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 اإلهداء
جميعًا الذين قدموا أرواحهم فداًء لفلسطين إلى روح والدي الشهيد الذي أراد اهلل له أن الشهداء  إلى

 تنتقل روحة الطاهرة وهو في مدينة القدس.

ل تربية أم التي انجبتني وربتني أفض زة الغاليةالعزيوالدتي على بهما، إلي والدتاي الذي أنعم اهلل 

ا اهلل م. حفظهخالد، ووالدتي الكريمة التي لم تبخل على وأرضعتني العزة والكرامة، أم أشرف

 م وأطال اهلل في عمرهما.ورعاه

الغالية  أبناء إال الحبيبة أم فيصل أطال اهلل في عمرها. إال إخوتي وأخواتي ي وأخواتيتإلى إخو 

 أم أشرف فلهم مني كل تحية وتقدير.

اهر وعبير م ئي األعزاءالتي وقفت بجانبي وساندتني في مشواري هذا وأبنا زوجتيالحبيبة إلى 

 .وكريم

 الباحث 
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ت م   َلِئن   من قوله تعالى:  انطالقاً  َكر  ك ر  » : ومصََََداقا لقوله ، أَلَِزيَدنَّك م   شَََََ النَّاَس اَل َمن  اَل َيشََََ 
ك ر  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  كرًا اهلل سََََبحانه وتعالى أن وفقني لحمده، وأشََََكره سََََبحانه شََََفإنني أحمد ، «"َيشََََ 
، فهو المتكفل بالزيادة للشََََََاكرين، والعذاب للكافرين، ولما كان شََََََكر الناس هجالبًا للمزيد من نعم

لّى ع من ال يشَََََكر الناس كان لزاماً  من أهل الفضَََََل والخير شَََََكرًا هلل عز وجل إذ ال يشَََََكر اهلل
ي المشرف الدكتور نبيل الطهراوي الذي منحن ستاذياأتقدم بخالص شكري وامتناني إلى  ابتداًء أن

لى المشَََََرف الدكتور أحمد الوادية الذي لم  من وقته وجهده الكثير، فكان خير مشَََََرفًا ومرشَََََدًا، وا 
 اعداد البحث.  يتوانى ولو للحظة على تقديم االرشادات طوال فترة

َََََََة   وأتقَََََََدم بجزيَََََََل الشََََََََََََََكر والتقَََََََدير إلى أعضَََََََََََََََََََََاء لجنَََََََه المنَََََََاقشَََََََََََََََََََََة الموقرة المتمثل
، على تفضََََلهم بقبول مناقشََََة هذا البحث والحكم / أحمد الم اريوالدكتور ساااااد ال ول بالدكتور/
 عليه. 

فلسااطينية لالجامعات اكما أتقدم بجزيل الشَكر والتقدير لسسَاتذة األفاضَل محكمي االسَتبانة في  
وأتقدم كذلك بجزيل الشَكر إلى كل  من جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

  فيها من إداريين وأساتذة أجالء. والعاملينبرئيسها الدكتور محمد المدهون  ممثلة

من  هكما أتقدم بجزيل الشَََََََكر إلى كل من أرشَََََََدني ولو بكلمة، الدكتور أحمد كلوب على ما قدم
 نصح وارشاد، واالستاذة هبة أبو جاللة مدقق اللغة اإلنجليزية، فلكم مني كل تحية وتقدير.

 واهلل ولي التوفيق
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 الباحث. بسام محمد الصرفندي

 "الدراسة "ملخص

لوماسي األداء الدب على اتجاهات النخبة السياسية واإلعالمية نحو لتعرفل لدراسةا هدفت          
م، ومعرفة الفروق في أراء النخب السياسية واالعالمية 7182وحتى عام  8994الفلسطيني منذ عام 

 حول ذلك تبعًا لمتغيرات الدراسة. 
كان أربعين فقرة؛ فوقد وزع الباحث استبانة اشتملت على ستة محاور مكونه من واحد و   

المحور األول في اتباع المنهج العلمي للتخطيط للعمل الدبلوماسي، والمحور الثاني في التنظيم 
للعمل الدبلوماسي الفلسطيني، والمحور الثالث في التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني، 

ماسي، زيادة فاعلية العمل الدبلو  والمحور الرابع في تقييم العمل الدبلوماسي، والمحور الخامس في
 والمحور األخير في أهم المعوقات التي واجهها العمل الدبلوماسي الفلسطيني.

بعادها ف العالقات بين أوكش ؛اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحليل الظاهرة 
من  ينة الدراسةوتكونت ع النخب السياسية واالعالمية، اشتمل مجتمع الدراسة على ،المختلفة

مجموعة من أساتذة السياسة واالعالم من حملة درجة ، حيث تم تقسيم هذه النخبة إلى )(841)
وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء المكاتب السياسية  ،الدكتوراه في الجامعات الفلسطينية

 للفصائل الفلسطينية، والدبلوماسيين الفلسطينيين(
، أهمها أن غياب الدور الرقابي للعمل الدبلوماسي النتائج نمجموعة م إلى الدراسة خلصتكما 

بل النخب االجماع من قالفلسطيني؛ أدى إلى تكرار التجاوزات في عدد من السفارات الفلسطينية، و 
الفلسطينية على ضعف الجانب اإلداري والقانوني الذي يختص بتطبيق قانون السلك الدبلوماسي 

وضع معايير واضحة الختيار العاملين التوصيات كان أهمها، مجموعة من وقدمت ، الفلسطيني 
ل المجلس بالذي تم إقراره من قفي السلك الدبلوماسي؛ وتطبيق بنود قانون السلك الدبلوماسي 

، مع إعطاء الفرصة لجيل الشباب المؤهل والمدرب، وتوحيد المرجعيات م(7112التشريعي لعام )
حماس  وانضمام حركتيمنظمة التحرير ووزارة الخارجية،  في السلك الدبلوماسي الفلسطيني بين

 وحركة الجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير سيزيد من قوة العمل الدبلوماسي الفلسطيني.
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"Trends in the political and media elite toward the performance of 

the Palestinian diplomat 

 1993 -2016" 

Researcher. Bassam Muhammad Al-Sarafandi 

"Abstract"         

The study aimed at encouraging  to identify trends in the political and media elite 

toward the performance of the 

Palestinian diplomat since 1993 until the year 2016, and knowledge of the differences 

in the come out with consensus recommendations the political elites and public 

information on that depending on  they regarded as a disavowal of the bitterest high 

schools. 

The deployment of the researcher identify included six axs composed of forty-one 

paragraph; the 

first axis to follow the scientific approach to planning for diplomatic work, the 

second axis in the organization of the 

work of the Palestinian diplomat, the third axis in the contrast in the Labor left the 

Palestinian diplomat, 

the axis of the quarter in the assessment of the diplomatic work, the fifth axis in 

increasing the effectiveness of the diplomatic work, the 

last axis in the most important constraints faced by the work of the Palestinian 

diplomat. 

Followed the connotations of high schools descriptive approach analytical work with 

a view to analysing the phenomenon; he revealed the relations between the 

different dimensions, and included a society signs of high schools on the political 

elites and the media, and consisted of a sample of the high schools from 

130 (, where this elite to (a group of professors from politics and information 

campaign of degrees ( 

agree the rewritten in Palestinian universities, members of the Legislative Council 

and the members of the political offices of the 



 و
 

Palestinian factions, Palestinian diplomats) 

also found signs of high schools to a group of results, the most important of which is 

that the absence of the role of oversight of the work of the 

Palestinian diplomat; led to Palestinian they regarded as a disavowal and consensus 

by 

Palestinian elites to the weakness of the administrative side, legal, the application of 

the law of the diplomatic corps 

, and provided a set of recommendations was the most important, the Clear criteria 

for the selection of staff 

in the diplomatic corps; and the implementation of the items of the diplomatic service 

act which was e of the done at before the 

Legislative Council (2005 m), giving the opportunity to the young generation trained 

and qualified, standardization of the authorities 

in the diplomatic corps on Palestinian Liberation Organization Wu The Zara Desht 

foreign affairs, and the accession of the two movements of Hamas and the 

Islamic Jihad Movement and the Palestine Liberation Organization would increase of 

the labor force of the Palestinian diplomat. 
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  األولالفصل 

 المقدمة: 

التأثير على و  للدولة، تعتبر الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق السياسة الخارجية          
ن الناظر الى ،تأييدالجماعات الخارجية بهدف كسب الدول وال ي الدبلوماسية يجد أنها سالح قو  وا 

ربط س الصالت والروابط التي تلذلك ظهر هذا العلم الحديث ليدر  نيل الحقوق بالطرق السلمية،ل
بين الدول شاماًل لكل نواحي الحياة اليومية التي تعترض حياة أي دولتين في العالم ويكون لها 

وال شك أن هذه العالقات والصالت بين الدول تحتاج إلى  .تأثير سياسي على العالقات بينها
بين  تفاوض والتمثيل واالتصالهذه الوسائل هي عملية ال أبرزطرق ووسائل تدار بها وقد كانت 

  "الدول والحكومات والتي عرفت باسم " الدبلوماسية

 بالحديث عن الدبلوماسية الفلسطينية ال بد من القول بأن العمل الدبلوماسي الفلسطينيو        
لوجدان حاضرة في ا واستمرارهافي الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية  من األهمية بمكان

، ةحالة الفوضى التي تعصف بالمنطق والمشهد الدولي وحتى ال يتم نسيانها في ظل اإلنساني
العالم  فال توجد دولة في ةشامل وطنية استراتيجيةن تكون أداة وجزء من أولكن الدبلوماسية يجب 

ألخرى، اعمل وحيدة ومغيبة األدوات  كاستراتيجيةعلى الدبلوماسية  اعتمدتو حركة تحرير وطني أ
لها ، فالدبلوماسية تنجح بقدر تفاعوالعسكرية واألمنية واالقتصادية  وجيةولاأليدية السياسك

فه حول قيادته ومقدراته خصوصا قوة ووحدة الشعب والتفا أخرى،على أوراق قوة  واعتمادها
ذا نهضت تبقي معتمة ال تستطيع  ،ومقدساته "وأن الدولة ال يمكن أن تنهض دون الدبلوماسية، وا 
    (.2:7113م المناطة بها في عصر تسوده النزاعات وتسابق المصالح")الشكري،أداء المها

الدراسة سيقوم الباحث بأخذ اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية لتقييم العمل  في هذه      
م وهذه المرحلة التي تلت اتفاق أوسلو والبدء في تطبيق 7182-8994الدبلوماسي الفلسطيني من 

رض، واتساع العمل الدبلوماسي الفلسطيني واالتجاه إلى تعزيز العالقات الخارجية االتفاق على األ
مع منظمة التحرير ومع الدول والمنظمات الدولية، وقد كانت هذه المرحلة من المراحل المتسارعة 
في تشكيل الدبلوماسية الفلسطينية، فكان االعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

فلسطيني بمثابة انطالقة وشرعية لها حيث بدأت الدول باالعتراف بتلك المنظمة وتبادل العمل ال
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الدبلوماسي معها، ورفع التمثيل الدبلوماسي بما يتناسب مع حجم العالقات الدولية بين الدولة وبين 
في  يمنظمة التحرير سعت وبقوة وراء تحقيق اختراق دبلوماس نأ المالحظ منظمة التحرير، ومن

عملية االعتراف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومحاولتها إيجاد كيان على أرض 
 فلسطين تنطلق منه الستكمال الحصول على باقي الحقوق الفلسطينية.  

ير يادة منظمة التحر شكل خروج قوبالعودة قليال للعمل الدبلوماسي لمنظمة التحرير فقد      
م، منعطفاً كبيراً في العمل الدبلوماسي الفلسطيني، لتحويل منظمة 8917 ن لبنان عامالفلسطينية م
تلين اسياسية، ومقرها في تونس العاصمة وتوزيع المقمنظمة مقاتلة إلى  منظمة التحرير من

طوط المواجهة مع العدو الصهيوني. وبرز الفلسطينيين على تسعة أقطار عربية بعيدة عن خ
محافل أخرى حيث استمدت منظمة التحرير شرعيتها لممارسة  العمل الدبلوماسي للمنظمة في

العمل الدبلوماسي الدولي الذي هو أحد أفرع القانون الدولي، على أنها شخص من أشخاص 
القانون الدبلوماسي وهم الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، الشعوب المناضلة من أجل 

ة الفلسطيني لصفة الشعوب المناضلة والواقع االستقالل وتقرير المصير، وأن اكتساب الشعب
تحت االحتالل اإلسرائيلي بصفتها حركة تحرر وطني وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 

 يعطيها الحق في ممارسة العمل الدبلوماسي بكافة أشكاله.

تراف ععملت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل دبلوماسي مميز خالل فترة النشأة وبعد االو         
بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني الذي بدورة أعطاها شرعية دبلوماسية وانطالقة في 

 مجال العمل الدبلوماسي والذي كان له صدى واضح وقوي في معترك العالقات الدولية.

تقيد دور ي ال، فاألخرىإلى حد ما عن الدول  خصوصيةبلوماسية الفلسطينية لدبتتميز او        
لمجابهة  اساألسوماسية الفلسطينية على البعد التمثيلي، إنما هي دبلوماسية كفاحية في الدبل

وتعتبر الدبلوماسية أداة رئيسة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للتأثير على  االحتالل،
ا ومنه القيوأخما هو إقناعي  ها وكسب تأييدها بوسائل شتى منهاالدول والجماعات بهدف استمالت

 إيصال المعلومات للحكومات والتفاوض إلى باإلضافة، وهذا أخالفي وغيرترهيبي)مبطن( ما هو 
ة وبالدفاع المختلف المجاالتقات بين الدول وتطورها في البتعزيز الع وتعنى الدبلوماسية. معها

ة ، إضافواألحداثعن مصالح وأشخاص رعاياها في الخارج وتمثيل الحكومات في المناسبات 
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جمع المعلومات عن أحوال الدول، وتقييم مواقف الحكومات والجماعات إزاء قضايا راهنة أو  إلى
 .ردود أفعال محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية

  وتساؤالتها: مشكلة الدراسة

المتابعة المستمرة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني ومن خالل ما تم دراسته من من خالل         
 يالدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق اهداف ومطالب الشعب الفلسطيني ف أهمية برزتمساقات 

لشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لجميع شعوب العالم عن طريق المبعوثين إيصال صورة ا
آراء النخب  التعرف علىوالسفارات والمكاتب التمثيلية المنتشرة في كل دول العالم، فأراد الباحث 

الى العام  8994عالمية في قطاع غزة حول األداء الدبلوماسي الفلسطيني من عام السياسية واإل
 اتفاق أوسلو وبدء تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية. ، وهي الفترة التي عقبتم7182

 في السؤال الرايس التالي:  دراسةال وتتحدد مشكلة

منذ عام  لرسميا وماسي الفلسطينيالدبل األداءالفلسطينية كيف تري النخب السياسية واإلعالمية 
 م؟7182وحتى عام  8994

 وهي على النحو التالي:  ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسالة الفرعية،

المبحوثين   ( في استجابةa ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8
المؤهل  –العمر  – خصية ) النوعات الديموغرافية والشمتغير حول متغيرات الدراسة تعزي لل

 تها(؟زيار تم عدد الدول التي  –اإلقامة خارج البالد  –السياسي  االنتماء –المهنة  -العلمي

لدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر ما مدى اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل ا .7
 ؟ المبحوثين

 ؟ ر المبحوثينلدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظما واقع تنظيم العمل ا .4

  ؟احل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثينفي مر  التباينما واقع  .3

 ؟ لية العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثينما مدى زيادة فاع .2

  ؟لدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثينالمعوقات التي تواجه العمل ا ما .2
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 فرضيات الدراسة:

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو جد فروق ذات داللة إحصائية تو  ال .8
 لمتغير النوعتعزى م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .7
 لمتغير العمرى تعز م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .4
 لمتغير المؤهل العلميتعزى م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .3
 لمتغير المهنةتعزى م 7182-8994اسي الفلسطيني األداء الدبلوم

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .2
 لمتغير االنتماء السياسيتعزى م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

ة نحو ية واإلعالميبين متوسطات اتجاهات النخب السياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .2
 لمتغير اإلقامة خارج البالدتعزى م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

بين متوسطات اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .2
 بزيارتها لمتغير عدد الدول التي قامتعزى م 7182-8994األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

 .المبحوث

 أهداف الدراسة:
 الهدف الرايسي :

  التعرف على اتجاهات النخب السََََََََياسََََََََية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسََََََََي الفلسََََََََطيني
 م.8994-7182

 االهداف الفرعية:

 ي.لدبلوماسي الفلسطينمدى اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل ا التعرف على 

 سطيني.نظيم العمل الدبلوماسي الفلواقع ت التعرف على  
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 احل العمل الدبلوماسي الفلسطيني.في مر  التعرف على واقع التباين  

 لعمل الدبلوماسي الفلسطينيتقييم ا.  

 أهمية الدارسة: 

ة منها الستفادا لوزارة الخارجية يمكن للمعلومات تأتي أهمية الدارسة في كونها مصدر  
نتائج المعلومات وال كونمن  يضاً أ تنبع أهمية الدارسةتحسين األداء الدبلوماسي، و في مجال 

وزارة الخارجية كستكون متوفرة للعديد من الجهات المعنية  ستنتج عن الدراسة والتوصيات التي
 .والباحثين في المجال

 حدود الدراسة:     

 وتتحدد الدراسة بالحدود التالية:

لسطيني الفعلى موضوع تقييم األداء الدبلوماسي  الدراسة تقتصر هذه :الموضوعي الحد .8
م، وذلك من قبل النخبة السياسية واإلعالمية في 7182-8994في الفترة الواقعة بين 

  قطاع غزة.

ة السياسي نخبةالاإلطار الجغرافي الذي ستغطيه هذه الدراسة يشمل  :يالمكان الحد .6
 .غزةقطاع  في واالعالمية

شكيل الحكومة وهي الفترة التي تلت تم 7182-8994الفترة ما بين الحد الزماني:  .4
 .م8994الفلسطينية االولي بعد اتفاق اوسلو

إلعالمية بجميع ا النخبة شريحةسيتم التركيز على شريحة النخبة السياسية و الحد البشري:  .3
ن موتتسم النخب المجتمعية بتوافرها على قدر عال ، توجهاتهم السياسية واأليدلوجية

سيتم و  جميع المجاالتنية التراكمية في خبرات المهالتأهيل العلمي والثراء الفكري، وال
 اختيارهم كتالي:

 م.7112اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين عام  -
 للتنظيمات الفلسطينية. أعضاء المكاتب السياسية -
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 .نية من حملة درجة الدكتوراهلسياسية في الجامعات الفلسطيأساتذة العلوم ا -
 .رجة الدكتوراهية من حملة دأساتذة االعالم في الجامعات الفلسطين -
 الدبلوماسيين الفلسطينيين. -

 :مصطلحات الدراسة

ًاء على بن تتكون-االتجاهات هي عبارة عن الحالة الوجدانية للفرد التي  Attitudes :االتجاهات
دفعه ت –أو تصورات فيما يتعلق بموضوع ما، أو أشخاص معينين  معتقدات،ما يوجد لديَه من 
ظم األحيان إلى القيام بعدد من االستجابات، أو السلوكيات حيالها في موقف هذه الحالة في مع

 فَة،خلي)الفرد أو قبوله لهذا الموضوع. معين، ويتحَدد من خالل هذه االستجابات مدى رفض
841:8991) 

 متنظيَب مَهتتفاقيات الدولية التي تالوالمبادئ وا العرافي مجموعة القواعد واه :الدبلوماسية
 القانون ماأحك تطبيق في اإتباعه الواجب لصوواال الدولية والمنظمات لالدو نات القائمة بيقالالع

 المؤتمراتو  جتماعاتالا في المفاوضات إجراء وفن المتباينة لالدو مصالح بين يقوالتوف الدولي،
 ) 2:8992، العادة قفو)تفاقيات الدات واهالدولية وعقد المعا

تتمثل في األعضاء الذين يمارسون السياسة بشكل عام داخل  راايالنخبة السياسية: كتعريف اج
وخارج إطار الدولة، وهي تمثل األقلية في المجتمعات بشكل عام وتمتلك القوة والتأثير في صناعة 

 القرار السياسي.                                         
اإلعالميين قضت في العمل  هي عبارة عن شريحة منالنخبة اإلعالمية: كتعريف اجرااي 

واكتسبت المهارات والخبرة العلمية والعملية التي من الممكن ان  فأكثر، سنوات مي عشرةاإلعال
 يستفيد منها المجتمع ويستفيد منها الباحث. 

 أو المنظمة هاب تكلفه التي ومسؤولياته ألعماله العامل تنفيذهو عبارة عن  كتعريف اجرااي األداء:
بشكل مناسب يتناسب مع طبيعة االهتمامات والسياسات العامة  بها وظيفته ترتبََط التي الجهة
 للدولة.

لدولة لهي عبارة عن أحد أدوات السياسة الخارجية كتعريف اجرااي  الدبلوماسية الفلسطينية:
تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين بهدف خدمة لالفلسطينية 

 سواء اقتصادية أو أمنية. مصالح العلياال
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  السابقة:الدراسات 
 :العربية: الدراسات أوالً 
(:بعنوان" مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية 2014دراسة سحويل) .3

 الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
سي ثيل الدبلوماتناولت الدراسة التعريف بالدبلوماسية ومراحل تطورها، ومرحل التم 

والبعثات الدبلوماسية، وحركات التحرر الوطني كشخص من أشخاص القانون الدولي، 
وركزت على مراحل عمل الدبلوماسي الفلسطيني في مرحلة المفاوضات مع الجانب 

 اإلسرائيلي، وتناولت دور العمل الدبلوماسي بعد حصول فلسطين على دول مراقب.
 :ن النتائج أهمهاخلصت الدراسة إلى مجموعة مو 

أن الدبلوماسي الفلسطينية لم تنجح في مفاوضات مدريد وواشنطن في تحقيق أي إنجاز  -
بذكر، وأن االعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين ورفع تمثيلها الدبلوماسي هو اعتراف 

 واضح وصريح بالحق الفلسطيني وبمدي فاعلية الدبلوماسية الفلسطينية.
 :إلى راسةالدكما وأوصت 

أن يتم تفعيل دور السفارات في الخارج ويراعي مبدأ الكفاءة في اختيار العاملين في التمثيل  -
الدبلوماسي، وأن يتم مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في التمثيل الدبلوماسي، وان تستكمل 

 معركة انتزاع القرارات في مجلس االمن والحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين.
 التجربة الفلسطينية"-التحرر الوطني، بعنوان:" دبلوماسية (6131سة توام )درا .6

الدولية (، وقانونيا للدبلوماسية والعالقات 8993-8923يقدم الكاتب عرضًا تاريخيًا) 
عية خالل والدة التجربة الفلسطينية وخصوصيتها، ويبين بموضو  الفلسطينية، يظهر الكاتب
اقف والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، جاءت المو  من أي "رحم مستحيل"

واضعًا أمام القارئ التجربة بأبعادها القانونية الدولية، السياسية، والدبلوماسية، بكل ما 
يجاب، وموضحاً تأثير هذه المسيرة في القرارات والقانون الدولي المتعلق  حملت من سلب وا 

لتحرير الفلسطينية خصوصًا، وتأثير األخيرة بحركات التحرر الوطني عمومًا، ومنظمة ا
 من االنضمام لهذا النادي الدولي، ومحدداته القانونية الدبلوماسية.

 :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاو  
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 أن النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني قد أثر في العالقات الدولية. -

سلحة والعمل السياسي والدبلوماسي ومشروعيتها أكدت الدراسة كذلك ثنائية المقاومة الم -

 في القانون الدولي.

 :إلى الدراسةكما وأوصت 
دراسة النشاط الدبلوماسي الفلسطيني بعد قيام السلطة الفلسطينية، بغرض تقييم مسارات  -

 في هذه المرحلة االنتقالية. التجربة الدبلوماسية

 السلمية اللجوء الى القضاء الدولي كأحد أشكال المقاومة -

 نخبة) الوطنية الوحدة على وأثرها الفلسطينية السياسية النخب" بعنوان  (2012)ميسون  .4
 "(نموذجا الثاني الفلسطيني التشريعي المجلس
 هومها،مف حيث من السياسية النخبة في فصول ثالثة من المكونة الدراسة هذه تناولت

 سياسيةال النخبة وواقع لسياسية،ا للنخبة واالجتماعية الفكرية والمتطلبات ومداخلها،
 النخبة ؤيةور  ومقوماتها، الفلسطينية الوطنية الوحدة مفهوم في تبحث كما الفلسطينية،
 خالل من نيةالفلسطي الوطنية للوحدة الثاني الفلسطيني التشريعي المجلس في السياسية
 المجلس يف ةالمتمثل الفلسطينية التشريعية النخبة أثر قياس أجل من فردية، مقابالت
 على التعرف يف الدراسة إشكالية وتكمن. الفلسطينية الوطنية الوحدة في الثاني التشريعي

 باعتبارها ي،الثان الفلسطيني التشريعي المجلس في السياسية النخبة أحدثته الذي األثر
 العديد لدراسةا تطرح ذلك أجل ومن. الفلسطينية والقوى للتنظيمات السياسية النخب مصفاة

 لتشريعيا المجلس ونخبة عام، بشكل الفلسطينية السياسية النخبة سمات حول األسئلة من
 ياسيةالس النخب على طرأت التي التغيرات وطبيعة خاص، بشكل الثاني الفلسطيني
  الثانية. ينيةالفلسط التشريعية االنتخابات بعد وبخاصة أوسلو اتفاقية بعد الفلسطينية

 عة من النتائج أهمها:وخلصت الدراسة الى مجمو 
عدم قدرة النخبة التشريعية الفلسطينية في التأثير على مسار الوحدة الوطنية ونهجها،   -

 ودفعها الى االمام.
 كما وأوصت الدراسة إلى: 
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ضرورة تعظيم الضغط على النخبة التشريعية الوطنية من خالل المؤسسات واالفراد على   -
ري، والعمل على برنامج سياسي موحد قابل للتطبيق حد سواء إلعادة تشكيل نفسها مرة اخ

 والتنفيذ يراه الفلسطينيين في المؤسسات والميدان.
 يةد االنتخابات التشريعية الثان( بعنوان" الدبلوماسية العامة الفلسطينية بع2011) باجس .4

تناولت هذه الدراسة ثالث محاور، ناقش المحور األول منها تأطير الدبلوماسية العامة 
الفلسطينية، من حيث ما هيتها وأهميتها للفلسطينيين، واألدوات المطلوبة لتفعيلها، بينما 
ناقش المحور الثاني المنظمات االهلية الفلسطينية والدبلوماسية العامة، وكيفية دعمها 
للدبلوماسية الفلسطينية، ودورها في أوروبا وأمريكا الالتينية واألراضي الفلسطينية، وقدم 

الثالث نماذج تطبيقية للدبلوماسية العامة الفلسطينية، مثل حصار الرئيس الراحل  المحور
ياسر عرفات، وفتوى محكمة الهاي بشأن الجدار الفاصل، وحصار غزة، وتقرير 
جولدستون. وقد خلصت الدراسة إلى أن جهود الفلسطينيين في دبلوماسيتهم العامة ما 

يوط، واهميتها، لكنها لم ترق إلى تفعيل مختلف الخزالت تقليدية، على الرغم من فعاليتها 
وأن معرفة الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية بالدبلوماسية العامة سطحية وضعيفة، 
بعكس حال الجاليات الفلسطينية في الخارج، والتي واكبت حركة الدبلوماسية الفلسطينية 

 منذ نشأتها.
 همها:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ

 ان الحمالت الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية العامة تحقق أهدافها على المدى البعيد. -
 كما وأوصت الدراسة إلى:

إنشاء معهد للتدريب الدبلوماسي بأسرع وقت ممكن، على أن يحتوي على قسم خاص   -
 ة.يلدراسة الدبلوماسية العامة التي تختلف اختالفًا جذريًا عن الدبلوماسية الرسم

 ( بعنوان: "الدبلوماسية الفلسطينية هل من أفق إلصالحها؟2010دراسة أبو رمضان) .5
تطور الدبلوماسية الفلسطينية مع تطور الحركة الوطنية الفلسطينية وليس بفصائلها وقواها  

السياسية المختلفة فقط، بل كذلك باألطر االجتماعية والمهنية التي تشكلت في سياق تكوين 
ير، وكان التحول النوعي في العمل الدبلوماسي بعد االعتراف بمنظمة التحرير منظمة التحر 

الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وسجل التحول النوعي الثاني في االنفتاح 
 في التمثيل الدبلوماسي على منظمة التحرير الفلسطينية مع باقي دول العالم.
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 ائج أهمها:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النت

م على إثر توقيع اتفاق أوسلو أدي الى تحوالت 8993تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية  -
 في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.

كان له دور أيضًا في  الخالف بين حركة حماس وفتح وبين منظمة التحرير والسلطة  -
 ، وعدم التواصل مع التجمعات الفلسطينية في الشتات.إضعاف السفارات وترهلها وتراجعها

     :إلى الدراسة كما وخلصت

إعادة بناء وهيكلة السفارات الفلسطينية لتصبح قائمة على المهنية، ووضع االنسان المناسب  -
 في المكان المناسب.

عادة بناءها بما يتناسب مع تطورات المرحلة، لإل - سهام اصالح منظمة التحرير الفلسطينية وا 
صالح الدبلوماسية الفلسطينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       في تطوير وا 

-( بعنوان: "الدبلوماسية الفلسطينية في المفاوضات الفلسطينية6133دراسة عيروط).2
 اإلسراايلية وأثرها على تحقيق الدولة الفلسطينية"

لسطينية فهدفت الدراسة للتعرف إلى حقيقة الدبلوماسية الفلسطينية، وكيفية إدارتها للمفاوضات ال
اإلسرائيلية، ومدى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية المتبعة في المفاوضات على إنهاء االحتالل، 

 قيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وتح
 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن الصراع الفلسطيني "اإلسرائيلي" هو صراع ذو طبيعة وجودية ال يمكن حله بشكل نهائي،  -
 ولكن يمكن إدارته ومحاولة تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.

أنه ذو بنية متجددة دائمة التحول تحكمها المصالح والتطورات الديمغرافية والسياسية والثقافية،  -
 إضافة إلى التحوالت اإلقليمية والدولية التي تحكم فيها توازنات القوي الدولية واإلقليمية.

