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اإلىداء
إلى موطني الحبيب فلسطين وعاصمتها القدس
إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامي أشواك الطريق
ورسمت المستقبل بخطوط من األمل والثقة..
إلى الذي ال تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل
والدي الحبيب
إلى من تجلّى العطاء أمام قدميها  ..وأعطتني من دمها وروحها ،وعمرها ،حبًا
وتصميمًا ودافعًا نحو غد أجمل
إلى الغالية التي ال نرى األمل إال من عينيها
والدتي الحبيبة
إلى اإلنسانة التي ما فتئت تقابلني مع كل إطاللة جديدة ..
ببسمة جميلة مع إشراقة وجه صبوح بحب وحنان ،وعطف وإيمان إلى الزوجة
التي جعلت من إرضاء هللا غايتها ..وبناء أسرتها  ..هدفها..
إلى رفيقة دربي
زوجتي العزيزة آالء
إلى أبنائي وفلذة أكبادي " حال ،مؤمن  ،جنى "
إلى أزهار النرجس التي تفيض حبًا ،وطفولة ،نقاءً وعطرًا الغاليات والغوالي
ومن تربيت بينهم على أدراج العمر األولى أخواتي وإخوتي إلى من أخذ ببيدي،
ورسم األمل في كل خطوة مشيتها
إلى األصدقاء وزمالئي في العمل الذين تسكن صورهم وأصواتهم أجمل
اللحظات واأليام التي عشتها

ت

شكر وتقدير
عمي
الحمد اهلل أوًال و ًا
أخير عمى نعمائو ..والشكر لو عمى فضمو وآالئو واحسانو ..أف مف ّ
بتوفيقو وكرمو وعطائو إنجاز ىذه الدراسة المتواضعة التي أبتغي بيا وجيو ورضاه ..خدمةً لديني

ووطني.

انطبلقًا مف حديث الحبيبي المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ" :ال يشكر اهلل مف ال يشكر
الناس" ،حاولت جمع الكممات ،ولمممة الجمؿ ورسـ العبارات ،كي أعبر عف عميؽ شكري وتقديري
ألىؿ الفضؿ ممف يستحقوف الشكر والعرفاف ..فمـ أستطيع إيفائيـ حقيـ بالشكر واالمتناف ..فألتمس

منيـ العذر إذ لـ تكف كمماتي بقرد المقاـ.

الشكر والعرفاف إلى مف ال تتسع الصفحات إيفاءه حقو بالشكر واالمتناف ،إلى مف كاف لي نعـ

شكبل
المشرؼ ،باتساع صدره ،وحسف تعاممو ،ووضع لمساتو ،لتخرج ىذه الرسالة بأفضؿ حمة ً

ومضمونا ..إلى األستاذ الدكتور الفاضؿ /عبد الناصر محمد سرور أستاذ العبلقات الدولية –
ً
جامعة األقصى.
وشكري موصوؿ إلى مف شرفت بقبوليـ مناقشة دراستي ،فأثروىا بخبراتيـ بأدؽ المبلحظات،

والتوجييات البناءة لتجويد الدراسة وتحسينيا ،أعضاء لجنة المناقشة:
جيا.
األستاذ الدكتور /جياد شعباف البطش ،مناق ًشا خار ً
داخميا.
والدكتور /خالد رجب شعباف ،مناق ًشا
ً
وال أنسى أكاديمية اإلدارة والسياسة أداميا اهلل منارة لمعمـ والعمماء.

ومسؾ الختاـ كؿ الشكر واالحتراـ لكؿ مف ساىـ ،وكانت لو بصمة في إنجاز ىذا العمؿ

سائبل المولى عز وجؿ
وأخص بالذكر الزميمة /ربا قنوع عمى جيدىا المبارؾ في تقديـ الخدمة ً

جميعا يوـ القيامة.
أف يجعؿ ذلؾ في موازيف حسناتيـ
ً

ث

ممخص الدراسة بالمغة العربية
تيدف ىذه الدراسة التعرؼ إلى مراحؿ تطور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه القدس،

واستعراض محدداتيا وأىدافيا وامكانياتيا ،وتوضيح مدى تأثير جية التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني ،والعقبات

التي واجيت الدبموماسية الفمسطينية وأثّرت عمييا ،وقد استخدمت الدراسة المنيج التحميمي الوصفي والمنيج
وتـ جمع بياناتيا بواسطة المراجع المختصة ،واألساتذة المعنييف.
التاريخيّ ،
وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:

 .1أف عمؿ الدبموماسية الفمسطينية يعيش في دائرة صراع داخمية وخارجية؛ نتيجة ظروؼ االحتبلؿ
التي فصمت األراضي الفمسطينية في الداخؿ والشتات فعاقت عممية التواصؿ ،خاصة مع تزاحـ
ممفات القضية الفمسطينية ،وتراجع دور منظمة التحرير الفمسطينية.

 .2أف التغيرات الدولية واإلقميمية والعربية أثّرت عمى القدس ،فتراجع دورىا نتيجة إغراؽ الدوؿ في
مشاكميا الخاصة ،وأزماتيا الجديدة خاصة بعد ثورة الربيع العربي وتقمب الحكومات.
 .3الخبلفات األيدولوجية بيف الفصائؿ الفمسطينية ما أوجد عراقيؿ في الجيات الممثمة عمى الصعيد
المحمي والدولي ،وتضارب أرائيا ،وغياب دور السفارات الفمسطينية عمى مستوى العالـ نتيجة
التجريـ الدولي والحصار.

 .4التآمر الدولي عمى قضية القدس ومحاولة تصفيتيا لتحقيؽ أىداؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مما
يجعؿ مف الدبموماسية الفمسطينية صعوبة في تنفيذ مياميا.

 .5تزايد الضغوطات العالمية الحالية عمى السمطة الفمسطينية واغراقيا في ممؼ الحصار وتداعيات
سمبا عمى القدس.
االعتداءات المتكررة عمى غزة أثر ً
وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 .1عمى الدبموماسية الفمسطينية التنوع في األساليب اإلقناعية التي تستخدميا لمتأثير عمى الرأي العاـ
الدولي لتعزيز المواقؼ الدولية لصالح القدس.

 .2العمؿ عمى توحيد الخطاب الفمسطيني في جميع الوسائؿ اإلعبلمية ليخرج بصورة ثابتة ومحددة.
 .3ضرورة االىتماـ بالمرجعية السياسية والدينية واالقتصادية وتوحيدىا لما تشكؿ مف ثقؿ عمى
الصعيد السياسي ،ولما ليا مف دور فاعؿ تنفيذ وتحقيؽ تغيرات عمى أرض الواقع.

 .4ضرورة التأكيد عمى البعد األخبلقي والقانوني كونيا أحد أىـ مرتكزات الخطاب الدبموماسي الدولي
لنصرة القضايا المتعمقة بالقدس.

دوليا ،ووضع خطط
ْ .5
أف تقوـ الدبموماسية الفمسطينية بوضع خطة استراتيجية لتعزيز قضايا القدس ً
دوليا.
طويمة المدى وأخرى قصيرة المدى خاصة بقضايا القدس ً

ج

Abstract
This study aims to identify the stages of the Palestinian development
diplomacy in reinforcing the international position towards Jerusalem:It clarifies the
extent of the impact of the Palestinian diplomatic representation and the obstacles
that faced and affected the Palestinian diplomacy. The study used the descriptive
analytical method and the historical method, its data were collected by the competent
authorities and apointed professors.
The study concluded a set of results:
1- The work of Palestinian diplomacy is in the midst of internal and external conflict
as a result of the occupation conditions that separated the Palestinian territories at
home and Diaspora,. It hinders the process of communication, especially with the
contention of the Palestinian cause files and the decline of the role of the Palestine
Liberation Organization.
2- The international, regional and Arab changes have affected Jerusalem, and its role
has been reduced as a result of dumping countries into their own problems and
new crises, especially after the Arab spring revolution and the fluctuation of
governments..
3-The ideological differences between the Palestinian factions have created
impediments on the local and international representative bodies,and their
conflicting opinions: Moreover the absence of the role of Palestinian embassies
worldwide as a result of international criminalization and siege.
4-International conspiracy on the issue of Jerusalem and the attempt to liquidate it to
achieve the objectives of the Israeli occupation, making Palestinian diplomacy
difficult to execute out its tasks.
5-Increasing the current global pressures on the Palestinian Authority and flooding it
in the siege file and the repercussions of the repeated attacks on Gaza have
negatively affected Jerusalem file.
The study reached a set of recommendations
1-Palestinian diplomacy need an urge needof persuasive methods inorder to
influence international public opinion to strengthen international positions in
favor of Jerusalem
2-Work to unify the Palestinian discourse in all media means to emerge in a
consistent and specific manner.
3-The need to pay attention to political, religious and economic reference and to
unify it because of the political weight, its effective role to implement and bring
about changes on the ground
4-The need to emphasize the moral and legal dimension as one of the most important
pillars of the international diplomatic discourse in support of issues related to
Jerusalem.
5-The Palestinian diplomacy should formulate a strategic plan to promote the issues
of Jerusalem internationally, and to develop long and short term plans for the
international issues of Jerusalem..
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الفصل األًل

اإلطار العام للدراصة
ويشتمل عمى:

 المقدمــــــــــــــــــــــــــــة
 مشـــــكمة الدراســـــة
 أىـــــداف الدراســـــة
 متغيـــرات الدراســـة
 أىميــــــة الدراســــــة
 حــــــدود الدراســـــــة
 مــــــنيج الدراســــــة
 مجتمــــع الدراســــة
 أدوات الدراســـــــــــة
 مصـــادر الدارســـة
 مصــطما الدراســة
 الدراسات السـابقة

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:
الدبموماسية ىي إحدى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية منذ القدـ ،حيث إف اإلنساف ال

منفردا ،فاإلنساف كائف اجتماعي بطبيعتو ،حيث يشارؾ في العديد مف العبلقات
يستطيع العيش
ً
والمصالح المترابطة ،ومع اتساع المجتمع وتطوره وانتقالو مف مجتمع الفرد واألسرة ثـ الدولة ،تـ
شكبل
تعزيز العبلقات الثنائية بيف الدوؿ والفاعميف الدولييف في مختمؼ المجاالت حتى أصبحت ً

كبير في مجاؿ العبلقات الدولية.
ودور ًا
دوليا ،وىذا ما منح الدبموماسية أىمية ًا
ً

واذا كانت ممارسة العمؿ الدبموماسي مف أعماؿ السيادة تمارسو الدوؿ المستقمة

مؤسساتيا يمارس بعد قياـ الدولة ،فإف الدبموماسية في حالتنا
طا
المعترؼ بيا ،أي بوصفيا نشا ً
ً
استثناء لمقاعدة ،فيي برزت وتطورت في ظروؼ مختمفة عف نظيراتيا في معظـ
الفمسطينية
ً

أماكف العالـ ،كونيا نشأت في ظؿ عدـ وجود كياف فمسطيني مستقؿ ذي سيادة
(أبو عباه.) 7: 2009،

فعاؿ ُيعد مف الركائز الرئيسية األساسية التي
لذا ،فإف وجود نظاـ دبموماسي فمسطيني ّ
تساىـ في خدمة أىداؼ السياسة الخارجية الفمسطينية وتحقيقيا ،ونقؿ معاناة وواقع وتطمعات
ميما في كسب تأييد المجتمع الدولي،
ًا
الشعب الفمسطيني لمعالـ الخارجي ،كما ُيعد
عنصر ً
وتعزيز الموقؼ الدولي تجاه القضايا الفمسطينية األساسية ،فالنضاؿ السياسي ال يقؿ أىمية عف
النضاؿ العسكري ،وكبلىما يكمؿ اآلخر.
ولما تعد مدينة القدس في أولويات وأجندات المخططات اإلسرائيمية ،لذلؾ تتعرض منذ
َ
سنوات لحممة منظمة وممنيجة واسعة لتغيير ىويتيا الثقافية العربية ،ووجييا الحضاري
والتاريخي والتراثي (اإلسبلمي والمسيحي) مف خبلؿ سف القوانيف العسكرية ،وتنفيذ العديد مف

اإلجراءات الرامية إلى تيميش وطمس معالـ الوجود الفمسطيني في المدينة وفرض األمر الواقع
االستيطاني عمييا.

ػاء عمػ ػػى ذلػ ػػؾ ،تعػ ػػددت أوجػ ػػو واج ػ ػراءات التطييػ ػػر العرقػ ػػي التػ ػػي يوظفيػ ػػا االحػ ػػتبلؿ
وبنػ ػ ً
اإلسرائيمي ،مف أجؿ تغييػر التركيبػة الديمغرافيػة لممدينػة وصػبغيا بالطػابع الييػودي ،فقػد صػادرت
سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية آالؼ الػدونمات المحيطػة بمدينػة القػدس ،وأقامػت عمييػا عػدداً كبيػ اًر

مف الكتؿ االستيطانية الضخمة ،كما َب َنت آالؼ مف الوحػدات االسػتيطانية داخػؿ المدينػة نفسػيا،
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ر مػ ػ ػ ػ ػػف ىوي ػ ػ ػ ػ ػػات الم ػ ػ ػ ػ ػواطنيف الفمس ػ ػ ػ ػ ػػطينييف المقدسػ ػ ػ ػ ػػييف( .ترب ػ ػ ػ ػ ػػاف،
وصػ ػ ػ ػ ػػادرت عػ ػ ػ ػ ػػدداً كبيػ ػ ػ ػ ػ ػ اً

2010ـ.) https://majed1975.wordpress.com،

إف قضية القدس ىي إحدى القضايا المركزية ،وىي حؽ ثابت مف الحقوؽ والثوابت

الوطنية لمشعب الفمسطيني إلى جانب الحقوؽ والثوابت األخرى ،لذا فيي بحاجة إلى تسخير
األدوات المتاحة وتوظيفيا مف أجؿ استعادتيا ،ومف أبرز ىذه األدوات؛ الدبموماسية التي يجب
استثمارىا لتأثير في الموقؼ الدولي ،ومف ىذا المنطمؽ رأى الباحث ضرورة تسميط الضوء عمى
األداء الدبموماسي الفمسطيني ،وأثره في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس ،ومحاولة

الكشؼ عف اإلشكاليات التي تواجيو.

مشكمة الدراسة:
إف ثوابت القضية الفمسطينية ،باعتبارىا قضية أرض اغتصبت ،وقضية شعب ُىجر مف
أرضو واحتمت مقدساتو بما فييا القدس والمسجد األقصى المبارؾ؛ لما لو مف مكانة خاصة في
قمب الشعب الفمسطيني والتي ىي بحاجة إلى تسخير كؿ األدوات واإلمكانيات وتوظيفيا ،وفي

مؤشر لضرورة البحث مف أجؿ التعرؼ
ًا
صدارتيا الدبموماسية لخدمة تمؾ القضية ،مما أعطى
وبناء عميو فإف
إلى دور الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس،
ً
مشكمة الدراسة تتمثؿ في التساؤؿ الرئيس التالي:

" ما دور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز المواقف الدولية تجاه قضية القدس ؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1كيؼ تطور دور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس:
1993-1967ـ؟
 -2ما واقع األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس ؟
 -3ما مدى تأثير جية التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني (منظمة التحرير– السمطة الفمسطينية )
في تعزيز الموقؼ تجاه قضية القدس؟

 -4ما العقبات التي واجيت الدبموماسية الفمسطينية وأثرت في أدائيا؟.
 -5كيؼ يمكف تفعيؿ األداء الدبموماسي الفمسطيني؟
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أىدف الدراسة :
 -1التعرؼ إلى مراحؿ تطور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه القدس مف
خبلؿ الفترة(1993-67ـ).

 -2استعراض محددات وأىداؼ وأدوات وامكانيات الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقؼ
الدولي تجاه قضية القدس؟

 -3توضيح مدى تأثير جية التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني (منظمة التحرير – السمطة
الفمسطينية).

 -4التعرؼ إلى العقبات التي واجيت الدبموماسية الفمسطينية وأثرت عمى أدائيا.
مستقببل.
 -5تقديـ رؤية لتفعيؿ األداء الدبموماسي الفمسطيني
ً

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :يتمثؿ في دور الدبموماسية الفمسطينية.
المتغير التابع :يتمثؿ في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في أنيا تتناوؿ إحدى أىـ القضايا ،والحقوؽ والثوابت الفمسطينية،

ومف ىنا يمكف تقسيـ أىمية الدراسة إلى أىمية نظرية ،وأىمية عممية تطبيقية عمى النحو اآلتي:
األىمية النظرية:

 -1دراسة أىداؼ ومحددات األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية
القدس ،وكشؼ مواطف الخمؿ والقصور في ىذا األداء.

مدخبل لمزيد مف الدراسات التي تتناوؿ األداء الدبموماسي
ألف تكوف
ً
 -2تسعى الدراسة ْ
الفمسطيني تجاه القضايا الرئيسية لمشعب الفمسطيني ،كقضية البلجئيف والقدس ،والحدود،
واالستيطاف.

 -3إثراء المكتبة العربية بإضافة جديدة إلى ميداف الدبموماسية والعبلقات الدولية.
األىمية العممية التطبيقية:
 -1تقديـ مادة عممية ألصحاب االختصاص ،ال سيما في و ازرة الخارجية ودائرة شؤوف المفاوضات
الفمسطينية ،في التعرؼ إلى مواطف القوة وأوجو القصور والخمؿ في األداء الدبموماسي
الفمسطيني تجاه قضية القدس مف خبلؿ نتائج الدراسة ،وبالتالي العمؿ عمى تعزيز نقاط القوة

ودوليا.
قميميا،
ً
محميا وا ً
ومعالجة أوجو القصور والخمؿ بما يخدـ قضية القدس ً
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 -2تقديـ رؤية لتفعيؿ األداء الدبموماسي الفمسطيني لمتأثير عمى الموقؼ الدولي تجاه قضية
القدس.

حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :دراسة األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز المواقؼ الدولية تجاه
قضية القدس.
 -2الحد البشري :أساتذة العموـ السياسية ،والمختصيف في قضية وشؤوف القدس.
 -3الحد الزماني :تناولت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة مف (2017 -1994ـ).

منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى منيجيف ،وىما:
 -1المنيج الوصفي التحميمي :الذي يعرؼ أنو" :أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي لوصؼ
ظاىرة أو مشكمة محددة ،وتصويرىا عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات مقننة عف الظاىرة

أو المشكمة ،وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة " ( الجبوري.) 179: 2012 ،

 -2المنيج التاريخي :ويعرؼ أنو " :ذلؾ البحث الذي يصؼ ويسجؿ ما مضى مف وقائع
وأحداث الماضي ،ويدرسيا ويفسرىا ويحمميا عمى أسس عممية منيجية ودقيقة ،بقصد

التوصؿ إلى حقائؽ وتعميمات تساعد في فيـ الحاضر عمى ضوء الماضي والتنبؤ
بالمستقبؿ" ( عسكر ،وآخروف1992 ،ـ ،ص .) 105
ويرى الباحث أف المنيجيف السابقيف يخدماف أىداؼ الدراسة مف خبلؿ وصؼ األحداث

وسياسيا) ،بالتالي يظير دور الدبموماسية الفمسطينية في
يخيا
ً
وتتبعيا وتحميميا بصورة عميقة (تار ً
تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس.

مجتمع الدراسة:
يتمثؿ في أساتذة العموـ السياسية ،والدبموماسييف الفمسطينييف ،والمختصيف في قضية

القدس ،والباحثيف في مراكز الدراسات والبحوث المختصة بالقدس وقضيتيا.

مصادر الدراسة:
اعتمد الباحث عمى المصادر خبلؿ إعداد الدراسة ،وتتمثؿ في الكتب ،والمراجع،

والدوريات ،والمواقع اإللكترونية ،والدراسات السابقة.
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مصطمحات الدراسة:
 -1الدبموماسية" :مجموعة المفاىيـ ،والقواعد ،واإلجراءات ،والمراسـ ،والمؤسسات ،واألعراؼ
الدولية التي تنظـ العبلقات بيف الدوؿ ،والمنظمات الدولية ،والممثميف الدبموماسييف ،بيدؼ
خدمة المصالح العميا (األمنية واالقتصادية) والسياسات العامة ،ولمتوثيؽ بيف مصالح الدوؿ

بواسطة االتصاؿ ،والتبادؿ ،واجراء المفاوضات السياسية ،وعقد االتفاقيات ،والمعاىدات
الدولية " (الكيالي.) 662 :2012 ،

 -2الموقف الدولي :يقصد بو " الحافز المباشر الناشئ مف البيئة الخارجية في فترة زمنية
معينة ،والذي يتطمب مف صانع السياسة الخارجية التصرؼ بشكؿ معيف لمتعامؿ معو "
(حسيف :2007 ،نت ).

التعريف اإلجرائي " :الحافز المباشر الناشئ مف البيئة الخارجية في فترة زمنية معينة والذي
يتطمب مف صانع السياسة الخارجية الفمسطينية التصرؼ بشكؿ معيف لمتعامؿ معو "

الدراسات السابقة:
لقد استعرض الباحث ( )17دراسة سابقة )9( ،دراسة تتعمؽ بالدبموماسية ،منيا ()6
دراسات محمية )2( ،دراسات عربية ،أما الدراسات المتعمقة بموضوع القدس فقد بمغ عددىا ()5

دراسات ،منيا ( )3محمية )2( ،دراسات أجنبية ،واعتمد البحث في عرضو لتمؾ الدراسات
مبتدئا مف عاـ  2015حتى عاـ 2001ـ ،وىي عمى
الترتيب الزمني مف األحدث إلى األقدـ
ً
النحو التالي:

أول :الدراسات المتعمقة بالدبموماسية:
ً
 )1الدراسات المحمية:
 -1دراسة صالحات (5112م)" :دور الدبموماسية الفمسطينية في التأثير عمى مواقف
وسياسات التحاد األوروبي تجاه عممية التنمية السياسية في فمسطين 5112 -5112م"

ىدفت الدراسة إلى بياف تأثير الدبموماسية الفمسطينية عمى مواقؼ االتحاد األوروبي،

ودوره تجاه عممية التنمية السياسية في فمسطيف ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

واستخدـ المقابمة كأداة لمدراسة .خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا:

 تمكنت الدبموماسية الفمسطينية مف تحقيؽ بعض النجاحات عمى صعيد تطوير الموقؼاألوروبي السياسي والتنموي تجاه فمسطيف ،برغـ عدة عوامؿ ضعؼ لدييا.
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 عدـ مقدرتيا عمى التأثير عمى االتحاد األوروبي نحو تطوير مواقفو النظرية إلى مواقؼعممية ،تتمخض عنيا سياسات فعمية يطبقيا االتحاد األوروبي لدعـ التنمية السياسية عمى

طريؽ تحقيؽ وتجسيد الدولة الفمسطينية المستقمة.
ومن توصيات الدراسة:
 -ضرورة تطوير أداء الدبموماسية الفمسطينية ،وتفعيمو تجاه االتحاد األوروبي وزيادة الكادر

الفمسطيني العامؿ في االتحاد األوروبي وتدريبو جيداً ،وتوفير المصادر البلزمة لتفعيؿ دوره

ىناؾ.

 وضع خطة دبموماسية فمسطينية واضحة المعالـ والخطوط تجاه االتحاد األوروبي تشمؿاألىداؼ ،والوسائؿ ،واآلليات ،وتتناسب مع حجـ االتحاد األوروبي وأىميتو.
 -5دراسة الغريز (5112م)" :دور الدبموماسية الشعبية في تعزيز الموقف الدولي تجاه
نموذجا 5112 -5118م"
القضية الفمسطينية " وفود التضامن الدولية إلى قطاع غزة
ً

ىدفت الدراسة إلى مناقشة دور الدبموماسية الشعبية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه

القضية الفمسطينية (2008ـ –  ،)2013استخدـ الباحث المنيج التاريخي ،والمنيج الوصفي
التحميمي ،ومنيج تحميؿ النظـ ،والمنيج االستشرافي ،واستخدـ المقابمة كأداة لمدراسة.
وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 ساىمت الدبموماسية الشعبية في تحريؾ الموقؼ الدولي عمى المستوييف الرسمي والشعبيلموقوؼ بجانب القضية الفمسطينية.
 تمكنت مف تشكيؿ رأي عاـ عالمي أثناء مرور القضية الفمسطينية في منعطفات حادةكعدواف 2008ـ ،وعدواف 2012ـ ،والحصار "اإلسرائيمي" المفروض عمى قطاع غزة،
وعممت عمى تسويؽ مظمومية الشعب الفمسطيني وقضيتو لدى دوؿ العالـ والمجتمع

الغربي.

ومن توصيات الدراسة:
 العمؿ عمى رسـ السياسة الخارجية بالعمؿ ،وادراج الدبموماسية الشعبية ضمف التخطيطاالستراتيجي لتنفيذ السياسة الخارجية الفمسطينية مف خبلؿ استغبلؿ الدبموماسية الشعبية

وتطويعيا في ذلؾ ما أمكف.

 -ضرورة قياـ الحكومة الفمسطينية بتشكيؿ دائرة خاصة لبلىتماـ بالدبموماسية الشعبية.
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 -2دراسة سحويل (  5112م)" :مستقبل التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في ظل إشكالية
الدولة ومنظمة التحرير الفمسطينية "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ مستقبؿ التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني في ظؿ إشكالية

الدولة ومنظمة التحرير ،وبياف ظروؼ نشأة التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني ،وكيفية تطوره،

والجية المختصة بو ،ومعرفة مدى توافقو مع القوانيف واألعراؼ الدبموماسية ،ومدى تأثير قبوؿ
فمسطيف دولة غير عضو ،وتأثير االنقساـ السياسي عمى التمثيؿ الدبموماسي ،وقد استخدـ
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،ومنيج تحميؿ النظـ ،واستخدـ المقابمة كأداة لمدراسة.

وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 أف فمسطيف ممثمة بمنظمة التحرير بوصفيا حركة تحرر وطني ىي شخص مف أشخاصالقانوف الدولي ،وبالتالي ىي الجية المختصة بالتمثيؿ الدبموماسي لدى الفمسطينييف.

 أف االنقساـ الفمسطيني أضر بالمشروع الوطني الفمسطيني وبالدبموماسية الفمسطينية ،حيثمنقسما ومفرقًا ،وأف الدبموماسية الفمسطينية لـ تتمكف في مفاوضات
أظير الشعب الفمسطيني
ً
مدريد وواشنطف مف تحقيؽ أي إنجاز يذكر بسبب التعنت " اإلسرائيمي " واالنحياز األمريكي
" إلسرائيؿ ".
ومن توصيات الدراسة:
 ضرورة إعادة االعتبار لمنظمة التحرير كونيا اإلطار الجامع ،وأف تكوف الدائرة السياسيةفييا ىي الجية المخولة بتمثيؿ الشعب الفمسطيني في المحافؿ الدولية ،شريطة أف يتـ إعادة

بنائيا عمى أسس ديمقراطية وطنية واالستفادة مف المصالحة الفمسطينية في إظيار الشعب

موحدا.
الفمسطيني ،ونظامو السياسي أماـ المجتمع الدولي
ً

 والعمؿ عمى تعزيز اإلنجازات السياسية والدبموماسية عمى المستويات كافة. -2دراسة باجس (5111م) ":الدبموماسية العامة الفمسطينية بعد النتخابات التشريعية
الثانية

ىدفت الدراسة إلى توضيح دور الدبموماسية العامة الفمسطينية بيف قريناتيا مف أنواع

حاليا مف الدبموماسية العامة الفمسطينية،
الدبموماسية األخرى لموصوؿ إلى تصور لما ىو قائـ ً
وما يجب أف يكوف عميو الوضع لتحقيؽ األىداؼ القصوى التي يستطيع ىذا النوع مف
الدبموماسية تحقيقيا ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الكيفي لتتبع الدراسات التي تحدثت عف
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الدبموماسية العامة نظرًيا ،وعف بعض النماذج التطبيقية لدوؿ احترفت ىذا النوع مف الدبموماسية
ولجأت إلى التحميؿ المقارف ،وأسموب دراسة الحالة ،واستخدمت المقابمة واالستبانة.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 أف جيود الفمسطينييف في تفعيؿ دبموماسيتيـ العامة ما زالت تقميدية ،ولـ ترؽ إلى مستوىتفعيؿ الخيوط .

 أف حدوث نوع مف التغيير في الدبموماسية العامة مع االنتخابات التشريعية الثانية اتسـبطابع مزدوج بيف اإليجابية والسمبية ،وأف المأموؿ مف الدبموماسية العامة ليس تحرير

األرض ،بؿ زيادة الوعي بالقضية الفمسطينية ،ومحاولة إيجاد نقطة قوة جديدة لمشعب
الفمسطيني في المحافؿ الدولية.
ومن توصيات الدراسة:
 محاولة ربط الدبموماسية الرسمية بقرينتيا العامة ،مف خبلؿ تبني الدبموماسية الرسمية لروايةعالميا مف الدبموماسية العامة.
فمسطينية ،موحدة في نشرىا
ً

 وضرورة توحيد الخطاب الفمسطيني الخارجي عمى الثوابت الفمسطينية ،حتى في ظؿاالنقساـ ،وليكف الشعار (صوت واحد ،شعب واحد  ..ميما اختمفت اآلراء والرؤى ).

 -2دراسة توام (5111م)" :النشاط الدبموماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانون
الدولي والعالقات الدولية :التجربة الفمسطينية "

ماىية التأثير الذي أحدثو النشاط الدبموماسي لحركات
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى
ّ
التحرر الوطني في بنية القانوف الدولي ،والعبلقات الدولية بشكؿ عاـ ،وبما يخدـ مصالحيا
بشكؿ خاص ،وكيؼ حصمت عمى تمؾ المكاسب ،واستفادت منيا في خدمة مطالبيا؟ واستخدـ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلى جانب المنيج التاريخي ،والمنيج المقارف ،والمنيج

القانوني.

وقد خمصت الدراسة إلى:
 أف النشاط الدبموماسي لحركات التحرر الوطني أثر في أنساؽ العبلقات الدولية التي باتتحركات التحرر مف ضمف شخوصيا المعتبريف.

 أثّر انفتاحيا ،وتعاطييا مع األشخاص الدولييف اآلخريف عمى مبادئيا األساسية دافعة بيا إلىتبني أساليب أقؿ راديكالية.
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 -6دراسة عيوط (5111م)" :الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات الفمسطينية –
اإلسرائيمية " وأثرىا عمى تحقيق الدولة المستقمة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مبلمح الدبموماسية الفمسطينية ومرتكزاتيا في

المفاوضات مع " إسرائيؿ " وتتبع العممية التفاوضية عبر حقبة زمنية استمرت أكثر مف 18
عاماً ،لموقوؼ عمى النظرية الفمسطينية في التفاوض التي تشكمت بعد أعواـ عديدة مف التفاوض

مع "اإلسرائيمييف" وقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي ،ومنيج المقارنة ،والمنيج التاريخي،
ومنيج حؿ الصراعات.

وخمصت الدراسة إلى:
 أف المفاوض الفمسطيني لـ يستطع تغيير الحقائؽ عمى األرض إال بشكؿ طفيؼ ،واعتمدبشكؿ أساسي عمى ما تطرحو " إسرائيؿ " مف تغيرات تخص تصوراتيا الخاصة ،أكثر مف

االعتماد عمى قدرة المواقؼ الفمسطينية عمى إجبار " إسرائيؿ " عمى إحداث تغييرات،
 لـ يستطع ضبط االستراتيجيات ،والسياسات ،والتكتيكات التفاوضية الفمسطينية معالمرجعيات الوطنية الفمسطينية نتيجة لمموقؼ التفاوضي الضعيؼ.

ومن توصيات الدراسة:
 العمؿ عمى محاولة إدارة الصراع مف خبلؿ التوجو إلى المجتمع الدولي ،والقوى الفاعمة،ومحاولة بناء بنية تحتية فكرية تجرـ "إسرائيؿ" عمى المستوى الدولي ،وتكرس الحقوؽ

الفمسطينية.
 ضرورة استغبلؿ التغير اإلقميمي عمى المستوى العربي ،وتعميؽ المفاوضات في إطار تؤديإلى تدخؿ الواليات المتحدة ،والمجتمع الدولي بصورة مؤثرة.

 )5الدراسات العربية:
 -1دراسة الحياري (5119م)" :الدبموماسية األردنية تجاه األزمات الشرق أوسطية :فمسطين
والعراق ولبنان 5116 -5111م "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الدبموماسية األردنية تجاه األزمات الشرؽ أوسطية ،وتحديداً

أزمة انتفاضة األقصى 2000ـ ،وحرب العراؽ 2003ـ ،وحرب لبناف 2006ـ ،وتوضيح
العوامؿ التي تقؼ خمؼ مواقؼ األردف الدبموماسية تجاه تمؾ األزمات ،وقد استخدمت الباحثة

المنيج التاريخي والمنيج التحميمي.
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وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 أف األردف بالرغـ مف قمة موارده وصغر حجمو ،وموقعو الجغرافي في منطقة غير مستقرة إالميما تجاه األزمات المحيطة ،وأف الدبموماسية األردنية كانت
أنو استطاع أف يمعب ًا
دور ً
العامؿ األوؿ في الحفاظ عمى المصالح الوطنية لؤلردف في مثؿ تمؾ الظروؼ غير المستقرة.

وأوصت الدراسة باآلتي:
 بضرورة استمرار األردف عمى ذات النيج في دبموماسيتو تجاه القضايا المحيطة مف أجؿاالستمرار في حفظ مصالح األردف الوطنية.

ثانياً :الدراسات المتعمقة بالقدس:

 )1الدراسات العربية:
 -1اليزايمة ،محمد عوض (1989م) بعنوان :القدس في الصراع العربي اإلسرائيمي
ىدفت الدراسة إلى بياف تاريخ مدينة القدس واألىمية الدينية ليا لمديانات السماوية
الثبلث ،وبياف المواقؼ اإلسرائيمية تجاه المدينة المقدسة واجراءاتيا في تيويد المدينة وقرار
ضميا ،وما ردود األفعاؿ العربية عمى اإلجراءات اإلسرائيمية .وقد استخدـ الباحث المنيج
التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي ،سواء مف خبلؿ جامعة الدوؿ العربية أو استراتيجيات
العمؿ العربي المشترؾ والصعوبات التي تواجيو ،مع بياف المواقؼ العالمية مف قضية مدينة

القدس ،وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات في مجالت متعددة:

 المجاؿ الدبموماسي حيث دعا الباحث ،إلى عدـ المراىنة عمى الحموؿ السممية وكشؼ النقابعنو وتعرية المواقؼ اإلسرائيمية الرافضة لمسبلـ ،وأف تقوـ الدوؿ العربية بتنسيؽ جيودىا
ضمف خطة مدروسة مع عدـ إغفاؿ البعد اإلسبلمي لدعـ الموقؼ العربي.

 في المجاؿ االقتصادي ومف أبرز ما دعا ليا الباحث ،استخداـ الموارد العربية كالبتروؿ فيالمعركة ضد إسرائيؿ ،وفرض المقاطعة العربية عمى الشركات التي تتعامؿ معيا ،والتنسيؽ
بيف الدوؿ العربية في اإلمكانيات التي تمتمكيا.

 في المجاؿ الفكري والثقافي ،دعا الباحث إلى التركيز عمى الحؽ العربي اإلسبلمي المسيحيفي مدينة القدس ،والتركيز عمى عنصر الشباب ،واعداده ألي مواجية قادمة مع إسرائيؿ.
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 في المجاؿ العسكري ،اإلعداد لممجيود الحربي العربي ،كونو واجب مقدس ،وأف الحؿالعسكري في قضية فمسطيف أمر ممكف.

 في المجاؿ اإلعبلمي ،التأكيد عمى الحؽ التاريخي العربي في المدينة وتنفيذ حجج الييودومطالبتيـ بأف فمسطيف وطف قومي ليـ.

 وقد انتيي الباحث باختيار الجياد كحؿ لتحرير األراضي العربية المحتمة في فمسطيف ومفضمنيا مدينة القدس.
 -5دراسة الخصاونة ،محمد سامي (1999م) بعنوان :قضية القدس في إطار التسوية
السياسية لمصراع العربي اإلسرائيمي " 1998 – 1928

ىدفت الدراسة لتناوؿ قضية مدينة القدس ،في إطار التسوية السياسية لمصراع العربي،
بيدؼ تشخيص العناصر والتفاعبلت البنيوية والوظيفية ،وتحميؿ تطور ومضموف مستويات
التسوية المختمفة ،واستقراء معطيات الصراع ،وبناء رؤية استشرافية لمبلمح المستقبؿ ،حيث
وسياسيا والتعرؼ عمى
وقانونيا
يخيا
ً
ً
سعى الباحث إلى إثبات الحؽ العربي في مدينة القدس ،تار ً

صدقية الق اررات الدولية في التعامؿ مع ىذا الحؽ ،ومدى تأثره باألمر الواقع عمى األرض

ووضع تصور لييكميات مفاوضات الوضع الدائـ بشأف مدينة القدس ،واستخبلص تحميؿ
لممشاىد المستقبمية المطروحة ،وقد ركز الباحث في دراستو عمى الموقفيف الفمسطيني واإلسرائيمي
مف مدينة القدس.
حيث استخدـ الباحث المنيج التاريخي لتأصيؿ موضوع البحث وتحميميا ،كما استخدـ
وبشكؿ رئيسي ،منيج تحميؿ النظـ ،وكذلؾ المنيج االستقرائي مف أجؿ استقراء معطيات
الصراع ،وبناء رؤية استشرافية لممبلمح المستقبمية لو ،وقد انتيت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 االرتباط التكويني لقضية القدس بالكيانية الفمسطينية والييودية ،يجعؿ مف الصعوبة تخميالطرفيف عف أىدافو في مدينة القدس ،األمر الذي يترؾ خياريف لممستقؿ :استمرار الصراع
وتفويض جيد السبلـ ،أو لجوء أحد الطرفيف أو كمييما ،إلى استراتيجية إدارة الصراع عمى
ببل ،يمكنيما مف تحقيؽ
أمبل في حدوث تغيير مستق ً
مدينة القدس ،واحتوائو بدالً مف تسويتوً ،
أىدافيما.
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 -2عمر ،زيد فييم (5111م) بعنوان" :القدس في مشاريع التسوية السممية لمصراع العربي
اإلسرائيمي : " 5111 – 5111

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قضية الصراع العربي اإلسرائيمي حوؿ مدينة القدس،

في ضوء الوضع القانوني والدولي لممدينة ،مف خبلؿ عرض أىـ الق اررات الدولية المتعمقة بيا،

واالتفاقيات الموقعة بيف الجانبيف العربي واإلسرائيمي ،ومواقؼ األطراؼ المعنية واإلقميمية
والدولية مف ىذه الق اررات ،ومدى تأثير ىذه األطراؼ في عممية السبلـ.
تأثير عمى عممية السبلـ،
وقد خمصتت الدراسة إلى أف قضية مدينة القدس ىي األكثر ًا
وكانت حاضرة في اتفاقيات السبلـ بيف األطراؼ العربية مع إسرائيؿ ،وىذا تأكيد عمى أف مصير

دور لؤلطراؼ العربية األخرى ،كما
مدينة القدس ال يتحدد بالطرؼ الفمسطيني فقط ،بؿ يستمزـ ًا
دور أكبر مف الجانبيف األمريكي واألوروبي ،بالضغط عمى إسرائيؿ لموصوؿ إلى حؿ،
يستمزـ ًا

حيث يرى الباحث أف الحؿ العسكري ىو السبيؿ السترداد مدينة القدس.
 )5الدراسات األجنبية:

 -1دراسة حمد ،أحمد جميل (  ) Hamad, 2002بعنوان " :القدس والسياسات المتعمقة
بالتسوية في الشرق األوسط" .

رسالة دكتوراه.

Jerusalem and the politics of settlement in the Middle East
ىدفت الدراسة إلى استعراض تطورات المواقؼ الفمسطينية تجاه مدينة القدس ،حتى

الوصوؿ إلى مرحمة التفاوض ،وقد استعرض الباحث تطور الموقؼ األردني ،مف الرغبة في
التوسع بعد إنشاء الدولة األردنية ،كذلؾ عبلقتو بمدينة القدس منذ قرار الوحدة وبعد االحتبلؿ

اإلسرائيمي لممدينة حتى اتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ ،كما استعرض الباحث مواقؼ الدوؿ

اإلسبلمية والعربية مف مدينة القدس ،كذلؾ المواقؼ الدولية منيا ،حيث استخدـ الباحث المنيج
التاريخي باستعراض التطورات المتعمقة بموضوع البحث ،كما استخدـ المنيج التحميمي في

دراستو.

وقد توصمت الدراسة إلى :
 أف مف أسباب عدـ الوصوؿ في مباحثات السبلـ إلى حؿ نيائي ،ىو تأجيؿ التفاوض فيالقضايا األساسية ومنيا قضية مدينة القدس.

 -ضرورة العودة لمتفاوض حوليا ،وفؽ مقترحات التسوية المتعمقة بيا وأف تقوـ القوى العالمية
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المؤثرة بدعـ ىذه الجيود ،والتي كاف تركيزىا أثناء المراحؿ األولى مف مباحثات السبلـ،

ىو الوصوؿ إلى إنياء الصراع بأي وسيمة ،واحبلؿ حالة مف السبلـ بيف أطراؼ النزاع
عمى حساب الوصوؿ إلى تسوية نيائية كاممة.

