدبلكملسػػػًة ا تصػػػلران  متبػػػراي  مػػػل ك ػػػك ،ج ًػػػؼ إلػػػ. الجلسػػػة  قػػػؿ

  (26: 2004 بكيؿ ) جدًدة دبلكملسًة ًبكابلن  ل ل  ت  مل الم ظمة

، ًك المحل ظة مل. الكاقع ا مرًيطلؽ مل. الدبلكملسًة ال لسطً ًة االؿ  ذه المرحلة دبلكملسًة 
 كالدبلكملسػػػػًة السًلسػػػػًة التصػػػػ ًة تحلضػػػػ  ػػػػك  الػػػػذات، حًػػػػث  ػػػػلف  م ػػػػل ا كؿ كالضػػػػغؿ الضػػػػلغؿ ل ػػػػل

 حسػلب ملػ. كاسػوة بصػالحًلت دبلكملسػًة، ًر ػلف لقًػلدة مر ػلت ًلسػرل الوػلـ المقػر تحػكؿ  كالجسدًة،
 إ ػل ة الول ػ  الدبلكملسػ  التكاجػد بتكسػًع الغػرب مػع الوالقػلت مل. كالتر ًز السًلسًة، الداشرة ت مًش

غػػداؽ السػػًرة، الق ػػكات إلػػ.  المتكاجػػدة تلػػؾ كاصكصػػل ال لسػػطً ًة، الدبلكملسػػًة البوثػػلت ملػػ. ا مػػكاؿ كا 
  (84-82: 1999  ياض ) الدكلًة الًزلرات    السًلسًة القًلدة كا  ملؾ ا سلسًة، الوكاصـ   

ػػػر  اوسػػػتقالؿ إمػػػالف قبًػػػؿك   الوربًػػػة الػػػدكؿ لػػػدل دبلكملسػػػ  تمثًػػػؿملػػػ. حصػػػلت م ظمػػػة التحًر
قًة الدكؿ كبوض كاوضترا ًة ة، او ًر مولملة  ممثلًلت ل مولملة حًث مفمل بًف التمثًؿ ال لمؿ  كاآلسًًك

 بللق صػػػػلًلت، ًضػػػػبل ال لمػػػػؿ، غًػػػػر كالتمثًػػػػؿ كالحصػػػػل لت، بلومتًػػػػلزات  لًدبلكملسػػػػً كتمتػػػػع سػػػػ لراتال
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 دبلكملسػ  تمثًػؿ ملػ. الالتً ًػة ًكمًر ًػل الغربًػة ًكركبػل لػدل حصػلت  ًمل  جزشًة كحصل لت كامتًلزات
 غًػر كالتمثًػؿ الحصػل لت، بوػض مػع الولمػة كالوالقػلت اومػالـ م لتب بًف تراكح سبؽ، ممل درجة ًقؿ

  (177: 1983  القراعيف) رسمًة مقرات دكف الرسم ،

  مػػػػػع دبلكملسػػػػػًة مالقػػػػػلت تقػػػػػًـ التػػػػػ  الػػػػػدكؿ ًغلػػػػػب ًاػػػػػذتـ 4699مػػػػػلـ  اوسػػػػػتقالؿ كبػػػػػ مالف
ػػػر م ظمػػػة   ال لسػػػطً   التمثًػػػؿ ر ػػػع إلػػػ. م  ػػػل  ثًػػػر كذ بػػػت ال لسػػػطً ًة، بللدكلػػػة امترا  ػػػل تيولػػػف التحًر
  دكلػػػة مشػػػة مػػػف ً ثػػػر  لسػػػطًف بدكلػػػة توتػػػرؼ التػػػ  الػػػدكؿ مػػػدد ، حًػػػث بلػػػ سػػػ لرات درجػػػة إلػػػ. لػػػدً ل

  ثًػػر تػرتبط ًصػػبحتك  ك كمػلن،  مػػلن  ال لسػطً   الدبلكملسػػ  التمثًػؿ سػبة    ػػزادت (26: 2007 اهلل  عبػد)
 م  ػػػل  ثًػػر  ػػ   ل ػػت ًف بوػػد الم ػػً ة، الػػدكؿ لػػػدل الالرجًػػة بػػكزارة للم ظمػػة الالرجًػػة الم لتػػب مػػف

 دكلػػة ًكؿ إسػػبل ًل  ل ػػت  (13-12: 1990 عكػػاكم ) الصػػداقة كحر ػػلت اوجتملمًػػة بللم ظمػػلت مرتبطػػة
 (Rubin, 1994: 47) ،ـ4695 الوػلـ  ػ   لمػؿ ضػبل دبلكملسػًلن  ك ػولن  م ظمػةال تمػ   غربًػة ًكركبًػة

ًطللًػػل  ر سػػل ر وػػت ـ4696 مػػلـ مطلػػع كمػػع ػػر م ظمػػة تمثًػػؿ كا   م ك ػػًة إلػػ. م تػػب مػػف لػػدً ل التحًر
التمثًػػؿ الدبلكملسػػ  للم ظمػػة إلػػ.  السػػك ًًت  اوتحػػلد ك ػػذلؾ ر ػػع .(Al-Jubeir, 1987: 96) ملمػػة

لل لدل الم ظمة    تك س محلكون  ان كمًف س ًر  ـ،4662ـ، ثـ إل. س لرة ملـ 4699ملـ  س لرةمستكل 
 إلػ. الً كدًػة ال جػرة ملػ. القًػكد ر ػع م ػدمل ال لسػطً ًًف اػذؿ ًف بوػد التحًرػر م ظمػة استر ػلقبذلؾ 

   (892: 2003 صاي، ) ـ4696   لًة "إسراشًؿ"

ػػػػر  ػػػػ  الثػػػػآ ػػػػذه او جػػػػلزات  ػػػػلف ل ػػػػل  لسػػػػلحة الدكلًػػػػة ر م مػػػػة  ػػػػ  تثبًػػػػت ًقػػػػداـ م ظمػػػػة التحًر
ػػػػلدة قػػػػدرات ل ًكدكات ػػػػل الدبلكملسػػػػًة  ػػػػ  المطللبػػػػة بػػػػللحقكؽ الكط ًػػػػة  الدبلكملسػػػػًة، ا مػػػػر الػػػػذم ًو ػػػػ  ًز

 ال لسطً ًة ك   مقدمت ل حؽ الوكدة 

بػرز ذلػؾ  ػ  البًػلف الػذم ال لسػطً ًة  الق ػًة تجػله ا كركبػ  المكقػؼملػ. صػوًد  تطكرحدث ك 
 مل.  ركرةًك دت  ًل  ،ـ4699 ملـبر سؿ     الم وقدمقب اجتملم ل ا كركبًة ًصدرتل المجمكمة 

 دكل  مؤتمر مقد االؿ مف ،"اوسراشًل " -الورب  الصراع تسكًة ًف ً كف ل ل دكر كا   كمبلضر   
  ًًػػػد الح كمًػػػة غًػػػر الدكلًػػػة كالمػػػؤتمرات الم ظمػػػلت مسػػػتكل ملػػػ.ك ، المتحػػػدة ا مػػػـ رملًػػػة تحػػػت للسػػػالـ
 ال لسػطً ًة الكط ًػة الحقػكؽ ـ،4699 ًبًرػؿ م سػً ك  ػ  الم وقػد مػؤتمره  ػ  الوػللم  البرلمػل ًًف اتحلد

  (240-239  232: 2000 عفيفة  أبك)

ملػػػ. الصػػػوًد الػػػدكل  إو ً  ػػػل لػػػـ الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة الػػػرغـ مػػػف الج ػػػكد التػػػ  بػػػذلت ل كملػػ. 
كذلػػؾ بسػػبب  ، ػػ  مجلػػس ا مػػف الػػدكل مػػف استصػػدار ًًػػة قػػرارات م لصػػرة للضػػوب ال لسػػطً   تػػتم ف 
ت طًرقة الذم  ل ت تستادمل اودارة ا مًر ًة  د ًم قرار " ال قض حؽالمتبوة    المجلس " التصًك

، حًػػػث لػػػـ ًيصػػػدر ـ4699 مػػػلـ ال لسػػػطً ًة او ت ل ػػػة ا ػػػدوعحتػػػ. مػػػع  لصػػػلل  الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة،
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تحػت تػتثًر كذلػؾ  ،"اوسػراشًلًة"مجلس ا مف سكل مدة قرارات لػـ تتجػلكز اودا ػة كالضػجب للمملرسػلت 
  (120-119: 1992 حا ظ ) لدممك الوللم   الولـ الًرم

ػػؽإلػػ.  ال لسػػطً ًة، الدبلكملسػػًةـ كصػػلت 4696 ػػ  مػػلـ   الوراقًػػؿ كالوقبػػلت بسػػبب مسػػدكد؛ طًر
 الػػػػػكط   المجلػػػػػس ًطلقػػػػػل الػػػػػذم ال لسػػػػػطً  ، السػػػػػالـ مضػػػػػركع ًمػػػػػلـ ا مًر ًػػػػػة اودارة ك ػػػػػوت ل التػػػػػ 

  الوسػػػػػػ رم الومػػػػػػؿ تجمًػػػػػػد ا  ًػػػػػػلر بلحتمللًػػػػػػة جوػػػػػػؿ ًلسػػػػػػر مر ػػػػػػلت ً ػػػػػػدد مػػػػػػل ـ4699  ػػػػػػك مبر  ػػػػػػ  
د لومػػل دمػػل  ػػذا كربمػػل   (891-890: 2003 صػػاي، ) ػػر الرجًػػة السػػًك  مػػف ممثلػػًف بػػًف اجتمػػلع قػػدكًز

ػػػر م ظمػػػة  ػػػلف ملبًػػػلن  ـ،4699 دًسػػػمبر مطلػػػع سػػػتك  كلـ  ػػػ  ً كدًػػػة، - ًمًر ًػػػة كضاصػػػًلت التحًر
كبوػد ل   (103: 1994 عمرك ) السالـ مملًة    الداكؿ اط. مل. م ظمةال لقًلدة المرحلًة لتطلولتل

ػػر، م ظمػػة قًػػلدة مػػع رسػػم  حػػكار بػػدق ا مًر ًػػة اودارةقػػررت  ـ4699 دًسػػمبر 41  ػػ مبلضػػرة   التحًر
  (32-31: 1995 ربيع ) للحكار ا مًر ًة بللضركط قبكل ل مقب

 ، بًػػرة للمحل ظػػة ملػػ. ذات ػػل ان ال تػػرة بػػذلت ج ػػكد  ػػذهالدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة  ػػ   ػػ ف  ؛بللمجمػػؿ
حًػػث مثػؿ  ػػذا  ،ك ل ػت ً ثػػر كاقوًػة  ػػ  التوػلط  مػػع الظػركؼ المحًطػػة سػًمل بوػػد اركج ػل مػػف لب ػلف

الحػػػػدث  قطػػػػة تحػػػػكؿ اسػػػػتراتًجًة تطلبػػػػت مػػػػف الم ظمػػػػة تغًًػػػػر سًلسػػػػلت ل كاسػػػػتراتًجًلت ل،  لسػػػػتادمت 
لتحقًػػؽ  الالرجًػػة سًلسػػت ل  ػػ بػػًف الومػػؿ الدبلكملسػػ  كالومػػؿ الوسػػ رم  الت تً ًػػة المزاكجػػةاسػػتراتًجًة 

ػػػد مػػػف الوالقػػػلت مػػػع الػػػدكؿ الغربًػػػة سػػػران ك   مال ًػػػةن، مسػػػتثمرةن ًحػػػداثً ػػػدا  ل، كر ػػػزت ملػػػ. ب ػػػلق المًز
  او ت ل ة    توًزز دبلكملسًت ل

ػػر م ػػذ مػػلـ  ػػلدةـ 4691كاسػػتطلمت م ظمػػة التحًر ، ك كمػػلن   مػػلن  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  التمثًػػؿ ًز
قلمة س لرات ل ل    4696بود الولـ ك  ـ ملرست التمثًؿ الدبلكملس  مف االؿ إً لد بوثلت دبلكملسًة كا 

 ،ان محػدد لن تمتلػؾ إقلًمػلـ ت ف   ل ظران    ،تتم ف مف استقبلؿ بوثلت دبلكملسًة داشمةالالرج، إو ً  ل لـ 
  "إسراشًؿ" تحتل لك لسطًف 

ً ضػػػتت  قػػػد  ،ك ًمػػػل ًتولػػػؽ بػػػللج كد الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة تجػػػله ق ػػػًة الالجشػػػًف كحػػػؽ الوػػػكدة
الدكلػة، ك ت مػل  ػلف   ػلؾ إقػرار لت قبػؿ إمػالف قًػلـ  ػ   م تصؼ الثمل ً داشرة الولشدًفم ظمة التحًرر 

كبوػػد ذلػػؾ  ،كو سػػبب كجكد ػػل .بػػتف ق ػػًة الالجشػػًف كاحػػدة مػػف ق ػػلًل الم ظمػػة، كلػػًس ق ػػًت ل ا كلػػ
  (122-121: 2007)أبك ستة   تحكؿ اسم ل إل. داشرة الالجشًف

إلػػ.  ـ4661حتػػ. مػػلـ ـ 4699 ػػ  ال تػػرة مػػل بػػًف الوػػلـ حػػؽ الوػػكدة ق ػػًة الالجشػػًف ك  ا تقلػػتك 
، 461ملػػ. ًسػػػلس قػػرارات الضػػػرمًة الدكلًػػة بمػػػل  ػػ  ذلػػػؾ القػػػرارات صػػػلر ك  ،اطػػلب التسػػػكًة السًلسػػًة

 مسػتقالن  لن طر بكص  ل ر دكل  تضلرؾ  ًل م ظمة التحًرر ،    سًلؽ الدمكة إل. مقد مؤتم119، 111
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ػػر ال ،، كبمػػل ً ػػمف تحقًػػؽ ا  ػػداؼ الكط ًػػة: الوػػكدة ل ػػة مػػع ا طػػراؼ لن كمت ل شػػ كالدكلػػة  ،مصػػًركتقًر
  (30: 2007)الشكممي  

ـ 4699   م طقة الضػرؽ ا كسػط مػلـ  لن رسمً لن  ًل  "إسراشًؿ" لف لالمتراؼ ال لسطً   بكجكد ك 
، تدامًلتػػل ال لرثًػػة ببػػدق التراجػػع "مبػػلدرة السػػالـ ال لسػػطً ًة"  ػػمف مػػل سيػػم  بػػ مالف الدكلػػة ال لسػػطً ًة

جمًع الالجشًف إل. دًلر ـ ا صلًة، مػركران بم لك ػلت كاضػ طف ال لسطً   مف المطللبة ال لملة بوكدة 
ػػد للسػػالـ مػػلـ  ـ الػػذم تجل ػػؿ 4661مػػلـ  "سػػلكك ً"كبلت ػػلؽ المبػػلدئ  ،ـ4664التػػ  ًمقبػػت مػػؤتمر مدًر

 ػ  إمػالف اوسػتقالؿ مػلـ  494 مو . القبػكؿ ال لسػطً   بػللقرار ، دحؽ الوكدة تململن كغًبل مف الكجك 
كو المجتمػػػع  "إسػػػراشًؿ"دة الالجشػػػًف بصػػػكرة مبط ػػػة، إذ و ًيوقػػػؿ ًف تقبػػػؿ ـ  ػػك إسػػػقلط لحػػػؽ مػػػك 4699

الدكل  بوكدة  ؤوق الالجشًف إل. ًرض امترؼ ال لسطً ًكف رسمًلن ً  ل تاص ضوبلن آار غًػر الضػوب 
اومالمًػػػة مػػػف قبػػػؿ ال لسػػػطً ًًف بحػػػؽ الالجشػػػًف  التصػػػًرحلتال لسػػػطً  ، كذلػػػؾ بصػػػرؼ ال ظػػػر مػػػف 

  (34  3: 2012)نحؿ  شراب  ـ 4619   ال لسطً ًة الت  ايحتلت ملـ بللوكدة إل. ا را

 ػػ  الكقػػت الػػذم  ػػلف ًيح ػػ. مػػف ربػػط حػػؽ الوػػكدة بػػللحقكؽ الكط ًػػة للضػػوب ال لسػػطً   مثػػؿ ك 
، لػػـ تيضػػر كثًقػػة اوسػػتقالؿ 494السػػًلدة كاوسػػتقالؿ، كمػػف إقلمػػة الدكلػػة ال لسػػطً ًة ملػػ. ًسػػلس القػػرار 

ًسلسلن قل ك ًلن لحؽ الوكدة  كبذلؾ  بكص ل 461إل. القرار  4699مل ت    الجزاشر ملـ الكط   الت  ًي 
 تحٌكلػػػت الم ظمػػػة مػػػف "حر ػػػة تحػػػرر كط ػػػ " إلػػػ. "حر ػػػة اسػػػتقالؿ كط ػػػ " تقبػػػؿ بقػػػرارات ا مػػػـ المتحػػػدة

  (18: 2009)مفم   

ػػػر" إلػػػ. اطػػػلب "ال ػػػ ؛كبللتػػػلل  دكلػػػة" ثػػػـ  ف تحػػػكؿ الاطػػػلب ال لسػػػطً   مػػػف "اوسػػػتقالؿ كالتحًر
 ػ  الومػؿ الدبلكملسػ  الم لك ػلت، ًدل إلػ. تراجػع ق ػًة الالجشػًف تراجوػلن كا ػحلن  مسًرةالداكؿ    
ف  ،ال لسػػطً   ًف الحػػػؿ  قللػػتكبػػدا ًف القًػػلدة ال لسػػػطً ًة قػػد تالػػت مػػف مسػػػؤكلًلت ل تجػػل  ـ، حتػػ. كا 

 قدسػًة  ػلر إالكاقػع ملػ.  قًلدة ال لسطً ًة  ػ ا طكل سلكؾ ال  قد ؛السًلس  و ًتولرض مع حؽ الوكدة
ف لـ تتجًر مل. الج ر بذلؾ، كقبلت بتغًًر المرجوًلت القل ك ًة كامتقدت ًف تطبًؽ  ذا  ،حؽ الوكدة كا 

 .(9: 2015)محيسف  الحؽ غًر مم ف    ظؿ الظركؼ السلشدة 

القًلدة ال لسطً ًة الرسمًة  بض ؿ  بًر م دمل قبلتق ًة الالجشًف ال لسطً ًًف  تتثرتقد كبذلؾ  
الت ػػلكض ملػػ. ًسػػس القػػػرارات الدكلًػػة التػػ  تاتػػػزؿ الق ػػًة ال لسػػطً ًة ب ػػؿ م ك لت ػػػل  ػػ  حػػدكد مػػػلـ 

ػػروًً ػػلن ك ػػلف  ،ـ4619بوًػػدان مػػف دًػػلر الالجشػػًف  ػػ  ًرض مػػلـ  ـ4699  - متػػراؼ م ظمػػة التحًر
  -% مػػف ًرض  لسػػطًف99 ل ملػػ.  ػػ  الكجػػكد كسػػًلدت "إسػػراشًؿ"رسػػلشؿ اومتػػراؼ المتبػػلدؿ بحػػؽ مبػػر 

  (8: 2009)حمكد    تدامًلت اطًرة مل. ق ًة الالجشًف
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ػػد  قًػػلدة الم ظمػػةكا قػػت تحػػت  ػػغط ًمًر ػػ   ت ػػلزوت  بوػػد ًف قػػدمتبللمضػػلر ة  ػػ  مػػؤتمر مدًر
كالمضػػلر ة  ػػ   ،ا رد ػػ  الالجشػػًف مػػف الضػػتلت  ػػ  م ػػكًة الك ػػد ال لسػػطً   اقت ػػت اسػػتبولد مضػػلر ة

مػػػف دكف ًم ذ ػػػر للقػػػرار  ،رض مقلبػػػؿ السػػػالـا  كمبػػػدً ،119ك 111سػػػلس القػػػراًرف ًالمػػػؤتمر ملػػػ. 
الالجشػػًف كحػػؽ الوػػكدة   ك التت ًػػد ملًػػل بكصػػ ل المرجوًػػة السًلسػػًة كالقل ك ًػػة ا سلسػػًة لق ػػًةً ،461

ً ػػد ملػػ. ق ػػًة الالجشػػًف كحػػؽ   ػػذا المػػؤتمرالمكقػػؼ ال لسػػطً    ػػ  رغػػـ ًف   (40: 2003  مكعػػدال)
ال لمة او تتلحًة الت  ًلقل ل رشًس الك د ال لسطً      حً ل السًد حًدر مبد ك ك مل ظ ر     ،الوكدة

  (Abed Shafi, 1992: 133)الضل   

 ،المضػلر ة  ػ  المػؤتمر ب ػلقن ملًػلملػ. الم ظمة بمكجبل ل ف إذا  ظر ل إل. ا سلس الذم كا قت 
 درؾ تتثًر ذلؾ مل. ق ًة الالجشًف كحؽ الوكدة،   ل ثمة ت سًرات مدًدة  119ك 111 القرارافك ك 

ًت ػػػمف دمػػػكة لتسػػػكًة ق ػػػًة الالجشػػػًف دكف تحدًػػػد ضػػػ ؿ ك ً ًػػػة تلػػػؾ  111ل ػػػذًف القػػػراًرف،  ػػػللقرار 
  ك ذا و ًت ؽ مع مل قللل السًد حًدر مبد الضل       لمتل ،التسكًة

ػػد تضػػ ًؿ لجك  ـ 4661 ػػة تكجًػػل مقػػدت اجتملم ػػل ا كؿ  ػػ  مكسػػ ك مػػلـ  ػػت  مػػف مػػؤتمر مدًر
كمػف  ػمف  ػذه اللجػلف  ،كقلمت بتض ًؿ لجلف  رمًػة تق ًػة ملػ. مسػتكل الم لك ػلت متوػددة ا طػراؼ
كت ػػػـ الكوًػػػلت المتحػػػدة  ، ل ػػػت   ػػػلؾ مجمكمػػػة ممػػػؿ الصػػػة لبحػػػث مك ػػػكع الالجشػػػًف تًرسػػػ ل   ػػػدا

كقػد حػلكؿ الطػرؼ ال لسػطً   اػالؿ اجتملمػلت  ػذه  (138: 1997)زريػؽ  كالًلبلف  ،كاوتحلد ا كركب 
، ك ػػلقش 461المجمكمػػة التمسػػؾ بقػػرارات ا مػػـ المتحػػدة ذات الوالقػػة بق ػػًة الالجشػػًف، الصػػة القػػرار 

، ل ػف كسبؿ تحسًف ظرك  ـ الموًضػًة ،الطرؼ ال لسطً       ذه اللقلقات الجكا ب او سل ًة لالجشًف
مل. ر ع مستكل سػقؼ الحصػة السػ كًة مػف طلبػلت لػـ الضػمؿ  "راشًؿإس" ؿ مل حصؿ ملًل  ك مكا قة 

  (16: 1996)تمارم  مف ًلؼ حللة إل. ًل ًف 

ًطللػب بقػكة بحػؿ ق ػًة  كلػـًالحظ ًف الجل ػب ال لسػطً   المضػلرؾ  ػ   ػذه اللقػلقات لػـ ًطػرح 
سػًطة، كبللتػلل  الالجشًف كحق ـ    الوكدة، بؿ بحث مبر حلكؿ كاقوًة براغملتًة  ػ  ق ػلًل موًضػًة ب

، ك ػذا ًو ػ  ًف المػؤتمر لػـ ًيقػدـ ًًػة ًك مًت ػل ترقػ. إلػ. حجػـ  ػذه الق ػًةلـ ًحصؿ مل.  تلش   بًرة 
لن، ا مر الذم  إ جلزات سًلسًة تجله ق ًة الالجشًف بسبب ال وؼ الورب  كال لسطً   سًلسًلن كمس ًر

 ا و س مل.  وؼ المطللب تجله ق ًة الالجشًف كحؽ الوكدة 

 ػػ ف داػػكؿ اطػػلب التسػػكًة السًلسػػًة  ػػ  الػػ    الدبلكملسػػ  ال لسػػطً ًة، كاومتػػراؼ  ؛جمػػؿبللم
مالف كثًقة اوستقالؿ الت  ت م ت القبكؿ بقػرار التقسػًـ "إسراشًؿ"الرسم  ال لسطً   ب ًلف   ،494، كا 

 بم زلػػػةالػػػبوض  مػػػٌدهالمتولػػػؽ بوػػػكدة الالجشػػًف كتوًك ػػػ ـ، ك ػػػك مػػل  461كلػػـ تت ػػػمف القػػػرار ا ممػػ  
ػلت ًك ػداؼ الدبلكملسػًة  إسقلط مبطف لحػؽ الوػكدة،  ػؿ ذلػؾ ًدل إلػ. تراجػع حػؽ الوػكدة  ػ  سػلـ ًكلًك
ال لسػػػطً ًة، حًػػػث لػػػـ تظ ػػػر ج ػػػكد دبلكملسػػػًة  لسػػػطً ًة كا ػػػحة بيػػػذلت  ػػػ   ػػػذه المرحلػػػة تضػػػًر إلػػػ. 
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كدكلًػة تاػص او تملـ بق ًة الالجشػًف ملػ. المسػتكل الػدكل ، كًيؤ ػد ذلػؾ مػدـ صػدكر قػرارات ًممًػة 
حػػؽ الوػػكدة كالالجشػػًف، حًػػث سػػوت الم ظمػػة إلػػ. المحل ظػػة ملػػ. ذات ػػل كالتولمػػؿ بضػػ ق مػػف الكاقوًػػة 
 للت ًػػػػػؼ مػػػػػع الظػػػػػركؼ المحًطػػػػػة ب ػػػػػل، مػػػػػع ً ػػػػػل  ػػػػػلف مػػػػػف الم تػػػػػرض اسػػػػػتثملر ج كد ػػػػػل التػػػػػ  بػػػػػذلت ل 

ػػػػز م ل ت ػػػػل  ػػػػ  إبػػػػراز ق ػػػػًة الالجشػػػػًف للمجتمػػػػع الػػػػدكل   دكل  كبػػػػؿ كال ػػػػغط ملػػػػ. المجتمػػػػع الػػػػ ،لتوًز
 كالقبػػػػكؿ بػػػػللقرارات  ،"ب سػػػػراشًؿ"كاومتػػػػراؼ  ،بحػػػػؿ ق ػػػػًة الالجشػػػػًف مقلبػػػػؿ الػػػػداكؿ  ػػػػ    ػػػػ  التسػػػػكًة

  119، 111، 494الدكلًة 

 ي تعزيز المكقػؼ الػدكلي تجػاه قضػية  الفمسطيني الدبمكماسي األداء: المرحمة الخامسة
 الفمسطينية السمطة قياـ بعدالالجئيف 

 كم  ل ،ا صودة جمًع مل. ال لسطً  ، الضوب تلًرخ     لصلة تحكؿ  قطة الحقبة  ذه ض لت
 كالسًلسػ  الدبلكملسػ  ممل ػل  ػ  ت طلػؽ ال لسػطً ًة القًػلدة بػدًت حًػث كالدبلكملس ، السًلس  الصوًد

 لن ًحػداث الحقبػة  ذه ض دت كقد ذلؾ، قبؿ ملًل  ل ت مل بو س ال لسطً ًة ا را   دااؿ مف كؿ مرة 
  كم مة  بًرة

ػر، كالمتمثلػة  ػ     ا  ًػلر ظران للظركؼ الدكلًة كاوقلًمًة الت   ل ت محًطة بقًلدة م ظمػة التحًر
 غًػػػر  حػػك ملػػػ. المبلضػػر ا مًر ػػ  ال  ػػػكذ سػػًطرةك  ،اوضػػػترا   الموسػػ ر ا  ًػػلر ب وػػػؿ الػػدكل  التػػكازف
 ملػػػ.ك ػػلقت القػػدرة  الوسػػ ًرةالقػػكة  تراجوػػت ، ًػػةًا مر  التسػػكًة داشػػرة  ػػ  الم طقػػة ، كداػػكؿمسػػبكؽ
 الدبلكملسػ  اوسػتثملر إم ػلف كتقلػص ،ل لسػطً ًًفلػدل ا ًصػالن كالمحدكدة  المتكا وة السًلسًة الم لكرة
 الحػػلجز دبلكملسػػًة" ًك "الت ػػلزوت دبلكملسػػًة" إو ًملم ػػلال لسػػطً ًة  القًػػلدة تجػػد لػػـ، ك المتػػك رة لػػركراؽ
 مًػػدا ًلن  ارت لز ػػل قكامػػد ا تقػػدت ًف بوػػد سًلسػػ ، ًك مسػػ رم إسػػ لد دكف كحػػد ل ملً ػػل لتوتمػػد ،"ا اًػػر
 الػػػذات ملػػػ. الح ػػػلظ  ػػػ  الدبلكملسػػػًة للحر ػػػة الػػػرشًس الػػػكط   ال ػػػدؼ ا حصػػػر ك  ػػػذا ،كدكلًػػػلن  كمربًػػػلن 
 الجسػكر بقػلقو كالمقترحػلت الوػركض تقػدًـ ملػ. الدبلكملسػًة الوملًػة م مػلت تر ػزتك  كالمكقع، كالًرس

ق ػػػػػػلع ال لملػػػػػػة، ا طػػػػػػراؼ مػػػػػػع م تكحػػػػػػة   ال لسػػػػػػطً   الح ػػػػػػكر بقًمػػػػػػة الكوًػػػػػػلت المتحػػػػػػدة ا مًر ًػػػػػػة كا 
 .(15: 1996) ياض  

 "ًكسلكإمالف المبلدئ " ات لؽـ 4661 6 41وت م ظمة التحًرر ال لسطً ًة    ك تًجة لذلؾ كقٌ 
، كتػـ غػزة كقطػلع الغربًػة ال ػ ة  ػ  سػلطة  لسػطً ًة، الػذم ًق ػ  بتضػ ًؿ كاضػ طف    "إسراشًؿ" مع

إلػ. ، مػل ًاػر إقلمػة السػلطة هلػـ ت  ػذ "إسػراشًؿ"  إو ًف تكقًوػلاوت لؽ بود ضػ ر مػف ت  ًذ مل. اوت لؽ 
 الػذم حػدد، "كف بًًرزوضًم"مر لت ك ًلسربًف  ـ4661 1 6تكقًع ات لؽ القل رة    بود  ،التلل  الولـ

 مػػػف ًجػػػؿ ت  ًػػػذ  ـ4661 5 1اػػػر  ػػػ  آقػػػع ات ػػػلؽ كي ثػػػـ  ،م طقػػػة الح ػػػـ الػػػذات   ػػػ  ًًرحػػػل كقطػػػلع غػػػزة
السػػلطة ال لسػػطً ًة السػػًطرة ملػػ. مدً ػػة  .ًًرحػػل ًكون( الػػذم ًمطػػ –ات ػػلؽ )غػػزة سيػػم   ،الح ػػـ الػػذات 
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ػػػر بػػػداكؿ ك % مػػػف قطػػػلع غػػػزة  92كًًرحػػػل  كتضػػػ ًؿ ،  را ػػػ  ال لسػػػطً ًةاسػػػم  لقًػػػلدة م ظمػػػة التحًر
  (116-112: 2012صال   )ـ 4661 9 5السلطة الكط ًة ال لسطً ًة    

ًف قًلدة م ظمة التحًرر ًدر ت جًدان التغًرات الجذًرة التػ  حػدثت  ػ  مػكاًزف القػكل ملػ.  ًبدكا
السػػػلحتًف الدكلًػػػة كاوقلًمًػػػة، الصػػػة ا  ًػػػلر اوتحػػػلد السػػػك ًت  الػػػذم ا  ػػػلر موػػػل الموسػػػ ر اوضػػػترا   

ر اًػة للحػك ً ثػر كاقوًػة، كقبلػت بللضػركط ا مًر  استاداـ استراتًجًة جدًدة ك  ػ  برمتل،  ل طرت إل.
 كداكؿ الم ظكمة الدكلًة 

 مجػػػلؿ  ػػػ  مسػػػؤكلًلت ًك صػػػالحًلت ًًػػػة ال لسػػػطً ًة لسػػػلطةل ً ػػػكف و المبػػػلدئ ومػػػالف طبقػػػلن ك 
    كالم لتب البوثلت مف ًار  كع ًم ًك ،ق صلًلت ًك ،س لرات  ت  ًت مف الذم الالرجًة الوالقلت
 ق صػػػلًًف ًك ،دبلكملسػػػًًف مػػػكظ ًف توًػػػًف ًك ،ًًرحػػػل ًك ،زةغػػػ قطػػػلع  ػػػ  ب قلمت ػػػل السػػػملح ًك ،الاػػػلرج

  .(1)دبلكملسًة كظلشؼ كمملرسة

بػػػلن ًف ت ػػػع   ػػػذا الب ػػػد  ػػػمف اوت لقًػػػة إدرا ػػػلن م  ػػػل   مًػػػة الومػػػؿ السًلسػػػ   "سػػػراشًؿإ"لػػػًس غًر
سػػًمل ًك  ػػل  ل ػػت  ػػ  بوػػض ا حًػػلف ت ػػل س  ،كالدبلكملسػػ  الػػذم قلمػػت بػػل الم ظمػػة  ػػ  ال تػػرة السػػلبقة

لدة الم ظمة بذلؾ ك   التػ  بض ؿ  بًر ًكثرت ملً ل، ل ف الغًرب  ك قبكؿ قً ة"اوسراشًلً"الدبلكملسًة 
كا ػػؽ ملػػ. ذلػػؾ؟  جػػلزات  بًػػرة للق ػػًة ال لسػػطً ًة ب وػػؿ ج كد ػػل الدبلكملسػػًة،   ًػػؼ ل ػػل ًف تي حققػػت إ
قلًمًلن لتسل د  الصة ل  ػ  مور ت ػل ًك  ل دالت مرحلة جدًدة بحلجة إل. ج كد دبلكملسًة  بًرة دكلًلن كا 

 الت لك ًة 
 ضشت كزارة التاطًط كالتولكف الدكل  لتقػـك مقػلـ كزارة ـ ًي 4661بود قًلـ السلطة ال لسطً ًة ملـ 

ـ ً ضػػػشت كزارة الالرجًػػػة، تػػػال ذلػػػؾ إقػػػرار قػػػل كف السػػػلؾ الدبلكملسػػػ  مػػػلـ 1221الالرجًػػػة، ك ػػػ  مػػػلـ 
كقػد ًدل إ ضػلق كزارة الالرجًػة إلػ.  ،ـ1229ثـ إقرار ال ً ػؿ الت ظًمػ  لػكزارة الالرجًػة سػ ة  ،ـ1225

كبًف م ظمة التحًرر الممثؿ  ،ت ل ملت ًكسلك مل. ًقًمت ب لقن التبلس الب ًة كالكظً ة بًف السلطة الت  
دبلكملسػ  بمسػتكًلت الكحًد للضػوب ال لسػطً  ، كالمراقػب  ػ  ا مػـ المتحػدة، كذات التمثًػؿ الك الضرم  

ماتل ػة مػع مػدد كاسػع مػف الػدكؿ كالم ظمػلت الدكلًػة، ك ػك مػل ات ػ   ػ  التػكتر الػذم سػلد بػًف الػػداشرة 
السًلسػػًة  ػػ  الم ظمػػة كبػػًف كزارة الرجًػػة السػػلطة  ػػ   تػػرات ماتل ػػة حػػكؿ اسػػتراتًجًة إدارة الوالقػػلت 

 .(1: 2014)عبد الحي  ال لسطً ًة الدكلًة 

 المجللًف    التحًرر م ظمة دكر بل حسلر المرحلة  ذه االؿ ال لسطً ًة لسًةالدبلكم تمًزت كقد
  مرجوًػػػة دكر ػػػل للم ظمػػػة السًلسػػػًة الػػػداشرة  قػػػدت حًػػػث السػػػلطة، دكر كبػػػركز كالدبلكملسػػػ ، السًلسػػػ 

                                                      
ػػر م ظمػػة بػػًف الميكقػػع الذاتًػػػة او تقللًػػة الح كمػػة ترتًبػػلت حػػكؿ المبػػلدئ إمػػالف ات ػػلؽ (1)  ـ،4661 6 41 بتػػػلًرخ "إسػػراشًؿ"ك ال لسػػطً ًة التحًر

  ال لسطً   الذات  للح ـ" ًًرحل ػ غزة" ات لؽ ًك" ًسلك" بلت لؽ الموركؼ
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ػػػػػة، كسًلسػػػػػًة كظً ًػػػػػة،  الومػػػػػؿ كتمر ػػػػػز كالرسػػػػػمًة كالم  ًػػػػػة الركتً ًػػػػػة الحػػػػػدكد ً ػػػػػًؽ  ػػػػػ  إو كمر ًز
 كط ًػػػة كضاصػػػًلت جدًػػػدة، ًدكاتبتكظًػػػؼ  ضاصػػػًلن، بػػػللرشًس كارتػػػبط الرشلسػػػة، مقػػػر  ػػػ  الدبلكملسػػػ 

 مػػػف  ثًػػػر كًيق لػػػت ،السػػػلبقة كالضاصػػػًلت ا دكات ت مػػػًش ا غلػػػب ملػػػ. كتػػػـ جدًػػػدة، كق ػػػكات ملمػػػة،
 مف ال لسطً   الدبلكملس  ال  كذ كتراجع المكجَّ ة، المللًة ا زمة كطتة تحت كم لتب ل الم ظمة س لرات
ك ػػك مػػل ًدل إلػػ. تػػتثر ا داق الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    (19: 1996) يػػاض   ك كمػػلن   مػػلن  الدكلًػػة الاًرطػػة

 بض ؿ ملحكظ 

وكد تراجػع ا داق الدبلكملسػ  ال لسػطً    لتػل  تضػتتك  ًكسػلك ت ػلؽا بوػدًك  إلػ.  ل ػت ًف بوػدًكلًك
المرجوًػلت  ػ  الومػػؿ  دكتوػد ،ت ػلرب الصػالحًلتمػدة ًسػػبلب ًبرز ػل: ، إلػ. كمم  جػة محػددة مػل حػد

كاطػة كا ػحة  ،، كغًػلب بر ػلم  مػ ظـبًف م ظمة التحًرر كالسلطة ال لسػطً ًة الدبلكملس  ال لسطً  
ل ػػذا الومػػؿ، كقلػػة اوم ل ػػلت كى ػػوؼ الح  ػػة السًلسػػًة كالدبلكملسػػًة كالقل ك ًػػة م ػػد القػػلشمًف ملػػ.  ػػذا 

داق ً، كتػػػػردم "اوسػػػػراشًل "لت مػػػػع الجل ػػػػب الومػػػػؿ، كااتػػػػزاؿ م  ػػػػـك الدبلكملسػػػػًة ال لسػػػػطً ًة بللم لك ػػػػ
ػػػػػػػػػلت الدبلكملسػػػػػػػػػًة   ػػػػػػػػػل شال لسػػػػػػػػػطً ًة ًكدا الجل ػػػػػػػػػب ال لسػػػػػػػػػطً    ً ػػػػػػػػػل، بلو ػػػػػػػػػل ة إلػػػػػػػػػ. تػػػػػػػػػتثر ًكلًك

 كالمت لمػؿ الضػمكل  الومػؿ  ػذا طبًوػة ملػ. ًثػر مػلك ػك  ،بللسًلستًف اوقلًمًػة كالدكلًػة كال ظػلـ الػدكل 
   (1)(نت: 2007)عكض  

بًػة ،ال ردًػة المرحلة  ذه االؿ كت رست  التر ًػز كجػرل الدبلكملسػ ، ا سػلكب مجػلؿ  ػ  كالتجًر
ض كا ضػػػ لؿ الرمػػػكز ملػػػ.  الرشلسػػػ  ا داق ملػػػ. كغلػػػب كالمحتػػػكل، المك ػػػكع  ػػػ  الالػػػؿ مػػػف للتوػػػًك

 مػرة كاضػ طفثػـ  كطلبػل، القػل رةات ػلؽ  إلػ. ا كؿ كاضػ طفات ػلؽ  مػف امتػدت الت  الم لكرات    المبللغة
 كموظـ ،الم لكض الك د ًكحًؿ الول ًة، المرحلة ًدكات مف اوستغ لق تـ ا دكات، مجلؿ    ًمل ًيارل،

 كتػػػـ السػػػرل، الت ػػػلكض بم مػػػلت قلمػػػت  لًػػػلن  جدًػػػدة ًدكات استح ػػػلر كتػػػـ اوسػػػتًداع، ملػػػ. لمستضػػػلًر
  ب بلر متقدمة  ترة    اوستول ة ثـ الم ملت، ببوض للقًلـ مل حد إل. مغمكرة ضاصًلت مل. اومتملد
  (19: 1996) ياض   مر لت ًلسر للرشًس بللكوق ًدً كف الذًف ال بلط

 كالكوًػػلت كركبًػػةا  الػػدكؿ اصكصػػلن  الغػػرب، ملػػ.ال لسػػطً ًة الػػرغـ مػػف ا  تػػلح السػػلطة كملػػ. 
قًػل، ،كالصػًف ،ال  ػد مثػؿ ًاػرل دكؿ حسلب مل. المتحدة،  طًلػة ال لسػطً ًة الق ػًة دممػت التػ  كا  ًر
سػػًمل دكؿ  - ضػػلت  ػػ  حمػػؿ المجتمػػع الػػدكل   إو ًف السػػلطة (2)(نػػت: 2007)عػػكض   ال  ػػلؿ مسػػًرة

، حتػ. الًػكـ مل. كقؼ اوستًطلف    ماتلؼ م ػلطؽ ال ػ ة الغربًػة -اللج ة الربلمًة كا مـ المتحدة 
إلػ. جل ػػب التراجػع التػػدًرج   ػ  م ل ػػة الق ػػًة ال لسػطً ًة لػػدل المجتمػع الػػدكل   تًجػة لمزاحمت ػػل مػػف 
مػػػدد مػػػف الق ػػػلًل الدكلًػػػة كاوقلًمًػػػة مثػػػؿ ا زمػػػة الوراقًػػػة كالملػػػؼ ال ػػػككم اوًرا ػػػ ، رغػػػـ ًف ا طػػػالؽ 

                                                      
(1) 

 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html (15/1/2016). 