 كما وتوصلت الدراسة إلى:
ضرورة استغالل التغيير اإلقليمي على المستوى العربي وتعليق المفاوضات في إطار  -

استراتيجية فلسطينية جديدة تؤدي إلى إحداث أزمة تضع" إسرائيل" أمام مسئولياتها كدولة 
 محتلة.
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 طينيةالوطنية الفلس الحركة نشوء منذ الفلسطينية، النخبة تكوين ( بعنوان "2002هالل )  .7
  "الوطنية السلطة قيام بعد ما إلى

 الدراسة إشكالية لعرض األول منها الجزء خصصُ   أجزاء، خمسة إلى الدراسة قسمت وقد
 أن لثانيا الفصل في وضح الكاتب وقد. الدراسة موضوع للنخبة إجرائي تعريف مع ومنهجها،
 حربي بين ةالفتر  النكبة، وأن قبل النخب تشكل في رئيسيا عامال كانت والعائلية العشائرية
 غيابو  والقطاع، الضفة في خاصة الوطني، السياسي الحقل باختفاء ، تمثلت8931-8922
 لتحريرا منظمة الرابع دور جزئه في مستكمال النخبة المحلية، محلها لتحل الوطنية النخبة

 الوطني سياسيالحقل ال تشكيل في أسهمت التي الفلسطينية، النخبة تشكيل في الفلسطينية
 بالتركيز خامسالجزء ال في دراسته واختتم الفلسطينية، الهوية مفردات وتجديد الوطنية، ونخبه
 ومالمحها ةالسلطة الفلسطيني قيام بعد واالقتصادية الفلسطينية، السياسية النخبة مالمح على

 نم عال   على قدر الدراسة هذه تجنيدها، إن ومصادر تشكلها، على أثرت التي والعوامل
سهام الفلسطينية، النخب عن تاريخية خلفية من قدمته الم األهمية؛  الحقة. لدراسات فاعل وا 

 : الدراسات األجنبية:ثانياً 

 ( بعنوان:2005دراسة الحج عيسي) .2

"Palestinian Diplomacy: A glance at the institutions and historical 
impact"    أثير التاريخي""الدبلوماسية الفلسطينية: نظرة على المؤسسات والت 

اهم ما تناولته الدراسة هيكلية المنظمة وتحديدا الدائرة السياسية ومهامها، ووزارة الخارجية في 
السلطة الفلسطينية وكذلك تحدثت عن العمل الدبلوماسي الذي مارسته وتحديدا المفاوضات ونشاتها 

 ودخول منظمة التحرير الفلسطينية المؤسسات الدولية، 

 :إلى مجموعة من النتائج أهمها ةالدراس وخلصت

 أن عملية المفاوضات تأثرت بشكل سلبي بعد اندالع انتفاضة األقصى -
هنالك محاوالت إلعادة المفاوضات من خالل خراطة الطريق وبعض محطات التفاوض لكنها  -

 تنجح إليجاد حل بين األطراف.لم 

 كما وأوصت الدراسة إلى:  
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لسطينية أكثر فاعلية في بناء العالقات مع أكبر عدد ممكن أن تكون أولويات الدبلوماسية الف -
 من التحالفات.

أن تكون نظام معلومات متكافئ لتوضيح الرؤية الفلسطينية إلى العالم، وأن تجد حاًل لجميع  -
   معضالت التمثيل التي قد تقود إلى غموض في أي عملية سياسية.

 على الدراسات السابقة  التعقيب

قد و واألجنبية مرتبطة بمجال الدراسة  العربيةًا من الدراسات السابقة عدد استعرض الباحث  
تشابهت بعض الدراسات مع الدراسة في استخدامها االستبانة كأداة لجمع المعلومات واستخدم 
البعض منها المنهج التاريخي للحديث عن الدبلوماسية واسترجاع التاريخ الدبلوماسي وترتيب 

الزمنية التي مر بها، واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة في النتائج، مراحله حسب الفترات 
فكان تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو أحد المعيقات لعمل منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واستبدال عمل الدائرة السياسية لمنظمة 

ية قدمت ن، واتفقت بعض الدراسات على أن الدبلوماسية الفلسطيالتحرير بوزارة الخارجية
عملها وبالتحديد في ملف التمثيل الخارجي، واتفقت في أن النقص في  نجاحات مميزة خالل

الدبلوماسية الفلسطيني هو في إدارة العمل الدبلوماسي الفلسطيني ضمن استراتيجية وطنية 
وان يتم تفعيل دور الشباب لكي يكون له بصمة بعيدة عن االقصاء وعن المصالح الشخصية 

 فاعلية في العمل الدبلوماسي لبناء الدولة الفلسطينية.

 جدول يوضح مدي االستفادة من الدراسات السابقة

 مجال االستفادة أهم النتااج عنوان الدراسة اسم الباحث
سحويل 
6134 

 لالتمثي مستقبل
 الدبلوماسي
 في الفلسطيني

 إشكالية ظل
 ومنظمة لةالدو 

 التحرير
 .الفلسطينية

أن الدبلوماسي الفلسطينية لم 
تنجح في مفاوضات مدريد 
وواشنطن في تحقيق أي 

إنجاز بذكر، وأن االعترافات 
الدولية المتتالية بدولة 
فلسطين ورفع تمثيلها 
الدبلوماسي هو اعتراف 

التفاق في التوصيات ا
تفعيل دور السفارات على 

يراعي أن في الخارج و 
مبدأ الكفاءة في اختيار 
العاملين في التمثيل 
الدبلوماسي، وأن يتم 
مشاركة كل الفصائل 
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واضح وصريح بالحق 
الفلسطيني وبمدي فاعلية 
 الدبلوماسية الفلسطينية

الفلسطينية في التمثيل 
 الدبلوماسي

دبلوماسية  6131توام 
-التحرر الوطني
التجربة 
 الفلسطينية

أن النشاط الدبلوماسي 
ت التحرر الوطني قد لحركا

 أثر في العالقات الدولية

التركيز على دراسة 
النشاط الدبلوماسي 
الفلسطيني بعد قيام 
 السلطة الفلسطينية

ميسون 
6136 

 السياسية النخب
 ثرهاوأ الفلسطينية
 الوحدة على

 نخبة) الوطنية
 المجلس
 التشريعي
 انيالث الفلسطيني
 نموذجا

عدم قدرة النخبة التشريعية 
سطينية في التأثير على الفل

مسار الوحدة الوطنية 
 ونهجها، ودفعها الى االمام.

التعرف على النخبة 
 الفلسطينية التشريعية وهي
أحد عناصر العينة التي 
تم اختيارها في الدراسة 
 الخاصة بالباحث.

باجس 
6133 

الدبلوماسية 
العامة الفلسطينية 
بعد االنتخابات 
 التشريعية الثانية

ت الدبلوماسية ان الحمال
الشعبية والدبلوماسية العامة 
تحقق أهدافها على المدى 

 البعيد.

إنشاء معهد للتدريب 
 الدبلوماسي .

أبو رمضان 
6131 

الدبلوماسية 
الفلسطينية هل 
من أفق 
 إلصالحها؟

الخالف بين حركة حماس 
وفتح وبين منظمة التحرير 

كان له دور أيضًا  والسلطة
في إضعاف السفارات 

لها وتراجعها، وعدم وتره
التواصل مع التجمعات 
 الفلسطينية في الشتات.

إعادة بناء وهيكلة 
السفارات الفلسطينية 
لتصبح قائمة على 

المهنية، ووضع االنسان 
المناسب في المكان 

 المناسب.

عيروط 
6133 

الدبلوماسية 
الفلسطينية في 
المفاوضات 
-الفلسطينية

أن الصراع الفلسطيني 
"اإلسرائيلي" هو صراع ذو 
طبيعة وجودية ال يمكن حله 
بشكل نهائي، ولكن يمكن 

ضرورة استغالل التغيير 
اإلقليمي والدولي وبناء 
تحالفات قوية تكون 

بمثابة أداة تزيد من قوة 
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اإلسرائيلية وأثرها 
على تحقيق 

لة الدو 
 الفلسطينية"

إدارته ومحاولة تعظيم 
 المكاسب وتقليل الخسائر.

العمل الدبلوماسي 
 لفلسطينيا

الحج 
عيسي 
6115 

"Palestinian 
Diplomacy: 
A glance at 

the 
institutions 

and 
historical 
impact" 

أن عملية المفاوضات تأثرت 
بشكل سلبي بعد اندالع 

 انتفاضة األقصى

أن تكون أولويات 
الدبلوماسية الفلسطينية 
أكثر فاعلية في بناء 

العالقات مع أكبر عدد 
 فاتممكن من التحال

هالل 
6116 

 النخبة تكوين
 نذم الفلسطينية،

 الحركة نشوء
الوطنية 

 ىإل الفلسطينية
 قيام بعد ما

  الوطنية" السلطة

 كانت والعائلية العشائرية
 تشكل في رئيسيا عامال

 النكبة قبل النخب

 تاريخية خلفية قدمت
 النخب واضحة وقيمة عن

 الفلسطينية.
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 الفصل الثاني                                   

 اإلطار النظري للدراسة
 

 المقدمة

 واالتجاهات النخب الفلسطينية :المبحث األول

 ماسية الفلسطينية الدبلو : المبحث الثاني
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 المقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى معالجة المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تستخدمها الدراسة،          
دراك العالقة فيما مالدبلوماسية المتعلقة ب ن جهة، وباالتجاهات للنخبة الفلسطينية من جهة أخرى وا 
هذه الدراسة يتمحور حمول اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو خاصة وان موضوع بينهما، 

األداء الدبلوماسي الفلسطيني. ينقسم هذا الفصل إلى محورين المحور األول يتحدث عن اتجاهات 
خب السياسية واإلعالمية حيث تطرق هذا المحور الى تعريف االتجاهات مفهومها وأهميتها، الن

وتعريف النخب الفلسطينية، والمحددات األساسية في دراسة النخبة، وعالقة مفهوم النخبة بالمفاهيم 
لبين مط انقسم المحور الىو األخرى. أما في المحور الثاني فكان بعنوان الدبلوماسية الفلسطينية 

األول يتحدث عن مجاالت الدبلوماسية من مفهوم وانماط، وتطرق إلى الوظيفة الدبلوماسية وما 
هي المسميات الوظيفية ألعضاء السلك الدبلوماسي. وذكر أذرع العمل الدبلوماسي من وزارة 

لشكل االخارجية ورئاسة الوزراء ورئيس الدولة وكيف يقوم كاًل منهما بممارسة العمل الدبلوماسي ب
المناسب، وتحدث المطلب الثاني عن واقع العمل الدبلوماسي في محاولة للحديث عن اهم النقاط 

 في هذا المطلب مقسمة الى مراحل حسب الفترة الزمنية.

وجرى تعريف المصطلحات الخاصة بالدراسة من اجل إدراك المفاهيم وفهم المصطلحات        
لتنويه في البداية إلى الصعوبة التي يواجهها الباحث في التي تستخدمها الدراسة ومن الجدير ا

طها ثابتة، الرتبا ع مفاهيم متطورة غيرنتعامل موالمصطلحات، ألننا  تحديد معني المفاهيم
بالظواهر السياسية واالجتماعية، التي تخضع بدورها للتطوير والتغيير، ولتأثير االختالف بين 

  معية.الحضارات اإلنسانية والتجارب المجت
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 مقدمة

راء عن آ استخدم الباحث في دراسته عدة مفاهيم منها مفهوم االتجاهات والذي يعبر         
م في أخذ آراءها في عمل الدبلوماسية الفلسطينية، وسيت النخب الفلسطينية التي ترغب الدراسة

تجاهات اضح ال، لكي يعزز المفهوم الو في موضوع الدراسة ريف االتجاهات وما يترتب عليهاتع
 .ا يقصد بها الباحث في موضوع الدراسةالنخب الفلسطينية وم

لى إ االجتمَاعي،الَنفس في علم  من أكثر المفاهيم استخداماً االتجاه مفهوم  رى أنيو          
، وربما يعود ذلك إلى كثرة ظهَوره فَي الدراسات التجريبية والنظرية جانب العديد من العلوم األخرى

من المرونَة ممَا جعله يستخدم على نطاق الفرد  كبيراً  ة إلى أن هذا المفهوم يحمل قدراً باإلضاف
األمر الذي أدى إلى أن يكون  الثقافَة؛وكذلك على نماذج عريضة من  الجماعة،وعلى نطاق 

 ). 92: 7117، المصدروعلمَاء االجتمَاع. )نقطة التقاء بين علماء النفس 

أول من استخدم مفهوم االتجاه حين قال في  ( Spencer. H) رويعد هربرت سبنَس        
م : إن وصولنا إلى أحكام 8127عام  " Principles First The "كتابه المبادئ األولَى، 

صحيحة في المسائل الجدلية يعتمد إلى حد كبير على االتجاه الذهني الذي نحمله أثناء إصغائنا 
 .(1: 8912يس، بلقَ ى هذا الجدل واالشتراك فيه )إل

ن مفهوم النخبة قد يتدخل في عالقات تقاطع سواء بشكل أفقي أو رأسي مع مفاهيم و           ا 
عن أرضيات مشتركة بين هذه المفاهيم ومفهوم النخبة مثل مفهوم  وهذا التقاطع يعبر ، مختلفة

 ،خربوش) .الرستقراطيةواوالقيادة السياسية  ،والطبقة السياسية، الحاكمةالجماعة ومفهوم الطبقة 
7:8999) 

الرغم من تقاطع او ترادف مفهوم النخبة مع هذه المفاهيم وهو ما يثري المفهوم إال  ىوعل        
أن الدراسات السلوكية وما بعد السلوكية قد أثرت المفهوم بأن جعلت من الممكن أن ينظر الي 

مر الذي جعل استخدام االقتراب وهو األ ،النخبة من منطلق التخصص والدور الذي تقوم به
والنخبة  ،سبيل المثال النخبة الثقافية ىفنجد عل ،النخبوي في التحليل يقترب أكثر من الواقع

والنخب ، ةوالنخب المهني ،والنخبة الصحافية ،والنخبة البرلمانية ،والنخبة االعالمية ،االقتصادية
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حيث يوجد داخل كل قطاع من هو  ،إلثراء للمفهومحيث نجد هناك ما يشبه ا ؛الخ …الرياضية
 (.9 :8992،منصور) .مؤثر ويقوم بأدوار النخبة فيه وال يستثني من ذلك قطاع دون اآلخر

في هذا المبحث سنتحدث عن نقطتين أساسيتين أواًل عن النخبة ومحدداتها وثانيًا عن مفهوم 
 االتجاهات وأهميتها :

 ومحدداتها النخبة : أوالً 

 مفهوم النخبة: .أ

. السياسي االجتماع علم بها يعنى التي المصطلحات من( Elite) النخبة مفهوم عدي        
 طبيعية دراتوق بمؤهالت تتمتع المجتمع، أفراد من المختارة الصفوة من أقلية أو طبقة بها ويقصد

 تقترن: أي. يةلثقافوا والعلمية والعسكرية واالقتصادية السياسية بامتيازاتها وتعرف مكتسبة، أو
 والتميز الشهرة،و  والمجد، والسلطة، والدين، والعلم، والنفوذ، والوراثة، والنسب، والجاه، بالقوة، النخبة

 (23:7182حمداوي، . )الخارق االجتماعي

 يزية،اإلنجل القواميس في جاء ما أبرزها النخبة مصطلح حول تعاريف مجموعة وضعت لقد      
. "اعتبار توذا المتميزة مكانتها لها التي المجتمَع، في الناس من مجموعة أقوى" بأنها ت عرف حيث

 أو الفن أو ةالقو  بسبب غيرها من األفضل تعتبر اجتماعية فئة" أنها أوكسفورد قاموس ويضيف
 أن الفقه، تبك خالل من أيضاً  يبدو إذ المفسرين، سنة عن الفقهاء يخرج لم"، و تملكها التي الثروة
 شهرة لىإ أيضاً  السبب يرجع أن ويمكن ،كمصطلح وليس ككلمة النخبة لفظ استخدموا الفقهاء

 (23:7182)حمداوي،  .اإليجابي بمعناه الكريم القرآن في مشتقاته ورود بسبب الصفوة مصطلح

 السياسية،سات الدرا الباحثين الفلسطينيين في باهتمام تحظي النخبة اتموضوعويرى الباحث أن  
 حديثة،الظل الدراسات السياسية  فيدراسة النخبة  تطور فيلدراسات السياسية وقد اهتمت ا

تعلقة الظروف واألوضاع الموالخلفية العلمية و  االجتماعيةوالعوامل  الجوانبجميع اهتمت بدراسة و 
 .الفلسطينيةدراسة النخب  فيمما أضفى قوة وعمق  ،بالنخب

 من اشتق( eligere)وأن الفعل  عربًيا، ليس مالمفهو  أصل بأن النخبة دراسات أشارتو        
 األفرادو  ما، ثقافة من المنقول أو المختار العنصر النخبة فمفهوم النخبة،(  Elite)  الالتيني الفعل
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 الحديث صرالع وفي وجودتها، السلع إلى المفهوم أشار البداية ففي عليا، مناصب يشغلون الذين
 ورفعة موالس إلى يشير فأصبح االجتماعية، العلوم في ماستخد عندما المصطلح ت دالال تغيرت
 بشكل نخبةال مفهوم أصبح هنا ومن والنبالء، العسكريين كبار مثل االجتماعي السلم في المكانة
 (819:7118مع.)سلمان،المجت في مميًزا مكاًنا تحتل الناس من جماعة إلى يشير عام

يقابلها بالعربية  Elite))  أن إلى أشار فقد والدولية، السياسية المصطلحات معجم أما      
 الصفوة إلى االنتساب ويكتسب ،ةاألغلبي متحك نفوذ ذات أقلية أنهم أي ،القوم ِعلية أي الصفوة
، الميالد منذ المركز بنفس ويتمتعون االمتياز صاحبة طبقات إلى ينتسبون الذين أي بالوراثة،
 بصفتهم بهم التلقائي االعتراف خالل من جماعاتهم دارةإل وسياسيا ،اقيادي دورا الصفوة هذه لتلعب
 (24:8919.)بدوي، صفًوة

ذلك أن  ؛مفهوم التنوعكلبداية عند علماء االجتماع والسياسة القد استخدم مفهوم النخبة منذ      
نما توجد بها أشكال من النخب المتخصصة  المجتمعات الحديثة ال توجد بها نخبة واحدة متكاملة وا 

بطة بالنظام االجتماعي الذي ترتبط به وبطرق مختلفة وذلك وفقا لتخصص كل منها ولذلك مرت
فهي متنوعة، تتمثل هذه االشكال في الرسامين والفنانين، رجال االعمال نجوم السينما، العلماء 
ورجال الدين حيث يؤثر كل منهم في مجال مختلف بحسب تخصصه وهذه التعددية للنخبة تعكس 

 (43:8921عدد في المجتمعات الحديثة.)بوتمور،خاصية الت

 السلطة مقاليد يملكون الذين السياسيون القادة بها يقصد من هي السياسية النخبة وأن        
 السياسية السلطة جهاز في هو من يكون أن رافًضا ،والتفوق باألفضلية النخبة ربط دون السياسية
وكذلك  سياسية، نخًبا يدرجون إليها مقربون أو سلطةال في هم من فكل ،عالمجتم في ما أفضل
 وأصحاب الضغط وجماعاتة، السياسي كاألحزاب ،ةسمير ال السلطة بناء خارج األخرى القوى إلى

 (7111.)البطنيجي،القرار صنع في التأثير على والقادرين السياسي، النفوذ

 الفئة"و" مةالحاك الطبقة"و" سيةالسيا الطبقة"و" الحاكمة النخبة"لَ كمرادف يستخدم النخبة مصطلحو 
 (71:7111)البرغوثي،  "السياسية السيطرة صاحبة -الحقيقية السلطة تمتلك التي القليلة
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مع أكثر من غيرها من طبقات المجت ةفاعل ومن وجهة نظر الباحث فإن النخبة الفلسطينية نخبة
ابًا تجاهات سلبًا أو إيجبمختلف اال ومجتمعها السياسيفي رسم الحراك السياسي داخل الدولة 

 .تمتلكه من مميزات انطالقا مما

 محددات أساسية لدراسة النخبة:ب. 

 :وهي كالتالي مجموعة محددات أساسية ينبغي البحث فيها عند دراسة النخبةوهنالك 

 …االجتماعية سواء الطبقة أو العرقية أو الدينية أو اإلقليمية أو التعليمية أو المهنية الخلفية-8
 خ.ال

 والقيم التي يتبنوها ابتداء من القيم السياسية حتى المالبس. االجتماعية السلوك-7

ألنفسهم للعالم من حولهم واتجاهاتهم نحو األحداث، وهنا يتم االعتماد على تحليل  منظورهم-4
 مضمون خطاباتهم وكتاباتهم.

 .الشخصية ألفراد النخبة من خالل تحليل السلوك الفردي الخصائص-3

كونت النخبة في سياق تطور السلطة ومسيرتها من العناصر التالية: أعضاء الحكومة، الوزراء، وت
وكالء الوزراء، أعضاء المجلس التشريعي، قادة األجهزة األمنية، األمناء العامون للفصائل 
المنضوية في إطار منظمة التحرير، وفي مقابل هذه النخبة برزت نخبة حركة حماس المؤلفة من 

ناصر والكوادر القيادية على مستوى السياسي وعلى مستوي العاملين في المنظمات الخيرية الع
 (71:7187واالجتماعية) رمضان،

 :وظااف النخبة  .ج

دارة السلوك اإلنساني على مستوى الدولة هو أمر          إن القيام بأعباء التخطيط والقيادة وا 
وهو  ،لعامل مع الحاضر والعمل للمستقبلماضي والتبالغ األهمية والخطورة ألنه يتعلق باستيعاب ا

أمر يخص النخبة السياسية خصوصًا وجماهير المجتمع عمومًا في إطار الدولة وتمثل عالقة 
 فإذا كانت جماهير الشعب تمثل البدن فان النخبة السياسية تمثل الروح ،الروح بالبدن أشبه بعالقة

 واستمراره.التي تعد سببًا لفاعليته 
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خب تتميز بها عن باقي النوظائف مميزة تختلف و  واالعالمية تكون للنخبة السياسيةلك وبذ
ويعود ذلك إلى إن هذه النخب األخرى مثلها كمثل الجماهير ال تبالي بالسياسة وال  ،األخرى

تستطيع تشكيل رأي سياسي حول موضوعات السياسة العامة مثلما تقوم به النخبة السياسية من 
والذي يتأسس على إدراك هذه النخبة لسهداف والمشكالت  ،لهذا الرأي داخل المجتمع ة تشكيلعملي

التي تخص الدولة ومجتمعها، كما تقوم النخبة السياسية بوظيفة التنسيق والموائمة بين أنشطة 
 ،وخارج هذا اإلطار في بعض األحيانالمؤسسات والهياكل المختلفة داخل المجتمع في إطار الدولة 

لغرض الوصول إلى أفضل صيغة مشتركة وموحدة للعمل في إطار المجتمع ومواجهة وذلك 
 (82:8992 ،عارف) مشكالته وأزماته المختلفة .

من اجل تحقيق أهدافها بمحاولة التأثير على جماهير المجتمع لتغيير الواقع  ،وتقوم النخبة
قًا لمصلحة محق سلبًا،يجابًا أو بحيث إن التغيير قد يكون إ مصالحها،االجتماعي العام بما يحقق 

الجماهير أو غير محقق لها عبر مجموعة من الوسائل المختلفة التي توفرها وظائف النخبة 
 السياسية.

وفي إطار التأثير المتزايد لهذه النخبة في إحداث التغيير فإنها تقوم بوظيفة حفظ التوازن داخل 
نخبة( وهي بتغِيرها )ال ،لتغيير محوره األساسالذي يكون ا المجتمع عن طريق اندماجها وتجددها

 وتعد النخبة بذلك محورًا أساسيًا من محاور ،تقوم بقيادة عملية التغيير والتطور داخل المجتمع
 أال وهي عملية التنمية عملية تمثل مبتغى ومطمح جماهير المجتمع وهياكل ومؤسسات الدولة

ًا النامية إذ تمثل التنمية فيها محور الحياة واختصار ويظهر ذلك جليًا في مجتمعات الدول  ،الشاملة
 ،ارفع) الذي يتمثل في التنمية السياسية.ألهدافها خصوصًا في الجانب السياسي منها و 

72:8992) 

 أنماط النخبة:. د

حيث  اسيالسييقصد بأنماط النخبة األشكال المختلفة المتصور وجودها للنخبة على المستوى 
 نخبوية:مسة أنماط التفرقة بين خيمكن 

نمط النخبة المعتمدة على الرضاء المتبادل يتميز بوجود شبكة واسعة من االتصاالت الرسمية  -أ
ت النخب كافة جماعا فيوغير الرسمية والصداقة والتأثير المتبادل تسيطر على أصحاب المراكز 
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 يفمن مناصب بارزة  ويتحدد موقع الفرد من أعضاء النخبة اعتمادا على ما يتواله ،الرئيسية
وية قدرة جماعة نخب ونظرا لعدم ،عملية صنع السياسية فيالتنظيمات الرسمية ومدى االنغماس 

 فإن التفاعل بين كافة الجماعات النخبوية يصبح هو النمط السائد. ،على السيطرة

تمون إلى نيتميز نمط النخبة المتعددة مثل النمط السابق بحدوث تفاعالت بين القادة الذين ي -ب
ال  أن التفاعل بين النخب فيويختلف عنه  ،جميع التنظيمات والقطاعات والجماعات النخبوية

 معين. نخبويقطاع  فيبالتركيز الشديد  يتسم

عات ة والنفوذ بين الجماالسلط فيواضحة  فيدراليةنمط النخبة السلطوية يعبر عن وجود  -ت
 لنسبياالمناصب العليا يتسمون بدرجة من التجانس ويالحظ فيه ان من يسيطرون على  ،النخبوية

 من حيث األصول االجتماعية والنخبوية.

 ،منمط النخبة العسكرية حظى باهتمام الباحثين المهتمين بدراسة وتفسير تولى العسكريين للحك -ث
ارة الق يفالدول النامية خاصة  فيويسود هذا النمط  ،ة بين النخبة العسكرية والمدنيينوالعالق

 االفريقية.

 التيو يتميز بغياب الدور القوى والفعال للمؤسسات السياسية  السلطويأو  الفردينمط الحكم  -ج
تتمحور  والتييسيطر شخص واحد على مقاليد السلطة  إذالشكلية، يمكن أن تتواجد من الناحية 

 (87:7184)خليفة،حوله.

 لنخبويا التحليل رواد أجمع فقد ستمرارهاوا استقرارها على النخبة محافظة كيفية وحول       
 باريتو أىر  حيث واالستقرار، االستمرار على المحافظة على النخبة تعمل أن ضرورة على الثالثة

 يتم داخلي دوران: أولهما: نوعين إلى قسمها التي النخبة دوران عملية خالل من يتحقق ذلك أن
دخالهم النخبة خارج من خاصواألش األفكار امتصاص على النخبة قدرة خالل من  هاإطار  في وا 
 فشلت عندما ويحدث الخارجي، الدوران: وثانيهما مضادة، نخبة يكون أن يمكن ما يتجمع ال حتى
 فيتم ةالنخب خارج من واألشخاص األفكار امتصاص خالل من الداخلي الدوران تحقيق في النخبة
 تقراراس أن رأى فقد موسكا أما. أخرى محلها وتحل النخبة هذه وتزول بها أخرى نخبة استبدال
 السياسية لصيغةا فهم على النخبة قدرة تعمي التي السياسية للمعادلة تمثلها خالل من يتحقق النخبة
 هي العسكرية لقوةا تكون البدائي المجتمع ففي عليه السيطرة مفتاح تمثل التي المجتمع في السائدة
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 ثالث وفي راً تأثي أكثر الدينية الرموز استخدام في افسةالمن تكون آخر مجتمع وفي المكانة مفتاح
 (21:8912 ،المنوفي الخ.)... التكنولوجيا أو الثروة تكون قد

 يديالحد القانون "مفهوم ذاتها على النخبة بها تحافظ التي العملية على ميشلز أطلق وقد
 األشخاصو  األفراد صاصامت خالل من والبقاء الثبات على النخبة قدرة به وقصد" لالوليجاركيه

 راف،ع". ) النخبة دوران "مفهوم باريتو عليها أطلق التي العملية نفس وهي النخبة خارج من
812:8921) 

 . اتجاهات النخبة:ه

ويقف على  يميتنظوتتوزع اقترابات النخبة على أربعة اتجاهات أساسية، تبعًا لركائز القوة، األول 
، نفسي الثانيو ان أرجعا قوة النخبة إلى قدراتها التنظيمية الفائقة، ، اللذ"موسكا وميشلز"رأس مبدعيه 

. العقليالذكاء السمات النفسية و  فيويرى أن أفراد النخبة متفوقون على بقية الناس  "باريتو"ورائده 
 يؤكد من يسيطر على وسائل اإلنتاج أو يديرها الذي، "بيرنهام "، ومن أهم روادهاقتصاديوالثالث 

قوة تكمن يعتقد أن ال الذي، "ميلز"، ومن أبرز المتحمسين له فمؤسسيالغلبة، أما الرابع  هو من له
المكانة، ومن يجلسون على رأسها، أو يتولون  فيالمجتمع تتدرج  فيوجود منظمات رئيسية  في

 (2:7184)حسن،.المتحكمة "نخبة القوة"هم فمناصب عليا بها، 

 نيةالفلسطي للنخبة االجتماعية البنية. و

 كبار مالكي من م، 8931 عام نكبة قبل الفلسطينية للنخبة االجتماعية البنية تكونت      
 ة،قوتها االقتصادي كل ووظفت المدن، في البنية هذه تمركزت وقد التجار، وكبار األراضي
 ،لتقليديالعائلي ا البعد ولتأخذ السياسية، مكانتها لتحتل العليا؛ واإلدارية الدينية ومناصبها
 ( 73:7117)هالل، السياسي للتجنيد مهًما ومعياًرا دوًرا والحمائلية

 يجديدة ف مفردات إدخال في وخصوصيتها سماتها لها كان التي م8931 عام نكبة وبفعل      
 جغرافيا، مشتت الجئ شعب إلى الشعب الفلسطيني حولت عندما الفلسطيني، السياسي القاموس
 المخيمات أصبحتو  الفلسطينية، السياسية النخبة وتشكل لسطيني،الف الوطني الوعي على انعكست

 (92:7111.)البرغوثي، الفلسطينية القيادات فرز مصدر هي
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أول  تأسس أن إلى والتشتت الضياع، من حالة الفلسطينية الساحة عاشت ذلك إثر وعلى      
الوطنية  ؤسساتهام وتشكل م،8923 عام التحرير منظمة تأسيس مع فلسطيني وطني سياسي حقل
وقد  اسي،والدبلوم واإلعالمي والمالي السياسي والتنظيمي القرار صاحبة السياسية نخبها منتجة
في  عاملينال األعمال رجال من تشكل الذي الفلسطينية التحرير لمنظمة التأسيسي المؤتمر عكس
 وأقلية صغيرة ،(والبعثي والناصري، القومي، البعد ذات) الوسطى الطبقة وتكنوقراط العربية، الدول
 نع التحرير الفلسطينية منظمة عبرت فقد هالل جميل يرى وكما الفدائية، المنظمات أفراد من

: 7117هالل، ) :جوانب مهمة أربعة خالل من الفلسطينية السياسية النخبة تركيبة في نوعي تحول
41) 

 وحاوال الوطنية، الهوية فرداتلم تجديًدا أظهرا وطني، سياسي وحقل وطنية نخبة إنتاجها: األول
 . طيني الفلس المجتمع مكونات بين روابط تشكيل

 المقاومة صائلف في األولى القيادات دوران إلى أدى مما لهذه النخب الطبقي التكوين تغير: والثاني
 خريجي نم غالبيتها قيادية رموز محلها ليحل حديثة، صغيرة أصول برجوازية من انحدرت التي

  .العربية الجامعات

تميزت  لتيا الفلسطينية التحرير منظمة إليها استندت التي االجتماعية القاعدة تحول: والثالث
 باإلضافة إلى سياسي،ال التجنيد في األساسية ركيزتها المخيمات لتصبح الوطنية، والتعبئة بالتنظيم
 . الصغيرة البرجوازية والطبقة والعمال، والمهنيين، والمثقفين، الجامعات، خريجي
التحرر  حركات في ًراكثي تأثرت التي الجديدة للقيادة األيديولوجي الفكري التكوين في التحول :الرابع
 (.49:7117)هالل،  والعالمية العربية

 وحالة لسياسي،ا الكيان بفقدان اتسمت التي الفلسطينية للحالة الخصوصية هذهويرى الباحث أن 
 الطبقية كويناتهات خالل من الفلسطينية، السياسية النخبة تشكل طبيعة على أثرت المكاني التشتت

 مرتبطة اينةمتب واستراتيجيات سياسات ضمن دعمها، ومصادر وعالقاتها وتحالفاتها واالجتماعية،
 تعرض التي المرحلية السياسية التحوالت فهذه وخصوصيته، فلسطيني وطني تجمع كل بظروف

 الفلسطينية، والوطنية السلطة قيام بعد ما إلى م 8922 عام نكسة منذ الفلسطيني، الكيان لها
 صوصيةوخ بسيتنا بما االجتماعية، وتركيبتها ودورانها النخبة، تجنيد عملية على انعكست
 المرحلة.
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 :  االتجاهات وأهميتهاثانياً 