 -5دراسة رايتر ،اسحق "اسحق ( ) Reiter – 5118بعنوان  :القدس ودورىا في
التضامن اإلسالمي

Jerusalem and Its Role in Islamic Solidarity.
ىدفت الدراسة إلى بياف دور مدينة القدس ،كرمز مركزي ديني سياسي ،ويتعامؿ كذلؾ

مع المسارات التي يجري فييا استخداـ المقدسات والرموز الدينية في الصراع والنضاؿ السياسي،

لذلؾ فيو يدرس األىمية الدينية لدى المسمميف تجاه مدينة القدس وارتباطيا بالتطمعات السياسية

أيضا ببيف روايات الطرفيف
لمفمسطينييف والمطالب العربية واإلسبلمية فييا ،وأف الكاتب يقارف ً
العربي واإلسرائيمي ،وكذلؾ مسألة اإلنكار المتبادلة بيف الييود والمسمميف حوؿ قدسية مدينة

ئيسيا لتحقيؽ السبلـ ببيف العرب
القدس ،حيث يبيف الكاتب أف العامؿ الديني يقؼ عائقًا ر ً
والمسمميف وتأثير ذلؾ عمى الوصاية األردنية الياشمية عمى المقدسات اإلسبلمية في مدينة
القدس ،وقد خمص الكاتب إلى أف الخروج مف ىذا المأزؽ ،ىو باتباع الطرؽ السياسية لموصوؿ

إلى تفاىمات مقبولة بيف الطرفيف حوؿ مدينة القدس واالبتعاد عف المعضمة الدينية.
تعقيب عمى الدراسات السابقة (الفجوة البحثية):

وجد الباحث فجوة بحثية ليست بسيطة عند استعراض الدراسات السابقة حيث ركزت كؿ

منيا عمى مجاؿ ،أو موضوع معيف غير ذلؾ الذي تناولتو ىذه الدراسة ،فقد ناقشت دراسة صبلحات
(2015ـ) دور الدبموماسية الفمسطينية في التأثير عمى مواقؼ االتحاد األوروبي وسياساتو تجاه
عممية التنمية السياسية في فمسطيف ،وتناولت دراسة الغريز (2015ـ) دور الدبموماسية الشعبية في

تعزيز الموقؼ الدولي تجاه القضية الفمسطينية ،وتطرقت دراسة سحويؿ (2014ـ) مستقبؿ التمثيؿ

الدبموماسي الفمسطيني في ظؿ إشكالية الدولة ،ومنظمة التحرير الفمسطينية ،وتناولت دراسة
باجس(2011ـ) الدبموماسية العامة الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،أما دراسة

تواـ(2011ـ) فقد ناقشت النشاط الدبموماسي لحركات التحرر الوطني ،وأثره في القانوف الدولي
والعبلقات الدولية ،وتطرقت دراسة عيوط (2011ـ) إلى أثر الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات

الفمسطينية "اإلسرائيمية" عمى تحقيؽ الدولة الفمسطينية المستقمة.
ىذا عمى صعيد الدراسات المحمية التي تناولت موضوع الدبموماسية ،أما الدراسات

العربية ،فقد ناقشت د ارسة عناف (2014ـ) دور الدبموماسية الدولية في تدعيـ العبلقات الدولية
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وتعزيز حقوؽ اإلنساف ،وتناولت دراسة بودردابف (2009ـ) دور الدبموماسية غير الرسمية في

تنفيذ السياسة الخارجية ،في حيف درست دراسة الحياري (2009ـ) الدبموماسية األردنية تجاه

أزمات الشرؽ األوسط.
أما الدراسات العربية المتعمقة بموضوع القدس فقد ناقشت دراسة ىزايمة ( 1989ـ)

وضع القدس في الصراع العربي اإلسرائيمي ،أما دراسة الخصاونة(1999ـ) فقد ناقشت قضية
القدس في إطار التسوية لمصراع العربي اإلسرائيمي ،وتناولت دراسة البدور(2006ـ) السياسة

اإلسرائيمية تجاه القدس ،أما دراسة فييـ(2011ـ) القدس في مشاريع التسوية السممية لمصراع
العربي اإلسرائيمي.
أما الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع القدس فقد ناقشت دراسة حمد (2002ـ)

القدس والسياسات المتعمقة بالتسوية في الشرؽ األوسط ،أما دراسة رايتر (2008ـ) القدس
ودورىا في التضامف اإلعبلمي.
يتبيف مف االستعراض السابؽ أف الدراسة الحالية  -دراسة الباحث -تختمؼ عف الدراسات
السابقة مف حيث اآلتي:
 أنيا تدرس األداء الدبموماسي الفمسطيني ،ودوره في التأثير في الموقؼ الدولي تجاه قضيةالقدس ،وأف جميع الدراسات السابقة سواء كانت محمية أـ عربية أـ أجنبية لـ تربط بيف

العمؿ الدبموماسي وقضية القدس.
 أف الدراسة الحالية تناولت واقع األداء الدبموماسي الفمسطيني ودوره في تعزيز الموقؼ الدوليتجاه قضية القدس ،حيث حاولت الد ارسة معرفة مدى وجود خطط وبرامج وامكانات،
ووسائؿ ،وأدوات كافية لدى الدبموماسية الفمسطينية يستطيع مف خبلليا تعزيز الموقؼ الدولي

تجاه قضية القدس ومدى استخداميا بالشكؿ المطموب والمناسب.

 عممت الدراسة عمى بياف مدى امتبلؾ واستخداـ أعضاء السمؾ الدبموماسي الفمسطينيالحنكة السياسية ،والدبموماسية ،والقانونية الكافية لتعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس

وتوضيح مدى تأثير االنقساـ السياسي الفمسطيني ،وجية التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني

(منظمة التحرير ،السمطة الفمسطينية) عمى األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ

الدولي تجاه قضية القدس ،باإلضافة إلى الكشؼ عف مواطف القوة ومواطف الخمؿ والقصور
في األداء الدبموماسي الفمسطيني تجاه قضية القدس ،ثـ تقديـ رؤية وتصور لتطوير األداء
الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس.
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الفصل الثاني:

هفاىين ًأمناط الدبلٌهاصية ًهنجزاتيا
ًهعٌقاتيا حنٌ قضية القدس

ويشتمل عمى :
المبحث األول :مفاىيم وأنماط الدبموماسية ومنجزاتيا ومعوقاتيا نحو
قضية القدس
المبحث الثاني :نشأة وتطور الدبموماسية الفمسطينية بين عامي 1962
– 1992م

المبحث األول

مفاىيم وأنماط الدبموماسية ومنجزاتيا ومعوقاتيا نحو قضية القدس
تمييد
تُعد الدبموماسية إحدى وسائؿ االتصاؿ الميمة التي تعاطت معيا البشرية عمى مر
العصور ،وتطورت مع التغيرات المجتمعية التي تبرز عبلقات ومعاىدات واتفاقيات ومفاوضات
ذات طابع محمي أو إقميمي أو دولي ،لتكوف مف مخرجاتيا حموؿ واشكاليات ،بصرؼ النظر
عف مدى قبوليا لجميع األط ارؼ أو رفضيا لمكثير مف القضايا العالقة ،فيي حاضرة عمى

الساحة الرسمية الدولية ،وتأخذ بعيف االعتبار في إطار الق اررات السيادية التي تحتاج إلى

إجماع أممي مف قبؿ المنظمات والجمعيات العالمية.

كبير ،مع التطورات والتغيرات االجتماعية والسياسية
اىتماما ًا
ولذلؾ أخذت الدبموماسية
ً
المتبلحقة في دوؿ العالـ ،وخاصة بعد حركة النيضة التي شيدتيا أوروبا ،وأشار في ىذا
المجاؿ "سيراكوسا" مع انييار الممكية – التي كانت تزعـ حقيا اإلليي في الحكـ -أماـ األنظمة
الممكية الدستورية ،والجميورية ترسخ أكثر فأكثر إنشاء السفارات ،والمفوضيات في جميع أنحاء
أوروبا ،ومع نياية القرف التاسع عشر تبنى العالـ بأسره الدبموماسية عمى الطريقة األوروبية.

افدا
(سيراكوسا )14 : 2015،ومف ثـ توالت البعثات الدبموماسية في جميع أنحاء العالـ لتكوف ر ً
أساسيا في تشكيؿ العبلقات السياسية بيف الدوؿ.
ً

وفي ىذا الفصؿ عرض الباحث مفاىيـ الدبموماسية مف ناحية لغوية واصطبلحية
أف تتوافر فييا ،ومراحميا التاريخية الممتدة
وأنماطيا المختمفة ،ووظائفيا والضوابط التي ينبغي ْ
بدءا مف عاـ ( 1917حتى 2017ـ) متضمنة منجزاتيا عمى الساحة الفمسطينية واإلشكاليات
ً
تواجييا.
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أولً :مفاىيم الدبموماسية
 -1المفيوم المغوي:
ىي كممة يونانية اشتقت مف كممة (دبموـ) أو (دبموف) ومعناىا طبؽ أو طوى أو ثنى،

وكانت تختـ جميع جوازات السفر ورخص المرور عمى طرؽ االمبراطورية الرومانية ،وقوائـ

المسافريف والبضائع عمى صفائح معدنية ذات وجييف مطبقيف ومخيطيف بطريقة خاصة،
فاتّسعت الكممة حتى شكمت الوثائؽ الرسمية غير المعدنية( اخميس.)1 : 2011 ،
وتعرؼ بأنيا" :أساليب التعامؿ بيف الدوؿ ،وىي صفة تخص التمثيؿ السياسي لمببلد
وشؤونيا الخارجية لدى الدوؿ األجنبية"( معجـ المعاني:2010،نت) .
وطبقًا لقاموس "أكسفورد " لمغة اإلنجميزية بأنيا" :تصريؼ شؤوف العبلقات الدولية عف
طريؽ المفاوضات "(الياشمي.)101: 2003،
 -5المفيوم الصطالحي:
نتيجة لتطور العموـ اإلنسانية والحياتية توسع مفيوـ الدبموماسية في الدوؿ األوروبية

والدوؿ العربية ،بحيث أصبح لكؿ دولة بصمتيا الخاصة بيا في تعريؼ الدبموماسية ،ولذا
تعددت وجيات النظر واآلراء حوؿ مفيوـ الدبموماسية نستعرض أبرزىا:

ىي" :فف وضع السياسة الخارجية لمدولة موضع التنفيذ ،وادارة العبلقات الدولية عمى
طريؽ التفاوض" ( اإلقداحي.)12 :2010،
ويراىا آخرون بأنيا" :فف إدارة الشؤوف الدولية ألمر يتطمب دقة المبلحظة والقدرة عمى
التوجيو واإلقناع" ( فياض.)107:2013 ،
فيما يرى الدكتور مأمون الحموي بأنيا ":ممارسة عممية لتيسير شؤوف الدولة الخارجية،
كما ىي عمـ وفف ،لما تتطمبو مف دراسة عميقة لمعبلقات القائمة بيف الدوؿ ومصالحيا
المتبادلة"( .فياض. )185: 2013 ،
ويعرفيا "أرنست ستاو" بأنيا ":تطبيؽ الحيمة ،والذكاء في إدارة العبلقات الرسمية بيف
الحكومات والدوؿ المستقمة"(.شمبي،)29:1997،
بينما يرى شارل كالفو بأنيا ":عمـ العبلقات القائمة بيف مختمؼ الدوؿ ،والمنبثقة عف

مصالحيا المتبادلة ،وعف مبادئ القانوف الدولي ،ونصوص المعاىدات ،واالتفاقيات".

( فوؽ العادة.)2 :1973،
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أما الشامي فيعرفيا بأنيا" :عممية سياسية ترتبط مباشرة بإدارة ،وتوجيو العبلقات الخارجية

لمدوؿ ،والشعوب بما يخدـ مصالحيا ،وىي تجعؿ العبلقات الدولية في مستواىا السياسي القائـ
عمى مجموعة القواعد واألعراؼ الدولية اليادفة إلى تنظيـ التعامؿ بيف أشخاص القانوف الدولي،

وتبايف الحقوؽ ،والواجبات ،وااللتزامات ،وامتيازات ىؤالء األشخاص مع تبايف شروط عمميـ

،ووظائفيـ اليادفة لمتوفيؽ بيف المصالح المتباينة سواء أكاف ذلؾ في زمف السمـ ،أو في زمف

الحرب" ( .الشامي.)36: 2007،

تعقيبا عمى التعريفات السابقة يرى الباحث ،أف مفيوـ الدبموماسية يتميز بالمرونة التي
ً
تضبطيا معايير تبرزىا الظروؼ والمواقؼ المستجدة ،مما تؤدي إلى فرض إجراءات وسياسات
تحكميا قواعد ذات ثقؿ في تنظيـ العبلقات بيف جميع األطراؼ ،وتتوج في المعاىدات

والمؤتمرات واالتفاقيات الناجمة عف المباحثات والحوارات المتبادلة بيف األفراد والدوؿ.
ثانيا :أنماط الدبموماسية
ً

تعددت أشكاؿ وأنماط الدبموماسية في مجاؿ العموـ السياسية والعبلقات الدولية ،مف

حيث الشكؿ والمحتوى وطبيعة اليدؼ ،لذا رّكز الباحث عمى النماذج األكثر استخداماً عمى
الساحة الفمسطينية وأبرزىا:
 -1الدبموماسية الشعبية:
يظير ىذا النوع في مختمؼ التوجيات التي تتخذىا الدولة تجاه رعاياىا ،فقد تمارسيا في

جوانب ووسائؿ محدودة ،فيي طبيعة ذات جزئية ،ومف األمثمة عمى ذلؾ "دبموماسية البنج بونج"
بيف الصيف والواليات المتحدة وقد تكوف ذات طبيعة كمية عندما تمارسيا في شكؿ يومي مف قبؿ

كؿ المؤسسات( الغندور.)13:2015 ،
 -5دبموماسية األزمات:

غالبا في الصراعات والحروب التي تتعرض ليا الشعوب والدوؿ مف خبلؿ :تطور
تعمؿ ً
األزمات مف منظور عقائدي لممبادئ والقيـ والمعتقدات ،واستخداـ أسموب اإلثارة الدعائية،
واستمرار التركيز عمى وسيمة التيديد في التفاوض ،وتصعيب ميمة التفاوض الدبموماسي وتقوـ

عمى مبدأ شرعية األمر الواقع ،وفي حاؿ ضعؼ دور األمـ المتحدة ( الغندور.)15:2015،
 -2دبموماسية التحالفات:

ىي التي تقوـ وتستند عمى التحالؼ الخارجي عمى أساس وجود دوافع يمكف تحديدىا

عف طريؽ :التحالؼ الخارجي الذي قد ينتج فقط عف الرغبة في تحقيؽ مكاسب ذات طبيعة
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قصوى مف الظروؼ الدائمة ،أو أف يكوف بيدؼ الردع أو الدفاع وحده دوف التخمي عف القيـ
السياسية ،أو قد يكوف سبب التحالؼ ذا طبيعة داخمية كالخوؼ مف انييار النظاـ السياسي

(الغندور.)16:2015 ،
ويرتبط العمؿ الدبموماسي في عمؿ البعثات الرسمية مف خبلؿ مقرات خاصة وتتمثؿ

وظائفيا في اآلتي ( اتفاقية فينا لمعبلقات الدبموماسية1961 /4/18 ،ـ):

 وظائؼ تمثيمية ،تتمثؿ بشكؿ أساسي في تنفيذ الدولة الموفدة لدولة المضيفة ،وتمثيؿ حكومةالدولة الموفدة والتحدث باسميا والسير عمى مراقبة االلتزاـ باالتفاقيات الموقعة بيف الدوؿ.
 حماية مصالح رعاياىا في الدوؿ المضيفة ،ضمف الحدود التي يقرىا القانوف الدولي ،وحمايةمصالح الدولة األـ والمصالح المشتركة.

 استطبلع األحواؿ والتطورات في الدوؿ المضيفة ،بجميع الوسائؿ المشروعة ،وتقديـ التقاريرالبلزمة عنيا إلى حكومة الدولة الموفدة ،حيث تقوـ البعثات الدبموماسية بدراسة مظاىر

الحياة الداخمية لمدوؿ المضيفة ،كما تدرس السياسة الخارجية ليذه الدولة ،وانعكاس األحداث

الدولية عمى الحياة الداخمية لمدولة المضيفة.

 وظائؼ تفاوضية ،تتمثؿ في التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة ،وذلؾ بيدؼ التوصؿإلى اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية ،وتعزيز التعاوف بيف الدولتيف في مختمؼ

المجاالت.

 تعزيز العبلقات الودية بيف الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لدييا ،إلنماء عبلقاتيااالقتصادية والثقافية والعممية.

 -2الدبموماسية الدائمة أو الثنائية:
وتعرؼ بأنيا" :الممارسة الدبموماسية الثنائية األطراؼ ،أي ما بيف الدولة الموفدة،

والدولة المستقمة ،والتي تمارس مياميا عبر بعثات دبموماسية تقميدية ،بمعنى أنيا تقوـ بذلؾ

عبر سفارات دائمة معتمدة في الخارج ،وقد نظمت مياـ ىذه البعثات ،ورعيت حضاناتيا،
وامتيازاتيا بما يتماشى مع حسف تأديتيا لمياميا ،عمى أفضؿ وجو مف خبلؿ اتفاقية فينا

لمعبلقات الدبموماسية في عاـ 1961ـ " (.العجرمي.)44:2011،
 -2دبموماسية القمة:

أيضا الدبموماسية المباشرة ،وىي التي تعمؿ كوسيمة لوضع حموؿ جذرية ،أو
يطمؽ عمييا ً
أيضا تساعد في اتخاذ ق اررات سريعة في قضايا ُممحة بيف دولتيف أو
اتفاقيات ميمة بيف الدوؿ ،و ً
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أكثر ،مف خبلؿ تنظيـ لقاءات بيف زعماء الدوؿ بما لدييـ مف صبلحيات ،وقدرات واسعة

يساعد في توفير الوقت والجيد ،التخاذ الق اررات الميمة ،كما يتـ عقد لقاءات بيف رؤساء الدوؿ
أنفسيـ مف خبلؿ المؤتمرات التي يعقدونيا ،بصفتيـ أصحاب القرار السياسي ،وخطط السياسات

الخارجية لدوليـ ،ألنيـ يتخذوف الق اررات السياسية المشتركة التي تتناسب ومصالحيـ المراد
تحقيقيا(السامرائي.)230:2011،

 -6دبموماسية البعثات الخاصة:
ويقصد بيا البعثات الخاصة ،أو البعثات المؤقتة :وىي التي تمثؿ الدولة في دولة أخرى

برضى تمؾ الدولة لمعالجة مسائؿ معينة ،أو ألداء َميَ ّمة محددة ،وذلؾ وفقًا لمفقرة ( )1مف
المادة األولى مف المشروع األوؿ التفاقية البعثات الخاصة المعقودة عاـ (1969ـ) ممحؽ رقـ

عرفتيا المادة األولى ،بأنيا" :بعثة مؤقتة تمثؿ الدولة ،وتوفدىا دولة لدولة أخرى
( ،)7حيث ّ
برضاىا لمعالجة مسائؿ محددة ،أو تؤدي لدييا ميمة محددة ،وقد زادت أىمية ىذا النوع مف
نظر لتزايد العبلقات الدولية ،واتساع مجاالتيا ،وكثرة تعقيداتيا،
البعثات في السنوات األخيرة؛ ًا
والتي تيدؼ إلى تنمية العبلقات الودية بيف األمـ ميما اختمفت أنظمتيا السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية" ( .الفتبلوي.)34:2010،

 -7الدبموماسية الوقائية:
وىو الذي يضمنو تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة األسبؽ (بطرس غالي) المرفوع إلى

مجمس األمف بتاريخ (17يونيو 1992ـ) ،بناء عمى دعوة مجمس األمف المتضمنة في بيانو

المؤرخ في (31يناير 1992ـ) لدى اختتاـ اجتماعو الذي ينعقد ألوؿ مرة في تاريخو عمى
مستوى رؤساء الدوؿ والحكومات ،والذي ينص عمى اتصاؿ مصطمحات الدبموماسية الوقائية
وصنع السمـ ،وحفظ السبلـ ،أحدىا باآلخر بصورة ال تتجزأ ،ألنيا دبموماسية تعمؿ إلى منع

نشوء المنازعات بيف األطراؼ ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحوليا إلى صراعات ،ووقؼ

انتشارىا في حاؿ وقوعيا(غالي.) 2: 199،
 -8دبموماسية المنظمات الدولية:

غالبا بطابع
وقد تعد وفؽ منطؽ العمؿ األقرب لمدبموماسية البرلمانية ،حيث تمتاز ً
الديمومة واالستم اررية عبر بعثات الدوؿ الدائمة لدى المنظمات الدولية ،وتخضع لقواعد ثابتة
مستمدة مف القانوف األساسي لممنظمة ،والموائح الداخمية لييئاتيا العامة ،وتقاليد العمؿ

فيو(النور ،)25 : 2016،كما تمتاز بعبلقاتيا الواسعة مع أشخاص دولييف آخريف مثؿ،
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عبلقاتيا ببعضيا البعض ،أو مع دوؿ أعضاء أو غير أعضاء فييا ،ومع حركات تحرير

ومنظمات دولية خاصة(أبو عباه.)55:2009،
 -9الدبموماسية الثقافية:

وفعاؿ بيف مختمؼ الشرائع ،وتوظيؼ األرضية
ىي التي تيدؼ إلى إيجاد حوار حقيقيّ ،
المشتركة لترسيخ السبلـ العادؿ ،واالبتعاد عف كؿ أشكاؿ التطرؼ ،والعنؼ بيف الدوؿ ،فيي
جيود دبموماسية تيدؼ إلى إحداث تغيير إيجابي في تصورات الدوؿ عف غيرىا ،وما يرتبط

تغير في أنماط سموكيا تجاه الدوؿ األخرى ،وتعزيز قبوؿ الشعب لثقافة الدولة
بذلؾ مف ّ
األخرى ،مما يساعد عمى خمؽ حالة إيجابية لسياسة الدولة خارج حدودىا ،وتوفير مناخ مبلئـ
إلقامة عبلقات مستقرة ،وروابط ودية مع الشعوب ،والنظـ السياسية األخرى لتحقيؽ األىداؼ

المشتركة( رشداف والموسي.)224:2005،
 -11الدبموماسية القتصادية:

ىي التي تستخدـ العامؿ االقتصادي في التعامؿ السياسي ،وعادة ما تتـ مف قبؿ الدوؿ
المتقدمة أو الغنية مع الدوؿ النامية( عباه ،)60:2009،وذلؾ مف خبلؿ عقد اتفاقيات اقتصادية

مشتركة لتحقيؽ مصالح تختص بالببلد ،وبالفعؿ عقد الحكومة الفمسطينية منذ اتفاقية اوسمو عدد

سمبا عمى االقتصاد المحمي لسمطة الفمسطينية ،باألخص
مف االتفاقيات االقتصادية التي أثرت ً
االرتباطات المشتركة بيف االقتصاد الفمسطيني واالقتصاد اإلسرائيمي.

تعقيب:
يمكف القوؿ أف أنماط الدبموماسية كثيرة ومتجددة ،نتيجة لتطور األداء الدبموماسي الذي
إيجابا عمى العممية الدبموماسية ،مما يؤدي إلى إبداع في ىذا المجاؿ الذي تعمؽ في
ينعكس
ً
أساسيا لجميع
افدا
العبلقات الدولية والسياسات الدولية وتفرعاتيا الكثيرة ،حيث أصبح ر ً
ً

تنوعا عمى المستوى المحمي والدولي ،وقد تدمج نمط
اإلنجازات النظرية والعممية ،التي تشيد ً
أحادي وثنائي أو أكثر لتحقيؽ أىدافيا ومصالحيا المرادة.

ثالثًا :شروط العمل الدبموماسي
مف أجؿ ممارسة النشاط الدبموماسي البرلماني بشكؿ أكثر موضوعية ومينية يجب

توافر مجموعة مف الشروط ومنيا( :غندورة.)19:2012،
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 التعرؼ عمى األنظمة الداخمية واإلجرائية ،وحسف استخداميا في تطوير في العبلقاتالبرلمانية عمى المستوييف اإلقميمي والدولي.

 توسيع دائرة االنفتاح عمى مختمؼ التوجيات والرؤى الحضارية الجديدة والمتطورة ،والبعدعف التعصب الديني والعقائدي.

 العمؿ بشكؿ أفضؿ ،إلشراؾ مختمؼ أطياؼ المجتمع وقواه الحية في بمورة المواقؼ ،وتوزيعودوليا ،مف خبلؿ إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في نشاطات العمؿ
وطنيا
األدوار
ً
ً
البرلماني مف خبلؿ عقد الندوات واألياـ الدراسية.
 تعزيز الوعي بطبيعة المواقؼ السياسية الوطنية الرسمية وأىدافيا ومغزاىا وعبلقتيا بالقضاياالوطنية والدولية

 تحري الموضوعية والمينية عند اختيار أعضاء السمؾ الدبموماسي ،وتشكيؿ الوفودالبرلمانية ،ووضع الخطط المناسبة لضماف مشاركة فاعمة لموفود المشكمة لمتمثيؿ في

المؤتمرات والقاءات الدولية.

 جعؿ العمؿ الدبموماسي في خدمة فصائؿ الديمقراطية ودعميا ،وتكريس مبدأ حقوؽ اإلنساف،وتعزيز الحريات األساسية ،وحرية الرأي والتعبير كمقومات حضارية في المجتمعات

المعاصرة.

 العمؿ عمى بمورة المواقؼ ،وتوحيد طرؽ العمؿ ،مف حيث األىداؼ في إطار مف التكامؿواالنسجاـ مع الدبموماسية الرسمية لمدولة.

 العمؿ بموضوعية ومينية ،لتقوية عبلقات الصداقة والتعاوف الثنائية والمتعددة األطراؼ،وتطوير سبؿ التقارب والتفاىـ لجمع وجيات النظر المتباينة وتعزيز مصداقية الرؤى المتطابقة.

ويمكف تحقيؽ العمؿ الدبموماسي في المياـ المرتبطة في تحقيق الوظائف التالية:
 -1وظيفة التفاوض :وىي مف أىـ وظائؼ الدبموماسي ،قيامو بالتحاور والتفاعؿ بيدؼ
التوصؿ إلى نقاط لمتبلقي تؤدي التفاؽ ،أو تسوية أو ىدنة ،أو صمح بما يحقؽ مصمحة
مشتركة بيف دولتو ودولة أخرى( النواجحة.)72:2016،
الممثؿ لحكومة دولتو ،وىو ال
 -2وظيفة التمثيل :وىي التي يقوـ بيا المبعوث الدبموماسي ُ
أف يقدـ احتجاجات أو استفسارات إلى
يفعؿ ذلؾ فقط في المناسبات الرسمية فقط؛ بؿ لو ْ
الحكومة المضيفة ويبرز سياسة حكومتو إلى الدولة المضيفة( عبد الفتاح.)8:2015،
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 -3وظيفة جمع المعمومات :وىي مف أىـ الواجبات األساسية عمى الدبموماسي وىو تقديـ تقارير
إلى حكومتو عف األحداث السياسية وعف أوضاعيا والقضايا المرتبطة بيا ،فيو عيف دولتو

التي تنظر بيا وأذنيا وألسنتيا ( عبد الفتاح .)8:2015،

 -4وظيفة العالقات العامة :وىي تقوـ بدور ميـ ومؤثر في دعـ العمؿ الدبموماسي بالسفارات
والقنصميات العامة ،ويعد العمؿ اإلعبلمي أحد مياـ الدبموماسية ،حيث يؤثر ُك ًبل منيما في

اآلخر بشكؿ إيجابي( اليوـ السابع :213،نت)

 -5وظيفة الحماية :وتشمؿ عدة مياـ عديدة :أوليا رعاية مصالح الدولة المرسمة ،ورعاياىا في
الدولة المضيفة بما في ذلؾ األشخاص االعتباريوف ،كالشركات والوكاالت ،وثانييا مراقبة
تنفيذ المعاىدات االقتصادية والتجارية والثقافية ،وغيرىا مف االتفاقيات المعقودة بيف الدولتيف،

وثالثيا القياـ بالمعامبلت القنصمية المرتبطة باألحواؿ الشخصية والمدنية كتوثيؽ العقود،

والتوكيبلت ،والشيادات الرسمية ،وخبلؼ ذلؾ مف المعامبلت ( النواجحة.)73 :2016 ،

 -6وظيفة اإلدارة :ىي المياـ التي تقع عمى عاتؽ رئيس البعثة في ترتيب وتنظيـ الترتيبات
واإلجراءات المتعمقة بالعمؿ الدبموماسي عمى الصعيد الداخمي والخارجي.
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المبحث الثاني

نشأة وتطور الدبموماسية الفمسطينية بين عامي 1993 – 1914م
شيدت الدبموماسية الفمسطينية تغيرات وتطورات نوعية طرأت عمييا منذ تأسيسيا منظمة
التحرير الفمسطينية عاـ (1964ـ) ،وحتى وقتنا الحالي؛ نتيجة الظروؼ السياسية واالجتماعية

عمى الصعيد المحمي والخارجي ،ويمكف استعراضيا عمى النحو اآلتي:

أول :الدبموماسية الفمسطينية بين عامي  1979 – 1962م
ً
أف
شعر الشعب الفمسطيني بأخطار اليجرة الييودية الجدية مطمع القرف العشريف ،ومنذ ْ
تممست قواه الوطنية مخططات االستيطاف ،وأفكار الترانسفير ،وسيناريوىات االقتبلع ،والتيجير
بعد إطبلؽ وعد بمفور وصؾ االنتداب البريطاني ،لـ يتوقؼ عف المقاومة والتصدي والمواجية

دفاعا عف أرضو ،ووطنو وسيادتو بكؿ الوسائؿ ،واألساليب ،واألدوات المتاحة لديو ،كالكفاح
ً
المسمح ،واالنتفاضة الشعبية ،والنضاؿ السياسي ،والعصياف المدني ،والعمؿ الدبموماسي وفقاً
لظروؼ كؿ مرحمة نضالية ،وامكانياتيا ،ومتغيراتيا (فياض.)279:1999،

عندما انعقد مؤتمر القمة العربي األوؿ في القاىرة في (1964 /1/13ـ) تقرر تكميؼ
أحمد الشقيري لبلتصاؿ بالدوؿ العربية والشعب الفمسطيني لموصوؿ إلى القواعد السميمة لتنظيـ

مستفيدا مف الدعـ
الشعب الفمسطيني ،وتمكينو مف تحرير وطنو ومصيره ،فقاـ الشقيري
ً
المصري ،بتنفيذ جوالت في مناطؽ التجمعات الفمسطينية ،واعتماد الميثاؽ الوطني الفمسطيني،
والنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،وعقد مؤتمر فمسطيف بالقدس في

ممثبل لمفمسطينييف اعتبروا أعضاء المجمس الوطني األوؿ،
(1964/5/28ـ) ،بحضور()422
ً
وأعمف خبللو عف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة أحمد شقيري(أبو ستة.)119:2007،

وكاف اليدؼ مف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ىو الدفاع عمى ثوابت القضية الفمسطينية،

واعادة حقوقيا المسموبة.

ومف أىـ المؤسسات التي تكونت منيا المجمس الوطني الفمسطيني وىو أعمى سمطة
في المنظمة ويمثؿ المجمس النيابي التشريعي ،وىو الجية التي تضع السياسات العامة والخطط،
وتتابع أداء قيادة المنظمة وتحاسبيا ،ويتكوف مف مندوبي الفصائؿ الفدائية الفمسطينية ،وممثمي

أف ينعقد مرة كؿ سنة،
االتحادات النقابية والطبلبية والمستقميف ،وكاف يفترض في ىذا المجمس ْ
لكف عدـ وجود جيات مضيفة تسمح لو بحرية القرار ولقيادتو بحرية الحركة ،وعدـ سيولة
َض َعؼ مف فرص اجتماعاتو ،كما
تجميع الممثميف المشتتيف في مواطف الشتات الفمسطيني ،أ ْ
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تأثرت مصداقية المجمس التمثيمية لمشعب الفمسطيني بشكؿ كبير عندما أخذت قيادة المنظمة

تُدخؿ عناصر كثيرة موالية تحت بند المستقميف ،وتضخمت أعداد أعضاء المجمس مف مائة سنة
(1968ـ) إلى أكثر مف خمسمائة في الثمانينيات ،حيث فقد المجمس مع الزمف قدرتو عمى
الرقابة والمحاسبة والمتابعة ،وتحولت اجتماعاتو إلى مظاىر احتفالية أكثر منيا ممارسات
تشريعية ،وتتحمؿ قيادة المنظمة مسئولية تحويؿ المجمس إلى ىذه الحالة "المريحة ليا" التي

جعمت منو أداة بيدىا وليس العكس(الموسوعة الفمسطينية ،)121-94 :1984 ،مع األخذ بعيف

االعتبار أف الدبموماسية الفمسطينية كانت في ىذه الفترة تعكس الروح الثورية والكفاح المسمح،
فكاف الشغؿ الشاغؿ ىو توفير الدعـ العسكري والمادي لممقاتميف ،مما طغى عمى الدور
الدبموماسي التي أخذت الطابع الشكمي(العربي:2015،نت).

وكاف مف أىـ محطات المجمس الوطني (جمستو الثانية عشر) (القاىرة  9-1يوليو
1974ـ) الذي أقر فييا البرنامج السياسي المرحمي (برنامج النقاط العشر) حيث أقر ألوؿ مرة

أف يكوف الكفاح المسمح وسيمة رئيسية لمتحرير وليست الوحيدة ،والمجمس الوطني الػ( 19الجزائر
 15 -12نوفمبر 1988ـ) الذي أعمف دولة فمسطيف ،واعترؼ ألوؿ مرة بقراري مجمس األمف
( )242و( ،)338والمجمس الوطني الػ 21الذي انعقد في غزة في مايو (1996ـ) وقرر حذؼ
جميع البنود المعادية لمكياف الصييوني مف الميثاؽ الوطني الفمسطيني (شاىيف1989 ،ـ)

شعبيا ،ودخوؿ وخروج عدد مف المنظمات
إال أف المجمس الوطني الفمسطيني المنتخب
ً
الفدائية الفمسطينية ،ووجود عدد مف المنظمات الفدائية الفمسطينية التي تمثؿ أنظمة عربية معينة
وتمتزـ بسياساتيا ،وتتأرجح عبلقاتيا بالمنظمة وفؽ عبلقات النظاـ العربي نفسو ،وظيور قوى

إسبلمية فمسطينية تتمتع بحضور شعبي واسع (حماس والجياد اإلسبلمي) ورفضيا االنضماـ
إلييا وخسارة المنظمة لقاعدة وجودىا في األردف إثر أحداث (1970ـ1971-ـ) ،ولقاعدتيا في
لبناف إثر االجتياح "اإلسرائيمي" سنة 1982ـ ،وتراجع قدرتيا عمى التفاعؿ مع الحياة اليومية
لمفمسطينييف في الخارج ،ودخوؿ المنظمة في مسار التسوية السممية ،وتوقيعيا اتفاقات أوسمو

شديدا في الشارع الفمسطيني ،الذي وجدت قطاعات كبيرة منو أف
نقساما
ً
سنة 1993ـ ،أوجد ا ً
رسميا عف ( )%77مف أرض
المنظمة لـ تعد تمثؿ طموحاتو وال ىمومو ،بعد أف تنازلت
ً
فمسطيف لمكياف اإلسرائيمي ونبذت الكفاح المسمح ،وتشكيؿ السمطة الفمسطينية في مناطؽ الضفة
والقطاع ،نقؿ مركز الثقؿ في قيادة المنظمة إلى سمطة الحكـ الذاتي ،وىمش دور المنظمة

السياس ،كما أضعؼ بشكؿ كبير فعالية مؤسساتيا المختمفة باإلضافة إلى تمركز السمطات في
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يديو ،وعدـ تشجيع استقرار ونمو مؤسساتيا وقياميا بدورىا وممارسة صبلحياتيا ،أفرغ كثي اًر مف
مؤسساتيا مف محتواىا( مركز المعمومات الفمسطيني:2011،نت).

يما عمى صعيد القضية الفمسطينية ،إثر ىزيمة الدوؿ
ًا
وقد شيد عاـ (1967ـ)
تطور م ً
العربية في حرب (1967ـ) ،واحتبلؿ ما تبقى مف فمسطيف ،وكاف ليذه اليزيمة وقع كبير في

قيادة منظمة التحرير الفمسطينية ،التي وجدت نفسيا في موقؼ حرج ،بعد ىزيمة الدوؿ العربية،
وظيور الفصائؿ الفمسطينية ومقاومتيا المسمحة إلسرائيؿ(مؤسسة شييد فمسطيف ،نت) ،فقامت

التنظيمات الفمسطينية المسمحة بالعمؿ الفدائي لتجاوز اليأس الذي سعى االحتبلؿ لفرضو عمى

الفمسطينييف ،فجاءت المقاومة إثباتًا لوجود الفمسطينييف(الجيوسي ،)78:1987،مما دفعتيـ
طبيعة ظروفيـ وضآلة مواردىـ ،وعزلتيـ الكاممة ،إلى البدء في مقاومة االحتبلؿ.

(أبو عامر.) 1216 :2006،

كبدت الصياينة خسائر فادحة نص اًر
وكانت معركة الكرامة في ( 21أذار 1968ـ) التي ّ
معنوياً لممقاومة الفمسطينية ،فاندفع عشرات اآلالؼ لمتطوع لمقتاؿ ،وقد تطور العمؿ الفدائي

الفمسطيني مف ( )11عممية شيرًيا سنة (1967ـ) إلى ( )279عممية شيرًيا في األشير األولى
مف عاـ (1974ـ) (صالح.)97:2016،

كبير
تطور ًا
ًا
ولقد تقدمت الدبموماسية الفمسطينية بصورة واضحة ،فقد شيد عاـ (1969ـ)
عمى الساحة الدولية ،وأثرت بشكؿ فعاؿ لصالح الشعب الفمسطيني ،فكسبت تأييد أكثر مف مئة

دولة ،وفي مقدمتيا االتحاد السوفيتي ،ودوؿ المنظومة االشتراكية ،ودوؿ عدـ االنحياز في
القارات اآلسيوية ،واألوروبية ،واإلفريقية ،واألمريكية ،وعدد كبير مف المؤسسات الدولية،

واألحزاب ،واالتحادات ،والتجمعات الشعبية ،والنقابية ،والثقافية ،واالجتماعية لصالح القضية

الفمسطينية(أبو عفيفة.)207:2007،

وظير العمؿ الدبموماسي الفمسطيني عمى الساحة الدولية بعد قرار مجمس الجامعة

العربية في دورتو المنعقدة في سبتمبر عاـ (1971ـ) ،بإيفاد مبعوثيف عف منظمة التحرير
لمعمؿ في المكاتب اإلعبلمية لمجامعة العربية في الدوؿ األجنبية ،حيث تـ إيفاد

ممثميف فمسطينييف في كندا ،والب ارزيؿ ،وبريطانيا ،وألمانيا ،وسويسرا ،واليند ،والسنغاؿ ،وفرنسا،

وايطاليا (عبداهلل.)25:2007،

وقد شدد البرنامج السياسي لممنظمة عمى إضفاء صفات ثورية عمى السمطة الوطنية

تتويجا لمنضاؿ بكافة الوسائؿ وعمى رأسيا
التي ستقاـ بعد التحرير ،مف منطمؽ أنيا ستأتي
ً
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تكز لبلستمرار في النضاؿ مف أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية
الكفاح المسمح ،وستكوف مر ًا
الديمقراطية المنصوص عمييا في ق اررات المجالس الوطنية السابقة ،بالرغـ مف أف فصائؿ الثورة
الفمسطينية في ظؿ موازيف القوى القائمة (آنذاؾ) لـ تكف في وضع يسمح ليا بتحرير األرض

(خمؼ.)224-223 :1978 ،

فقد أسس ىذا البرنامج بداية مرحمة جديدة لمعمؿ الدبموماسي في منظمة التحرير
الفمسطينية ،فقد تمكنت مف تحقيؽ مكاسب سياسية عمى الصعيديف العربي والدولي ،مما أثر

عمى مكانة المنظمة.

وسخرت منظمة التحرير عمميا العسكري لخدمة جيودىا وأنشطتيا الدبموماسية ودعميا

،لتعزيز الموقؼ الدولي تجاه القضية الفمسطينية ،ومف ذلؾ إمداد منظمة التحرير لعدد مف دوؿ

العالـ الثالث ،والحركات الثورية بالسبلح والتدريب لممرجعيات الدينية ،والحركات

الماركسية(حزب تورة) المعارضة لمشاه اإليراني وجبية التحرير في السمفادور ومسممي جنوب
تايمند ،والمؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا وغيرىا ،مف أجؿ كسب مواقفيا مف األمـ المتحدة

والمنظمات اإلقميمية التي تحسب عمييا (جيممبور.)1980 :262-264،
وقامت المنظمة بإنشاء عبلقات فردية وجماعية مع دوؿ أوروبا الغربية منذ منتصؼ

السبعينات ،مف خبلؿ المشاركة في "الحوار العربي -األوروبي" ضمف وفد عربي تحت إطار
منبر لتأسيس
جامعة الدوؿ العربية ،وحرصت فييا المنظمة بشدة عمى استثمار ىذا الحوار كونو ًا

عبلقات دبموماسية في أوروبا الغربية لخدمة القضية الفمسطينية(عريقات.)74:1992،

وقد شيدت ىذه الفترة تثبيت منظمة التحرير لمكتب تمثيمي ليا في موسكو ،والحصوؿ

عمى تأييد روسي إعبلمي دبموماسي عقب مجزرة تؿ الزعتر عاـ(1976ـ) (انكيزيس25-27،

 .)1985:وكاف ليا محاوالت جادة لفتح مكتب في الواليات المتحدة لكنيا فشمت.

