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شكر وتقدير 
 ڈچچڃڃڃچڤڦڦڦڦچٹٹڈ 

(1)  

ناهللن:ن ن قاَأن-رضبناهللن نهن- عن َأ بن ُه َأ ْي  َأ َأنو نرَأسُهواُه نالَأن َأش كُهِ ناهلل)ن: قاَأ كُهِ نالنَّقسَأ نالَأن َأش  نن.(2)(مَأع 
انطالقًا من ىذا التوجيو اإلسالمي الكريم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المشرفين 

الفاضمين فضيمة الدكتور محمد فّياد شاللدة وفضيمة الدكتور إسماعيل محمد شندي لتفضميما 
بقبول اإلشراف عمى رسالتي، وقد كان لتوجيياتيما الكريمة األثر الطيب  في إثرائيا فبارك اهلل 

. فييما
كما وأتوجو بالشكر الجزيل لألستاذين الكريمين 

 
. جامعة القدس-  رئيس دائرة الفقة والتشريع في كمية الدعوة–د محمد مطمق عساف .أ
 
. المجمس التشريعي الفمسطيني-  د عبد اهلل عبد اهلل عضو .أ

. لتفضميما بقبول مناقشة رسالتي
والشكر موصول لجامعة القدس ممثمة برئيسيا الدكتور سري نسيبة وموظفييا الذين 

احتضنوا طمبة الدراسات العميا،  وىيئوا ليم الدراسة في ىذه المنارة الشاماة، وأاص بالشكر كمية 
ممثمة بعميدىا المحترم الدكتور سعيد القيق، كما - قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة- الدعوة

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفضيمة األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة لما قدمو من جيد وعطاء 
. في بنائنا عممياً 

وأحمد اهلل تعالى الذي وفقني إلتمام ىذه الرسالة المتواضعة، فما كان فييا من صواب فمن 
اهلل تعالى أواًل ثم بفضل وجيد وعطاء من أثراني بمنيجية عممية واضحة في البحث العممي، وما 

ىذه الرسالة إال ثمرة ذلك الجيد والعطاء، وما كان فييا من نقص أو اطأ فمن نفسي ومن 
. الشيطان، وأستغفر اهلل العظيم من ذلك

وآار دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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 مماص الرسالة

     تيدؼ ىذه الدراسة إلى عرض التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى الفقو اإلسبلمي كقكاعد 
 الدبمكماسية الفمسطينية تستند عمى القكاعد تالقانكف الدكلي العاـ، كتقديـ رؤية فقيية قانكنية لمعبلقا

. األصكلية اإلسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ
كفي ىذا البحث أيضان حاكؿ الباحث مقارنة الدبمكماسية الفمسطينية بالدبمكماسية النبكية 
، بغرض تقكيـ التمثيؿ  كاإلسبلمية ككذلؾ بقكاعد القانكف الدكلي العاـ  مف حيث التمثيؿي كاألدكاتي
الدبمكماسي الفمسطيني مف الناحيتيف الفقيية كالقانكنية، حتى يككف ىذا البحث دليبلن لمدبمكماسي 

الفمسطيني في حياتو الدبمكماسية، ككذلؾ تعزيز انتماء الدبمكماسي الفمسطيني إلى دينو كثقافتو، كحتى 
. يستطيع مكاكبة الدبمكماسية الحديثة

كقد اعتمد الباحث المنيج التاريخي كالتحميمي، كالقانكني حيث بدأ بعرض الرأم الفمسطيني في 
المسألة ثـ الرأم الشرعي أك القانكني، كبعد ذلؾ قاـ الباحث بمحاكمة التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني 

فقييان كقانكنيان ككذلؾ بياف رأم الباحث كترجيح الرأم الصحيح، بعد التحميؿ كمناقشة أدلة جميع 
. الجيات دكف استثناء 

لقد اعتمد الباحث حدكدان زمانية لـ تتجاكزىا ىذه الرسالة ككانت بداية دراسة التمثيؿ 
عندما كاف العمؿ الدبمكماسي كالسياسي , الدبمكماسي الفمسطيني مع بداية االنتداب البريطاني لفمسطيف
كلـ يكف ىناؾ مؤسسات دبمكماسية , الفمسطيني مف خبلؿ األحزاب كالقكل السياسية القكمية العربية

. كسياسية فمسطينية مستقمة
كقد انتيت ىذه الدراسة زمانيان إلى ما قبؿ اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية 

سرائيؿ كيمكف القكؿ بأف ىذه الفترة الزمانية حدث بيا تطكر كبير عمى الدبمكماسية كالعبلقات الدكلية , كا 
كيمكف تقسيـ ىذا , بيف منظمة التحرير الفمسطينية كأم طرؼ آخر سكاء كاف عربيان أك غير عربي

: التطكر في ىذه الفترة إلى ثبلثة أقساـ ىي
كفي ىذه الفترة كانت تيقدـ , العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف خبلؿ المؤسسات السياسية العربية- 1

. فكرة الكحدكية العربية عمى فكرة االستقبلؿ السياسي الفمسطيني عف القكمية العربية
بداية ظيكر بعض األعماؿ كالعبلقات الدبمكماسية الفمسطينية المستقمة جزئيان عف العمؿ السياسي - 2

كفي ىذه الفترة أصبح الفمسطينيكف ينادكف بالعمؿ السياسي الفمسطيني المستقؿ دكف , العربي
كفكرة االستقبلؿ السياسي الفمسطيني كجدت تجاكبان إيجابيان في الجانب , التخمي عف العمؽ العربي

. حيث اعتمد العرب مندكبان فمسطينيان في جامعة الدكؿ العربية, العربي
العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني المستقؿ مع إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كاالعتراؼ بيا كممثؿ - 3

شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني مف قبؿ جامعة الدكؿ العربية كىيئة األمـ المتحدة ككثير مف 
. المؤسسات كالدكؿ المعترؼ بيا دكليان 



 و 

       كيمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية تمتعت بكؿ الحصانات كاالمتيازات التي يمكف أف 
تحظى بيا أم دكلة مستقمة أخرل، كقد ظير ىذا مف خبلؿ دراسة تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي بيف 
منظمة التحرير الفمسطينية كجميع الييئآت كالمنظمات الدكلية كبعد ذلؾ تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي 

. مع الدكؿ األخرل



 ي 

Abstract 

This research exposes the Palestinian Diplamatic Reperesentation to the 

Islamic Iurisprudence and to the General National Law and presents a 

jurisprudential legal perspective to the palespinian Diplomatic relalions 

General on the basis of the Islamis Fundamentals and the national Laws . 

     In this research the researcher attempted to compare the Palestinian 

Diplomacy with the prophels and Islamic Diplomacy and with the prophet"s 

and Islamic Diplomacy and with the General National Law with reference to 

representation and tools so as to assess the Palestinian Diplomatic 

representation according to both  Jurisprudence legal basics .The researcher 

ouimed at making this research a guide to the Palestinian diplomat in his 

diplomatic life and to enhance his belongingness to his religion and culture 

and to enable him follow the modern diplomacy hand in hand . 

 

     The researcher a dopled both the historical and analytical 

approaches since he slarled by presenting the Palestinian view with reference 

to the issue then he provides the judiciary and legitimate perspectives .Then 

the researcher litigated the Palestinian diplomacy jurisprudically and legally 

and he tried to show his attitude and to Pavore the correct view after 

analyzing   and discussing the evidences he collected from all concerned with 

on  exclusion.

     The researcher has also adopted acerted era in this study starting 

with the British mandate in Palestine when the work of diplomat's and the 

politicians was only through national and Arab parties.

 

There has been no a diplomatic or political independent crop or body 

The study has finished precisely before Oslo agreement between era 

has witnessed a huge development in diplomacy and international relations 

between P.L.O and any other part Arabic or non – Arabic one . 

       This development can be divided into three parts .

1- The Palestinian activity through Arab political foundations .In this 

period, the Arabs unity was dominating over the Palestinian political 

independence . 

 

2- The start of some diplomatic Palestinian actions partially 

independent from Arab political work . In this era the Palestinian called for an 

independent Palestinian work under the Arab umbrella or cover.This has been 

appealed by Arabs when they adopted a Palestinian envoy in the league of 

Arabs states.

 

3-The full Palestinian independent diplomatic work with the foundation 

of Palestinian Liberation Organization and the fully recognition of  P.L.O as 

the only Legal representative for the Palestinian people by the league of Arab 

states and United Nations organizations and many several states and 

foundations in the U.N  .
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 التوصيات والمقترحات

تفعيؿ األسباب التي تدفع نحك تحقيؽ أعظـ ىدؼ لمدبمكماسية الفمسطينية كىك االستقبلؿ كحؽ 
: تقرير المصير لمشعب الفمسطيني، كأىـ ىذه األسباب

عمؿ إصبلحات داخؿ المؤسسات الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية، كيككف ذلؾ مف خبلؿ - 1
دارية ككطنية صحيحة . إصبلح جميع مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية عمى أسس عممية كا 

كخطكة تمي إصبلح مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية، بذؿ جيكد حثيثة لتجنيد العالميف - 2
العربي كاإلسبلمي لصالح تحقيؽ اليدؼ الرئيس كىك االستقبلؿ كحؽ تقرير المصير لمشعب 

. الفمسطيني
: كالخطكة األخيرة لمدبمكماسية الفمسطينية قبؿ التحرير ىي- 3

االستفادة مف المؤسسات الدبمكماسية الفمسطينية القكية كالمؤسسات الدبمكماسية العربية كاإلسبلمية 
القكية أيضان لصالح دفع المؤسسات الدبمكماسية في العالـ لمعمؿ لصالح القضية الفمسطينية أك 

.  عمى األقؿ تحييدىا
كاألسباب اإلدارية كالمينية ال تقؿ عف األسباب السياسية التي تدفع نحك تحقيؽ اليدؼ الرئيس 

: لمدبمكماسية الفمسطينية كأىـ ىذه األسباب
إف مشاركة المرأة الفمسطينية في العمؿ الدبمكماسي بحاجة إلى دراسة كتحميؿ مف كجية النظر - 1

. اإلسبلمية، كيجب أف يعالج ىذا المكضكع مف قبؿ المتخصصيف
. ىناؾ ضركرة لكضع مقررات دراسية في الجامعات الفمسطينية تبحث الدبمكماسية الفمسطينية- 2
عمؿ دكرات في الدبمكماسية لمسفراء الفمسطينييف الجدد، لحساسية المنصب، كلتمثيؿ السفير ببلده - 3

. في الخارج
ضركرة إشراؾ الدبمكماسييف الفمسطينييف في الندكات كالمؤتمرات الدبمكماسية في العالـ العربي كفي - 4

. كؿ العالـ
ضركرة أف تتبنى الجامعات الفمسطينية مصادر الدبمكماسية اإلسبلمية عمى اعتبار أنيا كانت - 5

. السباقة لكضع التشريعات الدبمكماسية، كدفع دكؿ العالـ عمى تبني ىذة المصادر
. حث الدبمكماسييف عمى مكاكبة التطكرات كالندكات الدبمكماسية في الخارج- 6
ضركرة استخداـ الدبمكماسييف الفمسطينييف في المعاىد كالجامعات الفمسطينية، كذلؾ إلثراء - 7

. الجامعات بذكم الخبرات في مجاؿ الدبمكماسية المقارنة
. تشجيع الدبمكماسييف لمكتابة في مجاؿ الدبمكماسية لنشر خبراتيـ كاالستفادة منيا- 8
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 المقدمة
  إف الحمد هلل، نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات 

أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو؛ أرسؿ نبيو بشيران كنذيران كداعيان إلى اهلل 
في كتابو العزيز أف في إرساؿ الرسؿ ىدفان كغايةن - سبحانو كتعالى-كقد بيف اهلل . ببذنو كسراجان منيران 

ڈٹٹٹڤڤڤڤٿٿٿٿٹٹٹٹٹٹڈ
(1)

 و

تتميز عف سائر دبمكماسيات الدكؿ األخرل بأنيا جاءت بعد ٝذؼىكإجُىذِٞٓح٤ْسجُلِٓط٤٘٤س
مخاض عسير، حيث لـ يعترؼ بشرعيتيا العالـ عمى الرغـ مف اعتراؼ المنظمات الدكلية بدكلة 

فمسطيف قبؿ االعتراؼ بدكلة إسرائيؿ، ككاف ذلؾ في عيد االنتداب البريطاني مف خبلؿ عصبة األمـ، 
مف خبلؿ قرار التقسيـ لفمسطيف  (ىيئة األمـ المتحدة)ككاف ىناؾ اعتراؼ آخر زمف المنظمة الدكلية 

. لدكلتيف عربية كأخرل ييكدية
ف الدبمكماسية الفمسطينية أصيمة بالمفيكـ الفقيي كالقانكني، كالكقكؼ عمى أىميتيا في نطاؽ  كا 

العبلقات الخارجية لمدكلة الفمسطينية يقتضي التصدم لبعض المسائؿ كالمكضكعات ذات الصمة 
بمفيـك الدبمكماسية الفمسطينية بالمفيـك اإلسبلمي كالقانكني، كبياف األساس الفقيي كالقانكني لتبادؿ 
يختار لمسفارة الفمسطينية، كاإلجراءت الخاصة  التمثيؿ الدبمكماسي، كبياف الصفات التي تتكفر فيمف ي
ببرساؿ الرسؿ كالسفراء، كتحديد قضايا الدبمكماسية، كالعبلقات بيف الدبمكماسية الفمسطينية كالدكؿ 

األخرل، كمناقشتيا كتحميؿ جكانبيا، كتحديد الضكابط التي قررتيا الدبمكماسية الفمسطينية لتنظيـ الدكلة 
الفمسطينية كعبلقاتيا الخارجية، مع بياف مدل تكافؽ الدبمكماسية الفمسطينية مع الدبمكماسية اإلسبلمية 

. كالقانكف الدكلي في ىذا الخصكص
كالدبمكماسية الفمسطينية شأنيا شأف أم دبمكماسية أخرل تحمؿ مكاضيع شتى، كلكف الباحث 
سكؼ يركز عمى المكاضيع التي تشكؿ المحاكر األساسية لمكظيفة الدبمكماسية حتى يتمكف مف مقارنة 

. المفيـك الفقيي كالمفيـك القانكني بالمفيـك الفمسطيني لمدبمكماسية
كيمكف القكؿ أف مكضكع الدبمكماسية الفمسطينية مف األمكر الميمة التي يجب دراستيا 
كمقارنتيا بالفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي لتميز ىذه التجربة كحساسيتيا عمى المستكل العربي 

كاإلسبلمي كالدكلي، كلككف ىذه الدبمكماسية استفادت مف كؿ ما ىك مطركح مف األحكاـ كالتشريعات 
.  القانكنية الدكلية بيذا الخصكص

إف كجو المقارنة بيف الدبمكماسية اإلسبلمية مف جية كالفمسطينية كالمعاصرة مف جية أخرل 
, حيث سبقت الدبمكماسية اإلسبلمية الدبمكماسية المعاصرة بعشرة قركف تقريبان , ىك قياس مع الفارؽ

كالمطمع عمى الدبمكماسية المعاصرة يبلحظ , كجسدت كؿ المفاىيـ األساسية لمكظيفة الدبمكماسية
بكضكح أنيا لـ تتفكؽ عمى الدبمكماسية اإلسبلمية كلـ تنفرد بمفاىيـ جكىرية عف الذم تـ  

                                                 
.(46-45)ٌْٞزجألقُجخ،ج٣٥طحٕ- 1
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فكؿ الذم حدث أف القكانيف الدبمكماسية السابقة كضعت في , إقراره منذ القرف السابع الميبلدم
قالب قانكني منظـ مف حيث الشكؿ كالمضمكف كأصبحت األمكر كاضحة كغير متناثرة بحيث يسيؿ 

كأكضحت الدراسة أف الدبمكماسية الفمسطينية كالمعاصرة أخذت الكثير مف , الحصكؿ عمييا 
.   الدبمكماسية اإلسبلمية



 3 

: الدراسات السابقة
كلـ يجد عنكانان مطابقان ليذا البحث كلكف ىناؾ أبحاث مشابية -  قدر اإلمكاف –اجتيد الباحث 
: كىي تنقسـ إلى قسميف

. أبحاث عالجت الدبمكماسية العربية إسبلميان دكف تخصيص لمدبمكماسية الفمسطينية: األكؿ
. أبحاث عالجت الدبمكماسية الفمسطينية حسب القانكف الدكلي العاـ: الثاني

 
: الكتب الفقيية اإلسالمية

بما أف مصطمح الدبمكماسية حديث االستخداـ، لـ تتطرؽ الكتب الفقيية اإلسبلمية القديمة 
نما كرد فييا ما يدؿ عمى الدبمكماسية كممارسة كذلؾ مثؿ المغازم كالسير كالجياد كالرسؿ :- لو، كا 

؛لذا قاـ الباحث ..كالممكؾ كالجزية كالتفاكض كالصمح كاألماف كأىؿ الذمة كدار الحرب كدار اإلسبلـ
. بتحميؿ ىذه النصكص لمداللة عمى الدبمكماسية في البحث

كىناؾ الكثير مف الفقياء ممف اىتـ بالعبلقات الخارجية لمدكلة اإلسبلمية، باعتبارىا تحدد 
 الذم يعد أبرز (1)طبيعة تكاصؿ المسمميف بغيرىـ، كمف ىؤالء الفقياء اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني

ـي كالجزيةي كاألمافي  مف تحدث عف العبلقات بيف الدكلة اإلسبلمية كالدكؿ األخرل مف حيث الحربي كالسم
كغيري ذلؾ، كقد بحث في مؤلفاتو أمف الرسؿ، كقد أخذ القانكف الدكلي العاـ عنو ما قالو بيذا 

. الخصكص، حيث إف أماف الرسؿ ىك نفسو الحصانة الدبمكماسية لمسفراء
 الذم قاؿ بحصانة الرسؿ ككافؽ بذلؾ اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، (2)كاإلماـ أبك يكسؼ

 الذم ألؼ الكتب التي تتحدث (3)كاإلماـ الماكردم.كقاؿ ببعفاء الممثؿ الدبمكماسي مف ضريبة العشكر
.  عف الصفات التي يجب أف يتحمى بيا الرسؿ كالنصائح التي تقاؿ لمف تقمد الكزارة

عف كيفية تبادؿ الرسؿ كالمبعكثيف بيف الدكؿ، كعف كسائؿ  (4)كتحدث اإلماـ ابف األزرؽ
عف دكر الرسكؿ في اإلسبلـ، ككسائؿ  (5)معاممة الرسؿ كالمكفديف إلى الدكلة اإلسبلمية، كتكمـ ابف الفراء

.  اختياره لمسفارة اإلسبلمية، كأغراض الدبمكماسية في اإلسبلـ
 
 

                                                 
,ًطحخج٤ٍُٓجٌُر٤ٍُٚ,ٛؿ١ٍجُلو٤ٚأذٞػرىهللاُٝىذٞجْؾٝٗشأذحٌُٞكسٝضلوٚػ٠ِأذٞق٤٘لس132ذٖكٍهىجُش٤رح٢ٗجُش٤رح٢ٗ،ٓكٔىذٖجُكٖٓ-1

.1986ّ,ذ٤ٍٝش,ٓإْٓسجألػ٢ُِِٔٔطرٞػحش,2ؽ,ضكو٤نوجتٍزجُٔؼحٌفجُ٘ظح٤ٓس,ُٓحٕج٤ُُٔجٕ,جذٖقؿٍجُؼٓوال٢ٗ

ُٝىذحٌُٞكسٝٛٞأٍٖٝٓ,ٝأٍٖٝٓٗشًٍٓٛرٚ,طحقدجإلٓحّأذ٢ق٤٘لسٝض٤ًِٔز,ذٖقر٤دجألٗظح١ٌجٌُٞك٢جُرـىجو٣١ؼوٞخذٖئذٍج٤ْٛ-2

.193ص,8ؼ,جألػال٢ًٌُُِِّ,ج٢ًٌُُِ,وػ٢هحػ٢جُوؼحز

ػ٢ِذٖٓكٔىذٖقر٤دجُوحػ٢أذٞجُكٖٓجُٔحٌٝو١جُرظ١ٍأقىأتٔسأطكحخجُٞؾُٞٙٚضظح٤ٗقػىزك٢أطٍٞجُلوٚٝكٍٝػٚٝك٢ؿ٤ٍ-3

,ؽروحشجُشحكؼ٤س,أذٞذٌٍذٖٓكٔىذٖػٍٔذٖهحػ٢شٜرس,يُي٢ُٝجُوؼحءذرِىجٕشط٠ٝوٌِذحُرظٍزٖٓٓظ٘لحضسجألقٌحّجُِٓطح٤ٗس

.ٛؿ1407١ٍ,ذ٤ٍٝش,ػحُْجٌُطد,230ص,1ؼ,1ؽ,جُكحكعػرىجُؼ٤ِْنحٕ.ضكو٤نو

ٙػحُْجؾطٔحعِْيؽ٣ٍوٚجذٖنِىٕٝض٠ُٞجُوؼحءك٢ؿٍٗحؽسًًُٝيض٠ُٞجُوؼحءك896٢ٓكٔىذٖػ٢ِذٖٓكٔىجالطرك٢جالٗى٢ُٓ-4

.1980ّ,وجٌجُؼُِِْٔال٤٣ٖ,289ص,6ؼ,جألػال٢ًٌُُِِّ,ج٢ًٌُُِ,جُوىِ

جُوحٍٛز،ٓطرؼس،1ؽ،ٌَْجُِٔٞى٣ٖٓٝظِفٍُِْحُسٝجُٓلحٌز،ضكو٤نجُىًطٌٞطالـجُٔ٘ؿى،ذٖجُلٍجء،أذٞػ٢ِٓكٔىذٖق٤ٖٓأذ٣ٞؼ٢ِ-5

.1947ُّؿ٘سجُطأ٤ُقٝجُطٍؾٔسٝجُ٘شٍ،
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، الذم جمع الرسائؿ التي (3) كحميد اهلل الحيدر أبادم(2)محمكد شيت خطاب:  ككذلؾ كيتبي (1)كالكتاني

.  إلى الممكؾ كاألمراء– - بعث بيا الرسكؿ 
 

: كتب القانون والعالقات الدولية
تناكلت الكتب القانكنية ككتب العبلقات الدكلية مكاضيعى متنكعةن في الدبمكماسية المعاصرة، 

عف المبلمح األساسية لمقانكف الدبمكماسي اإلسبلمي، كالكضع : (4)كقد تحدث الدكتكر أحمد أبك الكفا
القانكني لمسفراء كالمبعكثيف، كتكمف الفائدة بعمؿ دراسة مقارنة بيف الدبمكماسية الفمسطينية كالفقو 

. اإلسبلمي
ماىية القانكف " في القانكف الدبمكماسي المعاصر" في كتابو: (5)كتناكؿ الدكتكر أبك ىيؼ

. كيستفيدي منيا (أبك ىيؼ)الدبمكماسي كنشأتو كتطكره، كأصبح الباحث يرجع لكتب الدكتكر 
. فقد أكد عمى التأصيؿ القانكني كالفقيي لمدبمكماسية(6)أما الدكتكر صبحي المحمصاني

كىناؾ كتب كثيرة تمت االستفادة منيا كأظيرت دراسات رائعة في الدبمكماسية كالعبلقات الدكلية  
 فقد تحدث عف مراسيـ االستقباؿ كالتكديع في اإلسبلـ، في كتاب (7)أما الدكتكر محمد صادؽ عفيفي

جراء دراسة مقارنة بيف استقباؿ السفراء (البركتكككؿ ) ، كىذا ساعد الباحث عمى دراسة ىذا المكضكع كا 
 . في اإلسبلـ، كاستقباليـ حسب الدبمكماسية المعاصرة

كتحدث الدكتكر عدناف حسف عف العبلقات الخارجية في كقت السمـ كالحرب، ظير مف 
. خبلليا تطكر الدبمكماسية حسب مراحميا التاريخية

 
: الكتب الدبموماسية

" الدبمكماسية بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي "في كتابو( 8)تحدث األستاذ أحمد سالـ محمد باعمر
إف الدبمكماسية النبكية كاإلسبلمية لـ تزؿ أحد المصادر األساسية لمقكانيف الدبمكماسية في العصر : فقاؿ

القديـ كالحديث، كىك بذلؾ أفاد الباحث لمتعرؼ عمى معنى الدبمكماسية اإلسبلمية كمقدار اإلسياـ 
. العظيـ الذم قدمتو لمدبمكماسية المعاصرة

                                                 
.(و،ش)،(و،ؽ)،وجٌجٌُطحخجُؼٍذ٢،جٌُطح٢ٗ،ػرىجُك٢،ٗظحّجُكٌٞٓسجُ٘ر٣ٞسك٢جُطٍجض٤دجإلوج٣ٌس،ذ٤ٍٝش- 1

.1996ّٓإْٓسج٣ٍُحٕ،ذ٤ٍٝش،،1ؽ،ْلٍجءجُ٘ر٢:ش٤صٝونطحخجُِٞجءجًٍُٖٓكْ- 2

.1987ّوجٌجُ٘لحتّ،ذ٤ٍٝش،،6ؽق٤ٔىهللا،جُىًطٌٞٓكٔى،ٓؿٔٞػسجُٞغحتنج٤ُٓح٤ْسُِؼٜىجُ٘ر١ٞٝجُهالكسجٍُجشىز،- 3

.1992ّجُوحٍٛز،وجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،،1ؽأذٞجُٞكح،أقٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،- 4

.1975ّ،وجٌجُٜ٘ؼس،زجُوحٍٛ،3ؽأذ٤ٛٞق،ػ٢ِطحوم،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،- 5

.1982ّذ٤ٍٝش،وجٌجُؼُِِْٔال٤٣ٖ،،2ؽجُٔكٔظح٢ٗ،جُىًطٌٞطرك٢،جُوحٕٗٞٝجُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،- 6

.1986ّٗؿِٞجُٔظ٣ٍس،ألجُوحٍٛز،ٌٓطرسج،1ؽػل٤ل٢،ٓكٔىطحوم،ضطٌٞجُطرحوٍجُىذِٞٓح٢ْك٢جإلْالّ،- 7

عوجٌجُ٘لحتُِّ٘شٍٝجُط١َٞجألٌوٕ،،1ؽذ٤ٖجُلوٚجإلْال٢ٓٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،زقٔىْحُْ،جُىذِٞٓح٢ْأذحػٍٔ،جألْطحي-8

2001ّ.
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فقدـ لنا دراسة مفصمة كغنية بالمعمكمات عف الدبمكماسية النبكية كالراشدة،  (1)أما السفير محمد التابعي
.  مف نماذج حية لبلىتداء بيا في ىذا البحثقكبذلؾ أفاد الباحث بما قدـ

 بيف قكاعد الدبمكماسية اإلسبلمية كقكاعد الدبمكماسية الغربية (2): كقارف السفير عبد القادر سبلـ
". البركتكككؿ" المعاصرة 

 
 عف الحصانات الدبمكماسية كسمطات األمف في الفقو اإلسبلمي (3) :كتحدث الدكتكر فادم المبلح

. كالقانكف الدكلي المعاصر
مع أف معظـ الدراسات تناكلت إما الجانب الفقيي أك الجانب القانكني لمدبمكماسية إال أنني في ىذا 

. البحث سكؼ أتناكؿ الجانبيف معان ببذف اهلل
 

: إشكالية البحث
عرض التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي كمحاكمتيا فقييان 
كقانكنيان، ثـ رصد جكانب االختبلؼ بيف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كالشريعة كالقانكف الدكلي 
كتحميميا كالتعميؽ عمييا، ككذلؾ بياف جكانب التكافؽ بيف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كالشريعة 

. كالقانكف الدكلي
: أسئمة الدراسة

لمكصكؿ إلى األىداؼ مف ىذه الدراسة قاـ الباحث بكضع بعض األسئمة لتككف إطاران كدليبلن 
: لبحث اإلشكالية كمف ىذه األسئمة ما يمي

. ىؿ تأثرت الدبمكماسية الفمسطينية بالدبمكماسية الغربية المعاصرة أك بالدبمكماسية اإلسبلمية أك بكمتييما
 كما مدل ىذا التأثر كما نكعيتو؟

 ما ىي الجكانب المشتركة لمدبمكماسية الفمسطينية فقييان كقانكنيان؟

ىؿ تعتمد الدبمكماسية الفمسطينية عمى الجكانب المشتركة بيف الفقو كالقانكف عند اعتماد الضكابط التي 
تنطمؽ منيا، أـ ىناؾ ميؿ ليذا الجانب أك ذاؾ؟ 

    ما ىي الجكانب التي يخالؼ بيا التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني الشريعة اإلسبلمية ؟ 
ما ىي األدكات التي حصمت عمييا الدبمكماسية الفمسطينية؟ كما ىي الميزات؟ كالحصانات، في ظؿ 

 عدـ كجكد سيادة كاممة لمفمسطينييف؟

ما ىي العكامؿ التي أثرت عمى التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني؟ 
 
 

                                                 
.1988ّجُوحٍٛز،ٌٓطرسٓىذ٢ُٞ،،1ؽجُطحذؼ٢،جُٓل٤ٍٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،- 1

.1997ّجُوحٍٛز،وجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،،1ؽجُٓل٤ٍػرىجُوحوٌ،هٞجػىجُِٓٞىجُىذِٞٓح٢ْك٢جإلْالّ،ْالّ،- 2

.1997ّ،زٌْ٘ى٣ٌس،وجٌجُٔطرٞػحشجُؿحٓؼ٢إلج،1ؽجُٔالـ،جُىًطٌٞكحو١،ِْطحشجألٖٓٝجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس،-3
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: منيج البحث
تعامؿ الباحث مع المنيج التاريخي إلى جانب منيج المقارنة كالتحميؿ كاالستنباط كذلؾ اعتمادان عمى 

: األسس التالية
. الرجكع لممصادر المعتمدة كاألصمية- 1
. تكثيؽ اآليات القرآنية الكاردة في البحث- 2
. تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث كالحكـ عمييا إذا كانت مف غير الصحيحيف أك أحدىما- 3
. الرجكع إلى االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ذات الصمة بمكضكع الدبمكماسية- 4
. الرجكع إلى الكتب القانكنية ذات الصمة بمكضكع الرسالة- 5
. الرجكع إلى المعاجـ المغكية كالفقيية كالقانكنية لمتعريؼ بالمصطمحات الكاردة في الرسالة- 6
. عمؿ فيارس لآليات القرآنية، كاألحاديث النبكية، كالمصادر كالمراجع، كالمحتكيات- 7
: اعتمد الباحث منيجان مكحدان في تكثيؽ المراجع كالمصادر التي استخدميا في ىذه الدراسة، كىك- 8

: عند استخداـ المرجع لممرة األكلى يتـ تكثيقو في اليامش كما يمي
  

كتابة اسـ المؤلؼ مبتدءان باسـ عائمة أك اإلسـ المعركؼ بو أك كنيتو ثـ كتابة اسـ المرجع ثـ الجزء ثـ 
. رقـ الصفحة ثـ رقـ الطبعة ثـ بمد النشر ثـ دار النشر ثـ التاريخ

كفي حالة تكرر المرجع أكتفي باالسـ المعركؼ بو المؤلؼ أك بكنية إذا لـ يعرؼ باسـ أك كنية يكتب 
.  اسـ المؤلؼ ثـ اسـ الكتاب ثـ الجزء كالصفحة فقط

 
: أسباب ااتيار الموضوع

 
:  لقد اختار الباحث ىذا المكضكع لؤلسباب التالية

ندرة الدراسات التي تناكلت العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني، كعدـ كجكد دراسة سابقة تتناكؿ التمثيؿ  -1
. الدبمكماسي الفمسطيني بدراسة مقارنة بيف الفقو كالقانكف

الرغبة في تحميؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كمقارنتو فقييان كقانكنيان بطريقة عممية بحتة، كذلؾ  -2
لميزات كحساسية التجربة الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية عمى الصعيد العربي كاإلسبلمي كحتى 

 .العالمي

تكفير الفائدة لمعامميف في مجاؿ الدبمكماسية العربية كاإلسبلمية، كلربط الدبمكماسي الفمسطيني بتراثو  -3
براز اليكية اإلسبلمية في الممارسة  اإلسبلمي، ليتمكف مف ممارسة ىذا العمؿ في العصر الحاضر كا 

. الدبمكماسية
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أرل أنو يجب إبراز الممارسة الدبمكماسية . ألف الدبمكماسية أىـ أداة مف أدكات العبلقات الخارجية -4
 .اإلسبلمية كمقدار كمدل تفاعميا مع مكضكعات القانكف الدكلي

كبسبب أف الدبمكماسية الفمسطينية مارست العمؿ . تعايش الباحث مع أداء الدبمكماسي الفمسطيني -5
 .الدبمكماسي منذ زمف ليس بعيدان 

. ألف الشعب الفمسطيني يرزح تحت االحتبلؿ، كىذا يجعؿ لدراسة النمكذج الفمسطيني ميزاتو عمميةن  -6
. كيحتاج إلى تحميؿ دقيؽ لـ يتطرؽ لو الكثير مف الباحثيف مف قبؿ

 
: أىمية وأىداف البحث

.  مؿء فراغ في المكتبة الفمسطينية كاإلسبلمية -1
 .إظيار رؤية فقيية قانكنية لمتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني، حسب الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي -2

زيادة كتعزيز انتماء الدبمكماسي الفمسطيني لتراثو كحضارتو اإلسبلمية، كتأكيد ىكيتو الحضارية، كدفعو  -3
 .لخدمة كطنو كما يجب

 .بياف المؤتمؼ كالمختمؼ في الدبمكماسية الفمسطينية مع الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي -4

محاكلة التقريب كالدفع باتجاه إيجاد عناصر مشتركة في الدبمكماسية الفمسطينية مع الفقو اإلسبلمي  -5
 .إلدخاؿ عنصر المركنة الذم تمتاز بو الدبمكماسية اإلسبلمية لمدبمكماسية الفمسطينية

 .الكصكؿ ألسباب النجاحات كاإلخفاقات في التمثيؿ الفمسطيني -6

. تأصيؿ األدكات في الدبمكماسية الفمسطينية بما ال يتعارض كالشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي -7
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شرح مفردات عنوان البحث 
: الداللة المغوية لكممة تمثيل

، يقاؿ مثؿ :جاءت بمعافو متعددة(مثؿ)بعد الرجكع إلى المعاجـ المغكية تبيف لي أف كممة 
صار مثمو يسدي مسدىه، كيقاؿ : كمثؿ فبلف فبلنان . قاـ بيف يديو منتصبان : الرجؿ بيف يدم فبلف مثكالن 

أم : الشيء شابيو، كيقاؿ ماثؿ فبلنان بفبلف (ماثؿ)كيقاؿ . شبيو بو كسكاه: فبلف فبلنان، كبو (مثؿ)
نحكه كنحكه، كفقو كفقيو، : كأما المماثمة فبل تككف إال في المتفقيف، نقكؿ: كقاؿ ابف منظكر.(1)شابيو بو

ذا قيؿ ىك : كلكنو كمكنو، كطعمو كطعمو، فبذا قيؿ ىك مثمو عمى اإلطبلؽ، فمعناه أنو يسدي مسدىه، كا 
كىنا تأتي كممة مثؿ مف المماثمة أم المشابية، .(2)فيك مساك لو في جية دكف جية أخرل: مثمو في كذا

. كقد صار استخداـ كممة مثؿ كىي أصؿ كممة التمثيؿ بمعنى اإلنابة
كقد كرد في المعجـ الكسيط ىذا المعنى أم معنى المشابية، كذكر كذلؾ أنيا تأتي بمعنى 

شبيىوي بو كقدره عمى قدىره كمثؿ الشيء : مثؿ الشيء بالشيء تمثيبلن كتمثاالن : اإلنابة حيث كرد ما يمي
.  (3)ناب عنيـ: كمثؿ قكمو في دكلة أك مؤتمر. صكره لو بكتابةو أك غيرىا كأنو ينظر إليو: لفبلف

مما سبؽ نستنتج أف كممة تمثيؿ في المغة تأتي بمعنى أف يسد الرجؿ كينكب عف جماعتو أك 
دكلتو في تصريؼ أمكرىـ مع الدكؿ األخرل أك الجماعات مف غير قكمو، بناءن عمى تفكيض خاص 

. بذلؾ مف قكمو أك جماعة ينتمي إلييا
 

: المعنى االصطالحي لكممة تمثيل
يعني حؽ الدكؿ في إرساؿ  (حؽ التمثيؿ الدبمكماسي)لقد بيف الدكتكر أحمد محمد أبك الكفا أف 

بعثات دبمكماسية إلى الدكؿ األخرل، كحقيا كذلؾ في استقباؿ ممثميف مف الدكؿ األخرل عمى أراضييا 
.  (4)لتمثيميـ كيككف ذلؾ عمى مبدأ التراضي 

أم أف التمثيؿ الدبمكماسي حؽ الدكؿ في تخكيؿ دبمكماسييف لئلنابة عنيا لدل الدكؿ األخرل، 
ـ كما كرد في 1961كيقكـ ىذا الحؽ عمى مبدأ التراضي بيف الدكؿ المعنية حسب اتفاقية فيينا عاـ 

 .(5)المادة الثانية، كالبند أ مف المادة العاشرة مف ىذه االتفاقية
 
 
 

                                                 
.(،شو)ٌوجٌطحوذ٤ٍٝش،،ٓحوزٓػَ،610،ص11ؼجذٖٓ٘ظٌٞ،ؾٔحٍجُى٣ٖٓكٔىذٌٍّٖٓجإلك٣ٍو٢جُٔظ١ٍ،ُٓحٕجُؼٍخ،-1

،ٓحوزٓػَ،ذ٤ٍٝش،1ؽ،110،ص8ؼ،جُُذ٤ى١،ٓكٔىٍٓضؼ٠،ضحؼجُؼٍِٖٝٓؾٞجٍٛجُوحِٓٞٝ؛610،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ-2

.ٛـ1306،ٌٓطرٚجُك٤حٙ

2002ّ،جُوحٍٛز،جٌُٔطدجُٔظ١ٍجُكى٣ع،1ؽ،853،ص2،جُٔؼؿْج٤ُْٞؾ،ؼزجُؼٍذ٢زٓؿٔغجُِؾ- 3

.53صقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،أأذٞجُٞكح،- 4

.12ِٓكنٌهْ-5
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: الداللة المغوية لكممة دبموماسية
جرت العادة أف تبتدلء المراجع التي تبحث في الدبمكماسية، في التدليؿ عمى معنى دبمكماسية، 

.  ببياف أصؿ ىذه الكممة مف حيث االشتقاؽ المفظي
كىي  (diploma) المغكية تشير إلى أصؿ كممة الدبمكماسية إلى المفظة اليكنانية ـكالمعاج
الكثائؽ الرسمية التي تنسخ عمى ألكاح : كمعناه يطكم، كبالركمانية تعني (dipon)مشتقة مف كممة 

. معدنية، كىذه األلكاح تطكل بطريقة خاصة كتختـ
كقد اتسع . الكثائؽ التي يتراسميا الحكاـ في العبلقات الرسمية: كفي األصؿ اليكناني تعني

  .(1)معنى ىذه الكممة حتى أصبح يطمؽ عمى اإلجراءات الرسمية في العبلقات الدكلية
كيعكد مصطمح الدبمكماسية إلى تمؾ األزمنة الغابرة، كالبشرية منذ القدـ كطكاؿ مراحؿ تطكرىا 

استخدمتو ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ كالتفاىـ بيف الشعكب، حيث عرفت البشرية أىمية العبلقات 
. الدبمكماسية، فسعت لمصالحيا

الكثيقة المطكية كالمكثقة بالختـ كالتي كانت الدكلة القديمة تزكد :" يعني مصطمح الدبمكماسية
بيا مف تفكضو في ميمة رسمية خارج حدكد أراضييا، كىذه الكثيقة تثبت صفة الرسمية، كتضفي 

  .(2)" الحصانة عمى حامميا، كتككف بمثابة تصريح يمنح حامميا الحرية في التنقؿ لشخصو كمتاعو
 

: المعنى االصطالحي لمدبموماسية
عمـ العبلقات الدكلية، : يتفؽ رجاؿ السياسة كالمتخصصكف عمى أف الدبمكماسية ىي عمـ كفف

. (3)كفف التعامؿ مع اآلخريف
 الحككمات في لفف تمثيؿ الحككمة كمصالح الببلد لد: الدبمكماسية بأنيا" برادييو فكديريو" كيعرؼ 

دارة الشؤكف الدكلية  الببلد األجنبية،كالعمؿ عمى أال تنتيؾ حقكؽ كمصالح كىيبة الكطف في الخارج، كا 
.  (4)كتكلي أك متابعة المفاكضات السياسية لمدكلة

جراء المفاكضات : "كقد عرفيا األستاذ الفرنسي ريفييو بأنيا .  (5)"عمـ كفف تمثيؿ الدكؿ كا 
كنجد أف المتخصصيف كرجاؿ السياسة قد اختمفكا حكؿ الدبمكماسية ىؿ ىي عمـ؟ أـ فف، فقد 

ألنو  . فقالكا بأنيا تجمع االثنيف معان : قاؿ قسـ منيـ بأنيا عمـ كقاؿ آخركف بأنيا فف، أما القسـ الثالث
ال يمكف أف يككف رجؿ الدبمكماسية عالمان بالدبمكماسية كال يستطيع أف يتعامؿ مع اآلخريف بالمباقة 
كالحذؽ بحيث يصؿ لما يريد تحقيقو لصالح ببلده، كالعكس صحيح فالمباقة كالحذؽ بدكف معرفتو 

                                                 
جُـ٢ٔ٤٘،ٓكٔٞوؽِؼص،هحٕٗٞجُٓالّك٢ّ؛2002،جٌُٔطدجُٔظ١ٍجُكى٣ع،جُوحٍٛز،1،ؽ15صقٔى،ٓكٔٞو٤ٍْٔ،جُىذِٞٓح٤ْس،أ- 1

ذ٤ٍٝش،،1ؽ،1صْٔٞق٢كٞمجُؼحوز،جُىذِٞٓح٤ْسجُكى٣ػس،ّ؛1986ز،ٓ٘شحزجُٔؼحٌف٣حالٌْ٘ى١ٌ،ٓظٍ،1،ؽ573صجإلْالّ،

.16صأذ٤ٛٞق،ػ٢ِطحوم،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،؛1973ّوجٌج٤ُوظسجُؼٍذ٤س،

.57ذحػٍٔ،أقٔىْحُْٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُلوٚجإلْال٢ٓٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،ص.- 2

.(،شو)جُٔطرؼسجُطؿح٣ٌسجُكى٣ػس،،267صجُؼ٘ح٢ٗ،ئذٍج٤ْٛٓكٔى،هحٕٗٞجُؼالهحشجُى٤ُٝس،- 3

.2009ّ,،ػٔحٕ،وجٌجُػوحكسُِ٘شٍٝجُط٣َٞغ1،ؽ12جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس،ص,ؿح١َقّ,طرح٢٘٣ٌ- 4

.12جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚص- 5
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بأصكؿ القانكف الدكلي كالعبلقات الدبمكماسية ال يستطيع أيضان تحقيؽ ما يصبك إليو مف مصالح 
. خاصة بببلده

 
: الداللة المغوية لكممة فقو

يقاؿ أكتي فبلف " الفيـ لو " كفي الصحاح " الًفقو بكسر الفاء العمـ بالشيء : " قاؿ الزبيدم
.  (1)فقيت أم فطنت كفيمت: الفطنة، يقاؿ: فقيان في الديف أم فيمان فيو، كالفقو

، كغمب عمى عمـ الديف لشرؼ (2)ىك العمـ بالشيء كالفيـ لو: الفقو في المغة: قاؿ الراغب األصفياني
  .(3) فضمو عمى سائر العمكـ

: المعنى االصطالحي لمفقو
العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المستنبطة مف أدلتيا : الفقو ىك: قاؿ بدراف أبك العينيف بدراف

مصادر التشريع اإلسبلمي كىي آيات الكتاب كاألحاديث النبكية : كاألدلة التفصيمية ىي( 4)التفصيمية
. كمسائؿ اإلجماع كالقياس، كالمصادر األخرل التبعية المختمؼ فييا

الفيـ الدقيؽ لشؤكف األمة الداخمية )عرفو األستاذ الدكتكر محمد أبك فارس بأنو : الفقو السياسي
 . (5)كالخارجية كتدبير ىذه الشؤكف كرعايتيا عمى ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىدييا

 
: المعنى االصطالحي لمقانون الدولي

ـى تعبير القانكف الدكلي ألكؿ مرة الفيمسكؼ اإلنجميزم "  في مؤلفو الذم نشر  (ـ1832) (بنتاـ)استخدى
مجمكعة القكاعد )ككاف يقصد  (مقدمة حكؿ مبادلء األخبلؽ كالتشريع)ـ تحت عنكاف 1789عاـ 

 . (6)"المطبقة عمى الجماعة الدكلية
كتب السير، كالمغازم، : كقد تناكؿ عمماء المسمميف مبادلء القانكف الدكلي تحت عناكيف مثؿ

.  كاستخدميا الفقياء لتحديد طبيعة العبلقات بيف المسمميف كغيرىـ. كالجياد
كأكؿ مف جمع أحكاـ السير في مؤلؼ مستقؿ ىكاإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، خاصة في كتابيو 

.  (7)"كالسيرالصغير" "السير الكبير"
كاف منفيان في اآلستانة  (جركسيكس)كقد دلؿ المستشرقكف أف األب الركحي لمقانكف الدكلي 

بتركيا، كىذا ما أعطاه فرصة لبلتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي كالتأثر، ككذلؾ تأثر بعمماء المسمميف 

                                                 
.(و،ش)،ذ٤ٍٝش،ٌٓطرسجُك٤حز،(و،ؽ)،ٓحوزكوٚ،110،ص8ؼجُُذ٤ى١،ٓكٔىٍٓضؼ٠،ضحؼجُؼٍِٖٝٓؾٞجٍٛجُوحِٓٞ،- 1

،جُطرؼسجألن٤ٍز،384صضكو٤نٝػرؾٓكٔى٤ْى٤ًال٢ٗ،أذٞجُوحْْجُك٤ٖٓذٖٓكٔى،جُٔلٍوجشك٢ؿ٣ٍدجُوٍجٕ،ؿدجألطلٜح٢ٗججٍُ- 2

.1961ّٓظٍ،ٓظطل٠جُرحذ٢جُكِر٢،

.ٓحوزكو522ٚ،ص13جذٖٓ٘ظٌٞ،ُٓحٕجُؼٍخ،ؼ-3

.(،شو)وجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،،ذ٤ٍٝش،1ؽ،11ذىٌجٕأذٞجُؼ٤٘٤ٖذىٌجٕ،ضح٣ٌمجُلوٚجإلْال٢ٓ،ص- 4

.1999ّوجٌجُرش٤ٍ،،ػٔحٕ،1ؽ،14،جُلوٚج٤ُٓح٢ْػ٘ىجإلٓحّجُش٤ٜىقٖٓجُر٘ح،ص،ٓكٔىػرىجُوحوٌذٞكحٌِأ- 5

.11ذٍج٤ْٛ،هحٕٗٞجُؼالهحشجُى٤ُٝس،صئجُؼ٘ح٢ٗ،ٓكٔى- 6

.12،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ- 7
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 1617ـ كتكفي في لشبكنة سنة 1548الذم كلد في غرناطة  (فرانسيسكك سكاريز)الفيمسكؼ اإلسباني 
. ـ، كقد تأثر بدكره مع غيره بما كتبو المسممكف بيذا الخصكص
مجمكعة القكاعد القانكنية المطبقة داخؿ ): كقد عٌرؼ األستاذ إبرىيـ العناني القانكف الدكلي بأنو

 . (1)(الجماعة الدكلية مف حيث تنظيـ كحداتيا األساسية كحكـ العبلقات المتبادلة بينيا
: كيمكنني القكؿ بأف ىذا البحث كمف خبلؿ شرح عنكانو سكؼ يتحدث عما يمي

. المؤسسات التي تمثؿ كتنكب عف الشعب الفمسطيني في بحث قضاياه الدبمكماسية كالسياسية -1
األساليب كاألدكات الدبمكماسية المستخدمة مف قبؿ الفمسطينييف لتحقيؽ أىدافيـ الكطنية،  -2

 .خاصة االستقبلؿ السياسي الكطني

 .السيادة الفمسطينية عمى فمسطيف، كمدل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في الخارج -3

 .النجاحات كاإلخفاقات الفمسطينية بيذا الخصكص -4

عرض الدبمكماسية الفمسطينية عمى الشريعة اإلسبلمية كعمى قكاعد القانكف الدكلي لمعرفة  -5
. مدل التكافؽ كالمخالفة لمشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
.12ذٍج٤ْٛ،هحٕٗٞجُؼالهحشجُى٤ُٝس،صئجُؼ٘ح٢ٗ،ٓكٔى- 1
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الفصل األول 
 

: مفيوم الدبموماسية وتاريايا وفيو امسة مباحث
 
 

. مفيوم الدبموماسية وتطور الدبموماسية الفمسطينية: المبحث األول
. الدبموماسية في العصور القديمة: المبحث الثاني
. المصادر القانونية لمدبموماسية الحديثة: المبحث الثالث
. الدبموماسية في العصر النبوي وعصر الامفاء الراشدين: المبحث الرابع

مصادر القانون الدبموماسي اإلسالمي : المبحث الاامس
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 المبحث األول
 

: مفيوم الدبموماسية وتطور الدبموماسية الفمسطينية وفيو مطمبان
 
 

. مفيوم الدبموماسية: األول المطمب
تطور الدبموماسية الفمسطينية : المطمب الثاني
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المطمب األول 
مفيوم الدبموماسية 

منذ ظيكر اإلنساف كمزاكلتو ألمكر حياتو، ارتبطت الدبمكماسية في أذىاف الناس بمعاف 
متعددة، فيي تدؿ عمى كـ كثير مف المعاني، فكانت تجرم مشاكرات كمفاكضات بيف األفراد 

. كقت السمـ كالحرب- كىك ما يعرؼ بالعبلقات الدبمكماسية- كالجماعات كالدكؿ، 
بدأ ينشر الدعكة اإلسبلمية عف طريؽ إجراء اتصاالت كتفاىمات - - كعند بعثة الرسكؿ

اتفاقيات مثؿ - - كقد عقد الرسكؿ. كبيف القبائؿ العربية في الجزيرة العربية- - كمفاكضات بينو
صمح الحديبية، كبعث بالرسؿ كالسفراء إلى ممكؾ كزعماء الدكؿ المحيطة بالجزيرة العربية لدعكتيـ 

. (1)لئلسبلـ
كقد حذا حذكه مف بعده الخمفاء الراشدكف حيث خاضكا الحركب، كأرسمكا رسؿ السبلـ لمزعماء 
كالممكؾ كالقادة لمتفاكض معيـ كدعكتيـ لئلسبلـ، كالتاريخ اإلسبلمي مميء باألمثمة الحية، حيث كانكا 
يرسمكف الرسؿ إلى الدكؿ غير اإلسبلمية لمسبلـ كلدفع الجزية لممسمميف إذا تعذرت دعكتيـ لئلسبلـ 

. (2) الدخكؿ فيوـبسبب رفضو
أف الدبمكماسية ىي إدارة العبلقات - "في الدبمكماسية المعاصرة- كقاؿ السيد الشبمي في كتابو

الدكلية بطريؽ التفاكض، أك ىي فف إدارة العبلقات الدكلية أك عممية تسيير شؤكف الدكلة الخارجية 
 . (3)"أكىي بشكؿ أكثر تحديدان أداة تنفيذ السياسة الخارجية، أك فف إرجاء القكة كممجأ أخير

     كالدبمكماسية قديمة قدـ الكيكؼ حيث، سئمت القبائؿ البدائية القتاؿ الذم كاف ينشب بينيا بسبب 
. (4)النزاع حكؿ مناطؽ الصيد أك النفكذ لتحقيؽ السيادة

كتعتبر الدبمكماسية الكجو السممي لمسياسة الخارجية، كالتي تعني فف إدارة العبلقات الخارجية 
 كالدبمكماسية ال تستعمؿ فقط في زمف السمـ، بؿ في كقت الحرب أيضان، حيث (5)مع الدكؿ األخرل

. (6)تستخدـ لفتح باب السبلـ كمحادثات السبلـ
     كقد اختمؼ فقياء القانكف الدكلي خاصة الميتميف بدراسة العبلقات الدبمكماسية في تحديد معنى 

الدبمكماسية ك قد ذىب كؿٌّ في تعريفيا حسبما يظف أنو األصح، كسكؼ أشير إلى أىـ التعريفات 
.  (7)الكاردة

 

                                                 
(11–1)ّ؛ِٝٓكنٌه1990ْ،جألٌوٕ،ٌٓطرسجُٔ٘حٌ،3،ؽ95جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-1

.192-191جٌُطح٢ٗ،ػرىجُك٢،ٗظحّجُكٌٞٓسجُ٘ر٣ٞسج٠ُٔٓٔجُطٍجض٤دجإلوج٣ٌس،ص- 2

.1997ّجُوحٍٛز،ػحُْجٌُطد،،2،ؽ8صجُٔؼحطٍز،٤ٖٓ،ك٢جُىذِٞٓح٤ْسأشِر٢،جُىًطٌٞج٤ُٓى- 3

.9،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ- 4

.1997ّ،ػٔحٕ،جُرش٤ٍُِ٘شٍٝجُط٣َٞغ،2ؽ،39ص،ٓىنَئ٠ُػِْجُؼالهحشجُى٤ُٝس،طالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤،ٝآنٍٕٝ- 5

.2007ّ،جإلٌْ٘ى٣ٌس،وجٌجُلٌٍجُؿحٓؼ1،٢،ؽ44ٓحٗغ،ؾٔحٍػرىجُ٘حطٍ،جُط٘ظ٤ْجُى٢ُٝ،ص- 6

.45جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-7
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: تعريف براديو فوديريو
 الحككمات في الدكؿ األجنبية، كمتابعة لالدبمكماسية ىي فف تمثيؿ الحككمات كمصالح الببلد لد    "

. (1) "مالمفاكضات السياسية في حالتي السمـ كالحرب، أم أنيا كسيمة تطبيؽ القانكف الدكؿ
: تعريف راؤول جينو

الدبمكماسية فف تمثيؿ الحككمة كرعاية مصالح الدكؿ لدل بمد أجنبي، كيتضمف ىذا السير عمى    "
دارة العبلقات الخارجية طبقان لمتعميمات المرسمة، كالقياـ بالمفاكضات  احتراـ حقكؽ كمصالح الدكلة كا 

. (2)" الدبمكماسية
: تعريف ريفييو

جراء المفاكضات  "  . (3)"الدبمكماسية عمـ كفف تمثيؿ الدكؿ كا 
: تعريف الدكتور سموحي فوق العادة

ىي مجمكعة القكاعد كاألعراؼ الدكلية كاإلجراءات كالمراسـ كالشكميات التي تيتـ بتنظيـ العبلقات    "
بيف أشخاص القانكف الدكلي أم الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالممثميف الدبمكماسييف، مع بياف مدل 

حقكقيـ ككاجباتيـ كشركط ممارستيـ مياميـ الرسمية كاألصكؿ التي يترتب عمى اتباعيا لتطبيؽ أحكاـ 
القانكف الدكلي كمبادئو، كالتكفيؽ بيف مصالح الدكؿ المتباينة كما ىي فف إجراء المفاكضات السياسية 

. (4)" في المؤتمرات كاالجتماعات الدكلية كعقد االتفاقات كالمعاىدات
: تعريف ساتو

. (5)"ىي استعماؿ الذكاء كالكياسة في إدارة العبلقات الرسمية بيف حككمات الدكؿ"
: تعريف شارل دي ماريتنس

. (6)( "ىي عمـ كفف المفاكضات: ىي عمـ العبلقات الخارجية أك الشئكف الخارجية لمدكؿ بمعنى   "
: تعريف القاموس الفرنسي

 7))".ىي معرفو العبلقات الدكلية، كمعرفو المصالح المتبادلة بيف الدكؿ   "
كقد قسـ الخبراء الدبمكماسية إلى عدة مستكيات، تتدرج مف األضعؼ إلى األقكل مستنديف إلى عكامؿ 

: القكة كالضعؼ لمدبمكماسية فقالكا
.  ذات الطاقات الضعيفة–الدبمكماسية الخافتة  -1
 . ذات طاقات مقبكلة–الدبمكماسية الجيكرة  -2

 .8)) .ذات الطاقات القادرة- الدبمكماسية المتعجرفة -3

                                                 
.20طالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤ٝآنٍٕٝ،ٓىنَػِْجُؼالهحشجُى٤ُٝس،ص-1

 .12ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-2

 .12جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-3

.12ص,جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓس-4

.2008ّ،جإلٌْ٘ى٣ٌس،وجٌجُلٌٍجُؿحٓؼ1،٢،ؽ15قٔٞوز،ٓ٘طظٍْؼ٤ى،هحٕٗٞجُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسٝجُو٘ظ٤ِس،ص- 5

.15جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص- 6

.14ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس.ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ- 7

.2008ّ،جإلٌْ٘ى٣ٌس،وجٌجُلٌٍجُؿحٓؼ1،٢،ؽ15قٔٞوز،ٓ٘طظٍْؼ٤ى،هحٕٗٞجُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسٝجُو٘ظ٤ِس،ص- 8
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 .(1) ذات الطاقات الفائقة–الدبمكماسية الميددة  -4

كعمى الدبمكماسييف في أم دكلة كانت أف يقدركا قكة دكليـ، فبل يحممكىا فكؽ طاقتيا؛ ألف ذلؾ يؤدم 
في النياية إلى اإلضرار بمصالح دكليـ، أك ربما ىبلكيا، أك إلحاؽ اليزائـ بيا، كالتاريخ اإلنساني 
حافؿ بمثؿ ىذه األمثمة، حيث قاـ بعض دبمكماسيي كقادة دكؿ بسكء تقدير حجـ كقكة دكليـ حيث 

" إسرائيؿ"، ككما فعمت "مكسكليني"استعممكا الدبمكماسية المتعجرفة، مما أدل إلى دمار دكليـ، كما فعؿ 
كما زالت تفعؿ حتى اآلف حيث السياسة كالقكة العسكرية المتعجرفة، كال بد في نياية المطاؼ إلى أف 

. (2)ترتد دبمكماسيتيا المتعجرفة إلى نحرىا كتؤدم إلى ىبلكيا
كما أف سياسة إسرائيؿ الحالية اتجاه الفمسطينييف كالعالـ اإلسبلمي مبنية عمى الدبمكماسية المتعجرفة 

  .(3)كىذا في نياية المطاؼ سكؼ يؤدم لئلضرار بالشعب الييكدم
     لقد كاف لمدبمكماسية أثر عمى القانكف الدكلي خبلؿ المائة عاـ األخيرة بسبب المعاىدات الدكلية 

كىي المعاىدات الخاصة بمكضكع الدبمكماسية ذات الصفة , التي كاف ليا صفة التشريع الدكلي
كالتقنيف ألم مكضكع مف مكضكعات القانكف الدكلي أك المرافؽ الدكلية مثؿ البريد , الجماعية
كالذم يمعب , كقد كانت المعاىدات ذات صفة ثنائية في السابؽ أك صمح كتسكيات إقميمية, كالتمغراؼ

. (4)الدكر األكبر ىي قكاعد القانكف الدكلي في مضمار الصراع كالتعاكف بيف الدكؿ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.15قٔٞوز،ٓ٘طظٍْؼ٤ى،هحٕٗٞجُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسٝجُو٘ظ٤ِس،ص- 1

.19أذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،ص- 2

.57ذحػٍٔ،أقٔىْحُْٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُلوٚجإلْال٢ٓٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،ص- 3

.18ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ- 4
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المطمب الثاني 
تطور الدبموماسية الفمسطينية 

   تطكرت الدبمكماسية الفمسطينية منذ ظيكر اإلنساف شأنيا شأف الدبمكماسية ألم شعب أك أمة مف 
 عمى فاألمـ، كقد مرت بمراحميا الطبيعية، كأدت ما عمييا مف أىداؼ لخدمة الفمسطينييف المستقرم

. أرض فمسطيف
كأكؿ .    حيث كانت تجرم مفاكضات كمشاكرات بيف األفراد كالجماعات في كقت السمـ كالحرب

كيقاؿ . ظيكر لمدبمكماسية الفمسطينية كاف عند اليكسكس كالقبائؿ العربية األقدـ في تاريخ الفمسطينييف
أف الدبمكماسية الفمسطينية عرفت زمف مصر الفرعكنية كالمدف الفنيقية كممالؾ أسيا كاليند القديمة، 
مبراطكريات اإلغريؽ كالركماف، كغيرىا مف المجتمعات السياسية التي  كالصيف القديمة، كممالؾ كا 

. نشأت منذ القدـ
رساؿ المبعكثيف إلى الدكؿ كالممالؾ       ككانت تستخدـ الدبمكماسية الفمسطينية لتبادؿ اليدايا كا 

. األخرل في الحاالت الطارئة كالحركب، كالزكاج أك إظيار تأييد أك ما شابو ذلؾ
   كما تحركات منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الكطنية الفمسطينية عمى الساحتيف العربية كالدكلية 

كداخؿ ىيئة األمـ المتحدة كمطالبتيا إسرائيؿ بااللتزاـ باالتفاقيات المعقكدة بيف الطرفيف، كمطالبتيا 
أمريكا كالمجتمع الدكلي ببرغاـ إسرائيؿ عمى كقؼ سياستيا التكسعية عمى حساب األرض الفمسطينية 

إال عمؿه دبمكماسيه يستخدـ لمضغط عمى إوسرائيؿ
(1) .

     أرل أنو بسبب المكقع الجغرافي كالسياسي كالديني ألرض فمسطيف، استدعى ذلؾ مف قادتيا 
. تسخير الدبمكماسية النشطة الفعالة لمحفاظ عمى مصالح الببلد بسبب األطماع الكثيرة اتجاىيا

    كىذا المكقع السياسي كالديني لفمسطيف أدل إلى جعؿ الدبمكماسية الفمسطينية ذات طابع خاص بيا 
يختمؼ عف الدبمكماسية في أم بمد آخر، ككاف مف أىـ مف خاض في الدبمكماسية الفمسطينية األنبياءي 

مف أنبياء بني إسرائيؿ،  كالدعاةي كأصحابي المناىج األيدكلكجية المختمفة خاصة أصحاب منيج التكحيد
. كالصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ - محمد - كالرسكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.17–15،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،صزجذٞػل٤ق- 1
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المبحث الثاني 
 

: الدبموماسية في العصور القديمة وفيو مطمبان
 
 

. الرومان وعالقاتيم الدبموماسية: المطمب األول
. العرب وعالقاتيم الدبموماسية: المطمب الثاني
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إف أقدـ المجتمعات البدائية كالقديمة كانت تقيـ عبلقات دبمكماسية فيما بينيا، كتكفد المبعكثيف 
لمتفاكض في المناسبات خاصة في الحرب ككذلؾ السمـ كالتجارة، عمى اعتبار أف ىذه األمكر عادية 

. كطبيعية في المجتمعات القديمة
إال أنو كاف ىناؾ فترات راحة يتكقؼ فييا القتاؿ، إلجراء مفاكضات لمسبلـ بعد أف ممت 

، كتاقت نفسيا لؤلمف كالسبلـ، باإلضافة إلى عدـ قدرتيا عمى تحمؿ نتائج،  بالشعكب كالقبائؿ الحر
. الحرب كتكمفتيا الباىظة في أغمب األحياف

عمى ىذا األساس يمكف اعتبار أف المبعكثيف لمتفاكض في تمؾ العصكر ىـ مف ييسىٌمكف 
بالدبمكماسييف في كقتنا الحاضر، عمى الرغـ مف تطكر مياـ المبعكثيف، كزيادة مياميـ لتشمؿ جميع 

. (1)نكاحي الحياة تقريبان 
المصرييف، : دبمكماسية المجتمعات الشرقية مثؿ: يمكف تقسيـ الدبمكماسية في العالـ القديـ إلى

.  كالبابمييف، كالصينييف، كالينكد
كىناؾ الدبمكماسية اليكنانية كالركمانية، كقد كاف لمشعكب المذككرة إسيامات في تطكير الدبمكماسية 

. كالعبلقات الدكلية
كالمتتبع لتاريخ المجتمعات الشرقية يجد أف ىذه المجتمعات كاف ليا حضارات عريقة 

كممارسات كعبلقات دبمكماسية عبر تاريخيا، كقد كاف عقد التحالفات كاالتفاقيات السياسية كالتجارية، 
. مف الممارسات العادية عند تمؾ الشعكب

كما أنيـ كانكا ييتمكف باختيار السفراء كالمبعكثيف بعناية فائقة، عمى سبيؿ المثاؿ تشير 
سجبلت قكانيف اليند أنو عمى الممكؾ تعييف السفراء لمدكؿ كالشعكب األخرل بعناية كتدبير، حتى 

يستطيع السفير القياـ بكاجبو المسند إليو، كيتمتع بالقدرة عمى تمثيؿ ببلده عمى أكمؿ كجو، كىكذا نجد 
. أف لؤلقدميف خدمات جميمة في مجاؿ الدبمكماسية

كما كظيرت الحضارات في كادم الرافديف كالنيؿ كاليند كالصيف، ككاف مما عنيت بو ىذه 
الحضارات االىتماـ بالعبلقات الخارجية لمدكؿ كاالحتراـ لمببلد األخرل، كقد اىتـ المصريكف بالتحالفات 

. (2) الببلد األخرلفكالصداقة، ككيفية التبادؿ كتسميـ البلجئيف كالسياسييف ـ
كنجد أف البابمييف لـ يغفمكا القكاعد كالبركتكككالت الخاصة بتبادؿ المبعكثيف، كفي عقد التحالفات، 

. (3)كتبادؿ البلجئيف كالسياسييف، كىذا يدؿ عمى تطكر الدبمكماسية لدل الشعكب الشرقية القديمة
 
 
 

                                                 
.1996ّوجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،جُوحٍٛز،1،ؽ9صْؼ٤ىذ٤ِْٖٔحٕ،جُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُ٘ظ٣ٍسٝجُططر٤ن،جُؼر١ٍ،- 1

.11صجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ- 2

.33جإلْال٢ٓٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،صزذ٤ٖجُلنزذحػٍٔ،أقٔىْحُْٓكٔى،جُىذِٞٓح٢ْ- 3
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كبعد االطبلع عمى تطكر الدبمكماسية في المجتمعات الغربية، كجدت أف كثيران مف الكتاب يرل 
أف الدبمكماسية الغربية القديمة بدأت مع كجكد كتطكر دكلة اليكناف القديمة بسبب أف نظاـ الدكلة 

المدنية الذم مارسو اليكناف لـ يمارسو أحد قبميـ، ككاف ىذا النظاـ يحيط بو المئات مف المدف التي 
كانت تتكاصؿ مع بعضيا البعض لمصالح مشتركة مثؿ التجارة، كالسمـ كالحرب، كبما أف ىذه 
.  العبلقات مكجكدة كاف ال بد مف كجكد تبادؿ دبمكماسي كمبعكثيف لتنظيـ ىذه العبلقات فيما بينيا
كالنتيجة الطبيعية ليذه المدنية ىي إرساء قكاعد عامة لمتمثيؿ كالتفاكض الدبمكماسي تسرم عمييا 

كمف ىذه القكاعد حرمة المبعكثيف الدبمكماسييف حيث عرؼ في تمؾ األزمنة معنى الحصانة . (1)جميعان 
الدبمكماسية، كحرمة المبعكثيف، ككاف أم خرؽ ليا يعتبر خركجان عمى التقاليد الدبمكماسية، كقكاعد 

. حسف الجكار المعركفة
كقد عرفت اليكناف الطريؽ كاألسمكب الصحيح الختيار السفراء كالمبعكثيف حسب قكاعد ثابتة، 

. ككاف كؿ سفير يتزكد بالمعمكمات المطمكبة شفكيان كتحريريان 
، ككاف ىدؼ ىذه (2)"االمفكتيكنية" كقامت اليكناف بعقد المؤتمرات اإلقميمية كالتي يطمؽ عمييا 

المؤتمرات التكصؿ إلى مبادلء كقكاعد عامة لتنظيـ العبلقات فيما بيف ىذه المدف كالدكؿ اإلقميمية، 
ككاف ييمـز األعضاء بتطبيؽ ىذه االتفاقيات، كما تيفرض العقكبة عمى المخالفيف
(3) .