 مفهوم االتجاهات: .أ

دى المتخصصين ل وانتشاراً  وقبوالً  استخلص ألبورت تعريًفا لالتجاهات يعد أكثرها شَيوعاً         
في هذا المجال، حيث يرى أن االتجاه" هو حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي، 
تنتظم من خالله خبرة الشخص وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع 

 االستجابة.الموضوعات والمواقف التي تستثيرها هذه 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport) 

االتجاه هَو ميَل أو نزعة يتعلمها الفرد في بيئته االجتماعية وتهدف إلى تقييم األشياء بطريقَة 
أن االتجاهات عبارة  ( 87:8912ميشل،) والتنافر.متميَزة ومتماسَكة وبعيدة كل البعد عن التضاد 

ن الفرد، وهي أساليب منظمة متسعة عن محددات موجهة ضابطة ومنظمة للسلوك االجتمَاعي م
  .في التفكير والسلوك وردود الفعل تجاه الناس والجماعَات والقضايا االجتماعية

ناء على . والتَي تتكَون بو االنفعالية للفرد نحو موضوع ماعبارة عن الحالة الوجدانية أ االتجاهات
د تؤدى هذه الحالة الوجدانية وق الموضوع،ما يوجد لديه من معارف ومعتقدات وخبرات عن هذا 

ويتحدد من خالل هذه  معين،بالفرد إلى القيام ببعض االستجابات أو األفعال في موقف 
 ( 748:8991خليفة،) االستجابات درجة رفض الفرد أو قبوله لموضوع االتجاه

إلى أن االتجاه في معناه الفضفاض هو توجَه نحو شخص، أو موقف، مارشال  ويشير         
على قيمة أو اعتقَاد كَامن وراءها، أو يعرف بشكل و نظام، أو عملية اجتماعية، ويعد مؤشرا ً أ

مختلف عند أولئك الذين يصرون على أن االتجاهات ال يمكن أن تستنتج إال من السلوك المالحظ 
 .باعتبارها مياًل للسلوك بطريقة ما )متسقة إلَى حَد مَا( تجَاه األشخاص والمواقف فقط،

 (29: 7111،ارشالم)

ي تجَاه بَين المشتغلين فوتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد اتفاق أو إجماع على تعريَف محَدد لال
تعريف  500 َوالي ح " Fishbein. M & Ighzen " ، فقد أحصى " أجزين وفيشباينالميدان

 دراسة 200 مَن % 21إجرائي لالتجاه تختلف عن بعضها البعض، وتبين لهما أنه في حَوالي 
ار هَوم إلَى وجود إط؛ األمر الذي يدلل على افتقار هذا المفتم تعريف االتجاه بأكثر من معنى
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يمة، المعيار، لق، إلى جانب أن الكثيرين يخلطون بينه وبين مفاهيم أخرى من نَوع )اتصوري محدود
االتجاهات  يفأن التوجهات النظرية الكبرى في تعر خليفة يرى عبد اللطيَف و  العاطفة، الميل(

  :(741:م 8992،خليفَة)  :يمكن أن تتلخص في توجهين أساسيين هما

  :التوجه النظري األول -3

ويتمثل في التعامل مع مفهوم االتجاه في ضوء مكوناته الثالثة وهي :المكون المعرفي 
Cognitive ،  ويشير إلى معلومَات الفَرد بَدعوى أو فكَرة معينَة، والمكَون الَسلوكي
Behavioral  التأثيري(، ويشير إلى األفعال والتصرفات التي يقوم بهَا الفَرد، والمكَون الوجَداني 
Affective (  والذي يشير إلى تقويمات الفرد وما يصدره على الدعوى، أو الفكرة مَن أحكام

م يبالقبول أو الرفض، بالسلب أو اإليجاب وفي ضوء هذا التوجه يعرف االتجاه بأنه نسق أو تنظ
لمشاعر الفرد ومعارفه، وسلوكه، واسَتعداده للقيام بأفعال معينة، ويتمثل في درجات من القبول أو 

 )721م:8991عبد المعطي،الرفض نحو الموضوع أو القضية موضوع االهتمام)

 :التوجه النظري الثاني -6

، ماماً ت ويتمثل في التعامل مع كل مكون من المكونات الثالثة لالتجاه بشكل منفصل ومختلَف
، لتأثيريضَوء المكَون الوجداني ا ، ومنهم من تناولَه فَيمن تناوله في ضوء المكون المعرفيفهناك 

لعلماء ، كما يقدم بعض اي والنوايا الكامنة وراء الَسلوكوآخرون تناولوه في ضوء المكون السلوك
 .جاه يشتقونه من واقع االستجاباتمفهومًا لالت

 ا النحو هو ذلك المفهوم الذي يستخدمه الفرد ليصف به ترابط االستجاباتفيصبح االتجاه على هَذ 
ة ثرستون هذه الفكرة، فيعرف االتجاه علَى أنَه بمثاب ويؤكد، تعددة إزاء مَشكلة أو موضوع معينالم

تعميم الستجابات الفرد بحيث يمكنه هذا التعميم من أن يتجه بَالقبول أو الَرفض أمَام موضوع 
ر مصطلح االتجاه وفقًا لهذه التعريفات إلى ما يوجد بين استجابات الفرد من اتفاق معين، ويشي

 ( Trauston")8979 :777 " .اقَفواتساق يسمح لنا بالتنبؤ باستجابة الفَرد إزاء المو 
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 أهمية االتجاهات:ب. 

للمعلومات  ه، واسَتخدامس إدراك الفرد للعالم المحيط بَهتتمثل أهمية االتجاهات في كونها تعك  
حيث تمد الفَرد برصيد داخلي جاهز يعينه على تقدير حجم األشياء واألحداث،  عن هذا العالم

 .(2: 8992،مصالحه واهتماماته األساسية )خليفةواختبار حقيقتها، وذلك من وجهة نظر 

ختلفة يكون مسَلبيته نحَو الموضَوعات ال ه أوتإيجابي و تغيره،أو  واستقراره،كما أن بقاء االتجاه  
نتيجة لتأثر الفرد بالمثيرات المختلفة الموجودة في البيئَة الماديَة واالجتماعيَة المحيطة به ومعايير 

بهذا  وهي ثيراتها،مولهذا تتصف االتجاهات بأنها نسبية تتغير بتغيَر  معها،الثقافة التي يتفاعل 
ه رد وخبراته السابقة، وبمشاعر المعنى عبارة عن ميل عام نحو موضوع ما يرتبط بمعلومات الف

عديله ويتميز هذا الميل بالثبات النَسبي بحيث يمكن ت الموضوع،نحو ذلك  واستعداداتهوانفعاالته 
 ( 823: 8993)الزعبى،تغييره.أو 

 تكوينها،و مع تغير الظروف التَي أدت إلى تشكيلها وتتغير االتجاهات متغيرة  ويري الباحث أن
نَّ كل ما أ قولويمكن أن ن وال تصل إلى مستوي القيم الثابتة، ،والمكان وتتغير مع تغير الزمان
اضحًا ، وهذا يعطي تصوراً و يمكن أن يكون موضوع اتجاه خاص مباشر،يؤثر على اإلنسان بشكل 

ان اتجاهات النخبة السياسية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي موضوع الدراسة يتغير حسب 
ان والزمان، فالجاليات الفلسطينية في الخارج قد يكون لها اتجاهات تغير الظروف وحسب المك

تختلف عن المقيمين داخل قطاع غزة وقد تختلف اتجاهات الجاليات التي تعيش في دولة اجنبية 
عن الجالية التي تعين في دولة عربية وذلك حسب طبيعة العالقة بين الجالية وبين السفارة، 

 ات والسفارات الفلسطينية تفرض على النخبة الفلسطينية أن يكونفطبيعة التعامل مع القنصلي
 االتجاه نحو تقييم األداء الدبلوماسي حسب مدي قبول النخبة لذلك األداء.

  الخالصة:

ات جاهفتحدث الباحث عن االت تجاهات النخب الفلسطينيةالى إ المحور الثاني تطرق     
يني، النخب الفلسطينية لتقييم العمل الدبلوماسي الفلسطتم أخذ اتجاهات ومفهومها ودالالتها، حيث 

يجابية نحو قضية معينة وهذا  وتم تحديد أهمية االتجاهات وأن الفرد بطبيعته له اتجاهات سلبية وا 
قد يعطي داللة معينة حول النتيجة التي ستظهر في الدراسة بعد جمع االستبانات وظهور النتيجة 
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ات ع الواقع الدبلوماسي الفلسطيني وقد تختلف وقد تتناسب مع اتجاهالنهائية، فقد تكون تتناسب م
القائمين على العمل الدبلوماسي الفلسطيني وقد تختلف مع غيرهم من مكونات المجتمع الفلسطيني، 
وهذا يعطي تفسير واضح أن االتجاهات تعطي رأي النخبة في القضية محل الدراسة بكل أمانة 

 علمية وواقعية.

أنماطها و  لسطينيث في هذا المحور عن النخبة ومفهومها وتشكيلها في المجتمع الفوتم الحدي
وكيفية اختيار النخبة في المجتمع الفلسطيني، حيث أن المجتمع الفلسطيني يختلف عن باقي 
المجتمعات ألنه مجتمع عاش فترة طويلة تحت االحتالل وغالبية النخبة الفلسطينية تأخذ الطابع 

 كس النخب في المجتمعات األخرى.العسكري على ع
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 مقدمة:

ماط اسية وأنمفهوم للدبلوم ول تحدث عناأل ،قسم الباحث هذا المبحث إلى ثالثة فروع       
الوظيفة الدبلوماسية، أما الفرع الثاني فقد تحدث عن التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الدبلوماسية و 

وتطرق إلى أنواع البعثات الدبلوماسية والترتيب السلمي للدرجات الدبلوماسية واخيرًا إلى أذرع 
اسي انون الدبلومالعمل الدبلوماسي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص حسب ما ورد في الق

م(، أما الفرع الثالث واألخير فقد تحدث باختصار عن واقع 7112الفلسطيني والذي اقر في عام)
العمل الدبلوماسي الفلسطيني وتطرق إلى الحديث عن التباين في درجات التركيز في الدبلوماسية 

 .7182-8994الفلسطينية خالل مراحل الدراسة من 

 :مفاهيم أساسيةأواًل: 

 :الدبلوماسية مفهوم أ.

التي و هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثني،         
 لى طيتينإومطوية  مخطوط أو كتاب أو رسالة صادرة عن الملك أو رئيس الدولة كانت تعنى

  (42:8923)آل شاوي،بقصد الحفاظ على سريتها

ن ذات الوجهين المطبقي المعدنيةالصفائح  ليعنيالمصطلح  وفي عهد الرومان استخدم       
براطور اإلمتعطى لسشخاص المبعوثين الى الخارج لتمثيل  ، والتي كانتوالمخيطين بإتقان

وأشار معجم اكسفورد في تعريفه للدبلوماسية على أنها "إدارة العالقات الدولية بواسطة  الروماني.
 (3:7118) حديد،"الدبلوماسيةالسفراء والمبعوثين وهي علم وفن 

هو عمل الدبلوماسي ومهنته، ى أنها: علم وفن تمثيل الدول، أو وتعرف الدبلوماسية عل     
والدبلوماسية تعرف أنها علم المعرفة بالعالقات القانونية والسياسية والمصالح المتبادلة والتقاليد 

يل الحكومة ومصالح البلد تجاه التاريخية والشروط المتضمنة في المعاهدات، أو هي فن تمث
الحكومات والبلدان األجنبية، والسهر على حقوق وطنه ومصالحه وكرامته حتى ال تكون غير 
دارة المفاوضات السياسة أو متابعتها وفقًا  معروفة في الخارج، كما أنها إدارة الشؤون الدولية وا 

 (.49:7112)الشامي،للتعليمات الصادرة بشأنها
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ماسية على قات الدبلو البن ابي سفيان في مجال تحديد العسية بموجب تعبير معاوية الدبلوما     
 تتضمنو لو ان بيني وبين الناس شعرة لما قطعتها ان ارخوها شددتها وان شدوها ارخيتها  (انها

حيث  الشعرةبقات التي تقوم بين البشر ومشبها الدبلوماسية الالشهيرة وصفا دقيقا للعهذه المقولة 
ة قات وعدم انقطاعها حتى ولو كانت معلقالونة والحرص على استمرار هذه العوالمر الدقة ز بتتمي

 (42:7112)المجذوب،.على شعره

نذكر بعض شابهت في مضامينها و وهنالك تعريفات عديدة للدبلوماسية اختلفت في كلماتها وت     
 التعاريف وأشهرها:تلك 

الدولة الخارجية وهي علم وفن؛ فهي علم  الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسير شؤون .8
لما يتطلب من دراسة عميقة للعالقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة وأصالة 
تاريخيها والمواثيق في معاهداتها وتغيرها من المواثيق الدولية في الماضي والحاضر؛ 

ها اللباقة على أساسوهي فن ال يكتسب بالدراسة ألنه يرتكز على المواهب الخاصة، التي 
 (22:8991)المحمودي،وحسن الكالم وفنه، والفراسة وقوة المالحظة 

وعرف تشارلز كالفو عن الدبلوماسية انها علم العالقات القائمة بين مختلف الدول المنبثقة  .7
 Charles calvol.)عن مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي وأحكام االتفاقيات

1989:64) 
فياض ان الدبلوماسية هي فن تمثيل الحكومة ورعاية مصالح البالد لدى الحكومة  وعرف .4

دارة  األجنبية والسهر على أن تكون حقوق البالد مصونة وكرامتها محترمة في الخارج وا 
االعمال الدولية بقومية المفاوضات السياسية ومتابعة مراحلها وفق للتعليمات المرسومة 

ن في العالقات الدولية كي تصبح المبادئ القانونية أساس التأمل والسعي الى تطبيق القانو 
 (881:7181فياض،)بين الشعوب والدول المختلفة. 

وعرفها احد اعالم الدبلوماسية وهو هارولد نيكسون بأنها عملية إدارة وتنظيم العالقات  .3
نها إ الدولية من خالل المفاوضات وهي طريقة تسوية وتنظيم السفراء والمندوبين كما

المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي من أجل الوصول إلى اتفاقيات بشكل دقيق 
 (89:8912.)الدباغ، ومعقول
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مم المتحدة في أللى اإ تقريرهفي   1992عام وردة السيد بطرس غالي أالتعريف الذي  أما .5
اف طر ألرامي الى منع نشوء منازعات بين االعمل ال على انهامن ألظ اصنع السلم وحف
المنازعات القائمة وتحويلها الى صراعات ووقف هذه الصراعات عند  ومنع تصاعد

 (489:8997 )غالي،. وقوعها

 أنماط الدبلوماسية ب.

الدبلوماسية المعاصرة بتعدد األشكال والصور واالنماط، فقد تطورت  تتميز      
دولتين  سية ثنائية بينإلى دبلوماسية دائمة، ومن دبلوما الدبلوماسية من دبلوماسية مؤقتة

إلى دبلوماسية ثالثية ومتعددة األطراف، قائمة بين الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية، 
والتكتالت السياسية واالقتصادية القائمة في هذا العالم، ومن أهم أنماط الدبلوماسية 

 المعاصرة ما يلي:

بمصالحها  ت بين دولتين، وتعنىالدبلوماسية الثنائية: التي تقوم على االتصال والمفاوضا -8
 (813:7184)فياض، المشتركة.

الدبلوماسية الجماعية أو دبلوماسية المؤتمرات: وهي تقوم على عقد المؤتمرات التي تدعو  -7
إليها الدول أو المنظمات الدولية واإلقليمية أو الوكاالت الدولية المتخصصة، يطلق على 

ماسية متعددة األطراف" وهي تتسم بسرعة الحركة، هذا النوع من الدبلوماسية أيضا" الدبلو 
وتستهدف التوصل إلى حل لمشكلة معينة، أو االتفاق على معاهدة أو التوصل إلى اتفاقية 

 (71: 7181في مجال معين.) اإلقداحي، 
الدبلوماسية البرلمانية أو دبلوماسية المنظمات الدولية: حيث تجري ممارستها من خالل  -4

التي تعقدها المنظمات الدولية، في ظل وجود الوفود الدائمة للدول، حيث الدورات العادية 
تعتبر المنظمات الدولية بمثابة برلمانات عالمية لطرح القضايا والمشكالت العالمية 

 للمناقشة العامة، وذلك في ظل المتطلبات الدولية المتزايدة للسالم واالمن.
مة على االتصال والتعامل مباشرة بين الشعوب دبلوماسية االعالم: وهي الدبلوماسية القائ -3

 والتنظيمات السياسية والحكومات. 
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الدبلوماسية المغلقة: وتسمي أحيانا دبلوماسية الخط الساخن، حيث تجرى اتصاالت بين   -2
ن األزمات، ويجري من خالل هذه يتم خاللها توضيح مواقف الدول بشأقادة الدول، 

 .سيق مواقف حيال قضايا دولية تهم الجانبيناالتصاالت تحقيق تفاهمات، أو تن
الدبلوماسية الشعبية: وهي االتصاالت التي تتم بين الشعوب، كتلك التي تقوم بها وفود  -2

شعبية أو طالبية أو عمالية أو رياضية، وليست لها صفة حكومية، الغرض من هذا 
 (72:  7183.) فياض،النمط الدبلوماسي هو التقريب بين الشعوب

 .ظيفة الدبلوماسيةالو  ج.

وهي عبارة عن وظيفة تأخذ الطابع الرسمي كونها ترتبط بعملية التمثيل السياسي بين        
الدول، ولذا توفد الدول مجموعة من األشخاص للقيام بتلك المهام، تتكون هذه المجموعة من 

ة"، ويختلف يرئيس البعثة وأعضائها، وتشكل مجموعة المبعوثين ما يعرف "بالبعثة الدبلوماس
حجم البعثة الدبلوماسية ومرتبتها، تبعا لمدى حجم العالقة وأهميتها بين الدولة الموفدة والدولة 
الموفد إليها. وأما من حيث مرتبة البعثة، فتتحدد حسب أهمية العالقة بين الدولتين، وحسب 

ها دبلوماسي ة"، يرأسمبدأ المعاملة بالمثل، معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى" السفار 
برتبة سفير، ثم تأتي بعدها من حيث األهمية التمثيلية "المفوضية"، ويرأسها ممثل دبلوماسي 
برتبة مبعوث فوق العادة، أو وزير مفوض، وفي حالة رئاسة القائم باألعمال للبعثة الدبلوماسية، 

ا من قبل مال يعتبر مبعوثفإن مرتبتها هنا تكون دون السفارة أو المفوضية، ألن القائم باألع
وزير خارجية دولته لدى وزير خارجية الدولة الموفد إليها البعثة، بعكس السفير أو المبعوث 
فوق العادة والوزير المفوض، الذين يعتمدون مباشرة لدى رئيس الدولة الموفدين لها، باعتبارهم 

 (412:  8912)الحلوة، ممثلين لرئيس الدولة الموفدة للبعثة.

وفيما يتعلق بوظائف البعثات الدبلوماسية، فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا        
م على اهم الوظائف الرئيسية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة 1961للعالقات الدبلوماسية لسنة 

  :في الخارج وذلك على النحو التالي

حكومة  الدولة المضيفة، وتمثيل وظائف تمثيلية بشكل أساسي في تمثيل الدولة الموفدة لدى -8
 الدولة الموفدة والتحدث باسمها، والسهر على مراقبة االلتزام باالتفاقيات الموقعة بين الدول.
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حماية مصالح رعاياها في الدولة المضيفة، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي، وحماية  -7
 مصالح الدولة االم، وحماية المصالح المشتركة.

وضية تتمثل في التفاوض مع حكومة الدول المضيفة، وذلك بهدف التوصل إلى وظائف تفا -4
اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، وتعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجاالت، 
وغيرها من الشؤون والقضايا ذات االهتمام المشترك بين الدولتين، لتحقيق التفاهم بينهما، 

ت بشأن القضايا الخالفية، أو لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم والتوصل إلى اتفاقيا
 الطرفين، أو من أجل إنهاء صراعات قائمة، أو ترتيب األوضاع وحسم القضايا العالقة.

استطالع األحوال والتطورات في الدولة المضيفة، بجميع الوسائل المشروعة، وتقديم التقارير  -3
الموفدة، حيث تقوم البعثات الدبلوماسية بدراسة مظاهر الحياة  االزمة عنها إلى حكومة الدولة

الداخلية للدولة المضيفة، كما تدرس السياسة الخراجية لهذه الدولة، وانعكاس األحداث الدولية 
 (1961)اتفاقية فينا، المادة الثالثة،  على الحياة الداخلية للدولة المضيفة.

 تمثيل الدبلوماسية الفلسطينية: ثانياً 

 أنواع البعثات الدبلوماسية: أ.

هناك نوعان من البعثات الدبلوماسية تعتمدها الدول في تبادلها الدبلوماسي الدائم وكل نوع    
يعكس درجة معينة من مستوى التمثيل الدبلوماسي وأهميته بين الدلول وهما:) الشامي، 

742:7112) 
ئيس الدولة، كون رئيسها برتبة سفير يعتمده ر وتعد أرقي وأرفع تمثيل دبلوماسي، عندما ي السفارات:

مرتبة  هو أعلىير السفو ، فكلما تدني مستوي التمثيل في السفارة تدني تمثيلها من ناحية االسبقية
ن يعمل في وال يجوز أ دولته.في البعثات الدبلوماسية في الخارج. ويعينه بهذا المنصب رئيس 

ماده في عمله إال بعد أن يقدم أوراق اعت وال يباشرعتماده الدولة المعتمد لديها إال موافقتها على ا
عمله في الغالب بثالث  وتحدد مدةأو من يخوله رسمي خاص.  ،أمام رئيس الدولة

 (822:7188.)السامرائي،سنوات

وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة مفوض معتمد من رئيس دولة  المفوضيات:
ولكنة أقل رتبة من السفير لجهة االسبقية على الرغم من انه يتمتع بجميع  لدى رئيس دولة أخرى،
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 سفير،اليأتي الوزير المفوض في المرتبة الثانية بعد و  (742:7112ر )الشامي،يالسف صالحيات
لبعثة ا ويطلق علىأو المندوب فوق العادة  الصالحية،أو مطلق  المفوض،عادة لقب  ويطلق عليه

ير وعند وجود السفير في البعثة الدبلوماسية فإن الوز  بالمفوضية.المفوض  التي يرأسها الوزير
لقنصل أو يقوم بحماية مصالح أفراد دولته فيطلق عليه با ،المفوض يكون الشخص الثاني في البعثة

 ،8181 ال شابللتسمية من مؤتمر أكس العام إضافة إلى صفته الدبلوماسية. وقد جاءت هذه ا
 (742:7112)الشامي،.بهذا الصنف قت الحاضر بتسمية ممثليهافي الو  وعمل الدول

 :لترتيب السلمي لدرجات الدبلوماسيا ب.

ين يتمتعون ذدرجات الموظفين الدبلوماسيين ال لم تحدد اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية      
ة داخلية تهمها مسأل، انما تركت ذلك الى القوانين المحلية لكل دولة باعتبارها بالصفة الدبلوماسية

واعتبرت  ،اسي في نصوص متعددة من االتفاقية، فقد وردت عبارة الموظف الدبلوماألولىبالدرجة 
 الموظف الدبلوماسي موظف البعثة الدبلوماسية ممن يتمتع بالصفة الدبلوماسية.

ى ما يأتي عل فينا للعالقات الدبلوماسية اتفاقيةالمادة األولى من  من  -د– نصت الفقرة و         
ووضعت   "موظفي البعثة ذوي الصفة الدبلوماسيةجميع ، "يقصد بتعبير الموظف الدبلوماسي:

 :وهيلدبلوماسية ا وماسي بالصفةاتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية شرطين لتمتع الموظف الدبل

كان من  إذاا م، ألبعثة الدبلوماسية التي يعمل بهاأن يتمتع الموظف الدبلوماسي بجنسية دولة ا-8
 .بموافقة الدولة المعتمد لديها الإنه ال يعمل في البعثة الدبلوماسية إخرى فأ  مواطني دولة 

ا وتاريخ لة لديهأن تبلغ الدولة المعتمد لديها بتعيين الموظف الدبلوماسي في البعثة العام-7
 .)8928سنة للعالقات الدبلوماسية ل من اتفاقية فينا1حسب المادة )لعمله  مباشرته

للدرجات الدبلوماسية على الشكل  وقد جرى العمل في غالبية الدول على أن تضع سلماً       
 :اآلتي

ة مشورة ويكون نائبه في حالهو مساعد البعثة الدبلوماسية الذي يقدم الرأي و ال: المستشار- 3
، رض لهمالتي تتعثة في حل القضايا ، يلجأ إليه بقية أعضاء البعو المرجع الثاني، وهغيابه

و رئيس البعثة باستثناء مقابالت رئيس الدولة أ معجراء بعض المحادثات الدبلوماسية ويكلف بإ
 .وزير الخارجية
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ير التقار  بإعداد، ويكلف ي يساعد رئيس البعثة أو المستشارهو الشخص الذ: السكرتير - 6
ة البرقيات رقيات الرمزية وتهيئوتأتيه الكتب والمذكرات التي ترسل من الجهات المختصة وحل الب

 .رها من األعماليراد إرسالها ومنح سمات الدخول وغالم

متعون ، والجميع يتثالثسكرتير  ،ثانيسكرتير  ،أولسكرتير  :أنواعومنصب السكرتير على ثالث 
 (711:7188المدهون، ) الدبلوماسية.بالصفة 

، ات التوظيف في وزارة الخارجيةدرجأقل درجة دبلوماسية من  هو الدبلوماسي: الملحق- 1
 دبلوماسي. لحقم يبدأ في السلم الوظيفي من مسميدبلوماسية فانه فعندما يعين الشخص بوظيفة 

تلفة يعمل بالبعثات وي االختصاص يتبع لوزارات مخذهو موظف من  :المهني الملحق- 4
اسطة نقل و  وى كونهاويتبع وزارته بصورة مباشرة وليس لوزارة الخارجية دور س ،الدبلوماسية

الملحق –الملحق الثقافي -ريالملحق التجا–الملحق العسكري ) نهممراسالتهم إلى دولتها، وم
معينة  وتضع كل دولة شروطاً  ويتمتع هؤالء بالصفة الدبلوماسية،( ....عالمياإل

 (723:7112)الشامي،.لتعيينهم

بعوث الدبلوماسي بالصفة الدبلوماسية أفراد أسرة الم يتمتع :الدبلوماسيأفراد أسرة المبعوث - 5
يقصد و  الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي واالمتيازاتنات الحصافيما يتعلق بمنحهم 

 .ين يعيشون معهذبأفراد البعثة األفراد ال

لفنيين ادبلوماسية مجموعة من اإلداريين و يعمل في البعثات ال: اإلداريون والفنيون الموظفون- 2
 .، يقومون بأعمال تساعد البعثة في أداء مهمتهاوالطبيب ختصاصات متعددة كالمهندسي اف

صانات والحن كانوا يتمتعون ببعض االمتيازات ا  و  الدبلوماسية،ون بالصفة وهؤالء ال يتمتع
إال أن الدولة المعتمد لديها غالبا ما تمنح هؤالء الصفة الدبلوماسية فتمنح الموظف  الدبلوماسية

 تعينه في سفارة أجنبية من أجل أن يتمتع يتم ، عندمااري مثال صفة سكرتير أول أو ثانياإلد
 كباقي المبعوثين الدبلوماسيين.  .واالمتيازات الدبلوماسيةبالحصانات 

لبعثة وليس من هو الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية ألحد أفراد ا :الخاصالخادم -7
 .الدبلوماسية البعثةمستخدمي 
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أعمال القناصل ، وهي حماية  8924نظمت اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  : صلالقن -8
مواطني دولتهم في الدولة المعتمد لديها و تسهيل مهمتهم ، كما تتولى القنصليات تسهيل سفر 
 ،المواطنين الدولة المعتمد لدها ومنحهم سمات الدخول وغيرها من األعمال التي تتعلق باألفراد 
ن ا  و بالنظر ألن عمل هؤالء ليس عمال تمثيال لدولتهم ، فال يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ، و 

كانوا يتمتعون بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي هي في جميع األحوال أقل مما يتمتع بها 
لحاضر ا األشخاص الذين يحملون الصفة الدبلوماسية ، وتحاول غالبية الدول المعتمدة في الوقت

منح القناصل الصفة الدبلوماسية عن طريق إشعار الدولة المعتمد لديها بأن هؤالء يحملون وظيفة 
دبلوماسية ، و يعملون في البعثة الدبلوماسية بصفة سكرتير أول وثاني ..إال أن بعثتهم تنسبهم 

 (727:7112)الشامي،.للقيام بأعمال القنصلية

 ينيأذرع العمل الدبلوماسي الفلسط ج.

تطورت الدبلوماسية واختلفت أساليبها ووسائلها باختالف الدول والحضارات ومارستها        
الشعوب واألمم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتطورت العالقات الدولية بتطور نظم الحياة 
 ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية فاتخذت الدول مسارات مختلفة في ذلك فمنها االقتصادي

واالجتماعية والثقافية والعسكرية واالمنية وغيرها وكل هذه المسارات تحتاج إلى التفاوض من اجل 
 ادامتها واستمرارها.

وهذا ما كانت تلجأ إلية األمم والشعوب في تعامالتها مع بعضها البعض حيث كان يتم       
الحصول يهم في مسألة ما و ارسال السفراء والمبعوثين وذلك لعرض وجهات نظر بالدهم وتوضيح را

 (87:7117)شبانة،على الجواب من الطرف االخر المفاوض لهم

وتقوم الدبلوماسية بدور هام في نطاق العالقات الدولية، حيث بواسطتها تتم إقامة العالقات      
السياسية الدولية وتدعيمها، وعالج كافة الشؤون التي تهم مختلف الدول، والتوفيق بين المصالح 

لمتعارضة ووجهات النظر المتباينة، "فعن طريق الدبلوماسية يتيسر حل المشكالت أو تسوية ا
شاعة الود وحسن التفاهم بين الدول، وعن طريق الدبلوماسية أيضا، تستطيع كل دولة  الخالفات وا 
أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في مواجهة الدول األخرى، فالدبلوماسية إذن هي بمثابة اإلدارة 
لكل دولة، اذا أحسنت استخدامها فإنها تحصل على كل المزايا التي تسعى إليها وان تتبوأ المركز 
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الالئق بها في المجتمع الدولي، ويعتبر كثير من المحللين ان هدف الدبلوماسية األول هو التوفيق 
) أبو بين خالفات الدول وفتح مسالك لالتصاالت بينها من أجل تحقيق هذا الهدف" 

 (48:7118ر،عام

ومن المالحظ ان الدبلوماسية ال تتوقف بنشوب أو اندالع الحرب، بل تظل قائمة وقد تصبح       
ن اختلفت طبيعتها أثناء وقت الحرب عن وقت السلم، فتظل  أكثر إلحاحا من ذي قبل، وا 

 الدول. نالدبلوماسية األساس والركيزة األساسية للسياسة الخارجية، فهي تتخلل كافة العالقات بي

األول عن مهام العمل  المسئولو المؤسسة األهم واألكثر فاعلية  هيرغم أن وزارة الخارجية      
 التيو ومن أهمها مؤسسة الرئاسة  ،، فهناك مؤسسات أخرى تمارس العمل الدبلوماسيالدبلوماسي

 أن هناك ممارسة العمل الدبلوماسي عن دور وزارة الخارجية، وجدير بالذكر فيال يقل دورها 
أطراف أخرى تمارس العمل الدبلوماسي كالبرلمانيين والعسكريين واإلعالميين والمثقفين ورجال 

ها تنظيم يناط ب والتيبعض الوزارات  فياألعمال، إلى جانب بعض الهيئات الفرعية أو القطاعات 
والتي  ،العاليم وزارة االقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة التعلي مجال معني مثل فيعالقات خارجية 

لكن ال يمكن ان نسمى هذه األطراف مؤسسات للعمل  تمثلها مكاتب خارجية تعمل داخل السفارة 
همة تختص بأداء الم التيتلك  هي الدبلوماسيالدبلوماسي ذلك ان المقصود بمؤسسات العمل 

بعثات ة، المؤسسة الرئاسة، وزارة الخارجي فيالدبلوماسية، وعموما يمكن تحديد هذه المؤسسات 
 (82:7117)شراب، الدبلوماسية، البعثات القنصلية.