وقد شيد عاـ (1978ـ) توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيف الجانب اإلسرائيمي والجانب

المصري ،حيث اتفؽ فييا الطرفاف عمى االنسحاب اإلسرائيمي مف سيناء ،وتطبيع العبلقات
بنودا تخص القضية الفمسطينية ،وتعد أوؿ اتفاقية
المصرية  -اإلسرائيمية وتتضمف في أجزائو ً
تعاقديا مع إسرائيؿ.
في تاريخ الصراع العربي -اإلسرائيمي ،توقع فييا دولة عربية اتفاقًا
ً
وكاف رد منظمة التحرير الفمسطينية ،رفضيا لنتائج اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعمؽ
بالجزء الذي يتناوؿ :الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما استبعد موضوع القدس عف المباحثات

المصرية ( بدر.)106 ،
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ويرى الباحث أف كامب ديفيد لـ تحقؽ آماؿ ومطالب الفمسطينييف المشروعة ،بالرغـ

مف الجيود الدبموماسية التي بذلتيا منظمة التحرير الفمسطينية ،إال أف التحديات الدولية أكبر
منيا بكثير.
وكثّفت المنظمة نشاطيا اإلعبلمي والدبموماسي في األوساط الشعبية األوروبية ،والقت

أقر مؤتمر القمة األوروبية بالبندقية عاـ
ً
تجاوبا لدى األحزاب اليسارية األوروبية ،حيث ّ
(1980ـ) بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ،ودعا إلى إشراؾ منظمة التحرير في
جميع الجيود إحبلؿ السبلـ ،فيما عرؼ بالمبادرة األوروبية (عبد الرحمف.)124:1990،

كما برز في ىذه المرحمة أىمية العمؿ الدبموماسي في توفير الشرعية الدولية لمنضاؿ

وسياسيا(.فياض ،)83:2001،كما استخدمت األدوات االقتصادية
الوطني الفمسطيني عسكرًيا
ً
في دبموماسيتيا ،فسخرت التجارة والزراعة والصناعة مف خبلؿ تزويد بعض الدوؿ اإلفريقية
بالمعمومات الزراعية ،والخبراء المختصيف في ىذا المجاؿ والمجاالت األخرى ،وتوقيع جممة مف

االتفاقيات االقتصادية مع بعض الدوؿ كينيا عاـ (1981ـ) ،وتوغوا وأوغندا عاـ
(1986ـ)،والسنغاؿ وزيمبابوي ،مف أجؿ كسب تأييد العواصـ اإلفريقية مف جية ومواجية
البعثات الدبموماسية "اإلسرائيمية" مف جية أخرى ،األمر الذي أدى إلى طرد بعض البعثات

الدبموماسية "اإلسرائيمية "مف بعض الدوؿ اإلفريقية ( أبو عفيفة.)2000: 254-225،

ثانيا :الدبموماسية الفمسطينية بين عامي 1992 -1979م
ً
وقعت اتفاقية معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية في واشنطف عاـ 1979ـ ووقع عمييا

الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيمي مناحـ بيغف ،وشيدىا رئيس الواليات

المتحدة جيمي كارتر،وبعد خروج منظمة التحرير الفمسطينية وقواتيا المسمحة مف بيروت بعد
االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ (1982ـ) ،والتطورات السياسية التي أضاقت عمى القيادات

الفمسطينية في الشتات "بدأت قيادة (ـ .ت .ؼ) الفمسطينية تتعاطى مع نيج التسوية ومبادرات
إيمانا منيا أف ىذه المبادرات صادقة وفاعمة ،وأف مجرد قبوؿ (ـ.ت.ؼ) بيا
السبلـ ،ليس
ً
سيؤدي إلى قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة ،بؿ حتى تحافظ عمى وجودىا كتجسيد لمكيانية
واليوية الفمسطينية وعدـ شطبيا والغائيا مف الخريطة السياسية (سامي.)20:2008،

واندلعت االنتفاضة األولى عاـ (1987ـ) التي مثّمت تحوًال في معادلة الصراع ،ألنيا

نبعت مف الداخؿ الفمسطيني المحتؿ ،مف خبلؿ نيوض جماىيري شامؿ لمشعب ،التحـ مع
الطميعة التي تزايدت قدراتيا النضالية وخبراتيا كما وصفيا مراسؿ ياباني بأنيا" :تضـ جميع
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ابتداء مف ابف السابعة حتى ابف السبعيف"( الخولي ،)13:2008،حيث تنامت فييا
األجياؿ
ً
المواجية الجماىيرية مع التكتيكات المتوازية ،مف جانب الكوادر التنظيمية لمفصائؿ ،ورّكزت
عمى ضرورة االعتماد عمى الذات ،وبناء المؤسسات الوطنية ،تزامف ذلؾ مع مقاطعة اإلدارة

المدنية ،واستقالة الموظفيف الفمسطينييف مف دوائر االحتبلؿ ،ومضاعفة المساعي لمؿء الفراغ

المؤسساتي ( أبو عامر. )58:2005 ،

ومف ثـ تبلىا التسوية السممية وصوًال التفاؽ أوسمو عاـ (1993ـ) ،حيث حدث تغيرات

كثير الموقؼ الفمسطيني والعربي في أواخر
عمى المستوى العربي والدولي التي أضعفت ًا
الثمانينات والتسعينات( صالح ،)2001:116،فعمى المستوى العربي أثر اجتياح غزو العراؽ
لمكويت ،وقياـ قوات التحالؼ الدولي بشف غارات قاسية عمى الجيش العراقي والمدف العراقية

أجبرت في نيايتيا العراؽ عمى االنسحاب مف الكويت (الجزيرة :2017نت) ثـ تبلىا تيجير

مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف مف الكويت ،وحجب الدعـ عف (ـ.ت.ؼ) ،مما كاف ليا آثا اًر

كارثية عمى قضية فمسطيف ( .صالح.)117:2017،

عالميا إلى تراجع دوره في الشرؽ األوسط،
وقد أدى تراجع مكانة االتحاد السوفيتي
ً
وتخميو عف تقديـ المعونات العسكرية؛ مما اضطر العرب إلى التوجو نحو التسوية السممية

بشكؿ رئيس ( ىيكؿ )57:2016،ففرض العمؿ الدبموماسي عمى عقد مؤتمر مدريد لمسبلـ
بمشاركة منظمة التحرير الفمسطينية في مفاوضات سرية مع إسرائيؿ تمخضت عف التوصؿ إلى

اتفاؽ أوسمو 1993ـ ،وبروز السمطة الوطنية الفمسطينية عمى مسرح األحداث ( الجزيرة :نت)،
وبذلؾ اعتبرت حركة فتح وحمفائيا في منظمة التحرير الفمسطينية أف االنتفاضة قد توقفت

فانتيت فعالياتيما (خريس.)79:2015،

بالرغـ مف ذلؾ إال أف الدبموماسية الفمسطينية حققت جممة مف النجاحات الخاصة في
القضية الفمسطينية في ىذه المرحمة مف أىميا :حصوؿ فمسطيف عمى منصب نائب الرئيس

الدائـ لحركة عدـ االنحياز في عاـ (1983ـ) .واستعماؿ اسـ فمسطيف -بعد إعبلف الدولة
بدال مف منظمة التحرير الفمسطينية في منظومة األمـ المتحدة دوف اإلخبلؿ بوضع
الفمسطينية ً
مراقب الذي كانت تشغمو المنظمة( .عبد الرحمف.)112:1990،

وقبيؿ إعبلف االستقبلؿ حصمت منظمة التحرير عمى تمثيؿ دبموماسي لدى الدوؿ
العربية واالشتراكية وبعض الدوؿ اإلفريقية واآلسيوية ،ما بيف التمثيؿ الكامؿ مف حيث معاممة

ممثميتاىا معاممة السفارات وتمتع دبموماسيتاىا باالمتيازات والحصانات ،والتمثيؿ غير الكامؿ،
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أشبو بالقنصميات وامتيازات وحصانات جزئية ،فيما حصؿ لدى أوروبا الغربية وأمريكا البلتينية

عمى تمثيؿ دبموماسي أقؿ درجة مما سيؽ ،تراوح بيف مكاتب اإلعبلـ والعبلقات العامة مع
بعض الحصاناف ،والتمثيؿ غير الرسمي ،دوف مقرات رسمية (القراعيف.)177:1983،

ونوعا ،وأصبحت ترتبط بالكثير
كما
ً
وبذلؾ زادت نسبة التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني ً
مف المكاتب الخارجية لممنظمة بوازرة الخارجية لدى الدوؿ المضيفة ،بعدما كانت في كثير منيا
مرتبط بالمنظمات االجتماعية وحركات الصداقة(عكاوي.)13-12 :1990،
وقد كانت الدبموماسية الفمسطينية تركز بالدرجة األولى عمى تحاشي التصفية السياسية
والدبموماسية ،فتـ تحويؿ المقر العاـ لياسر عرفات لقيادة أركاف الدبموماسية ،بصبلحيات واسعة

عمى حساب تيميش الدائرة السياسية ،والتركيز عمى العبلقات مع الغرب بتوسيع التواجد

الدبموماسي العمني إضافة إلى القنوات السرية ،واغداؽ األمواؿ عمى البعثات الدبموماسية
خصوصا الموجودة في العواصـ األساسية ،مما أدى إلى قياـ القيادات السياسية في
الفمسطينية،
ً
االنيماؾ في الزيارات الدولية (فياض.)84-82: 1999،
ويرى الباحث أف كؿ األمور السابقة ليذه المرحمة قد ضاعفت مف الحراؾ الدبموماسي
عمى المستوى الدولي والعربي ،فأصبحت القضية الفمسطينية حاضرة بقوة في المؤسسات الدولية
والمنظمات الحقوقية ،فكانت نتيجتو الزيارات المكوكية التي أدت إلى مباحثات وتمخض عنيا

اتفاقية أوسمو التي جمعت في طياتو سمبيات أكثر مف إيجابيات لصالح القضية الفمسطينية.

فعمى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا الدبموماسية عمى الصعيد الدولي ،إال أنيا لـ تتمكف

مف استصدار أي ق اررات مناصرة لمشعب الفمسطيني في مجمس األمف الدولي ،وذلؾ بسبب

طريقة التصويت المتعبة في المجمس" حؽ النقض" الذي تستخدمو اإلدارة األمريكية ضد أي

قرار لصالح القضية الفمسطينية ،حتى اندالع االنتفاضة الفمسطينية عاـ (1987ـ)،حيث لـ

يصدر مجمس األمف أي ق اررات سوى الشجب واإلدانة واالستنكار لمممارسات اإلسرائيمية ،برعاية
الرأي العالمي الدولي ( .حافظ .)120-119 :1922،
كما أف تحوؿ الخطاب الفمسطيني مف االستقبلؿ والتحرير إلى خطاب الدولة ثـ الدخوؿ
في مسيرة المفاوضات ،أدى ضعؼ المفاوضات والمطالبة بقوة كما في السابؽ.
وينطبؽ عمى القدس ما ينطبؽ عمى قضية فمسطيف مف القوانيف الدولية مف حيث عدـ

جواز اكتساب األراضي بالغزو العسكري ،وحؽ تقرير المصير لممقدسييف ،واالنسحاب الشامؿ
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مف المدينة المحتمة ،والتعويض عف الخسائر واألضرار ،وعدـ االعتراؼ بالتغييرات الديمغرافية

والجغرافية التي كرسيا االحتبلؿ(أكتوبر : 2016 ،نت).

وبالرغـ مف كؿ التحديات التي عايشتيا السمطة الفمسطينية فقد استطاعت أف تشكؿ

برامج مساندة لمعمؿ الدبموماسي والتفاوضي ومنيا:

 قانون السمك الدبموماسي رقم(-) لسنة  ( :5112ديوان الموظفين العام :5112 ،نت)
يمثؿ قانوف السمؾ الدبموماسي الفمسطيني خطوة بالغة األىمية عمى طريؽ تطوير السمؾ

الدبموماسي الفمسطيني الذي أنشأتو منظمة التحرير الفمسطينية عبر الدائرة السياسة ،وبحيث
يكوف قاد اًر عمى االستمرار في حمؿ المياـ الموكمة إليو .ويأتي ذلؾ في إطار تكامؿ األداء

الفمسطيني وبخاصة بيف الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية وو ازرة الشؤوف

الخارجية.

مساسا أو
إف إقرار المجمس التشريعي لقانوف السمؾ الدبموماسي الفمسطيني ال يشكؿ
ً
انتقاصا مف منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني
ً
التز ًما بما ورد في مقدمة القانوف األساسي
وىي مرجعية السمطة الوطنية الفمسطينية ،وذلؾ ا
لمسمطة الوطنية .

إف إقرار المجمس التشريعي ليذا القانوف يعبر عف قناعتو بضرورة تنظيـ العمؿ
الدبموماسي الفمسطيني واستشرافو إقامة مستقبؿ العمؿ الوطني الفمسطيني ،وادراكو حقيقة التحوؿ
الكامؿ نحو الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة عمى جميع األراضي الفمسطينية المحتمة منذ

الرابع مف حزيراف يونيو( 1967ـ) وعاصمتيا القدس.
ويرى الباحث أف القانوف الدبموماسي الفمسطيني يستند إلى مبادئ ثابتة ذات استراتيجية
واضحة ولكف تحتاج بنودىا إلى تفاصيؿ أكثر عمقًا ،خاصة في ظؿ المتغيرات السياسية
والوطنية.
 وزارتي الخارجية الفمسطينية والتخطيط والتعاون الدولي
تأسست و ازرة الخارجية الفمسطينية منذ قياـ السمطة الفمسطينية سنة (1994ـ) ،ومف ثـ

مع ػا ،وفػػي عػػاـ
و ازرة التخطػػيط والتعػػاوف الػػدولي لتقػػوـ بميػػاـ و ازرة الشػػؤوف الخارجيػػة والتخطػػيط ً
وتدعيما ليا فقد تػـ إقػرار قػانوف السػمؾ الدبموماسػي رقػـ
(2003ـ) إنشاء و ازرة الشؤوف الخارجية،
ً

32

( )13لس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة(2005ـ) والمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوائح التنفيذي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الناظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو (موق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع و ازرة الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الفمسطينية:2015،نت).

أي مف
ومف مياميا :وضع المواقؼ التفصيمية في إطار السياسة الخارجية المحددة إزاء ٍّ

القضايا ،ووضع الخطط ،وتحديد اآلليات والخطوات البلزمة لتنفيذىا ،وعرض المػوقؼ السياسي

الفمسطينػي في مجػاؿ الصراع الفمسػطيني -اإلسرائيمي وشرحو وتوضيحو وترويجو لمرأي العاـ
العالمي ولممحافؿ السياسية والدبموماسية ،وابراز الجيود الفمسطينية المبذولة ،والمواقؼ

المتخذة في إطار عممية السبلـ عمى مختمؼ مسارات التفاوض وأطره ،مف أجؿ
الفمسطينية ُ
تحقيؽ األىداؼ الوطنية الفمسطينية ،واإلقرار بالحقوؽ الوطنية واإلنسانية لمشعب الفمسطيني
المكفولة بموجب القوانيف واألعراؼ الدولية ،والعمؿ عمى تعميؽ العبلقات الفمسطينية – العربية،
بي موحٍد ٍ
داعـ لمموقؼ الفمسطيني ،واإلسياـ الجدي في تعزيز العمؿ
والتوصؿ إلى موقؼ عر ٍّ ُ َ
العربي المشترؾ ،وتطوير مؤسستو األولى ،جامعة الدوؿ العربية ،وتعزيز دورىا ( و ازرة الخارجية

الفمسطينية :2017 ،غزة).

جدا لمقضية الفمسطينية
وكانت في عاـ (2003ـ) تقوـ بمياميا في ظؿ أوضاع حرجة ً

برئاسة نبيؿ شعث ،والتي تمثمت في الحممة العسكرية التي قادىا رئيس الوزراء اإلس ارئيمي

أيضا الحصار الذي فرضو عمى المقاطعة في مقر الرئاسة ،باإلضافة
األسبؽ (أرييؿ شاروف) و ً
إلى خارطة الطريؽ المقدمة مف الواليات المتحدة األمريكية ،وبدعـ مف المجنة الرباعية ،والتي
يجب عمى السمطة الفمسطينية االلتزاـ بيا قبؿ الشروع في أي مفاوضات مستقبمية مع االحتبلؿ

اإلسرائيمي (.إرشيد.)2007:134،
ومع تشكيؿ حركة حماس (الحكومة العاشرة) ،وتعييف الدكتور محمود الزىار وزي اًر

لمخارجية ،عمدت مؤسسة الرئاسة عمى تحجيـ الصبلحيات والمياـ الدبموماسية الخاصة بو ازرة
الخارجية الفمسطينية ،فقد قاـ الرئيس محمود عباس بتفويض الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
بالعبلقات الخارجية ،رغـ أف قانوف السمؾ الدبموماسي حدد اإلطار القانوني والتي تعمؿ بموجبيا

الو ازرة ،وبقيت تعمؿ عمى تكميفيا حتى تشكيؿ حكومة جديدة في راـ اهلل وارجاع الصبلحيات

لو ازرة الخارجية برئاسة الدكتور رياض المالكي( .الممتقى الفكري العربي.)34:2007،

ويذكر أف الموظفيف الفمسطينييف العامميف بالسفارات بالسمؾ الدبموماسي محسوبيف عمى
و ازرة الخارجية والبعض عمى الدائرة السياسية ،والبعض اآلخر عمى الصندوؽ القومي(.أبو

صوي.)16:20011،
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ويرى الباحث أف عمؿ و ازرة الخارجية

الفمسطينية ىي التي تقوـ بممارسة بدور

المفاوضات والتواصؿ الدولي ،خاصة بعد تراجع دور منظمة التحرير الفمسطينية ،وعدـ قياـ

بمياميا ،مما جعميا تتخذ موقفًا ،وتقوـ بإنشاء السمطة الفمسطينية التي تمخضت عنيا
دور في عقد عدد مف االتفاقيات واالستمرار في االتفاقيات
المؤسسات الو ازرية ،وكاف ليا ًا
الدبموماسية بغض النظر عف النتائج التي حققت أـ لـ تحقؽ.

تعقيب
وشعبا ،لـ تجعؿ األمر
إف التعقيدات والظروؼ الصعبة التي يمر بيا الفمسطينييف قادةً
ً
بسيطًا لتحقيؽ نجاحات سريعة في العممي الدبموماسي خبلؿ مراحميا ،فقد شيدت القضية
الفمسطينية مخططات لـ يعيد التاريخ مثميا ،في ظؿ ضعؼ عربي وتآمر دولي منظـ ،حيث لـ
تستطع الدبموماسية أف تحقؽ إنجازات ممموسة في ممؼ القدس بالتحديد ألنيا محور الصراع

آماال دينية وسياسية
الفمسطيني اإلسرائيمي الذي تمركز فييا بالدرجة األولى ،فيي تبني عمييا ً
واقتصادية ،وعاصمتيا المستقبمية لدولة الكياف ،بالرغـ أف األمـ المتحدة تعاممت مع قضية

القدس بشكؿ مستقؿ مف خبلؿ تدويميا ،إال أف الصفقات االستعمارية والدولية تعاممت معيا

مجرد حبر عمى ورؽ.
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الفصل الثالث

دًر هنظوة التحرير الفلضطينية ًالضلطة

الفلضطينية يف تعزيز املٌقف الدًيل جتاه القدس
هن عام 2017-1994م

ويشتمؿ عمى:
المبحث األول :المخططات واإلجراءات اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس
المبحث الثاني :نشأة منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الفمسطينية
المبحث الثالث :دور منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية في تعزيز الموقف
الدولي تجاه القدس 2012-1994م

المبحث األول

المخططات واإلجراءات اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس

تمييد:
اعتمدت الحركة الصييونية منذ وجودىا في أرض فمسطيف عمى طرد الفمسطينييف مف
أراضييـ ،وانشاء الوطف البديؿ وتيويد القدس واعادة صياغتيا مف جديد بحجة أنيا مدينتيـ
القديمة "أورشميـ" وحقيـ القديـ الذي يضـ الييكؿ المزعوـ وحائط البراؽ وغيرىا مف األكاذيب

التي يعمؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى إبرازىا في كؿ حيف.

جاىدا إلى تفريغ القدس مف سكانيا بطريقة منيجية مف
لذا يسعى االحتبلؿ اإلسرائيمي
ً
خبلؿ تدمير بيوت المقدسييف ،وتيجيرىـ ،وسحب ىوياتيـ ،وطردىـ مف الببلد ،ناىيؾ عف
التوسع االستيطاني وشؿ الحركة التجارية ألىالي القدس.
ويضاؼ إلى ذلؾ المضايقات في النواحي االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية

لممقدسيف ،ما أدى إلى االنتشار المفرط لمبطالة ،وشح مصادر الرزؽ التي باتت تيدد الجميع
دوف استثناء ،باإلضافة إلى التيديدات التي يمارسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد المسجد األقصى

وباحتو عند تأدية الفرائض ،والمخاطر التي يواجييا المرابطوف بشكؿ يومي ،والحفريات المستمرة
تحت مدينة القدس.
كما تقوـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بكؿ ىذه اإلجراءات بيدؼ التقسيـ الزماني والمكاني

لصبلة في المسجد األقصى ،حتى يسيؿ السيطرة عمييا وتحقيؽ أىدافيا المنشودة.

وفي ىذا المبحث يستعرض الباحث سياسة التيويد اإلسرائيمية وتغييب الوجود العربي

واإلسبلمي لممدينة المقدسة ،واإلجراءات اإلسرائيمية ضد المقدسييف ،وانتفاضة األقصى منذ
(2000ـ) حتى (2005ـ) وانتفاضة القدس (2016-2015ـ) ،والتعقيب عمى األداء
الدبموماسي الفمسطيني ليا في ظؿ التحديات الجمة التي تبلزميا.
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أول :سياسة التيويد اإلسرائيمية وتغييب الوجود الفمسطيني في المدينة المقدسة
ً
مرت مدينة القدس الشريفة بمراحؿ تيويد عديدة ومتواصمة منذ المؤتمر الصييوني
ّ
األوؿ عاـ (1897ـ) حتى ىذه المحظة ،ويعد أسموب زرع المستوطنات الييودية أىـ أسموب

لتيويد المدينة المقدسة ولتطويقيا ،وازالة معالميا الدينية والتاريخية اإلسبلمية والعربية .ومحاولة

عزؿ سكانيا العرب عف أىميـ في بقية المناطؽ الفمسطينية .ومف ثـ تيجيرىـ واجبارىـ عمى

ترؾ مساكنيـ والتضييؽ عمييـ ونػزع صفة المواطنة عنيـ( الرفوع.)17:2004 ،

فمنذ أف قامت إسرائيؿ باحتبلؿ مدينة القدس عاـ (1967ـ) ،وىي تعمؿ جاىدة لمسيطرة

عمييا ،وتغيير معالميا؛ بيدؼ تيويدىا وانياء الوجود العربي فييا ،وقد استخدمت ألجؿ ذلؾ
الكثير مف الوسائؿ وقامت بالعديد مف اإلجراءات ضد المدينة وسكانيا ،حيث كاف االستيطاف

في المدينة وفي األراضي التابعة ليا أحد أىـ الوسائؿ لتحقيؽ ىدؼ إسرائيؿ األساسي تجاه

مدينة القدس ( الرفوع.)84:2004،

وقد سعى االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ العقود الماضية إلى استكماؿ مخططو االستيطاني

اليادؼ لمسيطرة الكاممة عمى مدينة القدس ،حيث عمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ توسيع ما

وشماال ،وذلؾ بضـ مستوطنة "معاليو أدوميـ" التي يقطنيا نحو ()20
يسمى بحدود القدس شرقًا
ً
فضبل عف المستوطنات العسكرية الصغيرة مثؿ
ألؼ نسمة ،كمستوطنة رئيسية مف الشرؽ،
ً
"عنتوت ،ميشور ،أدوميـ ،كدار ،كفعات بنياميف" مف الجية الشرقية" ،وكخاف يعقوب ،كفعات

زئييؼ ،كفعات حدشا ،كفعات ىاردار" مف الشماؿ ،ىذه السياسة التي اتبعتيا دولة " إسرائيؿ"
أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنيف ،وفي الوقت نفسو قممت نسبة السكاف العرب الفمسطينييف

(التكفجي.)2004،

ووصمت األطماع الييودية اليمجية حدا قاؿ فيو بف غوريوف مؤسس الكياف الصييوني

أف "ال معنى إلسرائيؿ بدوف القدس وال معنى لمقدس بدوف الييكؿ لؤلسباب التالية (:موقع
ّ
أكتوبر.)2016،
قدسا واحدة ،ال اثنتيف ييودية وعربية.
 -1ألننا نريد ً
 -2يجب ىدـ السور فيو غير ييودي ،إذ بناه سمطاف تركي في القرف السادس عشر.
قدسا واحدة
 -3سيكوف ليدـ السور قيمة سياسية عالمية ،إذ عندىا سيعرؼ العالـ أف ىناؾ ً
أف تعيش فييا أقمية عربية.
يمكف ْ

37

تيويد األسماء والمعالم الفمسطينية:
توزعت التسميات (اإلسرائيمية) لممعالـ الفمسطينية وفؽ أنماط عدة ،تنتمي إلى كؿ منيا

المحرفة مثؿ
مئات األسماء ،فمنيا :تسميات استخرجت مف كتبيـ التاريخية والدينية القديمة ُ
التوراة والتممود ،وأخرى كانت نسبة إلى حاخامات وأدباء ،وتسميات لمحاربيف صياينة أو ىينوـ)
( التقرير االستراتيجي الفمسطيني .) 303 :2009 ،مستوطنات ،وأخرى محرفة عف العربية،

أخير تسميات لزعماء(صياينة)
وتسميات مترجمة إلى العبرية ،وتسميات حسب طبيعة المكاف ،و ًا
أو أجانب  (.الرويضي.)64 :2012 ،
وفي (1999/11/9ـ) تـ اقتراح شطب كممة القدس بالمغة العربية مف وثائؽ وأوراؽ

البمدية ،بحيث تبقى مقتصرة عمى لفظ (أورشميـ) ،وقد جاء ىذا االقتراح مف قبؿ حزب (المفداؿ)

اليميني إلى رئيس البمدية في حينيا (إييود أولمرت) .وفي (2009/7/14ـ) أمر وزير
المواصبلت األسبؽ (يسرائيؿ كاتس) في حكومة (بنياميف نتنياىو) الثانية بتيويد أسماء البمداف
والمدف المكتوبة عمى اإلشارات والبلفتات المنشورة عمى الشوارع والطرقات الرئيسة في كامؿ

األراضي المحتمة سنة 1948ـ ،وكاف مف أبرز األسماء التي غيرت ،اسـ القدس باسـ
(يورشااليـ) عمى جميع الفتات الطرؽ في فمسطيف المحتمة وتغير اسـ شارع وادي الحموة جنوب
المسجد األقصى إلى اسـ شارع (معاليو دافيد) ،وتغير اسـ شارع وادي الربابة جنوب المسجد

إلى (جاي ىيوـ)( .التقرير االستراتيجي الفمسطيني.)303 :20009،

وأعادت بمدية القدس ( اإلسرائيمية ) تجديد اليافطات الصغيرة القديمة إلى يافطات كبيرة

تحمؿ أسماء اختارتيا سمطات االحتبلؿ لشوارع المدينة وأحيائيا وأبوابيا ،وحمؿ بعض تمؾ

اليافطات أسماء عبرية ،وحمؿ بعضيا اآلخر أسماء مشتركة عبرية وعربية ،ومف األسماء

المشتركة البلفتة التي وضعت عمى جميع أبواب المسجد األقصى ،وكتب عمييا (جبؿ الييكؿ-

تمخيصا لتاريخ تمؾ المباني مف وجية نظر
الحرـ الشريؼ) ،ووضع عمى تمؾ الموحات
ً
(إسرائيمية) ،فالمعمومات التعريفية التي وضعت عمى تمؾ المباني تكرس الرؤية (اإلسرائيمية)
لمقدس بأنيا مدينة ييودية  .وتستثني منيا أي معمومات تشير إلى التاريخ اإلسبلمي والمسيحي

لممدينة ( أبو جبللة.)191 :2015 ،
وال زالت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي تسعى جاىدة إلى تغيير أسماء البيوت والعقارات

والشوارع الضيقة ومعالـ المسجد األقصى وأبوابو ،حتى تمغي معالـ القدس وحذفيا مف األذىاف
العربية واإلسبلمية والدولية.
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تطور مشروع التيويد في القدس بعد عام  5112م
ّ
ُيعد مشروع التيويد في القدس جزًءا ال يتج أز مف المشروع الصييوني في فمسطيف
المحتمة ،حيث يعمؿ االحتبلؿ عمى إلباس القدس وجيًا يخرج عف اإلطار العربي واإلسبلمي
وذلؾ لتثبيتيا عاصمة لمدولة العبرية مع ابتبلع الوجود العربي ،واستيعابو ضمف المحددات

الديموغرافية التي تسعى إلى خفض عدد المقدسييف بما يحفظ ليا األغمبية الديموغرافية.

 وفقًا ألرقاـ "جمعية حقوؽ المواطف في إسرائيؿ" لعاـ (2014ـ) يعيش حوالي ( )%75.3مف
سكاف شرؽ القدس ،و( )%8222مف األطفاؿ في شرؽ القدس تحت خط الفقر .وتعكس ىذه
األرقاـ سياسة اإلفقار التي تعتمدىا سمطات االحتبلؿ مف خبلؿ القيود عمى االقتصاد

تابعا لبلقتصاد اإلسرائيمي وفرض الضرائب عمى التجار وغير ذلؾ مف
المقدسي ،وجعمو ً
السياسات.
ومقدساتيـ وحرية
 يعاني
المسيحيوف مف سياسات االحتبلؿ التي تطاليـ في حياتيـ وعبادتيـ ّ
ّ
تن ّقميـ .وقد برز خبلؿ العاـ الماضي منع عدد كبير مف المسيحييف مف الوصوؿ إلى كنيسة
القيامة في البمدة القديمة

 ىدـ المنازؿ :يعتبر ىدـ المنازؿ مف السياسات التي تتبناىا دولة االحتبلؿ في القدس
لمتضييؽ عمى المقدسييف وتشريدىـ وحمميـ عمى ترؾ القدس حيث يتـ اليدـ إما بحجة البناء

مف دوف ترخيص أو ضمف عقوبات جنائية ( درزي.)9 :5119،

ويرى الباحث أنو بالرغـ مف صمود المرابطيف في المسجد األقصى ورفض الفمسطينية
لبلنتياكات اإلسرائيمية ،إال أف ذلؾ لـ يمنع ترامب مف اعتماد ق ارر االعتراؼ بأف القدس
عاصمة إلسرائيؿ.

ثانياً :المواقف اإلسرائيمية والفمسطينية والعربية تجاه القدس بعد عام 1967
 الموقف الفمسطيني تجاه القدس:
 -1حسب ق اررات المجمس الوطني الفمسطيني ومختمؼ ىيئات المنظمة فإف الدولة
أف تكوف القدس الشرقية
الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ ،وبذلؾ يجب ْ
مفصولة عف القدس الغربية.
أف يتـ إجراء انتخابات شاممة لمبمديات الفمسطينية بما في ذلؾ القدس الشرقية
 -2ينبغي ْ
ولكف في السبعينات ،وبعدىا تـ إجراء انتخابات لمبمدية في الضفة بعيداً عف القدس.
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 -3حؽ الدولة الفمسطينية المستقمة ،وضماف حؽ الصبلة والدخوؿ ألداء الشعائر الدينية
لمييود فيما يتعمؽ باإلشراؼ عمى األماكف المقدسة اإلسبلمية والمسيحية(األسطؿ

.)255 : 2005،
 الموقف العربي تجاه القدس:
أكدت األمة العربية بكامميا رفضيا التاـ لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف عامة ولمقدس

غالبا ما يكتفي بالشجب واستنكار الممارسات
خاصة ،إال أف الموقؼ الرسمي العربي
ً
فعاؿ لوقؼ تمؾ
واالعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات اإلسبلمية في القدس دوف القياـ بإجراء ّ
االعتداءات ،وقد أكدت جامعة الدوؿ العربية عمى أنيا لف تعترؼ تحت أي ظرؼ مف الظروؼ

بشرعية االحتبلؿ واإلجراءات التي تتخذىا إسرائيؿ والسمطة القائمة باالحتبلؿ ،والتي ترمي إلى
تغيير الوضع القانوني أو الشكؿ الجغرافي أو التركيب السكاني لمدينة القدس ،ورفض سياسة

التيويد .ودعت جميع دوؿ العالـ إلى التحرؾ لوقؼ الممارسات اإلسرائيمية ضد المقدسات
اإلسبلمية ،واإلسراع في التوصؿ إلى حؿ لقضية القدس مف خبلؿ المفاوضات (وكالة وفا،
 :2011نت).

 الموقف اإلسرائيمي الرسمي تجاه القدس
 -1إبقاء القدس مدينة موحدة تحت السيادة اإلسرائيمية( ويتضمف ذلؾ حسب موشية عميراؼ
تغير طابعيا الديمغرافي ،ومنع تقسيميا مرة أخرى ،وانتزاعيا خارج الصراع وتحويميا إلى
مدينة ثانوية بالنسبة لمفمسطينييف والعالـ العربي واألمـ المتحدة ،وخمؽ تعايش سكاني داخؿ

المدينة.
وطنيا ،ويتضمف ذلؾ عدـ
اعا
ً
 -2القوؿ بأف الصراع داخؿ المدينة عرقي داخمي وليس صر ً
االعتراؼ اإلسرائيمي بأنيا حقوؽ وطنية لمفمسطينييف في القدس.
 -3تعويض فمسطيني القدس عف السيادة اإلسرائيمية المنفردة.
 -4عمى المستوى البمدي :لمفمسطينييف حؽ المشاركة في المجمس البمدي الييودي لمدينة
القدس.
دينيا ،كما ورد عمى لساف عدة رؤساء في دولة
 -5األماكف المقدسة مغمقة
سياسيا ومفتوحة ً
ً
الكياف المحتؿ(األسطؿ .)255 : 2005،

40

وطبقًا لقراءة السابقة لممواقف المتباينة تجاه قضية القدس يستنتج الباحث عدة أمور يمكن

إجماليا في الموقف اإلسرائيمي باآلتي:

أف البنود والقوانيف السابقة ليست ليا أصوؿ شرعية مستمدة مف القوانيف واألعراؼ الدولية،
ّ -1
فيي فضفاضة تحكميا المصالح الكبرى بصرؼ النظر عف الحؽ األصيؿ لقضية
فمسطيف.

 -2ال يوجد أي قانوف صريح ُي ّشرع حؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي في مكوثو في القدس بشكؿ
خاص ،ولذا تعد كؿ االتفاقيات والتقسيمات السابقة باطمة.
 -3أف اإلجراءات واالنتياكات التي يمارسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي منافية لحقوؽ اإلنساف ويجب
بدال مف صياغة مبررات تشرعيا.
تجرميا ً
عمى المنظمات الدولية أف ّ

 -4عمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف إجراءاتيا بسحب ىوية مواطني مدينة القدس ألف ىذا القانوف
مخالؼ لممادة ( )43مف اتفاقية (الىاي) والتي ال تمنح لسمطات االحتبلؿ سوى صبلحيات
مؤقتة ومحددة وضرورية لمنظاـ العاـ ،المرتبط بالضرورة العسكرية.

ثالثًا :اإلجراءات اإلسرائيمية ضد المقدسيين:
قامت إسرائيؿ بإجراءات وخطوات تصعيدية ضد المقدسييف بيدؼ تفريغ المدينة مف

استكماال لتيويدىا وجعميا "عاصمة لدولة" إسرائيؿ الكبرى" ،حيث سحبت
مواطنييا الفمسطينييف،
ً

اليوية مف ( )50ألؼ مقدسي تطبيقًا لنظاـ اإلقامة المفروض مف سمطات االحتبلؿ ،الذي ال
يوجد لو مثيؿ في أي مكاف في العالـ ،والذي يتضمف فقد المواطف المقدسي ليويتو إذا عاش

بعيدا عف القدس لسنوات قميمة ،حتى لو كاف ال يبعد عنيا سوى كيمو مترات قميمة(المصري
ً
.)4:2016،
وتقوـ قوات سمطات االحتبلؿ بفرض ضرائب باىظة عمى المقدسييف تجعؿ حياتيـ

مستحيمة ،ما تدفعيـ بشكؿ قسري إلى اليجرة خارج القدس ،سواء إلى أماكف أخرى داخؿ
فمسطيف أو خارجيا ،وأشيرىا ضريبة األرنونا وىي ،ضريبة سنوية مفروضة عمى سكاف الدولة

الذيف يممكوف أمبل ًكا ويتـ جبايتيا مف قبؿ السمطة المحمية ،وبإمكاف السمطة المحمية اف تسمح

لمسكاف بترتيبات دفع مختمفة ،مثؿ دفع مرة كؿ شيريف ،أو دفع مف خبلؿ أمر دفع ثابت (كؿ

الحؽ:2017،نت) .
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 الستيطان:
اضحا خبلؿ
يعتبر االستيطاف في القدس ،أولوية بالنسبة إلى دولة االحتبلؿ وكاف و ً
تمسؾ نتنياىو وحكومتو باالستيطاف كجزء مف "حؽ الييود في البناء في أي جزء مف الدولة
قاما غير مسبوقة عمى صعيد النشاط
العبرية وال سيما في القدس العاصمة" .وقد شيدت أر ً
االستيطاني مقارنة بما كاف األمر عميو في عيد غيره مف رؤساء حكومات االحتبلؿ.
ويقوؿ خميؿ التفكجي الخبير الفمسطيني في شؤوف االستيطاف والخرائط ،أف أكثر مف
( )120ألؼ فمسطيني يقطنوف في حدود بمدية القدس نزحوا باتجاه مدينة القدس أو إلى الضفة

مشير إلى أف العدد في
ًا
الغربية بسبب جدار الفصؿ العنصري الذي تبنيو إسرائيؿ حوؿ القدس،
النية إلى
تزايد'' .وأف مف يتبقى مف المقدسييف في القدس تُمنح ليـ الجنسية اإلسرائيمية حيث تتجو ّ

المكبر ،وسمواف)،
إخراج قرى وبمدات داخؿ القدس مثؿ (صور باىر ،والعيسوية ،وشعفاط ،وجبؿ
ّ
واالحتفاظ فقط بمنطقة الشيخ جراح ووادي الجوز والبمدة القديمة ليصبح عدد السكاف الفمسطينييف
 60ألؼ نسمة فقط (التفكجي.)2004 ،
وباشرت سمطات االحتبلؿ بإحاطة مجموعة مف األطواؽ االستيطانية لمحاصرتيا
وعزليا عف بقية الضفة الغربية وتسييؿ اندماجيا واتصاليا بالمناطؽ المحتمة عاـ(1948ـ)،

(رباح  ،)331 :2009،بيدؼ محاصرة التجمع السكاني داخؿ أسوار شرؽ القدس والعمؿ عمى

تفتتيو وترحيمة ،ومف األمثمة عمى ىذه األحياء ،الطوؽ األوؿ الذي يتضمف :الحي الييودي،

والحديقة الوطنية ،والمركز التجاري ،أما الطوؽ الثاني يتضمف :مستوطنات مف الناحية الشمالية

والجنوبية والشرقية ،والطوؽ الثالث يتضمف سمسمة مستوطنات تمتد مف راـ اهلل شماالً حتى

جنوبا ،ويضـ ىذا الطوؽ ( )60قرية فمسطينية( رباح .)331 :2009،
أطراؼ الخميؿ
ً

سوءا إعبلف الرئيس األميركي دونالد ترمب في خطاب متمفز مف البيت
مما زاد األمر ً
األبيض االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،كما وجو أوامره لمبدء بنقؿ السفارة األميركية مف
تؿ أبيب إلى القدس ( الجزيرة : 2017،قناة).
أف القدس تعاني مف صعوبات كثيرة في جميع الجوانب االقتصادية
ويرى الباحث ّ
والديمغروافية واالستيطانية ،وتتزايد بشكؿ ممحوظ خاصة مع الظروؼ الصعبة عمى المستوى

الداخمي والخارجي في القطاع والمحيط العربي.
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 قانون أمالك الغائبين
أقرت حكومة إسرائيؿ قانوف أمبلؾ الغائبيف في العاـ (1950ـ) ،والذي ينص عمى أف

أصحاب األراضي الفمسطينية الذيف غادروا منازليـ بعد ( 29تشريف الثاني عاـ 1947ـ) إلى
دولة عربية أو إلى منطقة مف أرض إسرائيؿ ،تقع خارج دولة إسرائيؿ( أي الضفة الغربية وقطاع
أي مف ىذه األمبلؾ لصالح حارس أمبلؾ الغائبيف (،تقرير خاص،)54: 2011،
غزة) فقدوا ّ
فتقوـ بعد ذلؾ قوات االحتبلؿ بتنفيذ مخططاتيا بتوسيع مستوطناتيا تدريجًيا وامتبلؾ غالية

األراضي المقدسية.