(2) 
 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html (15/1/2016). 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
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إو ًف تدامًلت ًحداث  ،ًملد بوض او تملـ الدكل  للق ًة ـ1222او ت ل ة ال لسطً ًة الثل ًة ملـ 
  (16: 2014)عبد الحي   ل مف جدًد مل. الق ًة ال لسطً ًةًلقت بظالل  ـ1224سبتمبر  44

تحكلػت السػلطة ال لسػطً ًة إلػ. ًداة ت ػمف  "اوسػراشًل "الدامـ لالحتالؿ ب وؿ الدكر ا مًر   ك 
، كالتػػ  تؤ ػػد ملػػ.  ل ػػة "إسػػراشًؿ"تطبًػػؽ الجل ػػب ا م ػػ  الػػذم  صػػت ملًػػل اوت لقًػػلت بػػًف السػػلطة ك

  (17: 2014)عبد الحي   المسلحة  كملن مف اور لبالسالـ كمدـ اللجكق للو ؼ كامتبلر المقلكمة 

ـ التػػ  1229مقػػب او تالبػػلت التضػػًروًة ال لسػػطً ًة الثل ًػػة  ػػ  الاػػلمس كالوضػػًرف مػػف ً ػػلًر 
، ضػػ لت (411دان مػػف ًصػػؿ مقوػػ 91) التضػػًرو ،  ػػلزت  ً ػػل حر ػػة حمػػلس بتغلبًػػة المقلمػػد بػػللمجلس

حر ة حملس الح كمة، التػ  لػـ تسػتمر طػكًالن  تًجػة لجملػة مػف ا حػداث السًلسػًة كا م ًػة التػ  ًدت 
)ال  ة الغربًة كقطلع غزة(     م لطؽ السلطة     لًة المطلؼ إل. او قسلـ ال لسطً   بًف ضطرم 

م  ػل ً ػل ًصػب   ،تدامًلت  بًرة ك ثًػرةـ، ك ك مل  لف لل 1229مضر مف  ض ر حًزراف  ًك ًك الرابع 
حر ػػة حمػػلس، كح كمػػة  ػػ   تػػدًر لف ملػػ. السػػلحة ال لسػػطً ًة، ح كمػػة  ػػ  قطػػلع غػػزة لح كمتػػ  ػػلؾ 

ف ًالسػػػلطة ال لسػػػطً ًة ممثلػػػة بحر ػػػة  ػػػت ، ا مػػػر الػػػذم ًدل إلػػػ. كجػػػكد كزارتػػػ تػػػدًر لال ػػػ ة الغربًػػػة 
 ػ  بوػػض ا حًػػلف ت ػل س بً  مػػل  ػػ  ًغلػػب  للالرجًػة تومػػالف دكف ًم ت سػػًؽ بً  مػل،  ػػذا إف لػػـ ً ػػف

  مع ال لرؽ    الصالحًلت المكاقؼ

اتسمت  ذه المرحلة بل ضطلر    ب ًة السلطة السًلسًة ال لسطً ًة، إذ ًصب    لؾ مسلر ث ػلش  
 ػػػ  الوالقػػػلت الالرجًػػػة ال لسػػػطً ًة، ا كؿ ًتمثػػػؿ  ػػػ  المسػػػلر الػػػذم تقػػػكده حر ػػػة حمػػػلس مػػػف اػػػالؿ 

ترا مػػت مجمكمػػة مػػف لطة ال لسػػطً ًة  ػػ  ال ػػ ة الغربًػػة، ك زة، كالثػػل   تػػدًره السػػح كمت ػػل  ػػ  قطػػلع غػػ
المالبسػػػلت ًمػػػلـ الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة،  مػػػف  لحًػػػة اسػػػتمر الت ػػػلزع مػػػع حر ػػػة حمػػػلس بتغذًػػػة مول ػػػة 
كصًرحة مف البًشة الدكلًة، كمف  لحًة ثل ًػة تصػلمدت اآلمػلؿ ال لسػطً ًة بكمػد الدكلػة ال لسػطً ًة  ػ  

ـ، ً ػػلؼ إلػػ. ذلػػؾ الحػػرج الدبلكملسػػ  للسػػلطة ال لسػػطً ًة  ػػ  إدارة مالقلت ػػل الدكلًػػة ًمػػلـ 1229ة سػػ 
م ػلم ة  لن الت  ض ت ل مل. قطػلع غػزة،  ل ًػؾ مػف تزاًػد كتًػرة اوسػتًطلف ً ػول  "اوسراشًلًة"الحركب 

بػػًف السػػلكؾ ممػػل  ػػلف ملًػػل قبػػؿ قًػػلـ السػػلطة، كتوثػػر الم لك ػػلت كاسػػتمرار الػػربط بػػًف المسػػلمدات ك 
  (21  17: 2014)عبد الحي   الت لك   ال لسطً  

لصػػػػلل  الق ػػػػًة   ػػػػل حققػػػػت مجمكمػػػػة مػػػػف او جػػػػلزات الدبلكملسػػػػًة تقػػػػكؿ السػػػػلطة ال لسػػػػطً ًة إ
ة الصػػلدرة مػػف مجلػػس الػػكزراق ال لسػػطً   ال لسػػطً ًة ذ رت ػػل  ػػ   مكقوػػل المكجػػكدة ملػػ. التقػػلًرر السػػ ًك

ػػؿ، الػػدكؿ مػػف مجمكمػػة امتػػراؼ تتمثػػؿ  ػػ :  تر ػػتملػػ. او  بكلً ًػػل،ك  او ػػكادكر،ك  ا رج تػػًف،ك   للبراًز
 مػف  ػؿ كقًلـ ،ـ4699 ملـ حدكد مل. ال لسطً ًة بللدكلة رسمًلن  كغًر لدا  لًت   جم كًرتك  ،قبرصك 
،  مل تم  ت مف لدً ل ال لسطً ًة للبوثلت الدبلكملس  التمثًؿ بر ع غًر ل مدًدة كدكؿ ،كال رًك  ًرل داإ

 الًك ػلف،ك  قبػرص،ك  البرتغػلؿ، ,إسػبل ًل، , ر سػل، مف  ؿ    ال لسطً   الدبلكملس  التمثًؿ مستكل ر ع
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الػدكؿ ًبرز ػل  مػف ودًػدالمجػلوت مػع مػدة ، كتػـ مقػد مضػرات اوت لقًػلت  ػ  بوثة مستكل إل. ال رًك ك 
 البلطًػػػػؽ، كدكؿ مللطػػػػل، كا ردف اومػػػػلراتك   ًت ػػػػلـ،ك  ًلبل ًػػػػل،ك  ركمل ًػػػػل،ك   ر سػػػػل،ك  ًك را ًػػػػل،ك  قبػػػػرص،

 اودارةر الوالقػة مػع ًكغًر ل، كتم  ػت مػف تطػك  كسلك ل ًل التضًؾتر ًل،  اوتحلدًة، ركسًل،  لزااستلف
 لًصػب  كاضػ طف  ػ  ال لسػطً ًة التحًرػر م ظمػة م تػب سػتكلر وت الكوًلت المتحدة محًث  ا مًر ًة
 .(39  27: 2011)األمانة العامة لمجمس الكزراء   ملمة م ك ًة

مػػػف امتمػػػلد  ًسػػػ رتتضػػػًر السػػػلطة إلػػػ. ًف ج كد ػػػل الدبلكملسػػػًة كملػػػ. صػػػوًد ا مػػػـ المتحػػػدة 
 ا رض  ػػػ  ال لسػػػطً   للضػػػوب الداشمػػػة السػػػًلدة بو ػػػكافرار قػػػ مضػػػركع المتحػػػدة لرمػػػـ الولمػػػة الجموًػػػة

 للتربًػة المتحػدة ا مػـ لم ظمػة الت  ًػذم المجلػس، كصػكت الضػرقًة القػدس  ً ػل بمػل المحتلػة، ال لسطً ًة
 بوثػػػة إرسػػػلؿ إلػػػ. الدامًػػػة الوربًػػػةرارات القػػػ مضػػػلًرع ملػػػ. سػػػلحقة بتغلبًػػػة" الًك ًسػػػ ك" كالثقل ػػػة كالولػػػكـ
  المحتلػة الضػرقًة كالقػدس التػلًرا ، المغلربػة لبػلب الحػلل  الك ػع طبًوة مل. لالطالع حقلشؽ تقص 

 (7: 2013)األمانة العامة لمجمس الكزراء  
كمف  تلش  التكاصؿ الدبلكملس  ال لسطً   مل. صوًد اوتحلد ا كركب  صدر بًلف مف مجلس 

 بللق ػػػػػًة الالصػػػػػة السػػػػػلبقة ا كركبػػػػػ  تحػػػػػلداو بًل ػػػػػلت ملػػػػػ. ػػػػػمف التت ًػػػػػد ًكزراق الرجًػػػػػة اوتحػػػػػلد 
  كر ػػػػػػض اسػػػػػػتمرار اوسػػػػػػتًطلف ،كملػػػػػػ. ا  مًػػػػػػة اوسػػػػػػتراتًجًة لمبػػػػػػلدرة السػػػػػػالـ الوربًػػػػػػة ،ال لسػػػػػػطً ًة

  حزمػػػػة بتقػػػػدًـإلػػػػ. جل ػػػػب كمػػػػده  ،السػػػػالـ مملًػػػػة تقػػػػدـ ًمػػػػلـملشقػػػػلن  ، كمػػػػٌدها را ػػػػ  ال لسػػػػطً ًة ػػػػ  
    ػػػػػلش  وت ػػػػػلؽ التكصػػػػػؿ م ػػػػػد كاوقتصػػػػػلدًة السًلسػػػػػًة المجػػػػػلوت  ػػػػػ   لسػػػػػطًف لػػػػػدمـ مسػػػػػبكقة غًػػػػػر

  (8: 2014)األمانة العامة لمجمس الكزراء  

لتحقًػػؽ مر ػػز الدكلػػة الو ػػك  ػػ  ا مػػػـ ـ سػػوت السػػلطة ال لسػػطً ًة دبلكملسػػًلن 1244 ػػ  مػػلـ 
ـ مػف الحصػكؿ ملػ. مقوػد الدكلػة غًػر الو ػك، 1241المتحدة إو ً  ػل  ضػلت  ػ  ذلػؾ، كتم  ػت مػلـ 

دكلػػة جدًػػدة امترا  ػػل بللدكلػػة ال لسػػطً ًة لًصػػؿ إجمػػلل  مػػدد الػػدكؿ التػػ  توتػػرؼ بللدكلػػة  19ًكمل ػػت 
ة  لملػػة  ػػ ة ًكصػػبحت السػػلطة ال لسػػطً ً دكلػػة، 411 لسػػطً ًة إلػػ. ال  49 ً ثػػر مػػف تحظػػ. بو ػػًك

اتحػػلدات  ةم ظمػػلت دكلًػػة، كم ػػكًة ثالثػػ 42ً ثػػر مػػف م ظمػػة دكلًػػة، كبصػػ ة دكلػػة غًػػر م ػػك  ػػ  
ػػػػػة دكلًػػػػػة )م ػػػػػلطؽ تجػػػػػلرة حػػػػػرة،  ًرل ػػػػػًة،  مػػػػػل تضػػػػػلرؾ  ػػػػػ  م ػػػػػكًة ثمػػػػػل  دكلًػػػػػة  ات لقًػػػػػلت تجلًر

   الػػدكل  بػػللحقكؽ ال لسػػطً ًة ل ػػف  جػػلح السػػلطة  ػػ  تكسػػًع داشػػرة اومتػػراؼ القػػل ك  ،اسػػتثملر   الخ(
المضػػػركمة  ػػػك  جػػػلح متكا ػػػع  سػػػبًلن، حًػػػث  ػػػلف اومتػػػراؼ ا كسػػػع بتلػػػؾ الحقػػػكؽ  ػػػ  ال تػػػرة السػػػلبقة 

كسػػلك، ًم ال تػػرة التػػ   ػػلف  ً ػػل ًسػػلكب المقلكمػػة المسػػلحة  ػػك اوسػػتراتًجًة المتب ػػلة مػػف قبػػؿ م ظمػػة  
  (4: 2014)عبد الحي  التحًرر 

ػػر  ،ب ًػػة ال ظػػلـ الػػدكل  الػػذم  ػػلف سػػلشدان قبػػؿ قًػػلـ السػػلطة ال لسػػطً ًة ربمػػلك   سػػلمد م ظمػػة التحًر
  ػػ  الحصػػكؿ ملػػ. امتػػراؼ ً بػػر مػػدد مم ػػف مػػف الػػدكؿ بللدكلػػة ال لسػػطً ًة حًػػث كصػػؿ مػػدد ل إلػػ. 
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مػلن دكلة،  قد  لف ال ظػلـ الػدكل  آ ػذاؾ ً ثػر تكاز ػلن مػف ال ظػلـ الػدكل  الحػلل ، حًػث  ػلف  ظل 69 حك 
 ،كالم ظمػػلت ،بػػؿ إف الم ل سػػة بػػًف تلػػؾ ا قطػػلب  ل ػػت ضػػدًدة  ػػ  اسػػتقطلب الػػدكؿ ،متوػػدد ا قطػػلب

كحر ػػلت التحػػرر لصػػللح ل، ًمػػل ال ظػػلـ الػػدكل  الحػػلل    ػػك  ظػػلـ ًحػػلدم تسػػًطر  ًػػل الكوًػػلت المتحػػدة 
 مل. الوللـ  "وسراشًؿ"الدامـ ا كؿ كا  بر 

وتمدة لدل الودًد مف دكؿ الوللـ  البوثلت الدبلكملسًة المي  ضب ة مفكتمتلؾ السلطة ال لسطً ًة 
( س لرة م تضرة    جمًع ً حلق الوللـ، موظم ل مكجكدة    ً ًرقًل، كآسًل، ًككركبل، 421حًث لدً ل )

قًل، ك)16ًكمًر ل الالتً ًة مل. ال حك التلل : ) ( 12( س لرة    قلرة آسًل، ك)16( س لرة    قلرة ً ًر
( س لرات    قلرة ًمًر ًل الضمللًة، 1( س لرة    قلرة ًمًر ًل الج كبًة، ك)41لرة ًكركبل، ك)س لرة    ق

كجد ل لسطًف بوثة لدل ا مـ المتحدة، كم دكبًة داشمة لدل م ظمة  كس لرة )كاحدة(    قلرة ًسترالًل  ًك
م ك    ا مـ التولكف اوسالم ، ك لسطًف م ك    جلموة الدكؿ الوربًة، كدكلة "مراقب" غًر 

المتحدة،  مل ًكجد الودًد مف الك كد كالم لتب التمثًلًة ا ارل الت  تمثؿ  لسطًف    بوض الدكؿ 
الت  و توترؼ ًك توترؼ جزشًنل ب لسطًف؛ بلو ل ة إل. ك كد كم لتب تمثًلًة    الم ظملت المتوددة  

ق صلًلت ملمة لدل  لسطًف، ك    ( دكلة ًج بًة م لتب تمثًؿ ًك52بلو ل ة إل. ذلؾ ًكجد لودد )
قًل، ك)1( م لتب لدكؿ مف قلرة ًسًل، ك)9مل. ال حك التلل : ) ( مف دكؿ قلرة 19( لدكؿ مف قلرة ً ًر

( لدكؿ مف قلرة ًمًر ًل الج كبًة، كم تب )كاحد( 9( لدكؿ مف قلرة ًمًر ًل الضمللًة، ك)1ًكركبل، ك)
  (1)(  نت2016لفمسطينية  )كزارة الخارجية ا .لدكلة مف قلرة ًسترالًل

 يكض  السفارات الفمسطينية  ي دكؿ العالـ :(5جدكؿ رقـ )
 أكالن: قارة أ ريقيا

 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 س لرة تك س  49 س لرة ًكغ دا  4
 س لرة لًبًل  49 س لرة غً ًل  1
 س لرة زامبًل  49 س لرة  ً ًل  1
 س لرة ًزمبلبكم  46 س لرة اوسالمًةغلمبًل   1
 س لرة ً غكو  12 س لرة غً ًل بًسلك  5
 س لرة  ًجًًرل  14 س لرة ًثًكبًل  9
 س لرة ال ًجر  11 س لرة جزر الًرس ا ا ر  9
 س لرة التضلد  11 س لرة الس غلؿ  9
 س لرة بكر ً ل  لسك  11 س لرة غل ل  6

 س لرة مكزمبًؽ  15 س لرة مكًرتل ًل  42
                                                      
(1)

http://www.mofa.pna.ps/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC 
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 س لرة المغرب  19 س لرة الجزاشر  44
 س لرة مصر  19 س لرة السكداف  41
 س لرة ملل   19 س لرة جًبكت   41
 س لرة سلحؿ الولج  16 س لرة ت زا ًل اوتحلدًة  41
    س لرة ج كب ً ًرقًل  45

 ثانيان: قارة أسيا
 التمثيؿمستكل  الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 س لرة البحًرف  49 س لرة سًرال  ل  4
 س لرة  ًت لـ اوضترا ًة  49 س لرة  كًرل الدًمقراطًة الضوبًة  1
 س لرة بل ستلف  49 س لرة  كًرل الج كبًة  1
 س لرة ا ردف  46 س لرة إًراف  1
 س لرة اوملرات  12 س لرة المللدًؼ  5
 س لرة قطر  14 س لرة دار السالـ  9
 س لرة الوراؽ  11 س لرة تلًال د  9
 س لرة سكًرة  11 س لرة ال لبًف  9
 س لرة ال  د  11 س لرة مللًًزل  6

ت  42  س لرة السوكدًة  15 س لرة ال ًك
 س لرة سلط ة مملف  19 س لرة  لزااستلف  44
 س لرة لب لف  19 س لرة ًكزب ستلف  41
 س لرة الصًف  19 س لرة الًمف  41
 س لرة الًلبلف  16 س لرة ًذربًجلف  41
  س لرة إ دك ًسًل  45

 ثالثان: قارة أكركبا
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 بوثة الممل ة المتحدة  49 س لرة  ر سل  4
 س لرة ال مسل  49 س لرة ًلبل ًل  1
 س لرة سلك ل ًل  49 س لرة  كل دا  1
 س لرة البرتغلؿ  46 س لرة البكس ة كال رسؾ  1
 س لرة إسبل ًل  12 س لرة بًالركسًل  5
 س لرة تر ًل  14 س لرة ال رًك   9
 س لرة الد ملرؾ  11 س لرة قبرص  9
بلجً ل كل كسمبكرغ   9

 كاوتحلد ا كركب 
ركسًل  –بًالركس    11 س لرة

 البً لق
 س لرة
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 س لرة   ل دا  11 س لرة إًطللًل  6
 س لرة الًك لف  15 س لرة مللطة  42
 س لرة بلغلًرل  19 س لرة التضًؾ  44
 س لرة   غلًرل -المجر   19 س لرة ركسًل اوتحلدًة  41
 س لرة ًك را ًل  19 س لرة إًرل دا  41
سرا  41  س لرة ركمل ًل  16 س لرة سًك
 س لرة ًلمل ًل  12 س لرة بكل دا  45

 أمريكيا الجنكبيةرابعان: قارة 
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 س لرة السل لدكر  9 س لرة   دكراس  4
 س لرة  ً لراغكا  9 س لرة البراًزؿ  1
ال  1  س لرة البًرك  6 س لرة   زًك
 س لرة  كلكمبًل  42 س لرة  كبل  1
 س لرة ا كركغكام الضرقًة  44 س لرة ا رج تًف  5
 س لرة او كادكر  41 س لرة تضًل   9

 خامسان: قارة أمريكيا الشمالية
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 س لرة   دا  4
 س لرة الكوًلت المتحدة ا مًر ًة  1
 س لرة الم سًؾ  1

 سادسان: قارة أستراليا
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 س لرة  كم كلث ًسترالًل  4

 البعثات األجنبية لدل  مسطيفيكض   :(6جدكؿ رقـ )
 أكالن: قارة أ ريقيا

 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 م تب تمثًل  المغرب  1 م تب تمثًل  مصر  4
 ق صلًة ملمة غًل ل التولك ًة  1 م تب تمثًل  تك س  1

 ثانيان: قارة أسيا
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 م تب تمثًل  اوملرات  5 م تب تمثًل  ا ردف  4
 م تب تمثًل  الًلبلف  9 م تب تمثًل  ال  د  1
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 م تب تمثًل   كًرل  9 م تب تمثًل  الصًف الضوبًة  1
 ق صلًة ملمة تر ًل  9 ق صلًة ملمة سًرال  ل  1

 ثالثان: قارة أكركبا
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
4  

 بكل دا
م تب تمثًل  
 كق صلًة ملمة

45  
 التضًؾ

 م تب تمثًل  
 كق صلًة ملمة

سرا  1  م تب تمثًل  بلغلًرل  49 م تب تمثًل  سًك
 م تب تمثًل  الدا ملرؾ  49 م تب تمثًل  سلك ً ًل  1
 م تب تمثًل  لًتكا ًل  49 م تب تمثًل  ال رًك   1
 م تب تمثًل   رسلف مللطة  46 تمثًل  م تب  كل دا  5
 م تب تمثًل  ًلمل ًل اوتحلدًة  12 م تب تمثًل  إًرل دا  9
 م تب تمثًل  البرتغلؿ  14 م تب تمثًل    ل دا  9
 ق صلًة ملمة سلك ل ًل  11 م تب تمثًل  ًك را ًل  9
 ق صلًة ملمة بلجً ل  11 م تب تمثًل  اوتحلد ا كركب   6

 ق صلًة ملمة   غلًرل  11 م تب تمثًل  مللطل  42
د  15 م تب تمثًل  ركمل ًل  44  ق صلًة ملمة السًك
 ق صلًة ملمة الممل ة المتحدة  19 م تب تمثًل  ال مسل  41
 ق صلًة ملمة إسبل ًل  19 م تب تمثًل  قبرص  41
 ق صلًة ملمة الدكم ً لف  19 م تب تمثًل  ركسًل اوتحلدًة  41

 رابعان: قارة أمريكيا الجنكبية
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ. مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 م تب تمثًل  ا كركغكام الضرقًة  5 م تب تمثًل  او كادكر  4
ال البكلً لًرة  1  م تب تمثًل  البراًزؿ  9 م تب تمثًل    زًك
 م تب تمثًل  ا رج تًف  9 م تب تمثًل  تضًل   1
  ق صلًة ملمة   دكراس  1

 خامسان: قارة أمريكيا الشمالية
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 م تب تمثًل    دا  4
 م تب تمثًل  الم سًؾ  1

 سادسان: قارة أستراليا
 مستكل التمثيؿ الدكلة ـ.
 م تب تمثًل   كم كلث ًسترالًل  4
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كالبوثػػػلت الدبلكملسػػػًة ا ج بًػػػة لػػػدل  ، ػػػذا الوػػػدد ال بًػػػر مػػػف السػػػ لرات ال لسػػػطً ًة  ػػػ  الاػػػلرج
كمػف  ػذه  ، كق ػلًل ل  لسطًف ًجب استثملره بض ؿ  ولؿ  ػ  ادمػة الق ػًة ال لسػطً ًة ب ػؿ م ك لت ػل

ر ع صكت ـ مثل ـ، كًي الذًف  ـ بحلجة لمف ًي  الق لًل ق ًة الالجشًف حمؿ  مكم ـ، ًك  دا ع م  ـ، ًك

 كالتتًًػػد الػدمـ لحضػػدتسػػلبؽ الػزمف  ت، ك ل ػان ج ػػكدلطة ال لسػطً ًة حلكلػػت كبػذلت ًالحػظ ًف السػػ
ػػػػراف مػػػػف الرابػػػػع حػػػػدكد ملػػػػ. المسػػػػتقلة ال لسػػػػطً ًة الدكلػػػػة إقلمػػػػة ًجػػػػؿ مػػػػف الػػػػدكلًًف  ـ4699 مػػػػلـ حًز

 الػػػدكل ، المجتمػػػع ًسػػرة  ػػػ   لسػػطًفل كال لملػػػة ال لملػػػة مضػػلر ةال ك ػػػملف الضػػرقًة، القػػػدس كملصػػمت ل
لدة  دكره، كتوًزز كتقكًتل، ال لسطً   الدبلكملس  الومؿ ت ضًط    كاوستمرار ،مول اوتصلؿ ق كات كًز
  كالدكلًة الوربًة - ال لسطً ًة الوالقلت توًزز مل. كالومؿ

كملػػػػػ. صػػػػػوًد الج ػػػػػكد الدبلكملسػػػػػًة ال لسػػػػػطً ًة تجػػػػػله ق ػػػػػًة الالجشػػػػػًف بوػػػػػد تتسػػػػػًس السػػػػػلطة 
  ػػػػ :  م ملت ػػػػلـ كتحػػػػددت 4669 ػػػػ    لًػػػػة مػػػػلـ  تػػػػـ ت وًػػػػؿ داشػػػػرة ضػػػػشكف الالجشػػػػًف قػػػػد  ؛ال لسػػػػطً ًة

 (1): نت(2011ك ا   - الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز)
  قلًمًػػلن  ،كمربًػػلن  ،اوسػػ لـ  ػػ  دمػػـ الػػكم  بق ػػًة الالجشػػًف محلًػػلن كدكلًػػلن، كالػػد لع م  ػػل ك ػػؽ  ،كا 

ػػػة ال لسػػػطً ًة، التػػػ  تتمسػػػؾ بػػػللقرار  قػػػرار الحػػػؿ   ك ػػػل 461قػػػرارات المجػػػللس الكط ًػػػة، كالمر ًز
 .ًك "الحد ا د ." للمكقؼ الضوب  كالرسم  ال لسطً   ،الكسط

 مػػػػػػع  ضػػػػػػلطلت ك ضػػػػػػلطلت ل كمسػػػػػػؤكلًلت ل ت الػػػػػػداشرةك ػػػػػػبط مالقػػػػػػل ،كتحدًػػػػػػد ،إمػػػػػػلدة صػػػػػػًلغة ،
، كالػدكؿ الم ػً ة، كالػدكؿ ا ػل ك رك كمسؤكلًلت ا طراؼ ال ثًرة ذات الوالقػة بق ػًة الالجشػًف، 

 .السلطة ال لسطً ًة، كغًر لالمل حة لرك ركا، ككزارات 

 ػػػػػة، المضػػػػلر ة  ملػػػػػ. كالالجشػػػػًف، ال ػػػػػلزحًف بضػػػػتف الم لك ػػػػػلت  ػػػػ  للضػػػػػرا ة اوسػػػػتوداد ًك ال كًر
 .الداشـ الك ع كم لك لت المتوددة، كالم لك لت او تقللًة، المرحلة مستكًلت

  الػػدكرم للػػدكؿ  ػػت   كا ػػذ  ػػ  الوالقػػلت الموقػػدة مػػع الػػدكؿ الوربًػػة الم ػػً ة لالجشػػًف، كالمػػؤتمر
 .المضر ة مل. ضؤك  ـ، ب ضراؼ جلموة الدكؿ الوربًة

 مع الدكؿ المل حة  المتبرمة لرك ركا -الموقدة -إقلمة جسكر مف الوالقلت. 

  الرسػمًة كغًػر  كاصكصلن  ػ  الماًمػلت ، ل ةالتولمؿ مع ًك لع الالجشًف،    الدكؿ الوربًة(
 .را  ة كمتكقوة، ب ؿ مل  ً ل مف مضل ؿ ماتل ة، الرسمًة(

                                                      
(1) 

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3738 (11/5/2016). 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3738
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3738
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ظمػػة ًوتقػػد البلحػػث ًف داشػػرة ضػػشكف الالجشػػًف قلمػػت ب ػػذه الم مػػلت بضػػ ؿ  سػػب  م ػػدمل  ل ػػت م 
ػػر تتػػكل. الومػػؿ السًلسػػ  ـ تحجػػـ دكر داشػػرة 4661، ل ػػف بوػػد التكقًػػع ملػػ. ات لقًػػة ًكسػػلك مػػلـ التحًر

 ضشكف الالجشًف كلـ تقـ بللم لـ المك لة إلً ل مل. ً مؿ كجل 

دًػػػلد كقطػػػلع غػػػزة  تًجػػػة ات ػػػلؽ ًكسػػػلك إلػػػ. از  ،ًػػػلف السػػػلطة  ػػػ  ال ػػػ ة الغربًػػػةًدل قًػػػلـ   قػػػد 
قلمػػدة حػػؽ الوػػكدة،  .ف  ػػذا اوت ػػلؽ لػػـ ًبػػٌت بمصػػًر  ػػذه الق ػػًة ملػػإتوقًػػدات ق ػػًة الالجشػػًف، إذ 

كحكل ل إل. ق لًل الحؿ ال  لش  مف  لحًة ال ٌص، كمف ال لحًة الوملًة  ٌمض ل لصلل  إقلمة الدكلة  ػ  
مػف ًسػس  461 مػل ايسػقطت المرجوًػة الدكلًػة المتمثلػة بػللقرار  (1): نت(2012)الكيالي  كالقطلع ال  ة 
، كمػل ًت ػؽ ملًػل الجل بػلف 119ك 111قػرارم مجلػس ا مػف  إلػ.ًكصبحت مرجوًة الحػؿ تسػت د  ،الحؿ

تد كر م ل ة   كقد مٌزز ذلؾ (30: 2007)الشكممي  االؿ الم لك لت الث لشًة  "اوسراشًل "ال لسطً   ك
، لصػلل  السػلطة، كتراجػع   لسػطً الضػوب لال ًلف السًلس  الجمو  ل بم زلة دوم ظمة التحًرر، الت  تي 

 (2): نت(2012)الكيالي  دكر الالجشًف    المولدوت السًلسًة ال لسطً ًة 

  ػذا ولغلق محلكلة    ال لسطً ًًف الالجشًف مكدة حؽ مل. سلبًةن  ًثلران  كسلكً ات لقًة حملت لقد
ػؿ اػالؿ مف الحؽ  تغػلض  ػ  ، سػل ًةإ مسػلمدات لػ.إ بحلجػة وجشػًف مضػ لة لػ.إ الق ػًة جػك ر تحًك
 كطػػػ  ـ لػػ.إحق ػػـ  ػػػ  الوػػكدة  ملػػ. الحصػػكؿ لػػػ.إ ًسػػوكف وجشػػًف  ػػ  كالمتمثلػػػة ال ولًػػة الق ػػًة مػػف
 لق ػػًة كالسًلسػػًة ،القل ك ًػػة المرجوًػػة بكصػػ ة 461 القػػرار تجل ػػؿ السػػلبًة ثػػلراآل  ػػذه كمػػف ،صػػل ا 

 لػ.إ ال لسطً ًًف ال لزحًف بوكدة ًتولؽ الذم ا مف مجلس مف الصلدر 119 القرار تجل ؿ، ك الالجشًف
  مرجوًػة المت لك ػًف بػًف ملًػل اوت ػلؽ ًػتـ مػل لػ.إمػع "إسػراشًؿ"  التسػكًة اطط    اوست لد، ك بًكت ـ

 است  رت الت  ـ4699 ملـ بود الصلدرة الدكلًة القرارات ل ؿ تلـال جل ؿبلو ل ة إل. الت ،للم لك لت
د ،ال ـ كقرارات ،كالمصلدرة ،اوستًطلف ًمملؿ  .(43: 2003)المكعد   كبلطلة وغًة كامتبرت ل كالت ًك

، كلػـ ًػتًت 119، 111ات لؽ ًكسلك كمالحقل ا ربوة بللذ ر  قط قرارم مجلس ا مػف كقد اص 
لػػػذلؾ قػػػلـ اوت ػػػلؽ بػػػ جراق مولملػػػة ت صػػػًلًة لالجشػػػًف،  ،461ًك القػػػرار  ،494ملػػػ. ذ ػػػر قػػػرار التقسػػػًـ 

 ػػػ ف  ؛ـ4619الجشػػػ  مػػػلـ ًتولػػػؽ بـ  مرضػػػحًف للوػػػكدة، ك ًمػػػل 4699 لاتػػػلر مػػػف بًػػػ  ـ  ػػػلزح  مػػػلـ 
ـ ك ع تلػؾ اوت لؽ دمل إل. إ ضلق لج ة داشمة ذات ا تملـ مضترؾ للتولكف مع الق لًل ا ارل، كلـ ًت

مػع   ًػؼ تولمل ػللتي  "وسػراشًؿ"ا مـ المتحػدة بوػكدة الالجشػًف، بػؿ تػرؾ ب ػد مػكدت ـ  مف قرار  المستلة
بػلب ا مػؿ ًمػلـ مالًػًف  ًكسػلك قد ًغلؽ ات لؽ  ؛كبللتلل  ل ل ،مل. ال حك الذم تراه م لسبلن  الق ًة تلؾ

  (35-34: 2012)نحؿ  شراب   الالجشًف    الضتلت بللوكدة إل. دًلر ـ
                                                      
(1)  

 http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-

a5a0-aaa747299599 (4/3/2016). 