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي .3

م، وذلك بعد 1994بدأت السياسة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة أعمالها في العام        
 ، ويسميه الفلسطينيون الحكومة8994تشكيل أول مجلس حكم ذاتي كما ورد في اتفاقيات أوسلو

ية إلى وزارة جد أوكلت مهمة إدارة السياسة الخار الفلسطينية، ترأسها آنذاك الرئيس ياسر عرفات وق
التخطيط والتعاون الدولي، وكان الدكتور نبيل شعت أول وزير للتخطيط والتعاون الدولي في 

 (12:7114م)سرور،1994الحكومة االولي 

ر تقسيم العمل الخارجي بين وزارة التخطيط وقد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري       
والتعاون الدولي وبين الدائرة السياسية، على أن تتولى الدائرة السياسية العالقة مع األمم المتحدة 
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ودول عدم االنحياز والمؤتمر اإلسالمي، وعلى أن تقوم السلطة بمتابعة العالقة الثنائية مع دول 
ه اتفق أن يشترك الجانبان في العمل الخاص بجامعة الدول أوروبا والواليات المتحدة ، كما أن

العربية، ومع ذلك فإن غالبية مؤسسات منظمة التحرير ذابت في مشروع مؤسسات السلطة 
الفلسطينية، ولم يبق للمنظمة سوى بعض الدوائر التي حافظت على هيكلها وليس على مضمونها 

 (73:7113)الحنتولي، 

لتخطيط والتعاون الدولي مهام التخطيط لمؤسسات السلطة الفلسطينية وقد تولت وزارة ا       
والتنسيق للسياسة الخارجية الفلسطينية، فمن أبرز مهام هذه الوزارة أن تتولي إدارة المعونات الدولية 
والمسؤولية عن اإلطار العام لالهتمامات الفلسطينية الخارجية. وفي هذه الفترة، نشأ تضارب في 

خارجية الفلسطينية وازدواجية في التمثيل والمهام ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السياسة ال
 وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أن التضارب بين الدائرة السياسية وبين وزارة التخطيط نابع من أن المسئول األول  ويري الباحث
فاروق القدومي والذي بدورة لم يؤيد اتفاق  عن الدائرة السياسية آن ذاك القيادي في حركة فتح

أوسلو وكان من المعارضين لذلك االتفاق فاختلفت ادارته للعالقات الخارجية عن إدارة الدكتور 
 نبيل شعت لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 وزارة الشؤون الخارجية .6

س ستحداث منصب رئي، وتم اتشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة 2003)أبريل( 29في         
، 2003) مارس(18الوزراء بعد تعديل القانون األساسي الفلسطيني في المجلس التشريعي في 

ونتيجة لجملة من المتغيرات اإلقليمية والدولية التي شهدتها القضية الفلسطينية، تم فصل مجالي 
ارة إنشاء أول وز عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو أدى إلى 

دارتها وقد عمدت وزارة الخارجية  للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية وا 
الى إنشاء هيكلية تنظيمية جديدة من أجل إنشاء سلك دبلوماسي فلسطينيي،  يعمل على تمثيل 

 (29:7119فلسطين في الدول المعترفة بها)أبو عباه،

 لمنظمة اسيةالسي والدائرة الفلسطينية الخارجية الشؤون وزارة بين نشأت يالت الخالفات إن        
 الدبلوماسية اداء ضعف الى ادى فعلياً  الفلسطينية الخارجية يمثل من حول الفلسطينية التحرير
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 جميع تالحم لىا وتحتاج طرق مفترق امام الوطنية قضيتنا فيه تقف الذي الوقت في الفلسطينية
 .ودولياً  عربياً  نشطة دبلوماسية الى تحتاج يه مثلما الصفوف،

 للشؤون لةدو  بوزير الفلسطينية الحكومة في الخارجية الشؤون وزير منصب استبدال ولعل      
 نائباً  مثابةب الخارجية للشؤون الدولة وزير يكون بحيث المتفاقمة الخالفات هذه ينهي قد الخارجية
 وبصفته طينيةالفلس التحرير لمنظمة السياسية الدائرة رئيس منصبه يتولى الذي الخارجية لوزير
 العمل ةالخارجي للشؤون الدولة وزير يقود ان الى يؤدي وهذا. فلسطين دولة خارجية وزير ايضاً 

 اساس لىع الفلسطينية الخارجية وزارة بناء على ويعمل الوطن داخل في الفلسطيني الدبلوماسي
) أبو . م7112 لسنة الفلسطيني الدبلوماسي السلك نقانو  اصدار بعد خصوصاً  وعصري متطور
 (8: 7111عباة،

 بدولة تعترف التي الدول لدى المعتمدة الدبلوماسية البعثات من شبكةب فلسطين دولةوتمثلت       
 من العديد وجدي أنه كما الشرقية، وأوروبا وآسيا أفريقيا في موجودة البعثات هذه ومعظم فلسطين،
 ال التي الدول عضب في الفلسطينية الوطنية السلطة تمثل التي األخرى التمثيلية والمكاتب الوفود
 المتعددة، لمنظماتا في تمثيلية ومكاتب وفود إلى باإلضافة فلسطين بدولة جزئيا أو تعترف تعترف
 بعض بمنح متقا جزئيا بها أو تعترف فلسطين بدولة تعترف ال التي الدول تلك من العديد أن كما
 من همغير  على محظور هو ما غرار على االعتراف من درجة فيها الفلسطينية والمكاتب دالوفو 

، وفي الجدول يوضح توزيع السفارات والبعثات العامة والخاصة على الدول وموقعها الدبلوماسيين
( سفارة ، وعدد البعثات 27داخل الدولة، حيث يظهر في الجدول أن عدد السفارات المعتمدة )

( وفد عام، وعدد  2( بعثة، وعدد الوفود العامة) 4وعدد البعثات الدائمة)  ( بعثة،88العامة) 
 (www.mofa.pna.ps) .( بعثة4( وفد خاص، وعدد البعثات المراقبة) 8الوفود الخاصة )

بشكل  8994 عد اتفاق أوسلون التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني قد ازداد وتيرته بأويري الباحث 
حيث وصل عدد السفارات الفلسطينية والممثليات في جميع أنحاء العالم والتي تتبع لوزارة واضح 

( 33( سفارات، تتوزع على جميع قارات العالم، وانضمامها لعدد )814الخارجية الفلسطينية إلى )
 قوة العمل الدبلوماسي الفلسطينيمنظمة دولية من بينها محكم الجنايات الدولية، وهذا يزيد من 

 ( http://alresalah.ps/ar/postويعطي قوة لوزارة الخارجية الفلسطينية.)

http://www.mofa.pna.ps/
http://alresalah.ps/ar/post
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 منصب رايس السلطة الفلسطينية .1

 ءيعد رئيس الدولة رمز السلطة في دولته، وهو الذي يمثلها باعتبارها وحدة سياسة سوا        
في الداخل أو في الخارج، هذه الصفة التمثيلية تثبت لرئيس الدولة أيا كان نظام الدولة السياسي، 
وبغض النظر عن السلطات المخولة له بمقتضى دستور الدولة وقوانينها، غير أن ذلك ال ينفي 
كون الدستور هو الذي يحدد التصرفات التي يجوز لرئيس الدولة أن ينفرد بها في المجال 

 .في المحيط الدولي ورمز سيادتهاالدبلوماسي بما أن رئيس الدولة هو ممثل األصل لدولته 

ولقد جري العرف على التزام الدولة بأن تخطر الدول األخرى بشخص رئيسها والقابه وعلى      
هذه الدول االعتراف به كممثل أعلى للدولة له سلطات واسعة في ميدان العالقات الدولة فالرئيس 

لطة التفاوض بشأن المعاهدات الدولية وابرامها والتصديق عليها وفي بعض األحوال كما في س
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في 
أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، كما يعتمد رئيس الجمهورية ممثلي الدول األجنبية 

سياسيين، ولرئيس الدولة في بعض األنظمة الدستورية دور رئيسي في مباشرة هذه السلطات ال
ويعاونه في أدائه لهذه المهام وزير الخارجية والمبعوثين الدبلوماسيين في حين يكون وزير الخارجية 

 (83:7181في ظل أنظمة أخرى هو المسئول األول في هذه المجاالت.)طشطوش،

لدولة)في نظم الحكم الرئاسية ( أو رئيس الحكومة )في نظم الحكم البرلماني( يتولى رئيس ا     
إدارة العالقات الدبلوماسية والقنصلية من داخل الدولة بصفته الرئيس األعلى للدولة والممثل 
الرئيسي لها سوي كان ذلك على صعيد القانون الداخلي، وعلى الصعيد القانون الدولي وبالطبع 

قات الدبلوماسية والقنصلية التي ترتبط بها دولته مع غيرها من دول العالم على صعيد العال
 (39:7111األخرى)حمودة،

ففي النظام الرئاسي يتولى رئيس الدولة إدارة شؤون العالقات الدبلوماسية والقنصلية بنفسه      
لمؤتمرات ا أو بمساعدة وزير خارجيته فهو الذي يتولى اصدار التصريحات الدبلوماسية، ويحضر

 الدولية ويوقع على المعاهدات واالتفاقيات الدولية.
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فرئيس الدولة في النظام الرئاسي التقليدي يبدو وكأنه السلطة الوحيدة المتحكمة فعلياً بإدارة الشؤون 
الخارجية وتصريف األمور الداخلية للدولة، وما السلطات األخرى الى مجرد أدوات تنفيذية 

 (81:7113في الواليات المتحدة االمريكية) الشكري، لسياسات الرئيس كما

وللرئيس سلطات واسعة في ظل النظام الرئاسي في إدارة العالقات الدولية والدبلوماسية      
والقنصلية ولهذا االمر خطورته على الدولة بأثرها الن الرئيس أحيانا يمكن ان يثور او يغضب 

ي قواعد الدبلوماسية والتي تحتاج الى لسان دبلوماس فتصدر عنة تصريحات او أفعال ال تتفق مع
واعصاب دبلوماسية، وهذا ما يجلب على دولته أحيانا اضرار جسيمية او اخطار محققة لذلك 

 ( 212يجب ان تكون الدولة في ظل هذا النظام الرئاسي ذات مؤسسات ديمقراطية)الشافعي،

 منصب رايس الوزراء الفلسطيني .4

راء  أخذ في اغلب البلدان المهام الدبلوماسية بنفسه ويصطحب معه وزير رئيس الوز           
ال في الرئاسي كما هو الح الخارجية كمساعد له، وهذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام

ر البرلمانية، و مع هذا فإننا نشاهد أكث الواليات المتحدة األمريكية، لكن األمر يختلف في النظم
ا اء أخذ هنر من حيث النصوص أو من حيث التعامل أن منصب رئيس مجلس الوز فأكثر سواء 

وزير الخارجية فيحل محله في إطالق البيانات والتصريحات و يذهب بنفسه  يطغى على وظيفة
جلسات المنظمات العالمية واإلقليمية و لو كان لم  و يتكلم في المؤتمراتلحضور الكثير من 

رئيس  ، ويمارسقائب الوزارية على أعضاء الوزارةة عند توزيع الحيتسلم حقيبة وازرة الخارجي
الوزراء وكذلك وزير الخارجية العمل السياسي المرتكز على القوة الناعمة المتاحة في خدمة القضية 

 (7181الفلسطينية) أبو كوش

 يويري الباحث أن منصب رئيس الوزراء هو من المناصب الهامة في العمل الدبلوماس        
الفلسطيني، وعلى مدار تعاقب الشخصيات الفلسطينية في منصب رئيس الوزراء الفلسطيني منذ 

م والذي شغل المنصب الرئيس الحالي محمود عباس والذي  7112اول رئيس وزراء في عام 
 استخدم الدبلوماسية الناعمة كمنهج استراتيجي، وسار علية جميع الوزارات من بعدة.

لحكومة )في نظم الحكم البرلماني( إدارة العالقات الدبلوماسية والقنصلية من يتولى رئيس ا      
داخل الدولة بصفته رئيس الحكومة فيقوم بتمثيل الحكومة داخل الدولة، وعلى الصعيد القانون 
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الدولي وبالطبع على صعيد العالقات الدبلوماسية والقنصلية التي ترتبط بها دولته مع غيرها من 
 (39:7111األخرى)حمودة،دول العالم 

 : واقع الدبلوماسية الفلسطينيةثالثاً 

 واقع العمل الدبلوماسي الفلسطيني أ.

مرحلة جديدة من مراحل العمل  1993شكلت اتفاقية إعالن المبادئ في أيلول/سبتمبر        
لقضية ا السياسي الفلسطيني، من خالل إنشاء السلطة الفلسطينية، فكانت منعطفًا بارزًا في تاريخ

 12إلى  10الفلسطينية، فقد أقر المجلس المركزي في اجتماعه المنعقد في تونس من 
إقامة السلطة الفلسطينية على كل األراضي التي ينسحب منها االحتالل، " :1993)أكتوبر(

ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية وفقًا لقرار المجلس الوطني تشكيل هذه السلطة من الداخل 
تكون منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتها ويراسها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة والخارج، و 

 (91:7181التحرير" )البرغوثي،

ن تلفة عهم سمات الدبلوماسية الفلسطينية أنها نشأت وترعرعت في ظروف مخأمن و        
العمل  واجهت لكن بالرغم من الظروف الصعبة والمراحل المعقدة التي ،نظيراتها في معظم الدول

عقود من  مر على استطاعتن الدبلوماسية الفلسطينية ألى إالسياسي والدبلوماسي الفلسطيني، 
الزمن من بناء شبكة عالقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، واستطاعت كسب األصدقاء 

ك بعض لوالرأي العام الدولي الى صف القضية الفلسطينية، وأثبتت عدالتها للجميع بما في ذ
ضة االولى "االنتفا االنتفاضةشرائح المجتمع اإلسرائيلي، وبلغت ذروة هذه االنجازات خالل 

 مقالة( 7112)عوض، "الشعبية

أحدث إنشاء السلطة الفلسطينية تغييرًا كبيرًا في النظام السياسي الفلسطيني الذي مثلته       
 اته أم في الوظائف واألدوار، والعالقاتمنظمة التحرير، سواء بنية النظام أم في هياكله ومؤسس

الداخلية والخارجية، وشكلت السلطة الفلسطينية الناشئة نظاماً سياسياً بخصائص مختلفة عما قبل، 
وانتقل مركز ثقل العمل الفلسطيني إلى األراضي الفلسطينية، وأنشئت بنى ومؤسسات وسلطات 

راجع دور مؤسسات منظمة التحرير التي جديدة أخذت تحل محل مؤسسات النظام السابق. كما ت
همشت أو دمجت وألحقت بمؤسسات السلطة الناشئة، وبهتت مكانتها بوصفها كيانا ومرجعية 
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تمثيلية لمجموع الشعب في أماكن تواجده، وكبرنامج وطني يعبر عن المصالح الوطنية الكلية 
 (74:3998)هالل،والجامعة. 

ر فالمنظمة هي كيان سياسي وهي الممثل الشرعي للشعب وتختلف السلطة عن منظمة التحري     
م، أما السلطة الفلسطينية فهي كيان 1974الفلسطيني وفقًا لمقررات القمة العربية في الرباط عام 

إداري وسياسي لتنفيذ اتفاقية السالم المحدودة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 
 (23:7111)ثابت،

لم يكن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة خارجية  تسع سنواتة أن فتر الباحث  ويرى       
 7114م وحتى سنة 8993بالمعني الفعلي، إلدارة العالقات الدولية والعمل الدبلوماسي، فمنذ سنة 

كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيادة الدكتور نبيل شعت هي المسيطرة على العمل 
لتنويه ، مع ضرورة افعلية للسفارات في الخارج من خالل تلك الوزارة الدبلوماسي دون وجود إدارة

إلى أن تفاهمات أوسلو أشارت إلى أن العالقات الدولية للسلطة الفلسطينية هي من ضمن 
الموضوعات التي تبحث الحقًا، في إطار التفاهم على ترتيب العالقات المسموح بها دوليًا للسلطة 

 .عمل الدبلوماسي الفلسطيني مرهون باتفاق أوسلو الفلسطينية، وهذا يجعل ال

بعد أن عدل المجلس التشريعي الفلسطيني القانون األساسي الفلسطيني بما يتوافق مع         
تشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة  7114)مارس( 81استحداث منصب رئيس الوزراء في 

يمية والدولية التي شهدتها القضية ، ونتيجة لجملة من المتغيرات اإلقل7114)أبريل( 79في
الفلسطينية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو 
أدى إلى إنشاء أول وزارة للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية، وانطالقًا 

ية دت الوزارة إلى إنشاء هيكلية تنظيممن الخصوصية التي تتعلق بالعمل الدبلوماسي، فقد عم
جديدة من اجل العمل على إنشاء سلك دبلوماسي فلسطيني، يعمل على تمثيل فلسطين في الدول 

 (22:7119المعترف بها.)أبو عباه،

وقد تنامي دور وزارة الخارجية الفلسطينية وتوارى دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير       
دكتور سالم ومع تولي الاسات متعمدة، أكثر منها بفعل تطبيقات قانونية، الفلسطينية بفعل سي

فياض وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، تم اتخاذ قرار بإنشاء دائرة العالقات الدولية في وزارة 
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، كدائرة تتبني سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة 7114المالية سنة 
القتصادية، والمالية محليًا وخارجيًا، وتعاظم دور هذه الدائرة على حساب دور وزارة السياسية، وا

الخارجية، ال سيما في الميادين الدولية للحفاظ على العالقات مع الشركاء الدوليين للحفاظ على 
 (7:7184مصادر التمويل المالية من الجهات المانحة.)  عبد الحى، 

حتي اآلن،  7114الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية من عام وقد تولي إدارة وزارة       
 ستة وزراء هم: الدكتور نبيل شعث، والدكتور ناصر القدوة، والدكتور محمود الزهار، والدكتور

 .)موقع وزارة الشؤون الخارجية(زياد أبو عمرو، والدكتور سالم فياض، والدكتور رياض المالكي

قانون السلك الدبلوماسي لتطوير السلك الدبلوماسي كلفت بها ووضعت بعض المهام في      
 (82:7112وزارة الشؤون الخارجية وأهمها:)الدليل القانوني والتنظيمي، 

جراء  .8 تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج، وتنفيذ القانون الخاص بالتدوير، وا 
 عنية.، بالتنسيق مع الجهات المما يلزم من التعينات والتنقالت االزمة، وتنسيب السفراء

اإلشراف على عمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية ومتابعتها، وتزويد هذه البعثات  .7
 بالمعلومات والتوجيهات الضرورية، وتلقي تقارير دورية عن نشاطاتها وأعمالها.

 والممثلين لدى السلطة الفلسطينية. السفراء اعتماداإلشراف على  .4
نظام التمثيل غير التمثيل غير المقيم فيما يخص عالقاتنا الخارجية، التوسع في تطبيق  .3

عادة النظر في الوجود المقيم لبعض البعثات على نحو يحقق توازنًا أفضل.  وا 
نشاء أقسام قنصلية جديدة في السفارات والبعثات  .2 تنظيم العمل القنصلي وتطويره، وا 

 الفلسطينية في الخارج.
لسفارات وتطويره وتنسيق عملها باالتفاق مع الوزارات تنظيم عمل الملحقيات في ا .2

 والمؤسسات الفلسطينية المعنية، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بها.

 م:3991الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاق اوسلوالتباين في درجة التركيز في  ب.

، نجد تباينًا في 7182-8994دة من عند رصد الدبلوماسية الفلسطينية خالل الفترة الممت      
 درجة التركيز على موضوع دون غيره على النحو التالي:
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انغمست السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة في عقد اتفاقيات متالحقة  :6111-3991الفترة 
مع "إسرائيل" وبرعاية دولية تشارك في بعض منها دول عربية، وانصب الجهد الفلسطيني على 

ات الفلسطينية، وتعزيز بناء منظومة اقتصادية ومؤسسيع دائرة شبكة العالقات الدولية محاولة توس
 السلطة بالشراكة مع الدول المانحة.

العمل على استثمار من ناحية وترميم من ناحية أخرى التداعيات التي  :6112-6111الفترة 
ل" في المجتمع لبية لَََ "إسرائيتركتها االنتفاضة الثانية، فقد عملت السلطة على تعميق الصورة الس

الدولي، من خالل التأكيد على الممارسات غير اإلنسانية لسلطات االحتالل التي اتضحت بشكل 
 جلي خالل االنتفاضة؛ وهو االمر الذي ترك تأثيرًا على توجهات الرأي العام الدولي.

ر الدولية لنجاح تركز الجهد الدبلوماسي للسلطة على امتصاص اآلثا: 6117-6112الفترة 
حماس في االنتخابات الفلسطينية. وأصبح الجهد منصبًا على كيفية التوفيق بين احترام حركة 

نتائج االنتخابات وبين الرفض األمريكي وبعض الدول األوروبية لهذه النتائج. وتمثل المأزق 
اقيات تقوم على باتفالدبلوماسي الفلسطيني في كيفية التوفيق أمام المجتمع الدولي بين االلتزام 

السالم والتطبيع ونبذ العنف، وبين المشارة في حكومة تقودها حركة حماس، التي ترفض كل 
االتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل". وقد بدأت الدبلوماسية الفلسطينية االستجابة التدريجية للمطالب 

 ي النهاية إلى مواجهة دمويةالدولية، بالتحليل الموازي من العالقة مع حركة حماس، وهو ما قاد ف
 .بين الطرفين وانشطار في بنية السلطة الفلسطينية

التي تراكمت فيها مجموعة من المالبسات أمام الدبلوماسية وهي المرحلة : 6131-6117الفترة 
الفلسطينية، فمن ناحية استمر التنازع مع حركة حماس، وغذتة البيئة الدولية بشكل معلن وصريح. 

، ثم تنامت خيبة 7111ثانية، تصاعدت اآلمال الفلسطينية بوعد الدولة الفلسطينية في ومن ناحية 
االمل فيما بعد. يضاف إلى ذلك الحرج الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في إدارة عالقاتها الدولية 
 رأمام العدوان اإلسرائيلي على غزة، ناهيك عن تزايد وتيرة االستيطان، وتعثر المفاوضات واستمرا
 الربط بين المساعدات وبين السلوك التفاوضي الفلسطيني، وهي المشكالت التي ما تزال عالقة.
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التي واجهت فيها الدبلوماسية الفلسطينية تغيرات إقليمية وهي المرحلة  :6132-6131الفترة 
رجية اودولية وبناء تحالفات جديدة بين الدول، والذي ادي إلى ارباك في بناء منظومة العالقات الخ

 للدولة الفلسطينية.

 :الخالصة

لدائرة السياسية بالتحديد او في ضوء ما سبق فقد استنتج الباحث أن الدبلوماسية الفلسطينية        
لمنظمة التحرير الفلسطينية عملت بشكل دبلوماسي مميز خالل فترة النشأة وبعد االعتراف بها 

ل عطاها شرعية دبلوماسية وانطالقة في مجاكممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني الذي بدورة أ
 العمل الدبلوماسي والذي كان له صدى واضح وقوي في معترك العالقات الدولية.

ويرى الباحث أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني انتقل من الدائرة السياسية لمنظمة التحرير       
 طار الدولة الفلسطينية والذيللعمل تحت إطار وزارة الخارجية في ظل الحكومة الفلسطينية وا  

بدورة قد أثر بشكل عام على العمل الدبلوماسي الفلسطيني الذي أصبح يركز على فتح األفق 
والمجال أمام مسمي الدولة الفلسطينية، والذي تساوق مع تطلعات القوي العظمي، وأن التضارب 

ة آن ذاك ول عن الدائرة السياسيبين الدائرة السياسية وبين وزارة التخطيط نابع من أن المسئول األ
القيادي في حركة فتح فاروق القدومي والذي بدورة لم يؤيد اتفاق أوسلو وكان من المعارضين لذلك 
االتفاق فاختلفت ادارته للعالقات الخارجية عن إدارة الدكتور نبيل شعت لوزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي.

سي، نالحظ أن ديباجة هذا القانون قد احتوت على مقدمة وباستقراء نص قانون السلك الدبلوما    
تفيد بأن القانون الدبلوماسي الفلسطيني يمثل خطوة بالغة األهمية في طريق تطوير األداء 
الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة 

 يعي لقانون السلك الدبلوماسي ال يشكل مساسًا أو انتقاصاً الفلسطينية، وأن إقرار المجلس التشر 
من منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المرجعية للسلطة 
الفلسطينية، وذلك التزامًا بما ورد في مقدمة القانون األساسي للسلطة الفلسطينية.)أبو 

 (83:7188صوي،
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 مقدمة:

عها الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف ول هذا الفصل اإلجراءات التي اتبيتنا
عداد أداة الدراسة )االستبانة(، ا  دارسة، وتحديد عينة الدراسة، و منهج الدارسة، ووصف مجتمع ال

والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واالساليب والمعالجات االحصائية التي تم 
 استخدامها في تحليل واستخالص النتائج، وفيما يلي وصف لهذه االجراءات. 

 :الدراسةمنهج أواًل: 

هج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها استخدم الباحث المن
حيث يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما توجد فعاًل بالواقع، كما يهتم بوصفها وصفًا دقيقًا 
ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، بحيث يصف التعبير الكيفي الظاهرة ويصف خصائصها، 

الكمي فيعطي وصفًا رقميًا بحيث يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات أما التعبير 
ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى، وال يتوقف المنهج الوصفي عند وصف الظاهرة فقط بل 
يتعدى ذلك إلى التعرف على العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهر والتنبؤ 

 (771:8992بقيامها.)بدر،

 ًا: مصادر جمع البيانات:ثاني

من  الدراسة الميدانية وذلكوضوع لمعالجة الجوانب التحليلية لم المصادر األولية التالية: -
 عينة الدراسة.خالل االستبانة التي تم توزيعها على 

النظري للبحث تم اللجوء إلى مصادر البيانات الثانوية  اإلطارلمعالجة  المصادر الثانوية: -
الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة والدوريات والرسائل العلمية والتي تتمثل في 

 السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وكذلك مواقع االنترنت.

 مجتمع الدراسة:ثالثًا: 

شريحتين من النخب وهي الشريحة السياسية والشريحة اإلعالمية بجميع مجتمع الدراسة  يتكون
يدلوجية، وتتسم النخب المجتمعية بتوافرها على قدر عال من التأهيل العلمي توجهاتهم السياسية واأل

 تالي:ق الوفوالثراء الفكري، والخبرات المهنية التراكمية في جميع المجاالت وسيتم اختيارهم 
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 م.7112اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين عام  -
 أعضاء المكاتب السياسية للتنظيمات الفلسطينية. -
 لسياسية في الجامعات الفلسطينية من حملة درجة الدكتوراه.أساتذة العلوم ا -
 أساتذة االعالم في الجامعات الفلسطينية من حملة درجة الدكتوراه. -
 الدبلوماسيين الفلسطينيين. -

 (3جدول رقم )
 311يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع حيث ن = 

 النسبة الماوية  العدد  النوع
 82.3 107 ذكر
 17.7 23 أنثى

 %100 130 المجموع

 :  توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي

( من %8222( من عينة الدراسََََََََََََََة من الذكور، و )%1724( أن مَا نسََََََََََََََبتَه )8يبين جَدول )
اإلناث، وال تبدو هذه النسََََبة غريبة في ظل خصََََوصََََية المجتمع الفلسََََطيني الذي ال تتمتع فيه 

اة في موضوع االستحقاقات الوظيفية والسياسية، فعلى سبيل المثال ال يوجد حزب النسَاء بالمساو 
وهذه النسبة  % 71أبو فصيل فلسطيني تقوده امرأة، وتشكل النساء في المجلس التشريعي نسبة 

قد فرضَت من خالل ما يسَمي بالكوته النسَائية والتي أجبرت األحزاب بموجبها ترشيح المرأة في 
 (722: العدد 7113.)السوسي،كل قائمة مرشحة

 (6جدول رقم )
 841حيث ن =   العمريوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  العمر
 5.4 7 31أقل من إلى  41من
 17.7 23 21أقل من إلى  31من
 33.1 43 21أقل من  إلى 21من

 43.8 57 عام فأكثر 21

 %100 130 المجموع
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 العينة حسب العمر :توزيع أفراد 

إلى أقل من  21من " (%4428و) "،عام فاكثر 21" (%3421( أن ما نسَََبته )7الجدول ) يبين
 ".31إلى أقل من  41من ( "%223و) "،21إلى أقل من  31من " (%8222و )"، 21

ونجد أن من الطبيعي في المجتمع الفلسََََطيني أن تكون النخبة الفلسََََطينية هم من كبار السََََن، 
د سَن الشَباب يكاد يختفي في الحياة السَياسَية الفلسَطينية فمتوسط اعمار الوزراء تتجاوز فقد نج
عام في الغالب، وقد يرجع ذلك الى عدم الثقة في صََغار السَََن والنظر إليهم بقلة الخبرة  21ال 

عََام من حملََة  41وهََذا على عكس الََدول الغربيََة فََدولََة الََدانمََارك متوسََََََََََََََط اعمََار الوزراء 
 علمية العليا. المؤهالت ال

 (1جدول رقم )
 841حيث ن =  المؤهل العلمييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي
 5.4 7 دبلوم

 35.4 46 بكالوريوس

 40 52 ماجستير

 19.2 25 دكتوراه 

 %100 130 المجموع

 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:

( " أجََابوا %4223مََا نسََََََََََََََبتََه )و  ( أجََابوا "دبلوم"،%223مََا نسََََََََََََََبتََه ) ( أن4الجََدول ) يبين
، وان ما نسََََََََََََََبته "دكتوراهأجابوا " ( "%8927"، و)ماجسََََََََََََََتير( أجابوا "%31و) "،سبكالوريو "
( من مجموع العينة يحملون درجة البكالوريوس فأعلى، ويرى الباحث أن سََََََََََََََبب ذلك 9322%)

سََََََََََََََطيني في الغََالََب يرغََب في الحصََََََََََََََول على مؤهََل علمي، ومن يعود إلى أن المجتمع الفل
المتعارف علية أن التعليم في فلسََطين عبارة عن قيم أسََاسََية ومجتمعية لدي الشََعب الفلسََطيني 

وقد يبدو من  ،%9223بلغت وتشََََََير الدراسََََََات واإلحصََََََاءات أن نسََََََبة التعليم في قطاع غزة 
ل من درجة البكالوريوس، ولكن لخصََََوصََََية الغرابة وجود نخبة فلسََََطينية تحمل مؤهل علمي أق
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المجتمع الفلسَََطيني فكثير من النخب الفلسَََطينية لم تسَََتطع الحصَََول على مؤهل علمي بسَََب 
 االعتقال او منع الوصول الى الجامعات. )مركز المعلومات الوطني(

 (4جدول رقم )
 841حيث ن =  المهنةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 لنسبة المئوية ا العدد  المهنة
 28.5 37 أعمل في السياسية

 20.8 27 أستاذ جامعي
 5.4 7 دبلوماسي
 10 13 إعالمي

 16.2 21 قطاع خاص
 19.2 25 نائب مجلس تشريعي

 %100 130 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب المهنة:

( أجابوا %7121)أعمل في السَََََََياسَََََََة"، و( " أجابوا "%7122( أن ما نسَََََََبته )3الجدول ) يبين
( أجابوا %8227( "إعالمي"، و)%81( أجابوا "دبلوماسَََََََََي"، وأن )%223، و )"أسََََََََتاذ جامعي"

( %223( أجابوا "نائب مجلس تشََََََََََََََريعي"، ويالحظ أن نسََََََََََََََبة )%8927"قطاع خاص"، وأن )
دبلوماسََََََََََي وهو النسََََََََََبة المنخفضََََََََََة للعينة المختارة والتي يجب ان يتم التركيز عليها من قبل 

رة في المجَال العمَل الَدبلومَاسََََََََََََََي ولم يكن لقطاع غزة نصََََََََََََََيب كبير في التعين البَاحَث للخب
الدبلوماسََََي في السََََفارات بالمقارنة بالتوزيع الجغرافي للضََََفة الغربية والمخيمات الفلسََََطينية في 

 الخارج.