 جدار الفصل العنصري:
بدأت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في عاـ (2002ـ) ببناء جدار الفصؿ والطرد في

الضفة الغربية وقطاع غزة بطوؿ يبمغ أكثر ( 850كـ) منيا (168كـ) في القدس أسمتو حاضف
ستكماال لفصؿ وعزؿ القدس بشكؿ
القدس أو غبلؼ القدس أو مطوؽ القدس ،وجاء بناؤه ا
ً
مطمؽ عف موقعيا الجغرافي وبعدىا العربي الفمسطيني وحشرىا في محيط ييودي (عودة2009،

 ،)42 :وىو عبارة عف جدار إسمنتي يعموه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر مف ثبلثة
أمتار(صافي.)108:2013 ،

إف الجدار لو مخاطر استراتيجية طويمة األمد تيدؼ إلى مصادرة أكبر كـ مف األراضي
الفمسطينية بيدؼ توسيع دائرة االستيطاف والتي كاف تأثيرىا باآلتي ( :جبر)157: 2005،
عزل مدينة القدس عن محيطيا الفمسطيني :فيذا يؤدي إلى فتح المجاؿ بشكؿ واسع أماـ
سمطات االحتبلؿ ألف تستمر بإجراءات تيويد المدينة ،وتغيير طابعيا الحضاري ،فيما تعاممت
سمطات االحتبلؿ عمى أساس أف مصير القدس يحسـ مف خبلؿ ما تفرضو عمى واقع األرض.
ويرى الباحث أف جدار الفصؿ العنصري يأتي ضمف السياسة المخططة ليا لتفريغ

القدس مف ساكنييا؛ إلنشاء مشروعيـ االستيطاني ،وبناء ىيكميـ المزعوـ ،كما أنو جاء ضمف
خطوة معقدة في القضية الفمسطينية؛ لصعوبة التفاوض والوصوؿ إلى اتفاقيات مف شأنيا أف

تحقؽ إنجازات تحسب لمصالح الفمسطيني في المستقبؿ في ظؿ وجود جدار عنصري متيف.
 الحفريات:

تواصؿ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمميات حفر بشكؿ سري ومبطف تحت المسجد

األقصى ،التي ضمت جميع مناطؽ مديف القدس منذ (1967/6/11ـ) ،وعمى نسؽ متسارع
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مخطط لو ،وذلؾ عبر حفر األنفاؽ الكثيرة ومف جيات عدة ،حيث وصمت ىذه الحفريات إلى
درجة متقدمة مف الخطورة إلى أف اقتربت مف (بئر الورقة) و(بئر الكأس) تحت المسجد القدسي

الشريؼ.
وما ىذه الحفريات التي يجرييا االحتبلؿ إال عمميات(سطو وسرقة) لآلثار التاريخية في

مدينة القدس ،وبتخطيط مسبؽ بيدؼ الوصوؿ إلى أساسات المسجد القدسي الشريؼ ( إسبلـ
ويب :2010 ،نت).
وييدؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي مف وراء ىذه الحفريات إلى تدمير المسجد األقصى المبارؾ
واقامة الييكؿ المزعوـ ،مف خبلؿ العمؿ عمى طمس معالـ لسيادة الفمسطينية وتيويدىا ( أبو

السعود ،)16 : 2007،واقامة مدينة سياحية ييودية تحت األرض.
ومن أبرز الحفريات في مدينة القدس:
 -1الحفريات في الناحية الغربية:

وىي حفريات طريؽ تمة المغاربة المبلصقة لمسور الغربي لممسجد األقصى قريبا مف حائط
البراؽ والتي تعتبر جزًءا مف السور وتتصؿ بباب المغاربة فيو .وقد أدت ىذه الحفريات التي
بدأت عاـ (2007ـ) إلى ىدـ جزء كبير مف ىذه التمة األثرية ،والكشؼ عف غرؼ تحتيا تقود
إلى داخؿ المسجد المبارؾ .وتـ استئنافيا بوتيرة أىدأ عاـ (2012ـ) بيدؼ تحويؿ ىذه الغرؼ

إلى كنس ييودية ،وتوسيع ساحة البراؽ ،وربط عدة إنشاءات وأنفاؽ تيويدية في الجيتيف الغربية

معا ،بغرض زيادة أعداد المستوطنيف الذيف يتمكنوف مف اقتحاـ المسجد
والجنوبية لؤلقصى ً
األقصى( يوسؼ : 2013 ،نت).
 -2الحفريات في الناحية الجنوبية:
بدأت ىذه الحفريات في بقايا دار اإلمارة األموية التي تبلصؽ سور المسجد األقصى

الجنوبي واستمرت عمى مراحؿ ،وأدت إلى حدوث تشققات ومف األمثمة عمى ذلؾ حفريات عيف
سمواف التي يجري فييا الحفر في ثبلثة مواقع شماؿ العيف ،وجنوبيا وعند بركة سميماف ،وال زاؿ

مستمر بيدؼ ربط عيف سمواف بنفؽ يمتد شماالً تجاه حفرية أرض صياـ ،والمسجد
ًا
العمؿ
يضا حفريات تمة الضميور (مدينة داوود) المستمرة
األقصى ( .الجعبة، )6-5 :2009 ،وأ ً
عمى يد المستوطنيف ،وحفريات أرض صياـ التي تيدؼ لموصوؿ إلى أساسيات المسجد األقصى

( الجعبة .)6-5:
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ويرى الباحث أف عمميات الحفريات التي يقوـ بيا االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أجؿ تدمير

المسجد األقصى بطريقة تدريجية مدروسة ،حتى ال تثير الشعوب العربية واإلسبلمية ضد

بعيدا عف خمؽ
مشاريعو االستيطانية ،ومف ناحية أخرى حتى يستمر الدعـ الدولي لمخططاتو ً
أجواء متوترة وتصعيدية ،قد يتعرض ليا الشرؽ األوسط في حاؿ حدوث كارثة يخشاىا

الفمسطينييف والعرب تجاه المسجد األقصى.

ابعا :استيداف المؤسسات الثقافية
رً
مستمر ،فمـ تتوقؼ
ًا
ما زاؿ مسمسؿ إغبلؽ المؤسسات الخيرية والثقافية والعممية وغيرىا
حرب االحتبلؿ عمى المؤسسات والجمعيات حتى بعد قياـ السمطة الفمسطينية عاـ (1994ـ)،

ذلؾ عبر الق اررات العسكرية بإغبلقيا أو مصادرتيا أو حرمانيا مف الرخص ،واعتبارىا خارجة

عف القانوف( .القدومي.)2 :2012 ،

سياسيا
ار
ويمثؿ إغبلؽ المؤسسات الثقافية واالجتماعية الفمسطينية في القدس قرًا
ً
قانونيا ،فمـ تنج أي مؤسسة في القدس مف االنتياكات اإلسرائيمية مف خبلؿ
عنصرًيا وليس
ً
االقتحاـ والمداىمة والتفتيش ومصادرة المحتويات والوثائؽ واعتقاؿ العامميف ،ومنع القياـ
بالفعاليات واألنشطة الشعبية إضافة إلى اإلعبلف النيائي لبعض المؤسسات بسحب ترخيصيا،
وذلؾ تحت ذرائع مختمفة مثؿ :حماية الجميور ،أو أف ىذه المؤسسة تموليا (ـ.ت.ؼ) أو

اتياميا بأنيا تعمؿ لصالح منظمة إرىابية  ( .أبو جبللة)180 :2015 ،
ومن أبرز المؤسسات التي تعرضت لالعتداءات اإلسرائيمية :

 بيت الشرق (األورينت ىاوس)  :وىو المقر غير الرسمي لمنظمة التحرير في القدس،مقر لموفد الفمسطيني لمحادثات
أسسو الراحؿ ( فيصؿ الحسيني) عاـ (1994ـ) ،وأصبح ًا
السبلـ ،إضافة إلى طاقـ المفاوضات متعددة األطراؼ ،يتعرض بصورة دائمة لمعديد مف
االنتياكات واالعتداءات مف حيث االقتحامات ،واغبلؽ االبواب ألسباب أمنية ( ضميري،

.)3 :2013

 جمعية الدراسات العربية :وىي منظمة أىمية غير ربحية ،تأسست في القدس عاـ (1980ـ)،وتعنى بالدراسات واألبحاث والتوثيؽ والمعمومات ،وىي متخصصة في قضية فمسطيف أرضاً

وشعباَ ،وفي شؤوف الصراع العربي – اإلسرائيمي .

وقد تعرضت الجمعية العتداءات عدة ،حيث تـ مصادرة أجزاء مف قضيتيا ووثائقيا ،وتـ
استنادا إلى القانوف الذي
إغبلقيا ،وال زاؿ القرار حتى اليوـ ،حيث يجدد القرار كؿ ستة أشير
ً
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أصدرتو سمطات االحتبلؿ عقب توقيع اتفاقية أوسمو ،والذي يقضي بعدـ السماح لممؤسسات

المقدسية بالعمؿ إذا كانت تتبع السمطة الوطنية الفمسطينية ( المجنة الوطنية العميا.)2009،

 الغرفة التجارية الصناعية العربية :مؤسسة أىمية تأسست عاـ (1939ـ) ،وقد تـ إغبلقيابقرار مف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي بتاريخ (2001/8 /10ـ) ،وأصبح القرار يتحدد كؿ

( )6شيور فاضطرت لبلنتقاؿ إلى مكاتب مؤقتة في ضاحية البريد في القدس ،وقد لحؽ

ذلؾ إغبلؽ اتحاد الغرؼ التجارية الصناعية الزراعية الفمسطينية بتاريخ (2002 /6/5ـ).

(أبو جبللة.)184 :2015 ،
ومف مبلمح التيويد الثقافي لمدينة القدس ،ترويج القدس كمركز سكني ييودي ويشمؿ
ذلؾ الو ازرات والدوائر الحكومية ومقرات الجيش وقيادتو ،إضافة إلى المراكز األساسية لممنظمات

الدولية والمنظمات المدنية والسفارات والقنصميات ،إلى جانب ترسيخ مكانة القدس لدى الجيؿ

الييودي الناشئ ،وزيادة الرحبلت والجوالت فييا واضافة مراكز جذب سياحي فييا  (.يونس،
.)62 :2015
وحسب قراءة الباحث وجد الكثير مف المؤسسات التي تعرضت النتياكات واغبلقات مف
المؤسسات المجتمعية مثؿ :نادي األسير الفمسطيني ،والمركز الفمسطيني لتطوير المشاريع

الصغيرة ،وجمعية المنتدى الثقافي ،ومركز صامد لمتثقيؼ المجتمعي ،وذلؾ لعزؿ المدينة

المقدسة عف العالـ الخارجي وايقاؼ المفاوضات واالتفاقات الدبموماسية السابقة لـ توقؼ إال في
مستغبل
حاالت تصدي المقاوميف الفمسطينييف جراء تعديات كبيرة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي،
ً
الخبلفات الداخمية بيف حكومتي غزة وراـ اهلل ،ناىيؾ أف األوضاع السياسية غير المستقرة في

الشرؽ األوسط.
 -1القدس في مباحثات طابا 5111م:
دخؿ الطرؼ الفمسطيني في مفاوضات جديدة في مدينة طابا المصرية بعد فشؿ معاىدة

كامب ديفيد ،وفييا اتفؽ الطرفاف عمى تأجيؿ موضوع المسجد األقصى ،وتـ االتفاؽ عمى مرحمة
انتقالية لمدة ثبلث سنوات تعطي الفمسطينييف حؽ الوصاية دوف البث في قضية السيادة ،وأبدى

الجانب الفمسطيني تحفظًا ،حيث اعتبر شرؽ القدس عاصمة الدولة الفمسطينية ،وقد فضؿ
الطرفاف فكرة المدينة المفتوحة برغـ عدـ اتفاقيما عمى حدودىا (خمايسي.)56 :2007،

ولكف مف المبلحظ أف ىذه المباحثات جاءت كخطوة استباقية لدعـ (باراؾ) قبيؿ

االنتخابات اإلس ارئيمية ،برغـ التصريحات اإليجابية بيف الطرفيف المفاوضيف ،ولكف فوز ارئيؿ
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شاروف في انتخابات عاـ (2001ـ) أدخؿ القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ والقدس بشكؿ خاص

في دائرة صراع أعقد عمى مدار األعواـ القادمة.
 -5القدس في مؤتمر أنابوليس لمسالم:

عقد مؤتمر أنابوليس لمسبلـ عاـ (2007ـ) بعد أف سعت واشنطف إلى المساعدة في

التوصؿ إلى اتفاقية سبلـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ ،وتـ االتفاؽ عمى أف ُيجري الرئيس
الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي "أييود أولمرت" لقاءات مشتركة بينيما كؿ
أسبوعيف لمتابعة المفاوضات ،ولكف لـ يصؿ الجانباف إلى حسـ المسائؿ الخبلفية

بينيما(شعث.)2013:20،

ويرى الباحث أف مؤتمر أنابوليس اقتصر عمى الجانب النظري ،ولـ يخرج بأي اتفاقيات

نيائية تتخذ خطوات عممية عمى أرض الواقع مف شأنيا الوصوؿ إلى حموؿ إشكاليات خاصة

بممؼ القدس.

 -2حال القدس بعد عام عام 5119م:
زادت وتيرة االعتداءات عمى القدس في ظؿ حكومة (نتنياىو) ،خاصة عندما تـ

الكشؼ عف العديد مف المخططات لبناء آالؼ الوحدات االستيطانية داخؿ المستوطنات

تعقيدا بالنسبة لمجانب الفمسطيني المفاوض في ظؿ
المحيطة بالقدس ،مما زاد وضع المدينة
ً
استمرار سياسة عزؿ المدينة عف الضفة الغربية ،واألحياء العربية المجاورة ،وفرض سياسة
األمر الواقع (جابر.)2009:91،

كما شيدت النشاطات التيويدية في مدينة القدس عاـ (2012ـ) كثافة قؿ نظيرىا في

السنوات الماضية ،فقد تـ المصادقة عمى بناء آالؼ الوحدات االستيطانية ،والشروع ببناء
مستوطنات جديدة ،ومصادرات بالجممة آلالؼ الدونمات ،وترحيؿ مجموعات كبيرة مف البدو،

وأعمنت عف إقامة ( )3000وحدة استيطانية ضمف المشروع المعروؼ " "ELالواقع شرؽ

القدس (أبو يوسؼ. )40 :2013 ،

خامسا :لمقدس في القانون الدولي( :دائرة شؤن المفاوضات5111:م)
ً
تضمف االعتراؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمى بعض األراضي في
 .1مع أف االعتراؼ بإسرائيؿ
ّ
أرض االنتداب السابقة لفمسطيف ،وبما أف امتبلؾ األراضي ىو أحد المعايير لوجود دولة،
يتضمف اعت ارفًا بالسيادة اإلسرائيمية عمى كؿ األراضي التي استولت عمييا
إالّ أنو لـ
ّ
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يتضمف االعتراؼ بإسرائيؿ بشكؿ خاص اعت ارفًا بخطوط اليدنة لعاـ
إسرائيؿ .كما لـ
ّ
(1949ـ ) أو بالسيادة عمى القدس الغربية.
 .2السيادة عمى أراضي االنتداب تكوف معمقة؛ وعندما يحصؿ س ّكاف األراضي عمى االعتراؼ
ستتجدد السيادة وتؤوؿ إلى الدولة الجديدة.
كدولة مستقمة،
ّ
 .3لـ يحصؿ اعتراؼ قانوني باحتبلؿ إسرائيؿ لمقدس الغربية في عاـ (1948ـ) .ألف ذلؾ
سيكوف غير متوافؽ مع مفيوـ القدس باعتبارىا  (corpus separatum).لذلؾ ،ال توجد

حاليا دوؿ ليا سفارات في القدس.
ً

 .4لـ يقرر النظاـ الدولي الطبيعة الدقيقة لوضع القدس ،الذي سيطبؽ عمى مسألة القدس

التي يجب حمّيا في سياؽ مشروع السبلـ النيائي ،كما اتفؽ عميو بيف الجانبيف في إعبلف
المبادئ وفي االتفاقية المرحمية.

ويرى الباحث أف المواقؼ الدولية وق اررتيا ،لـ تحقؽ انجازات تذكر لصالح الحؽ
الفمسطيني في القدس ،بؿ زادت الطيف بمة في تعقيدىا وتشويو صورتيا أماـ العالـ بأنيـ
إرىابييف ومتطرفيف ،مف خبلؿ توظيؼ مؤسساتيا االقتصادية واإلعبلمية الكبرى في كؿ مكاف.

سادسا :انتفاضة األقصى منذ  5111حتى 5112م
ً
اندلعت ش اررة االنتفاضة الفمسطينية الثانية عقب اقتحاـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي
األسبؽ (أرييؿ شاروف) المسجد األقصى ومعو قوات كبيرة مف جيش االحتبلؿ في ( 28سبتمبر
2000ـ) ،وقاؿ إف الحرـ القدسي سيبقى منطقة إسرائيمية ،مما أثار استفزاز الفمسطينييف،

وجرح ()250
فاندلعت المواجيات بيف المصميف والجنود اإلسرائيمييف ،واستشيد سبعة مقاوميف ُ
جنديا إسرائيمًيا ( الجزيرة : 2017 ،نت ).
آخروف ،كما أُصيب (ً )13
وتميزت ىذه االنتفاضة بالمشاركة الشعبية الواسعة في كؿ أرجاء فمسطيف المحتمة،
وبمشاركة التيارات الفمسطينية كافة (محسف  ،)16 :2015،واف لـ تكف عمى غرار االنتفاضة
األولى ،فقد كانت منذ بدايتيا ذات طابع مسمح ،إذ بدأ الفمسطينيوف مياجمة المستعمرات

اإلسرائيمية ومواقع الجيش اإلسرائيمي ،مسجميف عمميات نوعية ،واستطاعوا اقتحاـ مواقع حصينة

جدا وتكبد اإلسرائيميوف خسائر كبيرة ( أبو عامر.)70 : 2009،
أو مستعمرات محمية ً
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ويرى الباحث أف توافؽ الفصائؿ الفمسطينية وتمسكيا بخيار المقاومة ،دفع االحتبلؿ
اإلسرائيمي إلى أف يراجع حساباتو ،ويقرر أف يتخذ خطوات بطيئة في مخططاتو االستعمارية في

القدس والمسجد األقصى.

سابعا :انتفاضة القدس 5116-5112م
ً
برزت ىذه االنتفاضة كما ُسميت باالنتفاضة الثالثة أو انتفاضة السكاكيف ،بقياميا
بػموجة احتجاجات وأعماؿ عنؼ في الضفة الغربية ،والقدس المحتمة وحدود قطاع غزة منذ
بداية أكتوبر 2015ـ ،تميز فييا الفمسطينييف بتنفيذىـ عمميات طعف ودىس متكررة لعسكرييف

ومستوطنيف إسرائيمييف ،وكذلؾ قياـ إسرائيمييف ييود بطعف فمسطينييف (.ويكيبديا  :2015،نت)،

ردا عمى االعتداءات الصييونية المتكررة التي استيدفت تقسيـ المسجد
وجاءت ىذه العمميات ً
ومكانيا ،فتمكنت االنتفاضة مف إحباط المخططات الصييونية التيويدية
زمانيا
األقصى المبارؾ
ً
ً

(وكالة القدس  ،)2015 :مما دفع ذلؾ إلى قوؿ رئيس الوزراء السابؽ أف انتفاضة القدس

حقيقيا ،ىو أقرب بكثير مما يتوقع بعض المراىنيف عمى التسوية وعممية السبلـ
نصر
ًا
ستحقؽ
ً
(الرسالة : 2014نت ) ،ويمكف إجماؿ دوافع وأسباب انتفاضة القدس باآلتي ( فمسطيف أوف
الي : 2016نت):

ميددا بالسقوط في
 أعماؿ الحفريات تحت المسجد األقصى وقبة الصخرة ،حتى بات البناءً
أي لحظة ،وبدأت عمميات تدنيس واقتحاـ المستوطنيف وجنود االحتبلؿ لممسجد األقصى
وقبة الصخرة ،حتى وصؿ األمر إلى دخوؿ جنود االحتبلؿ بػ(بساطيرىـ) ،إضافة إلى منع

المقدسييف مف الصبلة داخؿ المسجد األقصى ،وفرض إجراءات صارمة عمى الدخوؿ

والخروج.

 التقاعس اإلقميمي عف تعزيز صمود المقدسييف ،إضافة إلى اختبلؿ منسوب الثقة بالمفاوضالفمسطيني ،وما قد يقدمو مف تنازالت بشأف شرقي القدس في أي عممية تفاوض مع االحتبلؿ

مستندا إلى تسريبات ووثائؽ.
الصييوني،
ً

 فرض المزيد مف الضرائب ،أىميا ضريبة (األرنونا) ،وسحب اليويات ،وىدـ المنازؿ،وسياسة العقاب الجماعي لعوائؿ منفذي العمميات مف أبناء القدس.

 إنشاء مستوطنات كبرى في محيط شرقي القدس ومستوطنات داخؿ المدينة ،وربطالمستوطنات الكبرى بالمستوطنات داخؿ المدينة بالطرؽ الرئيسية ،وبذلؾ تصبح المناطؽ

يوميا ،وىذا يزيد
الفمسطينية مقسمة ،ويصبح تغوؿ المستوطنيف في حياة المواطف الفمسطيني ً
مف االحتكاؾ واالستفزاز وحدة التوتر.
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تعقيب:
إف القدس محاطة بصراعات وتحديات عمى مستوى محمي ودولي لتحقيؽ أىداؼ

الحركة الصييونية في إنشاء دولة إسرائيؿ المزعومة ،والتي تعتبر مف وجو نظرىا أنو قد اقترب

إعبلف الدولة المنتظرة ،ولكف مف المبلحظ أف الدبموماسية الفمسطينية لـ تحقؽ نتائج ممموسة
عمى أرض الواقع لصالح القدس ،خاصة بعض ظروؼ االنقساـ التي أوقعت عمى كاىؿ السمطة

الفمسطينية ،واالعتداءات المتتالية عمى قطاع غزة ،وظرؼ الحصار التي باعدت وشتت الشمؿ

الفمسطيني ،بالتالي فإف خيار المقاومة الشعبية ىو الحؿ األفضؿ في الوقت الرىف حتى ال
يستمر االحتبلؿ اإلسرائيمي في مواصمة مخططاتو االستعمارية ،والعمؿ عمى المزيد مف الحراؾ

الدبموماسي مف أجؿ إلغاء االعتراؼ بقرار القدس عاصمة إلسرائيؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية مف
تؿ أبيب إلى القدس.
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المبحث الثاني

نشأة منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الفمسطينية
تمييد:
لـ تولد منظمة التحرير الفمسطينية عاـ (1964ـ) مف فراغ بؿ سبقتيا إرىاصات

سياسية عمى الساحتيف الفمسطينية والعربية ،فعندما فقد الفمسطينيوف وطنيـ بعد نكبة فمسطيف
عاـ (1948ـ) وباتوا دوف وطف يجمعيـ ،انطوى كثير مف أبناء الشعب الفمسطيني تحت لواء
أمبل بأف تساعدىـ تمؾ األحزاب في
األحزاب القومية العربية عمى اختبلؼ مسمياتيا وعقائدىا؛ ً

استعادة وطنيـ المسموب مف الحركة الصييونية التي تمكنت مف إنشاء وطف قومي لمييود عمى

أرض فمسطيف التاريخية.
إف الفضؿ األوؿ في والدة منظمة التحرير الفمسطينية يعود إلى الرئيس جماؿ عبد
الناصر ودوره القومي في إقناع أكثر مف دولة عربية باالعتراؼ بالكياف الفمسطيني الجديد

"منظمة التحرير الفمسطينية" ،كما ويعود الفضؿ األكبر ألحمد الشقيري في إنشاء الكياف

الفمسطيني الجديد ،الذي انتيز فرصة صدور قرار القمة العربي الذي ًعقد في القاىرة في( 13
اقعا ،لكي ال يبقى مثؿ غيره مف
وج َعمَوُ ًا
يناير 1964ـ) بيذا الصدد فبادر إلى تنفيذه َ
أمر و ً

الق اررات دوف تنفيذ.

كاف مف سوء حظ منظمة التحرير الفمسطينية أنيا ظيرت في الوقت الذي شيدت فيو

الساحة السياسية العربية العديد مف الخبلفات العربية الداخمية ،وغرقيا رغماً عنيا في ىذه
الخبلفات وبذلؾ كاف مف السيؿ اتياميا بتدبير انقبلبات عسكرية وبالتآمر ضد بعض

الحكومات العربية ػ في ظؿ ظيور السمطة الفمسطينية واتفاؽ أوسموا الذي زاد مف وتيرة
الضغوطات عمى القضية الفمسطينية ،والدفاع عف حقوقيا المسموبة ،تعقدت األمور بصورة
مختمفة نتيجة

اندالع االنتفاضتيف واالعتداءات اإلسرائيمية المتبلحقة بالتزامف مع التغير

اإلقميمي في الشرؽ األوسط والحراؾ الشعبي الذي أدى بثورات الربيع العربي ،لتدخؿ منعطفات

وتحديات عربية جديدة ،تراجع مف خبلليا الممؼ الفمسطيني في األوساط الدولية ،وغاب عنيا
النشغاليـ في التحديات العالمية والعربية الجديدة.
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أول :نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية
جاءت الدعوة العربية إلبراز كياف فمسطيني خبلؿ انعقاد الػدورة الواحػدة والثبلثػيف لمجمس

جامعة الدوؿ العربية عاـ( 1959ـ) فحينيا اتخذ قرٌار يتعمؽ بالشعب الفمسطيني تمػت فيػو الدعوة
موحدا – ال مجرد الجئيف -يسمع العالـ صوتو
إلى "إعادة تنظيـ الشعب الفمسطيني وابراز كيانو
ً

في المجاؿ القومي ،وعمى الصعيد الدولي بواسطة ممثميف يختارىـ" ،كما جاء في القػرار كذلؾ
"العمؿ عمى إنشاء جيش فمسطيني في الدوؿ العربية المضيفة"(الشقيري.)60-56 :1971،

ش ّكؿ ىذا القرار األرضية إلنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومؤسساتيا ،وجاءت دعوة
جامعة الدوؿ العربية تحت تأثير عوامؿ واعتبارات ،منيا قرار إسرائيؿ تحويػؿ ميػاه األردف،
ونيوض الوطنية الفمسطينية بعد النكبة الستعادة اليوية الوطنية الفمسطينية عبر مظاىر

مختمفػة ،تجمى في إنشاء تنظيمات سياسية عمنية وسرية ،وتأسيس االتحادات والجمعيات
والنقابات لتعبػر عف االىتمامات المختمفة لمتجمعات الفمسطينية (ىبلؿ.)39 :2002 ،

وظمت الدعوات متبلحقة إلى أف انعقدت الدورة األربعوف لمجمس الجامعة عػاـ

ممثبل لفمسػطيف لػدى
(1963ـ) وفيو اتخذت الجامعة العربية ق ار اًر بتعييف السيد أحمد الشقيري
ً
الجامعػة وتكميفو بزيارة الدوؿ العربية لبحث القضية الفمسطينية.
لقد طغت االنقسامات والتجاذبات العربية عمى موضوع تشكيؿ المنظمة في تمؾ الفترة،

ولكف ما يبلحظ وقتيا غياب موقؼ التيار اإلسبلمي مف إنشاء المنظمة بسبب ضعفو واستيدافو

مف قبؿ األنظمة ،أما التجمعات الفمسطينية صاحبة الشأف فراودتيا العديد مف األسئمة
واالستفيامات حػوؿ طبيعة الكياف وآليات عممو ووسائؿ تحقيؽ أىدافو.

تولى الشقيري أمر االتصاؿ بالتجمعات ،إال أنو أُخذ عميو اختيار أعضاء المػؤتمر وفؽ

معايير تراعي الطابع العشائري والعائمي ،وضـ شخصػيات تقميديػة دوف م ارعػاة لواقػع األحزاب

السياسية العاممة ،وتـ اختيار األعضاء عمى أساس صفتيـ الشخصية والفرديػة
(الكبيسي ،)70:1985 ،إال أف المؤتمر انعقد وباشر أعمالو في مدينة القدس في الثامف
والعشريف مػف أيػار عػاـ (1964ـ) وبحضور أربعمائة وعشرة أعضاء ،لكف الشقيري تخطى ما

خولو إياه مؤتمر القمة ،وشرح مػا يقوـ بو بقولو نحف شعب مف غير كياف ،وقضية مف غير

قيادة ،مف أجؿ ىذا عمينا أف نتنادى إلى تنظيـ شامؿ.

يعتبر المؤتمر الفمسطيني األوؿ ىو أوؿ تعبير مؤسساتي شامؿ لمشخصية الوطنية

الفمسطينية ،ومنذ ذلؾ التاريخ خرج اسـ منظمة التحرير الفمسطينية إلى حيػز الوجػود ،وبالرغـ
مف ذلؾ واجو الشقيري انتقادات قاسية مف قبؿ بعض األنظمة العربية ومف حركة فػتح عمى
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قائبل "أنػا أتػرؾ
طريقة إدارتو لممنظمة األمر الذي دعاه لبلستقالة بعد ىزيمة عاـ (1967ـ)ً ،
العربة وقد بدأت تيوي ،واآلف ستستمر بالسقوط خطوة خطوة حتى النياية"
(أبو حسنة.)27:2007 ،

إف قراءةً في بنود الميثاؽ القومي الفمسطيني األوؿ ،تبرز مدى االىتماـ بالبعػد القػومي
ومرد ذلؾ أف الفكر السياسي الفمسطيني
والتركيز عمى اليوية القومية العربية لمشعب الفمسطينيّ ،

متأثر بالحركات القومية ،ورفض اإلقميمية والتجزئة ،والتمسؾ بقومية النضػاؿ،
ًا
كاف في بدايتو
وشمولية التحرير والمعركة ،وبخاصة أف االستيطاف اإلسرائيمي كاف في بداياتو ،فإضفاء البعػد
القومي كاف ىدفو الحفاظ عمى القضية الفمسطينية كقضية أولى ،وقد أُعتبر أف تحريػر فمسػطيف
وتحقيؽ الوحدة العربية ىدفاف متكامبلف يؤدي أحدىما إلى تحقيؽ اآلخر(أبو زىيرة:
.)79:2003

ناتجا عف حاجة فمسطينية بحتة بقدر ما ىو
ويرى الباحث أف تشكيؿ المنظمة لـ يكف ً
تعبير عف حاجة األنظمة إلى التحمؿ مف عبء القضية الفمسطينية ،مثمما كػاف الدافع وراء
تشكيؿ حكومة عموـ فمسطيف ىو رغبة الحكومات العربيػة إسػناد القضػية إلػى أصحابيا مف

جية ،وتوفير غطاء يبرر انسحاب جيوشيا مف فمسطيف دوف إثارة احتجاج شػعبي مف جية

أخرى.

ثانيا :العتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية
ً
جيودا
تولى يحيى حمودة رئاسة المجنة التنفيذية لممنظمة بالوكالة خمفًا لمشقيري ،وبدأ
ً
حثيثة إلعادة صياغة المنظمة والعبلقات الداخمية الفمسطينية ،ونجحت ىذه الجيود بدخوؿ

وخصوصا حركة فتح ،وبإعادة صياغة الميثاؽ القومي الفمسطيني
معظـ المنظمات الفدائية ليا
ً
ليحؿ مكانو "الميثاؽ الوطني الفمسطيني" ،كما تـ إعادة ترتيب عضوية المجمس الوطني
وبناء عمى ذلؾ عقد المجمس الوطني الرابع في القاىرة
الفمسطيني ليتكوف مف مائة عضو فقط،
ً
أقرت ىذه التغييرات ،وتحقؽ لممنظمات الفدائية السيطرة عمى
( 17-7يوليو 1968ـ) حيث ّ
المنظمة وفي المجمس الوطني الخامس في القاىرة ( 4-1فبراير 1969ـ) تمت لممنظمات

الفدائية السيطرة عمى قيادة المجنة التنفيذية لممنظمة ،وتولى ياسر عرفات زعيـ حركة فتح رئاسة

المنظمة منذ ذلؾ الحيف (الموسوعة الفمسطينية.)103-98 :1984 ،

وقد تمكنت المنظمة مف انتزاع صفة الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني في

مؤتمر القمة العربي في الرباط في أكتوبر (1974ـ) ،وفي الشير التالي استطاعت الحصوؿ
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عمى صفة عضو مراقب في األمـ المتحدة ،وعندما أُعمف استقبلؿ فمسطيف في نوفمبر(1988ـ)

اعترفت بيا أكثر مف ( )120دولة في العالـ ،وحولت كثير مف مكاتب المنظمة إلى سفارات
بعد عمى األرض ،وفي أعيف األنظمة العربية واألمـ
لدولة فمسطيف رغـ أف ىذه الدولة لـ تقـ ُ
المتحدة ال تزاؿ المنظمة تمثؿ الفمسطينييف ،غير أف قدرتيا عمى تمثيؿ الفمسطينييف كافة ظمت
نسبيا ،وتواجو مشكبلت عممية وميدانية في كثير مف األحياف (صالح.)8-7 :2014 ،
ًا
أمر ً

ثالثاً :نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية
ظمت المفاوضات مف مدريد إلى واشنطف تراوح مكانيا ،وكاف ياسر عرفػات حريصػًا
عمى دفع الوفد الفمسطيني إلى التشدد والتصمب ،وكاف يتعمد إعطاء التعميمات مباشرة لموفد عبر

الياتؼ ،وأف تكوف بصوتو بقصد إسماع األمريكاف واقناعيـ بأنو مرجعية الوفد في كؿ صػغيرة

وكبيرة ،وبالتالي إجبارىـ عمى التعامؿ مباشرة مع منظمة التحرير الفمسطينية (نوفؿ:1995 ،

.)17

وكاف ياسر عرفات قد رفض اقتراحاً قدمو خالد الحسف عضو المجنة المركزية لحركػة

فتح بتأليؼ حكومة فمسطينية مؤقتة تتولى المفاوضات مع إسرائيؿ ،وتعفي المنظمة مف ضرورة
التخمي عف المبادئ التي قامت مف أجميا (صايغ)930:2002 ،

ويرى الباحث أنو عمى الرغـ مف الزخـ الذي أحدثتو المعارضة إال أنيا لـ تستطع تعبئة
الجماىير ،وتحريؾ الشارع ضد االتفاؽ بشكؿ يؤدي إسقاط بنوده ،أو منع تنفيذ تطوره ،كما أنيا
لـ تستطع طرح البديؿ العممي في ظؿ التوازنات اإلقميمية والدولية.

وأبرز ما في االتفاؽ ىو االعتراؼ المتبادؿ بيف إسرائيؿ ومنظمة التحريػر الفمسػطينية

صعبا عمى الفمسطينييف مف الناحية النفسػية
والذي كاف  -يرأسو محمود عباس -وقعو
ً
وسيبل عمييـ مف الناحية السياسية – باإلشػارة إلػى أف دورة الج ازئػر تضػمنت
والمعنويػة،
ً

صعبا عمػييـ مػف النػاحيتيف
موضػوع االعتراؼ -أما بالنسبة لئلسرائيمييف فقد كاف االتفاؽ
ً
المعنويػة والسياسية (عباس.)38 :1994 ،
إف ىذا التوصيؼ لـ يقمؿ مف حدة السياـ الموجية ضد االتفاؽ ،فقد قفز االتفػاؽ عػف

مطمب إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ،وكاف أقؿ مف تصور إقامة الدولة المستقمة عػاـ
(1988ـ) وقت إعبلف االستقبلؿ ،وتخمى عف األساس القانوني الدولي لممفاوضات الجارية
والمستندة إلػى مبدأ عدـ جواز استيبلء دولة عمى أرض دولة أخرى بالقوة.
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المبحث الثالث

دور منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية في تعزيز الموقف الدولي
تجاه القدس 2012-1994م
تمييد:
بدأت العبلقة بيف السمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير تتبمور بعيد توقيع اتفاؽ أوسمو

والذي أقر إنشاء سمطة حكـ فمسطيني انتقالي ويكوف لديو مجمس تشريعي فمسطيني منتخب،

حيث عقدت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سمسمة مف االجتماعات التي قاطعتيا القوى
المعارضة التفاؽ أوسمو بما فييا اإلسبلمية بحضور ستة أعضاء مف المجنة مف أصؿ ()18
عضو ،واستمرت االجتماعات خمسة أياـ خبلؿ الفترة(  30-26سبتمبر 1993ـ).

وتعددت اآلراء حوؿ تشكيؿ مجمس السمطة الفمسطينية ،فمنيـ مف دعا إلى الحفاظ عمى

بنية المنظمة وابعادىا عف لعب أي دور في السمطة عمى أساس محدودية وصبلحية السمطة
وفترتيا االنتقالية التي تنتيي في حدود خمس سنوات بعد قياـ السمطة ولضرورة المحافظة عمى

تمثيؿ المنظمة لمداخؿ والخارج كما وطرح تشكيؿ مجمس السمطة مف قيادات الداخؿ دوف تدخؿ
أعضاء المجنة التنفيذية لممنظمة (نوفؿ1995 ،ـ.)14 :

أخير استقر الحاؿ بتشكيؿ السمطة حسب الكفاءة ،وأف تكوف المجنة التنفيذية مرجعيتيا
و ًا
السياسية والتنظيمية ،وفي العاشر مف أكتوبر مف عاـ (1993ـ) عقد المجمس المركزي دورتو

عضوا وخرج بق ارريف؛ "تكميؼ المجنة التنفيذية بالمنظمة بتشكيؿ مجمس السمطة
بحضور()83
ً
الفمسطينية مف عدد مف أعضاء المجنة التنفيذية وفمسطيني الداخؿ والخارج ،ويكوف الرئيس ياسر

ئيسا لمجمس السمطة الفمسطينية (وفا،
عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ر ً
.)www.wafainfo.ps
مرت عبلقة السمطة بالمنظمة بمحطات عديدة شابيا الكثير مف الضبابية فرئيس المجنة

التنفيذية لممنظمة ىو نفسو رئيس السمطة الفمسطينية ومف قبميا رئيس حركة فتح وكذلؾ األمر
بالنسبة لمعديد مف مسئولي السمطة الذيف يشغموف مناصب ميمة في المنظمة ،وكخطوة أولى فقد

ىمشت السمطة المنظمة باعتبارىا المسئولة عف ممؼ المفاوضات ونزعت صبلحياتيا ،حيث
استحدث في الحكومة الفمسطينية السادسة برئاسة محمود عباس منصب وزير شؤوف
المفاوضات ووزير الخارجية الذي أدى إلى تيميش دائرة الشؤوف السياسية في المنظمة ،كما

حولت السمطة الفمسطينية المنظمة عمى مدى عقديف مف الزمف إلى مجرد أداة لمحاربة

55

خصوميا داخؿ الساحة الفمسطينية مما قزـ دور المنظمة وأبعدىا عف األىداؼ الرئيسية التي

قامت مف أجميا ،فيمشت مؤسسات المنظمة حتى باتت المنظمة أصغر مف السمطة ،وىو ما
يعني أف المشروع الوطني الفمسطيني في ىذه المرحمة بات يفتقد إلى اإلطار الوطني المؤسساتي
الجامع لكؿ القوى الفمسطينية ،وىو انعكاس لحالة التفرد الني قامت بيا قيادات حركة فتح

بالقرار الوطني الفمسطيني وحصر خيارات الشعب الفمسطيني بخيار التسوية السممية وتيميش

كافة القوى الوطنية واإلسبلمية الرافضة ليذا الخيار حتى لو كاف مف قيادات حركة فتح نفسيا

(أسعد.)313-326 :2015 ،

أول :دور منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية في تعزيز الموقف الدولي تجاه
ً

القدس5111-1992م

ظؿ الموقؼ الفمسطيني تاريخياً يدافع عف الحؽ الفمسطيني في مدينة القدس ،فكانت

انطبلقة الثورة الفمسطينية تيدؼ إلى تحرير القدس باعتبارىا جزءاً مف فمسطيف المحتمة التي
كانت تعمؿ عمى تحريرىا ،وبالتالي لـ تكف ىناؾ مساومة أو تفاوض عمى القدس ،ثـ تغير

الموقؼ تدريجياً منذ تبني برنامج "النقاط العشر" بعد حرب أكتوبر (1973ـ) الذي تغير عبر

الزمف ليصبح البرنامج المرحمي (حؽ العودة ،وتقرير المصير ،واقامة الدولة الفمسطينية عمى

جميع األراضي المحتمة عاـ 1967ـ بما في ذلؾ القدس).

و رافؽ اعتماد نظرية المراحؿ مع وىـ تصور إمكانية التوصؿ إلى تسوية تحقؽ الحد

األدنى مف الحقوؽ الفمسطينية في ظؿ ميزاف القوى المختؿ لصالح إسرائيؿ وحمفائيا ،ومف خبلؿ

اعتماد العمؿ السياسي والمفاوضات وأشكاؿ النضاؿ السممي كطريؽ وحيد.