(2)  
 http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-

a5a0-aaa747299599 (4/3/2016). 

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599


 

114 
 

مل كرد    إمالف المبلدئ حكؿ الالجشًف  لف    الملدة الالمسة التػ  تحػدثت مػف  غًر ًف  ؿ
كم  ػػػل ق ػػػًة الالجشػػػًف، كالمػػػلدة الثل ًػػػة مضػػػرة تحػػػت م ػػػكاف اورتبػػػلط  ،تتجًػػػؿ ق ػػػلًل الك ػػػع ال  ػػػلش 

بػؿ ذ ػرت ال ػلزحًف  ػ  مػلـ  ، ل ػةكالتولكف مع ا ردف كمصر، إذ لـ تتحدث  ذه الملدة مف الالجشػًف 
ـ حًػػث  صػػت ملػػ. إ ضػػلق لج ػػة تيقػػرر بلوت ػػلؽ ملػػ. ًضػػ لؿ السػػملح بػػداكؿ ا ضػػالص الػػذًف 4699

ـ، بػللتكا ؽ مػع اوجػراقات ال ػركًرة لم ػع ال ك ػ. 4699كقطػلع غػزة مػلـ  ، زحكا مف ال  ة الغربًة
 ،  رادإو ً  ل مملًة إدالؿ  ،كاواالؿ بلل ظلـ    ذه الملدة و تض ؿ ًم  كع مف ً كاع الوكدة لالجشًف

 ػ ذا  ػلف  ػذا  ،كالحػلوت او سػل ًة ،الضػمؿ ـٌ مثػؿ لىػ ،ًم حلوت  ردًة بدؿ جملمًة ب ػلق ملػ. مسػمًلت
كالمػلدة  ، ؿ مل ًتولؽ بللالجشًف    ات لقًة ًكسلك مف اػالؿ المػلدة الالمسػة التػ  مملػت ملػ. التتجًػؿ

ًحقػػؽ إو القلًػػؿ ملػػ. مسػػتكل  ػػ ف الطػػرؼ ال لسػػطً   لػػـ  ؛الثل ًػػة مضػػرة التػػ  مملػػت ملػػ. إداػػلؿ ً ػػراد
حػرؾ ملػؼ الالجشػًف تكسػلك لػـ تي   ،ق ًة الالجشًف، بؿ إ ل لـ ًتحرؾ بللق ًة اطػكة كاحػدة  حػك ا مػلـ

  (13  11: 2011)دركيش   مل  دست مل لت ًارل  كقل ا  ك  ،كلـ ت  ض الغبلر م ل ،مف الرؼ

 ًداق ملػػػػ. ا و ػػػػس  ػػػػذاك  ،"ب سػػػػراشًؿ" الم ظمػػػػة امتػػػػراؼ مل ػػػػ  بضػػػػ ؿ ًكسػػػػلك ات ػػػػلؽلقػػػػد  ػػػػرس 
 اومتػػراؼ،  ف الالجشػػًف ق ػػًة بً  ػػل كمػػف الكط ًػػة الثكابػػت مػػع لتولطً ػػ  ػػ  ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة

 ،كسػػػ ل  ل ،إقلًم ػػػل ملػػػ. بسػػػًلدت ل امترا ػػػلن  ػػػ  القػػػل كف الػػػدكل   ًو ػػػ  ت ػػػلؽاو  ػػػ  كرد  مػػػل "ب سػػػراشًؿ"
 الضوب تحكؿكتولبًره  ًكسلك ت لؽ صكص ا،  مل ًف الالجشًف مكدة بلل ركرة ً سؼ ك ذا كمصلدر ل،
 ً ل ػػؿ ضػػوب حر ػػة إلػػ. كلػػًس ،"اوسػػراشًل " اوحػػتالؿ لدكلػػة السػػًلدة سػػًلؽ  ػػ  سػػ لف إلػػ. ال لسػػطً  

 مر ػكض  ػك الػذم ػذا اوقلػًـ  حجػـ مف ال ظر بصرؼ بل الص إقلًـ    الكط   اوستقالؿ ًجؿ مف
 .(مقابمة: 10/5/2016 العجرمي ) ا سلس مف

،  ق ػًتل مؤجلػة إلػ. مػف تكقًػع ات ػلؽ ًكسػلكالالجا ال لسطً    ك الالسر ا  بػر  ً كفكبذلؾ 
م لك لت الحؿ ال  لش  الت   لف مف الم ترض ًف تبدً بود ثالث س كات، كبذلؾ تـٌ مزؿ ق ًة مكدة 
ش ػػػل مػػػف  ل ػػػل المتجػػػل س لت ػػػلقش كحػػػد ل كبموػػػزؿ، رغػػػـ  ك  ػػػل ً بػػػر م ك ػػػلت الق ػػػًة  الالجشػػػًف كتجًز

  (8: 2009)حمكد  سطً ًة ال ل

م لك لت الحؿ ال  لش  مف االؿ كثلشؽ الم لك لت المسربة قبكؿ الجل ب ال لسطً   بً ت كقد 
ـ مع إم ل ًة مكدة جزق آار 4619بوكدة جزق قلًؿ جدان مف الالجشًف إل. ًرض  لسطًف المحتلة ملـ 

  (3: 2012)نحػؿ  شػراب  لدكلة ال لسطً ًة المتمكلة كتكطًف مف تبق. م  ـ    الػدكؿ التػ  تست ػً  ـ ل
ػرة ال  ػلشًة بتػلًرخ  ؤ د ذلؾ مل  ض تل ق لة الجًز ـ اػالؿ مر ػ ل لكثػلشؽ سػًرة مسػربة 1244 4 11ًك

او ت ػػلق بوػػكدة بػػتف الجل ػػب ال لسػػطً   ًظ ػػر مكا قتػػل ملػػ.  "اوسػػراشًلًة"حػػكؿ الم لك ػػلت ال لسػػطً ًة 
  (19: 2011)العمي  مضرة آوؼ وجا س كًلن لمدة مضر س كات 
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وتقػػػد البلحػػػث ًف المولكمػػػلت الػػػكاردة  ػػػ   ػػػذه الكثػػػلشؽ ربمػػػل ت ػػػكف صػػػحًحة سػػػًمل ًكف بوػػػض  ،ًك
ك ػػ  مقػػدمت ـ الػػرشًس محمػػكد التسػػكًة السػػلمًة  لمسػػلردة ًػػالضاصػػًلت ال لسػػطً ًة الرسػػمًة الصػػة المؤ 

تتولػػؽ بق ػػًة الالجشػػًف، م ػػمكف بو ػػ ل ت ػػمف القبػػكؿ  كمضػػلًرعى  كقػػدمت مقترحػػلتو  ،صػػرحتمبػػلس 
لبقًػة كتػكطًف ا ،، كمػكدة جػزق آاػر إلػ. الدكلػة ال لسػطً ًة المتمكلػةدًػلر ـبوكدة جزق مف الالجشًف إلػ. 
     الدكؿ الت  ًقًمكف  ً ل

 ،461 قػػػرار جمػػػدًي    ػػػل ،الوػػكدة  ػػػ  فالالجشػػػً حػػؽ لغػػػ ًي  كلًكسػػػ ات ػػلؽ م ػػػمكف ف  ػػػ ؛كبللتػػلل 
 :المثػلؿ سػبًؿ  ول. للقرار، الحقًق  الت سًر مف بوًدة السلطة قبؿ مف ت سًرات مف البحث  ك كالدلًؿ
 بلت ػلؽ الالجشػًف لق ػًة مػلدؿ لحػؿ التكصػؿ  ػركرة ملػ. تػ ص التػ  الوربًػة بللمبػلدرة تتمسؾ السلطة
 لحػدإلًسػت  الالجشػًف ق ػًةكلًس ك قلن لقرارات الضرمًة الدكلًة ذات الوالقة، ك ذا ًو   ًف  ،الطر ًف
ػػة الق ػػلًل ك ػػك مػػل ا و ػػس ملػػ. ا داق الدبلكملسػػ  دكلًػػلن تجػػله  ،ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  للج ػػلز المحكًر

  : مقابمة(4/4/2016)شراب  تلؾ الق ًة 

وتقػػػػػ ػػػػػػة للج ػػػػػػلز الدبلكملسػػػػػػ   لحػػػػػػدد البلحػػػػػػث ًف ق ػػػػػػًة الالجشػػػػػػًف لًسػػػػػػت إًك الق ػػػػػػلًل المحكًر
مػػد القػػرار  ؛ؿ البحػػث  ً ػػل إلػػ. م لك ػػلت الك ػػع ال  ػػلش ٌجػػًى  ًكسػػلك ف ات ػػلؽ  ؛ال لسػػطً   كبللتػػلل  جي

ف م ػف القػكؿ إل لسطً   تجله  ػذه الق ػًة دكلًػلن، ل ػف و ًي ك ك مل ًثر مل. ا داق الدبلكملس  ا ،461
 لػػًس   ػػلؾ  ػػص  ػػ  اوت لقًػػة ًضػػًر إلػػ. إلغلشػػل إذ لػػك  ػػلف لغػػ  حػػؽ الوػػكدة، ًي  ًكسػػلكم ػػمكف ات ػػلؽ 

 ًؼ و  ،ًكمل تل صراحة ،الدكل  لاوحتالؿ استثملران جًدان مل. المستك  ة  لؾ مثؿ ذلؾ وستثمرتل دكل
 كقع  ً ل ال لسطً ًكف مل. ات لقًة ًتالكف  ً ل مف حؽ الوكدة ًي ك   الت  ت تظر ًًة  رصة 

اػالؿ م لك ػلت  لمػب دً ًػد لمكقؼ ال لسطً   تجله ق ًة الالجشػًف مل ًؤ د  ذا ا مر الوؿ ك 
ال لسػطً   اػػالؿ القمػػة مكق ػل مػػف ق ػػًة الالجشػػًف  الجل ػػبقػػدـ ،  قػد ـ1222ًكلًػػك  44بتػػلًرخ  الثل ًػة

ًك جسػر بً  مػل  ،كسػلطة ةكذلػؾ  كؿ مػرة بػدكف ًًػ ،مل. ض ؿ مطللػب للػرشًس ا مًر ػ  بًػؿ  لً تػكف
ػػؽ  قػػؿ ا   ػػلر ال لسػػطً ًة بكاسػػطة المبوػػكثًف ا مػػًر ًًف إلػػ.   مػػل  ػػلف ًحصػػؿ  ػػ  السػػلبؽ مػػف طًر

حًػػث ت لجػػػت الػػرشًس  لً تػػػكف  ،ـ ًقللػػػكف مػػف ً مًػػة ق ػػػًة الالجشػػًفالضػػرؽ ا كسػػط الػػػذًف  ػػل كا بػػدكر 
ه  كالتػػ  تمثلػػت  مػػل ك به كم ػػدك ك بللمطللػػب ال لسػػطً ًة التػػ  تاتلػػؼ  ػػ  صػػكرت ل ممػػل قػػدم ل لػػل مسػػلمد

 (Enderlin, 2002: 196-197)مر  ل  بًؿ ضوث ًملـ  لً تكف   : 
 بللمسؤكلًة مف ق ًة الالجشًف  "اوسراشًل " ركرة اومتراؼ   4
  461حؽ الوكدة ل ؿ وجا  لسطً   ب لق مل. قرار الجموًة الولمة   1
 الحلجة إل. آلًة لتطبًؽ حؽ الوكدة   1
 م ف الحدًث مف  ظلـ توكً لت تطبًؽ ًي لًجلد آلًة لا  الجشًف ك د اومتراؼ بحؽ الوكدة لبو  1
 كلف ًتـ  قلض ل  ،ق ًة الً كد الذًف غلدركا الدكؿ الوربًة لًست ق ًة  لسطً ًة  5
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 ذا المكقؼ مف الجل ب ال لسطً   مف ق ًة الالجشًف كحق ـ    الوكدة، إل. جل ب مكق ػل مػف 
كم ملن     ضؿ قمة  لمب دً ًػد،  ربمػل ً ػكف  ،مبلضران  الق لًل ا ارل الصة ق ًة القدس،  لف سببلن 

كبللتػػػلل  و  ،الم ػػلكض ال لسػػػطً   قػػد ًدرؾ ًف التكقًػػػع ملػػ. ًم ات ػػػلؽ  ػػ   ػػػذه القمػػة سػػػً كف حلسػػملن 
ػػة ،ةالمطركحػػة، سػػًمل ًك  ػػل ق ػػلًل رشًسػػمجػػلؿ   ػػلؾ  م ت ػػلزؿ  ػػ  ًًػػة ق ػػًة مػػف الق ػػلًل   ،كمر ًز

 ػ  المطركحػة  "اوسػراشًلًة"ا مًر ًػة  ا   لر كالطللبًت لزؿ، كر ض كبللتلل  آثر  ضؿ القمة مل. ًف 
 ذلؾ 

 لالصػػػراع مػػػع دكلػػػة اوحػػػتالؿ  ػػػلف ل ػػػ حػػػؿل السًلسػػػًة التسػػػكًلت محػػػلكوتًت ػػػ  ًف بللمجمػػػؿ 
كحق ػػػـ  ػػػ  الوػػػكدة إلػػػ. دًػػػلر ـ ا صػػػلًة، إذ تحكلػػػت  ،ملػػػ. جػػػك ر ق ػػػًة الالجشػػػًفتػػػدامًلت اطًػػػرة 

 تحسػًف مسػتكل مل. ل ل حلكؿ مف البحث ًجرم  سل ًةإ ق ًة ل.إ كط ًة سًلسًةق ًت ـ مف ق ًة 
لك  ،ـكتػػكطً   ،كتػػت ًل ـ ،الالجشػػًف موًضػػة  الػػدكل  كالمجتمػػع المتحػػدة ا مػػـ تتحمػػؿ ق ػػًة ػػل مػػف تحًك

 الػػػدكؿ مػػػع الث لشًػػػة اوت لقًػػػلت إطػػػلر  ػػػ  ل ػػػل حلػػػكؿ ب ًجػػػلد البحػػػث ًجػػػرم ق ػػػًة لػػػ.إ م  ػػػل المسػػػؤكلًة
ل ػػػل مػػػف  ،الوربًػػػة ػػػة ق ػػػًة إلػػػ. ًسلسػػػًة ق ػػػًةك ػػػذلؾ تحًك  الك ػػػع م لك ػػػلت  ػػػ  تبلحث ػػػل ًػػػتـ ثل ًك
  ال  لش 

ػػد مػػف  ، ك ػػ  مػػدـ او تمػػلـلقػػد تور ػػت ق ػػًة الالجشػػًف م ػػذ  ضػػتة السػػلطة ال لسػػطً ًة إلػػ. مًز
كمع المبلدرة الوربًة  ،سًلسًلن    سًلؽ الم لك لت الث لشًة المتوثرة ستادمت استاداملن بوض ا حًلف اي 

كالت مػػًش الػػذم تور ػػت لػػل  ، بػػكط سػػقؼ المطللػػب ال لسػػطً ًة كالوربًػػة تجػػله  ػػذه الق ػػًة زادللسػػالـ 
مف إغ لؿ الضػتلت ال لسػطً   ك مكمػل  كتوبًران م ظمة التحًرر  لف توبًران مف ت مًش ق ًة الالجشًف، 

لطة كبتتثًر ػل ايبتػػدمت ًضػ لؿ  لرغػػة  ػػ  ظػؿ السػػك  ،كحتػ. دكره  ػػ  اسػت ملؿ مملًػػة التحػرر ،ًكك ػلمل
 ،كالمػػػػػؤتمرات ،صػػػػػداراتكاو ،كاوحت ػػػػػلوت السػػػػػ كًة ،كالمؤسسػػػػػلت ،مػػػػػف محتكا ػػػػػل ال  ػػػػػلل   لللجػػػػػلف

كال وللًػػػلت تحػػػت سػػػطكة المػػػلؿ الػػػذم بلتػػػت تػػػتح ـ  ًػػػل مؤسسػػػلت السػػػلطة كمل حك ػػػل، كتحػػػت السػػػقؼ 
 ل ًػؾ مػف اسػتمرار القًػكد  ،دًة كا م ًػةالسًلس  المسمكح بل طبقلن لتولقدات ًكسػلك السًلسػًة كاوقتصػل

كتجػًر  ثًػركف ملػ. تقػدًـ ًطركحػلت  ،"حػؽ الوػكدة"تػلبك   كال تًجػة  ل ػت  سػر "اوسراشًلًة"كالمحددات 
 .(9: 2015)محيسف  كاجت لدات ت تقص مف  ذا الحؽ 

مضػلًرع  ػ  السػ كات المل ػًة قيػدمت كلـ ًقتصر ا مر مل. ت مػًش  ػذه الق ػًة كتتجًل ػل، بػؿ 
طػػرح حلػػكؿ تحػػت مسػػم.  كرؤل مدًػػدة مػػف قبػػؿ ج ػػلت رسػػمًة  لسػػطً ًة لق ػػًة الالجشػػًف ،كمقترحػػلت

قػة  لل ف بلل ظر إل. م مكف  ذه المضلًرع  جد  ، ذه الق ةل تسل ـ  ػ  تصػ ًة ق ػًة الالجشػًف بطًر
 : كمف  ذه المضلًرع، ا مًر ًة "اوسراشًلًة"مع الرؤًة تتمل . 
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حػلكؿ الم ػلكض ال لسػطً   مػف ـ حًػث 4661مػلـ  "*بًلػًف – *ًبك ملزف" سم  بكثًقة ملتكقًع   4
ػة مضػتر ة مػع  للحػؿ ال  ػلش ، كالاطًػر  ػ   ػذه الكثًقػة ً  ػل مثلػت  "اوسػراشًلًًف"االل ل إًجلد رًؤ

ب ق ًة الالجشًف مف االؿ اوت لؽ ملػ. مػدـ  ًكؿ صؾ رسم   لسطً   ًداؿ    ت لصًؿ تذًك
ب مػػدد مػػف  ،بحًػػث ً ػػكف الحػػؿ قلشمػػلن ملػػ. ًسػػلس التوػػكًض ،مػػكدة الالجشػػًف إلػػ. دًػػلر ـ كتػػذًك

الالجشػػػًف  ػػػ  مػػػدة دكؿ م  ػػػل )الدكلػػػة ال لسػػػطً ًة(، كتػػػـ اوت ػػػلؽ ملػػػ. ًف تبقػػػ.  ػػػذه الكثًقػػػة طػػػٌ  
 بوػػػػد مػػػػدة سػػػػ كات  إلػػػػ. ًف تػػػػـ إمال  ػػػػلال تمػػػػلف إلػػػػ. حػػػػًف تػػػػكا ر الظػػػػرؼ الم لسػػػػب ومال  ػػػػل، 

 .(8: 2009)حمكد  

،  ًمػل ميػرؼ ات لقػلن ملم  ًًللكف مع كقع سلرم  سًبة تداد الومؿ المقلكـ، مع اضك  ـ1221   ملـ   1
، كر ػػزت  ػػذه الكثًقػػة ملػػ. "مػػدـ م طقًػػة كمملًػػة" حػػؽ "*مػػلم  ًًػػللكف – *سػػرم  سػػًبة"بكثًقػػة 

الوػػكدة ال لسػػػطً  ، كبللتػػػلل  و بػػد مػػػف إًجػػػلد حػػػؿ آاػػر غًػػػر الوػػػكدة، كبقًػػت الكثًقػػػة سػػػًرة حتػػػ. 
  (9: 2009)حمكد   "إسراشًؿ"ًمل ت ل 

ـ كبض ؿ مل    كؿ مرة كثًقة 1221ملـ مع ًكس  بًلًف  *   سلبقة اطًرة كقع ًلسر مبد ربل  1
البحر المًت، كالت  ت مف اطكرت ل مل. ق ًة الالجشًف    ً  ػل ت ػم ت ًف "و مػكدة  –ج ًؼ 

ف تكقًو ػل إحًػث  ،لالجشًف ال لسطً ًًف" مم كرة بتكقًع قًػلدات رسػمًة  لسػطً ًة بماتلػؼ مكاقو ػل
لػػـ ًقتصػػر ملػػ. ضاصػػًة  لسػػطً ًة كحًػػدة  سػػلبقلت ل، بػػؿ جموػػت مػػددان مػػف الضاصػػًلت، كمػػ  ـ 
قِّوػػػت بمبلر ػػػة ًرس ال ػػػـر السًلسػػػ  ال لسػػػطً    ممثػػػؿ مػػػف الػػػرشًس مر ػػػلت آ ػػػذاؾ، بمو ػػػ. ً  ػػػل كي

  (9: 2009)حمكد  
اػػالؿ حػػكار لػػل ـ 1229 9 19محمػػكد مبػػلس بضػػ ؿ مل ػػ  ككا ػػ   ػػ  ال لسػػطً   طػػرح الػػرشًس   1

التػػ  تػػتلاص  ػػ : مػػكدة جػػزق مػػف الالجشػػًف إلػػ. لوربًػػة رؤًتػػل لحػػؿ ق ػػًة الالجشػػًف ملػػ. ق ػػلة ا
"إسػػراشًؿ" )  ػػػذا بػػػللحرؼ(، كجػػػزق آاػػػر سػػػًوكدكف إلػػ.  لسػػػطًف، كالبقًػػػة سػػػًحملكف جػػػكازات سػػػ ر 

كب ذه  ،كستسقط م  ـ ص ة الالجا، كسًحصلكف مل. توكً لت ،صلدرة مف السلطة ال لسطً ًة
بلسػػتحللة مػػكدة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف إلػػ.  -سػػل لن  -لرؤًػة ً ػػكف الػػرشًس محمػػكد مبػػلس قػػد سػٌلـ ا

                                                      

  ، كرشًس حر ة  ت رشًس السلطة ال لسطً ًة كرشًس م ظمة التحًرر ال لسطً ًةمحمكد مبلس "ًبك ملزف"،  *
ػػة كقًلدًػة  ػػ  الح كمػة ًكسػ  بًلػًف،  *  "اوسػػراشًلًة"رشػػًس حػزب مًػػرتس "اوسػراشًل " ًحػد  بػػلر رجػلؿ دكلػػة اوحػتالؿ، ضػػغؿ مػدة م لصػب كزاًر

 ك   ال  ًست 
ت، رشًس جلموة القدس ًكستلذ ال لس ة  ً ل، ممؿ ًث لق  ترة الم لك لت اوكل. )مدًرد ككض طف(  ػرشًس الطػكاقـ ال  ًػة الولملػة  ػ  الم لك ػل *

 ـ1221-ـ1221ـ كممثال لرشًس السلطة كم ظمة التحًرر لضؤكف القدس ملـ 1224     اللج ة الكزاًرة لضؤكف القدس ملـ سم
"الضػًف بًػت"  "اوسػراشًلًة"كم ك سلبؽ    ال  ًست مف حزب الومؿ كممؿ سلبقلن رشًس ج لز اوسػتابلرات  "إسراشًل "سًلس  * 

 ـ 1229ت البحًرة كمًف كًزرا بال حقًبة    سبتمبر كالقلشد الولـ للقكات المسلحة مف القكا
 .سًلس   لسطً   ًسلرم التكجل، ًمًف سر اللج ة الت  ًذًة لم ظمة التحًرر سلبقلن  *
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، سػػًمل ًك ػػل قػػلؿ بػػلل ص: "و ًسػػتطًع ًف ًطلػػب ًف ًوػػكدكا  ل ػػـ إلػػ. ـ4619دًػلر ـ المحتلػػة مػػلـ 
حػػكؿ الم لك ػػلت، إذ ذ ػػرت ًف  "إسػػراشًلًة"إسػػراشًؿ"، ك ػػذا ًؤ ػػد صػػحة مػػل سػػربتل مصػػلدر "دكلػػة 

س كات، بً مل مرض الرشًس مبلس مكدة مشة  مضرلمرت طرح مكدة امسة آوؼ وجا االؿ ًك 
  :ًك مػػػف الاطػػػر ا  بػػػر  ػػػ   ػػػذا المضػػػركع  ػػػ   قطتػػػًف ،ًلػػػؼ وجػػػا ملػػػ. مػػػدل مضػػػر سػػػ كات

ًحملػكف جػكازات سػ ر صػلدرة طً ًًف الذًف سًبقكف    الاػلرج ك ًف مالًًف الالجشًف ال لس األكلى:
ال لسطً ًة، سًيقًمكف    الػدكؿ التػ  تست ػً  ـ حللًػلن بصػ ت ـ رملًػل لدكلػة  لسػطًف، مف السلطة 

كاوبتػػػػزاز  ،كالترحًػػػػؿ ،كسػػػػًيم حكف إقلمػػػػلت مؤقتػػػػة، ك ػػػػذا ًيور ػػػػ ـ  ػػػػ  المسػػػػتقبؿ  اطػػػػلر الطػػػػرد
ػػػػؤثر ملػػػػ. ًممػػػػلل ـ كممتل ػػػػلت ـ كاسػػػػتقرار ـ اوجتمػػػػلم  كال  سػػػػ  ًف  ػػػػذا  كالثانيػػػػة: .ا م ػػػػ ، ًك

 (14: 2008)مّرة    سقكط ص ة الالجا مف الالجشًف ال لسطً ًًف المضركع ًو 

للرشًس محمكد مبلس حكؿ ق ًة الالجشػًف حًػث قػلؿ  ػ  تصػًر  لػل  ػ   رل  لؾ تصًرحلت ًا  5
: " ػػدرؾ ً ػػل إذا مػػلد الالجشػػكف الامسػػة مالًػػًف جمًوػػلن إلػػ. م ػػلزل ـ، "اوسػػراشًلًة"صػػحً ة  ػػآرتس 
ًف مػػػكدة امسػػػة مالًػػػًف وجػػػا إلػػػ. ا را ػػػ   مػػػدَّ ك ػػػ  تصػػػًر  آاػػػر  ،إسػػػراشًؿ"" سػػػتدٌمر دكلػػػة 
   (15: 2008)مّرة   إسراشًؿ""ستؤدم إل. تدمًر دكلة  ـ4619المحتلة ملـ 

ػػػػد ال لسػػػػطً   المكقػػػػؼ صػػػػًبًي  قػػػػد   كثًقػػػػة ًبػػػػ  التكقًػػػػع ملػػػػ.  إثػػػػر كالتراجػػػػع، او تػػػػزاز مػػػػف بمًز
مػػػػالف "بًلػػػػًف –مػػػػلزف " بػػػػة  لسػػػػطً ًة ضاصػػػػًلت كقوت ػػػػل التػػػػ  ج ًػػػػؼ كثًقػػػػة كا   القػػػػرار صػػػػل ع مػػػػف قًر

 المكقػؼ اسػتمر بً مػل ،الوػكدة    الالجشًف حؽ مف الت لزؿ إل. كا حة إضلرات  ً ل كالت  ،ال لسطً  
  ـ: مقابمة(7/4/2016)صال    تضددان  كازداد بؿ، الوكدة حؽ ر ض مل. إصراره مل. "اوسراشًل "

الالجئػػيف نتيجػػة المفاكضػػات كالمباحثػػات حػػكؿ اإليجابيػػات كالسػػمبيات العائػػدة عمػػى 
 (114: 1997)سالـ   :قضيتيـ

 :اإليجابيات العائدة عمى الالجئيف نتيجة المفاكضات .1
  ػلؾ قلػة قلًلػة مػف ً ػراد الضػوب ال لسػطً   تػرل ًف   ػلؾ إًجلبًػلت محػدكدة للمحلدثػلت حػػكؿ 

 :الالجشًف، ك ذه اوًجلبًلت تتمثؿ   

 9222إل.  1222مف  ر ع مدد حلوت جمع الضمؿ. 

 طرح مك كع  لقدم ال كًلت. 

  بضتف الالجشًف "إسراشًؿ"إًجلد آلًة ت لكض مع. 

  إف ق ًة مكدة الالجشًف كتوًك  ـ قد ك وت مل. ا ج ػدة الدبلكملسػًة مػل ً ػت  البػلب ًمػلـ
 .حؿ  ذه الق ًة بض ؿ تدًرج  ترا م  ارتبلطلن بسو  ا سرة الدكلًة ل جلح مملًة السالـ
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 :السمبيات كاألضرار العائدة عمى الالجئيف كحقيـ  ي العكدة نتيجة المفاكضات .2
كملػػػ. حق ػػػـ  ػػػ  الوػػػكدة إلػػػ. دًػػػلر ـ  تًجػػػة  ،إف السػػػلبًلت كا  ػػػرار الولشػػػدة ملػػػ. الالجشػػػًف

 الم لك لت حكؿ ق ًة الالجشًف  ثًرة كاطًرة كتتمثؿ   :
  مرجوًة للم لك لت حكؿ الالجشًفبكص ل  461ضطب قرار. 

 التجزشػػػػة بػػػػًف الالجشػػػػًف، كال ػػػػلزحًف، ك  ،ـ4699تحدًػػػػد سػػػػقؼ زم ػػػػ  لوػػػػكدة  ػػػػلزح  مػػػػلـ  مػػػػدـ
 .كالمبودًف، ك لقدم ال كًلت، كضطب الم جًرف بود ذلؾ مف  طلؽ الم لك لت

  ػػػ  محلدثػػػلت  لسػػػط "إسػػػراشًل "كجػػكد مػػػدة مسػػػلرات ت لك ػػػًة لموللجػػػة المك ػػػكع ت ػػػلكض    ً
 .تبدًد ق ًة الالجشًف إل.ك ذه التجزشة تؤدم  ،إسراشًلًة""، كات لقًة ًرد ًة المرحلة ال  لشًة

  .ات قػػت ملًػػل  للػػـ تلتػػـز بمػػ "  سػػراشًؿ" ؛جمػػع الضػػمؿ م  ػػكـاو تقػػلؿ مػػف م  ػػكـ حػػؽ الوػػكدة إلػػ
الضػػمؿ لػػـ ًطػػرح إو ول ػػلق الم ػػلكض  ـٌ ك ػػذا ًؤ ػػد ًف مك ػػكع لىػػ ،ضػػاص 9222حػػكؿ مػػكدة 

 .ال لسطً   بمك كع و ًسمف كو ًغ   مف جكع

 لة للسلطة الكط ًة طرح مضلًرع لتص ًة الك للة،    إطلر تحكؿ تدًرج  ل قؿ صالحًلت الك ل
 .ل ًو   بداًة الت صؿ الدكل  مف ق ًة الالجشًفال لسطً ًة، م

  التر ًػػز ملػػ. ق ػػلًل الػػدم  كالتت ًػػؿ بػػدون مػػف الوػػكدة، كذلػػؾ ب مطػػلق الػػدكؿ المل حػػة اطكطػػلن
 مبلضرة مع الالجشًف 

تكقًػػع الالجشػػًف بوػػد ضػػشكف لػداشرة  الكا ػػ ق ػًة الالجشػػًف، الت مػػًش ب دـ او تمػػلـمػػكمػف دوشػػؿ 
كم تػػب  ،كبًػػركت ،كممػػلف ،كراـ او ، ػػ  غػػزة غًػػر  لملػػةات ػػلؽ اكسػػلك،  ػػذه الػػداشرة التػػ  لػػدً ل م لتػػب 

كبوػػػض  ،قػػػدام  حر ػػػة  ػػػت ً ػػػراد مػػػف كج لز ػػػل م ػػػكف مػػػف  ،صػػػغًر  ػػػ   ػػػلبلس لػػػًس ل ػػػل تػػػتثًر ًيػػػذ ر
كمًزا ًت ل مف ً وؼ المًزا ًلت، كا  تلج ل ضبل مودكـ، كمو كًة  لدر ل ضبل  ،الماتصًف كج لز إدارم

كرغػػـ كجػػكد بوػػض الو لصػػر المالصػػة، إو ًف مػػدـ او تػػراث كالتقػػرب مػػف الج ػػلت ا ج بًػػة  ،م  ػػلرة
، إف حللػػػة داشػػػرة " اوسػػػراشًل"قػػػًـ صػػػالت كثًقػػػة بللجل ػػػب للتمكًػػػؿ  ػػػك الغللػػػب، بػػػؿ إف بوػػػض ً راد ػػػل ًي 

ًصػبحت جػزقا و    ػذه الػداشرة ،الػكطف ؽالالجشًف صوبة للغلًة، كا  ملل ل ًصؿ إل. حد الجًرمة    ح
و تػػؤدم ًم دكر تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف بلسػػتث لق مػػل  ػػ  ك   (123: 2007)أبػػك سػػتة    ػػالن مػػف الم ظمػػة

ال لسػطً ًًف  ػ  ماػًـ الًرمػكؾ  ػ  قلمت بل مؤاران مف دكر محدكد مف بلب ر ع الحرج تجله الالجشػًف 
ل   ػل لػـ  : مقابمػة(15/5/2016  يكسػؼ)للقصػؼ كالتػدمًر كالقتػؿ ال لسػطً ًكف  ًػل  م دمل تورض ةسكًر

 .: مقابمة(31/3/2016  عدكاف)تستطًع ًف ت وؿ ل ـ ًم ض ق 

ػػر ض ًًػػ ،لقػػد تب ػػت القًػػلدة ال لسػػطً ًة اطلبػػلن كا ػػحلن ًضػػدد ملػػ. حػػؽ الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة  ةًك
مسػلكمة ملػ.  ػذا الحػؽ، بً مػل لػـ ت وػؿ سػكل القلًػؿ مػف ال لحًػة الوملًػة للح ػلظ ملػ. ًك ػلع إ سػػل ًة 
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ا اطػر مػف ذلػؾ ك  ،مػف  ػملف حق ػـ كالومػؿ ملػ. تحقًقػل  ل ًػؾ ،وشقة لالجشًف  ػ  ماًمػلت اللجػكق
    مسًرة ذه القًلدة  كالمملرسة ال ولًة م ذ ا ارطت ،   الاطلب تتالض. لل، راحت ق ًة الالجشًف 

ًك كا ؽ ًحًل ػل ملػ. بوػض الصػًلغلت كا طركحػلت التػ  ت ػتقص  ،الم لك لت؛ كحت. ًف بو  ل قدـ
 مػف( كالم تػكب مك الضػ )لقًػلدة ال لسػطً ًة ل الرسػم  لحدًثكتغًر ا .(9: 2015)محيسف  مف  ذا الحؽ 
 الالجشػػًف لمضػػ لة مػػلدؿ حػػؿ" توبًػػر إلػػ. 461 للقػػرار ك قػػلن  ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف مػػكدةاسػػتاداـ توبًػػر 

 ككممثلػ كالسػ راق ، صػلن  مبػلس محمػكد الػرشًس ًػرددهالػذم  التوبًػر  مف اوض لؿ     ػذاًك " ملًل مت ؽ
 ،قل ك ًػػػة غًػػػر ملًػػػل مت ػػػؽ مػػػلدؿ حػػػؿ مبػػػلرة ًف  ػػػ  المتحػػػدة كا مػػػـ ،الك ػػػكد  ػػػ  ال لسػػػطً   الضػػػوب

ض ًك بػػللتكطًف، القبػػكؿ إلػػ. تضػػًر قػػد   ػػلإ حًػػث ،ك   ل ػػة  ،السػػلطة ًرا ػػ  إلػػ. الوػػكدة ًك التوػػًك
 .(مقابمة: 10/5/2016 العجرمي ) فك الالجش م  ل  يجر الت  ا صلًة الدًلر تكلًس

 بق ػػًة ا تملم ػػل درجػة  ػػ  ال لسػطً ًة الدبلكملسػػًة لػدل جػػدان   بًػر كبضػػ ؿ ،ملحػكظ تقصػػًر ثمػة
 كتصدًر ل ق ًت ـ وبراز الالجشًف تجله المطلكب بللمستكل بدكر ل تقكـ و     ،ال لسطً ًًف الالجشًف

 ،بتلػػؾ الق ػػًة الاػػلرج  ػػ  ال لسػطً ًة كالق صػػلًلت السػػ لرات ا تمػػلـ مػػدـ  ػ  كا ػػ  ك ػػذا الوػػللـ، لػدكؿ
ػة ذات لًسػت ق ػًة   لإ حًث   لمضػًة مك ػكملت  ػ  م ضػغلة   ػ  ،لػدل السػ لرات كالق صػلًلت ًكلًك
 لػػدل الػػكم  حللػػة وسػػت  لض ً ضػػطة ًك ، وللًػػلت بتًػػة تقػػكـ كو الالجشػػًف، ق ػػًةب ا تملم ػػل مػػف ً ثػػر

بقػػػػػػلق ،الالجشػػػػػًف مول ػػػػػػلة تك ػػػػػػً  ًجػػػػػؿ مػػػػػػف الوػػػػػػللـ ضػػػػػوكب   الػػػػػػدكل  المجتمػػػػػػع  ػػػػػػ  حًػػػػػة ق ػػػػػػًت ـ كا 
ة الت ػػػلكض لػػػف السػػػ لرات توتبػػػر  ػػػذه الق ػػػًة ق ػػػًة مؤجلػػػة لمرحإ إذ .: مقابمػػػة(15/5/2016  يكسػػػؼ)