 (5جدول رقم )
 841حيث ن =  السياسي االنتماءيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة الماوية  العدد  ياالنتماء السياس
 29.2 38 فتح

 32.3 42 حماس

 4.6 6 جهاد إسالمي
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 9.2 12 يسار

 24.6 32 مستقل

 %100 130 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب االنتماء السياسي:
"، حمَََاس ( أجَََابوا "%4724)و "،فتح( " أجَََابوا "%7927( أن مَََا نسََََََََََََََبتَََه )2الجَََدول ) يبين
( أجابوا "مسََََََتقل"، %7322( أجابوا "يسََََََار"، و)%927، و)"اد إسََََََالميجهأجابوا " ( "%322و)

وتعزي ارتفاع نسَََََََََبة المبحوثين من حركة حماس بسَََََََََبب فوزها في االنتخابات التشَََََََََريعية عام 
م، وتقلد مناصَََب وزارية والخوص في الحياة السَََياسَََية بشَََكل واضَََح وملموس، وجاءت 7112

م لتعزيز تواجََد النخبََة التََابعََة لحركََة 7112سََََََََََََََيطرت حركََة حمََاس على قطََاع غزة في عََام 
 حماس في الساحة السياسية في قطاع غزة وغياب النخبة التابعة لحركة فتح في قطاع غزة.

 (2جدول رقم )
 841حيث ن =  اإلقامة خارج البالديوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  اإلقامة خارج البالد
 40 52 سنة فأقل

 34.6 45 سنوات 2قل من إلى أ 7نم

 15.4 20 سنوات 81أقل من إلى  2من

 10 13 سنوات فأكثر  81

 %100 130 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة خارج البالد :

 2أقل من ( أجابوا "%4322و) "،سَََََََََنة فاقل( " أجابوا "%31( أن ما نسَََََََََبته )2الجدول ) يبين
 سنوات فأكثر". 81( أجابوا "%81، و)"سنوات 81أقل من " ( "أجابوا%8223"، و)سنوات 

( من العينة التي أجريت عليها الدراسََََََة قضََََََت أكثر من عاميين خارج %21من الواضَََََح أن )
البالد وهذا يعطي تصََور واضََح أن غالبية النخبة التي أجريت عليها الدراسََة قد خاضََت تعامل 

مت باالطالع على طبيعة التعامل مع الجالية مع السََََلك الدبلوماسََََي الفلسََََطيني في الخارج وقا
 الفلسطينية في الخارج، ومع القضية الفلسطينية.
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 (7جدول رقم )
 841حيث ن =  عدد الدول التي قمت بزيارتهايوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  الدول التي قمت بزيارتها
 23.8 31 دولة واحدة

 47.7 62 لدو  2فأقل من  -7

 11.5 15 دول 81أقل من  – 2

 16.9 22 دول فأكثر  81

 %100 130 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب عدد الدول التي قمت بزيارتها :

 2أقل من ( أجابوا "%3222و) "،دولة واحدة( " أجابوا "%7421( أن ما نسبته )2الجدول ) يبين
 دول فأكثر". 81( أجابوا "%8229و)، "دول 9أقل من ( "أجابوا "%8822"، و)دول

( من العينة قد زارت أكثر من دولتين سََََََََََََََواء عربية أو %2228ومن المالحظ أن ما نسََََََََََََََبته )
اوربية، وهذا ما يعطي انطباع أن العينة قد شََََََََكلت صََََََََورة واضََََََََحة عن طبيعة عمل السََََََََلك 

مل ج عن العالدبلوماسََََََََََََََي الفلسََََََََََََََطيني في الخارج وما انطباع الجالية الفلسََََََََََََََطينية في الخار 
 الدبلوماسي الفلسطيني.
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 :الدراسة خامسًا: أداة

تم توزيع عينة أولية استطالعية للتأكد من سالمة األداء من خالل تصميم استبانة لذلك، وتم 
اعدادها وفقاً لسسلوب العلمي السليم وتم اختيار توزيع ليكرت الخماسي للكشف عن آراء المبحوثين 

محاور اساسية تقيس مكونات الفرضيات باإلضافة  2ادها، وتم اعتماد ضمن األوزان التي تم اعتم
 هما:وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين  إلى محور البيانات الشخصية،

 البيانات الشخصية األولية :القسم األول 
 عبارة عن البيانات األولية لمجتمع الدراسة 

 : وينقسم إلى :  القسم الثاني
-3991لساياساية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماساي الفلسطيني ** اتجاهات النخب ا

   م6132

اتجاهات النخب السياسية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني عبارة عن مجاالت 
 : مجاالت رئيسية على النحو التالي (2( فقرة موزعة على )38ويتكون من ) م8994-7182

ي في التخطيط للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر اتباع المنهج العلم :المجال األول
 (2المبحوثين )

 (1) تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين المجال الثاني :

 (2: التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة المبحوثين ) المجال الثالث

 (2بلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين ): التقييم للعمل الد المجال الرابع

 (2زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين ) المجال الخامس :

أهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين  :السادسالمجال 
(2) 
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لدراسََة )االسََتبانة ( لمعرفة اتجاهات النخب السََياسََية تم إعداد أداة اكيفية بناء االسااتبانة : 
م، تتم اتباع الخطوات التالية لبناء 7182-8994واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَي الفلسطيني 

 االستبانة : 

اتجاهات النخب قام الباحث باسََََََََََََتعراض الدراسَََََََََََََات السَََََََََََََابقة واألطر النظرية حول   -
 .م7182-8994لوماسي الفلسطيني السياسية واإلعالمية نحو األداء الدب

 تحكيم هذه المقاييس من قبل المختصين والخبراء .  -

 استصدار المراسالت من أجل توزيع استبيانات على األفراد .  -

 (. 82توزيع هذه المقاييس على العينة االستطالعية المكونة من ) -

 التحقق من صدق وثبات األدوات .  -

 .  في الدراسة اييس على العينة الفعليةتوزيع المق -

 عمل صدق وثبات .  -

 تحليل البيانات وتفسيرها .  -

 العينة االستطالعية : 

( من النخب السَََََََََياسَََََََََية 82قام الباحث بتطبيق أداة الدراسَََََََََة على عينة اسَََََََََتطالعية قوامها )
 واإلعالمية، وذلك للتعرف على مدى االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة.

  صدق االستبيان :

تأكد من س، وقام الباحث باليقصََد بصََدق االسََتبيان أن تقيس أسََئلة االسََتبيانة ما وضََعت لقيا
 صدق االستبانة بطريقتين : 

 . صدق المحكمين : 3

(  88من )  ( تألفت8ملحق )دراسََََََة على مجموعة من المحكمين قام الباحث بعرض مقاييس ال
ي، ومناهج البحث العلمية المختلفة، من أعضََََََََََاء الهيئات التدريسََََََََََية في الجامعات الفلسََََََََََطين

للتحقق من الصََََََدق الظاهري، وبناء على ذلك قام المحكمين بالتعديل على مقياس الدراسََََََة من 

ضافة بعض الفقرات  .خالل حذف فقرات وتعديل بعض الفقرات وا 
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 . صدق المقياس 6

 أواًل : االتساق الداخلي 

من فقرات االسََتبانة مع المجال الذي تنمي يقصََد بصََدق االتسََاق الداخلي مدى اتسََاق كل فقرة 
إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحسَََََََاب االتسَََََََاق الداخلي لالسَََََََتبانة وذلك من خالل حسَََََََاب 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 ثانيًا : الصدق البنااي 

ييس صََََََََََََدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد ويعتبر الصََََََََََََدق البنائي أحد مقا
األداة الوصَََََََول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسَََََََة بالدرجة الكلية لفقرات 

 االستبانة 

 ثبات االستبانة  .3
يقصَََد بثبات االسَََتبانة أن تعطي هذه االسَََتبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االسَََتبانة أكثر 

مرة تحت نفس الظروف والشَََََروط، أو بعبارة أخرى إن ثبات االسَََََتبانة يعني االسَََََتقرار في من 
نتائج االسََََََتبانة وعدم تغييرها بشََََََكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات 

 خالل فترات زمنية معينة 

 أواًل : نتااج االتساق الداخلي :

  كل مجال والدرجة الكلية للمقياسحساب معامالت االرتباط بين درجة 

قرات فقرة من فالختبار صََدق االتسََاق الداخلي قام الباحث بحسََاب معامالت االرتباط بين كل  
 مجال نفسه وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية :االستبانة وال
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 (8جدول رقم )

مي في التخطيط للعمل الدبلوماسي اتباع المنهج العلاألول )مالت االرتباط بين فقرات المجال معا
 ( والدرجة الكلية للمجال الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.78  8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.71 7

 1218دالة عند مستوى  * 0.80 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.69 3

 1218ة عند مستوى دال ** 0.71 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.81 2

 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212عند مسَََتوى داللة دالة إحصَََائيًا ( وجود عالقة 1يتضَََح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigوالدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل منها 
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 (9جدول رقم )

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر معامالت االرتباط بين فقرات المجال  الثاني )
 مجال ( والدرجة الكلية للالمبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.77  8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 7

 1218دالة عند مستوى  ** 0.84 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.64 3

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.77 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.83 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 1

 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت والدرجة  1212عند مسَََََََتوى داللة  ( وجود عالقة دالة9يتضََََََح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigكلية للمجال، حيث أن كل منها ال
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 (31جدول رقم )

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من معامالت االرتباط بين فقرات المجال  الثالث )
 ( والدرجة الكلية للمجال وجهة نظر المبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.82 8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.67 7

 1218دالة عند مستوى  ** 0.77 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.77 3

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.81 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.64 2

 12392( تساوي  71ة حرية )ودرج 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212عند مستوى داللة  دالة إحصائياً ( وجود عالقة 81يتضح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigوالدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل منها 
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 (33جدول رقم )

التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة )الرابع معامالت االرتباط بين فقرات المجال  
 ( والدرجة الكلية للمجال نظر المبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.74 8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.61 7

 1218توى دالة عند مس ** 0.59 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.73 3

 1218دالة عند مستوى  ** 0.67 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.81 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.69 2

 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71) ودرجة حرية 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212عند مسََََََََََتوى داللة دالة إحصََََََََََائية ( وجود 88يتضََََََََََح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigوالدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل منها 
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 (36جدول رقم )

بلوماسي الفلسطيني زيادة فاعلية العمل الد) الخامس  معامالت االرتباط بين فقرات المجال 
 ( والدرجة الكلية للمجال من وجهة نظر المبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.75 8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.67 7

 1218دالة عند مستوى  ** 0.55 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.69 3

 1218دالة عند مستوى  ** 0.79 2

 1218دالة عند مستوى  ** 0.56 2

 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212( وجود عالقة طردية قوية عند مسََََتوى داللة 87يتضََََح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigالكلية للمجال، حيث أن كل منها والدرجة 
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 (31جدول رقم )

المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة  أهم معامالت االرتباط بين فقرات
 نظر المبحوثين

 مستوى الداللة معامل االرتباط م

 1218دالة عند مستوى  ** 0.67 8

 1218دالة عند مستوى  ** 0.75 7

 1218دالة عند مستوى  ** 0.64 4

 1218دالة عند مستوى  ** 0.75 3

 1218دالة عند مستوى  ** 0.69 2

 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212عند مستوى داللة  ( وجود عالقة دالة إحصائياً 84يتضح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigوالدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل منها 

 ثانيًا : الصدق البنااي 

ريد األداة التي تيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداء الذي يقيس مدى تحقق األهداف 
الوصََََََََََََََول إليهََا، ويبين مََدى ارتبََاط كََل مجََال من مجََاالت الََدراسََََََََََََََة بََالََدرجََة الكليََة لفقرات 

 االستبانة.

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االسََََََتبانة دالة إحصََََََائيًا عند 83يبين جدول )
 وضع لقياسه.مجاالت االستبانة صادقة لما  جميعوبذلك يعتبر  α= 2025 مستوى معنوية 
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 (34جدول رقم )
 معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

 المجال

المنهج 
العلمي في 
التخطيط 
للعمل 

الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

تنظيم العمل 
الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

التباين في 
احل العمل مر 

الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

التقييم للعمل 
الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

زيادة فاعلية 
العمل 

الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

المعوقات 
التي تواجه 

العمل 
الدبلوماسي 
الفلسطيني 
من وجهة 

نظر 
 المبحوثين

جميع 
 الفقرات

تباع المنهج العلمي في التخطيط ا
للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 

  وجهة نظر المبحوثين
-     

 
 

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني 
  من وجهة نظر المبحوثين

0.57** -      

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي 
 الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

0.67** 0.67** -     

 لعمل الدبلوماسي الفلسطينيالتقييم ل
 من وجهة نظر المبحوثين

0.48* 0.79** 0.52** -    

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
 الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

0.55** 0.51** 0.41* 0.46* -   

أهم المعوقات التي تواجه العمل 
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 

 المبحوثين
0.74** 0.86** 0.69** 0.75** 0.67* -  

 - **0.67 **0.73 **0.79 **0.78 **0.77 **0.74 جميع الفقرات
 12392( تساوي  71ودرجة حرية ) 1218الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 

 12411( تساوي   71ودرجة حرية ) 1212الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

بين المجاالت  1212عند مستوى داللة  دالة إحصائياً  ( وجود عالقة83يتضح من الجدول رقم )
 α=  1212)مستوى الداللة ( أقل من   sigوالدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل منها 

 تم حساب الثبات بطريقتين :( ثبات المقياس  ثبات االستبانة). 1

 Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  .أ
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تها المختلفة عن طريق حسََََََاب معامل ألفا كرونبا  ولمجااللالسََََََتبانة  تم حسََََََاب الثبات الكلي
Cronbach Alpha   عن طريق برنامج الحاسوبspss :كما هو موضح بالجدول التالي 

 ( 35جدول رقم )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس

 معامل ألفا كرونباخ المجال 
يني من وماسي الفلسطاتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبل

  وجهة نظر المبحوثين
0.84 

 0.67  تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين
التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 

 المبحوثين
0.77 

 0.78 التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين
لعمََل الَََدبلومََاسََََََََََََََي الفلسََََََََََََََطيني من وجهََة نظر زيََادة فََاعليََة ا

  المبحوثين
0.69 

اهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسَََََي الفلسَََََطيني من وجهة 
 نظر المبحوثين

0.84 

 0.88 جميع مجاالت االستبانة
( وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا 1211( للمقياس ككل )82يتضح من الجدول رقم )

 . 1212عند مستوى داللة 

 ب. التجزاة النصفية 

فردية األسََََََََََََََئلة البالتحقق من ثبات االختبار بإيجاد معامل ارتباط بيرسََََََََََََََون بين  قَام البَاحَث 
لالختبَار لكَل محور وقَد تم تصََََََََََََََحيح معَامالت االرتبَاط باسََََََََََََََتخدام معامل ارتباط والزوجيَة 

االختبار باستخدام ( معامالت ثبات 82ويبين الجدول )ومعادلة جتمان  سبيرمان براون للتصحيح
  طريقة التجزئة النصفية
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 (32جدول رقم )

 معامالت االرتباط لكل مجال  من مجاالت المقياس بطريقة التجزاة النصفية

معامل االرتباط  المجال 
 قبل  التعديل

معامل الثبات 
 مجال  التعديل 

اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبلوماسي 
  نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

0.71 0.79 

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 
  المبحوثين

0.63 0.73 

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 
 نظر المبحوثين

0.79 0.86 

التقييم للعمَََل الَََدبلومَََاسََََََََََََََي الفلسََََََََََََََطيني من وجهَََة نظر 
 المبحوثين

0.86 0.89 

الدبلوماسََََََََي الفلسََََََََطيني من وجهة نظر  زيادة فاعلية العمل
  المبحوثين

0.79 0.88 

اهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسََََي الفلسََََطيني من 
 وجهة نظر المبحوثين

0.78 0.85 

 0.92 0.86 جميع الفقرات

( 1219( ومعامل الثبات المعدل )1212ويتضََح من الجدول السََابق أن معامل الثبات للمقياس )
 .  1212ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مستوى داللة وهو معامل 

 األساليب اإلحصااية المستخدمة : 

Nolmogorov-Simirov Test (K-S )سََََََََََََََمرنوف ) –كولمجوروف اختبار التوزيع الطبيعي 
 لمعرفة هل التوزيع طبيعي أم ال .

 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي )
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( الختبار K-S) Nolmogorov-Simirov Testسمرنوف ) –كولمجوروف تم اسَتخدام اختبار 
دول ت النتائج كما هي مبينة في الجمَا إذا كَانَت البيَانَات تتبع التوزيع الطبيعي من عَدمَه وكَان

 التالي:

 (37جدول )

 نتااج اختبار التوزيع الطبيعي

 م
 zقيمة  االستبانة

القيمة 
 االحتمالية

لتخطيط للعمل الدبلوماسي اتباع المنهج العلمي في ا 8
  الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

0.74 0.65 

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر  7
  المبحوثين

0.84 0.85 

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من  4
 وجهة نظر المبحوثين

0.63 0.06 

نظر  وجهةالتقييم للعمل الدبلوماسَََََََََي الفلسَََََََََطيني من  3
 المبحوثين

0.84 0.14 

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسَََََََي الفلسََََََََطيني من وجهة  2
  نظر المبحوثين

0.86 0.30 

أهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسَي الفلسطيني  2
 من وجهة نظر المبحوثين

0.91 0.63 

 0.54 0.64 جميع مجاالت االستبانة

( لجميع مجاالت المقياس كانت أكبر من Sigاالحتمالية ) يتضَََََح من الجدول السَََََابق أن القيمة
وبَذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي  α=  1212مسََََََََََََََتوى الَداللَة  

 وعليه تم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل فقرات االستبانة واإلجابة على الفرضيات.

 ة : وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالي
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  االتساق الداخليInternal Consistency . 

   معامل ألفا كرونباCronbache Alfa . 

  طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Method  . 

 معادلة سبيرمان براون للثبات 

  المتوسََََََط الحسََََََابي وذلك لمعرفة ارتفاع أو انخفاض اسََََََتجابات أفراد الدراسََََََة عن كل
 األساسية. عبارة من عبارات متغيرات الدراسة

  اختبارT ( للعينة الواحدةOne Seample T.test لمعرفة الفرق بين متوسَََََََََََََط الفقرة )
 والمتوسط الحيادي 

  اختبارT.test  .إليجاد الفروق بين عينتين مستقلتين 
 .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر 
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  رابعالفصل ال

 النتااج العامة للدراسة

 
 

 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

  اختيار فرضيات الدراسة 
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 مقدمة : 

يتضََمن هذا الفصََل عرضََا تحليل البيانات واختبار فرضََيات الدراسََة وذلك من خالل          
اإلجابة عن أسَََئلة الدراسَََة، واسَََتعراض أبرز نتائج االسَََتبانة والتي تم التوصَََل إليها من خالل 

 –العلمي  المؤهل –العمر  – متغيراتها التي اشَََََََََتملت على )النوعتحليل فقراتها، والوقوف على 
عدد الدول التي قمت بزيارتها(، لذا تم  –اإلقامة خارج البالد  –التعاطف السَََََََََياسَََََََََي  –المهنة 

 جإجراء المعالجات اإلحصََََائية للبيانات المتجمعة من اسََََتبانة الدراسََََة، حيث تم اسََََتخدام برنام
( للحصَول على نتائج الدراسَة التي سيتم عرضها spssالرزم اإلحصَائية للدراسَات االجتماعية )

 وتحليلها في هذا الفصل.

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

 تحليل فقرات االستبانة :

( لتحليل فقرات االستبانة One Seample T.testللعينة الواحدة ) Tاختبار  تم استخدام
( نقبل الفرضية الصفرية ويكون في هذه 1212( أكبر من )Sigاالحتمالية ) فإذا كانت القيمة

قل من قيمة الموافقة المتوسطة وهي أالحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة 
( نرفض الفرضية الصفرية ويكون في 1212( أقل من )Sig(، أما إذا كانت القيمة االحتمالية )4)

راء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة أكبر من قيمة الموافقة المتوسطة هذه الحالة متوسط آ
(، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط االجابة يختلف اختالفاً جوهريا عن 4وهي )

 درجة الموافقة المتوسطة، وذلك من خالل قيمة االختبار.

ة واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي اتجاهات النخب السياسيما اإلجابة على السؤال األول : 
 م؟6132-3991الفلسطيني 

والوزن  SIGوقيم  Tتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي : 
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 (38جدول رقم )

قيمة االحتمال لمجاالت اتجاهات النخب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي و 
 م6132-3991السياسية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

 المتوسط المجال
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 "ت"

 القيمة
 االحتمالية

 (sig) 
اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبلوماسي 

  ثينالفلسطيني من وجهة نظر المبحو 
3.15 0.69 63 2.45 0.02 

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 
  المبحوثين

3.14 0.61 62.8 2.66 0.01 

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 وجهة نظر المبحوثين

3.53 0.58 70.6 10.5 0.00 

التقييم للعمل الدبلوماسَََََََََي الفلسَََََََََطيني من وجهة نظر 
 ثينالمبحو 

3.49 0.88 69.8 6.38 0.00 

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسَََََََي الفلسَََََََطيني من وجهة 
 نظر المبحوثين

4.28 0.65 85.6 22.6 0.00 

أهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسََي الفلسََطيني 
 نظر المبحوثينمن وجهة 

3.84 0.77 76.8 12.5 0.00 

 0.00 15.6 70.7 0.39 3.54 الدرجة الكلية 

 α ) ≥ 0.05)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة       

 ( : 38يتضح من الجدول )

(، قيمة %2122النسبي ) الوزن( أي أن 4223المتوسَط الحسَابي للدرجة الكلية يساوي ) -
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )8222االختبار )

مما يدل على أن اتجاهات النخب السََياسََية  α ) ≥ 1212)مسََتوى داللة إحصََائياً عند 
 .م مرتفعة7182-8994واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

ويري الباحث أن ارتفاع نسََََََََََََََبة اتجاهات النخب السََََََََََََََياسََََََََََََََية واإلعالمية نحو األداء  -
ي الفلسطيني دبلوماسالدبلوماسَي الفلسَطيني يأتي لغياب الوضَوح والشَفافية في السَلك ال

 بسط القضايا في العمل الدبلوماسي من تعينات وغيرها.أوعدم والوضوح في 

اإلجابة على السؤال األول: ما مدى اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبلوماسي 
 الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين؟ 
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والوزن  SIGوقيم  Tمعياري وقيم تم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف ال
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي : 

 (39جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال  لكل فقرة من 
 المبحوثين فقرات مجال المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 

 α ) ≥ 0.05)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

 ( : 39يتضح من الجدول )

(، %24( أي أن المتوسََََط الحسََََابي النسََََبي )4282المتوسََََط الحسََََابي للدرجة الكلية يسََََاوي )
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تسََََََََََََاوي )sigية )( وأن القيمة االحتمال7232قيمة االختبار )

مما يدل على اتباع المنهج العلمي في التخطيط  α ) ≥ 1212)إحصَََََََََائياً عند مسَََََََََتوى داللة 
 للعمل الدبلوماسي الفلسطيني.

 أعلى فقرتين : 

يقع العمل الدبلوماسََََي الفلسََََطيني في إطار الفعل  ( "2للفقرة رقم )المتوسََََط الحسََََابي  -
(، قيمة %2422( أي أن المتوسَََََََََط الحسَََََََََابي النسَََََََََبي )4221يسَََََََََاوي )"  ورد الفعل

المتوسط  الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي  

 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 

 (sig) 
 الرتبة

 6 0.50 0.677 58.5 1.31 2.92 ومخطط. وبمكتبرنامج وفق  تسير الدبلوماسية الفلسطينية 8

 دة قوة العملتعطى الفرصََََََََة دومًا لجيل الشَََََََََباب المؤهل لزيا 7
 الدبلوماسي الفلسطيني.

2.62 1.2 52.5 0.356 0.22 7 

تشََََََََارك نخب مميزة سََََََََياسََََََََية وأكاديمية في وضََََََََع الخطط  4
 والبرامج للعمل الدبلوماسي الفلسطيني.

2.94 1.14 58.8 0.614 0.54 5 

تتمتع الدبلوماسَََية الفلسَََطينية بالحنكة السَََياسَََية والدبلوماسَََية  3
 الكافية

2.98 1.25 59.5 0.211 0.83 4 

 2 0.00 6.68 72 1.02 3.6 ينشط العمل الدبلوماسي الفلسطيني أثناء االزمات فقط. 2
 3 0.01 2.67 65.8 1.25 3.29 يفتقد العمل الدبلوماسي الفلسطيني إلى المبادرة واالبتكار.  2
 1 0.00 7.49 73.7 1.04 3.68 يقع العمل الدبلوماسي الفلسطيني في إطار الفعل ورد الفعل. 2

  0.02 2.45 63 0.69 3.15 جميع فقرات المجال
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 ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسَََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )2239االختبار )
مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة  α ) ≥ 1212)إحصََََائياً عند مسََََتوى داللة 

 .ذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرةلهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وه

ينشَََط العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني أثناء االزمات  ( "2للفقرة رقم )المتوسَََط الحسَََابي  -
( 2221(، قيمة االختبار )%227( أي أن المتوسط الحسابي النسبي )422يساوي )"  فقط

إحصََََََََََََائياً عند  ةلدا ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسََََََََََََاوي )sigوأن القيمة االحتمالية )
مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة لهذه الفقرة زاد  α ) ≥ 1212)مسََََتوى داللة 

 .عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة

ومن المالحظ أن هنالك اختالف في وجهة نظر النخب الفلسطينية حول أن الدبلوماسية 
ل أم هي دبلوماسية المبادرة، فوكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات الفلسطينية هي ردات فع

نجحت من جديد في استصدار قرار دولي مهم من منظمة اليونسكو أكد أن فلسطين 
المتحدة، ينفي أي عالقة او رابط تاريخي او ديني او ثقافي لليهود في مدينة  لسممالتابعة 

هو نجاح للدبلوماسية الفلسطينية وأن ، و القدس المحتلة والمسجد االقصى المبارك
الدبلوماسية الفلسطينية تختار الوقت والمكان المناسب لتقديم قرارات للمنظمات الدولية 

 (، مقابلة على تلفزيون فلسطين(2016شتية، محمد ))بخصوص فلسطين. 

وعلى النقيض أكد الدكتور صََالح عبد العاطي أن الدبلوماسََية الفلسََطينية تسََير ضََمن 
ت الفعََل أكثر من كونهََا فََاعلََة واتفق معََه في الرأي القيََادي في الجبهََة الشََََََََََََََعبيََة ردا

جميل مزهر حيث يقول أن الدبلوماسية الفلسطينية لم ترتقي في الوقت الطبيعي لمستوي 
العمََل الََدبلومََاسََََََََََََََي الجََاد وأن فترات محََددة هي التي برز فيهََا عمََل دبلومََاسََََََََََََََي 

 (مقابلة شخصية(،2016))عبد العاطي،محدد،
وهذا ما أكدة أيضََا الوزير الفلسََطيني السََابق الدكتور عماد الفالوجي حيث قال انه من  

الممكن أن يكون هنالك دور أكبر للسَََََََََفارات وللعمل الدبلوماسَََََََََي بشَََََََََكل عام لو كان 
هنالك برنامج دبلوماسَََي متفق علية وواضَََح يسَََير في اتجاه تحقيق المصَََالح الوطنية. 

 شخصية(( مقابلة 2016مزهر، جميل ))
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ولعل هذا يفسََََََََََََََر الدرجة العالية التي حصََََََََََََََلت عليها عبارة " أن العلم الدبلوماسََََََََََََََي 
الفلسَََطيني يفتقد للمبادرة واالبتكار" وهذا يؤكد أن العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني روتيني 
بطبيعته وهذا ما يؤكده الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد اإلسََََََََََََالمي بان 

 لسطينية هي عبارة عن ردات فعل وال توجد دبلوماسية حقيقية.الدبلوماسية الف
ومن وجهة نظر الباحث يرى أن التصويت في األمم المتحدة وفي المحافل الدولية بشكل 
عام وحصََول أي قرار لصََالح فلسََطيني يتم التصََويت علية على أصََوات األغلبية هو 

مل الدبلوماسَََََََي الى في نتيجة عمل دبلوماسَََََََي حقيقي، ولكن ال يالحظ نشَََََََاط هذا الع
 الفترات التي تلي اإلعالن عن أي قرار يخص فلسطين. 

   

 فقرتين :  أدنى

تعطى الفرصَة دومًا لجيل الشََباب المؤهل لزيادة قوة  ( "7للفقرة رقم )المتوسَط الحسَابي  -
( أي أن المتوسَََََط الحسََََََابي النسََََََبي 7227يسََََََاوي )"  العمل الدبلوماسَََََي الفلسََََََطيني

( يعني 1277( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )12422ختبار )(، قيمة اال2722%)
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصَََََََائياً عند مسَََََََتوى داللة  ةدال أن هذه الفقرة غير

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قل عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 .عدم موافقة على هذه الفقرة

تسََََير الدبلوماسََََية الفلسََََطينية وفق برنامج مكتوب  ( "8للفقرة رقم )بي المتوسََََط الحسََََا -
(، قيمة االختبار %2122( أي أن المتوسَط الحسابي النسبي )7297يسَاوي )"  ومخطط

 ةدالغير  ( يعني أن هذه الفقرة1221( تسَََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )12222)
يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة مما  α ) ≥ 1212)إحصََََائياً عند مسََََتوى داللة 

لهذه الفقرة قل عن درجة الموافقة المتوسَََََََََََطة وهذا يعني أن هناك عدم موافقة على هذه 
 .الفقرة

" والتي تتحدث عن إعطاء الفرصَََََة لجيل الشَََََباب المؤهل 7من المالحظ ان الفقرة رقم "
ة فمن ية واإلعالميللعمل في المجال الدبلوماسََََي لم تجد قبوال لدي عينة النخبة السََََياسََََ

غير الطبيعي أن نشََاهد سَََفيرًا فلسَََطينيًا في عمر الثالثين أو األربعين عام فعند سَََماع 
قرار تعين السََفراء في السََلك الدبلوماسََي الفلسََطيني بشََكل تلقائي يتبادر للذهن انه من 
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ذلك الدكتور صََالح عبد  على دد أك، وقمن العمر عاماً  21 شََخصََيات التي تجاوزتال
فقال أن الدبلوماسََََََََََََََية الفلسََََََََََََََطينية باتت محكومة من افراد ويجب ان يتم زج ي العَاط

الشَََباب المؤهل في العمل الدبلوماسَََي لكي ننشَََر فكرة التحرر الوطني ولكي يكون دور 
فاعل للشَََباب في بناء الدولة الفلسَََطينية، وكان لسسَََتاذ سَََمير خليفة مسَََئول مراسَََلين 

 كد أن الدبلوماسََََََََََية الفلسََََََََََطينية قد تفتقر الىتلفزيون فلسََََََََََطين رأى مؤيد لذلك حيث أ
التجَديد في الدماء الشََََََََََََََابة المؤهلة علميًا وتبقي على الكوادر المخضََََََََََََََرمة في العمل 

 ،)عبد الدبلوماسَََََََي لصََََََََعوبة العمل في السََََََََلك الدبلوماسََََََََي في ظل وجود االحتالل.
 (،مقابلة شخصية(2016العاطي،)

ماسية الفلسطينية وفق برنامج مكتوب ومخطط( " )تسير الدبلو 8ولم يكن نصيب الفقرة رقم"
أكثر حظا من الفقرة التي تلتها فلم تأخذ الموافقة من قبل النخبة السياسية واإلعالمية 

( وهي أقل من درجة الموافقة المتوسطة، وبأخذ رأي السفير %7297وحصلت على درجة )
بدورة على  ل الذي أكدالسابق لدي غانا سابقًا السفير رفيق أبو ضلفه عضو جبهة النضا

وجود برنامج عمل متفق علية من قبل الرئيس، ففي الفترة التي عملت بها سفيرا كنت 
على تواصل مباشر مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وكنت أأخذ التعليمات منه بشكل 
دوري ودائم وبشكل يومي في كل ما يخص الجالية الفلسطينية وما يخص االعمال 

 (،مقابلة شخصية(2016)أبو ضلفة،)ولتين.التجارية بين الد

والمتابعة لعمل الدبلوماسية  االطالعجد ومن خالل ويري الباحث "حسن مليحات" أنه ي
الفلسطينية نجدها تتصرف مع الدول ومع األمم المتحدة في المحافل الدولية بصورة حائرة 

ذلك ل استراتيجيمن الماضي ومنجزاته ودون رؤية وتخطيط  االستفادةودون  وارتجالية
فهي تتسم بالغموض والضبابية والتخبط والعشوائية وانعدام المثابرة في استمرار العمل 

 .الدبلوماسي لتحقيق فكرة معينة

( سفارات 814ويري الباحث ان الدبلوماسية الفلسطينية لم تصل لمرحلة الحصول على )
ى يها، وقد يري الناظر الفي جميع انحاء العالم دون وجود آليات وبرامج وخطط تسير عل

العمل الدبلوماسي انه غير واضح المعالم وهذا ما أكده السفير السابق رفيق أبو ضلفة 
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بان العمل الدبلوماسي الفلسطيني ينقصه تغطية اعالمي واضحة للمجهودات التي يقوم 
 بها. 