وعندما اصطدـ ىذا الوىـ بحقائؽ الواقع العنيدة ،وبجدار التطرؼ والعدواف والعنصرية

فبدال مف التراجع عف االستراتيجية توغمت القيادة
اإلسرائيمية الذي ازداد سماكة مع نقدـ الزمف ً

الفمسطينية فييا بصورة أكبر ،األمر الذي قاد إلى سمسمة التنازالت الفادحة التي بمغت الذروة في
توقيع أوسمو الذي اعترفت فيو الضحية بحؽ الجبلد في إقامة دولة عمى( )%78مف فمسطيف

التاريخية دوف أف يعترؼ الجبلد بحؽ أصحاب األرض األصمييف في إقامة دولة عمى()%22
مف أرضيـ ،وال االعتراؼ بأي حؽ مف الحقوؽ الفمسطينية ،فاالعتراؼ اإلسرائيمي الوارد في

الرسائؿ المتبادلة بيف ياسر عرفات ورابيف ىو بالمنظمة كممثؿ شرعي ،ولـ يعترؼ بحقيا في
إقامة دولة وال بحؽ الشعب في العودة وتقرير مصيره( .المصري.)7-6 :2016 ،
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التزمت السمطة الفمسطينية خانة االستنكار واإلدانة فيما يتعمؽ بتيويد القدس وارتقت في

بعض األحياف إلى مطالبة المجتمع الدولي بإيقاؼ التيويد وغابت مواقفيا في كثير مف األحياف
لتحؿ مكانيا مواقؼ صادرة عف منظمة التحرير أو ممثؿ بعض فصائؿ المقاومة.
ففي البياف السياسي لمدورة الػ 21لممجمس الوطني الفمسطيني في منظمة التحرير

الفمسطينية والذي عقد في غزة بالخامس والعشريف مف أبريؿ(1996ـ) جاء فيو" :يؤكد المجمس
الوطني أف قياـ إسرائيؿ بضـ القدس مف جانب واحد في عاـ(1967ـ) ىو قرار غير شرعي ال

اقعا
يعترؼ المجمس الوطني بأي إجراءات قامت بيا الحكومة اإلسرائيمية لجعؿ الضماف ًا
أمر و ً
ويؤكد المجمس تمسكو التاـ بعروبة القدس باعتبارىا جزًءا ال يتج أز مف األراضي الفمسطينية التي

احتمت عاـ (1967ـ)"( .الدراسات الفمسطينية.)252-251 :1996 ،

وفي جمستو االستثنائية التي عقدت في بيت لحـ في الثالث عشر مف مارس (1997ـ)
ار أكد فيو عمى أف القدس ىي قمب الوطف الفمسطيني
اتخذ المجمس التشريعي الفمسطيني قرًا
وعاصمة الدولة الفمسطينية المستقمة ،وأنو ال سبلـ دوف عودة القدس إلى السيادة الفمسطينية
واحتراـ الحقوؽ الفمسطينية فييا كاممة وأعمف أف كافة الممارسات اإلسرائيمية في القدس وضد

الشعب الفمسطيني ىي باطمة وغير شرعية بما في ذلؾ سياسات الضـ وسحب اليويات والبناء
االستيطاف (الدراسات الفمسطينية.)206 :1997 ،

لقد أرادت إسرائيؿ مف السمطة الفمسطينية مف خبلؿ كامب ديفيد عاـ (2000ـ) أف

تكوف حارسة أمبلؾ الييود في القدس وليس صاحبة المكاف كما يحدث اآلف ،األمر الذي رفضو
المفاوض الفمسطيني وأدى إلى إفشاؿ كامب ديفيد ،فمقد كاف الطابع العاـ لممفاوضات عمى

القدس ىو رفض المفاوض الفمسطيني لمقايضتيا مقابؿ قطعة أخرى مف األرض وتأجيميا

لمفاوضات الوضع النيائي التي ما تزاؿ حتى اليوـ تراوح مكانياAljazeera ( ،

.)Transparency Unit.2008:5-11
وقد شيدت القدس في ىذه المرحمة العديد مف المفاوضات والمعاىدات السياسية مف
أجؿ الوصوؿ إلى حقوقيا التي لـ تعارضيا األعراؼ الدولية ،فسجؿ الحراؾ العربي اتفاقية

السبلـ المصرية اإلسرائيمية "معاىدة كامب ديفيد" واتفاقية السبلـ األردنية في وادي عربة ،إال

أف االثنتيف لـ تقوما بتحقيؽ اليدؼ المطموب ،ونتيجة تمسؾ الفمسطينييف بأرضيـ وتمسكيـ

بخيار المقاومة ،فقد نجـ عنيا سمسمة مف االتفاقيات ذات تدخؿ دولي أممي ومن أىميا:
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 -1القدس في مؤتمر مدريد لمسالم ( 1991م) .
دعا الرئيس األمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي

(اإلسرائيمي) .فقاـ جيمس بيكر بجوالت مكوكية في الشرؽ األوسط اقنعت جميع األطراؼ
بقبوؿ المشاركة في المؤتمر برعاية الواليات المتحدة األمريكية ،وكانت الفرصة الزمنية

تأكبل في ثوابت المطالب
كافية لمواصمة إجراءات التيويد الذي أصبح أكثر شرعية فسبب ً

العربية الفمسطينية (خضر : 2013 ،نت ).
 -5القدس و"اتفاق أوسمو"

أسقط "اتفاؽ أوسمو" القدس مف األراضي التي ستتولى السمطة الفمسطينية السيطرة عمييا.
فقد قسـ أوسمو األرض الفمسطينية إلى مناطؽ (أ)،التي تشمؿ عمى المدف ،وتسيطر عمييا

السمطة إدارياً ووأمنياً ،وتبمغ نسبتيا( ،)%18ومناطؽ (ب) البالغة نسبتيا(،)%22حيث

أمنيا ،ومناطؽ(ج) البالغة نسبتيا(،)%60
تسيطر عمييا السمطة إدارًيا بينما االحتبلؿ ً
وتسيطر عمييا سمطات االحتبلؿ ،إدارًيا وأمنياً ،كما أف المساعدات األمريكية التي

تخصص لمسمطة ال تقدـ أي جزء منيا لمقدس ،وأف جزًءا بسيطًا مف األوربية يخصص
لمقدس (المصري.)7 :2016 ،
ويتجاىؿ ىذا المفاوض أف االختراؽ الذي يتحدث عنو لـ يوفر الحماية لممقدسات أو

لمقدس ،وىبط عف ما ورد في القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة ،التي أدانت احتبلؿ

إسرائيؿ لؤلراضي الفمسطينية والعربية المحتمة وطالبت باالنسحاب منيا (قريع.)2009 ،

ويرى الباحث أف ىذه المعاىدات وما ترتب عمييا مف رعاية أردنية لممقدسات اإلسبلمية لـ

تحقؽ اليدؼ المنشود في حمايتيا ،فكؿ معالـ التنكيؿ لممقدسييف وما زالت موجودة مف

التوسع االستيطاني ،وتدمير بيوتيـ ،وحرمانيـ مف الصبلة في باحات المسجد األقصى،
خير تركيب كاميرات مراقبة واألبواب اإلكترونية.
والطوؽ األمني المحاط بيـ ،وأ ًا

 -2القدس في مباحثات ما بعد أوسمو ()1996

تزامنت ىذه المرحمة برئاسة (بنياميف نتنياىو) رئاسة وزراء االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وقد

تعامؿ نتنياىو مع السمطة الفمسطينية بالبلمباالة والتعالي واالزدراء ،ونشط بصورة أكبر

في مجاؿ توسيع المستوطنات ،واالستيبلء عمى األراضي ،وتيويد القدس ،ورفض تطبيؽ

االتفاقيات ،أو التعاوف مع السمطة ،ما لـ يثب فاعميتيا في مكافحة المعارضة الفمسطينية
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وخصوصا فصائؿ المقاومة ،وما لـ تقدـ اقصى درجات التعاوف األمني مع دولة االحتبلؿ

(المركز الفمسطيني لئلعبلـ.)2014:

ويبلحظ الباحث أنو في عيد حكومة نيتنياىو لـ يحقؽ الفمسطينيوف أي تقدـ لصالح

القدس ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ زاد التوسع االستيطاني ،وتواصؿ العمؿ في حفر نفؽ

السور الغربي لممسجد األقصى ،مما أدى إلى اندالع انتفاضة في األقصى أدت إلى

ارتقاء عشرات الشيداء ،وعمى إثرىا فشؿ نيتنياىو في االنتخابات ونجح إييود بارؾ في
عاـ(1999ـ).

 -2القدس في مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 5111م
نظمت مباحثات كامب ديفيد الثانية بيف الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ورئيس االحتبلؿ

اإلسرائيمي (أييود باراؾ) برعاية الرئيس األمريكي (بؿ كمينتوف) عاـ (2000ـ) ،وأظيرت

مدى اتساع الفجوة ،وتبايف المواقؼ حوؿ مختمؼ قضايا الوضع النيائي ،وعمى رأسيا

قضية القدس ،وعمى الصعيد الفمسطيني كانت القيادة الفمسطينية تتعرض لمضغوطات دولية
وأمريكية لحضور القمة ،في ذات الوقت تعرضت النتقادات واتيامات بالتفريط والتنازؿ عف

حقوؽ الفمسطينييف (العضايمة.)145:2006 ،

ونص موقؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي في المباحثات حوؿ حؽ (إسرائيؿ) بالسيادة عمى المسجد
األقصى ،وارتباطيـ التاريخي والرمزي بالمكاف الذي يطمقوف عميو ( جبؿ الييكؿ) ،كما قدـ

مقترحا بإعطاء الفمسطينييف حؽ إدارة المسجد األقصى ،وتأميف معبر آمف عميو مف
ً
المناطؽ المحيطة بالقدس ،وفي مراحؿ متأخرة مف المباحثات اقترح الطرؼ األمريكي
صيغة لجسر اليوة بيف الطرفيف مف خبلؿ طرح فكرة سيادة إسرائيؿ ،بينما تمنح األمـ

المتحدة لمفمسطينييف حؽ الوصاية عمى المسجد األقصى ،وفي مراحؿ متقدمة عرضت
قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي السيادة عمى كؿ ما ىو فوؽ األرض لمفمسطينييف والسيادة عمى

كؿ ما ىو تحت األرض لقوات االحتبلؿ (خمايسي ،ونصر .)47-45 ،2006:

ويرى الباحث أف ىذه المعاىدة ما ىي إال أجندة جديدة لسحب حقوؽ وامتيازات جديدة مف
ممؼ القدس ،لخدمة أىداؼ الحركة الصييونية ،وكانت النتيجة كغيرىا مف المعاىدات،
بالفشؿ الذريع ،بسبب رفض الكؿ الفمسطيني ليا.
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ثانيا :منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الفمسطينية في تعزيز الموقف الدولي
ً
تجاه القدس 5117-511م
أدركت (ـ.ت.ؼ) والسمطة الفمسطينية أىمية تخصيص مرجعيات وبرامج خاصة في
قضية القدس لمخاطبة المؤسسات الدولية والييئات القانونية ،وايجاد حمقات وصؿ وقنوات
دفاعية السترداد الحقوؽ الفمسطينية المسموبة ،لذا أنشأت منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة

الفمسطينية مرجعيات تابعة ليا تتولى متابعة القدس وقضاياىا في مراحؿ زمنية متعددة مف

أىميا (الرازـ:)2 :2014 ،

 )1مرجعيات تابعة لمنظمة التحرير ،وىي:
 المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس :تـ إنشاؤه في العاـ (2008ـ) عقب عقد مؤتمر اجتمع
فيو ( )500شخصية مف الجيات العاممة في القدس "رسمية ،وأىمية ،وشخصيات وقوى
وطنية" ،وناقش المؤتمر ثبلثة محاور رئيسية؛ (النظاـ األساسي والوثيقة البرامجية

لممؤتمر ،وتشكيؿ لجاف المتابعة) ،كما تـ تشكيؿ أمانة عامة لممؤتمر ليشكؿ بذلؾ
المرجعية لكؿ محاور العمؿ الخاصة بالقدس حسب القرار الصادر عف رئيس المجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ،ويتمقى المؤتمر موازنتو مف و ازرة المالية لمسمطة الوطنية ،أما

كادر الموظفيف فجزء منيـ مصنؼ عمى الوظيفة العمومية والجزء اآلخر يعمؿ بنظاـ
العقود (مدينة القدس:2010،نت)..
 دائرة شؤون القدس :تأسست عاـ(2009ـ) كمرجعية لمقدس تابعة لمنظمة التحرير
حسب مذكرة التأسيس المنشورة عمى الموقع اإللكتروني لمدائرة الموجية مف رئيس الدائرة
إلى رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية والتي برز فييا أىمية توحيد
المرجعيات الفمسطينية في إطار مرجعية واحدة منبثقة عف منظمة التحرير ولجنتيا
التنفيذية وىي دائرة شؤوف القدس ،وتتمقى الدائرة موازنتيا مف و ازرة المالية ،أما موظفييا

فجزء منيـ مصنؼ عمى الوظيفة العمومية والجزء اآلخر يعمؿ بنظاـ العقود(دائرة شؤوف

القدس:2018،نت).

 )2مرجعيات تابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية ،وىي:
 وزارة شؤون القدس :لـ ينتظـ وجود و ازرة القدس في تشكيبلت الحكومات الفمسطينية
المتعاقبة ،فمنذ نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية وتشكيؿ الحكومات الفمسطينية المتعاقبة
وحتى عاـ(2009ـ) ،كاف يتـ إشغاؿ ممؼ شؤوف القدس لوزير دولة وليس لوزير مختص
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بشؤوف القدس ،إلى حيف تشكيؿ الحكومة الثالثة عشر عاـ (2009ـ) حيث تـ تعييف

ير لشؤوف القدس الذي سرعاف ما تقدـ باستقالتو بعد مضي أقؿ مف
حاتـ عبد القادر وز ًا
احتجاجا عمى آلية تعاطي السمطة الوطنية الفمسطينية مع
شيريف لتوليو ىذا المنصب،
ً
القدس وقضاياىا واعتبارىا لممنصب عمى أنو بروتوكولي ليس أكثر ،ومف ثـ تولى رئيس

الوزراء منصب وزير شؤوف القدس ليقوـ بتكميؼ محافظ القدس متابعة ممؼ
القدس(الرازـ.)2 ،2008:
ير لشؤوف القدس إضافة لميامو كمحافظ
 محافظة القدس :تـ تعييف محافظ القدس وز ًا
لمقدس في تشكيمتي الحكومة الرابعة عشر والخامسة عشر ،ومنذ تولي محافظ القدس
مكانيا -بمبنى المحافظة لتنجز
لمنصب وزير شؤوف القدس ،ألحقت الو ازرة وموظفييا-
ً
مياميا وأعماليا الموجستية مف خبلؿ استخداميا لممكاتب واألجيزة واألدوات المكتبية
الخاصة بالمحافظة ،بالرغـ مف االستقبللية المالية واإلدارية المفترضة بيف المحافظة
والو ازرة ،األمر الذي أوجد حالة مف التداخؿ بيف المؤسستيف( الرزاـ..)2 ،2008:
خمّف تعدد ىذه المرجعيات نتائج سمبية عمى مدينة القدس كان من أبرزىا:
خصوصا
 تميزت الدبموماسية الفمسطينية في ىذه المرحمة بالتحديد باالنفتاح عمى الغرب،ً
الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة األمريكية ،عمى حساب دوؿ أخرى ،مثؿ الصيف واليند

وروسيا ودوؿ إفريقيا وأمريكا البلتينية ،وذلؾ لبلعتقاد أف الدوؿ ليست مؤثرة في
مسار التسوية السممية والمفاوضات ،مثؿ الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية.

(صبلحات.)70:2015،

 تعدد المرجعيات الفمسطينية الرسمية العاممة في القدس ،واستحداثيا سواء في إطار السمطةأو منظمة التحرير الفمسطينية.

 وجود قيود سياسية وأمنية تحد مف قدرة السمطة عمى التدخؿ الفعاؿ في شؤوف القدس ،معمبلحظة وجود التزاـ – مبالغ فيو -مف قبؿ السمطة الوطنية لبلتفاقيات الموقعة مع الجانب
اإلسرائيمي بما يتعمؽ بالقدس.

 كثرة المراسيـ الرئاسية وق اررات الحكومة الخاصة بتشكيؿ لجاف وىيئات تعنى بقضايا القدسومواطنييا وغياب التنسيؽ فيما بينيا انعكس بشكؿ سمبي عمى عبلقة المواطف المقدسي مع

مؤسسات السمطة الوطنية في عدة جوانب" :التشرذـ والتعدد في المرجعيات و العناويف
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والتداخؿ في الصبلحيات والمياـ واإلرباؾ في العمؿ يضعؼ استراتيجية الصمود لدى

المواطف المقدسي والمؤسسات المقدسية(الرازـ.)5-3 :2014 ،

 افتقار السمطة الفمسطينية لرؤية واستراتيجية واضحة تجاه القدس ومواطنييا والمجوء إلىاالرتجالية والعشوائية وردة الفعؿ في اتخاذ الق اررات.

طا عمى مستوى دولي خاصةً مع الدوؿ المؤثرة في
 سجمت الدبموماسية الفمسطينية ح ار ًكا نش ًعممية السبلـ لموصوؿ إلى حموؿ تحقؽ نجاحات في القضية الفمسطينية ،وتوضيح حقوقيا
المشروعة والمسموبة مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمي ،ولكف رغـ ذلؾ لـ تحقؽ أوسمو متطمبات

الفمسطينييف ورغباتيـ ووقعت في إشكاليات نتيجة لمعوامؿ مف أىميا ) :دنيا الوطف :2017

نت).

 إشغاؿ منصبي محافظ القدس ووزير شؤوف القدس مف قبؿ شخصية واحدة يثير العديد مفالتساؤالت واإلشكاليات القانونية واإلدارية مف حيث :االزدواجية في التسمية ،والتبعية
والمساءلة ،ومنح وحجب الثقة ،آلية الصرؼ مف الموازنة.

 -حدوث تداخؿ وارباؾ في عمؿ الو ازرة والمحافظة كنتيجة لتولي ذات الشخصية لممنصبيف،

مكانيا بالمحافظة -وتجمى ذلؾ مف خبلؿ وجود تداخؿ مالي واداري بيف
وإللحاؽ الو ازرة –
ً
الو ازرة والمحافظة مف حيث تحميؿ كؿ مؤسسة نفقاتيا التشغيمية لممؤسسة األخرى (الرازـ،
.)5-3 :2014

 فقداف الدبموماسية الفمسطينية إلى العبلقات المتبادلة وقنوات االتصاؿ الفعالة لتبادؿالمعمومات الخبرات والتوصيات والق اررات الضرورية لخدمة النشاط الدبموماسي.

 ضعؼ اإلمكانيات وضعؼ الحنكة السياسية والخبرة الدبموماسية لمكادر الدبموماسيسمبا عمييـ ،باإلضافة إلى غياب الوصؼ الوظيفي الذي يحدد
الفمسطيني ،مما انعكس ً
طبيعة عمؿ ىذه الكوادر ،وحدود صبلحياتيـ وحقوقيـ المينية والوظيفية.

 -التطورات الداخمية في الساحة الفمسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ،وحدوث تغيرات

عمى عمؿ السمطة الفمسطينية ،وبروز عمؿ التنظيمات ،وعقد حوارات وجمسات متتالية" ،تـ

عقد االنتخابات التشريعية التي فازت فييا حركة حماس كأوؿ انتخابات تشريعية فمسطينية

في مطمع(2006ـ) ،وحققت فييا مفاجأة بحصد أغمبية المقاعد في المجمس التشريعي،
(ويكيبديا:2017،نت).
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ومنذ ذلؾ التاريخ شدد االحتبلؿ اإلسرائيمي الحصار عف طريؽ إغبلؽ جميع المعابر

بشكؿ منظـ ومستمر تحت مزاعـ أمنيةوقطع التيار الكيربائي وفرض الحصار ،وعمى إثرىا
زادت االعتداءات اإلسرائيمية خاصة بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة في يونيو

(2007ـ) ،ووقوع االنقساـ السياسي بيف قطاع غزة والضفة الغربية ،وتشكيؿ حكومتيف
فمسطينيتيف في كؿ مف غزة والضفة الغربية( أبو جاموس.)1:2013،

سمبا عمى العمؿ الدبموماسي الفمسطيني عمى
ويرى الباحث أف ىذه المرحمة أثرت ً
المستوى الدولي ،نتيجة الظروؼ والصراعات الداخمية بيف حكومتيف متناقضتيف ،والحصار

الخارجي عمى حركة حماس بشكؿ خاص واعتبارىا منظمة إرىابية ألنيا تتبني المقاومة كخيار
استراتيجي لتحرير فمسطيف.

عمى إثرىا شيدت غزة المحاصرة اعتداءات إسرائيمية متبلحقة أوليا العدواف عمى غزة
(2009 -2008ـ) ،حيث بدأ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمميتو العسكرية بتوجيو ضربة جوية مفاجئة
باستعماؿ ما ال يقؿ عف ( )80طائرة حربية مستيدفة كؿ المقار األمنية في قطاع غزة والمقار

التابعة لحركة حماس في لحظة واحدة ،والتي كانت تيدؼ منو إلى ردع المقاومة ومنعيا مف
إطبلؽ الصواريخ عمى البمدات والمدف اإلسرائيمية ،وتغيير السمطة في القطاع وفرض الحصار،
واستعادة الجندي األسير شاليط ( الكيالي)32:2015:

وتبلىا عدواف عمى قطاع غزة عاـ( 2012ـ) الذي استمر لثمانية أياـ توصمت إلى تيدئة

مف شروطيا موافقة االحتبلؿ عمى البدء بالرفع التدريجي لمحصار عف قطاع غزة والسماح
لمصياديف بالوصوؿ إلى مسافة ( )9أمياؿ بحرية ،ولكنيا لـ تمتزـ بيا مما يجعؿ الخيار أماـ

مفتوحا.
فصائؿ المقاومة
ً

ويرى الباحث أف االعتداءات المستمرة عمى الفمسطينييف فرض عمييا ممارسة عمؿ
دبموماسي مف خبلؿ التفاوض مع أطراؼ خارجية مف أجؿ إيقاؼ التيدئة بيف فصائؿ المقاومة
اجعا ممحوظًا ،في كؿ األمور.
واالحتبلؿ اإلسرائيمي إال أنيا شيدت تر ً
ردا عمى
وجاءت انتفاضة القدس ( 2015ـ) حتى وقتنا الحالي وقياـ عمميات نوعية ً
ومكانيا،
زمانيا
االعتداءات الصييونية المتكررة التي استيدفت تقسيـ المسجد األقصى المبارؾ
ً
ً

فتمكنت االنتفاضة مف إحباط المخططات الصييونية التيويدية (وكالة القدس: 2017،نت).
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تعقيب:
رغـ العثرات واألخطاء التي وقعت ،مقارنة باإلنجازات والتراكمات والنجاحات التي تحققت
بعد قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عمى صعيد إعادة حضور الشعب الفمسطيني إلى خارطة
العالـ ،فنستطيع القوؿ أف مسيرة منظمة التحرير الفمسطينية بالرغـ مف إنجازاتيا الضخمة،
باعتبارىا اإلطار الكياني التمثيمي الموحد لمشعب الفمسطيني ،لـ تكف عمى نسؽ متكامؿ مف

النيج والبرنامج ،واالشتقاقات ،ومف الرؤية والتكتيؾ ،فانتقمت المنظمة عبر مسيرتيا مف مفترؽ

إلى آخر ،وبالتداخؿ مع تشابكات الحالة العربية واإلقميمية ،والتداعيات السمبية لتقع في حالة
التيميش ،والتفكؾ التي تعاني منيا جميع مؤسساتيا منذ عاـ (1993ـ) ،وتحوليا إلى منظمة

عضوا ليصبح
شكمية ،بييئات غير فاعمة ،فقد تـ إغراؽ المجمس الوطني بأكثر مف (ً ) 800
فضبل عف تعويـ
أكبر برلماف في العالـ لشعب ال يتجاوز تعداده إحدى عشرة مميوف نسمة،
ً

المجمس المركزي وىو الييئة الوسطى بيف المجنة التنفيذية والمجمس الوطني ،وقعت في مسارىا

الكثير مف العراقيؿ التي كادت أف تودي بيا ،مع التراجع العاـ لدورىا في مواقع ومناطؽ
الشتات الفمسطيني.
ومع تراجع دور مؤسساتيا الوطنية ،وبروز الدور األساسي لمؤسسات السمطة عمى
ماىية التفريؽ بيف
حساب دور ومؤسسات المنظمة ،حتى ضاعت في ظؿ تزاحـ الصراعات ،و ّ
السمطة الوطنية الفمسطينية باعتبارىا جزًءا مف المنظمة ،وبيف المنظمة التي بدت كتابعة لمسمطة

الوطنية تستحضر وقت الضرورة وبالتالي تأثر األداء الدبموماسي لقضية القدس عمى المستوى
العربي والدولي ،برغـ مف إبراميا الكثير مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية في أماكف ومختمفة
وصياغتيا بشكؿ قانوني ورسمي إال أنيا لـ تكف لصالح القدس وتتعارض مع أىدافيا

المشروعة.

64

الفصل الرابع

التحديات التي تٌاجو الدبلٌهاصية

الفلضطينية ًتصٌر هقرتح لتفعيل دًرىا
ويشتمل عمى:
المبحث األول :التحديات التي تواجو الدبموماسية الفمسطينية
المبحث الثاني :تصور مقترح لتفعيل الدبموماسية الفمسطينية ومواجية

تحدياتيا

الفصل الرابع

التحديات التي تواجو الدبموماسية الفمسطينية وتصور مقترح لتفعيل دورىا
تمييد:
إف الظروؼ التي يمر بيا الفمسطينييف تختمؼ عف جميع بمداف العالـ في جميع النواحي
السياسية واالقتصادية والديمغرافية ،مما انعكست عمى المستوى الداخمي والعربي والدولي ،حيث

إف الظروؼ الداخمية والخبلفات األيدولوجية والحزبية أثقمت السمطة الفمسطينية بأعباء كثيرة،
باإلضافة إلى التحديات العربية واإلقميمية التي أدت إلى ت ارجع في المطالب الفمسطينية لحقوىا،

ئما
وأثرت عمييا ً
سمبا في جميع مراحميا التاريخية ،وكذلؾ التحديات الدولية التي تسعى دا ً
لتيميش القضية الفمسطينية لتحقيؽ مآربيا السياسية واالستيطانية ،ولذلؾ ينبغي عمى جميع
الجيات السياسة والمعنية أف تعمؿ مواجية التحديات ووضع خطة استراتيجية لدفاع عف

االنتياكات المقدسية ،والعمؿ عمى حمايتيا ومشاركة الدوؿ العربية المحيطة واإلسبلمية والعالمية
في حمايتيا واسترداىا مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وذلؾ يتطمب مساعي دبموماسية وسياسية

ضخمة.

فقد سجمت العقود الماضية أحدات وتقمبات عديدة في الساحة الفمسطينية عمى صعيد
المفاوضات السممية والعمميات المسمحة ،ولكنيا لـ تحقؽ كؿ األىداؼ المطموبة ،مما أوقعتيا
في إشكاالت وأخطاء بحاجة إلى معالجة وتعديؿ ،ولذا ستستعرض ىذا الفصؿ في مبحثو األوؿ

التحديات التي تواجو الدبموماسية الفمسطينية عمى المستوى الداخمي واإلقميمي والخارجي ،وفي
المبحث الثاني يقدـ الباحث تصور مقترح لتفعيؿ الدبموماسية الفمسطينية ومواجية تحدياتيا ،ومف

ثـ التعقيب عمييا.
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المبحث األول

التحديات التي تواجو الدبموماسية الفمسطينية
قميميا
تمر القضية الفمسطينية بكؿ تشعباتيا وتعقيداتيا بظروؼ قيرية أفقدتيا حضورىا إ ً

ودوليا فرضتيا محددات داخمية وخارجية  -كالتحديات التي واجيت منظمة التحرير والسمطة
ً
الفمسطينية واالنقساـ الفمسطيني بيف حركتي فتح وحماس والصراع عمى الشرعيات الرئاسية
والتشريعية والحكومة والمنظمة -باإلضافة لمدور اإلسرائيمي في صناعة تمؾ االحداث وتأجيجيا،

وىناؾ عوامؿ خارجية إقميمية تمثمت في ارتدادات "الثورات العربية" الداخمية واثر التدخبلت

اإلقميمية والدولية في تمؾ األحداث .فكاف التركيز اإلقميمي الدولي عمى الموضوع السوري وكأنو
بدال مف القضية الفمسطينية .مما وضع المشروع الوطني
القضية المركزية في الشرؽ األوسط ً

الفمسطيني في مأزؽ.

أول :التحديات الداخمية
ً
 -1حالة النقسام 5116م5112-م
حػدث فػي بدايػة عػاـ(2006ـ) نتيجػة فػوز حركػة حمػاس فػي االنتخابػات التشػريعية عمػى
حركة فػتح ،ممػا أدى نشػوب خبلفػات وصػراعات بػيف الطػرفيف  ،وبعػد رفػض الفصػائؿ المشػاركة

فػ ػػي حكومػ ػػة حمػ ػػاس ،شػ ػػكمت الحركػ ػػة حكومتيػ ػػا برئاسػ ػػة إسػ ػػماعيؿ ىنيػ ػػة الػ ػػذي سػ ػػمـ يػ ػػوـ 19

مػػارس/آذار  2006قائمػػة بأعضػػاء حكومتػػو إلػػى ال ػرئيس محمػػود عبػػاس ،لكػػف الحكومػػة قوبمػػت
بحصار إسرائيمي مشدد عرقؿ عمميا ،وبمحاوالت داخمية لئلطاحة بيا مف خبلؿ سحب كثير مف

ص ػػبلحياتيا واح ػػداث القبلق ػػؿ الداخمي ػػة طػ ػواؿ  ،2006م ػػاأثرت عم ػػى المنظم ػػة وأخرج ػػت العم ػػؿ
الفمسػػطيني عػػف الطريػػؽ الصػػحيح لصػػالح تعميػػؽ الفرقػػة واالنقسػػاـ ،ولقػػد انعكسػػت حالػػة االنقسػػاـ

ػمبا عمػػى الحممػػة اإلعبلميػػة الجميمػػة المسػػاندة لمقيػػادة الفمسػػطينية فػػي معركتيػػا مػػف أجػػؿ الحريػػة
سػ ً
واالس ػػتقبلؿ والتص ػػويت عم ػػى العض ػػوية ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة واالنض ػػماـ إل ػػى المنظم ػػات الدولي ػػة
المختمفة( االنقساـ الفمسطيني:2011،نت).
 -5محدودية دور السمطة الفمسطينية تجاه القدس وتعنت الحتالل اإلسرائيمي لحقوقيا
تجمى إىماؿ وتيميش السمطة الفمسطينية لمدينة القدس وخاصة المناطؽ الخاضعة

لمييكمية اإلسرائيمية في إسقاطيا مف مخططاتيا إلجراء االنتخابات المحمية فمـ تشارؾ في

االنتخابات التي جرت في العاميف(2005ـ ،و2012ـ) ،واستدعت محكمة العدؿ العميا ىذه

القضية في قرارىا بتأجيؿ االنتخابات المحمية التي كانت مقررة في الثامف مف أكتوبر (2016ـ)،
67

وتجاىمتيا عندما نظرت مرة أخرى في الموضوع بتاريخ  3أكتوبر مف نفس العاـ حينما اكتفت

برفض إجراء االنتخابات في غزة ،ألف المحاكـ القائمة ىناؾ تخضع لسمطة االنقساـ ،ما يدؿ
عمى أف القرار يرجع إلى أسباب سياسية وليس قانونية كما جرى تسويقو(المصري.)13 :2016 ،

كما يرفض االحتبلؿ اإلسرائيمي االنسحاب مف القدس الشرقية ،ولكنيا تطرح بعض

األحياء السكنية ومحاولة فرض التقسيـ الزماني والمكاني في المسجد األقصى ،كما ترفض
عودة أي فمسطيني إلى أراضي(1948ـ) ،وتوافؽ عمى عودة عدد محدود ألراضي السمطة يتفؽ

عميو مف خبلؿ المفاوضات.

 -2الحصار الدائم عمى قطاع غزة
مف خبلؿ استعراض تاريخ القضية الفمسطينية يبلحظ أف الحصار الفمسطيني ليس

باألمر الجديد ،إال أف االختبلؼ كاف في األساليب والدوافع التي أدت إلى الحصار ،فحتى مع
استبلـ السمطة الفمسطينية مسؤولية قطاع غزة بعد توقيع اتفاؽ اوسمو في عاـ (1993ـ) ،بقي

االحتبلؿ ىو المسيطر الفعمي عمى أجزاء كبيرة مف القطاع ،باإلضافة إلى القيود الكبيرة التي

كاف يفرضيا عمى حركة المواطنيف وتنقبلتيـ.

اضحا ىذا الحصار واشتد مع اندالع انتفاضة األقصى الثانية في عاـ
وظير و ً
حصار عمى االراضي الفمسطينية المحتمة ،وال
ًا
(2000ـ) ،ففرضت قوات االحتبلؿ االسرائيمي
سيما قطاع غزة ،وأغمقت مرات عديدة المعابر التي تربط القطاع بالعالـ الخارجي بشكؿ تراوح بيف

اإلغبلؽ الكمي والجزئي(حماد.)7 :2010 ،

فقد فرض االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في

شباط(2006ـ) ،شكمت مرحمة جديدة في الحصار ،إذ أنيا كانت مركزة وىادفة إلى خنؽ القطاع
وعزلو عف العالـ الخارجي(سعد ،)77 :2006 ،فقد حوؿ الحصار حياة الغزييف إلى معاناة

دائمة وموت بطيء األمر الذي انتيكت معو المعاىدات والمواثيؽ الدولية الخاصة لحقوؽ
اإلنساف بشكؿ واضح.
وبدأ الحصار بقرار مف االحتبلؿ اإلسرائيمي بعد تشكيؿ الحكومة الفمسطينية العاشرة
مف قبؿ حركة حماس عاـ (2006ـ) بوقؼ مستحقات الضرائب والرسوـ الفمسطينية التي
تحصميا السمطات اإلسرائيمية لحساب السمطة الفمسطينية( ،نافع .)28 :2007 ،ثـ تمى ذلؾ

مطالبتو لممجتمع الدولي في (/19شباط فبراير 2006ـ) ،بالتضييؽ عمى الفمسطينييف ،ووقؼ
المساعدات المقدمة ليـ ،ولـ يكتؼ بالمطالبة بؿ قاـ بخطوات عممية خطيرة وذلؾ بمنع أي
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مساعدات غربية تصؿ إلى الحكومة الفمسطينية األمر الذي ضاعؼ معاناة المواطنيف أضعافًا
مضاعفة.
ونشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة وضع سياسي جديد اقترف بمواقؼ إقميمية ودولية

حيث وضعت المجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي شروطاً لمتعامؿ مع أي حكومة فمسطينية

تشكميا حركة حماس ،وىي اإلقرار بالمبادئ األساسية التي وضعتيا المجنة الرباعية الدولية،

وىي :االعتراؼ بالكياف اإلسرائيمي ،والتخمي عف العنؼ ،واالعترافات السابقة (عمي:2015 ،

 ،)1ورفضت الحكومة وحركة حماس االلتزاـ بيذه الشروط ،فكاف عمييا مواجية عزلة دولية
وتأزـ داخمي ،وتبلحقت التداعيات والمشكبلت الناجمة عف الوضع االقتصادي واألمني،
وتوسعت ظاىرة الفمتاف األمني ،أو المواجية بيف حماس وفتح خاصة في قطاع غزة ،بالرغـ مف

توقيع اتفاؽ مكة في فبراير (2006ـ) ،الذي تـ برعاية سعودية ،حتى وصؿ األمر إلى سيطرة
حركة حماس عسكرًياعمى قطاع غزة.
وبعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة في يونيو(2007ـ) ،ووقوع االنقساـ السياسي
بيف قطاع غزة والضفة الغربية ،وتشكيؿ حكومتيف فمسطينيتيف في كؿ مف غزة والضفة الغربية،

ومنذ ذلؾ التاريخ شدد االحتبلؿ اإلسرائيمي الحصار عف طريؽ إغبلؽ جميع المعابر بشكؿ
منظـ ومستمر لفترات طويمة تحت مزاعـ أمنية( ،أبو جاموس .)1 :2007 ،فتـ عزؿ قطاع

تماما عف العالـ الخارجي ،ومنع التنقؿ والحركة بيف القطاع ومحيطو ،ليؤدي ذلؾ إلى
غزة ً
خضوعو ألشد أنواع الحصار البري والبحري والجوي في التاريخ الفمسطيني الحديث ،وازداد

تعقيدا بعد أف قامت السمطات المصرية بإغبلؽ معبر رفح شرياف الحياة الوحيد
األمر
ً
لمفمسطينييف ولـ تسمح بفتحو إال فترات متقطعة وألعداد محدودة مف المسافريف أسفرت عف

خسائر مادية وبشرية.

ومع عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي والتصعيد في مصر وسيناء ،طرأت تغيرات
دراماتيكية في السياسة المصرية تجاه قطاع غزة .فقد تـ تشديد القيود المفروضة عمى تنقؿ
األشخاص في معبر رفح وكذلؾ األمر بالنسبة لنقؿ البضائع عبر األنفاؽ .وانخفض مستوى

التنقؿ في معبر رفح بػ ( )% 72مقارنة مع المعدؿ الشيري لمنصؼ األوؿ مف العاـ ،واستمرت

قوات األمف المصرية بإغبلؽ األنفاؽ ببف القطاع ومصر ،وتراجع عدد الفمسطينييف الذيف خرجوا

مف غزة عبر رفح مف ( )40ألؼ شخص شيرًيا خبلؿ النصؼ األوؿ مف عاـ (2013ـ) إلى
( )11ألؼ شخص شيرًيا في المدة بيف تموز وسبتمبر(مركز زيتونة.)5 :2016 ،
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ويتضمف الحصار المفروض عمى القطاع قطع أواصؿ الترابط بيف غزة والضفة والقدس

وتباعدا ممحوظًا في تطور المفاوضات الفمسطينية ،ما أدى إلى التأثير عمى
ما أوجد فجوة كبيرة
ً
قضية القدس ،وتراجع تصدرىا في أولويات القضية الفمسطينية ،فبات الفمسطيني يطالب بفؾ
الحصار ،ومعالجة المرضى ،وعبلج مشكبلت حياتية أخرى.

 -2تعثر المصالحة الفمسطينية
أثر االنقساـ الفمسطيني عمى مناحي حياة المواطف الفمسطيني في شتى المجاالت
وركودا لمحالة
وتفاقما لمبطالة
اجتماعيا
شرخا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،مما أوجد
ً
ً
ً
ً
االقتصادية نتيجة التحكـ اإلسرائيمي في المعابر واغبلؽ معبر رفح .باإلضافة الى الحروب
اإلسرائيمية الثبلثة عمى قطاع غزة في سنوات (2014-2012-2008ـ) ،ونتيجة انقساـ

المشيد الفمسطيني -الفمسطيني كانت ىناؾ دعوات اقميمية ودولية الى ضرورة توحيد الخطاب

موحدا ،إال أف تمؾ الجيود قد فشمت الى اآلف كما في
السياسي الفمسطيني ليظير أماـ العالـ
ً
السابؽ اتفاؽ مكة (2007ـ) ،اتفاؽ القاىرة (2011ـ) ،اتفاؽ الدوحة (2014ـ) ،اتفاؽ الشاطئ،
لقاءات الدوحة (2016ـ) ،تمؾ االتفاقات ارتكزت عمى وثيقة الوفاؽ الوطني والورقة المصرية،
حيث مازالت تتمحور ابرز الخبلفات بيف الطرفيف عمى موضوع تثبيت الموظفيف في قطاع غزة

الذيف عينوا مف قبؿ حماس بعد عاـ 2007ـ وعددىـ يقارب مف ( )30،000موظؼ مدنى
شرطيا وعسكرًيا ،والخبلؼ عمى برنامج الحكومة السياسي ،والدعوة الى
و( )20،000موظفًا
ً
انعقاد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،باإلضافة إلى األمناء العاموف لمفصائؿ بما

فييا حركتي حماس والجياد اإلسبلمي ،وسيطرة حكومة التوافؽ الوطني عمى المعابر الحدودية
خاصة معبر رفح ،ونشر الحرس الرئاسي بناء عمى رغبة مصر مف أجؿ فتح معبر رفح البرى
باستمرار ،وتحديد موعد إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني الفمسطيني

(القطراوي:2016،نت).

 -2غياب برنامج سياسي فمسطيني موحد
وجود تبايف بيف منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الفمسطينية ،ومف جية أخرى وجود

سمبا عمى المسيرة السياسية
تباينات بيف الفصائؿ الفمسطينية وأيدولوجياتيا التي أثرت ً
الدبموماسية عمى المستوى العربي والدولي ،فأدى ىذا االنقساـ إلى تقدـ في المخططات
اإلسرائيمية التي تسعى إلى تحقيقيا في القدس ،وزيادة وتيرة البطش المستمر واالعتداءات

المتكررة عمى جميع المناطؽ الفمسطينية دوف استثناء.
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لذا ،فإف اإلرباؾ الذي أثر عمى العمؿ الدبموماسي الفمسطيني ،أدى إلى حاجة ماسة

لوجود برنامج سياسي قوي يواجو االحتبلؿ ،ويجب عمى ىذا البرنامج أف يتسـ بقواسـ مشتركة
وسياسيا لمعبلقة بيف منظمة التحرير والسمطة
وطنيا،
ناظما
بيف جميع القوى السياسية ليشكؿ
ً
ً
ً
الفمسطينية وجميع الفصائؿ الوطنية والسياسية ،ويعمؿ عمى توفير سياسة خارجية واضحة ترتكز

عمى ق اررات الشرعية الدولية ،وتفرز مف خبللو مياـ دبموماسية واضحة لكؿ المؤسسات ،واألفراد

العامميف في المجاؿ الدبموماسي ،وتضمف كشب حمفاء مناصريف عمى المستوى

العربي،

واإلقميمي،

والدولي،

لمحقوؽ

الوطنية

الفمسطينية

التي

أقرتيا

الشرعية

الدولية(أبو مطر.)117:2012،
ويرى الباحث ،أنو ليس مف الصعب الوصوؿ إلى نقاط مشتركة لصالح القضية

الفمسطينية بسبب التداخؿ الواضح بيف النسيج الفمسطيني عمى الصعيد المجتمعي والديني
والوطني ،باإلضافة إلى الحاجة الماسة لموحدوية الفمسطينية ،وتعزيز الجيود الدبموماسية في

ظؿ التحديات اليائمة التي تقع عمى كاىؿ المفاوض الفمسطيني والتي تفرض عميو التعامؿ مع
جميع المنافذ لتحقيؽ الحد األدنى مف األىداؼ الدبموماسية المطموبة ،خاصة أف المفاوضات

ىي مف أفضؿ الخيارات التي يمكف أف تحقؽ إنجازات ومكاسب لصالح القضية الفمسطينية،

وخاصة أف ميزاف القوى العسكرية غير متكافئ في الوقت الحالي.
 -6نقص في إدارة كفاءات العاممين في الجياز الدبموماسي

إف الخبلفات التي وقعت بيف و ازرة الشئوف الخارجية الفمسطينية والدائرة السياسية في

منظمة التحرير الفمسطينية؛ أدت إلى ضعؼ األداء الدبموماسي في جميع أركانو ،في ظؿ
مرحمة حرجة في تاريخ القضية الفمسطينية ،واعتمادىا عمى المفاوضات كوسيمة مثمى في الدفاع

واليجوـ ،إال أنيا أخطأت في تحديد معايير الكفاءة لدى العامميف في المجاؿ الدبموماسي.

وأصبح سوء إدارة العمؿ الدبموماسي ،وقمة اإلمكانات مف أىـ ما ميز العمؿ الدبموماسي
سمبا عمى أداء الدبموماسييف بسبب عدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ،
في ىذه المرحمة ،ما أثر ً
وغياب المرجعية في القضايا المينية ،واإلدارية والقانونية الميمة ،وغياب سياسة الثواب
والعقاب ،والمساوة بيف الدبموماسي وغير المنتج ،وغياب وصؼ وظيفي بوضع طبيعة عمؿ

الموظؼ ،وحدود صبلحياتو ،وحقوقو المينية والوظيفية.

كما تردى العمؿ الدبموماسي أكثر فأكثر بسبب االنشغاؿ في الصراع عمى فئات
السمطة ،وانقطاع التمويؿ لمسمطة الفمسطينية ،وبالتالي المخصصات الشيرية لمموظفيف بما فييـ
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موظفي السفارات ،والقنصميات ،وأصبح ىميـ األوؿ الحصوؿ عمى مخصصاتيـ الشيرية لسد
بدال مف العمؿ بجد ،والتخطيط الجيد(.عوض:2007،نت).
احتياجاتيـ ً

فعندما نمقي نظرة عاجمة عمى وضع الدبموماسية الفمسطينية نرى أنيا أرىقت بالكثير مف

الجوانب التي أضعفت مف أدائيا ومف أىميا :عنصر الرجاؿ ،وفي ىذا العنصر فإننا نرى بأنو
يجب االخذ بعيف االعتبار ما يمي (:أبو عباه:2008،نت).

 ضرورة إمداد السمؾ الدبموماسي الفمسطيني برجاؿ يتمتعوف بالموىبة الدبموماسية ،وىذهالموىبة ال تكتسب بؿ تولد مع االنساف وتصقؿ بالعمـ واالطبلع والممارسة.

 اعتماد مبدأ الكفاءة واإلعداد الختيار رجاؿ السمؾ الدبموماسي. االىتماـ بالمستوى المغوي والثقافي لمدبموماسييف وكذلؾ تحسيف مستواىـ االجتماعيليستطيعوا االندماج في مجتمع الدولة التي سيوفدوف إلييا.