 ك ػػػذا ًجول ػػػل و تػػػتت  ملػػػ. ذ ر ػػػل ملػػػ. اوطػػػالؽك ػػػ  تو ػػػس السًلسػػػة الرسػػػمًة ال لسػػػطً ًة  ،ال  ػػػلش 
 الػؿ ً ػل ضػؾ و ك ػذا ،لتلؾ الس لرات السًلسًة ا ج دة مل. لًست    . : مقابمة(28/3/2016)المدلؿ  

 ًكف الصػػة ،ً مًت ػػل مػػف قلػػؿًي  ًف ًحػػد ًسػػتطًع و التػػ  المت جػػرة الق ػػًة  ػػذه مػػع التوػػلط   ػػ   بًػػر
 ،كمصػر ،كلًبًػل ،كالوػراؽ ة،سػكًر مثػؿف ال لسػطً ًك  فك الالجش ب ل ًتكاجد الت ا حداث    مدًد الدكؿ 

  ًارل مرة ال جرة الالجشًف  ؤوق مل.  ر ت كالًمف ،كلب لف

كلـ ًقػـ بمػل  ػك مطلػكب  ،لقد ًا ؽ الج لز الدبلكملس  ال لسطً      دكره تجله ق ًة الالجشًف
  ػػػل حصػػػر   سػػػل  ػػػ  الكظػػػلشؼ التقلًدًػػػة للدبلكملسػػػًة  ؛م ػػل تجػػػله  ػػػذه الق ػػػًة ملػػػ. المسػػػتكل الػػػدكل 

كق ػػػًة  ممكمػػػلن،لادمػػػة الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة   لحًػػػة التقلًدًػػػة، كلػػػـ ًيبػػػدع  ػػػ  القًػػػلـ بكظػػػلشؼ إبدامًػػػة 
ًًػػف إبػػداع الج ػػلز الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    ػػ  تقػػدًـ  :ملػػ. كجػػل التحدًػػد،  ولػػ. سػػبًؿ المثػػلؿالالجشػػًف 

 "اوسػػػراشًلًة"لقػػػرارات الدكلًػػػة المتولقػػػة بق ػػػًة الالجشػػػًف تكاجػػػل الت سػػػًرات كقل ك ًػػػة ل ،ت سػػػًرات سًلسػػػًة
 مػػػػل ً ػػػل لػػػػـ ًقػػػـ حتػػػػ. بللكظػػػلشؼ التقلًدًػػػػة للدبلكملسػػػًة  ػػػػ  تسػػػلًط ال ػػػػكق ملػػػ. ق ػػػػًة  ؟كا مًر ًػػػة
ػػة الرسػػمًة  للمكقؼبػػملتػػـز الج ػػلز الدبلكملسػػ   ك ػػذا ًوػػكد إلػػ. ًف ،الالجشػػًف ق ػػًة  تجػػلهللسػػلطة كالرًؤ

، حًػث و ًسػتطًع ًم "اوسػراشًؿ"ك قلن لالت لقًػلت المكقوػة مػع دكلػة اوحػتالؿ  الالجشًف الت  تـ تتجًل ل
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ػػػة ػػػذه  حػػػدكدسػػػ ًر ًك دبلكملسػػػ   لسػػػطً    ػػػ  الاػػػلرج ًف ًتجػػػلكز  ًثًػػػر  ػػػذه الق ػػػًة ملػػػ. ًك  ،الرًؤ
 تجػػله الدبلكملسػػ  الج ػػلز ًداقًكمػػلؽ  ،ك بػػؿ ،حٌجػػـ  ػذا  ك : مقابمػػة(4/4/2016)شػػراب   المسػتكل الػػدكل 

ػػة مػػف ًوبػػر ًف الم تػػرض مػػف الػػذم الالجشػػًف ق ػػًة  كمػػف ،ال لسػػطً ًة للق ػػًة كالضػػمكلًة ال لًػػة الرًؤ
  الالجشًف ق ًة  م  ل

ق ًة ًسلسًة لدل الضػوب   ك  لكبللتلل  لًست   لؾ ًًة ج كد حقًقًة لمتلبوة ق ًة الالجشًف 
ة سً ،ال لسػػطً   ًك حػػؿ سًلسػػ    ػػلش  للق ػػًة ال لسػػطً ًة دكف طػػرح  ،لسػػًةكو ًم ػػف إبػػراـ ًًػػة تسػػًك

ات ًكرقػلـ إلػ. إحصػلقالمؤسسػلت الرسػمًة كالسػ لرات ال لسػطً ًة ت تقػر ،  مػل ًف  ػلكحل ق ًة الالجشًف
 مػػػل ً  ػػػل و تمتلػػػؾ  ،كم ػػػلطؽ تجموػػػلت ـ بضػػػ ؿ مػػػلـ ،دقًقػػػة  مػػػداد الالجشػػػًف ال لسػػػطً ًًف  ػػػ  الوػػػللـ

ًك مػدد الػذًف ًقبلػكف  ،مولكملت مف اتجل لت الالجشًف مف حًث مدد الالجشػًف الػذًف ًرغبػكف بػللوكدة
ض كالبقلق حًث  ـ  .: مقابمة(15/5/2016  يكسؼ) بللتوًك

 للبحػثالدكلًػة  الطلكلػة ملػ.ق ػًة الالجشػًف حًػة كمتداكلػة  دبلكملسػًة وبقػلق ج ػكد   لؾ لًسك 
  ػ  بلسػمل ًتحػدث ًك ،مثلػلًي  مػف ًجد و ال لسطً   الالجاحلكؿ ل ل، ًكصب   إًجلد ًجؿ مف كالتداكؿ
 السػػػػ لرات اػػػالؿ مػػػف ةال لسػػػطً ً الدبلكملسػػػػًة  ػػػ  الم مػػػة ب ػػػذه ًقػػػػكـ فمػػػع ًف الػػػذم ًجػػػب ً ،الوػػػللـ

  ػػػ   بًػػػرة إ سػػػل ًة لمول ػػػلة ًتور ػػػكف الالجشػػػًف ًكف سػػػًمل. : مقابمػػػة(28/3/2016)المػػػدلؿ   كالق صػػػلًلت
   ل ة كال  سًة كاوقتصلدًة اوجتملمًة حًلت ـ ظركؼ

 لسػػطً    وجػاًلػؼ  452ؿ ًًػف دكر الج ػلز الدبلكملسػػ  ال لسػطً   مػف  حػػك كثمػة مػف ًتسػػلق
ًكًف دكره تجػله مػل ًوًضػل ؟ كا مًة الوًش كقذارة ال قر    غلًةك قلسًة،  ظركؼمصر        ًوًضكف
بوػد الثػكرة السػكًرة، ك ػ  الوػراؽ بوػد اوحػتالؿ ا مًر ػػ ،  ةسػكًرف  ػ  الماًمػلت بلب ػلف، ك ػ  ك الالجشػ

ًػػػػػف دكر الج ػػػػػلز الدبلكملسػػػػػ  مػػػػػف تج ػػػػػًس الالجشػػػػػًف  ػػػػػ  ا ردف؟   ك ػػػػػ  لبًبػػػػػل بوػػػػػد الثػػػػػكرة اللًبًػػػػػة؟ ًك
 .: مقابمة(31/3/2016  عدكاف)

بػؿ تحػلرب  ؛ط ب ػل تجػله الالجشػًفك بوض الس لرات ال لسطً ًة بت  ل و تقكـ بدكر ل الم  لـ ت تؼً 
 قد اضت ت الجللًة ال لسطً ًة  ػ  ًكركبػل مػف تصػر لت سػ ًرة  ؛ؽ مل. الالجشًف    بوض الدكؿ ًٌ كتي 

بت لَّ كًى  ، لسطًف    الد ملرؾ الت  حلكلت الت ًًؽ مل. ممؿ الجللًة    مقد مؤتمر  لسطً ً  ًكركبل
ػػػؽ  ػػػ  لسػػػطً    سػػػ ًرًقػػػؼ  ًف ،اطًػػػر ممػػػؿ، ك ػػػذا السػػػلطلت الد ملر ًػػػة ملػػػً ـ ًك  ، لضػػػط ًم طًر

ر ع ، لسطًف بلسـ ًت لـًك مر ز  لسطً    ،جموًة ورؼ ، لسطًف ملـ ًك ال لسطً ًة  بللق ًة الوللـ ًك
  : مقابمة(31/3/2016  عدكاف)بدون مف ًف ًدممل كًك ر لل الحملًة كا ملف 

بػػػػذلت ل  التػػػػ ال لسػػػػطً ًة تجػػػػله ق ػػػػًة الالجشػػػػًف  كللتوػػػػرؼ ملػػػػ. الج ػػػػكد السًلسػػػػًة كالدبلكملسػػػػًة
 ،كداشػػرة ضػػشكف الم لك ػػلت ،كسػػ لرات ل  ػػ  دكؿ الوػػللـ ،الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة ممثلػػة بػػكزارة الالرجًػػة

ط ب ػػػل  ػػػػذا ا مػػػػر، اطلػػػػع البلحػػػػث ملػػػػ. المكاقػػػػع ك كمجلػػػس الػػػػكزراق ال لسػػػػطً   بصػػػػ ت ـ الج ػػػػلت الم ػػػػ
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ك حتػ. ً ضػطة تيػذ ر تجػله ً ،سًلسػًة كدبلكملسػًة ،  لـ ًجد إ جػلزات*اول ترك ًة الرسمًة لتلؾ الج لت
 ،ل ترك ًػػػػة سػػػػكل ملػػػػ. ملاصػػػػلت توًر ًػػػػة بػػػػللالجشًفق ػػػػًة الالجشػػػػًف، حًػػػػث لػػػػـ تحتػػػػكم مكاقو ػػػػل او

 مػػػػل كرد  صػػػػلن  ػػػػ  مكقػػػػع كزارة  ك ػػػػك ،كالمكقػػػػؼ ال لسػػػػطً   مػػػػف الالجشػػػػًف ،كحػػػػؽ الوػػػػكدة ،كال ػػػػلزحًف
كمػ    ،لػؽ ق ػًة الالجشػًفاومتراؼ  حك ا "إسراشًؿ": "ًجب مل. كداشرة ضشكف الم لك لت ،الالرجًة

ض مػف اسػػلشر ـ ال لتجػة مػػف  ،الالجشػًف اًػػلر مملرسػة حق ػػـ  ػ  الوػػكدة ك ػذلؾ الحصػػكؿ ملػ. التوػػًك
ًك إمػػلدة التػػكطًف  ػػ  بلػػد ثللػػث،  :ك ػػزكح ـ مػػع ًف الالجشػػًف قػػد ً ٌ ػػلكف اًػػلرات ًاػػرل مثػػؿ ،طػػرد ـ

 ( "إسػػػراشًؿ"طًف التػػػ  ًصػػبحت إمػػلدة التػػػكطًف  ػػ   لسػػػطًف المسػػتقلة حػػػدًثلن )مػػع ً  ػػػـ ًصػػالن مػػػف  لسػػ
 ًك تطبًػػػػػػػع ك ػػػػػػػو ـ القػػػػػػػل ك    ػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػة الم ػػػػػػػً ة حًػػػػػػػث ًقًمػػػػػػػكف حللًػػػػػػػلن  الم ػػػػػػػـ  ػػػػػػػك ًف ًيقػػػػػػػٌرر 
 الالجشػػػػػػػػكف ً  سػػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػػت راد الاًػػػػػػػػلر الػػػػػػػػذم ً ٌ ػػػػػػػػلكف،  ػػػػػػػػال ًجػػػػػػػػكز ًف ًي ػػػػػػػػرض ملػػػػػػػػً ـ ًم اًػػػػػػػػلر" 

 (1): نت(2016دائرة شئكف المفاكضات  ك )كزارة الخارجية الفمسطينية  

وتقػػد ّـَ ًك دبلكملسػػًة  ،ج ػػكد سًلسػػًة ة  ػػلؾ ًًػػ تالبلحػػث ً ػػل لػػك  ل ػػ ًك  تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف لػػت
مػػف إبػػراز ج كد ػػل كا  جلزات ػػل تجػػله  ػػذه الق ػػًة الم مػػة مػػف  لن  كمػػك  ػػل الرسػػمًة   مكاقػػعالمبػػر  ضػػر ل 

ج ػكد بيػذلت  ةو تكجػد ًًػ - مل ًبػدك  -ق لًل الضوب ال لسطً  ، ل ف رغـ ً مًة  ذه الق ًة إو ً ل 
 مل. صوًد ادمة ق ًة الالجشًف 

لػـ ت ػف تقػدـ حػؽ الوػكدة للػًرم الوػلـ بت  ػل القًػلدة ال لسػطً ًة كربمل  ذا مػل جوػؿ الػبوض ًصػؼ 
ضػػػوب ل كدَّ ً ثػػػر ممػػػل تاطػػػب  "اوسػػػراشًل " الوػػػلـ الػػػدكؿ الغربًػػػة كالػػػًرم الوػػػللم ، بػػػؿ  ل ػػػت تاطػػػب كدَّ 

ملػػ. الضػػوب جػػٌر ك الاػػلرج، ًك قػػد ل مصػػداقًت ل  ػػ  الػػدااؿ، كقلمػػدت ل، ا مػػر الػػذم لػػـ ًضػػ ع ل ػػل م ػػد 
  (18: 2009)مفم   كحر  ل مف مدالت ل  لًك ف ق ًت لن كا قسلم ،بداشؿ ممجكجة ال لسطً  

  ػػػلؾ مػػػف ًػػػرل ًف ال لسػػػطً ًًف و ًمل ػػػكف كحػػػد ـ، كبقػػػدرات ـ الالصػػػة، القػػػدرة ملػػػ. اسػػػتولدة 
ػػت ـ لضػػ ؿ حػػؿ ق ػػًة الالجشػػًف ملػػ.  ،ًك حقػػكق ـ ،ًر ػػ ـ ،  ػػال مػػكاًزف "إسػػراشًؿ"ًك حتػػ.  ػػرض رًؤ

كمػف ج ػة ًاػرل  قػد  ،تس ؿ ا مػر ملػً ـ سلشدةال ؾ، كو ا ك لع الوربًة كالدكلًةالقكل تسم  ل ـ بذل
لػػ. المجتمػػع الػػدكل  بضػػتف  ،"اوسػػراشًل "ًا ػػؽ ال لسػػطً ًكف  ػػ  تكجًػػل رسػػللة كا ػػحة إلػػ. المجتمػػع  كا 

ـ بحق ػػـ  ػػ  الوػػكدة،   ػػـ لػػـ ًمًػػزكا   ػػلح ـ مػػف ًجػػؿ حق ػػـ  ػػ  الوػػكدة، كلػػـ ًمًػػزكا  ػػذلؾ بػػًف مطػػللبت 

                                                      
* http://www.mofa.pna.ps/ar/ 
   http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48 
   http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/  
(1) 

 http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/2401 (7/3/2016). 
    http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48 (7/3/2016). 

http://www.mofa.pna.ps/ar/
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/2401
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/2401
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=48
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حق ػػػـ المػػػد   ال ردم القل ك   )الػػػذم  ػػػلف مػػػف المم ػػػف اسػػػتثملره كالب ػػػلق ملًػػػل(، كبػػػًف حق ػػػـ السًلسػػػ  
 (1): نت(2012)الكيالي    ضوب    الوكدة كتقًرر المصًر

ًبػػػدك ًف الج ػػػلز الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً   بسػػػبب تقًػػػد السػػػلطة بلوت لقًػػػلت المكقوػػػة مػػػع الجل ػػػب 
كلػػػف ًجػػرؤ ملػػػ. التحػػػدث مػػػف ق ػػػًة الالجشػػػًف ملػػػ.  ،غًػػػر الملتػػػـز بب ػػػكد اوت لقًػػػلت، لػػػـ "اوسػػراشًل "

 ًك ،ًك تكظًػػػؼ الكظػػػلشؼ التقلًدًػػػة للدبلكملسػػػًة ،الصػػػوًد الػػػدكل ،  مػػػل ً ػػػل لػػػف ًسػػػتطع حتػػػ. تسػػػاًر
إذ إ ػل و ًملػؾ ًصػالن  ؛كالكسلشؿ المتلحة لدًل    توًزز المكقؼ الدكل  تجػله ق ػًة الالجشػًف ،ا دكات

ػة لق ػلًلاططلن ًك استراتًجًة لتوًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف    ل لًست إحػدل ا  المحكًر
 ل. ا قؿ     ذه المرحلة م ال لسطً   الدبلكملس  الج لز ممؿ تح ـ الت كالرشًسة 

 عمى األداء الدبمكماسي الفمسطيني تجاه قضية الالجئيف:ت ثير االنقساـ الفمسطيني 
ً وؼ قدرة   قد ؛او قسلـ السًلس  ال لسطً   ً وؼ الق ًة ال لسطً ًة بض ؿ ملـو ضؾ ًف 

سػالمًة،    ػـ ًصػبحكا  ال لسطً ًًف    طرح ق لًل ـ بقكة ًملـ المجتمع الػدكل  كالوكاصػـ الوربًػة كاوو
. تب ػ  مكقػؼ قػدرت ـ ملػًثر بقػكة ملػ. ،  مل ماتل ة سًلسًةرام  ببك بت ثر مف لغة ًطرحكف ق لًل ـ 

 ػػلق اوحػػتالؿ كاوسػػتًطلف كق ػػًة ًك إقلمػػة الدكلػػة، كا   ،للتحًرر ػػمكحػػد مػػف الق ػػلًل الكط ًػػة ال بػػرل 
  ـ: مقابمة(11/5/2016)حمد   الالجشًف، كالقدس

 ،تجػله ق ػًة الالجشػًفال لسػطً   لـ ًؤثر  ثًران مل. ا داق الدبلكملسػ  ال لسطً   او قسلـ ل ف 
تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف قبػػؿ او قسػػلـ،  ف الدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة لػػـ ً ػػف ل ػػل ج ػػكد كا ػػحة كحقًقًػػة 

ً ثػػػػر مػػػػف ك بًػػػػرة كا ػػػػحة  ان ج ػػػػكد -كملزالػػػػت  -بػػػػذلت للجللًػػػلت ال لسػػػػطً ًة  ػػػػ  الاػػػػلرج  ػػػػ  التػػػػ   
لت وًؿ ق ًة الالجشًف مبر ت  ًذ جملة مف ا  ضطة كال وللًلت المتمًزة ال لسطً ًة المؤسسلت الرسمًة 

 مقابمة( :15/5/2016)يكسؼ  لتبق.  ذه الق ًة حًة لدل ضوكب الوللـ كالصة    الدكؿ ا كركبًة

 ،ق ػًة الالجشػًف ًصػالن م لقضػةلػـ ًػتـ  ـ1229الذم حدث    حًزراف  ال لسطً   او قسلـ بود 
كبللتلل  ظػؿ  ػذا  ،ًكلمرت إً كد ح كمةالسلطة ك  بًف داشرة  ل ت الت  الم لك لت    إوكحؽ الوكدة 

  : مقابمة(29/3/2016)البطش   م ل ل ًراكح المك كع

كاحتػؿ مسػلحة  بًػرة مػف  - كو زاؿ - السًلس  الذم استغرؽ مقدان  لمالن إف او قسلـ ال لسطً   
مسلحلت ال وؿ السًلس  كاوجتمػلم  لل لسػطً ًًف، لػـ ت ػف ق ػًة الالجشػًف مػف بػًف ق ػلًله الماتلػؼ 
ملً ػػل، بػػؿ ملػػ. الو ػػس تملمػػلن، إذ اقتػػرب المتالصػػمكف سًلسػػًلن إلػػ. حػػد  بًػػر بً مػػل اسػػتمر او قسػػلـ  

 ،كمػػػل تماػػػض م ػػػل مػػػف ًحػػػداث ،كظلػػػت ق ػػػًة الالجشػػػًف غلشبػػػة حتػػػ. جػػػلق مػػػل سيػػػم  بػػػللربًع الوربػػػ 
                                                      
(1) 

 http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-

a5a0-aaa747299599 (4/3/2016). 

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/713424d8-e41c-4a48-a5a0-aaa747299599
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كتدامًلت  برل طللت  لسطً   الضػتلت كد وػكا ثم ػلن بل ظػلن ل ػل،  قػد ضػ ؿ اوج ػلز ملػ. مػل تبقػ. مػف 
ل ػػف لػػـ ًطػػًر ملػػ.  ،ً ػػـ اسػػت دا لت "ال ك ػػ. الاالقػػة" ماًمػػلت اللجػػكق  ػػ  بلػػداف الطػػكؽ كاحػػدان مػػف

ًم تغًًر جػدم ًك رغبػة  ػ  المراجوػة، بػؿ ك ذلؾ ًطراؼ او قسلـ  ،كاطلب ل ،سلكؾ القًلدة ال لسطً ًة
 ػػع ال لرثػػة ًلقػػ. او قسػػلـ بظاللػػل ملػػ. محػػلكوت ب ػػلق مكقػػؼ  لسػػطً   مكحػػد دااػػؿ ماػػًـ الًرمػػكؾ لم

 .(9: 2015)محيسف   كالحًلكلة دكف تدمًره

ك ػػلف ًم ػػف لال قسػػلـ السًلسػػ  ال لسػػطً   ًف ً ػػكف مػػلمالن إًجلبًػػلن ملػػ. ق ػػًة حػػؽ الوػػكدة  ػػ  
ة ال لسػػطً ًة، مػػف اػػالؿ سػػو   ػػؿ طػػرؼ مػػف ًطػػراؼ او قسػػلـ إلػػ. إثبػػلت تمسػػ ل بحقػػكؽ الدبلكملسػػً

اآلاػػر، بضػػ ؿ ت ل سػػ  ضػػًرؼ،  م ظمػػة الالجشػػًف كقدرتػػل ملػػ. ادمػػة  ػػذه الق ػػًة ً ثػػر مػػف الطػػرؼ 
الوػكدة، كحر ػة حمػلس تمتلػؾ حرا ػلن التحًرر تمتلؾ مؤسسلت دبلكملسًة كتستطًع تكظً  ػل لادمػة حػؽ 

 بػػػػػدكر مل بللضػػػػػ ؿ المطلػػػػػكب تكظً ػػػػػل لادمػػػػػة  ػػػػػذا الحػػػػػؽ، إو ًف الطر ػػػػػلف لػػػػػـ ًقكمػػػػػل  ضػػػػػوبًلن تسػػػػػتطًع
  : مقابمة(31/3/2016  عدكاف)

وتقػػد البلحػػث ًف او قسػػ تػػتثًر ملػػ. ا داق الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    لـ ال لسػػطً   لػػـ ً ػػف لػػل ًمًك
 ف  ػػذه الق ػػًة تػػـ تتجًل ػػل ًصػػالن  ػػ  ات لقًػػة ًكسػػلك كبللتػػلل  لػػـ تطيػػرح اػػالؿ  ؛تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف

إو  ػػ  قمػػة  لمػػب دً ًػػد، ا مػػر الػػذم ا و ػػس ملػػ. ًداق الج ػػلز  "اوسػػراشًلًة"الم لك ػػلت ال لسػػطً ًة 
ًك  ػػػ  ممػػػؿ السػػػ لرات كالق صػػػلًلت ال لسػػػطً ًة  ػػػ   ،الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً   سػػػكاق اػػػالؿ الم لك ػػػلت

ػلدة ت مػًش ربمػل ً ػكف او قسػلـ سػببلن  ػ قبؿ كبوػد او قسػلـ، ل ػف  الالرج ق ػًة ك ػوؼ او تمػلـ ب ،ًز
بق ػػػػلًل كمك ػػػػكملت ًاػػػػرل مثػػػػؿ المصػػػػللحة كقًلداتػػػػل  ،حًػػػػث ا ضػػػػغؿ الضػػػػوب ال لسػػػػطً  الالجشػػػػًف 
، ً ثػػر مػػف او تمػػلـ بللق ػػلًل ا سلسػػًة ك ػػ  مقػػدمت ل ق ػػًة الالجشػػًفالتػػ  ًكلك ػػل ا تملمػػلن ال لسػػطً ًة 
  كحؽ الوكدة

ػػر كالسػػلطة ال لسػػطً ًة كو ً ل سػػ مل   للومػػؿ الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   ميقتصػػر ملػػ. م ظمػػة التحًر
ًحد مف ال صلشؿ ال لسطً ًة مل. ذلؾ    السلحة الدكلًة، كبللتلل  لػـ تتػتثر م لتػب التمثًػؿ كالسػ لرات 

وم لف جوؿ ق ًة الالجشًف ق ػًة ال لسطً ًة    الالرج بلو قسلـ ال لسطً  ، كمف ج ة ثل ًة  لف بل
ػػزه كذلػؾ بكصػ  ل  ػػؽ إ  ػلق او قسػلـ كلػًس توًز ق ػػًة ات ػلؽ  لسػطً   تيقػرِّب كو تيبوِّػػد، كاطػكة ملػ. طًر

  : مقابمة(31/3/2016  عدكاف) قطة التقلق بًف ًطًلؼ الضوب ال لسطً   مت ؽ ملً ل  لسطً ًلن ك 
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 :تعقيب
السًلسًة المطللبة بحؽ الوكدة ر زت    البداًة إل. حد  بللمجمؿ، ًالحظ ًف الج كد ال لسطً ًة

كر ػػع  ،ثػػـ ًاػػذت تػػدًرجًلن تطللػػب بػػللوكدة الجملمًػػة مػػف اػػالؿ الم لضػػدات ، بًػػر ملػػ. الوػػكدة ال ردًػػة
ق ًة الالجشًف ق ًة إ سل ًة، ل ػف مػع  ضػكق م ظمػة  تيوداولتملسلت للج لت ذات الوالقة الت   ل ت 

ػػر تحكلػػت ق ػػًة الال ػػر  ،جشػػًف مػػف ق ػػًة إ سػػل ًة إلػػ. ق ػػًة كط ًػػة سًلسػػًةالتحًر حًػػث اقتر ػػت بتحًر
كحؽ تقًرر المصًر مبر ال  لح المسل  وجبلر الوللـ مل. البحث مف حلػكؿ ملدلػة ل ػل  إو  ، لسطًف

كحق ػػـ جمًوػػلن  ػػ  الوػػكدة إلػػ.  ،ـ ًاػػذت ق ػػًة الالجشػػًف4691ً ػػل بوػػد إقػػرار البر ػػلم  المرحلػػ  مػػلـ 
 ،461دًػػلر ـ تتراجػػع ملػػ. سػػلـ ًكلكًػػلت القًػػلدة ال لسػػطً ًة، حًػػث لػػـ ًوػػد حػػؽ الوػػكدة مرتبطػػلن بػػللقرار 

كقػرارات ا مػػـ المتحػػدة ا اػػرل ذات الصػػلة، كت ػػلقـ ًك ا ػتوش الاطػػلب الملتػػبس ملػػ. السػػلحة الداالًػػة 
 كالًرم الولـ الوللم  تجله حؽ الوكدة 

سػػػًمل ًكف  ،ـ زاد مػػػدـ او تمػػػلـ كالت مػػػًش بق ػػػًة الالجشػػػًف4661مػػػلـ  ًكسػػػلكات ػػػلؽ تكقًػػػع كب
اوت ػػلؽ ًجػػؿ البحػػث  ػػ   ػػذه الق ػػًة مػػع ق ػػلًل الك ػػع ال  ػػلش ، كمػػل زاد ا مػػر اطػػكرةن ملػػ. الق ػػًة 

سػػقط حػػؽ الوػػكدة كتسػػل ـ  ػػ  تػػكطًف مػػدد  بًػػر مػػف الالجشػػًف  ػػ  الػػدكؿ التػػػ  كقبػػكؿ حلػػكؿ تي  ،طػػرح
 ًوًضكف  ً ل 

اطكات  كمًة مل. الصوًد السًلس  الػكط   كالػدكل  وًجػلد  لـ تاطي القًلدة ال لسطً ًة   مل ًف
 ،كلػـ تسػتثمر، 461رؤًة مكحدة لحؿ ق ًة الالجشًف ب لق مل. قرارات الضرمًة الدكلًة كالصػة القػرار 

جػػؿ حػػؿ  ػػذه لتػػتثًر ملػػ. المجتمػػع الػػدكل  مػػف ًكالكسػػلشؿ المتلحػػة لػػدً ل لاوم ل ػػلت  جمًػػعًك تكظػػؼ 
  إقلًمًلن كدكلًلن  الق ًة الولدلة الموترؼ ب ل

 ق ػػًةتجػله ًكداش ػل تػتثًرات  بًػػرة ملػ. دكر الدبلكملسػًة ال لسػػطً ًة  ال لسػطً   ال قسػػلـل ً ػف لػـ
الدكر المطلكب م  ل تجله  ذه الق ًة قبؿ او قسلـ ًصالن   ف الدبلكملسًة ال لسطً ًة لـ تؤدً  ؛الالجشًف

  بسبب تتجًؿ القًلدة ال لسطً ًة البحث  ً ل    ات لقًلت ًكسلك إل. م لك لت المرحلة ال  لشًة

إف ق ًة الالجشًف    ق ًة ملدلة كمضركمة ًقرت ل قرارات الضرمًة الدكلًة، كرغـ ذلؾ إو ً  ل 
، ك قلن لقرارات الضرمًة الدكلًة  ضتت ل لـ تجد حت. الالحظة حالن ملدون ل ل بود ً ثر مف ستة مقكد مل.

بؿ إ  ل ازدادت صوكبة كتوقًدان،  ظران لكاقع مكاًزف القكل، كالموطًلت الوربًة كالدكلًة، إل. جل ب مدـ 
ػػػة ال لسػػػطً ًة  ػػػ  إدارة  ػػػذه الق ػػػًة،  ػػػ  مرحلػػػة الم ظمػػػة كالمقلكمػػػة ادة كمػػػدـ كجػػػكد إر  ،ك ػػػكح الرًؤ

   مرحلة السلطة كالم لك ة سًلسًة  
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 الخامسالفصؿ 
 مستقبؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف 

 :تمييد
تحر ػػػلت  إلػػػ.ك بًػػػرة  ،ملسػػػةبحلجػػػة الق ػػػلًل الكط ًػػػة ال لسػػػطً ًة مػػػف   غًر ػػػلق ػػػًة الالجشػػػًف 

ػػود جمًػػعكسًلسػػًة  لسػػطً ًة ملػ.  ،دبلكملسػًة كالمسػتكًلت مػػف ًجػػؿ التػتثًر ملػػ. المجتمػػع الػػدكل   الصي
كاستراتًجًة كا حة مف  ،للبحث مف حؿ جذرم ل ذه الق ًة الضلش ة،  مل ً  ل بحلجة إل. رؤًة ضلملة

ًة ال لسػػػطً ًة بضػػػ ؿ مػػػلـ سػػػل دة للق ػػػؤًػػػدة كالمي ًجػػػؿ اسػػػتثملر كتكظًػػػؼ المكاقػػػؼ كالقػػػرارات الدكلًػػػة المي 
 كلق ًة الالجشًف بض ؿ الص  

ـ ، قدًػة راجوةكمي  ،متت ًة دراسة إل. ملسة بحلجة ب لمل ل،ال لسطً ًة  الدبلكملسًة التجربةك   كتقػًك
 بػػػدًت التػػػ  كًةالتسػػػ مملًػػػة فً :األكؿ :ًسػػػبلب لثالثػػػة كذلػػػؾ كالوبػػػر، ال تػػػلش  كاسػػػتاالص مك ػػػكم 

ػػد بمػػؤتمر  الوربًػػة الدبلكملسػػًة  ً ػػل لوبػػت الالحقػػة لوت لقػػلتب كتكاصػػلت ،ًكسػػلك بصػػ قة كت وَّلػػت ،مدًر
   درجلتػػػػػل ًد ػػػػػ. إلػػػػػ. الوسػػػػػ رم ال وػػػػػؿ تراجػػػػػع ًف بوػػػػػد الطػػػػػلغ  دكر ػػػػػل كالسػػػػػًرة الول ًػػػػػة كال لسػػػػػطً ًة،

 الوملًػػة  ػػ  مرمكقػػلن  مكقوػػلن  بللتػػدرج احتػػؿ ال لسػػطً ًة الثػػكرة  ػػ  الدبلكملسػػ  الومػػؿ فً :الثػػانيكالسػػبب 
  ا اًػػػرة المراحػػػؿ  ػػػ  ملً ػػػل كتقػػػدـ ،كالت ظًمػػػ  السًلسػػػ  كال  ػػػللًف المسػػػل  الومػػػؿ زاحػػػـك  ال  ػػػللًة،

  لدح الؿ مف ت ضؼ المتتللًة محطلت ل    "اوسراشًلًة" – ال لسطً ًة الم لك لت فً :السبب الثالثك 
  (2: 1996) ياض   الكط ًة كالثكابت السًلسًة للمرجوًة صلرخ ا ت لؾ مع كا داة، ا داق   

ربمػل   ػل و ًمتلػؾ ًكراؽ  الم لك ػلت  تػرة طًلة بذلؾ كاستمر بللت لزؿ بدً ال لسطً    لكضللمي  
 ك ػلف ًحًل ػلن  الالجشػًف، ق ػًة حػكؿ الالزمػة كالمور ػةابػرة ًك لوػدـ امتال ػل ال ،ب ػل  ػلكضًي قكة ك غط 

كم  ػل ق ػًة الالجشػًف  ، لكض ملً ل   الق لًل الت  ًي  فك متاصصرا قل دكف ًف ًي  لم لك لتل ذ بً
  ج ًؼ    حصؿكذلؾ مل 

  سػػػبًؿ ولػػػ.  ،بم طػػػؽ حسػػػف ال كاًػػػل "إسػػػراشًؿ"تتولمػػػؿ مػػػع  ال لسػػػطً ًة كالقًػػػلدة الم ػػػلكض  مػػل ًف
قػػةو  ًكسػػلك"إسػػراشًؿ"   سػػرت المثػػلؿ  ال لسػػطً   كال  ػػـ الت سػػًر مػػف كبوًػػد ،بمصػػلحت ل ًصػػب ك  ػػـو  بطًر

   (17: 1994)الجرباكم  

الدبلكملسػًة ال لسػطً ًة  آلًػلتك  ، سػتورض مسػتقبؿ ق ػًة الالجشػًف ال لسػطً ًًف ػذا ال صػؿ    
  الالجشًف بق ًة المتولقة الدكلًة لمكاقؼا استثملرك  ،الدكل  المكقؼ توًززل
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 مستقبؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف

 الالجئيف قضيةحؿ كتصفية  سيناريكىاتأكالن: 
مبػر مضػلًرع ماتل ػة  التصػ ًة كالحػؿ،محػلكوت لوػدد مػف تور ت ق ػًة الالجشػًف ال لسػطً ًًف 

لتصػ ً ل، مف ًطراؼ مدة، كربمل تتورض  ذه الق ًة الحسلسػة  ػ  المسػتقبؿ القًرػب لمحػلكوت ًاػرل 
دكر كا   كحلسـ    التولمػؿ  ً كف ل لًف ك  ،ستودةت كف مي ً بغ  مل. الدبلكملسًة ال لسطً ًة ًف لذا 
التتًًد الضوب  ًكون، ثـ الدمـ الورب  كاوسالم ، كالمسل دة الدكلًة مػف  إل.ست دة ًرة كقكة مي ب ؿ جي  مو ل

دة كالمؤ دة لحػؽ الوػكدة ثل ًلن  بوض الدكؿ الصدًقة ، ثـ اوست لد كالتمسؾ بللقرارات الدكلًة ا ممًة المًؤ
ض الالجشً  طرح باصكص ق ًة الالجشًف:كمف السً لًرك لت الت  قد تي   ثللثلن  فكتوًك

 كمقػػد مػػؤتمر دكلػػ  بضػػتف الق ػػًة ،*"المبػػلدرة ال ر سػػًة" ػػ  ظػػؿ الحػػدًث مػػف  السػػيناريك األكؿ:
ػػػة ضػػػلملة لحػػػؿ الق ػػػًة  ال لسػػػطً ًة ربمػػػل ًػػػتـ طػػػرح بوػػػض الحلػػػكؿ لتصػػػ ًة ق ػػػًة الالجشػػػًف  ػػػمف رًؤ

 ثػػػـ ال ػػػغط ملػػػ. دكلػػػة اوحػػػتالؿ ،ال لسػػػطً ًة، تقػػػـك ملػػػ. استصػػػدار قػػػرار مػػػف مجلػػػس ا مػػػف الػػػدكل 
 آوؼ وجػػا 42و تتجػػلكز  قبػػكؿ مػػكدة ًمػػداد بسػػًطة مػػف الالجشػػًفكالسػػلطة ال لسػػطً ًة ل "اوسػػراشًل "

حجمػلن إلػ.  ، ًكمػداد ًاػرل ً بػرمدًػدة سػ كاتك كذلؾ مل. مراحؿ  ،ـ4619إل. ا را   المحتلة ملـ 
ػة ل ػـ، لًػة مي ًك ػلت ملالدكلة ال لسطً ًة المكمكدة    ال ػ ة كغػزة، ًمػل بقًػة الالجشػًف ًػتـ تقػدًـ تو غًر