 يظير لنا أف اليكناف تناكلكا في عبلقاتيـ الدبمكماسية أكثر مف جانب، كعمى األخص فكرة 
". االمفكتيكنيو " التفاكض كعقد المؤتمرات األقميمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
.12جُؼر١ٍ،جُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُ٘ظ٣ٍسٝجُططر٤ن،ص- 1

ضىٍػ٠ِجُٔىٕٝجُىٍٝجإله٤ٔ٤ِسجُٔؿحٌٝزُىُٝسج٤ُٞٗحٕجُوى٣ٔس،ٝجُط٢شحًٌصذحُٔإضٍٔجشجُٜحوكسُط٘ظ٤ْجُؼالهحشك٤ٔحذ٤ٜ٘ح؛أقٔى،-2

.31ٓكٔٞو٤ٍْٔ،جُىذِٞٓح٤ْس،ص

.31قٔى،ٓكٔٞو٤ٍْٔ،جُىذِٞٓح٤ْس،صأ- 3



 21 

المطمب األول 
الرومان وعالقاتيم الدبموماسية 

ـ باإلضافة إلى ككنيا ذات قكة عسكرية كبيرة 476كانت دكلة الركماف مكحدة حتى عاـ 
كمييبة لدل الشعكب األخرل الضعيفة، كقد تعاممت مع الشعكب األخرل بمغة القكة، كلـ تكف تمجأ 

لمدبمكماسية؛ ألنيا ليست بحاجة ليا كما يعتقد قادتيا كمفكركىا، ثـ بدأت الدكلة الركمانية باالنييار، 
...  (1)كانقسمت إلى دكلة الركماف الشرقية أك بيزنطة كالغربية أك المقدسة

     ذىب المؤرخكف أف الركماف لـ يقدمكا أسمكبنا جديدان لمدبمكماسية إال األسمكب الذم عرفو اإلغريؽ 
ألنيـ ميتمكف بالقكة، كعنصر القكة في التعامؿ مع الشعب، دفعيـ إلى عدـ تطكير فف الدبمكماسية 

ما الدمار، إما )ككانت سياستيـ تعتمد القكة العسكرية، كقير الشعكب، ككاف شعارىـ  إما الطاعة كا 
ما القتؿ .  (2)(الخضكع كا 

     لـ يقدـ الركماف لمدبمكماسية أم ممارسة جديدة، كلـ يطكركا ىذا الفف، كلكنيـ قدمكا إضافات في 
مجاؿ التشريع كالقكانيف الدبمكماسية، كقد ترككا إرثان بقدر ما ترككا في مجاؿ القانكف الدكلي، فيـ مىٍف 
كضع القانكف المدني الذم يخص الركماف كحدىـ، كقانكف الشعكب الذم يخص األجانب كالركماف 

. عمى حد سكاء، كالقانكف الطبيعي الذم كاف يطبؽ عمى جميع الجنس البشرم
      كبرز رجاؿ ركمانيكف متخصصكف في عمـ الكثائؽ كالمحفكظات الدبمكماسية، ككاف دكرىـ 

صياغة المعاىدات كتفسيرىا كحفظيا كالرجكع إلييا بصفتيا سكابؽ ليا أىميتيا كدالالتيا كفائدتيا في 
كبمغة القكة التي كانت تتمتع بيا ركما كانت تفرض قكانينيا كثقافتيا عمى . (3)صياغة المعاىدات الجديدة

ال اعتيبركا  رقاب الشعكب األخرل، كتفرض القكانيف عمى السفراء األجانب كتكجب عمييـ اإللتزاـ كا 
. جكاسيس كأخيرجكا إلى ببلدىـ مطركديف

كما  (حصانة نسبية)      إف قكانيف الشعكب التي صاغيا الركماف أعطت حصانة دبمكماسية لمسفراء 
كنظمت المكائح الخاصة الستقباليـ في ركما، ككانت تطرد السفراء المخالفيف ليذه القكانيف تحت 

. (4)الحراسو إلى ببلدىـ
 
 
 
 
 

 

                                                 
1986ّ،ذ٤ٍٝش،ٓ٘شٌٞجشػ٣ٞىجش1،ؽ41ؾحذٍ،ػحطْ،جُٞظ٤لسجُو٘ظ٤ِسٝجُىذِٞٓح٤ْسك٢جُوحٕٗٞٝجُٔٔحٌْس،ص- 1

.12؛جُؼر١ٍ،ْؼ٤ىذ٤ِْٖٔحٕ،جُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُ٘ظ٣ٍسٝجُططر٤ن،ص76أذ٤ٛٞق،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،ص- 2

.35قٔىْحُْٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُلوٚجإلْال٢ٓٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،صأذحػٍٔ،- 3

.35و٢ُٝ،ص؛ذحػٍٔ،جُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُلوٚجالْال٢ٓٝجُوحٕٗٞج77ٍصأذ٤ٛٞق،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،- 4
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المطمب الثاني 
العرب وعالقاتيم الدبموماسية 

إف التجربة التجارية الرائدة التي خاضيا العرب في رحمتي الشتاء كالصيؼ تعد أفضؿ ما 
ذك القعدة، كذك الحجة، : حيث جعؿ العرب أربعة أشير مف كؿ سنة كىي). قدمو العرب لمبشرية

، كرجب، ككاف ذلؾ بتكجيو مف اهلل  لمرسؿ الذيف عاشكا في منطقة الجزيرة - سبحانو كتعالى-كمحـر
، كاليدؼي مف ذلؾ اتاحة الفرصة لمقبائؿ لزيارة  (العربية خاصة مكة المكرمة ٌرـي فييا القتاؿي شيكران ييحى

الكعبة كحجيا، كؿ بطريقتة مف ناحية، كالتفرغ لمراحة كاالستعداد لمسمـ مف ناحية أخرل، ككانت ىذه 
األشير كقتان كافيان الستعراض قضايا السبلـ، كتكثيؽ العبلقات بيف القبائؿ، كتعد ىدنة مؤقتة ينشغؿ 

كبحكـ مكقع الجزيرة . (1) (فييا الناس بالتجارة، كمظاىر البيجة، كاالستماع لؤلدب، كالشعر، كغير ذلؾ
العربية في كسط العالـ القديـ، كأف الساحؿ الغربي لمجزيرة ممره لمقكافؿ التجارية مف أكركبا لميند 

كبالعكس دفع ىذا السكاف العرب لتككيف عبلقات مع الشعكب كاألمـ األخرل، أما قبائؿ الجزيرة فكانكا 
. (2)يجتمعكف كؿ عاـ حكؿ الكعبة، مما أتاح ليـ التكاصؿ بشكؿ دكرم كدائـ

كاف الىتماـ العرب في الجاىمية بالتجارة كالعبلقات التجارية أثر ميـ في تطكير العبلقات 
. السياسية، حيث تككف العبلقات االقتصادية حافزان لتطكير العبلقات السياسية كىما غالبان ال يفترقاف
ىذه العبلقات ىدؼ منيا العرب إلى تكفير قدر معقكؿ مف االستقرار كاألمف لمناطقيـ، 

رساء االستقرار كاألمف ليـ كلقبائميـ كقكافميـ مثؿ  مع خاصة لمتفاكض كا  ككانت ليـ أسكاؽ كأماكف تىجى
. سكؽ عكاظ كدار الندكة بمكة

إال أنو لـ تكف لمعرب في الجاىمية سيطرة كاممة كأمف كامؿ لتنفيذ ما اتفقكا عميو في 
 المعركفة كانت خير (3)مفاكضاتيـ، فنجد أف القتاؿ كنيب القكافؿ كاف مكجكدان، كاتفاقيات اإليبلؼ
رساء دعائـ األمف كاألماف لمقكافؿ التجارية .  (4)عكف لمتقميؿ مف ىذا الخكؼ كا 

أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية سكاء كانت شرقية أـ غربية ليا إسيامات كبيرة في تطكير 
الدبمكماسية المعاصرة ؛ كذلؾ ألف الدبمكماسية تطكرت بشكؿ تراكمي كاستمدت خبراتيا كأصكليا مف 

. خبلؿ ممارسات الشعكب كتجاربيـ لمعبلقات فيما بينيـ سكاء زمف السمـ أـ الحرب
سيامات كممارسات اشتركت فييا  لقد جاءت الدبمكماسية بعد جيد فكرم كتطكر تراكمي كا 

سيامات عممية أكثر مف غيرىا ف قامت بعض األمـ بجيكد فكرية كا  . كؿ الشعكب دكف استثناء، كا 
ىـ مف أكجد األسس - - كنجد أف األنبياء عمييـ السبلـ كفي مقدمتيـ خاتـ الرسؿ محمد

كالقكاعد العامة ليذه الممارسات كىذه العبلقات بيف الشعكب أك ما يعرؼ بالعبلقات الدبمكماسية، فقد 

                                                 
.37أذ٤ٛٞق،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،ص- 1

1995ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،2،ؽ183شرحٌو،ٓكٔىػظحّ،جُىُٝسجُؼٍذ٤سجأل٠ُٝ،ص- 2

،ٝهحٍجُظحذ٢ٗٞك٢طلٞز10،ص1ذٔؼ٠٘جالُطُجّذكٔح٣سجُوٞجكَجُٔحٌز،ٝهحٍجذٖٓ٘ظٌٞذٔؼ٠٘جالُطُجّ،جذٖٓ٘ظٌٞ،ُٓحٕجُؼٍخ،ؼ-3

،ص3جُطلح٤ٍْجإل٣الفجالػط٤حو،ٝٛ٘حٗوٍٞجُطؼٞوٝجالُطُجّذٍقِط٢جُشطحءٝجُظ٤ق،جُظحذ٢ٗٞ،ٓكٔىػ٢ِ،طلٞزجُطلح٤ٍْ،ؼ

.1998ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُظحذ٢ُِٗٞطرحػسٝجُ٘شٍ،10،ؽ584

.42ذحػٍٔ،أقٔىْحُْٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسذ٤ٖجُلوٚٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،ص- 4
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ذكر القرآف الكريـ عددان مف اآليات التي تتحدث عف قصص القرآف بخصكص األنبياء كاألمـ السابقة، 
كعف طبيعة عبلقاتيـ مع أقكاميـ كمفاكضاتيـ مع أقكاميـ كاألقكاـ األخرل كاألنبياء كانكا أصحاب 

رسائؿ كمناىج مأمكريف بتبميغيا لمناس، ككانكا أصحاب تكجو كفكر سميميف، كىناؾ بعض القصص 
. التي في القرآف تبيف حاؿ الناس كاإليجابيات التي أحدثيا األنبياء في حياتيـ

نما لمصمحة مف يتكاصمكف معيـ، كيدعكنيـ  كألف األنبياء كانت أىدافيـ غير شخصية، كا 
لعبادة اهلل كحده، كانت الممارسات الدبمكماسية تتصؼ بالصدؽ ككضكح األىداؼ التي تصمح أف تككف 

مع فرعكف كدعكتو لعبادة اهلل كحده - عميو السبلـ-نمكذجان لمدبمكماسية في كؿ العصكر، فقصة مكسى 
كانت مف أعقد المفاكضات بيف الدبمكماسية الصادقة، كالدبمكماسية المنحرفة التي مارسيا فرعكف، 

خير - عميو السبلـ-كعممية الجمع كالمؤتمر اإلقميمي الكبير لمسحرة الذم أعده فرعكف لمكاجية مكسى 
دليؿ عمى ىذه الدبمكماسية المنحرفة عف فطرة اإلنساف، كفي ىذه الحالة يككف المنتصر ىك صاحب 

. الدبمكماسية الصادقة الكاضحة التي تتكافؽ مع طبيعة خمؽ الناس
كفي النياية الفائز مف يممؾ القكة الدبمكماسية القائمة عمى الصدؽ كالعدؿ، كعدـ االستعبلء 

خير دليؿ عمى ذلؾ، حيث بيشر بالفكز بسبب أخبلقو العالية كصدؽ - - كسياسة محمد. عمى الناس
. منيجة في عبلقتو مع الناس المدعكيف لئلسبلـ إيجابيان 

مع نبي اهلل شعيب لمعمؿ لديو عشر سنكات كزكاجو مف ابنتو، - عميو السبلـ-كحكار مكسى 
كاف لو األثر األكبر في تطكر أساليب الحكار بيف الناس خاصة في حالة السمـ كالصداقة، فكؿ منيما 

. تعامؿ مع اآلخر عمى أسس كاضحة، كمعرفة مسبقة بما لو كما عميو
فقد حاكر ممككان مختمفيف في قدراتيـ كثقافاتيـ، كاستطاع - عميو السبلـ- أما سيدنا إبراىيـ

أف يحقؽ انتصارات دبمكماسية كدعكية كبيرة عمييـ، كمف قصصو نستطيع أف نحمؿ - رغـ ذلؾ
. الطريقة التي انتيجيا مع محاكريو، كنخرج بأسس كقكاعد أكثرىا يعد مف أسس الدبمكماسية المعاصرة

عميو - فالدبمكماسية كالتفاكض مكرسا عند كؿ القبائؿ كاألقكاـ كفي كؿ زماف مف عصر آدـ
حتى يكمنا ىذا مركران باألنبياء جميعان كأنصارىـ مف بعدىـ ككذلؾ المصمحيف الذيف - الصبله كالسبلـ

. في الغالب تأثركا بيـ
كعميو لـ تكف الدبمكماسية حصيمة تراكمات فكرية لمسياسييف كرجاؿ الدكلة فحسب، بؿ إف 

. أكؿ مف أرسى أسسيا األنبياء كالمفكركف كالعمماء في كؿ العصكر
أما النيج الدبمكماسي المقابؿ لنيج األنبياء، فكاف الذم يمارسو أعداء األنبياء كالمفكريف 

ككذلؾ - عميو السبلـ- كالمصمحيف، فنرل أف فرعكف مارس منياجان أىدافو مخالفة ألىداؼ مكسى
.  مف حيث األىداؼي كالمضمكفي كاألسمكبي - - قريش كاف منياجيا مخالفان لمنياج الرسكؿ

إذف يمكنني القكؿ بأف المحاكريف لؤلنبياء كاف لدييـ أيضان خبرات كتراكمات كحصيمة ال 
يستياف بيا، كىذا دليؿ عمى أف الدبمكماسية كانت نتيجة ما جاء في الكتب السماكية باإلضافة إلى 

. خبرات بشرية ال يرجع الفضؿ في كجكدىا لفئة أك شعب أك أمة مف دكف الناس
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المبحث الثالث 
المصادر القانونية لمدبموماسية الحديثة 
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تستند الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية إلى مجمكعة مف المصادر القانكنية المحددة دكليان 
: كىي
المعاىدات واالتفاقيات الدولية  : أوالً 

يدلؿ التاريخ الدبمكماسي بأف الدكؿ لـ تبدأ بصياغة النصكص في المعاىدات عمى أحكاـ 
، ككانت المعاىدات الثنائية ىي السائدة (1)خاصة بالمبعكثيف الدبمكماسييف إال منذ القرف التاسع عشر

كأىـ . ـ1809في تنظيـ العبلقات الدبمكماسية، كىناؾ أمثمة كثيرة منيا المعاىدة التركية البريطانية عاـ 
ـ كقد تضمنت كافة القكاعد التي تحكـ العبلقات 1961اتفاقية ىي فيينا لمعبلقات الدبمكماسية عاـ 

. الدبمكماسية الدكلية، بما في ذلؾ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية
: العرف الدولي: ثانياً 

  ىك في أبسط معانيو، الممارسة العامة المتعارؼ عمييا ككأنيا القانكف، كىذا ما أكدتو المادة 
الثامنة كالثبلثكف مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية التي حددت أف العرؼ يعني العادات 

.  الدكلية المرعية المعتبرة بمثابة قانكف دؿ عميو تكاتر االستعماؿ
كفي السابؽ كانت المعتقدات الدينية ىي التي يستند إلييا المبعكثكف في الحماية كتكفير 

االمتيازات الدبمكماسية، كتشير الدراسات التاريخية إلى أف حماية المبعكثيف كانت مكجكدة كتراعىى بدقة 
خكفان مف اآللية كانتقاميا إذا تـ اإلخبلؿ بيذه البركتكككالت، كقد ترسخت ىذه القكاعد بعد نزكؿ 

. (2)الديانات السماكية خاصة اإلسبلـ
كبعد أف مرت ىذه األعراؼ بمراحميا التاريخية كتطكرت مع الزمف انتقمت مع عادات كأعراؼ 
دينية، كاتخذت صفتيا القانكنية الدكلية، فمنيا ما أصبح قانكنان دكليان مثؿ الحصانات، كمنيا ما تحكؿ 

 أصبح بما يعرؼ اليـك بالمجامبلت تمارسو الدكؿ مف منطمؽ لإلى أعراؼ غير ممزمة، كما تبؽ
. المعاممة بالمثؿ

ـ كالتي تنص عمى أف الدكؿ 1961كىذا ما أكدتو اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
األطراؼ فييا تؤكد ضركرة استمرار قكاعد القانكف الدكلي العرفي في تنظيـ المسائؿ التي لـ تنظميا 

. (3)(أم أحكاـ اتفاقيو فيينا)صراحة أحكاميا، 
 
 
 
 

:  التشريعات أو القوانين الوطنية: ثالثاً 

                                                 
.87أذ٤ٛٞق،ػ٢ِ،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،ص- 1

.1994ًٍُّٓذكٞظجُؼِّٞجالهطظحو٣س،ذ٘ـح١َ،،1ؽ،56-54صٓكٔىطحُفٍَٛز،أطٍٞجُؼَٔجُىذِٞٓح٢ْٝجُو٘ظ٢ِ،ػطح،-2

."12"؛ِٓكنٌه1961ّْئضلحه٤سك٤٤٘حُِؼالهحشجُى٤ُٝسُؼحّ- 3
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كتبرز أىمية التشريعات الكطنية في أنيا تكشؼ عف قكاعد قانكنية صالحة لمتطبيؽ عمى 
المستكل الدكلي، كتؤكد عمى ضركرة االلتزاـ بيا دكف أف تككف ىي نفسيا مصدران ليا، أما إذا 

.  (1)تعارضت مع أحكاـ القانكف الدكلي فبنيا تككف الغية
يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الحديثة تستمد شرعيتيا القانكنية مف المعاىدات كاالتفاقيات 

كقد تطكرت ىذه المعاىدات كاالتفاقيات مع ظيكر أكؿ اتفاقية مكتكبة , الدكلية كمصدر أساسي كأكؿ
كقد تكممت ىذه االتفاقيات , كظيكر النصكص القانكنية مف مراسيـ كتشريعات داخمية كدكلية خارجية

بعد إبـر عدة اتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية عمى إثر جيكد بذلت عمى صعيد الدبمكماسية 
ىنا ال بد مف التعرؼ عمى أىمية المعاىدات كاالتفاقيات باعتبارىا المصدر االساسي لدراسة , الدكلية

: كال بد مف طرح االسئمة التالية لمفيـ كالتحميؿ, كفيـ العبلقات الدبمكماسية
ىؿ يمكف أف تشكؿ جميع ىذه المعاىدات أك االتفاقيات المعقكدة بيف الدكؿ مصادر أساسية 

ما مدل القكة , كىؿ تقاس جميع المعاىدات عمى مستكل كاحد مف االىمية ؟, لمقانكف الدبمكماسي؟ 
. (2)االلزامية لكؿ معاىدة أك اتفاقية في ىذا المجاؿ؟

كال بد لمرجكع إلى أقكاليـ بيذا , لقد عرؼ الفقياء القانكنيكف كصنفكا المعاىدات الدكلية
. الخصكص لمكقكؼ عمييا كتحميميا كترجيح األصكب منيا

يقكؿ بعض الفقياء القانكنيكف بأف ىناؾ مجمكعة مف المعاىدات ىي كحدىا التي تؤدم 
حيث يقسـ المعاىدات إلى نكعيف مف حيث " برغبكىـ"كمف ىؤالء , كظيفة إنشاء القكاعد القانكنية

. إنشاءىا لمقكاعد الدكلية لمدبمكماسية
. المعاىدات العقدية ليست أبدان أك قمما تككف مف مصادر القانكف الدكلي: القسـ األكؿ 
. المعاىدات الشارعة كىي التي تعتبر مف مصادر القانكف الدكلي: القسـ الثاني 

كىناؾ الرأم المقابؿ في الكقت الحاضر الذم يعارض الرأم السابؽ كالذم يقكؿ بأف جميع 
الذم " أكبنيايـ"المعاىدات كاالتفاقيات تعتبر ممزمة كمف مصادر القانكف الدكلي كمف أنصار ىذا الرأم 

أف الكظيفة الرئيسية " كمسف"كيقكؿ , يعتبر بأف جميع المعاىدات ممزمة كمف مصادر القانكف الدكلي
. (3)لممعاىدة خمؽ القانكف الدكلي

المعاىدات " يرل الباحث بأف الرام الصحيح ىك ما يقكلو الدكتكر عمي حسيف الشامي بأف 
كاالتفاقيات التي عقدت بشكؿ جماعي أك ثنائي كعالجت مسائؿ الدبمكماسية كحددت كنظمت التعامؿ 

. (4)"الدبمكماسي سكاء كانت شارعة أك عقدية تشكؿ كميا مصادر أساسية كمباشرة لمقانكف الدبمكماسي
    

                                                 
.٣1999َّ،وجٌجُؽ،ذ٤ٍٝش،1،ؽ161صٓظرحـ،َج٣ىػر٤ىهللا،جُىذِٞٓح٤ْس،- 1

,جإلطىجٌجٍُجذغ1ؽ,170ص,جُىذِٞٓح٤ْسٗشأضٜحٝضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٝٗظحّجُكظحٗحشٝجإلٓط٤حَجشجُرِٞٓح٤ْس,ػ٢ِق٤ٖٓ,جُشح٢ٓ- 2

.2009ّ,وجٌجُػوحكس,ػٔحٕ

.171جُٔظىٌجُٓحذنٗلٓسص- 3

.173جُٔظىٌجُٓحذنٗلٓسص- 4
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التمثيل الدبموماسي في العصر النبوي 
 إلى المدينة المنكرة مياجران، قاـ بكضع األسس –  –مف اليـك األكؿ الذم كصؿ فيو الرسكؿ 

كالقكاعد العامة لمدكلة الفتية عمى أرض المدينة المنكرة، فقاـ ىك كمف معو مف الصحابة الكراـ ببناء 
 لمدكلة اإلسبلمية – - المسجد لمصبلة ككمقرو لمحككمة اإلسبلمية ككاف ضركريان أف يجعؿ الرسكؿي 

دكران سياسيان مؤثران في المنطقة العربية كخارجيا، حتى تستطيع التكاصؿى مع غيرىا، كبالتالي زيادة 
 أسس تحديد عبلقة سكاف –  –ككضع الرسكؿ . قدرتيا عمى الحياة داخؿ الجزيرة العربية كخارجيا

. (1)المدينة مع بعضيـ البعض، كمع الخارج المحيط بالمدينة
كأسفرت المؤآخاة بيف المسمميف عف أسس عبلقة المسمميف مع بعضيـ البعض، كأنيـ أمة 

 أف المسمميف كغير المسمميف مف ييكد كعرب ممف يسكف –  –كاحدة مف دكف الناس، كبيىف الرسكؿ 
 (حؽ المكاطنة)المدينة المنكرة أنيـ مكاطنكف لدكلة كاحدة، متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، لمجميع 

.  (2)في ذلؾ الكقت سمي بالصحيفة- - كحؽ الدفاع عف المدينة، يجمعيـ دستكره كاحده كتبو محمد 
 نظـ العبلقة بيف سكاف المدينة المنكرة عمى – - بقيادة الرسكؿ-  كيحتكـ أىؿ المدينة لقانكف كاحد 

جبيئىئمئحئجئ٤ٹٹڈكحرية الديف حيث  (حؽ المكاطنة)أساس مف العدؿ كالمساكاة في الحقكؽ 

 ڈىبمبخبحب
(3).  

 مبادئ، كأسس العبلقة بيف دكلة اإلسبلـ كالممالؾ كالدكؿ في داخؿ الجزيرة –  –   ككضع الرسكؿ 
العربية كخارجيا، كأكجد عبلقات دبمكماسية دقيقة كعادلة مع اآلخريف، لـ يسبقو إلييا أحد مف قبؿ، 
كالتي يفتقر المسممكف إلييا في ىذه األياـ، كتـ تكطيد عبلقة المسمميف مع الكيانات األخرل عمى 

قد أسس ىذه العبلقة عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ - - أساس مف العدؿ كالمصالح المشتركة، ككاف
تارهن، كاستخداـ القكة العسكرية تارة أخرل، حسب تقدير المكقؼ مف قبؿ المسمميف، ككاف ىذا ىك الممجأ 
األخير لمدبمكماسية النبكية، حيث كانت الدبمكماسية اإلسبلمية ىي األداة الحية في العبلقات الخارجية 

  .(4)لمدكلة اإلسبلمية في كقت السمـ
نما كضعت ليا قكاعد كضكابط يجب االلتزاـ بيا .         كىذه األدكات لـ تترؾ لميكل، كا 

 ككاف لمدبمكماسية النبكية فضؿه عمى الدبمكماسية لمبشرية جمعاء، حيث زكدت البشرية 
باألسس كالقكاعد الدبمكماسية الصحيحة كالبارعة الصالحة لكؿ زماف كمكاف في العالـ، ككاف ليا تأثير 

. عمى الدبمكماسية بالعالـ اإلسبلمي لعدة قركف مف الزماف
 

                                                 
.206-204جُـؼرحٕ،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص- 1

:٤ٓػحمض٘ظ٤ْجُؼالهسذ٤ٖجُٜٔحؾ٣ٍٖٝجألٗظحٌ،ًٔحض٘حُٝصض٘ظ٤ْجُؼالهسذ٤ٖج٤ُِٖٔٓٔػحٓسٝذ٤ٖج٤ُٜٞوك٢ذحذ٤ٖ:جُظك٤لس٢ٛ-2

.جألٍٝج٤ُٜٞوج٣ٖ٣ًُؼ٤شٕٞػٖٔضؿٔؼحشج٤ُِٖٔٓٔ

.ج٤ُٜٞوجُٔط٤ُٕٔٝك٢وٌْٝٛٝضؿٔؼحضْٜذؼ٤ىجًػٖج٤ُِٖٔٓٔ:جُػح٢ٗ

"256"جُروٍٙ،آ٣سٌْٞز- 3

.75–63جُٓل٤ٍٓكٔىجُطحذؼ٢،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،صٝ؛69ذحػٍٔ،جُطٔػ٤َجُىذِٞٓح٢ْذ٤ٖجُلوٚٝجُوحٕٗٞ،ص- 4
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كمف مميزات الدبمكماسية النبكية أنيا ال تتغير حسب الزماف كالمكاف ألنيا تستمد مف مصادرىا 
الثابتة، كعدـ خضكعيا ألم تغييرات قد يحاكؿ البعض إدخاليا إلييا ميما تغير الزماف أك المكاف أك 
كبلىما، مستمدة ذلؾ مف القرآف كالسنة النبكية، كىذا ما تفتقر لو الدبمكماسية النظرية القانكنية التي 

  (1)تستمد فكرىا مف القكانيف البشرية
لقد كاف لمدبمكماسية النبكية الفضؿ في نقؿ العبلقات السياسية كالدبمكماسية لمجزيرة العربية نقمةن 
نكعيةن في جميع مناحي الحياة السياسية كالتجارية كالدينية، كقد عممت الدبمكماسية النبكية عمى تطكير 
الدبمكماسية في العصر الجاىمي التي كانت مقتصرة عمى الناحية التجارية دكف غيرىا ، حيث خرجت 
الدبمكماسية النبكية عف ىذه الحدكد كككنت عبلقات دبمكماسية مع محيطيا الخارجي، كأرست قكاعد 

ىك الذم حدد -- دبمكماسية كعبلقات ثابتة محكمة كاضحة المعالـ كمتينة، كالبلفت أف الرسكؿ
  .(2)طبيعة ىذه العبلقات عف طريؽ الرسائؿ التي بعث بيا إلى الدكؿ خارج الجزيرة العربية

كانت صادقة كاضحة فريدة كمعمنة، ككاف مف أىـ - -    إف الدبمكماسية التي اتبعيا الرسكؿ 
 –صيانة الديف كسياسة الدنيا؛ كيرجع السبب في تميز الدبمكماسية التي اتبعيا النبي -  –أكلكياتو 

 - إلى أنيا قامت عمى أسس اإلسبلـ كأٌصمت النظـى كرسمت مناىج لمحياة كمياديف لبلحتكاؾ بصكرة
 .  (3)–تطبيقية فريدة؛ ألف الذم شرعيا ىك اهلل، كالذم نفذىا تمؾ الشخصية العظيمة محمد

نما جاء عمى –  –أما إرساؿ الرسكؿ   المبعكثيف كالرسؿ لمدكؿ األخرل فمـ يأًت عبثان، كا 
ىدم إليي كأمر رباني، لمتكاصؿ مع األمـ األخرل، كدعكتيا لئلسبلـ كالتكاصؿ معيا لمتعارؼ 

 ڈڈڍڍڇڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹٹڈ. كالتجارة
(4)  

.  (5)    كىذا النكع مف الدبمكماسية يسمى الدبمكماسية الطائرة أك المؤقتة أك الخاصة
الممكؾ كاألمراء بكساطة الرسائؿ المرسمة - -     كقد شكمت المغة السميمة التي خاطب بيا الرسكؿ

ليـ ، ككذلؾ المفاكضات مع اآلخريف نمكذجان ال ييستغنى عنو عمى الصعيد اإلسبلمي كالدكلي، حيث 
-.  –أخذ الشرؽ كالغرب دركسان كعبران مف دبمكماسية الرسكؿ 

فقد أخذكا عنو األخبلؽ، كاستمدكا أسمكبو في مخاطبة األمـ - - أما رسؿ كسفراء النبي
. األخرل، كىذا أدل بالضركرة إلى أنيـ قد حققكا نجاحات كبيرة جدان في النكاحي الدبمكماسية

إلى تكظيؼ الدبمكماسية التفاكضية مف خبلؿ ممارسة بعض األعماؿ - - لقد لجأ الرسكؿ 
في السنة السادسة لميجرة - - فقد عـز الرسكؿ. المشركعة لتحقيؽ أىداؼ محددة أك أىداؼ عميا

عمى أداء العمرة، كدعكة المسمميف كالقبائؿ العربية األخرل التي كانت متحالفة معو مف غير المسمميف 
حيث كاف الطكاؼ . لمتكجو معان لمطكاؼ بالكعبة في مكة المكرمة كمثاؿ عمى تمؾ األعماؿ المشركعة

                                                 
.75–63جُٓل٤ٍٓكٔىجُطحذؼ٢،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص- 1

1994ّ،وجٌٌٝٓطرسجُٜالٍ،ذ٤ٍٝش،1،ؽ34صْال٤ٓس،إلػػٔحٕػرىػػٔحٕ،ج٤ُٓحْسجُهحٌؾ٤سُِىُٝسج- 2

.72ذحػٍٔ،جُطٔػ٤َجُىذِٞٓح٢ْذ٤ٖجُلوٚٝجُوحٕٗٞ،ص- 3

".13"جُكؿٍجش،آ٣سٌْٞز- 4

ضلحه٤حشج٠ُٖٝٓألجز،ٝهىػٍكصجُٔحوٙٓؼ٤٘سضًَٞئ٤ُٚغ٣ْؼٞوئ٠ُوُٝصز٢ٛه٤حّجٍٍُْٞأٝجُٓل٤ٍأٝجُٔرؼٞظذطر٤ِؾٌْحُسأٝئٗؿحَْٜٓ-5

ذؼػسٓإهطسضٔػَجُىُٝس،ضٞكىٛحوُٝسئ٠ُوُٝسأنٍٟ،ذٍػحجُىُٝسجألنٍُٟطؼحُؽ"ّجُرؼػسجُهحطسذأٜٗح1969ُؼحّزجُرؼػحشجُهحص

.34؛ػػٔحٕػرىػػٔحٕ،ج٤ُٓحْسجُهحٌؾ٤سُِىُٝسجإلْال٤ٓس،ص"زأُٝطإو١ُى٣ٜحٜٓٔسٓؼ٤ٖزٓؼٜحٓٓأُسٓؼ٤ٖ
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-بالكعبة مف األعماؿ المشركعة إسبلميان كعربيان في حينو، ككاف ىدؼ المسمـ أداء العمرة تقربان إلى اهلل
، ككاف ىدؼ العرب الطكاؼ بالكعبة ألىداؼ دينية خاصة بيـ، كمكة كانت عاصمة -سبحانو كتعالى

قريش كأىـ كأقكل قكة ضاربة في الجزيرة العربية، باإلضافة إلى ككنيا أىـ قكة سياسية، ككاف لمرسكؿ 
–  – أف – صمى اهلل عميو كسمـ – عدة أىداؼ ينجزىا مف ىذا العمؿ كىك أداء العمرة، كأراد الرسكؿ 

يمارس المسممكف حقيـ في الطكاؼ كالعمرة بالكعبة بعد أف كانكا ممنكعيف منيا، كبعد أف أصبحت 
. (1)جزءان مف شعائر اإلسبلـ
 الخركج مف حالة الحصار المفركض مف قريش كالقبائؿ العربية عمى –  –لقد أراد الرسكؿ 

المسمميف، كلكف بأسمكب إسبلمي جديد بعيد عف الحرب،عمى ما يعرؼ اليـك بالعمؿ الدبمكماسي 
 أداء العمرة كالطكاؼ بالكعبة كىي مف األعماؿ المشركعة عند –  –كالسياسي، حيث طمب الرسكؿ 

العرب، كال يجكز منع أحد عف الكعبة ميما كاف السبب، كىذا شكؿ ضغطان داخميان عمى قريش لتمبية 
طمب المسمميف الذم تعاطؼ معو الجميع، كىذا اإلحراج الكبير لقريش ساعد مع عكامؿ أخرل مثؿ 

كلـ يكف باإلمكاف الكصكؿ إلى ذلؾ . (2)أمف قكافؿ قريش إلى الشاـ لقبكؿ قريش بصمح الحديبية العظيـ
-- الصمح كالنتائج العظيمة التي ترتبت عميو دكف المفاكضات مع قريش، كىي التي خاضيا الرسكؿ

، ككانت ىذه المفاكضات في غاية الدقة كالحساسية، كىذا دؿ عمى أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
. كانت لديو خطةه مسبقةه لذلؾ

 كقريش بأنيا مف أكثرالمفاكضات صعكبةن – -    كصفت المفاكضات التي دارت بيف الرسكؿ
 .(3)كضغكطان عميو، كصمح الحديبية قيمتو تركزت بما ترتب عميو مف نتائج حصؿ عمييا المسممكف

   كتعتبر الحديبية أىـ معاىدة حصؿ عمييا المسممكف في تاريخيـ حيث نقمت المسمميف نقمة سياسية 
كدبمكماسية كدعكية إلى خارج الجزيرة العربية، استطاع الرسكؿ انتزاع اعتراؼ إقميمي كبالتالي دكلي 

                        (4)بدكلة اإلسبلـ، كىيأت لو االتصاؿ مع زعماء الدكؿ المجاكرة كدعكتيـ إلى اإلسبلـ
أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية النبكية استطاعت أف تحقؽ أىدافيا خبلؿ ىذه المعاىدة كما سبقيا مف 

الخركج لمعمرة كما تبلىا مف ممارسة بنكد االتفاؽ عمى أرض الكاقع، كمف ىذه األىداؼ حؽ المسمميف 
 (5) في التحالؼ مع القبائؿ، ككذلؾ مراسمة الدكؿ خارج الجزيرة العربية

 أرسؿ أفضؿ ما لديو مف الرجاؿ لمتفاكض مع –  –   كأرسمت قريش عدة مبعكثيف ككذلؾ الرسكؿ 
 قاعدة دبمكماسية ال يمكف االستغناء عنيا إلى قياـ الساعة عندما كاف يفرؽ بيف قريش، كقد كضع 

.  السفراء مف حيث قدرات كؿ كاحد منيما عمى حدة

                                                 
(خ،ش)،جُوحٍٛز،ٌٓطرسجُطٍجظجإلْال1،٢ٓ،ؽ242جُشؼٍج١ٝ،ٓكٔىٓط٢ُٞ،ؿُٝجشجٍٍُْٞ،ص- 1

ٛٞيُيجُظِفج١ًُػوىذ٤ٖج٤ُِٖٔٓٔٝه٣ٍشك٢جُٓ٘سجُٓحوْسُِٜؿٍز٣ٌقك٤ٚجُطٍكحٕػٖجُكٍخُٔىزػش٣ٖ٤ٍْ٘أٖٓك٤ٚجُ٘حِ- 2

،316؛جُ٘ى١ٝ،أذٞجُكٖٓػ٢ِجُك٢٘ٓ،ج٤ٍُٓزجُ٘ر٣ٞس،ص.ػ٠ِأٗلْٜٓٝأٓٞجُْٜٝهىجْطٍٔقٞج٢ُغالظْ٘ٞجشػ٘ىٓحٗوؼطٚه٣ٍش

.1981ّ،ذ٤ٍٝش،جٌُٔطرسجُؼظ٣ٍس،1ؽ

.34ْال٤ٓس،صإلػػٔحٕػرىػػٔحٕ،ج٤ُٓحْسجُهحٌؾ٤سُِىُٝسج- 3

.108جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍٙجُ٘ر٣ٞس،ص- 4

.1995ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجُٔ٘حٌ،1،ؽ112ج١ٍ٤ُٜٔ،ْؼ٤ى،جُؼالهحشجُهحٌؾ٤سُِىُٝسجإلْال٤ٓس،ص- 5
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 أف سييبلن ممف يمكف –  –فقد عرؼ الرسكؿ  (1)       فعندما أرسمت قريش سييؿ بف عمرك
. (2)التفاكض معو كالكصكؿ إلى اتفاؽ بسيكلة فيك رجؿ صاحب قرار كرجاحة عقؿ

كحكاره مع رسؿ مسيممة  (الحصانة الدبمكماسية)كاف يحافظ عمى أمف المبعكثيف ––     كالرسكؿ
نحف نقكؿ ما يقكؿ مسيممة، فما كاف مف النبي إال أف : الكذاب عندما سأليـ عف رأييـ بمسيممة قالكا

ما ىك متعارؼ عميو - – كىنا قدـ الرسكؿ(3)(أما كاهلل لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت أعناقكما)قاؿ 
.  بيف األمـ كالمسمميف مف قكاعد دبمكماسية كحصانة بحؽ الرسؿ عمى إقامة حد الردة عف اإلسبلـ

 لقتاؿ كسرل زعيـ أقكل قكة عمى كجو األرض في ذلؾ الكقت في مكقعة –  –     كخركج الرسكؿ 
الذم اعتبره المسممكف اعتداء عمييـ جميعان  (السفير)مؤتة كاف بسبب أف كسرل قتؿ مبعكث المسمميف 

. بصفتو ممثبلن لكؿ المسمميف
 عندما شاع مقتؿ عثماف بف عفاف مبعكثيـ الرسمي لقريش –  –   ككذلؾ مبايعة المسمميف الرسكؿ 

كيقكؿ اإلماـ  (4)أحكاـ خاصة بيـ-  –قبؿ صمح الحديبية، كؿ ذلؾ يدؿ عمى أنو كاف عند الرسكؿ 
ككانت تقدـ عميو رسؿ أعدائو عمى عداكتيـ فبل يييجيـ كال يقتميـ ذلؾ أنو )ابف القيـ معمقان عمى ذلؾ 
 مكة كفتحيا كاف لمدبمكماسية كتطبيؽ – - كعندما حرر الرسكؿ . (5)(جرت سنتو أال ييٍقتىؿى رسكؿ

المعاىدات دكر في عدـ السماح ألحد بانتياؾ حرمات المعاىدات كاالتفاقيات، مما كاف لو األثر 
. العظيـ في تسييؿ فتحيا دكف إراقة دماء المسمميف أك المشركيف

لـ يتخاذؿ عف نصرة حمفائو، كلـ يتكافى عف فتح مكة عندما غدرت قريش - - كيمكف القكؿ أف النبي
مخاطبان مبعكث حمفائو الطالب لمنجدة نصرت يا عمرك بف سالـ - - بالرسكؿ كحمفائو، حيث قاؿ

كفي نفس الكقت رفض تجديد اليدنة مع قريش ألنو لك فعؿ لفقدت معاىدة الحديبية معناىا كلما حققت 
. أم ىدؼ مف أىدافيا كمنيا رد الحقكؽ ألصحابيا

مكة دكف إراقة لمدماء يدؿ عمى تقديـ الدبمكماسية السممية عمى الحرب كىذا يعني - -    كدخكلو
قكلتو المشيكرة - - الحفاظ عمى حقكؽ المدنييف زمف الحرب دكف أف يضيع حؽ حمفائو، كبعدىا قاؿ

لقريش اذىبكا فأنتـ الطمقاء لتدؿَّ عمى منيج عظيـ لمتعامؿ كالتفاكض مع حمفائو كأعدائو، كىذه 
إلى نشر الدعكة اإلسبلمية إلى كؿ - بعد تكفيؽ اهلل- الدبمكماسية النبكية في النياية ىي التي أدت

.  (6)أنحاء العالـ في ذلؾ الكقت

                                                 
ك٢طِفجُكى٣ر٤سُٝٔحأِْْقٖٓ-–٤َْٜذٖػٍٔٝذٖشّٔجُؼح١ٍٓنط٤ده٣ٍشهرَجإلْالّ،ٝٛٞج١ًُض٠ُٞٓلحٝػسجُ٘ر٢-1

ٝظ٤ََْٜٓو٤ٔحًذحُشحّقط٠ضٞك٢(الأوعٓٞهلحًٝهلطٚٓغجُٔش٤ًٍٖئالٝهلصٓغج٤ُِٖٔٓٔٓػِٚ)ئْالٓٚٝنٍؼٓؿحٛىجًئ٠ُجُشحّ،ٝهحٍ

،215-212،ص3ؼجُؼٓوال٢ٗ،جذٖقؿٍ،جإلطحذسك٢ض٤٤ُٔجُظكحذس،آٗظٍضٍؾٔسك٢ك٢ؽحػٕٞػٔٞجِْ٘سغٔح٢ٗػشٍزُِٜؿٍز،

.1971ّوجٌجُلٌٍ،ذ٤ٍٝش،

.1995ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجُٔ٘حٌ،1،ؽ112ج١ٍ٤ُٜٔ،ْؼ٤ى،جُؼالهحشجُهحٌؾ٤سُِىُٝسجإلْال٤ٓس،ص- 2

؛ٝجُكح3/487ًْٓؼِوحًذِلعطك٤فجألقحو٣ع٣ًِٓسذأقٌحّشؼ٤دجألٌٗإٝؽػ٤ِٜح،جُوحٍٛز–ٓإْٓسهٍؽرسٓٓ٘ىأقٔى،،أقٔىذٖق٘رَ-3

,وجٌجٌُطدجُؼ٤ِٔس،ٓظطل٠ػرىجُوحوٌػطح:ضكو٤ن،ضؼ٤ِوحشجًُٛر٢ك٢جُطِه٤ض:جُٔٓطىٌىػ٠ِجُظك٤ك٤ٖٓكٔىذٖػرىهللا،

ٝهحٍجُكى٣عطك٤فُـ٤ٍٙ؛جُؼؿ٢ِٗٞ،ئْٔحػ٤َذٖٓكٔىجُؿٍجق٢،ًشقّ،1،1990،ؽ(4377)3/54ٝ(2632)2/155ذ٤ٍٝش

.،وجٌئق٤حءجُطٍجظجُؼٍذ٢،طككٚجذٖقرح430ٕ،ص1جُهلحء٣َُٓٝجإلُرحِػٔحجشطٍٜٖٓجألقحو٣عػ٠ِأُٓ٘سجُ٘حِ،ؼ

.63-62،ص2جٍَُْٝجُِٔٞى،ؼضح٣ٌمجُطر١ٍ،- 4

.75،ص2ؼجو،َجوجُٔؼحوك٢ٛى١ن٤ٍجُؼدػرىهللاذٖٓكٔى،ذٖجُو٤ْ،ج.- 5

.27ْال٤ٓس،صإلػػٔحٕ،ػرىػػٔحٕ،ج٤ُٓحْسجُهحٌؾ٤سُِىُٝسج- 6
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 المطمب الثاني
التمثيل الدبموماسي في عصر الامفاء الراشدين 

 في حمؿ الدعكة إلى البشرية –  –لقد قاـ الخمفاء الراشدكف بالسير عمى نيج الرسكؿ 
جمعاء، كبالتالي اتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية كدخؿ تحت سيادتيا مف العرب كالعجـ الكثير مف 
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الشعكب كاألمـ، كىذا أدل بالضركرة إلى تكسع في طبيعة العبلقات الدبمكماسية مع الدكؿ األخرل، 
كتـ . مما دفع الصحابة إلى تأسيس كتنظيـ ىذه العبلقات كتحديد مف يقـك بتمثيؿ الدكلة اإلسبلمية

تكحيد الجزيرة العربية كفتح الشاـ كالعراؽ كفارس كمصر كأجزاء مف المغرب في حدكد ىذه السياسة 
. (1)الرشيدة

رضي -    كاستكماالن ليذه السياسة تبادؿ الخميفة الراشد أبك بكر الصديؽ كمف بعده عمر بف الخطاب
ىشاـ ابف : الرسؿ مع قيصر الركـ، حيث أرسؿ الخميفة أبك بكر ثبلثة مبعكثيف، كىـ- اهلل عنيما
ليككنكا سفراء لدل قيصر، كقد أكد مف جاء بعدىـ تمؾ  (4)كرجؿه آخر (3)  كنعيـ بف عبد اهلل(2)العاص

. السفارات، ككاصؿ ابتعاث الرسؿ إلى الدكؿ المجاكرة
   إف اليدؼ مف تبادؿ العبلقات الدبمكماسية كالسفارات في عيد الخمفاء الراشديف ىك نفس اليدؼ 

.  (5) كىك نفس المنيج كالسياسة–  –زمف الرسكؿ 
 كأف يطكركا ىذه السياسة في –  –   لقد استطاع الخمفاء الراشدكف أف يحافظكا عمى سياسة النبي

 رضي –كما تمكف الخميفة أبك بكر الصديؽ  (6)حدكد المنيج النبكم الشريؼ، فيـ أكؿ مف اتخذكا البريد
 بدبمكماسيتو العادلة مف إخماد نار الفتنة، كسمؾ طريؽ الكفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة –رضي اهلل عنو 

عمى الخبلفة في سقيفة بني ساعدة، ككانت حكمتو الدبمكماسية بأف يحسـ ىذا الخبلؼ لصالح مستقبؿ 
الدكلة اإلسبلمية النبكية ككحدتيا، كقاـ ببرجاع األمكر إلى مجراىا الطبيعي بدكف نزاع أك صداـ ييدد 

 .(7)المسمميف
لقد أدت الدبمكماسية اإلسبلمية كظيفة بارزة في التعرؼ عمى الحضارات الغربية كنقؿ الثقافات القديمة 
إلى الساحة العربية كقد طكرتيا كنقحتيا كفؽ الشريعة اإلسبلمية، كتعد ىذه العممية أكبر عمميو نقؿ 
لمثقافات مف خبلؿ الدبمكماسية مف حضارة إلى حضارة أخرل في التاريخ، كأما عممية النقؿ الثانية 

لمثقافة فكانت عمى يد المفكريف الغربييف في أكركبا، حيث نقمكا الثقافة اإلسبلمية كالعممية إلى أكركبا 
إف كثيران مف الغربييف لـ يدرككا ما اقتبسكه مف الحضارات : " كفي ىذا الخصكص يقكؿ رينيو جيسكف

 .  (8)"كالثقافات اإلسبلمية أك يفقيكا حقيقة ما أخذكه مف حضارات المسمميف في القركف الماضيةن 
                                                 

.43جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص- 1

غٌْؾغئ٠ُ،ٝٛحؾٍئ٠ُجُكرشس،أِْْذٌٔس،ًحٌٕؾالًطحُكحًٓؿحٛىجً–أنٞػٍٔٝذٖجُؼحص–ٛشحّذٖجُؼحصذٖٝجتَج٢ُٜٔٓ-2

-ٝشٜىٓحذؼىٛحٖٓجُٔشحٛى،ذؼػٚأذٞذٌٍ،كوىقرٓٚهٞٓٚ،هىّٜٓحؾٍجًذؼىجُه٘ىم،٣ُْٝطٌٖٖٔٓجُٜؿٍز،غٌْؾغئ٠ٌُٓس،جُكرشس

جذٖقؿٍ،)ْطشٜىك٢أؾ٘حو٣ٖ،ج––ٝوجٌذ٤ٜ٘ٔحقٞجٌقٍٞجٍٍُْٞ،ذٖجأل٣ْٜزٍٝٓك٢ؽ٣ٍوٚػ٠ِؾرَ،ئ٠ُجٍُّٝ-ٌػ٢هللاػ٘ٚ

،11،ؽ78،ص٤ْ3ٍأػالّجُ٘رالء،ؼشّٔجُى٣ٖٓكٔىذٖأقٔىذٖػػٔحٕ،،؛جًُٛر604،٢،ص3جإلطحذسك٢ض٤٤ُٔجُظكحذس،ؼ

.1998ّذ٤ٍٝش،ٓإْٓسجٍُْحُس،

أِْْٝٛحؾٍهر٤َكطفٌٓس،ٝيُيألًٗٚح٣ٕ٘لنػ٠ِأٌجَٓذ٢٘:جُٔؼٍٝفذحُ٘ؿحّ،٤ْىذٖػٞفجُوٍش٢جُؼى١ٝأٗؼ٤ْذٖػرىهللاذٖٛٞ-3

جْطشٜىذأؾ٘حو٣ٖك٢.أهْٝوٕذأ١و٣ٖشثص،ًٝحٕئْالٓٚذؼىػشٍٝه٤َذؼىغٔح٣ٕ:٢ٜٗحؾٍهحٍُٚهٞٓٚأكِٔحأٌجو،ػى١ٝأ٣طحْٜٓ

.555،ص3طحذسك٢ض٤٤ُٔجُظكحذس،ؼإلجذٖقؿٍ،ج.نالكسػٍٔ

.360،ص3ػش٠،ؼألجُوِوش٘ى١،طرفج.٣ًًٍُْجُوِوش٘ى١جْْجٍُؾَجُػحُع،٣ُْٝؼٍفجُطح٣ٌمجْٔٚ- 4

.43جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص- 5

ٝأطِٖٚٓٝػغجُلٍِغْجْطؼَٔك٢جإلْالّ،ٝأه٤ُْٚػحَٓ،كأؽِوٞجػ٠ِأ٤ًحِجُر٣ٍى،ٝضْٞؼٞجك٢جُر٣ٍىج٥ٕ:"٣وٍٞجٌُطح٢ٗ-6

ٝجُٔشٌٜٞإٔأٍٖٝٓٝػؼٚك٢جإلْالّٓؼح٣ٝسذٖ،٣٘وَُِِٓطسج٣ًٍُُٔسأنرحٌجُٞالزٝجُرالو،ٝجُؼٌّ،ٓهظٞص٠ٔٓ٣ػحَٓجُر٣ٍى

ٝجُر٣ٍىجُِْْٔٓحكحشذ٤ٖجُٔكطحشجُٔططح٤ُسجُهحطسذحُر٣ٍىٝضوىٌذأٌذؼسكٍجْم،٣ٝطِنًًُيػ٠ِ،"ٌػ٢هللاػ٘ٚ–أذ٢ْل٤حٕ

.192–191،ص1جٌُطح٢ٗ،ٗظحّجُكٌٞٓسجُ٘ر٣ٞس،ؼقحَٓجٍُْحتَ؛

.43جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص-7

.48–47جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص- 8
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يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية اإلسبلمية تستطيع التعاطي مع الدكؿ في كؿ زماف كمكاف بما تتميز ك   
بو مف أحكاـ ثابتة ال مجاؿ لتغييرىا ميما كانت الظركؼ كفي كؿ زماف كمكاف، كتنبع قكة الدبمكماسية 
ـي كمف مصدرىا اإلليي كمف تطبيؽ ىذه الدبمكماسية عمى يد  اإلسبلمية مف استقرارىا مف حيث األحكا

 فقد كانت الدكلة اإلسبلميو مستقرة في عبلقاتيا مع الدكؿ خبلؿ جميع –  –أفضؿ البشر محمد 
مراحميا التاريخية التي مرت بيا، بينما نجد الدبمكماسية المعاصرة غير مستقرة كتتغير كتتبدؿ حسب 

القكانيف كاألنظمة الكضعية؛ كألف أساس ىذه القكانيف يتبدؿ حسب رغبات السياسييف خاصة مف ينتمي 
إلى دكلة قكية عسكريان أك اقتصاديان أك كمييما؛ لذلؾ نجد مصادر القانكف الدكلي كما نصت عميو 

. (1)مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية تتمثؿ في االتفاقيات الدكلية (38)المادة 
     كتعكد قكة الدبمكماسية اإلسبلمية كذلؾ إلى كجكد محرؾ داخمي كمنبع قكم يحركيا كىك الديف 
الذم ال يجكز تجاكزه بأم حاؿ، أما مف يعزؿ الديف نجد أنو ال يممؾ الثبات في عبلقاتو مع الدكؿ 
كىذا أمر يضعؼ السياسة الخارجية، كنقكؿ كذلؾ بأف الدبمكماسية اإلسبلمية ال تمانع مف إقامة 

 كىذا ما –  –عبلقات كصبلت مع الدكؿ كالشعكب غير اإلسبلمية، كىذا كاضح مف سيرة الرسكؿ 
كنستطيع القكؿ بأف الحصانة الممنكحة لمسفراء التي تـ - رضي اهلل عنيـ- التزمو الخمفاء الراشدكف

 ال يمكف تغييرىا أك التقميؿ منيا ميما كانت الظركؼ كميما كاف –  –تأسيسيا عمى يد الرسكؿ 
. مركز أك ىيبة مف يدعك لمتقميؿ منيا

     كالدبمكماسية اإلسبلمية ىي مف أسست كأرست قكاعد الحصانة الدبمكماسية كىي في ذلؾ سباقة 
 .(2)لكؿ دكؿ العالـ، كىي تبتعد عف المآرب الشخصية كالمصالح الخاصة

                                                 
إٔضلظَك٢جُٔ٘حَػحشجُط٢ضٍكغئ٤ُٜحٝكوحًزجُٔكٌْزٝظ٤ق:"ٖٓجُ٘ظحّجألْح٢ُْٔكٌٔسجُؼىٍجُى٤ُٝسػ٠ِٓح٢ِ٣(38)ض٘ضجُٔحوز-1

:ألقٌحّجُوحٕٗٞجُى٢ٛٝ،٢ُٝضطرنك٢ًٛججُشإٔ

.جالضلحه٤حشجُى٤ُٝسجُؼحٓسٝجُهحطسجُط٢ضؼغهٞجػىٓؼطٍكحًذٜحطٍجقسٖٓؾحٗدجُىٍٝجُٔط٘حَػس–أ

.جُؼحوجشجُى٤ُٝسجٍُٔػ٤سجُٔؼطرٍزهحٕٗٞوٍػ٤ِٚضٞجضٍجالْطؼٔحٍ–خ

.ٓرحوبجُوحٕٗٞجُؼحٓسجُط٢أهٍضٜحجألْٓجُٔطكىز–ؼ

أقٌحّجُٔكحًًْٝٓجٛدًرحٌجُٔإُل٤ٖك٢جُوحٕٗٞجُؼحّك٢ٓهطِقجألْٓ،٣ٝؼطرًٍٛجأٝيُيٓظىٌجًجقط٤حؽ٤حًُوٞجػىجُوحٕٗٞٝيُيٓغ–و

.49–47؛جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص59ٍٓجػحزأقٌحّجُٔحوز

ْطؼٔحٍجُوٞزجُـحشٔسجُط٢جػطٔىشُطكو٤نأٛىجكٜحجالْطؼٔح٣ٌسٝالضِؿأُِكٞجٌأٝجك٢ز٣ًًٍٝذًٜججُهظٞصأِْٞخجُىٍٝجُـٍذ٢-2

ٍْجت٤ِ٤سٝجُـٍذ٤سٝجػكسذًٜجإلْطهىجّجُوٞزجُـحشٔس،ًٔح٣كىظج٥ٕك٢كِٓط٤ٖق٤عجُـطٍْسجججُىذِٞٓح٤ْسج٤ُِٔٓسٝئٗٔحخ

.جُهظٞص
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المبحث الاامس 
مصادر القانون الدبموماسي في اإلسالم 

 
كىك المصدر األكؿ لمدبمكماسية، فيك يحتكم عمى األسس الثابتة كالقكاعد الكمية : أواًل القرآن الكريم

التي يبنى عمييا تنظيـ الشؤكف العامة لمدكلة، كىي ال تختمؼ مف زماف إلى زماف، كىناؾ التفصيبلت 
التي تختمؼ مف زماف إلى زماف حسب أحكاؿ الدكلة كمصالحيا، كىي التي سكت عنيا القرآف، حتى 

ترل كؿ أمة في زمانيا ما يحقؽ مصالحيا الخاصة حسب طبيعة األحكاؿ التي تعيشيا في ذلؾ 
 ڈېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېٹٹڈ. الزماف

(1). 
ىىۉۉېېٴۇۋۋۅۅىىېېېېٹڈ     كقد بيف القرآف الكريـ أسس الحكـ بالعدؿ كما في قكلو 

 ڈۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
 ڈچڦڤڦڦٹڈ كبيف أسس الشكرل فقاؿ (2)

كمبدأ المساكاه في  (3)
ڈېٴۇۋېٹڈقكلو 

 ڈڇڇڎڎڌڌڇٹڈكبيف السياسة الخارجية لمدكلة، كعبلقة المسمميف بغيرىـ قاؿ  (4)
(5) 

 ڈىتيبختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئٹڈكقاؿ 
ڎڌڌڈڎچچچچڇڇڇڇٹڈكقاؿ  (6)

 ڈڎڍڈڍ
(7). 

     كالقرآف الكريـ لـ يبيف تفصيبلت قانكف الدبمكماسية اإلسبلمية، كىذا نيج القرآف حيث يبيف القكاعد 
العامة لؤلحكاـ الشرعية كيترؾ بياف التفصيبلت لممصادر األخرل كأكليا السنة النبكية ثـ المصادر 

  .(8) األخرل
:  ثانيًا السنة النبوية المطيرة

 األفضؿ كاألمثؿ لمدكلة كنظاـ الحكـ، جي      كىي المصدر الثاني لمدبمكماسية اإلسبلمية، كفييا النمكذ
فبل . كالدبمكماسية الخارجية التي تحدد عبلقة المسمميف بغيرىـ مف الدكؿ األخرل في السمـ كالحرب

يمكف فيـ القرآف فيمان صحيحان كدقيقان إال بالسنة النبكية كىي مصدر أصيؿ، كىي ليست بحاجة لمقرآف 
إنيا شارحة لمجممو، كمقيدة لمطمقو : كما قاؿ السمؼ الصالح  (9)كالقرآف بحاجة ليا لفيمو كتفسيره بدقة 

لمطمقو كمخصصة لعمكمو، كجاءت بأحكاـ ليست مكجكدة في القرآف، كىي حافمة بأحكاـ السمـ 
كأخذ األحكاـ المتعمقة بالحرب "اإلماـ ابف القيـ في زاد المعاد : كالحرب كالدبمكماسية الخارجية، كقاؿ

كمغازيو أكلى مف أخذىا مف - - كمصالح اإلسبلـ كأىمو كأمكر السياسات الشرعية مف سيرة الرسكؿ
. (10")آراء الرجاؿ

                                                 
".105"ٌْٞزجُ٘ٓحءآ٣ٚ- 1

".58"ٌْٞزجُ٘ٓحء،آ٣ٚ- 2

".109"ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،ٖٓج٣٥ٚ- 3

".10"ٌْٞزجُكؿٍجش،آ٣ٚ- 4

".38"ٌْٞزجألٗؼحّ،ٖٓج٣٥ٚ- 5

".64"ٌْٞزجُ٘كَ،آ٣س- 6

".67"ٌْٞزجُٔحتىٙ،آ٣س- 7

.17أذٞجُٞكح،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 8

9 -http: www > basaernews. Com / news. php ? id = 437.

.30أذٞجُٞكح،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 10
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: إجماع األمة: ثالثاً 

 (1)"كىك اتفاؽ المجتيديف في عصر مف العصكر عمى حكـ شرعي في حدث أك كاقعة معينة      "
كمف كاجب العمماء كالسياسييف أخذ األحكاـ مف ىذا المصدر، خاصة إذا كاف ما أجمع عميو الخمفاء 

أكصيكـ بتقكل اهلل كالسمع - " - ، كقد قاؿ رسكؿ اهلل-رضي اهلل عنيـ أجمعيف-الراشدكف الميديكف 
ف عبدان حبشيان مجدعان فبنو مف يعش منكـ فسيرل اختبلفان كثيران عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء  كالطاعة كا 
ياكـ كمحدثات األمكر فبف كؿ محدثة بدعة ككؿ  الراشديف الميدييف مف بعدم عىضكا عمييا بالنكاجذ كا 

.  (1)"بدعة ضبللة 
 

:  االجتياد: رابعاً 
بذؿ الكسع كالجيد في : كمعنى االجتياد.    كيككف لممسائؿ التي ال نص فييا كلـ ينعقد إجماع عمييا

ڎڎڳڳڌڇڇڑڑڇڇڍڍڌٹڈقاؿ . (2)النظر في األدلة الشرعية الستنباط األحكاـ الشرعية

 ڈڻٹٹۀۀہہہہٛڻڳڳڱڱڱڱںں
(3)  

     كيككف االجتياد في الدبمكماسية أك السياسة الخارجية باإلفادة مف تجارب غير المسمميف في النظـ 
كالحكـ كاإلدارة كالتخطيط إذا كانت تحقؽ العدؿ كتحقؽ مصالح المسمميف كال تخالؼ الشريعة 

نشاء - رضي اهلل عنو- اإلسبلمية، كما اجتيد عمر بف الخطاب في تدكيف الدكاكيف كفرض الخراج كا 
. السجكف كغير ذلؾ، ككما اجتيد غيره مف الخمفاء لجمب المصمحة كدفع المفسدة

نما يشترط أف ال       كالدبمكماسية كالسياسة الخارجية ال تقتصر عمى ما نطؽ بو الشرع المطير كا 
. (4)تخالؼ النصكص الشرعية كالقكاعد الكمية في اإلسبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
,1ؼ,ضٍض٤دػالءجُى٣ٖػ٢ِذٖذِرحٕجُلح٢ٌْ,طك٤فذٖقرحٕ,ٓكٔىذٖقرحٕذٖأقٔىذٖقرحٕذٖٓؼحيذٖٓؼرىجُط٢ٔ٤ٔ,جذٖقرحٕ- 1

(.2735)قى٣ع,526ص,6ؼ,جُِِٓٓسجُظك٤كس,ٓإْٓسجٍُْحُس؛ٝطلٚجألُرح٢ٗذٞطقطك٤ف,5ٌهْجُكى٣ع,179ص

.1981ّ،ذ٤ٍٝش،ٓإْٓسجٍُْحُس،1،ؽ24،جالؾطٜحوك٢جإلْالّأطُٞٚأقٌحٓٚآكحهٚ،صجُؼ١ٍٔ،ٗحو٣سش٣ٍق- 2

".83"ٌْٞزجُ٘ٓحء،آ٣ٚ- 3

.37أذٞجُٞكح،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 4
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الفصل الثاني 
 

التمثيل الدبموماسي الفمسطيني المعاصر 
وفيو ثالثة مباحث 

 
. م1948التمثيل الدبموماسي الفمسطيني قبل عام : المبحث األول
. م1948التمثيل الدبموماسي الفمسطيني بعد عام : المبحث الثاني
. وعدالة أىدافو" النضال " مشروعية الجياد الفمسطيني : المبحث الثالث
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المبحث األول 
 

. م1948التمثيل الدبموماسي الفمسطيني قبل عام 
: وفيو امسة مطالب

 
. الفمسطينيون في األحزاب العربية: المطمب األول
. المؤتمرات السياسية العربية الفمسطينية: المطمب الثاني
. الجمعيات السياسية: المطمب الثالث
. المؤسسات السياسية الفمسطينية: المطمب الرابع

األوضاع القانونية في الشأن الفمسطيني : المطمب الاامس
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كانت فمسطيف تحت الحكـ المممككي عندما فكر العثمانيكف ببرساؿ جيكشيـ إلى ببلد الشاـ 

كمصر، ثـ قرر السمطاف سميـ األكؿ العثماني دخكؿ جميع ببلد الشاـ كمنيا فمسطيف كضـ ىذه الببلد 
. لمدكلة العثمانية

ـ، ثـ زحؼ السمطاف إلى دمشؽ، 1516 دخؿ سميـ األكؿ سكريا بعد معركة مرج دابؽ عاـ 
كقد سيطر عمى مصر بعد معركة  (مصر)كبعدىا إلى مصر مركران بفمسطيف ثـ سيناء كشماؿ إفريقيا 

ـ، ثـ تحكلت فمسطيف لمسيطرة اإلنجميزية بعد انتصارىـ عمى العثمانييف في الحرب 1517الريدانية عاـ 
 .(1)ـ 1918-1914العالمية األكلى 

ـ، ثـ حؿ محمو 1920ـ حتى 1917استمر االحتبلؿ البريطاني العسكرم لفمسطيف مف عاـ 
االحتبلؿ البريطاني المدني أك ما يسمى اإلدارة المدنية في حزيراف مف العاـ نفسو كفي أثناء اجتماع 

-25األعضاء في مؤتمر ساف ريمك أعمف مجمس الحمفاء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف كذلؾ في 
المندكب )ـ، ثـ خاطب ممؾ بريطانيا الفمسطينييف ككجو ليـ نداء بكساطة صمكئيؿ 4-1920

ـ كأعمف العفك العاـ عف المساجيف في مظاىرات 1920-6–30الذم كصؿ فمسطيف في (السامي
ـ، ثـ سمح لمييكد بتأسيس ككالة ييكدية لتقـك بالتخطيط إلقامة كطف قكمي لمييكد، ثـ عمؿ 1920

. (2)عمى إفقار المزارعيف العرب إلجبارىـ عمى ترؾ أراضييـ
كعندما كاف العرب في ظؿ الحكـ العثماني شعركا بأنيـ ميددكف بكجكدىـ كعرب كشخصيات 
عربية في ببلد الشاـ كفمسطيف بشكؿ خاص، كأف ىناؾ محاكلة تركية لطمس ىكيتيـ العربية كىكيتيـ 
الثقافية، كنشأت عندىـ ردة فعؿ تـ ترجمتيا عمى أرض الكاقع كحياة الناس العرب بشكؿ خاص، حيث 
نشأت جمعيات سياسية، مف أىـ أىدافيا المحافظة عمى اليكية العربية، كحدث ذلؾ بعد ظيكر خطط 

االتحاد كالترقي ككانت ىذه بداية جذكر الدبمكماسية الفمسطينية المعاصرة، حيث قكيت بعد ىزيمة 
. العثمانييف في الحرب العالمية األكلى، كبعد احتبلؿ اإلنجميز لفمسطيف

. (3)   كقد استخدـ السياسيكف الفمسطينيكف أدكات كمؤسسات تمكنيـ مف ممارسة الدبمكماسية بسبلسة
كلـ ينس الفمسطينيكف في يـك مف األياـ ىكيتيـ الفمسطينية، إال أف الرابطة اإلسبلمية بينيـ كبيف 

العثمانييف خبلؿ الحكـ العثماني حالت دكف ظيكر أك انبعاث القكمية العربية أك الفمسطينية، لذلؾ بعد 
زكاؿ الحكـ العثماني كحمكؿ االحتبلؿ البريطاني ظيرت المؤسسات التي تدعك إلى االستقبلؿ السياسي 

كاف مف أىـ كالدبمكماسي الفمسطيني، كمف ذلؾ الكقت ظير ما يعرؼ بالدبمكماسية الفمسطينية، كالتي 
 .(4)أىدافيا الدفاع عف مصالح الشعب الفمسطيني سياسيان كعسكريان أماـ االحتبلؿ البريطاني

                                                 
.1995ّوجٌجُشٍٝم،،ػٔحٕ،1ؽ،21ض٤ٓ٤ٍؾرحٌز،ضح٣ٌمكِٓط٤ٖ،ص- 1

.123ض٤ٓ٤ٍؾرحٌز،ضح٣ٌمكِٓط٤ٖ،ص- 2

.1986ّوجٌجُٜىُِٟ٘شٍٝجُط٣َٞغ،،ًلٍهٍع،3،ؽ19صجُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،- 3

19جُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص- 4
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 المطمب األول
الفمسطينيون في األحزاب العربية 

كاف ىناؾ كجكد كاضح لمفمسطينييف في المجاؿ السياسي في األحزاب العربية كقد مثؿ ىذا 
الكجكد جذكر الحركة الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية، حيث إف جذكر الحركة الدبمكماسية يرجع إلى 

.  تمؾ األحزاب العربية
أف يقمؿ مف التمثيؿ الفمسطيني في األحزاب  (ييكشكاع بكالف)كقد حاكؿ الكاتب الييكدم 

 رجبلن فحسب كىي معمكمة غير دقيقة 24العربيو، مدعيان أف عدد الفمسطينييف في ىذه األحزاب كاف 
 كال تستند إلى أم دليؿ عممي يمكف االعتماد عميو، كلـ يذكر المصادر التي حصؿ منيا عمى معمكماتو

(1) . 
: الوعي ضد الاطر الصييوني

     لـ يتنبو العرب عمى المستكل الشعبي إلى الخطر الصييكني في القرف العشريف، فالذم كاف سائدان 
أف الييكد فقراء جاءكا ليعيشكا في فمسطيف داخؿ مستعمرات زراعية، كفي البداية لـ يعترض أىؿ 
فمسطيف عمى ذلؾ بسبب قمة عددىـ كفقرىـ كعدـ تصريحيـ بأىدافيـ إال في األماكف الرسمية أك 

. الحككمية
كبعد أف أصبح كاضحان أف لمييكد أىدافان استعمارية تضر بالشعب الفمسطيني، أرسؿ كجياء 

 عريضة إلى الباب العالي يطمبكف فييا كقؼ ىجرة الييكد، كمنعيـ مف ـ 1891مدينة القدس في سنة
. احتبلؿ األراضي في فمسطيف، حيث أصبح الييكد يسيطركف عمى األراضي كالتجارة المحمية

 ـ، قد ذكر 1905الذم صدر في لندف سنو  (يقظة األمة العربية)    ككاف نجيب العازكرم في كتابو 
في مقدمتو شيئنا حكؿ نية كأىداؼ الييكد كخططيـ إلنشاء مممكة إسرائيؿ أك ممؾ إسرائيؿ القديـ كقد 
انتشر الكتاب في فمسطيف، ككاف لو أكبر األثر في تكعية الشعب الفمسطيني بخطر الصييكنية، مما 

. دفع السمطات العتقالو، كتفتيش البيكت عف الكتاب كغيره مف الممنكعات
ككاف ىناؾ رجاؿ كثيركف ممف تنبيكا ليذا الخطر، كقد امتمؾ بعضيـ الجرايد مثؿ جريدة 

.  (2)الكرمؿ لنجيب نصار كقد أيغمقت ىذه الجريده لكثرة شكاكم الييكد عمييا
دلتنا األبحاث التي دارت . " كقد ألؼ نجيب نصار، كتابان حكؿ الصييكنية كجاء في المقدمة

في مجمس األمة العثماني حكؿ مسألة الصييكنية كأعماليا أف حقيقتيا ما زالت مجيكلة، كأف الذيف 
يديركف دفة السياسة في اآلستانة ليس ليـ كقكؼ تاـ عمى أىمية الحركة الصييكنية رغـ كؿ ما كتبناه 

".  (3)نحف كغيرنا عنيا 
 

                                                 
.37جُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص-1

،ئٍْجت٤َجٌُرٍٟأْؼى،؛ٌَٝم،41–40جُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص-2

.2003ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجُكٍٔجءُِطرحػسٝجُ٘شٍ،4،ؽ145ص

.41جُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص- 3
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 المطمب الثاني
المؤتمرات السياسية العربية الفمسطينية 

 شباط 9م واستمر حتى 1919 كانون ثاني 27 – القدس –المؤتمر العربي الفمسطيني األول : أوالً 
. م1919

القدس، يافا، المد، الرممة، غزة :  مندكبان يمثمكف المناطؽ كالمدف التالية27حضر المؤتمر 
، جماعيف، صفد، طبريا، حيفا، الناصرة، الشعراكية، كقد تـ اختيار المندكبيف  نابمس، جنيف، طكلكـر

. بأف اجتمع األىمكف كأعضاء المؤسسات في كؿ بمد مذككر كاختاركا ممثمييـ
كفي الجمسة األكلى انتخب عارؼ الدجاني رئيس الجمعية اإلسبلمية المسيحية في 

رئيسان لممؤتمر،  كالقاضي السابؽ راغب أبكالسعكد الدجاني مؤسس كرئيس  (عارؼ باشا)القدس
. (1) الجمعية اإلسبلمية المسيحية في يافا نائبان لمرئيس

مف اليـك األكؿ مارس المؤتمر الدبمكماسية الداخمية كالخارجية حيث أرسؿ برقية عاجمة إلى 
إف مندكبي جميع بمداف سكريا الجنكبية العاقديف مؤتمرىـ في القدس :" مؤتمر السمـ في باريس قالكا فييا

قرركا قبؿ الخكض في أم بحث أف يرفعكا احتجاجيـ الشديد عمى ما سمعكه مف جعؿ ببلدىـ كطنان 
نيـ يرفعكف إلى المؤتــقكميان لمييكد كمنحو  العالي تقاريرىـ المؤيدة ر حؽ اليجرة كاالستعمار، كا 

بالبراىيف، كالمثبتو أقمية الييكد القميمة جدان ماالن كنفكسان كأمبلكان كىـ يرفضكف أف يبت مصير ببلدىـ إال 
. (2)"طبؽ رغباتيـ التي سكؼ يرفعكنيا عف يد السمطة العسكرية

لقد كاف لمدبمكماسية الفمسطينية دكر كبير في تمؾ الحقبة الزمنية حيث استطاعت أف تؤثر في 
كقد صدر عف المؤتمر كثيقتاف ميمتاف إلى مؤتمر السمـ في باريس، كقد . السياسية المحمية كالدكلية

. أرسمت نسخة عف ىذه القرارات إلى ممثمي دكؿ الحمفاء في القدس
.     كأكجز ىنا نقبلن عف األصؿ الذم أكرده سكرتير المؤتمر عزت دركزة عف أعماؿ المؤتمر كجمساتو

.  فيو دحض المزاعـ التاريخية كالدينية لمزاعـ الييكد في فمسطيف: البند األكؿ
.  فيو الرفض التاـ لكعد بمفكر: البند الثاني
.  كقد عمؽ المؤتمركف عمى القكؿ بأف الكعد ال يضر بأىؿ فمسطيف: البند الثالث

 مقدرة أك ـكليس الضرر فقط بؿ العناء بسبب عد. ىك إذف كعد كأنو لـ يكف ألف الضرر حاصؿ"
". رغبة الصييكنييف بالعيش مع غيرىـ

.  حكؿ أمبلؾ الييكد كالتي ال تساكم كاحدان إلى أربعيف مف أمبلؾ العرب:  البند الرابع
عريضة ترفع إلى مؤتمر "طرحت عمى المؤتمر المذكرة الثانية كقد كتب عمييا في المقدمة 
. (3)"السمـ في باريس مف قبؿ جميع مندكبي أنحاء فمسطيف أم سكريا الجنكبية 

                                                 
ّجُٞغ٤وس1919،جُوىِ،شرحؽ15أًٍَّػ٤طٍ،أٌٝجمنحطس،ٓكلٞظسك٢ٓإْٓسجُىٌجْحشجُلِٓط٤٘٤س،جُٔؿٔٞػسجأل٠ُٝ،جُٞغ٤وسٌهْ-1

.1979ّذ٤ٍٝش،،1ؽ،.زوٌَٝشأط٤ِس٢ٛٝذوٌٍِْْض٤ٍػُ

.جُوىِجُٔؿٔٞػسجُػح٤ٗس،2ٝغ٤وسٌهْ،أٌٝجمنحطس،أًٍَّػ٤طٍ-2

.جُوىِ.،جُٔؿٔٞػسجُػح٤ٗس15،ٝغ٤وسٌهْأٌٝجمنحطسأًٍَّػ٤طٍ،-3



 42 

كتـ التكقيع عمييا مف قبؿ أعضاء المؤتمر جميعان، كىي أىـ مذكرة سياسية في تمؾ المرحمة 
. كفيما يمي بنكدىا كما كردت في النص العربي ليذه المذكرة

إنا ال نعتبر فمسطيف إال جزءان مف سكريا العربية لـ تنفصؿ عنيا في دكر مف أدكارىا تربطنا : أوالً 
ياىا الركابط القكمية كالدينية كالمغكية كاألخبلقية كاالقتصادية كالجغرافية .  كا 

إف ما جاء في خطاب المكسيك بيشكف ناظر خارجية فرنسا مف ادعائو أف لفرنسا حقكقان في : ثانياً 
ببلدنا مبنية عمى آماؿ األىميف كرغباتيـ، ال أصؿ لو كال نقبؿ بكؿ ما جاء في خطابو الذم ألقاه 

.  ديسمبر كانكف األكؿ كليس لنا آماؿ إال بكحدتنا العربية كاستقبللنا التاـ29في تاريخ 
أم فمسطيف غير  (جنكب سكريا)بناءن عمى ىذه االعتبارات فبننا نريد أف تككف مقاطعتنا ىذه : ثالثاً 

منفصمة عف الحككمة السكرية العربية المستقمة المرتبطة بالكحدة العربية خارجةن عف كؿ نفكذ أك 
. حماية أجنبية

إننا بحسب القاعدة التي كافؽ عمييا الرئيس كلسكف أكثر رجاؿ الدكؿ العظمى نعتبر كؿ كعد أك : رابعاً 
. معاىدة جرت بحؽ ببلدنا كمستقبميا ميمغىن ال نقبؿ بو

تستعيف حككمة ببلدنا بصديقتيا بريطانيا العظمى فيما تدعك إليو الحاجة في الشؤكف :  ن اامسا
العمرانية بشرط أف ال يككف ذلؾ ميخبلن باستقبلليا ككحدتيا العربية بكجو عاـ محافظان عمى حسف 

. (1)العبلئؽ مع جميع دكؿ الحمفاء
: كقد كصؼ األستاذ خميؿ السكاكيني السياسة الصييكنية في تمؾ الفترة الزمنية بقكلو

خافكا مف الكحدة العربية فجعمكا يبشركف بفمسطيف لمفمسطينييف، كقد ساعدتيـ الحككمة بذلؾ " 
في حككمة فيصؿ في دمشؽ إلى القدس فعقد اجتماعان  (2)فاستدعت أحد صنائعيا مف العماؿ السكرييف

ـ، كحاكؿ أف يقنع الناس أف فمسطيف لمفمسطينييف تحت حماية بريطانيا بؿ 1919 فبراير 8كبيران في 
كجدكا في الجمعية اإلسبلمية المسيحية مف بيف أعضائيا مف يعارض عف سذاجة إلحاؽ فمسطيف 

.... خافكا مف اتحاد المسمميف كالمسيحييف فحاكلكا أف ينفرد الفريؽ الكاحد عف اآلخر........ بسكريا 
كلما لـ ينالكا مف األمة شيئان جعمكا يدكركف مف كراء األمراء كالزعماء كقد فاتيـ أف ىذا العصر عصر 

. (3)"األمـ، فكؿ مفاكضة أك معاىدة لـ يؤخذ فييا رأم األمة فبل قيمة ليا
 
 

                                                 
.جُٔؿٔٞػسجأل16،٠ُٝأٌٝجمنحطس،ٝغ٤وسٌهْأًٍَّػ٤طٍ،-1

جٍُؾَج١ًُجْطىػطٚجُكٌٞٓسئ٠ُجُوىِإله٘حعج٤ُٓح٤٤ْٖجُؼٍخذٞؾٜسجُ٘ظٍجُر٣ٍطح٤ٗسٛٞجُؿٍ٘جٍؾرٍجت٤َقىجوج١ًًُحٕٓٞظلحًُىٟ-2

جإلٗؿ٤ُِك٢ٓظٍٝجُٓٞوجٕ،ًٔحًح٣ٕؼَٔك٢جُؿ٤شٝجُٔهحذٍجش،ٝٛٞج١ًُضٍؾْنطحخجُِ٘ر٢ئ٠ُجُؼٍذ٤س٣ّٞونٍٞجُوىِ؛

.1925ّ،جُوىِ،ٓطرؼسذ٤صجُٔوىِ،17-16،ص1جٌُٓح٢٘٤ً،ن٤َِ،كِٓط٤ٖذؼىجُكٍخجٌُرٍٟ،ؼ

.17-16،ص1جٌُٓح٢٘٤ً،ن٤َِ،كِٓط٤ٖذؼىجُكٍخجٌُرٍٟ،ؼ-3
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: الفمسطينيون في دمشق: ثانياً 
 مف الفمسطينييف في أعماؿ الدكلة العربية، منيـ مف عاد إلى فمسطيف كمنيـ مف ت     شارؾ العشرا

كمف أبرز ىؤالء عزت دركزة سكرتير المؤتمر السكرم العاـ، كعكني عبد . تـ نفيو أك إبعاده إلى دمشؽ
.  اليادم سكرتير الممؾ فيصؿ كغيرىما

كعمى صعيد التجمعات السياسية فقد كاف النشاط الفمسطيني بارزان في النادم العربي الذم أنشأه عبد 
. القادر المظفر

: أما عمى صعيد النشاط الفمسطيني المستقل: ثالثاً 
ـ أطمؽ عميو اسـ المؤتمر العربي الفمسطيني المستقؿ، كقد شارؾ فيو 1920     فقد عقد مؤتمره في 

مف سكريا كاألردف مندكبك المجنة العميا لمدفاع الكطني في دمشؽ كمندكبكف عف األحزاب السياسية 
. كالجمعيات، ككذلؾ شارؾ زعماء الدنادشة كحكراف كالكرؾ كشيكخ بني ضمر كغيرىـ

: انتيى المؤتمر بعدة قرارات ىامة كىي
إف أىالي سكريا الشمالية كالساحمية يعتبركف سكريا : تثبيت قرار المؤتمر السكرم الذم يقكؿ-1

. قطعة مف سكريا (فمسطيف)الجنكبية 
رفض الكطف القكمي الييكدم كرفض اليجرة الصييكنية، فالخطر الصييكني إذا تمكف مف - 2

 . سيبتمع الكياف السياسي لسكريا الشمالية كالساحمية مع الزمفكفمسطيف فو

االلتماس مف الحككمات العربية أف ترفض رسميان كعد بمفكر كلك صادؽ عميو بقية الحمفاء، - 3
 .كالتماس مقاطعة الحمفاء في مناطؽ سكريا الثبلث

عدـ اإلعتراؼ بأم حككمة كطنية بؿ أف تعترؼ حككمة اإلحتبلؿ بمطمبي الفمسطينييف المذيف قدما - 4
 .إلى المجنة األميركية كىما عدـ فصؿ فمسطيف عف سكريا أكالن، كمنع اليجرة الصييكنية ثانيان 

اعتبار الحركة الكطنية القائمة في الببلد لممطالبة باستقبلؿ سكريا بحدكدىا الطبيعية كما ىي - 5
لجنة الدفاع عف )مكجيو إلخراج المحتميف مف فمسطبف كتسمية المجنة الكطنية مف اآلف فصاعدان باسـ 

 .(1)(سكريا كفمسطيف

 
 
 
 
 

 

                                                 
1981ّ،ٓ٘شٌٞجشطالـجُى٣ٖ،جُوىِ،2،ؽ34،ص1ؼػ٠ٓ٤جُٓل١ٍ،كِٓط٤ٖػٍذ٤سذ٤ٖجالٗطىجخٝجُظ٤ٗٞ٤ٜس،- 1
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 المطمب الثالث
الجمعيات السياسية 
كترأسيا  (جمعية النيضة الفمسطينية)أنشأ الساسة كرجاؿ األعماؿ الفمسطينيكف جمعية باسـ 