سيبل ،فيو
وفي ضوء ما سبؽ ،يرى الباحث أف العمؿ الدبموماسي الفمسطيني ليس ًا
أمر ً

عمؿ معقد ومحفوؼ بالمخاطر التي قد تؤثر عمى عممو أو حياتو ،وقد شيد السمؾ الدبموماسي
نماذج قديرة ضحت بحياتيا مف أجؿ القضية الفمسطينية مثؿ :وائؿ زعيتر ،ومحمود اليمشري

وغيرىـ.

ثانيا :التحديات العربية واإلقميمية
ً
 -1التغير السياسي والعسكري في القميم:
ما زالت سمة البلاستقرار حاؿ بعض الدوؿ العربية نتيجة لما اصطمح عمى تسميتو
(الربيع العربي) فمصر ما زالت تعاني مف موجات ارتدادية تتمثؿ بالعمميات اإلرىابية مف قبؿ
التنظيمات االرىابية خاصة في شبو جزيرة سيناء ،وىناؾ في ليبيا ما زالت في صراعات قبمية
ودينيو لـ تنتج ثورتيا بعد قتؿ العقيد القذافي أي نظاـ سياسي سوى المزيد مف االنشقاقات

والقتؿ ،في حيف تعيش اليمف بعد إزاحة الرئيس السابؽ عمى صالح صراعات وتحالفات جديدة
تمثمت بسيطرة جماعة أنصار اهلل الحوثية عمى المشيد السياسي والعسكري في اليمف مما دعا

السعودية لمتدخؿ عسكرًيا لموقوؼ بوجو التمدد الحوثي ،فمف جية النظر السعودية فالحوثييف
أحد مخالب إيراف في شبو الجزيرة العربية ،فقد أصبح تحقيؽ االمف الداخمي ىو اليدؼ األسمى
لتمؾ الدوؿ( أمد لئلعبلـ:2016،نت).
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 -5غياب دور جامعة الدول العربية
عنصر
ًا
لـ تعد شرعيات اليوية العربية التي تشكؿ خاصية أساسية لمنظاـ اإلقميمي العربي
مؤثر عمى المستوييف الشعبى والرسمي كما كانت في السابؽ تحفز ولو في الحد األدنى،
ًا
وخاصة الرسمي عمى العمؿ العربي المشترؾ .عنصر أساسي آخر زاد مف حالة التفكؾ العربي

قويا في النظاـ اإلقميمي العربي تمثؿ في استقالة أو تراجع عدد مف
بشكؿ كبير وأحدث فر ً
اغا ً
القوى العربية األساسية وألسباب مختمفة عف لعب دور قاطرة النظاـ والمحددة األساسية ألجندتو
وأولوياتو بشكؿ مشترؾ كما كانت الحاؿ مف قبؿ .ىذا األمر أدى إلى أقممة وتدويؿ التعامؿ مع

القضايا العربية واإلقميمية الحيوية ،وكذلؾ األجندة واألولويات العربية فيما تراجع الدور العربى
فى ىذا الخصوص .ىذا الوضع العربي شكؿ بيئة سمبية تجاه تفعيؿ دور الجامعة العربية في
القضايا العربية وتمؾ التي تيـ العمؿ العربي المشترؾ(ناصيؼ:2016،نت).

وىذا بالفعؿ ما يشيده الواقع الحالي فقد غابت الجامعة العربية عمى الساحة السياسية
واإلعبلمية بعدما كانت في أوقات سابقة تدعـ القضية الفمسطينية وتشكؿ حمقة وصؿ بيف

العرب والدوؿ األوربية ،فساعدت في مسيرة العمؿ الدبموماسي ،والحراؾ الوطني السياسي لدى
ركودا غير مسبوؽ.
المفاوض الفمسطيني مقارنةَ في الوقت الحالي الذي يشيد ً
ومف المبلحظ في ظؿ ىذه التغيرات المتسارعة في اإلقميـ ىو غياب دور جامعة الدوؿ العربية

وعدـ قدرتيا عمى وضع حؿ سياسي لؤلزمة السورية أو األزمو اليمينة ومف قبؿ االنقساـ
الفمسطيني ،وىذا ينبئ بشيء ميـ بأف إدارة الجامعة العربية مسموبة أماـ الدوؿ العربية القوية

فترضخ لرغباتيا ومشروعاتيا.

 -2النقسامات وتزايد الخالفات مع دول الخميج
كانت لمدوحة عمى الدواـ مواقؼ واضحة وقوية تجاه القضية الفمسطينية والقدس وغزة في
المحافؿ الدولية ،ال سيما الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة والمؤسسات األممية مثؿ اليونسكو
ومجمس حقوؽ اإلنساف ،حيث كانت تتحدث بمساف الشعب الفمسطيني وتُعري السياسة
اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة.

وتحديدا تجاه القدس وغزة،
ىذه السياسة التي التزمت بيا قطر تجاه القضية الفمسطينية،
ً
ساىمت بفاعمية في صمود اإلنساف الفمسطيني في مواجية الضغوط اإلسرائيمية واإلقميمية عمى
تيار المقاومة في غزة ،وىو ما بات مستيدفًا بشكؿ مكشوؼ في األياـ الماضية ،ويفسر الحممة
الشرسة عمى دولة قطر لتغيير سياستيا الخارجية( الجزيرة:2017،نت).
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واف الخبلؼ المتصاعد بيف قطر مف ناحية والمممكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية

المتحدة والبحريف ومصر مف ناحية أخرى ،يؤكد حالة الفوضى واالنقسامات الشاممة التي تسود
المنطقة العربية ،والشؽ الخميجي منيا خاصة ،ويكشؼ ىشاشة التحالفات وتقمباتيا فييا
(عطواف:2017،نت).

ويرى الباحث أف االنقسامات العربية وخبلفاتيا الداخمية في دوؿ الخميج والمناطؽ العربية
أثرت سمباً عمى العبلقات الدبموماسية العربية فيما بينيا ،مما أدى إلى تراجع ممحوظ في معايشة
أمور محددة ال تحقؽ أي
معنويا ،فاقتصر ًا
ماديا أو
ً
القضية الفمسطينية والعمؿ عمى دعميا ً
امتيازات لمقدس.

 -2تدني الدعم اإلقميمي تجاه القدس
بعدما اعترؼ ترامب بأف القدس عاصمة إلسرائيؿ ،وطالب بنقؿ السفارة األمريكية مف

تؿ أبيب إلى القدس ،لـ يظير رفض قوي يوقؼ ىذا القرار الخطير ،فقد استنكرت مصر القرار،

واستدعى المغرب قائمة بأعماؿ سفارة الواليات المتحدة بالرباط ،وسفراء الدوؿ دائمة العضوية

بمجمس األمف (روسيا والصيف وفرنسا وبريطانيا) ،وشدد الممؾ محمد السادس عمى محورية

وقرر مجمس جامعة الدوؿ العربية
قضية القدس ورفض كؿ مساس بمركزىا القانوني والسياسيّ ،
التحركات العربية إزاء الخطوة
عقد اجتماع طارئ عمى مستوى وزراء الخارجية لمناقشة
ّ
األمريكية(الخميج أوف اليـ:2017،نت) ،فيما رأت تركيا أف مسألة االعتراؼ بالقدس عاصمة
إلسرائيؿ قد تؤدي لقطع عبلقات أنقرة الدبموماسية مع إسرائيؿ (العربية:2017،نت).

ومف المبلحظ أف المواقؼ العربية لقرار مصيري وخطير بشأف القدس لـ يرؽ لممستوى

المطموب ،بالتالي يجبر ترامب عف التراجع لتوقيعو عمى ىذا القرار الذي اعتبر أنو كاف ينبغي

أف يتـ تنفيذه في عاـ (1995ـ).

وبذلؾ فالدبموماسية الفمسطينية دخمت في موقؼ حرج ،فأصبح صوتيا وأدائيا

الدبموماسي ال يحقؽ أي تأثير عمى الصعيد العربي ،خاصة بعد الدور السمبي لمصر والسعودية

تجاه القدس.

ثالثًا :التحديات الدولية
 -1التدخل الدولي
دائما -ىي السند الرئيسي الذي يدعـ دولة إسرائيؿ،
ظمت الواليات المتحدة األمريكية ً
ولـ تكف تيتـ كثي ار بالرأي العاـ الدولي المساند لمقضية الفمسطينية ،وكاف ذلؾ مف ناحية أخرى،
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سببا ميما في تأخير إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية ،خاصة بعد أف أصبح ليا نفوًذا أشبو
بالمطمؽ عمى الشرؽ األوسط.

وأرادت الواليات المتحدة عدـ تدخؿ األمـ المتحدة أو االتحاد األوروبي في أي حؿ

سياسي لمقضية الفمسطينية وتركت تحديد نتائج المفاوضات لطرفي العبلقة الفمسطيني
واإلسرائيمي ،مما يعني فسح المجاؿ أماـ الخمؿ االستراتيجي في موازيف القوى بيف ىذيف
الطرفيف ليفعؿ ما يريد في طبيعة النتائج ألي عممية تفاوضية(.عبد الحي ،)8:2014،وقبيؿ

البدء في المرحمة التفاوضية وانتياء المرحمة االنتقالية في اتفاقية أوسمو عاـ (1999ـ) ،كاف مف
المفترض عقد المجمس المركزي الفمسطيني في 27أبريؿ إلعبلف انتياء المرحمة االنتقالية واعبلـ
السيادة عمى جميع األراضي المحتمة حتى حدود عاـ(1967ـ) ،بما فييا القدس ،لكف قبؿ يوـ
واحد مف االجتماع تدخؿ الرئيس كمينتوف برسالة شييرة دعا إلى تأجيؿ ىذا اإلعبلف مقابؿ وعد

بالمتزاـ العمؿ عمى إتماـ التسوية الشاممة في موعد أقصاه مايو (2000ـ)( .أبو

طو:2006،نت).

وبعدىا قامت انتفاضة األقصى التي أبعدت المفاوضات الفمسطينية عف تنفيذ االتفاقات

السابقة ،وبدالَ منيا باتت تطالب بإيقاؼ تدمير المباني وقتؿ المدنييف واغبلؽ المعابر وادخاؿ
العبلج لمجرحى ،وذلؾ ال يتعارض مع المشروع األمريكي الجديد ،والذي يقوـ عمى أساس

الفوضى الخبلقة لوضع خريطة جديدة في الشرؽ األوسط قائمة عمى تجزئة المنطقة العربية،
مثؿ العراؽ ،ولبناف ،وفمسطيف إلى دويبلت وكنتونات وفؽ مصالحيا ،وبطبيعة الحاؿ ىذا األمر

يخدـ مصمحة االحتبلؿ اإلسرائيمي(.تقرير المدار االستراتيجي.)103:2008،
مشروعا
وفي الوقت الحالي وفي ظؿ التصريحات اإلعبلمية المتبلحقة يعمف ترامب
ً

استنساخا ألوسمو وىو صفقة القرف لتحقيؽ ما بقي مف أىداؼ استعمارية لصالح األجندات
جديد
ً
سيبل والموقؼ الفمسطيني
األمريكية اإلس ارئيمية ،ولكف الطريؽ إلى عقد "صفقة القرف" ليس
ً

أيضا اليوـ ضمف صفقة تبادؿ األراضي ،ويبدو
الرسمي والشعبي الرافض لمتوطيف سمفًا يرفضو ً
أف سيناريوىات التنفيذ ال تقؿ خطورة عف المشروع ذاتو ،لصعوبة استجابة الشعب الفمسطيني

وغدا" (.صفقة القرف:2017،نت).
الذي قاوـ سابقًا التوطيف ،ومؤكد أنو سيقؼ ضده اليوـ ً

ويرى الباحث ،أنو ال يمكف وضع استراتيجية إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي واعادة الحقوؽ
عموما .وىذا ال
المغتصبة لمقضية الفمسطينية مف خبلؿ المراىنة عمى تدخؿ أمريكي أو غربي
ً
يتفؽ مع طريقة قراءة الدوؿ لمصالحيا في جميع جوانبيا السياسية واالقتصادية واالستعمارية.
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 -5تراجع الدعم والمساعدات الدولية لدى السمطة الفمسطينية
ألقى تراجع الدعـ المالي الخارجي لمسمطة الفمسطينية بظبللو عمى شكؿ الموازنة

الفمسطينية لمعاـ (2017ـ) ،وبحسب بيانات و ازرة المالية الفمسطينية ،فقد تجاوز حجـ الديف
العاـ عمى السمطة الفمسطينية ( )225مميار دوالر ،ما ينذر بدخوؿ االقتصاد الفمسطيني في نفؽ

مظمـ في حاؿ استمر االعتماد عمى ىذه القروض ،بحسب ما أشار العديد مف خبراء االقتصاد.
( وكالة فمسطيف:2017،نت) ،ولـ تكف ىذه المساعدات بحقيقتيا دوف مقابؿ ،ولكنيا جاءت وفؽ
اتفاؽ أوسمو كعامؿ ضغط وابتزاز سياسي لتأثير عمى الق اررات والمفاوضات المتعمقة بالقضية

الفمسطينية.

وكانت الواليات المتحدة قد خفضت مساعداتيا لميزانية السمطة في سنتي (2011ـ)

و(2012ـ) إلى ( )5127مميوف دوالر ،وصفر عمى التوالي بالترافؽ مع تعطؿ مسار التسوية

السممية ،ثـ قفزت مساعداتيا إلى ( )34.9مميوف دوالر سنة (2013ـ) مع إعادة انطبلؽ مسار
التسوية في صيؼ تمؾ السنة .وقدـ البنؾ الدولي مساعدات بقيمة مميار و( )374مميوف دوالر
بنسبة ( )%1629مف الدعـ الدولي ،وىذا يعني أف الدعـ الغربي والمؤسسات -التي يييمف

عمييا البنؾ الدولي -ظبل البلعب الرئيسي في الدعـ الخارجي القادـ لمسمطة الفمسطينية

(الجزيرة:2015،نت).

وقد زادت المضايقات واالبت اززات المالية عمى الشعب الفمسطيني خاصةً بعد فوز حركة

حماس ،تبعا تو التي أدت إلى االنقساـ بيف حركتي حماس وفتح وفرض الحصار عمى قطاع
غزة ،والتغيرات االقميمية والثورات العربية التي دفعت المنظمات الدولية واإلغاثية التوجو نحو

دوؿ أخرى مثؿ ،سوريا وليبيا واليمف.
كما قاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بحجز الحواالت المالية المستحقة لمسطمة الفمسطينية

(المقاطعة) مف أجؿ المساومة عمى الثوابت والتضييؽ عمى الشعب الفمسطيني.
 -2ىيمنة الوليات المتحدة األمريكية عمى دول العالم

تظير المساندة األمريكية" إلسرائيؿ" في المحافؿ والمحكمة الدولية التي نظرت في

قاضيا،
موضوع جدار الفصؿ العنصري ،والتي صوت فييا لصالح الطرؼ الفمسطيني()14
ً

وكاف القاضي األمريكي ىو الوحيد الذي لـ يصوت لصالح القرار ،ناىيؾ عف الموقؼ األمريكي
في لجاف حقوؽ اإلنساف ،أو مف تقارير التحقيؽ الدولي مثؿ ما جاء في تقرير جولدستوف(.عبد

الحي.)8:2014،
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كما أف رؤية الواليات المتحدة لقضية فمسطيف ثابتة عمى حؿ الدولتيف عبر نيج

المفاوضات ،مع قابمية التغيير في األساليب ،ومع فسحة تفعيؿ أسموب القوة الصمبة

(كنيج لدى الجميورييف) ،فوؽ مسار القوة الناعمة (لدى الديمقراطييف) ،أو معو .لتظ ّؿ مسيرة
إجراـ الح ّكاـ مستمرة ،وىـ يرىنوف الحراؾ السياسي في المستعمريف ويمنعوف األمة وقواىا الحية
يغيبوف الحؿ
مف الحراؾ المبدئي ،وحشد القوة العسكرية لمجيوش نحو التحرير الحقيقي ،وىـ ّ
الشرعي الوحيد لقضية فمسطيف ،وىو التحرير ال التفاوض ( .الجعبري:2017،نت).
لذا ،فستظؿ المواقؼ األمريكية الداعمة "إلسرائيؿ" في مجمس األمف الدولي مف خبلؿ

تمويحيا واستخداميا لحؽ الفيتو ضد أي قرار مف شأنو أف يضر بآمف إسرائيؿ .وقد استخدمت

الواليات المتحدة حؽ النقض خبلؿ الفترة الممتدة ما بيف (2011 -1995ـ) أكثر مف ( )18مرة

ضد المصالح الفمسطينية(.عبد الحي.)31:2014

ويمخص عمي عبد الفتاح إشكاليات وعقبات العمل الدبموماسي ،باآلتي( :عبد الفتاح،
.)55:2016
 ىناؾ معوقات بيئية تتمثؿ في جانب ميـ مف عمؿ الجياز الدبموماسي وسط محيط
أجنبي يم ّكف الدولة المضيفة مف فرض قيود عميو وتقصر في المساعدات الفنية.

 عوائؽ تقنية تمثؿ في صعوبة المعالجة اإللكترونية لمعظـ المعمومات التي يضطمع بيا،
وغير مييكمة.

 صعوبة الوصوؿ إلى استراتيجية عامة ديناميكية وربط المقر بالبعثات ،الختبلؼ أحجاـ
السفارات واختبلؼ المعايير الفنية.

 المخاطرة في المعمومات التي تتداوليا شبكة المعمومات التي مف الممكف اقتحاميا
لكترونيا ،برغـ إمكانية وجود أسموب في التعامؿ مف خبلؿ استخداـ تكنولوجيا متقدمة
إ
ً
يصعب احترافيا ،والثاني إعادة تقييـ معيار السرية.

ويستنتج الباحث ،أن الدبموماسية الفمسطينية تواجو معوقات ذات خصوصية تختمف

عن غيرىا من الدول ومن أبرزىا:

 غياب دور منظمة التحرير الفمسطينية وتعطميا نتيجة الخبلفات السياسية التي يعيشيا
الشارع الفمسطيني ،وعدـ االتفاؽ عمى رؤية موحدة مف جميع األطراؼ.
ار في ممفاتيا المعروضة ،نتيجة لمتغي ارت
 أف الدبموماسية الفمسطينية لـ تعيد استقرًا
الداخمية التي تشيدىا الساحة الفمسطينية.
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 غياب قيادة موحدة ذات ثقؿ سياسي تستند عمييا البعثات الدبموماسية لتمثيؿ وتبني
موضوعات القضية الفمسطينية.

 التعقيدات الموجستية والديمغرافية الواقعة عمى األراضي الفمسطينية وفصؿ غزة عف الضفة
والقدس.

 ضعؼ مستوى األداء الدبموماسي لممفاوضيف الفمسطينييف نتيجة ظروؼ متعمقة
بالسياسيات األحادية ،وتيميش األطراؼ األخرى ليـ.
 عدـ اعتراؼ الكثير مف الدوؿ الكبرى بأحقية القضية الفمسطينية والوقوؼ ضدىا لصالح
االحتبلؿ اإلسرائيمي.


الخبلفات العربية واالنقسامات الجديدة بينيـ بعد ثورة الربيع العربي ،مما جعؿ البيئة

الدبموماسية الفمسطينية غير جاىزة لبلستمرار في ممارسة مطالبيا وأعماليا.

 التحالؼ الدولي الجديد ،وتوسع المصالح بيف الدوؿ الكبرى جعؿ مف القضية الفمسطينية
اتيجيا ،لذا الُبد مف التضيؽ عمييا وتغيبو عف الساحة الدولية بصورة مقصودة.
ًا
خطر استر ً

 أف المخطط اإلسرائيمي الذي ييدؼ إلى بناء الييكؿ المزعوـ وتدمير األقصى ،يسعى
بطريقة منيجية إلحداث إرباؾ في الشارع الفمسطيني والعربي ،مف أجؿ استم ارره في

التوسع االستيطاني وتجيير المقدسييف.

 أف األرضية التي تعمؿ عمييا الدبموماسية الفمسطينية ال زالت ضعيفة ،ألنيا تسري مف

أرض محتمة ومجزأة ،وال تممؾ النفوذ الكامؿ ألف القدس واقعة في اتفاقيات سابقة،
فاألردف وصية عمييا ،ومف ناحية أخرى اتفاقية السبلـ لـ تحقؽ ليا أي امتيازات.
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المبحث الثاني

تصور مقترح لتفعيل الدبموماسية الفمسطينية ومواجية تحدياتيا
تحتاج الدبموماسية الفمسطينية إلى إعادة صياغة وبنائ مف جديد ،لتستطيع أف تحقؽ
أىدافيا الوطنية والسياسية ،خاصة في ظؿ التحديات التي اعترضتيا في العقود الماضية،
فوجدت الثغرات في برنامج المنظمة والسمطة الفمسطينية باإلضافة إلى برامج الفصائؿ الوطنية

المؤيد لمكفاح المسمح والمفاوضات السممية ،ومف خبلؿ استطبلع الباحث جمع مقترحات تساعد

في تفعيؿ الدبموماسية الفمسطينية ومواجية تحدياتيا ،وىي:

أول :المقترحات حول إعادة بناء وتفعيل أداء منظمة التحرير كمرجعية وطنية
ً
وضع الكاتب د .إبراىيـ أبراش مقترحات إلعادة بناء تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية

لمرجعية وطنية لمشعب الفمسطيني ومف أبرز ىذه المقترحات (أبراش:)48-44 :2013 ،
أ .إنشاء مجمس تأسيسي لإلشراف عمى إعادة البناء

إف اآللية التي يراىا لمقياـ بميمة اإلطار المؤقت المكمؼ ببحث تطوير أداء منظمة
التحرير الذي تـ االتفاؽ عميو في القاىرة والدوحة ،مف خبلؿ إشراؾ ممثميف عف مؤسسات

المجتمع المدني واالتحادات الشعبية وشخصيات وطنية ومينية مف الداخؿ والخارج ليصؿ العدد
حوالي المائة ،ويقوـ ىذا اإلطار بالتوافؽ عمى األعضاء الجدد عمى أف ال تزيد نسبة ممثمي

األحزاب والفصائؿ عف نصؼ أعضاء اإلطار القيادي الجديد ،ويصبح ىذا اإلطار بمثابة

مجمس تأسيسي يتكمؼ بعممية إعادة بناء المنظمة كما نصت عمى ذلؾ وثائؽ الوفاؽ الوطني
وورقة المصالحة المصرية.
بديال عن النتخابات
ب .التراضي والتوافق ً
وضع مسودة الميثاؽ مف المجمس التأسيسي المشار إليو ومصادقة كؿ الفصائؿ

واألحزاب السياسية عميو ،يتـ عرضو عمى استفتاء شعبي في الضفة وقطاع غزة وتكوف نتيجة
االستفتاء ممزمة لجميع الفمسطينييف.
ج .إعادة النظر في دوائر منظمة التحرير ومقارىا

مطموب إعادة النظر في وجود بعض دوائر منظمة التحرير القديمة ،والعمؿ عمى
التنسيؽ وتوزيع الصبلحيات بيف دوائر المنظمة ومؤسسات الدولة الوليدة حتى يتـ تجاوز
التضارب في الصبلحيات الذي كاف يحدث بيف مؤسسات المنظمة والسمطة.
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د .مصادر تمويل مؤسسات ونشاطات منظمة التحرير
إف األمور قد تتغير في حالة إعادة االعتبار لممنظمة مف خبلؿ المصالحة وما يط أر

عمى وضع السمطة مف تغييرات بعد حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب ،وبعد إعادة بناء
منظمة التحرير التي ستمثؿ الكؿ الفمسطيني ،يمكف لممنظمة أو الدولة أف تدخؿ في اتفاقيات

وتفاىمات مع الدولة العربية واإلسبلمية لتأميف تغطية مالية ثابتة لممنظمة ولمبحث في آلية جمع

مساىمات مف الفمسطينييف المقيميف في الشتات.

ه .إشكالية الصفة التمثيمية لممنظمة ووظائفيا
في ظؿ حالة االنقساـ الجغرافي وتوابعو؛ فإف التراضي والتوافؽ عمى أعضاء المجمس

عضوا) بحيث يكوف ثمث لفتح
الوطني سيكوف األنسب ،فإف( )%50المخصصة لؤلحزاب50( ،
ً
ثمث لحماس ،وتوزيع الثمث المتبقي بيف بقية الفصائؿ ،أما بالنسبة لمجنة التنفيذية فيجب أف
تنتخب مف داخؿ المجمس الوطني الجديد عمى أساس نسبي حتى يمكف ضماف تمثيؿ عدد كبير

مف األحزاب والشخصيات الوطنية أما رئيس المنظمة فينتخب مباشرة مف المجمس الوطني،
وبالنسبة لمتجمعات الفمسطينية األخرى خارج الوطف أف تشكؿ لجاف "األخوة الفمسطينية" أو

تطوير وتوسيع مؤسسة الجالية الفمسطينية الموجودة في أكثر مف بمد بحيث يفرز الفمسطينيوف

في كؿ تجمع مف يمثميـ.

و .إشكالية تمثيل الفمسطينيين في األردن
سيكوف مف الصعب إجراء انتخابات في األردف لعضوية المجمس الوطني أو لمتصويت

عمى الميثاؽ مف دوف تفاىمات مسبقة بيف الرئيس محمود عباس وممؾ األردف عبد الثاني عمى
أف مشاركة الفمسطينييف األردنييف في االنتخابات حالة استثنائية ال تتعدى داللتيا السياسية عمى

المساىمة في إعادة بناء منظمة التحرير.

ز .مسألة كوتا الشباب والنساء في انتخابات أعضاء المجمس الوطني
كوتا الشباب أمر يجب إعادة النظر فيو وال نعتقد أنو مف المناسب طرح ىذا الموضوع
غير المسبوؽ في العالـ ،ولكف يعود لمشباب أنفسيـ فرض حضورىـ داخؿ أحزابيـ ومف خبلؿ

العمؿ الدؤوب ،أما كوتا النساء فسبؽ األخذ بيا وطبقت خبلؿ االنتخابات األخيرة وفي حالة
إجراء االنتخابات يمكف تطبيؽ نفس اآللية السابقة ،وفي حالة المجوء إلى آلية التوافؽ والتراضي
يمكف اعتماد نفس النسبة لمنساء (أبراش.:)48-44 :2013 ،
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ثانيا :مصير السمطة الفمسطينية
ً
مطروحا لمنقاش بعد إعادة بناء منظمة التحرير ذلؾ أف السمطة
سيكوف مصير السمطة
ً
القائمة سمطة حكـ ذاتي منبثقة عف اتفاقية أوسمو ،كما أف حركات فمسطينية خاصة "حماس

والجياد اإلسبلمي" غير مشاركة فييا حتى صح القوؿ أنيا سمطة فتح ،وفي حالة إعادة بناء
المنظمة لتستوعب الكؿ الفمسطيني ،ولتصبح مركز الثقؿ في الحياة السياسية ،فمف البدييي أف

تكوف كؿ الفصائؿ مشاركة في السمطة وليا رأي فييا ،وىذا األمر يتطمب توافقًا عمى وجود
السمطة ودورىا.

ثالثًا :تفعيل األداء الفمسطيني بشأن القدس
إف مسؤولية معالجة التقصير بشأف مدينة القدس ىي مسؤولية فمسطينية أوًال تقع عمى

وثانيا الفصائؿ والمواطنيف وقوى
عاتؽ القيادة في منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية،
ً
ومؤسسات المجتمع المدني عمى اختبلؼ أنواعيا ،إضافة إلى القطاع الخاص الذي عميو
مسؤولية كبيرة تكمف في التعامؿ مع القدس ليس عمى أنيا مسألة استثمارية ربحية بقدر ما ىي

مسؤولية وطنية واجتماعية وأخبلقية ودينية ،ويمكف أف يكوف العبلج عمى مستوييف:

 مستوى إسعافي عاجل لمقضايا التي ل تحتمل التأجيل :مثؿ اإلسكاف والصحة وفرص
العمؿ ومكافحة التيويد.
 الشروع في حوار وطني شامل :ييدؼ إلى بمورة رؤية شاممة لمشعب الفمسطيني تعيد وحدة
القضية والشعب واألرض وتستعيد خطاب التحرر الوطني السيما نحف في وضع سيء لـ
يعد ينفع االكتفاء بخطوة ىنا أو ىناؾ أو معالجة خاطئة أو إجراء إصبلح مف واحد فقط

(المصري.)14 :2016 ،

ابعا :تحقيق مصالحة فمسطينية وحدوية
رً
ودوليا بالقضية الفمسطينية ىو بيد الفمسطينييف أنفسيـ وذلؾ
إقميميا
إف إعادة االىتماـ
ً
ً
بإتماـ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس ،والحفاظ عمى انتفاضة القدس وكيفية تطويرىا،

وتطوير واصبلح منظمة التحرير الفمسطينية ،واجراء االنتخابات الفمسطينية لتجديد الشرعيات

الفمسطينية ،وتوحيد الخطاب اإلعبلمي والسياسي الفمسطيني نحو العالـ ومنظماتو الدولية.
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خامسا :تطوير األداء اإلعالمي الرسمي عمى مستوى الفضائيات وىيئة اإلذاعة إلى
ً
جانب الصحف الرسمية
وذلؾ مف خبلؿ اعتماد سياسة إعبلمية ترتكز عمى استيداؼ الرأي العاـ العالمي بالمغة
والخطاب الذي يفيمونو ،ما يؤسس لفضح الممارسات االحتبللية العنصرية ومخاطر االستيطاف

عمى المشروع الوطني ،وتداعياتو وتأثيراتو السمبية عمى الجوانب الحياتية واإلنسانية األخرى.

سادسا :محاولة الحفاظ عمى ثبات أصحاب األراضي والمنازؿ الميددة بخطر اليدـ أو السيطرة
ً
مف قبؿ االحتبلؿ وتوفير الدعـ المالي ليـ عبر صناديؽ شعبية تمكنيـ مف تحمؿ عبء
التعرض لمخاطر االستيطاف.

سابعا :االستثمار في مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشابة والجالية الفمسطينية لبناء
ً
جماعات ضاغطة بجميع لغات العالـ تشير إلى خطورة المشاريع اإلسرائيمية االستيطانية
التوسعية ( سمارة وآخروف.) 12 :2017 ،
ويرى الباحث أف المصالحة الفمسطينية ستحقؽ نجاحات نوعية لصالح الكؿ الفمسطيني،
ألنيا ستوحد الجيود وتوجو بوصمتيا في مجابو االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وادعاءاتو الكاذبة.

تعقيب:
إف الحالة الفمسطينية تعيش في مأزؽ سياسي خطير نتيجة النسداد أفؽ الحؿ السياسي وتعثر
المفاوضات التي لـ تحقؽ الحمـ الفمسطيني بإقامة الدولة كاممة السيادة عمى أراضي حدود

الرابع مف حزيراف عاـ (1967ـ) وعاصمتيا القدس الشرقية ،إف األىـ مف ذلؾ ىو تعثر
المصالحات الفمسطينية بسبب االنقساـ واالختبلؼ في البرامج السياسية وما نتج عنو مف غياب
المرجعيات وتعدد الشرعيات كؿ ذلؾ زاد مف تعقيدات المشيد الفمسطيني ووضع المشروع

الوطني في أزمة ،ذلؾ المشروع الذى سقط في سبيمو آالؼ الشيداء وجيش جرار مف األسرى
ومقاومة باسمة ،لذلؾ باتت الوحدة الوطنية والفصائمية ضرورة وطنية بامتياز ،والسير في سمؾ

المفاوضات الدبموماسية ضمف خطة مدروسة ذات رؤية واضحة .
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الفصل اخلاهش

آليات تفعيل دًر الدبلٌهاصية الفلضطينية يف
تعزيز املٌقف الدًيل جتاه القدس

الفصل الخامس

آليات تفعيل دور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقف الدولي تجاه القدس
تمييد:
حاليا ىو تحصيؿ حاصؿ لتطبيؽ السياسات اإلسرائيمية تنفي ًذا
إف ما يحصؿ في القدس ً
مفتوحا عمى مصراعيو ،وعاد إلى
لممشروع االستيطاني االستعماري الصييوني الذي ال يزاؿ
ً
الحمـ القديـ بإقامة إسرائيؿ الكبرى ،لقد قاد الخطأ المؤسس عمى توقيع اتفاؽ أوسمو وتأجيؿ

التفاوض حوؿ القدس إلى المفاوضات النيائية إلى سمسمة مف األخطار منيا :عدـ وضع القدس

عمى سمـ أولويات السمطة ،ويظير ذلؾ في الموازنة المخصصة لمقدس مف موازنة السمطة التي
ال تكاد تذكر وىي موجودة عمى األغمب بشكؿ خفي حتى ال تعاقب إسرائيؿ السمطة عمى

تخصيص موازنات لمقدس ،لـ يقابؿ التزاـ السمطة الدقيؽ باالتفاقات بأي التزاـ مف إسرائيؿ ،إذ
ينص اتفاؽ أوسمو عمى امتناع الطرفيف عف القياـ بخطوات أحادية قبؿ التوصؿ إلى اتفاؽ

كميا في القدس ،فمـ تتبع السمطة سياسة المواجية حتى
نيائي ،بينما قامت إسرائيؿ بتغيير الواقع ً
تأخذ إسرائيؿ ردة الفعؿ الفمسطينية بالحسباف فتجنبت المواجية خاصة منذ اغتياؿ الرئيس ياسر
عرفات وتولي محمود عباس الرئاسة خمفًا لو (المصري.)10-9 :2016 ،
كؿ ىذه التحديات أوجدت صعوبات جديدة في العمؿ الدبموماسي الفمسطيني لمراعاة
شأف القدس والدفاع عف حقوقيا العربية واإلسبلمية ،لذلؾ تطمب األمر العمؿ عمى المزيد مف

الجيود الدبموماسية لتحقيؽ مكاسب يطمح ليا الفمسطيني ،وفي ىذا الفصؿ سيستعرض الباحث

آليات تفعيؿ دور الدبموماسية الفمسطينية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه القدس ،حتى تصؿ إلى
تحقيؽ أىدفيا المنشودة.
إف المفاوض الفمسطيني يقوؿ أنو قد حصؿ عمى اختراؽ في أوسمو مف خبلؿ االتفاؽ
عمى إدراج القدس في المفاوضات النيائية وعمى اعتبار الضفة وغزة بما فييا القدس وحدة

إقميمية واحدة وىذا أفضؿ مف معاىدة السبلـ المصرية -اإلسرائيمية التي تحدثت عف إقامة حكـ

ذاتي فمسطيني دوف أي إشارة إلى القدس ،ومف معاىدة السبلـ األردنية -اإلسرائيمية التي اكتفت

بالموافقة عمى الرعاية األردنية لممقدسات اإلسبلمية وعمى إعطاء األردف أولية عند التفاوض

النيائي حوليا ،ويتجاىؿ المفاوض أف االختراؽ الذي تـ لـ يوفر الحماية لممقدسات أو لمقدس،
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وىبط عف ما ورد في القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة التي أدانت احتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضي

الفمسطينية والعربية المحتمة وطالبت باالنسحاب منيا(قريع.)8 :2009 ،

وعمى النقيض مف االستراتيجية اإلسرائيمية الموحدة تجاه مدينة القدس ،يعاني الموقؼ

الفمسطيني مف تشتت وغياب أي خطة لمتعامؿ مع المدينة .شكمت مدينة القدس ،منذ انطبلؽ

متقدما في الخطاب الفمسطيني ،عكس
موقعا
الثورة الفمسطينية المعاصرة عاـ (1965ـ)،
ً
ً
أىميتيا الدينية والسياسية سواء عمى المستوى الرسمي أو الشعبي .وتتمتع مدينة القدس ،وخاصة

وينظر إلييا مف قبؿ المسمميف كمركز جذب رئيسي ومدينة
الحرـ الشريؼ ،بثقؿ ديني كبير ُ
تتمتع بقدسية دينية خاصة .ومع ذلؾ ،أسقط اتفاؽ أوسمو ،عاـ (1993ـ) ،مدينة القدس مف

عاما مف
األراضي التي ستتولى السمطة الفمسطينية السيطرة عمييا .وبعد أكثر مف (ً )20
االتفاؽ ،سقطت المدينة عف ُسمـ أولويات السمطة الفمسطينية ،وىو ما يتضح في المجاالت
التالية (جرابعة وشطريت2017 ،ـ:)5-4:
 السيطرة األمنية :استثنى اتفاؽ أوسمو مدينة القدس الشرقية مف أي سيطرة أمنية لمسمطةالفمسطينية وأبقتيا تحت السيادة الفعمية اإلسرائيمية ببل منازع.
 البنية السياسية :فشمت السمطة في إحداث أي تأثير سياسي في المدينة؛ حيث ال يوجدليا أو لقياداتيا أي تمثيؿ رسمي حقيقي ،وىو ما أخرج السمطة مف دائرة التأثير والقرار في

المدينة .وجاء استثناء المدينة مف االنتخابات المحمية الفمسطينية ،عامي (2005ـ)
و(2012ـ) ،ليدعـ ىذا التوجو ويزيد مف حدة الفراغ السياسي الذي تعانيو أجيزة السمطة
ومؤسساتيا في المدينة ،ففي انتخابات عاـ (2012ـ) ،اكتفى الرئيس الفمسطيني محمود

عضوا عف طريؽ مرسوـ رئاسي،
عباس بتعييف أمانة عامة لشؤوف القدس مكونة مف" "17
ً
وىو ما اعتبرتو حركة حماس حرماناً لحوالي "  " 210ألؼ ناخب مقدسي داخؿ أسوار

مدينة القدس مف العممية االنتخابية بسبب خشية حركة فتح مف خسارتيا االنتخابات.

 اإلىمال وغياب التخطيط :تغيب القدس عف أولويات التخطيط والتنمية فتعاني ُشحالميزانيات المالية المخصصة لمساعدة المدينة ،فبينما تخصص إسرائيؿ أربعة مميارات
شيكؿ سنويا لمقدس ،تبمغ ميزانية المدينة المخصصة مف ِقَبؿ السمطة ( )25مميوف شيكؿ
ٍ
متناـ لمثقة مف قبؿ المواطنيف المقدسييف
فقط ،ونتج عف أداء السمطة الضعيؼ ،فقداف
مميونا
بالسمطة ومؤسساتيا؛ فعمى الرغـ مف أف السمطة قد خصصت مبمغ ()25
ً

كمساعدات عاجمة لممدينة بعد األحداث األخيرة ،إال أف مقاببلت ميدانية مع تجار
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ومواطنيف بالمدينة تُظير عدـ ثقتيـ في وصوؿ ىذه المبالغ لمستحقييا  ،وذلؾ يدلؿ عمى
تدني المساعدات المادية التي تصؿ إلى المقدسييف مف قبؿ الفمسطينيف والعرب ،رغـ
الحاجة الماسة التي تتزايد في كؿ يوـ.
القدس والنزاعات الكامنة في المرجعيات الفمسطينية ليا:
وفي مقابؿ االستراتيجية اإلسرائيمية الموحدة تجاه المدينة والتي تشمؿ المستوى الرسمي

والمؤسسات األىمية واألحزاب ،تنقسـ المرجعيات الفمسطينية إلى عناويف متناثرة مف المرجعيات
التي تتعاوف تارة وتتصارع وتتصادـ تارة أخرى ،وعمى الرغـ مف أف األحداث األخيرة المرتبطة
بإغبلؽ المسجد األقصى ونصب أجيزة التفتيش ،قد أدت إلى توحيد الجيد الفمسطيني إال أف

ذلؾ ال يخفي التوترات والصراعات الكامنة بيف الفاعميف الفمسطينييف المحمييف؛ وذلؾ عمى ثبلثة
مستويات متداخمة فيما بينيا:



تعدد المرجعيات الفمسطينية الرسمية:
شكؿ رحيؿ فيصؿ الحسيني واغبلؽ بيت الشرؽ عاـ (2001ـ) ،مرحمة فاصمة في

زيادة تشتت االستراتيجية الفمسطينية وضياع البوصمة في التعامؿ مع مدينة القدس  ،فتوزعت
بعد ذلؾ المرجعيات عمى خمسة أطر مختمفة تراوحت ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية

(المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس الذي تـ تأسيسو عاـ (2008ـ) ودائرة شؤوف القدس التي
تأسست عاـ(2009ـ) ،والسمطة الوطنية الفمسطينية (محافظة القدس وو ازرة شؤوف القدس)،
وديواف الرئاسة الفمسطينية (المجنة الوطنية العميا لمقدس) ،وفي أغمب األحياف جاء تشكيؿ ىذه

المرجعيات بناء عمى "اعتبارات شخصية" وليس ضمف رؤية واستراتيجية شاممة ،مع وجود قيود

أمنية وسياسية تحد مف عمميا ونشاطيا ،وغياب التنسيؽ فيما بينيا وتشرذميا والتداخؿ في
الصبلحيات فيما بينيا ،إضافة إلى الصراع عمى المرجعية والنفوذ(الرازـ.)1: 2014 ،

ىذا الواقع الميترئ لـ َي ْسمَـ مف النقد البلذع حتى مف ِقبؿ أحمد قريع (أبو العبلء) ،أحد
ميندسي أوسمو وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة القدس منذ سنة (2009ـ)،
الذي وصؼ واقع القدس ،بقولو" :حيف يتـ وضع خمس مرجعيات لمقدس لؤلسؼ ،فكأف

ساءؿ؟ فالمرجعيات ببل متابعة
المسؤولية غير موجودة ،وكأنو يقوؿَ :مف المسئوؿ؟ ثـ َمف الذي ُي َ
أو مساءلة ،والطاسة ضايعة ،كؿ مرجعية تقوؿ إنيا المسئولة وىذا خطأ"(حمداف:2017 ،
.)163
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األوقاف األردنية:
أقرت إسرائيؿ بعد احتبلليا لمضفة الغربية عاـ(1967ـ) ،بالوصاية األردنية عمى الحرـ

القدسي الشريؼ وأف تديره الحكومة األردنية عف طريؽ األوقاؼ اإلسبلمية؛ حيث تشرؼ و ازرة
دونما ،بما تحتويو مف
األوقاؼ األردنية عمى غالبية موظفي المسجد ومرافقو ضمف ()144
ً
ٍ
أيضا ضمف اتفاقية وادي عربة لمسبلـ ما بيف إسرائيؿ واألردف الموقعة
مباف وساحات ،تأكد ذلؾ ً
أيضا ىذه الترتيبات مف خبلؿ
عاـ (1994ـ) ،وفي عاـ (2014ـ) أقرت القيادة الفمسطينية ً

التوقيع عمى اتفاؽ بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،والممؾ عبد اهلل الثاني حوؿ الوصاية
األردنية عمى األماكف المقدسة ،لـ تغيِّر ىذه االتفاقية مف الترتيبات التاريخية القائمة إال أنيا
أكدت مف جديد عمى دور األردف في حماية المقدسات اإلسبلمية في القدس في ظؿ المحاوالت
اإلسرائيمية المتكررة لتقسيـ المكاف زمانيا ومكانيا ،وبالرغـ مف الدور التاريخي لؤلردف ،إال أف
مؤخر إلى التوتر الدائـ في العبلقة بيف الجانبيف(البداريف،
ًا
ىناؾ العديد مف التقارير التي أشارت
.)5 :2016
فعمى الرغـ مف الوصاية األردنية عمى المسجد األقصى ،إال أف ىناؾ أط ارفًا فمسطينية
عديدة تعتقد بأف الجيود األردنية ال تزاؿ ىشة وال ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجييا
مقترحا أردنيا
المقدسات اإلسبلمية في المدينة ،وكاف الفمسطينيوف قد رفضوا في العاـ (2016ـ)
ً
بتركيب كاميرات تصوير في المسجد األقصى لرصد االقتحامات اإلسرائيمية لممكاف ،كما ازداد

التوتر بيف الطرفيف بعد زيارة وفد أردني ديني برئاسة قاضي القضاة الشيخ أحمد ىميؿ الذي تـ

منعو مف اعتبلء منبر صبلح الديف األيوبي في المسجد األقصى بواسطة نشػػطاء مف حػػزب

التحرير اإلسبلمي فقد تجاو از اإلدارة األردنية ألوقاؼ القدس والوصبلت النافذة لو ازرة األوقاؼ
والسمطة الفمسطينية ،ورغـ أف مجموعة اإلشراؼ عمى المقدسات والمسجد األقصى تتقاضى

آمنا
ًا
رواتبيا منذ سنوات طويمة مف و ازرة األوقاؼ األردنية ،لكنيـ لـ يضمنوا لمشػػيخ ىميؿ
عبور ً
نحو المنبر(البداريف.)5 :2015 ،
 المرابطون:
تنشط مجموعة مف الحركات االجتماعية والسياسية والدينية في الدفاع عف المسجد

األقصى ،والتصدي لبلقتحامات عف طريؽ ما يطمؽ عمييـ "المرابطوف" ،ويعتبر الشيخ رائد
صبلح ،رئيس الجناح الشمالي لمحركة اإلسبلمية والممقب بػ"شيخ األقصى" ،أحد أىـ الناشطيف
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الداعيف إلى الرباط في المسجد ،وقد أخرجت إسرائيؿ تنظيمي المرابطيف والمرابطات عف
القانوف ،عاـ (2015ـ) ،ومع ذلؾ استمرت نشاطاتيـ .وكشفت بعض التقارير حديثًا عف
خبلفات وتوتر ما بيف المرابطيف واألوقاؼ مع وجود اتيامات لؤلخيرة بالتخمي عنيـ وعدـ تقديـ

الدعـ ليـ (نوف بوست :2016 ،نت).