 بحوثين؟ ة نظر الماإلجابة على السؤال الثاني: واقع تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجه

والوزن  SIGوقيم  Tتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي : 

 (61جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال لكل فقرة من 
 ات مجال تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثينفقر 

   α ) ≥ 0.05)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي  

 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 

 (sig) 
 الرتبة

يخضَع العمل الدبلوماسََي الفلسََطيني إلى منهجية علمية  8
 في اختيار العاملين فيه.

2.65 1.21 52.9 0.33 0.45 8 

َََاسَََََََََََََََة الثواب والعقَََاب في مجَََال العمَََل  7 تغيَََب سَََََََََََََي
 الدبلوماسي الفلسطيني .

3.66 1.1 73.2 6.88 0.00 3 

العاملين في السََََََََََلك الدبلوماسََََََََََي الفلسََََََََََطيني مؤهلين  4
 ومدربين بشكل جيد ومميز.

2.78 1.18 55.5 0.29 0.45 6 

طيني ماسَََي الفلسَََتخضَََع آليات التعين في السَََلك الدبلو  3
 إلى المزاجية والوالءات السياسية 

3.81 1.29 76.2 7.15 0.00 1 

يتم تطبيق النظام الدبلوماسَََي الفلسَََطيني بشَََكل واضَََح  2
 وفق اللوائح والقوانين.

2.82 1.28 56.3 1.01 0.10 5 

تؤثر القيادة السَياسَية بشَكل عام على العمل الدبلوماسي  2
 الفلسطيني.

3.74 1.08 74.8 7.83 0.00 2 

تتناسَب أعداد العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني  2
 مع زيادة العالقات الخارجية.

3.02 1.17 60.5 2.99 0.04 4 

يتم األخذ بآراء الدبلوماسََََََََََََيين الفلسََََََََََََطينيين عند اتخاذ  1
 القرارات.

2.67 1.05 53.4 0.62 0.12 7 

  0.01 2.66 62.8 0.61 3.14 جميع فقرات المجال
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( أي أن المتوسط الحسابي 4283المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي )( : 61يتضح من الجدول )
( يعني 1211( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )7222(، قيمة االختبار )%2721النسبي )

مما يدل على تنظيم العمل  α ) ≥ 1212)اً عند مستوى داللة أن هذا المجال دال إحصائي
 الدبلوماسي.

 أعلى فقرتين : 

تخضََََََََع آليات التعين في السَََََََََلك الدبلوماسَََََََََي  ( "3للفقرة رقم )المتوسََََََََط الحسَََََََََابي  -
( أي أن المتوسط الحسابي 4218يساوي )" الفلسَطيني إلى المزاجية والوالءات السَياسية 

( 1211( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )2282ختبار )(، قيمة اال%2227النسبي )
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال يعني أن هذه الفقرة

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 .موافقة على هذه الفقرة

تؤثر القيادة السََََََََياسََََََََية بشََََََََكل عام على العمل  ( "2رقم ) للفقرةالمتوسَََََََط الحسََََََََابي  -
(، %2321( أي أن المتوسَط الحسابي النسبي )4223يسَاوي )"  الدبلوماسَي الفلسَطيني

 ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )2214قيمة االختبار )
على أن متوسََََََََََََط درجة  مما يدل α ) ≥ 1212)إحصَََََََََََائياً عند مسََََََََََََتوى داللة  ةدال

االسَََتجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسَََطة وهذا يعني أن هناك موافقة على 
 .هذه الفقرة

ومن الواضَََََََََح أن اتجاهات النخبة ذهب الى التأكيد على أن آليات التعيين في السَََََََََلك 
دكتور لالدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني تخضََََََع الى المزاجية والوالءات السََََََياسََََََية، وأكد ذلك ا

صََََََالح عبد العاطي حيث قال بأن الدبلوماسََََََية الفلسََََََطينية محكومة من قبل أفراد ولم 
تخضَع الى التطوير المطلوب لكي تضََم بشََراكة كل أطياف اللون السََياسََي الفلسََطيني 
وبقيت قاصََََََرة على حركة فتح، وكان رأي عضََََََو المجلس التشََََََريعي والوزير السََََََابق 

ر العاملين في السََََََََلك الدبلوماسََََََََي يخضََََََََع للمزاجية الدكتور عماد الفالوجي بان اختيا
 وكان يتمني لو ان التعين يكون من الشخصيات أصحاب الخلفية الدبلوماسية الحقيقية.
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( بعنوان: الدبلوماسية الفلسطينية هل من أفق 7181وفي دراسة سابقة للباحث )رمضان،
ية في ائمة على المهنإلصالحها؟ فقد أوصت على إعادة بناء وهيكلة السفارات لتصبح ق

 إطار وضع االنسان المناسب في المكان المناسب.
وفي مقابلة مع الدكتور يحيي موسَي عضَو المجلس التشريعي عن حركة حماس لموقع 
"ايالف" انه يجب إصَالح السَفارات وأن يكون قسَمة بين الفصَائل وان يتم وضع الرجل 

 المناسب في المكان المناسب.
م أشَََََار الى آليات 7112ن السَََََلك الدبلوماسَََََي الفلسَََََطيني لعام ويري الباحث أن قانو 

تعين أعضََََََََاء السََََََََلك الدبلوماسََََََََي وكان القانون كافيا في حينة ويجب ان يتم تطبيقه 
 بشكل جدي كي تكون هنالك نتائج فعلية لعملية اصالح السلك الدبلوماسي.

َََََ يرى ال ََََََ ح ان باحث انه من الواضوعن تأثير القيادة السياسية على العمل الدبلوماسي فََََ
جميع الممثليات لفلسََََََََََطين في الخارج تسََََََََََير ضََََََََََمن اتجاهات الرئيس محمود عباس 
والسَياسَات العامة التفاق أوسَلو وكان ذلك واضَحا في المقابلة مع السَفير السابق رفيق 
أبو ضلفة الذي اكد بدورة على ان الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يعطي التعليمات له 

ودائم وكان على اتصََََََََال مفتوح مع الرئيس الراحل، وهذا يعطي تصََََََََور  بشََََََََكل يومي
واضَح انه ال يوجد برنامج واضَح للعمل بل يتم أخذ التعليمات حسب مجريات االحداث 

 اليومية.

 : أدنى فقرتين 

يخضَََع العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني إلى منهجية  ( "8للفقرة رقم )المتوسَََط الحسَََابي  -
( أي أن المتوسََََََط الحسَََََََابي النسَََََََبي 7222يسَََََََاوي )"  ملين فيهعلمية في اختيار العا

( يعني 1232( تسَََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )1244(، قيمة االختبار )2729%)
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصَََََََائياً عند مسَََََََتوى داللة  ةدال أن هذه الفقرة غير

اك المتوسطة وهذا يعني أن هن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قل عن درجة الموافقة
 .عدم موافقة على هذه الفقرة

يتم األخذ بآراء الدبلوماسََيين الفلسََطينيين عند اتخاذ  ( "1للفقرة رقم )المتوسََط الحسََابي  -
(، قيمة االختبار %2423( أي أن المتوسََط الحسََابي النسََبي )7222يسََاوي )"  القرارات
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 ةدالََ ( يعني أن هََذه الفقرة غير1287)( تسَََََََََََََََاوي sig( وأن القيمََة االحتمََاليََة )1227)
مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة  α ) ≥ 1212)إحصََََائياً عند مسََََتوى داللة 

لهذه الفقرة قل عن درجة الموافقة المتوسَََََََََََطة وهذا يعني أن هناك عدم موافقة على هذه 
 .الفقرة

ة االسََََََََََََََتجَابة ومن المالحظ ان الفقرتين االولي والثَامنَة أقَل فقرات في مسََََََََََََََتوي درجَ
المتوسََََطة في هذا المحور ولم تأخذ موافقة النخبة السََََياسََََية واإلعالمية، قانون السََََلك 

م سََََن قرارات بشََََكل قانوني يتم من خاللها اختيار 7112الدبلوماسََََي الفلسََََطيني لعام 
العاملين في السََََََك الدبلوماسََََََي من مقابالت واختبارات وان يكون حاصََََََل على مؤهل 

مالم يتم تطبيقه من قبل السَََََلطة الوطنية الفلسََََََطينية ، وقال  علمي بالخصَََََوص، وهذا
الدبلوماسَََََََََََََي الفلسَََََََََََََطيني عبد الجواد عدوان لموقع "ايالف" أن تفعيل قانون السَََََََََََََلك 
الدبلوماسَي حل اكيد لمسألة تقييم العاملين في السفارات وينهي مظلومية البعض ويضع 

 الرجل المناسب في المكان المناسب.
ؤال الثالث: ما واقع التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة اإلجابة على الس
 نظر المبحوثين؟ 

والوزن  SIGوقيم  Tتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي: 

 (63جدول رقم )

اري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال  لكل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
 فقرات مجال التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 الفقرات م

المتو
سط 
الحس
 ابي

 االنحراف
 المتوسط المعياري 

 الحسابي  
 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية

 (sig) 
 لرتبةا

تراجع الدور الدبلوماسََََََََََي لمؤسََََََََََسََََََََََات منظمة التحرير بعد قيام  8
 م8993عام  مؤسسات السلطة الفلسطينية

4.05 1.06 80.9 11.2 0.00 2 

نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في إطالق سراح األسرى  7
 م.8994الفلسطينيين ضمن اتفاقيات أوسلو 

2.85 1.2 57.1 1.32 0.17 6 
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 α ) ≥ 0.05)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

 ( : 63يتضح من الجدول )

(، %2122ابي النسََبي )( أي أن المتوسََط الحس7224ََالمتوسََط الحسََابي للدرجة الكلية يسََاوي )
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تسََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )8122قيمة االختبار )

مما يدل على التباين في مراحل العمل الدبلوماسََََي  α ) ≥ 1212)إحصََََائياً عند مسََََتوى داللة 
 الفلسطيني.

 أعلى فقرتين : 

سََََََام السََََََياسََََََي الفلسََََََطيني على العمل أثر االنق ( "2للفقرة رقم )المتوسََََََط الحسََََََابي  -
(، %1721( أي أن المتوسَط الحسابي النسبي )3283يسَاوي )"  الدبلوماسَي الفلسَطيني

 ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسََََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )83قيمة االختبار )
مما يدل على أن متوسََََََََََََط درجة  α ) ≥ 1212)إحصَََََََََََائياً عند مسََََََََََََتوى داللة  ةدال
سَََتجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسَََطة وهذا يعني أن هناك موافقة على اال

 .هذه الفقرة
تراجع الدور الدبلوماسََي لمؤسََسََات منظمة التحرير  ( "8للفقرة رقم )المتوسََط الحسََابي  -

( أي أن المتوسََط 3212يسََاوي )"  م8993بعد قيام مؤسََسََات السََلطة الفلسََطينية عام 
( تساوي sig( وأن القيمة االحتمالية )8827(، قيمة االختبار )%1129)الحسابي النسبي 

مما يدل  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211)

4 
م في 8991لوماسية الفلسطينية في اتفاقية واي ريفر لم تنجح الدب

تثبيت مفهوم" األرض مقابل السالم بَََََََََََََََََََََ مفهوم االمن مقابل 
 السالم".

3.61 1.08 72.2 6.4 0.00 5 

 3 0.00 8.07 76.2 1.14 3.81 م7112عََََََام  الدبلوماسي الفلسطيني بانتكاسة بعدأصيب العمل  3

ات الفلسَََََطينية المتعاقبة اخذت دورها بشَََََكل متسَََََاوي في الحكوم 2
 العمل الدبلوماسي.

2.62 1.27 52.5 0.35 0.45 7 

أثر االنقسَََََََََام السَََََََََياسَََََََََي الفلسَََََََََطيني على العمل الدبلوماسَََََََََي  2
 الفلسطيني.

4.14 0.93 82.8 14 0.00 1 

باعتبار "المسَََََجد األقصََََى من المقدسَََََات  7182قرار اليونسََََكو  2
 الصة" كان نتاج للعمل الدبلوماسي الفلسطيني.اإلسالمية الخ

3.63 1.14 72.6 6.34 0.00 4 

  0.00 10.5 70.6 0.58 3.53 جميع فقرات المجال



   

14 
 

على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني 
 .أن هناك موافقة على هذه الفقرة

( على أعلى مسَََََََتوي درجة اسَََََََتجابة للتأكيد على أن 2الباحث حصَََََََول الفقرة ) ويعزي
االنقسام السياسي أثر بشكل كبير وملحوظ على العمل الدبلوماسي وهذا ما أكدته غالبية 
النخب الفلسَََطينية، فالقيادي في الجبهة الشَََعبية وعضَََو المكتب السَََياسَََي جميل مزهر 

كل سَََََلبي على الدبلوماسَََََية الفلسَََََطينية فقوة أكد على أن االنقسَََََام السَََََياسَََََي أثر بشَََََ
الدبلوماسََََي الفلسََََطيني من قوة ووحدة الصََََف الداخلي الذي يعطي قوة على االشََََتباك 

 الدبلوماسي في المحافل الدولية.
( بعنوان: الدبلوماسَية الفلسطينية هل من افق 7181ومن نتائج دراسَة الباحث رمضَان)

بين حماس وفتح من جهة وبين المنظمة إلصََََََََََََََالحهَا؟ حيَث رأي البَاحَث أن الخالف 
والسَََََلطة من جهة اخري كان له دور أيضًَََََا في اضَََََعاف السَََََفارات وترهلها وتراجعها، 

 وعدم التواصل مع التجمعات الفلسطينية في تلك البلدان.
 العموم أخذت بعد االنتخابات التشََََريعية الثانية ومما يذكر أن السََََفارات الفلسََََطينية في

وكأنها طرف ضَََََََََمن حالة  اوبدعلى الذات، وتراجع دورها إلى حد كبير، اتجاهًا منكفئًا 
 (7181الفلسطيني وليست سفارة لكل الفلسطينيين )أبو الهيجا،  التمزق

ويري الباحث أن االنقسَََََام السَََََياسَََََي وغياب المجلس التشَََََريعي كان له أثر كبير على 
سَََََََات ومسَََََََاءلة وزير السَََََََلك الدبلوماسَََََََي في غياب الرقابة القانونية على هذه المؤسَََََََ

 الخارجية عن أي تقصير في مجال السلك الدبلوماسي.
تراجع الدور الدبلوماسََََََََََََي لمؤسََََََََََََسََََََََََََات منظمة التحرير بعد قيام (" 8وأما الفقرة رقم )

" والتي حصَََلت أيضَََا على درجة اسَََتجابة م8993مؤسَََسَََات السَََلطة الفلسَََطينية عام 
 تراجع الدور الدبلوماسي بعدمرتفعة، وهذا ما يؤكده الباحث معتصم عوض، حيث عزي 

 اتفاق اوسلو الى خمس أسباب أساسية وهي"
اإلشََََََََََكالية بين منظمة التحرير الفلسَََََََََََطينية والسَََََََََََلطة الوطنية فيما يتعلق بالعمل  -8

 الخارجي.

 عدم وضوح الهدف وعدم وجود برنامج منظم للعمل الدبلوماسي. -7

 نونية.قلة اإلمكانيات وضعف الحنكة السياسية والدبلوماسية والقا -4
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 اختزال مفهوم السياسية بالمفاوضات. -3

 تأثر أولويات الدبلوماسية الفلسطينية وأداءها بالسياستين اإلقليمية والدولية. -2
وكَان للَدكتور صََََََََََََََالح عبَد العَاطي رأي في ذلك حيث قال أن األداء الدبلوماسََََََََََََََي  

تظرون نالفلسََطيني تعرض الى انتكاسََة حقيقية بعد اتفاق أوسََلو وأصََبح الدبلوماسََيين ي
 تعليمات ترتبط بالحياة السياسية الفلسطينية وبتقديم المفاوضات من عدمها.

( أن تأسَََََيس السَََََلطة الوطنية الفلسَََََطينية 7181وكان من نتائج دراسَََََة أبو رمضَََََان)
م أدي الى تحول في بنية النظام السَََََََََََََياسَََََََََََََي الفلسَََََََََََََطيني وتم تهميش هيئات 8993

هداف سَََََياسَََََية في مناسَََََبات محددة ومؤسََََسَََََات منظمة التحرير التي تم اسَََََتخدمها أل
عطاء الثقل األكبر للسَََََََلطة، وهذا بدورة أدي الى تراجع دور السَََََََفارات والدبلوماسَََََََية  وا 

 الفلسطينية في الشتات واضعاف السفارات والبعثات الفلسطينية.

 فقرتين :  أدنى

بشَََكل الحكومات الفلسَََطينية المتعاقبة اخذت دورها  ( "2للفقرة رقم )المتوسَََط الحسَََابي  -
( أي أن المتوسَََََط الحسَََََابي النسَََََبي 7227يسَََََاوي )"  متسَََََاوي في العمل الدبلوماسَََََي

( يعني 1232( تسَََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )1242(، قيمة االختبار )2722%)
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصَََََََائياً عند مسَََََََتوى داللة  ةدال أن هذه الفقرة غير

قرة قل عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك متوسط درجة االستجابة لهذه الف
 .عدم موافقة على هذه الفقرة

نجحت الدبلوماسَََََية الفلسَََََطينية في إطالق سَََََراح  ( "7للفقرة رقم )المتوسَََََط الحسَََََابي  -
( أي أن المتوسََط 7212يسََاوي )"  م8994األسَرى الفلسََطينيين ضَمن اتفاقيات أوسََلو 

( تساوي sig( وأن القيمة االحتمالية )8247الختبار )(، قيمة ا%2228الحسابي النسبي )
مما  α ) ≥ 1212)إحصَََََائياً عند مسَََََتوى داللة  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة غير1282)

يدل على أن متوسَََط درجة االسَََتجابة لهذه الفقرة قل عن درجة الموافقة المتوسَََطة وهذا 
 .يعني أن هناك عدم موافقة على هذه الفقرة

( على أدني مستوي متوسط درجة استجابة وعدم موافقة المبحوثين بان 2حصلت الفقرة )
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة اخذت دورها بشكل متساوي في العمل الدبلوماسي وهذا 
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كان واضح في الحكومة العاشرة بعد االنتخابات التشريعية والتي تم تشكيلها من قبل حركة 
ر محمود الزهار فقد عملت السلطة على تحجيم حماس وترأسها وزير خارجيتها الدكتو 

عمل مهام وزارة الخارجية، وقام الرئيس محمود عباس بالعودة الى منظمة التحرير وتكليف 
الدائرة السياسية بمهام العالقات الخارجية، وبقيت األمور على حاليها حتي االنقسام 

ة الدكتور ارة الخارجية برئاسالسياسي وتشكيل حكومة في رام اهلل وعودة الصالحيات الى وز 
 (34:2007رياض المالكي)الملتقي الفكري العربي،

وعن إطالق األسََري الفلسََطينيين من السََجون اإلسََرائيلية فلم تأخذ العبارة موافقة النخبة 
السََََََََياسََََََََية واإلعالمية، فمن الواضََََََََح تعثر الصََََََََفقات التي تمت بين منظمة التحرير 

وسَََََلو ، حيث قامت إسَََََرائيل بأطالق الدفعة االولي والجانب اإلسَََََرائيلي ضَََََمن اتفاق أ
 فقط و لم تقم بأطالق باقي االسري المتفق عليهم ضمن اتفاق أوسلو.

 

اإلجابة على السؤال الرابع : ما مدى التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 
 المبحوثين؟ 

والوزن  SIGوقيم  Tلمعياري وقيم تم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف ا
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي : 

 (66جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال  لكل فقرة من 
 فقرات مجال التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 α ) ≥ 0.05)حصائيا عند مستوى داللة المتوسط الحسابي دال ا

المتوسط  اتالفقر  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي  

 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 

 (sig) 
 الرتبة

8 
دفع الكثير من الدول العربية لرفع  8994اتفاق أوسََََََََلو 

التمثيل الدبلوماسَََََي الفلسَََََطيني وفتح مكاتب وسَََََفارات 
 فلسطينية على أراضيها.

3.98 0.87 79.5 12.9 0.00 1 

يوجد محطات عمل لسداء الدبلوماسَََي الفلسَََطيني نجح  7
 فيها نجاحًا مميزًا.

3.42 1.17 68.5 4.13 0.00 3 
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 ( : 66يتضح من الجدول )

(، %2921( أي أن المتوسََط الحسََابي النسََبي )4239المتوسََط الحسََابي للدرجة الكلية يسََاوي )
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تسََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )2241قيمة االختبار )

 مما يدل على التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني. α ) ≥ 1212)إحصائياً عند مستوى داللة 

ومن المالحظ ان جميع فقرات محور" تقييم العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني" اخذت متوسَََط درجة 
اسَََََََتجابة اعلى من درجة االسَََََََتجابة المتوسَََََََطة وهذا يعني ان هنالك موافقة على جميع فقرات 

 المحور من قبل المبحوثين.
 أعلى فقرتين : 

دفع الكثير من الدول العربية  8994اتفاق أوسَََََلو  ( "8للفقرة رقم )المتوسَََََط الحسَََََابي  -
 " لرفع التمثيل الدبلوماسََََي الفلسََََطيني وفتح مكاتب وسََََفارات فلسََََطينية على أراضََََيها

( 8729(، قيمة االختبار )%2922( أي أن المتوسَََط الحسَََابي النسَََبي )4291يسَََاوي )
إحصََََََََََََائياً عند  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211اوي )( تسsigََََََََََََوأن القيمة االحتمالية )

مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة لهذه الفقرة زاد  α ) ≥ 1212)مسََََتوى داللة 
 .عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة

ي الحصَََََول نجح العمل الدبلوماسَََََي الفلسَََََطيني ف ( "2للفقرة رقم )المتوسَََََط الحسَََََابي  -
( أي أن المتوسَََََََََط 4214يسَََََََََاوي )"  على دولة مراقب غير عضَََََََََو في األمم المتحدة

( تساوي sig( وأن القيمة االحتمالية )8127(، قيمة االختبار )%2222الحسابي النسبي )

4 
امتلكت الدبلوماسََية الفلسََطينية أدوات فاعلة من خاللها 
عززت المواقف الدبلوماسَََََََََََية الفلسَََََََََََطينية في مواجهة 

 االحتالل اإلسرائيلي.
3.22 1.24 64.3 3.66 0.04 7 

جح العمل الدبلوماسَََََََي الفلسَََََََطيني مع انتفاضَََََََة عام ن 3
 في اثارة قضايانا الوطنية. 7111

3.28 1.14 65.7 3.84 0.01 6 

نجح العمل الدبلوماسََََي الفلسََََطيني في الحصَََََول على  2
 غير عضو في األمم المتحدة. مراقبدولة 

3.83 0.92 76.6 10.2 0.00 2 

القات كة عاسََََتطاعت الدبلوماسََََية الفلسََََطينية بناء شََََب 2
 دبلوماسية قوية تخدم القضية الفلسطينية. 

3.32 1.23 66.3 3.66 0.00 5 

كان للبعثات الدبلوماسََية الفلسََطينية دورا هامًا في نشَََر  2
 القضية الفلسطينية في العالم.

3.38 1.11 67.7 3.95 0.00 4 

  0.00 6.38 69.8 0.88 3.49 جميع فقرات المجال
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مما يدل  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211)
جابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني على أن متوسط درجة االست

 .أن هناك موافقة على هذه الفقرة

م دفع الكثير من الدول العربية لرفع التمثيل 8994مما ال شََََََََََََك فيه أن اتفاق أوسََََََََََََلو 
الدبلوماسي الفلسطيني وفتح مكاتب وسفارات فلسطينية على أراضيها فقد حصلت العبارة 

توسَََََََط درجة اسَََََََتجابة في هذا المحور وهذا ما يؤكد قبول المبحوثين ( على اعلي م8)
لهَذه الفقرة، وقَد أكََد ذلَك الرئيس الفلسََََََََََََََطيني محمود عبََاس خالل خطَابَة األخير في 
المؤتمر السََََََََابع لحركة فتح بأن هنالك نجاح للدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية في افتتاح عدد 

 ( سفارات في جميع انحاء العالم.814)

سََََابقة تحدثت عن ان المجلس الوطني الفلسََََطيني فتح المجال واسََََعًا امام وفي دراسََََة 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتحرك على المستوي اإلقليمي والدولي بعد اتفاق أوسلو 
والََذي بََدورة بََدأ مرحلََة جََديََدة من النشََََََََََََََاط الََدبلومََاسََََََََََََََي واعتراف العََديََد من الََدول 

ل ة وفتح مكاتب وممثليات لفلسََََطين في تلك الدو والمنظمات بمنظمة التحرير الفلسََََطيني
وفتح آفاق سََََََََياسََََََََية ودبلوماسََََََََية واسََََََََعة هيأت للوصََََََََول للرأي العام الدولي. )أحمد 

 (382:2004وآخرون،

ويري الباحث أن اتفاق أوسَََلو كان بمثابة مرحلة انطالقة للعمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني 
ال أمام التبادل الدبلوماسَََََي وانشَََََاء والبدء في مرحلة انشََََاء كيان دبلوماسَََََي وفتح المج
 السفارات واالنضمام للمنظمات الدولية واإلقليمية.

( على متوسَََََََط درجة اسََََََََتجابة مرتفعة والذي يعطي موافقة من قبل 2وحصَََََََلت الفقرة)
النخبة على أن العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني نجح في الحصَََول على دولة مراقب غير 

ث مع األسَتاذ صالح ناصر عضو المكتب السياسي عضَو في األمم المتحدة، وفي حدي
للجبهة الديمقراطية بان هنالك إنجازات للدبلوماسَََية الفلسَََطينية على صَََعيد المؤسَََسَََات 
الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية وحصََََََََََََََول فلسََََََََََََََطين على دولة مراقب في األمم 

اذ سمير كدة األسَتالمتحدة كان بمثابة انتصَار واضَح للدبلوماسَية الفلسَطينية، وهذا ما أ
خليفة مسَََئول مراسَََلي تلفزيون فلسَََطين بأن حصَََول فلسَََطين على عضَََوية مراقب في 
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األمم المتحدة هو نجاح للدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية ويعكس مدي قوة العمل الدبلوماسََََََََي 
 الفلسطيني.

ويري الباحث أن مقدرة الدبلوماسََََية الفلسََََطينية على اكتسََََاب عدد كبير من األصََََوات 
واالوربيََة خالل عمليََة التصََََََََََََََويََت على القرار هو نجََاح فعلي للََدبلومََاسََََََََََََََيََة العربيََة 

 الفلسطينية.

 فقرتين :  أدنى

امتلكت الدبلوماسََََََية الفلسََََََطينية أدوات فاعلة من  ( "4للفقرة رقم )المتوسََََََط الحسََََََابي  -
يساوي  " خاللها عززت المواقف الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

( وأن 4222(، قيمة االختبار )%2324( أي أن المتوسََََََََط الحسََََََََابي النسََََََََبي )4277)
إحصَََائياً عند مسَََتوى  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسَََاوي )sigالقيمة االحتمالية )

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة  α ) ≥ 1212)داللة 
 .اك موافقة على هذه الفقرةالموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هن

نجح العمل الدبلوماسَي الفلسَطيني مع انتفاضة عام  ( "3للفقرة رقم )المتوسَط الحسَابي  -
( أي أن المتوسَََط الحسَََابي النسَََبي 4271يسَََاوي )"  في اثارة قضَََايانا الوطنية 7111

( يعني 1211( تسَََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )4213(، قيمة االختبار )2222%)
مما يدل على أن متوسََط  α ) ≥ 1212)إحصََائياً عند مسََتوى داللة  ةدال ن هذه الفقرةأ

درجة االسََتجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسََطة وهذا يعني أن هناك موافقة 
 .على هذه الفقرة

( حصَََال على موافقة النخبة وعلى متوسَََط درجة اسَََتجابة 4،3ويري الباحث أن الفقرة )
درجة الموافقة المتوسََََََََََََََطة ويالحظ ان هنالك ربط في تلك العبارات حيث أن  اعلى من

م كانت بمثابة أداة من أدوات الدبلوماسَََََََََََََية الفلسَََََََََََََطينية والتي 7111انتفاضَََََََََََََة عام 
اسََََتطاعت الدبلوماسََََية في اسََََتثمارها لصََََالح القضََََية الفلسََََطينية، فالجانب العسََََكري 

ي تضعف العمل الدبلوماسأدوات تقوي او والجانب االقتصادي والجانب القانوني جميعها 
 الفلسطيني
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اإلجابة على السؤال الخامس : ما مدى زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني  من وجهة 
 نظر المبحوثين؟ 

والوزن  SIGوقيم  Tتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 : دول التاليبي كما هو مبين في الجالنس

 (61جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال لكل فقرة من 
 فقرات مجال زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 α ) ≥ 0.05)ابي دال احصائيا عند مستوى داللة المتوسط الحس

 ( : 61يتضح من الجدول )

(، %1222( أي أن المتوسََط الحسََابي النسََبي )3271المتوسََط الحسََابي للدرجة الكلية يسََاوي )
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تسََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )7722قيمة االختبار )

مما يدل على زيادة فاعلية العمل الدبلوماسَََََََََََي  α ) ≥ 1212)ة إحصَََََََََََائياً عند مسَََََََََََتوى دالل
 الفلسطيني.

المتوسط  الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 ي الحساب 

 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 

 (sig) 
 الرتبة

زيادة تدريب العاملين في السََلك الدبلوماسََي الفلسََطيني   8
 يؤثر على فاعلية الدبلوماسية الفلسطينية.