سميـ الطيبي، الذم كاف ضابطان في الجيش العربي كقد اتخذت ىذه الجمعية مقران ليا كلنشاطيا، كبعد 
ـ غادر الحاج أميف الحسيني إلى دمشؽ كغادر كذلؾ عارؼ 1920أعماؿ كاضطرابات القدس عاـ 

 أيار مف العاـ نفسو 13العارؼ، بعد ذلؾ سارع الفمسطينيكف في القدس إلى التجمع فعقدكا اجتماعان في 
عارؼ العارؼ : كتـ انتخاب ىيئة إدارية مككنة مف (الجمعية العربية الفمسطينية)كانشأكا جمعية تسمى 

براىيـ القاسـ، كعبد اليادم  كرفيؽ التميمي، كعزت دركزة، كمعيف ماضي، كالحاج أميف الحسيني، كا 
. (1)سميـ عبد الرحمف، كعينكا الحاج أميف الحسيني معتمدان لمجمعية

ككاف مف أىـ أىداؼ الجمعية إدخاؿ العمؿ الفمسطيني ضمف الكحدة السكرية كالعمؿ عمى 
كفعبلن تـ جمع الجمعيات . مقاكمة اليجرة الصييكنية، كجمع كممة الجمعيات الفمسطينية كتكحيد غايتيا

الييكدم مندكبان  (ىاربرت صكمئيؿ)كعمى تعييف  (ساف ريمك)كنتج عف ىذا الجمع احتجاج عمى قرار 
. (2)ساميان عمى فمسطيف، كحاكلت الجمعيات إسماع صكتيا لمعالـ فأذاعت بيانان خاصان لمسممي اليند

تفرؽ أحرار العرب، فبعد ميسمكف ذىب فيصؿ إلى أكركبا  (الدكلة العربية)كبعد ضياع سكريا
كمعو جماعة مف العرب، كتفرؽ الباقكف بيف األردف كالعراؽ كمصر كلبناف، كعاد معظـ أبناء فمسطيف 

 .(3)إلى ببلدىـ كفجيعتيـ أكبر مف الكصؼ
بدأت الدبمكماسية الفمسطينية تظير بكضكح كبقكة عندما رفض الفمسطينيكف دخكؿ المجمس 

كالذم كاف نصؼ أعضائو مف اإلنجميز  (المندكب السامي)االستشارم الذم ألفو ىاربرت صكمئيؿ 
كأربعة مسمميف كثبلثة ييكد كثبلثة مسيحييف، كقدـ العرب احتجاجيـ لصمكئيؿ عمى المجمس كخكفيـ 
مف المستقبؿ كخكفيـ مف الصييكنية، فرد عمييـ بتصريحات خدرىـ بيا كلـ تترجـ عمى أرض الكاقع 

ف ىذا الخكؼ ما " أبدان، قاؿ في إحدل تصريحاتو  إف العرب خائفكف عمى مستقبميـ مف الصييكنية، كا 
ـى الحؽ العربي ثـ ". ىك إال مف قبيؿ الظنكف كاألكىاـ ؛ ألف حككمة اإلنجميز لف تسمح بأف ييٍيضى

في فمسطيف بقاعه كاسعة تتسع لعدد كبير مف الناس، فالذيف يياجركف إلييا مف الييكد " أضاؼ 
كىك في الحقيقة فسح المجاؿ لمييكد ". (4)سيياجركف تدريجيان بالقدر الذم تسمح بو حالة الببلد

باستئناؼ اليجرة، مدعيان بأف اليجرة ال يمكف التراجع عنيا طالما ال تؤثر عمى المدل القريب كتضر 
. بمصالحكـ

ككاف العرب عمى حؽ حينما رفضكا الدخكؿ في المجمس االستشارم في ذلؾ الكقت حسب 
الكاقع كالمعطيات كالمعمكمات المتكفرة، كبسبب تحيز اإلنجميز كالمندكب السامي، حيث قاؿ في 

                                                 
.34،ص1ػ٠ٓ٤جُٓل١ٍ،كِٓط٤ٖجُؼٍذ٤سذ٤ٖجالٗطىجخٝجُظ٤ٗٞ٤ٜس،ؼ- 1

.35،ص1ؼجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،- 2

.30–29،ص1،ؼجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ- 3

.124ض٤ٓ٤ٍؾرحٌز،ضح٣ٌمكِٓط٤ٖ،ص- 4
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إف تعيينو مف قبؿ اإلنجميز كاف بسبب ميكلو الصييكنية ككذلؾ إرضاء لمصييكنية عمى حد : مذكراتو
عينتني حككمة صاحب الجبللة كىي عمى بينة تامة مف ميكلي الصييكنية، : " قكلو، كيعترؼ قائبلن 

إنو كاف السبب في تعييف صكمئيؿ : كقاؿ كايزمف. (1)" كببل شؾ إف تمؾ الميكؿ كانت سببان أساسيان 
أنا المسؤكؿ عف تعييف السير ىاربرت صكمئيؿ في فمسطيف، إف : " مندكبان ساميان عمى فمسطيف، فقاؿ

ٌممناه ىذه  صكمئيؿ صديقنا، كلـ يقبؿ بأف يقكـ بيذه الميمة العسيرة إال نزكالن عند رغباتنا، نحف حى
 .(2)"األعباء، إف صكمئيؿ ىك صكمئيمنا

في مراكز حساسة  (إنجميز كييكد)     قاـ ىاربرت صمكئيؿ بتيكيد أجيزة الحكـ ككضع رجاالن 
ككضعيـ أيضان عمى رؤكس الدكائر، حيث كضع نكرماف بنتكيش سكرتيران قضائيان في حككمة االنتداب، 
ككضع اآلخر قكانيف كتشريعات قيدت العرب كساعدت الييكد عمى اليجرة كتحقيؽ أىداؼ الصييكنية 

ـ ككضع صكمئيؿ أكؿ قانكف ىجرة لمييكد لفمسطيف ككضع ضرائب 1920 -8-16في فمسطيف، في 
عمى األمبلؾ، كقمص بالتالي مساحات كاسعة كاف يمتمكيا العرب، كألغى القكانيف العثمانية التي تمنع 

 75الييكد مف امتبلؾ األمكاؿ غير المنقكلة، كمنح الييكد أراضي كاسعة حيث منح شركة البكتاسيـك 
. (3) ألؼ دكنـ كىذه الشركات ييكدية18ألؼ دكنـ مجانان كمنح شركو الكيرباء 

                                                 
.125،صّ،ٗوالًػًٖطحخض٤ٓ٤ٍؾرحٌز،ضح٣ٌمكِٓط1945ٖ٤ًًٍٓجشطٞٓث٤َ،ُ٘ىٕ- 1

.124،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ- 2

.125،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ- 3
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المطمب الرابع 
 المؤسسات السياسية الفمسطينية  

تأثرت المؤسسات بجممة مف األكضاع كالعكامؿ التي رافقت إنشاءىىا كتطكرىا كبالتالي عمى 
بركز قياداتيا، كالبحث في ىذه المؤسسات لو ضركرتو القصكل ًلكىٍكًف ىذه المؤسسات في عيد 

االنتداب حيث إف حكـ االنتداب كاف شاذان مف الناحية السياسية كالقانكنية كالسكانية، كىذا أدل إلى 
شذكذ مماثؿ في طبيعة تككيف المؤسسات العربية كالفمسطينية في فمسطيف، لذلؾ ال نستطيع اعتماد 

 العامة السياسية عمى تمؾ المؤسسات، فيي مؤسسات ال يدؿ عمييا اسميا فقد تحمؿ اسمان سالمقايي
 يدؿ عمى الحالة االجتماعية كلكف في حقيقتيا ىي مؤسسات سياسية ضمف الظركؼ المحيطة

 .(1)بيا
  

 
: األوضاع السياسية

جابو شعب فمسطيف انتدابان بريطانيان ال يشابيو أم انتداب كال حتى أم انتداب بريطاني آخر، 
ككاف ذلؾ بسبب طبيعة ىذا االنتداب، كطبيعة األرض الفمسطينية المقدسة، فاالنتداب البريطاني عمى 
نما ليدؼ جعؿ فمسطيف المقدسة  فمسطيف لـ يكف ىدفو كما ىك معمف مصمحة الشعب الفمسطيني كا 

كطنان قىكمٌيان لمييكد عمى حساب األمة العربية كاإلسبلمية، كىذا اليدؼ جعؿ مف طبيعة  (أرض الميعاد)
السياسة العربية المحمية في فمسطيف كمف مؤسساتيا نماذج فريدة غريبة مختمفة مف حيث الشكؿ 

الخارجي كاألكصاؼ العامة عف الدكؿ الحديثة كالمعاصرة، كقد عرفنا في القسـ السابؽ أف الدبمكماسية 
الفمسطينية شاركت منطقة الحكار العربي في المؤسسات السياسية المشتركة، إال أف اختبلؼ المصير 
بيف فمسطيف كالعالـ العربي أدل إلى اختبلؼ التجربة السياسية فيما بعد، فحاؿ العرب بعد التحرر مف 

نشاء كطف قكمي لمييكد مثبلن ىناؾ فرؽ ما بيف  االستعمارغير حاؿ الفمسطينييف بعد كعد بمفكر كا 
مصير فمسطيف كاألردف كالعراؽ كجميعيا رزحت تحت االحتبلؿ البريطاني، كلكف مؤسسات األردف 
كالعراؽ السياسية تطكرت كتحسنت، فمثبلن سمحت بريطانيا بتنصيب أمير عربي في األردف كرضيت 

أما المؤسسات الفمسطينية فعمؿ البريطانيكف عمى إضعافيا كزكاليا، . ببقامة مؤسسة مجمس الكزراء
. (2)كبالمقابؿ عممكا عمى تقكية الككالة الييكدية منذ تأسيسيا لتككف جذكران لدكلة ككطف قكمي ييكدم

 
 
 
 

                                                 
127جُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص-1

زجُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٢ْجُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،ٝ؛80–76ك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،صزذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٢أؽالٍ-2

.128–126ك٢كِٓط٤ٖ،ص
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المطمب الاامس 
األوضاع القانونية في الشأن الفمسطيني 

 فقد العرب كالفمسطينيكف كؿ األسمحة القانكنية التي تنظـ شؤكف الببلد في فمسطيف، كقد بمغ 
ـ عندما كضعت بريطانيا صؾ االنتداب عمى فمسطيف ككافقت عميو عصبة 1922 تمكز 24ذركتو في 

ـ كىذه التعديبلت 1933 شباط 7ـ كفي 1923 أيار 4األمـ، ثـ بعد ذلؾ التعديبلت التي صدرت في 
كقد كرد في ىذه  (1)ـ، كما اعتبرت المرجع القانكني لمببلد1922اعتبرت مف الدستكر الصادر عاـ 

المراجع القانكنية ما يتعمؽ بالييكد كحدىـ كما يتعمؽ بالعرب كحدىـ، أم قاـ اإلنجميز بالتفريؽ بيف 
العرب السكاف األصمييف، كالييكد المياجريف إلى فمسطيف مف كؿ العالـ، كأىـ ما جاء في صؾ 

:  االنتداب فيما يتعمؽ بالييكد ما يمي
:  المادة الثانية

دارية كاقتصادية تكفؿ إنشاء      تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف جعؿ الببلد في أحكاؿ سياسية كا 
الكطف القكمي الييكدم، كما جاء في ديباجة ىذا الصؾ، كترقية أنظمة الحكـ الذاتي، كضماف الحقكؽ 

كىذه المادة كاضحة كتكفؿ . المدنية كالدينية لجميع سكاف فمسطيف بغض النظر عف األدياف كاألجناس
لمييكد تييئة األكضاع السياسية كاإلدارية كأنظمة الحكـ بيدؼ إنشاء الكطف القكمي الييكدم، كذلؾ 

.  بدعـ كقكة القانكف الذم جاء في نص صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف
: المادة الثالثة

إف ىذه .      يجب عمى الدكلة المنتدبة أف تنشط االستقبلؿ المحمي عمى قدر ما تسمح بو األحكاؿ
المادة غامضة بحيث ال يمكف تفسيرىا بدعكة إلى استقبلؿ العرب ألف اسميـ أم العرب لـ يرد ذكره 

كال بأم مادة مف ىذه المكاد مما يكحي كيؤكد عدـ اعتراؼ بريطانيا بالعرب كشعب يعيش عمى أرضو، 
بينما ذكر الييكد كشعب مظمكـ يريد العيش كالرجكع إلى أرض آبائو كأجداده، كبالتالي ىي تتحدث عف 

دكلة ال كطفو قكميو فحسب لمييكد، كىذا فيو مف اإلجحاؼ الشيء الكثير بحؽ الفمسطينييف، مع أف 
. المندكبيف السامييف كانكا ينكركف ىذا االدعاء مف جانب العرب

: المادة الرابعة
   يعترؼ بييئة ييكدية صالحة كييئة عمكمية لتشير كتعاكف في إدارة فمسطيف في الشؤكف االقتصادية 

كاالجتماعية كغير ذلؾ فيما يؤثر في إنشاء الكطف القكمي الييكدم كمصالح السكاف الييكد في 
كيعترؼ بأف الجمعية . فمسطيف، كتساعد كتشترؾ في جعؿ الببلد تحت سيطرة حككمتيا دائمان 

الصييكنية ىي ىذه الييئة المنصكص عمييا فيما تقدـ ما دامت الدكلة المنتدبة ترل أف نظاميا كتأليفيا 
كعمى الجمعية الصييكنية أف تتخذ ما يمـز مف تدابير بعد . يجعبلنيا صالحة كالئقة ليذا الغرض

استشارة الحككمة البريطانية لمحصكؿ عمى معرفة الذيف يبغكف المساعدة في إنشاء الكطف القكمي 
الييكدم، ىنا عمؿ االنتداب عمى جعؿ الجمعية الصييكنية طميقة اليديف لتمثؿ الييكد سياسيان، كجعمت 
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كأف تككف كيانان سياسيان في فمسطيف، كىذا الحؽ نزع مف شعب " صؾ االنتداب"ليا الحؽ بقكة القانكف 
.  (1)فمسطيف العرب السكاف األصمييف لؤلرض كىـ أيضان األكثرية

:  المادة السادسة
عمى حككمة فمسطيف مع كفالة عدـ إلحاؽ الضرر بحقكؽ جميع طكائؼ األىالي، أف تسيؿ ىجرة )   

الييكد إلى فمسطيف في أحكاؿ مناسبة، كتنشط باالتفاؽ مع الييئة الييكدية المشار إلييا في المادة 
الرابعة استقرار ييكدم في غير األراضي الزراعية كمف جممتيا األراضي المدكرة، كاألراضي البكر غير 

 (المطمكبة لؤلعماؿ العمكمية
   يترتب عمى ىذا القانكف تسييؿ كامؿ لميجرة الييكدية مف جميع أنحاء العالـ لبلستيطاف في فمسطيف 
كما، كينص عمى استمبلؾ الييكد ليذه األراضي، ككؿ ذلؾ ال يتـ إال بالتنسيؽ مع الجمعية الصييكنية 
حسب نص المادة الرابعة سابقة الذكر، أما دكف أف يحدث ضرر لغير الييكد فيذا غير منطقي ألف 

. الضرر حتمي
: المادة السابعة

يترتب عمى حككمة فمسطيف أف تسف قانكنان لمجنسية يتضمف نصكصان بتسييؿ حصكؿ الييكد الذيف )   
. (يتخذكف فمسطيف مقامان دائمان ليـ عمى الرعكية الفمسطينية

    في ىذا النص دعكة إلى إعطاء حؽ الحصكؿ عمى الجنسية ألم ييكدم كاف سكاء كاف مف أكركبا 
أك أمريكا كبالتالي حؽ المكاطنة، بينما أىميا األصميكف ال يعترؼ بيـ كسكاف ليذه الببلد عف طريؽ 

. تجاىميـ في المكاضيع المختمفة كالقرارات السياسية كغيرىا
: المادة الحادية عشرة

 (الجمعية الصييكنية)  كيجكز إلدارة الببلد أف تتفؽ مع الييئة الييكدية المذككرة في المادة الرابعة 
عمى أف تجرم أك تستثمر بشركط اإلنصاؼ كالعدؿ لؤلعماؿ كالمصالح العمكمية كترقي مرافؽ الببلد 
نما يشترط في ىذه االتفاقات أف ال تتجاكز  الطبيعية حيث ال تتكلى ىذه الحككمة األمكر بنفسيا، كا 

األرباح التي تكزعيا الييئة القائمة بالعمؿ المباشر أك غير المباشر فائدة معتدلة لرأس الماؿ، ككؿ ما 
. (يزيد عف ىذه الفائدة يستخدـ لما فيو نفع الببلد عمى الكجو الذم تكافؽ عميو حككمتيا

     إف ىذه الماده تكضح بما ال يدع مجاؿ لمشؾ أف القصد مف ىذه التشريعات إنما ىك الدفع نحك 
بناء الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف، كتجعؿ مف االقمية المياجرة تتحكـ باألكثرية أصحاب 

لذلؾ أستطيع القكؿ بأف البحث في تشريعات ىذا الصؾ عبثي كال يجدم نفعان، .    األرض األصمييف
حيث تـ استثناء العرب الفمسطينييف بصكرة كاممة، كقد سبؽ ىذا االستثناء استثناء آخر في كعد بمفكر 

. حيث لـ تذكر كممة العرب مطمقان 
    لذلؾ أستطيع القكؿ بأف البحث في تشريعات ىذا الصؾ عبثي كال يجدم نفعان، حيث تـ استثناء 
العرب الفمسطينييف بصكرة كاممة، كقد سبؽ ىذا االستثناء استثناء آخر في كعد بمفكر حيث لـ تذكر 
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فيعد نقطة إيجابية كلكف ىذا  (المجمس التشريعي)كممة العرب مطمقان، أما االعتراؼ بالسمطة التشريعية 
المجمس مسمكب الييبة كالصبلحيات، حيث يستطيع المندكب السامي تعييف عدد كبير مف أعضاء 

. المجمس مما يعني السيطرة عميو بشكؿ غير مسبكؽ
:  المادة الثامنة عشرة

لممجمس التشريعي الصبلحية كالسمطة في إصدار ما تدعك إليو الضركرة مف قكانيف مف أجؿ )   
السبلـ كالنظاـ كحسف إدارة الحكـ في فمسطيف دكف إخبلؿ بالسمطات المنكطة بجبللة أك المحتفظ لو 

، عمى أف تراعى في ذلؾ  .(1)بيا في ىذا المرسـك
 المقررة في أية تعميمات يصدرىا جبللتو بختمو كتكقيعو بشرط أف ال يصدر د دائمان الشركط كالقيك

قانكف مف شأنو أف يقيد الحرية التامة في العقيدة كحرية القياـ بشعائر العبادة عمى اختبلؼ أنكاعيا إال 
بمقدار ما قد يككف ضركريان لحفظ القانكف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كأف ال يصدر أم قانكف مف 
شأنو أف يميز بيف أىالي فمسطيف عمى أم كجو كاف عمى أساس العنصر أك المعتقد أك المغة، كال 

. (يجكز أف يصدر قانكف مناقض أك مخالؼ ألحكاـ صؾ االنتداب بكجو مف الكجكه 
 المتفحص ليذه المادة مف القانكف يجد أف المجمس مقيد بأحكاـ المندكب السامي، بؿ إف المندكب 

. السامي يممؾ مف الصبلحيات ما ال يممكيا المجمس التشريعي
: المادة الرابعة والعشرون

ال يعمؿ بأم قانكف ما لـ يكافؽ عميو المندكب السامي كيقترف بتكقيعو إيذانان بتمؾ المكافقة أك ما )    
. (لـ يقره جبللتو بمرسـك أك بكاسطة كزير

    في ىذه المادة يتبيف لنا أف المجمس التشريعي اليممؾ إصدار أم تشريع إال بما يتكافؽ كرغبة 
المندكب السامي أك جبللة ممؾ بريطانيا مما يعني عمميان أف المندكب السامي يشرع القكانيف بغطاء 

. عربي فمسطيني
:  المادة الاامسة والعشرون

لممندكب السامي أف يعمف مكافقتو أك عدـ مكافقتو عمى قانكف بمحض إرادتو مع مراعاة التعميمات )    
.  (الصادرة إليو بتكقيع جبللة الممؾ كختمو

    مف ىذه المادة كمف خبلؿ ممارسات االنتداب اتجاه المؤسسة العربية السياسية، نجد أف االنتداب 
يتحكـ بالتشريع الفمسطيني كما يحمك لو فتارة كاف يغمؽ ىذه المؤسسات كتارة يسحب اعترافو بيا، 
ىذىذا باإلضافة لممضايقات التي كانت تستيدؼ النكاب كىذا يعني أف ىذه المؤسسة لـ تكف مفيدة 

. (2)لمشعب الفمسطيني أبدان 

  

                                                 
.130جُكٞشذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص- 1

.131ك٢كِٓط٤ٖ،صزجُكٞش،ذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٢ْ- 2
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المطمب االول 
حكومة عموم فمسطين 

لـ تكف فمسطيف قبؿ االنتداب بمدان لو استقبلليتو السياسية فقد كاف ضمف الدكلة العثمانية كجزءان 
ال يتجزأ منيا، لذلؾ لـ يكف لديو مف القيادات السياسية ذات الخبرة إال القميؿ، كبعد الثكرة العربية 

الكبرل كالحرب العالمية الثانية كانت المفاجأة لمشعب الفمسطيني أف االنتداب البريطاني بدالن مف أف 
يساعده، كما ىك مقرر عمى االستقبلؿ كالحكـ الذاتي قد خانو كعمؿ مع المشركع الصييكني إلقامة 
كطف قكمي ييكدم عمى أرض فمسطيف، كلضعؼ التجربة الفمسطينية السياسية في ذلؾ الكقت كألف 
المجابية لبلنتداب كانت األكلى، كبسبب األكضاع القانكنية الجائرة، كؿ ذلؾ ساىـ في ضياع كثير 

.  (1)مف حقكؽ الشعب الفمسطيني
ـ ضد الييكد، كقد امتدت ىذه الحرب 1948 تدخمت الجيكش العربية لصالح الفمسطينييف عاـ 

عدة أشير انتيت بعدة ىدف كسيطر الييكد عمى ما يعرؼ اليكـ ببسرائيؿ أك أراضي فمسطيف المحتمة 
.  ـ1948عاـ 

نتج عف ىذه الحرب احتبلؿ الجزء األكبر مف فمسطيف كتقسيـ ما تبقى منيا إلى ما يعرؼ 
. بالضفة الغربية كضمت لؤلردف كقطاع غزة كضـ إلى مصر

ـ بدأ أكؿ تحرؾ سياسي في غزة لنصرة الشعب الفمسطيني، حيث 1948 تشريف األكؿ 1كفي 
 ضـ معظـ القيادات الفمسطينية –أطمؽ عميو المجمس الكطني الفمسطيني - عقد اجتماع فمسطيني 

كعمى رأسيـ الحاج أميف الحسيني، كصدر عف ىذا االجتماع إعبلف االستقبلؿ كالدستكر المؤقت 
. (2)كتشكيؿ حككمة عمـك فمسطيف

: كجاء في نص اإلعبلف
بناءن عمى الحؽ الطبيعي كالتاريخي لمشعب الفمسطيني في الحرية كاالستقبلؿ، ىذا الحؽ المقدس  " 

فبننا نحف أعضاء المجمس الكطني . الذم بذؿ في سبيمو سيؿ مف الدماء كقدـ مف أجمو أكـر الشيداء
الفمسطيني المنعقد في غزة ىاشـ نعمف ىذا اليـك الكاقع في الثامف كالعشريف مف ذم القعدة سنة 

ـ استقبلؿ فمسطيف كميا التي يحدىا شماالن سكريا كلبناف كشرقان 1948ة كفقان لتشريف األكؿ سنة 1367
قامة دكلة حرة  سكريا كشرؽ األردف، كغربان البحر األبيض المتكسط، كجنكبان مصر، استقبلالن تامان، كا 
ديمقراطية ذات سيادة يتمتع بيا المكاطنكف بحرياتيـ كحقكقيـ، كتسير ىي كشقيقاتيا الدكؿ العربية 
متآخية في بناء المجد العربي كخدمة الحضارة اإلنسانية، مستميميف في ذلؾ ركح األمة كتاريخيا 

 .(3)"عمى ما نقكؿ شييد-  تعالى–كاهلل . المجيد مصمميف عمى صيانة استقبللنا كالذكد عنو
ـ كانت في صالح تقكيض أم جيد فمسطيني 1948إف ممارسات االنتداب البريطاني قبؿ عاـ 

لبلستعداد لما بعد رحيؿ االنتداب البريطاني عف فمسطيف، كالسماح لمييكد باالستعداد بؿ كمدىـ بكؿ 
                                                 

135جُكٞشذ٤ح٣ٕٜٞٗغ،جُو٤حوجشٝجُٔإْٓحشج٤ُٓح٤ْسك٢كِٓط٤ٖ،ص- 1

.133ؽالٍجذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،صٝ؛134،صٗلٓٚجٍُٔؾغجُٓحذن- 2

.318ض٤ٓ٤ٍؾرحٌٙ،ضح٣ٌمكِٓط٤ٖ،ص- 3
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أنكاع السبلح كتقديـ كؿ أنكاع المساعدات المكصمة لنفس اليدؼ كىك ثقؿ كفة كميزاف القكة لصالح 
الييكد ضد العرب، كىذا أدل إلى سرعة الييكد في التحرؾ لصالح إقامة دكلتيـ كحمايتيا، عمى عكس 
ما حصؿ عند الفمسطينييف كلـ يستطيعكا عمؿ ما يمـز كلـ يستطيعكا حماية مشركعيـ في االستقبلؿ 

. (1)كىذا أدل إلى ضعؼ في الحراؾ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيني لفترة تالية
جاء تبمكر الفكر السياسي الفمسطيني مف صميـ الصراع المرير مع الحركة الصييكنية 

 بسبب تأثير الحركات القكمية العربية، كحضكر شعارات (2)االستيطانية كاالنتداب البريطاني عمى السكاء
الكحدة المصرية كاالشتراكية غاب لفترة حضكر حركة كطنية فمسطينية كفكر سياسي فمسطيني، كؿ 

ذلؾ نتيجة كلكج الفمسطينييف في الحركة القكمية العربية عمى اعتبار أنو بالكحدة العربية تحرر 
فمسطيف، كتحرير فمسطيف يؤدم إلى تعزيز الكحدة العربية، كقد كتب األستاذ أحمد صدقي 

كبدييي أف قكمية القضية ال تعني سمخ عرب فمسطيف منيا، كتجريدىـ مف مسؤكلية :.... الدجاني
 .(3)العمؿ ليا

إف أبرز سمات تمؾ المرحمة رفضيا لمتجزئة، كتمسكيا بالكحدة القكمية، ككحدة النضاؿ 
ألف أم انقساـ في الصؼ : "كشمكلية معركة التحرير، كقد كتب قسطنطيف زريؽ بيذا الخصكص فقاؿ

العربي يصرؼ االىتماـ عف قضية فمسطيف، كينزؿ القضية مف المرتبة األكلى، حيث يجب أف تككف، 
.  (4)"إلى المراتب الدنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.5-3ص،2ؼ،زػ٠ٓ٤جُٓل١ٍ،كِٓط٤ٖجُؼٍذ٤سذ٤ٖجالٗطىجخٝجُظ٢ٗٞ٤ٜ-1

.1951ّجٌُٔطرسجُؼظ٣ٍس،،43،ص4ؼٓكٔىؿٍز،جُكًٍسجُؼٍذ٤سجُكى٣ػسضح٣ٌمًًٍٝٓجشٝضؼ٤ِوحش،-2

.1969ّز،ٗؿِٞجُٔظ١ٍألٌٓطرٚج،جُوحٍٛز،1،ؽ307صك٢كِٓط٤ٖ،زقٔىطىه٢جُىؾح٢ٗ،ٖٓجُٔوحٝٓسئ٠ُجُػٌٞزجُشؼر٢أ-3

.1967ّوجٌجُؼُِِْٔال٤٣ٖ،،ذ٤ٍٝش،1،ؽ63صهٓط٘ط٣ٌَٖ٤ن،ٓؼ٠٘جٌُ٘رسٓؿىوجً،- 4
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المطمب الثاني 
النظام المؤقت لحكومة عموم فمسطين 

مف خبلؿ النظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف أستطيع القكؿ أف الفمسطينييف استطاعكا  
تككيف جياز أضفكا عميو الشرعية لتمثيميـ في داخؿ فمسطيف كفي خارجيا، كأصبح ىذا الجياز يمارس 
التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني لصالح الشعب الفمسطيني في ذلؾ الكقت، كأستطيع القكؿ بأف ىذه أكؿ 
تجربة لمفمسطينييف بيذا الخصكص، ككانت أكؿ خطكة نحك التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني المستقؿ 

:  كفي ما يمي النظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف
. يعرؼ ىذا النظاـ بالنظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف (1)المادة 
تتألؼ حككمة عمـك فمسطيف بمكجب ىذا النظاـ مف مجمس كطني كمجمس كزراء كمجمس  (2)المادة 

. أعمى
 نكع ايظؿ ىذا النظاـ معمكالن بو حتى تقكـ جمعية تأسيسية تضع دستكر الببلد كتختار لو (3)المادة 

.  كالمجمس الكطني ىك الذم يختار مكعد االنتخابات لمجمعية التأسيسية. الحكـ
يتألؼ المجمس الكطني مف مندكبي الييئات التمثيمية في فمسطيف كىـ الذيف كجيت الدعكة  (4)المادة 

إلييـ لحضكر االجتماع األكؿ، عمى أنو يحؽ لمجمس الكزراء في حالة كفاة أك استقالة أحد 
أعضائو أك أسقطت عضكيتو أف يرشح بدالن منو عضكان تراعى فيو صفتو التمثيمية، عمى أف 

ذا لـ يحصؿ نصاب األكثرية فبف االجتماع يتأجؿ   ساعة 24يصدؽ المجمس ىذا الترشيح، كا 
. كيتألؼ النصاب عندئذ مف الحضكر ميما كاف عددىـ

يتألؼ المجمس األعمى عندئذ مف رئيس المجمس الكطني رئيسان كعضكية كؿ مف رئيس  (5)المادة 
. مجمس الكزراء كرئيس المحكمة العميا

يعقد المجمس الكطني كؿ ستة أشير مرة كيحؽ لمرئيس أف يدعك المجمس لبلنعقاد بصكرة  (6)المادة 
ذا طمب خطيان خمسكف عضكان مف أعضائو مف رئيسو  استثنائية باإلضافة إلى دكراتة العادية، كا 

عقد جمسة استثنائية فعمى الرئيس أف يدعك المجمس لبلجتماع في المكاف الذم يعينو خبلؿ 
. أسبكع مف تقديـ الطمب

الرئيس كنائبا الرئيس كأمينا السر الذيف ينتخبييـ المجمس يؤلفكف مكتب المجمس الكطني،  (7)المادة 
. كيستمر ىذا المكتب في أعمالو ما داـ المجمس قائمان 

جيازان شرعيان لممارسة جميع السمطات التشريعية كالقضائية ( حككمة عمـك فمسطيف)تعتبر  (8)المادة 
كالتنفيذية كفؽ نصكص ىذا النظاـ في جميع فمسطيف بكامؿ حدكدىا كما كانت قبؿ انتياء 

ـ، كيمارس القضاء صبلحياتو مستقبلن استقبلالن 1948 أيار عاـ 15االنتداب البريطاني في 
. تامان عف السمطة التشريعية كالتنفيذية، كيؤمف استقبللو بمكجب قانكف خاص

الكزارة ىي السمطة التنفيذية لمحككمة كتستمد سمطتيا مف المجمس الكطني كفقان ليذا النظاـ  (9)المادة 
. كتستمر في أعماليا ما دامت حائزة عمى ثقتو. كتككف مسؤكلة أمامو
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في حالة استقالة الكزارة تقدـ االستقالة إلى رئيس المجمس، كبعد قبكليا مف المجمس  (10)المادة 
. األعمى يكمؼ الرئيس مف يرل فيو الكفاءة لتأليؼ كزارة جديدة

جميع االتفاقيات الدكلية كالمعاىدات السياسية أك القركض المالية كجميع االمتيازات  (11)المادة 
االقتصادية كغيرىا التي تعقدىا الكزارة تصبح نافذة المفعكؿ بعد الحصكؿ عمى مكافقة المجمس 
الكطني، كيفكض المجمس الكطني الكزارة بعقد القركض المالية الضركرية لتسيير دفة الحكـ 

.  كاعتبارىا نافذة فكر عقدىامكتنظيـ النضاؿ الكطف
 إقرار أك رفض مشاريع مالسمطة التشريعية تنحصر في المجمس الكطني الذم لو الحؽ ؼ (12)المادة 

القكانيف التي تعرض عميو مف مجمس الكزراء، عمى أف يحؽ لمكزارة أف تسف جميع المراسيـ 
كالقكانيف كاألنظمة كاألكامر المتعمقة بالمجيكد الحربي، كقانكف الطكارلء دكف الرجكع بيا إلى 

المجمس إذا لـ يكف منعقدان، عمى أف تعرض ىذه المراسيـ كالقكانيف عمى المجمس في أكؿ 
. جمسة يعقدىا

قرارىا  (13)المادة  إف حؽ تحضير القكانيف كاألنظمة كتقديميا إلى المجمس الكطني لمناقشتيا كا 
ينحصر في مجمس الكزراء، عمى أف يحؽ ألم عضك مف أعضاء المجمس الكطني أف يتقدـ 
لمجمس الكزراء عف طريؽ مكتب المجمس الكطني بأم مشركع قانكف أك نظاـ يرغب في أف 

ذا رفض مجمس الكزراء عرض ىذا القانكف عمى المجمس الكطني كطمب ثبلثكف  يقره المجمس كا 
عضكان مف أعضاء المجمس المذككر النظر في المشركع، فعمى رئيس المجمس أف يطرح ىذا 

. المشركع لممناقشة
مدينة القدس ىي عاصمة الحككمة كيحؽ لمكزراء بمكافقة رئيس المجمس الكطني اختيار  (14)المادة 

. مركز آخر لمحككمة
يؤلؼ مجمس الدفاع الكطني مف رئيس المجمس الكطني كرئيس الكزراء ككزير الدفاع  (15)المادة 

الكطني، كيككف مف االختصاص المطمؽ ليذا لمجمس اتخاذ جميع الكسائؿ لمدفاع عف 
. فمسطيف ككحدتيا بكامؿ حدكدىا كا  قرار السمـ كالطمأنينة فييا

: يمارس المجمس األعمى سمطاتو التالية (16)المادة 
.  قبكؿ استقالة الكزير -1
 . العفك عف المحككميف كتصديؽ أك تبديؿ عقكبة اإلعداـ الصادرة مف رئيس المحكمة العميا -2

 .األمر بتنفيذ القكانيف المصدؽ عمييا مف المجمس الكطني كالمقدمة مف مجمس الكزراء -3

 .قبكؿ أكراؽ اعتماد الدكؿ العربية كاألجنبية -4

يصبح ىذا النظاـ معمكالن بو بعد تصديؽ المجمس الكطني عميو كليذا المجمس الحؽ في  (17)المادة 
. (1)تعديمو أك استبدالو كفقان لممصمحة الكطنية العامة بأكثرية ثمثي الحاضريف في جمسة قانكنية

. كقد كافؽ المجمس الكطني عمى تشكيؿ حككمة لعمـك فمسطيف برئاسة أحمد حممي
                                                 

.134ؽالٍأذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،ص- 1
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حتى الحرب العالمية األكلى كانت الدكلة العثمانية اإلسبلمية مسيطرة عمى الكضع السياسي 
كتحكـ كؿ فمسطيف، باسطةن سيادتيا عمى العالـ اإلسبلمي، كبعد ذلؾ انيارت الدكلة العثمانية ككانت 
فمسطيف مف نصيب االستعمار البريطاني، حيث تـ تقسيـ العالـ العربي كاإلسبلمي بيف دكؿ أكركبا 

تمزيؽ الدكلة العثمانية إلى دكيبلت  (أكركبا)التي انتصرت بالحرب، كقد كانت أىـ أىداؼ الغرب 
معانان ليذه السيطرة كافقت بريطانيا عمى إنشاء كطف قكمي لمييكد في  صغيرة يسيؿ السيطرة عمييا، كا 
فمسطيف عرؼ بكعد بمفكر، كذلؾ حتى يبقى ىذا الجسـ الغريب في قمب الكطف العربي كاإلسبلمي 

مانعان ألم كحدة كأم تجمع لمعرب كالمسمميف بيدؼ تحقيؽ مصالح الغرب كنيب ثركات العرب ألطكؿ 
فترة زمنية ممكنة كقد قامت بريطانيا بتنفيذ ىذا المخطط عمى أرض فمسطيف، كدعمت ذلؾ بتشريعات 

. (1)قانكنية ظالمة لصالح ىذا المشركع عرؼ بصؾ االنتداب
مف ىنا بدأ الجياد الفمسطيني لمدفاع عف أرضو ككرامتو بالدبمكماسية السممية تارة كبالعمؿ 

العسكرم الذم كاف محدكدان بسبب تفكؽ بريطانيا ككذلؾ العصابات الصييكنية التي كانت تتمقى الدعـ 
. غير المحدكد مف بريطانيا كدكؿ الحمفاء تارة أخرل

بعد استعراض بنكد صؾ االنتداب البريطاني كقرار عصبة األمـ بيذا الخصكص نجد أف 
عصبة األمـ أقرت شرعية اليجرة الييكدية كمنح المياجريف جنسية فمسطينية دكف أم عائؽ، كأقرت 

كذلؾ قياـ كطف قكمي ييكدم في فمسطيف كاعترفت بالككالة الييكدية كصبلحيتيا في فمسطيف، كجعمت 
المغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية في فمسطيف، كلـ يتضمف ىذا الصؾ حتى ذكر كممة كاحدة 

. تبيف أم حؽ لمعرب الفمسطينييف أك أم شيء يستندكف عميو إلدارة ببلدىـ
باإلضافة إلى الظمـ الكاضح عمؿ ىذا الصؾ البريطاني الصييكني في جكىره عمى رفع 

.  الغطاء القانكني عف أم كفاح أك جياد قد يقكـ بو الفمسطينيكف دفاعان عف ببلدىـ
    كمف ىنا أستطيع القكؿ أف العمؿ العسكرم ضد بناء كطف قكمي لمييكد قد حرمو القانكف الدكلي 

ـ، كبتحميؿ بنكد كنصكص صؾ 1922في ذلؾ الكقت بمكجب قرار عصبة األمـ كصؾ االنتداب عاـ 
االنتداب الكاردة في ىامش ىذه الصفحة أستطيع القكؿ أف عصبة األمـ أرادت مف شرعنة صؾ 

. االنتداب تحريـ العمؿ الدبمكماسي كالعسكرم الذم يعمؿ ضد إقامة كطف قكمي ييكدم
 

                                                 
28ًٛججُظيك٣٢وغٝ.ٝجُظ٤ٗٞ٤ٜسٝوٍٝجُكِلحءجّذٔٞجكوسذ٣ٍطح1922٢ٗطيجالٗطىجخػ٠ِكِٓط٤ٖأهٍٙٓؿِّػظرسجألْٓػحّ-1

-:ججُظييأْٛذ٘ٞوُٙٝٔ٘طىذسػ٠ِكِٓط٤ٖجُٔكطِسأٝجٓحوزٝٓٓإ٤ُٝسض٘ل٤ًٖٙٓٗظ٤دذ٣ٍطح٤ٗح

هطظحو٣حًٝضؼٖٔئٗشحءجُٞؽٖجُو٢ٓٞج٤ُٜٞو١جوج٣ٌحًٝئجُىُٝٚجُٔ٘طىذسٓٓإُٝسػٖكِٓط٤ٖ-1

؟...وجٌزكِٓط٤ٖك٢جُشإٕٝجالهطظحو٣سٝجالؾطٔحػ٤سٝؿ٤ٍيُيئجالػطٍجفذًٞحُس٣ٜٞو٣سإلْىجءجُٔشٌٞزٝجُٔؼٞٗسئ٠ُ-2

.ض٤َٜٓٛؿٍزج٤ُٜٞوئ٠ُكِٓط٤ٖ-3

.ض٤َٜٓجًطٓحخجُؿ٤ٓ٘س٤ُِٜٞوجُٜٔحؾ٣ٍٖ-4

.ٗؿ٣ُ٤ِسٝجُؼر٣ٍسُـحش٤ٌْٔسك٢كِٓط٤ٖإلجػطرحٌجُؼٍذ٤سٝج-5

.ػٔحٕق٣ٍسجُؼرحوجشذحألٓحًٖجُٔوىْسُؿ٤ٔغجُؿٜحش-6
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المطمب األول 
مشروعيةالنضال الفمسطيني في الفقو اإلسالمي 

.  مشروعيتو في القرآن الكريم: أوالً 
 ڈپپپٹٹٹپٱڦڦڦڦٹٹڈ

، كقد كاف الشعب الفمسطيني منذ أف قتؿ أبناؤه كشيردكا (1)
ـ، 1967ـ كالتي احتمت عاـ 1948مف ديارىـ يتحينكف الفرصة السترداد أرضيـ التي احتمت عاـ 

حتى يتمكنكا مف العكدة إلى ديارىـ التي طردكا منيا عمى يد ييكد مستبشريف بنصر اهلل سبحانو 
. كتعالى، كحتى يشفكا صدكرىـ ممف اغتصب أرضيـ ظممان كعدكانان 

كمف ثـ لـ يشأ أف يترؾ المؤمنيف لمفتنة، إال ريثما يستعدكف :" يقكؿ سيد قطب مفسران ىذه اآلية
 . (2) "لممقاكمة، كيتييأكف لمدفاع، كيتمكنكف مف كسائؿ الجياد، كعندئذ أذف ليـ في القتاؿ لرد العدكاف

 ڈٹٹٹڤٹڤٿٿٿٿڤٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤٹٹڈك
(3).  

قاتمكىـ يجعمكـ اهلل ستار قدرتو، كأداة مشيئتو، فيعذبيـ بأيديكـ كيخزىـ : " يقكؿ سيد قطب
باليزيمة كىـ يتخايمكف بالقكة، كينصركـ عمييـ كيشؼ صدكر جماعة مف المؤمنيف ممف آذاىـ كشردىـ 

.  (4)المشرككف
 ڈپپٹٹٹٹڤڤڤڤٿٿٿٿٹٹڈ

(5). 
نما ىك الجياد كمبلقاة الببلء، : "     يقكؿ سيد قطب إنما ىي التجربة الكاقعية، كاالمتحاف العممي، كا 

 .(6)"ثـ الصبر عمى تكاليؼ الجياد، كعمى معاناة الببلء
يقاع الظمـ عمى أىميا      كىناؾ آيات أخرل تحفز عمى جياد الييكد بسبب احتبلليـ فمسطيف كا 

خراجيـ منيا بدكف كجو حؽ . كا 
كىذه اآليات تأمر المسمميف بقتاؿ المعتدم عمى األرض كالعرض كسفؾ دماء المسمميف كغير 

المسمميف مف سكاف فمسطيف، كبناءن عمى ذلؾ فبف قتاؿ الييكد مشركع في الفقو اإلسبلمي بؿ مأمكر بو 
.  السترداد الحقكؽ كردىا ألصحابيا- سبحانو كتعالى- مف اهلل

 
 
 

. مشروعيتو في السنة النبوية: ثانياً 

                                                 
"39"جُكؽ،آ٣سٌْٞز- 1

.1987ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُشٍٝم،14،ؽ2424،ص4هطد،٤ْى،ك٢ظالٍجُوٍإٓ،ؼ- 2

"15-14"جُطٞذس،آ٣سٌْٞز- 3

.1612،ص3هطد،٤ْى،ك٢ظالٍجُوٍإٓ،ؼ- 4

".142"آٍػٍٔجٕ،آ٣سٌْٞز- 5

.483،ص1هطد٤ْى،ك٢ظالٍجُوٍإٓ،ؼ- 6
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العمؿ العسكرم كحؿ لكثير مف قضايا المسمميف كمنيا معركة بدر كفتح مكة - -  لقد استخدـ النبي
كتركتـ الجيادى سمط اهللي إذا تبايعتـ بالعينة كأخذتـ أذناب البقر كرضيتـ بالزرع )- - كقاؿ .المكرمة

 . (1)(عميكـ ذيال الى يىٍنًزعيوي حتى ترجعكا إلى ديًنكـ
إف أصح ما دلت عميو األحاديث كاألخبار أف بدء مشركعية القتاؿ إنما كاف بعد اليجرة، كلقد كضعت 

إلى - - ىذه المشركعية مكضع التنفيذ في شير صفر عمى رأس اثني عشر شيران مف ىجرتو
  .(2)المدينة

عدة غزكات كانت دفاعان عف أرض المدينة المنكرة كعمى رأسيا غزكة الخندؽ، كقد  -  –كقد خاض 
عمى تأكيد مشركعية القتاؿ بؿ كجكبو في  -- قاتؿ بيديو الكريمتيف في أكثر مف معركة، كعمؿ 

. حالة غزك األعداء ألراضي المسمميف
مف ىنا أستطيع القكؿ بأف القتاؿ ضد إسرائيؿ كاجب عمى كؿ المسمميف خاصة األقرب مف 
الناحية الجغرافية ألرض فمسطيف، كأف ما تقـك بو منظمة التحرير الفمسطينية كالفصائؿ الفمسطينية 

ثالثًا . األخرل مف قتاؿ إلسرائيؿ ىك مشركع في الفقو اإلسبلمي بؿ مأمكر بو مف اهلل سبحانو كتعالى
: مشروعيتة من المعقول

لقد أثبتت األحداث التاريخية عمى مر العصكر بأنو ال يمكف دحر االحتبلؿ مف أرض احتميا 
إال بالقتاؿ كالجياد كالصبر كالتضحية، كلـ يذكر لنا التاريخ بأف ىناؾ احتبلؿ خرج مف أرض احتميا 
إال بالقتاؿ، كاالحتبلؿ اإلسرائيمي ينطبؽ عميو مف سنف الحياة ما ينطبؽ عمى أم احتبلؿ آخر، كليس 

مف المعقكؿ أف يخرج ىذا االحتبلؿ دكف أف يجد مف القتاؿ كالخسائر ما يدفعو عمى التسميـ بحؽ 
.  السكاف الفمسطينييف كيخرج مف أرضيـ

 

                                                 
، رقم 274/ 3، كتاب اإلجيارة ،  باب النهي عن العينة ،حممد حميي الدين:  حتقيقْٖ٘أذ٢وجٝو،, سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزديأذٞوجٝو،-1

.42، ص 1ج   ، مكتبة املعارف،  واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين وأشار إليو بلفظ صحيح،3464
.1999ّٝجُط٣َٞغ،وجٌجُٓالُِّطرحػسٝجُ٘شٍ،جُوحٍٛز،6،ؽ173–155جُرٞؽ٢،ٓكٔىْؼ٤ىٌٓؼحٕ،كوٚج٤ٍُٓزجُ٘ر٣ٞس،ص-2
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المطمب الثاني 
مشروعية النضال الفمسطيني في القانون الدولي 

أقرت المكاثيؽ الدكلية مشركعية كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كممارسة كؿ الطرؽ 
كقد أقرت الجمعية . الممكنة لتحقيؽ أىدافيا ضد االستعمار بجميع أشكالو بما في ذلؾ الحؿ العسكرم

ـ كضع حد نيائي لبلستعمار بجميع أشكالو مما يعني مشركعية 1960العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 
الكفاح المسمح إلنياء االستعمار، حيث يحؽ لمشعب المستعمر أف يككف المنظمات المسمحة لتحقيؽ 

. ىدفو
كبما أف الشعب الفمسطيني مستعمىر مف قبؿ االحتبلؿ الصييكني، فبف جميع الطرؽ التي تكصمو 
نياء االستعمار كحقو في تقرير مصيره مباحة لو كتعتبر شرعية حسب القانكف الدكلي  لتحقيؽ أىدافو كا 

: مستنديف إلى األسس التالية
مف ميثاؽ األمـ المتحدة، حيث أقر بيما حؽ كؿ الشعكب في  (55)كرقـ  (1) كفقان لممادتيف رقـ 

كبما أف الشعب الفمسطيني يرزح تحت . التحرر مف االستعمار كحقو في تقرير مصيره
االستعمار فمف حقو استخداـ كؿ ما ىك متاح لو دكف أم اسستثناء ألم خيار لتحقيؽ حريتو 

. كحقو في تقرير مصيره
يعتبر ذلؾ خرقان كمخالفان لمقانكف الدكلي المعمكؿ بو . بما أف الشعب الفمسطيني احتمت أرضو بالقكة

مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة كالتي تنص عمى أف كؿ أعضاء ىيئة  (4)فقرة  (2)طبقان لممادة 
األمـ يمتنعكف عف استخداـ القكة في عبلقاتيـ الدكلية، أك استخداميا ضد أم أراًض ألم 

 .دكلة

 ـ، ككذا الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في عاـ 1974اقرت جامعة الدكؿ العربية في الرباط عاـ 
 .(1) ..... ـ مشركعية نضاؿ منظمة التحرير الفمسطينية كمشركعية دعمو1974

مف ميثاؽ األمـ المتحدة فبف منظمة التحرير كالشعب الفمسطيني في حالة دفاع عف  (51)كفقان لممادة 
 .النفس، ككؿ ما تقـك بو منظمة التحرير مشركع في القانكف الدكلي

مف اإلعبلف العالمي حكؿ  (1)أقرت األمـ المتحدة حؽ تقرير المصير لكؿ الشعكب كفقان لممادة 
 .الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

أكسبت ىذه الشرعية الدكلية منظمة التحرير الفمسطينية حرية الحركة عمى الصعيد الدبمكماسي السممي 
. أك عمى الصعيد العسكرم بيدؼ تحرير فمسطيف مف االحتبلؿ اإلسرائيمي

 
 
 

 
                                                 

.1992ّ،ٓطرؼسوجٌجُطوىّ،ٌْٓٞٞ،1،ؽ69نحُىػ٣ٍوحش،ٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سٝجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝس،ص- 1
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الفصل الثالث  

 
إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية وطبيعة التمثيل الدبموماسي لدييا 

: وفيو ثالثة مباحث
 

. إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومشروعيتو: المبحث األول
تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية مع الدول : المبحث الثاني

. األارى
طبيعة التمثيل الدبموماسي الفمسطيني ومشروعيتو في الفقو : المبحث الثالث

. اإلسالمي والقانون
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المبحث األول 
إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومشروعيتو 

 
وفيو ثالثة مطالب 

 
. إنشاء منظمةالتحرير الفمسطينية: المطمب األول
مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في الفقو اإلسالمي : المطمب الثاني
. مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في القانون الدولي: المطمب الثالث
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المطمب األول 
إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية 

ـ اتخذ مجمس الجامعة العربية في دكرتو األربعيف قراران كمؼ 1963في شير أيمكؿ عاـ 
 اجتماعات الجامعة مـ تمثيؿ الفمسطينييف ؼ1908بمكجبو المحامي أحمد الشقيرم كىك مف مكاليد عكا 

 الشعب ـالعربية، كعمؿ العرب في مؤتمر القمة األكؿ الذم عقد في القاىرة عمى اتخاذ قرار بتنظي
الفمسطيني، كتمكينو مف تقرير مصيره بنفسو، كقد القى ذلؾ تأييدان مف معظـ الفمسطينييف في ذلؾ الكقت 

. عمى مستكل األفراد ك المنظمات
ـ عقد المؤتمر العربي الفمسطيني األكؿ في القدس بقيادة أحمد الشقيرم، 1964كفي العاـ 

كأعمف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية، ككضع الميثاؽ القكمي الفمسطيني، الذم تـ تعديمو بعد ذلؾ 
كأصبح اسمو الميثاؽ الكطني الفمسطيني، ككاف ذلؾ بجيد بذلتو حركة فتح بيذا الخصكص  

ـ، ككانت 1948    إف عقد المؤتمر الفمسطيني األكؿ في القدس ىك األكؿ مف نكعو بعد نكبة عاـ 
ـ حيث تـ عقد ثبلث جمسات عمؿ سبقتيا 1964 - 6-2 إلى 5-28االجتماعات في الفترة ما بيف 

الجمسة االفتتاحية، كقد تـ انتخاب أحمد الشقيرم رئيسان لو، ككبلن مف حكمت المصرم كحيدر عبد الشافي 
.  (1)كنقكال الدر نكابان لمرئيس، كعبد الرحمف السكسؾ أمينان عامان 

: البياف التالي(المؤتمر)    كقد أصدر االجتماع 
إيمانان بحؽ الشعب العربي الفمسطيني في كطنو المقدس فمسطيف، كتأكيدان لحتمية معركة تحرير الجزء " 

مكاناتو كقكا صراره عمى إبراز كيانو الثكرم الفعاؿ كتعبئة طاقاتو كا   المادية قالمغتصب منو كعزمو كا 
كالعسكرية كالركحية، كتحقيقان ألمنية أصيمة مف أماني األمة العربية ممثمة في جامعة الدكؿ العربية كمؤتمر 

-28القمة األكؿ، نعمف بعد االتكاؿ عمى اهلل باسـ المؤتمر العربي الفمسطيني األكؿ المنعقد في القدس في 
: ـ1964- 5
قياـ منظمة التحرير الفمسطينية قيادة معبئة لقكل الشعب العربي الفمسطيني لخكض معركة التحرير،  -1

. كدرعان لحقكؽ شعب فمسطيف كأمانيو، كطريقان لمنصر
 . بندان 29المصادقة عمى الميثاؽ القكمي لمنظمة التحرير الفمسطينية كعدد بنكده  -2

 بندان كالئحتو الداخمية لممجمس الكطني كالصندكؽ 31المصادقة عمى النظاـ األساسي كعدد بنكده  -3
 .القكمي الفمسطيني

 15انتخاب السيد أحمد الشقيرم رئيسان لمجنة التنفيذية كتكميفو باختيار أعضاء المجنة التنفيذية كعددىـ  -4
 .عضكان 

  .(2) (المجمس الكطني األكؿ لمنظمة التحرير) عضكان 397يصبح المؤتمر بكامؿ أعضائو  -5

 

                                                 
ًٍُٓجُٔؼِٞٓحشجُٞؽ٢٘جُلِٓط٢٘٤ٖٓنالٍٓٞهؼٚٝ؛138أذٞػل٤لس،ؽالٍ،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،ص-1

http: // www. pnic. gov. ps / arapic / gover/plo - htmlػ٠ِجالٗطٍٗص،

.139أذٞػل٤لس،ؽالٍ،جُىذِٞٓح٤ْسٝجإلْطٍجض٤ؿ٤سجُلِٓط٤٘٤س،ص-2
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المطمب الثاني 
مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في الفقو اإلسالمي 

بعد - -مف خبلؿ السيرة النبكية كتحميؿ الفترة المكية حتى صمح الحديبية، نجد أف الرسكؿ 
نزكؿ الكحي عميو بدأ يدعك أىؿ مكة لئلسبلـ كقد ككف نكاةن صمبة مف المؤمنيف بدعكتو في مكة كقد مرت 

: دعكتو بعدة مراحؿ كسمات نستطيع مف خبلؿ دراسة ىذه المراحؿ كتحميميا أف نحدد معالميا
: مرحمة سرية الدعوة وسرية التنظيم: أوالً 

  بدأت ىذه المرحمة مف بدء نزكؿ الكحي في غار حراء مع بداية البعثة، كانتيت بعد ثبلثة أعكاـ حيف 
 ڈۇئۇئوئوئەئەئائائىىېۋۅۅىىېېېٹٹڈ

ڈڤڤڤڤٿٿٿٹٹڈ ك (1)
(2)

  
تنظيمان أك نكاة صمبة تصمح - -أنشأ الرسكؿ - سبحانو كتعالى-     كفي ىذه المرحمة كبأمر مف اهلل 

بعدىا أف تككف األساس لتنظيـ قكم أكبر، ثـ بعد ذلؾ أمة قائمة بذاتيا، مف خبلؿ ىذه المرحمة التي نزؿ 
 ڈٜٛےےۓۓٹڈفييا قرآف كأمر اهلل ببدايتيا بقكلو

(3) 
 ڈڤڤڤڤٿٿٿٹٹڈ- معمنان انتياء ىذه المرحمة - جؿ كعمى - إلى قكلو 

- -  كقد قاـ النبي.(4)
.  (5)ببدارتيا كاإلشراؼ عمييا

إف تككيف تنظيـ سرم ييدؼ إلى العمؿ لصالح األمة كالجياد في سبيؿ اهلل ىك عمؿ مشركع، 
بو كبيف متى يبدأ ككيؼ ينتيي ككذلؾ األىداؼ التي يجب أف يسعى - سبحانو كتعالى - بؿ أمر اهلل 

. لتحقيقيا
: كقد كاف ليذه المرحمة عدة أىداؼ أىميا

:  التركيز عمى بناء العقيدة- 1
    في ىذه المرحمة كانت العقيدة اإلسبلمية غريبة، كالعقيدة الكثنية ىي السائدة، لذلؾ كاف ال بد مف 

التركيز عمى العقيدة اإلسبلمية كبناء العقيدة السميمة التي تنبثؽ عنيا العبادة الصحيحة كالسمكؾ السكم، 
ككممة اإليماف ىي التي اختارىا . كىي تضمف في نفس الكقت الثبات عمى الحؽ، كتحميؿ التضحيات

اإلسبلـ لمداللة عمى العقيدة، كلكال االىتماـ بالعقيدة لما نجح المسممكف في تحقيؽ أىدافيـ، كمف ضمنيا 
. (6)قياـ الدكلة اإلسبلمية، كدعكة جميع الناس لئلسبلـ

 
 
: بناء النواة الصمبة- 2

                                                 
".51"ٌْٞزجألٗؼحّ،آ٣س- 1

".94"،آ٣سجُكؿٌٍْٞز- 2

".2-1"جُٔىغٍ،آ٣سٌْٞز- 3

".94"ٌْٞزجُكؿٍ،آ٣س- 4

.30جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص- 5

.30،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ- 6



 64 

    ىؤالء الرجاؿ الذيف دخمكا في اإلسبلـ في ىذه المرحمة لـ يدخمكه ألىداؼ دنيكية أك شخصية، حيث 
امتازت ىذه المرحمة بكثرة التضحيات الشخصية كال مغانـ دنيكية يحصؿ عمييا المسمـ، كالدليؿ عمى ذلؾ 
أنو لـ يرتد أحد عف دينو عندما اشتدت المحف كضاقت بيـ السبؿ، كىذه النكاة ىي التي حممت فيما بعد 

ال تسبكا أصحابي ، فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد - " - الدعكة اإلسبلمية في األرض، كقد قاؿ النبي 
 . (1)"ذىبان ما بمغ مد أحدىـ ، كال نصيفو

 : المعايشة بين المسممين وغيرىم في المجتمع الجاىمي -3

، فكانت الفكرة  -- حافظ المسممكف عمى الحد األدنى مف المعايشة مع غيرىـ بناءن عمى أكامر الرسكؿ
كلـ تظير أم مخالفة بيف . كالدعكة غير معمنة إال لمف يرجى انضمامو ليذا التجمع اإلسبلمي القائـ

المسمميف كغيرىـ إال في الحاالت االضطرارية القاىرة، فبل بد مف المحافظة عمى السرية التامة لمتنظيـ 
 .(2) كالفكرة

: ثانيًا مرحمة الجير بالدعوة 
، كأكؿ ما فعمو " فاصدع بما تؤمر كأعرض عف المشركيف: " كبدأت ىذه المرحمة بعد نزكؿ قكلو تعالى 

دعكتو المقربيف إليو مف قريش، كالقبائؿ العربية التي كانت تأتي لزيارة -  صمى اهلل عمية كسمـ–الرسكؿ 
البيت الحراـ، فينا نرل أف التنظيـ تحكؿ عف األسمكب السرم في الدعكة إلى األسمكب العمني بناءن عمى 

. تكجيو رباني
: بناء عمى ما تقدم أقول ما يمي

أقاـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تنظيمان سريان ثـ عمنيان في مكة المكرمة لمدفاع عف حقكؽ المسمميف - 1
تشريع فيك ىنا أجاز عمؿ منظمات - صمى اهلل عميو كسمـ - كحرية الدعكة، كبما أف أعماؿ الرسكؿ 

. إقميمية أك دكلية لمدفاع عف الحقكؽ المسمكبة
. (3)كقد كاف لمتنظيـ الذم أقامو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عبلقات محمية كخارجية أك دكلية- 2

    دعـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التنظيـ الذم أقامو الصحابي الجميؿ أبك بصير دعمان سياسيان، كىذا 
 .(4)الدعـ بمثابة شرعنة إلقامة المنظمات لمدفاع عف الحقكؽ المسمكبة

    يمكف القكؿ إف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية مشركع في الفقو اإلسبلمي كلكف ىناؾ مأخذ شرعي 
عمييا حيث أف منظمة التحرير الفمسطينية ليس ليا مصدر تشريع ثابت بمعنى أف مصادر التشريع التي 

. (5 )تأخذ منيا قكانينيا غير كاضحة أك معمف عنيا
 

                                                 
,وجٌجُكى٣ع,جُوحٍٛز,1649ٌهْجُكى٣ع,ذحخضك٣ٍْْدجُظكحذس,563ص,جُِإُإٝجٍُٔؾحٕك٤ٔحجضلنػ٤ِٚجُش٤هحٕجُرهح١ٌِْٝٓٓ-1

،ٝك٤ٚجذ٤ُٜٖؼسٝقى٣ػٚقٖٓٝذو٤س528،ص11جُرٍٛحٕك١ٌٞ،ًُ٘جُؼٔحٍ،ػالءجُى٣ٖػ٢ِجُٔطو٢ذٖقٓحّجُى٣ٖجُٜ٘ى١،ؼ,2003ّ

.ٌؾحٌُٚؾحٍطك٤ف؛ٓكٔىكإجوػرىجُرحه٢

30ُ٘ر٣ٞس،صججُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍز- 2

.20–18جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-3

طككٚ,495–494ص,10ؼ,ًُ٘جُؼٔحٍك٢ْٖ٘جألهٞجٍٝجألكؼحٍ,ػالءجُى٣ٖػ٢ِجُٔطو٢ذٖقٓحّجُى٣ٖجُٜ٘ى١جُرٍٛحٕك١ٌٞ-4

.1989ّذ٤ٍٝش,ٓإْٓسجٍُْحُس,جُش٤مذ١ٌٍق٤ح٢ٗ

.39-37ُ٘ر٣ٞس،صججُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍز- 5
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     فبذا أقيمت الدكلة فبل بد أف تككف ليا ىكية قبؿ اإلعبلف عنيا حتى تسمى باسميا دكلة عممانية أك 
ديمقراطية أك إسبلمية، كفي مقابمة مع معالي الكزير السابؽ كأحد مؤسسي منظمة التحرير الفمسطينية 

           (.1)"ذات بعد قكمي عربي إسبلمي إنساني" السيد رفيؽ شاكر النتشة قاؿ بأف منظمة التحرير الفمسطينية 
نشائيا، مع ضركرة إصبلحيا حتى تتناسب مع الشرع  كلكف ىذا ال يؤدل إلى انعداـ مشركعية المنظمة كا 

. اإلسبلمي مف جميع النكاحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2008ّ–8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ُج٣ٌٍَُٞك٤نشحًٍجُ٘طشسٝأقىهحوزٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سك٢ٓوٍقًٍسكطفك٢جُه٤َِذطح٣ٌم-1
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المطمب الثالث 
مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في القانون الدولي 

لقد نالت منظمة التحرير الفمسطينية الشرعية لتمثيؿ الشعب الفمسطيني مف جامعة الدكؿ 
ـ حيث قرر مؤتمر القمة األكؿ الذم عقد في القاىرة برئاسة جماؿ عبد الناصر، 1964العربية في العاـ 

كقرر  . (1)تنظيـ الشعب الفمسطيني كالسماح لو بأخذ دكره لمعمؿ مف أجؿ قضيتو الفمسطينية كتحرير كطنو
كذلؾ إبراز الشخصية كاليكية الفمسطينية، ككمفت الجامعة العربية أحمد الشقيرم باالتصاؿ بالفمسطينييف 

ـ نفسو، دعا أحمد الشقيرم إلى عقد المؤتمر العربي الفمسطيني األكؿ 1964كفي العاـ . ليذا الخصكص
في القدس الذم حاز عمى تأييد معظـ الفمسطينييف في ذلؾ الكقت، كتـ اإلعبلف باسـ المؤتمر عف تأسيس 

منظمة التحرير الفمسطينية، ككضع الميثاؽ القكمي الفمسطيني، كعدؿ فيما بعد كسمي الميثاؽ الكطني 
  .(2) الفمسطيني، ككاف ذلؾ برغبة مف حركة فتح

لـ تنٍؿ منظمة التحرير الفمسطينية االعتراؼ الدكلي الكامؿ بعد تأسيسيا، كبقيت دبمكماسيتيا 
كفي . مقتصرة عمى الدكؿ العربية كبعض الدكؿ الشرقية، ككانت معدكمة التمثيؿ في ىيئة األمـ المتحدة

 ـ انطمقت منظمة التحرير لمعمؿ الدبمكماسي كالسياسي بعد اعتراؼ ىيئة األمـ المتحدة بيا 1970العاـ 
كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، ككاف ذلؾ نجاحان كبيران لدبمكماسية منظمة التحرير الفمسطينية، 
حيث تـ االعتراؼ بشرعية النضاؿ لمشعب الفمسطيني كبحقو في تقرير مصيره كبتمثيؿ منظمة التحرير 

. لمشعب الفمسطيني، كبحقو في إقامة دكلتو الفمسطينية المستقمة عمى أرضو
أتاح ىذا النجاح لممنظمة في األمـ المتحدة الفرصة لعدة نجاحات كاعترافات بيا كممثؿ 

 . (3)لمفمسطينييف مف دكؿ أكركبا، كمعظـ دكؿ العالـ في ذلؾ الكقت
    كبعد ذلؾ تـ دخكؿ منظمة التحرير الفمسطينية إلى المؤسسات العالمية بصفتيا الرسمية، خاصة 
مؤسسات األمـ المتحدة،كقامت بعمؿ عبلقات دبمكماسية مع كثير مف الدكؿ العربية كغير العربية كقد 

افتتحت ليا سفارات في دكؿ كثيرة، كأصبحت ىي المسؤكلة عف القضية الفمسطينية أماـ دكؿ العالـ، كقد 
تفاكضت الكاليات المتحدة مع منظمة التحرير الفمسطينية عمى أساس إعتراؼ المنظمة ببسرائيؿ مقابؿ 
إعتراؼ الكاليات المتحدة بالمنظمة كالتفاكض معيا بصفتيا الممثؿ الكحيد لمفمسطينييف، ككانت منظمة 

  .(4) التحرير قادرة عمى إقامة عبلقات دبمكماسية مع اكثر مف مئة دكلة
 
 
 

                                                 
،ص1ج٣ٍُٔح١ٝ،أقٔى٣ْٞق،جُٔٓحٌجُطح٣ٌه٢ُِ٘ؼحٍجُٞؽ٢٘جُلِٓط٢٘٤،ؽًٝحٕيُيػ٠ِئغٍضك٣َٞئٍْجت٤َٓؿٍٍٟٜٗجألٌوٕ؛-1

،50ّ؛جُشو١ٍ٤،أقٔى،ٖٓجُؤسئ٠ُج٣ُُٜٔس،ص2005،جُٓؼٞو٣س،جإلضكحوجُؼحٌُِّطحخٝجُظكل٤٤ٖجُلِٓط٤٤٘٤ٖ،3002–295

.1971ّذ٤ٍٝش،وجٌجُؼٞوز،

.308ج٣ٍُٔح١ٝ،أقٔى٣ْٞق،جُٔٓحٌجُطح٣ٌه٢ُِ٘ؼحٍجُٞؽ٢٘جُلِٓط٢٘٤،ص- 2

.2007ّ،ضٍؾٔسػحوٍٗؿ٤دذشٍٟ،68-20ؾ٢ٔ٤ًحٌضٍ،كِٓط٤ْٖالّالضلٍهسػ٘ظ٣ٍس،ص- 3

.67–64جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓس،ص- 4
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المبحث الثاني 
 

تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية مع الدول األارى 
: وفيو تمييد ومطمبان

 
 

مشروعية تبادل منظمة التحرير البعثات الدبموماسية في الفقو : المطمب األول
. اإلسالمي

مشروعية تبادل منظمة التحرير البعثات الدبموماسية في : المطمب الثاني
. القانون الدولي
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منذ اليـك األكؿ إلنشاء جامعة الدكؿ العربية قررت الدكؿ العربية أف يككف لفمسطيف ممثؿ 
كقد تطكرت الدبمكماسية الفمسطينية مع . دائـ، مع أف فمسطيف كانت تحت االنتداب البريطاني آنذاؾ

مركر الكقت كبدأ الفمسطينيكف بدخكؿ بعض األحزاب العربية كالعمؿ لصالح القضية الفمسطينية مف 
خبلؿ ىذه األحزاب، كلـ يكف في البداية مؤسسات سياسية فمسطينية خاصة كمعترؼ بيا، إال أف 

العمؿ الحثيث الذم قاـ بو الفمسطينيكف أدل في النياية لتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية مف خبلؿ 
. ـ1964جامعة الدكؿ العربية، ككاف ذلؾ بعد تحكيؿ إسرائيؿ لمجرل نير األردف في العاـ 

    كقد قامت منظمة التحرير الفمسطينية بنسج عبلقات دبمكماسية مع دكؿ العالـ كالدكؿ العربية 
.  كاإلسبلمية كتبادلت السفارات كالبعثات الدبمكماسية مع الكثير منيا

لقد استطاعت منظمة التحرير الفمسطينية إقامة ارتباطات : "كقد قاؿ معالي السيد رفيؽ النتشة
دبمكماسية سياسية كاقتصادية مع كثير مف الدكؿ، فقد اشتركت في المعارض االقتصادية الدكلية، 

كاتفقت مع بعض الدكؿ اإلفريقية عمى بناء المشاريع الزراعية كالصناعية في ىذه البمداف مثؿ مدغشقر 
كالصكماؿ، كارتفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي لممنظمة في العديد مف بمداف العالـ خبلؿ السبعينيات 

كما قامت كؿ مف . كالثمانينيات، كقد رفع التمثيؿ الدبمكماسي في مكسكك إلى مستكل سفارة
تشيككسمكفاكيا كالمجر كألمانيا الديمقراطية كاليكناف كأنغكال كغينيا كأثيكبيا كالصيف كالسكيد برفع مستكل 

 .(1) " المنظمة إلى سفارة
كقد كانت ىناؾ مقاكمة إسرائيمية كضغكطات عمى الكثير مف الدكؿ لمنع تمثيؿ منظمة 

كقد طالبت صحيفةي ىارتس اإلسرائيمية الحككمة . التحرير في المؤسسات الدكلية خاصة األمـ المتحدة
ببذؿ الجيكد لمنع اشتراؾ المنظمة في المؤتمرات الدكلية أك دخكليا إلى األمـ المتحدة، كقد بعث يغاؿ 

ألكف كزير الخارجية اإلسرائيمي في ذلؾ الكقت برسائؿ إلى الدكؿ الصديقة إلسرائيؿ كعمى رأسيا 
الكاليات المتحدة األميركية تحثيا عمى عدـ االعتراؼ بالمنظمة في األمـ المتحدة، كأضاؼ أف منظمة 

) التحرير الفمسطينية ليست كباقي حركات التحرر الكطني في العالـ
2) .

                                                 
.2008ّ–8-20ك٢ٓوحذِسٓغٌك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم- 1

.2008ّ-8-20،ٝهىأًىًٛججُوٍٞج٤ُٓىٌك٤نجُ٘طشسك٢ٓوحذِسٓؼٚذطح٣ٌم1974ّ-9-٣5ّٞ،طك٤لسجُلؿٍجُٔوى٤ْس- 2
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المطمب األول 
مشروعية تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية في الفقو اإلسالمي 

: مشروعيتو من القرآن الكريم- 1
 .(1)" ڈڈڍڍڇڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹٹڈ

 ىذه اآلية الكريمة تبيف أف مف أىداؼ خمؽ اهلل لئلنساف بعد العبادة هلل كحدىه أف جعؿ 
العبلقات بيف الشعكب كالقبائؿ عبلقة تعارؼ كتسامح كتناصر عمى الحؽ، كأف الخيرية ال تككف بسبب 
نما بتقكل اهلل كالحرص عمى الخير لمبشرية، كال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال  المكف أك الجنس أك القكمية كا 
ببرساؿ الرسؿ كاتخاذ السفارات لمتكاصؿ بيف الشعكب كالدكؿ كمنيا الدكلة اإلسبلمية، كالتي ىي مأمكرة 

 .(2)بعمؿ عبلقات مع كؿ البشرية ألداء رسالتيا العالمية
يا أييا الناس يا أييا المختمفكف أجناسان كألكانان، المتفرقكف : "كقد قاؿ سيد قطب رحمو اهلل 

شعكبان كقبائؿ، إنكـ مف أصؿ كاحد، فبل تختمفكا كال تتفرقكا كال تخاصمكا كال تذىبكا بددان يا أييا الناس 
كىك يطمعكـ عمى الغاية مف جعمكـ شعكبان .... مف ذكر كأنثى... كالذم يناديكـ ىذا النداء ىك خالقكـ)

 .(3) "إنما ىك التعارؼ كالكئاـ. إنيا ليست التناحر كالخصاـ. كقبائؿ
في كقت مبكر لعرفنا أف - -     كلك قمنا بتحميؿ التبادؿ الدبمكماسي الذم قاـ بو الرسكؿ

ىي نفسيا التي أسسيا  (4)(بالدبمكماسية الطائرة أك المؤقتة أك الخاصة)الدبمكماسية الحديثة أك ما يعرؼ
نما كاف - - الرسكؿ عميو السبلـ، كىذا دليؿ عمى أف الرسكؿ لـ يكف تبادلو لمرسؿ كالسفارات عبثان كا 

. بكحي إليي استمد مشركعيتة مف اهلل سبحانو كتعالى
لمممكؾ كزعماء العالـ في ذلؾ - صمى اهلل عمية كسمـ -     كعندما قمت بتحميؿ رسائؿ الرسكؿ 

كضع أسسان ثابتة لتنظيـ تبادؿ السفراء مع دكؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - الكقت كتبيف لي أف الرسكؿ 
. (5)عصره

    كمنظمة التحرير الفمسطينية عندما تبادلت التمثيؿ الدبمكماسي مع دكؿ العالـ كاف عمميا مشركعان 
عمى تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي - صمى اهلل عميو كسمـ - في الشريعة اإلسبلمية كقد عمؿ الرسكؿ 

 المعمكؿ بو في ذلؾ الكقت كىك التمثيؿ المؤقت، كقد بينت جكاز العمؿ بالتمثيؿ الدائـ في ىذه الرسالة 
(6) .