ولذلؾ فالعمؿ الدبموماسي الناجح يتطمب وجود فريؽ عمؿ ناجح ذا خبرة وكفاءة،
ويتحمى بميارات خاصة كالحنكة السياسية ،والدبموماسية ،والقانونية ألداء الميمات الدبموماسية

بطريقة فعالة تخدـ ممؼ القدس ،كما يتطمب وجود خطط وبرامج ممنيجة وامكانات ،ووسائؿ،
وزمانا مف أجؿ تعزيز الموقؼ الدولي تجاه
مكانا
وأدوات كافية تستخدـ بطريقة فعالة ومركزة
ً
ً
القدس ،لذا ينبغي أف تتوفر فييا آليات عديدة من أجل تعزيز الموقف الدولي تجاه قضية

القدس ،وتوظيف الق اررات ،والمواقف الدولية المؤيدة والمساندة لصالا قضية القدس ومنيا:
-1

العمؿ عمى ترتيب البيت الفمسطيني وتبني موقؼ موحد ضمف استراتيجية واضحة تجمع

كؿ الفصائؿ الفمسطينية عمى تطبيؽ برنامج

سياسي تفاوضي تسعى مف خبللو

الدبموماسية الفمسطينية عمى أىدافيا ودعـ قضية القدس في المحافؿ الدولية والدفاع
عنيا

مف جميع الجوانب ،والعمؿ عمى إيقاؼ المخططات اإلسرائيمية وتوسعاتيا

االستيطانية لبلستيبلء عمى كامؿ القدس.

 -2إيجاد نموذج دبموماسي غير تقميدي وذا خصوصية فمسطينية يختمؼ عف سائر الدوؿ
العربية ،فالطابع الدبموماسي الذي ينبغي تقديمة ذا بصمة وطنية دفاعية جيادية ،تسعى

إلى تحرير القدس والدفاع عف المقدسييف وحماية حقوقيـ ،لذا فوظائؼ الدبموماسية
يتطمب منيا نقؿ المظالـ الحقيقية التي تعرضت ليا القدس منذ احتبلليا في كؿ دوؿ

العالـ .

 -3إعداد دبموماسي قدير ومتميز يتحمى بالخبرة والحنكة السياسية ليستطيع التأثير في
المواقؼ الدولية ،ويقدـ عمى تغيير الكثير مف المفاىيـ الخاطئة ،ورسـ لصورة سمبية
لصالح االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ استخداـ أساليب لدعائية لمخططو؛ لتحقيؽ أىدافو

االستعمارية واقامة دولتو المزعومة وعاصمتيا القدس

 -4حتمية إعادة الدور الرئيس لمقيادة السياسية النابعة مف المؤسسات الدبموماسية لتقوـ
بتفعيؿ قضية القدس عمى الصعيد الدولي والعربي ،عمى اعتبار القدس إحدى الثوابت
الفمسطينية غير قابمة لمجداؿ برغـ الضغوطات الخارجية والداخمية ،واالنتياكات المتكررة

عمى القدس.
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دوليا ،ووضعيا عمى أجندات الدوؿ الصديقة ،والمنظمات،
 -5تصدير قضية القدس
ً
والمجالس الدولية المختمفة التابعة لؤلمـ المتحدة وغير التابعة ،لتشكيؿ قوى ضاغطة عمى
الدوؿ األطراؼ ذات العبلقة بحيث تبقى ىذه القضية موجودة وحاضرة عمى الطاولة،

وتذكير العالـ بيا في كؿ لحظة ،لمبحث عف حموؿ جذرية وعادلة ليا وفؽ الق اررات الدولية

ذات العبلقة التي تؤكد حقيا.

 -6توظيؼ التطور التكنولوجي والمعموماتي ،والعولمة السياسية والدبموماسية واالستفادة منيا
في العمؿ الدبموماسي الفمسطيني لممؼ القدس؛ فقد ساىـ تطور بيئة العمؿ الدبموماسي
في إتاحة ىامش مناورة ،وتنوع أكثر في األدوات ،والوسائؿ ،واآلليات كالمشاركة في

المؤتمرات الدولية ،واإلقميمية مف خبلليا ،والعمؿ عمى تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع
الدولي ،والمؤسسات الحقوقية ،والقانونية اإلنسانية في دوؿ العالـ ،وتنظيـ زيارات
لشخصيات دولية ،ومرموقة لمدينة القدس لبلطبلع عمى معاناتيـ وقضيتيـ ،لشرح
قضيتيـ لممجتمع الدولي ،والتواصؿ مع قادة الرأي في الدوؿ المضيفة مف أجؿ توضيح،
وتفسير وتفنيد المزاعـ اإلسرائيمية المتعمقة بقضية القدس (نقبلًعف شراب2017/11/4 ،ـ:

مقابمة).

 -7االستفادة مف حصوؿ فمسطيف عمى صفة عضو مراقب في األمـ المتحدة ،وانضماميا
إلى عديد المنظمات الدولية في تحريؾ قضية القدس وتفعيميا ،والعمؿ بالتعاوف الدولي
مف خبلؿ جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي ،ودوؿ عدـ االنحياز وغيرىا

مف المنظمات والمؤسسات الدولية ،مف أجؿ استصدار ق اررات ومواقؼ أممية ودولية

جديدة لصالح القدس.

 -8تحتاج قضية القدس إلى جيد دبموماسي فمسطيني متميز مدعوـ بجيد عربي واسبلمي،
بحيث تبقى ىذه القضية عمى أجندة الجامعة العربية ،ومنظمة التعاوف اإلسبلمي

ومؤسساتيما المختمفة كي تحمبلىا بما يمتمكاف مف عبلقات إقميمية ودولية إلى المحافؿ
الدولية ،واألمـ المتحدة ،ويعيدا تأكيد الق اررات الخاصة بالبلجئيف ،وتجديدىا لمنحيا

شرعية أكثر قوة (محيسف :2017/10/15 ،مقابمة).

 -9قياـ الدبموماسية الفمسطينية بتكويف دوائر مختصة لمجامعة العربية ،ومنظمة التعاوف
موحدا وليس كموقؼ فمسطيني،
ىما
ً
اإلسبلمي تحتضف ممؼ القدس ،وتيتـ بيا وتحمؿ ً
أي أف ال يتحدث الفمسطينيوف منفرديف في المحافؿ الدولية عف قضية البلجئيف؛ بؿ يجب
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الحديث عف ىذه القضية مف قبؿ المجتمع العربي ككؿ ،وىذا بحاجة إلى احتضاف عربي

رسمي (محسيف2016/10/30 ،ـ :مقابمة).

 -10توظيؼ جميع أشكاؿ وأنواع الدبموماسيات المتاحة لدى الدبموماسية الفمسطينية؛ لتعزيز
الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس كالدبموماسية الثنائية ،أو التقميدية والدبموماسية العامة

والثقافية والشعبية ،أو دبموماسية اإلعبلـ ودبموماسية المنظمات الدولية ،والمؤتمرات

الدولية ،ودبموماسية القمة ،أو الدبموماسية المباشرة والبعثات الدبموماسية الخاصة،
ودبموماسية المناسبات والتحالفات والدبموماسية االقتصادية ودبموماسية األزمات.

 -11الحذر مف إعادة التكرار ،وفرض المحاوالت اإلسرائيمية واألمريكية السابقة التي تيدؼ إلى
إبراز قضية الشعب الفمسطيني عمى أنيا قضية إنسانية عبر استغبلؿ نتائج ما سمي

بالربيع العربي ،لتيميش قضية القدس ،وبالتالي الُبد مف استثمار المواقؼ العربية
واإلسبلمية ،واألوروبية المؤيدة ،ومساندة المقدسييف الذيف يتعرضوف لبلنتياكات المتبلحقة

عمى القدس والعمؿ عمى الوقوؼ في وجو ىذه المحاوالت (نقبلً البطش:2017/10/29 ،
مقابمة).
 -12وضع خطط استراتيجية تشتمؿ عمى أىداؼ واضحة ودقيقة ،وبرامج ووسائؿ وأدوات قوية

ومؤثرة وفاعمة ،يرصد ليا موازنات مالية كافية مف أجؿ تنفيذ حمبلت دبموماسية واعبلمية
دولية لتوسيع أشكاؿ التضامف العالمي مع قضية القدس ،واالستعانة بدبموماسيات دوؿ

صديقة ،وبخبراء ومتخصصيف دولييف ،واستخداـ أساليب متنوعة وابداعية لمتأثير في

الموقؼ الدولي وتعزيزه تجاه قضية القدس.

 -13سعي الدبموماسية الفمسطينية بشكؿ مستمر لتطوير أدائيا ،واالرتقاء بو ،وأف تعمؿ عمى
نشر الوعي العاـ عمى المستوى اإلقميمي والعالمي حوؿ واقع القدس ،وأف تواجو ،وتكشؼ

وقانونيا عمى الصعيد الدولي وتقدـ المعمومات
وسياسيا
إعبلميا،
جرائـ إسرائيؿ بحقيـ
ً
ً
ً
والحقائؽ الكاممة الكافية لممجتمع الدولي عف الحقوؽ المكانية والزمانية ،وعدالة قضيتيـ.
 -14مبادرة الدبموماسية الفمسطينية بالدعوة لعقد مؤتمرات دولية لطرح قضية القدس ،وتقديـ
الرؤية الفمسطينية لحؿ ىذه القضية طبقًا لق اررات الشرعية الدولية التي تؤكد عمى حقيـ
فييا والدفاع عنيا.

 -15تشكيؿ لجاف مختصة مكونة مف خبراء ،ومختصيف في القانوف والسياسة والعبلقات

الدولية واإلعبلـ واالقتصاد والجغرافيا واإلحصاء ،واالستفادة مف الجاليات الفمسطينية

90

والعربية واإلسبلمية الفاعمة في دوؿ العالـ ،سيما في أوروبا ،والواليات المتحدة لمخاطبة

عبلميا-
سياسيا وا
الرأي العاـ ،وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني في تمؾ الدوؿ –
ً
ً
مف أجؿ دحض المزاعـ اإلسرائيمية ،وكشؼ جرائميا مف جية ،والتأثير في سياسات ىذه

الدوؿ لصالح قضية القدس مف جية أخرى.

 -16التنسػػيؽ بػػيف المسػػتوييف الشػػعبي والرسػػمي مػػف أجػػؿ توحيػػد الجيػػود لمضػػغط مػػف أجػػؿ حػػؿ
قضػػية القػػدس عمػػى أسػػاس ق ػ اررات الشػػرعية الدوليػػة ،وال ػربط بػػيف ق ػرار ( ،)194والق ػ ارريف

أساس ػ ػ ػا ألي تسػ ػ ػػوية لمقضػ ػ ػػية الفمسػ ػ ػػطينية (نق ػ ػ ػبلً عػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػرو،
( )242و( )338كونػ ػ ػػو
ً
.)2007:18
 -17إعادة تفعيؿ وبث روح الحياة في دائرة القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ألخذ دورىا
الحقيقي والفعمي في تمثيميا ،ورفدىا بالخبراء والمختصيف ،وتخصيص ،ورصد موازنات
مالية حقيقية ليا لتتمكف مف أداء ميماتيا المنوطة بيا عمى أكمؿ وجو بما يخدـ ممؼ

القدس باإلضافة إلى دعـ جميع المنظمات والييئات الفمسطينية المساندة لمقدس
وتشجيعيا ،وىي كثيرة عمى الساحة الفمسطينية ،والعمؿ عمى توحيدىا تحت إطار واحد

ينظـ ويقنف عمميا.

 -18ينبغي عمى فصائؿ المقاومة ،ومنظمات المجتمع المدني أف تتحرؾ وتسػتثمر عبلقتيػا مػع
الػػدوؿ ،ومػػع مثيبلتيػػا فػػي دوؿ العػػالـ مػػف منظمػػات الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ،والنقابػػات

القانونيػ ػػة ،ونقاب ػ ػػات العم ػ ػػاؿ ،واتحػ ػػادات الط ػ ػػبلب العالمي ػ ػػة ،وغيرىػ ػػا(نقبلًع ػ ػػف العجرم ػ ػػي،
2016/5/10ـ :مقابمة).

فكؿ فصيؿ فمسطيني لديو عبلقات واتصاالت مع الدوؿ التي تدعمو ،يستطيع استثمارىا

مف أجؿ تعزيز الموقؼ الدولي تجاه قضية القدس.

 -19يجب عمى السفارات ،والقنصميات الفمسطينية في الخارج أف تضع قضية القدس عمى
أجندتيا ،واثارتيا في جميع األوقات والمناسبات الوطنية كمناسبة ذكرى النكبة وانتفاضة
سياسيا ،وثقافًيا
األقصى والقدس وذلؾ بتنفيذ جممة مف النشاطات والفعاليات المختمفة
ً
ذىنيا لدى شعوب العالـ وتذكيرىـ بيا في كؿ وقت (يوسؼ،
وعمميا الستحضارىا
ً
ً
 :2016/5/15مقابمة).

 -20ينبغي عمى السفارات الفمسطينية في جميع الدوؿ التي تتواجد فييا أف ترسؿ مراسبلت،
وتقارير دورية وبشكؿ مستمر إلى و ازرات الخارجية في تمؾ الدوؿ حوؿ أوضاع القدس
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وأحواليـ ،ولمتذكير بالق اررات األممية ذات العبلقة بقضية القدس (يوسؼ:2016/5/15 ،

مقابمة).

دوليا التي تتحرؾ دفاعا توجيييا لمتحرؾ لصالح قضية القدس
 -21تعزيز الحراؾ الجماىيري ً
والفمسطينييف بوصفيا قضية مستندة عمى ق اررات مف األمـ المتحدة مف الناحية القانونية،
ومف الناحية اإلنسانية مستندة عمى دعـ المنظمات الدولية المتعددة.

 -22االستعانة بخبراء في القانوف الدولي مف أجؿ االستفادة مف القوانيف الدولية برفع دعاوى،
وشكاوى قضائية إلى المحاكـ الدولية لمقاضاة إسرائيؿ عمى جرائميا بتيجير البلجئيف ىذا

وتدمير المباني والتوسع االستيطاني ،ومنع الصبلة في المسجد األقصى مف جية ومف

جية أخرى الضغط عمييا ،والزاميا بتنفيذ الق اررات األممية ذات العبلقة بقضية القدس.

 -23يجب عمى الجياز الدبموماسي الفمسطيني ،وخاصة المفاوض الفمسطيني أف يستخدـ
أساليب واستراتيجيات وتكتيكات تفاوضية متنوعة لطرح قضية القدس عمى طاولة

التفاوض في أي مفاوضات جديدة.

 -24توفير الغطاء لمجيد الفمسطيني الدبموماسي مف خبلؿ مساىمة الدوؿ العربية األكثر تأثي اًر
في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،وخاصة األردف ومصر بيدؼ الضغط عمى االحتبلؿ.

( سمارة )10:2017،

 -25تعزيز حركات التضامف الدولية المناىضة لبلستيطاف والمنادية بمقاطعة منتجاتيا.
 -26قياـ المؤسسات الحكومية واألىمية واألكاديمية بتعزيز الدراسات العممية والبحوث عمى
أساس عممي ومنيجي صحيح مف أجؿ الوصوؿ إلى معمومات صادقة حوؿ قضية

القدس وانتياكاتيا.

 -27العمؿ عمى الرد عمى االنتياكات اإلسرائيمية ،واستخداـ الدعاية المضادة المخططة بجميع
أساليبيا بطريقة سميمة حتى الوصوؿ إلى نتائج مرضية.
 -28العمؿ عمى التوصؿ إلى اتفاقيات وابراـ معاىدات دولية لصالح القدس والفمسطينييف،
وابطاؿ اتفاقيات سابقة أساءت لمقضية الفمسطينية ،عمى أف تكوف لصالح مدينة القدس.
 -29أف تقوـ الدبموماسية الفمسطينية في و ازرة الخارجية بزيادة أنشطتيا وخدماتيا المقدمة لممؼ
القدس ،وضرورة قياـ دائرة العبلقات الدولية بتوزيع البرنامج اليومي عمى أعضاء الوفود.
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تعقيب:
تعد قضية القدس مف القضايا الشائكة في تاريخ القضية الفمسطينية ،ألنيا محور
األىداؼ االست ارتيجية التي يسعى ليا االحتبلؿ اإلسرائيمي في إقامة دولتو المزعومة ،نتيجة

ودينينا بالغرض األساس لدولة الكياف ،فباتت مركزية الق اررات الدولية لصالحيـ
يخيا
ً
ارتباطيا تار ً
وضد الفمسطينييف ،فيي طبقًا لبلتفاقيات القديمة والجديدة مدينة القدس دولية بامتياز وال يحؽ

لمفمسطيني المطالبة بيا ،وما ينجـ عف ذلؾ مف تعديات وانتياكات يقوـ بيا االحتبلؿ

اإلسرائيمي ،حيث تحظى برعاية دولية ،واف كاف في ظاىر األمر شجب واستنكار المؤسسات
الدولية ،ولكف فحوى المعادلة تسير عكس التيار لمحؽ الفمسطيني ،وىذا يتطمب إيجاد دبموماسية

ذات حصانة ذات نفوذ قوي تستطيع انتزاع الق ار ارت ،والمصادقة عمى إعادة حقوؽ القدس
المسموبة ،وايقاؼ ىدـ المباني المقدسية والتوسعات االستيطانية ،وحرمة التعديات عمى
المقدسات الدينية وغيرىا مف القضايا الكثيرة.

وألف الدبموماسية ليا مميزات في ظؿ الخطاب الدولي المعاصر ،ينبغي عمى الحكومة
الفمسطينية والساسة والمحمميف والدبموماسييف التعامؿ معيا بصورة جدية وواضحة مف أجؿ

الدفاع عف القدس ،خاصة في ظؿ الضعؼ العربي واإلقميمي عمى الصعيد العربي واإلسبلمي،
بعدما اعترؼ ترامب بأف القدس عاصمة إلسرائيؿ لـ تستطع اإلرادة الدبموماسية العربية سوى

الشجب واالستنكار أو الصمت أو التوقؼ عف التعبير عف رأييا ،فكؿ تمؾ األمور تستدعي مف
الدبموماسي الفمسطيني تكثيؼ جيوده والبحث عف المزيد مف القنوات التي تحقؽ إي انجاز

لصالح القدس.
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الخاتمة
أول :نتائج الدراسة
ً
خمصت الدراسة بمجموعة من النتائج التي يمكن تمخيصيا باآلتي:
 .1أف واقع عمؿ الدبموماسية الفمسطينية يعيش في دائرة صراع داخمية وخارجية؛ نتيجة ظروؼ
االحتبلؿ التي فصمت األراضي الفمسطينية في الداخؿ والشتات فعاقت عممية التواصؿ
،خاصة مع تزاحـ ممفات القضية الفمسطينية ،وتراجع دور منظمة التحرير الفمسطينية

وازدواجيتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية التي أبرمت اتفاؽ أوسموا الذي لـ يحقؽ أي
أىداؼ لصالح قضية القدس.
 .2أثر غياب دور منظمة التحرير الفمسطينية عف الساحة الدولية بشكؿ سمبي عمى القضية
الفمسطينية عامة وقضية القدس خاصة ،ما أفقدىا قيمتيا الحوارية في المفاوضات الدولية

،وتيميشيا بطريقة مقصودة ،تبلشي أدوراىا مع مرور الزمف.

 .3أف التغيرات الدولية واإلقميمية والعربية أثرت عمى ممؼ القدس ،فتراجع دورىا نتيجة إغراؽ
الدوؿ في مشاكميا الخاصة ،وأزماتيا الجديدة خاصة بعد ثورة الربيع العربي وتقمب

الحكومات ،وما تعرض لو قطاع غزة مف اعتداءات متتالية ،باإلضافة إلى انتفاضة القدس
التي لـ تستثمر بصورة صحيحة بسبب تزعزع السمطة الفمسطينية وتزعزع دورىا الطبيعي.
.4

الخبلفات األيدولوجية بيف الفصائؿ الفمسطينية أوجدت عراقيؿ في الجيات الممثمة عمى

الصعيد المحمي والدولي ،وتضارب أرائيا ،وغياب دور بعض السفارات الفمسطينية عمى
مستوى العالـ الذي ضيؽ عمى المفاوض الفمسطيني ومعادتو.

 .5التآمر األمريكي عمى قضية القدس ومحاولة تصفيتيا لتحقيؽ أىداؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي،
مما يجعؿ مف الدبموماسية الفمسطينية صعوبة في تنفيذ مياميا ،في ظؿ تغيرات دولية

تسعى لتعزيز االحتبلؿ اإلسرائيمي وتثبيت مكانو في الشرؽ األوسط.

 .6تزايد الضغوطات العالمية الحالية عمى الفمسطينيف واغراقيا في ممؼ الحصار وتداعيات
االعتداءات المتكررة عمى غزة أجؿ ممارسة العمؿ الدبموماسي لقضايا القدس ،فيما بقيت

تمارس الشجب واالستنكار مف قبؿ ممثمييا.
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 .7عدـ وجود رؤية واضحة لدى الساسة الفمسطينييف نحو مقاومة المقدسييف وتداعياتيا عمى
التفاىمات الدولية التي تستغميا في تشويو صورة المقاومة في فمسطيف واتياميـ بأنيـ

جماعات بمطجية ،وارىابية.
 .8تضارب الخطاب اإلعبلمي بيف الفصائؿ الفمسطينية الختبلؼ الساسة والدبموماسييف؛
نتيجة تبايف األيدولوجيات المنبثقة مف الحكومة واألحزاب الفمسطينية ومنظمة التحرير

الفمسطينية برغـ مف توافقيـ ثوابت القدس عاصمة فمسطيف.
.9

ضعؼ الخطة الدبموماسية الفمسطينية بشكؿ عاـ وخاصة ممؼ القدس؛ نتيجة وجود نقص
في اإلمكانات البشرية والمادية وضعؼ الدور الفمسطيني خاصة بعد االنقساـ الفمسطيني
بيف حركتي فتح وحماس ،ووجود حكومتيف في غزة وراـ اهلل.

 .10التمايز الدولي والوقوؼ مع العدو اإلسرائيمي مما أضعؼ مف شخصية الدبموماسي
الفمسطيني ،واظياره بمباس الضعيؼ غير القادر عمى تحقيؽ انجازات واتخاذ ق اررات تخدـ

قضية القدس.

 .11ازدواجية المعايير الدولية نحو المعاىدات الفمسطينية المبرمة لقضايا القدس ،والتبلعب
فييا لتحقيؽ أىداؼ تخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فالبرغـ مف سنيا لقوانيف واتفاقيات إال

المنظمات الدولية ىي أوؿ ما يخالفياليا وال يمتزـ بيا.

 .12النقص الواضح في اإلمكانيات المالية والموجستية لقياـ الدبموماسية الفمسطينية في مياميا،

وتعطيؿ امتيازاتيا وصبلحياتيا في التنقؿ والتواصؿ ما بيف القدس والعالـ الخارجي ،نتيجة

فرض االحتبلؿ اإلسرائيمي قيود ومضايقات مقصودة.
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ثانيا :التوصيات
ً
وتقدم الدراسة في ىذا المبحث مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إلييا في ضوء النتائج

التي توصل الباحث إلييا ومن أىميا:
عمى الصعيد الفمسطيني

 .1العمؿ عمى توحيد البيت الفمسطيني ونبذ الخبلفات السياسية والفصائمية مف أجؿ تعزيز
الغمؿ الدبموماسي وتحقيؽ نتائج ايجابية لصالح القضية الفمسطينية.
.2

تػػدعو الد ارسػػة الدبموماسػػييف الفمسػػطينييف إلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى جميػػع القضػػايا المتعمقػػة
بالقدس ،والتركيز عمى االنتياكػات المتبلحقػة ليػـ ،وتعزيػز اإلمكانػات الماديػة والموجسػتية

التي يحتاجيا الدبموماسي الفمسطيني في المؤسسات الوطنية.
.3

الحث عمػى المزيػد مػف مسػاعي منظمػة التحريػر الفمسػطينية لتعزيػز العمػؿ الدبموماسػي فػي
المؤسسات والمحافؿ الدولية التي تناقش فييا قضية القدس.

.2

ضرورة معالجة الخمؿ والقصور المتراكـ في الدبموماسية الفمسطينية؛ نتيجة عوامؿ داخمية
وخارجية أثرت عمى القضية الفمسطينية ،والعمؿ عمى توحيد الصؼ الفمسطيني ،وتعزيز

المصالحة  ،وتوحيد الخطاب الفمسطيني في جميع المستويات.
.5

العمؿ عمى تفعيؿ دور السفارات الفمسطينية في الخارج ،واستثمارىا إليصاؿ صوت
الشعب الفمسطيني وما يعانيو الفمسطينيوف بصورة عامة والمقدسيوف بصورة خاصة.

عمى الصعيد العربي والدولي
.6

ضرورة االنتباه إلى الفروقات بيف لغة الخطاب الدبموماسي الداخمي والخارجي ،ومراعاة

.7

جرمت الحقوؽ المقدسية وبياف ما تمارسو إسرائيؿ مف
دعـ الدراسات والبحوث التي ّ
إرىاب الدولة ،والتركيز عمى المواقؼ الدولية التي تصب بشكؿ إيجابي لصالح القدس.

.8

عمى الدبموماسية الفمسطينية التنوع في األساليب اإلقناعية التي تستخدميا لمتأثير عمى

الفروقات الخاصة بالمتمقي الخارجي سواء العربي أو األجنبي.

الرأي العاـ الدولي لتعزيز المواقؼ الدولية لصالح القدس.
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.9

تقديـ دعاوى قضائية ضد دولة االحتبلؿ مف قبؿ الجيات الحكومية والمؤسسات الخاصة،
ومحاكمتيا الستمرار التجاوزات واالنتياكات المقدسية في المؤسسات الدولية والتركيز عمى

دوليا بشتى السبؿ النظرية والعممية.
كؿ الجوانب المتعمقة بقضايا القدس وتفعيميا ً
 .10ضرورة االىتماـ بالمرجعية السياسية والدينية واالقتصادية وتوحيدىا لما تشكؿ مف ثقؿ

في عمى الصعيد السياسي ،ولما ليا مف دور فاعؿ في تنفيذ وتحقيؽ تغيرات عمى

أرض الواقع
 .11إفراد مساحة أكبر في وسائؿ اإلعبلـ الدولية الخاصة بالقدس ،وانشاء وسائؿ إعبلـ
فمسطينية خاصة ،وايصاؿ الصورة الحقيقية لممعاناة المقدسييف
عمييـ.

ومدى الظمـ الواقع

 .12ضرورة التأكيد عمى البعد األخبلقي والقانوني كونيا أحد أىـ مرتكزات الخطاب
الدبموماسي الدولي لنصرة القضايا المتعمقة بالقدس.
.13

دوليا،
أف تقوـ الدبموماسية الفمسطينية بوضع خطة استراتيجية لتعزيز قضايا القدس ً

دوليا ،ووضع
ووضع خطط طويمة المدى واخرى قصيرة المدى خاصة بقضايا القدس ً
استراتيجية مشتركة موحدة بيف الفصائؿ الفمسطينية لتفعيؿ القضايا المقدسية في جميع

األوساط الدولية.

97

املصادر ًاملراجع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
أولً -الكتب العربية:
 أحمد ،حماد2010(.ـ) .أثر الحصار اإلسرائيمي عمى وسائؿ اإلعبلـ  .المركز الفمسطيني
لمتنمية والحريات اإلعبلمية ،راـ اهلل.

 األسطؿ ،كماؿ .)2005( ،مستقبؿ مدينة القدس في ظؿ السياسات واإلجراءات اإلسرائيمية
اليادفة لتغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المدينة بعد عاـ  ،1967جامعة األزىر.

 اإلقداحي،ىشاـ ( .)2010عمـ التفاوض الدولي واالتصاؿ الدبوماسي ،مؤسسة شباب
الجامعة اإلسكندرية .القاىرة.

 بابو ،إيبلف2007( .ـ) .التطيير العرقي في فمسطيف ،الطبعة األولى ،بيروت :مؤسسة
الدراسات الفمسطينية.
 البحيري ،صبلح الديف ،والمسيري عبد الوىاب وآخروف2004( .ـ) .المدخؿ إلى القضية
الفمسطينية ،الطبعة السابعة ،عماف :مركز دراسات الشرؽ األوسط.
 البداريف ،بساـ 26( .مايو 2015ـ) .المسكوت عنو في مناكفة الوصاية عمى المسجد
األقصى وتقصير أردني وانحسار نفوذ في الضفة والقدس وضعؼ التزامات السمطة ،جريدة

القدس العربي ،لندف.
 البداريف ،بساـ 9( .سبتمبر 2016ـ) .أزمة حادة وخبلؼ سياسي يغادر الصمت بيف
األردف والسمطة الفمسطينية بعد تصريحات األحمد عف أنظمة تتدخؿ بحكـ الجغرافيا ،جريدة

القدس العربي ،لندف،

 بدر ،أسامة2000( .ـ) .مواجية اإلرىاب دراسة في التشريع المصري المقارف( .د.ط).
القاىرة :مطبعة النشر الذىبي.
 البرنامج السياسي لممجمس الوطني الفمسطيني ،ق اررات المجمس الوطني1979 ،ـ.
 التقرير االستراتيجي الفمسطيني ( :)2009تحرير محسف محمد صالح ،مركز الزيتونة
لمدراسات االستشارية ،بيروت.

99

 تقرير خاص ،القدس الشرقية ،مخاوؼ رئيسية إزاء األوضاع اإلنسانية (،القدس الشرقية،
األمـ المتحدة. )2011،

 الجبوري ،حسيف ( :)2012منيجية البحث العممي .دار صفاء لمنشر والتوزيع عماف.
 جرابعة ،محمود وبف شطريت ،لييي2017( .ـ) .القدس في استراتيجيات أطراؼ الصراع،
تقدير موقؼ منشور في مركز الجزيرة لمدراسات.

 الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤوف الدولية  -القدس والسياسة األمريكية  -كتب
إعبلمي( -القدس،الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤف الدولية ،ط. )1991، 1

 الحسف ،خالد1994( .ـ) .فمسطينيات ( ،)5أوراؽ سياسية ،د.ط ،عماف :دار الشروؽ.
 الحسيني ،اسحاؽ ،مديف القدس-عروبتيا مكانتيا في اإلسبلـ،
 الحوراني ،فيصؿ1980( .ـ) .الفكر السياسي الفمسطيني 1964ـ1974-ـ ،دراسة لممواثيؽ
الرئيسية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،بيروت :مركز األبحاث بمنظمة التحرير الفمسطينية.
 خاطر ،سامي2007( .ـ) .آفاؽ مشروع المقاومة وامكانات نجاحو .ورقة عمؿ مقدمة لحمقة

النقاش :أفاؽ مشروعي المقاومة والتسوية لحؿ القضية الفمسطينية .بيروت :مركز زيتونة
لمدراسات واالستشارات.

 خضر،عماد ،القدس بيف براثف االحتبلؿ وبؤر االستيطاف ( ،المركز الفمسطيني لمدفاع عف
أرض المقاومة ،بحث منشور،تاريخ الزيارة 2017-8-7ـ.
 خمؼ ،صبلح1978( .ـ) .فمسطيني ببل ىوية ،الطبعة األولى ،الكويت :كاظمة لمنشر
والترجمة.
 خميؿ التفكجي" ،االستيطاف الجغرافي والديمغرافي وأخطاره في قضية القدس" ،صحيفة
الرياض السعودية ،الثبلثاء .2004/5/11

 الخمايسي ،راسـ ،نصر ،رامي ،القدس :مدينة السبلـ المفقود (،القدس ،مركز التعاوف
والسبلـ الدولي ،الطبعة األولى.)2006،

 دراسة رايتر ،اسحؽ " اسحؽ (  ) Reiter – 2008بعنواف  :القدس ودورىا في
التضامف اإلسبلمي.

100

 درزي ،براءة ،وابراىيـ عمي ،حاؿ القدس 2014قراءة في مسار األحداث والمآالت( ،لبناف،
مؤسسة القدس الدولية.)2015،

 رباح ،إسحؽ ،تاريخ القدس عبر العصور( عماف،دار كنوز المعرفة ،2009،ط)1
نموذجا .ط1
 الرفوع ،عاطؼ2004( .ـ) .اإلعبلـ اإلسرائيمي ومحددات الصراع ،الصحافة
ً
 .بيروت :دار الفارس لمنشر والتوزيع.
 الرويضي ،أحمد( :)2012القدس بيف المواجية والتيويد ،دائرة القدس( ،ـ.ت.ؼ) ،سمسمة
أوراؽ القدس (.)4

 سعد ،وائؿ .)2006(.الحصار :دراسة حوؿ حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت اسقاط
حركة حماس .بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.

 سيراكوسا ،جوزيؼ(.الدبموماسية مقدمة قصيرة .ترجمة كوثر محمد .مؤسسة ىندواي لمتعميـ
والثقافة،ط.1القاىرة .مصر.
 الشامي،عمي:)2007(.الدبموماسية وتطورىا وقواعدىا ونظاـ الحصانات واالمتيازات
الدبموماسية .دار العمـ لممبلييف،ط.3بيروت.لبناف.
 الشقيري ،أحمد1971( .ـ) .عمى طريؽ اليزيمة مع المموؾ والرؤساء ،الطبعة األولى،
بيروت ،دار العودة.

 الشقيري ،أحمد:)2000( .مف القمة إلى اليزيمة .المؤسسة العربية الدولية لمنشر
والتوزيع،ط.1عماف األردف.

 شميوب ،فرج ،المقاومة الفمسطينية مراحؿ التطور وآفاؽ المستقبؿ.
 أبو شنب ،حسيف1995( .ـ) .االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي – الرأي والرأي اآلخر ،-
الطبعة األولى ،القاىرة :مكتبة مدبولي.

 صالح ،محسف2003( .ـ) .سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية .ط .1القاىرة
 :مركز اإلعبلـ العربي.

 صالح ،محسف2014( .ـ) .منظمة التحرير الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني،
تعريؼ ووثائؽ وق اررات ،بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
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 صايغ ،يزيد2002( .ـ) .الكفاح المسمح والبحث عف الدولة ،الحركة الوطنية -1949
1993ـ ،ترجمة باسـ سرحاف ،الطبعة الرابعة ،بيروت :مؤسسة الدارسات الفمسطينية.

 أبو صوي ،محمود:)2011(.الوضع الفمسطيني عمى ضوء أحكاـ القانوف الدبموماسي

الدولي ،منتدى بيرزيت لمدراسات االستراتيجية ،معيد إبراىيـ أبو الغد لمدراسات الدولية،

جامعة بيرزيت .راـ اهلل فمسطيف.

 ضميرى ،ىديؿ(  :)2013مؤسسات فمسطينية مغمقة وأخرى ميددة ،الييئة اإلسبلمية
المسيحية ،دائرة اإلعبلـ .

 طييع ،سامي2007(.ـ) .مناىج البحث وكتابة المشروع المقترح لمبحث .ط .1القاىرة:
مركز تطوير الدراسات والبحوث في العموـ اليندسية.

 أبو عامر،

عامر .دحر المقاومة لبلحتبلؿ عف قطاع غزة بداية ىزيمة المشروع

الصييوني
 عباس ،محمود1994( .ـ) .طريؽ أوسمو ،الطبعة األولى ،بيروت :شركة المطبوعات
لمتوزيع والنشر.
 عباس ،محمود2010( .ـ) .صفحات مشرقة في تاريخ الثورة الفمسطينية ،الطبعة الثالثة،
راـ اهلل :مركز صخر حبش لمدراسات والتوثيؽ "حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح".

 أبو عباه ،سعيد :)2009( ،الدبموماسية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا .دار الشيماء
لمنشر والتوزيع عماف.

 عبد اليادي ،ميدي ،المسألة الفمسطينية ومشاريع الحموؿ السياسية (،1974-1934لبناف،
منشورات المكتبة العصرية ،ط .)1994 ،4

 عسكر ،عمى ،وآخروف :) 1992 ( .مقدمة في الحبث العممي ،مكتبة الفبلح لمنشر
والتوزيع الكويت.
 العضايمة ،عادؿ ،القدس بوابة الشرؽ األوسط لمسبلـ،ط(1عماف :دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع.)2006،
 عمي ،عبد الرحمف وآخروف .إسرائيؿ والقانوف الدولي .بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات.
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 عودة ،خميؿ :استشراؼ الواقع الثقافي والحضاري في مدينة القدس  (،2009نابمس :جامعة
النجاح ،مؤتمر القدس العاشر)2009،

 فواز ،محسف ،االنتداب ومشاكمو ،طرابمس دار النورس،1984،ص .99
 فياض،ىيثـ ()2013الدبموماسية :المساومة القسرية والسياسة البمومسية،دار دجمة لمنشر
والتوزيع،عماف

 الكيالي ،عبد الوىاب (  :) 2012موسوعة الدبموماسية ،ج : 2مركز الرافديف لمدراسات
والبحوث اإلستراتيجية ،العراؽ.

 المجنة الوطنية العميا لبلحتفاء بالقدس ( :)2009جمعية الدراسات العربية في القدس .
 محسف ،القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة (ص.)126
 مسمط،عصاـ " :) 2006 ( .القدس في ق اررات الشرعية الدولية " " رسالة ماجستير غير
منشورة " ،جامعة النجاح ،نابمس.
 المصري ،ىاني2016( .ـ) .األداء الفمسطيني تجاه القدس ،ورقة بحثية مقدمة إلى ورشة
عمؿ بعنواف "تيويد القدس وآليات المواجية السياسية واإلعبلمية" ،في المركز الفمسطيني

ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية (مسارات) ،بيروت.

 المصري ،ىاني ،األداء الفمسطيني تجاه القدس "تيويد القدس وآليات المواجية السياسية
واإلعبلمية" ،ورقة عمؿ ،بيروت2016 ،ـ
 مقررات الدورة الثالثة عشرة لممجمس الوطني1977 ،ـ.
 الممتقى الفكري العربي:)2006(.التحوؿ الديمقراطي في فمسطيف لعاـ .2005التقرير
السنوي،ع.8القدس .فمسطيف.

 منشورات الدراسات الفمسطينية1996 ،ـ.
 منشورات الدراسات الفمسطينية1997 ،ـ.
 ابف منظور :)2018( .معجـ لساف العرب ،مادة القدس( دارالعراؽhttp://wiki.dorar-:
aliraq.net/lisan مؤسسة القدس الدولية ( :)2013عيف عمى بيت المقدس ،العدد الرابع ،غزة .
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 الموسوعة الفمسطينية ،أحمد المرعشمي "تحرير"1984( .ـ) ،الجزء الرابع ،دمشؽ :ىيئة
الموسوعة الفمسطينية.

 الموسوعة الفمسطينية ،أحمد المرعشمي "تحرير"1984( .ـ) ،حوا دوائر ـ.ت.ؼ ،الجزء
الرابع ،دمشؽ :ىيئة الموسوعة الفمسطينية.