4.3 0.84 86 17.6 0.00 4 

االسََتقرار في السََلك الدبلوماسََي الفلسََطيني يؤثر بشََكل  7
 سي الفلسطيني.إيجابي على العمل الدبلوما

4.11 0.9 82.2 14 0.00 6 

خبرة العاملين في السََلك الدبلوماسََي الفلسََطيني تزيد من  4
 فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني.

4.15 0.92 83.1 14.3 0.00 5 

توحيد المرجعيات في العمل الدبلوماسي الفلسطيني يسهم  3
 في تطويرها.

4.31 0.79 86.2 19 0.00 3 

يير وقوانين الختيََار العََاملين في السَََََََََََََلََك وضَََََََََََََع معََا 2
 الدبلوماسي الفلسطيني.

4.36 0.78 87.2 20 0.00 2 

انشَََََََََاء معهد للعمل الدبلوماسَََََََََي الفلسَََََََََطيني يزيد من  2
 فاعلية العاملين في السلك الدبلوماسي.

4.45 0.71 88.9 23.4 0.00 1 

  0.00 22.6 85.6 0.65 4.28 جميع فقرات المجال
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ويري الباحث ان المحور الخامس : " مدي زيادة فاعلية العمل الدبلوماسََََََََََي الفلسََََََََََطيني"  أخذ 
موافقة على جميع فقرات هذا المحور وحصََََََولها على أعلى متوسََََََط درجة اسََََََتجابة وهذا يؤكد 

 ادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني.على أهمية هذا المحور في  زي

 أعلى فقرتين : 

انشَََاء معهد للعمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني يزيد من  ( "2للفقرة رقم )المتوسَََط الحسَََابي  -
( أي أن المتوسَََََط الحسََََََابي 3232يسَََََاوي )"  فاعلية العاملين في السَََََلك الدبلوماسَََََي

( 1211( تساوي )sigحتمالية )( وأن القيمة اال7423(، قيمة االختبار )%1129النسبي )
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال يعني أن هذه الفقرة

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 .موافقة على هذه الفقرة

نين الختيار العاملين في السََََلك وضََََع معايير وقوا ( "2للفقرة رقم )المتوسََََط الحسََََابي  -
(، %1227( أي أن المتوسَط الحسابي النسبي )3242يسَاوي )"  الدبلوماسَي الفلسَطيني

 ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسََََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )71قيمة االختبار )
مما يدل على أن متوسََََََََََََط درجة  α ) ≥ 1212)إحصَََََََََََائياً عند مسََََََََََََتوى داللة  ةدال

جابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسَََطة وهذا يعني أن هناك موافقة على االسَََت
 .هذه الفقرة

( على أعلى درجة الموافقة المتوسََطة 2ويري الباحث أن من الطبيعي حصََوص الفقرة )
فإنشَاء معهد للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من الطبيعي ان يزيد من فاعلية العاملين في 

سََي الفلسََطيني، فقد أكد الدكتور سََعيد أبو عباه أن خضََوع الدبلوماسََيين السََلك الدبلوما
العاملين في السََََََلك الدبلوماسََََََي للدورات التدريبية في المعاهد وتأهيلهم يزيد من فاعلية 
العمل الدبلوماسَََََي، وقد أكد على ضَََََرورة انشَََََاء معهد دبلوماسَََََي فلسَََََطيني يقع على 

 لتقييم المسََََََََََََََتمر ألداء العَاملين، وقَد نص قانونعَاتقَة تنفيَذ جميع البرامج التَدريبيَة وا
م على انشَََاء معهد للتدريب الدبلوماسَََي وان 7112السَََلك الدبلوماسَََي الفلسَََطيني لعام 

 يرأسه شخصية فلسطينية ماهلة برتبة سفير.
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( على أعلى درجة االسَتجابة المتوسطة في "وضع المعايير 2ويرجع حصَول الفقرة رقم)
ملين في السَََََََََلك الدبلوماسَََََََََي الفلسَََََََََطيني" فقد نص قرار مجلس والقوانين الختيار العا

 -م في مادته الثالثة7112الوزراء في الئحته لقانون السَلك الدبلوماسَي الفلسطيني لعام 
الفقرة االولي على ما يلي" يلتحق من يعين في السَلك الدبلوماسي تعينًا أوليًا على مرتبة 

زارة الشََََََََََََََؤون الخَارجيَة وعلية اجتياز جميع ملحق بَدورة تَأهيليَة تعَدهَا وتحَدد مَدتهَا و 
ََََدبلومََََاسََََََََََََََي  ََََك ال ََََه في السََََََََََََََل ََََدورة بنجََََاح ليتم تثبيت ََََال ََََات التقييم الخََََاص ب متطلب

 :كتاب الدبلوماسية(7183الفلسطيني.)ابوعباة،
 فقرتين :  أدنى

االسََََتقرار في السََََلك الدبلوماسََََي الفلسََََطيني يؤثر  ( "7للفقرة رقم )المتوسََََط الحسََََابي  -
( أي أن المتوسََََط 3288يسََََاوي )"  ى العمل الدبلوماسََََي الفلسََََطينيبشََََكل إيجابي عل

( تسَََاوي sig( وأن القيمة االحتمالية )83(، قيمة االختبار )%1727الحسَََابي النسَََبي )
مما يدل  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211)

ن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد ع
 .أن هناك موافقة على هذه الفقرة

خبرة العاملين في السَلك الدبلوماسي الفلسطيني تزيد  ( "4للفقرة رقم )المتوسَط الحسَابي  -
( أي أن المتوسََََط الحسََََابي 3282يسََََاوي )"  من فاعلية العمل الدبلوماسَََي الفلسََََطيني

( 1211( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )8324(، قيمة االختبار )%1428النسبي )
مما يدل على أن  α ) ≥ 1212)إحصََََََائياً عند مسََََََتوى داللة  ةدال يعني أن هذه الفقرة

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 .موافقة على هذه الفقرة

السَََََََلك الدبلوماسَََََََي له تأثير إيجابي على العمل  ومن البديهي أن يكون االسَََََََتقرار في
( بعنوان: 7181الفلسََََََطيني فمن توصََََََيات دراسََََََة الباحث أبو رمضََََََان) الدبلوماسََََََي

أن الخالف بين حركة المقاومة  الدبلوماسَََََََََََََية الفلسَََََََََََََطينية هل من أفق إلصَََََََََََََالحها؟
ير ر االسالمية حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من جهة وبين منظمة التح

الفلسَََََََََطينية والسَََََََََلطة الوطنية الفلسَََََََََطينية من جهة اخري له دور واضَََََََََح وبارز في 
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إضَََََََََعاف السَََََََََفارات وترهلها وتراجعها ومحاولة الفصَََََََََل في التواصَََََََََل مع التجمعات 
 الفلسطينية في الشتات والتوجه الستغالل النفوذ باتجاه تحقيق المصالح الذاتية.

الفلسََََطيني تزيد من ين في السََََلك الدبلوماسََََي ( " خبرة العامل4ولم يكن نصََََيب الفقرة )
" مخالفًا عن باقي فقرات المحور فقد حصلت على  فاعلية العمل الدبلوماسَي الفلسَطيني

متوسَََََََََط درجة اسَََََََََتجابة مرتفع زاد عن درجة الموافقة المتوسَََََََََطة، وهذا يؤكد أن خبرة 
 ماسي.األداء الدبلو العاملين في السلك الدبلوماسي يزيد من فاعلية العمل ويزيد من قوة 

اإلجابة على السؤال السادس : ما أهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 وجهة نظر المبحوثين؟ 

والوزن  SIGوقيم  Tتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 النسبي كما هو مبين في الجدول التالي : 

 (64م )جدول رق

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة االحتمال لفقرات مجال  لكل فقرة من 
 فقرات مجال المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي  

 النسبي

 مة قي
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 

 (sig) 
 الرتبة

8 
م أثر 8994انشََََاء السََََلطة الفلسََََطينية بعد اتفاق أوسََََلو 

على منظمة التحرير الفلسََََََََََطينية بأنها الممثل الشَََََََََََرعي 
 والوحيد للشعب الفلسطيني.

4.14 0.9 82.8 14.5 0.00 1 

يوجد ترهل واضََََََََََََح في الجسََََََََََََم اإلداري والدبلوماسََََََََََََي  7
 .الفلسطيني

3.95 1.08 79.1 10.1 0.00 3 

 4 0.00 10.5 78.9 1.03 3.95 نقص التدريب للعاملين في المجال الدبلوماسي الفلسطيني. 4

ضََََََعف الخبرة في العمل الدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني مقارنة  3
 بالعمل الدبلوماسي اإلسرائيلي

4.01 1.07 80.2 10.7 0.00 2 

ََالوزارات قلََة الموازنََات المقََدمََة لوزارة الخََار  2 جيََة مقََارنََة ب
 األخرى.

3.32 1.16 66.3 3.1 0.00 6 

غيَََاب الخطط والبرامج التطويريَََة للعَََاملين في السَََََََََََََلَََك  2
 الدبلوماسي الفلسطيني.

3.67 1.08 73.4 7.06 0.00 5 

  0.00 12.5 76.8 0.77 3.84 جميع فقرات المجال
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  α ) ≥ 0.05)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

 ( : 64يتضح من الجدول )

(، %2221( أي أن المتوسََط الحسََابي النسََبي )4213المتوسََط الحسََابي للدرجة الكلية يسََاوي )
( يعني أن هذا المجال دال 1211( تسََََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )8722قيمة االختبار )

ه العمل الدبلوماسي مما يدل على وجود معوقات تواج α ) ≥ 1212)إحصائياً عند مستوى داللة 
 الفلسطيني.

 أعلى فقرتين : 

م أثر 8994( " انشََاء السََلطة الفلسََطينية بعد اتفاق أوسََلو 8المتوسََط الحسََابي للفقرة رقم ) -
على منظمة التحرير الفلسَََطينية بأنها الممثل الشَََرعي والوحيد للشَََعب الفلسَََطيني " يسَََاوي 

( وأن القيمة 8322مة االختبار )(، قي%1721( أي أن المتوسََََط الحسََََابي النسََََبي )3283)
( يعني أن هذه الفقرة دالة إحصَََََََََََائياً عند مسَََََََََََتوى داللة 1211( تسََََََََََاوي )sigاالحتمالية )

(1212 ≤ ( α  مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة
 المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.

ضَََعف الخبرة في العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني مقارنة  ( "3للفقرة رقم )المتوسَََط الحسَََابي  -
( أي أن المتوسََََََََط الحسََََََََابي النسََََََََبي 3218يسََََََََاوي )"  بالعمل الدبلوماسََََََََي االسََََََََرائيلي

( يعني أن 1211( تسََََََََََاوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )8122(، قيمة االختبار )1127%)
مما يدل على أن متوسََََط درجة  α ) ≥ 1212)ة إحصََََائياً عند مسََََتوى دالل ةدال هذه الفقرة

االسََتجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الموافقة المتوسَََطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه 
 .الفقرة

م حيث كانت 8994وقد كان لمنظمة التحرير النصََََيب األكبر في التأثير بعد اتفاق أوسََََلو 
ه وقيع معها على اتفاق أوسلو ولكن اتجام.ت.ف هي الجامع للكل الفلسطيني وهي من تم الت

السََََََلطة الوطنية الفلسََََََطينية الى تثبيت مصََََََطلح الدولة الفلسََََََطينية في التعامالت الدولية 
والعربية ومحاولة تغييب منظمة التحرير الفلسََََََََََََََطينية الممثل الشََََََََََََََرعي والوحيد للشََََََََََََََعب 

التي نشأت  وان الخالفاتالفلسَطيني وجميع دوائرها واسَتبدالها بوزرات الحكومة الفلسطينية، 
بين وزارة الشََؤون الخارجية والدائرة السََياسََية حول من يمثل الخارجية الفلسََطينية فعليًا أدى 

 :مقال دنيا الوطن(.7111الى ضعف أداء الدبلوماسية الفلسطينية.) أبو عباه،
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وقال الباحث معتصََََََََم عوض انه يجب حل االزدواجية برسََََََََم عالقة واضََََََََحة بين منظمة 
ير الفلسَََطينية والسَََلطة، وباعتقادي من األفضَََل نقل العمل الخارجي برمته الى أروقة التحر 

منظمة التحرير الممثل الشَََََرعي والوحيد للشَََََعب الفلسَََََطيني، بشَََََرط أن يكون ذلك بإجماع 
، معتصََََََََََََََم وطني وبعََد انضََََََََََََََمََام حركتََا حمََاس والجهََاد اإلسََََََََََََََالمي للمنظمََة. )عوض

 لسطينية(أولويات الدبلوماسية الف بعنوان:2007،
أن ما يميز إسَََرائيل عن غيرها من الدول بأنها تعتمد تحدث لدكتور حسَََام الديني ل في مقال

: 2010على دبلوماسَية القوة في ادارتها للعمل السَياسي والدبلوماسي في المنطقة.)الدجني، 
 الدبلوماسية اإلسرائيلية( 

فلسََََََََََََََطينية مقابل الباحث أن اتجاهات النخب ذهبت نحو ضََََََََََََََعف الدبلوماسََََََََََََََية الويري 
الدبلوماسََية اإلسََرائيلية، فالدبلوماسََية اإلسَََرائيلية تسََتخدم أدوات العمل الدبلوماسََي بالشَََكل 
المناسَََََََََب على عكس الدبلوماسَََََََََية الفلسَََََََََطينية، فعلى سَََََََََبيل المثال تمتلك قوة عسَََََََََكرية 

ية دبلوماسََََََََلل كمثال والدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية تأخذ المنهج السََََََََلمي وال تقوم بتوجيه الدعم
الشََعبية لتعزيز ذلك الموقف السََلمي، وتشََجب وتسَََتنكر القوة والعنف وحماية الحقوق بالقوة 
العسَََكرية، أما على صَََعيد التحالفات الدولية واإلقليمية فالدبلوماسَََية اإلسَََرائيلية قامت ببناء 
 سَََلسَََلة من التحالفات وابرزها مع اإلدارة االمريكية علي عكس الدبلوماسَََية الفلسَََطينية التي

 لم تستطع المحافظة على أي من التحالفات التي اكتسبتها خالل فترة عملها.

 فقرتين :  أدنى

قلة الموازنات المقدمة لوزارة الخارجية مقارنة بالوزارات  ( "2للفقرة رقم )المتوسََََََط الحسَََََََابي  -
(، قيمة االختبار %2224( أي أن المتوسََََََط الحسََََََابي النسََََََبي )4247يسََََََاوي )"  األخرى

إحصَََََائياً عند  ةدال ( يعني أن هذه الفقرة1211( تسَََََاوي )sigالقيمة االحتمالية ) ( وأن428)
مما يدل على أن متوسََََط درجة االسََََتجابة لهذه الفقرة زاد عن  α ) ≥ 1212)مسََََتوى داللة 

 .درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة

انية السََََََََََفارات وقال إنها تقدر نفقات البعثات وفي مقالة أ. د عبد السََََََََََتار قاسََََََََََم حول ميز 
مليون دوالر سَََََََََََنويا، ولم يتم اإلعالن رسَََََََََََميا حول  711والممثليات الفلسَََََََََََطينية بحوالي 



   

95 
 

َََََل الحكومَََََة  َََََة من قب َََََة للسََََََََََََََلطَََََة الفلسََََََََََََََطيني َََََل الخراجي َََََة المرصََََََََََََََودة للتمثي الميزاني
 : مقالة(7182الفلسطينية.)قاسم،

 بحوثين بأن قلة الموازنات ال تمثل مشَكلة أساسية فيوالنتائج تشَير بشَكل عام الى إقرار الم
 عمل وزارة الخارجية.

وقد تحدث الرئيس محمود عباس خالل خطابة في المؤتمر السابع أن سفارات دولة فلسطين 
المسَََََََََتضَََََََََيفة وليسَََََََََت  تم منحها من قبل الدولةمنها ملك  91سَََََََََفارات  814في الخارج 

ََيَََََََات عََلََى وزارة بََعََض األعََبَََََََاء ويََخََفََف  ، وهَََََََذا يََخََفََضمسَََََََََََََََتَََََََأجََرة مََن الََمََيََزان
 ،مؤتمر فتح(2017)عباس،الخارجية.

وأوضََح الدبلوماسََي عبد الجواد عدوان لموقع )ايالف( ان كثير من السََفارات تدعمها الدول 
 المتواجدة فيها وال تكلف السلطة سوى رواتب موظفيها.

ن في السَََََََلك غياب الخطط والبرامج التطويرية للعاملي ( "2للفقرة رقم )المتوسَََََََط الحسَََََََابي  -
(، قيمة %2423( أي أن المتوسط الحسابي النسبي )4222يساوي )"  الدبلوماسي الفلسطيني

 ةدالََ ( يعني أن هََذه الفقرة1211( تسَََََََََََََََاوي )sig( وأن القيمََة االحتمََاليََة )2212االختبََار )
مما يدل على أن متوسَََط درجة االسَََتجابة لهذه  α ) ≥ 1212)إحصَََائياً عند مسَََتوى داللة 

 .زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرةالفقرة 

متم إقرار قانون السلك 72/1/7182خالل جلسَة المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقدة في 
الدبلوماسَََََي الفلسَََََطيني والذي يشَََََير في مقدمته أن خطوة إقرار القانون الدبلوماسَََََي خطوة 

ي ذلَََك في إطَََار تكََََامَََل األداء الَََدبلومََََاسََََََََََََََي )جريََََدة هَََامََََة على طريق التطوير ويََََأت
 (7112الوقائع،

 مراجعَََة مواد القَََانون الَََدبلومَََاسََََََََََََََي الفلسََََََََََََََطيني نجَََد أنَََه قَََد حَََاول معَََالجَََة العَََديَََد وبعَََد

 لوالحمن الثغرات، والمشََََََََاكل التي تعاني منها الدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية حيث وضََََََََع القانون 

ع التطوير بشكل يتناسب م مية عمل برامج تدريبية لهملمشاكل كفاءة العاملين الدبلوماسيين، وأه
 الدبلوماسي)الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية(

 اإلجابة على فرضيات الدراسة:

بين متوساااطات اتجاهات النخب الساااياساااية واإلعالمية ذات داللة إحصاااااية توجد فروق  ال -
 . النوع لمت يرتعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 
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 استخدم الباحث اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين المجموعتين 

 
 (65جدول رقم )

 رف إلى الفروق تبعًا لمت ير النوعالمتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتع
 المجاالت

 
 المتوسط التكرار النوع

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت "

مستوى 
 الداللة

ل طيط للعماتباع المنهج العلمي في التخ
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 

 المبحوثين

 0.69 3.14 107 ذكر

0.29 0.76 
 0.77 3.21 23 أنثى

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 وجهة نظر المبحوثين

 0.61 3.13 107 ذكر
0.27 0.38 

 0.57 3.3 23 أنثى

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي 
  وجهة نظر المبحوثينالفلسطيني من 

 0.6 3.53 107 ذكر
0.09 0.92 

 0.31 3.55 23 أنثى
التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 

 وجهة نظر المبحوثين
 0.9 3.48 107 ذكر

0.37 0.71 
 0.47 3.58 23 أنثى

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني 
 من وجهة نظر المبحوثين

 0.64 4.29 107 ذكر
0.68 0.49 

 0.72 4.15 23 أنثى
اهم المعوقات التي تواجه العمل 

الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظر 
 المبحوثين

 0.78 3.86 107 ذكر

1.2 0.21 
 0.56 3.56 23 أنثى

 جميع المجاالت
 0.4 3.54 107 ذكر

0.005 0.99 
 0.31 3.54 23 أنثى

 8292تساوي  1218قيمة "ت" عند مستوى 

 7221" تساوي 1212قيمة "ت" عند مستوى 

 (72يتبين من الجدول رقم)

وأن قيمة "ت" المحسَََََََوبة أقل من  α=1212وهي أكبر من  sig=0.99أن قيمة مسَََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال

لنخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَََََي اتجاهات ابين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع االبعاد. لمتغير النوعتعزى م 7182-8994الفلسطيني 
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الى اتفََاق آراء النخبََة اإلعالميََة  ق ذات داللََه احصَََََََََََََََائيََة لمتغير النوعويعزى عََدم وجود فرو 
ناثًا وتقارب في االتجاهات، ويرجع لوعي النخبة الفلسطيني لقضايا السياسية ة باوالسياسية ذكورا وا 

 وآليات العمل الدبلوماسي.

بين متوسااطات اتجاهات النخب السااياسااية واإلعالمية ذات داللة إحصااااية توجد فروق ال  -
 .لمت ير العمرتعزى م  6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

خََب مر لََدى النويرجع ذلََك للتقََارب بين الفئََات العمريََة التي أجريََت عليهََا الََدراسَََََََََََََََة وان الع
 السياسية واإلعالمية ال يعتبر مؤثرا في قرارات النخبة.

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناستخدم الباحث اختبار  
 .العمر

 (62جدول رقم )

 العمرتبعًا لمت ير  ANOVA)  (One Wayنتااج تحليل التباين األحادي 

موع مج مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط اتباع 
للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 

 نظر المبحوثينوجهة 

 0.52 3 1.57 بين المجموعات

 0.48 126 60.1 داخل المجموعات 0.35 1.1
 129 61.7 المجموع 

ي تنظيم العمل الدبلوماس
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 0.54 3 1.62 بين المجموعات

 0.37 126 46.3 داخل المجموعات 0.23 1.47
 129 47.9 المجموع 

التباين في مراحل العمل 
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 نظر المبحوثين

 1.52 3 4.57 بين المجموعات

 0.3 126 38.3 داخل المجموعات 0.36 0.54
 129 42.9 المجموع 

التقييم للعمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 1.49 3 4.48 بين المجموعات

 0.75 126 94.4 داخل المجموعات 0.12 1.99
 129 98.9 المجموع 

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 0.27 3 0.8 بين المجموعات

 0.42 126 53.2 داخل المجموعات 0.6 0.63
 129 54 المجموع 

 0.17 1.73 1 3 3 بين المجموعات
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المعوقات التي تواجه العمل 
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 نظر المبحوثين

 126 72.9 داخل المجموعات
0.58 
 المجموع 

75.9 129 

 جميع المجاالت
تبين المجموعا  1.01 3 0.34 

 126 18.8 داخل المجموعات 0.09 2.25
0.15 

 129 19.8 المجموع

 (1041= 311-4لدرجة حرية )   1013حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 
 (6041=311-4لدرجة حرية )   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

  (72يتبين من الجدول رقم)

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.09يمة مسََََََتوى الداللة أن ق
روق ذات توجد ف قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال

اتجاهات النخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَََََي بين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع األبعاد. العمرلمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 

بين متوساااطات اتجاهات النخب الساااياساااية واإلعالمية ذات داللة إحصاااااية توجد فروق ال  -
 لمت ير المؤهل العلميتعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

الوريوس الى البكويعود ذلك لتركيز عينة النخبة الفلسََطينية التي تحمل المؤهل العلمي من درجة 
 درجة الدكتوراه فأكثر، وعلى علم ودراية بالقضايا الدبلوماسية.

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناسَََتخدم الباحث اختبار 
 .المؤهل العلمي

 (67وجدل رقم )

 المؤهل العلميتبعًا لمت ير  ANOVA)  (One Wayنتااج تحليل التباين األحادي 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط اتباع 
للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 

 نظر المبحوثينوجهة 

 0.43 3 1.3 بين المجموعات

 126 60.4 داخل المجموعات 0.44 0.91
0.48 

 129 61.7 المجموع

 0.74 0.43 0.16 3 0.48 بين المجموعات
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تنظيم العمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 126 47.4 داخل المجموعات

 المجموع 0.38
47.9 129 

التباين في مراحل العمل 
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 نظر المبحوثين

 0.47 3 1.4 بين المجموعات

ل المجموعاتداخ 0.24 1.42  41.5 126 
0.33 

 129 42.9 المجموع

التقييم للعمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 1.41 3 4.22 بين المجموعات

 0.75 126 94.6 داخل المجموعات 0.14 1.87
 129 98.9 المجموع 

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 بحوثينالم

 0.33 3 0.99 بين المجموعات

 126 53 داخل المجموعات 0.51 0.78
0.42 

 129 54 المجموع

المعوقات التي تواجه العمل 
الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 نظر المبحوثين

 0.74 3 2.22 بين المجموعات

 126 73.7 داخل المجموعات 0.29 1.26
0.59 

 129 75.9 المجموع

 جميع المجاالت
 0.17 3 0.52 بين المجموعات

 126 19.3 داخل المجموعات 0.34 1.13
0.15 

 129 19.8 المجموع

 (1041= 311-4لدرجة حرية )   1013حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 
 (6041=311-4لدرجة حرية )   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

 (72ين من الجدول رقم)يتب

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.34أن قيمة مسََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال

ي لوماسَََََاتجاهات النخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األداء الدببين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع األبعاد. المؤهل العلميلمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 

بين متوساااطات اتجاهات النخب الساااياساااية واإلعالمية ذات داللة إحصاااااية توجد فروق ال  -
 .لمت ير المهنةتعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

التدريب برة التراكمية بالمشاركة في المؤتمرات و وتعزي هذه النتيجة للتقارب في طبيعة العمل والخ
 العلمي الفعال في مجال العلوم السياسية والدبلوماسية. 

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناسَََتخدم الباحث اختبار 
 .المهنة
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 (68جدول رقم )

 المهنة ير تبعًا لمت ANOVA)  (One Wayنتااج تحليل التباين األحادي 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط للعمل اتباع 
نظر الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 0.73 5 3.66 بين المجموعات

 124 58 داخل المجموعات 0.18 1.56
0.47 

 129 61.7 المجموع

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 نظر المبحوثينوجهة 

 0.39 5 1.93 بين المجموعات

 0.37 124 46 داخل المجموعات 0.4 1.04
 129 47.9 المجموع 

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي 
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 0.56 5 2.79 بين المجموعات

 124 40.1 داخل المجموعات 0.13 1.72
0.32 

 129 42.9 المجموع

التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 نظر المبحوثينوجهة 

 0.64 5 3.22 بين المجموعات

 124 95.6 داخل المجموعات 0.53 0.83
0.77 

 129 98.9 المجموع

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني 
 نظر المبحوثينمن وجهة 

 0.22 5 1.1 بين المجموعات

 124 52.9 داخل المجموعات 0.76 0.52
0.43 

 129 54 المجموع

المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي 
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 0.17 5 0.82 بين المجموعات

 124 75.1 داخل المجموعات 0.93 0.27
0.61 

 129 75.9 المجموع

 جميع المجاالت
 0.23 5 1.17 بين المجموعات

 124 18.7 داخل المجموعات 0.18 1.56
0.15 

 129 19.8 المجموع

 (6093= 311-2لدرجة حرية )   1013حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 
 (6032=311-2لدرجة حرية )   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

 (71يتبين من الجدول رقم)

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.18أن قيمة مسََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال

 داء الدبلوماسَََََياتجاهات النخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األبين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع األبعاد. المهنةلمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 
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بين متوساااطات اتجاهات النخب الساااياساااية واإلعالمية ذات داللة إحصاااااية توجد فروق ال  -
 لمت ير االنتماء السياسيتعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

السَََََياسَََََي لرغبة النخبة السَََََياسَََََية واإلعالمية بمختلف  ويعزى عدم وجود فروق لمتغير االنتماء
 انتماءاتها السياسية للتغيير في السلك الدبلوماسي وعدم االقتناع في القيادة الدبلوماسي الحالية . 

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناسَََتخدم الباحث اختبار 
 .التعاطف السياسي

 (69جدول رقم )
 التعاطف السياسيتبعًا لمت ير  ANOVA)  (One Wayتااج تحليل التباين األحادي ن

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط اتباع 
للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 

 نظر المبحوثينوجهة 

 1.919 4 7.676 بين المجموعات

 125 54.014 داخل المجموعات 0.36 0.84
0.432 

 129 61.69 المجموع

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني 
 نظر المبحوثينمن وجهة 

 2.53 4 10.122 بين المجموعات

 125 37.777 داخل المجموعات 0.15 0.69
0.302 

 129 47.899 المجموع

ي مل الدبلوماسالتباين في مراحل الع
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 2.322 4 9.288 بين المجموعات

 125 33.588 داخل المجموعات 0.55 0.56
0.269 

 129 42.875 المجموع

التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني 
 نظر المبحوثينمن وجهة 

 4.243 4 16.971 بين المجموعات

تداخل المجموعا 0.45 0.74  81.884 125 
0.655 

 129 98.855 المجموع

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
نظر الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 1.571 4 6.285 بين المجموعات

 125 47.671 داخل المجموعات 0.25 0.65
0.381 

 129 53.956 المجموع

المعوقات التي تواجه العمل 
ة وجه الدبلوماسي الفلسطيني من
 نظر المبحوثين

 1.365 4 5.462 بين المجموعات

 125 70.424 داخل المجموعات 0.65 0.56
0.563 

 129 75.885 المجموع

 جميع المجاالت
 1.244 4 4.975 بين المجموعات

 125 14.863 داخل المجموعات 0.45 0.77
0.119 

 129 19.839 المجموع

 (1034= 311-5لدرجة حرية )   1013قيمة )ف(عند مستوى حدود الداللة اإلحصااية ل
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 (6067=311-5لدرجة حرية )   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

 (79يتبين من الجدول رقم)

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.45أن قيمة مسََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف قبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه القيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََن

اتجاهات النخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَََََي بين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع األبعاد. التعاطف السياسيلمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 

الساااياساااية واإلعالمية بين متوساااطات اتجاهات النخب ذات داللة إحصاااااية توجد فروق ال  -
 لمت ير اإلقامة خارج البالد.تعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

ويعزي عدم وجود فروق ذات داللة إحصَََََََََََََائية لمتغير اإلقامة خارج البالد الى اتفاق النخبة في 
ات نصََََََََليوالقنسََََََََبة اإلقامة خارج البالد والتي تجبر الجالية الفلسََََََََطينية التعامل مع السََََََََفارات 

 الفلسطينية إلجراء المعامالت 

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناسَََتخدم الباحث اختبار 
 .اإلقامة خارج البالد

 (11جدول رقم )

 اإلقامة خارج البالدتبعًا لمت ير  ANOVA)  (One Wayنتااج تحليل التباين األحادي 

جموع م مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط للعمل اتباع 
ر نظالدبلوماسي الفلسطيني من وجهة 

 المبحوثين

 0.483 3 1.449 بين المجموعات

 126 60.241 داخل المجموعات 0.39 1.01
0.478 

 129 61.69 المجموع

دبلوماسي الفلسطيني من تنظيم العمل ال
 نظر المبحوثينوجهة 

 0.655 3 1.964 بين المجموعات

 126 45.935 داخل المجموعات 0.15 1.8
0.365 

 129 47.899 المجموع

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي 
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 0.49 3 1.471 بين المجموعات

اتداخل المجموع 0.22 1.49  41.405 126 
0.329 

 129 42.875 المجموع

 0.07 2.39 1.775 3 5.326 بين المجموعات
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التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 نظر المبحوثينوجهة 

 126 93.529 داخل المجموعات
0.742 

 129 98.855 المجموع

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
 لمبحوثيننظر االفلسطيني من وجهة 

 0.317 3 0.951 بين المجموعات

 126 53.005 داخل المجموعات 0.52 0.75
0.421 

 129 53.956 المجموع

المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي 
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 2.072 3 6.217 بين المجموعات

 126 69.669 داخل المجموعات 0.14 0.74
0.553 

 129 75.885 جموعالم

 جميع المجاالت
 0.367 3 1.1 بين المجموعات

 126 18.739 داخل المجموعات 0.07 2.47
0.149 

 129 19.839 المجموع

 (1041= 311-4لدرجة حرية )   1013حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 
 (6041=311-4جة حرية ) لدر   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

 (41يتبين من الجدول رقم)

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.07أن قيمة مسََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال

اإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَََََي اتجاهات النخب السََََياسَََََية و بين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 
 لجميع األبعاد. اإلقامة خارج البالدلمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 

بين متوسااطات اتجاهات النخب السااياسااية واإلعالمية ذات داللة إحصااااية توجد فروق ال  -
لمت ير عدد الدول التي قمت تعزى م 6132-3991نحو األداء الدبلوماساااااااااي الفلساااااااااطيني 

 ارتهابزي

يالحظ وجود تقارب بين عدد الدول التي تم زيارتها من قبل النخب السََََََََياسََََََََية االعالمية والتي 
 تزيد في معرفة تلك النخبة بطبيعة العمل الدبلوماسي الفلسطيني.