: مشروعيتو من السنة النبوية- 2

                                                 
"13"ٌْٞزجُكؿٍجش،آ٣س- 1

جُوحٍٛزجُٔؼٜىجُؼح٢ُُِٔلٌٍ،1،ؽ115،ص5ؼجألطٍٞجُؼحٓسُِؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،،ٓظطل٠،ٗحو٣سٓكٔٞوٝذحقػٕٞآنٍٕٝ-2

.1996ّجإلْال٢ٓ،

ػ٢ِجُش٤مٓكٔى،ضكو٤نٓهطظٍضل٤ٍٓجذًٖػ٤ٍئْٔحػ٤َذًٖػ٤ٍ،جذًٖػ٤ٍ،ٝ؛.3336،ص6ؼهطد،٤ْى،ك٢ظالٍجُوٍإٓ،-3

.1981ّ،جُوٍإٓج٣ٌٍُْوجٌ،ذ٤ٍٝش،3،ؽ367،ص2ؼ،جُظحذ٢ٗٞ

ُطر٤ِؾٌْحُسأٝأوجءٜٓٔسنحطسغ٣ْؼٞوئ٠ُوُٝطٚذؼىجالٗطٜحءٖٓجُٜٔٔس،جًجُىذِٞٓح٤ْسجُطحتٍزضٌٕٞػ٘ىٓحضٍَْوُٝسئ٠ُأنٍْٟل٤ٍ-4

ّػٍكصجُرؼػسجُهحطسذأٜٗحذؼػسٓإهطسضٔػَجُىُٝس،ٝضٞكىٛحوُٝسئ٠ُوُٝس1969ضلحه٤ٚجُرؼػحشجُهحطسُؼحّجٝك٢جُٔحوزجأل٠ُٖٝٓ

؛ٓظطل٠،ٗحو٣سٓكٔٞو،جألطٍٞجُؼحٓسُِؼالهحش.جُىُٝسجألنٍُٟطؼحُؽٓؼٜحٓٓحتَٓؼ٤٘سأُٝطإو١ُى٣ٜحٜٓٔسٓكىوزٟعٌأنٍٟخ

.115جُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،ص

.11–1جٗظٍِٓكنٌهْ-5

 .ٖٓجٍُْحُسٗلٜٓح(77)جٗظٍص-6
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عددان ضخمان مف الكتب كاالتفاقيات، - - لقد كانت حصيمة السنكات األخيرة قبؿ كفاه النبي
 .(1)سمسمة مف المعاىدات كاألحبلؼ مع القبائؿ المختمفة حتى يضمف حيادىا- - فقد عقد الرسكؿ 

إلى - - كفي ىذا البحث سكؼ يحاكؿ الباحث تحميؿ اتفاقية صمح الحديبية، ككذلؾ كتب الرسكؿ 
. الممكؾ كالزعماء في العالـ

مبعكثيو إلى - - كىك مف أىـ المعاىدات في التاريخ اإلسبلمي، حيث أكفد الرسكؿ: صمح الحديبية
، كدارت بينيما مفاكضات دقيقة -- قريش ككذلؾ فعمت قريش كأرسمت أفضؿ المبعكثيف إلى الرسكؿ

كأدل الجانباف مف المبعكثيف كظيفة بارزة في المفاكضات، كنتج عف ىذه المعاىدة نتائج طيبة لصالح 
. المسمميف

جيدان في - -     كبعد دخكؿ اتفاقية صمح الحديبية مرحمة التنفيذ مف كبل الطرفيف، لـ يأؿ محمده 
عف ىذا المنيج قكالن كعمبلن - - نشر الدعكة اإلسبلمية خارج حدكد الجزيرة العربية، كقد عبر الرسكؿ

لى ممكؾ العالـ المعاصريف لو  مف خبلؿ إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف إلى أمراء أطراؼ الجزيرة العربية، كا 
. (2)خارج الجزيرة

كبدأ تبادؿ المبعكثيف عندما عرفت قريش قكة المسمميف، كأف ىدفيـ مف زيارة الحـر المكي ىك 
أداء العمرة فقط، كفي ىذه الحالة ال تستطيع قريش منع المسمميف مف الزيارة لما يمكف أف يؤدم ىذا 

فبادرت إلى إرساؿ مبعكثيا األكؿ كىك بديؿ بف كرقاء حتى تقمؿ . المنع إلى إحراج قريش أماـ العرب
مف حدة التكتر بيف الجانبيف كحقنان لمدماء، ثـ أرسمت كفدان آخر يترأسو الحميس بف عمقمة سيد 

األحابيش، ثـ أكفدت في الجكلة الثالثة عركة بف مسعكد الثقفي، كعندما عاد عركة إلى قريش كصؼ 
أم قـك قد كفدت عمى كسرل كقيصر : االستعداد اإلسبلمي كاإلعبلمي لممسمميف في التفاكض فقاؿ

كالنجاشي فكاهلل ما كجدت ممكان قط يعظمو أصحابو ما يعظـ أصحاب محمدو محمدان، ثـ أرسمت قريش 
 .(3)سفيرىا األخير كىك سييؿ بف عمرك

    لقد قامت قريش بشف حرب نفسية مف خبلؿ المفاكضات ضد المسمميف، كقد تأثر المسممكف بتمؾ 
السياسية كالدبمكماسية أزالت مف نفكس المسمميف ما عمؽ بيا - - الحرب سمبان، كلكف فطنة الرسكؿ

.  مف آثار كادت أف تشؽ الصؼ المسمـ، ككاف ذلؾ رحمةن مف اهلل بالمسمميف
ألصحابو خبلؿ السنكات التي سبقت ىذا الصمح، كفي - - كبسبب التربية التي قاـ بيا الرسكؿ

أثناء المفاكضات ببرساؿ عدة مبعكثيف مف المسمميف لقريش في حرب نفسية مضادة، - - المقابؿ قاـ
 . (4)لحربيـ

                                                 
38–37جُٓلحٌزك٢جإلْالّ،صٓكٔى،جُطحذؼ٢،- 1

30صج١ٍ٤ُٜٔ،ْؼ٤ىػرىهللا،جُؼالهحشجُهحٌؾ٤سُِىُٝسجالْال٤ٓس،- 2

ك٢طِفجُكى٣ر٤س--٤َْٜذٖػٍٔٝذٖػرىشّٔجُؼح١ٍٓنط٤ده٣ٍشهرَجإلْالّ،ٝٛٞجُٔلحٝعجُكو٤و٢ج١ًُض٠ُٞٓلحٝػسجُ٘ر٢-3

الأوعٓٞهلحًٝهلطٚٓغجُٔش٤ًٍٖئالٝهلصٓغج٤ُِٖٔٓٔٓػِٚ،ٝظَٓو٤ٔحًذحُشحّ:ُٝٔحأِْْقٖٓئْالٓٚٝنٍؼٓؿحٛىجًئ٠ُجُشحّ،ٝهحٍ

.215-212،ص3جإلطحذسك٢ض٤٤ُٔجُظكحذس،ؼ،ُِٜؿٍز،جُؼٓوال٢ٗ،جذٖقؿٍزقط٠ضٞك٢ك٢ؽحػٕٞػٔٞجِْ٘سغٔح٢ٗػشٍ


481-472جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص- 4
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    مف خبلؿ صمح الحديبية كتحميؿ أحداثو يمكف القكؿ بأف إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف مشركع في 
. الشريعة اإلسبلمية في كقت السمـ كفي كقت الحرب عمى حدٍّ سكاء

-  صمى اهلل عمية كسمـ–كبعد أف استقر الحاؿ لممسمميف بعد صمح الحديبية قاـ الرسكؿ 
بدعكة الناس خارج الجزيرة العربية لئلسبلـ بالطرؽ الدبمكماسية عف طريؽ إرساؿ المبعكثيف لمممكؾ 

- - كعندما أراد الرسكؿ.كالزعماء، حيث أكفد في أكاخر السنة السادسة لميجرة المبعكثيف لمممكؾ
أرساؿ الرسؿ، قاؿ لو بعض الصحابة العارفيف ببعض القكاعد الدبمكماسية في ذلؾ الكقت أف عميو أف 

كجاء في صحيح . يختـ الرسائؿ بخاتـ خاص بو حتى يتـ قبكلو مف قبؿ الممكؾ كالزعماء في العالـ
إرساؿ الرسؿ كأف يكتب إلى - "- لما أراد الرسكؿ: قاؿ- رضي اهلل عنو- أف أنس بف مالؾ: البخارم

خاتمان مف فضة كنقشو - - فاتخذ الرسكؿ" الركـ قيؿ لو إنيـ لف يقرؤكا كتابؾ إذا لـ يكف مختكمان،
كىذا اإلجراء الذم قاـ بو الرسكؿ ىك عبارة عف تصريح لممسمميف في كؿ زماف  (1)"محمد رسكؿ اهلل 

كمكاف أف يراعكا القكاعد الدبمكماسية الدكلية لما فيو مصمحة لممسمميف، كفي ىذا جمب لممصالح 
عمى ختـ الكتاب النبكم إنما أراد مصمحة - - الخاصة لمدكلة اإلسبلمية، كعندما كافؽ الرسكؿ

. المسمميف مف خبلؿ قراءة الممكؾ لمكتاب
استخدـ أسمكب الدبمكماسية السممية - - بعد تحميؿ كممات تمؾ الرسائؿ كجدت أف الرسكؿ
في رسالتو إلى  (النصيحة)فقد استخدـ كممة .المينة، كىك أسمكب إنساني خاؿو مف لغة التيديد كالكعيد

، كفي رسائمو إلى ىرقؿ كالمقكقس (كقد بمغت فاقبمكا نصيحتي.....)النجاشي كقد اختتميا بقكلو 
يخبرىـ بأنيـ إف لـ يؤمنكا فبف عمييـ إثـ أقكاميـ، كمعنى ذلؾ - عميو الصبله كالسبلـ- ككسرل كاف

كما ىك مبيف في كتب  (2)أف حسابيـ عمى اهلل كليس عمى القكات اإلسبلمية في ساحات الحرب
. في نياية البحث في المبلحؽ الخاصة- - ؿالرسك

                                                 
،ذ٤ٍٝش–وجٌجذًٖػ٤ٍ،ج٤ُٔحٓس،ٓظطل٠و٣دجُرـح.و:ضكو٤ن،جُؿحٓغجُظك٤ف،ٓكٔىذٖئْٔحػ٤َأذٞػرىهللاجُرهح١ٌجُؿؼل٢جُرهح١ٌ،-1

.1987ّ-1407،(5537)5/2205جُطرؼسجُػحُػس،

.92ْال٤ٓس،صإلػػٔحٕ،ػرىػػٔحٕ،ج٤ُٓحْسجُهحٌؾ٤سُِىُٝسج- 2
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: مشروعيتو من اآلثار- 3
- إلى الرفيؽ األعمى، حافظ الخمفاء الراشدكف عمى سياسة الرسكؿ- - بعد انتقاؿ الرسكؿ

 - عمى إرساؿ الرسؿ - رضي اهلل عنو –الداخمية كالخارجية، حيث عمؿ الخميفة أبك بكر الصديؽ
في السياسية الخارجية، ككاف - عميو الصبلة كالسبلـ-إلى الممكؾ كالقادة في العالـ منتيجان نيج النبي 
، كقد كافقكا عمى ىذا النيج لعمميـ أنو مكافؽ -ذلؾ بعد مشاكرة الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ

) - لمشريعة اإلسبلمية، ككاف الغرض مف إرساؿ المبعكثيف ىك نفس الغرض في عيد الرسكؿ
1). 

كالخمفاء الراشدكف ىـ أكؿ مف استخدـ البريد، كالبريد اسـ لممسافة بيف محطة مف محطات 
البريد كالتي تمييا، كىي تقدر بحكالي أربعة فراسخ أك اثني عشر ميبلن، كاسـ البريد أطمؽ فيما بعد عمى 

 .(2)حامؿ البريد
    كقد انتيج المسممكف طكاؿ عدة قركف ىذا النيج حتى أنيـ أقامكا عبلقات كاسعة مع الحضارات 

مف . (3)الغربية كنقؿ الثقافات اإلغريقية القديمة، كتـ تطكير ىذا العمـ بما يتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية
. ىنا نجد أف تبادؿ المبعكثيف كاجب ال بد منو لمحفاظ عمى مصالح المسمميف كلنشر الدعكة اإلسبلمية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.43جُٓلحٌجشك٢جإلْالّ،ص،جُطحذؼ٢،ٓكٔى- 1

ٝضْٞؼٞجذحُر٣ٍىج٥ٕكأؽِوٞٙػ٠ِأ٤ًحِجُر٣ٍىٝأطِٖٚٓٝػغجُلٍِغْجْطؼَٔك٢جإلْالّ،ٝأه٤ُْٚػحَٓٓهظٞص:"٣وٍٞجٌُطح٢ٗ-2

ٌٍٖٝٓضدػَٔجُر٣ٍىكؿؼَُٚؽٍهحًٓهظٞطسٝٓ٘حٛؽأٝجُرالو،ٝٓؼح٣ٝسٛٞزنرحٌجُٞالأ٠ٔٓ٣ػحَٓجُر٣ٍى٣٘وَُِِٓطسج٣ًٍُُٔس

:جٌُطح٢ٗ-.ٌػ٢هللاػ٘ٚ-ٓهظٞطس،ٝجُر٣ٍىٓؼٍٝفػ٘ىًٖٓحٕهرِٖٚٓجُهِلحءجٍُجشى٣ٖ،ٝيجعط٤طٚك٢ػظٍػٍٔذٖجُهطحخ

.192-191،ص1،ؼزجُ٘ر١ٞزٗظحّجُكٌّٞ

.47،صجُٓحذنٗلٓٚجٍُٔؾغ-3
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المطمب الثاني 
مشروعية تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية في القانون الدولي 

تعتبر الدبمكماسية الفمسطينية كتبادؿ منظمة التحرير الفمسطينية البعثات مع الدكؿ كالمنظمات 
في العالـ مف أىـ اإلنجازات التي حققتيا منظمة التحرير خبلؿ عقدم السبعينات كالثمانينات مف القرف 

العشريف، كقد استندت في عممية إنشاء ىذه العبلقات إلى الجيد كاالجتياد في عممية االتصاؿ مع 
الدكؿ، ككذلؾ إلى االتفاقيات الدكلية لمعبلقات الدبمكماسية التي تمت صياغتيا كالمصادقة الدكلية 

عمييا كالتي أصبحت قانكنان دكليان ينظـ العبلقات الدبمكماسية بيف الدكؿ كمصدران مف مصادر التشريع 
. الدكلي لمعبلقات الدبمكماسية

    يمكف القكؿ بأف منظمة التحرير الفمسطينية أرسمت المبعكثيف الدبمكماسييف إلى الدكؿ األخرل كفؽ 
القانكف الدكلي المعمكؿ بو كالمصادؽ عميو مف كؿ دكؿ العالـ، كعميو فبف التبادؿ الدبمكماسي 

ـ، كاتفاقية فيينا لمعبلقات 1961الفمسطيني مشركع كفؽ اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
ـ، كبناء عمى ذلؾ فبف منظمة التحرير تمارس عبلقاتيا الدبمكماسية حسب 1963القنصمية لعاـ 

. القانكف كاالتفاقيات الدكلية
 . (1)كحسب المادة الثانية مف اتفاقية فيينا، تقاـ العبلقات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ

كال ريب أف ظيكر منظمة التحرير في منتصؼ القرف العشريف يعد مف األحداث التاريخية 
الميمة في العالـ العربي كاإلسبلمي بؿ في العالـ أجمع، ككانت لمنظمة التحرير أىداؼ منذ إنشائيا، 
كال يتأتى تحقيؽ ىذه األىداؼ إال بالتكاصؿ مع شعكب كحككمات العالـ كمو، فصار تبادؿ البعثات 
الدبمكماسية ضركرة ممحة ال يجكز التفريط فييا ميما كاف السبب، لفكائدىا في جميع مناحي الحياة 

. الفمسطينية كألىميتيا في المساعدة عمى التخمص مف االحتبلؿ اإلسرائيمي
ـ نستدؿ مف جميع مكادىا عمى مشركعية تبادؿ البعثات 1961 كبالرجكع إلى اتفاقية فيينا لعاـ 

 .(2)الدبمكماسية بيف الدكؿ، كبيف المنظمات ذات الشخصية المعتبرة دكليان 

                                                 
(.12)ضلحه٤سك٤٤٘ح،ِٓكنٌهْج- 1

(.12)ِٓكنٌهْأٗظٍ- 2
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المطمب االول 
وظائف البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الاارج 

نشاط منظمة : " لقد عرؼ الدكتكر ديب عكاكم كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية بأنيا
المكجو اإلنجاز عمى أساس استخداـ الكسائؿ  (بكصفيا قائمة مقاـ دكلة فمسطيف)التحرير الفمسطينية 

. (1)"السممية التي يقرىا القانكف الدكلي المعاصر

القياـ بالكاجب :" كقد عرؼ الدكتكر منجد الصالح كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية فقاؿ 
ألف معظـ التمثيؿ الدبمكماسي  (االعتماد عمى الدبمكماسي اليادلء)المككؿ لمبعثة بنمط ىادلء 
 . (2)"الفمسطيني مف طرؼ كاحد

القياـ بجميع األعماؿ المككمة لمبعثة : كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية كما يراىا الباحث
الخاصة بالعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فيينا)داخؿ أراضي الدكلة المضيفة في حدكد بنكد اتفاقية 

 .(3)ـ1961
     كالبعثة الدبمكماسية الفمسطينية ليا عدة أعماؿ تكٌكف مجتمعة كظيفتيا الكمية كأىـ ىذه األعماؿ ما 

:  يمي
بصفتيا التمثيمية لدكلة  (لدكلة فمسطيف)ممارسة النشاط الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية : أكالن 

. فمسطيف
. إحقاؽ أىداؼ السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفمسطينية: ثانيان 
. ارتكاز ىذا النشاط عمى الكسائؿ السممية التي يقرىا القانكف الدكلي: ثالثان 
تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لممنظمة بكساطو أجيزة االتصاالت الخارجية التي تنشئيا : رابعان 

 .(4)ليذه الغاية
دكلة )مف خبلؿ ىذه األعماؿ كالعناصر يتـ تنفيذ أىداؼ كسياسات منظمة التحرير الفمسطينية 

 تشريف الثاني مف العاـ 15، كمنظمة التحرير تتمتع بتمثيؿ دبمكماسي كامؿ ابتداء مف (فمسطيف
. ـ1961ـ، انطبلقان مف اتفاقية فيينا الخاصة بالعبلقات الدكلية لعاـ 1988

ـ لدل 1961      إذف كظيفة البعثات الدبمكماسية الفمسطينية حسب اتفاقية فيينا لمعبلقات الدكلية لعاـ 
: الدكؿ المعتمدة كما يمي

 
:  التمثيل -1

مف أىـ كظائؼ البعثة الدبمكماسية الفمسطينية أنيا تمثؿ الدكلة الفمسطينية كمنظمة التحرير 
. الفمسطينية، كىي الناطؽ الرسمي باسميا في كؿ العبلقات الرسمية مع الدكلة المضيفة

                                                 
.1991ّٓإْٓسجألْٞجٌ،،ػٌح،1،ؽ97صو٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،- 1

ك٢ٓوحذِسأؾ٣ٍطٜحٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُف،ٓٓإٍٝجُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْٚجُلِٓط٤٘٤سك٢جُوحٌزجأل٤ًٍ٤ٓسجُؿ٘ٞذ٤س،ك٢ذ٤طٚك٢ٌجّهللا-2

 .2008ّ–8–24ذطح٣ٌم

.12أٗظٍِٓكنٌهْ- 3

.98و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،ص- 4
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     كىناؾ تمثيؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية مثؿ األعياد الكطنية، كجميع االحتفاالت الرسمية حيث 
. تقـك مقاـ الدكلة الفمسطينية بيذا الخصكص

كخبلفان لكافة الكظائؼ، يمارس التمثيؿ مف رئيس البعثة الدبمكماسية الفمسطينية، كال يمارس مف 
. (1)أعضاء البعثة الفمسطينية 

 
 : الحماية الدبموماسية  -2

في  (دكلو فمسطيف)  مف كاجب البعثة الدبمكماسية الفمسطينية الدفاع عف مصالح منظمة التحرير 
الدكلة المضيفة، حيث تقؼ أماـ كؿ مف يحاكؿ المساس بمصالح الفمسطينييف ميما كاف منصبو 

ضمف ما ىك متعارؼ عميو في القانكف الدكلي، كتراجع كزارة الخارجية لمدكلة المضيفة أك رئيس الدكلة 
المضيفة حسب مصالح الفمسطينييف التي تراىا البعثة الفمسطينية أك منظمة التحرير الفمسطينية 

كمف كاجباتيا أيضان حماية الرعايا الفمسطينييف في الدكلة المضيفة حسب القكانيف المعمكؿ بيا في حالة 
، (الدكائر الرسمية المعنية)التأكد بأف ىؤالء الرعايا لـ يمتفت إلييـ مف قبؿ مؤسسات الدكلة المضيفة 

كتقكـ السفارات الفمسطينية كذلؾ بتسييؿ أعماؿ الرعايا الفمسطينييف كتقدـ ليـ الكثائؽ كجكازات السفر، 
. ككؿ ما يتعمؽ بالزكاج أك الطبلؽ أك أية أمكر أخرل

كال يجكز لمبعثة الفمسطينية أثناء القياـ بعمميا التدخؿ بالشؤكف الداخمية لمدكلة المضيفة، كالبعثة 
تمارس حؽ الدفاع الدبمكماسي عف الفمسطينييف فقط دكف غيرىـ مف رعايا الدكؿ األخرل، كما ال يحؽ 
ألم بعثة دبمكماسية لدكلة أخرل حؽ الدفاع عف حقكؽ كعف مصالح الرعايا الفمسطينييف، كال يجكز 

 . (2) الدكلي في أثناء دفاعيا عف حقكؽ رعاياىافلمبعثة مخالفة القانك

 
:  المفاوضات باسم منظمة التحرير الفمسطينية -3

تقـك البعثة كرئيسيا ببجراء المفاكضات مع الدكلة المضيفة كذلؾ حسب البند األكؿ مف المادة 
ـ، كيقكـ السفير الفمسطيني بحضكر كعقد االتفاقيات مع الدكلة 1961الثالثة مف اتفاقية فينا لعاـ 

، لما يتمتع مف تفكيض بذلؾ، أما إذا أراد أف يكقع االتفاقية ببسـ منظمة التحرير الفمسطينية (3)المضيفة
فبل بد لو مف الرجكع إلى الدائرة السياسية لممنظمة أكالن كذلؾ ينسجـ مع المادة السابعة مف اتفاقية فيينا 

كالسفير الفمسطيني لو أف يستخدـ كافة الطرؽ الخطية كالشفكية المعركفة مع بقاء المجنة .ـ1961لعاـ 
 .التنفيذية لممنظمة عمى عمـ بكؿ المستجدات بيذا الخصكص

 

:  الوظيفة االستعالمية -4

                                                 
.2008ّ-8-24؛ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُف،ذطح٣ٌم99صو٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،- 1

.١100،وُٝٚكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،صٝو٣دػٌحٝ؛12ِٓكنٌهْٖٓزجُػحُعزجُر٘ىجُػح٢ٖٗٓجُٔحو- 2

.101صجُٓحذنٗلٓٚ،جٍُٔؾغ- 3
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كما  (قرية صغيرة)في ىذا العصر ازدادت أىمية الحصكؿ عمى المعمكمات، حيث أصبح العالـ 
يقاؿ كالبعثة الدبمكماسية الفمسطينية مف كاجبيا تزكيد منظمة التحرير الفمسطينية بكؿ المعمكمات 
المتاحة عف الدكلة المضيفة دكف أف تخالؼ القانكف الدكلي حتى ال تتيـ بالتجسس حيث يتـ ذلؾ 

كما كتقـك البعثة الدبمكماسية بنشر كؿ المعمكمات عف فمسطيف بالطرؽ المشركعة، . بالطرؽ المشركعة
كدكف أف تتخطى البركتكككالت المعمكؿ بيا حسب القانكف، كبناءن عمى المادة الثالثة التفاقية فيينا 

ـ كحسب النظاـ لمدكلة المضيفة تستطيع البعثة تبادؿ المعمكمات مف 1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
لى الدكلة المضيفة  . (1)كا 

 
:  تعزيز العالقات الودية بين منظمة التحرير والدولة الُمضيفة -5

مف الكظائؼ الميمة لمبعثة الفمسطينية العمؿ عمى تطكير العبلقات الكدية مع الدكلة المضيفة عف 
المادة  (فينا)كىذا ينبع مف اتفاقية . (2) ....طريؽ عقد االتفاقيات االقتصادية كالسياسية كالثقافية كالعممية

ـ، ككذلؾ مف المصالح كالفكائد التي يحصؿ عمييا الشعب الفمسطيني مف ترتيب 1961الثالثة لعاـ 
. كتطكير ىذه العبلقات الدبمكماسية

كىناؾ كظائؼ كثيرة يمكف القياـ بيا مف قبؿ البعثة كرئيسيا، كيمكنني القكؿ أف الدبمكماسية 
الفمسطينية في جميع أماكف تكاجدىا كتمثيميا لدكلة فمسطيف كمنظمة التحرير الفمسطينية يجب عمييا 

القياـ بكظيفتيا مف خبلؿ الكاقع الذم يمر بو كيعيشو الشعب الفمسطيني؛ ففمسطيف ترزح تحت 
.  االحتبلؿ اإلسرائيمي، كمنظمة التحرير ليست في حالة تسمح ليا بممارسة السيادة عمى أرض فمسطيف

لذلؾ يجب عمى البعثات الدبمكماسية الفمسطينية مضاعفة جيكدىا لممارسة كظيفتيا كتحقيؽ 
أىداؼ الشعب الفمسطيني في التحرر مف االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ تعريؼ الدكؿ المحايدة 

. كالصديقة بعدالة القضية الفمسطينية ككضكحيا أماـ كؿ حككمات األرض
كما كيجب عمى ىذه البعثات الدفاع عف االنتفاضات الشعبية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى 

فقد جاء . أساس أنيا حؽ مشركع في الدفاع عف النفس ضد االحتبلؿ كما كضح ذلؾ القانكف الدكلي
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة، منظمة التحرير كالشعب الفمسطيني في حالة دفاع عف 51في المادة 

ـ مشركعية نضاؿ منظمة 1974 نكفمبر 22كقد أقرت الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في . (3)النفس
التحرير الفمسطينية، كمشركعية دعـ ىذا النضاؿ، كحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره دكف 

 .(4)تدخؿ أجنبي، كالحؽ في االستقبلؿ كالسيادة

                                                 
زجُٔحوٝ؛103صّ؛و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ؛2008-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-1

.12ِٖٓٓكنٌهْزجُػحُع

.104و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،ص-2

ّ،ج١ًُك٤ٚئوجٗسؾ٤ٔغجُكٌٞٓحشجُط٢الضؼطٍفذكنضو٣ٍٍجُٔظ1975ٍ٤-2-10،ذطح٣ٌم30،جُىٌٝز3382جألْٓجُٔطكىز،هٍجٌٌهْ-3

.ٝجْطوالٍجُشؼٞخجُهحػؼسُِكٌْٝجالْطؼٔحٌجألؾ٘ر٤٤ٖٝنظٞطحًشؼٞخئك٣ٍو٤حٝجُشؼدجُلِٓط٢٘٤

.2001ّ،جُوىِ،ؾًٌٝجُٓالُِّ٘شٍٝجإلػالّٝجُىٌجْحشجُلِٓط٤٘٤س،1،ؽ72-71ؽوحؽوس،ػ٠ٓ٤،جإلٗطلحػسٝجٌُ٘رسجُلِٓط٤٘٤س،ص-4
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كمف المحظكر عمى البعثات الدبمكماسية الفمسطينية أف تخالؼ ىذه القرارات خاصة تمؾ التي تدافع 
عف الشعب الفمسطيني، كأف تككف المكاقؼ لمبعثات الدبمكماسية الفمسطينية متماثمة خاصة البعثة 

. (1  )الفمسطينية في األمـ المتحدة
حيث كانت مكاقفو مماثمة لمكاقؼ كزرائو كأصحابو، - - كخير مثاؿ عمى ذلؾ عمؿ الرسكؿ

عميو -فعندما غدرت قريش كنقدت صمح الحديبية، كجاء أبك سفياف لمحديث باسـ قريش رفض 
فأخطر شيء قد تتعرض لو الدبمكماسية الفمسطينية ىك . مقابمتو، ككذلؾ فعؿ جميع الصحابة- السبلـ

عدـ كحدة مكاقفيا السياسية ففي الفيرقة إظيار لمضعؼ، كنحف أحكج ما نككف في ىذا الكقت إلى تكحيد 
. المكاقؼ

ـ بأف الدكؿ غير مقيدة 1961كمف خبلؿ نص المادة الثالثة مف اتفاقية فيينا اعاـ : يمكف القكؿ
بالكظائؼ التي بينتيا ىذة االتفاقية ألنيا جعمت الباب مفتكحان أماـ كظائؼ أخرل قد تجد الدكؿ أف مف 

مصمحتيا القياـ بيا ككذلؾ جعمت الباب مفتكحان أماـ تطكر العبلقات بيف الدكؿ كتغير كتطكر آراء 
. (2)الفقياء القانكنيكف في المستقبؿ

كتستطيع الخارجية الفمسطينية ممارسة عدد إضافي مف الكظائؼ الدبمكماسية عمى أرض الدكلة 
عمى سبيؿ المثاؿ التعاكف مع , ـ1961المضيفة غير تمؾ التي نصت عمييا اتفاقية فيينا لعاـ 

المؤسسات االعبلمية كالسياسية غير الحككمية في الدكلة المضيفة لمتأثير عمى الرأم العاـ في تمؾ 
, الدكلة ككذلؾ التاثير عمى السياسييف بما ال يتعارض مع مصالح الدكلة المضيفة كبالتنسيؽ معيا

.    خاصة في الدكؿ المعنية بيذا النكع مف العبلقات كالمعارضة الحتبلؿ إسرائيؿ لفمسطيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.2008ّ-8-24ّ؛ٝك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم2008-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-1

.12أٗظٍِٓكنٌهْ-2
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المطمب الثاني 
التمثيل الدبموماسي الدائم 

الدبمكماسية مف النكع المؤقت، ككذلؾ الخمفاء الراشدكف كأكؿ مف - - استخدـ الرسكؿ
استخدـ الدبمكماسية الدائمة مف المسمميف فيما ذكره ابف حياف المؤرخ األندلسي أف الخميفة الحكـ 

المستنصر عيف كبلن مف أحمد بف عمركس العريؼ، كسعيد صاحبو بمقتضى معاىدة دائمة ليككنا 
 .(1)سفيريف دائميف بيف الدكلة األمكيو باألندلس، كالشماؿ األسباني المسيحي، كذلؾ في مممكة ليكف

: كيمكف القكؿ إف الدبمكماسية الفمسطينية الدائمة ال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية لما يمي
ألف القكؿ بأف الرسكؿ ال يجكز لو اإلقامة أكثر مف عاـ، إنما كاف حكمان اجتياديان بسبب ظركؼ : أكالن 

كانت سائدة في تمؾ األزمنوى، األمر الذم يعني عدـ تطبيقو في كؿ األزمنة كالعصكر، أم مف 
ال ينكر تغير األحكاـ بتغير )الممكف السماح لممبعكث المككث أكثر مف عاـ حسب القاعدة الفقيية 

 بشرط عدـ مخالفة الشريعة االسبلمية، كال يكجد ما –كىذه القاعدة تتكاءىـ مع األحكاـ  (الزماف
. (2)يعارض التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ في الشريعة اإلسبلمية

الحاجة تدعك إلى ذلؾ .... كيجكز عقد األماف لمرسكؿ كالمستأمف؛ ألف: "... يقكؿ ابف قدامة: ثانيان 
فبننا لك قتمنا رسميـ لقتمكا رسمنا كتفكت مصمحة المراسمة، كيجكز عقد األماف لكؿ كاحد منيما 

في معرض  (ابف حنبؿ)كظاىر كبلـ أحمد "  (3)مطمقان كمقيدان بمدة سكاء كانت طكيمة أك قصيرة 
رده عمى األكزاعي عندما قاؿ ال يترؾ المشرؾ في دار اإلسبلـ إال أف يسمـ أك يؤدم الجزية فقاؿ 

 .(4)أحمد إذا أمنتو فيك عمى ما أمنتو عميو كظاىر ىذا الكبلـ أنو خالؼ قكؿ األكزاعي
كبذلؾ نرل أف " إف تجدد األماف لممبعكثيف فيو مصمحة لممسمميف : " قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي: ثالثان 

ال بد مف اختيار مذىب الحنابمة كالمالكية في تجكيز األماف ألم مدة بحسب ما يراه اإلماـ مف 
الحاجة كالمصمحة فضبلن عف القكؿ بأف تزايد العبلقات الدكلية الحديثة كتشابؾ المصالح فيما بيف 

رعاياىا يستمـز ترجيح ىذا المذىب، كفي ذلؾ متسع لقبكؿ التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ كتبادؿ 
 .(5)" القناصؿ كنحك ذلؾ

السبب الذم يقكؿ بو أنصار الدبمكماسية المؤقتو في تحديد مدة إقامة المبعكث ىك خكفيـ مف : رابعان 
قضايا التجسس كالتمصص عمى المسمميف، كىذا ال يتعارض مع الدبمكماسية الدائمة؛ ألف مف حؽ 
الدكلة المعتمد لدييا المبعكث أف تعمف عنو شخصان غير مرغكب فيو دكف إبداء األسباب كال يحؽ 

. (6)لمدكلة المرسمة لممبعكث أف تسأؿ عف السبب، كىذا حؿ معقكؿ ليذه القضية 
 

                                                 
57–56ػل٤ل٢،ٓكٔىجُظحوم،ضطٌٞجُىذِٞٓح٤ْسك٢جإلْالّ،ص-1

128أذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص-2

،ؽرؼسؾى٣ىزذحألٝكٓص،ذ٤ٍٝش،وج563ٌ–437،562–436،ص10جُٔـ٢٘،ؼأذٞٓكٔىػرىهللاذٖأقٔىذٖٓكٔى،جذٖهىجٓس،-3

.1972ّجٌُطحخجُؼٍذ٢،

128أذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 4

.1981ّٓإْٓسجٍُْحُس،،ذ٤ٍٝش،1،ؽ153ص،ٓوحٌٗسذحُوحٕٗٞجُى٢ُٝجُكى٣عجُُق٢ِ٤،ٝٛرس،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ- 5

131أذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 6
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: أستطيع القول في ىذا المجال
أنو ال بد مف اعتماد التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ حيث إنو ال يخالؼ الشريعة اإلسبلمية، كككف 

لـ يسستخدـ ىذا النكع مف التمثيؿ إنما كاف بسبب عدـ تكصؿ المجتمعات غير - - الرسكؿ
عندما بعث المبعكثيف إلى الممكؾ ككتب - - اإلسبلمية ليذا النكع مف التمثيؿ الدائـ، كما أف الرسكؿ

بقكاعد القانكف الدكلي السائد في ذلؾ - الرسائؿ ليـ كلـ يختـ الرسائؿ بخاتـ رسمي أخبره الصحابة
- - بضركرة ختـ الرسائؿ حتى يتـ قبكليا كقراءتيا مف الممكؾ المرسؿ إلييـ، فعمؿ الرسكؿ- الزماف

بذلؾ خكفان عمى مصالح المسمميف في قراءة الرسائؿ مف قبؿ الممكؾ كقد اتخذ خاتمان خاصان لختـ 
أنو يجكز التعامؿ مع الدكؿ بقكاعد العبلقات الدكلية التي ال - - كفي ىذا إشارة منو (1)الرسائؿ

تخالؼ الشريعة اإلسبلمية، بؿ إنو مف الضركرم التعامؿ مع ىذه القكاعد إذا كانت تحقؽ مصالح 
لممسمميف  

بالتكاصؿ مع األمـ كالشعكب كالجماعات - سبحانو كتعالى- فالمسممكف مأمكركف مف اهلل
كالمنظمات غير اإلسبلمية بيدؼ الدعكة إلى اإلسبلـ كتحقيؽ مصالح المسمميف كالبشرية كميا، كىذا ال 

يمكف تطبيقو إال باستخداـ جميع الكسائؿ المباحة في الشريعة اإلسبلمية كمنيا الدبمكماسية الدائمة 
ڇڎڎڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹڈكالتي ىي أفضؿ كسيمة لمتكاصؿ في ىذا العصر حيث يقكؿ 

 ڈڈڍڍڇڇڈڌ
كعند تدبر ىذه اآلية نجد أف اهلل سبحانو كتعالى ال يخاطب المسمميف كحدىـ عندما . (2)

كلكف يخاطب البشرية جمعاء كفي ىذه الحالة نستطيع القكؿ أف اهلل سبحانو كتعالى في  ((چڃ)قاؿ 
ىذه اآلية كضع أساسا مف أسس قكاعد العبلقات الدكليو كىي ضركرة التكاصؿ بيف اإلخكة في 

اإلنسانية حتى يصمكا إلى حقيقة اإليماف باهلل، كتحقيؽ مصالح البشر القائمة عمى العدؿ كاإلنصاؼ، 
 ڈٴۇۋۋۅېڭڭڭېېۉۉېڭےےۓۓٜہہہہٛٚٛٹٹڈك".ڈڇڎڎڌڌ" حيث قاؿ لمناس 

(3) 

كىنا كضع اهلل قاعدة ثانية مف أىـ قكاعد العبلقات الدبمكماسية بيف البشر كىي أف أساس التعامؿ بيف 
ال يجكز أف يؤثر عمى الحكمة في .... الناس يجب أف يككف سمميان أكالن كأف اختبلؼ الديف أك العرؽ

. (4)التعامؿ كالعدؿ بيف الناس، كىذا ال يتأتى إال بالتكاصؿ الدائـ بيف البشر
.  (5)"ال مانع مف إقامة عبلقات دائمة بيف المسمميف كغيرىـ:" كقاؿ الشيباني

كالدبمكماسية الفمسطينية الدائمة لـ تخالؼ الشريعة االسبلمية عندما اعتمدت الدبمكماسية الدائمة كنكع 
. مف أنكاع الدبمكماسية في عبلقاتيا مع الدكؿ

: الدبموماسية الدائمة في القانون الدولي
                                                 

ك٢ن٘ظٍج٤ُى--ًٙح٣ٕؼغ(كؼس)ئٕجُِٔٞىال٣وٍإًٔٝطحذحًؿ٤ٍٓهطّٞ،كحضهًنحضٔحًٌٖٓٝم:هَُٚ٤ٕجُ٘ر٢أغرصك٢جُظك٤ف-1

ٓكٔىٌٍْٞهللاػ٠ِغالغٚ:ج٤ٍُٟٓ،ٝٛٞج١ٍُٝٔػٖجُظكحذس،ٝه٤ًَحٕك٢ن٘ظٍج٤ُىج٠٘ٔ٤ُػٖجذٖػرحِٝػحتشسٝؾؼَٗوشٚ

أْطٍٓكٔىْطٌٍٍْْٝٞطٍهللاْطٍ،ٝجألْطٍجُػالظٝضوٍأٖٓأْلَئ٠ُكٞم،ٓكٔىجنٍْطٍٝكٞهٌٍْٚٞٝكٞهٚهللا،ًٝحٗص

٣ُْٝؿىٝٙ(ج٤ٌّٗ)جٌُطحذٚٓوِٞذُٚطٓط١ٞئيجنطْذٜح،كِٔحضٞك٢جٍٍُُْٞرٓٚػػٔحٕذؼىػٍٔذٖجُهطحخغْْوؾ٣ٖٓىػػٔحٕك٢ذثٍ

".13"ٌْٞزجُكؿٍجش،آ٣س-2

".125"ٌْٞزجُ٘كَ،آ٣س-3

ّ؛ٝٓكٔىأذٍَٞٛز،جُؼالهحش2006،ذ٤ٍٝش،ٓؿىُِ٘شٍٝجُط٣َٞغ،1،ؽ48ػىٗحٕج٤ُٓىق٤ٖٓ،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،ص-4

.1964ّ،جُوحٍٛز،جُىجٌجُو٤ٓٞسُِطرحػسٝجُ٘شٍ،1،ؽ95جُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،ص

.ضكو٤نجُىًطٌٞطالـجُى٣ٖجُٔ٘ؿى،296،ص1ؼجإلٓحّجُش٤رح٢ٗ،ٓكٔىذٖجُكٖٓ،ج٤ٍُٓجٌُر٤ٍ،- 5
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تعتبر المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية مف المصادر االساسية لمعبلقات الدبمكماسية الدائمة كقد ترافؽ  
تطكر ىذة العبلقات منذ القدـ مع ظيكر اتفاقيات كنصكص مكتكبة مف قكانيف كمراسيـ كتشريعات 

.   (1)داخمية
إف بداية التحكؿ مف الدبمكماسية المؤقتة إلى الدائمة جاء نتيجة تطكر "يقكؿ الدكتكر عمي صادؽ ىيؼ 

:  الدبمكماسية ك لعدة عكامؿ أخرل منيا
سبانيا في أكاسط القرف الخامس عشر : أوالً  نجمترا كا  قياـ الدكؿ الكبرل في أكركبا أمثاؿ فرنسا كا 

. بالتنافس فيما بينيا عمى صدارة العالـ األكركبي
الفتكحات التي قاـ بيا األتراؾ في أكركبا بعد استيبلئيـ عمى القسطنطينية كالتي بدكرىا أصبحت : ثانياً 

. تيدد نفكذ الدكؿ المسيحية
.  اكتشاؼ أمريكا كتسابؽ الدكؿ االكركبية لبلستئثار بأقاليميا كمكاردىا كبسط نفكذىـ عمييا:ثالثاً 
  .(2)" الحركب الكبرل في أكركبا مثؿ حرب المئة عاـ:رابعاً 

في إطار منظكمة قكاعد  (القانكنية)يندرج التعامؿ الدبمكماسي الدائـ مف الناحية التنظيمية 
. ـ1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فينا)اتفاقية 

فعبارة الدبمكماسي الدائـ، كفقان لمضمكف المادة األكلى مف ىذه االتفاقية، تنصرؼ إلى رئيس البعثة 
لى أم عضك دبمكماسي فييا، كتشمؿ ىذه التسمية السفير كالكزير المفاكض كالمستشاريف  الدبمكماسية كا 

 .(3) كالسكرتارية
 (فيينا)كقد أشارت المادة الثانية بصراحة ككضكح إلى اعتماد الدبمكماسية الدائمة في اتفاقية 

تقاـ العبلقات الدبمكماسية كتنشأ : " ـ الخاصة بالعبلقات الدبمكماسية كتنص ىذه المادة1961لعاـ 
لعاـ  (فيينا)كقد أشارت مكاد أخرل كثيرة في إتفاقية  (4)"البعثات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ 

ـ إلى قكانيف كأسس كقكاعد لتنظيـ الدبمكماسية الدائمة، كيمكف القكؿ أف معظـ مكاد االتفاقية 1961
 .(5)ىي لخدمة الدبمكماسية الدائمة 

يمكف القكؿ باف التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ مف أىـ الطرؽ لمتكاصؿ بيف الدكؿ في العصر 
عمى الرغـ مف أف ىذا النكع ضعؼ أماـ استخداـ كثير مف الدكؿ لكسائؿ اإلتصاالت , الحاضر

كالمكاصبلت الحديثة حيث أصبح التكاصؿ بيف الدكؿ يتجو نحك إستخداـ ما يعرؼ بالياتؼ اك الخط 
.   كأصبحت البعثات الخاصة سريعة التنقؿ بيف الدكؿ كمنتشرة بشكؿ ممحكظ, الساخف

المطمب الثالث 
أىداف البعثات الدبموماسية الفمسطينية 

                                                 
.169ص,جُىذِٞٓح٤ْسٗشحضٜحٝضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٝضطٌٞٛحٝٗظحّجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس,ػ٢ِق٤ٖٓ,جُشح٢ٓ- 1

.80–79أذ٤ٛٞق،ػ٢ِطحوم،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،ص- 2

.93صٓظرحـ،٣َىػر٤ىهللا،جُىذِٞٓح٤ْس،- 3

.12ِٖٓٓكنٌهْجُٔحوزجُػح٤ٗس- 4

.ض٘ظ٤ُِْىذِٞٓح٤ْسجُىجتٔسزًِٜحضوّٞذؼ12،٢ِِٔٓكنٌهْئ٠ُجُٔحوزجُػحُػسػشٍ،زجُٔٞجوٖٓجُٔحوزجُػحُع- 5



 82 

إف مف أىـ أىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية إبقاء القضية الفمسطينية في مكقع الصدارة، كىذا ما تميزت 
بو ىذه الدبمكماسية عف غيرىا، كىذا ال ينفي باف ىناؾ أىدافان مشتركة مع الدكؿ األخرل شأنيا شأف 

. أم دكلة في العالـ
: األىداف الااصة بالدبموماسية الفمسطينية

    بناءن عمى التكصيات التي أصدرىا االجتماع الفمسطيني األكؿ المنعقد في القدس برئاسة أحمد 
. (1)ـ1964 - 5 – 28الشقيرم بتاريخ 

:  ـ بما يمي1967 يمكف تحديد أىـ أىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية قبؿ عاـ 
. التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في كطنو فمسطيف: أكالن 
التأكيد عمى حقو باستخداـ كؿ الكسائؿ المشركعة لتحرير الجزء المغتصب مف فمسطيف بما في : ثانيان 

. ذلؾ القكة العسكرية
. دعكة الدكؿ لبلعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني: ثالثان 
إقناع العالـ خاصة األمـ المتحدة بعدالة القضية الفمسطينية كالضغط عمى إسرائيؿ إلرجاع : رابعان 

. الحقكؽ الفمسطينية ألصحابيا كاعتبار ما قامت بو إسرائيؿ عدكانان عمى الشعب الفمسطيني
. (2)حث العالـ اإلسبلمي كخاصة العربي منو عمى تقديـ العكف المادم لمفمسطينييف: خامسان 

: م فيي كما يمي1967أما األىداف الدبموماسية لمفمسطينيين بعد عام 
ـ أعمف المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر عف قياـ دكلة 1988 – 11 – 15في 

. فمسطينية مستقمة في غزة كالضفة الغربية معترفان ضمنيان ببسرائيؿ
نما كاف تمبية لمطالب دكلية كعربية كمقدمة      لـ يكف اإلعبلف عف قياـ الدكلة الفمسطينية عبثان، كا 
لبلعتراؼ ببسرئيؿ مف قبؿ المنظمة، ككذلؾ االعتراؼ بالمنظمة مف قبؿ إسرائيؿ حتى تبدأ عممية 

المفاكضات السممية لحؿ القضية الفمسطينية عمى أساس القرارات الدكلية أك ما تسفر عنو المفاكضات 
.  (3)بيف الطرفيف
ـ افتتح مؤتمر السبلـ في الشرؽ األكسط في مدريد برعاية الكاليات المتحدة 1991 – 10- 3    كفي 

كاالتحاد السكفييتي بحضكر أطراؼ الصراع المعنية، كقد جاء ىذا المؤتمر بعد استكماؿ الكاليات 
المتحدة األميركية لما يعرؼ بتحرير الككيت إرضاءن لمعرب كالفمسطينييف بعد ما قدمو العرب مف عكف 

لمكاليات المتحدة بيذا الخصكص، كلضماف بقاء العرب محافظيف عمى الحصار ضد العراؽ مع 
 .(4)الكاليات المتحدة كالحمفاء

                                                 
ٌُػ٤ٍٖٓجُو٤حوجشجُلِٓط٤٘٤سك٢ق٤٘ٚضْػوىجُٔإضٍٔجُلِٓط٢٘٤جألٍٝذٍػح٣سجُِٔيجذ٘حًءػ٠ِضٞط٤حشؾحٓؼسجُىٍٝجُؼٍذ٤سٝٓٞجكوس-1

ُّركع٣َحوزضلؼ٤َجُؿحٗدجُلِٓط٤ُ٢٘٤ٌٕٞك٢طىجٌز٣ٖٓٔػِٕٞجُشؼدجُلِٓط٢٘٤ٝجُوؼ٤س1964ق٤ٖٓك٢ٓى٣٘سجُوىِػحّ

جُلِٓط٤٘٤س،ٝك٢ًٛججُٔإضٍٔضْئٗشحءٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤س،ٝجُٔظحوهسػ٠ًَِٓحٗطؽػٖجُٔإضٍٔجُلِٓط٢٘٤جألٍْٝحُقجًًٍُ

.2008ّ–8-24ّ؛ٝٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم2008–8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-2

.2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-3

.641طالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤ٝآنٍٕٝ،جُٔىنَئ٠ُجُوؼ٤سجُلِٓط٤٤س،ًٍُٓوٌجْحشجُشٍمجألْٝؾ،ص-4
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كقد استغمت إسرائيؿ ىذه الظركؼ العتماد المفاكضات السرية في أكسمك حبلن لمقضية أك عمى 
. األقؿ ىركبان مف مؤتمر مدريد، كلبلستفراد بالمفاكض الفمسطيني بعيدان عف العرب

كىذا ما حدث فعبلن حيث أصبح ىناؾ سقؼ جديد لممفاكضات بعيدان عف القرارات الدكليةن، كىك إعبلف 
. المبادلء أك اتفاقية أكسمك التي ال تمبي الحد األدنى مف طمكحات الشعب الفمسطيني

ـ بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير 13/9/1993كقد تـ التكقيع عمى إعبلف المبادلء في 
 .(1)الفمسطينية الذم جدد معالـ مشركع الحكـ الذاتي، في احتفاؿ أقيـ في البيت األبيض بكاشنطف

ـ كقعت إسرائيؿ اتفاقان في القاىرة حكؿ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة 1994 – 5 – 4       كفي 
كأريحا، عمى أف يمي التكقيع في غضكف عدة أسابيع إعادة االنتشار لمجيش االسرائيمي، كتسمـ السمطة 

. في ىاتيف المنطقتيف
     كقد أعقب ىذه االتفاقيات أكسمك الثانية التي تبحث في تفاصيؿ تنفيذ الحكـ الذاتي في بقية 

. (الضفة الغربية )األراضي الفمسطينية المأىكلة بالسكاف الفمسطينييف 
 

: أىداف الدبموماسية الفمسطينية من وجيو نظر الفقو اإلسالمي
أىداؼ كأغراض متعددة ال يمكف حصرىا _ سكاء كانت مؤقتة أك دائمة _     لمدبمكماسية اإلسبلمية 

بدقة، كنجد أنيا تطكرت خبلؿ العصكر اإلسبلمية حيث كانت مؤقتة، كأصبحت دائمة في دكلة 
األندلس في عبلقاتيا مع الدكؿ المسيحية شماؿ دكلة اإلسبلـ في األندلس، كقد كصؼ نظاـ الممؾ 

يجب أف يعمـ الممكؾ أف ببرساليـ السفراء ال يقصدكف : " الطكسي أىداؼ الدبمكماسية اإلسبلمية فقاؿ
 مف ىنا يمكنني القكؿ أف لمدكلة .(2)" تسميـ رسالة أك نقؿ سفارة فقط، بؿ ىناؾ مئات األغراض يبغكنيا

. اإلسبلمية أىدافان تسعى لتحقيقيا مف خبلؿ الممثميف الدبمكماسييف في الدكؿ األجنبية
ف حصؿ عمييا تطكر في - - كىذه األىداؼ ىي نفسيا مف عصر الرسكؿ حتى اآلف، كا 

أسمكب ككيفية تحقيقيا، كبعض التغيير في أكلكيات األىداؼ فقد كانت الدعكة اإلسبلمية عمى رأس 
سمـ األكلكيات زمف الرسكؿ، أما اليـك فتكاد الدعكة اإلسبلمية الرسمية في الدبمكماسية الفمسطينية أف 
تككف معدكمة أك شبو معدكمة، كىذا مأخذ شرعي عمييا، كما أنيا تتعامؿ مع األىداؼ الفمسطينية 

. المراد تحقيقيا مف منطمؽ قكمي عربي كىذا أيضان مأخذ شرعي عمى الدبمكماسية الفمسطينية
كيرل صبلح المنجد أف أىداؼ الدبمكماسة اإلسبلمية التي تتحقؽ مف خبلؿ المبعكثيف 
اإلسبلمييف إلى الدكؿ األجنبية كثيره منيا تبادؿ األسرل، كجمع المعمكمات عف الدكلة المضيفة 

كالتبادؿ التجارم، كاليدنة، كالصمح، كالزكاج، كحمؿ اليدايا، كأمكر أخرل كثيرة، كىذا ما كانت عميو 
.  (3)ميمة المبعكثيف في اإلسبلـ

                                                 
.641ًٍُٓوٌجْحشجُشٍمجألْٝؾ،صطالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤ٝآنٍٕٝ،ٓىنَئ٠ُجُوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤س،-1

،جُوحٍٛز،1،ؽ147ص،ٌَْجُِٔٞى٣ٖٓٝظِفٍُِْحُسٝجُٓلحٌز،ضكو٤نطالـجُى٣ٖجُٔ٘ؿى،ذٖجُلٍجءجُك٤ٖٓذٖٓكٔىأذ٣ٞؼ٢ِ،-2

1947ُّؿ٘سجُطأ٤ُقٝجُطٍؾٔسٝجُ٘شٍ،

.1947ّ،جُوحٍٛز،ٓطرؼسُؿ٘سجُطأ٤ُقٝجُطٍؾٔسٝجُ٘شٍ،1،ؽ155جُٔ٘ؿى،طالـجُى٣ٖ،كظٍٞك٢جُىذِٞٓح٤ْس،ص- 3
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أف دعـ السبلـ كالحرب كالدعكة إلى المغة العربية كنشر :  كيرل الدكتكر محمد الصادؽ عفيفي
الدعكة اإلسبلمية ىي مف أىـ ما تعمؿ عميو الدبمكماسية اإلسبلمية، كتطكر ىذا العمؿ ليشمؿ التمثيؿ 

لمدكلة اإلسبلمية، حيث أصبح السفراء يعقدكف المعاىدات كيديركف المفاكضات باسـ الدكلة 
ككانت مف ميمات المبعكثيف حماية مصالح الدكلة اإلسبلمية كحماية مصالح رعاياىا أم . (1)اإلسبلمية

. ما يعرؼ اليـك بالعمؿ القنصمي لدل الدكلة المعتمد لدييا المبعكثكف
       كمما ال شؾ فيو أف اإلسبلـ حدد ميمات البعثة الدبمكماسية اإلسبلمية كىي التي استقر عمييا 

القانكف الدكلي في ىذا العصر، كميمات كأىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية ال تختمؼ كثيران عنيا في 
اإلسبلـ كفي القانكف الدكلي إال أف الدبمكماسية الفمسطينية تخمت عف بعض أىداؼ الدبمكماسية 

اإلسبلمية كمنيا كما مر معنا الدعكة إلى اإلسبلـ، كاتخاذ القكمية العربية أساسان لمدبمكماسية 
. الفمسطينية، كفي ىذا مخالفة لمشريعة اإلسبلمية

 
: أىداف الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي

ـ في المادة الثالثة طبيعة األىداؼ 1961 الدبمكماسية لعاـ تلمعبلقا (فينا)       حددت اتفاقية 
: (2)المشركعة في القانكف الدكلي كىذه األىداؼ تتضمف ما يمي

 
:  تمثيل الدولة المعتمدة: أوالً 

يقـك الممثؿ السياسي بتمثيؿ دكلتو في جميع المناسبات الرسمية سكاء كانت خاصة بدكلتو أك 
. الدكلة المضيفة أك أم دكلة أخرل مف خبلؿ سفارتيا في نفس الدكلة المضيفة حسب األصكؿ المتبعة

حسب القانكف الدكلي كحسب  (دكلة فمسطيف)كالدبمكماسي الفمسطيني يمارس تمثيؿ منظمة التحرير 
. ـ، فيك ال يخرج عف القانكف الدكلي بيذا الخصكص1961لعاـ  (فينا)المادة الثالثة مف اتفاقية 

 
:  حماية مصالح دولتو ومصالح رعاياىا في الدولة المعتمد لدييا: ثانياً 

مف أىـ كاجبات المبعكث الدبمكماسي الرد عمى أم إساءة لدكلتو داخؿ الدكلة التي يعمؿ فييا، 
ككذلؾ حماية مكاطنيو في الدكلة المقيـ فييا مف الناحية القانكنية بؿ مف جميع النكاحي، كالحفاظ عمى 

مصالحيـ بالطرؽ المشركعة في القانكف الدكلي، كىذا ما يقـك بو المبعكث الفمسطيني كىك الحماية 
. كالدفاع عف دكلتو كمكاطنيو حسب القانكف الدكلي

 
:  التفاوض: ثالثاً 

                                                 
.45صػل٤ل٢،ٓكٔىطحوم،ضطٌٞجُطرحوٍجُىذِٞٓح٢ْك٢جإلْالّ،- 1

.12،ِٓكنٌهُِْؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْس(ك٤٤٘ح)جُٔحوزجُػحُػسٖٓجضلحه٤س- 2
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ىناؾ بعض األمكر التي تيـ دكلة المبعكث الدبمكماسي في الدكلة التي يقيـ فييا فيقكـ ىذا المبعكث 
بالتفاكض عمييا كقد تككف رسمية يكمؼ بيا المبعكث كيتحدث بخصكصيا باسـ دكلتو، كتحتاج 

لتفكيض خاص لممبعكث لمتفاكض مف أجميا، كربما تككف محادثات لمتحضير لممفاكضات الرسمية، 
كقد تككف تحريرية أك شفكية، كالدبمكماسية الفمسطينية مارست ىذا العمؿ في كثير مف الدكؿ، ككانت 

. ال تخرج عف األصكؿ الدكلية في عممية التفاكض، حسب القانكف الدكلي
 

:  اإلحاطة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة المعتمد لدييا: رابعاً 
مف كاجبات المبعكث أف يجمع المعمكمات عف الدكلة المضيفة، كالحصكؿ عمى معمكمات مف 
خبلؿ ىذه الدكلة قد تفيد دكلة المبعكث الدبمكماسي بالطرؽ المشركعة حسب القانكف، كال يمجأ لمتجسس 
أك الرشكة لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات، كمنظمة التحرير حصمت عمى معمكمات مف قبؿ مبعكثييا 
في دكؿ العالـ حسب األصكؿ كمف خبلؿ الدكلة المضيفة كىي لـ تخالؼ القكانيف المعمكؿ بيا في 
تمؾ الدكؿ، كىي بذلؾ متفقة مع القانكف الدكلي بأف ىذه المعمكمات يجب الحصكؿ عمييا بالطرؽ 

. المشركعة قانكنان 
 

: توطيد العالقات الودية: اامساً 
فتح قنكات رسمية كأخرل شعبية ضمف قانكف الدكلة الميضيفة ىي أفضؿ الطرؽ لتعزيز 

عبلقات دكلة المبعكث مع الدكلة المعتمد لدييا، كتشجيع العبلقات االقتصادية كالثقافية كالتعميمية كؿ 
ذلؾ يكطد العبلقات بيف الدكؿ كىي مشركعة في القانكف الدكلي، كال يخفى عمى أحد بأف منظمة 

التحرير الفمسطينية بحاجة ماسة لتكطيد عبلقاتيا مع أكبر قدر ممكف مف الدكؿ الصديقة بسبب أف 
. االحتبلؿ فكؽ التراب الكطني الفمسطيني، كىي لـ تخالؼ القانكف الدكلي فيما يخص ىذا األمر

 
: ممارسة الميام القنصمية : سادساً 

     في حالة عدـ كجكد قنصمية إلى جانب السفارة لمدكلة المعتمدة فبف المبعكث الدبمكماسي في 
السفارة يقـك بيذا العمؿ مثؿ قيد المكاليد كالكفيات كالحفاظ عمى مصالح رعايا الدكلة المعتمدة، كىذا 

. حسب القانكف الدكلي، كمنظمة التحرير لـ تخالؼ القانكف الدكلي بيذا الشاف
     يرل الباحث أف الدبمكماسية الفمسطينية ال تختمؼ كثيران مف حيث األىداؼي مع ركح القانكف 

الدكلي، فيي في أىدافيا تجاه الدكؿ حسنة النية، كأفعاليا تعبر عف نكاياىا بدقة كصدؽ كذلؾ لؤلسباب 
: التالية
أف الشعب الفمسطيني يعاني منذ عقكد مف االحتبلؿ اإلسرائيمي الظالـ كىذا كلد حسف النية  -1

. بسبب الشعكر بالظمـ، كعدـ الرغبة في إيقاع الظمـ عمى اآلخريف
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إدراؾ الفمسطينييف بأنيـ بحاجة ألصدقاء كعدـ استعداء الدكؿ عمييـ لمتفرغ لبلحتبلؿ كمقاكمتة  -2
 .بكؿ الكسائؿ المشركعة إسبلميان كقانكنيان 

معرفة الفمسطينييف بأف أم عمؿ مخالؼ لمقانكف الدكلي سكؼ يقكـ االحتبلؿ باستغبللو لمحرب  -3
 .عمييـ

      كبيذا الخصكص أرسمت منظمة التحرير الفمسطينية بعثات دبمكماسية إلى كثير مف دكؿ العالـ 
بيدؼ تمثيؿ ىذه البعثات لمشعب الفمسطيني، كعممت ىذه البعثات عمى حماية مصالح الرعايا 

الفمسطينييف في الدكؿ المضيفة لمبعثة خاصة حماية مصالح البلجئيف في ىذه الدكؿ، ككذلؾ جمعت 
معمكمات بالطرؽ المشركعة عف الدكؿ المضيفة لتحقيؽ مصالح الدبمكماسية الفمسطينية، كككنت 

عبلقات كدية مع الدكؿ المضيفة، كنسجت بعض العبلقات لتحقيؽ أىدافيا القنصمية كالتجارية لذلؾ 
أرل أف الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ القانكف الدكلي في ىذا المجاؿ كأكاد أجـز بأنيا لـ تخالفو في 

. أم مجاؿ
 

: أما بالنسبة لمدبموماسية اإلسالمية
:  فبف منظمة التحرير الفمسطينية خالفتيا في مجاؿ األىداؼ في نقطتيف أساسيتيف كىما

. عدـ القياـ بالدعكة اإلسبلمية الرسمية مف خبلؿ مبعكثييا لدل الدكؿ -1
 .اعتبار المنيج القكمي العربي كأساس في عبلقاتيا الدبمكماسية مع الدكؿ األخرل -2
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الفصل الرابع 
 

: التمثيل الدبموماسي الفمسطيني وفيو تمييد ومبحثان 
 

التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في الغرب في الفقو اإلسالمي : المبحث األول
. والقانون الدولي

التمثيل الدبموماسي الفمسطيني الدولي في الفقو اإلسالمي : المبحث الثاني
. والقانون الدولي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
تمييد 

ثـ شيدت الدبمكماسية ,      التمثيؿ الدبمكماسي يمتد إلى عصكر قديمة قبؿ اإلسبلـ كبعد اإلسبلـ
. تطكران كبيران في كقتنا الحاضر كذلؾ بسبب تطكر كسائؿ المكاصبلت كاالتصاالت 

:     أدل ذلؾ إلى ظيكر طبيعة جديدة لمتمثيؿ الدبمكماسي بكاسطة
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.   االتصاؿ المباشر بالتمفكف أك ما يعرؼ اليـك بالخط الساخف بيف قادة العالـ:أوالً 
       فأصبحت بعض المسائؿ كالقضايا بيف الدكؿ تناقش كتحؿ بيف القادة عف طريؽ التمفكف ككسائؿ 

كاالتصاؿ المباشر بيف القادة تقره الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي كفي معظـ , االتصاالت األخرل
كقد , األحياف يككف فعاالن أكثر مف االتصاؿ بكاسطة الممثميف كالسفراء كفيو خدمة أعظـ لمصالح الدكؿ

. مارست الدبمكماسية الفمسطينية ىذا النكع مف االتصاالت مع قادة كثيريف مف قادة دكؿ العالـ
      كأصبح السفر إلى الدكؿ لمتفاكض معيا عمى المصالح المشتركة مع دكلة المبعكث مف األمكر 

. الدارجة في العصر الحاضر عف طريؽ ما يسمى اليكـ بالمبعكث الخاص
     ككذلؾ أصبح رؤساء الدكؿ يتنقمكا بيف دكليـ كالدكؿ األخرل بيدؼ رعاية مصالح بمدانيـ مف 

كىذا أثبت نجاعتة لتحقيؽ , الكسائؿ الشائعة االستخداـ في التمثيؿ الدبمكماسي أكثر مف ذم قبؿ
كسرعة , مصالح الدكؿ فيك أكثر فعالية بسبب االتصاؿ المباشر مع أصحاب القرار في الدكؿ المختمفة

. حؿ كانجاز القضايا العالقة بيف الدكؿ
. عقد المؤتمرات الدكلية كاالجتماعات الدكلية:ثانياً 

أك منظمات دكلية كذلؾ لمناقشة , االجتماعات الدكلية التي يعقدىا أشخاص يمثمكف دكليـ"     كىي 
 . (1)"مكاضيع معينة بغية التكصؿ إلى حمكؿ بشأنيا

يطمؽ عمى كؿ االجتماعات الدكلية كالذم يميز بينيا مف حيث  (مؤتمر)      لقد أصبح مصطمح 
ذا كاف اجتماعان , فبذا كاف اجتماع لرؤساء الدكؿ سمي مؤتمر قمة, األىمية التسميات المقترنة بيا كا 

. (2)كيسمى حسب اليدؼ مف االجتماع, اقتصاديان سمي مؤتمر اقتصادم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
.2009ّ,وجٌجُػوحكسُِ٘شٍٝجُط٣َٞغ,ػٔحٕ,1ؽ,284ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ- 1

.285ص,جٍُٔؾغجُٓحذن- 2
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تمييد 
إف الغرب كالصييكنية ينظركف إلى الحضارة العربية كاإلسبلمية مف منظار الصداـ الحتمي، 

فكثير مف قادتيـ كمفكرييـ تحدثكا عف ىذا الصداـ المزعكـ في مناسبات كثيرة، فيذا صمكيؿ 
كزعـ فيو أف الحضارات ال بد ليا في النياية مف  (صداـ الحضارات) ألؼ كتابو الشيير(1)ىنجتنتكف
كىك ال يستند إلى أم دليؿ عممي حقيقي، خاصة عندما تكمـ عف حتمية الصداـ بيف الغرب . االحتراب

كالحضارة اإلسبلمية، كلك اطمع عمى حقيقة اإلسبلـ لعرؼ أف أسمى األىداؼ عند المسمميف ىك 
الدعكة إلى اإلسبلـ كالحكار مع اإلنساف مف باب األخكة اإلنسانية، كلكجد أف الرسالة اإلسبلمية ىي 

رسالة عالمية ىدفيا التعارؼ بيف الشعكب كالقبائؿ عمى قاعدة جمب الخير لمبشرية جمعاء دكف تمييز 
 ڈڈڍڍڇڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹٹڈبيف العرؽ كالمكف كالديف، كفي ذلؾ 

(2). 
 يمارس عمى أرض الكاقع مف طرؼ كاحد، خاصة خبلؿ القرف العشريف كبداية عكىذا الصرا 

القرف الكاحد كالعشريف، حيث شيدت ىذه العقكد أبشع الممارسات اليمجية كاإلجرامية كغير اإلنسانية 
.  بحؽ العرب كالمسمميف في كؿ العالـ

كالخطكرة في ىذا الخصكص أف ىؤالء يبنكف استراتيجياتيـ عمى ىذا األساس، كقد أكد عمى 
ىذه التكجيات كاالستراتيجيات القادة كالمفكركف مف الغربييف كالصياينة، كىـ اآلف يتربعكف عمى ثركات 

. األمة العربية كاإلسبلمية
كاالىتماـ الغربي كالصييكني بفمسطيف يعكد إلى المكقع االستراتيجي الذم تتمتع بو فمسطيف 

فريقيا العربية، كتطؿ عمى بحريف استراتيجييف، كما كترتبط  فيي نقطة االلتقاء بيف آسيا العربية كا 
فمسطيف بعقائد ييكدية كتممكدية كتكراتية، تحقؽ ليـ بعض األساطير الدينية المزعكمة، كفمسطيف تبقى 

قضية مركزية إسبلمية لقدسيتيا عند المسمميف، كأىميتيا الدينية العقدية كالتاريخية تجعؿ العالـ 
. (3)اإلسبلمي خاصة الشعب الفمسطيني في حالة دائمة مف الحرب مع الكياف الصييكني

مف ىنا يمكف القكؿ أف الدبمكماسية الفمسطينية تكاجو صعكبات خطيرة في مجاؿ تحقيؽ 
أىدافيا العادلة مف خبلؿ العبلقات الدبمكماسية مع الغرب، كعمى أرض الكاقع نجد التحيز الغربي 

في مصمحة المشركع الغربي لمسيطرة - حسب اعتقاد المفكريف الغربييف -لصالح الييكد يصب أيضان 
 .  (4)عمى ثركات العالـ العربي كاإلسبلمي

كقد حدثت تطكرات عمى صعيد التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في أكركبا، حيث بدأت 
العبلقات الفمسطينية األكركبية بطريقة غير رسمية، ثـ تطكرت بعد ذلؾ في عدة دكؿ أكركبية مف 

مستكل مكتب إعبلمي كما في بريطانيا، كمستكل مكتب دبمكماسي كما في إسبانيا، ثـ أعمى مستكل 
                                                 

ٛٞطحقدًطحخطىجّجُكؼحٌجشجُٔػ٤ٍُِؿىٍٝج٣١ًُوٍٞك٤سػٖقط٤ٔسطىجّجُكؼحٌجش،٣ٍٟٝجُـٍخًٍُٓجُكؼحٌجشٝجُػوحكحش-1

ٝؾ٤ٔغجُكؼحٌجشجألنٍٟجُؿحٗدج٥نٍ،٣ٜٝىفًٖٓٛججٌُطحخضؼ٣ُُجُهظٞٓسٓحذ٤ٖجُشؼٞخٝذ٢٘جُرشٍقط٣٠لٍؽأطكحخ

جُٔظحُفُشإْٜٝٗٝئوجٌزجُؼحُْجُُٔٔم،ٝٗظ٣ٍطٚك٢جُظىجّجُكؼح١ٌضوّٞػ٠ِٓٔحٌْسهى٣ٔسؾىج٢ًٛكٍمضٓى؛طح٣َٞٓٛ٘طؿطٕٞ،

 .1999ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجُلٌٍ،12-8،ص2طىجّجُكؼحٌجش،ضٍؾٔسؽِؼصجُشح٣د،ؽ

"13"ٌْٞزجُكؿٍجش،آ٣س- 2

.2008ّ-8-24ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم-3

.2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-4
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كما في اليكناف حيث ارتقت العبلقات الفمسطينية اليكنانية إلى مرتبة سفارة ليا كامؿ الحصانات 
 (1).ـ كاالتفاقيات الدكلية األخرل ذات العبلقة1961كاالمتيازات الدبمكماسية حسب اتفاقية فيينا لعاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
-8-24ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفٓٓإٍٝجُؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسك٢جُوحٌزجأل٤ًٍ٤ٓسك٢َٝجٌزجُهحٌؾ٤سجُلِٓط٤٘٤س،ذطح٣ٌم-1

2008ّ. 
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 المطمب األول 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في الفقو اإلسالمي 

عند عرض مكضكع العبلقات األكركبية مع منظمة التحرير الفمسطينية عمى الدبمكماسية 
 :اإلسبلمية نصؿ إلى النتائج التالية

تحٌمؿ الدبمكماسية اإلسبلمية أكركبا خاصة بريطانيا المسؤكلية إلعطائيا الييكد حؽ إنشاء دكلة : أوالً 
منح مف ال يممؾ فمسطيف لمف ال )خاصة بيـ عمى فمسطيف كىي بذلؾ ينطبؽ عمييا قكؿ 

 ڈٹٱڦڦڦڦپپپپڈ-:سبحانو كتعالى- كيقكؿ اهلل  (يستحقيا
(1).  

ترل الدبمكماسية اإلسبلمية أف منظمة التحرير تعطي العبلقات الدبمكماسية مع أكركبا حجمان : ثانياً 
يفكؽ الحد المطمكب الذم يحافظ عمى المصالح الفمسطينية، كىي بذلؾ تساعد أكركبا عمى 

ٜٚٛےےڈ: تحقيؽ أىدافيا في فمسطيف كالعالـ العربي كاإلسبلمي، كيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى

) ڈۓۓڭڭڭ
2)  .