 الموسوعة الفمسطينية ،أحمد المرعشمي "تحرير"1984( .ـ) ،حوؿ المجنة التنفيذية ،الجزء
الرابع ،دمشؽ :ىيئة الموسوعة الفمسطينية.
 الموسوعة الفمسطينية ،أحمد المرعشمي "تحرير"1984( .ـ) ،حوؿ المجمس الوطني ،الجزء
الرابع ،دمشؽ :ىيئة الموسوعة الفمسطينية.
 الموسوعة الفمسطينية ،أحمد المرعشمي "تحرير"1984( .ـ) ،حوؿ المجمس المركزي ،الجزء
الرابع ،دمشؽ :ىيئة الموسوعة الفمسطينية.

 الموسوعة الفمسطينية ،ىيئة الموسوعة الفمسطينية.
 نافع ،موسى بشير2007(.ـ) .الوضع الفمسطيني الداخمي :سنة التغيير والحصار ،التقرير
االستراتيجي الفمسطيني  .2006ط .1بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
 ىبلؿ ،جميؿ2002( .ـ) .تكويف النخبة الفمسطينية ،الطبعة األولى ،المؤسسة الفمسطينية
لدراسة الديمقراطية (مواطف) ،راـ اهلل :مركز األردف الجديد لمدراسات.

 وثيقة الوحدة الوطنية الفمسطينية1977 ،ـ.
 أبو يوسؼ ،عاطؼ ،مشيد العبلقات الفمسطينية اإلسرائيمية:الجمود وتغيير الواقع ،مقاؿ
منشور في تقدير مدار االستراتيجي (راـ اهلل ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،عاـ

)2013

 يوسؼ ،آية ،االحتبلؿ الحالي لبيت المقدس منذ عاـ 1948ـ" مف العاـ األوؿ(انجمت ار،
مجمع دراسات بيت المقدس ،دبموـ دراسات بيت المقدس عمى اإلنترنت 2013-7-8ـ.

ثانياً -الرسائل العممية:
 األسطؿ ،كماؿ " :) 2016 ( .مواقؼ وحموؿ مقترحة لمستقبؿ القدس " " رسالة ماجستير
غير منشورة " جامعة األزىر ،غزة.
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باجس ،دالؿ  :)2011(.الدبموماسية العامة الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية "

رسالة ماجستير غير منشورة " جامعة بيرزيت ،الضفة الغربية.

 البدور ،بدر سمور (2006ـ) بعنواف" :السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس" ( – 1967
2000ـ) "" رسالة ماجستير غير منشورة " ،كمية الدراسات العميا جامعة اليرموؾ األردنية.

 برىـ ،عبد اهلل2007( .ـ) .إصبلح منظمة التحرير إشكالية لييكمية والبرنامج( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) في التخطيط والتنمية السياسية ،نابمس :جامعة النجاح الوطنية.
 بني جابر ،حسيف ،أثر االنتخابات اإلسرائيمية عاـ  2009عمى عممية التسوية السممية بيف
الجانبيف الفمسطيني اإلسرائيمي"( نابمس:جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير

منشورة)2011،

 بودردابف ،منبرة2009( .ـ)" :دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية" "
رسالة ماجستير غير منشورة" ،جامعة قسنطنية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية والعبلقات

الدولية الجزائر.

 تواـ ،رشاد2011 ( .ـ) " :النشاط الدبموماسي لحركات التحرر الوطني وأثره في القانوف
الدولي والعبلقات الدولية :التجربة الفمسطينية " " ،رسالة ماجستير غير منشورة " ،جامعة

بيرزيت.

 أبو جاموس ،رضواف2013(.ـ).المسؤولية الدولية المترتبة عمى حصار االحتبلؿ
اإلسرائيمي لقطاع غزة (رسالة دكتوراه غير منشورة) .األكاديمية العربية في الدنمارؾ،

الدنمارؾ.
 جبر ،ببلؿ :تأثير الجدار الفاصؿ عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية(،نابس ،جامعة
النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة .)200،

 أبو جبللة ،أحبلـ ( : )2015االعتداءات اإلسرائيمية عمى مدينة القدس (،)2010 -1994
رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسبلمية غزة .

 حمد ،أحمد جميؿ (  ) Hamad, 2002بعنواف " :القدس والسياسات المتعمقة بالتسوية في
الشرؽ األوسط" " .رسالة دكتوراه غير منشورة " جامعة أدنبره لمدراسات العميا ،بريطانيا.
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 الحياري ،ماجدة2009( .ـ) " :الدبموماسية األردنية تجاه األزمات الشرؽ أوسطية :فمسطيف
والعراؽ ولبناف 2006 -2000ـ "" دراسة ماجستير غير منشورة " ،كمية الدراسات العميا،

الجامعة األردنية ،عماف.
 خريس ،رامي2015(.ـ) .الخطاب الصحفي الفمسطيني نحو قضية المقاومة الفمسطينية،
دراسة تحميمية وميدانية مقارنة( رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 الخصاونة ،محمد سامي (1999ـ) " قضية القدس في إطار التسوية السياسية لمصراع

العربي اإلسرائيمي  " " 1998 – 1948رسالة ماجستير غير منشورة " كمية الدراسات

العميا ،الجامعة األردنية ،عماف.
 سحويؿ ،صداـ (  2014ـ) " :مستقبؿ التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني في ظؿ إشكالية
الدولة ومنظمة التحرير الفمسطينية " " رسالة ماجستير غير منشورة " جامعية بيرزيت،

الضفة الغربية.
 صبلحات ،أنس (2015ـ)" :دور الدبموماسية الفمسطينية في التأثير عمى مواقؼ وسياسات
االتحاد األوروبي تجاه عممية التنمية السياسية في فمسطيف 2013 -2005ـ " رسالة غير

منشورة " جامعة النجاح ،نابمس.

 طيفور ،عصرية (  ) 2009بعنواف  :القدس في السياسة األردنية مف "" 1999 – 1967
رسالة ماجستير غير منشورة " كمية الدراسات العميا ،جامعة اليرموؾ األردف ،عماف.
 عمر ،زيد فييـ (  ) 2011بعنواف " :القدس في مشاريع التسوية السممية لمصراع العربي
اإلسرائيمي  " " 2010 – 2000رسالة ماجستير غير منشورة " كمية الدراسات العميا،

الجامعة األردنية ،عماف.

 عناف ،عبد الرحمف2014 ( .ـ ) " :دور الدبموماسية الدولية في تدعيـ العبلقات الدولية
وتعزيز حقوؽ اإلنساف " .رسالة ماجستير غير منشورة " ،جامعة النجاح ،نابمس.
 عيوط ،عصاـ2011 ( ،ـ ) " :الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات الفمسطينية –
اإلسرائيمية " وأثرىا عمى تحقيؽ الدولة المستقمة" " ،رسالة ماجستير غير منشورة " جامعة

النجاح ،نابمس" .

 الغريز ،زياد ( 2015ـ ) " :دور الدبموماسية الشعبية في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه
القضية الفمسطينية " وفود التضامف الدولية إلى قطاع غزة نموذجاً 2013 -2008ـ" "

106

رسالة ماجسيتر غير منشورة " أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،جامعة األقصى،

غزة.

 كايتس ،كيمبرلي (  ) Kimberly,2005بعنواف القدس األردنية " :األماكف المقدسة
والمساحات الوطنية" " رسالة ماجستير غير منشورة " كمية الدراسات العميا ،الجامعة

األردنية ،عماف.

 النواجحة ،رمزي .)2016 ( ،األداء الدبموماسي الفمسطيني في تعزيز الموقؼ الدولي تجاه
القدس  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا،غزة.

 اليزايمة ،محمد عوض (  " ) 1989القدس في الصراع العربي اإلسرائيمي" " رسالة
ماجستير غير منشورة " كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،عماف.

ثالثاً -الدوريات العربية:
 بدواف ،عمي2012( .ـ) .منظمة التحرير الفمسطينية الواقع والراىف وآفاؽ تطويرىا ،ورقة
بحثية منشورة في مجمة شؤوف فمسطينية ،العدد  ،248راـ اهلل :مركز األبحاث في منظمة

التحرير الفمسطينية.

 الجعبة ،نظمي .)2009(،القدس بيف االستيطاف والحفريات ،مقاؿ منشور في مجمة
الدراسات الفمسطينية ،المجمد ،20العدد (79راـ اهلل :مؤسسة الدراسات الفمسطينية. )2009،
 حجاوي ،سبلفة2003( .ـ) .دولة فمسطيف المجيضة المرتقبة قراءة في العقؿ السياسي
الفمسطيني مف 1993-1959ـ ،ورقة بحثية منشورة في مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد

الرابع عشر ،العدد  ،53راـ اهلل :مؤسسة الدراسات الفمسطينية.

 حمداف ،بثينة2017( .ـ) .مؤسسات القدس الفمسطينية حصار تحويمي وعجز السمطة
والمنظمة ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد .109
 الحوراني ،فيصؿ1993( .ـ) .فكرة التسوية في الساحة الفمسطينية والوالدة العسيرة في عاـ
1974ـ ،ورقة بحثية منشورة في مجمة شؤوف فمسطينية ،بيروت.
 أبو زىيرة ،عيسى2003( .ـ) .تغيير الفكر السياسي الفمسطيني ،مجمة رؤية ،الييئة العامة
لبلستعبلمات ،السنة الثانية ،العدد الثالث والعشريف.

 شاىيف ،احمد1989( .ـ) .النقاط العشر مبادرة تحريؾ ،مجمة شئوف فمسطينية ،العدد
 ،466نيقوسيا قبرص.

107

 صافي ،خالد2013( .ـ) .موقؼ الفصائؿ الفمسطينية الوطنية واإلسبلمية مف القدس.
مجمة عيف عمى القدس،)4( ،

 صافي ،خالد :جدار الفصؿ والتوسع االستيطاني في القدس (،غزة ،مؤسسة القدس
الدولية ،تقرير منشور في مجمة عيف عمى بيت المقدس ،العدد الرابع.)2013 ،

 عثماف ،عثماف .)2007( .مستقبؿ القضية الفمسطينية بيف المفاوضات السياسية والمقاومة
لمسمحة .مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث.)21( ،

 عزاـ ،شعث ،السياسات األمريكية إزاء قضية الدولة الفمسطينية بعد االتفاؽ الفمسطيني
اإلسرائيمي ،دراسة منشورة في مجمة الشؤف الفمسطينية ،العدد (251راـ اهلل :منظمة التحرير

الفمسطينية . )2013،

 نوفؿ ،ممدوح1995( .ـ) .إشكالية العبلقة بيف السمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير وسبؿ
حميا ،ورقة بحثية نشرت في مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد السادس ،العدد الثاني

والعشريف ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفمسطينية.

رابعاً -المؤتمرات والورش والندوات:
 أبراش ،إبراىيـ( .أغسطس2013ـ) .تصورات أولية حوؿ إعادة بناء وتفعيؿ منظمة التحرير
الفمسطينية ،ورقة عمؿ مقدمة في ورشة وثيقة إعادة مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية

التي عقدت في المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات)،

راـ اهلل.
 أبو حسنة ،نافذ2007( .ـ) .تطور الوعي الفمسطيني بمنظمة التحرير الفمسطيني ،محسف
صالح "محرر" ،ورقة بحثية قدمت ضمف ورشة عمؿ بعنواف "منظمة التحرير الفمسطينية،
تقييـ التجربة واعادة البناء ،الطبعة األولى ،بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
 اسبيتاف ،مشيور ،القدس في مناىج األدب المقررة في المدارس الفمسطينة (،راـ اهلل،
جامعة القدس المفتوحة ،مؤتمر القدس في المشيد األدب الفمسطيني المعاصر ما بيف

)2009-1900

 أسعد ،وائؿ2015( .ـ) .األداء السياسي والداخمي لمسمطة الفمسطينية ،محسف صالح
"محرر" ،ورؽ بحثية ضمف ورشة عمؿ بعنواف السمطة الوطنية الفمسطينية دراسات في

التجربة واألداء ،بيروف :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
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 الرازـ ،نائمة2014( .ـ) .المؤسسات والمرجعيات الفمسطينية الرسمية في القدس ،ورقة
بحثية قدمت خبلؿ ورشة عمؿ نظمتيا مؤسسة القدس الدولية في بيروت ،بيروت.

 أبو السعود ،خمدوف ،موقؼ القانوف الدولي مف الحفريات اإلسرائيمية في باب المغاربة وأثره
عمى حؽ السيادة الفمسطينية عمى القدس (،نابمس :جامعة النجح الوطنية ،بحث منشور في

مؤتمر القدس التاسع)2007،

 أبو شنب ،حسيف( .يونيو 2014ـ) .منظمة التحرير الفمسطينية واليوبيؿ الذىبي دوافع
النشأة وتحديات المسيرة ،ورقة عمؿ مقدمة لندوة منظمة التحرير الفمسطينية الفكرة والمسيرة

والمستقبؿ ،مركز التخطيط الفمسطيني بالشراكة مع جامعة فمسطيف ،غزة.
 قريع ،أحمد2009( .ـ) .القدس عاصمة الدولة الفمسطينية وقمب الصراع ،ورقة عمؿ مقدمة
في ممتقى القدس الدولي بعنواف القدس في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،الرباط.

 مسمط ،عصاـ ،الواقع بفرض الواقعية "القدس في قرارت الشرعية الدولية :جامعة النجاح،
مؤتمر يوـ القدس الثامف .2006:

 ىاني المصري ،األداء الفمسطيني تجاه القدس(،بيروت :ورشة عمؿ بعنواف :تيويد القدس
وآليات المواجية السياسية اإلعبلمية .)2016،

 يونس ،حساـ ( :)2015سياسة حكومة دولة االحتبلؿ في التيويد الثقافي والديني لمدينة
القدس ،مؤتمر القدس العممي التاسع ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة .

خامساً -المراجع األجنبية:
 Meeting Minutes on Border, Tzipi Livni (and team) and Ahmad Qurei (and
team), 4/5/2008,site of Aljazeera Transparency Unit (AJTU), pp.5-11 and 13.
 Jerusalem and the politics of settlement in the Middle East

سادساً -المواقع اإل لكترونية:
 المصري نت2016( ،ـ) 19 .أكتوبر 2016ـhttp://almasir.net/news/?p=42207 .
 الجزيرة نت 16،عاماً عمى (انتفاضة األقصى) ..رحؿ شاروف وبقيت فمسطيف(موقع إلكتروني).
 الجعبري ،ماىر .)2017(.قضية فمسطيف بيف الثابت والمتغير في السياسة األمريكية ،المكتب
اإلعبلمي لحزب التحرير في فمسطيف :الرابطhttp://pal-tahrir.info/article/9527:
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 دائرة شؤف المفاوضات ،وضع القدس في القانوف الدولي (،منظمة التحرير الفمسطينية)2011 ،
الرابطhttps://www.nad.ps/ar/publication :

 دنيا الوطف2016( .ـ 06 ،مايو) .أنفاؽ غزة ..ىزة أمنية وعسكرية .تاريخ االطبلع:
2016/12/09ـ .الموقع:
05/06/913543.html

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016

 ديواف الموظفيف العاـ ( ،)2005موقع الكتروني .

 شبكة فمسطيف لمحوار2012(.ـ 12 ،أكتوبر) .صفقة وفاء األحرار .....فف في التفاوض ودرس
فى الصمود .تاريخ االطبلع2016/12/05 :ـ .الموقعhttps://www.paldf.net/forum :
/showthread.php?t=1047221

 عبد الوىاب ،صفاء .)2017(.االستراتيجية األمريكية تجاه الشرؽ األوسط ،شؤف عربية ،الرابط:
http://www.arabaffairsonlin
 فرحات ،مأموف( )2017القانوف الدولي الدبموماسي والقنصمي ،تاريخ الزيارة  2017/9/4عمى
الرابطالتاليhttps://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoocom/-:
تعريؼ
المعاني.)2010(.
 قاموس
https://www.almaany.com/ar/dict/ar

معنى

الدبموماسية،

عمى

الرابط:

 القطراوي ،جميؿ ( .)2016التغيرات اإلقميمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية ،تاريخ االطبلع
 2017/11/1:الرابطhttp://www.wattan.tv/news:
 المركز الفمسطيني لئلعبلـ ،مشاريع التسوية السياسية لمقضية الفمسطينية ،تقرير منشور عمى
موقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ ،بدوف نشر ،تاريخ زيارة الموقع2017/8/8 :ـ.

 مركز المعمومات الوطني الفمسطيني (2007ـ) .نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية ،خبر
منشور عمى الرابط التالي:

 مركز زيتونة لمدراسات واالستشارات ،آفاؽ األمف اإلسرائيمي ،الواقع والمستقبؿ (ص .)85
 موقع إسبلـ ويب18/03/2010 :
 موقع الجزيرة .)2015(،تصدر وىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى العالـ ،تاريخ
االطبلع2017/11/11:ـ عمى الرابط/ http://www.aljazeera.net:
 موقع اليوـ السابع" ،العبلقات العامة وأثرىا عمى الدبموماسية" فى دراسة تطبيقية بالخرطوـ،
التالي:
الرابط
عمى
2017
/9/6
الزيارة
،2013تاريخ
http://www.youm7.com/story/2013/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D9%84%D8%A7%D
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 موقع وفا ،وكالة األنباء لممعمومات الفمسطينية ،المواقؼ الدولية مف القدس2011 ،ـ ،الرابط:
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3570
 نوف بوست ( 23مارس 2016ـ) .ىؿ تنسؽ األوقاؼ األردنية مع االحتبلؿ ضد المرابطيف في
األقصى ،خبر منشور عمى الرابط التالي/https://www.noonpost.org :

 الييئة الفمسطينية لممعمومات .نرميف السعدني،مجمة رؤية .قضية القدس والبعد االقتصادي:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
 وكالة األبناء الفمسطينية (وفا) ،منشورة عمى الرابط التاليwww.wafainfo.ps :
 وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية .)2017(،كيؼ أَثَر تراجع المنح الدولية عمى مالية السمطة
الفمسطينية..؟ تاريخ االطبلع2017/11/1 :ـ عمى الرابطhttps://paltoday.ps/:

 أبو يوسؼ ،أحمد ،مركز المقدس لمدراسات التوثيقيةhttp://www.aqsaonline.org/ ،
news.aspx?id=6018
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قائوـــة املحالــــق

ممحق (:)1

النظام الدولي لمدينة القدس( :مسمط )27-21، ،5116 :
أ.

خاضعا لنظاـ دولي خاص ،وتتولى األمـ
منفصبل
كيانا
ً
نظام خاص :جعؿ مدينة القدس ً
ً
المتحدة إدارتيا ،ويعيف مجمس وصاية ليقوـ بأعماؿ السمطة اإلدارية نيابة عف األمـ

ب.

حدود المدينة :وتشمؿ مدينة القدس بمدية القدس الحالية ،مضافًا الييا القرى والبمداف
المجاورة ،وأبعدىا شرقًا أبو ديس ،وأبعدىا غرًبا عيف كارـ ،وتشمؿ معيا المنطقة المبنية

ج.

نظام المدينة األساسي :ويتضمف شروط التالية:

المتحدة.

مف قرية قالونيا.

 -1اإلدارة الحكومية ،مقصدىا الخاصة :عمى السمطة اإلدارية أف تتبع في أثناء قياميا
بالتزاماتيا اإلدارية ،األىداؼ الخاصة التالية:
أ -حماية المصالح الروحية الدينية الفريدة ،الواقعة ضمف مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة

الثبلث المنتشرة في أنحاء العالـ -المسيحية والييودية واإلسبلـ -وصيانتيا ،بحيث يسود

النظاـ والسبلـ الديني خاصة -مدينة القدس.

ب -دعـ روح التعاوف بيف سكاف المدينة جميعيـ ،سواء في سبيؿ مصمحتيـ الخاصة أـ
في سبيؿ تشجيع التطور السممي لمعبلقات المشتركة بيف شعبي فمسطيف في الببلد

المقدسة بأسرىا ،وتأميف األمف والرفاىية ،وتشجيع كؿ تدبير بناء مف شأنو اف يحسف

حياة السكاف ،آخ ًذا بعيف االعتبار العادات والظروؼ الخاصة لمختمؼ الشعوب
والجاليات.

 -5الحاكم والموظفون اإلداريون:
يمثؿ حاكـ األمـ المتحدة في مدينة القدس ،ويمارس نيابة عنيا جميع السمطات اإلدارية،

بما في ذلؾ و ازرة الشؤوف الخارجية ،وتعاونو مجموعة مف الموظفيف اإلدارييف ،يعتبر افرادىا
موظفيف دولييف وفؽ منطوؽ المادة ()100مف الميثاؽ ،ويختاروف قدر اإلمكاف ،مف بيف

مشروعا
سكاف المدينة ومف سائر فمسطيف دوف أي تمييز عنصري ،وعمى الحاكـ أف يقدـ
ً

مفصبلً لتنظيـ إدارة المدينة إلى مجمس الوصاية ،ليناؿ مواقفتو عميو.
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 -2الستقالل المحمي ويتضمن:
حاليا ذات االستقبلؿ في منطقة المدينة ( القرى والمراكز والبمديات)
أ -يكوف لموحدات القائمة ً
سمطات حكومية وادارية واسعة في النطاؽ المحمي.
ب -يدرس الحاكـ مشروع إنشاء وحدات بمدية خاصة ،تتألؼ مف األقساـ الييودية والعربية في
مدينة القدس الجديدة ،ويرفعو إلى مجمس الوصاية لمنظر فيو واصدار قرار بشأنو.

 -2تدابير األمن ويتضمن:
أ -تجرد مدينة القدس مف السبلح ،ويعمف حيادىا ،ويحافظ عمييا ،وال يسمح بقياـ اية تشكيبلت
تدريب أو نشاط عسكري ضمف حدودىا
ب -في حاؿ عرقمة أعماؿ اإلدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعيا مف جراء عدـ
تعاوف أو تدخؿ فئة أو أكثر مف السكاف ،يكوف لمحاكـ السمطة باتخاذ التدابير البلزمة

إلعادة سير اإلدارة الفعالة.
ت -المساعدة عمى استتباب القانوف والنظاـ الداخمي ،بصورة خاصة لحماية األماكف المقدسة
والمواقع واألبنية في المدينة ،ويقوـ الحاكـ بتنظيـ شرطة خاصة ذات قوة كافية ،ويجد
أفرادىا مف خارج فمسطيف ،ويعطي الحاكـ الحؽ في التصرؼ في بنود الميزانية بحسب

الحاجة لممحافظة عمى ىذه القوة واالنفاؽ عمييا.

 -2التنظيم التشريعي :تكوف السمطة التشريعية الضرائبية بيد مجمس تشريعي منتخب باالقتراع
العاـ السري ،عمى أساس تمثيؿ نسبي لسكاف مدينة القدس البالغيف ،وبغير تمييز مف حيث
الجنسية ،ومع ذلؾ فيجب أال يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع األحكاـ المنصوص

عمييا في دستور المدينة كما يجب أال يسود ىذه األحكاـ الحؽ في االعتراض(فيتو) عمى

المشاريع القوانيف المتنافية مع األحكاـ المذكورة ،ويمنحو كذلؾ سمطة إصدار أوامر وقتية في

حاؿ تخمؼ المجمس عمى الموافقة في الوقت المبلئـ عمى مشروع قانوف يعتبر جوىرياً
بالنسبة لسير اإلدارة الطبيعي.

 -6القضاء :يجب أف ينص القانوف عمى إنشاء نظاـ قضائي مستقؿ ،يشمؿ عمى محكمة
استئناؼ يخضع لواليتيا سكاف المدينة.
 -7التحاد القتصادي والنظام القتصادي :تكوف مدينة القدس داخمة ضمف االتحاد االقتصادي
الفمسطيني مقيدة بأحكاـ التعيد جميعيا وبكؿ معاىدة تنبثؽ منو ،وكذلؾ بجميع ق اررات
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المجمس االقتصادي المشترؾ ،ويقاـ مقر المجمس االقتصادي في منطقة المدينة ،ويجب أف
يحتوي الدستور عمى أحكاـ لمشؤف االقتصادية التي ال تقع ضمف نظاـ الوحدة االقتصادية،
وذلؾ عمى أساس مف عدـ التمييز والمساواة في المعاممة بالنسبة إلى الدوؿ األعضاء في

األمـ المتحدة ورعاياىا.

 -8حرية العبور والزيارة والسيطرة عمى المقيمين :تكوف حرية الدخوؿ واإلقامة ضمف حدود
المدينة مضمونة لممقيميف في الدولتيف العربية والييودية ولمواطنييا بشرط عدـ اإلخبلؿ
باعتبارات األمف ،مع مراعاة االعتبارات االقتصادية كما يحددىا الحاكـ وفقاً لتعميمات

مجمس الوصاية ،وتكوف اليجرة الى داخؿ حدود المدينة واإلقامة فييا ،بالنسبة إلى رعايا
الدوؿ األخرى ،خاضعة لسمطة الحاكـ وفقًا لتعميمات مجمس الوصاية.
 -9العالقات بالدولتين العربية والييودية :يعتمد الحاكـ لممدينة ممثمي الدولتيف العربية
والييودية ،ويكوناف مكمفيف بحماية مصالح دولتييما ورعايتيما لدى اإلدارة الدولية لممدينة
 -11المغات الرسمية :تكوف العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتيف ،وال يحوؿ ىذا النص دوف
أف يعتمد في العمؿ لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.

 -11المواطنة :يصبح جميع المقيميف بحكـ الواقع مواطنيف في مدينة القدس ،ما لـ يختاروا
ييودا قد أعمنوا نيتيـ أف يصبحوا
جنسية الدولة التي كانوا رعاييا ،أو ما لـ يكونوا عرًبا أو ً
مواطنيف في الدولة العربية والدولة الييودية طبقاً لمفقرة( )9مف القسـ(ب) مف الجزء األوؿ
مف المشروع الحاضر ،وويتخذ مجمس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصمية لمواطني

المدينة خارج أرضيا.
 -15حريات المواطنين:
أ -يضمف لسكاف المديف بشرط عدـ اإلخبلؿ بمقتضيات النظاـ العاـ واآلداب العامة ،وحقوؽ
اإلنساف والحريات األساسية ،مشتممة حية العقيدة والديف والعبادة والمغة والتعميـ ،وحرية

القوؿ ،وحرية الصحافة ،وحرية االجتماع واالنتماء إلى الجمعيات وتكوينيا ،وحرية التظمـ.
ب -ال يجري أي تمييز بيف السكاف بسبب األصؿ ،أو الديف أو المغة ،أو الجنس.
ٍ
متساو في التمتع بحتمية القانوف.
ت -يكوف لجميع المقيميف داخؿ المدينة حؽ

ث -يجب احتراـ قانوف األسرة واألحواؿ الشخصية لمختمؼ الطوائؼ ،كما تحترـ كذلؾ
مصالحيـ الدينية.
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ج -مع عدـ اإلخبلؿ بضرورات النظاـ العاـ وحسف اإلدارة ،وال يتخذ أي اجراء يعوؽ أو يتدخؿ
في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاىب وال يجوز عمؿ أي تمييز نحو

ممثمي ىذه المؤسسات أو أعضائيا بسبب دينيـ أو جنسيتيـ.
وثانويا كافييف لمطائفتيف العربية والييودية كؿ بمغتيا ،ووفؽ
ابتدائيا
تعمميا
ح -تؤمف المدينة
ً
ً
ً
تقاليدىا الثقافية ،واف حقوؽ كؿ طائفة في االحتفاظ بمدارسيا الخاصة لتعميـ أفرادىا بمغتيـ
القومية ،شرط أف تمتزـ بمتطمبات التعميـ العامة التي قد تفرضيا المدينة ،لف تنكر أو

تعطؿ ،أما مؤسسات التعميـ األجنبية فتتابع نشاطيا عمى أساس الحقوؽ القائمة.

خ -ال يجوز أف تحد الحرية أي فرد مف سكاف المدينة في استخداـ أي لغة كانت في أحاديثو
الخاصة ،أو في التجارة ،أو األمور الدينية ،أو الصحافة ،أو المنشورات بجميع أنواعيا ،أو

االجتماعات العامة.
-12

األماكن المقدسة:

أ -ال يجوز أف يمحؽ أي مساس بالحقوؽ القائمة الحالية المتعمقة باألماكف المقدسة واألبنية
المواقع الدينية.

ب -تضمف حرية الوصوؿ إلى األماكف المقدسة ،واألبنية والمواقع الدينية ،وحرية ممارسة
العبادة ،وفقًا لمحقوؽ القائمة ،شرط مراعاة حفظ النظاـ والمياقة

ت -تصاف األماكف المقدسة واألبنية والمواقع الدينية ،ويحرـ كؿ فعؿ مف شأنو أف يسيء
بأي صورة كانت الى قداستيا .واف راى الحاكـ ،في أي وقت ،ضرورة ترميـ مكتاف
القدس أو بناء موقع ديني ما ،فيجوز لو أف يدعو الطائفة أو الطوائؼ المعنية إلى القياـ
بالترميمات البلزمة ،ويجوز لو القياـ بيذه الترميمات عمى حساب الطائفة أو الطوائؼ

المعنية إف لـ يتمؽ جوابا عف طمبو خبلؿ مدة معقولة.

ث -ال تجبى أي ضريبة عمى مكاف مقدس أو مبنى أو موقع ديني كاف معفى منيا وقت
إقامة المدينة بوضعيا الدولي ،ال يمحؽ أي تعديؿ في ىذه الضريبة يكوف مف شأنو

التمييز بيف المالكيف لؤلماكف واألبنية والمواقع الدينية أو ساكنييا ،أو يكوف مف شأنو
وضع ىؤالء المالكيف أو الساكنيف مف أثر الضريبة العاـ في وضع أقؿ مبلئمة مما كاف

حاليـ وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
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الق اررات الدولية بشأن القدس
رقم القرار

الجية

التاريخ

2334

مجمس األمف

2016/12/23ـ

71/96

الجمعية العامة

2016/12/6ـ

25/200

اليونسكو

70/98

الجمعية العامة

المضمون
إنشاء إسرائيؿ لممستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة
منذ عاـ  ،1967بما فييا القدس الشرقية ،ليس لو إي شرعية
قانونية .ومطالبة إسرائيؿ بوقؼ فوري لجميع األنشطة

االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس
الشرقية .وعدـ االعتراؼ بأي تغيرات في حدود ال اربع مف
حزيراف . 1967
تعيد التأكيد عمى أف اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف

وقت الحرب المؤرخة  12آب/أغسطس  ،1949تنطبؽ عمى
األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،وعمى
األراضي العربية األخرى التي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ . 1967
يطالب إسرائيؿ القوة المحتمة بإتاحة العودة إلى الوضع
قائما حتى شير أيموؿ مف عاـ .2000
التاريخي الذي كاف ً
يستنكر بشدة االقتحاـ المتواصؿ لممسجد األقصى/الحرـ

الشريؼ مف قبؿ متطرفي اليميف اإلسرائيمي .يستنكر القيود التي

مجددا وجوب
فرضتيا إسرائيؿ عمى المسجد األقصى .يؤكد
ً
2016/10/13ـ
التزاـ إسرائيؿ بصوف سبلمة المسجد األقصى /الحرـ الشريؼ
قائما،
وأصالتو وتراثو الثقافي ،وفقًا لموضع التاريخي الذي كاف ً
مخصصا لمعبادة ،وجزء ال يتج أز
مقدسا
إسبلميا
موقعا
بوصفو
ً
ً
ً
ً
مجددا أف منحدر باب
مف موقع لمتراث العالمي الثقافي .يؤكد
ً
المغاربة جزء ال يتج أز مف المسجد األقصى /الحرـ الشريؼ .
تشجب أنشطة االستيطاف في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما
فييا القدس الشرقية ،وتشجب بوجو خاص قياـ إسرائيؿ ببناء
2015/12/9ـ

وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتمة وحوليا،
وتشجب مواصمة إسرائيؿ التشييد غير القانوني لمجدار داخؿ
األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية وحولو .
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رقم القرار

الجية

التاريخ

 196بند 26

اليونسكو

2015/5/22ـ

90/69

الجمعية العامة

2014/12/5ـ

 192بند 11

اليونسكو

2014/1/13

235/68

الجمعية العامة

2013/12/20

المضمون
يعرب عف بالغ أسفو لرض إسرائيؿ تنفيذ ق اررات اليونسكو
السابقة المتعمقة بالقدس ،ويستنكر امتناع إسرائيؿ (القوة
المحتمة) عف وقؼ أعماؿ الحفر واألشغاؿ التي ال تزاؿ تنفذىا

في القدس الشرقية ،ويأسؼ لما ألحقتو قوات األمف اإلسرائيمية،
في  30تشريف األوؿ/أكتوبر  ،2014مف أضرار بأبواب ونوافذ
الجامع ِ
القبمي ،ويعرب عف قمقو البالغ إزاء قياـ إسرائيؿ بإغبلؽ
عد أحد أبواب المسجد األقصى،
مبنى باب الرحمة ،الذي ُي ّ
ويستنكر قرار إسرائيؿ الموافقة عمى إنشاء (تمفريؾ) في القدس
الشرقية .
تؤكد الضرورة الممحة إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي بدأ في

عاـ  1967بصورة تامة .تشجب السياسػات والممارسػات التػي

تتبعيا إسرائيؿ والتي تنتيؾ حقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني.

تعرب عف شديد القمؽ إزاء الحالة الحرجة في األرض
الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،وبخاصة في

قطاع غزة ،وتديف بشكؿ خاص جميع أنشطة االستيطاف
اإلسرائيمية غير المشروعة ،وبناء الجدار واالستخداـ المفرط
العشوائي لمقوة والعمميات العسكرية ضد السكاف المدنييف،

والعنؼ الذي يمارسو المستوطنوف؛ وتدمير ومصادرة الممتمكات

والتشريد القسري لممدنييف ،وجميع تدابير العقاب الجماعي

فور
واحتجاز وسجف آالؼ المدنييف .وتدعو إلى وقؼ ذلؾ ًا
بشكؿ تاـ والى إنياء حصار قطاع غزة .
يشجب امتناع إسرائيؿ عف وقؼ أعماؿ الحفر األشغاؿ التي ما

زالت تنفذىا في مدينة القدس الشرقية ،ويشجب التدابير

والممارسات اإلسرائيمية األحادية الجانب المتواصمة وعمميات
االقتحاـ التي يقوـ بيا المستوطنوف في القدس الشرقية .

تؤكد في ىذا الصدد ،ضرورة احتراـ االلتزاـ الواقع عمى إسرائيؿ

بموجب

"خريطة

الطريؽ"،

القاضي

بتجميد

األنشطة

االستيطانية ،بما في ذلؾ ما يسمى "النمو الطبيعي"

لممستوطنات ،وازالة جميع البؤر االستيطانية التي أنشئت منذ
أيضا ضرورة احتراـ وصوف
آذار/مارس 1200؛ واذ تؤكد
ً

الوحدة اإلقميمية لؤلرض الفمسطينية المحتمة بأكمميا وتواصميا

وسبلمتيا ،بما فييا القدس الشرقية .
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رقم القرار

الجية

التاريخ

120/67

الجمعية العامة

2012/12/18

77/66

الجمعية العامة

2011/12/9

179/65

الجمعية العامة

2010/12/20

 184بند 12

اليونسكو

2010/4/2

المضمون
يساورىا شديد القمؽ إزاء تصاعد حوادث العنؼ والتدمير
والمضايقة واالستفزاز والتحريض التي يرتكبيا المستوطنوف
اإلسرائيميوف المسمحوف غير الشرعييف في األرض الفمسطينية

المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،ضد المدنييف الفمسطينييف،

بمف فييـ األطفاؿ؛ وضد ممتمكاتيـ ،بما فييا المواقع التاريخية
والدينية ،وأراضييـ الزراعية .تعيد تأكيد أف المستوطنات
اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس

الشرقية ،وفي الجوالف السوري المحتؿ -غير قانونية ،وتشكؿ
عقبة أماـ السبلـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية .
تعيد تأكيد انطباؽ اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف وقت
الحرب المؤرخة  12آب/أغسطس 1949؟( )9عمى األرض
الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،وعمى األراضي
العربية األُخرى التي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ  .1967تطالب
إسرائيؿ بأف تقبؿ انطباؽ االتفاقية بحكـ القانوف عمى األرض
الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،وعمى األراضي
العربية األُخرى التي تحتميا إسرائيؿ منذ عاـ  ،1967وبأف
تمتثؿ بدقة ألحكاـ االتفاقية .
تؤكد أف ما تقوـ بو إسرائيؿ حالياً مف تشييد لمجدار
والمستوطنات في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما في ذلؾ

داخؿ القدس الشرقية وحوليا ،يشكؿ انتياكاً لمقانوف الدولي،

ويحرـ الشعب الفمسطيني حرمان ًا خطي اًر مف موارده الطبيعية؛

وتدعو ،في ىذا الصدد ،إلى التقيد التاـ بااللتزامات القانونية
التي أكدتيا الفتوى الصادرة في  9تموز/يوليو  2004عف
محكمة العدؿ الدولية( )9وق اررات األمـ المتحدة المتخذة في ىذا
الصدد ،بما فييا قرار الجمعية العامة داط . 15/10 -
يعرب عف قمقو البالغ إزاء ما يجري مف أشغاؿ إسرائيمية لمتنقيب
والحفائر األثرية في مباني المسجد األقصى وفي مدينة القدس

القديمة ،بما يتناقض مع ق اررات اليونسكو واألمـ المتحدة

ومجمس األمف .
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المضمون

رقم القرار

الجية

التاريخ

93/64

الجمعية العامة

2009/12/10ـ

97/63

الجمعية العامة

2008/12/5ـ

108/62

الجمعية العامة

2007/12/17ـ الجدار الذي سيشكؿ خروجاً عف خط اليدنة لعاـ ،1949

26/61

الجمعية العامة

تؤكد مف جديد أف المستوطنات اإلسرائيمية في األرض
الفمسطينية ،بما فييا القدس الشرقية ،وفي الجوالف السوري
المحتؿ -غير قانونية وتشكؿ عقبة أماـ السبلـ والتنمية

االقتصادية واالجتماعية .

يساورىا بالغ القمؽ ألف مسار الجدار قد رسـ بطريقة تجعمو
يضـ الغالبية العظمى مف المستوطنات اإلسرائيمية في األرض
الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية .تشجب أنشطة
االستيطاف في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس

الشرقية ،وفي الجوالف السوري المحتؿ ،وأي أنشطة تنطوي

عمى مصادرة األراضي وقطع سبؿ الرزؽ لؤلشخاص
المشموليف بالحماية وضـ األراضي بحكـ األمر الواقع .
تبلحظ أف محكمة العدؿ الدولية قد خمصت إلى أف إقامة
المستوطنات اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما

فييا القدس الشرقية ،تمثؿ خرقاً لمقانوف الدولي .تعرب عف

شديد القمؽ أيضاً إزاء استمرار إسرائيؿ بشكؿ غير قانوني في

تشييد الجدار داخؿ األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس

الشرقية وحوليا؛ واذ تعرب عف قمقيا بوجو خاص إزاء مسار
ويمكف أف يحكـ مسبقاً عمى نتائج أي مفاوضات في المستقبؿ
ويجعؿ الحؿ القائـ عمى وجود دولتيف مستحيؿ التنفيذ مادياً؛
واذ يساورىا بالغ القمؽ ألف مسار الجدار قد رسـ بطريقة تضـ
الغالبية العظمى مف المستوطنات اإلسرائيمية في األرض

الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية -تكرر مطالبتيا
بوقؼ فوري وتاـ لجميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية.
تعرب عف شديد قمقيا بوجو خاص إزاء استمرار إسرائيؿ
(السمطة القائمة باالحتبلؿ) ،بالقياـ بأنشطة استيطانية غير
2006/12/1ـ

قانونية ،بما في ذلؾ ما يسمى بػ «الخطة ىاء ،»1-وتشييدىا
لمجدار في القدس الشرقية وحوليا ،وزيادة عزؿ المدينة عف بقية

األرض الفمسطينية المحتمة ،لما لذلؾ مف أثر ضار عمى حياة
الفمسطينييف ،وبما يمكف أف يستبؽ الحكـ عمى أي اتفاؽ بشأف
المركز النيائي لمقدس .تكرر تأكيد ما قررتو مف أف أي
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رقم القرار

الجية

التاريخ

60/41

الجمعية العامة

2005/12/1ـ

32/59

الجمعية العامة

2004/12/1ـ

المضمون
إجراءات تتخذىا إسرائيؿ (السمطة القائمة باالحتبلؿ) لفرض
قوانينيا وواليتيا وادارتيا عمى مدينة القدس الشريؼ إجراءات
غير قانونية ،ومف ثـ ،فيي الغية وباطمة وليست ليا أي

شرعية عمى اإلطبلؽ ،وتطمب إلى إسرائيؿ وقؼ جميع ىذه
التدابير غير القانونية والمتخذة مف جانب واحد .

تكرر تأكيد ما قررتو مف أف أي إجراءات تتخذىا إسرائيؿ
لفرض قوانينيا وواليتيا وادارتيا عمى مدينة القدس الشريؼ
إجراءات غير قانونية؛ ومف ثـ فيي الغية وباطمة ،وليست ليا

أي شرعية عمى اإلطبلؽ .تشجب قياـ بعض الدوؿ بنقؿ
بعثاتيا الدبموماسية إلى القدس ،منتيكة بذلؾ قرار مجمس األمف
 ،)1980( 478وتييب مرة أُخرى بتمؾ الدوؿ أف تمتزـ بأحكاـ
ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،طبقاً لميثاؽ األمـ المتحدة .
تكرر تأكيد ما قررتو مف أف أي إجراءات تتخذىا إسرائيؿ

لفرض قوانينيا وواليتيا وادارتيا عمى مدينة القدس الشريؼ
إجراءات غير قانونية؛ ومف ثـ فيي الغية وباطمة ،وليست ليا

أي شرعية عمى اإلطبلؽ .تشجب قياـ بعض الدوؿ بنقؿ
بعثاتيا الدبموماسية إلى القدس ،منتيكة بذلؾ قرار مجمس األمف
 ،)1980( 478وتييب مرة أُخرى بتمؾ الدوؿ أف تمتزـ بأحكاـ
ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،طبقاً لميثاؽ األمـ المتحدة.
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الييكل التنظيمي لمقطاعات واإلدارات