للتعرف على الفروق في متغير  (One Way Anova)األحادي  التبايناسَََتخدم الباحث اختبار 
 .هاعدد الدول التي قمت بزيارت
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 (13جدول رقم )
 عدد الدول التي قمت بزيارتهاتبعًا لمت ير  ANOVA)  (One Wayنتااج تحليل التباين األحادي 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

المنهج العلمي في التخطيط للعمل اتباع 
نظر جهة الدبلوماسي الفلسطيني من و 

 المبحوثين

 1.144 3 3.432 بين المجموعات

 126 58.26 داخل المجموعات 0.55 0.84
0.46 

 129 61.69 المجموع

تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 نظر المبحوثينوجهة 

 1.223 3 3.67 بين المجموعات

 126 44.23 داخل المجموعات 0.61 0.69
0.35 

 129 47.9 المجموع

التباين في مراحل العمل الدبلوماسي 
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 1.933 3 5.799 بين المجموعات

 126 37.08 داخل المجموعات 0.55 094
0.29 

 129 42.88 المجموع

التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من 
 نظر المبحوثينوجهة 

 5.195 3 15.58 بين المجموعات

 126 83.27 داخل المجموعات 0.45 0.66
0.66 

 129 98.86 المجموع

زيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني 
 نظر المبحوثينمن وجهة 

 0.839 3 2.517 بين المجموعات

 0.408 126 51.44 داخل المجموعات 0.84 0.78
 129 53.96 المجموع 

وماسي المعوقات التي تواجه العمل الدبل
 نظر المبحوثينالفلسطيني من وجهة 

 1.671 3 5.012 بين المجموعات

 126 70.87 داخل المجموعات 0.69 0.99
0.56 

 129 75.89 المجموع

 جميع المجاالت
 0.864 3 2.593 بين المجموعات

 126 17.25 داخل المجموعات 0.84 0.85
0.13 

 129 19.84 المجموع

 (1041= 311-4لدرجة حرية )   1013اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى  حدود الداللة
 (6041=311-4لدرجة حرية )   1015حدود الداللة اإلحصااية لقيمة )ف(عند مستوى 

 (48يتبين من الجدول رقم)

" المحسََََََوبة أقل من فوأن قيمة " α=1212وهي أكبر من  sig=0.84أن قيمة مسََََََتوى الداللة 
روق ذات توجد ف وبالتالي سََََََنقبل الفرضََََََية الصََََََفرية، حيث يتضََََََح أنه ال قيمة "ت" الجدولية،
اتجاهات النخب السََََياسَََََية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسَََََي بين متوسَََََطات داللة إحصََََائية 

 جميع األبعادل عدد الدول التي قمت بزيارتهالمتغير تعزى م 7182-8994الفلسطيني 
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 النتااج والتوصيات

 :نتااجخالصة الأواًل: 

على الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث حول اتجاهات النخب السياسية  بناء  
م، فقد خلصت الدراسة لمجموعة 7182-8994واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني 

البيانات التي جمعها الباحث من االستبانة، وتم عرض النتائج وربطها من النتائج وذلك من خالل 
بالدراسات السابقة ذات العالقة بشكل مفصل في الفصل الخامس، أما في هذا الفصل فسيتم 

 استخالص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وكذلك أهم التوصيات.

سياسية واإلعالمية نحو األداء الدبلوماسي جاءت هذه الدراسة لالطالع على اتجاهات النخب ال 
 الدراسة إلى التالية:  أشارت نتائجم و 7182-8994الفلسطيني 

( من عينة الدراسة إلى أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يقع في إطار الفعل  %2422)يرى  .8
ط ش( من المبحوثين أشاروا إلى أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني ين%27وردات الفعل، وأن )
 أثناء االزمات فقط.

أنه لم تعطي الفرصة لجيل الشباب  ( من المبحوثين يعتبرون%3122)أوضحت النتائج أن  .7
 المؤهل والمدرب لزيادة قوة العمل الدبلوماسي.

ن آليات التعيين في السلك ( من عينة الدراسة يرون أ%2227ن )وأشارت األرقام إلى أ .4
( من عينة %2729فيما رأى )الوالءات السياسية، الدبلوماسي الفلسطيني تخضع للمزاجية و 

 الدراسة أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يخضع إلى منهجية علمية في اختيار العاملين.

( من عينة الدراسة أنه يتم تطبيق نظام العمل الدبلوماسي %2224وأوضحت النتائج أن )     .3
من العينة أن هنالك غياب لسياسة ( %2427بشكل واضح وفق اللوائح والقوانين، فيما رأى )

 الثواب والعقاب في أروقة العمل الدبلوماسي الفلسطيني.
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( من المبحوثين يرون أن االنقسام كان له تأثير بشكل مباشر %1721وأوضحت النتائج أن ) .2
( من العينة أن الحكومات الفلسطينية %2722على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، فيما يرى )

 خذت دورها بشكل متساوي في العمل الدبلوماسي.المتعاقبة أ

م دفع الكثير من الدول لرفع 8994( أن اتفاق أوسلو %2922) فيما أوضحت النتائج أن  .2
يما يرى فالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وفتح مكاتب وسفارات فلسطينية على أراضيها، 

ة تراجع في مؤسسات منظم( من عينة الدراسة أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني قد 1129%)
 التحرير بعد قيام مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت ( من المبحوثين يرون أ%2224سة أن)وأشارت نتائج الدرا .2
ن البعثات ( أ%2222ة الفلسطينية، فيما يري )بناء شبكة عالقات دبلوماسية قوية تخدم القضي

 ان لها دورًا هامًا في نشر القضية الفلسطينية.الدبلوماسية الفلسطينية ك

( من عينة الدراسة أن إنشاء معهد للعمل الدبلوماسي الفلسطيني يزيد من %1129ويرى ) .1
( من العينة على أن وضع المعايير %1227فاعلية العاملين في السلك الدبلوماسي، مع تأكيد )

 لسطيني.من فاعلية العمل الدبلوماسي الف الختيار العاملين في السلك الدبلوماسي تزيدوقوانين 

 ثانياً: توصيات الدراسة:

راسة، نتائج هذه الد في ضوء ما ورد في اإلطار النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء ما ورد من
 فإن الباحث يقترح عددا من التوصيات:

 وضع معايير الختيار العاملين في السلك الدبلوماسي وتطبيق بنود قانون السلك .8
 الدبلوماسي في اختيار العاملين.

 التشريعي قر من قبل المجلسأ  قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي  تفعيلالعمل على  .7
لزام جميع العاملين في السلك الدبلوماسي بكل بنود القانون.7112) الفلسطيني  م(، وا 

بلوماسي الد إعطاء الفرصة لجيل الشباب الفلسطيني المؤهل والمدرب للعمل في السلك .4
 الفلسطيني.

 اعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في السلك الدبلوماسي. .3
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انضمام حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير، وتفعيل الدائرة السياسية  .2
 للمنظمة، سيزيد من قوة العمل الدبلوماسي الفلسطيني.

رجية، ني بين منظمة التحرير ووزارة الخاتوحيد المرجعيات في السلك الدبلوماسي الفلسطي .2
 .تقسيم المهام بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ووزارة الخارجيةو 

 استخدام أدوات فاعلية لزيادة التأثير في العمل الدبلوماسي الفلسطيني. .2

 ضرورة وضع برنامج وطني متفق علية بأجماع كل مكونات العمل السياسي الفلسطيني. .1
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 المراجع:

 كتب: .3
  ،للنشر ثقافةال دار ،عمان ،والتطبيق النظرية بين الدبلوماسية ،الفتالوي حسين سهيل 

 . األولى الطبعة
  ،لبنان روتبي ، الحقوقية للمنشورات الحلبي دار ، الدبلوماسي التنظيم ،حسين خليل 
-    أنواعها-مؤسساتها-تاريخها الدبلوماسية: بعنوان (2015) عباه أبو سعيد 

 .والتوزيع، األردن للنشر الشيماء دار قوانينها،
 (، كتاب سوسيولوجيا النخب2015جميل، حمداوي، ) 
 4ط ،اهوقواعد اهوتطور  اهنشأت وماسيةلالدب ( 2007 )يلع الشامي، 
 وماسيةلالدب لواشكا صور 2009 ) )سعيد عباه، أبو 
 ة.دار النهضة العربي( التنظيم الدبلوماسي والقنصلي القاهرة: 1963راتب، عائشة) 
ل أصو ،ماإلسال في وماسيةالدبل والعالقات داتهالمعا (2000) صالح العاوور 

 يةوالقنصل وماسيةالدبل العالقات
  .بيروت صادر، دار األول، المجلد العرب، لسان منظور، بن المصري، 
( الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام 2007الشامي، على حسين) 

 لبنان  3واالمتيازات الدبلوماسية طالحصانات 
 المصري، الكتاب دار والدولية، السياسية المصطلحات معجم زكي، أحمد بدوي، 

 1989، القاهرة
 ة،واالجتماعي واالقتصادية السياسية المصطلحات قاموس وآخرون،... سامي، ذبيان، 

 ،لندن 1980.والنشَر، للكتَب الريس رياض
 ربيةالع المؤسسة عشر، التاسع الجزء السياسية، عةالموسو  الوهاب، عبد الكيالي، 

 1995، بيَروت، والنشر، للدراسات
 18/4/1961اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية، المادة الثالثة،  
 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  42من المادة  3الفقرة  
 3236،1974قرار الجمعية العامة رقم 
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 2004صالح، في النظرية الدبلوماسية، دار مجدالوي، عمان، زهرة، عطا محمد 
(،علم التفاوض الدولي واالتصال الدبلوماسي، 2010اإلقداحي، هشام محمود، ) 

 شباب القاهرة ،القاهرة، مؤسسة
 اني،الث الجزء العربية، اللغة معجم الوسيط، المعجم وآخرون،... إبراهيم، مصطفى، 

 1975، طهَران العلمية، المكتبة
النظرية والممارسة(، دار زهران، )العجرمي، محمود عبد ربه، الدبلوماسية  

 2011عمان،
اليمن، مكتبة مدبولي  في الحاكمة السياسية النخبة(،1999) بلقيس، أصبع، أبو 

 الطبعة االولي
ية القسرية والسياسة الدولية، دار دجلة للنشر الدبلوماس (2014)فياض، هيثم توفيق، 

 والتوزيع
 ، مركز الزيتونة ، السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية2013لحي، وليد، عبد ا 
الحلوة، محمد إبراهيم، العالقات الدولية: في: مبادئ علم السياسية ، دار الكرمل  

 1987للنشر والتوزيع، عمان، 
فياض، هيثم توفيق، الدبلوماسية: المساومة القسرية والسياسة الدولية، دار دجلة للنشر  

  2013وزيع، والت
 (: الدبلوماسية، دار الحكمة، لندن2011)السامرائي، شفيق عبد الرازق،  
(، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام 2007)الشامي، على حسين،  

 لبنان: رشاد برس 4الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، ط
، 8نون الدبلوماسي، ط(، الوجيز في القانون الدولي العام والقا2011المدهون، نافذ) 

 غزة فلسطين
 اتبعداالنتخاب الفلسطينية العامة الدبلوماسية" بعنوان( 2011)دالل،  باجس، دراسة 

 اهلل امر  والديمقراطية للدراسات الفلسطينية المؤسسة: "، مواطن الثانية التشريعية
 لي،مدبو  مكتبة8921-8991، اليمن في الحاكمة السياسية النخبة بلقيس، أصبع، أبو 

 القاهرة
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 ،الحديث الكتاب دار السياسي، القرار اتخاذ في الصفوة دور محمد، علي بيومي، 
 2004، القاهرة،

(:سمات النخب السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام 2000البرغوتي، سمر جودت،) 
 السلطة الوطنية الفلسطينية، مركز الزيتونة للدراسات ، الطبعة االولي

 مجالت: .6
ى الرشدان، محمد خليل موسى، أصول العالقات الدبلوماسية عبد الفتاح عل 

 2005والقنصلية، عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية 
 دهمع ايصدره متخصصة ميةعل دورية (1986) وماسيةالدبل ساتاالدر  ةمجل 

 4،العدد الرياض وماسيةالدبل ساتاالدر 
 في إدارة ودورها سيةطشطوش، ورقة عمل، بعنوان: الدبلوما المولى عبد هايل 

 الدولية، محاضر العلوم السياسية جامعة اليرموك العالقات
الدليل القانوني والتنظيمي لوزارة الخارجية  (2006منشورات وزارة الشؤون الخارجية) 

 ، فلسطين.8ط
 والتفاوض النزاعات لتسوية الدولية تسهيل خدمة دور(: 2004) كيلمان هربرت 

 4 العدد ،9 المجلد الدولي،
 ساترا د الدولية فلالمحا في قراراتال واعتماد( 1995 ) سطينيةلالف وماسيةلالدب 

 األردنية الجامعة ميلالع البحث عمادة نع تصدر محكمة متخصصة ميةلع ةلمج
 لرابع.ا العدد أب ، )أ( نوالعشرو  الثاني دلالمج ن،األردن عما

 2012يونيو 30في السويد  صحيفة األيام رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 
صحيفة الحياة الجديدة رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدي الدنمارك   

 2013 مايو5 وفنلندا لدرجة سفارة
 2011مايو16صحيفة فلسطين إيطاليا ترفع مستوي التمثيل الفلسطيني الى بعثة  
ن الى مستوي فلسطيصحيفة القدس النرويج تعلن رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي مع  

  2012ديسمبر16السفارة الكاملة 
 9صحيفة القدس بلجيكا ترفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لمستوي سفير  

 2013نوفمبر
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( الشباب والعمل الدبلوماسي في ظل اإلصالح. ورقة 2004حسن، ميرفت)مايو، 
شكاليات العمل الدبلوماسي الفلسطيني. أ سياسية  وراقعمل مقدمة في ورشة الشباب وا 

جامعة بيرزيت معهد إبراهيم  ،1(، ط6حول اإلصالح في المؤسسات الفلسطينية )
 أبو لغد للدراسات الدولي، جامعة بيرزيت: فلسطين

 2001سلمان، سعيد عبد اهلل، النخبة، مجلة الشؤون االستراتيجية العدد االول 
 لمجلدا األول، لعددا إستراتيجية، شؤون مجلة النخبة، بيت عبدااهلل، سعيد سلمان، 

 2001، األول،
العدد  2006البطنيجي، عياد، نهاية النخب السياسة الفلسطينية الحوار المتمدن  

2252 
 205السنة الثامنة العدد   2004سمية السوسي، صوت النساء 
 2013بة ،بوابة الوطن االلكترونية،د.عمار على حسن ،معني النخ 

 رساال واطروحات:  .1
، أطروحة 2016ة لمنظمة التحرير الفلسطينية السياسة الخارجي عبد الفتاح عودة، " 

لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 
 جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء فبراير

، تحدةمال االمم في الفلسطينية الدبلوماسية(،أطروحة دكتوراة: 2015أبو سليم، أنور، ) 
 جامعة محمد الخامس،الرباط

 يةالوطن الوحدة على وأثرها الفلسطينية السياسية (، النخب2012عميرة ) ميسون، 
 ، جامعة النجاح الوطنية(نموذجا الثاني الفلسطيني التشريعي المجلس نخبة)
( مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية 2014سحويل، صدام) 

 التحرير الفلسطينية.الدولة ومنظمة 
( الدبلوماسية الفلسطينية في المفاوضات الفلسطينية 2012عيروط، عصام) 

اإلسرائيلية وأثرها على تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، سالة ماجستير غير منشورة، 
 جامعة النجاح: نابلس، فلسطين.

 ترجمة محمدتوم بوتمور، الصفوة والمجتمع، دراسة في علم االجتماع السياسي،  
 1978الجوهري، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،
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 حكومةال ألعضاء سوسيولوجية دراسة السودان، في السياسية النخبة محمد، اوشيك، 
 م8912 - 8929 من الفترة في

، المؤسسة الفلسطينية لدراسة تكوين النخبة الفلسطينية (2002)هالل، جميل، 
 الديمقراطية

اتجاهات نظرية في علم االجتماع، الكويت،  1981لمعطَي ، عبَد الباسَط عبَد ا 
 عالم المعرفة

 رسالة ،( 8991 -8921)  اليمن في الحاكمة السياسية النخبة ،منصور أحمد بلقيس 
 8992،السياسية والعلوم االقتصاد كلية، القاهرة جامعة ،منشورة غير ماجستير

أحكام القانون الدبلوماسي (، الوضع الفلسطيني على ضوء 2011أبو صوي، محمود) 
 الدولي، ورقة عمل جامعة بيرزيت، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية: فلسطين.

، لميةع ورقة، السياسية النخبة دراسة في الحديثة االتجاهات ،خربوش الدين صفى 
 1999 سبتمبر، القاهرة جامعة، السياسية والعلوم االقتصاد كلية

الدولة الفلسطينية بين الرمزية والمضمون، مركز الجزيرة ( 2012عبد الحي، وليد) 
 للدراسات.

( التجربة الدبلوماسية الفلسطينية: الطريق الدبلوماسي إلى 1999فياض، على،) 
 881الدولة، صامد االقتصادي، ع

( الدبلوماسية الفلسطينية واإلصالح وجهة نظر شبابية، ورقة 2004الحنتولي، ربيع) 
شكالية العمل الدبلوماسي الفلسطيني، أوراق سياستيه عمل قدمت لورشة الش باب وا 

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات  8(، ط2حول اإلصالح في المؤسسات الفلسطيني)
 الدولية، جامعة بيرزيت: فلسطين.

 اإلمكانات)  العربية السياسية النظم ودراسة النخبة نظرية ،عارف محمد نصر 
 لسياسيةا النخبة بعنوان الشباب للباحثين الثالث مرالمؤت ل مقدم بحث(، واإلشكاالت
 1999 ،القاهرة جامعة، السياسية والعلوم االقتصاد كلية الشباب، للباحثين

الطبعة االولي المركز  1978 المقارنة، السياسة نظريات عراف، محمد نصر 
 الديمقراطي.
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 لنشرل لربيعانا شركة الكويت المقارنة، السياسية النظم أصول المنوفي، كمال. د 
 1987 األولى، الطبعة والتوزيع،

  
 مقاالت: .4

 الفلسطينية، موقع ميدا ليست. الدبلوماسية أداء ، مقالة، تقييمسعيد أبو عباه 
 مقالة دنيا الوطن 2007معتصم، 
 2012محسن أبو رمضان، مقالة صوت فلسطين  
 قع الجزيرة.و قاسم، عبد الستار: مقالة بعنوان: سفارات فلسطين تسيب وفساد أمنى، م 
: بعنوان وظائف البعثات الدبلوماسية، مقال على دنيا 2013وادي، عبد الحكيم،  

 الوطن
 مقالة بعنوان دبلوماسية إسرائيل ، مدونة الكاتب 2010الدجني، حسام،  

 المقابالت: .5
( القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، مقابلة شخصية بتاريخ 2016الهندي ،محمد ) 

 .م غزة 15/11/2016
( وزير االتصاالت السابق في الحكومة الفلسطينية وعضو 2016الفالوجي، عماد ) 

 م غزة  10/11/2016المجلس التشريعي السابق، مقابلة شخصية بتاريخ 
( مدير مكتب غزة لدي المركز الفلسطيني لسياسات 2016عبد العاطي، صالح) 

 غزة8/11/2016 والدراسات االستراتيجية" مسارات" مقابلة شخصية بتاريخ
( سفير دولة فلسطين سابقا في غانا وعضو جبهة النضال، 2016أبو ضلفه، رفيق) 

 غزة. 9/11/2016مقابلة شخصية بتاريخ 
( عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في قطاع غزة، مقابلة 2016مزهر، جميل) 

 غزة.  10/11/2016شخصية بتاريخ
ة الديمقراطية، مقابلة شخصية ( عضو المكتب السياسي للجبه2016ناصر، صالح) 

 غزة. 9/11/2016بتاريخ 
( مسئول مراسلي تلفزيون فلسطين في قطاع غزة ، مقابلة شخصية 2016خليفة، سمير) 

 . 17/11/2016في مقر تلفزيون فلسطين في غزة بتاريخ 
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 المواقع االلكترونية: .2
 ((www.mofa.pna.psموقع وزارة الخارجية الفلسطينية  
)  83/4/7182قاسم مقالة الدكتور عبد الستار موقع الجزيرة مباشر  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate) 
 www.palestinapedia.netالموسوعة الفلسطينية: 
 (  http://www.raialyoum.com/?p=460413مقال الباحث حسن مليحات ) 
مقابلة تلفزيونية مع الدكتور محمد شتية على تلفزيون  

 (/https://www.facebook.com/PalestineTvفلسطين)
 (.2007موقع ايالف يومية الكترونية تصدر من لندن األربعاء ابريل ) 
وظائف البعثات الدبلوماسية   
(http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=3575) 
مقالة لإلعالمي سمير خليفة  
(https://www.facebook.com/sa.khalifa?fref=ts) 
 (www.mnofal.ps):1995نوفل، 
  http://www.oujdacity.net/national-articleريالجطا د.بالقاسم 
 http://library.islamweb.net 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mofa.pna.ps)/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=3575
https://www.facebook.com/sa.khalifa?fref=ts
http://www.oujdacity.net/national-article%20د.بلقاسم
http://library.islamweb.net/
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 بني رنامج الدراسات العليا املشرتكب
 اإلدارة والسياس  للدراسات العليا وجامع  األقصىي  ميأكاد

 موضوع / تعبئة استبانة ال

ة الماجستير لنيل درج يديكم هذه االستبانة راغباً منكم اإلجابة على كل محاورها، بين الباحث ضعي
اتجاهات النخب السياسية  "الموسومة بََ: عالقات الدولية، عن الدراسةفي الدبلوماسية وال

الدراسة ونتائجها هي ألغراض م"  6132-3991نحو األداء الدبلوماسي الفلسطيني  واإلعالمية
 الصرفندي محمد بسام :باحثإعداد ال،،،،،،،،،،،،،،،،   البحث العلمي فقط.

 الشخصية: سماتال

 :نوع االجتماعي. ال3

 ( أنثى )   ( ذكر )

 . العمر:6

عام   21أقل من -21 (     )  عام 21 أقل من - 38(    )عام  31أقل من  - 41(    )
 عام فاكثر 21)  ( 

 . المؤهل العلمي:1

ماجستير              )       (  )بكالوريوس            (  )دبلوم         (  )
 ( دكتوراه فأكثر

 :. المهنة 4

أعمل في السياسية           )        ( أستاذ جامعي              )       ( (  )
            دبلوماسي   

قطاع خاص     )       (  نائب مجلس تشريعي       (        )إعالمي        ( )
  )       ( أخرى...

 :التعاطف السياسي. 5

)   (  فتح       )   ( حماس      )   ( جهاد إسالمي       )   (  يسار      )   ( مستقل      
 )   ( أخرى

 : قامة خارج البالد. اإل2
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)    (    سنوات 81 أقل من - 2(     ) سنوات   2أقل من  - 7 )    (  سنه فأقل( )   
 سنوات فأكثر 81
 عدد الدول التي قمت بزيارتها: .7

دول     )    (  9أقل من  - 2دول    )     (  2أقل من  - 7)    ( دولة واحدة     )    ( 
 دول فأكثر  81

 
ستبانةفقرات اال  

 الفقرة
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اتباع المنهج العلمي في التخطيط للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظركالمحور األول/ 

8.  
امج برنوفق  تسير الدبلوماسية الفلسطينية

 ومخطط. مكتوب
     

7.  
تعطى الفرصََََة دومًا لجيل الشََََباب المؤهل لزيادة قوة 

 يني.العمل الدبلوماسي الفلسط
     

4.  
تشَََََََارك نخب مميزة سََََََََياسََََََََية وأكاديمية في وضََََََََع 

 الخطط والبرامج للعمل الدبلوماسي الفلسطيني.
     

3.  
تتمتع الدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية بالحنكة السََََََََياسََََََََية 

 والدبلوماسية الكافية
     

2.  
ينشََََََط العمل الدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني أثناء االزمات 

 فقط.
 

     

2.  
سَََََََََََََي الفلسَََََََََََََطيني إلى المبادرة يفتقد العمل الدبلوما 

 واالبتكار.
 

     

2.  
يقع العمل الدبلوماسي الفلسطيني في إطار الفعل ورد 

 الفعل.
     

 تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظركالمحور الثاني/ 
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 الفقرة
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1.  
يخضَََََََع العمل الدبلوماسَََََََي الفلسَََََََطيني إلى منهجية 

 علمية في اختيار العاملين فيه.
     

9.  
سََََََََََََََيََاسََََََََََََََة الثواب والعقََاب في مجََال العمََل  تغيََب

 الدبلوماسي الفلسطيني .
     

81.  
العاملين في السََََََلك الدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني مؤهلين 

 ومدربين بشكل جيد ومميز.
     

88.  
تخضََََََََََََََع آليَات التعين في السََََََََََََََلََك الََدبلومََاسََََََََََََََي 

 الفلسطيني إلى المزاجية والوالءات السياسية 
     

87.  
سََََََََََي الفلسََََََََََطيني بشََََََََََكل يتم تطبيق النظام الدبلوما

 واضح وفق اللوائح والقوانين.
     

84.  
تؤثر القيادة السََََََََََََََياسََََََََََََََية بشََََََََََََََكل عام على العمل 

 الدبلوماسي الفلسطيني.
     

83.  
تتناسََََََََََََب أعداد العاملين في السََََََََََََلك الدبلوماسََََََََََََي 

 الفلسطيني مع زيادة العالقات الخارجية.
     

82.  
خاذ تيتم األخذ بآراء الدبلوماسَََََيين الفلسَََََطينيين عند ا

 القرارات.
 

     

 التباين في مراحل العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظركالمحور الثالث/ 

82.  
تراجع الدور الدبلوماسَََََي لمؤسَََََسَََََات منظمة التحرير 

 م8993عام  بعد قيام مؤسسات السلطة الفلسطينية
     

82.  
نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في إطالق سراح 

 م.8994اتفاقيات أوسلو  األسرى الفلسطينيين ضمن
     

81.  
لم تنجح الدبلوماسية الفلسطينية في اتفاقية واي ريفر 

م في تثبيت مفهوم" األرض مقابل السالم 8991
 بَََََََََََََََََََََ مفهوم االمن مقابل السالم".

     

89.  
 الدبلوماسي الفلسطيني بانتكاسة بعدأصيب العمل 

 م7112عََََََام 
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 الفقرة
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

71.  
الفلسَََََََطينية المتعاقبة اخذت دورها بشَََََََكل الحكومات 

 متساوي في العمل الدبلوماسي.
     

78.  
أثر االنقسََََََََََام السََََََََََياسََََََََََي الفلسََََََََََطيني على العمل 

 الدبلوماسي الفلسطيني.
     

77.  
باعتبار "المسََجد األقصََى من  7182قرار اليونسََكو 

المقدسَََََََََات اإلسَََََََََالمية الخالصَََََََََة" كان نتاج للعمل 
 الدبلوماسي الفلسطيني.

     

 التقييم للعمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظركالمحور الرابع/ 

74.  
دفع الكثير من الََدول العربيََة  8994اتفََاق أوسََََََََََََََلو 

لرفع التمثيل الدبلوماسََََََََََََي الفلسََََََََََََطيني وفتح مكاتب 
 وسفارات فلسطينية على أراضيها.

     

73.  
يوجد محطات عمل لسداء الدبلوماسَََََََََي الفلسَََََََََطيني 

 ميزًا.نجح فيها نجاحًا م
     

72.  
امتلكت الدبلوماسَََََََََََََية الفلسَََََََََََََطينية أدوات فاعلة من 
خاللها عززت المواقف الدبلوماسََََََََية الفلسََََََََطينية في 

 مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

     

72.  
نجح العمل الدبلوماسَََي الفلسَََطيني مع انتفاضَََة عام 

 في اثارة قضايانا الوطنية. 7111
     

72.  
لى ي الحصول عنجح العمل الدبلوماسي الفلسطيني ف

 غير عضو في األمم المتحدة. مراقبدولة 
     

71.  
اسَتطاعت الدبلوماسَية الفلسطينية بناء شبكة عالقات 

 دبلوماسية قوية تخدم القضية الفلسطينية. 
     

79.  
كان للبعثات الدبلوماسَََََََََية الفلسَََََََََطينية دورا هامًا في 

 نشر القضية الفلسطينية في العالم.
     

 يادة فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظرك  ز المحور الخامس/ 

41.  
زيََادة تََدريََب العََاملين في السََََََََََََََلََك الََدبلومََاسََََََََََََََي  

 الفلسطيني يؤثر على فاعلية الدبلوماسية الفلسطينية.
     



   

808 
 

 الفقرة
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

48.  
االسََََََتقرار في السََََََلك الدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني يؤثر 

 بشكل إيجابي على العمل الدبلوماسي الفلسطيني.
     

47.  
العاملين في السَََلك الدبلوماسَََي الفلسَََطيني تزيد خبرة 

 من فاعلية العمل الدبلوماسي الفلسطيني.
     

44.  
توحيد المرجعيات في العمل الدبلوماسََََََي الفلسََََََطيني 

 يسهم في تطويرها.
     

43.  
وضَََََََََع معايير وقوانين الختيار العاملين في السَََََََََلك 

 الدبلوماسي الفلسطيني.
     

42.  
ماسَََََي الفلسَََََطيني يزيد من انشَََََاء معهد للعمل الدبلو 

 فاعلية العاملين في السلك الدبلوماسي.
     

 اهم المعوقات التي تواجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني من وجهة نظركالمحور السادس/ 

42.  
م 8994انشَََاء السَََلطة الفلسَََطينية بعد اتفاق أوسَََلو 

أثر على منظمََة التحرير الفلسََََََََََََََطينيََة بََأنهََا الممثََل 
 شعب الفلسطيني.الشرعي والوحيد لل

     

42.  
يوجد ترهل واضََََََح في الجسََََََم اإلداري والدبلوماسََََََي 

 الفلسطيني.
     

41.  
نقص التَََدريَََب للعَََاملين في المجَََال الَََدبلومَََاسََََََََََََََي 

 الفلسطيني.
     

49.  
ضََََََََََعف الخبرة في العمل الدبلوماسََََََََََي الفلسََََََََََطيني 

 مقارنة بالعمل الدبلوماسي اإلسرائيلي
     

31.  
 الخارجية مقارنة بالوزارات قلة الموازنات المقدمة لوزارة

 األخرى.
     

38.  
غياب الخطط والبرامج التطويرية للعاملين في السََََََلك 

 الدبلوماسي الفلسطيني.
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 قاامة المحكمين

 الجامعة مـــــــاالس م

 زهراألجامعة  أسامة أبو نحل  دأ. -8
 جامعة األزهر ماجد تربان د. -7
 زهراألجامعة  د. عبير ثابت -4
 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. أحمد كلوب -3
 الجامعة اإلسالمية د. طلعت عيسي -2
 الجامعة اإلسالمية د. أيمن أبو نقيرة -2
 الجامعة اإلسالمية د. وليد المدلل -2
 جامعة األقصى د. حسين سعد -1
 جامعة األقصى د. حسن السعدوني -9
 جامعة األقصى د. عمرو أبو جبر -81
 مركز دراسات . حسام زعربد -88

 

 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،

 