إف إعطاء العبلقات األكركبية الفمسطينية االىتماـ الزائد يعطي غطاءن سياسيان لما فعمتو أكركبا بيد : ثالثاً 
بريطانيا كفرنسا في مطمع القرف العشريف، ىذا العمؿ الذم أدل إلى تقسيـ العالـ العربي 

كاإلسبلمي كتبديد الكثير مف مقدراتو كثركاتو، كبالتالي ضياع فمسطيف كسقكطيا بيد الصييكنية، 
 ڈائےےۓۓڭڭڭڭېڈكيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى

(3). 
       يمكف تمخيص مكقؼ الدبمكماسية اإلسبلمية بأنو ال يجكز اإلفراط في االعتماد عمى أكركبا 

شأنيا في ذلؾ شأف أم جية أجنبية أخرل، أم يجب أف تككف العبلقات مع أكركبا متكازنة ال إفراط 
كالدبمكماسية اإلسبلمية تتيـ أكركبا بأنيا في عبلقاتيا كالت بمكياليف لصالح إسرائيؿ . فييا كال تفريط

بدافع المحافظة عمى مصالحيا حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب القضية الفمسطينية، كبالرجكع إلى 
 مرات مف العاـ 305قرارات األمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف نجد أف بريطانيا صكتت أكثر مف 

ـ كحتى اآلف ضد حقكؽ الشعب الفمسطيني، كفرنسا صكتت ضد حقكؽ الشعب الفمسطيني أكثر 1967
. (4) مرة300مف 

     أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كمستكاه تأثر بمكقؼ كؿ دكلة لكحدىا فنجد 
دكلة مثؿ اليكناف استضافت سفيران فمسطينيان، كتبادلت العبلقات مع منظمة التحرير الفمسطينية حسب 
االتفاقيات الدكلية لمعبلقات الدبمكماسية، كدكلة أخرل كاف مستكل العبلقات معيا أقؿ مف ذلؾ مثؿ 

. بريطانيا

                                                 
"120"ٌْٞزجُروٍز،آ٣س- 1

"139"آٍػٍٔجٕ،آ٣سٌْٞز- 2

"82"ٌْٞزجُٔحتىز،- 3

2001ّ،جُه٤َِ،ٓطرؼسذحذَجُل٤٘س،1،ؽ6جٌُ٘ٔٞز،ٓكٔٞوؽِدن٤َِ،جُؿ٣ٍٔسؿٍذ٤سأ٤ٌ٣ٍٓسٝكِٓط٤ٖجُؼك٤س،ص- 4
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كالدبمكماسية اإلسبلمية ال تعارض إقامة عبلقات بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالدكؿ األكركبية، 
طالما ال تؤدم ىذه العبلقات إلى تعارض مع المصمحة العميا لمفمسطينييف، كما أف الشارع حض عمى 

. ( 1)إقامة العبلقات بيف المسمميف كغيرىـ بيدؼ التعارؼ كتبادؿ المصالح 

                                                 
 .ٖٓجٍُْحُسٗلٜٓح-69-أٗظٍطلكس-1
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 المطمب الثاني
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في القانون الدولي 

كحتى اآلف لـ يتغير مكقؼ أكركبا  ـ1916 مايك – بيكك في إبريؿ –منذ تكقيع اتفاقية سايكس 
مف القضية الفمسطينية، ككاف دائمان محابيان لصالح إسرائيؿ كالييكد بدافع تكافؽ المصالح األكركبية مع 
. كجكد كطف قكمي لمييكد في فمسطيف بيدؼ تييئة الكطف العربي لمسيطرة عميو كاالستيبلء عمى ثركاتو
كبريطانيا كفرنسا ىما مف قاد أكركبا لتحقيؽ ىذه السياسة في الكطف العربي كفمسطيف، كيقكؿ المؤرخ 

إف الدكلة الغربية التي تتحمؿ حصة األسد في المسؤكلية : " البريطاني أرنكلد تكينبي بيذا الخصكص
عف الخيبة في فترة ما بيف الحربيف إلنقاذ المكقؼ في فمسطيف ىي بريطانيا التي كانت أكالن الدكلة 

ـ، كأضاؼ 1948 –ـ 1917المحتمة كبعد ذلؾ الدكلة المنتدبة، كقد أدارت شئكف االنتداب مف سنة 
كفي خبلؿ ىذه السنيف الثبلثيف الحرجة كاف مكقؼ الحككمة البريطانية الشامؿ كالذم طبقتو : قائبلن 

.  (1)"جميع الحككمات المتتالية ىك التعامي المقصكد الجدير باإلدانة 
كبريطانيا لـ تغير مف مكقفيا خبلؿ العقكد التي تمت احتبلليا لفمسطيف ثـ تحكليا إلى دكلة منتدبة 
: عمى فمسطيف كىي بيذا المكقؼ تمثؿ أكركبا كميا كتقكؿ ناديا مصطفى مؤكدة ىذه السياسة األكركبية

:  يدكر المكقؼ األكركبي حكؿ متغيريف أساسييف ىما
. حؽ دكؿ المنطقة في العيش بسبلـ في حدكد آمنة معترؼ بيا -1

       كىنا المقصكد دكلة إسرائيؿ المحتمة لفمسطيف، كأكركبا تدافع عف مشركعيا القاضي بضركرة الحفاظ 
. عمى دكلة إسرائيؿ لما يحقؽ ليا مف مكاسب تتمثؿ بتفتيت العالـ اإلسبلمي كالسيطرة عمى ثركاتو

. (2)ضركرة حؿ المشكمة الفمسطينية حبلن عادالن كممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير مصيره- 2 
:  أف المكقؼ األكركبي تتجاذبو مجمكعة مف المتغيرات أىميا:      كيمكف القكؿ

تركز المصالح األكركبية في العالـ العربي عمى مجاؿ البتركؿ كتسكيؽ المنتجات األكركبية في : أكالن 
السكؽ العربية، كىذا ال يشمؿ حصكؿ الفمسطينييف عمى حقكقيـ في فمسطيف، حيث إف أكركبا 

. تعتقد أف مف مصمحتيا المحافظة عمى إسرائيؿ في قمب العالـ العربي
.  كتأييدىا" إسرائيؿ " إف الخمفية التاريخية تشير إلى أف الدكر األكركبي امتاز في خمؽ : ثانيان 
تأثر المكقؼ األكركبي بمكقؼ الكاليات المتحدة األميركية، كعدـ الرغبة في تحدم مكقؼ الكاليات : ثالثان 

. (3)المتحدة األميركية

يمكف القكؿ أف الدبمكماسية األكركبية خالفت القانكف الدكلي بكضكح كعمدان اتجاه القضية 
: الفمسطينية في ثبلث نقاط أساسية كىي

                                                 
.(و،ش)ٓطرؼسؾحٓؼسجُىٍٝجُؼٍذ٤س،،جُوحٍٛز،1،ؽ204،ص8ؼٌُٗٞىض٣ٞ٘ر٢،وٌجْسك٢جُطح٣ٌم،أ- 1

.1986ًٍُّٓوٌجْحشجُٞقىزجُؼٍذ٤س،،ذ٤ٍٝش،1،ؽ114صٗحو٣حٓظطل٠،أٌٝٝذحٝجُٞؽٖجُؼٍذ٢،- 2

-8-20؛ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ُج٤ُٓىٌك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم342صقٔى٣ْٞق،جُٔٓحٌجُطح٣ٌه٢ُِ٘ؼحٍجُٞؽ٢٘جُلِٓط٢٘٤،أج٣ٍُٔح١ٝ،-3

2008ّ.
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كاحتبلؿ بريطانيا " بمفكر"ـ كالتي نتج عنيا كعد 1916عاـ " سايكس بيكك"مف خبلؿ اتفاقية : أكالن 
. ـ بقكة السبلح1917لفمسطيف عاـ 

عندما تمت المكافقة عمى االنتداب البريطاني في فمسطيف مف قبؿ عصبة األمـ، سمحت بريطانيا : ثانيان 
لمييكد باليجرة إلى فمسطيف لخمؽ كاقع جديد يتنافى مع اليدؼ األساسي لعممية اإلنتداب كىك المحافظو 

قامة دكلتو المستقمة عمييا . عمى حؽ الشعب الفمسطيني في كؿ فمسطيف كا 
غض الطرؼ عف المذابح التي قاـ بيا الييكد بحؽ الشعب الفمسطيني لتيجيرىـ مف ببلدىـ في : ثالثان 

. (1)عيد االنتداب البريطاني لفمسطيف كحتى اآلف
  

: موقف الدبموماسية الفمسطينية من أوروبا
أستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية ترل أف الساحة األكركبية ليا أىمية في حؿ  

القضية الفمسطينية، كقد اتخذت قرارىا في بذؿ كؿ الجيد كالكسع إلنشاء عبلقات دبمكماسية مع أكركبا 
خاصة بعد نجاحيا في تككيف عبلقات دبمكماسية مع دكؿ عدـ االنحياز كالمنظكمة االشتراكية في 

ـ مف خبلؿ المؤتمرات البرلمانية المتكررة لمجانبيف األكركبي 1974أكركبا، ككاف ذلؾ منذ العاـ 
كمنظمة التحرير الفمسطينية لـ تكقؼ جيكدىا الدبمكماسية نحك أكركبا، . ـ1974كالفمسطيني منذ عاـ 

ـ دعا نبيؿ الرمبلكم مدير مكتب منظمة التحرير في ذلؾ الكقت في لندف 1981 – 7 –19كفي يـك 
الدكؿ األكركبية التخاذ مكقؼ حاـز ليجمات إسرائيؿ عمى الفمسطينييف كليس فقط اإلعراب عف قمقيا 

كقاؿ السيد رفيؽ النتشة كىك أحد مؤسسي منظمة التحرير الفمسطينية كسفير فمسطيف السابؽ لدل 
أنو يجب عمى أكركبا أف تككف مستقمة عندما تضع مبادراتيا لحؿ القضية " العربية السعكدية

. (2)"الفمسطينية
    كقد ىدفت الدبمكماسية الفمسطينية مف محاكالت جادة إلنشاء عبلقات دبمكماسية مع أكركبا إلى دفع 

أكركبا لعمؿ مبادرة جادة لحؿ أزمة الشرؽ األكسط، كاستعماؿ كؿ الكسائؿ لمضغط عمى إسرائيؿ 
كالكاليات المتحدة لقبكؿ ىذه المبادرات كاالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية، كيككف ذلؾ بعد اعتراؼ 

.  (3)أكركبا نفسيا بالمنظمة الفمسطينية

كفي . كال تزاؿ الدبمكماسية الفمسطينية تتبع نفس االستراتيجية في عبلقاتيا مع أكركبا حتى اآلف
مع قناصؿ -  رئيس دائرة شؤكف المفاكضات في منظمة التحرير الفمسطينية–صائب عريقات. لقاء د

كممثمي دكؿ االتحاد األكركبي دعا االتحاد األكركبي إلى العمؿ عمى إنجاح مرحمة ما بعد أنابكلس 
 307خاصة فيما يتعمؽ بالكضع النيائي، كأشار إلى قرار الحككمة اإلسرائيمية طرح عطاءات لبناء 

في القدس المحتمة، معتبران ىذا العمؿ خرقان فاضحان لما تـ االتفاؽ  (أبك غنيـ)كحدات سكنية عمى جبؿ 
عميو في مؤتمر أنابكليس، كلخريطة الطريؽ، التي نصت عمى تجميد إسرائيؿ جميع أعماؿ البناء في 

                                                 
.2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-1 

.2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم- 2

.67–66ؾ٢ٔ٤ًحٌضٍ،كِٓط٤ْٖالّالضلٍهسػ٘ظ٣ٍس،ص- 3
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كقاؿ بأف إسرائيؿ ال تستطيع الجمع بيف السبلـ كاالستيطاف، كأف أقصر طريؽ لمسبلـ . المستكطنات
قامة دكلة فمسطينية بجانب إسرائيؿ عمى حدكد عاـ  في الشرؽ األكسط ىك زكاؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي كا 

القدس، الحدكد، المستكطنات، البلجئيف، )ـ عاصمتيا القدس كحؿ قضايا الكضع النيائي 1967
  .(1) (المياه، األمف

يمكف القكؿ أف سياسة أكركبا تجاه القضية الفمسطينية لـ تتغير منذ االحتبلؿ البريطاني 
لفمسطيف كحتى اآلف، كتقكـ ىذه السياسة عمى االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ بفمسطيف كالمراكغة عند ذكر 

حؽ الفمسطينييف عمى فمسطيف، فأكركبا كعمى رأسيا بريطانيا ىي صاحبة المشركع الغربي ببقامة كطف 
. قكمي لمييكد عمى فمسطيف حتى تبقى األمة العربية مفتتة لصالح الغرب كأطماعو في المنطقة

 
 

                                                 
.2007ًّحٕٗٞجُػح6٢ٗ،ذطح٣ٌم13759طك٤لسجُوىِ،ٌهْ- 1
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المطمب الثالث 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الواليات المتحدة في الفقو اإلسالمي 

لقد حدد اإلسبلـ طبيعة العبلقات الدكلية بيف األمة اإلسبلمية كأية أمة أخرل، كحدد كذلؾ 
كؿ أشكاؿ العبلقات اإلنسانية بيف األفراد كالجماعات كالدكؿ، ككضع ليا ضكابط كقكاعد كقكانيف 

 .(1)لضماف سير ىذه العبلقات بما يحقؽ مصمحة األمة
كيبدك أف عبلقات منظمة التحرير الفمسطينية مع الكاليات المتحدة ال تخضع ألم قكاعد 

شرعية ألنيا تقـك بيف طرفيف أحدىما قكم كىك الكاليات المتحدة كاآلخر ضعيؼ كىك منظمة التحرير 
الفمسطينية، باإلضافة لذلؾ فبف الكاليات المتحدة تربطيا عبلقات قكية مع إسرائيؿ كمصالح استراتيجية 

 .(2)تتعمؽ بكجكد إسرائيؿ، كمستقبؿ المصالح األميركية في العالـ اإلسبلمي
 يمكف القكؿ بأف الكاليات المتحدة غير مضطرة ألم عبلقات مع الفمسطينييف إال إذا كانت 

.  ىذه العبلقات تدفع باتجاه تحقيؽ المصالح األميركية كالصييكنية دكف المصالح الفمسطينية
كالمتتبع لمسياسة األميركية في فمسطيف يجد بأف الكاليات المتحدة عمى استعداد تاـ بأف تمغي 

. المصالح الفمسطينية بيدؼ تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ إسرائيؿ كالتاريخ يشيد عمى ذلؾ
مف ىنا يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية اإلسبلمية ترفض إقامة عبلقات مع الكاليات المتحدة، 
ال فبل  ف أقامت ىذه العبلقات الدبمكماسية يجب أف تككف كفؽ معايير تضمف مصالح الفمسطينييف كا  كا 

 ڈٜٚٛےےۓۓڭڭڭٹٹڈفائدة منيا، 
"(3). 

     نبلحظ بأف الكاليات المتحدة تقيـ عبلقات دبمكماسية كسياسية بدافع التدخؿ بشؤكف الفمسطينييف، 
كمحاباة إسرائيؿ كنصرتيا عمى الفمسطينييف، كىذا النكع مف العبلقات التي تقكـ عمى ىذه األسس 

 ڈڦڦچچچچڃڃڈيقكؿ- سبحانو كتعالى- يرفضيا اإلسبلـ جممةن كتفصيبلن كاهلل
(4). 

    كيقكؿ الدكتكر أمير عبد العزيز بأف معنى كممة سبيؿ ىنا حجة كالسمطاف كالغمبة، كالمراد كذلؾ 
 .(5)استئصاؿ شأفة المسمميف كالقضاء عمييـ قضاءن مبرمان " سبيؿ"بمعنى 

–     كالعبلقات التي يسمح بيا اإلسبلـ ىي التي تحقؽ أىداؼ المسمميف في المقاـ األكؿ، كالرسكؿ
ما باؿ الناس يشترطكف شركطان ليست في كتاب اهلل ، مف اشترط شرطان :" صمى اهلل عمية كسمـ يقكؿ

ف شرط مائة شرط ، شرط اهلل أحؽ كأكثؽ  .(6)"ليس في كتاب اهلل ، فميس لو ، كا 
     أستطيع القكؿ بأف طبيعة العبلقات الفمسطينية األميركية بيا خمؿ كنقص مف كجية نظر 

. الدبمكماسية اإلسبلمية، كال تحقؽ الحد األدنى مف أىداؼ الشعب الفمسطيني

                                                 
12-1ِٓكنٌٖٓهْ- 1

.ًٖٓٛٙجٍُْحُس102-100أٗظٍص- 2

".139"ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،آ٣س- 3

".141"ٌْٞزجُ٘ٓحء،آ٣س- 4

.2000ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُٓالُِّطرحػسٝجُ٘شٍٝجُط٣َٞغ،1،ؽ842،ص2ٌطٍص،أ٤ٍٓػرىجُؼ٣ُُ،جُطل٤ٍٓجُشحَُِٓوٍإٓج٣ٌٍُْ،ؼ- 5

؛جُ٘ٓحت٢،أقٔىذٖشؼ٤دأذٞػرىجٍُقٖٔجُ٘ٓحت٢،ْٖ٘جُ٘ٓحت٢جُٔؿطر٠ٖٓجُٖٓ٘،ضكو٤نػرىجُلطحـ6/183أقٔىذٖق٘رَ،ٓٓ٘ىأقٔى،- 6

(6/164)ّ،جألقحو٣ع٣ًِٓسذأقٌحّجألُرح٢ٗػ٤ِٜحٝقٌْػ٤ِٚذِلعطك٤ف1986،ٌٓطدجُٔطرٞػحشجإلْال٤ٓس،قِد،2أذٞؿىز،ؽ

(3451.)
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كلـ يرتؽ تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية في أمريكا ألكثر مف مكتب إعبلمي، كليس لمنظمة 
. (1)التحرير الفمسطينية سفير أك مكظفكف دبمكماسيكف معتمدكف لدل الكاليات المتحدة األميركية 

 
  

 

                                                 
 .2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغج٤ُٓىٌك٤نجُ٘طشسجُٓل٤ٍجُلِٓط٢٘٤جُٓحذنُىٟجُٓؼٞو٣س،ذطح٣ٌم-1
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المطمب الرابع 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الواليات المتحدة في القانون الدولي 

إف إنشاء الدكلة الييكدية ىك مشركع غربي أمريكي كأكركبي بالدرجة األكلى، كالصييكنية 
ليست إال أداة بيد الغرب كأمريكا تستخدميا لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية في المنطقة العربية كاإلسبلمية 

سبلمية في العالـ  كفي مقدمتيا نيب النفط كالثركات األخرل، كالحيمكلة دكف حصكؿ نيضة عربية كا 
ليذا ليس مف الذكاء السياسي االعتماد عمى الكاليات المتحدة في حؿ القضية . العربي كاإلسبلمي

الفمسطينية أك الطمب منيا الضغط عمى إسرائيؿ النتزاع الحقكؽ الفمسطينية، كمف الحكمة لمشعب 
الفمسطيني أف يعتمد عمى اهلل سبحانو كتعالى ثـ عمى نفسو النتزاع حقكقو المسمكبة مف الغرب 

كالصييكنية المحتمة لفمسطيف، كال بد مف االعتماد عمى الذات كتطكير األساليب التي تحقؽ أىداؼ 
. األمة كعمى رأسيا الشعب الفمسطيني

: ضغوط أميركية إلقرار مشروع التقسيم
ـ كانت أكصت بعمؿ دكلتيف عربية 1936البريطانية التي حققت بأحداث ثكرة عاـ " بيؿ "     لجنو 

كييكدية في فمسطيف، كفي أثناء التحضير لمحرب العالمية الثانية تعاكف البريطانيكف مع الصييكنية 
عمى إنشاء جيش ييكدم يشارؾ في الحرب العالمية الثانية كبعد ذلؾ يصبح جيشان لدكلة الييكد في 

فمسطيف، كقد اكتسب ىذا الجيش خبرة كبيرة بسبب مشاركتو في الحرب العالمية الثانية، ثـ تـ دعـ ىذا 
الجيش بالسبلح مف الغرب خاصة الكاليات المتحدة األميركية ليككف قادران عمى ىزيمة العرب، كبعد 

ـ بعدة عقكد قررت الدكؿ الغربية كفي مقدمتيا بريطانيا 1907مؤتمر كامبؿ باترماف في لندف عاـ 
كأمريكا اتخاذ خطكات عممية لتطبيؽ ىذا القرار، كذلؾ ببقامة دكلة ييكدية في فمسطيف عف طريؽ 

ـ، كتكلى الرئيس األمريكي تركماف زماـ األمكر لتطبيؽ مقترحات 1937المشركع الذم اقترحو بيؿ عاـ 
بكساطة تأميف دعـ الدكؿ األعضاء باألمـ المتحدة إلقرار مشركع قرار لتقسيـ فمسطيف، كفعبلن " بيؿ "

كيشيد إيفاف كلسكف المسؤكؿ بكزارة الخارجية األميركية أف إدارة الرئيس تركماف . تـ إقرار ىذا المشركع
ـ تصرفان بدكافع سياسية كليس إنسانية إزاء 1948 –ـ 1947تصرفت خبلؿ ست سنكات في الفتره 

الصراع العربي االسرائيمي، كتجمع الدكؿ العديدة بأف أمريكا مارست ضغكطان ىائمة عمى الدكؿ 
. األعضاء باألمـ المتحدة لتؤيد قرار التقسيـ

      إف الضغكط التي مارستيا الكاليات المتحدة عمى األعضاء في الجمعية العامة خاصة إثيكبيا 
الكسائؿ التي " كالفمبيف كليبيريا كاليكناف كما يصفيا جيمس فكرست كزير الدفاع األميركي آنذاؾ 

استعممت إلكراه األعضاء كتيديدىـ في األمـ المتحدة، لكي يؤيدكا قرار التقسيـ، كصمت إلى درجة 
.  ـ1947 / 29/11ككانت النتيجة المكافقة عمى قرار التقسيـ بتاريخ  (1)"الفضيحة كالخزم

 
 

                                                 
.95ص،جٌُ٘ٔٞز،ٓكٔٞو،جُؿ٣ٍٔسؿٍذ٤سأ٤ٌ٣ٍٓسٝكِٓط٤ٖجُؼك٤س- 1
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. م1947أمريكا تعطل إقامة الدولة الفمسطينية عام 
بعد دخكؿ قرار التقسيـ حيز التنفيذ كاعتراؼ األمـ المتحدة بحؽ الييكد بكطف قكمي في 

فمسطيف، بدأت الكاليات المتحدة األميركية بالمماطمة في تطبيؽ الشؽ الثاني مف القرار الذم حمؿ رقـ 
كىك حؽ الفمسطينييف بدكلة عمى المساحة المخصصة ليـ بذلؾ، فبدأت بالمطالبة بفرض  (181)

الكصاية عمى فمسطيف، كقد أعرب المندكب األميركي عف أممو بتكصؿ العرب كالييكد التفاؽ عبر 
  .(1)المفاكضات الثنائية دكف تدخؿ مف أحد كىي تعمـ أف ذلؾ مستحيؿ

كاليدؼ األمريكي مف ذلؾ ىك أف تقـك إسرائيؿ بقكة السبلح بفرض األمر الكاقع عمى أرض 
ـ القاضي 1948 / 4 /23بتاريخ  (1948 / 48)فمسطيف، كىكذا أصدر مجمس األمف قراره رقـ 

بفرض الكصاية المؤقتة عمى فمسطيف مف قبؿ مجمس األمف كدعكة الييكد كالعرب إلجراء ىدنة 
 كيصؼ كايزمف الذم أصبح أكؿ رئيس إلسرائيؿ التغير في مكقؼ الكاليات المتحدة نحك .(2)بينيما

قابمت رئيس الكاليات المتحدة تركماف : " فمسطيف مف تقسيـ فمسطيف ثـ تأييد الكصاية كاليدنة فقاؿ
الذم كاف متعاطفان مع الييكد كالذم كاف مصممان عمى تنفيذ قرار التقسيـ، كلكف ممثؿ الكاليات المتحدة 

في مجمس األمف أعمف الرجكع عف سياسة الكاليات المتحدة، كاقترح إيقاؼ التقسيـ، كترتيب ىدنة، 
ـ، 1948 أيار 15كالدعكة لترتيب عقد دكرة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف أجؿ انتياء االنتداب في 

كعندما بات معركفان في الجمعية العامة أنو متعذر إخراج مشركع الكصاية، استنبطت صيغة أخرل 
.  (3 )لمتأجيؿ، أال كىي االتفاؽ عمى ىدنة مؤقتة

: سياسة الواليات المتحدة في فمسطين
      ال يزاؿ الغرب ىك الذم يتحكـ في مجريات األمكر في منطقة الشرؽ األكسط خاصة في 

فمسطيف كتسانده في ذلؾ الدكؿ األكركبية العظمى، كلذلؾ ال يمكف تفسير أزمة القضية الفمسطينية 
. بمعزؿ عف سياسة الكاليات المتحدة في المنطقة

    كالكاليات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تجاىمت حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف، كقد تعاممت 
: مع القضية الفمسطينية بمراحؿ ثبلث كىي

.  تعاممت مع الفمسطينييف كبلجئيف، كىي مرحمة التيدئة: أكالن 
. تعاممت مع الفمسطينييف كبرىابييف دكلييف: ثانيان 
.  تعاممت معيـ ككياف: ثالثان 

كبعد الحرب العالمية الثانية حمت أمريكا مكاف بريطانيا كفرنسا في إدارة السياسة الغربية في 
 .(4) الشرؽ األكسط

 

                                                 
.77ٓكٔىن٤َِشى٣ى،جُٔؿِسجُؼٍذ٤سُِؼِّٞج٤ُٓح٤ْس،جُؼىوجالٍٝ،جُٓ٘سجأل٠ُٝ،ص- 1

.1988ّ،ٓإْٓسجُر٤حوٌ،جُوىِ،2،ؽ16-15صشر٤د٤ْٔف،قٌٞٓسػّٔٞكِٓط٤ٖ،- 2

.٣ٞ٤ٗ1990ٌّٞى،،185صجُوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤سٓ٘شأٛحٝضطٌٞٛح،جألْٓجُٔطكىز،- 3

.118،صزجٌُ٘ٔٞز،ٓكٔٞو،جُؿ٣ٍٔسؿٍذ٤سأ٤ٌ٣ٍٓسٝكِٓط٤ٖجُؼك٢- 4
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: كمنذ األربعينيات مف القرف العشريف فيذه أبرز مبلمح السياسة األميركية اتجاه فمسطيف
لقد تعيد الرئيس تركماف بالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ، كأعاد جميع الرؤساء األميركييف مف بعده 

   .(1) ىذا التعيد كااللتزاـ، ككؿ ذلؾ بعد اإلعداد كاالعتراؼ بدكلة إسرائيؿ
     كقد صدر تصريح ثبلثي عف الرئيس تركماف كالرئيس أيزنياكر كالرئيس كندم يحدد سياسة 

كقد ظير ىذا االلتزاـ . الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط كالتي تقـك عمى تكفير األمف إلسرائيؿ
. بصكرة عممية منذ السنة األكلى ليذا التصريح كحتى اآلف

كاستخدمت كالكاليات المتحدة األميركية الدكؿ العربية كاإلسبلمية لكقؼ المد الشيكعي خاصة 
نيا مؤيدة ( 181) رقـــ، ككانت الكاليات المتحدة تظير أنيا لـ تكف تؤيد قرار التقسي1955عاـ  ، كا 
الخاص بعكدة البلجئيف، أم أف الكاليات المتحدة كانت كال زالت تستخدـ القضية  (194)لمقرار

الفمسطينية لتجنيد العرب لتأييد قضاياىا االستعمارية، كلكف سرعاف ما تتخمى عف كعكداتيا بعد 
االنتياء مف دعـ العرب ليا، كىذه السياسة ما زالت حتى اآلف، كاألدىى مف ذلؾ أنيا كبعد انتياء 
الخطر الشيكعي بدأت بسياسة الدفع نحك تكطيف البلجئيف في أماكف لجكئيـ في الدكؿ العربية، 

  .(2) (حبلن عادالن )كتخمت عف الدعـ المزعـك لحؿ قضيتيـ 
ككاف ىناؾ أصكات داخؿ الكاليات المتحده تنتقد السياسة األميركية المتحيزة إلسرائيؿ، كلكف 
ف كصمت ال  ىذه األصكات ال تجد سبيبلن لمكصكؿ إلى مؤسسة صنع القرار في الكاليات المتحدة، كا 
تستطيع تغيير السياسة االميركية، بسبب عدة عقكد مف السياسة المنحازة إلسرائيؿ، كبسبب الضغكط 

الييكدية كالصييكنية المسيحية التي تعارض السياسة الجديدة، كقد انتقد جكردف سياسة الكاليات 
 رغـ أنيا ما زالت غير محددة –أخذت سياستنا شكميا بالتدريج : " المتحدة كاالنحياز إلسرائيؿ فقاؿ

كالنقطة اليامة ىي أف سياستنا سياسة ...  نتيجة لمضغكط التي مكرست عمينا مف كؿ جانب–المعالـ 
 كليست سياسة مبادلء، –(تسعى إلى الحصكؿ عمى المغانـ دكف اعتبار ألخبلقية الكسيمة) –نفعية 

 لـ تكف سيمة دائمان –كالمرة تمك األخرل اضطررنا لقبكؿ اقتراحات معينة، كبعدىا كنا نقدـ عمى عممية 
 أف ننتقؿ مف المبادلء لمتفصيؿ كليس – كال يزاؿ –ككاف مف الكاجب عمينا .  إيجاد مبادلء لتبريرىا–

. (3)"العكس

 نستطيع القكؿ أنو برغـ الدبمكماسية العربية المكثفة إلحياء كشرح القضية الفمسطينية كعدالتيا 
ـ إال أف نظرة الكاليات المتحدة لـ تتغير لصالح 1967ـ كحتى العاـ 1947ككاف ذلؾ منذ العاـ 

القضية الفمسطينية، بؿ عمى العكس سارت ىذه السياسة بشكؿ ممنيج لقضـ حقكؽ الشعب الفمسطيني 
بالتدريج لصالح إسرائيؿ، حيث بدأت مف السعي لبلعتراؼ ببسرائيؿ ثـ عدـ االعتراؼ بفمسطيف حسب 
قرار التقسيـ كاعتبار القضية الفمسطينية قضية الجئيف ثـ مباركة ما احتمتو إسرائيؿ مف أراضي الدكلة 
الفمسطينية حسب قرار التقسيـ، ككانت تكقؼ كؿ قرارات اإلدانة المقرة لحقكؽ الشعب الفمسطيني في 

                                                 
.1985ّؾٔؼ٤سجُىٌجْحشجُؼٍذ٤س،جُوىِ،،75صٓكٔىن٤َِشى٣ى،جُٞال٣حشجُٔطكىزٝجُلِٓط٤٘٤ٕٞذ٤ٖجالْط٤ؼحخٝجُطظل٤س،-1

.95جٌُ٘ٔٞز،ٓكٔٞو،جُؿ٣ٍٔسؿٍذ٤سأ٤ٌ٣ٍٓسٝكِٓط٤ٖجُؼك٤س،ص- 2

.119جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص- 3
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األمـ المتحدة، ثـ أيدت العدكاف الثبلثي عمى مصر، كأعطت إسرائيؿ الضكء األخضر الحتبلؿ ما 
ـ، كبعد ذلؾ كانت تؤكد عمى االلتزاـ بأمف إسرائيؿ كىي الدكلة المحتمة، 1967تبقى مف فمسطيف عاـ 

كلـ تكتؼ بذلؾ بؿ اعتبرت النضاؿ الفمسطيني لتحرير فمسطيف إرىابان دكليان، كحرضت الدكؿ عمى 
ـ كحتى اآلف، كقد مارست كؿ أنكاع الضغكط غير 1948محاربة المجاىديف الفمسطينييف منذ العاـ 

األخبلقية عمى العرب كالفمسطينييف لصالح إسرائيؿ، كاألدىى مف ذلؾ أنيا قدمت المساعدات الحربية 
كاألسمحة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي، كفي كؿ مرة تدخؿ إسرائيؿ بأزمة بسبب جرائميا ضد الفمسطينييف تقـك 

الكاليات المتحدة بعمؿ ضغكطات عمى العرب كدكؿ العالـ حتى تخرج إسرائيؿ بصكرة الضحية 
. كالفمسطيني بصكرة الجبلد

كالغريب أف الدبمكماسية العربية لـ تتغير اتجاه الكاليات المتحدة األميركية، كقد بمغت أكج قكتيا 
ـ عندما منعت البتركؿ بكساطة المممكة العربية السعكدية عف الغرب كأمريكا 1973في الممانعة عاـ 

لفترة مف الزمف، كبعد ذلؾ بدأت الدبمكماسية العربية باليركلة نحك أمريكيا بشكؿ غير مسبكؽ كحتى 
اآلف لصالح الكاليات المتحدة، أما الدبمكماسية الفمسطينية فقد حققت بعض المكاسب منيا اعتراؼ 

.  الغرب بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني
: مف ىنا يمكف القكؿ أف الدبمكماسية األميركية خالفت القانكف الدكلي في نقاط أساسية ىي

تصرفت الكاليات المتحدة بدكافع مصمحية كسياسية أزاء الصراع العربي اإلسرائيمي، كيشيد بذلؾ :أوالً 
إف اداره الرئيس تركماف تصرفت خبلؿ : المسؤكؿ بكزارة الخارجية األميركية إيفاف كلسكف فقاؿ

. ست سنكات مف قرار التقسيـ بدكافع سياسية كليس إنسانية إزاء الصراع العربي اإلسرائيمي
مارست ضغكطان عمى الدكؿ لمتصكيت لصالح إسرائيؿ كيقكؿ في ذلؾ كزيرالدفاع األميركي في : ثانياً 

الكسائؿ التي استعممت إلكراه األعضاء كتيديدىـ في األمـ المتحدة لكي "جيمس فكرست "حينو 
". يؤيدكا قرار التقسيـ، كصمت إلى درجة الفضيحة كالخزم

ـ، حيث أعرب المندكب 1947قامت أمريكا بتعطيؿ إقامة الدكلة العربية بعد قرار التقسيـ عاـ : ثالثاً 
األميركي لدل األمـ المتحدة بتكصؿ العرب كالييكد التفاؽ دكف تدخؿ مف أحد، كىذا مخالفة 

. كاضحة لركح القرار لعمـ أمريكا أف اتفاؽ العرب كالييكد في ذلؾ الحيف كاف مستحيبلن 
.   غض الطرؼ عف الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف كالدفاع عنيا:رابعاً 

      كقد حصمت الدبمكماسية الفمسطينية عمى اعتراؼ الكاليات بمنظمة التحرير مقابؿ االعتراؼ 
في " مايكؿ أستريف" مستشار العبلقات العامة بشؤكف الشرؽ األكسط : ببسرائيؿ، ىذا ما قالو

. ـ1986 -12 -4في صحيفة يدعكت أحركنكت، بتاريخ 
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ـ كظيكر قضية البلجئيف الفمسطينييف حدثت تأثيرات كآثار عمى الساحة 1948بعد العاـ 

العربية كالفمسطينية كاف أبرزىا تعميؽ الفكر القكمي العربي، كبالتالي تصدر التيار القكمي العربي 
لمعمؿ السياسي عمى الساحة العربية، معتبران أف سبب النكبة ىي التفسخ العربي بأنظمتة كقياداتو 
كعقائده، كقد أضحى الفكر القكمي العربي ىك المسيطر األكؿ عمى العقمية العربية، كبنى العرب 

. الفمسطينيكف آماالن كبيرة عمى القكمية العربية بأنيا سكؼ تنتصر ليـ كتعيدىـ إلى بيكتيـ
كبالدعـ الشعبي شيدت ىذه التيارات القكمية نمكان سريعان في بنيتيا كقكةن في نضاليا ككاف 

. لمفمسطينييف األثر األبرز في ىذا النمك كالنشاط السياسي
كفي المقابؿ لـ تبرز حركات كطنية فمسطينية خالصة يمكف اإلشارة إلييا، أم أف 

الفمسطينييف غٌمبكا عركبتيـ عمى فمسطينيتيـ، كمارسكا العمؿ السياسي ضمف أحزاب عربية قكمية، كقد 
استمر ىذا الحاؿ حينان مف الدىر حتى قبؿ انعقاد مؤتمر القدس الذم دعي فيو لتأسيس منظمة 

ستمر اندماج العمؿ الكطف.التحرير الفمسطينية  الفمسطيني في التيار القكمي العربي، ككاف أم عمؿ مكا 
فمسطيني منفرد يعتبر خركجان عمى الكحدكية كاإلجماع العربي، كقدمت الكحدة عمى التحرير، كىكذا لـ 

يظير أم عمؿ فمسطيني منفرد في نياية الخمسينات كال أم تيار سياسي يذكر، كامتاز العمؿ 
كعند قياـ منظمة التحرير الفمسطينية بدأ العمؿ .(1)الفمسطيني بالذكباف الكامؿ في التيار القكمي العربي

السياسي الفمسطيني يظير كتبدك معالمو عمى الساحة السياسية، كقامت منظمة التحرير بمضاعفة 
نشاطيا عمى الساحة العربية كالدكلية، كفي البداية حصمت عمى االعتراؼ العربي الرسمي بيا كممثؿ 
لمشعب الفمسطيني، كبعد ذلؾ تـ االعتراؼ الدكلي بيا مف خبلؿ األمـ المتحدة كأكثر مف مئة دكلة في 

العالـ، كبدأت منظمة التحرير بنسج عبلقات دبمكماسية مع الجميع دكف أم استثناء، فكاف التمثيؿ 
الدبمكماسي في بعض الدكؿ كامبلن مثؿ أم دكلة أخرل، كفي البعض اآلخر غير مكتمؿ، كفي ىذا 

 الدكلية كقد اخترت أىميا بالنسبة تالمبحث سكؼ أتناكؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في المنظما
 .لمقضية الفمسطينية كىي جامعة الدكؿ العربية، كىيئة األمـ المتحدة، كمنظمة دكؿ عدـ االنحياز

 
 
 
 
 
 

                                                 
.319طالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤ٝآنٍٕٝ،جُٔىنَئ٠ُجُوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤س،ًٍُٓوٌجْحشجُشٍمجألْٝؾ،ص- 1
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 المطمب األول
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع األمم المتحدة في الفقو اإلسالمي 

نشاء منظمة األمـ المتحدة كانت فمسطيف  بعد الحرب العالمية الثانية كحؿ عصبة األمـ كا 
كخبلؿ فترة - تتمتع بمقكمات الشخصية الدكلية، ألنيا كانت ما بيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية 

كأم دكلة أخرل (أ) الممثمة الشرعية الدكلية لفمسطيف تحت االنتداب فئة –منظمة عصبة األمـ 
حسب القانكف الدكلي في عيد عصبة (أ)أخضعت لبلنتداب مثؿ سكريا ك لبناف كالعراؽ، كتعني فئة 

 الكامؿ، كلكف تنكب عنيا الدكلة المنتدبة في تسيير ؿاألمـ أنيا تطكرت سياسيان كىي مؤىمة لبلستقبل
 .(1)شؤكنيا، ككانت بريطانيا ىي المنتدبة في حالة فمسطيف

ـ 1948كالحديث ىنا عف فمسطيف العربية التاريخية كالتي تتضمف حدكد ما يعرؼ بعاـ 
ـ، مع أف ىذه الحدكد ىي التي يعترؼ بيا الفقو اإلسبلمي لدكلة فمسطيف 1967كحدكد ما يعرؼ بعاـ 

التاريخية، كال يعترؼ بأقؿ مف ذلؾ، كفي ىذا تكافؽ ما بيف المعترؼ بو دكليان مع الفقو اإلسبلمي في 
عيد عصبة األمـ إال أف الفقو اإلسبلمي ال يرل أم حؽ لعصبة األمـ في إخضاع فمسطيف لبلنتداب 

البريطاني في ذلؾ الكقت، كقد قاؿ في ىذا الشأف الدكتكر أحمد أبك الكفا محمد في كتابو القانكف 
الدبمكماسي اإلسبلمي في معرض حديثو عف المبادلء العامة لمعبلقات الدبمكماسية في اإلسبلـ أف 

-  (2)مبدأ حسف النية كعدـ خيانة الطرؼ اآلخر ىك أحد أىـ ىذه المبادلء في الدبمكماسية اإلسبلمية
كال شؾ بأف بريطانيا قد خانت الشعب الفمسطيني خاصة مف خبلؿ كعد بمفكر الذم اعترؼ بكطف 

ۇئوئوئەئەئائائىىۋۅۅىىېېېېٹٹڈ كاستند الدكتكر عمى –قكمي لمييكد في فمسطيف 

.  (3)" ڈۆئۇئ
 كقد حـر اهلل (4)" ڈۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىۉۉېېٴۇۋۋۅۅىىېېېېٹٹڈ

. سبحانو كتعالى مكاالة غير المسمميف مف دكف المؤمنيف
 ڈىئەئائائىىېېېېېٴۇۋۋۅۅىىٹٹڈ

(5)  
 ڈٿٹٹٹٹڤڤٿڤڤڤٿٿٹٹڈك

ڍٹٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڤڤٿٿٿٿٹٹڈ ك(6)

 ڈ
. كىناؾ آيات كثيرة أخرل تتحدث بخصكص ىذا المكضكع (7)

     يمكف القكؿ بأف الشعب الفمسطيني قبؿ إنشاء منظمة األمـ المتحدة كاف يتمتع بمقكمات 
الشخصية الدكلية كعمى أبكاب إقامة دكلتة الفمسطينية عمى كامؿ ترابو الكطني، ككانت القكميات 
المختمفة بمف فييـ الييكد كالعرب كغيرىـ ضمف ىذه الدكلة الفمسطينية، كلكف بسبب خركج الدكلة 

                                                 
.1989ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُٜ٘ؼسجُؼٍذ٤س،1،ؽ26ػرىجُؼ٣ُُٓكٔىٍْقحٕ،جُىُٝسجُلِٓط٤٘٤س،ص- 1

.61جذٞجُٞكح،جقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص- 2

".72"ٌْٞزجألقُجخ،آ٣س- 3

".58"ٌْٞزجُ٘ٓحء،آ٣س- 4

".28"ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،آ٣س- 5

".51"ٌْٞزجُٔحتىز،آ٣س- 6

".22"ٌْٞزجُٔؿحوُس،آ٣س- 7
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صدار كعد بمفكر عممت عمى إدخاؿ مشركع قرار إلى عصبة (بريطانيا)المنتدبة  عمى الشرعية الدكلية كا 
. األمـ لشرعنة ىذا الكعد، كقد حصمت عمى قرار كتـ اعتبار ىذا الكعد قانكنيان 

     كمع ذلؾ فبف ىذا الكعد ال يمغي كجكد الدكلة الفمسطينية عمى فمسطيف التاريخية ألنو يدعك إلى 
كطف قكمي ييكدم كليس دكلة ييكدية، أم كطف قكمي ييكدم داخؿ حدكد الدكلة الفمسطينية، كظمت 

. فمسطيف تحتفظ بشخصيتيا الدكلية المعتبرة شرعان كقانكنان 
ـ أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا ببنياء االنتداب كتقسيـ فمسطيف 1947     كفي العاـ 

إلى دكلتيف ييكدية كعربية، كبيذا القرار قامت الجمعية العامة ببلغاء الدكلة الفمسطينية كجعميا دكلة 
. عربية عمى جزء مف فمسطيف ثـ اإلعبلف عف دكلة ييكدية تتمتع بشخصية دكلية

   كبيذا نجد أف ىذا القرار يتنافى مع حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كمقاكمة المحتميف لترابيا 
الكطني، كأف قرار االنتداب عمى فمسطيف إنما كاف استدراجان لمشعب الفمسطيني إلنشاء دكلة ييكدية 

عمى ترابة الكطني، كالقانكف الدبمكماسي اإلسبلمي ال يقبؿ ىذه القرارات الجائرة ألنيا تعطي الييكد ما 
: ليس مف حقيـ ظممان كعدكانان، كال يمكف أف تعترؼ الشريعة اإلسبلمية بيا لؤلسباب التالية

 
عمى صعيد العقيدة اإلسالمية  : أوالً 

      تعتبر فمسطيف جزءان مف ىذه العقيدة ألف فييا القدس كالمسجد األقصى المبارؾ أكلى القبمتيف 
ٜےٛہہہٛٚہٹۀۀٹڱڱںںڻڻڈ:كثالث الحرميف الشريفيف كاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ بيذا الشأف

 ڈېڭےۓۓڭ
(1)  

قىًدمٌ  عندما قاؿ في  (2)ككذلؾ ربط اهلل سبحانو كتعالى بيف المسجد الحراـ كالمسجد األقصى برباط عى
 ڈٿٿٿٹٹٿٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڤڤٹٹڈ: سكرة اإلسراء

(3).  
 

فمسطين أرض وقف إسالمي  : ثانياً 
     مف األمكر المعمكمة مف الديف بالضركرة أف أرض الكقؼ ممؾ لجميع المسمميف كال يجكز بيعيا، 
أم أف رقبة األرض لعامة المسمميف، كيككف االنتفاع بيا لجزء منيـ أك مف يتكاجد عمييا كىذه الحاؿ 
تنطبؽ عمى فمسطيف، مف ىنا لـ يجز الشرع اإلسبلمي ألحد أك مشرع أف يغير ىذا الحاؿ حتى لك 

 .(4)كانت األمـ المتحدة أك غيرىا
 

ألن من حق المسممين التواجد عمى ىذه األرض : ثالثاً 

                                                 
".144"ٌْٞزجُروٍز،آ٣س- 1

.2210،ص٤ْ4ىهطد،ك٢ظالٍجُوٍجٕ،ؼ- 2

"1"ٌْٞزجالٍْجء،آ٣س- 3

،ًٍُٓجُِٔيك٤ظَُِركٞظٝجُىٌجْحش2،ؽ230-228،ص1َٗؿ٣ٞس،ق٤ٔى،جألٓٞجٍ،ضكو٤نشحًٍو٣دك٤حعجُهٞجُىز،ؼ-4

ّ،2007جإلْال٤ٓس،
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لـ تجز .       كأنو ال يجكز لممسمميف أف يخضعكا لغير سيادة اإلسبلـ حفاظان عمى دينيـ كمقدساتيـ
ڈ"كقد قاؿ اهلل سبحانو كتعالى في ىذا الشأف(فمسطيف)الشريعة اإلسبلمية لمييكد أف يسكدكا ىذه الببلد 

  (1)"ڈىئەئائائىىېېېېېٴۇۋۋۅۅىى
 ڈجحمجحجيثىثجتجثيتىتيبختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ٤ٹٹڈك

(2)  .
قبمت منظمة التحرير       أما عمى صعيد التمثيؿ الدبمكماسي لممنظمة في ىيئة األمـ المتحدة فقد ي

الفمسطينية كعضك مراقب في ىيئة األمـ المتحدة، كىي ليست كباقي الدكؿ تتمتع بعبلقات دبمكماسية 
كاممة مع ىيئة األمـ المتحدة، كتتزايد مقدار ما تتمتع بو مف عبلقات كامتيازات حسب العقد الذم تـ 

  .(3) (االتفاقيات الثنائية)تكقيعو بيذا الخصكص
     كلمفمسطينييف مندكب لدل األمـ المتحدة كلكف ىذا المندكب ال يتمتع بجميع االمتيازات 

الدبمكماسية ألم دكلة آخرل، فيك يتمتع بصفة مراقب عف منظمة التحرير الفمسطينية، ألنيا ال تتمتع 
 (4).بالحقكؽ المترتبة عمى عضكية المنظمة المعنية

     إف دكر المراقب ذك صفة دبمكماسية ذات طابع تمثيمي ألنة يمثؿ دكلتو في عبلقتيا مع المنظمة 
 (5).الدكلية، كالكضع القانكني لممراقب الفمسطيني يساكم الكضع القانكني الخاص بالممثميات الدائمة

كينطبؽ عمى بعثة المراقب الفمسطيني الدائـ مف الحصانات ما ينطبؽ عمى الممثميات الدائمة، كتشمؿ 
ىذة الحصانة حصانة المباني كالكثائؽ كاألرشيؼ كحرية االتصاؿ كالحصانة الشخصية كالحصانة مف 
القضاء كالضرائب كغيرىا مف الحقكؽ كاالمتيازات، كيحؽ لمنظمة التحرير الفمسطينية رفع العمـ عمى 

 (6).مباني المقر الخاص بيا، ككذلؾ عمى السيارات الخاصة بالبعثة
     كتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع ىيئة األمـ المتحدة ال يخالؼ الشريعة اإلسبلمية، ىذا 

 (7).مف حيث األدكات، كمف الناحية المينية لمعمؿ الدبمكماسي
 

نجد أف  (الشريعة اإلسبلمية)     كلكف عند عرض قرارات األمـ المتحدة عمى الدبمكماسية اإلسبلمية 
. طبيعة العبلقة ما بيف األمـ المتحدة كبيف دكلة فمسطيف تقكـ عمى القانكف الدكلي المتعارؼ عميو دكليان 

كىذه القرارات مف األمـ المتحدة كمكافقة منظمة التحرير الفمسطينية عمييا تخالؼ الدبمكماسية اإلسبلمية 
: مف عدة جكانب يمكف إجماليا في نقطتيف

اعتمدت األمـ المتحدة في قراراتيا عمى مصادر قانكنية غير إسبلمية، كالدبمكماسية اإلسبلمية : األولى
ال تعتمد إال قكانيف مصدرىا الشريعة اإلسبلمية، عمى أساس أف الدبمكماسية اإلسبلمية مصدرىا 

                                                 
".28"ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،آ٣س-1

".57"ٌْٞزجُٔحتىز،آ٣س-2

.1992ّ،ٌْٓٞٞ،ٓطرؼسوجٌجُطوىّ،1،ؽ110نحُىػ٣ٍوحش،ٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سٝجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝس،ص-3

 .114جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-4

 .ّجُهحطسذطٔػ٤َجُىٍٝك٢ػالهحضٜحٓغجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝسيجشجُظرـسجُش٤ُٞٔس1975ئضلحه٤سك٤٤٘حُؼحّ-5

 .ّجُهحطسذطٔػ٤َجُىٍٝك٢ػالهحضٜحٓغجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝسيجشجُظرـسجُش٤ُٞٔس1975ئضلحه٤سك٤٤٘حُؼحّ-6

 .ًٖٓٛزجٍُْحُس"69"جٗظٍطلكس-7
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 ڈڎڍڎڌڌڈڈڍڎچچچچڇڇڇڇٹٹڈ- :اهلل سبحانو - كقد قاؿ  (1)سماكم
كىذه اآلية ,(2)

سماكية مف عند اهلل - كىي جزء مف الشريعة اإلسبلمية- تدؿ عمى أف الدبمكماسية اإلسبلمية
. سبحانو كتعالى

ىذه القرارات سمحت بسمخ معظـ أراضي فمسطيف كحكلت ممكيتيا لدكلة إسرائيؿ، كىذا أيضا : الثانية
مخالؼ لمدبمكماسية اإلسبلمية عمى اعتبار أف أراضي فمسطيف أراضو كقفية لكؿ المسمميف، كال 

 . (3)يجكز تغيير ممكيتيا بأم حاؿ
قد تقبؿ كيجكز ليا أف تقبؿ بكؿ قرار صادر  (الشريعة اإلسبلمية)     كلكف الدبمكماسية اإلسبلمية 

في - استخدـ القانكف الجاىمي- -عف األمـ المتحدة إذا لـ يخالؼ الدبمكماسية اإلسبلمية، كالرسكؿ 
 عندما كاف ىذا القانكف يخدـ المصالح الدعكية كالسياسية لممسمميف كمف األمثمة عمى –بداية الدعكة
: ذلؾ ما يمي

 كقاؿ -(4)– التي كفرىا أبك طالب لمرسكؿ– الحماية كالجكار–االستفادة مف قكانيف المجتمع المشرؾ-1
عندما طالبتو قريش برفع -  –إف أبا طالب قاؿ لمرسكؿ : كقاؿ ابف ىشاـ بيذا الخصكص

كقد  .(5) اذىب يا ابف أخي فقؿ ما أحببت فكاهلل ال أسممؾ لشيء أبدا): الحماية عف الرسكؿ فقاؿ لو
.  (6)أبا بكر عندما دخؿ في جكار ابف الدغنة كحماه مف قريش-  –أقر رسكؿ اهلل 

عمى مسح كممة رسكؿ اهلل ككتابة محمد بف عبد اهلل ألف -  –في صمح الحديبية كافؽ الرسكؿ - 2
قانكف قريش ال يعترؼ بو رسكالن لمناس، ككاف سبب المكافقة ىك حماية مصالح المسمميف في ىذا 

  .-(7)- الصمح مف قبؿ الرسكؿ

                                                 
ك٢ٜهىضىٍػ٠ِٓ٘رغجُش٢ءٝجألْحِجُٔ٘شةُٚٝجُوٞزجُهحُوس،ٝذًٜج:ٝػ٘ى١ُٔؼ٠٘ٓظىٌٓؼ٤٘حٕأط٤ِحٕ:"٣وٍٞجُىًطٌٞجُـ٢ٔ٤٘-1

جُٔلّٜٞضوٍٞجٕهللاٛٞٓظىٌجُك٤حزٝضٓطؼَُٔلظسٓظىٌك٢جُلوسجإلْال٢ٓذحُٔؼ٤٤ٖ٘جُٓحُل٤ٖك٤وحٍإٔٓظىٌجُش٣ٍؼسجإلْال٤ٓس

ػ٠ِنالفذ٤ٖ–ٕٝجُٓ٘سٝؿ٤ٍٛحٖٓجُٔظحوٌآًٔح٣وحٍإٔٓظىٌجُش٣ٍؼسجألْال٤ٓسٛٞجُوٍ–ذٔؼ٠٘أْحْٜحجُٔ٘شء-ْٔح١ٝ

,جإلٌْ٘ى٣ٌس,1ؽ,31ص,أقٌحّجُٔؼحٛىجشك٢جُش٣ٍؼسجإلْال٤ٓس,؛جُـ٢ٔ٤٘."٣ٝؼ٢ً٘ٛججُى٤َُجُٔػرصُألقٌحّجُشٍػ٤س–جُلوٜحء

.(ش,و),ٓ٘شأزجُٔؼحٌف

.67آ٣س,ٌْٞزجُٔحتىز-2

٢ٛضِيجألٌعجُط٢كطكٜحجُِٕٔٓٔٞذحُوٞزكأطركصٌهرسجألٌعُِىُٝس،ُِٝ٘حِج٣ٖ٣ًُؼِٕٔٞذٜحْٞجءًحٗٞج٤ِٖٔٓٓ:جألٌجػ٢جُٞهل٤س-3

وجٌجألٓسُِطرحػٚٝجُ٘شٍ،ذ٤ٍٝش6،ؽ234صضو٢جُى٣ٖ،جُ٘ظحّجالهطظحو١ك٢جإلْالّ،جُ٘رٜح٢ٗ،).أّي٤٤ٖٓقنجالٗطلحعذٜح

.2004ّٝجُط٣َٞغ،

.69–68جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-4

.2004ّوجٌجُلٌٍُِطٍجظ،،جُوحٍٛز،2،ؽ266-265صجذٖٛشحّ،أذٞٓكٔىػرىجُِٔي،ج٤ٍُٓزجُ٘ر٣ٞس،-5

.72جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-6

.(و،ش)،هطٍ،2،ؽ296-292،ص1جُٔو١ُ٣ٍ،ضو٢جُى٣ٖأقٔىذٖػ٢ِ،ئٓطحعجإلْٔحع،طككٚٝشٍقٚٓكٔٞوٓكٔىشحًٍ،ؼ-7
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المطمب الثاني 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع األمم المتحدة في القانون الدولي 

أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عدة قرارات تفيد أنيا تعترؼ بالشعب الفمسطيني كحقو 
في تقرير المصير، كاالعتراؼ بدكلة فمسطيف ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية، كحصمت المنظمة 

:  عمى صفة مراقب في األمـ المتحدة، كفي ما يمي أىـ القرارات الخاصة بفمسطيف
إف :  منو ما يمي11ـ جاء في البند 1948 كانكف األكؿ 11 بتاريخ 194قرار األمـ المتحدة رقـ : أكالن 

الجمعية العامة تقرر كجكب السماح بالعكدة في أقرب كقت ممكف لمبلجئيف الراغبيف في العكدة 
إلى ديارىـ كالعيش بسبلـ مع جيرانيـ، ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عدـ 

. العكدة لديارىـ
 / 5 / 14بتاريخ  (1835)أصدر المؤتمر العالمي لمسكاف التابع لؤلمـ المتحدة القرار رقـ : ثانيان 

ـ بدعكة منظمة التحرير الفمسطينية إلى االشتراؾ في المؤتمر العالمي لمسكاف، كفي الفقرة 1974
إف المجمس االقتصادم كاالجتماعي، يطمب مف األميف العاـ " الثالثة مف القرار دعا إلى ما يمي 

ـ أف يدعك ممثميف عف منظمات التحرر المعترؼ بيا حاليان 1974لممؤتمر العالمي لمسكاف لسنة 
مف منظمة الكحدة اإلفريقية كمف قبؿ جامعة الدكؿ العربية أك مف أم منيما، إلى االشتراؾ 

.  (1)"بالمؤتمر دكف حؽ التصكيت 
منظمة التحرير الفمسطينية تدخؿ منظمة اليكنسكك، قرر المجمس التنفيذم لمنظمة اليكنسكك : ثالثان 

ـ كبأغمبية األصكات دعكة منظمة التحرير الفمسطينية إلرساؿ مراقبيف 1974 10 / 4بتاريخ 
. ـ1974عنيا لممشاركة في الجمسة القادمة لممؤتمر العاـ في السابع عشر مف تشريف أكؿ عاـ 

ـ دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منظمة التحرير لحضكر مناقشة 1974 / 10 / 14بتاريخ : رابعان 
. القضية الفمسطينية بصفتيا الممثؿ لمشعب الفمسطيني

ـ اعترفت األمـ المتحدة بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب 1974في عاـ : خامسان 
الفمسطيني، كقد قرر مجمس األمف دعكة منظمة التحرير لمناقشة المجمس حكؿ ىجمات إسرائيؿ 

  .(2) عمى المخيمات الفمسطينية، بصفتيا الممثؿ لمشعب الفمسطيني
       أستطيع القكؿ بأف طبيعة التمثيؿ الدبمكماسي بيف المنظمة الفمسطينية كاألمـ المتحدة قامت 

ف كانت ال ترتقي إلى مستكل التمثيؿ العادم ألم دكلة أخرل، كىي ال تخالؼ  عمى التراضي، كا 
نما فييا ظمـ ألف الشعب الفمسطيني مف حقة أف يككف لو تمثيؿ دبمكماسي  القانكف الدكلي، كا 

. كامؿ كباقي الشعكب

                                                 
–209أذٞػل٤لس،ؽالٍ،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،صّ؛2008–8-24ك٢ٓوحذِسٓغٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم-1

224. 

–209أذٞػل٤لس،ؽالٍ،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،صّ؛2008–8-24ك٢ٓوحذِسٓغٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم-2

224. 
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      كحسب القانكف الداخمي لؤلمـ المتحدة فبف منظمة التحرير ال تستطيع بصفة المراقب أف تدخؿ 
. مشاريع قرارات لؤلمـ المتحدة لمتصكيت عمييا، كفي ىذا تمثيؿ منقكص

 
     مف خبلؿ تاريخ العبلقات بيف المنظمة الدكليو األكلى عصبة األمـ التي كانت تعتبر فمسطيف 

، ثـ انقبلب بريطانيا مف خبلؿ كعد بمفكر عمى (أ )دكلة ذات سيادة تحت االنتداب البريطاني مف الفئة 
حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ذلؾ الكقت، كعمؿ مشركع قرار جائر كتقديمة لعصبة األمـ 

لشرعنة كعد بمفكر، كبعد ذلؾ قرار األمـ المتحدة إلنياء االنتداب البريطاني كتقسيـ فمسطيف إلى 
:  دكلتيف ييكدية كعربية نستطيع قكؿ ما يمي

     إف الدبمكماسية العربية قبؿ انتياء الحرب العالمية الثانية فشمت في منع إصدار كعد بمفكر، 
ككذلؾ فشمت في منع إصدار قرار عصبة األمـ الذم يقضي كيدعك إلى اعتبار كعد بمفكر مشركعان 
في القانكف الدكلي، عمى اعتبار أف العرب ىـ مف كاف يدافع عف القضية العربية الفمسطينية كقبكؿ 

. الفمسطينييف بذلؾ
     أما عصبة األمـ فقد ارتكبت خطأن في حؽ الشعب الفمسطيني بقبكؿ كعد بمفكر كمرجع لحؿ 

كاألقمية الييكدية عمى - التي كانت تحت االنتداب البريطاني- الصراع ما بيف الدكلة الفمسطينية 
أراضي فمسطيف، كىذا أدل إلى ظمـ الشعب الفمسطيني كتيجير أبنائو كقتؿ مئات األلكؼ منيـ فيما 
عطاء الييكد أراضي اآلخريف بدكف أم مسكغ قانكني  بعد كال يزاؿ الدـ الفمسطيني ينزؼ حتى اآلف، كا 

أك تاريخي أك إنساني، بؿ لقد عممت عمى إشعاؿ الحركب بيف العرب كالييكد لعدة عقكد كال زالت 
المنطقة مرشحة لخكض حركب دامية، كىذا أدل إلى تعطؿ التنمية في جميع مناحييا في المنطقة 

. برمتيا
فقد أكممت ما بدأت بو عصبة األمـ مف - بعد حؿ عصبة األمـ-     أما عمى صعيد األمـ المتحدة 

ـ كىك قرار تقسيـ 1947ظمـ لمشعب الفمسطيني، كأىـ قرار صدر عف األمـ المتحدة كاف عاـ 
مف أراضي فمسطيف، كالغريب أف الييكد لـ يككنكا % 54فمسطيف، حيث قدمت لمييكد أكثر مف 

مف ىذه األراضي، ككاف عدد الييكد أقؿ مف ثمث السكاف األصمييف، كىـ المياجركف % 7يممككف إال 
الدخبلء عمى الدكلة الفمسطينية بطريقة غير قانكنية لـ يقرىا الفمسطينيكف كال العرب في ذلؾ الكقت، 

. كقد تمكنكا مف اليجرة بحماية مف االنتداب البريطاني
      كقد ظمت العبلقة بيف األمـ المتحدة كالعرب الفمسطينييف عبلقة المنظمة الدكلية مع سكاف طردكا 

كعمؿ الفمسطينيكف بعد إنشاء منظمة . كفي ىذا ظمـ آخر لمشعب الفمسطيني (الجئيف)مف أراضييـ 
التحرير الفمسطينية بصكرة حثيثة النتزاع االعتراؼ بالمنظمة الفمسطينية مف قبؿ األمـ المتحدة، كقد 
سبؽ ذلؾ اعتراؼ منظمة الكحدة اإلفريقية كجامعة الدكؿ العربية بمنظمة التحرير الفمسطينية، كفي 

ـ تـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني، كفي ىذا 1974العاـ 
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نجاح ميـ لدبمكماسية منظمة التحرير الفمسطينية كألىدافيا المعمنة كغير المعمنة مف أجؿ قياـ دكلة 
. ـ حسب قرارات األمـ المتحدة في ذلؾ الكقت1967فمسطينية عمى حدكد عاـ 

     كالتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في األمـ المتحدة لـ يخالؼ القانكف الدكلي فقد تـ تبادؿ التمثيؿ 
. ـ الخاص بالعبلقات مع المنظمات الدكلية1975معيا بالتراضي كحسب إتفاقية فيينا لعاـ 

     كأستطيع القكؿ بأف ىيئة األمـ المتحدة عندما منحت صفة مراقب لمنظمة التحرير الفمسطينية 
كاف ىناؾ إجحاؼ بحؽ الفمسطينييف بتأثير مف الدكؿ الصديقة إلسرائيؿ، ككاف األكلى بأف تيمنح أعمى 

. مستكل مف التمثيؿ الممنكح لمدكؿ
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المطمب الثالث 
انتمثيم انذبهوماسي انفهسطيىي مع جامعت انذول انعربيت في انفقه اإلسالمي 

: يمكف تقسيـ عبلقة العرب بفمسطيف إلى قسميف رئيسييف كىما
قبؿ إنشاء منطمة التحرير الفمسطينية كاالعتراؼ بيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، : األكؿ

. كىي المسؤكؿ األكؿ عف القضية الفمسطينية
. بعد االعتراؼ بمنظمة التحرير كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني: الثاني

لقد كانت القكمية .      كنبدأ بدراسة التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني قبؿ منظمة التحريرالفمسطينية
العربية ىي الحؿ الكحيد عند العرب كالفمسطينييف لتحرير فمسطيف، كالتـز بيذا الحؿ العرب 

كالفمسطينيكف، كنشأت األحزاب ذات الطابع القكمي، كدخؿ في إطارىا العرب مف معظـ الدكؿ العربية، 
كلـ يتغيب الفمسطينيكف عف ىذه األحزاب، فدخمكىا كفي قمكبيـ كعقكليـ ىدؼ تحرير العالـ العربي مف 

 لو مكانة خاصة –السيطرة األجنبية، ككذلؾ تحرير فمسطيف مف ييكد، عمى اعتبار أف فمسطيف جزء 
 مف العالـ العربي ال يجكز التفريط بو كال بأم صكرة – كالمسمميف كالنصارل عمى السكاء بعند العر

. مف الصكر
     لقد تعامؿ العرب مع قضية فمسطيف عمى اعتبار أنيا قضيتيـ مثميـ في ذلؾ مثؿ فمسطيني يعيش 

عبلف الييكد قياـ دكلة إسرائيؿ أرسمت الدكؿ العربية م أرضيا، فبعد انتياء االنتداب البريطافلعؿ  كا 
جيكشيا لتحرير الجزء المغتصب مف فمسطيف في ذلؾ الكقت، حيث تعاممكا معيا عمى أنيـ أصحابيا 

.  كشركاء بيا مع الفمسطينييف
نما كانت  كأستطيع القكؿ أف الدبمكماسية الفمسطينية المستقمة لـ تكف مكجكدة في ذلؾ الكقت كا 
مندمجة في الدبمكماسية العربية، ككاف الفمسطيني يمارس السياسة مف خبلؿ األحزاب العربية القكمية 

. التي كانت مكجكدة آنذلؾ
كلـ يكف لمفمسطينييف أم تمثيؿ دبمكماسي مستقؿ، كقد كانت المؤسسات العربية ىي مف يمثؿ 

. الشعب الفمسطيني باسـ القكمية العربية
مف أىـ التحديات التي كاجيت القكمية العربية ىك قياـ دكلة إسرائيؿ، حيث إف زرع الكياف 

اإلسرائيمي في قمب العالـ العربي ىك حمـ الصييكنية كالغرب لتكريس حالة التجزئة بيف الدكؿ العربية، 
كقد انعكس ذلؾ عمى مشركع الكحدة القكمية العربية سمبان، كنجحت الصييكنية كالغرب في عمؿ 

 كامتدت ىذه الخبلفات بيف العرب كأثرت سمبان عمى المكقؼ العربي      اتجاه ،(1)التجزئة بيف العرب
القضية الفمسطينية كظير ذلؾ مف خبلؿ مؤتمر غزة كمؤتمر أريحا، ككاف ىناؾ راعياف لممؤتمريف 

. األكؿ ترعاه مصر كالثاني ترعاه األردف كقد سبؽ ذكر ىذيف المؤتمريف في ىذه الدراسة
ـ، ككانت ىذه التحركات 1948 تشريف األكؿ 1     ككاف أكؿ تحرؾ سياسي فمسطيني في غزة في 

مضبكطة يتحكـ بقراراتيا العرب، كلكف ىذه كانت بداية التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني، خاصة بعد 

                                                 
.237ص،ٝآنٍٕٝ،جُٔىنَئ٠ُجُوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤سطالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤-1
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ـ أحمد الشقيرم بتمثيؿ فمسطيف في جامعة 1963تكميؼ جامعة الدكؿ العربية في شير أيمكؿ عاـ 
  (1)الدكؿ العربية، ككذلؾ تشكيؿ لجاف فمسطينية داخؿ بعض األحزاب القكمية لمقياـ بالعمؿ المسمح

     نستطيع القكؿ بأف الجيكد الفمسطينية تشتت في إيجاد تنظيـ سياسي كاحد يضـ العمؿ الكطني 
الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كتشتت التمثيؿ الفمسطيني بيف قيادتيف المصرية كاألردنية، كتكزعت 

بذلؾ االنتماءات الكطنية الفمسطينية عمى مختمؼ األحزاب العربية كالبعض منيـ دخؿ األحزاب 
اإلسبلمية خاصة اإلخكاف المسمميف العتقادىـ أف التحرير ال يتأتى إال مف خبلؿ العكدة لمديف 

اإلسبلمي كالجياد في إطاره كمنيـ مف اعتنؽ الماركسية العتقاده أنيا المخمص لمشعب الفمسطيني، 
كمنيـ مف رأل أف القكمية العربية ىي اإلطار الصحيح كالتزمكا بالفكر القكمي العربي، كدخمكا إلى 

حركة القكمييف العرب كحزب البعث العربي، كمنيـ مف آمف بأف كحدة اليبلؿ الخصيب ىي الطريؽ 
لتحرير فمسطيف فأيدكا الكحدة بيف دكؿ ببلد الشاـ كانضمكا إلى الحزب العربي السكرم القكمي 

االجتماعي، كمنيـ مف ترؾ العمؿ السياسي العتقاده باف العمؿ الكطني الفمسطيني ىك الحؿ لتحرير 
 .(2)فمسطيف مع أف العمؿ الكطني الفمسطيني لـ يكف لو زخـ ممحكظ في ذلؾ الكقت

بعد ذلؾ بدأ فكر العمؿ الكطني الفمسطيني يجد لو مكانان في صفكؼ الفمسطينييف خاصو بعد فشؿ       
كؿ ىذه األحزاب بالتحرير كطرد المحتؿ كما كعدكا، كأعمنكا أف اليدؼ الرئيس ليذه األحزاب ىك إنقاذ 

. الشعب الفمسطيني كأرضو
: جامعة الدول العربية تنظم التمثيل الدبموماسي الفمسطيني

-      لكال جيكد بذلت مف جامعة الدكؿ العربية لما تـ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، كلكف اهلل 
سخر الجامعة العربية لحكمة ال نعمميا، فتأسست بجيكدىا منظمة التحرير - سبحانو كتعالى

نظران لظركؼ )الفمسطينية، ففي الممحؽ الخاص بفمسطيف، لميثاؽ جامعة الدكؿ العربية جاء أنو 
لى أف يتمتع ىذا القطر بممارسة استقبللو فعبلن يتكلى مجمس الجامعة أمر اختيار  فمسطيف الخاصة، كا 

، كبناءن عميو أصدرت جامعة الدكؿ العربية قراران في (مندكب عربي مف فمسطيف لبلشتراؾ في أعمالو 
ثَّؿي في جامعة الدكؿ العربية بمندكب كاحد أك أكثر، ثـ 1945كانكف األكؿ عاـ  ـ عمى أف فمسطيف تيمى

  .(3)بعد إنشاء حككمة عمكـ فمسطيف كغياب دكرىا تـ تعييف رئيسيا مندكبان لفمسطيف في الجامعة العربية
ـ كمف خبلؿ المؤتمر الذم عقد بالقدس برعاية الممؾ حسيف بف طبلؿ، 1964 كفي العاـ 

عضكان فمسطينيان، تـ اختيارىـ بطرؽ مختمفة، أعمف عف تشكيؿ منظمة التحرير  (422)كحضكر
، كتـ كذلؾ "المجمس الكطني الفمسطيني"الفمسطينية، كالمصادقة عمى اعتبار األعضاء بالمؤتمر ىـ 

المصادقة عمى الميثاؽ القكمي الفمسطيني، كالنظاـ األساسي لمصندكؽ القكمي، كالبلئحة األساسية 
 .(4)الداخمية لممجمس، كتشكيؿ كتائب عسكرية نظامية فمسطينية

                                                 
.ّ,1979,،ذ٤ٍٝش،ًٍُٓجألذكحظ1،ؽ87-86جُشؼ٤ر٢،ػ٠ٓ٤،ج٤ٌُح٤ٗسجُلِٓط٤٘٤سجُٞػ٢جًُجض٢ٝجُططٌٞجُٔإْٓحض٢،ص-1

.320ٝآنٍٕٝ،جُٔىنَُِوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤س،صطالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤-2

.1971ّوجٌجُؼٞوز،،ذ٤ٍٝش،1،ؽ60-56صأقٔى،ٖٓجُؤسئ٠ُج٣ُُٜٔسٓغجُِٔٞىٝجٍُؤْحءجُؼٍخ،جُشو١ٍ٤،-3

.جُ٘ظحّجألْح٢ُْٔ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤س،جُٔوٍك٢جُٔإضٍٔجألٍٝذحُوىِ-4
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كقد بذلت منظمة التحرير الفمسطينية جيكدان كبيرة لبناء مؤسساتيا السياسية، كالتي أصبحت 
قريبة مف مؤسسات أم دكلة ذات سيادة حقيقية، كبىذىلىٍت جيكدان لتكطيد عبلقاتيا مع جامعة الدكؿ 

 (1).العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني
.  كما كأقرت جامعة الدكؿ العربية بالعضكية الكاممة لممنظمة في جامعة الدكؿ العربية 

كقد حصمت عمى جميع الحقكؽ كأم دكلة مف حيث التمثيؿ كمف حيث الحصانات بجميع 
 (2).أنكاعيا كأشكاليا

يمكن القول أن الدبموماسية اإلسالمية تنظر إلى التمثيل الدبموماسي الفمسطيني من األسس 
: التالية

األساس الديني العىقيًدٌم، أم حتمية المكاجية بيف األمة اإلسبلمية كالمشركع الصييكني في : أكالن 
فمسطيف بسبب األرض كالمقدسات كمفيكـ الجياد في اإلسبلـ، كبالتالي فبف التمثيؿ الدبمكماسي 
. الفمسطيني ىك جزء مف منظكمة دبمكماسية إسبلمية يجب اإلرتقاء بو كالتعامؿ معو بخصكصية

األساس السياسي التاريخي، القائـ عمى حتمية انتصار األمة كزكاؿ االحتبلؿ يستدعي منح : ثانيان 
. التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني جميع الحقكؽ في جميع مناحي العبلقات الدبمكماسية

األساس الكاقعي الحركي ككجكد االحتبلؿ، كبرامج العدكاف العسكرم الذم تقـك بو ضد العرب :ثالثان 
األساس الدعكم،الذم يحدد مسؤكلية الجماعة اتجاه جماعة مف المسمميف يتعرضكف لبلحتبلؿ  : رابعان 

بالرغـ مف اليزيمة العربية، فقد ظمت الدبمكماسية اإلسبلمية داعمة لمحؽ الفمسطيني، كتمثيؿ 
فمسطيف حتى يكمنا ىذا، بؿ اندفعت مجمكعات فمسطينية كعربية إسبلمية في العمؿ الفدائي ضد 

الصييكنية بشكؿ مستقؿ، أك مف خبلؿ منظمة التحرير الفمسطينية، كالشريعة اإلسبلمية مؤيدة بكؿ 
المعايير لمتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع العالـ العربي، بؿ كتدعك منظمة التحرير لمتقرب مف العرب 

كتعتبر العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع جامعة الدكؿ . بقدر ما تستطيع في جميع مناحي الحياة
. (3)العربية جائزان بؿ كاجبان 

كقد حصؿ الفمسطينيكف عمى جميع االمتيازات الدبمكماسية الممنكحة حسب القانكف الدبمكماسي 
.  في الجامعة العربية(4)الدكلي

المطمب الرابع 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع جامعة الدول العربية في القانون الدولي 

أما عمى صعيد القانكف الدكلي فقد ارتكز التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى جامعة الدكؿ 
العربية في معظـ عبلقاتو الدكلية كالعربية، كالعبلقات الدبمكماسية بيف منظمة التحرير الفمسطينية 

 تقـك عمى مراعاة القانكف –خاصة فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية غير العربية - كجامعة الدكؿ العربية 

                                                 
.ًٖٓٛٙجٍُْحُس"111"جٗظٍص-1

.62نحُىػ٣ٍوحش،ٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سٝجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝس،ص2 - 

.252-250طالـجُى٣ٖجُرك١ٍ٤ٝآنٍٕٝ،جُٔىنَئ٠ُجُوؼ٤سجُلِٓط٤٘٤س،ًٍُٓوٌجْحشجُشٍمجألْٝؾ،ص-3

 .2008ّ-8-25ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓحٍٛجُؼطحٝٗس،ٓٓإٍٝجُؼالهحشجُهحٌؾ٤سك٢جُٓلحٌزجألٌو٤ٗس،ذطح٣ٌم-4
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الدكلي، كقد بذلت جامعة الدكؿ العربية جيكدان كبيرة لمتنسيؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية لعرض 
 .(1)(األمـ المتحدة )كشرح كبياف عدالة القضية الفمسطينية أماـ دكؿ العالـ كالمنظمة الدكلية 

ككما مر معنا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث فقد ارتكزت األمـ المتحدة في اعترافيا 
بمنظمة التحرير الفمسطينية إلى القانكف الدكلي كاعتراؼ جامعة الدكؿ العربية بالمنظمة، كلكال أف 
منظمة التحرير تتبنى القانكف الدكلي في سياستيا الخارجية كالداخمية لما تـ االعتراؼ بيا مف قبؿ 

ثـ نستطيع القكؿ بأف منظمة التحرير اعتمدت القانكف الدكلي في عبلقاتيا مع جامعة . األمـ المتحدة
الدكؿ العربية مع العمـ بأف نظرة الجامعة إلى المنظمة نظرة خاصة ليا خصكصية معينة أقكل مف 
قيكد القانكف الدكلي، بسبب أف القانكف الدكلي لـ ينصؼ الشعب الفمسطيني في تطبيؽ قرارات األمـ 

المتحدة كلـ يمـز إسرائيؿ عمى تطبيؽ ىذه القرارات بالقكة كما فعؿ مع دكؿ أخرل مثؿ العراؽ كالسكداف 
 .(2)كدكؿ أخرل كثيرة أكثرىا عربية أك إسبلمية

    ككذلؾ يثبت التطبيؽ الدبمكماسي الدكلي أف سفارات فمسطيف تعتبر الممثميات الدبمكماسية التي 
تيٍعتىمىد لدل الدكؿ األخرل، كىذا بحد ذاتو يدلؿ عمى اعتماد فمسطيف القانكف الدكؿ في عبلقتيا مع 

. جامعة الدكؿ العربية
 قراران منحت 66ـ اتخذت جامعة الدكؿ العربية في الدكرة 1976     كفي شير تشريف الثاني مف العاـ 

فية منظمة التحرير الفمسطينية العضكية الكاممة في جامعة الدكؿ العربية كاممة الحقكؽ فييا مثؿ باقي 
أعضائيا، كبذلؾ أصبح التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في جامعة الدكؿ العربية كامؿ الحقكؽ مف 

 .(3)جميع المناحي خاصة في التمثيؿ كالحصانات بمختمؼ أنكاعيا
 

 

                                                 
.60نحُىػ٣ٍوحش،ٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سٝجُٔ٘ظٔحشجُى٤ُٝس،ص-1

.65-60جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-2

 .72جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-3
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المطمب الاامس 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع دول عدم االنحياز في الفقو اإلسالمي 

عندما تفكؾ االتحاد السكفييتي كتفرد قطب كاحد في السيطرة عمى العالـ رأل البعض أف 
منظمة دكؿ عدـ االنحياز لـ يعد لكجكدىا سبب منطقي أك فائدة تذكر، ألف سبب إنشائيا ىك عدـ 
االنحياز ألم قطب أك قكة عظمى سكاء كانت الكاليات المتحدة أك االتحاد السكفييتي، كبعد حؿ 

، ىذا صحيح كلكف ال (عدـ االنحياز )االتحاد السكفييتي فقدت ىذه المنظمة حتى المعنى مف تسميتيا 
بد لنا أف نرل األثر المترتب عمى قراراتيا عندما كانت منظمة ككاف مبرر كجكدىا قكيان، كالدكؿ 

المنتمية ليا كانت تعمؿ مف خبلليا بدافع االستقكاء بالمنظمة، كبدافع المصالح المتكقع الحصكؿ عمييا 
بسبب االنتماء ليا، كقد تعامؿ معيا كثير مف الدكؿ مف خارج المنظمة، كتـ تحقيؽ أىداؼ كمصالح 

منظمو دكؿ عدـ )مع المنظمة بشكؿ متبادؿ، كمف ىذه الدكؿ التي استفادت مف ىذه المنظمة 
دكلة فمسطيف أك منظمة التحرير الفمسطينية، كبقي أثر ىذه الفائدة حتى يكمنا ىذا، خاصة  (االنحياز

كأف االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كاف مف ىذه الدكؿ ضمف إطار منظمة عدـ االنحياز كىي 
قكية في إطار عدـ االنحياز، كبقيت معترفة بمنظمة التحرير حتى بعد أف فقدت منظمة دكؿ عدـ 
االنحياز سبب كجكدىا كفي ما يمي بعض العبلقات الدبمكماسية التي كانت بيف منظمة التحرير 

.  الفمسطينية كمنظمة دكؿ عدـ االنحياز
منذ السبعينات أقامت المنظمة الفمسطينية عبلقات مع دكؿ عدـ االنحياز كقامت باستغبلؿ 

جميع مؤتمراتيا لمدفاع كتمثيؿ الحقكؽ الفمسطينية دبمكماسيان في المحافؿ الدكلية كجميع المكاقع 
. األخرل، كبعد جيكد بذلت تـ اتخاذ العديد مف القرارات مف دكؿ عدـ االنحياز لصالح الفمسطينييف

ـ اتخذ المؤتمر الرابع ليذه المنظمة قراران باالعتراؼ بالحقكؽ المشركعة لمشعب 1973ففي العاـ 
ـ منحت دكؿ عدـ االنحياز منظمة التحرير صفة العضك الكامؿ مما 1976الفمسطيني، كفي عاـ 