 ًك مغلدرت ل إل. دكؿ ًارل محددة  ،قًمكف  ً لإمل اوستمرار بلوقلمة    الدكؿ الت  ًي  ان اًلر كم ح ـ 
 ال لسػػػطً ًة السػػػلطة ملػػػ. لن  ػػػغكط "اوسػػػراشًل " اوحػػػتالؿ ةدكلػػػ تمػػػلرس ًف :الثػػػاني السػػػيناريك

 الػدكل  كالتمل   ،الحلل  كاوسالم  الورب  ال وؼ ظؿ    ،كتتًًد ل ستوً ةن بدمـ الكوًلت المتحدةمي 
 كقطػػلع ،الغربًػػة ال ػػ ة  ػ  ضػػ لًة  لسػػطً ًة بدكلػة القبػػكؿ ًجػػؿ مػػف "إسػراشًؿ" مػػع كا كركبػػ  ا مًر ػ 

 لتلػؾ محدكدة ًمداد بوكدة كالقبكؿ ا صلًة، دًلر ـ إل. الوكدة    الالجشًف حؽ مف التال  مقلبؿ غزة
إمػػل  ػػ  الػػدكؿ التػػ  تست ػػً  ـ  ،الػػذًف سػػًتـ تػػكطً  ـ الالجشػػًف لبقًػػة مللًػػة توًك ػػلت تقػػدًـ مػػع الدكلػػة
 .كبوض الدكؿ ا كركبًة ،ًك تكطً  ـ    دكؿ ًارل    دا ،حللًلن 

                                                      

ػػػػػػر الالرجًػػػػػػة ال ر سػػػػػػ  مبػػػػػػلدرة ً *  اػػػػػػالؿ جكلتػػػػػػل  ػػػػػػ  م طقػػػػػػة الضػػػػػػرؽ ا كسػػػػػػط، وسػػػػػػتش لؼ الم لك ػػػػػػلت  "لػػػػػػكراف  ػػػػػػلبًكس"ملػػػػػػف م  ػػػػػػل كًز
ػراف " :ال لسطً ًة ػػ "اوسراشًلًة"، ت ص مل. م زكمػة السػالح، مػع تبػلدؿ م ػلطؽ بمسػلحلت  ـ4699إقلمة دكلة  لسطً ًة  ػ  حػدكد الرابػع مػف حًز

ػػػد مػػػف "  ك اوسػػػراشًلًة"مت ػػػؽ ملً ػػػل، كتسػػػتجًب لالحتًلجػػػلت ا م ًػػػة  جػػػراق م لك ػػػلت و تًز حػػػؿ مػػػلدؿ   ك ضػػػ ران للكصػػػكؿ إلػػػ. حػػػؿ الػػػدكلتًف 49ا 
ض وبًف، مػػع مطلػػب اومتػػراؼ بللطػػلبع تطبًػػؽ مبػػدً حػػؿ الػػدكلتًف لضػػ  ك كمتػػكازف ككاقوػػ  لق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف، بلوسػػت لد ملػػ. آلًػػة توػػًك

كتػد ؽ الكسػلشؿ  المقلكمػةحػل ظ بضػ ؿ  ػلج  ك وػلؿ ملػ. الحػدكد، كتصػد ك لسػطًف، كتي  "إسػراشًؿ"ك ػع موػلًًر ت ػمف ًمػف ك ، "وسػراشًؿ"الً كدم 
 .ؿ  تػرة ا تقللًػة ًػتـ اوت ػلؽ ملً ػلمل. مراحؿ اػال "اوسراشًل "القتللًة، كتحتـر سًلدة دكلة  لسطًف الم زكمة السالح، كاو سحلب ال لمؿ للجًش 

ة   لشًة كلًست ات لقلن مؤقتلن   كامتبلر  ذه المبلدرة بمثلبة تسًك
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 مػف الصػة ال لسػطً ًًف السلسػة مػف  شػة  جػد ربمػل الطلكلػة ملػ. ػذاف الاًػلراف  طيػرح حػلؿ ك  
بتحػػد  ًقبلػكف ،"إسػراشًؿ" مػع الصػراع حػؿ  ػ  لن اسػػتراتًجً ان اًػلر بكصػ ل  الت ػلكض باًػلر ًتمسػ كف الػذًف

  ذه    بللدكلة او ت لق ًجب كملًل ال لسطً ًًف، صلل     لًست الدكلًة الظركؼ ًف بحجة الاًلًرف
 ذلػػػؾ  ػػػ ف ؛الاطًػػر الت ػػػلزؿ  ػػذا ملػػػ. السػػلطة قًػػػلدة كا قػػت حػػػلؿ ك ػػ  الظػػػركؼ، تتغًػػر حتػػػ. المرحلػػة

 ؛ ػػذًف المقتػػرحًف ملر ػػت إذا ًمػػل ، بًػػرة ضػػوبًة ل ػػغكط كسػػتتورض التمثًلًػػة، ضػػرمًت لؤثر ملػػ. سػػًي 
 اوسػػػػتراتًج  الحلًػػػػؼ كاصكصػػػػلن المجتمػػػػع الػػػػدكل   مػػػػع  بًػػػػرة دبلكملسػػػػًة مكاج ػػػػة  ػػػػ  سػػػػتداؿ     ػػػػل

 ،الت ػػػًؽ مبػػػر السػػػلطة مػػػع الوصػػل سًلسػػػة ربمػػػل تسػػػتومؿ التػػ  ا مًر ًػػػة المتحػػػدة الكوًػػػلت "وسػػراشًؿ"
 .ملً ل ا ارل الدكؿ بكتتلً ،كالم   ،ا مكاؿ كقطع

 بدًلػػػة لن اططػػػ كتيوػػػد ،مب ػػػران  لػػػذلؾ جػػػل زة ت ػػػكف ًف ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًة ملػػػ.  ػػػ ف ؛كبللتػػػلل 
 ا مػػـ مػػف الصػػلدرة الدكلًػػة الضػػرمًة بقػػرارات التمسػػؾ مبػػر  ل ػػة الػػدكل  المجتمػػع ًطػػراؼ مػػع للتولمػػؿ
 .ال لسطً ًةالمسل دة للحقكؽ كالدكؿ  ،، كاوست لدة مف دمـ كمسل دة الدكؿ الصدًقةالمتحدة

 مربػ  كدمػـ ،ك ػغط ،ثلبػت  لسػطً   بمكقػؼ اوحػتالؿ دكلػة اصػطدمت إذا :الثالػث السيناريك
سػػالم  ػػلن  للقبػػكؿ ت ػػطر ربمػػل سػػل د،مي  كدكلػػ  ،كا   ت لك ػػ   تسػػلكب الت  ًػػذ كقػػؼ مػػع الوػػكدة بحػػؽ  ظًر
 ات لقًػػة ب ػػكد ت  ًػػذ  ػػ   ولػػت  مػػل للت  ًػػذ موقػػدة ًكسػػللًب آلًػػلت  ػػرض إلػػ. االلػػل مػػف تسػػو. ت تً ػػ 
  ؿ مكدة مل. الت لكض مملًة ست كف الحلؿ ك ذلؾ ،كت راران  مراران  ملًل الت لكض ًتـ ضبر   ؿ ،ًكسلك
 "اوسػراشًلًة" اومػالـ كسػلشؿ مػف  ثًػر ًكف سػًمل سػتبودمي  غًػر ك ػذا  سػ كات لودة كمرات مرات ضاص
 .وجا ًلؼ لملشة بللوكدة السملح إم ل ًة إل. ًضلرت

 ال  ػلؿ حر ػة ملػ. اطًػرة تدامًلت لل ست كف ً ل السً لًرك ب ذا ال لسطً   القبكؿ اطكرة ل ف
 ،الػػػدمـ مػػػف كتسػػػت ًد ،لػػػذلؾ تت بػػػل ًف ال لسػػػطً ًة للقًػػػلدة بػػػد و ؛كبللتػػػلل  الػػػزمف، مػػػف ل تػػػرة ال لسػػػطً  
 .الماطط  ذا مثؿ تمًرر مدـ    كالدكل  اوقلًم  كال غط

 ،الالجشػػػًف بق ػػػًة إمالمًػػػلن  المتمسػػػؾ الحػػػلل  مكق  ػػػل ملػػػ. السػػػلطة ؿظػػػت ًف :الرابػػػع السػػػيناريك
 السًلسػًة مسػؤكلًلت ل مف تتال.  ولًلن  ل   ل ،461 قرار كالصة الدكلًة للقرارات ك قلن  الوكدة    كحق ـ

 ملػػ. كت مًضػػ ل ج ػػة، مػػف اوحػػتالؿ دكلػػة مػػع  ً ػػل البحػػث ؿًػػتتج مبػػر الق ػػًة  ػػذه تجػػله كالدبلكملسػػًة
 .ًارل ج ة مف كالدبلكملس  السًلس  الصوًد سًمل ا صودة  ل ة

 الػزمف ملمػؿ ملػ. را فتيػ "إسػراشًؿ"  ف الالجشػًف، ملػ. اطًرة تدامًلت لل ًً لن  السً لًرك ك ذا
 تحدًػػد وجػػا ل ػػؿ ًتػػرؾ السػػً لًرك  ػػذا ًف  مػػل ا جًػػلؿ، كت سػػ. ال بػػلر ًمػػكت حتػػ. المك ػػكع  ػػذا  ػػ 

 الًػكـ  ػراه مػل ك ػذا  ًػل، قػًـًي  الػذم الم ػلف  ػ  ًوًضػ ل التػ  لرك ػلع ك قػلن  مول كالتولمؿ ب  سل مصًره
 إ سػػل ًة ظػػركؼ  ػػ  ًاػػرل مػػرة لل جػػرة ًتور ػػكف الػػذًف ةسػػكًر  ػػ  ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف صػػوًد ملػػ.
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 إلػػ. البحػػلر مبػػر المػػكت رحػػالت اػػالؿ للمػكت توػػرض بو ػػ ـ إف بػػؿ ؛الماػػلطر بتضػػد مح ك ػػة صػوبة
 ًارل دكؿ إل. ًً لن  م  ـ  بًر مدد  لجر الذًف لب لف    لالجشًف بلل سبة الحلؿ ك ذلؾ ًكركبل، دكؿ

   ػلؾ، الالجشػًف ماًمػلت    الصوبة كاوقتصلدًة ،كاوجتملمًة ،كالموًضًة ،او سل ًة الظركؼ  تًجة
 .كالدكؿ ا ارل ،كلًبًل ،كمصر ،الوراؽ    ال لسطً ًًف الالجشًف مل. ًً لن  ا مر كً سحب

قت ل الحللًػة كًي  بػ دارة ق ػًة رج  البلحث السً لًرك ا اًر بتف تبق. السلطة ال لسطً ًة مل. طًر
اومػػالف مػػف تمسػػ  ل بحػػؽ الوػػكدة لالجشػػًف كق ػػلن ، ك بحث ػػل  ػػ  الم لك ػػلتتتجًػػؿ الالجشػػًف مػػف اػػالؿ 

 ،الػػدكل للقػػرارات الدكلًػػة دكف ًف تتحػػرؾ بضػػ ؿ  ولػػ  مػػف ًجػػؿ طػػرح  ػػذه الق ػػًة  ػػ  ًركقػػة المجتمػػع 
ردة ال وؿ الضوبًة كال صلشلًة    حػلؿ كقوػت ملػ. ًًػة مف كالمحل ؿ الدكلًة، كذلؾ  ف السلطة تاض. 

تمػػس ق ػػًة الالجشػػًف،  مػػل ً  ػػل و تسػػتطًع اومػػالف بضػػ ؿ صػػًر  مػػف مكقػػؼ  "إسػػراشًؿ"ات لقًػػة مػػع 
س لػدً ل إرادة ًك  ػ  و تسػتطًع كربمػل لػًًاللؼ اوجملع الكط   تجله  ذه الق ًة، كمف ج ػة ًاػرل 

  "اوسراشًلًة" ًة لطرح  ذه الق ًة لدل المجتمع الدكل  اضًة مف ردة ال وؿ ا مًر ًة ك

 الوصػػل مسػػؾ ًسػػلكب تسػػتادـ و ًف السًلسػػًة بللقًػػلدة مثلػػةمي  ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة ملػػ. ًجػػب
 مت ػؽ ككا ػ  صػًر  مكقػؼ إلػ. بحلجػة ال لسػطً ًة الثكابت مف ثلبت الالجشًف  ق ًة الم تصؼ، مف
 المجتمػع إلػ. تقدًمػل ًجػؿ مػف الماتل ػة الكط ًػة كمؤسسػلتل ،ال لسػطً   الضوب ًطًلؼ جمًع مف ملًل

  الق ًة  ذه لتص ًة ًمًر ًلن  المدمكمة "اوسراشًلًة" المحلكوت  ؿ لمكاج ة كثلبت مكحد بض ؿ الدكل 

 المكاقػػػؼ كاسػػػتثمار الػػدكلي المكقػػػؼ تعزيػػزالدبمكماسػػية الفمسػػػطينية  ػػػي  آليػػػاتثانيػػان: 
 الالجئيف قضية تجاه الدكلية

 ػػػللمجتمع غًػػر مسػػتحًؿ  ػػػ  ذات الكقػػت،  ل  ػػػل ،سػػ الن ًمػػػران التولمػػؿ مػػع المجتمػػػع الػػدكل  لػػًس 
كبللتلل   ذا ًتطلب  ،ل ؿ م  ل سًلسلت ل ًك دا  ل الالصة ،الدكل   ك مًز  كالًط مف الدكؿ الماتل ة

لدبلكملسػػًة ال لسػػطً ًة لتػػتم ف مػػف الكصػػكؿ إلػػ. تلػػؾ الػػدكؿ ادل تطلبػػلت لػػالمي اآللًػػلت ك جملػػة مػػف تػػك ر 
الق ػػػلًل الكط ًػػػة ال لسػػػطً ًة بضػػػ ؿ مػػػلـ كق ػػػًة الالجشػػػًف بضػػػ ؿ المصػػػلل  ك كالتػػػتثًر  ً ػػػل بمػػػل ًاػػػدـ 

 الص 

كتوتمػد ملػ. قكامػد، كتا ػع  صػكؿ،  ، ػ  ملػـ    ػل تقػكـ ملػ. ًسػس الدبلكملسًة ملـ ك ػف، 
كتتطلػػػب إلملمػػػلن ممًقػػػلن ب ػػػؿ جكا ػػػب القػػػل كف الػػػدكل ، كمور ػػػة دقًقػػػة ب ػػػؿ مراحػػػؿ التػػػلًرخ الدبلكملسػػػ ، 

حلطة ضلملة ب ؿ ً كاع المول دات الدكلًة، ك    ف    ل تتطلب مكا ب كطلقػلت  موً ػة و  ك  لًػلتكا 
مػػؤ الن،  دوػػًي و ت  ػػ ، كا صػػؿ الوػػلشل  ًك الطبقػػ  و   للضػػ لدة الجلموًػػة كحػػد ل ،تتػػك ر  ػػ  ًم إ سػػلف

  ػػك مػػرآة تو ػػس صػػكرة الدكلػػة ًككالتوًً ػػلت التػػ  ًوتمػػد ل المسػػؤكؿ السًلسػػ  و ت  ػػ    للدبلكملسػػ  
 ،ضاصػًة سًلسػًة تتمًػز بمجمكمػة مػف المكا ػبًف ً ػكف  لػذلؾ ً بغػ  ،مثل ػل  ػ  الاػلرجالج ة التػ  ًي 
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 كتسػػػػ ًؿ  ،  دكلتػػػػل كالػػػػد لع مػػػػف حقػػػػكؽ ضػػػػوبل، كحقػػػػكؽ مكاط ًػػػػلالبرامػػػػة  ػػػػ  تمثًػػػػؿ مصػػػػلل :ً م ػػػػل
ػػز م ل ػػة دكلتػػل  دارت ػػل مػػع الحػػرص ملػػ. توًز  موػػلمالت ـ كحلجػػلت ـ، كالم ػػلرة  ػػ  إجػػراق الم لك ػػلت كا 

  (10-9: 2009)الرمالكم  

مللًػػة، تمتلػػؾ    لًػػةذات  لجحػػة لومػػؿ الدبلكملسػػ  ال ػػلج  ًتطلػػب كجػػكد ًطقػػـ ممػػؿ  ل كبللتػػلل 
قػػة  وللػػة  ،كالدبلكملسػػًة ، للح  ػػة السًلسػػًةم ػػلرات الصػػة  كالقل ك ًػػة  داق الم مػػلت الدبلكملسػػًة بطًر

 كبػػػرام ،  مػػػل ًتطلػػػب كجػػػكد اطػػػط قػػػدمت ل ق ػػػًة الالجشػػػًفال لسػػػطً ًة ك ػػػ  مي  تاػػػدـ الق ػػػلًل الكط ًػػػة
م ل مم  جة  قػة  وللػتي   ل ًة ًكدكات ،ككسلشؿ ،لتكا   توًزػزة ك ػ  الكقػت الم لسػب مػف ًجػؿ سػتادـ بطًر
بلو ػػػل ة إلػػػ.  ػػػركرة كجػػػكد ج ػػػلز  .الالجشػػػًفم مػػػة كحسلسػػػة  ق ػػػًة  ق ػػػًة تجػػػله الػػػدكل  المكقػػػؼ

ًمػل ف تكاجػده  ػ   جمًػعمثؿ الضوب ال لسطً      ًي مف ق ًة الالجشًف  ان كحدمي  لن دبلكملس  ًحمؿ مكق 
 الدااؿ كالالرج 

ػػػز المكقػػػؼ مدًػػػدة  ػػػ  اآللًػػػلت التػػػ  ً بغػػػ  ًف تقػػػك  ـ ب ػػػل الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة مػػػف ًجػػػؿ توًز
ػػػدة كالمسػػػل دة لتلػػػؾ الق ػػػًة ،كاسػػػتثملر القػػػرارات ،الػػدكل  تجػػػله ق ػػػًة الالجشػػػًف ، كالمكاقػػؼ الدكلًػػػة المًؤ

 :م  ل

 ملػ. الق ػلًل ال لسػطً ًة الرشًسػةك  الالجشػًف ق ػًة ت ػكف فً بداًػةن تلػؾ اآللًػلت   ػ  صػدارةًتت    4
ػػلت سػػلـ ًكف ت ػػكف كا ػػحة كجلًػػة  ػػ  البر ػػلم   ،ال لسػػطً ًة كالدبلكملسػػًة السًلسػػًة ا ج ػػدة ًكلًك

 ،، ًكف ت ػػكف ًحػػد ا  ػػداؼ السًلسػًة كالدبلكملسػػًة التػػ  تسػػو. إلػػ. تحقًق ػػلالسًلسػ  كالت لك ػػ 
ػػػػة غًػػػػر رشًسػػػػقػػػػدـ تي ًكف و  لومػػػػؿ ملػػػػ. ترتًػػػػب البًػػػػت ك ػػػػذا ًتطلػػػػب اة، ملً ػػػػل مك ػػػػكملت ثل ًك

 ،تجػله ق ػًة الالجشػًفكتب   استراتًجًة كط ًػة  ،كتكحًد المكقؼ ال لسطً   ،ال لسطً   الداال 
ػػػة الصػػػة تجػػػله  ػػػذه الق ػػػًة، ًك ضاصػػػًة  لسػػػطً ًة ري  ،زبًك حػػػ ،و ًف ً ػػػكف ل ػػػؿ  صػػػًؿ ًؤ

الدكلًػة  ـالوربًػة ً ـسكاق ال لسطً ًة ً كالمقترحلت المضلًرعكبللتلل  ًجب قطع الطًرؽ مل.  ؿ 
  لق ًةلتص ًة  ذه ا دمتقي  الت 

 ،ممل ػػل بًوػػة ػػ  ط الوػػللـ دكؿ دبلكملسػػًلت بػػلق  مػػفً بغػػ  ًف تاتلػػؼ  ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة  1
تتاذ ض الن كطرح ل للق لًل كالثكابت الكط ًة ال لسطً ًة كمل. ًرس ل ق ًة الالجشًف، كو بد ًف 

 ل ػػل ،  لحًػػة دبلكملسػػًة   ػػل غًػػر تقلًػػدم ًاتلػػؼ مػػف ا ضػػ لؿ الدبلكملسػػًة المتوػػلرؼ ملً ػػل، 
 الضػوب مول ػلة  قػؿ  ػ  تتمثػؿ ،بللػدكؿ الالصة التقلًدًة الدبلكملسًلت مف مغلًرة كظلشؼ ًكدكار

 الوػػػللـ إلػػػ. كالمولكمػػػة الصػػػكرة مبػػػر كالضػػػتلت الػػػدااؿ  ػػػ  تكاجػػػده م ػػػلطؽ جمًػػػع  ػػػ  ال لسػػػطً  
 الق ػًة حػكؿ الالطشػة السًلسًة كالمدر لت ،الم ل ًـ تغًًر ًجؿ مف الدكل  كالمجتمع ،الالرج 

 مبػػر المل ػػًة كالوقػػكد السػػ كات اػػالؿ ترسػػًا ل "اوسػػراشًل " اوحػػتالؿ اسػػتطلع التػػ  ال لسػػطً ًة
 مقلر ػػة مػػلدم غًػػر لن ضاصػػ للدبلكملسػػ  ال لسػػطً   ً بغػػ  ًف ً ػػكف  ،الماتل ػػة الدملشًػػة ًج زتػػل
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 ًك سًلسة مف التوبًر مف ً ثر كطف ق ًة مف بللتوبًر ًقكـ ًف ملًلك  ،اآلاًرف بللدبلكملسًًف
  ـ: مقابمة(4/4/2016)شراب  ًكون ًكاًران  ال لسطً   الضوب مثؿ، كًجب ًف ًي قرار ًك مكقع

ملػػ.  الدبلكملسػػًة المؤسسػػلت ًك السًلسػػًة بللقًػػلدة ممثلػػة ال لسػػطً ًة لدبلكملسػػًةاًف تومػػؿ ًجػػب   1
ظ لر ػػػػ ،ال لسػػػػطً ًة الولمػػػػة السًلسػػػػة  ػػػػ  الالجشػػػػًفق ػػػػًة  اسػػػػتولدة  للق ػػػػًة  جػػػػك ر كلػػػػب لكا 

 ،ًكون كحػػد مي  كط ػػ  مكقػػؼ ملػػ. تت ػػاملػػ. المسػػتكل الػػدكل ، ك ػػذا ًتطلػػب م  ػػل ًف  ال لسػػطً ًة
   ػلؾ  ،ال لسػطً ًة الق ػًة  ػ  كالاطًػر الم ػـ الملػؼ  ػذا مػع بللتولمػؿ كاوست راد او  راد كمدـ

 ًرادت إذا ثلبػػػت ًكم ،ال لسػػػطً ًة ثكابػػتال مػػػف لن ثلبتػػ  ك  ػػػل الق ػػػًة  ػػذه مػػػف مػػلـ كط ػػػ  مكقػػؼ
 مػػلـ كط ػػ  كاجتمػػلع ،احت ػػلف ال  ػػل ً ػػكف ًف ًجػػب موػػل التولمػػؿ ال لسػػطً ًة السًلسػػًة القًػػلدة

  ـ: مقابمة(30/3/2016)محسيف  

كالمجػػللس  ،كالم ظمػػلت ،تصػػدًر ق ػػًة الالجشػػًف دكلًػػلن، كك ػػو ل ملػػ. ًج ػػدات الػػدكؿ الصػػدًقة  1
الدكلًة الماتل ة التلبوة لرمـ المتحدة كغًر التلبوة، لتض ًؿ قكل  ػلغطة ملػ. الػدكؿ ا طػراؼ 

كتػذ ًر الوػللـ ب ػل  ػ   ػؿ  ،ث تبق.  ذه الق ًة مكجكدة كحل رة ملػ. الطلكلػةًذات الوالقة بح
ػة كملدلػة ل ػل ك ػؽ القػرارات الدكلًػة ذات الوالقػة التػ  تؤ ػد حق ػـ  لحظة، للبحث مػف حلػكؿ جذًر

  : مقابمة(28/3/2016)المدلؿ  ال جرة الت  ق ك ل  س كات   الوكدة إل. دًلر ـ كتوًك  ـ مف 

كا  ملم ل إل. مدًد  ،اوست لدة مف حصكؿ  لسطًف مل. ص ة م ك مراقب    ا مـ المتحدة  5
ؿ جلموة كالومؿ بللتولكف الدكل  مف اال  ل،كت وًلالم ظملت الدكلًة    تحًرؾ ق ًة الالجشًف 

الػػػػدكؿ الوربًػػػػة كم ظمػػػػة التوػػػػلكف اوسػػػػالم ، كدكؿ مػػػػدـ او حًػػػػلز    كغًر ػػػػل مػػػػف الم ظمػػػػلت 
دكلًػػػة جدًػػػدة لصػػػلل  ق ػػػًة كمكاقػػػؼ ًممًػػػة ك كالمؤسسػػػلت الدكلًػػػة، مػػػف ًجػػػؿ استصػػػدار قػػػرارات 

كمػػدـ تغًًػػر صػػ ت ـ  الجشػػًف كحقػػكق ـ  ،الالجشػػًف، ًك قػػرارات للمحل ظػػة ملػػ. حقػػكؽ الالجشػػًف
حتػ. لػك حصػؿ بو ػ ـ ملػ. ج سػًة الدكلػة  ،ر القلبلة للتصرؼ  ػللوكدة إلػ. دًػلر ـا صًلة غً

و حػؿ للق ػًة ً ػل ك ػك  ،لتثبًػت ر ػف ًكسػلس م ػـ : مقابمػة(28/3/2016)المػدلؿ   قًـ  ً ػلالت  ًي 
  ال لسطً ًة دكف حؿ ق ًة الالجشًف

بػػة الػػدكاشر  ػػ  تتحػػرؾ ًف ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة ملػػ. ًجػػب  9  التػػ  ال لسػػطً   الضػػوب مػػف القًر
 دكلػػة 59   ػلؾإف  حًػػث ،كاوسػالمًة الوربًػػة الػدكؿ الصػػة ال لسػطً   المكقػػؼ تتب ػ. ًف م ػفًي 

 لن قًك ان ك  كذ ان تتثًر  ض ؿتي  ًف م فًي ك  الالجشًف ةًق  مف ال لسطً   المكقؼ سل دتي  كا وسالمًة مربًة
 اوتحػلد ًك ،المتحػدة ا مػـ ًك ،ا مػف مجلػس مثػؿ الدكلًػة المحل ؿ دااؿ الالجشًف ق ًة لصلل 

 بوػػض ًكف الصػػة ، ػػذه الق ػػًة حمػػؿ  ػػ  كحًػػدان  ال لسػػطً   الجل ػػب ًبقػػ. و حتػػ. ا كركبػػ ،
 ،كمصػػر ،كالوػػراؽ ة،كسػػكًر ،لب ػػلف  ػػ   مػػل الق ػػًة  ػػذه كتبوػػلت تػػدامًلت تتحمػػؿ الوربًػػة الػػدكؿ

  ـ: مقابمة(11/5/2016)حمد   الالً  كدكؿ كا ردف،
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ق ػػػػًة الالجشػػػػًف إلػػػػ. ج ػػػػد دبلكملسػػػػ   لسػػػػطً   متمًػػػػز مػػػػدمـك بج ػػػػد مربػػػػ  تحتػػػػلج كبللتػػػػلل    9
سػػالم  كم ظمػػة التوػػلكف اوسػػالم   ،بحًػػث تبقػػ.  ػػذه الق ػػًة ملػػ. ًج ػػدة الجلموػػة الوربًػػة ،كا 

 ،مف مالقلت إقلًمًة كدكلًة إل. المحل ؿ الدكلًػة ف   تحمال ل بمل ًمتل ل الماتل ة مؤسسلت ملك 
كتجدًػػػد ل لم ح ػػػل ضػػػرمًة ً ثػػػر قػػػكة  ،ًػػػد القػػػرارات الالصػػػة بػػػللالجشًفكا مػػػـ المتحػػػدة كًوًػػػدا تت 

  : مقابمة(15/5/2016)يكسؼ  

لجلموػػػة ل ماتصػػػةدكاشػػر    ػػػلؾ ً ػػكف ًف بلتجػػػله تػػدمـً بغػػ  ملػػػ. الدبلكملسػػًة ال لسػػػطً ًة ًف ك   9
  ػػـٌ  تحمػػؿك كت ػػتـ ب ػػل  ال لسػػطً ًة الالجشػػًف ق ػػًةتحت ػػف  كم ظمػػة التوػػلكف اوسػػالم  ،الوربًػػة

 مربػػ   مكقػػؼ الدكلًػػة كالقل ك ًػػة ،او سػػل ًة كالمؤسسػػلت ،المحل ػػؿ إلػػ. صػػدر لكتي  ،الق ػػًة  ػػذه
 مػف الدكلًػة المحل ػؿ  ػ  م  ػردًف فك ال لسطً ً ًتحدث و ًفًم   لسطً  ،  مكقؼ كلًسمكحد 
 بحلجػة  ػذاك  ،  ػؿ الوربػ  المجتمػع قبؿ مفالحدًث مف  ذه الق ًة  ًجب بؿ ؛الالجشًف ق ًة
 .ـ: مقابمة(30/3/2016)محسيف   رسم مرب   احت لفإل. 

  ػػ كاوسػػت لدة م  ػػل  كالدبلكملسػػًة السًلسػػًة كالوكلمػػة كالمولكمػػلت ، الت  كلػػكج  التطػػكر ؼًػػتكظ  6
 الدبلكملسػػ  الومػػؿ بًشػػة تطػػكر سػػل ـ  قػػد ؛الالجشػػًف ق ػػًة لادمػػة ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  الومػػؿ

 المػؤتمرات  ػ   للمضػلر ة كاآللًػلت ،كالكسػلشؿ ،ا دكات  ػ  ً ثر كت كع ،م لكرة  لمش تلحةإ   
 مؤسسػػػػلت دكر ت وًػػػػؿ ملػػػ. كالومػػػػؿ االل ػػػل، مػػػػف الالجشػػػًف ق ػػػػًة كطػػػرح ،كاوقلًمًػػػػة ،الدكلًػػػة

ػػػلرات كت ظػػػًـ الوػػػللـ، دكؿ  ػػػ  او سػػػل ًة كالقل ك ًػػػة ،الحقكقًػػػة كالمؤسسػػػلت ،الػػػدكل  المجتمػػػع  ًز
 كت  ًػذ كق ػًت ـ، مول ػلت ـ ملػ. لالطػالع الالجشػًف لماًمػلت كمرمكقػة ،كاز ػة دكلًػة لضاصًلت

 للمجتمػع ق ًت ـ لضرح ،الماتل ة الوللـ دكؿ إل. ًكسر ـ الالجشًف مف  مداد ًزلرات ًك رحالت
 المػزامـ كت  ًػد ،كت سػًر ،تك ػً  ًجػؿ مػف الم ػً ة الػدكؿ  ػ  الًرم قلدة مع كالتكاصؿ الدكل ،

 .ـ: مقابمة(4/4/2016)شراب   الالجشًف بق ًة المتولقة "اوسراشًلًة"

ًك  ،كمػدـ اللجػكق ،كغًػر قلبػؿ للتػردد ،كحلزمػلن  ،المكقػؼ  ػ  الم لك ػلت ً بغػ  ًف ً ػكف كا ػحلن   42
ك ذا  ،ال لسطً   المكقؼ  وؼًي   ف ذلؾ جتًزة ًك حلكؿ ك مًة    ل ةالبحث مف اًلرات مي 

ًتمسػؾ  كط ػ  إجملع مل. مب ًة الالجشًف لق ًة بلل سبة ةكا ح لسطً ًة كرؤًة  لن مكق ًتطلب 
ػػبوػكدة الالجشػػًف إلػ.   ملػػ.ًممًػة تػػ ص  قػػراراتو    ػلؾ ًكف سػػًمل ،م  ػل  يجػػركا التػػ  را ـكقيػ د  ـمي

 .ـ: مقابمة(11/5/2016)حمد   كا   بض ؿ ذلؾ

إلػ. إبػراز كا مًر ًة السلبقة التػ  ت ػدؼ  "اوسراشًلًة"المحلكوت ك رض  ،الحذر مف إملدة ت رار  44
 ، تػلش  مػل سيػم. بػللربًع الوربػ  مبر اسػتغالؿً  ل ق ًة إ سل ًة ق ًة الضوب ال لسطً   مل. 

 ،كاوسػالمًة ةاسػتثملر المكاقػؼ الوربًػل رض حلكؿ لتص ًة ق ػًة الالجشػًف، كبللتػلل  و بػد مػف 
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ػػػػػػػػدةالمي كا كركبًػػػػػػػػة   سػػػػػػػػل دة لق ػػػػػػػػًة الالجشػػػػػػػػػًف للكقػػػػػػػػكؼ  ػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػل  ػػػػػػػػذه المحػػػػػػػػػلكوت كالمي  ،ًؤ
   : مقابمة(29/3/2016)البطش  

ض التػػ  تت ػػل . مػػع ،ر ػػض  ػػؿ المبػػلدرات التػػ  ت ػػدؼ إلػػ. تجل ػػؿ حػػؽ الوػػكدة  41 الضػػرمًة  كالتوػػًك
   ػػػػـ تكقػػػػؼ الجل ػػػػب ال لسػػػػطً   مػػػػف إطػػػػالؽ المبػػػػلدرات كالتصػػػػًرحلت التػػػػ  ًي ، ك ػػػػركرة الدكلًػػػػة
 مبػػػلدرة  ةة ًًػػػقضػػػكم ل ،ًك قبػػػكؿ حلػػػكؿ كسػػػط ت لك ػػػًة  ًػػػل ،ت ػػػلزؿ مػػػف حػػػؽ الوػػػكدة   ػػػلًم  ػػػل 

  الدكلًػػػػة مػػػػع القػػػػرارات طػػػػرح مػػػػف م طلػػػػؽ الحقػػػػكؽ الكط ًػػػػة ال لسػػػػطً ًة الولًػػػػل كمػػػػدل تطلبق ػػػػلتي 
 .(18: 2007)عمرك  

ػػة ،ككسػػلشؿ ،كبػػرام  ك ػػع اطػػط اسػػتراتًجًة تضػػتمؿ ملػػ. ً ػػداؼ كا ػػحة كدقًقػػة،  41  ،ًكدكات قًك
مالمًػة  دبلكملسًة حمالتكمؤثرة ك لملة، ًيرصد ل ل مكاز لت مللًة  ل ًة مف ًجؿ ت  ًذ   دكلًػةكا 

 ،صػػػدًقة دكؿ بدبلكملسػػػًلتكاوسػػػتول ة  ،الالجشػػػًف ق ػػػًة مػػػع الوػػػللم  الت ػػػلمف ًضػػػ لؿ لتكسػػػًع
بدامًػػة للتػػتثًر مت كمػػة ًسػػللًبكاسػػتاداـ  ،دكلًػػًف كمتاصصػػًف بابػػراقك   الػػدكل  المكقػػؼ ػػ   كا 

 .الالجشًف ق ًة تجلهكتوًززه 

ػز المكقػػؼ لػدل الدبلكملسػًة ال لسػطً ًة لًضػ لؿ ًك ػكاع الدبلكملسػًلت المتلحػة  جمًػعؼ ًػتكظ  41 توًز
 ،الثقل ًػػةك  ،كالدبلكملسػػًة الولمػػة ،ًك التقلًدًػػة ،الث لشًػػةالػػدكل  تجػػله ق ػػًة الالجشػػًف  للدبلكملسػػًة 

كملسػًة دبل، ك المػؤتمرات الدكلًػةك ، دبلكملسػًة الم ظمػلت الدكلًػةو ،ًك دبلكملسًة اومالـ ،كالضوبًة
 ،كالتحلل ػلتدبلكملسًة الم لسػبلت و، البوثلت الدبلكملسًة الالصةك  ًك الدبلكملسًة المبلضرة ،القمة

  دبلكملسًة ا زملت، ك الدبلكملسًة اوقتصلدًةك 

ر مسػػتمر بضػػ ؿ ال لسػػطً ًة الدبلكملسػػًة تسػػو.و بػػد ًف   45 ًكف تومػػؿ  ،بػػل كاورتقػػلق ،ًداش ػػل لتطػػًك
، ًكف ال لسطً ًًف الالجشًف ظركؼ حكؿ وللم الك  قلًم او مستكلال مل. الولـ الكم   ضر مل.