ـ تـ التأكيد 1981جعميا تشارؾ في أعماؿ دكؿ عدـ االنحياز مثؿ أم دكلة مستقمة أخرل، كفي العاـ 
عمى االعتراؼ بالمنظمة كممثؿ لمشعب الفمسطيني كذلؾ في اجتماع لكزراء خارجية دكؿ عدـ االنحياز 

في نيكدليي جاء فيو أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، 
كسمحت دكؿ عدـ االنحياز لمفمسطينييف بفتح مكاتب دبمكماسية عمى أراضييا، كعقدت اتفاقيات 

 .(1)عسكرية كتجارية مع الفمسطينييف
عند الحديث عف مكقؼ الدبمكماسية اإلسبلمية مف عبلقات منظمة التحرير مع منظمة دكؿ 

عدـ االنحياز نجد أنو ال خبلؼ كال تعارض بيف الدبمكماسيتيف مف حيث األدكات المستخدمة لمكصكؿ 
إلى األىداؼ كمف حيث عدالة المطالب كالقضية الفمسطينية، كلكف ىناؾ تعارض مف جانب كاحد كىك 

األسس التي بنيت عمييا ىذه العبلقات الدبمكماسية، فمنظمة التحرير اعتمدت القانكف الدكلي أساسان 

                                                 
.258ّ؛أذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،ص2008-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌمذطح٣ٌم-1
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ليا، في حيف أف الدبمكماسية االسبلمية تعتمد مف القانكف الدكلي ما يتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية، كقد 
: قاؿ بيذا الخصكص منير محمد الغضباف ما يمي

إنو عندما جاء عمرك بف العاص إلى ممؾ الحبشة ليسترجع المسمميف المياجريف إلييا إلى 
مكة بعد أف خرجكا منيا ىربان بدينيـ، تصدل لو جعفر بف أبي طالب يحاججو أماـ ممؾ الحبشة، فقاـ 

 بيف اإلسبلـ ؽ بف العاص بدبمكماسية فائقة الذكاء كأظير كؿ جكانب االتفاكجعفر بتفنيد ادعاء عمر
كدافع عف قضية المسمميف المياجريف كعدالتيا، كبيف لمممؾ أف . كالمسيحية كلـ يتعرض لبلختبلؼ

المجتمع الجاىمي فيو مف الظمـ ما ال يعد كال يحصى خاصة كأنيـ كثنيكف كأف المسمميف مكحدكف 
كيقركف بفضؿ عيس بف مريـ عميو السبلـ، كقد نجحت الدبمكماسية اإلسبلمية في ىذه الجكلة مف 

. المناقشات مع الممؾ، كقد فشمت الدبمكماسية الجاىمية
" عدـ التنازؿ عف جزئية كاحدة مف أجؿ الحماية " كتحدث منير الغضباف مف خبلؿ العنكاف 

 – - بعد كفاة النبي تحركت الحمية في رأس أبي ليب، حيف زادت قريش إيذاءىا لممسمميف كالرسكؿ 
كفكرت قريش بدىاء إلزالو " اذىب يا ابف أخي كما تصنعو كأبك طالب حي فاصنعو : " فجاء إليو قائبلن 

ما :" ىك في النار، فقاؿ أبك ليب: ىذه الحماية كقالت ألبي ليب أف يسأؿ محمدان عف أبي طالب فقاؿ
كىذا دليؿ أف التنازؿ عف أم جزئية مف الثكابت : ، كعاد كانضـ إلى معسكر قريش"زلت عدكان لؾ أبدان 

ف كاف مف أجؿ الحماية .  (1) االسبلمية مرفكض في الدبمكماسية اإلسبلمية، كا 
، إنو في اليـك "ال مساكمة عمى العقيدة"كأضاؼ الكاتب منير محمد الغضباف تحت عنكاف 

التالي جاء عمرك بف العاص بخطة جديدة خبيثة ليقنع الممؾ بتسميـ المسمميف لو، فعرض عمى الممؾ 
مكقؼ القرآف مف عيسى بف مريـ كعبكديتو هلل، فكاد الممؾ أف يسمميـ لكال أف المسمميف أصركا عمى 

أنو ال يظمـ عنده أحد، كقد عرض - - حقيـ في العدؿ في مجمس الممؾ الذم كصفو رسكؿ اهلل
جعفر مكقؼ اإلسبلـ مف عيسى أنو ليس إليان كلكف نبي كريـ كعبده هلل، كلـ يتنازؿ عف عقيدة اإلسبلـ 

ميما كانت الظركؼ، كلـ يخرج عف أسس الدبمكماسية اإلسبلمية، كمصادرىا القرآف كالسنة النبكية 
. كاالجتياد

أستطيع القكؿ أف جعفر في الجكلة األكلى تحدث عف نقاط التكافؽ مع المسيحية، كلكف عندما 
أم أف الدبمكماسية الفمسطينية خالفت  (2) .تعمؽ األمر باألسس العقدية ثبت عمييا كلـ يتنازؿ قط

الدبمكماسية اإلسبلمية في ىذا الجانب، كىذا ال يعني أف إقامة عبلقات دبمكماسية مف حيث المبدأ غير 
  .جائزة

أستطيع القكؿ أف اإلنجازات عندما تتعارض مع الثكابت كالعقيدة تقدـ الثكابت كالعقيدة كما فعؿ 
. جعفر بف أبي طالب

                                                 
.127جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-1

.98–94جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-2
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     أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في دكؿ عدـ االنحياز كاف كباقي الدكؿ يتمتع 
بكؿ االمتيازات الدبمكماسية الممنكحة مف قبؿ االتفاقيات الدكلية بيذا الخصكص، في مجاؿ الحصانات 

.  كفي مجاؿ التمثيؿ، كفي جميع المناحي
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المطمب السادس 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع دول عدم االنحياز في القانون الدولي 

تتمتع منظمة دكؿ عدـ االنحياز بالشخصية الدكلية الكاممة الخاصة بالمنظمات الدكلية، 
كىي بذلؾ أصبحت جسمان دكليان معتبران كمعترفان بو بيف الدكؿ األعضاء باألمـ المتحدة، كىذا يعني أف 
أم عبلقات ليذه المنظمة مع الدكؿ المختمفة أك المنظمات الدكلية مثؿ منظمة التحرير الفمسطينية، 

تخضع لمقكانيف كالمكائح الداخمية لؤلمـ المتحدة، ككذلؾ تخضع لكؿ ما اتفؽ عميو في االتفاقيات الدكلية 
. ـ1963ـ كعاـ 1961كالقنصمية كالدبمكماسية لعامي 

كمنظمة التحرير الفمسطينية ىي أيضان منظمة معترؼ بيا كممثؿ لمشعب الفمسطيني، كىي 
. بذلؾ تخضع لكؿ األنظمة التي تنظـ العبلقات الدكلية بيف الدكؿ كالمنظمات المختمفة

كالقانكف الدكلي ال يمنع مثؿ ىذه العبلقات طالما أنيا قائمة عمى مبدأ التراضي حسب اتفاقية 
 .(1)ـ1963ـ، كاتفاقية العبلقات القنصمية لعاـ 1961فيينا لمعبلقات الدبمكماسية عاـ 

أستطيع القكؿ بأف القانكف الدكلي يجيز إقامة العبلقات بيف المنظمات المختمفة كمنيا منظمو 
. (2)دكؿ عدـ االنحياز، كمنظمة التحرير الفمسطينية

 كفي المطمب الخامس مف ىذا البحث بينت طبيعة ىذه العبلقات، كىي قائمة حتى يكمنا 
ىذا مف الناحية الرسمية، عممان بأف المنظمة لدكؿ عدـ االنحياز غير نشطة في ىذه الفترة ألنيا فقدت 

. سبب كجكدىا
ككانت منظمة دكؿ عدـ االنحياز قد سمحت لمنظمة التحرير الفمسطينية ببقامة مكاتب 

سياسية ليا عمى أراضييا، كىذا كاف تمثيبلن دبمكماسيان حظي بو الفمسطينيكف في كقت مبكر مف تاريخ 
  .(3)العبلقات الدبمكماسية التي مارستيا منظمة التحرير الفمسطينية

أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني تمتع في دكؿ عدـ االنحياز باالمتيازات 
كالحصانات المتفؽ عمييا دكليان، كفتحت السفارات الفمسطينية في ىذة الدكؿ ككذلؾ المكاتب 

.  الدبمكماسية
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
".12"جٗظٍِٓكنٌهْ-1

."12"جٗظٍِٓكنٌهْ-2

.258أذٞػل٤لس،جُىذِٞٓح٤ْسٝجالْطٍجض٤ؿ٤سك٢ج٤ُٓحْسجُلِٓط٤٘٤س،ص-3
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الفصل الاامس 
 

الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا منظمة التحرير الفمسطينية 
: في اإلسالم والقانون الدولي وفيو امسة مباحث (دولة فمسطين)
 

. مفيوم الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ونظرياتيا: المبحث األول
أساس منح الحصانات واالمتيازات لمبعثة الفمسطينية في اإلسالم  : المبحث الثاني
أساس منح الحصانات واالمتيازات لمبعثة الفمسطينية في القانون : المبحث الثالث
. الدولي
أنواع الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية : المبحث الرابع

 (الدبموماسية اإلسالمية)الفمسطينية في اإلسالم
أنواع الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية : المبحث الاامس

. الفمسطينية في القانون الدولي
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أما الدكلة الفمسطينية فيي ال تتمتع بالسيادة  (1)إف لكؿ دكلة سيادتيا عمى إقميميا سيادة مطمقة
عمى إقميميا، كبالتالي يجب أف ينظر إلييا بخصكصية كدقة متناىية، فيي ال تستطيع أف تفرض 

سيادتيا عمى األفراد، كال تستطيع أف تقدـ لمبعثات الدبمكماسية التي تستضيفيا مف الخارج أم 
حصانات بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي فكؽ أراضييا إال مف خبلؿ االحتبلؿ، كفي كثير مف األحياف ال 

. تستطيع أف تستقبميـ دكف إذف االحتبلؿ
كالدبمكماسية الفمسطينية بجناح كاحد فيما يخص الحصانات كاالمتيازات، فالبعثات الفمسطينية 
في الدكؿ المضيفة تتمتع بالحصانة المطمقة التي تؤمنيا ليا حككمات الدكؿ المضيفة حسب اتفاقية 

ـ، بينما البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل منظمة التحرير الفمسطينية تتمتع 1961لعاـ  (فيينا)
، فبل تستطيع دكلة  بالحصانات كاالمتيازات مف خبلؿ منظمة التحرير كاالحتبلؿ اإلسرائيمي بشكؿ متكازو
أف ترسؿ بعثتيا لدل منظمة التحرير إال بعد أخذ اإلذف مف إسرائيؿ كلك بشكؿ غير رسمي لمتأكد مف 

. سبلمة مكظفي بعثتيا
     كفي ىذا الفصؿ سكؼ يتناكؿ الباحث حصانات البعثات الدبمكماسية الفمسطينية في الدكؿ 

المعتمدة لدييا في جميع أماكف تكاجدىا، كال يتناكؿ الحصانات القنصمية الفمسطينية لعدـ كجكدىا في 
أكثر الدكؿ المضيفة كبسبب أف البعثات الدبمكماسية الفمسطينية تقـك بعمؿ القنصميات الفمسطينية في 

ـ التي تنظـ 1963لمعبلقات القنصمية لعاـ  (فيينا)الخارج، كىذا ال يتنافى مع القانكف الدكلي كاتفاقية 
.  (2) العبلقات القنصمية بيف الدكؿ المختمفة

إنو ألمر ذك أىمية أف تقـك منظمة التحرير الفمسطينية بعمؿ قنصميات ليا في الخارج تمثؿ 
الشعب الفمسطيني، لما في ذلؾ مف فائدة سياسية كمعنكية كتسييؿ معامبلت المكاطف الفمسطيني، 

كحتى تتفرغ البعثات الدبمكماسية الفمسطينية لمعمؿ السياسي، كىذا تقتضيو ضركرة المرحمة خاصة           
      اتجاه االحتبلؿ اإلسرائيمي، كما أف الجياز القنصمي أحد أىـ نكعيف مف أجيزة االتصاؿ 
الخارجي مع دكؿ العالـ، كالقنصميات إف كجدت سكؼ تككف جياز اتصاؿ خارجي لمنظمة التحرير 

الفمسطينية، كينطؽ باسميا، فيي تتمتع بطابع تمثيمي، كىي تختمؼ عف السفارة أك المفكضية مف حيث 
أنيا ال تتمتع بصفة التمثيؿ العالمي في الخارج، كمجاؿ عمميا ال يتعرض لممجاؿ السياسي، كفي حيف 
ال تممؾ منظمة التحرير الفمسطينية بعثة دبمكماسية، عندىا يمكف أف يقـك القنصؿ الفمسطيني بالكثير 

 . (3)مف العبلقات الدبمكماسية مع الدكلة المضيفة
 

 
 

                                                 
.1993ّوجٌجُٔطرٞػحشجُؿحٓؼ٤س،،جإلٌْ٘ى٣ٌس،1،ؽ63-11صجُٔالـ،كحو١،ِْطحشجألٖٓٝجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس،-1

.1963ُِّؼالهحشجُو٘ظ٤ِسُؼحّ(ك٤٤٘ح)جُٔحوزجُػحُػسٖٓجضلحه٤س-2

.1963ُِّؼالهحشجُو٘ظ٤ِسُؼحّ(ك٤٤٘ح)ٖٓجضلحه٤س(17)جُٔحوز-3
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المبحث األول 
. مفيوم الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ونظرياتيا

تشير أدبيات الدبمكماسية إلى معنى كممة حصانة بأنيا تشتؽ مف الكممة البلتينية 
(immunitas)  كجذكرىا(munus)ككفقان ليذا المعنى، أم أف ( 1)، كتعني اإلعفاء مف أعباء معينة

الذم يتمتع بالحصانة الدبمكماسية يعفى مف الخضكع لمقكانيف، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، أنو ال 
. يخضع لمقضاء المحمي لمدكلة المضيفة

كالحصانة بيذا المعنى ال تختمؼ عف معناىا المغكم في العربية كىك المنع، فيي اسـ مشتؽ 
بمعنى منع، فالذم يتمتع بالحصانة بمنأل عف األضرار التي قد تمحؽ بالشخص " حصف " مف الفعؿ 

: فيك يعني (حصانة دبمكماسية)أما المعنى الخاص بتعبير, العادم مف جراء التقيد باإلجراءات القانكنية
الحصانة التي يتمتع بيا الشخص الذم يمارس العمؿ الدبمكماسي بشكؿ رسمي، فالحصانة الدبمكماسية 

تمتع الممثؿ الدبمكماسي بقسط كافر مف الحرية أثناء أدائو لعممو، كعمى نحك كمستكل أعمى مما : تعني
  .(2)يتمتع بو الشخص العادم في الظركؼ العادية

كقد عرؼ الدكتكر ديب عكاكم الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية استنادان لمقانكف الدكلي بأنيا 
مجمكعة التسييبلت كالحقكؽ كاألفضميات التي تيمنىح لمبعثة الدبمكماسية األجنبية كمكظفييا كاألشخاص "

 .(3)"اآلخريف، الذيف يتمتعكف كفقان لمقانكف الدكلي بالحماية عمى أراضي الدكلة المضيفة
لقد اختمؼ العمماء في معنى الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، ككاف ىذا االختبلؼ في 

الفرؽ بيف الحصانات كاالمتيازات كالتفريؽ بينيما، كىذا أدل إلى خبلؼ في طبيعة نشكء الحصانات 
كاالمتيازات الدبمكماسية كمصادرىا كقكتيا القانكنية، فكانت في السابؽ تستمد قكتيا مف العرؼ الدكلي، 

 (نصكص االتفاقيات الدكلية)أما اآلف فيي تستمد قكتيا القانكنية مف القكاعد التعاقدية لمقانكف الدكلي 
ـ، كىذا أدل إلى االلتزاـ القانكني 1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فيينا)كعمى رأسيا اتفاقية 

. (4)بالحصانة لمممثميف الدبمكماسييف األجانب، أم الحصانة مف القضاء المحمي لمدكلة المضيفة

كقد تعددت األسس القانكنية في تبرير إعطاء الحصانات كاالمتيازات لمممثميف الدبمكماسييف،  
ككذلؾ األسس اإلسبلمية التي بينيا الفقو المعاصر، كسكؼ نبحث ىذه األسس في المبحث الثاني مف 

. ىذا الفصؿ
 

 

                                                 
وجٌجُؼِْ،ذ٤ٍٝش،1،ؽ385صٗشأضٜحٝضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٝٗظحّجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس،؛جُشح٢ٓ،ػ٠ِق٤ٖٓ،جُىذِٞٓح٤ْس-1

.1990ُِّٔال٤٣ٖ،

ًٍُٓذكٞظجُؼِّٞجالهطظحو٣س،ذ٤٘ـح1،١َ،ؽ51صػطحٓكٔىطحُفٍَٛز،أطٍٞجُؼَٔجُىذِٞٓح٢ْٝجُو٘ظ٢ِ،-2

1994ّ.

.111و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،ص-3

.112صجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،-4
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المبحث الثاني 
 

أساس منح الحصانات واالمتيازات لمبعثة الفمسطينية في اإلسالم  
: وفيو مطمبان (الدبموماسية اإلسالمية)
 

. منح الحصانات وفق عقد األمان أو بدونو: المطمب األول
منح الحصانات استنادًا لفكرة الجمع بين الصفة التمثيمية : المطمب الثاني

. ومقتضيات الوظيفة
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المطمب األول 
منح الحصانات وفق عقد األمان أو بدونو 

. (1)     يرل بعض العمماء أف أساس منح  الحصانات الدبمكماسية في الشريعة يستمد مف عقد األماف
 إلى أف ىذه الحصانات كاالمتيازات تثبت بدكف عقد أماف، كأف أماف المبعكث يثبت وذىب آارون

ٹٹڈبمجرد دخكلو إلى دار اإلسبلـ، إذا ثبت أنو رسكؿ مكفد مف حاكـ ببلده، كقرر القرطبي بتفسير 

ڈىئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې
(2)

أما اإلجارة لغير ذلؾ تككف لمصمحة المسمميف : "فقاؿ 
كال شؾ بأف إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف إلى الدكؿ األخرل ككذلؾ . (3)"كالنظر فيما يعكد عمييـ بالمنفعة

استقباؿ رسكؿ الدكؿ األجنبية يعكد بالمنفعة الكبيرة عمى الدكلة اإلسبلمية فبدكنيـ ال يككف عقد رايات 
الصمح كعقد االتفاقيات االقتصادية كغير ذلؾ مما ال يككف إال ببرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف بصكرة 
متبادلة، كذىب أنصار ىذا الرأم إلى القكؿ بأف األساس في منح الحصانات كاالمتيازات لمرسؿ 

كالمبعكثيف مستمد مف ككنيـ يحممكف صفو السفراء كالمبعكثيف، كأف ىذا األماف ثابت بالقرآف كالسنة 
  .(4)النبكية 

بأف الدبمكماسية اإلسبلمية منحت الحصانة لكؿ مف يممؾ عقد أماف سكاء كاف :      أستطيع القكؿ 
رسكالن مبعكثان أك تاجران أك غير ذلؾ، كيرل عمماء آخركف بأف الدبمكماسية اإلسبلمية تمنح الحصانة 

.  حتى لمف ال يممككف عقد أماف بشرط أف يككنكا مبعكثيف مف دكليـ
     كىذا يعني بأف كؿ مف يدخؿ ببلد المسمميف ببذف مثؿ حصكلو عمى تأشيرة دخكؿ مف الخارجية 
اإلسبلمية كىنا نقكؿ حصكلو عمى تأشيرة مف الخارجية الفمسطينية يككف قد حصؿ عمى األماف ما داـ 

ككذلؾ كؿ مف يدخؿ داخؿ حدكد الدكلة بصكرة مشركعة عف طريؽ , في فمسطيف حتى يخرج منيا
الحدكد الدكلية يحصؿ عمى األماف كال يجيز الشرع اإلسبلمي التعرض لو بسكء كال التعرض لمالو حتى 
ف لـ يحصؿ عمى تأشيرة دخكؿ كلكف مجرد السماح لو بالدخكؿ عبر الحدكد الدكلية يحصؿ بشكؿ  كا 

.  تمقائي عمى األماف
 
 

                                                 
جُىًطٌٞػل٤ل٢هىجٗطوىّ؛98،1976ٝصٌْ٘ى٣ٌس،إلجُِٔؿأك٢جُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،ٌْحُسوًطٌٞجز،٤ًِسجُكوٞم،ؾحٓؼسج,قٔى١جُـ٢ٔ٤٘،-1

ْحِجُكظحٗحشجُهحطسذحُٓلٍجءٝجُٔرؼٞغ٤ٖك٢جإلْالّٓٓطٔىٖٓػوىجألٓحٕ،أئٕجٍُأ١ج٣١ًُطؿٚئ٠ُجُوٍٞذإٔ"ًٛججٍُج١ذوُٞٚ

ٓٞػغٗظٍألٕجُٞهحتغٝجألقىجظجُط٢ٍْ٘ٓوؾحٗرحًٜٓ٘حضإًىإٔقظحٗحشجُٓلٍجءٝجُٔرؼٞغ٤ٖك٢جإلْالّغحذطسوٕٝػوىأٓحٕ،ٝإٔ

ز٣ػرصذٔؿٍوونُٞٚئ٠ُوجٌجإلْالّ،ئيجغرصذأٗٚٓٞكىٖٓهرَوُٝطٚئ٠ُجُىٍٝزأٝوُٝسئ٠ُجُىُٝسجإلْال٢ٓٙأٓحٕجٍٍُْٞجُٔٞكىٖٓهّٞ

ًٝالٛٔحٓىكٞع،ًُٝج٣ٌطل٠ذحُؼالٓس،٢ٛٝأ٣ٌٕٕٞٓؼ٠ُٚجُؼ٤نٝجُكٍؼ،ئضإو١ز،ٝأٗٚال٣ٌِقئهحٓسجُر٤٘س،ألٕئهحٓسجُر٤ٖزجالْال٢ٓ

ًطحخٖٓقحًْذالوٙ،كايجأنٍؼًٛججٌُطحخكحُظحٍٛأٗٚطحوم،ٝجُر٘حءػ٠ِجُظحٍٛٝجؾدك٤ٔحال٣ٌٖٔجُٞهٞفػ٠ِقو٤وطٚ،ٝٛ٘حال

(.22ْالّ،صإلػل٤ل٢،ٓكٔىطحوم،ضطٌٞجُطرحوٍجُىذِٞٓح٢ْك٢ج)"٣طؼٍعُٚذٓٞءقط٣٠ؼٞوئ٠ُذالوٙ

"6"ٌْٞزجُطٞذس،آ٣س-2

،67،ص8جُوٍؽر٢،أذٞػرىهللآكٔىذٖأقٔىجألٗظح١ٌجُوٍؽر٢،جُؿحٓغألقٌحّجُوٍإٓ،ضكو٤نػٔحو٢ًَجُرحٌٝو١ٝن١ٍ٤ْؼ٤ى،ؼ-3

.(و،ش)جُوحٍٛز،جٌُٔطرسجُطٞك٤و٤س،

.707-706كحو١جُٔالـ،ِْطحشجألٖٓٝجُكظحٗحشٝجإلٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس،ص-4
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المطمب الثاني 

منح الحصانات استنادًا لفكرة الجمع بين الصفة التمثيمية ومقتضيات الوظيفة 
: استناد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في اإلسالم إلى فكرة الصفة التمثيمية:  الفرع األول

يمكف لنا أف نستنبط فكرة الصفة التمثيمية لممبعكث الدبمكماسي مف الممارسة الدبمكماسية 
 (1) (أما كاهلل لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت أعناقكما ): حيث قاؿ لرسكلي مسيممة الكذابلمرسكؿ 

: الرسكؿ ككنو رسكالن كأساس الحتراـ حصانتو عندما قاؿ (صفة) استند إلى نستطيع القكؿ أف النبي 
قاؿ لرسكؿ مسيممة - - كال يجكز قتؿ رسكؿ الكفار؛ ألف النبي: " ، قاؿ ابف جماعة(الرسؿ)لكال أف 

. (2)"؛ كألف انتظاـ المصالح يمنع ذلؾ(أما كاهلل لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت عنقكما)
حيث .  كيؤكد ابف نجيـ الحنفي أف صفة الرسكؿ كأساس لمنحو الحصانة اعتمدىا الرسكؿ 

أنا رسكؿ فبف كجد معو كتاب يعرؼ : فبف قاؿ الحربي دخمت بأماف لـ يصدؽ كأخذ، كلك قاؿ: "يقكؿ
أنو كتاب ممكيـ بعبلمة تيعرؼ ذلؾ كاف آمنان، فبف الرسكؿ ال يحتاج إلى أماف خاص بؿ بككنو رسكالن 

ف لـ يعرؼ فيك زكر فيككف ىك كمف معو فيئان  كمف : " كيقكؿ الغزالي في ىذا الخصكص(3)"يأمف كا 
لـ يفتقر إلى عقد أماف بؿ - تعالى - لسفارة أك لسماع كبلـ اهلل  (أم مف غير المسمميف)دخؿ منيـ 

كمف دخؿ عمى السفارة أك تجارة لـ يفتقر إلى أماف، ذلؾ : "كقاؿ عثماف بف فكدة،  "(4)ذلؾ القصد يكمنة
،  (5)"القصد يؤمنو

 يمكف القكؿ إف الحصانة الدبمكماسية المستندة إلى الصفة التمثيمية ىي مف أىـ األسس التي 
مف خبلليا مينحى المبعكثكف كالسفراء الحصانات كاالمتيازات، ككانت الدبمكماسية اإلسبلمية سباقةن لكؿ 

.  الدبمكماسيات األخرل
. استناد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في اإلسالم إلى فكرة مقتضيات الوظيفة: الفرع الثاني

لقد أسس العمماء المسممكف منذ القدـ ًلما يعرؼ اليكـ بنظرية مقتضيات الكظيفة حتى تككف 
أساسان لمنح الحصانات كاالمتيازات لممبعكثيف كالسفراء، كىـ بذلؾ سبقكا غيرىـ في ىذا المجاؿ، قاؿ 

كيجكز عقد األماف لمرسكؿ كالمستأمف، ألف الحاجة تدعك إلى ذلؾ، فبننا : " ابف قدامة في ىذا الشأف 
 . "(6)لك قتمنا رسميـ لقتمكا رسمنا، فتفكت مصمحة المراسمة

إف السنة مضت أف الرسؿ ال تيقتؿ؛ ألف الحاجة داعية إلى ذلؾ إذ لك : " كجاء في كشاؼ القناع قكلو
 ، "(7)قيتؿ لفاتت مصمحة المراسمة

                                                 
.ًٖٓٛججُركع(31)ْرنضه٣ٍؿٚص-1

٤ًِس،جُوحٍٛز،297ٌْحُسوًطٌٞجز،صْالّ،ضكو٤نػرىجُٔؿ٤ىٓؼحي،إلَٛجأقٌحّك٢ضىذ٤ٍألضك٣ٍٍج,ٓكٔىذٖئذٍج٤ْٛجذٖؾٔحػس،-2

.جُش٣ٍؼسٝجُوحٕٗٞ

.109،ص5جُركٍجٍُجتنشٍـًُ٘جُىهحتن،ؼ,٣َٖجُى٣ٖذٖئذٍج٤ْٛذٖٓكٔىجذٖٗؿ٤ْجُك٘ل٢،-3

.ٛؿ1317١ٍٓطرؼسجُٔإ٣ىٝج٥وجخ،،جُوحٍٛز،196-194صجُٞؾ٤ُك٢كوٚجإلٓحّجُشحكؼ٢،,ٓكٔىذٖٓكٔىجُـُج٢ُجإلٓحّجُـُج٢ُ،-4

وجٌؾحٓؼسجُهٍؽّٞ،جُهٍؽّٞ،103ص،ذ٤حٕٝؾٞخجُٜؿٍزػ٠ِجُؼرحوٝذ٤حٕٝؾٞخٗظدجإلٓحّٝئهحٓسجُؿٜحو،ذٖكٞوزػػٔحٕكٞوز،-5

.1977وجٌؾحٓؼسجًٓلٌُِٞ٘شٍ،–ُِ٘شٍ

.1972ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجٌُطحخجُؼٍذ437،٢-436،ص10جذٖهىجٓس،ػرىهللاذٖأقٔىذٖٓكٔى،جُٔـ٢٘،ؼ-6

.1982ّ،ذ٤ٍٝش،وجٌجُلٌٍ،107،ص3جُرٜٞض٢،ٓ٘ظٌٞذ٣ّٖٞٗذٖجو٣ٌّ،ًشحفجُو٘حعػٖٓطٖجإله٘حع،ؼ-7
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الرسؿ لـ تزؿ آمنة في الجاىمية كاإلسبلـ؛ كىذا ألف أمر القتاؿ كالصمح ال يتـ إال :"  كقاؿ السرخسي
ؿى لما ىك مقصكد بالرسؿ، فبل بد مف أماف الرسؿ ًلييتىكصَّ
(1)"  .

إف الحاجة داعية إلى ": (لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لقتمتكـ)- -  كقاؿ ابف مفمح الحنبمي تعميقان عمى قكلو
، لفاتت مصمحة المراسمة  كيقكؿ عز الديف بف عبد السبلـ بخصكص اجتماع  ،"(2)ذلؾ، إذ لك قيًتؿى

إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد كأمكف تحصيؿ المصالح كدرء المفاسد فعمنا : " المصالح مع المفاسد
ف تعذر تحصيؿ المصالح كدرء المفاسد فبف كانت المفاسد أعظـى مف المصمحة درأنا المفسدة  ذلؾ، كا 
ف كانت المصمحة أعظـى مف المفسدة حصمنا عمييا مع التزاـ المفسدة،  كال نبالي بفكات المصمحة، كا 

ف استكت المصمحة كالمفسدة فقد نختار بينيما أك نكقفيما أما بالنسبة لترجيح المصالح عمى ". كا 
:  المفاسد فبف المصالح تحتمؿ األحكاـ التالية

.  ما يباح -1
 . ما يجب لعظـ المصمحة -2

 ما يستحب لزيادة مصمحتو عمى مصمحة المباح  -3

المختمؼ عميو كقد أعطى أمثمة عمى ذلؾ منيا كجكب إجارة الرسؿ الكفار مع كفرىـ لمصمحة  -4
 .(3)المراسمة

     كىنا الرأم الصحيح الراجح، كاهلل أعمـ رجحاف المصمحة كىي حماية الرسؿ عمى مفسدة مترتبة 
. عمى ذلؾ كىي التجسس كضياع الفائدة مف المراسمة

      نستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية في العالـ أجمع استفادت مف الدبمكماسية اإلسبلمية في كضع 
التشريعات كالقكانيف لصالح منح الحصانات لممبعكثيف كالسفراء، كقد تـ تكضيح كيفية تأصيؿ حماية 

كالخمفاء الراشديف في المبحث الرابع مف الفصؿ - صمى اهلل عميو كسمـ- الرسؿ في عيد الرسكؿ 
األكؿ مف ىذه الرسالة، كفي نفس الكقت كيؼ كاف الرسؿ يحاكمكف كيقتمكف عند الركماف كاألمـ 

األخرل، كتـ بياف ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ، كبسبب القكة السياسية التي كانت تتمتع 
بيا الدكلة اإلسبلمية في ذلؾ الكقت فرضت عمى دكؿ عصرىا حماية الرسؿ بطريقة تبادلية، كبقي 
األمر كذلؾ حتى آخر أياـ الدكلة العثمانية كبعد ذلؾ بقميؿ تـ إبراـ االتفاقيات الخاصة بالعبلقات 

كالدبمكماسية الفمسطينية كىي جزء ال يتجزأ مف ىذه . ـ1961الدبمكماسية كعمى رأسيا اتفاقية فيينا لعاـ 
المنظكمة الدبمكماسية العالمية قد أحسنت استغبلؿ ىذه الحصانات كاالمتيازات لصالح عمميا 

. الدبمكماسي في مختمؼ المياديف

                                                 
(و،ش)،ذ٤ٍٝش،وجٌجُٔؼٍكس،2،ؽ92،ص10جٍُٓن٢ٓ،أذٞذٌٍٓكٔىذٖأقٔىذٖأذ٢َْٜ،جُٔرٓٞؽ،ؼ-1

.1980ّ،ذ٤ٍٝش،جٌُٔطدجإلْال393،٢ٓ،ص3جذٖٓلِف،أذٞجْكحمئذٍج٤ْٛذٖٓكٔىذٖػرىهللاذٖٓكٔى،جُٔرىعك٢شٍـجُٔو٘غ،ؼ-2

،110-98،ص1ئذٖػرىجُٓالّ،أذٞٓكٔىػُجُى٣ٖػرىجُؼ٣ُُج٠ُِٔٓ،هٞجػىجألقٌحّك٢ٓظحُفجألٗحّ،ضكو٤نؽٚػرىجٍُؤٝف،ؼ-3

.1968ّٓظٍ،ٌٓطرسج٤ٌُِحشجأل٣ٍَٛس،
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تمييد 
      في ىذا المبحث سكؼ أتحدث عف أسباب كأىداؼ منح ىذه الحصانات لمبعثة الفمسطينية، 
كالنظريات التقميدية ثـ عف االتجاه الحديث لمنح ىذه الحصانات كاالمتيازات، كقد تعددت األسس 

القانكنية لتبرير منح الحصانات كاالمتيازات عمى اعتبار أنيا أمر ال بد منو إلقامة عبلقات دبمكماسية 
سميمة كدائمة، كقد اعتبر بعض فقياء القانكف الدكلي بأف أساس الحصانات ىك مجرد صكرة مف 

. (1)أم اعتبر أنصار ىذا المذىب بأنو ال تكجد قكاعد ذات طبيعة قانكنية , صكر المجامبلت الدكلية

بأف " كيقكؿ الفقيو القانكني فيكنيؾ ,  يقكؿ بالصفة القانكنية لمحصانات      إال أف الرأم الراجح
امتيازات كحصانات الدبمكماسييف تعتبر مف قكاعد القانكف الدكلي العرفية القديمة أنيا نشأت بنشكء 

. (2)"الدكؿ
     كترل عائشة راتب بأف العرؼ الدكلي يؤكد ىذه الحصانات بصرؼ النظر عف كجكد التشريعات 

نما ىي جزء مف القكاعد العرفية , أك اإلتفاقيات فيي ال تعتمد في كجكدىا عمى القكانيف الداخمية كا 
فبف األساس , كقالت أيضان ميما يكف مف أمر, الدكلية أدت إليو طبيعة األشياء كالضركرات الدكلية

. (3)القانكني لمحصانات كاإلمتيازات الدبمكماسية يستمد مف القانكف الدكلي
     كقننت اتفاقية ىافانا بشأف المكظفيف الدبمكماسييف  قكاعد الحصانات الدبمكماسية في المكاد مف 

كبعض الدكؿ , ـ1928 فبراير 20ككاف ذلؾ في المؤتمر السادس األمريكي بتاريخ ,  منيا 24 – 14
. (4)ـ ذات الصمة1964سنت قكانيف كأنظمة داخمية مثؿ القانكف الذم أصدرية بريطانيا عاـ 

ـ أكدت بأف الحصانات الدبمكماسية تستمد أساسيا مف 1961كاتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
اال اف ديباجتيا نصت عمى اإلستمرار بتطبيؽ , كىي ممزمة لمدكلة المستقبمة لممبعكثيف, القانكف الدكلي

. أحكاـ العرؼ الدكلي في المكاضيع التي لـ تنص عمييا اإلتفاقية
مما سبؽ يمكف القكؿ بأف الحصانات كاإلمتيازات الدبمكماسية ليا أساس قانكني دكلي كىي ممزمة 

كقد بيف الدكتكر ديب عكاكم أىـ , كقد ظيرت عدة نظريات كاستندت األسس القانكنية, لمدكلة المضيفة
: كىي تظير في المطالب التالية. (5)النظريات في ىذا الشأف

 
 
 
 
 

 المطمب األول
                                                 

.2009ّ,وجٌجُػوحكسُِ٘شٍٝجُط٣َٞغ,ػٔحٕ,1ؽ,129ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1

.129ص,جٍُٔؾغجُٓحذن-2

.1961ّ,جُوحٍٛز,(ؽ,و),128-127ص,جُط٘ظ٤ْجُىذِٞٓح٢ْٝجُو٘ظ٢ِ,ػحتشس.و,ٌجضد-3

.130ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُ٘ؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-4

.113و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،ص-5



 129 

منح الحصانات وفق نظرية االمتداد اإلقميمي 
تقكـ ىذه النظرية عمى اعتبار األرض القائمة عمييا السفارة األجنبية في الدكلة المضيفة جزءان 

. مف أرض الدكلة المعتمدة، كليس لمدكلة المضيفة أم سيادة عمييا
كبمقتضى ىذه النظرية، فبف البعثة الدبمكماسية الفمسطينية عندما تككف فكؽ أراضي الدكلة 
المضيفة فبنيا تعتبر ككأنيا فكؽ أراضي الدكلة الفمسطينية كتعامؿ عمى ىذا األساس مف قبؿ الدكلة 

، كىذه النظرية تقكـ عمى أساًس مف (جركسيكس كدل مارتنز)المضيفة، كأىـ أنصار ىذه النظرية 
لمعبلقات الدبمكماسية، ككذلؾ مع القانكف الدكلي  (فيينا)االفتراض كالخياؿ، كىي تتعارض مع اتفاقية 

الذم يقرر سيادة الدكؿ عمى أراضييا، كىي تتعارض مع ضركرة احتراـ البعثة قكانيف الدكلة المضيفة 
المحمية كما قرر القانكف الدكلي، باإلضافة إلى أف ىذه النظرية ال تطبؽ حاليان بسبب تعارضيا مع 

. حقيقة أف البعثات الدبمكماسية كأبنيتيا تخضع لقكانيف الدكلة المضيفة
كعمى سبيؿ المثاؿ، فبف البعثة ال تستطيع تعميؽ مطبكعات عمى جدار دار البعثة لبلطبلع 

عمييا مف جانب الجميكر، كىذه النظرية تتعارض كذلؾ مع قانكف الدبمكماسية اإلسبلمية حيث إنو ال 
يمكف لمحككمة اإلسبلمية أف تقتطع جزءان مف أرضيا لصالح أم بعثة دبمكماسية أجنبية كاعتبارىا 
امتدادان ألراضي الدكلة األجنبية، كبذلؾ فبف البعثة الدبمكماسية الفمسطينية ال تتخذ مف ىذه النظرية 

. أساسان ليا في عبلقاتيا الدبمكماسية مع الدكؿ األخرل
كلـ تعد ىذه النظرية مصدران الستنباط قكانيف العبلقات الدبمكماسية، كما كانت قبؿ القرف 
العشريف، كىذه النظرية أحدثت الكثير مف اإلحراج السياسي لمدكؿ الضعيفة بسبب استغبلؿ بعض 

الدكؿ العظمى ليا لفرض سيادتيا عمى أجزاء كبيرة مف الدكؿ، بحجة االمتداد اإلقميمي ليا مف خبلؿ 
 .(1) .سفاراتيا

 
 
 
 
 

                                                 
.296ص,جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ,أقٔىٓكٔى,؛أذٞجُٞكح130ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1
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المطمب الثاني 
 منح الحصانات وفق الصفة التمثيمية

تستند ىذه النظرية إلى أف الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي كالبعثة 
الدبمكماسية ىي بسبب صفتيـ التمثيمية لككنيـ ينكبكف عف دكليـ، كما يقتضي ذلؾ المحافظة عمى 

. كرامتيـ صيانة لكرامة كىيبة الدكؿ التي يمثمكنيا
كقد انتقدت ىذه النظرية ألنيا ال تستطيع تفسير بعض ما يحدث في العبلقات الدكلية بيف 
الدكؿ، فيي ال يمكف أف تفسر الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي في دكلة 
ثالثة؛ ألنو ال يممؾ أم صفة تمثيمية اتجاه ىذه الدكلة، إضافة إلى أف البعثات الدبمكماسية ال تعطى 

نما تحقيقان الستقبلليتيـ أثناء ممارستيـ لكظائفيـ  .(1)الحصانات بسبب صفتيا التمثيمية فحسب، كا 
كقد مارست الدبمكماسية الفمسطينية فكرة الصفة التمثيمية لمبعكثييا أكثر مف مرة منذ أف بدأت 

ـ اتخذت جامعة 1963ىذه الدبمكماسية بالظيكر خاصة في القرف العشريف، ففي شير أيمكؿ مف العاـ 
الدكؿ العربية قراران بتكميؼ المحامي أحمد الشقيرم بتمثيؿ فمسطيف في اجتماعات الجامعة العربية، 
كبسبب الظركؼ التي يمر بيا الشعب الفمسطيني، فبف معظـ العبلقات الدبمكماسية التي أقامتيا 

البعثات الدبمكماسية تقـك عمى فكرة الصفة التمثيمية، كىذا قبؿ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية بشكؿ 
خاص ؛ ألف الشعب الفمسطيني لـ يكف يمثمو بشكؿ رسمي أم فمسطيني بعينو، كجامعة الدكؿ العربية 
بشكؿ خاص كانت تزكي بعض الفمسطينييف كتعترؼ بيـ كممثميف لمشعب الفمسطيني، كمف ثـ يصبح 
ىذا الممثؿ الدبمكماسي الفمسطيني يتمتع بالحصانات بناءن عمى ىذا التمثيؿ أك الصفة التمثيمية التي 

. (2)يحمميا
     كمنظمة التحرير الفمسطينية تمارس العمؿ الدبمكماسي في المحافؿ العربية كالدكلية بصفتيا 

 بعد اعتراؼ األمـ مالتمثيمية لمشعب الفمسطيني، فقد تصدرت العمؿ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيف
. (3)المتحدة كأكثر مف مائة دكلة عربية كأجنبية أخرل بأنيا تمثؿ الشعب الفمسطيني

أستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية استخدمت ىذه النظرية لصالح شرعنة العمؿ 
التحررم مف االحتبلؿ اإلسرائيمي، فأكجدت ليا ممثميف بدعـ عربي ثـ دكلي كقد مارس ىؤالء العمؿ 

. الدبمكماسي، كتمتعكا بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كأم دكلة أخرل في العالـ
كال يزاؿ االحتبلؿ االسرائيمي كالكاليات المتحدة األميركية يتحججكف بأنو ال يكجد مف يمثؿ 

الشعب الفمسطيني لمتيرب مف حقكؽ الفمسطينييف، كفي بعض األحياف أقركا ببعض مف يمثؿ الشعب 
الفمسطيني كلـ يقركا بالبعض اآلخر حسب مصالحيـ االستعمارية، كىذا يفسر اىتماـ القادة 

.  بأف يعترؼ االحتبلؿ كدكؿ الغرب بيـفالفمسطينيي
المطمب الثالث 

                                                 
.297ْال٢ٓ،صإلذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْج؛أ130ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1

.ًٖٓٛججُركع62أٗظٍطلكس-2

.2008ّ-8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-3
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 منح الحصانات وفق نظرية مقتضيات الوظيفة
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف الحصانات كاالمتيازات التي يحصؿ عمييا المبعكثكف 

الدبمكماسيكف في إطار العبلقات الدكلية تبررىا فقط مقتضيات الكظيفة الدبمكماسية كأداؤىا عمى أكمؿ 
. كجو

فمف ناحية، تعتبر ىذه النظرية : "      كتمتاز ىذه النظرية عف غيرىا مف ثبلث نكاح، كيقكؿ أبك الكفا
، ذلؾ أف (السبب يتبع المسبب )أك أف  (الفرع يتبع األصؿ) تطبيقان لممبدأ القاضي بأف – في رأينا –

إرساؿ كتبادؿ البعثات الدبمكماسية يقصد منو أساسان القياـ ببعض الكظائؼ لدل الدكلة المعتمد لدييا، 
األمر الذم يعني أف منح االمتيازات كالحصانات يعد ضركريان لجدية القياـ بيذه الكظائؼ التي تمثؿ 

كمف ناحية أخرل، تعتبر ىذه النظرية أكسع مف ناحية . سبب كجكد التمثيؿ الدبمكماسي الحالي
تطبيقيا، إذ يمكف أف تفسر لنا تمتع المنظمات الدكلية بحصانات كامتيازات مقارنة لتمؾ التي تتمتع بيا 

 .(1)" البعثات الدبمكماسية 
أف تمتع المنظمات الدكلية بالحصانات الدبمكماسية كحقيا في إقامة عبلقات : أما الميزة الثالثة

دبمكماسية معترؼ بيا كفؽ ىذه النظرية أدل إلى االعتراؼ بالحركات التحررية مف خبلؿ اعتراؼ 
كىذا ما حصؿ بالفعؿ مع . المنظمات الدكلية بيا أكالن ثـ بالتالي االعتراؼ بيا مف قبؿ الدكؿ المختمفة

إف اعتراؼ األمـ المتحدة كالدكؿ الغربية كالشرقية كاف مستندان عمى "منظمة التحرير الفمسطينية، حيث 
اعتراؼ بعض المنظمات الدكلية كىي ذات شخصية دكلية معترؼ بيا، فكانت البداية اعتراؼ جامعة 
الدكؿ العربية بالمنظمة الفمسطينية ثـ منظمة دكؿ عدـ االنحياز، كبعد ذلؾ بعض الدكؿ الشرقية، كقد 

قالت األمـ المتحدة بكؿ صراحة أف االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية مف قبميا مستنده عمى 
 (.2 )"اعتراؼ جامعة الدكؿ العربية كمنظمة دكؿ عدـ االنحياز كمنظمة الكحدة اإلفريقية

كقد بذلت منظمة التحرير الفمسطينية جيكدان كبيرة لتكطيد عبلقاتيا مع المنظمات الدكلية، ففي 
ـ قررت منظمة اليكنسكك دعكة منظمة التحرير الفمسطينية إلرساؿ مراقبيف 1974 - 10 – 4

 دكلة عربية 17فمسطينييف لممشاركة في الجمسة القادمة لممؤتمر العاـ، ككاف ذلؾ بعد أف قدمت 
 .(.3) ن  صكتا25كصديقة مشركع القرار الذم تـ التصكيت عميو بأغمبية 

     إذف يمكف القكؿ أف المنظمات الدكلية ساعدت بشكؿ مباشر عمى أف تجعؿ األمـ المتحدة تعترؼ 
بالمنظمة الفمسطينية إضافة إلى أكثر مف مئة دكلة أخرل، ككؿ ىذه المكاسب حصمت عمييا المنظمة 

. مف خبلؿ تبني الدبمكماسية العالمية لنظرية مقتضيات الكظيفة
المطمب الرابع 

منح الحصانات وفق االتجاه الحديث 

                                                 
.298جذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص-1

جُىذِٞٓح٤ْسٗشأضٜحٝضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٝٗظحّجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجش,ػ٢ِق٤ٖٓ,ًٖٓٛزجٍُْحُس؛جُشح٢ٓ(114)أٗظٍطلكس-2

 .457ص,جُىذِٞٓح٤ْس

 .13ص,وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ,و٣دػٌح١ٝ-3
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إف اإلتجاه الحديث يبيف أف سبب منح الحصانات كاالمتيازات إلى البعثة الدبمكماسية ىك 
. (مقتضيات الكظيفة)كنظرية (الصفة التمثيمية)الجمع بيف نظريتي 
ـ الخاصة بالعبلقات كالحصانات الدبمكماسية ثمرة ليذا الدمج 1961لعاـ  (فيينا)     ككانت اتفاقية 

إف الدكؿ األطراؼ بيذه االتفاقية تعتقد : " بيف النظريتيف المذككرتيف، ككاف النص التالي في االتفاقية
نما تمكيف البعثات الدبمكماسية  أف المزايا كالحصانات المذككرة ليس الغرض منيا تمييز أفراد، كا 

. (1) " بكصفيا ممثمة لمدكؿ لمقياـ بمياميا عمى أكمؿ كجو
ـ الخاصة بالعبلقات القنصمية أف سبب منح 1963لعاـ  (فيينا)ككذلؾ بينت اتفاقية 

الحصانات لمدكؿ األطراؼ ىك تاميف أداء البعثات القنصمية ألعماليا عمى أفضؿ كجو كىذا النص مف 
الغرض مف ىذه المزايا كالحصانات ليس ىك تمييز أفراد بؿ تأميف أداء : " اإلتفاقية يدؿ عمى ذلؾ

كىذا االتجاه يفسر أساس منح " البعثات القنصمية ألعماليا عمى أفضؿ كجو كنيابة عف دكليـ 
.  (2)االمتيازات كالحصانات لكافة أفرع العبلقات الدبمكماسية القنصمية

     كقد استفادت منظمة التحرير الفمسطينية مف االتجاه الحديث كعممية الدمج بيف نظرية الصفة 
التمثيمية كنظرية مقتضيات الكظيفة، حيث حصمت البعثات الفمسطينية  عمى الحصانات بكساطة 
.               نظرية الصفة التمثيمية في فترة زمنية معينة كمف خبلؿ نظرية مقتضيات الكظيفة في فترات الحقة

كىي ىنا تستطيع االستفادة مف االتجاه الحديث بعد دمجيما معان، كىذا كاضح مف العبلقات 
. (3)الدبمكماسية التي تمارسيا منظمة التحرير في عبلقاتيا في الكقت الحاضر

يمكنني القكؿ أف االتجاه الحديث قد كفر ىامشان كاسعان لتحقيؽ كمنح الكثير مف رجاؿ كمكظفي 
البعثات الدبمكماسية كالقنصمية كرجاؿ المنظمات الدكلية حصانات كامتيازات، اليدؼ منيا التسييؿ 
عمييـ ألداء أعماليـ بيدكء كحرية كاممة، كىذه الحصانات ال يمكف القكؿ بأنيا تيدؼ لتمييز األفراد 
العامميف بالبعثات الدبمكماسية أك القنصمية أك المنظمات الدكلية التي تتمتع بصفة الشخكص الدكلية 

كقد جاء االتجاه الحديث إلى الكاقع التطبيقي في العبلقات الدكلية بعد تجربة نظريات , المعترؼ بيا
كثيرة كالتعمـ مف األخطاء التي نتجت عف كؿ نظرية عمى حدة، ثـ دمج ما صح مف كؿ نظرية 

كال يغيب عف أذىاننا أف الدبمكماسية اإلسبلمية كاف ليا  السبؽ حيث إنيا . كالخركج باالتجاه الحديث
طبقت ىذا االتجاه منذ زمف، كالبلفت لمنظر أف الدبمكماسية اإلسبلمية ال زالت متطكرة أكثر مف 

. (4)الدبمكماسية الحديثة
 

  
                                                 

.299جذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص-1

.460ص,جُىذِٞٓح٤ْسٗشأضٜحضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٗظحّجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس,ػ٢ِق٤ٖٓ,؛جُشح299٢ٓجُٔظىٌجُٓحذن،ص-2

.12جٗظٍِٓكنٌهْ,ذٔحإٔٓ٘ظٔسجُطك٣ٍٍجُلِٓط٤٘٤سضؼطٔىجضلحه٤سك٤٤٘حُِؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسك٢ض٘ظ٤ْػالهحضٜحٓغوٍٝجُؼحُْ-3

أغ٘حءجُىٌٝزجٍُجذؼسٝجُؼش٣ٍٖذًٜججإلضؿحزجُكى٣عك٢و٣رحؾطٜح؛ٝجُهر2530ٍ٤هٌٍشجُؿٔؼ٤سجُؼحٓسُألْٓجُٔطكىزذوٍجٌٛحٌهْ-4

جإلْطشح١ٌُٔإضٍٔجألْٓجُٔطكىزهحٍإْٔردضٔطغجُىذِٞٓح٢ْذحُكظحٗحشٛٞوٓؽٓوطؼ٤حشجُٞظ٤لسٝجُظلسجُطٔػ٤ِ٤سذاػطرحٌٛٔحْرر٤ُٖٔ٘ف

.جُكظحٗس
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المبحث الرابع 
 

أنواع الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية 
: الفمسطينية في اإلسالم وفيو تمييد وامسة مطالب

 
. حصانة دار ومقر البعثة الدبموماسية الفمسطينية في اإلسالم: المطمب األول
حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في : المطمب الثاني
. اإلسالم
. حصانة الرسول األجنبي في اإلسالم: المطمب الثالث
. الحصانة الشاصية في اإلسالم: المطمب الرابع

حصانة الرسول إستنادًا إلى فكرة المجامالت الدولية في : المطمب الاامس
اإلسالم 

 
 
 
 
 
 
 
 

كالخمفاء مف بعده لمعظـ القكاعد كاالتفاقيات الخاصة بالحصانات - - لقد أسس الرسكؿ
. كاالمتيازات التي استقر عمييا العرؼ كالقانكف الدكلي الدبمكماسي كسمكؾ الدكؿ نفسيا بيذا الخصكص
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كأقرت كمارست مبدأ ,   أما بالنسبة لمببلد العربية كاإلسبلمية فقد عرفت الدبمكماسية منذ القدـ
كأكدتيا الشريعة اإلسبلمية , الحصانات منذ البداية عمى قاعدة عرفية استمدتيا مف التراث العربي القديـ

كأقرتيا مع قكاعد أخرل شكمت المفيكـ العاـ لمعبلقات الدكلية كالدبمكماسية اإلسبلمية كقد شكمت 
حيث ساعدت عمى نمك كتطكر عبلقة الدكلة , الممارسة الدبمكماسية المعيف األساسي ليذا المفيكـ

عاممة عمى إرساء قكاعد جميمة في التعامؿ الدكلي , اإلسبلمية بغيرىا مف الدكؿ كالشعكب كاألقكاـ
كذلؾ مف تطبيقيا لمبادئ , كالتبادؿ الدبمكماسي انطبلقان مف مفيكـ السبلـ كالكئاـ كالتعاىد كالمكدة 

كمبدأ التعامؿ بالمثؿ كمبدأ المعاممة بالمثؿ كمبدأ الحماية بكؿ أشكاليا , العدؿ كاإلنصاؼ كالمساكاة
.    (1)كأنكاعيا

كأعضاء البعثة الفمسطينية كغيرىـ يخضعكف ليذه االتفاقيات الخاصة بالحصانات المقرة في 
القانكف الدكلي، كأعضاء البعثات األجنبية عمى أرض فمسطيف يخضعكف لنفس القانكف كذلؾ، عمى 
الرغـ مف كقكع األرض الفمسطينية تحت االحتبلؿ، أما قدرة الفمسطينييف عمى تكفير ىذه الحصانة 
لمبعثات األجنبية فيذا بحث آخر، كسنذكر أىـ الحصانات كاالمتيازات كىي حصانة مقر البعثة 

كحصانة الكثائؽ كالحقيبة الدبمكماسية كاالمتيازات المالية كالحصانة الشخصية لممبعكث كحصانات 
. كامتيازات أخرل

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطمب األول

حصانة دار ومقر البعثة الدبموماسية الفمسطينية في اإلسالم 

                                                 
 .431ص,جُىذِٞٓح٤ْسٗشأضٜحٝضطٌٞٛحٝهٞجػىٛحٝٗظحّجُكظحٗحشٝجالٓط٤حَجشجُىذِٞٓح٤ْس,ػ٢ِق٤ٖٓ,جُشح٢ٓ-1
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ـ، كفي ىذا المطمب 1961لعاـ  (فيينا)     تتمتع دار البعثة الفمسطينية بكامؿ الحصانات كفؽ اتفاقيو 
مف ىذه الحصانات  (الشريعة اإلسبلمية)سكؼ أبحث إف شاء اهلل مكقؼ الدبمكماسية اإلسبلمية 

. كاالمتيازات
ذىب عمماء الفقو اإلسبلمي الحديث بيذا الخصكص إلى اتجاىيف سأذكرىما كأتمكىما برأم 

: الباحث مستندان إلى األدلة الشرعية بيذا الخصكص
: االتجاه األول

     بسبب أف الدبمكماسية اإلسبلمية كانت مؤقتة لـ يتعرض فقياء المسمميف القدامى بالبحث الفقيي 
نما كاف المبعكثكف  الخاص بحصانة دار البعثة الدبمكماسية، ألنو لـ يكف لمبعثة دار خاصة بيا كا 

، كبعد تمتع دكر -- ينزلكف في دار الضيافة الخاصة بيـ أك في المسجد أك عند أصحاب النبي
البعثات بالحصانة الدبمكماسية التي يقررىا القانكف الدكلي المعاصر، تـ بحث ىذه الحصانات كاالتجاه 

. الغالب في الفقو الحديث يرل بأنو ال حصانة لدكر البعثات الدبمكماسية
ان آمنان إال في بعض األماكف المقدسة مثؿ المسجد  مى رى كقد قرر ىذا االتجاه أنو ال حرمة كال حى

 .(1)الحراـ، كال تتمتع دكر البعثة الدبمكماسية بيذه الحرمة التي تمس استقبلؿ الببلد كسيادتيا
لـ تكف لمبعثات ديٍكره مف قبؿ ظيكر الدبمكماسية الدائمة، : "      يقكؿ السفير التابعي في ىذا الصدد

كاف الرسكؿ أك المبعكث كحاشيتو ينزلكف في دكر الضيافة أك المساكف التي تعدىا الدكلة ليـ، كيستتبع 
ىذا سؤاؿ ما مدل تمتع دار البعثة اإلسبلمية بالحصانة أك بمعنى أدؽ، ىؿ كاف لدار البعثة حرمة 

ذا كاف األمر كذلؾ فما مدل الحصانة التي يمكف أف تعطى ليا؟  .  (2)"كالمكجكدة حاليان؟ كا 
 ال يعرؼ حرمان آمنان إال بالنسبة لبعض – عمى خبلؼ القانكف الدكلي الحديث –إف اإلسبلـ 

 .(3)كليذا ليس لدكر البعثة ىذه الحرمة التي تمس استقبلؿ الببلد، كسيادتيا. األماكف المقدسة
: االتجاه الثاني

     يرل أصحاب ىذا االتجاه أنو ال مانع أف تحظى دكر البعثات الدبمكماسية بالحصانة في دار 
اإلسبلـ، كالبعثات اإلسبلمية كالفمسطينية مف الكاجب عمى المسمميف أف يسعكا لتمتعيا بنفس 

:  الحصانات في الدكؿ األجنبية المختمفة مف باب المعاممة بالمثؿ، كيستند ىذا الرأم إلى األدلة التالية
إف العمؿ بيذه الحصانات قد مضى كقت طكيؿ عمى استخداميا كأصبحت مف األعراؼ الدكلية - 1

التي ال يكجد نص شرعي كال دبمكماسي إسبلمي يخالفيا، كالعرؼ قد يصبح مف مصادر الشريعة 
كألف  (4)" الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص " اإلسبلمية إذا لـ يخالؼ أم نص مف القرآف أك السنة؛ ألف 

                                                 
ػرىجُـ٢٘ػرىجُك٤ٔى،جُطٔػ٤َج٤ُٓح٢ْك٢أقٌحّجُوحٕٗٞجُى٢ُٝجُؼحّٓوحٌٗحًذحُش٣ٍؼسجإلْال٤ٓس،ٌْحُسٓحؾٓط٤ٍ،٤ًِسجُش٣ٍؼسٝجُوحٕٗٞ،-1

ٓطحذغجُر٤حٕ،وذ1،٢،ؽ51صٓكٔٞوئذٍج٤ْٛ،جُٔؼحٛىجشك٢جُش٣ٍؼسجإلْال٤ٓسٝجُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،جُى٣ي،؛186صجُوحٍٛز،

 .1983ّجُطؿح٣ٌس،

 .1981ّجُوحٍٛز،،124ص،ًٍُٓج٤َُُ٘إلػالّ،8ْالّ،وٌجْحشه٤ٓٞس،ػىوٌهْإلجُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسك٢ج-2

 .124جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚص-3

.2004ّ,وجٌجُوِْ,وٓشن,2ؽ,884ص,2ؼ,ٓىنَجُلو٢ٜجُؼحّ,ٓظطل٠أقٔى,جٌُُهح-4
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 كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف الدكؿ اإلسبلمية أخذت بيذا العرؼ (1")المعركؼ عرفان كالمشركط شرطان 
. (2)كتكاتر عمميا عميو

أنو ال ضرر عمى الدكلة اإلسبلمية مف العمؿ بذلؾ؛ ألنيا ىي نفسيا تتمتع بيذه الحصانة لدكر - 2
بعثاتيا في الدكؿ األجنبية، كال شؾ أف المعاممة بالمثؿ مف األمكر الثابتة بالشريعة اإلسبلمية، كىناؾ 

. متسع لمدكلة اإلسبلمية في حاؿ كجكد ضرر عمييا مف إنياء ىذه الحصانات كما تراه مناسبان ليا
ٱڦڦڦڦپپپپمئحئجئڈ٤٣ڈىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئڈقكؿ اهلل تعالى-3

 ڈڃڃڃچچچچڃٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچٿٿٿٿڤٹٹڤڤڤٹٹ
(3)  

: كىذه اآلية عامة تشمؿ جميع الدكر بما فييا السفارات األجنبية كقد بيف ذلؾ ابف العربي حيث قاؿ
. (4)" نزلت ىذه اآلية عامة في كؿ بيت  " 

     كالرأم الثاني المقرر بأنو ال مانع مف منح دكر السفارات األجنبية الحصانة ىك ما يميؿ إليو 
 مف سكرة النكر سابقة الذكر تعطي لبيكت الناس حرمة، كىي 27الباحث لقكة الدليؿ حيث إف اآلية 

عامة كال مانع مف أف تشمؿ دكر السفارات األجنبية في تمؾ الحرمة لعمـك اآلية، كلعظـ الفائدة مف 
. تبادؿ السفارات بيف الدكلة اإلسبلمية كالدكؿ األخرل

     كأستطيع القكؿ بأف الحصانات التي تتمتع بيا السفارات الفمسطينية مشركعة في الشريعة 
اإلسبلمية، ككذلؾ الحصانات الممنكحة لمسفارات األجنبية في األراضي الفمسطينية جائزة أيضان في 

.  (الشريعة اإلسبلمية )الدبمكماسية اإلسبلمية 

                                                 
ص,6ؼ,كوٚأذٞق٤٘لسجُ٘ؼٔحٕ,جُٔكطحٌػ٠ِجُىٌجُٔهطحٌشٍـض٣ٍٞ٘جألذظحٌ,٤ِ٣ٚجُطٌحِٓسُ٘ؿَجُٔإُق,ٓكٔىأ٤ٖٓ,جذٖػحذى٣ٖ-1

.1995ّ,وجٌجُلٌٍ,ذ٤ٍٝش,265

.446جٌُطح٢ٗ،ػرىجُك٢،ٗظحّجُكٌٞٓسجُ٘ر٣ٞسج٠ُٔٓٔجُطٍجض٤دجإلوج٣ٌس،ص-2

ًٛٙآوجخشٍػ٤سأوخهللاذٜحػرحوٙجُٔإ٤ٖ٘ٓٝيُيك٢جالْطثًجٕ،:"٣وٍٞجذًٖػ٤ٍك٢ضل٤ًٍُٜٓٙٙج٣٥س".29-27"ٌْٞزجٌُ٘ٞ،آ٣س-3

،ًػ٤ٍضل٤ٍٓجذٖئْٔحػ٤َذٖػٍٔ،جذًٖػ٤ٍ،"أٍْٓٛإٔال٣ىنِٞجذ٤ٞضحًؿ٤ٍذ٤ٞضْٜق٣٠٘ٓطأٗٓٞجأ٣١ٓطأيٗٞجهرَجُىن٣ٍِٝٞٓٔٞجذؼىٙ

.2005ّ،ؽؾى٣ىزٓ٘وكس،ذ٤ٍٝش،وجٌجُلٌٍ،1346،ص3أقٌحّجُوٍإٓ،ؼ،أذٞذٌٍٓكٔىذٖػرىهللا،؛جُؼٍذ278٢،ص3ؼ

.1346،ص3أقٌحّجُوٍإٓ،ؼأذٞذٌٍٓكٔىذٖػرىهللا،جُؼٍذ٢،-4
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 المطمب الثاني
حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في اإلسالم 

لقد كاف لمدبمكماسية اإلسبلمية السبؽ في منح كتب الرسؿ كالكثائؽ الرسمية الدبمكماسية 
الحصانة كالحماية، فكاف الرسؿ األجانب ييٍعطىٍكف األماف منذ المحظة األكلى لدخكليـ ببلد المسمميف ىـ 

 .(1)كأمتعتيـ الشخصية كالرسمية
    كقد قرر اإلماـ أبك عبد اهلل الحطاب أنو ال يجكز قتؿ الرسكؿ أك أسره أك استرقاقو، كما ال يجكز 

 . (2)التعرض ألمكالو كال متاعو الشخصي أك الرسمي
      كقد قرر محمد بف الحسف الشيباني بأنو ال يجكز قتؿ المستأمف كال استرقاقو كال استغناـ أمكالو، 
كيجكز أف يتعاطى المعامبلت التجارية، شرط أف يدفع ضريبة العشر عنيا، كما يجكز أف يعقد العقكد 

التجارية المشركعة، كما ال يحؿ أف ييؤخذ شيء مف أمكاؿ المستأمف إال بحؽ أك طيب خاطر، كال 
. ( 3)يجكز أخذ شيء مف متاعو

 كعيد األماف لو حرمة حقيقية في حدكد مدتة كنطاقو، كحرمتة معتبرة لدرجة أنو إذا دخؿ 
فبف ىذا الحربي  آمف كنفسو مصكنو كالكثائؽ التي يحمميا مصكنة ككؿ , حربي بعقد أماف دار اإلسبلـ

كىذا ما قاؿ بو جميكر العمماء , متاعو كمالة كمف دخؿ معو بعقد األماف مف أىمو كميـ مصكنيف
  .(4)كمنيـ المالكية

كبناءن عمى ما تقدـ أستطيع القكؿ بأف متاع الدبمكماسي ككثائقو مصكنة ال يجكز التعرض ليا 
باإلتبلؼ أك المصادرة أك اإلطبلع عمييا دكف إذف السفير، كما تتمتع بو البعثة الدبمكماسية الفمسطينية 
مف حصانة خاصة لكثائقيا ىك ما كانت كال زالت الدبمكماسية اإلسبلمية تدعك إليو بؿ ىي السباقة في 

منح ىذه الحصانة، كقد أسس لذلؾ كبار عمماء المسمميف مستنديف إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
المطيرة، كأما الحصانة الممنكحة لسفراء الدكؿ الغربية عمى األراضي الفمسطينية فتتكافؽ مع الشرع 

.  الحنيؼ كالدبمكماسية اإلسبلمية
كمف باب جمب المصالح ال يجكز الغدر بالمبعكث الدبمكماسي أك التعرض ألمكالو كمتاعو 
- -بالمصادرة أك الحجز ميما كانت الظركؼ، ىذا ما قررتو الدبمكماسية اإلسبلمية منذ عيد الرسكؿ 

كاف ىك أكؿ مف كضع لذلؾ التشريعات كالقكانيف حفاظان عمى - - كحتى اآلف، حيث إف الرسكؿ
( 5)العبلقات بيف األمة اإلسبلمية كاألمـ األخرل لما كجد فييا مف المصالح العظيمة لمدعكة اإلسبلمية 

 .

                                                 
.154جُُق٢ِ٤،ٝٛرٚ،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّٓوحٌذٚذحُوحٕٗٞجُى٢ُٝ،صٝ؛72أذٍَٞٛز،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،ص-1

،ذ٤ٍٝش،وجٌجٌُطدجُؼ٤ِٔس،562،ص4جُكطحخ،أذٞػرىهللآكٔىذٖٓكٔىػرىجٍُقٖٔجُٔـٍذ٢،ٓٞجٛدجُؿ٤َُِشٍـٓهطظٍن٤َِ،ؼ-2

1995ّ.

ٛٞٓح٣لٍعػ٠ِأٓٞجٍأَٛجًُٓسجُٔؼىزُِطؿحٌزئيججٗطوِٞجذٜحٖٓذِىئ٠ُذِىوجنَذالوجإلْالّ؛َٝجٌزجألٝهحفج٣ٌُٞط٤س،:جُؼشٍ-3

.101،1983ّ،ص30جُْٔٞٞػسجُلو٤ٜسج٣ٌُٞط٤س،ؼ

جُش٤رح٢ٗ،ٓكٔىوجٌجٌُطدجُؼ٤ِٔس؛,ذ٤ٍٝش,502ص,1ؼ,ضكو٤ن٣ًٍَحػ٤ٍٔجش,جُٔىٝٗسجٌُرٍٟ,ٓحُيذٖأّٗذٖٓحُي,جألٓحّٓحُي-4

.1957ّجُوحٍٛز،،98صذٖجُكٖٓ،ج٤ٍُٓجٌُر٤ٍ،ضكو٤نطالـجُى٣ٖجُٔ٘ؿى،

ٓكٔظح٢ٗ،طرك٢،؛121،ص7،ٖٝٓؼ231،ص25َٝجٌزجألٝهحفٝجُشثٕٞجإلْال٤ٓسج٣ٌُٞط٤س،جُْٔٞٞػسجُلو٤ٜسج٣ٌُٞط٤س،ؼ-5

.98صجُوحٕٗٞٝجُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،
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ڈڈڍڍڇڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹٹڈ-: تعالى–كامتثاالن لقكلو 
(1) .