 ،الػدكل  الصػوًد مل. كقل ك ًلن  ،كسًلسًلن  ،إمالمًلن  الالجشًف بحؽ "إسراشًؿ" جراشـ كت ضؼ ،كاجلتي 
 ،ال لسػػطً ًًف الالجشػػًف حقػػكؽ مػػف الػػدكل  للمجتمػػع ال ل ًػػة ال لملػػة كالحقػػلشؽ المولكمػػلتقػػدـ كتي 

 .ق ًت ـ كمدالة

 الالجشػػػًف ق ػػػًة لطػػػرح دكلًػػػة مػػػؤتمرات لوقػػػد بللػػػدمكة ال لسػػػطً ًة الدبلكملسػػػًةً بغػػػ  ًف تبػػػلدر   49
كتقدًـ الرؤًة ال لسطً ًة لحؿ  ذه الق ًة طبقلن لقرارات الضرمًة الدكلًػة التػ  تؤ ػد  ،ال لسطً ًًف

ض الالجشًف   مل. حؽ الوكدة كتوًك

 كالوالقػػلت ،كالسًلسػػة ،القػػل كف  ػػ  كماتصػػًف ،ابػػراق مػػفم ك ػػة  ماتصػػة كلجػػلف ًج ػػزة تضػػ ًؿ  49
، كاوسػػػػت لدة مػػػػف الجللًػػػػلت ال لسػػػػطً ًة كاوحصػػػػلق ،كالجغرا ًػػػػل ،كاوقتصػػػػلد ،كاومػػػػالـ ،الدكلًػػػػة

كالكوًػلت المتحػدة لمالطبػة الػًرم  ،سػًمل  ػ  ًكركبػل ،الوػللـ دكؿ  ػ  ال لملػةكالوربًة كاوسػالمًة 
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مالمًػػلن  -ؾ الػػدكؿ  ػػ  تلػػ المػػد   المجتمػػع كم ظمػػلتكقػػلدة الػػًرم  ،الوػػلـ مػػف ًجػػؿ  -سًلسػػًلن كا 
لصػلل   ػ  سًلسػلت  ػذه الػدكؿ التػتثًر ك  ،ك ضؼ جراشم ل مف ج ػة ،"اوسراشًلًة"دحض المزامـ 
 مف ج ة ًارل  ق ًة الالجشًف

 ق ػػًة حػػؿ ًجػػؿ مػػف لل ػػغط الج ػػكد تكحًػػد ًجػػؿ مػػف كالرسػػم  الضػػوب  ًًفالمسػػتك  بػػًف الت سػػًؽ  49
 119 ك 111 كالقػػراًرف ،461 قػػرار بػػًف كالػػربط الدكلًػػة، الضػػرمًة قػػرارات ًسػػلس ملػػ. الالجشػػًف

 .(18: 2007)عمرك   ال لسطً ًة للق ًة تسكًة ك ل ًسلسلن  ًة 

 الالصػػػة القػػػرارات ت سػػػًر  ػػػ  الدبلكملسػػػ  الج ػػػلز دكر  ػػػ  إبػػػداع إلػػػ.ق ػػػًة الالجشػػػًف بحلجػػػة   46
 ،ات المتولقػة بػللالجشًفالقػرار   سػرتي  "إسػراشًؿ"، سػًمل ًكف الق ػًة  ػذه ًاػدـ بمػل الالجشػًف بق ًة

 ،رؤًتػل ًاػدـ بمػل القػرار ً سػر قػد الػدكل  المجتمػع ك ذلؾ رؤًت ل، ًادـ بمل 461 كالصة القرار
 تمثػػؿً ال لسػطً   الدبلكملسػ  الج ػلزالتػ  و بػد ًف ًقػـك ب ػػل  الم مػػة الكظػلشؼ ًحػد كملًػل؛  ػ ف

  ال لسػػػػػػػػطً ًًف الالجشػػػػػػػػًف ق ػػػػػػػػًة مل ًػػػػػػػػة مػػػػػػػػع ًت ػػػػػػػػؽ ت سػػػػػػػػًران  الدكلًػػػػػػػػة القػػػػػػػػرارات ت سػػػػػػػػًر  ػػػػػػػػ 
ًك استصػػدار قػػرارات كا ػػحة كحلسػػمة كملزمػػة لتحقًػػؽ حػػؽ الوػػكدة  ـ: مقابمػػة(4/4/2016)شػػراب  
  : مقابمة(31/3/2016)عدكاف   لالجشًف

مػلدة ترتًػب البًػت   12 ت وًؿ م ظمة التحًرر كتجدًد ل مف االؿ  ـ جمًع ال صلشؿ ال لسػطً ًة، كا 
  : مقابمة(31/3/2016)عدكاف  ال لسطً  ال لسطً   لًيمثؿ ال ؿ 

ػػر ال لسػػطً ًة  اػػذ  داشػػرةإمػػلدة ت وًػػؿ كبػػث ركح الحًػػلة  ػػ    14 ضػػشكف الالجشػػًف  ػػ  م ظمػػة التحًر
دكر ػػل الحقًقػػ  كال ولػػ   ػػ  تمثًػػؿ ق ػػًة الالجشػػًف ال لسػػطً ًًف، كر ػػد ل بػػللابراق كالماتصػػًف، 

ب ػل ملػ. ً مػؿ  الم كطػة م ملت ػلق كرصد مكاز لت مللًة حقًقًػة ل ػل لتػتم ف مػف ًدا ،كتاصًص
 جمًػػػع، بلو ػػػل ة إلػػػ. دمػػػـ  ل ػػػة كجػػػل بمػػػل ًاػػػدـ ق ػػػًة الالجشػػػًف  ػػػ  م ػػػلطؽ تكاجػػػد الالجشػػػًف
ك ػػ   ثًػػرة ملػػ. السػػلحة   ل،كتضػػجًوالم ظمػػلت كال ًشػػلت ال لسػػطً ًة الم تمػػة بضػػشكف الالجشػػًف 

 ممل ل ف  ق ظـ كًي ال لسطً ًة، كالومؿ مل. تكحًد ل تحت إطلر كاحد ًي 

ج ػزة، ًومػؿ  ًػل ابػراق  ػ  ا  لف تيضػ ؿ داشػرة الالجشػًف ج ػلزان مػف ًقػك تللك ع السلًـ ًق ػ  بػ 
 ،كالبحػػػػػكث ،كاومػػػػػالـ ،كاوقتصػػػػػلدًة ،كاوحصػػػػػلشًة ،كالجغرا ًػػػػػة ،كالسػػػػػ ل ًة ،الضػػػػػشكف القل ك ًػػػػػة

 ػػػ   ػػػؿ مثػػػؿ تي كسًلسػػػًة مػػػف  ػػػؿ مك ػػػكع، ًكف  ،كالوالقػػػلت الدكلًػػػة، ًكف تيصػػػدر ًكراقػػػلن حقلشقًػػػة
ػػؽ لجػػػلف  المػػؤتمرات ًك ػػكف ل ػػػل اتصػػلؿ كثًػػؽ كمسػػػتمر بػػللالجشًف  ػػػ  الػػكطف كالم  ػػ  مػػػف طًر

ك ػ   ػػؿ المحل ػؿ الدكلًػػة  ، تابػػة ذاتًػلن، كً ػػكف ل ػل صػػكت  ػ  السًلسػػة الوربًػة كالدكلًػػةمحلًػة مي 
  (124-123: 2007)أبك ستة   الضوبًة كالرسمًة
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ًف ت ع ق ػًة الالجشػًف ملػ. ًج ػدت ل    الالرج ال لسطً ًة كالق صلًلت  ،ًجب مل. الس لرات  11
ثلرت ػػل  ػػ  جمًػػع ا كقػػلت كالم لسػػبلت الكط ًػػة  م لسػػبة ذ ػػرل ال  بػػة ت  ًػػذ جملػػة مػػف ، كذلػػؾ بكا 

 ،كملمًػػلن وستح ػػلر ل ذ  ًػػلن لػػدل ضػػوكب الوػػللـ ،كثقل ًػػلن  ،ال ضػػلطلت كال وللًػػلت الماتل ػػة سًلسػػًلن 
 .: مقابمة(15/5/2016)يكسؼ  كتذ ًر ـ ب ل     ؿ كقت 

 ،مراسػػالتًف تيرسػػؿ السػػ لرات ال لسػػطً ًة  ػػ  جمًػػع الػػدكؿ التػػ  تتكاجػػد  ً ػػل  مػػل ً بغػػ  ملػػ.   11
ػػػػػػػة كتقػػػػػػػلًرر  كزارات الالرجًػػػػػػػة  ػػػػػػػ  تلػػػػػػػؾ الػػػػػػػدكؿ حػػػػػػػكؿ ًك ػػػػػػػلع إلػػػػػػػ.  كبضػػػػػػػ ؿ مسػػػػػػػتمر ،دكًر

  تػػػػػػػػػػػػذ ًر بػػػػػػػػػػػػللقرارات ا ممًػػػػػػػػػػػػة ذات الوالقػػػػػػػػػػػػة بق ػػػػػػػػػػػػًة الالجشػػػػػػػػػػػػًفللك   ـ،ًكحػػػػػػػػػػػػكالالالجشػػػػػػػػػػػػًف 
 .: مقابمة(15/5/2016)يكسؼ  

 مػف كحصػلر ل غػزةمف  د لمل تتحرؾ الت   تلؾ الدكلًة الجمل ًًرة التحر لت استثملرًجب   مل  11
 قػرارات ملػ. سػت دةمي  بكصػ  ل ق ػًة ال لسػطً ًًف الالجشػًف ق ػًة لصلل  للتحرؾ تكجً  ل االؿ
  دمػػػػػػػـملػػػػػػػ.  سػػػػػػت دةمي مػػػػػػػف ال لحًػػػػػػة القل ك ًػػػػػػػة، كمػػػػػػػف ال لحًػػػػػػة او سػػػػػػػل ًة  المتحػػػػػػدة ا مػػػػػػػـ مػػػػػػف

 الالجشػًف ق ػًة  لقضػت التػ  ج ًػؼ  ػ  او سػلف حقػكؽ م ظمػة مثػؿ المتوػددة الدكلًة الم ظملت
 .ـ: مقابمة(10/5/2016  العجرمي)
 ،بػػللكطف تػػربط ـ ا ج بًػػة ـً الوربًػػة الػػدكؿ  ػػ  سػػكاق الاػػلرج  ػػ  الم جػػًرف تػػربط آلًػػلت ك ػػع  15

 المجتموػػػلت ةكالصػػػ ، ً ػػػل قًمػػػةالمي  المجتموػػػلت  ػػػ  كالثللػػػث الثػػػل   الجًػػػؿ ا ػػػدملج مػػػف كتم ػػػع
 .(19: 2007)عمرك   ً بر بض ؿ ا كركبًة

  لسػطًف كبوثػلت ،سػ لرات اػالؿ مػفكالبرلمل ػلت  ،كالح كمػلت ،ا حػزابالتكاصػؿ مػع و بد مػف   19
ت  ًػػػذ قػػػرارات بمػػػف ًجػػػؿ ال ػػػغط ملػػػ. المجتمػػػع الػػػدكل  لتحمػػػؿ مسػػػشكلًلتل  ل ػػػة  ػػػ  دكؿ الوػػػللـ 

مػع التت ًػد كالتر ًػز ملػ.  ،461، ك   صدارت ل القرار بق ًة الالجشًف ةالضرمًة الدكلًة المتولق
 ،الغربًػػػة ال ػػ ة .إلػػ كلػػًس م  ػػل  يجػػركا التػػ كدًػػلر ـ  ًرا ػػً ـ لػػ.الالجشػػًف  ػػ  الوػػكدة إ حػػؽ

  غزة كقطلع

 ،دمػػػلكلر ػػػع ب الدكلًػػػة القػػػكا ًف اوسػػػت لدة مػػػفاوسػػػتول ة بابػػػراق  ػػػ  القػػػل كف الػػػدكل  مػػػف ًجػػػؿ   19
 ذا مف  ،الالجشًف بت جًر جراشم ل مل. "إسراشًؿ" لمقل لة الدكلًة المحل ـ إل. ق لشًة كض لكل

لزام ػػػل بت  ًػػػذ القػػػرارات ا ممًػػػة ذات الوالقػػػة بق ػػػًة  ،كمػػػف ج ػػػة ًاػػػرل ال ػػػغط ملً ػػػل ،ج ػػػة كا 
 .461الالجشًف سًمل القرار 

 ،ًسػػللًب ًسػػتادـ ًف ال لسػػطً   الم ػػلكض كالصػػة ،ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  الج ػػلز ملػػ. ًجػػب  19
 ًًػة  ػ  الت ػلكض طلكلػة ملػ. الالجشػًف ق ػًة لطػرح مت كمػة ت لك ػًة كت تً ػلت ،كاستراتًجًلت

  جدًدة م لك لت
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  تسػػػػو. ًف ًجػػػػب بػػػػؿ ،461 بػػػػللقرار تمسػػػػ  ل تػػػػردد ال لسػػػػطً ًة الدبلكملسػػػػًة ؿظػػػػت ًف ً  ػػػػ  و  16
قػة كت سػًره ،القػرار  ػذا تت ًػد ًجػؿ مػف  لملة آلًلت ك ع إل. ض الوػكدة حػؽ تثبػت بطًر  كالتوػًك

قت ػػػػػػػػػل تي سػػػػػػػػػره اوحػػػػػػػػػتالؿ دكلػػػػػػػػػة ًكف سػػػػػػػػػًمل ،موػػػػػػػػػلن  قتػػػػػػػػػل ًي سػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػدكل  كالمجتمػػػػػػػػػع ،بطًر   بطًر
 .: مقابمة(15/5/2016)يكسؼ  

 مػع مالقلت ػلًف تتحرؾ كتستثمر  المد   المجتمع م ظملت ك ذلؾ ،المقلكمة  صلشؿً بغ  مل.   12
 ،القل ك ًة كال قلبلت ،او سلف حقكؽ مف الد لع م ظملت مف الوللـ دكؿ    مثًالت ل كمع ،الدكؿ

  ػػػؿ   ـ: مقابمػػػة(10/5/2016  العجرمػػػي) كغًر ػػػل ،الوللمًػػػة الطػػػالب كاتحػػػلدات ،الومػػػلؿ ك قلبػػػلت
مػػع الػػدكؿ التػػ  تدممػػل، ًسػػتطًع اسػػتثملر ل مػػف ًجػػؿ كاتصػػلوت  صػػًؿ  لسػػطً   لدًػػل مالقػػلت 

 ق ًة الالجشًف توًزز المكقؼ الدكل  تجله 

ينبغي عمى السفارات الفمسػطينية القيػاـ بيػا لتعزيػز المكقػؼ الػدكلي تجػاه مياـ كأنشطة 
 قضية الالجئيف

للوالقػػػػلت ـ 4694لوػػػػلـ اوسػػػػت لدة مػػػػف اومتًػػػػلزات الدبلكملسػػػػًة التػػػػ   صػػػػت ملً ػػػػل ات لقًػػػػة  ً ػػػػل   4
ػد الدبلكملسػًة للبوثػة اوتصلؿ حًرةالصة اومتًلز المتولؽ ب ،الدبلكملسًة  حًػث: الدبلكملسػ  كالبًر

ػػػػة كتصػػػػكف لةسػػػػتقبً المي  الدكلػػػػة تسػػػػم : "ًف ملػػػػ.( 4 19) رقػػػػـ ملدت ػػػػل  ػػػػ   ً ػػػػل ات لقًػػػػة تػػػػ ص  حًر
حػػؽ ،الرسػػمًة ا غػػراض ل ل ػػة البوثػػة اتصػػلوت  مػػع ك ػػذلؾ ح كمت ػػل مػػع اتصػػلوت ل  ػػ  للبوثػػة ًك
 كبمػل ب ػل، الصػة ؿلاتصػ كسػلشؿ تستومؿ ًف جدتكي  حًثمل ل ل التلبوة كالق صلًلت ا ارل البوثلت

 ًف للبوثة ًحؽ و ل ف"الضً رة"،  الرقمًة ًك ،الرمًزة كالرسلشؿ ،الدبلكملسًة الحقلشؽ  حلمل ذلؾ   
 تػػك ًرامتًػػلز اوسػػت لدة ك ػػذلؾ  (1)"لةسػػتقبً المي  الدكلػػة بمكا قػػة إو وسػػل ًلن  ج ػػلزان  تسػػتومؿ ًف ًك قػػًـتي 

  ً ة مي ال الدكلة إقلًـ    الت قؿ حًرةك  ،كس ر ـ ،الدبلكملسًًف وقلمة الالزمة التس ًالت
المضػػلر ة  ػػػ  اللقػػػلقات، كاوجتملمػػلت، كال ػػػدكات، كالمػػػؤتمرات الرسػػػمًة، كغًػػر الرسػػػمًة التػػػ  ًػػػتـ   1

 الدمكة إلً ل مف قبؿ المؤسسلت الرسمًة، كغًر الرسمًة    الدكلة المستقبلة 
 .ق ًة الالجشًفإجراق اتصلوت، كمبلحثلت لوقد ات لقًلت، كمول دات لصلل    1
اتصلوت، كمحلدثلت رسػمًة كغًػر رسػمًة مػع المسػشكلًف كصػ لع القػرار  ػ  ح كمػة الدكلػة  إجراق  1

  ً ة، كالبوثلت الدبلكملسًة  ً ل، ك ذلؾ مع ال ًشلت، كالم ظملت اوقلًمًة كالدكلًة  ً ل المي 
ػة ب لسػطًفإقلمة الح الت    الم لسبلت الكط ًػة، كالدً ًػة الالصػة   5 ، كدمػكة الضاصػًلت اومتبلًر

  ق ًة الالجشًف ً ة، كاستثملر ل لضرح   الدكلة المي  

                                                      
(1)

  ـ4694ًبًرؿ  49ات لقًة  ً ل للوالقلت الدبلكملسًة المبرمة بتلًرخ  
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مقد اجتململت، كلقلقات دااػؿ السػ لرة مػع السػ راق، كرؤسػلق ا حػزاب، كالبرلمػل ًًف، كقػلدة الػًرم،   9
 ػً ة، كلقػلقات مػع رجػلؿ ا ممػلؿ، كرجػلؿ كالمؤسسلت، كمسػؤكل  كسػلشؿ اومػالـ  ػ  الدكلػة المي 

لق مرا ػػز ا بحػػلث، كغًػػر ـ مػػف الضاصػػًلت الكاز ػػة، كالمػػؤثرة الػػدًف، كالسًلسػػة، كالم  ػػًرف، كرؤسػػ
    المجتمع المد   

رسػلؿ المراسػالت ،إجراق اوتصػلوت ب ل ػة ًضػ لل ل  9 كغًػر  ، لتبػلت إلػ. المؤسسػلت الرسػمًةكالمي  ،كا 
  ق ًة الالجشًفالرسمًة    الدكلة الم ً ة  كزارة الالرجًة كرشلسة الكزراق كرشلسة الدكلة لضرح 

كالكط ًة الالصة بللدكلة الم ً ة، ك ذلؾ الالصة بدكؿ السػ راق  ،المضلر ة    الم لسبلت الدً ًة  9
 كاستثملر ل    التوًرؼ بق ًة الالجشًف      ذه الدكلة

ػػلرات الرسػػمًة كغًػػر الرسػػمًة مػػع سػػ راق الػػدكؿ ا اػػرل  6 كاسػػتثملر الصػػدقلت كالوالقػػلت  ،تبػػلدؿ الًز
 كالتوًرؼ ب ل  ق ًة الالجشًفالضاصًة    طرح 

إجػػراق م لقضػػلت كحػػكارات م تكحػػة مػػع ال قلبػػلت الومللًػػة كالم  ًػػة، كاتحػػلدات الطػػالب، كم ظمػػلت   42
الضػبلب كالمػًرة، ًكم ػلق البرلمل ػػلت، كا حػزاب، كال ػرؽ الًرل ػًة، ك ػػرؽ ال  ػكف الضػوبًة، كغًر ػػل 

 وبراز ق ًة الالجشًف كضرح ق ً ـ  مف الم ظملت ا  لًة غًر الح كمًة
كمكاقػع التكاصػػؿ  ت،اللسػ لر للمكاقع اول ترك ًػػة  ػاسػتثملر كسػلشؿ اوتصػلؿ الحدًثػػة ملػ. او تر ػت   44

 ق ًة الالجشًفاوجتملم  كاومال لت الممكلة لادمة 
قلمػػػة موػػػلرض   ًػػػة ،كمػػػؤتمرات ملمًػػػة ،ككرش ممػػػؿ ،ت ظػػػًـ  ػػػدكات، ك مقػػػد مػػػؤتمرات صػػػح ًة  41  كا 

 كط ًة 
مالمًػػػػة ثلبتػػػػة  ػػػػ  كسػػػػلشؿ اومػػػػالـ الوللمًػػػػة  ،ضػػػػراق مسػػػػلحلت إمال ًػػػػة  41 ذامػػػػلت صػػػػحؼ ك مػػػػف كا  ا 

، كا  تػلج مػكاد إمالمًػة ًك ػالـ مرشًػة ق ػًة الالجشػًف  ػلشًلت ل ضػر المػكاد اومالمًػة التػ  تاػدـ ك 
ذامًة  د ل حكؿ ق ًة الالجشًفكا   لتلؾ الكسلشؿ اومالمًة  كتزًك

جػراق مقػلبالت تل ًزك ًػةك  ،تصػدًر ًابػلرك  ، ضر مقػلوت  41 ذامًػة ،ا   ػ  كسػلشؿ اومػالـ كصػح ًة  ،كا 
لقػػػػلق محل ػػػرات م  جًػػػة، ك ً ةً ػػػالوللمًػػػة المرمكقػػػة  ػػػػ  الدكلػػػة المي  حػػػكؿ الالجشػػػػًف كوم  جًػػػػة  ،ا 

 ًكك لم ـ كمول لت ـ 
 ،ك ضػػػػر ل  ػػػػ  الم تبػػػػلت ،ق ػػػػًة الالجشػػػػًفك تػػػػب حػػػػكؿ  ،ك تًبػػػػلت ،كملصػػػػقلت ،إصػػػػدار  ضػػػػرات  45

 كمؤسسلت المجتمع المد      الدكلة الم ً ة  ،كالجلمولت
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ات  النتائج كالتكصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج كالتكصيات
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 أكالن: النتائج:
كالحلكؿ الماتل ة الت   ،او تملـ الدكل  بق ًة الالجشًف ال لسطً ًًف تمثؿ بمجمكمة مف المضلًرع  4

 ػػػذا  ل ػػػفقػػػدمت ل ج ػػػلت كدكؿ مػػػدة، تاتلػػػؼ  ػػػ  صػػػًلغلت ل كآلًلت ػػػل حسػػػب الج ػػػة التػػػ  تتب ل ػػػل  
  للقرارات الدكلًةك قلن  لك ر إل. درجة تك ًر حؿ جذرم كملدؿ ل ذه الق ًة  او تملـ لـ ًرؽى 

ة الالجشًف و تزاؿ حبران ملػ. المتولقة بق ً كمؤسسلت ل ،القرارات الم بثقة مف ا مـ المتحدة جمًع  1
لكوًػػلت ا المدمكمػة مػػف "إسػػراشًؿ"طًع  ػػرض  ػػذه القػرارات ملػػ. تكرؽ،  ف الم ظمػة الدكلًػػة و تسػ

 المتحدة ا مًر ًة كالمجتمع الدكل  

موظػػـ المضػػلًرع المتولقػػة بق ػػًة الالجشػػًف التػػ  قػػدمت ل الكوًػػلت المتحػػدة ا مًر ًػػة  ػػ  مضػػلًرع   1
كذلؾ ، وًدان مف قرارات الضرمًة الدكلًةب ،الرامًة إل. تص ًة  ذه الق ًة "راشًلًةاوس"تتب . الرؤًة 

ًًػػة  "إسػػراشًؿ"ك ػػ  مضػػلًرع و تيحمػػؿ  ،، ًك تقػػدًـ التوكً ػػلت بػػدؿ الوػػكدةمبػػر مضػػلًرع التػػكطًف
مػف إحػدل ً ػػـ ق ػلًل الك ػػع ال  ػلش   ػػ    لمسػؤكلًة ًاالقًػة ًك قل ك ًػػة، بػؿ تسػػو. إلػ. تالًصػػ

  لسطً ًة مستقبلًة  "إسراشًلًة"ًًة م لك لت 

 ػػػػوً ة تجػػػػله ق ػػػػًة  كركسػػػػًل اوتحلدًػػػػة ،السػػػػلبؽ كاوتحػػػػلد السػػػػك ًت  ،مكاقػػػػؼ الػػػػدكؿ ا كركبًػػػػة  1
، إذ لػػـ ت ػػف   ػػلؾ مضػػلًرع ًك مقترحػػلت كو تيوبػػر مػػف ا تمػػلـ ب ػػذه الق ػػًةالالجشػػًف ال لسػػطً ًًف 

ف طيرحت مثػؿ  ػذه المضػلًرع   ػ  ملػ. اسػتحًلق ممػزكج بػللاكؼ مػف الصة بق  ًة الالجشًف، كا 
ا مًر ًػػػة ملً ػػػل، بػػػؿ إف بو ػػػ ل  ػػػلف ًت ػػػلغـ مػػػع ا طركحػػػلت ا مًر ًػػػة  "اوسػػػراشًلًة"ردة ال وػػػؿ 

   ـكتوكً  لتص ًة  ذه الق ًة مبر مضلًرع تكطًف الالجشًف "اوسراشًلًة"

ػػػػدة لحقػػػػكؽ الالجشػػػػًف  ػػػػ  الوػػػػكدة ،كاوسػػػػالمًة ،مكاقػػػػؼ الػػػػدكؿ الوربًػػػػة  5  ،كدكؿ مػػػػدـ او حًػػػػلز مًؤ
ض ممػػل لحػػؽ ب ػػـ مػػف ً ػػرار ملدًػػة ػػة ،كالحصػػكؿ ملػػ. توػػًك ك  سػػًة، ل   ػػل تبقػػ. مجػػرد  ،كمو ًك

كاستاداـ الكسػلشؿ الم لسػبة لل ػغط كالتػتثًر ملػ.  ،بحلجة إل. ت وًؿ كبًل لت ،كتكصًلت ،مكاقؼ
 المجتمع الدكل  لراذ ب ل 

ػػز  ػػ  ال لسػػطً   الدبلكملسػػ  ا داق تلػػؼاا  9  بػػلاتالؼ الالجشػػًف ق ػػًة تجػػله الػػدكل  المكقػػؼ توًز
 قبػؿ مػل  تػرة  ػ  ال لسطً ًة  للدبلكملسًة  ال لسطً ًة الدبلكملسًة ب ل مرت الت  كالمراحؿ الظركؼ
ػػػر م ظمػػػة تتسػػػًس  ًدكات تمتلػػػؾ كلػػػـ كمػػػذ رات ك ػػػكد دبلكملسػػػًة  ل ػػػت  قػػػد رسػػػمًة ت ػػػف لػػػـ التحًر

 كحلكلػػت ج ػػكدان، بػػذلت  قػػد ذلػػؾ كرغػػـ الحقًقػػ ، الدبلكملسػػ  الومػػؿ غمػػلر  ػػ  للاػػكض دبلكملسػػًة
 ق ػػػًة لصػػػلل  الصػػػلدرة الدكلًػػػة القػػػرارات اسػػػتثملر تسػػػتطع لػػػـ ل   ػػػل الػػػدكل ، للمجتمػػػع الكصػػػكؿ
  461 القرار سًمل الالجشًف،
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  تصػبحت ـ،4691 ملـ التحًرر م ظمة تتسًس بود كا   بض ؿ ال لسطً ًة الدبلكملسًة تطكرت  9
 كحققػػت كجدًػدة، م مػة ًدكات كاسػتادمت اطػط،مي  بضػ ؿ كتومػؿ كا ػ ،  ػدؼ ل ػل ت ظًمػلن، ً ثػر

 ج ػػكدان  كبػػذلت ًكلكًلت ػػل، سػػلـ ملػػ. ـ4691 مػػلـ حتػػ. الالجشػػًف ق ػػًة ك ل ػػت  مدًػػدة إ جػػلزات
 كسػوت الالجشػًف، ق ػًة  ػم  ل كمف برمت ل، ال لسطً ًة الق ًة لضرح الدكلًة السلحة مل.  بًرة

 الجموًػػػة  ػػػ  الم مػػػة القػػػرارات مػػػف الودًػػػد استصػػػدار مػػػف كتم  ػػػت الػػػدكل ، المجتمػػػع تتًًػػػد ل سػػػب
ػػػر  ػػػ  ال لسػػػطً   الضػػػوب حػػػؽ تيؤ ػػػد التػػػ  المتحػػػدة لرمػػػـ الولمػػػة  القلبػػػؿ غًػػػر كحقػػػل مصػػػًره، تقًر

  1119 كالقرار ،1515  للقرار للتصرؼ

ـ غًػػػػرت مػػػػف سًلسػػػػلت ل كاسػػػػػتراتًجًلت ل 4661 – ـ4691الدبلكملسػػػػًة ال لسػػػػطً ًة اػػػػالؿ ال تػػػػرة   9
تحقًؽ ً دا  ل، كر زت مل. ب لق ل الالرجًة سًلست ل    الت تً ًة المزاكجة لستادمت استراتًجًة 

ػػػد مػػػف الوالقػػػلت مػػػع الػػػدكؿ الغربًػػػة سػػػران كمال ًػػػةن، كسػػػوت للح ػػػلظ ملػػػ. ذات ػػػل كالتوػػػلط  مػػػع  مًز
، 494ًؿ" كالقبكؿ بقرار التقسػًـ امتراؼ الم ظمة بػ "إسراش بودالظركؼ المحًطة ب ل، ك ك مل ًدل 

ػلت الدبلكملسػًة ال لسػطً ًةك  ،تراجع ق ًة الالجشًفإل.  ، حًػث ًك ػدا  ل حؽ الوػكدة  ػ  سػلـ ًكلًك
ضػػًر إلػػ. او تمػػلـ بق ػػًة لػػـ تظ ػػر ج ػػكد دبلكملسػػًة  لسػػطً ًة كا ػػحة بيػػذلت  ػػ   ػػذه المرحلػػة تي 

 كدكلًة تاص حؽ الوكدة كالالجشًف قرارات ًممًة كلـ تصدر  الالجشًف مل. المستكل الدكل ،

الج ػػلز الدبلكملسػػ  ال لسػػطً   د ًٌػػقى تى  ًكسػػلكبوػػد قًػػلـ السػػلطة ال لسػػطً ًة إثػػر التكقًػػع ملػػ. ات ػػلؽ   6
الت  ًجلت البحث    ق ًة الالجشًف إل. م لك ػلت  "اوسراشًل "مكقوة مع الجل ب بلوت لقًلت ال
ملػ. التحػدث مػف ق ػًة الالجشػًف ملػ. الصػوًد  الدبلكملسػًة ال لسػطً ًة تجرؤلـ ك ، الحؿ ال  لش 

 ،ًك ا دكات ،ًك تكظًػػػؼ الكظػػػلشؼ التقلًدًػػػة للدبلكملسػػػًة ،تسػػػاًرع لػػػـ تسػػػتط لالػػػدكل ،  مػػػل ً  ػػػ
     توًزز المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف لكالكسلشؿ المتلحة لدً 

ػػز المكقػػؼ الػػدكل  تجػػله ق ػػًة ًك اطػػة  ،ةاسػػتراتًجًلػػًس لػػدل الج ػػلز الدبلكملسػػ  للسػػلطة   42 لتوًز
 لق ػػػػلًللًسػػػػت إحػػػػدل اك  ،كالدبلكملسػػػػًة للسػػػػلطة ةلًسػػػػت ملػػػػ. ا ج ػػػػدة السًلسػػػػً   ػػػػل  ؛الالجشػػػػًف
     ذه المرحلة مل. ا قؿ  ال لسطً   الدبلكملس  الج لز ممؿ تح ـ الت كالرشًسة  ،المحكًرة

كلػـ ًقػـ بمػل  ، ػ  دكره تجػله ق ػًة الالجشػًف   م د السلطة ًا ؽ الج لز الدبلكملس  ال لسطً     44
حصػػػػر   سػػػػل  ػػػػ  الكظػػػػلشؼ التقلًدًػػػػة  حًػػػػث ؛ملػػػػ. المسػػػػتكل الػػػػدكل  ػػػػل  ػػػػك مطلػػػػكب م ػػػػل تجل 

للدبلكملسػػػًة التقلًدًػػػة، كلػػػـ ًيبػػػدع  ػػػ  القًػػػلـ بكظػػػلشؼ إبدامًػػػة   لحًػػػة لادمػػػة الق ػػػًة ال لسػػػطً ًة 
 ممكملن، كق ًة الالجشًف مل. كجل التحدًد 

الصراع مع دكلة اوحتالؿ  لف ل ل تدامًلت اطًرة مل. جك ر  حؿل السًلسًة التسكًلت محلكوت  41
 سًلسػػػًةتحكلػػػت ق ػػًت ـ مػػف ق ػػًة  كحق ػػـ  ػػ  الوػػػكدة إلػػ. دًػػلر ـ ا صػػلًة،  ،ق ػػًة الالجشػػًف



 

142 
 

 ،الالجشػػًف موًضػػة تحسػػًف مسػػتكل ملػػ. ل ػػل حلػػكؿ مػػف البحػػث ًجػػرم  سػػل ًةإ ق ػػًة لػػ.إ كط ًػػة
لك  ،كتكطً  ـ ،كتت ًل ـ  م  ػل المسػؤكلًة الػدكل  كالمجتمػع المتحػدة ا مػـ تتحمػؿ ق ػًة ل مػف تحًك

ك ػذلؾ  ،الوربًػة الػدكؿ مػع الث لشًػة اوت لقًػلت إطػلر  ػ  ل ػل حلػكؿ ًجلدو البحث ًجرم ق ًة ل.إ
ل ل مف    ال  لش  الك ع م لك لت    تبلحث ل ًتـ ثل كًة ق ًة إل. ًسلسًة ق ًةتحًك

   التوػلط  مػع  ؿ الس لرات ال لسطً ًة    الالرجككا      مم ،جدان ر كقصكر  بً ،ثمة  قص  41
     ل و تقـك بمل ً بغ  القًلـ بل تجله ق ًة م مة  ق ًة الالجشًف، حًث إق ًة الالجشًف

 للبحػػثالدكلًػػة  الطلكلػػة ملػػ.ق ػػًة الالجشػػًف حًػػة كمتداكلػػة  دبلكملسػػًة وبقػػلق ج ػػكد   ػػلؾ لػػًس  41
حلػػكؿ ل ػػل، كلػػـ ًيبػػدع الج ػػلز الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    ػػ  تقػػدًـ ت سػػًرات  إًجػػلد ًجػػؿمػػف  كالتػػداكؿ
 "اوسػػػػػراشًلًة"كقل ك ًػػػػػة للقػػػػػرارات الدكلًػػػػػة المتولقػػػػػة بق ػػػػػًة الالجشػػػػػًف تكاجػػػػػل الت سػػػػػًرات  ،سًلسػػػػػًة

  لـ ًقـ بللكظلشؼ التقلًدًة للدبلكملسًة    تسلًط ال كق مل. ق ًة الالجشًفك كا مًر ًة، 

 ل ػة او قسلـ السًلس  ال لسطً   الذم  ل ت لل تدامًلت كا حة مل. م ػلح  الحًػلة ال لسػطً ًة   45
   ػل  ؛ؤثر مل. ا داق الدبلكملس  ال لسطً      توًزز المكقؼ الػدكل  تجػله ق ػًة الالجشػًفلـ ًي 

جل  ػل قبػؿ كلـ تيبذؿ ًًة ج كد دبلكملسًة مل. الصػوًد الػدكل  ت ،ًكسلكق ًة مؤجلة طبقلن وت لؽ 
  ل تاو قسلـ م دمل  ل ت السلطة     لمؿ مل ً

ف بدبلكملسػػػًلت دكؿ ، كلػػػـ تسػػػتولػػػـ تكظػػػؼ الدبلكملسػػػًة ال لسػػػطً ًة ً مػػػلط الدبلكملسػػػًة الماتل ػػػة   49
ػػز المكقػػؼ  ،كاوسػػالمًة ،ًاػػرل  للػػدكؿ الوربًػػة كالػػدكؿ الصػػدًقة،  مػػل لػػـ تسػػتوف بابػػراق  ػػ  توًز

 الدكل  تجله ق ًة الالجشًف 

 ك ػ  ،ةال لسػطً ً الق ػًة حكل ػل تتمحكر الت  الرشًسة الق لًل إحدل ال لسطً ًًف الالجشًف ق ًة  07
  ػ   بًػربضػ ؿ  البًرطػل   و تػداب  سػل ـ اإغلثًػة إ سػل ًة مضػ لة كلًسػت ،قل ك ًػة سًلسًة ق ًة
 مكدت ـ مفك  ،لالجشًف الحملًة تك ًركمف  ،ت ل ضت مف المسؤكلًة الدكل  المجتمع ل، كًتحمؿ الق
 .كتوًك  ـ ،دًلر ـ إل.
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 ثانيان: التكصيات:
استراتًجًة كط ًة دبلكملسًة   لحًة ضلملة، كا حة الموػللـ كا  ػداؼ، تضػتمؿ اطة إمداد كامتملد   4

 حمػػػالتمػػػف ًجػػػؿ ت  ًػػػذ   ل ًػػػة، ل ػػػل مكاز ػػػلت مللًػػػةك ًكدكات مػػػؤثرة ك لملػػػة،  ،ككسػػػلشؿ ،بػػػرام ملػػػ. 
ػػػز المكقػػػؼ ل دكلًػػػة دبلكملسػػػًة ػػػةتوًز كملػػػ. ًرسػػػ ل ق ػػػًة  ،الػػػدكل  تجػػػله الق ػػػلًل ال لسػػػطً ًة المر ًز
 الالجشًف 

ػػػػر ال لسػػػػطً ًةالػػػػداشرة السًلسػػػػًة  ػػػػ   جيػػػػة التنفيػػػػذ: ، ككزارة الالرجًػػػػة  ػػػػ  السػػػػلطة م ظمػػػػة التحًر
 مف الومؿ الدبلكملس  ال لسطً    مسؤكلتًف لفالج ت  لتلفال لسطً ًة،  كف 

، ، كاومالـ   الولـك السًلسًة كالوالقلت الدكلًة كالدبلكملسًة قالابراتض ًؿ لج ة مف  آلية التنفيذ:
مػػف ًجػػؿ  ػػ  ق ػػًة الالجشػػًف، كماتصػػًف  ػػ  ك ػػع الاطػػط اوسػػتراتًجًة  متاصصػػًف. جل ػػب إلػػ

 إمداد  ذه اوستراتًجًة كالاطط الم بثقة م  ل، مل. ًسس ملمًة حدًثة 

ر الج ػػلز الدبلكملسػػ  ال لسػػطً    1 ة مللًػػة، تمتلػػؾ م ػػلرات ًػػذات   لكر ػػده ب ػػكادر دبلكملسػػًة  ،تطػػًك
قػػة  وللػػة تاػػدـ  ،كالدبلكملسػػًة ، للح  ػػة السًلسػػًةالصػػة  كالقل ك ًػػة  داق الم مػػلت الدبلكملسػػًة بطًر

  ك   مقدمت ل ق ًة الالجشًف ،الق لًل الكط ًة ال لسطً ًة
ػػػػر ال لسػػػػطً  جيػػػػة التنفيػػػػذ: ًة، ككزارة الالرجًػػػػة  ػػػػ  السػػػػلطة الػػػػداشرة السًلسػػػػًة  ػػػػ  م ظمػػػػة التحًر

 مف الومؿ الدبلكملس  ال لسطً    مسؤكلتًف لفالج ت  لتلفال لسطً ًة،  كف 
دكؿ الوػػللـ،  ال لسػػطً ًة  ػػ  جمًػػعكالبوثػػلت الق صػػلًة السػػ لرات كتضػػ ًؿ دة  ً لػػة إمػػل آليػػة التنفيػػذ:

تدًرب ـ    مول ػد متاصصػة تـ ًكر د ل ب كادر ضلبة مف الس راق كالولملًف    الحقؿ الدبلكملس ، 
  كالوالقلت الدكلًة ،كالولـك السًلسًة ،مف الابراق    الدبلكملسًة ةمل. ًًدم  اب

اراج ػػل مػػف ال  ػػؽ  ،لق ػػًة الالجشػػًف ملػػ. المسػػتكل الرسػػم  ال لسػػطً  كا  مًػػة إمػػلدة اومتبػػلر   1 كا 
ػػػػلت الج ػػػػلز  ،ًكسػػػػلك ػػػػوت  ًػػػػل بسػػػػبب تكقًػػػػع ات ػػػػلؽ المج ػػػػكؿ الػػػػذم كي  كك ػػػػو ل ملػػػػ. سػػػػلـ ًكلًك

التحػػػرر مػػػف  ػػػؿ اولتزامػػػلت كاوت لقًػػػلت التػػػ  تيؤجػػػؿ البحػػػث  ػػػ  ق ػػػًة     ك الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً
الالجشًف، سًمل ًكف دكلػة اوحػتالؿ و تلتػـز ًصػالن ب ػذه اوت لقًػلت،  لمػلذا ًلتػـز الطػرؼ ال لسػطً   

 ب ل ك ك صلحب الحؽ؟

ػٍف كقػع ات ػلؽ ًكسػلكا كالرشلسة ال لسطً ًةحًرر ال لسطً ًة، م ظمة الت قًلدة جية التنفيذ: ، بص ت ـ مى
  الومؿ السًلس  ال لسطً   مف ج ة ًارل فمف ج ة، كًقكدا

م لك ػلت قلدمػة بلومتمػلد ملػ. ثكابػت الضػوب  ًًػةللبحػث  ػ   فالالجشػًطػرح ق ػًة  آلية التنفيػذ:
كحقكقػػػػل غًػػػػر القلبلػػػػة للتصػػػػرؼ، كملػػػػ. قػػػػرارات الضػػػػرمًة الدكلًػػػػة ذات الصػػػػلة بق ػػػػًة  ،ال لسػػػػطً  

ض الالجشًف 461الالجشًف الصة القرار    مولن  الذم ً ص صراحة مل.  ركرة مكدة كتوًك
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كملػػ. ًرسػػ ل كت ػػتـ ب ػػل، ق ػػًة الالجشػػًف ملػػ. ضػػرؼ إمػػلدة اومتبػػلر للمؤسسػػلت ال لسػػطً ًة التػػ  ته   1
     م ظمة التحًررداشرة ضشكف الالجشًف  

 قًلدة م ظمة التحًرر ال لسطً ًة، كالرشلسة ال لسطً ًة  جية التنفيذ:

ػر، كت وًل ػل آلية التنفيذ: تحدًػد ك  ،إملدة  ً لة كتض ًؿ داشرة ضػشكف الالجشػًف التلبوػة لم ظمػة التحًر
تقػكد ضػلبة  ػ  جمًػع التاصصػلت الولمًػة كقًػلدات  لسػطً ًة  ،مًزا ًلت الصة ل ل، كر د ل ب ػكادر

ػز ، ك الومؿ  ً ل ك قلن لاطة اسػتراتًجًة كا ػحة تاػدـ ق ػًة الالجشػًف ًيم ػف اوسػت لدة م  ػل  ػ  توًز
 المكقؼ الدكل  تجله ق ًة الالجشًف 

، بحًػػث ً ػػكف ل ػػؿ م  ػػل  ل ػػة كالبوثػػلت الق صػػلًة ال لسػػطً ًة  ػػ  دكؿ الوػػللـ ،ت وًػػؿ دكر السػػ لرات  5
مػػػف ًجػػػؿ طػػػرح ق ػػػًة  كالبرلمل ػػػلت ،كالح كمػػػلت ،ا حػػػزابم  كا ػػػحة للتكاصػػػؿ مػػػع كبػػػرا ،اطػػػط

البحػث مػف  لتحمػؿ مسػشكلًلتل  ػ لل ػغط ملػ. المجتمػع الػدكل   ؛المحل ػؿ الدكلًػة  ػؿالالجشًف    
 حلكؿ ل ذه الق ًة طبقلن لقرارات ا مـ المتحدة 

ػػرالػػداشرة السًلسػػًة  ػػ   جيػػة التنفيػػذ: ، ككزارة الالرجًػػة  ػػ  السػػلطة ال لسػػطً ًة،  ػػكف م ظمػػة التحًر
 مف الومؿ الدبلكملس  ال لسطً    مسشكلتًف الج تلف  لتلف

، كر ػد ل ب ػكادر ضػلبة مػف السػ راق ال لسطً ًةكالبوثلت الق صلًة إملدة  ً لة الس لرات  آلية التنفيذ:
بًػػة بوػػملػػ. مبػػدً ال  ػػلقة  ػػ  اواتًػػلر، كالوػػلملًف  ػػ  الحقػػؿ الدبلكملسػػ ،  د ا ػػكم ـ لػػدكرات تدًر

    مول د متاصصة مل. ًًدم ابراق    الدبلكملسًة كالولـك السًلسًة كالوالقلت الدكلًة  مر زة

لت المتلحػػة لػػدل الج ػػلز ، كاوم ل ػػكا دكات ،كالكسػػلشؿ ،ًك مػػلط الدبلكملسػػًة ،ًضػػ لؿ جمًػػعاسػػتاداـ   9
كالسًلسػػًة  ػػ  ادمػػة الق ػػلًل الكط ًػػة  ،الدبلكملسػػًةالدبلكملسػػ  ال لسػػطً  ، كاوسػػت لدة مػػف الوكلمػػة 

 ك   صدارت ل ق ًة الالجشًف  ،ال لسطً ًة

 ػ  دكؿ  كالبوثػلت الق صػلًة ال لسػطً ًةكزارة الالرجًة ال لسطً ًة مف االؿ السػ لرات  جية التنفيذ:
  الوللـ  ل ة

 ،للـ  ػػػ   ً ًػػػة تكظًػػػؼكاوطػػػالع ملػػػ. ابػػػرات دكؿ الوػػػ ،اوسػػػتول ة بابػػػراق دكلًػػػًف آليػػػة التنفيػػػذ:
ًك ملط  ،تكظًؼ ً كاعكتساًر ا  ملط الماتل ة للدبلكملسًة    ادمة السًلسًة الالرجًة، مف ًجؿ 

 ،الكسػلشؿ ؿ  تساًرك ذلؾ لدل السلطة ال لسطً ًة، الت  ًم ف اوست لدة م  ل الدبلكملسًة المتلحة 
ادمػة الق ػًة ال لسػطً ًة، مف ًجؿ  الالزمةللابرات ًتمتوكف بكا  راد الذًف  ،كاوم ل لت ،كا دكات

 ك   صدارت ل ق ًة الالجشًف 
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كالوالقػػلت الث لشًػػة  ،كالػػدكؿ الصػػدًقة ،كاوسػػتول ة بدبلكملسػػًلت الػػدكؿ الوربًػػة كاوسػػالمًة ،اوسػػت لدة  9
تلػػػؾ الػػػدكؿ كك ػػػو ل ملػػػ. ًج ػػػدات  ،مػػػع الػػػدكؿ ا اػػػرل مػػػف ًجػػػؿ تصػػػدًر ق ػػػًة الالجشػػػًف دكلًػػػلن 

 القرارات الدكلًة المتولقة بق ًة الالجشًف كاستثملر 
كالبوثلت الق صلًة ال لسطً ًة    دكؿ  ،كزارة الالرجًة ال لسطً ًة مف االؿ الس لرات جية التنفيذ:
 الوللـ  ل ة 

كالػدكؿ الصػػدًقة  ،كاوسػػالمًة ،الػػدكؿ الوربًػةكسػ لرات  ،التكصػؿ مػػع كزارات الالرجًػة آليػة التنفيػػذ:
، كتكظًػػػؼ  ػػػؿ الكسػػػلشؿ كاوم ل ػػػلت كد كك ػػػع اطػػػة ضػػػلملة مكحػػػدة ال ػػػدؼج ػػػمػػػف ًجػػػؿ ت سػػػًؽ ال

 المتلحة لدل تلؾ الدكؿ مف ًجؿ تحقًؽ ال دؼ الدبلكملسًة كالسًلسًة كاومالمًة كاوقتصلدًة 

كا  ػملم ل إلػػ. مدًػػد  ،اوسػت لدة مػػف حصػكؿ  لسػػطًف ملػػ. صػ ة م ػػك مراقػػب  ػ  ا مػػـ المتحػػدة  9
الومػؿ ملػ. استصػدار قػرارات دكلًػة جدًػدة ك   ػل،كت وًل الم ظملت الدكلًة    تحًرؾ ق ًة الالجشًف

، 461كمجلػػػػس ا مػػػػف الػػػػدكل  لل ػػػػغط ملػػػػ. دكلػػػػة اوحػػػػتالؿ لتطبًػػػػؽ القػػػػرار  ،مػػػػف ا مػػػػـ المتحػػػػدة
كحقكق ـ ا صػًلة  ،كمدـ تغًًر ص ت ـ  الجشًف ،كاستصدار قرارات للمحل ظة مل. حقكؽ الالجشًف

  غًر القلبلة للتصرؼ  للوكدة إل. دًلر ـ
كزارة الالرجًة ال لسطً ًة مف االؿ السػ لرات كالبوثػلت الق صػلًة ال لسػطً ًة  ػ  دكؿ  جية التنفيذ:
 الوللـ  ل ة 

مضػػلًرع  لتح ػػًركزارات الالرجًػػة كسػػ لرات الػػدكؿ الصػػدًقة التكاصػػؿ كالت سػػًؽ مػػع  آليػػة التنفيػػذ:
لجموًة الولمة لرمـ المتحدة كمجلس ا مف الدكل ، كحضد الًرم الولـ الوللم  لر و ل لكلًة قرارات د

  فالالجشًلصلل  ق ًة الالجشًف، كت ظًـ حمالت إمالمًة مللمًة وبراز ق ًة 

 ،كالسًلسػػًة ًػػة،القل ك المجػػلوت:  جمًػػع  ػػ  كماتصػػًف ابػػراقمػػف  ماتصػػة كلجػػلف ،ًج ػػزة تضػػ ًؿ  6
ًجػػؿ دحػػض المػػزامـ مػػف  كاوحصػػلق ،، كالتػػلًرخكالجغرا ًػػل ،كاوقتصػػلد ،كاومػػالـ ،الدكلًػػة كالوالقػلت

الػػدكؿ لصػلل  ق ػػًة  المجتمػػع الػدكل كالتػتثًر  ػػ  سًلسػلت  ،ك ضػؼ جراشم ػػل مػف ج ػػة "اوسػراشًلًة"
  الالجشًف مف ج ة ًارل

  كالح كمة ال لسطً ًةالرشلسة  جية التنفيذ:

كالت سػًؽ  ،للتكصػؿال لسطً ًة مف االؿ سػ لرات ل  ػ  دكؿ الوػللـ ب تقكـ كزارة الالرجًة آلية التنفيذ:
مػػع الجلموػػلت، كمرا ػػز ا بحػػلث، كالدراسػػلت ال لسػػطً ًة، كالوربًػػة، كالدكلًػػة للتوػػرؼ ملػػ. الابػػراق 
ذكم الابػػرات المطلكبػػة، كترضػػً  كااتًػػلر الم لسػػبًف مػػ  ـ للتكاصػػؿ مو ػػـ مػػف ًجػػؿ اوسػػت لدة مػػف 

  مجلوت تاصص ـابرات ـ الترا مًة    
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 ػػ  الاػػلرج للمسػػل مة  ػػ  طػػرح كاوسػػالمًة ال لملػػة  ،كالوربًػػة ،اوسػػت لدة مػػف الجللًػػلت ال لسػػطً ًة  42
مالمًلن  -ق ًة الالجشًف    ًركقة المجتمع المد    ل ػغط ملػ. مف ًجػؿ اتلؾ الدكؿ ل -سًلسًلن كا 

 حؿ ق ًة الالجشًف لالمجتمع الدكل  
كزارة الالرجًة ال لسطً ًة مف االؿ السػ لرات كالبوثػلت الق صػلًة ال لسػطً ًة  ػ  دكؿ  جية التنفيذ:
 الوللـ  ل ة 
مػف ًجػؿ ت سػًؽ  قًػلدات كمسػشكل  الجللًػلت ال لسػطً ًة  ػ  جمًػع الػدكؿالتكصػؿ مػع  آلية التنفيػذ:

مالمًلن  الج كدجمًع  قلمة  وللًػلت ك  ،كتكحًد ل سًلسًلن كا  ً ضػطة  ػ  جمًػع كتض ًؿ لكبًلت  لملة، كا 
لدة الدمـ الدكل  لصلل  تلؾ الق ًة ق ًة الالجشًفدكؿ الوللـ وبراز    لًز

 بق ػػػًة الالصػػػةالدكلًػػػة  القػػػرارات ت سػػػًر  ػػػ  بػػػداعً بغػػػ  ملػػػ. الج ػػػلز الدبلكملسػػػ  ال لسػػػطً   او  44
 بمػػل 461 ات كالصػػة القػػرارالقػػرار   ػػذه  سػػرتي  "إسػػراشًؿ"، سػػًمل ًكف الق ػػًة  ػػذه ًاػػدـ بمػػل الالجشػػًف

تل ًادـ بمل ل  سر ًي  قد الدكل  المجتمع  مل ًف رؤًت ل، ًادـ   رًؤ
كزارة الالرجًة ال لسطً ًة مف االؿ السػ لرات كالبوثػلت الق صػلًة ال لسػطً ًة  ػ  دكؿ  جية التنفيذ:
 الوللـ  ل ة 

ػػدًف كدبلكملسػػًًف دكلًػػًفكالولػػـك السًلسػػًة،  ػػ  القػػل كف الػػدكل  اوسػػتول ة بابػػراق  آليػػة التنفيػػذ:  مًؤ
ك ذلؾ متاصصًف    اللغة الصة اللغة او جلًًزة مف ًجؿ تحدًد الت سػًرات  ،للق ًة ال لسطً ًة

الصػػحًحة ل ػػؿ القػػرارات ا ممًػػة المتولقػػة بللق ػػًة ال لسػػطً ًة ممكمػػلن، كق ػػًة الالجشػػًف ملػػ. كجػػل 
بر ػع  ،الدكلًة القكا ًفاوستول ة بابراق    القل كف الدكل  مف ًجؿ اوست لدة مف  بلو ل ة  التحدًد
،  ذا الالجشًف بت جًر جراشم ل مل. "إسراشًؿ" لمقل لة الدكلًة المحل ـ إل. ق لشًة كض لكل دملكل

لزام ل بت  ًذ القرارات ا ممًة   .بق ًة الالجشًف مف ج ة ًارل الالصةمف ج ة كال غط ملً ل، كا 

كالومؿ الوس رم    ال  لؿ مف ًجؿ تحقًػؽ  ،السًلس ك  ،و بد مف المزاكجة بًف الومؿ الدبلكملس   41
كلػػف ًسػػتطًع  ،ا  ػػداؼ الكط ًػػة ال لسػػطً ًة، كتحقًػػؽ الت لمػػؿ بػػًف الوملػػًف،  للدبلكملسػػ  كحػػده و

 تحقًؽ تلؾ ا  داؼ، ك ذلؾ الوس رم،   ؿ م  مل ً مؿ اآلار 
  قًلدة م ظمة التحًرر، كال صلشؿ ال لسطً ًة جية التنفيذ:

اوت لؽ مل. بر لم  كط   مكحػد كضػلمؿ ًضػتمؿ ملػ. آلًػلت كطراشػؽ سًلسػًة لتحقًػؽ  آلية التنفيذ:
  ا  داؼ الكط ًة ك ذلؾ آلًلت كطراشؽ مس ًرة تت لمؿ كتدمـ الومؿ السًلس  كالدبلكملس 
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ػػؼ كاحػػد كضػػلمؿ ً ػػكف جلموػػ  41 ملًػػل بػػًف ال ػػؿ ال لسػػطً   لم  ػػـك مػػف  ػػك  لن كمت قػػ لن مل وػػ لن امتمػػلد توًر
لغلق  ،الالجا ال لسطً   ػة  ،التوًر لت الصلدرة مف ًًة ج لت  لسطً ًة جمًعكا  كذلؾ مف ًجػؿ تقًك

كالحؿ    ًًة م لك لت  ،المكقؼ ال لسطً   م د طرح ق ًة الالجشًف مل. بسلط البحث للم لقضة
 قلدمة 

  ك  ل اوطلر الجلمع كالممثؿ للضوب ال لسطً   م ظمة التحًرر ال لسطً ًة  جية التنفيذ:

دمػػكة جمًػػع ال صػػلشؿ ال لسػػطً ًة بماتلػػؼ تكج لت ػػل، بلو ػػل ة إلػػ. متاصصػػًف  ػػ   آليػػة التنفيػػذ:
ق ػػػًة الالجشػػػًف، كالولػػػـك السًلسػػػًة، كالقػػػل كف، كالتاصصػػػلت ذات الوالقػػػة لدراسػػػة  ػػػؿ التوًر ػػػلت 

ػػؼ الجػػلمع  ك ػػذا ًتطلػػب  ػػ  الالصػػة بم  ػػـك الالجػػا ال لسػػطً   لالسػػت لدة م   ػػل  ػػ  ك ػػع التوًر
مػػلدة ب لش ػػل ملػػ. ًسػػس كا ػػحة، كمت ػػؽ ملً ػػل بوػػد ا  ػػملـ  ػػؿ  ػػر كا  البداًػػة إصػػالح م ظمػػة التحًر

 ال صلشؿ  ً ل 
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 :العربية المراجعأكالن: 
 بًركت، لب لف    دار ال  ر للطبلمة كال ضر كالتكًزع،القامكس المحيط(: 4691آبلدم،  ًركز  )  4
   دار الضركؽ، مملف حككمة عمكـ  مسطيف(: 4669ا زمر، محمد  )  1
   ػػ  نحػػك دبمكماسػػية دكليػػة جديػػدة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية(: 1226ا ضػػوؿ، مبػػد او  )  1

مػػػلدة الب ػػػلق، )ص ص ػػػر ال لسػػػطً ًة: تقًػػػًـ التجربػػػة كا  (، مر ػػػز 491-495 تػػػلب م ظمػػػة التحًر
 ستضلرات، بًركت الًزتك ة للدراسلت كاو

  مؤسسػة حؽ العكدة لمشعب الفمسطيني كمبادئ تطبيقػو(: 4669بلبلدج ، رم لف، كآاػركف  )  1
 الدارسلت ال لسطً ًة، بًركت 

السياسػػة األمريكيػػة  ػػي الشػػرؽ األكسػػط  نيكسػػكف   (: 4691بػػلركد، لًلػػ.، كبحًػػرم، مػػركاف  )  5
 مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة،  ًقكسًل   كرد  كارتر  ريغاف.

  جلموػة الػدكؿ راضي  مسطيف بيف مزاعـ الصػييكنية كحقػائؽ التػاري أ(: 4669البدًرم،   د  )  9
 الوربًة، القل رة 

، كزارة الثقل ػػػػة 1ط جيػػػاد شػػػعب  مسػػػطيف خػػػالؿ نصػػػؼ قػػػرف.(: 1224بػػػك بصػػػًر، صػػػلل   )  9
 ال لسطً ًة، راـ او 

  المؤسسة الجلموًة للدراسلت كال ضػر العالقات الدبمكماسية كالقنصمية(: 4699الب رم، مد لف  )  9
 كالتكًزع، بًركت 

مر ز األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلعادة دمج الالجئيف.  (:4665تملرم، سلًـ  )  6
 البحكث كالدراسلت ال لسطً ًة،  لبلس 

أعماؿ لجنة الالجئيف  ي المفاكضات  –مستقبؿ الالجئيف الفمسطينييف (: 4669تملرم، سلًـ  )  42
   مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة، بًركت المتعددة األطراؼ كالمجنة الرباعية

دبمكماسػػية التحػػرر الػػكطني: التجربػػة الفمسػػطينية  مقاربػػات  ػػي القػػانكف (: 1241تػكاـ، رضػػلد  )  44
 جلموة بًرًزت، راـ او مو د إبرا ًـ ًبك لغد للدراسلت الدكلًة، الدكلي كالعالقات الدكلية. 

   دار الضركؽ، مملف تاري   مسطيف(: 4669جبلرة، تًسًر  )  41
   دار ص لق لل ضر كالتكًزع، مملف منيجية البحث العممي(: 1241الجبكرم، حسًف  )  41
   جلموة ال جلح الكط ًة،  لبلس  اليجرة القسرية الفمسطينية(: 4665جرار،  لج   )  41
يػػؿ نقػػدم لالتفػػاؽ كمسػػتقبمو   ػػي إعػػالف المبػػادئ الفمسػػطيني تحم (:4661ملػػ   ) الجربػػلكم،  45

  راـ او  م ضكرات جلموة بًرًزت، الحاضر كالمستقبؿآ اؽ  - "اإلسرائيمي"
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   دار الضركؽ، مملف الالجئكف الفمسطينيكف بيف العكدة كالتكطيف(: 1224الج دم، إبرا ًـ  )  49
سياسػية قانكنيػة  ػي ضػكء أحكػاـ القػانكف الدكلػة الفمسػطينية: دراسػة (: 4661حل ظ، محمػد  )  49

 ال ًشة المصًرة الولمة لل تلب، القل رة  الدكلي.
حقػػكؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف بػػيف الشػػرعية الدكليػػة كالمفاكضػػات (: 1229حسػػلكم،  جػػكل  )  49

   مر ز الًزتك ة للدراسلت كاوستضلرات، بًركت "اإلسرائيمية"الفمسطينية 
المؤسسػػػة الجلموًػػػة للدراسػػػلت كال ضػػػر  التفػػػاكض كالعالقػػػات العامػػػة.(: 4661الحسػػػف، حسػػػف  )  46

 كالتكًزع، بًركت 
المؤسسػة الوربًػة للدراسػلت كال ضػر،  نحك دبمكماسية عربيػة معاصػرة.(: 4661الحسف، ًكسؼ  )  12

 بًركت 
  لقد آف لميؿ أف ينجمي  ستكف عامان عمى النكبةـ(: 1229حملد، بلسـ  )  14
  دار اوسػػػػتقالؿ للدراسػػػػلت الحضػػػػارة –الشػػػػعب  –: القضػػػػية  مسػػػػطيف(: 4664الحػػػػكت، بًػػػػلف)  11

 كال ضر، بًركت 
، 1  طـ1948-ـ1917القيادات كالمؤسسات السياسية  ي  مسطيف (: 4699الحكت، بًػلف  )  11

 دار ال دل، بًركت 
.(: 1221ا ػػر، بضػػلرة  )  11 مر ػػز دراسػػلت  أكركبػػا ك مسػػطيف مػػف الحػػركب الصػػميبية حتػػى اليػػـك

 الكحدة الوربًة، بًركت 
  محلكر: اًرؾ ركلك، ترجمة:  صًر مركة  مؤسسة  مسطيني بال ىكية(: 4692الؼ، صالح  )  15

 صًلـ للدملًة كال ضر، القدس 
 دار ز را لل ضر، مملف   1طالدبمكماسية النظرية كالممارسة. (: 4669الؼ، محمكد  )  19
ة ادراسػػػة اجتماعيػػػة سياسػػػية قانكنيػػػة مفصػػػمة لمقاضػػػالعػػػكدة حػػػؽ: (: 1221الا سػػػلق، مػػػ   )  19

   بلحث للدراسلت، بًركت الصياينة ك ؽ القكانيف كالقرارات الدكلية
 كالتكًزع  ًسلمة لل ضر   دارالدبمكماسية المصطمحات معجـ (:1229صالح  ) اًلط،  19
  كليحؽ الالجئيف الفمسػطينييف  ػي التعػكيض  ػي القػانكف الػد(: 1242الاًر، مصػط .  )ًبك   16

 ـ  غزة 1242   المؤتمر ال  رم كالسًلس  الثللث لحؽ الوكدة  
ػػر االتحػػاد السػػك يتي كقضػػية  مسػػطيف.  (:4699دبػػلغ، صػػالح  )  12 مر ػػز ا بحػػلث بم ظمػػة التحًر

 ال لسطً ًة  بًركت 
  دار المسػػػتقبؿ، أزمػػػة الحػػػؿ العنصػػػرم لفمسػػػطيف كسػػػبيؿ تحريرىػػػا(: 4661الػػػدجل  ، ًحمػػػد  )  14

 القل رة 
: الدبمكماسػػػية السػػػرية كاالتصػػػاالت "اإلسػػػرائيمي" –الحػػػكار الفمسػػػطيني(: 4665مػػػد  )ربًػػػع، مح  11

 دار الجلًؿ لل ضر، مملف  ."اإلسرائيمية" –الفمسطينية
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، مر ػػػز دراسػػػلت الكحػػػدة الوربًػػػة،  مسػػػطيف تاريخػػػان كعبػػػرة كمصػػػيران (: 4664الرضػػػًدات، ضػػػ ًؽ  )  11
 بًركت 

المؤسسػة الوربًػة الدكلًػة  قضػية كطػف كشػعب. الالجئكف الفمسػطينيكف:(: 1222الزرك،  كاؼ  )  11
 لل ضر، مملف 

  مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة، الالجئكف الفمسطينيكف كالعممية السممية(: 4669زًرؽ، إًلًلق  )  15
 بًركت 

المر ػػز ال لسػػطً   لتومػػًـ  -   بل كرامػل حػػؽ العػػكدة.. البػػدائؿ الفمسػػطينية(: 4669سػللـ، كلًػػد  )  19
 لمجتمع، القدس الدًمقراطًة كت مًة ا

  المؤسسػػػة الوربًػػػة لل ضػػػر حػػػؽ العػػػكدة مقػػػدس كقػػػانكني كممكػػػف(: 1224سػػػتة، سػػػلًملف  )ًبػػػك   19
 الوربًة، بًركت 

دارة ممػػػػؼ الالجئػػػػيف.(: 1229سػػػػتة، سػػػػلًملف  )ًبػػػػك   19 ػػػػر  منظمػػػػة التحريػػػػر كا   ػػػػ  م ظمػػػػة التحًر
مػػػػػلدة الب ػػػػػلق، )ص ص  تك ػػػػػة ل411-449ال لسػػػػػطً ًة: تقًػػػػػًـ التجربػػػػػة كا  لدراسػػػػػلت (، مر ػػػػػز الًز

 كاوستضلرات، بًركت 
لالجئػػكف الفمسػػطينيكف كأىميػػة ككالػػة األمػػـ المتحػػدة إلغاثػػة كتشػػغيؿ (: ا1229سػػالمة، سػػوًد )  16

داشػرة ضػؤكف الالجئيف الفمسطينييف األكنركا كالمفكضية السامية للمـ المتحدة لشئكف الالجئػيف. 
 الالجشًف، م ظمة التحًرر ال لسطً ًة، راـ او 

  داشػرة ضػشكف الالجشػًف، م ظمػة التحًرػر الذكرل الستكف لنكبة  مسطيف(: 1229  )سالمة، سػوًد  12
 ال لسطً ًة، راـ او 

ػل  )  14   الجػزق ا كؿ، قسػـ محاضرات  ي تػاري   مسػطيف الحػديث كالمعاصػر(: 1241الس كار، ز ًر
 التلًرخ كاآلثلر، الجلموة اوسالمًة، غزة 

 الحصػانات كنظػاـ كقكاعػدىا كتطكرىػا نشػ تياالدبمكماسػية (: 1226حسػًف  ) ملػ  الضػلم ،  11
 مملف  كالتكًزع، لل ضر الثقل ة   داركاالمتيازات الدبمكماسية

العمميػة كالمشػكالت  الممارسػة -األساسػية  الدبمكماسػية القكاعػد(: 1221ضػبل ة، مبػد ال تػلح  )  11
 مدبكل ، القل رة  م تبة الفعمية.

كاالجتماعيػػػػػػػة لمحركػػػػػػػة السياسػػػػػػػية  ػػػػػػػي األصػػػػػػػكؿ االقتصػػػػػػػادية (: 4666ضػػػػػػػبًب، سػػػػػػػمً   )  11
   كزارة الثقل ة ال لسطً ًة، راـ او ـ1948-ـ1920 مسطيف

   إًترؾ للطبلمة كال ضر كالتكًزع، القل رة الدبمكماسية  ي عالـ متغير(: 1221الض رم، مل   )  15
مسػػتقبؿ الدبمكماسػػية  ػػي ظػػؿ الكاقػػع اإلعالمػػي كاالتصػػالي الحػػديث: (: 4669صػػلدؽ، حًػػدر  )  19

   مر ز اوملرات للدراسلت كالبحكث اوستراتًجًة، ًبك ظب  عد العربيالب
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  مر ػز القضػية الفمسػطينية خمفياتيػا التاريخيػة كتطكراتيػا المعاصػرة(: 1241صلل ، محسػف  )  19
 الًزتك ة للدراسلت كاوستضلرات، بًركت 

   ػػ  المكسػػكمة العػػكدة حػػؽ(: 4691  )، ً ػػًس، كالمرمضػػل ، ًحمػػد، ك لضػػـ، مبػػد ال ػػلدم صػػلً  19
 ، دمضؽ (191-156)ص ص ؾ" -"ص 1مجلدات، مجلد  1 ،القسـ الولـال لسطً ًة 

 دار ال جر الجدًد، بًركت  مشركع ىمرشكلد كقضية الالجئيف.(: 4656الصلً ،  لًز  )  16
ػػد  )صػػلً   52  . ػػػ  المكسػػكمة ال لسػػػطً ًة التجربػػػة العسػػػكرية الفمسػػطينية المعاصػػػرة.(: 4662، ًًز

 (  بًركت 191-155، )ص ص5مجلد القسـ الالص، ال
ػػػػد  )  54 : الكفػػػػاح المسػػػػم  ـ1993-ـ1949الحركػػػػة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية  (: 1221صػػػػلً ، ًًز

 .  مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة، بًركتكالبحث عف الدكلة
   دار الثقل ة، مملف 1  طالدبمكماسية المعاصرة "دراسة قانكنية"(: 1244صبلًر  ، غلزم  )  51
الالجئكف الفمسطينيكف بيف القكانيف الدكلية كالمفاكضات السياسػية (: 1221الولركرم، ملجػد  )  51

 راـ او لدراسلت حقكؽ او سلف، راـ او  مر ز  لحؿ قضيتيـ
  دار الضػػًملق الدبمكماسػػية: تاريخيػػا مؤسسػػاتيا أنكاعيػػا قكانينيػػا(: 1226مبػػله، سػػوًد  )ًبػػك   51

  لل ضر كالتكًزع، مملف، ا ردف
مر ػػز  .ـ2013-ـ1993السياسػػة الخارجيػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية (: 1241مبػػد الحػػ ، كلًػػد  )  55

 الًزتك ة للدراسلت كاوستضلرات، بًركت 
مر ػز  .منظمة التحرير الفمسطينية: جذكرىا  ت سيسيا  مساراتيا(: 4699مبد الرحمف، ًسود  )  59

 ا بحلث بم ظمة التحًرر ال لسطً ًة، غزة 
-ـ1934المسػػػ لة الفمسػػػطينية كمشػػػاريع الحمػػػكؿ السياسػػػية (: 4661م  )مبػػػد ال ػػػلدم، م ػػػد  59

 الم تبة الوصًرة، بًركت ، 1ط  ـ1974
دار البًػػلف،  غصػػف الزيتػػكف الفمسػػطيني: القػػدس  مدريػػد  كاشػػنطف.(: 4666مبػد ربػػل، حسػػف  )  59

 بًت لحـ 
مر ػػػػز   الالجئػػػػكف  رحمػػػػة العػػػػكدة إلػػػػى أرض البرتقػػػػاؿ الحػػػػزيف(: 4669مبػػػػد ربػػػػل، صػػػػالح  )  56

 المولكملت البدًلة، القدس 
 ، ً لؽ للطبلمة كال ضر، غزة 1  طدراسات  ي القضية الفمسطينية(: 1229مدكاف، ملطؼ  )  92
، 1  طالالجػػػئ الفمسػػػطيني: إشػػػكاليات التعريػػػؼ كالحمػػػكؿ الكاجبػػػة(: 1241مػػػدكاف، مصػػػلـ  )  94

 ً لدًمًة دراسلت الالجشًف، بًرطل ًل، كدار كاجب، دمضؽ 
 دار التقدـ، مكس ك  منظمة التحرير الفمسطينية كالمنظمات الدكلية.(: 4661مًرقلت، اللد  )  91
 -بػدًؿ  الالجئكف كالميجركف الفمسطينيكف: المس  الشػامؿ"(: 1221الوزة،   لؿ، كآاػركف، )  91

 المر ز ال لسطً   لمصلدر حقكؽ المكاط ة كالالجشًف، بًت لحـ   
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ػػع، العممػػيمقدمػػة  ػػي البحػػث (: 4661مسػػ ر، ملػػ ، كآاػػركف  )  91   م تبػػة ال ػػالح لل ضػػر كالتكًز
ت   ال ًك

-ـ1897الدبمكماسػػية كاالسػػتراتيجية  ػػي السياسػػة الفمسػػطينية: (: 1222ًبػػك م ً ػػة، طػػالؿ  )  95
 1ط .ـ1997

العالقػػػات الدكليػػػة دراسػػػة تحميميػػػة  ػػػي األصػػػكؿ كالنشػػػ ة كالتػػػاري  (: 1242الوقػػػلب ، ملػػػ   )  99
 كًزع كاومالف، بغداد   دار الركاد للطبلمة كال ضر كالتكالنظريات

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية: بحػػث  ػػي (: 4661ممػػرك، حسػػلـ  )  99
 رابطة الجلموًًف، الالًؿ  .ـ1992-ـ1969جذكر العالقة 

  سلسػلة ًكلسػت إ سػل لن؟ رقػـ معانػاة الالجػئ الفمسػطيني(: 1242مًتػل  ، مػًرـ، كم ػلع، موػًف  )  99
 الًزتك ة للدراسلت كاوستضلرات، بًركت (  مر ز 9)
 لل ضػر الثقل ػة   دارالتطبيػؽ ك النظريػة بػيف الدبمكماسػية (:1226حسػف  ) سػ ًؿ ال ػتالكم،  96

 كالتكًزع، مملف 
ق ػػلًل إقلًمًػػة  .ـ1993-ـ1964منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية: (: 4669 ػػرج، مصػػلـ الػػدًف  )  92

 (، مر ز المحركسة لبحكث كالتدًرب كال ضر، المولدم، مصر 19كدكلًة )
 دار الًقظة الوربًة، بًركت الدبمكماسية الحديثة. (: 4691 كؽ الولدة، سمكح   )  94
مر ػػز اومػػلرات  مكانػػة حػػؽ العػػكدة  ػػي الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني.(: 1224 ًػػلض، ملػػ   )  91

 ًجًة، ًبك ظب  للدراسلت كالبحكث اوسترات
ػة  )قلسػمًة  91 ،  ػ  المكسػكمة الحركػة الكطنيػة الفمسػطينية  ػي ثمثػي القػرف الحػالي(: 4662، اًًر