كعمينا أف نعمـ بأف ىذه الحصانات تقـك عمى التبادلية حيث يعطى ىذا النكع مف الحصانات 
لمبعكثي الدكؿ األجنبية مقابؿ حصكؿ البعثة الفمسطينية عمى نفس الحصانة لمبعكثييا عمى أرض 
. الدكلة المضيفة ليـ، كفي ىذا ال تضيع مصمحة الفمسطينييف مف بقاء االتصاؿ مع العالـ الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث
                                                 

.13آ٣س,جُكؿٍجش-1
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حصانة الرسول األجنبي في اإلسالم 
. لقد قرر الدكتكر صبحي محمصاني أف غير المسمميف ال يعاممكف دائمان معاممة األعداء

فاإلسبلـ بعد أف رفض التمييز بيف الناس باعتبار أجناسيـ كعناصرىـ كألكانيـ، ال يقر بكجو عاـ أم 
فمبدأ المساكاة بيف جميع الناس لجية الحقكؽ كالكاجبات، يطبؽ عمى . تمييز بينيـ بسبب العقيدة كالديف

  (.1)غير المسمميف مبدئيان، باستثناء مف قاـ منيـ في دار الحرب
حرية التنقؿ فكؽ أرض اإلسبلـ كلكنو  (الشريعة اإلسبلمية)تكفؿ الدبمكماسية اإلسبلمية 

مشركط بمراعاة القكانيف كالمكائح المتعمقة بالمناطؽ المحظكر الدخكؿ إلييا، كتسمح الدبمكماسية 
ألبي سفياف بالتنقؿ في المدينة - - اإلسبلمية بتنقؿ السفير في حالة السمـ كالحرب، فقد سمح الرسكؿ

المنكرة كما يشاء، كقد كاف أبك سفياف رسكؿ قريش كزعيميا جاء لتجديد صمح الحديبية بعد أف نقضتو 
- - قريش، كقد حاكؿ بعض الصحابة كعمى رأسيـ عمر بف الخطاب التعرض لو، إال أف الرسكؿ

منحو حؽ التنقؿ برفقة العباس، ألنو كاف يحمؿ صفو الرسكؿ أك السفير لمفاكضة المسمميف، كقد سمح 
 كقد تنقؿ بيف – - زكج الرسكؿ- رضي اهلل عنيا- لو بدخكؿ المسجد كزيارة ابنتو أـ حبيبة 

الصحابة في محاكلة منو لمتػأثير عمى قرار رسكؿ اهلل مف خبلليـ، كلـ يعترض طريقو أحد، كقد قرر 
: األستاذ منير محمد الغضباف بيذا الخصكص ما يمي

 فدخؿ عمى ابنتو أـ حبيبة بنت أبي سفياف كلـ – - قدـ عمى المدينة إلى رسكؿ اهلل (أبك سفياف)إف 
 –  –يمنعو أحد، ثـ أتى رسكؿ اهلل يكممو فمـ يرد عميو شيئان، كىنا تحدث أبك سفياف إلى رسكؿ اهلل 

 – رضي اهلل عنيـ –بصفتو الرسمية، ثـ ذىب بعد ذلؾ إلى أبي بكر ثـ عمر ثـ عمي ثـ إلى العباس 
 -  –كجميع ىذه الزيارات كانت رسمية لحؿ المصيبة التي حمت بقريش بسبب غدرىـ لمرسكؿ 

 . (2)كأصحابو كحمفائو
    أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية اإلسبلمية ال تمانع بؿ تمنح السفير األجنبي حرية الحركة كالسفر 
داخؿ ببلد المسمميف ضمف معايير تحددىا الدكلة اإلسبلمية بحيث يستطيع المبعكث األجنبي أف 

يتحدث إلى المسمميف كيدافع عف قضايا بمده بكؿ حرية كيتنقؿ كما يشاء كفي حدكد معمكمة لتحقيؽ 
. ىذا اليدؼ

    مف ىنا يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ الدبمكماسية اإلسبلمية عمى اعتبار أف 
القانكف الدكلي يتفؽ مع الدبمكماسية اإلسبلمية في ىذه الحصانة الممنكحة لممبعكثيف الدكلييف بما 

 .يخص حرية الحركة لمساعدة السفير عمى أداء كاجبو عمى أكمؿ كجو
 
 

المطمب الرابع 

                                                 
.89صٓكٔظح٢ٗ،طرك٢،جُوحٕٗٞٝجُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢جإلْالّ،-1

.591–590جُـؼرحٕ،٤ٍ٘ٓٓكٔى،جُٜٔ٘ؽجُك٤ُِٓ٢ًٍٍزجُ٘ر٣ٞس،ص-2
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الحصانة الشاصية  في اإلسالم 
يتمتع السفير الدبمكماسي الفمسطيني بالحصانة الشخصية المقررة لممبعكثيف الدبمكماسييف في 
الدكؿ غير اإلسبلمية، كال يتعارض ذلؾ مع اإلسبلـ في شيء، عمى أساس أف ذلؾ يتـ عمى مبدأ 

المعاممة بالمثؿ، كعمى أساس أف الحصانة لدل اآلخريف أك الحماية أك الجكار الممنكح مف قبؿ غير 
المسمـ أمر تمت ممارستو مف الناحية العممية منذ فجر اإلسبلـ كحتى يكمنا ىذا، كىك سمكؾ مارسو 

 كالمسممكف مف بعده، كقد تجمى ذلؾ في صكرة األماف الممنكح مف غير المسمـ إلى –  –الرسكؿ 
: في حاالت منيا -  –المسمـ، فقد يعطي غير المسمـ أمانان لممسمـ، كقد حدث ذلؾ في عيد النبي 

في جكار ابف الدغنة - رضي اهلل عنو- في جكار المطعـ بف عدم كدخكؿ أبي بكر- - دخكلو
حينما ثناه األخير عف اليجرة إلى الحبشة، كدخكؿ المياجريف إلى الحبشة في جكار النجاشي، كأماف 

 . (1)أبي براء ألصحاب بئر معكنة
كمع ذلؾ إذا ارتكب المبعكث المسمـ في غير دار اإلسبلـ ما يستكجب العقاب، فبنو يبقى 

ذا : "خاضعان الحتماؿ تكقيع العقكبة عميو إذا رجع إلى دار اإلسبلـ ىذا ما قرره الشافعي حيث قاؿ كا 
كاف المسممكف أسارل أك مستأمنيف أك رسبلن في دار الحرب فقتؿ بعضيـ بعضان أك قذؼ بعضيـ 

نما  بعضان أك زنكا بغير حربية فعمييـ في ىذا كمو الحكـ كما يككف عمييـ لك فعمكه في ببلد اإلسبلـ كا 
سقط عمييـ لك زنى أحدىـ بحربية إذا ادعى الشبية كال تسقط دار الحرب عمييـ فرضان كما ال تسقط 

:" اإلماـ الشككاني في ىذا الخصكص: كيقكؿ (2)"عنيـ صكمان كال صبلة كال زكاة فالحدكد فرض عمييـ 
أحكاـ الشرع الزمة لممسمميف في أم مكاف كجدكا، كدار الحرب ليست ناسخة ألحكاـ الشرع أك بعضيا 

"(3) . 
 ة حينما قدـ 660ما حدث في سنو: كالتاريخ اإلسبلمي حافؿ بمثؿ ىذه الحكادث نذكر منيا

القاىرة رسكؿ ممؾ الفرنج بيدية كمعو نفراف مف البحرية المصرية كانا ممف ذىب مع اليدية التي 
أرسميا بيبرس إلى اإلمبراطكر، كيذكر بأنيما أساءا األدب ىناؾ فأعادىما اإلمبراطكر مع رسكؿ مف 

عنده إلى مصر أخبر السمطاف بما فعبل، فعاقبيما السمطاف بالعمؿ في قمعة الجزيرة مقيديف، كقد عمؽ 
كفي ذلؾ تأديب كحسر سياسة كردع لممعتديف كحفظ لنامكس السمطنة : " عمى ذلؾ ابف كاصؿ فقاؿ

قامة لحرمة المممكو   .(4)"كا 
    

ف ما قرره اإلماـ الشافعي كاإلماـ الشككاني ىك األفضؿ لبلتباع   بالنسبة لمسفراء عمى األقؿ –     كا 
 ألف السفير الذم ال تكقع عميو العقكبة في حدكد الدكلة المعتمد لدييا بسبب الحصانة الدبمكماسية، –

ك كذلؾ ال تكقع عميو العقكبة في الدكلة اإلسبلمية بسبب عدـ الكالية يؤدم إلى إفبلتو مف العقاب 
                                                 

.90أذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،قنجُِٔؿأك٢جُش٣ٍؼسجإلْال٤ٓس،ص-1

2002ّ،ؽؾى٣ىٙٝٓ٘وكس،ذ٤ٍٝش،وجٌجُلٌٍ،268جُشحكؼ٢،أذٞػرىهللآكٔىذٖجو٣ٌّ،جألّ،ص-2

،ذ٤ٍٝش،وج1ٌؽ،552،ص4ؼضكو٤نٓكٔٞوئذٍج٤َْٛج٣ى،جُٔطىكنػ٠ِقىجتنجألَٛحٌ،جُؿٍجٌج٤َُٓٓكٔىذٖػ٢ِ،جُشًٞح٢ٗ،-3

.1985جٌُطدجُؼ٤ِٔس،

.137-136طالـجُى٣ٖجُٔ٘ؿى،كظٍٞك٢جُىذِٞٓح٤ْس،جٍَُْٝجُٓلٍجءك٢ذالوجُـٍخٝذالوجُؼٍخ،ص-4
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كبالتالي يتشجع عمى ارتكاب الجرائـ دكف الخكؼ مف العقاب، كىذا ما ال يقبمو الشرع اإلسبلمي عمى 
. مبدأ أف الناس سكاسية أماـ الشريعة اإلسبلمية

     نستطيع القكؿ بأف الشريعة اإلسبلمية لـ تمنح السفير الفمسطيني أية حصانة عمى أرضو، كلكف 
عمى أرض الدكلة المعتمد لدييا، كأية جريمة يرتكبيا ىذا السفير عمى أرض فمسطيف يجب أف يعاقب 
عمييا كفؽ القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف، كأية جريمة ارتكبيا عمى أرض الدكلة المعتمد لدييا يجب 

أف يسأؿ عنيا كفي حالة إدانتو يكقع عميو العقاب عند عكدتو لفمسطيف، أم ال حصانة ألحد عمى 
. أرض اإلسبلـ مف المسمميف

: الحصانة الدبموماسية لمرسول غير المسمم في دار اإلسالم
      أثارت ىذه القضية الكثير مف الجدؿ في الفقو اإلسبلمي القديـ كالحديث، كحتى نصؿ إلى مدل 

. كسنة الخمفاء الراشديف مف بعده- - الحصانة المقررة شرعان ال بد لنا مف الرجكع إلى سنة الرسكؿ
 كحتى اليـك أف المبعكث نفسو مصكنة، كال يجكز –  –قرر المسممكف منذ عيد النبي

االعتداء عمى سبلمتو الجسدية، كال يجكز حبسو كاعتقالو، أك تقييد حريتو، فضبلن عف عدـ جكاز قتمو، 
 كيذكر ابف القيـ  أف الرسكؿ (1) " الرسكؿ ال يقتؿ كلك كاف مرتدان " أف السنة جرت أف : كقد قاؿ ابف القيـ

 - –يككف لؾ أىؿ : أخيرؾ بيف ثبلث خصاؿ: "  عندما جاءه عامر بف الطفيؿ فقاؿ لو عامر
كعمى الرغـ مف ىذا التيديد " السيؿ، كلي أىؿ المدر، أك أغزكؾ بغطفاف بألؼ أشقر كألؼ شقراء 

الميـ : "  إال أف الرسكؿ الكريـ حافظ عمى حرمة ىذا المبعكث كلـ يفعؿ إال أف قاؿ–  –لمرسكؿ 
. (2)كلـ يمسو بسكء؛ ألنو رسكؿ لو ما لمرسؿ مف حصانة كأماف" اكفني عامر بف الطفيؿ 

كلذلؾ قيؿ إف المبعكث آمف بيدؼ تبميغ رسالة إلى المسمميف، كقد عمؽ ابف حجر الييتمي 
ف كاف فييا كعيد شديد لنا فبف اتيـ الرسكؿ حمؼ كال : " عمى حصانة نفس كشخص الرسكؿ فقاؿ كا 

. (4)"كقتؿ الرسكؿ حراـ ألنو غدر :"  كعمؽ أيضان الشيخ منصكر عمي ناصؼ فقاؿ(3)"يكمؼ بينة 
بأف الحصانة الشخصية لمسفير أك المبعكث الدبمكماسي مف القكاعد :  بعد ما تقدـ يمكف القكؿ

، كىذه الحصانة شاممة لكؿ ما يمس شخص (الدبمكماسية اإلسبلمية)األساسية التي قررىا اإلسبلـ 
. المبعكث،كالسبلمة الجسدية لشخص المبعكث كاجبة في الدبمكماسية اإلسبلمية كالشريعة تحض عميو
      كالحصانة سارية حتى كلك تمفظ المبعكث بألفاظ غير الئقة أك شتـ المسمميف أك كاف ىناؾ 

كاالختبلؼ في الرأم ال يفسد لمحصانة )تناقض بيف المسمميف كالدكلة التي جاء منيا ىذا المبعكث،
 . (5)كما قاؿ األستاذ أبك الكفا في كتابو القانكف الدبمكماسي اإلسبلمي (قضية

كىذه الحصانة سارية كلك كاف المبعكث قد ارتكب جرائـ قبؿ أف يكتسب صفة المبعكث الدبمكماسي ال 
. يجكز اتخاذ أم إجراء ضده

                                                 
.32،ص3َجوجُٔؼحوك٢ٛى١ن٤ٍجُؼرحو،ؼجذٖجُو٤ْجُؿ١َٞ،-1

.126,1408ٙ-125ص,6ؼ,ٓؿٔغجُُٝجتىٝٓ٘رغجُلٞجتى,جُكحكعٌٗٞجُى٣ٖػ٢ِذٖأذ٢ذٌٍج٤ُٜػ٢ٔ-2

.1971ّ،جُوحٍٛز،ٌٓطرسٓظطل٠جُرحذ٢جُكِر339،٢،ص2ج٤ُٜط٢ٔ،أقٔىذٖٓكٔى،كطفجُؿٞجوذشٍـجإلٌشحو،ؼ-3

(و،ش)،ذ٤ٍٝش،وجٌئق٤حءجُطٍجظجُؼٍخ،1،ؽ360ٗحطق،ػ٢ِٓ٘ظٌٞ،جُطحؼجُؿحٓغُألطٍٞك٢أقحو٣عجٍٍُْٞ،ص-4

.203أذٞجُٞكح،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص-5
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: وقد ااتمف العمماء في مدى حصانة المبعوث إذا ارتكب جرائم في بالد المسممين
الفقو القديـ كالفقو الحديث،أما الفقو : ىناؾ عدة اتجاىات بيذا الخصكص،كيمكف تقسيميا إلى قسميف

: القديـ فيقسـ إلى أربعة اتجاىات
كيستند ىذا االتجاه إلى التفرقة بيف أنكاع الجرائـ، حيث ىناؾ جرائـ تتعمؽ بحقكؽ اهلل كأخرل : األول

تتعمؽ بحقكؽ العباد، كيقرر ىذا االتجاه جكاز عدـ العقاب عمى حقكؽ اهلل،كجكاز العقاب عمى حقكؽ 
 .العباد إال في حالة عفك أصحاب الحؽ إذا كاف العفك جائزان 

     كقد حصؿ خبلؼ بيف أبي حنيفة كاألكزاعي بخصكص قـك خرجكا مستأمنيف إلى ببلد المسمميف 
فزنى بعضيـ في دار اإلسبلـ، أك سرؽ ىؿ يحد؟ قاؿ أبك حنيفة ال حد عميو، كيضمف السرقو ألنو لـ 

القكؿ "  كقد رد عمى ذلؾ أبك يكسؼ بقكلو(1) .يصالح كلـ تكف لو ذمة، كقاؿ األكزاعي تقاـ عميو الحدكد
  (2 ).ما قاؿ أبك حنيفة ليس تقاـ عميو الحدكد؛ ألنيـ ليسكا بأىؿ ذمة ألف الحكـ ال يجرم عمييـ

إذا دخؿ الحربي دار اإلسبلـ بأماف في تجارة أك رسالة ثبت لو : "كجاء في المجمكع شرح الميذب
األماف في نفسو كمالو كيككف حكمو في ضماف النفس، كالماؿ كما يجب عميو في الضماف كالحدكد 

كمف أتمؼ عمى : "كجاء في المجمكع أيضان  (3)"حكـ الميادف ألنو مثمو في األماف فكاف مثمو فيما ذكرناه 
ف قذفو كجب عميو الحد ألف اليدنة  ف قتمو كجب عميو القصاص، كا  مسمـ ماالن كجب عميو ضمانو كا 

تقتضي أماف المسمميف في النفس كالماؿ كالعرض فمزميـ ما يجب في ذلؾ، كمف شرب منيـ الخمر أك 
زنى لـ يجب عميو الحد ألنو حؽ اهلل تعالى، كلـ يمتـز باليدنة حؽ اهلل تعالى، فبف سرؽ ماالن لمسمـ 

: ففيو قكالف
. أنو ال يجب عميو القطع ألنو حؽ اهلل تعالى، فمـ يجب عميو كحد الشرب كالزنا: األول
  (4)أنو يجب عميو؛ ألنو حد يجب لصيانة حؽ اآلدمي، فكاجب عميو كحد القذؼ: الثاني

قرر ىذا االتجاه أف المبعكث ال يتمتع بأم حصانة ضد العقاب في حالة جرائـ الحدكد : االتجاه الثاني
. كال بد مف استيفائيا كميا منو

كلك أف ىذا الداخؿ إلينا بأماف أك رسكؿ زنى أك سرؽ : " كيقكؿ بيذا الخصكص القاضي أبك يكسؼ
إنو لـ يدخؿ : فبف بعض فقيائنا قاؿ ال أقيـ عميو الحد، فبف كاف استيمؾ متاعان في السرقة ضمنو كقاؿ

كلك قذؼ رجبلن حددتو ككذلؾ لك شتـ رجبلن عزرتو؛ ألف ىذا حؽ : إلينا ذميان تجرم عميو أحكامنا، قاؿ
ف زنى حددتو، ككاف أحسف ما سمعت في ذلؾ كاهلل  مف حقكؽ العباد، كقاؿ بعضيـ إف سرؽ قطعتو كا 

  .(5 ) "أعمـ أف تأخذه بالحدكد كميا حتى تقاـ عميو

                                                 
ُؿ٘ٚئق٤حءجُٔؼحٌفجُ٘ؼٔح٤ٗس،ٓظٍ،ضكو٤نأذٞجُٞكحجألكـح٢ٗ،ٌٓطرسوجٌجٍُوػ٤ْ٠ٍِجألَٝجػ٣،٢ؼوٞخذٖئذٍج٤ْٛ،أذ٣ْٞٞق،-1

96-94جُٜىج٣س،جُوحٍٛز،ص

.96–94صجٍُوػ٤ْ٠ٍِجألَٝجػ٣،٢ؼوٞخذٖئذٍج٤ْٛ،أذ٣ْٞٞق،-2

18ؼ,ضكو٤نٓكٔىق٤ٖٓجُؼور٠جُ٘حش٣ًٍٍَحػ٣٢ِْٞق،،جُٔؿٔٞعشٍـجًُٜٔخ,ج١ُٝٞ٘،أذ٣ًٍَٞحٓك٢جُى٣ٖذٖشٍفج١ُٝٞ٘-3

.234-231ص

.134-231ص,18ج١ُٝٞ٘،أذ٣ًٍَٞحٓك٢جُى٣ٖذٖشٍفج١ُٝٞ٘،جُٔؿٔٞعشٍـجًُٜٔخ،ؼ-4

.189جُهٍجؼ،ص٣ؼوٞخذٖئذٍج٤ْٛذٖقر٤دجألٗظح١ٌ،أذ٣ْٞٞق،-5
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، كقد عمؽ عبد (أبي حنيفو)      إذف الرأم الذم يمنح الحصانة لممبعكث في الفقو القديـ ىك رأم 
ىذه نظرية أبي حنيفة في سرياف الشريعة اإلسبلمية عمى " القادر عكدة عمى قكؿ أبي حنيفة فقاؿ 

المكاف، كقد كاف لرأيو في عدـ سرياف الشريعة عمى المستأمف أثر سيء عمى الببلد اإلسبلمية، ألف 
رأيو اتخذ أساسان كسندان في منح االمتيازات األجنبية لممستأمنيف، أم مف نسمييـ اليكـ باألجانب، كمنا 
يعرؼ ما قاستو الببلد اإلسبلمية كما تزاؿ تقاسيو مف آثار ىذه االمتيازات التي منحت لؤلجانب كقت 

ضعفيـ كقكة المسمميف، لتشجع األجانب بعد ضعؼ المسمميف عمى استغبلؿ المسمميف، كتضييع 
  .(1)" حقكقيـ، كاستعبلء األجانب عمييـ

كلكف ذلؾ النظر الذم اتجو إليو اإلماـ : " كينتقد الشيخ أبك زىرة مكقؼ أبي حنيفة بقكلو
األعظـ ال يتفؽ مع ما ينبغي أف تككف أمكر الدكلة اإلسبلمية مف قرار لؤلحكاـ كمنع الفساد؛ ذلؾ ألف 

ىي لدفع الفساد في األرض، كأنو بالبداىة مف يدخؿ ديار - تعالى - ىذه الحدكد التي تثبت حقان هلل 
نو لغريب أف يدخؿ كيسرؽ كيزني كال يعاقب، ذلؾ فساد  اإلسبلـ يمتـز بعدـ اإلفساد في األرض، كا 

   .(2)" بالبداىة، كلكف أبا حنيفة انساؽ كراء نزعتو في الحرية الدينية التي يقررىا لغير المسمميف
ال يطبؽ في ىذه الحالة لزكاؿ سببو   (أبي حنيفة)كبما أف التمثيؿ الدبمكماسي أصبح دائمان، فبف رأم 

: االتجاه الثالث
يقرر ىذا االتجاه جكاز إيقاع العقاب عمى المبعكث الدبمكماسي إذا كقع منو ما يخالؼ ىدفو 

كيستثني مف ىذا  (3)ڈٜٛېٹڈكمقصكده كمبعكث دبمكماسي، كيستند ىذا االتجاه عمى عمـك قكلو 
ف كاف معيـ كتاب بو تيديد ككعيد لممسمميف،فبف حصؿ منيـ خيانة أك سب لممسمميف  القكؿ الرسؿ كا 

 (4)جاز قتميـ
 

:  ثبلثة أمكرليمكف القكؿ مما سبؽ أف ىذا االتجاه يدلؿ عؿ
إف حصانة الرسؿ مف حيث األفعاؿي تككف في حدكد ما أرسؿ مف أجمو، أم بصفتو كرسكؿ أك : اوالً 

. (بكقكع الفعؿ في نطاؽ ممارسة السفير لكظائفو الرسمية )كىك ما يعرؼ اليـك : سفير
بكقكع الفعؿ بصفتو الشخصية )إذا فعؿ الرسكؿ ما يخالؼ مقصكد الرسالة، كىك ما يعرؼ اليـك : ثانياً 

فبف ىذه األفعاؿ ال تغطى بالحصانة؛ ألنيا ليست مف مقصكد الرسالة، مثؿ السب كالشتـ  (
. كالتجسس أك الخيانة

يقرر ىذا االتجاه أف الرسكؿ الذم ال يتمتع بالحصانة يجكز أف تكقع عميو العقكبة، كىي ليست : ثالثاً 
. كاجبة

 :االتجاه الرابع

                                                 
.385–380ص،1ػرىجُوحوٌػٞوز،جُطش٣ٍغجُؿ٘حت٢جإلْال٢ٓ،ؼ-1

.344أذٍَٞٛز،جُؿ٣ٍٔسٝجُؼوٞذسك٢جُلوسجإلْال٢ٓ،ص-2

"5"،آ٣سجُطٞذسٌْٞز-3

.134-231،ص18ج١ُٝٞ٘،أذ٣ًٍَٞحٓك٢جُى٣ٖذٖشٍفج١ُٝٞ٘،جُٔؿٔٞعشٍـجًُٜٔخ،ؼ-4
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ذا جاء ليسمع كبلـ  يقرر ىذا االتجاه أف الحصانة تككف فقط فيما يتعمؽ باألمكر الدينية، كا 
أما كاهلل لكال أف الرسؿ التقتؿ لضربت : "  لرسكلي مسيممة–  –اهلل، كدليؿ ذلؾ قكؿ الرسكؿ 

إف قكؿ : " ، كقد أخذ بيذا القكؿ اإلماـ الطحاكم، كقد عمؽ اإلماـ السييمي كما يمي(1)"أعناقكما
 أف العبرة ىي بعمكـ المفظ ال (2)" الطحاكم ال يمكف األخذ بو ألنو يتعارض مع القاعدة األصكلية

 " (3)بخصكص السبب
حتى لك أخذنا بخصكص السبب فبف رسكلي مسيممة لـ يأتيا ألسباب دينية فقط بؿ ألسباب دنيكية 

 ككاف نص رسالة –  –أيضان عندما بمغا النبي أمران دنيكيان كىك اقتساـ األرض بيف مسيممة كالرسكؿ 
أما بعد فبني قد أيٍشًرٍكتي في األمر ’ سبلـ عميؾ : مف مسيممة رسكؿ اهلل إلى محمد رسكؿ اهلل" مسيممة 

. .(4)"معؾ، كأف لنا نصؼ األرض، كلقريش نصؼ، كلكف قريشان قكـ يعتدكف 
  رسؿ مسيممة عف رأييما فقاال نقكؿ ما يقكؿ مسيممة حينيا قاؿ - -  كبعد أف سأؿ الرسكؿ

 .(5)" اما كاهلل لكال اف الرسؿ ال تقتؿ لقتمتكما" 

                                                 
.ًٖٓٛججُركع31ْرنضه٣ٍؿٚطلكس-1

،355،ص4ؼٗقك٢شٍـج٤ٍُٓزجُ٘ر٣ٞسالذٖٛشحّ،ألجٍُٝعجأذٞجُوحْْػرىجٍُقٖٔذٖػرىهللاذٖأقٔىذٖأذ٢جُكٖٓ،ج٢ِ٤ُٜٓ،-2

.1967ّ،وجٌجٌُطدجُكى٣ػٚ،،جُوحٍٛز1ؽ

ٓإْٓس,ذ٤ٍٝش,2ؽ,57ص,4ؼ,ضكو٤نؽٚؾحذٍك٤حعجُؼ٢ِٗٞ,جُٔكظٍٞك٢ػِْجألطٍٞ,كهٍجُى٣ٖٓكٔىذٖػٍٔ,جٍُج١َ-3

.1992,جٍُْحُس

.427،ص4ج٢ِ٤ُٜٓ،جٍُٝعجألٗقك٢شٍـج٤ٍُٓزجُ٘ر٣ٞسالذٖٛشحّ،ؼ-4

.ًٖٓٛججُركع31ْرنضه٣ٍؿٚص-5
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: رأي الفقو اإلسالمي الحديث
بعد عقد االتفاقات الدبمكماسية الحديثة كظيكر نظريات دبمكماسية متعددة، كتعقد المسائؿ 
الخاصة بالقانكف الدكلي كتنكع مشكبلتو كتعدد جكانبو كتغاير مناحيو، خاض عمماء اإلسبلـ في 

: العصر الحديث فيما يخص الحصانات، كظير اتجاىاف رئيساف بيذا الخصكص
 

. وىذا االتجاه يدعو لمنح المبعوث حصانة كاممة: االتجاه األول
     كقد قرر أصحاب ىذا االتجاه أف الدبمكماسي يتمتع بالحصانة الكاممة، حتى لك كاف مجرمان في 

،كيبدك  (1) .البمد المبعكث إليو، كأف العقاب الجائز عمى ىذا المبعكث ىك الطرد في حالة ثبكت جرمو
  (إعبلف الشخص غير مرغكب فيو)أف المقصكد مف ىذا ىك

. قرر أصحاب ىذا االتجاه بعدم تمتع الدبموماسي بأية حصانة في حالة ارتكابة لجريمة: االتجاه الثاني
نزاؿ العقاب عميو في حالة ارتكابو لجريمة في ببلد المسمميف . فالدبمكماسي يمكف محاكمتو كا 

: كقد استند أنصار ىذا االتجاه إلى حجج أجمميا في ما يمي
.  أف غرض العقكبات يتعارض كتمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة:أوالً 

كأكثر عمماء العصر الحديث المؤيديف ليذا االتجاه ىك اإلماـ محمد أبك زىرة، كىك يرل أف الغرض مف 
كأف العقكبات .العقكبات ىك درء المفاسد، كىذا يعني لزـك تكقيعيا عمى كؿ األشخاص ميما كاف مركزىـ

إنما ىي لدفع المفاسد، كمنع الشر كحفظ الجماعة، ككؿ جريمة ىي فساد في األرض كاجب دفعو، كىي 
. فساد بغض النظر عف مكانة مقترفو

بما أف الممثميف السياسييف ال يخضعكف في العقكبات إال لقكانيف : كيضيؼ الشيخ أبك زىره كيقرر ما يمي
ببلدىـ، كبقضائيـ، كىذا مف األعراؼ الدكلية كأقرتو أكثر الدكؿ كارتضتو، فبل مانع مف إقراره مف قبؿ 
الحكاـ المسمميف، كال مخالفة شرعية في ذلؾ، أم أف العقكبات التعزيرية التي ال نص فييا فبف مف حؽ 

أما .    (2)كلي األمر البت فييا، كما داـ كلي األمر تعيد بحماية المبعكث فمف الكاجب الكفاء بعيده
العقكبات غير التعزيرية أم الحدكد كالقصاص فيرل أبك زىرة بأنو ال يكجد مسكغ شرعي يدؿ عمى جكاز 

" كقاؿ أيضان  "(3)كؿ شرط ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ، كلك كاف مائة شرط-."- تركيا، لقكؿ الرسكؿ
. (5)كتعطيؿ حدكد اهلل حراـ بدكف شؾ". (4)"المسممكف عند شركطيـ إال شرطان أحؿ حرامان، أك حـر حبلالن 

الذم يمنح المبعكث حصانة قضائية - إف عدـ التقيد بالعرؼ الدكلي الحالي : كقد أيد أبك زىرة رأيو فقاؿ
كيقكؿ " حاكمو عمى األعراؼ ال خاضعة ليا "يمكف تأسيسو عمى أف النصكص الشرعية - في كؿ األحكاؿ

إف العرؼ : " فنجيب" كيؼ نقيـ العبلقات الدكلية كالحصانة أمر متفؽ عميو : كقد يقكؿ قائؿ" أيضان 
                                                 

.140-139ق٤ٔىهللا،ٓؿٔٞػسجُٞغحتنج٤ُٓح٤ْسُِؼٜىجُ٘ر١ٞٝجُهالكسجٍُجشىز،ص-1

(و،ش)،جُوحٍٛز،وجٌجُلٌٍجُؼٍذ1،٢،ؽ344صٝجُؼوٞذسك٢جُلوٚجإلْال٢ٓ،ٓكٔى،جُؿ٣ٍٔسأذٍَٞٛز،-2

أقٔىذٖشؼ٤دأذٞػرىجٍُقٖٔ:جُٔؿطر٠ٖٓجُٖٓ٘(ْٖ٘جُ٘ٓحت٢)،6/183ٝأقٔى،ٓٓ٘ىأقٔى،أقٔىذٖق٘رَأذٞػرىهللاجُش٤رح٢ٗ،-3

ّجألقحو٣ع٣ًِٓسذكٌْجألُرح٢ٗٝٝطلٜحذِلع2،1986،ؽقِد-ٌٓطدجُٔطرٞػحشجإلْال٤ٓس،ػرىجُلطحـأذٞؿىز:ضكو٤ن،جُ٘ٓحت٢

.980،ص2ٝهىٌٝجٙجُرهح١ٌضؼ٤ِوحًؾحَٓحً،ؼ(.3451)6/164،طك٤ف

ٓٞهغَٝجٌزجألٝهحف،أذٞجُكٖٓػ٢ِذٖػٍٔذٖأقٔىذٖٜٓى١ذٖٓٓؼٞوذٖجُ٘ؼٔحٕذٖو٣٘حٌجُرـىجو١١،ْٖ٘جُىجٌهطٖجُىجٌهط٢٘،-4

،2،ؽذ٤ٍٝش–جٌُٔطدجإلْال٢ٓ،ٓكٔىٗحطٍجُى٣ٖجألُرح٢ٗ،ئٌٝجءجُـ٤َِك٢ضه٣ٍؽأقحو٣عٓ٘حٌجُٓر٤َ؛جألُرح٢ٗ،(2931)جُٔظ٣ٍس

(.1360)5/207ٝ(1303)5/142ٝٝطلٚجألُرح٢ٗذِلعطك٤ف،

(و،ش)،جُوحٍٛز،وجٌجُلٌٍجُؼٍذ1،٢،ؽ344صٝجُؼوٞذسك٢جُلوٚجإلْال٢ٓ،ٓكٔى،جُؿ٣ٍٔسأذٍَٞٛز،-5
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الدكلي قاـ عمى أساس أنو ال نتصكر مخالفة صارخة مف ىذا النكع الذم كردت بعقكبتو النصكص 
القرآنية، كأف الدكؿ إذا الحظت في بعض المبعكثيف الدبمكماسييف االستعداد لئلثـ مف ىذا النكع أك ما 
دكنو، فبف الدكؿ تسارع إلى سحب المبعكث قبؿ أف يقع منو ىذا األمر كبذلؾ يتبلقى العمؿ مع الفكر 

. (1) "اإلسبلمي
 

إف مبدأ المساكاة بيف الناس مف :أف مبدأ المساكاة بيف الناس يبرر عدـ تمتع المبعكث بالحصانة: ثانياً 
ڈڍڍڇڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇٹٹڈالمبادلء الكمية في الشريعة اإلسبلمية، فقد 

قد أذىب عنكـ عبية الجاىمية كفخرىا باالباء مؤمف تقي كفاجر شقي كالناس آلدـ : "  كقد قاؿ (2)ڈ
 .(3)"كآدـ مف تراب

     كقد قرر عبد القادر عكدة أف طبيعة العقكبات في الشريعة ال تسمح بالتفريؽ في العقكبة بيف فرد 
كفرد، كال بيف مسمـ كغير المسمـ، كأف لكؿ جريمة عقكبة، فمف ارتكب جريمة سكاء كاف مسممان أك غير 
مسمـ كجب إيقاع العقكبة عميو، كىك يرل كذلؾ أف نصكص الشريعة تسرم عمى الجميع، سكاء كاف 

 . (4) المجـر صاحب مركز مثؿ السفير أك أقؿ مف ذلؾ
تسرم الشريعة عمى :" كقد قرر عبد القادر عكدة ىذا االتجاه عمى المبعكثيف الدبمكماسييف فقاؿ

رجاؿ السمؾ السياسي فيما يرتكبكف مف جرائـ في دار اإلسبلـ، سكاء تعمقت الجرائـ بحقكؽ الجماعة أك 
بحقكؽ األفراد، كليس في قكاعد الشريعة ما يسمح ببعفائيـ مف تطبيؽ الشريعة عمييـ، إال إذا أخذنا 

بنظرية أبي حنيفة في المستأمف، كىي تقضي بسرياف الشريعة عمى المستأمف إذا ارتكب جريمة تتعمؽ 
كقاؿ رجاؿ السمؾ الدبمكماسي  " (5)بحؽ العباد، أما جريمة تمس حؽ الجماعة فبل تسرم عميو الشريعة

الذيف يعتبركف مستأمنيف ىـ المنتمكف لمدكلة المحاربة كيمثمكنيا كىـ ليسكا مسمميف، أما المسممكف 
الذيف يمثمكف دكلة محاربة أك دكلة إسبلمية فيؤالء ال تعتبرىـ الشريعة مستأمنيف بأم حاؿ، كتسرم 

. عمييـ االحكاـ كأم مسمـ يقيـ في دار اإلسبلـ
بأف العيب ليس في الشريعة التي تأخذ أعضاء السمؾ السياسي بجرائميـ، كلكف العيب :" كيقكؿ أيضان 

في القكانيف الدكلية التي تمنحيـ الحصانة كىـ ال يستحقكف الحماية، كال يستحقكف أف يمثمكا دكليـ، بؿ 
عمى العكس فالشريعة تساكم بينيـ كبيف رئيس الدكلة اإلسبلمية مف حيث الخضكع لمشريعة اإلسبلمية 

أما إذا قيؿ بأف ىذه األحكاـ يمكف أف تستخدـ لمضغط عمى الممثؿ الدبمكماسي فيذا . بيذا الخصكص
االدعاء في غير محمو، ألف منع محاكمة الدبمكماسي ال يمنع الضغط عميو كالتأثير عميو بطرؽ 

 . (6)"أخرل

                                                 
73–72صْالّ،إلأذٍَٞٛز،ٓكٔى،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢ج-1

"13"جُكؿٍجش،آ٣س-2

،ٝطق(2803)،4،ص7ْٖ٘جُط١ًٍٓ،ٓكٔىذٖػ٠ٓ٤جُط١ًٍٓ،وجٌئق٤حءجُطٍجظجُؼٍذ٢،ذ٤ٍٝش،ذحخجُٔ٘حهد،ؼجُط١ًٍٓ،-3

.2/361ٝ523؛ٝأقٔى(3955ٝ3956)ذِلعطك٤ف،

.341–339،ص1ػرىجُوحوٌػٞوز،جُطش٣ٍغجُؿ٘حت٢جإلْال٢ٓ،ؼ-4

.325–324،ص1،ؼجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ-5

.325–324،ص1،ؼجٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ-6
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.  أف حماية حقكؽ األفراد تقضي بعدـ تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة:ثالثاً 
     فقد جعؿ اإلسبلـ لحقكؽ األفراد نظامان خاصان فريدان في نكعو، كاعتبره مف أىـ اىتماماتو، كقد 
استند أصحاب ىذا االتجاه في عدـ تمتع الدبمكماسي في بالحصانة في حاؿ ارتكابو جريمة في دار 

. اإلسبلـ إلى تعارض ىذه الحصانة مع ما قررتو الشريعة بخصكص حماية حقكؽ األفراد
     إذف يمكف القكؿ بأف أصحاب ىذا االتجاه قد ذىبكا لمقكؿ بأف التشريع اإلسبلمي يختمؼ عف 
القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بالحصانة القضائية، ففي التشريع اإلسبلمي المستأمف كالسفير ييسأؿ كؿ 
منيما عف أم جريمة في حؽ األفراد ارتكبكىا في دار اإلسبلـ، كالخبلؼ بيف التشريع اإلسبلمي 

كالقانكف الدكلي ىك اعتبار حقكؽ األفراد في الشرع اإلسبلمي فكؽ كؿ اعتبار كال يحؽ ألحد تجاكزىا 
 (المبعكثكف السياسيكف يتمتعكف بالحصانات الشخصية كالمالية دكف القضائية)في كؿ األحكاؿ كبالتالي

(1) . 
ىناؾ خبلؼ كاضح في بعض الحصانات التي تمنح لمرسؿ عما : "يقكؿ السفير محمد التابعي
فرغـ اختبلؼ . كىي الحصانة القضائية كحصانة دار البعثة. ىك مقرر في القانكف الدكلي الحديث

المبدأ إال أف الشريعة راعت باستمرار الحفاظ عمى حقكؽ المسمميف، كمراعاة أمف الدكلة كعدـ التفريط 
  "(2)في إذاعة األسرار العسكرية 

أستطيع القكؿ بأف الشريعة اإلسبلمية منحت الحصانات كفؽ مبدأ حكيـ كسطي متكازف، فيي 
سيمت عمؿ المبعكثيف الدبمكماسييف المسمميف كاألجانب عمى السكاء، فمنحت الحصانات لممبعكث 
المسمـ النائب عف األمة اإلسبلمية حصانات كفي نفس الكقت تقدمو لمقضاء االسبلمي عند ارتكابو 
جريمة عمى أراضي الدكلة اإلسبلمية أك في دار الحرب أك أية أراضو أجنبية عمى أساس أف الناس 

. سكاسية أماـ القانكف، سكاسية في الحقكؽ كالكاجبات
ككذلؾ منحت الحصانات لممبعكث الدبمكماسي األجنبي، إال أف الشريعة اإلسبلمية مف مبدأ 

الحفاظ عمى المصالح العميا لؤلمة قررت أف حقكؽ مكاطنييا المسمميف كأىؿ الذمة فكؽ مصمحة 
المبعكث الدبمكماسي الشخصية كيجب إيقاع العقكبة عميو في حالة ارتكابو لجريمة كاغتصابو لحقكؽ 

. أفراد الدكلة اإلسبلمية
     كفي ىذه األياـ أصبحنا نسمع أصكاتان كثيرة في العالـ تدعك إلى إعادة النظر في القانكف الدكلي 
براـ اتفاقيات تسمح برفع الحصانة الدبمكماسية عف المبعكث في حالة ارتكابو لجرائـ جنائية خاصة  كا 

فيما يخص حقكؽ األفراد أك التعامؿ مع المكاد المحرمة مثؿ المخدرات عمى أراضي الدكلة المضيفة لو 
أك أراضي دكلتو كفؽ معايير ال تسمح باستغبلؿ ىذا األمر مف قبؿ بعض الدكؿ المضيفة لممبعكث مع 

. إمكانية محاكمتيـ أماـ محاكـ الدكلة األجنبية
كذلؾ بأف الدبمكماسي الذم يرتكب الجرائـ الجنائية مف مصمحة دكلتو أف : وأستطيع القول

تقصيو عف ىذا العمؿ قبؿ أف يسبب ليا اإلحراج السياسي أماـ الدكلة المضيفة لو، كيتسبب بتعطيؿ 
                                                 

.315–314ص٤ًِسجُكوٞم،ؾحٓؼسجُوحٍٛز،جُُق٢ِ٤،ٝٛرس،آغحٌجُكٍخك٢جُلوٚجإلْال٢ٓ،ٌْحُسوًطٌٞجٙ،-1

.133جُطحذؼ٢،ٓكٔى،جُىذِٞٓح٤ْسك٢جإلْالّ،ص-2
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مصالحيا الناتجة عف عممية االتصاؿ مع العالـ خارج حدكدىا كأراضييا، كمف مصمحتيا أف تقدمو 
لممحاكمة ىي بنفسيا أماـ القانكف في دكلتو لتبيف لمدكؿ بأنيا ال تتساىؿ مع مبعكثييا الذيف مينحكا ثقة 

. ببلدىـ فخانكا ىذه الثقة كسببكا اإلحراج كاإلضرار لببلدىـ قبؿ أم دكلة أخرل
كبما أف الدعكة إلى اإلسبلـ كاجبة عمى الدكلة اإلسبلمية بكسائؿ منيا المبعكثكف إلى الدكؿ 

فمف البداىة أف يككف ىذا المبعكث قدكة حسنة لصالح الدعكة حتى - - األخرل كما فعؿ الرسكؿ 
ف حدث كاعتدل ىذا المبعكث عمى حقكؽ الناس كجب عمى الدكلة اإلسبلمية إيقاع  يتقبميا الناس، كا 

. العقاب عميو مسفرة عف عدؿ اإلسبلـ كفي ىذا مصمحة لمدعكة اإلسبلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الاامس 
حصانة الرسول مستندًا إلى فكرة المجامالت الدولية في اإلسالم 
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يرل كليد بيطار في كتابو القانكف الدكلي العاـ أف قكاعد القانكف الدكلي محترمة مف حيث 
كىدؼ المجامبلت زيادة أكاصر . التطبيؽي، بينما قكاعد المجامبلت ليست ممزمة كتقع مف باب المياقة

الكد بيف الدكؿ كالحككمات، كعدـ القياـ بيا ليس لو تبعات قانكنية كال تستطيع الدكؿ االعتماد عمييا 
قانكنيان كالشككل لعدـ ممارستيا، كالدكؿ التي تمارسيا يككف مف رأييا كىي حرة في تحديد مداىا 

 كالقرآف الكريـ ىك أكؿ مف قرر مثؿ ىذه (1)كالقصد مف كرائيا، كىي القاضي الكحيد في ىذا المجاؿ
  .(2) ڈٹٹۀۀہہہہٜٛٚٛےےۓٹڈالمجامبلت لقكلو 

     تدؿ ىذه اآلية عمى جكاز المجكء إلى الميف في القكؿ إلى حد المجاممة، لمصمحة الدعكة 
اإلسبلمية أك لعرض قضية ما عمى ممؾ أك مسؤكؿ لما ييرل مف فائدة بيذا الميف أك المدح كًلما في 

كىذا ال يعني أف تككف المجاممة عمى حساب اآلخريف، كقد نيى اإلسبلـ عف ذلؾ . ذلؾ مف الحكمة
 عندما كاف يتحدث مع كجياء قريش كيدعكىـ لئلسبلـ كجاءه ابف كخير دليؿ ما حدث مع الرسكؿ 

في ذلؾ قرآنان يتمى إلى - سبحانو كتعالى- أـ مكتكـ فأعرض عنو طمعان في إسبلـ قاده قريش كأنزؿ اهلل
كنجد أف القرآف قد عاتب  (3)ڈٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڈقاؿ اهلل - -يكـ القيامة معاًتبان الرسكؿ 

  .(4) لمجافاتو مبدأ المساكاة في المجامبلتالرسكؿ 
كيفترض اإلسبلـ أف يككف ظاىر المجامبلت مطابقان لباطنيا، بعدان عف النفاؽ، كفي ذلؾ يقكؿ 

: ، يقكؿ اإلماـ الشككاني في تفسير قكلو تعالى(5) ڈڃڃڃڃچچچچڤڤڤڦڦڦڦچچچٹڈاهلل 
أم يقكلكف بألسنتيـ ما فيو مجاممة كمحاسنة لكـ طمبان لمرضاتكـ كتطييب قمكبكـ كقمكبيـ تأبى  (ڃڃ)

 ."(6)ذلؾ كتخالفو كتكد ما فيو مساءتكـ كمضرتكـ، كما يفعمو أىؿ النفاؽ كذكك الكجييف
     أستطيع القكؿ إف الناس سكاسية في نظر الشريعة اإلسبلمية، فبل فضؿ ألحد عمى اآلخر إال 

بالتقكل، فبل فضؿ لرئيس عمى مرؤس، كلكف كاف الناس كما زالكا يبجمكف رؤساءىـ كممككيـ فأصبحت 
ظياران لييبتيا، كىذا أمر حثت عميو الشريعة كأكدتو، كقد  مجاممتيـ جزءان مف إظيار التكريـ لدكليـ كا 

كلكف  ،(مف محمد رسكؿ اهلل إلى عظيـ الرـك أك عظيـ القبط كىكذا) فقاؿ في رسائمو مارسو الرسكؿ 
. يجب أال يككف في ىذه المجاممة ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية

: وقد وضع اإلسالم قواعد لممجامالت فيما يتعمق بالعالقات الدولية
ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه - " - في قكلو : القاعدة األولى ففي الحديث  (7)"أنزلكا الناس منازليـ كا 

سمعت : كركم عف عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ. حث عمى إكراـ الناس كمجاممتيـ كمراعاة مقاماتيـ
ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه: "  يقكؿرسكؿ اهلل   " (.1)اشكركا لمف أثنى عميكـ كا 

                                                 
2008ّ،ذ٤ٍٝش،ٓؿىجُٔإْٓسجُؿحٓؼ٤سُِىٌجْحشٝجُ٘شٍٝجُط٣َٞغ،1،ؽ٤ُٝ23ىذ٤طحٌ،جُوحٕٗٞجُى٢ُٝجُؼحّ،ص-1

"44-43"ٌْٞزؽٚ،آ٣س-2

"3-1"ٌْٞزػرّ،آ٣س-3

.1979ّ،جُوحٍٛز،وجٌجُشٍٝم،8،ؽ3822ص،6هطد،ك٢ظالٍجُوٍإٓ،ؼ-4

"8"ٌْٞزجُطٞذس،آ٣س-5

ٓطرؼسٓظطل٠،جُوحٍٛز،2،ؽ340-339،ص2ؼكطفجُوى٣ٍجُؿحٓغذ٤ٖك٢٘جٍُٝج٣سٝجُىٌج٣سٖٓػِْجُطل٤ٍٓ،ٓكٔىذٖػ٠ِذٖٓكٔى،جُشًٞح٢ٗ،-6

.1964ّ،جُرحذ٢جُكِر٢

ئيجأضح٣ًًٍْْهّٞ):هحٌٍٍْٞهللا:ٓوىٓسطك٤فِْٓٓ؛ٝػٖجذٖػٍٔهحٍ(إٍُٔٗ٘جُ٘حِٓ٘حَُْٜ)ٝهىيًٍػٖػحتشسأٜٗحهحُصأٍٓٗحٌٍْٞهللا-7

ٝجألقحو٣ع٣ًِٓس،ذ٤ٍٝش–وجٌجُلٌٍ،ٓكٔىكإجوػرىجُرحه٢:ٝضؼ٤ِنضكو٤ن،ٓكٔىذ٣ُ٣ٖىأذٞػرىهللاجُو٢٘٣ُٝ:زْٖ٘جذٖٓحؼ؛جذٖٓحؾس،(كأًٍٓٞٙ

.قٖٓ :هحٍجُش٤مجألُرح٢ٗ(3712)2/1223ذأقٌحّجألُرح٢ٗػ٤ِٜح
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لك أف : "في أسارل بدر- - أنو ليكافئ المحسف كلك كاف كافران عندما قاؿ      كقد بيف لنا الرسكؿ 
كمف المعركؼ بأف المطعـ بف عدم . (2)" المطعـ بف عدم حيه ثـ كممني في ىؤالء النتنى لتركتيـ لو

 .(3)مات كافران قبؿ معركة بدر
.  (4)"أقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ إال الحدكد-:" -في قكلو : القاعدة الثانية

      فمف منطمؽ إنساني بحت عمى ما يبدك كلمصمحة الدكلة اإلسبلمية كذلؾ طمب رسكؿ اهلل 
اإلحساف كالمعاممة الكريمة لكؿ رجؿ كاف عزيزان في قكمو ثـ لسبب أك آلخر زاؿ ممكو كفقد مكانتو في 

  قكمو، كالتاريخ اإلسبلمي حافؿ بمثؿ ىذه األخبلؽ التي أسس ليا رسكؿ اهلل 
مما تقدـ أستطيع القكؿ بأف إقالة عثرات ذكم الييئات تعد مف قكاعد المجامبلت التي أسس 

 كمف خصائصيا أنيا غير ممزمة كتطبيقيا يرجع لكؿ حادثة كظركفيا كمصمحة الدكلة ليا رسكؿ اهلل 
. مف ذلؾ

إف ذلؾ يككف فيما ال يككف فيو اعتداء عمى الناس، كفيما ال يككف : "يقكؿ أبك زىرة بيذا الخصكص
جريمة في ذاتو، فبنو ال مركءة لمرتكب الجريمة، كال مركءة لمف يعتدم عمى الناس، كألف حقكؽ الناس 

إذف ال يمكف التأسيس عمى فكرة المجامبلت العفاء المبعكث الدبمكماسي مف . (5)"ال تقبؿ التسامح قط
العقاب في حالة ارتكابو لجريمة ما، كال يمكف المناداة بيذا؛ ألف المجامبلت الدبمكماسية مبنية عمى 

. عدـ اإللزاـ، كىي مبنية عمى أساس أف كؿ دكلة ترل ما ىك مناسب ليا كيتكافؽ مع ظركفيا
 بما يخص إقالة ذكم الييئات يشمؿ جميع ذكم –  –     كأستطيع القكؿ بأف حديث الرسكؿ 

الييئات، كقد حدد بعض العمماء ىذا النكع منيـ فقاؿ ىـ أصحاب النفكذ في أقكاميـ، ذكك الصبلح 
ممف ال يظمـ الناس، كلكف طرأ عميو طارئ أدل إلى حدكث ىفكة منو يمكف التغاضي عنيا، كال 

تتعارض مع الشريعة كمقاصدىا،كلـ تكف ىذه اليفكة تمس حدان مف الحدكد، مثؿ حد السرقة مثبلن، كال 
تعرض الدكلة اإلسبلمية لمخطر أك اإلحراج بسبب أعمالو، كحادثة سفانة بنت حاتـ الطائي مع 

إف ذكم الييئات يجب إقالتيـ : كيرل الشاطبي بيذا الخصكص. خير مثاؿ عمى ذلؾ - - الرسكؿ
كفي خبر عف عبد : "كعدـ معاممتيـ معاممة األخريف، كقد ركل لنا حادثة تؤيد ما ذىب إليو فيقكؿ

إنو اشتكى مكلى لو يقاؿ لو سبلـ البربرم :  إنو قاؿ–رضي اهلل عنيـ- العزيز بف عبد اهلل بف عمر 
قالت عائشة رضي اهلل : سمعت خالتي عمرة تقكؿ: نعـ، قاؿ: جرحتو قمت: إلى ابف حـز فأتاني فقاؿ

فخمى سبيمو كلـ يعاقبو، كىذا يدؿ بأف ابف حـز " أقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ  " رسكؿ اهلل : عنيا قاؿ

                                                                                                                                                    
جُٔٓططٍفك٢ًَكٖ:يًًٍٙحٓالػٖػ٢ِذالْ٘ى،٣ُْٝؼُُٙٔهٍؾٚ،ك534.٢،ص1،ؼ(19)،جالوخذحخ3843ٌٝجٙجذٖٓحؾٚ،قى٣عٌهْ-1

..1986ّ.1/355جُطرؼسجُػح٤ٗس،.ذ٤ٍٝش–وجٌجٌُطدجُؼ٤ِٔس،ٓل٤ىٓكٔىه٤ٔكس.و:ضكو٤ن:شٜحخجُى٣ٖٓكٔىذٖأقٔىأذ٢جُلطفجألذش٢ٜ٤:ٓٓطظٍف

 (.ئيجأضح٣ًًٍْْهّٞكأًٍٓٞٙ):هحٌٍٍْٞهللا:ػٖجذٖػٍٔهحٍٝذؼؼٚ

هحٍجُش٤م(3712)2/1223،ذ٤ٍٝش–وجٌجُلٌٍ،ٓكٔىكإجوػرىجُرحه٢:ٝضؼ٤ِنضكو٤ن،ٓكٔىذ٣ُ٣ٖىأذٞػرىهللاجُو٢٘٣ُٝز،ْٖ٘جذٖٓحؾس،جذٖٓحؼ

(.1205)،203،ص3طك٤فؼجألُرح٢ٗ

(.4073)،769،ص2،ؼ(12)جُٔـح١َذحخطك٤فجُرهح١ٌ،؛جُرهح١ٌ،(3175)،611،ص3طك٤فجُرهح١ٌ،ذحخكٍعجُهّٔ،ؼجُرهح١ٌ،-2

(.2970ٝ3799)جُرهح118.١ٌ،ص4جُظ٘ؼح٢ٗ،ْرَجُٓالّ،ؼ-3

جُش٤م،طككٚ(4375)،538،ص2؛أذٞوجٝو،ْٖ٘أذ٢وجٝو،ؼ730،ص2،،ؼ4377قى٣عٌهْ،(4)طك٤فجُرهح١ٌ،ذحخجُكىٝوجُرهح١ٌ،-4

.6/181؛ٝأقٔى231،ص2،ؼك٢جُِٓٓسجُظك٤كسجألُرح٢ٗ

،2جُوحٍٛز،ؼ(ٖٓذكٞظٓإضٍٔجشٓؿٔغجُركٞظجإلْال٤ٓس–جُطٞؾ٤ٚجالؾطٔحػ٢ك٢جإلْالّ)ذٍَٞٛز،ٓكٔى،جُٔؿطٔغجإلٗٓح٢ٗك٢ظَجإلْالّ،ك٢أ-5

.80،1972ّص
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إذا "  كقد قاؿ اإلماـ الشافعي .(1)فيـ الحديث عمى عمكمو أم إقالة ذكم الييئات ميما كانت ظركفيـ
ف كاف مف غير ... كاف ىذا الرجؿ ذك الييئة بجيالة كما كاف مف حاطب أحببت أف يتجافى عنو، كا 

 . (2)ذكم الييئات كاف لئلماـ تعزيره

                                                 
.(و،ش)،ذ٤ٍٝش،وجٌجُٔؼٍكس،171،ص1جُشحؽر٢،ئذٍج٤ْٛذ٠ْٖٞٓجُِه٢ٔ،جُٔٞجكوحش،ؼ-1

.1981ّ،ذ٤ٍٝش،جٌُٔطرسجُؼ٤ِٔس،2،ؽ275-274،ص2جُهطحذ٢،أذ٤ِْٞٔحٕقٔىذٖٓكٔى،ٓؼحُْجُٖٓ٘،ؼ-2
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تمييد 
إف الدبمكماسية الفمسطينية بدأت بممارسة الدبمكماسية الرسمية عمى مستكل األمـ المتحدة 

ًضعىت أسس الحصانات كاالمتيازات في االتفاقيات األممية كتـ تطبيقيا عمى  كالدكؿ االخرل بعد أف كي
.  أرض الكاقع

.  كقد حازت البعثات الدبمكماسية الفمسطينية ما حازتو أم بعثة ألم دكلة أخرل في العالـ
كعندما نتحدث عف الحصانات كاالمتيازات في القانكف الدكلي فنحف نتحدث عف الحصانات 

ألم دكلة أخرل في العالـ كمنيا الحصانات لمبعثة الدبمكماسية الفمسطينية كما تقتضييا القاعدة العامة 
لمعبلقات الدبمكماسية كالتي تنص بأف تمنح الدكلة المعتمد لدييا كؿ التسييبلت البلزمة لقياـ البعثة 

كفي ىذا المبحث , ـ1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ ( فيينا)مف اتفاقية  (25)بكظائفيا حسب المادة 
: سكؼ أتناكؿ المكاضيع أك المطالب اآلتية
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 المطمب األول
حصانة دار ومقر البعثو الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي 

ـ أماكف البعثة ذات 1961ط مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ / 1عرفت المادة 
الحصانة فالمباني كأجزاء المباني كالرض المتصمة بيا كيدخؿ مف ضمنيا مكاف اقامة رئيس 

ال يدخؿ أم مأمكر قضائي أك إدارم أك " ـ بأنو 1928 مف اتفاقية ىافانا لعاـ 16كذكرت المادة .البعثة
كما نصت , "أم مكظؼ في الدكلة التي يعتمد لدييا الدبمكماسي دار األخير أك مقر البعثة دكف مكافقتة

تتمتع دار البعثة " ـ انو 1929المادة الثامنة مف نظاـ الحصانات الذم أقرة معيد القانكف الدكلي عاـ 
كدار السكف بالحصانة كال يحؽ لرجاؿ السمطة التنفيذية الدخكؿ إلييا لمقياف بميمة رسمية إال بعد 

كال يجكز في ام حاؿ تفتيش دار البعثة أك حجزىا أك تفتيش كحجز المتعة , مكافقة رئيس البعثة
الشخصية الخاصة برئيس البعثة كالممثميف الدبمكماسييف كأكراقيـ الخاصة كالمراسبلت الرسمية 

 (1)" كالمحفكظات
تتمتع دار البعثة الدبمكماسية في الخارج بمكجب القانكف الدكلي المعاصر بحصانة مف أم 

الخاصة بالعبلقات  (فيينا)تدخؿ خارجي، كىي كأم بعثة أخرل تتمتع بالحصانة المطمقة حسب اتفاقية 
المذككرة قد ثبت مبدأ حصانة دار  (فيينا) مف اتفاقية 22ـ، كفي المادة 1961الدكلية الدبمكماسية لعاـ 

البعثة الدبمكماسية، كبناءن عمى ىذه المادة تمتنع الدكلة المضيفة عف القياـ باألعماؿ التي مف شأنيا أف 
تسبب انتياكان لحصانة دار البعثة الفمسطينية، كال يجكز لمدكلة المضيفة أف تدخؿ دار البعثة 

الفمسطينية إال بمكافقة رئيس ىذه البعثة، كينبغي عمى الدكلة المضيفة أف تتخذ كافة اإلجراءات لحماية 
 مف 22دار البعثة الفمسطينية مف أم اعتداء ينتيؾ حرمتيا ، كىذا استنادان إلى البند األكؿ لممادة 

. ـ1961الخاصة بالعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فيينا)اتفاقية 
 بإف حرمة المسكف لمبعثة الدبمكماسية الفمسطينية مصكنة كفؽ القانكف الدكلي المعاصر بمكج

:  لمعبلقات الدبمكماسية حيث تنص عمى ما يمي (فيينا) مف اتفاقية 30المادة 
يتمتع المنزؿ الخاص الذم يقطنو المبعكث الدبمكماسي بذات الحصانة كالحماية المتيف تتمتع  - أ

. بيما دار البعثة
 تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو كمراسبلتو، كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة  - ب

) 31 مف المادة 3
2). 

لذلؾ ال يجكز لمأمكرم الدكلة المضيفة دخكؿ أم مساكف تابعة لمكظفي البعثة الدبمكماسية 
. الفمسطينية ميما كاف السبب، كىي مصكنة في كؿ األحكاؿ في السمـ كالحرب

 إف مبدأ حصانة دار البعثة لو عبلقة خاصة مع مبدأ سيادة الدكلة كبشكؿ خاص فيما يتعمؽ 
قميـ الدكلة لقكانينيا المحمية، كالسؤاؿ ىنا ىؿ يجكز لمدكلة المضيفة أف  بخضكع كؿ ما عمى أراضي كا 

                                                 
.135-134ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1

.12جٗظٍِٓكنٌهّْ،1961ُِؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسُؼحّ(ك٤٤٘ح)ٖٓجضلحه٤س31ٝجُٔحوز22ٗضجُٔحوز-2
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تصادر ممكية البعثة الدبمكماسية الفمسطينية التي عمى أراضييا؟ الجكاب أنو يمكف لمدكلة أف تفعؿ ذلؾ 
:  بشرطيف

أف يككف ذلؾ استثناء ال يجكز المجكء إليو إال بسبب ظركؼ غير عادية كفي الغالب  - أ
لممصمحة العامة مثؿ أعماؿ لمبنى التحتية ال يمكف االستغناء عنيا فيما يخص أعماؿ 

.  الكيرباء أك المياه أك غير ذلؾ مف األمكر
 أف يككف ىناؾ اتفاؽ عمى تعكيض البعثة الدبمكماسية الفمسطينية كمساعدتيا عمى إيجاد  - ب

 .مكاف مناسب تنتقؿ إليو

كىناؾ حاالت سجميا تاريخ العبلقات الدبمكماسية في مصادرة بعض األمبلؾ الخاصة بالبعثات 
الدبمكماسية كعمى سبيؿ المثاؿ، قامت الحككمة اليمنية بمصادرة بعض ممتمكات السفارة الفمسطينية 

- 8- 19بحجة إمتبلؾ اليمف ليا كحصكؿ الفمسطينييف عمييا بطرؽ غير قانكنية ككاف ذلؾ بتاريخ 
ـ، كعمى الفكر أصدر نائب السفير الفمسطيني السيد فايد عبد الجكاد احتجاجان مف خبلؿ فضائية 2008

الجزيرة كطالب الحككمة اليمنية برد ما تـ االستيبلء عمية ألف ذلؾ مخالؼ لمقانكف كال يتناسب مع 
كقامت الحككمة الككبية بمصادرة مبنى السفارة األميركية لمكاليات المتحدة عمى  (1)العبلقات بيف البمديف

سبيؿ المعاممة بالمثؿ عندما جمدت الكاليات المتحدة أمكاؿ المكظفيف كرعايا الدكلة الككبية في الكاليات 
. (2)المتحدة

كتتمتع دكر البعثات األجنبية لدل فمسطيف بجميع الحصانات المنصكص عمييا في اتفاقية فيينا 
 – 8- 25، كفي زيارة لمسفارة األردنية في راـ اهلل بتاريخ (3)ـ1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 

تقـك عبلقات التمثيؿ الدبمكماسي ما :" ـ، قابمت الدكتكر ماىر العطاكنة فقاؿ بيذا الخصكص2008
بيف المممكة األردنية كفمسطيف عمى أساس القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية بالتراضي 

يتمتع مبنى السفارة األردنية في فمسطيف بكامؿ الحصانات حسب : " كاحتراـ استقبلؿ الدكلتيف، كقاؿ
.  (4)"القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية

كىناؾ سؤاؿ ىؿ يجكز لمبعثة الدبمكماسية أف تمنح حؽ المجكء ألم مكاطف مف مكاطني الدكلة 
. المضيفة؟، نستطيع القكؿ أف المجكء مف المكاطف ألل دار بعثة دبمكماسية في ببلده تنقسـ إلى قسميف

:  أما القسم األول فيو المجوء السياسي
تمتد جذكر المجكء السياسي إلى العصكر القديمة منذ أف بدأ اإلنساف بتككيف كيانات سياسية، 
فنجد أف ىذا المجكء معترؼ بو في تطبيقات عممية منذ القدـ، كىي أف يجد المضطيد ممجأ لو عمى 
أرض دكلة أجنبية ليحتمي فييا مف حككمة ببلده، كفي ىذه األياـ بدأ الكثير ممف يرغب في المجكء 

                                                 
ّ؛كح٣ىػرىجُؿٞجوٗحتدجُٓل٤ٍجُلِٓط٢٘٤ك٢ج٤ُٖٖٔٓنالٍكؼحت٤سجُؿ٣ٍُز2008–8-20ك٢ٓوحذِسٓغٓؼح٢ٌُك٤نجُ٘طشسذطح٣ٌم-1

 .2008ّ–8-19ذطح٣ٌم

.317ذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،صأ-2

.12،أٗظٍِٓكنٌه1961ْٖٓجضلحه٤سك٤٤٘حُؼح31ّٝجُٔحوز22جُٔحوز-3

ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓحٍٛجُؼطحٝٗسٓٓإٍٝجُؼالهحشجُهحٌؾ٤سك٢جُٓلحٌزجألٌو٤ٗس،ًٝحٕيُيك٢ٌٓطرٚك٢ٓر٠٘جُٓلحٌزجألٌو٤ٗس،-4

 .2008ّ-8-25ذطح٣ٌم
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السياسي بالذىاب إلى سفارة أجنبية طمبان لمحماية بسبب تعذر السفر إلى ببلد أخرل لممراقبة الشديدة 
. لمحدكد الدكلية أك لتعذر المكاصبلت أك غير ذلؾ مف األسباب

 في السفارات لمكاطف الدكلة مكقد اختمفت تصرفات الدكؿ إزاء منح حؽ المجكء السياس
المضيفة، فبعض الدكؿ قننت ليذا الحؽ، خصكصان دكؿ أمريكا البلتينية، كقد نصت اتفاقية مكنتيفيديك 

ـ عمى كجكب احتراـ حؽ المجكء لممجـر السياسي، كأنو يجكز لمبعثة 1889 يناير 23المبرمة في 
الدبمكماسية أف تتفاكض مع الحككمة المحمية المضيفة ليا إلخراج البلجىء السياسي دكف التعرض لو 

. بأذل
كبعض الدكؿ تدرس كؿ حالة لجكء إلييا عمى حده، فبما أف تمنح حؽ المجكء السياسي أك تمنع ىذا 

. (1)الحؽ

: والقسم الثاني فيو حق المجوء لممجرم الجنائي
قررت الدكؿ في العالـ مف الناحية العممية أنو ال يجكز منح حؽ المجكء السياسي لممجرميف، 

 عف منح ىذا الحؽ ألم مجـر –شأنيا في ذلؾ شأف كؿ دكؿ العالـ - كقد امتنعت البعثة الفمسطينية 
. حتى لك كاف يحمؿ الجنسية الفمسطينية كلكف تسعى لتكفير إجراءات قانكنية عادلة لو

أنو أصبح مف المتعارؼ عميو أف منح المجكء السياسي ممكف في عرؼ العبلقات :      يمكف القكؿ
الدبمكماسية، كينظر لو مف زاكية حؽ اإلنساف في التعبير عف رأيو بحرية، أما لممجرميف فبنو مف غير 
المقبكؿ أف يمنح ىذا الحؽ في العرؼ الدبمكماسي ليذا النكع مف الناس، مع السعي لتكفير إجراءات 

 .(2 )عادلة ليـ قدر اإلمكاف
 

                                                 
.324-322"أذٞجُٞكح،أقٔىٓكٔى،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجإلْال٢ٓ،ص-1

.324-322"جٍُٔؾغجُٓحذنٗلٓٚ،ص-2



 157 

المطمب الثاني 
حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي 

ـ عمى أف جميع أكراؽ كمحفكظات 1928د مف اتفاقية ىافانا  لعاـ / 14نصت المادة 
.  (1)كمراسبلت البعثة مصكنة كأنيا تتمتع بالحصانة الدبمكماسية

 مف اتفاقية 24الحقيبة الدبمكماسية الفمسطينية كجميع كثائقيا مصكنة، حسب ما قررتو المادة 
تصاف حرمة محفكظات البعثة الخاصة ككثائقيا في جميع األكقات : " البعثات الخاصة كالتي جاء فييا

كعند التدقيؽ " كينبغي عند المزكـ، أف تحمؿ عبلمات خارجية مرئية تدؿ عمى ىكيتيا . كأيان كاف مكانيا
أم في دار البعثة أك (أيان كاف مكانيا)في نص المادة نجد أنيا تدؿ عمى أف ىذه المحفكظات مصكنة 

في الحقيبة الدبمكماسية أك في السيارة الخاصة بالبعثة كغير ذلؾ مف األماكف التي تعتبر مصكنة 
 .(2)ـ، ككؿ ما تـ التعارؼ عميو دكليان 1961لعاـ  (فيينا)حسب اتفاقية 

كبناء عمى ذلؾ نستطيع القكؿ بأف حصانة المحفكظات كالكثائؽ لمبعثة الفمسطينية مصكنة بصكرة 
 في أم )مستقمة عف حصانة مقر أك دار البعثة، كىي مصكنو في مقر البعثة كخارج مقرالبعثة 

. (مكاف 
: معنى حصانة المحفوظات والوثائق

تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو :" ـ1961لعاـ  (فيينا) مف اتفاقية 30مف المادة  (ب)تنص الفقرة 
 ".  31 مف الماده 3كمراسبلتو كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 

      مف ىذه الفقرة نستطيع القكؿ بأف المحفكظات المصكنة ىي كؿ األكراؽ الرسمية كالشخصية 
.  الخاصة بالعبلقات الدبمكماسية31لممبعكث بما يتكافؽ مع أحكاـ المادة 

كيعفى المبعكث الدبمكماسي مف تفتيش أمتعتو الخاصة ما لـ تكجد مبررات جدية إلى االعتقاد 
 مف اتفاقية 36أنيا تحكم أشياء ال تتمتع باإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف المادة  

. (3)أك أشياء يككف استيرادىا أك تصديرىا محظكران بالقكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة المضيفة (فيينا)
     كفي المقابؿ فبف حصانة الحقيبة الدبمكماسية الخاصة بالبعثات األجنبية في فمسطيف مصكنة 

أيضان كفؽ القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية، كقد عبر عف ذلؾ الدكتكر منجد الصالح 
. (4)مسؤكؿ العبلقات الدبمكماسية الفمسطينية في كزارة الخارجية الفمسطينية في القارة األميركية الجنكبية

     كفي زيارة لمسفارة األردنية أكد الدكتكر ماىر العطاكنة مسؤكؿ العبلقات الخارجية في السفارة 
. (5)األردنية أف كثائؽ السفارة كالحقيبة الدبمكماسية األردنية مصكنة عمى األرض الفمسطينية

 المطمب الثالث
حصانة السفير وحرية حركتو أثناء السفر 

                                                 
.142ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1

.12أٗظٍِٓكنٌهْ.1961ُِّؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسُؼحّ(ك٤٤٘ح)ٖٓجضلحه٤س24جُٔحوز-2

.12ّ،أٗظٍِٓكنٌه1961ُِْؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسُؼحّ(ك٤٤٘ح)ٖٓجضلحه٤س30جُٔحوز-3

 .2008ّ-8-24ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم-4

 .2008ّ-8-25ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓحٍٛجُؼطحٝٗسك٢جُٓلحٌزجألٌو٤ٗسك٢ٌجّهللاذطح٣ٌم-5
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تكفؿ الدكلة المضيفة لمبعثة الفمسطينية حرية التنقؿ كالسفر داخؿ إقميميا باستثناءالجيات 
 مف اتفاقية 26المحظكر الدخكؿ إلييا ألسباب تتعمؽ باألمف القكمي، كىذا الحؽ مكفكؿ استنادان لممادة 

. (1)ـ1961العبلقات الدبمكماسية لعاـ 
ككفالة ىذه الحرية ألعضاء البعثة الفمسطينية يفسر عمى ما يبدك لتمكينيـ مف جمع 
لذلؾ . المعمكمات بالطرؽ المشركعة عف أحكاؿ الدكلة المضيفة مف أحداث كتطكرات تيـ الفمسطينييف
ال يجكز التعدل عمى المصمحة األمنية لمدكلة المضيفة كال يتـ نقؿ أم معمكمات إال بالطرؽ 

. المشركعة
كال يختمؼ التزاـ الدكلة المضيفة بحرية السفر عنو بحرية االتصاؿ لمبعثة الفمسطينية مف أجؿ 

كلمبعثة أف تستخدـ كافة كسائؿ االتصاؿ المتاحة كمف بينيا حاممك الحقيبة . كافة األغراض الرسمية
الدبمكماسية كالرسائؿ االصطبلحية كالمشفرة، أما أجيزة البلسمكي فبل يجكز استخداميا إال بمكافقة 
الدكلة المضيفة كالتنسيؽ معيا ألسباب تتعمؽ باألمف القكمي كتتمتع جميع المراسبلت بالحصانة 

الدبمكماسية، فبل يجكز التنصت عمى التمفكنات الخاصة بالبعثة أك فتح الرسائؿ المكتكبة كال حجز 
الحقيبة الدبمكماسية كال فتحيا كقراءة ما فييا، كبالمقابؿ ال يجكز لمبعثة الفمسطينية أف تحكم في الحقيبة 

. (2)الدبمكماسية إال ما ىك كثائؽ رسمية خاصة بعمؿ البعثة الدبمكماسية
كبذلؾ نستطيع أف نتساءؿ عما إذا كاف لمسمطات في الدكلة المعتمد لدييا البعثة الفمسطينية أف 

تفتح الحقيبة الدبمكماسية عند الشؾ في أنيا تحتكم عمى ممنكعات مثؿ القنابؿ أك الحشيش أك 
األفيكف؟ لئلجابة عمى ذلؾ نقكؿ بأنو في حاالت كثيرة تـ فتح الحقيبة الدبمكماسية لدكؿ مختمفة ببذف 

 المصمحة الناتجة عف عبلقات ءأك بدكف إذف، ككجد في بعض الحقائب بعض المحظكرات، كفي ضك
دبمكماسية مستقرة، نستطيع القكؿ أنو ال يجكز فتح الحقيبة الدبمكماسية أك حتى حجزىا إال إذا تكفرت 
أدلة قكية ككاضحة تدؿ عمى كجكد ما ىك محظكر فييا، كمف االفضؿ عندئذ الطمب مف رئيس البعثة 
أف يفتح ىك بنفسة الحقيبة مع عرض األدلة عمى كجكد محظكرات فييا، كفي ذلؾ تخفيؼ ألم تكتر 

. (3)بفي العبلقات مف شأنو أف يحدث ليذا السب
     كقد تكفمت فمسطيف لمبعثات األجنبية حرية الحركة كاالتصاؿ الداخمي كالخارجي دكف أم إزعاج 

أك تعطيؿ لعمؿ أفراد البعثة الضيكؼ حسب االتفاقيات الدكلية كاتفاقية فيينا، كمف باب التعامؿ 
 .(4)بالمثؿ

المطمب الرابع 
انحصاوت انشخصيت نهمبعوث انفهسطيىي في انقاوون انذوني 

                                                 
.12ّ،جٗظٍِٓكنٌه1961ُِْؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسُؼحّ(ك٤٤٘ح)ٖٓجضلحه٤س26جُٔحوز-1

.120–118و٣دػٌح١ٝ،وُٝسكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،ص-2

ٝ؛1981ّ،ٓإْٓسجٍُْحُس،ذ٤ٍٝش،1،ؽ155-154صْالّٓوحٌٗسذحُوحٕٗٞجُى٢ُٝجُكى٣ع،إلجُُق٢ِ٤،ٝٛرس،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢ج-3

.72صْالّ،إلأذٍَٞٛز،ٓكٔى،جُؼالهحشجُى٤ُٝسك٢ج

ك٢ٓوحذِسٓغٌك٤نجُ٘طشسجُٓل٤ٍجُلِٓط٢٘٤جُٓحذنُىٟجُٓؼٞو٣س؛ٝك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفٓٓإٍٝجُؼالهحشجُى٤ُٝسجُلِٓط٢٘٤-4

–8-25ك٢َٝجٌزجُهحٌؾ٤سجُلِٓط٤٘٤سك٢هحٌزأ٤ًٍٓحجُؿ٘ٞذ٤س؛ٝٓوحذِسٓغٓٓإٍٝجُؼالهحشجُهحٌؾ٤سك٢جُٓلحٌزجألٌو٤ٗسذطح٣ٌم

2008ّ. 
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لممكظفيف الدبمكماسييف حصانتيـ "  منيا انو 14ـ في المادة 1928نصت اتفاقية ىافانا لعاـ 
.  (1)" كمقرىـ الخاص كالرسمي كممتمكاتيـ, التي تشمؿ أشخاصيـ 

الحصانة الشخصية، كالحصانة ): تشمؿ ىذه الحصانة عدة أقساـ مف الحصانات كىي
ـ تناكلت 1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ ( فيينا)، غير أف اتفاقية (القضائية، كالحصانة المالية

. الحصانة الشخصية عمى أساس أنيا القاعدة األساسية التي تمثؿ حصانة مكظفي البعثات الدبمكماسية
إف الحصانة الشخصية ألعضاء البعثة الدبمكماسية الفمسطينية تعني أنيـ ال يتعرضكف ألم 

صكرة مف صكر االعتقاؿ أك التعذيب أك القبض عمييـ في الدكلة الميضيفة؛ ألنيـ يتمتعكف بالحصانة 
المطمقة مف القضاء الجنائي في الدكلة المضيفة، فبل يخضعكف لمقكانيف الجنائية فييا ، كىذا معنى 

الحصانة لممبعكثيف الدبمكماسييف حيث يخضع المكاطف الفمسطيني العادم في الدكلة المضيفة لقكانيف 
. تمؾ الدكلة عمى عكس الممثؿ الدبمكماسي الذم يحمؿ الحصانة بيذا الخصكص

     كتضمف الحماية لمدبمكماسي الفمسطيني حتى لك مس برئيس الدكلة المضيفة كفي كافة الظركؼ، 
كال يمكف لمدكلة المضيفة اتخاذ أم اجراءات تمس بشخص الممثؿ الدبمكماسي الفمسطيني، غير أف 
الدكلة المضيفة يمكف أف تحفظ مصالحيا بطرد الدبمكماسي الفمسطيني أك تعمف أنو شخص غير 

. (2)مرغكب بو عمى أراضييا كبالتالي عميو مغادرة الدكلة المضيفة في الفتره الزمنية المحددة لو
كيعتمد تطبيؽ الحصانات الدبمكماسية عمى الجك العاـ السياسي في الدكلة المضيفة، كمدل 

ـ، 1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فيينا)استعداد تمؾ الدكلة عمى تطبيؽ ما التزمت بو في اتفاقية 
كغير ذلؾ مف االلتزامات القانكنية ضمف االتفاقية الخاصة بالدبمكماسية، كعمى سبيؿ المثاؿ فبف 
الكاليات المتحدة كدكلة، ال تتخذ إجراءات كافية كدائمة لحماية الدبمكماسييف عمى أراضييا خاصة 

 .(3)البعثات العربية، كبعثات الدكؿ الضعيفة
يجب عمى الدكلة المضيفة معاممة الدبمكماسييف  (فيينا)     أستطيع القكؿ أنو كبمكجب اتفاقية 

الفمسطينييف باحتراؼ يضمف ليـ كرامتيـ؛ ألنيا مف كرامة دكلتيـ فمسطيف، كيمكف القكؿ أيضان بأنو لـ 
نما  يعمف عف أم دبمكماسي فمسطيني غير مرغكب فيو في الدكلة المضيفة بسبب عمؿ جنائي كا 

. ألسباب سياسية في الغالب
لمعبلقات الدبمكماسية، فبف الدبمكماسييف الفمسطينييف تسرم عمييـ كغيرىـ  (فيينا)     كحسب اتفاقية 

مف الممثميف الدبمكماسييف األجانب الحصانة القضائية، كال يتخذ بحقيـ أية إجراءات قانكنية ميما كاف 
السبب أك الجريمة الجنائية، كقد يحصؿ اعتقاؿ لبعض الدبمكماسييف الفمسطينييف كلكف سرعاف ما يتـ 

إطبلؽ سراحيـ، كحادثة اعتقاؿ بعض الدبمكماسييف الفمسطينييف باليمف بتاريخ  

                                                 
.154ص,جُىذِٞٓح٤ْسجُٔؼحطٍزوٌجْسهح٤ٗٞٗس,ؿح١َقٖٓ,طرح٢٘٣ٌ-1

.12،جٗظٍِٓكنٌه1961ّْجضلحه٤ٚك٤٤٘حُِؼالهحشجُىذِٞٓح٤ْسُؼحّ-2

.124و٣دػٌح١ٝ،وُٝٚكِٓط٤ٖٝجُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْجُى٢ُٝ،ص-3
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ـ تدؿ عمى تقيد الدكؿ ببتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية حيث أمر النائب العاـ 2008- 19-8
. (1)اليمني ببطبلؽ سراح الدبمكماسييف الفمسطينييف

     كتشمؿ ىذه الحصانة أفراد البعثات األجنبية في فمسطيف كفؽ اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية، 
كقد أكد ذلؾ الدكتكر ماىر العطاكنة مف السفارة األردنية في مقابمة خاصة في مكتبة في السفارة في 

 .(2)راـ اهلل، ككذلؾ الدكتكر منجد الصالح مف كزارة الخارجية الفمسطينية
 
 

                                                 
 .2008ّ-8-19كح٣ىػرىجُؿٞجوٗحتدجُٓل٤ٍجُلِٓط٢٘٤ذح٤ُٖٔ،ٖٓنالٍكؼحت٤سجُؿ٣ٍُزذطح٣ٌم-1

.2008ّ-8-24ّ؛ٓوحذِسجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم2008-8-25؛ٓوحذِسجُىًطٌٞٓحٍٛجُؼطحٝٗسذطح٣ٌم12جضلحه٤سك٤٤٘حِٓكنٌهْ-2
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 المطمب الاامس
حصانة المبعوث الدبموماسي وفق فكرة المجامالت الدولية في القانون 

بينت في المطمب الرابع مف ىذا المبحث أف أعضاء السمؾ الدبمكماسي الذيف يشغمكف 
درجات دبمكماسية، كرئيس البعثة كالمستشاريف كالسكرتيريف كالممحقيف يتمتعكف بكافة الحصانات 

كاالمتيازات الدبمكماسية، كىنا سكؼ أبحث الحصانات كاالمتيازات الخاصة بأفراد عائبلت المبعكثيف 
. مف أىؿ بيتيـ

لمعبلقات الدبمكماسية فئات األشخاص الذيف يتمتعكف بالحصانات  (فيينا)كقد قررت اتفاقيو 
: كاالمتيازات الدبمكماسية كتقسـ إلى قسميف