 (، بًركت 491-16، )ص ص 5ًجزاق، ج 9ال لسطً ًة، القسـ الثل   الدراسلت الالصة، 
  م ضػتة مناىج البحث  ي عمـ االجتماع: مكاقؼ كاتجاىات معاصػرة(: 4691، إسملمًؿ  )قبلرم  91

 المولرؼ، اوس  دًرة 
دار الجلًػػؿ  حػػؽ الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني  ػػي تقريػػر المصػػير.(: 4691القػػرامًف، ًكسػػؼ  )  95

 لل ضر، مملف 
، المؤسسػػػة الوربًػػػة للدراسػػػلت 42، ط(: تػػػاري   مسػػػطيف الحػػػديث4662ال ًػػػلل ، مبػػػد الك ػػػلب  )  99

 كال ضر، بًركت 
  مر ػز الرا ػدًف للدراسػلت كالبحػكث 1جمكسػكعة الدبمكماسػية. (: 1241ال ًلل ، مبد الك ػلب  )  99

 اوستراتًجًة، الوراؽ 
، دار الضػ ؽ   ػر قػرع، 5، ج1  طمكسػكعة السياسػة(: 4664ال ًلل ، مبد الك ػلب، كآاػركف  )  99

 ،  لسطًف 19 لسطًف 
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اإلدارة العامػػػة ىيكميػػػة األجيػػػزة كصػػػنع السياسػػػيات كتنفيػػػذ البػػػرامج (: 1222، مك ػػػؽ  )محمػػػد  96
 الضركؽ، مملف   دار الحككمية

دار المػػػتمكف لل ضػػػر  معجػػػـ المصػػػطمحات البرلمانيػػػة كالدبمكماسػػػية.(: 1244المضػػػلقبة، بسػػػلـ  )  92
 كالتكًزع، مملف 

   دار صلدر للطبلمة كال ضر، بًركت لساف العرب(: 4622م ظكر، جملؿ الدًف  )ابف   94
 لل ضر، مملف   ركاشع مجدوكم الدبمكماسية بيف الحرب كالسالـ(: 1242مجدوكم،  لركؽ  )  91
الالجئكف الفمسطينيكف جػكىر الصػراع كعقػدة التسػكية مػف مدريػد إلػى (: 1221المكمد، حمد  )  91

   مر ز دراسلت الغد الورب ، دمضؽ خارطة الطريؽ
، المؤسسة الوربًة للدراسلت 1ط السمطاف عبد الحميد الثاني ك مسطيف.(: 4664ال تضة، ر ًؽ  )  91

 كال ضر، بًركت 
المؤسسػػة ال لسػػطً ًة لدراسػػة الدًمقراطًػػة،  -مػػكاطف   البحػػث عػػف دكلػػة(: 1222 ك ػؿ، ممػػدكح  )  95

 راـ او 
دار ًسػػلمة لل ضػػر  العكلمػػة الدبمكماسػػية كالنظػػاـ العػػالمي الجديػػد.(: 1221ال لضػػم ، مجػػدم  )  99

 كالتكًزع، مملف  
   مطبوة الح ًـ، ال لصرة سر النكبة(: 4655ال كارم، محمد  )  99
-ـ1947مشػػاريع التسػػكية لمقضػػية الفمسػػطينية  (: 4699طػػلرؽ  )ال ػػكر، م ًػػر، كالمكسػػ.،   99

 ، دار الجلًؿ، مملف 1ط ـ.1985
 أشخاص القػانكف العامة  كالمبادئ العاـ: النظريات الدكلي القانكف(: 1222 ًؼ، مل   )ًبك   96

 .م ضلة المولرؼ، اوس  دًرةكالحياد.  الحرب الدكلية الدكلي  العالقات النطاؽ الدكلي

 المراجع األجنبية المترجمة:ثانيان: 
 ـ1951 – ـ1948األمػـ المتحػدة لمتكا ػؽ بشػ ف  مسػطيف  ةلجنػ(: 4664ًكلًًل، جلف ًًػؼ  )  4

   مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة، بًركت حدكد الر ض العربي
ػؿ،  را سػًس  )  1     ترجمػة: مبػد او ا ضػػوؿ مسػطيف: الفمسػػطينيكف كالقػانكف الػػدكلي(: 1221بًك

 لدكلًة، القل رةػػ م تبة الضركؽ ا
    ترجمػة: ب ػر مبػلسكضع الالجئيف الفمسطينييف  ي القانكف الدكلي(: 1221تل  برغ، ل س  )  1

 مؤسسة الدراسلت ال لسطً ًة، بًركت 
  ترجمة بسلـ ضًحل  دار الوربًة للولكـ، بًركت ركسيا بكتيف.(: 1229، لًلًل  )ضً تسك ًل  1
كمسػػػ لة الالجئػػػيف: الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف حػػػؽ االتحػػػاد األكركبػػػي (: 1221غػػػًرش، ًوف  )  5

 تحًرر:  صر ملركرم  مر ز دراسلت الكحدة الوربًة، بًركت  العكدة.
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  "اإلسػػرائيمي" -عمميػػة السػػالـ الدبمكماسػػية األمريكيػػة كالنػػزاع العربػػي(: 4661 كا ػػت، كلًػػلـ  )  9
 مر ز ا  راـ للترجمة، القل رة 

، دار الجًػؿ لل ضػر كالدراسػلت ككالدة مشكمة الالجئيف طرد الفمسطينييف(: 4661مكًرس، ب ػ   )  9
 كا بحلث ال لسطً ًة، مملف 

 : الرسائؿ العممية:ثالثان 
  بعد االنتخابات التشريعية الثانية ةالدبمكماسية العامة الفمسطيني(: 1244بلجس، دوؿ  )  4

 )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، كجلموة بًرًزت، ال  ة الغربًة 
 دكر الدبمكماسية غير الرسمية  ي تنفيذ السياسة الخارجية. (: 1226بكدردابف، م ًرة  )  1

رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، جلموة قس طً ة،  لًة الحقكؽ كالولكـ السًلسًة، قسـ الولـك )
 السًلسًة كالوالقلت الدكلًة، م تكرم، الجزاشر 

التحرر الكطني كأثره  ي القانكف الدكلي النشاط الدبمكماسي لحركات (: 1244تكاـ، رضلد  )  1
 ، )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، جلموة بًرًزت كالعالقات الدكلية: التجربة الفمسطينية

الدبمكماسية األردنية تجاه األزمات الشرؽ أكسطية:  مسطيف (: 1226الحًلرم، ملجدة  )  1
ًة الدراسلت الولًل،   )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(،  لـ2006-ـ2000كالعراؽ كلبناف 
  ، مملفالجلموة ا رد ًة

 .منظمة التحرير الفمسطينية: مشركع ثكرية تحررية أـ مشركع كياني(: 1225الً ة، محمد  )  5
 )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، جلموة بًرًزت،  لًة الدراسلت الولًل، راـ او 

الكطف العربي بعد انتياء الحرب السياسة الخارجية الركسية تجاه (: 1221دبلب ة، تراث  )  9
الولًل، الجلموة  ،  لًة الدراسلت(رسللة ملجستًر غًر م ضكرة)  ـ2001-ـ1991الباردة 

  ا رد ًة، مملف
ؿ، صداـ  )  9 مستقبؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني  ي ظؿ إشكالية الدكلة (: 1241سحًك

، ً لدًمًة اودارة كالسًلسة للدراسلت رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(كمنظمة التحرير الفمسطينية. )
 الولًل، كجلموة ا قص.، غزة 

دكر الدبمكماسػػية الفمسػػطينية  ػػي التػػ ثير عمػػى مكاقػػؼ كسياسػػيات (: 1245صػػالحلت، ً ػػس  )  9
   ـ2013-ـ2005 االتحػػػػػػاد األكركبػػػػػػي تجػػػػػػاه عمميػػػػػػة التنميػػػػػػة السياسػػػػػػية  ػػػػػػي  مسػػػػػػطيف

 بلس )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، جلموة ال جلح،  ل
 "اإلسرائيمية" –الدبمكماسية الفمسطينية  ي المفاكضات الفمسطينية  (:1244مًركط، مصلـ  )  6

  )رسللة ملجستًر غًر م ضكرة(، جلموة ال جلح، كأثرىا عمى تحقيؽ الدكلة الفمسطينية المستقمة
  لبلس 
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لد  )  42 القضية  دكر الدبمكماسية الشعبية  ي تعزيز المكقؼ الدكلي تجاه(: 1245الغًرز، ًز
  )رسللة ملجستًر ـ2013-ـ2008الفمسطينية: ك كد التضامف الدكلية إلى قطاع غزة نمكذجان 

 غًر م ضكرة(، ً لدًمًة اودارة كالسًلسة للدراسلت الولًل، كجلموة ا قص.، غزة 

 :كالدكريات : المجالترابعان 
السياسػػػي لمنظمػػػة التحريػػػر مفيػػػـك الدكلػػػة الفمسػػػطينية  ػػػي الفكػػػر (: 4696ًبػػػراش، إبػػػرا ًـ  )  4

 .(192-114، )ص ص51، الودد مجلة الكحدة  الفمسطينية
مجلة  لًػة اآلداب بجلموػة   التحكؿ الديمكغرا ي القسرم  ي  مسطيف(: 1224إبرا ًـ، ًكسؼ  )  1

  (596-516، )ص ص 9، الوددحلكاف
صػلمد  مجلػة  التسكية السياسية كقضػية الالجئػيف الفمسػطينييف(: 4669ا زمر، محمد اللػد  )  1

 ( 95-51، )ص ص 425، الودد اوقتصلدم
ػػػػػػدة   لبنػػػػػػاف دكلػػػػػػة الطائفيػػػػػػة أـ دكلػػػػػػة اإلنسػػػػػػاف(: 1229ا مػػػػػػًف، السػػػػػػًد  )  1    المسػػػػػػتقبؿجًر

  (9  )ص1129الودد 
مكقؼ االتحاد السك يتي مف القضػية الفمسػطينية كمنظمػة التحريػر: (: 4695ا  لًزس، س ثًل  )  5

 ( 11-19، )ص ص416 419، الودد مجلة ضؤكف  لسطً ًة .ـ1974-ـ1982
، لسًلسػػػة الدكلًػػػػةمجلػػػة ا  عػػػدـ االنحيػػػػاز مػػػف ىا انػػػػا الػػػى نيػػػػكدليي(: 4691ً ػػػًس، محمػػػد  )  9

  (495-491، )ص ص 99الودد
   مػػػػؤتمرات القمػػػػة العربيػػػػة كمنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية(: 4699بر ػػػػلت،  ظػػػػلـ محمػػػػكد  )  9

 ( 159-126، )ص ص 1، الودد 41، المجلد مجلة الولـك اوداًرة
إلسػقاط حػؽ  "إسػرائيمي"بكادر تشكيؿ ائتالؼ دكلي عربػي  مسػطيني  (:1221حملدة، موتصـ  )  9

 (49-9، )ص ص 5، الودد 461المجمكمة مجلة  العكدة..  ما العمؿ؟.
   كاقػػػع قضػػػية الالجئػػػيف كحػػػؽ العػػػكدة  ػػػي ظػػػؿ التسػػػكية السياسػػػية(: 1226حمػػػكد، طػػػلرؽ  )  6

 ( 6-9، )ص ص 12، الودد الوكدةمجلة 
 ،اوقتصػلدم صػلمدمجلػة   الفمسػطينييف الالجئيف بقضية الدكلي البعد(: 4669 لطمػة  ) اًر،  42

 ( 451-412، )ص ص 425الودد 
ػػػةمجلػػػة  الالجئػػػكف الفمسػػػطينيكف: االحتمػػػاالت كاال ػػػاؽ.(: 1224رضػػػًد، حػػػلتـ  )  44   41، الوػػػددرًؤ

 ( 129-469)ص ص 
 ، ؽ الوػػػػكدةمجلػػػػة حػػػػ  القيػػػػادة الفمسػػػػطينيةالالجئػػػػكف  ػػػػي اسػػػػتراتيجية (: 1245رمبػػػؿ، تًػػػػرم  )  41

 ( 9-9، )ص ص 91الودد
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   الدبمكماسػػػية الفمسػػػطينية كاعتمػػػاد القػػػرارات  ػػػي المحا ػػػؿ الدكليػػػة(: 1226الػػػرمالكم،  بًػػػؿ  )  41
 ( 19-6، )ص ص 6، الوددًلسًلتمجلة س

  السياسػػػػػة الصػػػػػينية إزاء القضػػػػػايا العربيػػػػػة: كجيػػػػػة نظػػػػػر عربيػػػػػة.(: 1222سػػػػػلًـ، محمػػػػػد  )  41
 ( 12-6، )ص ص19، الودد المجلة الوربًة للثقل ة

، كف  لسػػػطً ًةؤ ضػػػمجلػػة   مػػػؤتمر عػػػدـ االنحيػػػاز كالقضػػػية الفمسػػػطينية(: 4691ضػػوت،  بًػػػؿ  )  45
  (14-12، )ص ص 19الودد

  حػػػكؿ منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية كا  ريقيػػػا. "إسػػػرائيمي"تقريػػػر (: 4699صػػػلمد اوقتصػػػلدم  )  49
 ( 461-492، )ص ص91الودد 

  ةيػتطكر عدد السكاف الفمسطينييف  ي الشػتات ك مسػطيف التاريخ(: 1229الصكبل  ، صالح )  49
  46، الودد تسلم مجلة 

 ، المجلػػة الثقل ًػػة حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني  ػػي تقريػػر المصػػير.(: 4662مبػػد الػػرحمف، ًسػػود  )  49
  (411-441، )ص ص12الودد 

، مجلػة ا سػكار  الدبمكماسػي الػدكليدكلة  مسطيف عمى ضكء القانكف (: 4662م لكم، دًب  )  46
  (15-9، )ص ص9الودد 

كثػػػائؽ الجزيػػػرة تكشػػػؼ تنػػػازالت السػػػمطة الفمسػػػطينية عػػػف حقػػػكؽ (: 1244الولػػػ ، إبػػػرا ًـ  )  12
  (12-46، )ص ص 11، الودد الوكدةمجلة   الالجئيف كالقدس

دكر الدبمكماسػػية الدكليػػة  ػػي تػػدعيـ العالقػػات الدكليػػة كتعزيػػز (: 1241م ػػلف، مبػػد الػػرحمف  )  14
 ( 495-492، )ص ص 41، الوددالتراثمجلة   حقكؽ اإلنساف

الجػػئ: "األردف مميكنػػا  -بػػيف مطرقػػة الػػكطف البػػديؿ كسػػنداف العػػكدة (: 1226الوًسػ.، حسػػلـ  )  11
 .(14-12، )ص ص 15، الوددالوكدةمجلة  كطف يعيش  ينا.. كال بديؿ مف  مسطيف".

التجربػػة الدبمكماسػػية الفمسػػطينية: مػػف حمػػـ الدكلػػة الديمقراطيػػة إلػػى (: 4669 ًػػلض، ملػػ   )  11
 ( 491-452، )ص ص19، الودد الدراسلت ال لسطً ًةمجلة  م زؽ الحكـ الذاتي.

  (11-49)ص ص  1، الوددالحقًقةمجلة  لفمسطينيكف كحؽ العكدة.ا(: 4669 ًلض، مل   )  11
 التجربػػة الدبمكماسػػية الفمسػػطينية: الطريػػؽ الدبمكماسػػي إلػػى الدكلػػة.(: 4666 ًػػلض، ملػػ   )  15

 ( 61-91، )ص ص 449، الودد صلمد اوقتصلدممجلة 
 السياسي.قضية الالجئيف ك حؽ العكدة بيف الكفاح المسم  ك النضاؿ (: 4666 ًلض، مل   )  19

 ( 122-196)ص ص  445، الوددصلمد اوقتصلدممجلة 
   مقارنػػة نقديػػة بػػيف التجػػربتيف التفاكضػػيتيف الفيتناميػػة كالفمسػػطينية(: 1224 ًػػلض، ملػػ   )  19

  (452-414، )ص ص 19، الوددالدراسلت ال لسطً ًةمجلة 

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=34548
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 "اإلسػػرائيمي"تقريػػر حػػكؿ مشػػاريع التسػػكيات السػػممية لمنػػزاع العربػػي (: 4691) لًلػػ القل ػػ ،   19
 ( 411 – 91، )ص ص 11، الودد،  لسطً ًة ضؤكفمجلة ، ـ1972 – ـ1928

إلػػػى دعػػػـ  "بإسػػػرائيؿ"االتحػػػاد السػػػك يتي ك مسػػػطيف: مػػػف االعتػػػراؼ (: 4669 ػػػًرـ، محمػػػد  )  16
 ( 159-119)ص ص  441، الوددصلمد اوقتصلدممجلة   مشركعيا االستيطاني

أسػػبابيا  أبعادىػػا  مقاربػػات سياسػػية  –قضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف (: 4669 ًػػلل ، ملجػػد  )  12
 ( 15-44)ص ص  425  مجلة صلمد اوقتصلدم، الوددلحميا

، 1، الوػػددمجلػػة المجلػػس  الميثػػاؽ الػػكطني الفمسػػطيني(: 4669المجلػػس الػػكط   ال لسػػطً    )  14
  (52-19)ص ص 

 الفمسطينيكف أقداميـ كقضيتيـ األكثر تعقيدان.اليـك العالمي لالجئيف: (: 1226محسف، ً ًس  )  11
  (45-41، )ص ص 1116الودد ،المستقبؿجًردة 

عمى ىامش مشكمة اليرمكؾ: الالجئكف الفمسطينيكف  ي استراتيجية (: 1245محًسف، تًسًر  )  11
  (6-6، )ص ص 91، الودد حؽ الوكدةمجلة   القيادة الفمسطينية

عباس حػكؿ حػؿ قضػية الالجئػيف: اسػقاط صػفة الالجػئ قراءة  ي نظرية (: 1229مرة، ًر ػت  )  11
 ، 41، الوػػػػػػػػػػددالوػػػػػػػػػػكدةمجلػػػػػػػػػػة   كحػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػكدة يخمػػػػػػػػػػؽ أزمػػػػػػػػػػات سياسػػػػػػػػػػية كاجتماعيػػػػػػػػػػة

  ( 45-41)ص ص 
كيػػؼ قػػدمت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية حػػؽ العػػكدة إلػػى الػػرأم العػػاـ (: 1226م لػػ ، ًحمػػد  )  15

 ( 49-49، )ص ص 11، الودد حؽ الوكدةمجلة   العالمي؟
  4121، الوددا ابلرجًردة   حّؽ العكدة أكالن (: 1242م صكر، مد لف  )  19
الثكابػت كالمتغيػرات  ػي مكقػؼ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف قضػية (: 4669المكمد، حمػد  )  19

  (116-145)ص ص  429، الوددصلمد اوقتصلدممجلة  الالجئيف الفمسطينييف.
كحػػؽ العػػكدة  ػػي السياسػػات األمريكيػػة: مػػف  الالجئػػكف الفمسػػطينيكف(: 1226ًكسػػؼ، ًًمػػف  )  19

، جلموة القدس الم تكحة لربحلث كالدراسػلتمجلة  مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات كمينتكف.
  (119 – 165، )ص ص 45الودد

شػيراؾ يؤكػد مسػاندتو لقيػاـ الدكلػة الفمسػطينية كعػكدة (: 4666ًكسؼ، ًحمد، كتك ًؽ،  دل  )  16
  (4، )ص14124، الوددا  راـجًردة   الالجئيف

( لسػػػنة 1قػػػانكف حػػػؽ العػػػكدة لالجئػػػيف الفمسػػػطينييف رقػػػـ )(: 1229دًػػػكاف ال تػػػكل كالتضػػػًرع  )  12
ػػدة الرسػػمًة للسػػلطة الكط ًػػة ال لسػػطً ًة  ػػ  .ـ2008  49، 91  الوػػدد الكقػػلشع ال لسػػطً ًة: الجًر
 ـ، غزة 1229ًك ًك 

مجلػػة دراسػػلت   األكركبيػػة  ػػي عػػالـ متغيػػرالعػػرب كالجماعػػة (: 4669الرضػػداف، مبػػد ال تػػلح  )  14
 ، مر ز اوملرات للدراسلت كالبحكث اوستراتًجًة، ًبك ظب  41، الودداستراتًجًة
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مجلػػة دراسػػلت   سياسػػة ركسػػيا الخارجيػػة تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية(: 1229الضػػكب  ، بػػالؿ  )  11
 ( 92-15، )ص ص 15-11، الودد ضرؽ ًكسطًة

 ركسػػػػيا االتحاديػػػػة كالػػػػكطف العربػػػػي: دراسػػػػة مقارنػػػػة لمسػػػػمكؾ (: 1224مبػػػػد القػػػػلدر، محمػػػػد  )  11
  425، الوػػػػػددمجلػػػػػة ضػػػػػشكف مربًػػػػػة  السياسػػػػػي الخػػػػػارجي السػػػػػك يتي حيػػػػػاؿ المنطقػػػػػة العربيػػػػػة

 ( 129-491)ص ص 
 -1948المكاقػػػػؼ األمريكيػػػػة مػػػػف قضػػػػية الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف (: 1226مػػػػدكاف، ً ػػػػـر  )  11

 ، 44، المجلػػػػػػػد1، الوػػػػػػػددـ1226او سػػػػػػػل ًة ، سلسػػػػػػػلة الولػػػػػػػـك مجلػػػػػػػة جلموػػػػػػػة ا ز ػػػػػػػر  ـ2007
  (129-499)ص ص

 دراسات كأبحاث:خامسان: 
تطػػػكر المكقػػػؼ الفمسػػػطيني الرسػػػمي مػػػف قضػػػية (: 1241 حػػػؿ، ًسػػػلمة، ضػػػراب،  ػػػلج   )ًبػػػك   4

ـ، جلموػػػػػة القػػػػػدس 1241 5 41   ػػػػ  مػػػػػؤتمر الالجشػػػػػكف ال لسػػػػػطً ًكف كحػػػػؽ الوػػػػػكدة، الالجئػػػػػيف
  الم تكحة، غزة

كرقػة  أثر قضية الالجئيف الفمسطينييف عمى التركيبػة السياسػية لممنطقػة.حمكد، طلرؽ  )د ت(:   1
 ممؿ 

   المؤسسة ال لسطً ًة لدراسة الدًمكقراطًة جذكر الر ض الفمسطيني(: 1221حكرا  ،  ًصؿ  )  1
ػػش، ًلسػػر  )  1 الحمػػكؿ السياسػػية لقضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف كآ ػػاؽ مفاكضػػات (: 1244درًك

ػػت  سلسػػلة ًكراؽ ممػػؿ السػػالـ. ،  مػػكذج دراسػػلت ال جػػرة كاللجػػكق  مو ػػد 19 1244جلموػػة بًرًز
  لت الدكلًة، جلموة بًرًزت،  لبلسإبرا ًـ ًبك لغد للدراس

تعقيػب عمػى كرقػة د. ألػيف جػريش خمفيػات السياسػة الخارجيػة  (:1242الرحبػل  ، لًلػ.  قػكو  )  5
كركبًػػػة تجػػػله الق ػػػًة    ػػػ  مػػػؤتمر السًلسػػػة الالرجًػػػة ا االكركبيػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية

تك ػػػة للدراسػػػلت كاوستضػػػلرات، 45-6، )ص ص ـ1242 ػػػك مبر  1-1ال لسػػػطً ًة،  (، مر ػػػز الًز
  كتبًر 

   دراسة النكبة الفمسطينية(: 1244زقكت، مالق  )  9
  جموًػة م تػدل قضية الالجئيف كقرارات األمـ المتحدة: دراسػة تحميميػة(: 1244زقكت،  ػل ض )  9

  التكاصؿ، غزة
دراسة صلدرة مف مر ػز بػدًؿ: حؽ العكدة  ي خطاب منظمة التحرير. (: 1229الضكمل ، جبرا )  9

 المر ز ال لسطً   لمصلدر حقكؽ المكاط ة كالالجشًف، بًت لحـ 



 

160 
 

   ػػ  أكضػػاع الالجئػػيف الفمسػػطينييف كقضػػاياىـ  ػػي العػػالـ العربػػي(: 1245صػػلل ، محسػػف  )  6
ـ، الذم  ظمتل جلموة  لًؼ 1245 6 1-4اوجتملمًة، مؤتمر اللجكق ًكبولده ا م ًة كالسًلسًة ك 

  المتحدة لضؤكف الالجشًف، الًرلض الوربًة للولـك ا م ًة بللتولكف مع الم ك ًة السلمًة لرمـ
 ػػ : م  ػػـك كمملرسػػة  العمػػؿ الدبمكماسػػي الفمسػػطيني  ػػي أكركبػػا.(: 1229مبػػد او، مبػػد او  )  42

(، مو ػػػػد إبػػػػرا ًـ ًبػػػػك لغػػػػد للدراسػػػػلت 19-11)ص ص الدبلكملسػػػػًة: تجػػػػلرب محلًػػػػة ك لسػػػػطً ًة،
  بًرًزت، راـ اوالدكلًة بجلموة 

  عمػػى حػػؽ العػػكدة لمفمسػػطينييف "اإلسػػرائيمية"أثػػر مشػػاريع التػػكطيف (: 1229ممػػرك،  ومػػلف  )  44
 جلموة القدس الم تكحة، الالًؿ 

   الدكليػػػػةحػػػػؽ العػػػػكدة لالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف  ػػػػي الشػػػػرعية (: 1226ال ػػػػرا، مبػػػػد ال لصػػػػر  )  41
 راـ او ، جلموة القدس الم تكحة، ـ1229 41 44، كالتحدًلت الكاقع الوكدة حؽ   مؤتمر 

 المجنػة التنفيذيػة  ػي عيػد االنتػداب البريطػاني(: 1229المر ز ال لسطً   للدراسػلت اوقلًمًػة  )  41
ػػػر: محمػػػد اضػػػتًة، 199-191)ص ص .مكسػػػكمة المصػػػطلحلت كالم ػػػل ًـ ال لسػػػطً ًة ػػػ    ( تحًر
  وا راـ

دليػؿ اإلجػراءات كالمعػايير الكاجػب  (:4696الم ك ًة السػلمًة لرمػـ المتحػدة لضػشكف الالجشػًف  )  41
   ًة السلمًة لضشكف الالجشًف ج ًؼالم ك تطبيقييا لتحديد كضع الالجئ  

 :الكثائؽسادسان: 
ػػػػر م ظمػػػػة بػػػػًف الميكقػػػػع الذاتًػػػػة او تقللًػػػػة الح كمػػػػة ترتًبػػػػلت حػػػػكؿ المبػػػػلدئ إمػػػػالف ات ػػػػلؽ  4  التحًر

" ًًرحػػػل ػػػػ غػػػزة" ات ػػػلؽ ًك" ًسػػػلك" بلت ػػػلؽ ـ، الموػػػركؼ4661 6 41بتػػػلًرخ  "إسػػػراشًؿ"ك ال لسػػػطً ًة
  ال لسطً   الذات  للح ـ

 الػػدكؿ جلموػػة مجلػػس مػػف الصػػلدرة الوربًػػة، الػػدكؿ  ػػ  الالجشػػًف ًك ػػلع لت ظػػًـ الوربًػػة اوت لقًػػة  1
  ـ4661 1 19 بتلًرخ 1ج( 424) ع د 5196 رقـ قراره ك ؽ الوربًة

 ـ4694 ًبًرؿ 49 بتلًرخ المبرمة الدبلكملسًة للوالقلت  ً ل ات لقًة  1
التقريػػػر السػػػنكم لمعػػػاـ الثػػػاني مػػػف عمػػػؿ (: 1244ا مل ػػػة الولمػػػة لمجلػػػس الػػػكزراق ال لسػػػطً   )  1

جلػػػس الػػػكزراق م  ـ2011أيػػػار  19 –ـ 2010أيػػػار  19الحككمػػػة الفمسػػػطينية الثالثػػػة عشػػػرة 
  ال لسطً  ، راـ او

 –إنجػػػازات الحككمػػػة الفمسػػػطينية السادسػػػة عشػػػرة (: 1241ا مل ػػػة الولمػػػة لمجلػػػس الػػػكزراق  )  5
  مجلػػػس الػػػكزراق ـ2013كػػػانكف أكؿ  19ـ كحتػػػى 2013أيمػػػكؿ  19التقريػػػر الربعػػػي لمفتػػػرة 

  ً  ، راـ اوال لسط
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 –إنجػػػازات الحككمػػػة الفمسػػػطينية السادسػػػة عشػػػرة  (:1241ا مل ػػػة الولمػػػة لمجلػػػس الػػػكزراق  )  9
جلػس الػكزراق   مـ2014آذار  19ـ كحتػى 2013كػانكف أكؿ  19التقرير الربعي الثاني لمفترة 

  ال لسطً  ، راـ او
   ضػػػرة صػػػلدرة مػػػف ك للػػػة ا مػػػـ المتحػػػدة وغلثػػػة كتضػػػغًؿ األكنػػػركا باألرقػػػاـ(: 1245ا ك ػػػركا  )  9

 الالجشًف ال لسطً ًًف "ا ك ركا" 
 كتقريػر المتحدة  للمـ تابعة تك يؽ لجنة إنشاء ،461 رقـ القرار المتحدة، لرمـ الولمة الجموًة  9

 تعػديؿ سػبيؿ  ػي ديػارىـ إلى العكدة  ي الالجئيف حؽ كتقرير دائـ  دكلي نظاـ  ي القدس كضع
   ل كف 44 بتلًرخ ،1 الدكرة ،المستقبؿ  ي  مسطيف  ي السالـ تحقيؽ إلى تؤدم بحيث األكضاع

  ـ4619 دًسمبر ا كؿ
الج ػلز  .ـ2015الفمسطينيكف  ي نياية عػاـ (: 1245الج لز المر زم لاحصلق ال لسػطً    )  6

  راـ او ،المر زم لاحصلق ال لسطً  
 – ـ4619، المجلػػػد ا كؿ، "اوسػػػراشًل "قػػػرارات ا مػػػـ المتحػػػدة بضػػػتف  لسػػػطًف كالصػػػراع الوربػػػ    42

، 1الرسػػمًة للجموًػػة الولمػػة، الػػدكرة ، مؤسسػػة الدراسػػلت ال لسػػطً ًة،  قػػال مػػف المحل ػػر ـ4691
 ، المجلد ا كؿ إل. الرابع 44الملحؽ رقـ 

 لتقسػػيـ بخطػػة التكصػػية ،494 رقػـ القػػرار المتحػدة، ا مػػـ  ػ  الولمػػة للجموًػة الرسػػمًة المحل ػر  44
 .ـ4619  ك مبر  الثل   تضًرف  16 بتلًرخ ،1 الدكرة ، مسطيف

األكركبي مػف مبػادرات التسػكية السػممية لمقضػية تقرير حكؿ المكقؼ (: 1241مر ز الًزتك ة، )  41
  ك ة للدراسلت كاوستضلرات، بًركت  مر ز الًزتـ2012-ـ1947الفمسطينية 

 :المكاقع االلكتركنيةسابعان: 
االتحاد األكركبي سيعّكض الفمسطينييف الذيف سيتخمكف عف حؽ (: 1241 ًرف، را لشًؿ  )ً  4

  ـ، السلمة السلبوة مسلقنا http://ar.timesofisrael.com ،41 1 1249 العكدة.
ـ، http://group194.net ،41 1 1249 أكركبا كحؽ العكدة.(: 1229ًًكب،  ًلق  )  1

 السلمة السلبوة مسلقنا 
، http://arableaguesummit2013.qatarconferences.orgالوربًة،جلموة الدكؿ   1

 مسلقنا  42، السلمة ـ1249 1 45
 سلقنا م 42، السلمة ـhttp://www.nam.gov.za ،49 1 1249حر ة مدـ او حًلز،   1
الحػػكار مجلػػة   السياسػػة الخارجيػػة العراقيػػة: قػػراءة  ػػي الكاقػػع كالطمػػكح(: 1229حسػػًف، سػػود  )  5

، http://www.ahewar.orgـ  1229 44 11  بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًرخ 1429  الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددالمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف
 مسلقنا  9ـ السلمة 1245 42 12

http://ar.timesofisrael.com/
http://group194.net/
http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/
http://www.nam.gov.za/
http://www.ahewar.org/


 

162 
 

  جيكدىػػػا لػػػد ع عمميػػػة السػػػالـ  ػػػي الشػػػرؽ األكسػػػطمكسػػػكك تكاصػػػؿ (: 1226ركسػػػًل الًػػػكـ )  9
 مسلقنا  5ـ السلمة https://arabic.rt.com 9 5 1249، ـ1226 9 12

 االتفاقيػػات  ػػي كمكػػانتيـ الفمسػػطيني الالجئػػيف خاصػػة دراسػػة(: 1242  )الالجشػػًف ضػػشكف داشػػرة  9
 مسلقنا  5ـ السلمة http://www.plord.ps 9 5 1249 ،الدكلية

الفمسػػطينيكف  ػػي مصػػر بػػيف السياسػػات التمييزيػػة ك اإلقصػػاء مػػف (: 1221مػػدكاف، بًسػػلف  )  9
 ـ 1221 1 49  بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًرخ 929  الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار المتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفمجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

http://www.ahewar.org ،12 1 1249 مسلقنا   44ـ، السلمة 
 ػ  مكقػع  أداء كأكلكيات الدبمكماسية الفمسطينية بعد اتفاؽ أكسػمك.(: 1229مكض، موتصـ  )  6

   مسلقنا 9السلمة  ـhttp://alwatanvoice.com ،45 4 1249ـ، 1229 9 19د ًل الكطف، 
شػػكالياتيا(: 1241 ًػػلل ، ملجػػد  )ال  42    ػػ  مكقػػع قضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف  ػػي تعقيػػداتيا كا 

ػػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػػت،   6ـ السػػػػػػػػػػلمة http://www.aljazeera.net ،1 1 1249ـ، 1241 44 41الجًز
 مسلقنا 

  المغيػػػػب القضػػػػية جػػػػكىر ..الفمسػػػػطينيكف الالجئػػػػكف(: 1245المر ػػػػز ال لسػػػػطً   لامػػػػالـ  )  44
https://www.palinfo.com 12 1 1249 ـ السلمة السلبوة صبلحلن 

  بداية االستيطاف الصييكني  ي  مسطيف(: 1244ك ل  ) –مر ز المولكملت الكط   ال لسطً     41
http://www.wafainfo.ps 9 5 1249 مسلقنا  9ـ السلمة 

ػػػػػػػػػػػر ال لسػػػػػػػػػػػطً ًة، داشػػػػػػػػػػػرة ضػػػػػػػػػػػشكف الم لك ػػػػػػػػػػػلت   41  plo.org-http://www.nadم ظمػػػػػػػػػػػة التحًر
  امسلقن  5ـ السلمة 1249 1 9

 مسلقنا  42، السلمة ـoci.org-www.oichttp:// ،45 1 1249م ظمة التولكف اوسالم ،   41
  ـ2004-ـ1964طكر المكقؼ الفمسطيني مف حؿ قضية الالجئيف ت(: 1221 ك ؿ، ممدكح  )  45

ـ، السػػػػلمة http://www.mnofal.ps ،1 1 1249ـ، 1221 6 11 ػػػػ  مكقػػػػع ممػػػػدكح  ك ػػػػؿ، 
 مسلقنا  42

  امسلقن  5ـ السلمة http://www.mofa.pna.ps 9 1 1249كزارة الالرجًة ال لسطً ًة    49
  ،http://www.unrwa.orgك للة ا مـ المتحدة وغلثة كتضغًؿ الالجشًف ال لسطً ًًف "ا ك ركا"   49

  مصران  1السلمة  ،ـ1249 4 49
شػيراؾ يؤكػد مسػاندتو لقيػاـ الدكلػة الفمسػطينية كعػكدة (: 4666ًكسؼ، ًحمد، كتك ًؽ،  دل  )  49

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػًرة  الالجئػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  ـ4666 6 15بتػػػػػػػػػػػػػػػػػلًرخ  ،14124، الوػػػػػػػػػػػػػػػػػددجًر
http://www.ahram.org.eg 9 5 1249 مسلقنا 6ـ السلمة  

 

https://arabic.rt.com/
http://www.plord.ps/
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://alwatanvoice.com/
http://www.aljazeera.net/
https://www.palinfo.com/
https://www.palinfo.com/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.nad-plo.org/
http://www.oic-oci.org/
http://www.mnofal.ps/
http://www.mofa.pna.ps/
http://www.unrwa.org/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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 مقابالت:ثامنان: 
 ـ 1249 1 19"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث(: "1249المدلؿ، كلًد  )  4
 ـ 1249 1 16"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث(: "1249البطش، ج لد  )  1
 ـ 1249 1 12"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث(: "1249محًسف، تًسًر  )  1
 ـ 1249 1 14"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث(: "1249مدكف، مصلـ  )  1
 ـ 1249 1 1"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث(: "1249ضراب،  لج   )  5
 ـ 1249 5 45"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث"(: 1249ًكسؼ، ًحمد  )  9
 ـ 1249 1 9"، االنترنتمقابمة أجراىا الباحث عبر (: "1249صلل ، محسف  )  9
 ـ 1249 5 42"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث"(: 1249الوجرم ، محمكد  )  9
 ـ 1249 5 44"، غزة، مقابمة أجراىا الباحث"(: 1249حمد، غلزم  )  6
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