 
. أفراد عائالت المبعوثين الفمسطينيين الذين ال يحممون جنسية الدولة المضيفة: أوالً 

      كىـ ىنا يتمتعكف بكافة الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا أعضاء البعثة الفمسطينية، كىذا ما 
يتمتع أفراد أسرة "  كالتي تقكؿ 37لمعبلقات الدبمكماسية في البند األكؿ مف المادة  (فيينا)أكدتو اتفاقية 

المبعكث الدبمكماسي مف أىؿ بيتو، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا، باالمتيازات 
 . (1) "36 – 29كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 

أما عائبلت المكظفيف كاإلدارييف كالفنييف مف أىؿ بيتيـ فيـ يتمتعكف بالحصانات الشخصية 
لمعبلقات  (فيينا) مف اتفاقية 35 – 29كالقضائية كاإلعفاءات المالية المنصكص عمييا في المكاد مف 

. ـ إذا لـ يككنكا مف رعايا الدكلة المضيفة1961الدبمكماسية لعاـ 
 

 ًً . أفراد عائالت المبعوثين الفمسطينيين الذين يحممون جنسية الدولة المضيفة: ثانيًا
إذا سمحت الدكلة المضيفة ألحد رعاياىا أف يعمؿ في كظيفة دبمكماسية في البعثة الفمسطينية 
المكجكدة في إقميميا، فبف ىذا الشخص ال يتمتع بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كاممة، بؿ يتمتع 

فقط بالحصانة القضائية بالنسبة لؤلعماؿ الرسمية التي يقـك بيا مف خبلؿ كظيفتة، كيتمتع كذلؾ 
، كىذا ما أكدتو (الدكلو المضيفة )بالحصانات كاالمتيازات التي قد تكافؽ عمييا الدكلة المعتمد لدييا 

ال يتمتع : "  بالقكؿ38ـ في الفقرة األكلى مف المادة 1961لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  (فيينا)اتفاقية 
المبعكث الدبمكماسي، الذم يككف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، إال 
بالحصانة القضائية كبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى األعماؿ الرسمية التي يقـك بيا بمناسبة ممارسة 

(2)".كظائفو، كذلؾ ما لـ تمنحو الدكلة المعتمد لدييا امتيازات كحصانات إضافية
 

يمكف القكؿ بأف عائبلت المبعكثيف الفمسطينييف شأنيـ شأف المبعكثيف األجانب ألم دكلة 
ـ، مع كجكد فرؽ في مقدار 1961لعاـ  (فيينا)يتمتعكف بالحصانات المنصكص عمييا في اتفاقية 

                                                 
.(12)أٗظٍِٓكنٌهْ-1

(.12)أٗظٍِٓكنٌهْ-2
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الحصانات بيف مف يحممكف جنسية أك مف يككنكف مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا، أستطيع القكؿ بأف 
ـ بكؿ الحصانات مثؿ أم دكلة 1961لعاـ  (فيينا)أقارب المبعكث الفمسطيني يتمتعكف بمكجب اتفاقية 

. مستقمة أخرل
 (1)    كىذه الحصانات يتمتع بيا المبعكثيف األجانب لدل فمسطيف كفؽ اتفاقية فيينا لمعبلقات الدكلية 

. (2)كتـ تأكيد ذلؾ مف كزارة الخارجية الفمسطينية كالسفارة األردنية في راـ اهلل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.12أٗظٍِٓكنٌهْ-1

.2998ّ–8-25ّ؛ٝجنٍٟٓغجُىًطٌٞٓحٍٛجُؼطحٝٗسذطح٣ٌم2008–8–24ك٢ٓوحذِسٓغجُىًطٌٞٓ٘ؿىجُظحُفذطح٣ٌم-2
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الااتمة 
    أستطيع اآلف بعد االنتياء مف ىذه الدراسة أف أبيف النتائج المستخمصة منيا ككذلؾ المقترحات 

.  كالتكصيات
النتائج 

أكؿ مف عرؼ الدبمكماسية المتطكرة ىـ المسممكف، كالفقو اإلسبلمي عرؼ مفيـك الدبمكماسية : أكالن 
. كسبؽ التشريعات الحديثة في كثير مف األحكاـ المرتبطة بيا

الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ الدبمكماسية اإلسبلمية إال في قميؿ مف األمكر ؛ ألف : ثانيان 
ف كانت اعتمدت تشريعات الدبمكماسية الحديثة مرجعان كمصدران  الدبمكماسية الفمسطينية كا 

لدبمكماسيتيا كبسبب أف الدبمكماسية الحديثة أخذت مف نظيرتيا اإلسبلمية معظـ أحكاميا، فيما 
. متشابيتاف في معظـ األحكاـ كالتشريعات

مارس الفمسطينيكف الدبمكماسية مف خبلؿ مؤسساتو سياسيةو غير فمسطينية ككانت عربيةن قكميةن : ثالثان 
ثـ تطكر الكضع بعد ذلؾ كأنشئت مؤسساتو . ككاف تأثيرىـ الدبمكماسي قميبلن ال يكاد يذكر

فمسطينية كسياسية خالصة فمسطينيان مارسكا مف خبلليا الدبمكماسية بطريقة مستقمة خاصةن بعد 
. تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية

 (منظمة التحرير الفمسطينية)حصؿ الفمسطينيكف عمى حؽ التمثيؿ الدبمكماسي لدكلو فمسطيف : رابعان 
بعد معاناة كجحكد مف بعض الدكؿ ليذا الحؽ، خاصةن إسرائيؿ كالكاليات المتحده األميركية، كىذا 
بسبب الحالة الخاصة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني كىي عدـ قدرتو عمى فرض السيادة عمى 

. أرضو الفمسطينية
تنظر الدكؿ إلى الدبمكماسييف الفمسطينييف عمى أنيـ ضعفاء ليسكا كباقي الدبمكماسييف في : خامسان 

الدكؿ األخرل، كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد سيادةو لمفمسطينييف عمى أرضيـ، كمف تمؾ الدكؿ أمريكا 
. كأستراليا كبريطانيا حيث يكجد لمفمسطينييف مكتب إعبلمي كليس سفارة

صكرة الدبمكماسية في العصكر القديمة كقبؿ اإلسبلـ ىي صكرة البعثات المؤقتة، كلـ يكف : سادسان 
. يعرؼ البشر الدبمكماسية الدائمة بعد

 يمارس الدبمكماسية المؤقتة كلـ يمارس الدبمكماسية الدائمة؛ ألنيا لـ تكف – - كاف الرسكؿ: سابعان 
أف أخذ بعض ما ىك معمكؿ بو في العبلقات -  –مكجكدة في ذلؾ الكقت، كقد سبؽ لمنبي 

. الدبمكماسية بيف الدكؿ كالتي لـ تخالؼ الشريعة اإلسبلمية
الحصانة الدبمكماسية في العصر القديـ لـ تكف كاضحة المعالـ، كجاء اإلسبلـ ككضع األسس : ثامنان 

. الكاضحة ليذة الحصانة
إقامة منظمة التحرير العبلقات الدبمكماسية مع الدكؿ غير اإلسبلمية ينسجـ مع الدبمكماسية : تاسعان 

.  اإلسبلمية التي ال تمنع مثؿ ىذة العبلقات، ما دامت ال تخالؼ أىداؼ الدبمكماسية اإلسبلمية
: خالفت الدبمكماسية الفمسطينية الدبمكماسية اإلسبلمية في نقطتيف: عاشران 
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النقطة األكلى تتعمؽ باألكلكيات كاألىداؼ، كىي أف الدبمكماسية اإلسبلمية مف أكلكياتيا كأىدافيا _ 
الدعكة إلى اإلسبلـ أك ما يعرؼ اليـك بالتبادؿ الثقافي، كىذا ما لـ تمارسو أك تدعك لو 

. الدبمكماسية الفمسطينية
النقطة الثانية فيما يتعمؽ بالمصادر التي تستمد منيا الدبمكماسية أحكاميا، فالدبمكماسية اإلسبلمية _ 

مصدرىا القرآف كالسنة كالمصادر التبعية األخرل، كالدبمكماسية الفمسطينية مصدرىا القانكف 
. الدكلي العاـ كاالتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا عند الدكؿ كالمنظمات الدكلية

ىناؾ خمؿ في بعض جكانب تطبيؽ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مثؿ بقاء بعض : الحادم عشر
 سنة عمى سبيؿ المثاؿ ال حصر 28 أك 20السفراء في كظائفيـ لسنكات طكيمة قد تمتد إلى 

 سنة في منصبو قبؿ أف 25السفير الفمسطيني في إيطاليا السيد نمر حماد مكث أكثر مف 
 سنة 22ينتقؿ إلى عمؿ آخر، كالسيد كجيو القاسـ سفير فمسطيف في المغرب مكث أكثر مف 

. قبؿ أف ينتقؿ إلى عمؿ آخر
ىناؾ تقصير في إيجاد أكاديميات دبمكماسية لتعميـ كتدريب طكاقـ العمؿ الدبمكماسي : الثاني عشر

الفمسطيني، كىناؾ تقصير في تكثيؽ العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني كما يجب، مما انعكس سمبان 
. عمى كفاءة كأداء الدبمكماسي الفمسطيني
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المالحق  
 (1)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 من محمد رسول اهلل إلى النجاشي األصحم ممك الحبشة
 

أسمـ أنت، فبني أحمد إليؾ اهلل الذم ال إلو إال ىك، الممؾ القدكس، السبلـ، المؤمف، المييمف، كأشيد 
أف عيسى بف مريـ ركح اهلل ككممتو، ألقاىا إلى مريـ البتكؿ الطيبة الحصينة، فحممت بعيسى،فخمقو اهلل 

 .مف ركحو كنفخو، كما خمؽ آدـ بيده كنفخو
     إني أدعكؾ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو، كالمكاالة لو عمى طاعتو، كأف تتبعني كتؤمف بالذم 

 .جاءني، فبني رسكؿ اهلل
     كقد بعثت إليؾ ابف عمي جعفران، كنفران معو مف المسمميف، فبذا جاءؾ، فاقرىـ، كدع التجبر، فبني 

  (1) .أدعكؾ كجنكدؾ إلى اهلل، فقد بمغت، كنصحت، فاقبمكا نصيحتي
 
 

 
 
 
 

 *:الاتم النبوي
اهلل  

محمد 
 رسول

 
 
 
 
 

                                                 
.54–53ص––؛نطحخٓكٔىش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر81٢،ص3جذًٖػ٤ٍ،جُرىج٣سٝجُٜ٘ح٣س،ؼ-1

.ٌْْجُهطْٖٓضظ٤ْٔجُرحقعُِطٞػ٤فكوؾ*
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 (2)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 من محمد النبي إلى النجاشي أصحمة عظيم الحبشة

 
     سبلـ عمى مف اتبع اليدل كآمف باهلل كرسكلو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، لـ يتخذ 

 .صاحبة كال كلدان، كأف محمدان عبده كرسكلو
ڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچٹٹڈ: " كأدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، فبني رسكؿ اهلل أسمـ تسمـ

فبف أبيت فعميؾ إثـ النصارل  (1)" ڈڌڌڈڈڍڍڇڎڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڎ
  .(2) مف قكمؾ

 
 

 *: الاتم النبوي
اهلل  

محمد 
 رسول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.64آ٣س،ٌْٞزآٍػٍٔجٕ-1

.357،ص--؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر80٢،ص3جذًٖػ٤ٍ،جُرىج٣سٝجُٜ٘ح٣س،ؼ-2
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 (3)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 من محمد عبد اهلل ورسولو إلى ىرقل عظيم الروم 

 
 .     سبلـ عمى مف اتبع اليدل

 
فبني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، أسمـ تسمـ يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف، فبف تكليت فعميؾ إثـ :      أما بعد
ڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇٹٹڈ. " األريسييف

. (2()1) " ڈڌڌڈڈڍڍڇڎڎ
 
 
 

 *:الاتم النبوي 
اهلل  

محمد 
 رسول

 
 

 
 
 
 

                                                 
 .64ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،آ٣س-1

،2؛جذٖجألغ٤ٍ،جٌُحَٓك٢جُطح٣ٌم،ؼ293–292،ص؛نطحخٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر365٢،ص4جذًٖػ٤ٍ،جُرىج٣سٝجُٜ٘ح٣س،ؼ-2

 .144ص
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 (4)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 من محمد رسول اهلل إلى المقوقس عظيم القبط 
 

:  سبلـ عمى مف اتبع اليدل أما بعد
"  (1) :     فبني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، أسمـ تسمـ يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف، فبف تكليت فعميؾ إثـ القبط

ڌڌڈڈڎڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڎٹٹڈ

  .(2)" ڈڍڍڇ
 
 
 

 *: الاتم النبوي 
اهلل  

محمد 
 رسول 

 
 
 
 
 
 

                                                 
.331،صءجُ٘ر٢ج؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْل272ٍ،ص4جذًٖػ٤ٍ،جُرىج٣سٝجُٜ٘ح٣س،ؼ-1

.64ٌْٞزآٍػٍٔجٕ،آ٣س-2
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 (5)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 مف محمد رسكؿ اهلل إلى ىكذة بف عمى 
     سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كاعمـ أف ديني سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر، فأسمـ تسمـ، 

 .( 1)كأجعؿ لؾ ما تحت يديؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *:الاتم النبوي 
اهلل 

محمد 
 رسول

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .357،ص؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر379٢،ص6جُوِوش٘ى١،طرفجألػش٠،ؼ1
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 (6)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 من محمد رسول اهلل إلى المنذر بن ساوى 
: سبلـ عمى مف اتبع اليدل أما بعد

      فبني أدعكؾ إلى اإلسبلـ، فأسمـ تسمـ، يجعؿ اهلل لؾ ما تحت يديؾ، كاعمـ أف ديني سيظير إلى 
 (.1)منتيى الخؼ كالحافر 

 
 
 
 

 *: الاتم النبوي 
اهلل  

محمد 
 رسول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر1960ّ٢وجٌطحوٌ،،،ذ٤ٍٝش276،ص1جُطروحشجٌُرٍٟ،ؼٓكٔىذْٖؼى،جذْٖؼى،-1

 .605–604ص
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 (7)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 من محمد رسول اهلل إلى كسرى عظيم فارس 
     سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كآمف باهلل كرسكلو، كشيد أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل إلى 

 (. 1 )الناس كافة، لينذر مف كاف حيان، فبف أبيت فعميؾ إثـ المجكس
 
 
 
 
 

 *: الاتم النبوي 
اهلل  

محمد 
 رسول

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .310–309،ص؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر17٢جذْٖالّ،أذٞػر٤ىجُوحْْ،جألٓٞجٍ،ص-1
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 (8)ممحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وىمدان  لى نعيم بن عبد كالل، وا   إلى الحارث بن عبد كالل، وا 
 .أما بعد ذلكـ، فبني أحمد إليكـ اهلل الذم ال إلو إال ىك

، فمقينا بالمدينة فبمغ ما أرسمتـ بو، كخبر ما  أما بعد، فبنو قد كقع بنا رسكلكـ منقمبنا مف أرض الرـك
قبمكـ، كأنبأنا ببسبلمكـ كقتمكـ المشركيف، كأف اهلل قد ىداكـ بيداه إف أصمحتـ كأطعتـ اهلل كرسكلو 

كصفيو، كما كتبو عمى - = كأقمتـ الصبلة كآتيتـ الزكاة كأعطيتـ مف المغانـ خمس اهلل كسيـ النبي
المؤمنيف مف الصدقة مف العقار عشر ما سقت العيف كسقت السماء، كعمى ما سقى الغرب نصؼ 

إف في اإلبؿ األربعيف ابنة لبكف، كفي كؿ أربعيف مف البقر بقرة، كفي كؿ ثبلثيف مف البقر تبيع : العشر
نيا فريضة اهلل التي فرض عمى  جذع أك جذعة، كفي كؿ أربعيف مف الغنـ سائمة كحدىا شاة، كا 

المؤمنيف في الصدقة، فمف زاد خيران فيك خير لو، كمف أدل ذلؾ كأشير إسبلمو كظاىر المؤمنيف عمى 
نو مف أسمـ مف  المشركيف فبنو مف المؤمنيف، لو ما ليـ، كعميو ما عمييـ، كلو ذمة اهلل كذمة رسكلو، كا 

لو ما ليـ كعميو ما عمييـ، كمف كاف عمى ييكديتو أك نصرانيتو : ييكدم أك نصراني فبنو مف المؤمنيف
فبنو ال يرد عنيا كعميو الجزية عمى كؿ حالـ ذكر أك أنثى حر أك عبد دينار كاؼ مف قيمة المعافر أك 

فبف لو ذمة اهلل كرسكلو،كمف منعو فبنو عدك هلل - - عكضو ثيابان، فمف أدل ذلؾ إلى رسكؿ اهلل
 .كلرسكلو
فبف رسكؿ اهلل محمدان النبي أرسؿ إلى زرعة ذم يزف أف إذا أتاكـ رسمي فأكصيكـ بيـ خيران، : أما بعد

معاذ بف جبؿ، كعبد اهلل بف زيد، كمالؾ بف عبادة، كعقبة بف نمر، كمالؾ بف مرة كاصحابيما، كأف 
ف أميرىـ معاذ بف جبؿ، فبل  اجمعكا ما عندكـ مف الصدقة كالجزية مف مخالفييـ كأبمغكىا رسمي، كا 

 .أما بعد فبف محمدان يشيد أف ال إلو إال اهلل، كأنو عبده كرسكلو. ينقمبف إال راضيان 
ثـ إف مالؾ بف مرة الرىاكم قد حدثني أنؾ أسممت مف أكؿ حمير، كقتمت المشركيف، فأبشر بخير، كال 

ف الصدقة ال تحؿ لمحمد كال ألىؿ - - تخكنكا، كال تخذلكا فبف رسكؿ اهلل ىك مكلى غنيكـ كفقيركـ، كا 
ف مالكان قد بمغ الخير كحفظ الغيب،  نما ىي زكاة يزكي بيا عمى فقراء المسمميف كابف السبيؿ، كا  بيتو، كا 
ني قد أرسمت إليكـ مف صالحي أىمي كأكلى دينيـ كأكلي عمميـ، كآمركـ بيـ خيران،  كأمبلكـ بو خير، كا 

 (1).فبنيـ منظكر إلييـ، كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 *: الاتم النبوي 

اهلل 
محمد 
 رسول

 
                                                 

 .737،739،ص؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر122٢–120،ص3جُطر١ٍ،ضح٣ٌمجألْٓٝجُِٔٞى،ؼ-1
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 (9)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 من محمد رسول اهلل 

إلى شرحبيؿ بف عبد كبلؿ، كالحارث بف عبد كبلؿ، كنعيـ بف عبد كبلؿ قيؿ ذم رعيف كمعافر 
 .كىمداف

أما بعد، فقد رجع رسكلكـ، كأعطيتـ مف المغانـ خمس اهلل كما كتب عمى المؤمنيف مف العشر مف 
العقار، ما سقت السماء أك كاف سيحان أك كاف بعبلن ففيو العشر إذا بمغت خمسة أكسؽ، كما سقى 

كفي كؿ مف اإلبؿ سائمة، شاة، إلى أف تبمغ . الرشاء كالدالية ففيو نصؼ عشر إذا بمغ خمسة أكسؽ
أربعان كعشريف، فبف زادت كاحدة عمى أربع كعشريف كففييا بنت مخاض، فبف لـ تكجد ابنة مخاض 

فابف لبكف ذكر، إلى أف تبمغ خمسان كثبلثيف فبف زادت كاحدة عمى خمسة كثبلثيف، ففييا ابنة لبكف إلى 
 إلى أف –طركقة الفحؿ - أف تبمغ خمسة ك أربعيف، فبف زادت كاحدة عمى خمسة كأربعيف، ففييا حقة

تبمغ ستيف ك فبف زادت كاحدة ففييا جذعة إلى أف تبمغ خمسان كسبعيف، فبف زادت كاحدة ففييا بنته 
فما زاد عف .  إلى أف تبمغ عشريف كمئة– طركقتا الفحؿ –لبكف، إلى أف تبمغ تسعيف، ففييا حقتاف 

 .عشريف كمائة، ففي كؿ أربعيف ابنة لبكف، كفي كؿ خمسيف حقة طركقة الفحؿ
كفي كؿ أربعيف شاة سائمة، شاة إلى أف تبمغ عشريف كمائة، فبف زادت كاحدة ففييا شاتاف، إلى أف 
 .تبمغ مائتيف، فبف زادت كاحدة، ففييا ثبلث شياه، إلى إف تبمغ مائة، فبف زادت ففي كؿ مائة، شاة

 .كال تؤخذ في الصدقة ىرمة كال عجفاء، كال ذات عكار، كال تيس الغنـ إال أف يشاء المصدؽ
كال يجمع بيف متفرؽ، كال يفرؽ بيف مجتمع الصدقة، كما أخذ مف الخميطيف فبنيما يراجعاف بالسكيو 
كليس في رقيؽ كال مزرقة كال عماليا شيء إذا كانت تؤدم صدقتيا مف العشر، كليس في عبد مسمـ 

الشرؾ كقتؿ النفس المؤمف بغير حؽ، كالفرار في : إف أكبر الكبائر عند اهلل يـك القيامة. كال فرسو شيء
. سبيؿ اهلل يـك الزحؼ، كعقكؽ الكالديف، كرمي المحصنات، كتعمـ السحر، كاكؿ الربا، كأكؿ ماؿ اليتيـ
ف العمرة الحج األصغر، كال يمس القرآف إال طاىر، كال طبلؽ قبؿ اإلمبلؾ، كال عتاؽ حتى يبتاع،  كا 

 .كال يصميف أحدكـ في ثكب كاحد عمى منكبو شيء منو
 . (1)إف مف اعتبط مؤمنان، قتمو عمى بينة، فبنو قكد إال أف يرضي أكلياء المقتكؿ

 *: الاتم النبوي 
اهلل 

محمد 
 رسول

 
                                                 

.890–886،ص؛نطحخ،ٓكٔٞوش٤ص،ْلٍجءجُ٘ر129٢–128،ص3جُطر١ٍ،ضح٣ٌمجألْٓٝجُِٔٞى،ؼ-1



 174 

 (10)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 كنعيـ بف عبد كبلؿ  (الصكاب شرحبيؿ)إلى الحارث كمسركح من محمد رسول اهلل 
 أنتـ ما آمنتـ باهلل كرسكلو، كأف اهلل كحده ال شريؾ لو، بعث مكسى بآياتو، كخمؽ عيسى (.1)     سمـ

 (.2) عزير ابف اهلل، كقالت النصارل اهلل ثالث ثبلثة، عيسى ابف اهلل: بكمماتو، قالت الييكد
 
 
 

 *: الاتم النبوي 
اهلل 

محمد 
 رسول

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ًٔحٌٝوشك٢جُٔظىٌ"ِْْ"ًِٔس-1

 .283–282،ص1جذْٖؼى،جُطروحشجٌُرٍٟ،ؼ-2
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 (11)ممحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 من محمد رسول اهلل، إلى جيفر وعبد ابني الجمندي 

     السبلـ عمى مف اتبع اليدل، أما بعد، فبني أدعككـ بدعاية اإلسبلـ، أسمما تسمما فبني رسكؿ اهلل 
نكما إف أقررتما باإلسبلـ كليتكما،  إلى الناس كافة، ألنذر مف كاف حيان كيحؽ القكؿ عمى الكافريف، كا 

ف أبيتما أف تقرا باإلسبلـ، فبف ممككما زائؿ، كخيمي تحؿ بساحتكما، كتظير نبكتي عمى ممككما  ( 1).كا 
 
 
 

 *:الاتم النبوي 
اهلل 

محمد 
 رسول 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 380،ص6جُوِوش٘ى١،طرفجألػش٠،ؼ-1
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 (12)ممحق رقم 
 (1)م 1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام 

     إف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية، إذ تشير إلى أف شعكب جميع البمداف قد اعترفت منذ القدـ 
ذ تذكر مقاصد كمبادلء ميثاؽ األمـ المتحده بشأف المساكاة المطمقة  بمركز المبعكث الدبمكماسي، كا 

ذ تعتقد أف عقد اتفاقية  بيف الدكؿ، كصيانة السمـ كاألمف الدكلييف كتعزيز العبلقات الكدية بيف األمـ، كا 
دكلية لمعبلقات كاالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية يسيـ في إنماء العبلقات الدكلية بيف األمـ، رغـ 

 .اختبلؼ نظميا الدستكرية كاالجتماعية
ذ تدرؾ أف مقاصد ىذه االمتيازات كالحصانات ليس إفادة األفراد بؿ ضماف األداء الفعاؿ       كا 

ذ تؤكد ضركرة استمرار قكاعد القانكف الدكلي  لكظائؼ البعثات الدبمكماسية بكصفيا ممثمو لمدكؿ، كا 
 .الغربي في تنظيـ المسائؿ التي تنظميا صراحة أحكاـ ىذه االتفاقية

 : قد اتفقت عمى ما يمي
 ( 1)المادة 

 :يقصد مف ىذه االتفاقية التعابير التالية، المدلكالت ليا أدناه
 .الشخص الذم تكمفو الدكلة المعتمدة بالتصرؼ بيذه الصفة" رئيس البعثة " يقصد بتعابير 

 .رئيس البعثة، كمكظفك البعثة" أفراد البعثة " يقصد بتعبير 

المكظفكف الدبمكماسيكف، كالمكظفكف اإلداريكف، كالفنيكف كمستخدمك " مكظفك البعثة" يقصد بتعبير 
 .البعثة

 . مكظفك البعثة ذكك الصفة الدبمكماسية" المكظفكف الدبمكماسيكف " يقصد بتعبير 

 .مكظفك البعثة العاممكف في خدمتيا اإلدارية كالفنية" المكظفكف اإلداريكف كالفنيكف "  يقصد بتعبير 

مف يعمؿ في الخدمة المنزلية ألحد أفرد البعثة كال يككف مف "  يقصد بتعبير الخادـ الخاص 
 .مستخدمي الدكلة المعتمدة

المباني كأجزاء األبنية كاألراضي الممحقة بيا، بغض النظر عف " دار البعثة " يقصد بتعبير 
 .مالكيا، المستخدمة في أغراض البعثة، بما فييا رئيس البعثة

 
 ( 2)المادة 

 .تقاـ العبلقات الدبمكماسية كتنشأ البعثات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ
 (3)المادة 
 :تتألؼ أىـ كظائؼ البعثة الدبمكماسية مما يمي -1

                                                 
 .262–243؛ٓظرحـ،َج٣ىػر٤ىهللا،جُىذِٞٓح٤ْس،ص413–395ػ٢ِطحومأذ٤ٛٞق،جُوحٕٗٞجُىذِٞٓح٢ْ،ص-1
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 .تمثيؿ الدكلة المعتمدة في الدكلة المعتمد لدييا ( أ)

 حماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح رعاياىا في الدكلة المعتىمد لدييا ضمف الحدكد التي –ب 
 .يقرىا القانكف الدكلي

 .التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا- ج 
 استطبلع األحكاؿ كالتطكرات في الدكلة المعتمد لدييا بجميع الكسائؿ المشركعة كتقديـ –د 

 .التقارير البلزمة عنيا إلى حككمة الدكلة المعتمدة
نماء عبلقاتيما االقتصادية - ىػ  تعزيز العبلقات الكدية بيف الدكلة المعًتمدة كالدكلة المعتمد لدييا كا 

 .كالثقافية كالعممية
يحظر تفسير أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية عمى أنو يمنع البعثة الدبمكماسية مف مباشرة  -2

 .الكظائؼ القنصمية

 (4)المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمدة التأكيد مف قبكؿ الدكلة المعتمد لدييا لمشخص المزمع اعتماده  -1

 . رئيسان لممنشأة فييا

ال تمـز الدكلة المعتمد لدييا بأف تبدم لمدكلة المعتمدة األسباب التي قد تدعكىا لرفض قبكؿ  -2
 .الشخص المزمع تعيينو

 ( 5)المادة 
يجكز لمدكلة المعتمدة، بعد إرساليا اإلعبلف البلـز إلى الدكلة المعتمد لدييا المعنية، اعتماد رئيس 
البعثة أك انتداب أحد المكظفيف الدبمكماسييف، حسب الحالة، لدل عدة دكؿ، ما لـ تقـ إحدل 

 .الدكؿ المعتمد لدييا باالعتراض صراحة عمى ذلؾ

يجكز لمدكلة المعتمدة لرئيس بعثة لدل دكلة أك عدة دكؿ، أف تنشىء بعثة دبمكماسية برئاسة قائـ 
 .باألعماؿ مؤقت في كؿ دكلة ال يككف لرئيس البعثة فييا مقر دائـ

 .يجكز لرئيس البعثة أك ألم مكظؼ دبمكماسي فييا تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل أم منظمة دكلية

 (6)المادة 
يجكز لدكلتيف أك أكثر اعتماد شخص كاحد رئيس بعثة لدل أخرل، ما لـ تعترض الدكلة المعتمد لدييا 

 .عمى ذلؾ
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 (7)المادة 
كيجكز .  تعييف مكظفي البعثة بحرية11، 9 ك 8، 5: يجكز لمدكلة المعتمدة مع مراعاة أحكاـ المكاد

مكافاتيا . لمدكلة المعتمد لدييا أف تقضي في حالة الممحقيف العسكرييف أك البحرييف أك الجكييف
 .بأسمائيـ مقدمان لممكافقة عمييـ

 (8)المادة 
 . يجب مبدئيان أف يحمؿ المكظفكف الدبمكماسيكف جنسية الدكلة المعتمدة -1

ال يجكز تعييف مكظفيف دبمكماسييف ممف يحممكف جنسية الدكلة المعتمد لدييا إال برضاىا،  -2
 .كيجكز ليا سحب ىذا الرضا في أم كقت

يجكز لمدكلة المعتمد لدييا االحتفاظ بيذا الحؽ بالنسبة إلى مكاطني دكلة ثالثة ال يككنكف في  -3
 .الكقت نفسو مف مكاطني الدكلة المعتمدة

 (9)المادة 
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، في جميع األكقات كدكف بياف أسباب قرارىا، أف تيعمـ الدكلة  -1

المعتمدة أف رئيس البعثة أك أم مكظؼ دبمكماسي فييا شخص غير مرغكب فيو، أك أف أم 
كفي ىذه الحالة، تقـك الدكلة المعتمدة، حسب االقتضاء، إما . مكظؼ آخر فييا غير مقبكؿ

كيجكز إعبلف شخص ما غير مرغكب . باستدعاء الشخص المعني أك ببنياء خدمتو في البعثة
 .فيو أك غير مقبكؿ كصكلو إلى الدكلة المعتمد لدييا

يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، أف ترفض االعتراؼ بالشخص المعيف فردان في البعثة، إف رفضت  -2
الدكلة المعتمدة أك قصرت خبلؿ فترة معقكلة مف الزمف عف الكفاء بااللتزامات المترتبة عمييا 

 . مف ىذه المادة1بمكجب الفقرة 

 (10)المادة 
 :تعمف كزارة الخارجية لمدكلة المعتمد لدييا، أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، ما يمي -1

 .تعييف أفراد البعثة ككصكليـ كمغادرتيـ النيائية أك انتياء خدماتيـ في البعثة ( أ)

كصكؿ أم فرد مف أسرة أحد أفراد البعثة كمغادرتو النيائية، كحصكؿ أم نقص أك زيادة في - ب
 .عدد أفراد تمؾ األسرة حسب االقتضاء

كصكؿ الخدـ الخاصيف العامميف في خدمة األشخاص المشار إلييـ في البند أ مف ىذه الفقرة - ج
 .كمغادرتيـ النيائية، كتركيـ خدمة ىؤالء األشخاص عند االقتضاء
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تعييف كفصؿ األشخاص المقيميف في الدكلة المعتمد لدييا، كأفراد في البعثة أك كخدـ خاصيف - د
 .يحؽ ليـ التمتع باالمتيازات كالحصانات

 .يرسؿ كذلؾ عند اإلمكاف، إعبلف مسبؽ، بالكصكؿ أك المغادرة النيائية -2

 (11)المادة 
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، عند عدـ كجكد اتفاؽ صريح بشأف عدد أفراد البعثة اقتضاء  -1

االحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدكد ما تراه معقكالن كعاديان، مع مراعاه الظركؼ كاألحكاؿ 
 .السائدة في الدكلة المعتمد لدييا كحاجات البعثة المعنية

كيجكزكذلؾ لمدكلة المعتمد لدييا أف ترفض، ضمف ىذه الحدكد كبدكف تمييز، قبكؿ أم  -2
 .مكظفيف مف فئة معينة

 (12)المادة 
ال يجكز لمدكلة المعتمدة، بدكف رضا سابؽ مف الدكلة المعتمد لدييا، إنشاء مكاتب تككف جزءان مف 

 .البعثة في غير األماكف التي أنشئت فييا البعثة
 ( 13)المادة 
يعتبر رئيس البعثة متكليان كظيفتو في الدكلة المعتمد لدييا منذ تقديمو أكراؽ اعتماده، أك منذ  -1

إعبلنو لكصكلو كتقديـ صكرة طبؽ األصؿ عف أكراؽ اعتماده إلى كزارة خارجية تمؾ الدكلة أك 
أم كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، كذلؾ كفقان لما جرل عميو العمؿ في الدكلة المذككرة مع مراعاة 

 .كحدة التطبيؽ

يحدد ترتيب تقديـ أكراؽ االعتماد أك صكرة طبؽ األصؿ عنيا حسب تاريخ كساعة كصكؿ  -2
 .رئيس البعثة

 (14)المادة 
 :ينقسـ رؤساء البعثات إلى الفئات اآلتية -1

السفراء أك القاصدكف الرسكليكف المعتمدكف لدل رؤساء الدكؿ، المعتمدكف لدل رؤساء البعثات  - أ
 .اآلخريف ذكم الرتبة المماثمة

 . المندكبكف، كالكزراء المفكضكف كالقاصدكف الرسكليكف الككبلء المعتمدكف لدل رؤساء الدكؿ - ب

 .القائمكف باألعماؿ المعتمدكف لدل كزراء الخارجية - ت

 "اإلتيكيت" ال يجكز التمييز بيف رؤساء البعثات بسبب فئاتيـ، إال فيما يتعمؽ بحؽ التقدـ  -2
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 (15)المادة 
 .تتفؽ الدكؿ فيما بينيا عمى الفئة التي ينتمي إلييا رؤساء البعثات

 (16)المادة 
يرتب تقدـ رؤساء البعثات المنتميف لفئة كاحدة حسب تاريخ كساعة تكلييـ كظائفيـ بمقتضى  -1

 .13أحكاـ المادة 

 .ال يتأثر تقدـ رئيس البعثة بأية تعديبلت تتناكؿ أكراؽ اعتماده، كال يستتبع تغييران في فئتو -2

ال تخؿ أحكاـ ىذه المادة بأم عمؿ تجرم عميو الدكلة المعتىمد لدييا فيما يتعمؽ بتقدـ مندكبي  -3
 .الكرسي البابكم

 (17)المادة 
يقـك رئيس البعثة ببعبلف كزاره الخارجية أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، بترتيب تقدـ المكظفيف 

 .الدبمكماسييف بالبعثة
  

 (18)المادة 
 .تراعي كؿ دكلة اتباع إجراءات كاحده في مستقبؿ رؤساء البعثات المنتميف إلى فئة كاحدة

 (19)المادة 
تستند رئاسة البعثة مؤقتان إلى قائـ باألعماؿ مؤقت، إذا شغر منصب رئيس البعثة أك تعذر  -1

كيقـك رئيس، أك كزارة خارجية الدكلة المعتمدة إف تعذر عميو . عمى رئيس البعثة مباشرة كظائفو
ذلؾ، ببعبلف كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا باسـ القائـ 

 .باألعماؿ المؤقت

كيجكز لمدكلة المعتمدة، عند عدـ كجكد أم مكظؼ دبمكماسي لبعثتيا في الدكلة المعتمد لدييا،  -2
أف تعيف برضا ىذه الدكلة، أحد المكظفيف اإلدارييف كالفنييف لتكلي الشؤكف اإلدارية الجارية 

 .لمبعثة

 (20)المادة 
يحؽ لرئيس البعثة رفع عمـ الدكلة المعتمدة كشعارىا عمى دار البعثة، بما فييا منزؿ رئيس البعثة، 

 .كعمى كسائؿ نقمو
 (21)المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا إما أف تيسر، كفؽ قكانينيا، اقتناء الدار البلزمة في إقميميا  -1

 .لمدكلة المعتمدة، أك أف تساعد عمى الحصكؿ عمييا بأية طريقة أخرل
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كيجب عمييا كذلؾ أف تساعد البعثات، عند االقتضاء، عمى الحصكؿ عمى المساكف البلئقة  -2
 .ألفرادىا

 (22)المادة 
كال يجكز لمأمكرم الدكلة المعتمدة لدييا دخكليا إال برضا . تككف حرمة دار البعثة مصكنة -1

 .رئيس البعثة

يترتب عمى الدكلة المعتمد لدييا التزاـ خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة  -2
 .مف أم اقتحاـ أك ضرر، كمنع أم إخبلؿ بأمف البعثة أك مساس بكرامتيا

تيعفى دار البعثة كأثاثيا كأمكاليا األخرل المكجكدة فييا ككسائؿ النقؿ التابعة ليا مف إجراءات  -3
 .التفتيش أك االستيبلء أك الحجز أك التنفيذ

 (23)المادة 
تعفى الدكلة المعتمدة كيعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافؽ البعثة، المممككة أك المستاجرة، مف  -1

 . جميع الرسـك كالضرائب القكمية كاإلقميمية كالبمدية، ما لـ تكف مقابؿ خدمات معينة

ال يسرم اإلعفاء المنصكص عميو في ىذه المادة عمى تمؾ الرسـك كالضرائب الكاجبة   -2
 .كبمكجب قكانيف الدكلة المعتمد لدييا عمى المتعاقديف مع الدكلة المعتمدة أك مع رئيس البعثة

 (24)المادة 
 .تككف حرمة محفكظات البعثة ككثائقيا مصكنة دائمان أيان كاف مكانيا

 (25)المادة 
 .تقـك الدكلة المعتمد لدييا بتقديـ جميع التسييبلت البلزمة لمباشرة كظائؼ البعثة

 (26)المادة 
تكفؿ الدكلة المعتمد لدييا حرية االنتقاؿ كالسفر في إقميميا لجميع أفراد البعثة بشرط عدـ اإلخبلؿ 

 .بقكانينيا كأنظمتيا المتعمقة بالمناطؽ المحظكرة أك المنظـ دخكليا ألسباب تتعمؽ باألمف القكمي
 (27)المادة 
تجيز الدكلة المعتمد لدييا لمبعثة حرية االتصاؿ لجميع األغراض الرسمية، كتصكف ىذه  -1

كيجكز لمبعثة، عند اتصاليا بحككمة الدكلة المعتمدة كبعثاتيا كقنصمياتيا األخرل، . الحرية
أينما كجدت، أف تستخدـ جميع الكسائؿ المناسبة، بما في ذلؾ الرسؿ الدبمكماسيكف كالرسائؿ 

كال يجكز، مع ذلؾ، لمبعثة تركيب أك استخداـ جياز إرساؿ . المرسمة بالرمكز أك الشفرة
 .السمكي إال برضا الدكلة المعتمد لدييا
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كيقصد بالمراسبلت الرسمية جميع المراسبلت .  تككف حرمة المراسبلت الرسمية لمبعثة مصكنة -2
 .المتعمقة بالبعثة ككظائفيا

 .ال يجكز فتح الحقيبة الدبمكماسية أك حجزىا -3

يجب أف تحمؿ الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية عبلمات خارجية ظاىرة تبيف  -4
 .طبيعتيا، كال يجكزأف تحتكم إال الكثائؽ الدبمكماسية كالمكاد المعدة لبلستعماؿ الرسمي

تقـك الدكلة المعتمد لدييا بحماية الرسكؿ الدبمكماسي أثناء قيامو بكظيفتو، عمى أف يككف  -5
كيتمتع . مزكدان بكثيقة رسمية تبيف مركزه كعدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية
 .شخصو بالحصانة، كال يجكز إخضاعو ألية صكرة مف صكر القبض أك االعتقاؿ

كتسرم قي ىذه الحالة أيضان . يجكز لمدكلة المعتمدة أك لمبعثة تعييف رسكؿ دبمكماسي خاص -6
مف ىذه المادة، كينتيي سرياف الحصانات المذككرة فييا بقياـ ممثؿ ىذا  (5)أحكاـ الفقرة 

 .الرسكؿ بتسميـ الحقيبة الدبمكماسية المكجكدة في عيدتو إلى المرسؿ إليو

كيجكز أف ييعيد بالحقيبة الدبمكماسية إلى رباف إحدل الطائرات التجارية المقرر ىبكطيا في  -7
كيجب تزكيد ىذا الرباف بكثيقة رسمية تبيف عدد الطركد التي . أحد مكانئ الدخكؿ المباحة

كيجكز لمبعثة إيفاد أحد . تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية، كلكنو ال يعتبر رسكالن دبمكماسيان 
 .أفرادىا لتسمـ الحقيبة الدبمكماسية مف رباف الطائرة بصكرة حرة مباشرة

 (28)المادة 
تعفى الرسـك كالمصاريؼ التي تتقاضاىا البعثة أثناء قياميا بكاجباتيا الرسمية مف جميع الرسـك 

 .كالضرائب
 (29)المادة 

. تككف حرمة شخص المبعكث مصكنة، كال يجكز إخضاعو ألم صكرة مف صكر القبض أك االعتقاؿ
كيجب عمى الدكلة المعتمد لدييا معاممتو باالحتراـ البلئؽ كاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أم 

 .اعتداء عمى شخصو أك حريتو أك كرامتو
 (30)المادة 
يتمتع المنزؿ الخاص الذم يقطنو المبعكث الدبمكماسي بذات الحصانة كالحماية المتيف تتمتع  -1

 .بيما دار البعثة

تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو كمراسبلتو، كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة  -2
 .31 مف المادة 3
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 (31)المادة 
يتمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية فيما يتعمؽ بالقضاء الجنائي لمدكلة المعتمد  -1

 :لدييا، ككذلؾ فيما يتعمؽ بقضائيا المدني كاإلدارم إال في الحاالت التالية

الدعاكل العينية المتعمقة باألمكاؿ العقارية الخاصة القائمة في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا، ما لـ  - أ
 .تكف حيازتو ليا بالنيابة عف الدكلة المعتمدة الستخداميا في أغراض البعثة

الدعاكل المتعمقة بشؤكف اإلرث كالتركات كالتي يدخؿ فييا بكصفو منفذان أك مديران أك كريثان أك  - ب
 .مكصى لو، كذلؾ باألصالة عف نفسو ال بالنيابة عف الدكلة المعتمدة

الدعاكل المتعمقة بأم نشاط ميني أك تجارم يمارسو في الدكلة المعتمد لدييا خارج كظائفو  - ت
 .الرسمية

 .يتمتع المبعكث الدبمكماسي باإلعفاء مف أداء الشيادة  -2

 ال يجكز اتخاذ أية اجراءت تنفيذية إزاء المبعكث الدبمكماسي إال في الحاالت المنصكص  -3
 مف ىذه المادة كبشرط إمكاف اتخاذ تمؾ اإلجراءات 1عمييا في البنكد أ ك ب ك ج مف الفقرة 
 .دكف المساس بحرمة شخصو أك منزلو

إف تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية في الدكلة المعتمد لدييا ال يعفيو مف قضاء  -4
 .الدكلة المعتمدة

 (32)المادة 
يجكز لمدكلة المعتمدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية التي يتمتع بيا المبعكثكف  -1

 .37الدبمكماسيكف كاألشخاص المعتمدكف بيا بمكجب المادة 

 .يككف التنازؿ صريحان في جميع األحكاؿ -2

 إقامو 37ال يحؽ لممبعكث الدبمكماسي أك لمشخص المتمتع بالحصانة القضائية بمكجب المادة  -3
أم دعكل، كاالحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أم طمب عارض يتصؿ مباشرة 

 .بالطمب األصمي

إف التنازؿ عف الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعكل مدنية أك إدارية ال ينطكم عمى أية  -4
تنازؿ عف الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكـ، بؿ ال بد في ىذه الحالة األخيرة مف تنازؿ 

 .مستقؿ

 (33)المادة 
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يعفى المبعكث الدبمكماسي، بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الدكلة المعتمدة مف أحكاـ  -1
الضماف االجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكلة المعتمد لدييا، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ 

 . مف ىذه المادة3بأحكاـ الفقرة 

 مف ىذه المادة عمى الخدـ الخاصيف 1كذلؾ يسرم اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة  -2
 .العامميف في خدمة المبعكث الدبمكماسي كحده

 .إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك مف المقيميف فييا إقامة دائمة - أ

 ككانكا خاضعيف ألحكاـ الضماف االجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكلة المعتمدة أك في  - ب
 .أم دكلة أخرل

يجب عمى المبعكث الدبمكماسي الذم يستخدـ أشخاصان ال يسرم عمييـ اإلعفاء المنصكص  -3
 مف ىذه المادة، أف يراعي االلتزامات التي تفرضيا أحكاـ الضماف 2عميو في الفقرة 

 .االجتماعي عمى أرباب العمؿ

 مف ىذه المادة مف االشتراؾ االختيارم في 2ك1ال يمنع اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف  -4
 .الضماف االجتماعي السارم في الدكلة المعتمد لدييا إف أجازت مثؿ ىذا االشتراؾ

 ال تخؿ أحكاـ ىذه المادة باتفاقات الضماف االجتماعي الثنائية أك المتعددة كال تحكؿ دكف  -5
 .عقد مثميا في المستقبؿ

 (34)المادة 
يعفى المبعكث الدبمكماسي مف جميع الرسـك كالضرائب الشخصية أك العينية كالقكمية أك اإلقميمية أك 

 :البمدية باستثناء ما يمي
 . الضرائب غير المباشرة التي تدخؿ أمثاليا عادة في ثمف األمكاؿ أك الخدمات - أ

الرسـك كالضرائب المفركضة عمى األمكاؿ العقارية الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المعتمد  - ب
 .لدييا، ما لـ تكف في حيازتو بالنيابة عف الدكلة المعتمدة الستخداميا في أغراض البعثة

 4الضرائب التي تفرضيا الدكلة المعتمد لدييا عمى التركات، مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة  - ت
 .39مف المادة 

الرسـك كالضرائب المفركضة عمى الدخؿ الخاص الناشئ في الدكلة المعتمد لدييا كالضرائب  - ث
 .المفركضة عمى رؤكس األمكاؿ المستثمرة في المشركعات التجارية القائمة في تمؾ الدكلة

 .المصاريؼ المفركضة مقابؿ خدمات معينة - ج
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رسـك التسجيؿ كالتكثيؽ كالرىف العقارم كالدمغة كالرسـك القضائية بالنسبة إلى األمكاؿ  - ح
 .23العقارية، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادة 

 (35)المادة 
تقـك الدكلة المعتمد لدييا ببعفاء المبعكثيف الدبمكماسييف مف جميع أنكاع الخدمات الشخصية كالعامة، 

 .كمف االلتزامات كاألعباء العسكرية كالخضكع لتدبير االستيبلء كتقديـ التبرعات كتكفير السكف
 (36)المادة 
تقكـ الدكلة المعتمد لدييا، كفقان لما تسنو مف قكانيف كأنظمة، بالسماح بدخكؿ المكاد اآلتية  -1

عفائيا مف جميع الرسكـ الجمركية كالضرائب كالتكاليؼ األخرل غير تكاليؼ التخزيف كالنقؿ  كا 
 :كالخدمات المماثمة

 .المكاد المعدة الستعماؿ البعثة الرسمي - أ

المكاد المعدة لبلستعماؿ الخاص لممبعكث الدبمكماسي أك ألفراد أسرتو مف أىؿ بيتو، بما في  - ب
 .ذلؾ المكاد المعدة الستقراره

تعفى األمتعة الشخصية لممبعكث الدبمكماسي مف التفتيش، ما لـ تكجد أسباب تدعك إلى  -2
 مف ىذه المادة، 1االفتراض بأنيا تحتكم مكاد ال تشمؿ اإلعفاءات المنصكص عمييا في الفقرة 

أك مكاد يحظر القانكف استيرادىا أك تصديرىا، أك مكاد تخضع ألنظمة الحجر الصحي في 
كال يجكز إجراء التفتيش إال بحضكر المبعكث الدبمكماسي أك ممثمو . الدكلة المعتمد لدييا

 .المفكض

 (37)المادة 
يتمتع أفراد أسرة المبعكث الدبمكماسي مف أىؿ بيتو، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  -1

 .36 – 29لدييا، باالمتيازات كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 

يتمتع مكظفك البعثة مف اإلدارييف كالفنييف، ككذلؾ مف أسرىـ مف أىؿ بيتيـ، إف لـ يككنكا مف  -2
مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، باالمتيازات كالحصانات 

 شرط أف ال تمتد الحصانة المنصكص عمييا في الفقرة 35 – 29المنصكص عمييا في المكاد 
 فيما يتعمؽ بالقضاء المدني كاإلدارم لمدكلة المعتمد لدييا إلى األعماؿ التي 31 مف المادة 1

 1كيتمتعكف كذلؾ باالمتيازات المنصكص عمييا في الفقرة . يقكمكف بيا خارج نطاؽ كاجباتيـ
 . بالنسبة إلى المكاد التي يستكردكنيا أثناء أكؿ استقرار ليـ36مف المادة 
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يتمتع مستخدمك البعثة الذيف ليسكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة  -3
دائمة، بالحصانة بالنسبة إلى األعماؿ التي يقكمكف بيا أثناء أدائيـ كاجباتيـ، كباإلعفاء مف 
الرسـك كالضرائب فيما يتعمؽ بالمرتبات التي يتقاضكنيا لقاء خدمتيـ، كباإلعفاء المنصكص 

 .33عميو في المادة 

 يعفى الخدـ الخاصكف العاممكف لدل أفراد البعثة، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  -4
لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، مف الرسـك كالضرائب فيما يتعمؽ بالمرتبات التي 

كال يتمتعكف بغير ذلؾ مف االمتيازات كالحصانات إال بقدر ما تسمح . يتقاضكنيا لقاء خدماتيـ
بو الدكلة المعتمد لدييا، كيجب عمى ىذه الدكلة مع ذلؾ أف تتحرل في ممارسة كاليتيا بالنسبة 

 .إلى ىؤالء األشخاص، عدـ التدخؿ الزائد فيما يتعمؽ بأداء كظائؼ البعثة

 (38)المادة 
ال يتمتع المبعكث الدبمكماسي، الذم يككف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا  -1

إقامة دائمة، إال بالحصانة القضائية كبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى األعماؿ الرسمية التي 
يقـك بيا بمناسبة ممارسة كظائفو، كذلؾ ما لـ تمنحو الدكلة المعتمد لدييا امتيازات كحصانات 

 .إضافية

 ال يتمتع مكظفك البعثة اآلخركف كالخدـ الخاصكف الذيف يككنكف مف مكاطني الدكلة المعتمد  -2
لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، باالمتيازات كالحصانات إال بقدر ما تسمح بو الدكلة 

كيجب عمى ىذه الدكلة مع ذلؾ أف تتحرل في ممارسة كاليتيا بالنسبة إلى ىؤالء . المذككرة
 .األشخاص عدـ التدخؿ الزائد فيما يتعمؽ بأداء كظائؼ البعثة

 (39)المادة 
يجكز لصاحب الحؽ في االمتيازات كالحصانات أف يتمتع بيا منذ دخكلو إقميـ الدكلة المعتمد  -1

لدييا منصبو، أك منذ إعبلف تعيينو إلى كزارة الخارجية أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، إف 
 .كاف مكجكدان في إقميميا

تنتيي عادة امتيازات كحصانات كؿ شخص انتيت ميمتو، بمغادرتو الببلد، أك بعد انقضاء  -2
فترة معقكلة مف الزمف تمنح لو ليذا الغرض، كلكنيا تظؿ قائمة إلى ذلؾ الكقت، حتى في 

كتستمر الحصانة قائمة، مع ذلؾ، بالنسبة إلى األعماؿ التي يقـك بيا . حالة كجكد نزاع مسمح
 .ىذا الشخص أثناء أداء كظيفتو بكصفو أحد أفراد البعثة
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يستمر أفرد أسرة المتكفى مف أفراد البعثة في التمتع باالمتيازات كالحصانات التي يستحقكنيا  -3
 .حتى انقضاء فترة معقكلة مف الزمف ممنكحة لمغادرة الببلد

تسمح الدكلة المعتمد لدييا، إف تكفي أحد أفراد البعثة كلـ يكف مف مكاطنييا أك المقيميف فييا  -4
إقامة دائمة أك تكفي أحد أفراد أسرتو مف أىؿ بيتو، بسحب أمكاؿ المتكفي المنقكلة، باستثناء 

كال يجكز إجراء . أية أمكاؿ يككف قد اكتسبيا في الببلد كيككف تصديرىا محظكران كقت كفاتو
ضرائب التركات عمى األمكاؿ المنقكلة التي تككف مكجكدة في الدكلة المعتمد لدييا لمجرد 

 .كجكد المتكفي فييا بكصفو أحد أفراد البعثة أك أحد أفراد أسرتو

 (40)المادة 
تقـك الدكلة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية كغيرىا مف الحصانات التي يقتضييا  -1

ضماف المركر أك العكدة لكؿ مبعكث دبمكماسي يحمؿ جكازه سمة الزمة منيا، كيككف ماران 
ببقميميا أك مكجكدان فيو في طريقو إلى تكلي منصبو في دكلة أخرل أك في طريؽ العكدة إليو 

أك إلى ببلده، كيسرم ذات الحكـ عمى أم فرد مف أسرتو يككف متمتعان باالمتيازات كالحصانات 
 .كمسافران في صحبتو أك بمفرده لبللتحاؽ بو أك لمعكدة إلى ببلده

 مف ىذه المادة إعاقة 1ال يجكز لمدكلة الثالثة، في مثؿ الظركؼ المنصكص عمييا في الفقره  -2
 .مركر المكظفيف اإلدارييف كالفنييف أك المستخدميف في إحدل البعثات، كأفراد أسرىـ بأقاليميا

تقـك الدكلة الثالثة بمنح جميع أنكاع المراسبلت الرسمية المارة ببقميميا، بما فييا الرسائؿ  -3
. المرسمة بالرمكز أك الشيفرة، نفس الحرية كالحماية الممنكحتيف ليا في الدكلة المعتمد لدييا

ككذلؾ تمنح الرسؿ الدبمكماسييف الذيف تحمؿ جكازاتيـ السمات البلزمة، كالحقائب الدبمكماسية، 
 .أثناء المركر بأقاليميا، نفس الحصانة كالحماية المتيف يتعيف عمى الدكلة المعتمدة منحيما

 مف 3 ك2 ك 1تترتب كذلؾ عمى الدكلة الثالثة ذات االلتزامات المترتبة عمييا بمكجب الفقرات  -4
ىذه المادة، إف كانت القكة القاىرة ىي التي أكجدت في إقميميا األشخاص كالمراسبلت الرسمية 

 .كالحقائب الدبمكماسية المنصكص عنيا أك عمييا في تمؾ الفقرات عمى التكالي

 
 (41)المادة 
يجب عمى جميع المتمتعيف باالمتيازات كالحصانات، مع عدـ اإلخبلؿ بيا، احتراـ قكانيف  -1

 .الدكلة المعتمد لدييا كأنظمتيا، كيجب عمييـ كذلؾ عدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية
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 يجب في الدكلة المعتمد لدييا بشأف األعماؿ الرسمية، التي تسندىا الدكلة المعتمدة إلى  -2
البعثة، أف يجرم مع كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك عف طريقيا، أك مع أية كزارة أخرل 

 .يتفؽ عمييا

يجب أال تستخدـ دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع كظائؼ البعثة كما ىي مبينة في ىذه  -3
االتفاقية أك في غيرىا مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ، أك في أية اتفاقيات خاصة نافذة بيف 

 .الدكؿ المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا

 (42)المادة 
ال يجكز لممبعكث الدبمكماسي أف يمارس في الدكلة المعتمد لدييا أم نشاط ميني أك تجارم لمصمحتو 

 .الشخصية
 

 (43)المادة 
 :مف حاالت انتياء ميمة المبعكث الدبمكماسي ما يمي

 .إعبلف الدكلة المعتمدة لمدكلة المعتمد لدييا بانتياء ميمة المبعكث الدبمكماسي - أ

، 9 مف المادة 2 إعبلف الدكلة المعتمد لدييا لمدكلة المعتمدة برفضيا كفقان ألحكاـ الفقرة  - ب
 .االعتراؼ بالمبعكث الدبمكماسي فردان مف البعثة

 (44)المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا، حتى في حالة كجكد نزاع مسمح، منح التسييبلت البلزمة لتمكيف 

األجانب المتمتعيف باالمتيازات كالحصانات، كتمكيف أفراد أسرىـ أيان كانت جنسيتيـ، مف مغادرة إقميميا 
كيجب عمييا بصفة خاصة كعند االقتضاء، أف تضع تحت تصرفيـ كسائؿ . في أقرب كقت ممكف

 .النقؿ البلزمة لنقميـ كنقؿ أمكاليـ
 

 (45)المادة 
تراعى في حالة قطع العبلقات الدبمكماسية بيف دكلتيف أك االستدعاء المؤقت أك الدائـ إلحدل البعثات، 

 :األحكاـ التالية
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا، حتى في حالة كجكد نزاع مسمح، احتراـ كحماية دار البعثة،  - أ

 .ككذلؾ أمكاليا كمحفكظاتيا

يجكز لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحراسة دار البعثة، ككذلؾ أمكاليا كمحفكظاتيا، إلى دكلة ثالثة  - ب
 .تقبؿ بيا الدكلة المعتمد لدييا
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 يجكز لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحماية مصالحيا كمصالح مكاطنييا إلى دكلة ثالثة تقبؿ بيا  - ت
 .الدكلة المعتمد لدييا

 (46)المادة 
يجكز ألم دكلة معتمدة تطمب إلييا ذلؾ أية دكلة ثالثة غير ممثمة في الدكلة المعتمد لدييا، أف تتكلى 

 .مؤقتان، كبعد مكافقة ىذه األخيرة، حماية مصالح تمؾ الدكلة الثالثة كمصالح مككميا
 

 (47)المادة 
 .ال يجكز لمدكلة المعتمد لدييا التمييز بيف الدكؿ في تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية -1

 :كال يعتبر مع ذلؾ أف ىنالؾ أم تمييز -2

إذا طبقت الدكلة المعتمد لدييا أحد أحكاـ ىذه االتفاقية تطبيقان ضيقان يسبب تطبيقو المماثؿ  - أ
 .عمى بعثتيا في الدكلة المعتمدة

 .إذا تبادلت الدكؿ، بمقتضى العرؼ أك االتفاؽ، معاممو أفضؿ مما تتطمبو أحكاـ ىذه االتفاقية - ب

 (48)المادة 
تعرض ىذه االتفاقية لتكقيع جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة أك في إحدل الككاالت 

المتخصصة أك األطراؼ في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، كجميع الدكؿ األخرل التي 
 (أكتكبر) تشريف األكؿ 31تدعكىا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى أف تصبح طرفان فييا، كذلؾ حتى 

ـ في مقر األمـ المتحدة 1962 (مارس)ـ في كزارة الخارجية المركزية لمنمسا كبعدئذ حتى 1961
 .بنيكيكرؾ

 
 (49)المادة 

 .تخضع ىذه االتفاقية لمتصديؽ كتكدع كثائؽ التصديؽ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة
 
 

 (50)المادة 
تظؿ ىذه االتفاقية معركضة النضماـ جميع الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات األربع المنصكص عمييا 

 .كتكدع كثائؽ االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة. 48في المادة 
 

 ( 51)المادة 
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تنفذ ىذه االتفاقية في يكـ الثبلثيف مف تاريخ إيداع الكثيقة الثانية كالعشريف مف كثائؽ التصديؽ  -1
 .أك االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

كتنفذ ىذه االتفاقية، بالنسبة إلى كؿ دكلة تصدؽ عمييا أك تنضـ إلييا بعد إيداع الكثيقة الثانية  -2
كالعشريف مف كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، في اليكـ الثبلثيف مف إيداع كثيقة تصديقيا أك 

 .انضماميا

 (52)المادة 
ك 48ينيى األميف العاـ إلى جميع الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات األربع المنصكص عمييا في المادة 

 .50 ك49
 

 (53)المادة 
يكدع أصؿ ىذه االتفاقية، المحرر بخمس لغات الرسمية متساكية ىي االسبانية كاإلنجميزية كالركسية 
كالصينية كالفرنسية، لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، الذم يقـك ببرساؿ صكر مصدقة عنو إلى جميع 

 .48الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات األربع المنصكص عمييا في المادة 
كاثباتان لما تقدـ، قاـ المفكضكف الكاردة أسماؤىـ أدناه بتكقيع ىذه االتفاقية، بعد تقديـ تفكيضاتيـ التي 

 .كجدت مستكفية لمشكؿ حسب األصكؿ
 .عاـ ألؼ كتسعمائة ككاحد كستيف (إبريؿ)في اليـك الثامف عشر مف شير نيساف  (فيينا)حررت في 

 
  

 

 
 

 13ممحؽ رقـ

 
الميثاؽ الكطني الفمسطيني - منظمة التحرير الفمسطينية 

 
فمسطيف كطف الشعب العربي الفمسطيني، كىي جزء ال يتجزأ مف الكطف العربي الكبير : (1)المادة رقـ 

. كالشعب الفمسطيني جزء مف األمة العربية
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فمسطيف بحدكدىا التي كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني كحدة إقميمية ال تتجزأ : (2)المادة رقـ
 

الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ الشرعي في كطنو كيقرر مصيره بعد أف يتـ : (3)المادة 
. تحرير كطنو كفؽ مشيئتو كبمحض إرادتو كاختياره

 
الشخصية الفمسطينية صفة أصمية الزمة ال تزكؿ كىي مف اآلباء إلى األبناء كأف االحتبلؿ : (4)المادة

الصييكني كتشتيت الشعب العربي الفمسطيني نتيجة النكبات التي حمت بو ال يفقدانة شخصيتة كانتماءه 
. الفمسطيني كال ينفيانيا

 
الفمسطينيكف ىـ المكاطنكف العرب الذيف كانكا يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى عاـ : (5)المادة 
ـ سكاء مف أخرج منيا أك مف بقي فييا، ككؿ مف كلد ألب عربي فمسطيني بعد ىذا التاريخ 1947

. داخؿ فمسطيف أك خارجيا ىك فمسطيني
 

الييكد الذيف يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى بدء الغزك الصييكني ليا يعتبركف : (6)المادة 
. فمسطينييف

 
اإلنتماء الفمسطيني كاالرتباط المادم كالركحي كالتاريخي بفمسطيف حقائؽ ثابتة، كأف تنشئة :(7)المادة 

الفرد الفمسطيني تنشئة عربية ثكرية كاتخاذ كافة كسائؿ التكعية كالتثقيؼ لتعريؼ الفمسطيني بكطنة 
تعريفان ركحيان كماديان عميقان كتأىيمو لمنضاؿ كالكفاح المسمح كالتضحية بمالو كحياتو السترداد كطنو حتى 

. التحرير كاجب قكمي
 
 

المرحمة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ىي مرحمة الكفاح الكطني لتحريرفمسطيف كلذلؾ : (8)المادة
فبف التناقضات بيف القكل الكطنية ىي مف نكع التناقضات الثانكية التي يجب أف تتكقؼ لصالح 

التناقض األساسي فيما بيف الصييكنية كاالستعمار مف جية كبيف الشعب العربي الفمسطيني مف جية 
ثانية، كعمى ىذا األساس فبف الجماىير الفمسطينية سكاء مف كاف منيا في أرض الكطف أك في 

. المياجر تشكؿ منظمات كأفرادان جبية كطنية كاحدة تعمؿ السترداد فمسطيف كتحريرىا بالكفاح المسمح
 

الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف كىك بذلؾ استراتيجية كليس تكتيكان كيؤكد : (9)المادة
الشعب العربي الفمسطيني تصميمو المطمؽ كعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمح كالسير قدمان نحك 
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الثكرة الشعبية المسمحة لتحرير كطنو كالعكدة إليو كعف حقو في الحياة الطبيعية فيو كممارسة حؽ 
. مصيره فيو كالسيادة عميو

 
العمؿ الفدائي يمثؿ نكاة حرب التحرير الفمسطينية كىذا يقتضي تصعيده كشمكلو كحمايتو : (10)المادة

شراكيا في الثكرة الفمسطينية المسمحة  كتعبئة كافة الطاقات الجماىيرية كالعممية الفمسطينية كتنظيميا كا 
كتحقيؽ التبلحـ النضالي الكطني بيف مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني كبينيا كبيف الجماىير العربية 

. ضمانان الستمرار الثكرة كتصاعدىا كانتصارىا
 

. الكحدة الكطنية، كالتعبئة القكمية، كالتحرير: يككف الفمسطينيكف ثبلثة شعارات: (11)المادة
 

الشعب العربي الفمسطيني يؤمف بالكحدة العربية كلكي يؤدم دكره في تحقيقيا يجب عميو : (12)المادة
في ىذه المرحمة مف كفاحو الكطني أف يحافظ عمى شخصيتة الفمسطينية كمقكماتيا، كأف ينمي الكعي 

. بكجكدىا كأف يناىض أيان مف المشركعات التي مف شأنيا إذابتيا أك إضعافيا
 

الكحدة العربية كتحرير فمسطيف ىدفاف متكامبلف يييئ الكاحد منيا تحقيؽ اآلخر، فالكحدة : (13)المادة
العربية تؤدم لتحرير فمسطيف كتحرير فمسطيف يؤدم إلى الكحدة العربية كالعمؿ ليا يسير جنبان إلى 

. جنب
 

مصير األمة العربية، بؿ الكجكد العربي بذاتة رىف بمصير القضية الفمسطينية، كمف ىذا : (14)المادة
التربط ينطمؽ سعي األمة العربية كجيدىا لتحرير فمسطيف كيقـك شعب فمسطيف بدكره الطميعي لتحقيؽ 

. ىذا اليدؼ القكمي المقدس
 

تحرير فمسطيف مف ناحية عربية ىك كاجب قكمي لرد الغزك الصييكني كاإلمبريالية عف : (15)المادة
الكطف العربي الكبير كتصفية الكجكد الصييكني في فمسطيف، كتقع مسؤكلياتو كاممة عمى األمة العربية 

. شعكبان كحككمات كفي طميعتيا الشعب الفمسطيني
كمف أجؿ ذلؾ فبف عمى األمة العربية أف تعبئ جميع الطاقات العسكرية كالبشرية كالمادية كالركحية 
لممساىمة مساىمة فعالة مع الشعب الفمسطيني في تحرير فمسطيف، كعمييا بصكرة خاصة في مرحمة 

الثكرة الفمسطينية المسمحة القائمة اآلف أف تبذؿ كتقدـ لمشعب الفمسطيني كؿ العكف ككؿ التأييد المادم 
كالبشرم كتكفر لو كؿ الكسائؿ كالفرص الكفيمة بتمكينو مف االستمرار لمقياـ بدكره الطميعي في متابعة 

. الثكرة المسمحة حتى تحرير كطنو
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تحريرفمسطيف، مف ناحية ركحية، يييئ لمببلد المقدسة جكان مف الطمأنينة كالسكينة تصاف :(16)المادة
. في ظبللو جميع المقدسات الدينية

 
تحرير فمسطيف، مف الناحية اإلنسانية، يعيد إلى اإلنساف الفمسطيني كرامتو كعزتو كحريتو : (17)المادة

. في العالـ
 

تحرير فمسطيف، مف ناحية دكلية، ىك عمؿ دفاعي تقتضية ضركرات الدفاع عف النفس، : (18)المادة
مف أجؿ ذلؾ فبف الشعب الفمسطيني الراغب في مصادقة جميع شعكب األرض يتطمع إلى تأييد الدكؿ 
قرار األمف كالسبلـ في ربكعيا،  المحبة لمحرية كالعدؿ كالسبلـ إلعادة األكضاع الشرعية في فمسطيف كا 

. كتمكيف أىميا مف ممارسة السيادة الكطنية كالحرية القكمية
 

باطؿ مف أساسة ميما طاؿ الزمف  (إسرائيؿ)ـ كقياـ 1947تقسيـ فمسطيف الذم جرل عاـ : (19)المادة
لمغايرتو لئلرادة الشعب الفمسطيني كحقو الطبيعي في كطنو كمناقضتو لممبادئ التي نص عمييا ميثاؽ 

. األمـ المتحدة كفي مقدمتيا حؽ تقرير المصير
 

ف دعكل الترابط : (20)المادة يعتبر باطبلن كؿ مف تصريح بمفكر كصؾ االنتداب كما ترتب عمييما كا 
التاريخيو أك الركحية بيف الييكد كفمسطيف ال تتفؽ مع حقائؽ التاريخ كال مع مقكمات الدكلة في 

ف الييكدية بكصفيا دينان سماكيان ليست قكمية ذات كجكد مستقؿ ككذلؾ فبف الييكد . مفيكميا الصحيح كا 
نما ىـ مكاطنكف في الدكؿ ينتمكف إلييا . ليسكا شعبان كاحدان لو شخصيتو المستقمة كا 

 
الشعب العربي الفمسطيني، معبران عف ذاتو بالثكرة الفمسطينية المسمحة يرفض كؿ الحمكؿ : (21)المادة

البديمة عف تحرير فمسطيف تحريران كامبلن كيرفض كؿ المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفمسطينية 
. أك تدكيميا

 
الصييكنية حركة سياسية مرتبطة ارتباطان عنصريان باإلمبريالية العالمية كمعادية لجميع : (22)المادة

حركات التحرر كالتقدـ في العالـ كىي حركة عنصرية تعصبية في تككينيا، عدكانية تكسعية استيطانية 
ف إسرائيؿ ىي أداة الحركة الصييكنية كقاعدة بشرية جغرافية  في اىدافيا، كفاشية نازية في كسائميا، كا 
لئلمبريالية العالمية كنقطة ارتكاز ككثكب ليا في قمب الكطف العربي لضرب أماني األمة العربية في 

. التحرير كالكحدة كالتقدـ
مصدر دائـ لتيديد السبلـ في الشرؽ األكسط كالعالـ أجمع، كلما كاف تحرير فمسطيف  (إسرائيؿ)إف 

يقضي عمى الكجكد الصييكني كاإلمبريالي فييا كيؤدم إلى استتباب األمف لذلؾ فبف الشعب الفمسطيني 
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يتطمع إلى نصرة جميع أحرار العالـ كقكل الخير كالتقدـ كالسبلـ فيو كيناشدىـ جميعان عمى اختبلؼ 
. ميكليـ كاتجاىاتيـ تقديـ كؿ العكف كالتأييد لو في نضالو العادؿ المشركع في تحرير الكطف

 
دكاعي األمف كالسمـ كمقتضيات الحؽ كالعدؿ تتطمب مف الدكؿ جميعان، حفظان لعبلقات : (23)المادة

الصداقة بيف الشعكب كاستبقاء لكالء المكاطنيف ألكطانيـ أف تعتبر الصييكنية حركة غير مشركعة 
. كتحـر كجكدىا كنشاطيا

يؤمف الشعب العربي الفمسطيني بمبادئ العدؿ كالحرية كالسيادة كتقرير المصير كالكرامة : (24)المادة
. اإلنسانية كحؽ الشعكب في ممارستيا

 
تحقيقان ألىداؼ ىذا الميثاؽ تقكـ منظمة التحرير الفمسطينية بدكرىا الكامؿ في تحرير : (25)المادة

. فمسطيف
 

منظمة التحرير الممثمة لقكل الثكرة الفمسطينية في نضالة مف أجؿ استرداد كطنو كتحريره : (26)المادة
كالعكدة إليو، كممارسة حؽ تقرير مصيره فيو، في جميع المياديف العسكرية كالسياسية كالمالية كسائر ما 

. تتطمبو قضية فمسطيف عمى الصعيديف العربي كالدكلي
 

تتعاكف منظمة التحرير الفمسطينية مع جميع الدكؿ العربية كؿ حسب إمكانياتيا كتمتـز : (27)المادة
. الحياد فيما بينيا في ضكء معركة التحرير كعمى أساس ذلؾ، ال تتدخؿ في الشؤكف ألية دكلة عربية

 
ستقبلليتيا كيرفض كؿ أنكاع : (28)المادة يؤكد الشعب العربي الفمسطيني أصالة ثكرتو الكطنية كا 

. التدخؿ كالكصاية كالتبعية
 

الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ األكؿ كاألصيؿ في تحرير كاسترداد كطنو : (29)المادة
كيحدد مكقفو مف كافة الدكؿ كالقكل عمى أساس مكاقفيا مف قضيتو كمدل دعميا لو في ثكرتو لتحقيؽ 

. أىدافو
 

المقاتمكف كحممة السبلح في معركة التحرير ىـ نكاة الجيش الشعبي الذم سيككف الدرع : (30)المادة
. الكاقي لمكتسبات الشعب العربي الفمسطيني

 
. يككف ليذه المنظمة عمـ كقسـ كنشيد كيقرر ذلؾ كمو بمكجب نظاـ خاص: (31)المادة
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يمحؽ بيذا الميثاؽ نظاـ يعرؼ بالنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية تحدد فيو : (32)المادة 
كيفية تشكيؿ المنظمة كىيئتيا كمؤسساتيا كاختصاصات كؿ منيا كجميع ما تقتضيو الكاجبات الممقاة 

. عمييا بمكجب ىذا الميثاؽ
 

ال يعدؿ ىذا الميثاؽ إال بأكثرية ثمثي مجمكع أعضاء المجمس الكطني لمنظمة التحرير : (33)الماده
 (.1)الفمسطينية في جمسة خاصة يدعى إلييا مف أجؿ ىذا الغرض 

  

 

                                                 
.59-56ج٣ٍُٔح١ٝ،جُٔٓحٌجُطح٣ٌه٢ُِ٘ؼحٍجُٞؽ٢٘جُلِٓط٢٘٤نالٍجُوٍٕجُؼش٣ٍٖ،ص--1



 196 

فهرس اآليات القرآنية حسب ترتيبها في القرآن الكريم  

اسـ 
السكرة 

رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية القرآنية 

 92 120  ڈ   ٹپ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱڈجُروٍز
 106 144 ڈېڭٜےےۓۓڭٛہہہٛٚہٹۀۀٹڱڱںںڻڻڈالبقرة 
 28 256  ڈىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ٤ڈ ةالبقر
آؿ 

عمراف 
 105 28 ڈىئەئائائىىېېېېېٴۇۋۋۅۅىىڈ

آؿ 
 عمراف

ڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃچچچچڇڇڇڈ

  ڈڌڌڈڈڍڍڇڎڇڎ
64 167 

آؿ 
عمراف 

 35 109  ڈپٹٹٹٹپٱڦڦڦڦپپڈ

آٍ

ػٍٔجٕ

 92,97 139 ڈٜٚٛےےۓۓڭڭڭڈ

آٍ

ػٍٔجٕ

 59 142 ڈ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ  پڈ

آل 
 عمران

 27 159  ڈ چ   ڦڦ ڦ ڤڈ

 وئ وئەئ  ەئ ائ ائ   ى ىې ې ې ې  ى ى ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ   ۉ  ڈ النساء 
 ڈ ۈئ ۆئ  ۆئ          ۇئ ۇئ  

58 105,35 

ڎڎڳڳڳڳڱڱڱڱںڌڇڇڑڑڇڇڍڍڌڈ النساء

  ڈڻٹٹۀۀہہہہٛڻں
83 36 

 35 105 ڈ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ        وئ ەئ  ەئ  ائ ائ ى    ى ې ېڈ النساء 
 97 141النساء 
 107،105 57 ٿٹٹٹٹڤڤٿڤڤڤٿٿڈالمائدة 
جحمجحجيثىثجتجثيتىتيبختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ٤ڈالمائدة 

 ڈ
51 105 

  35,108 67  ڈ ڎ    ڍڍ ڈ ڈ ڌ   ڌ ڎ ڎڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ  ڈ ةالمائد
 92 82 ڈائےےۓۓڭڭڭڭېڈزجُٔحتى

 األنعام 

 
 38  ڈ  ڌڇ  ڌ ڎ ڎ ڇ ڇڈ

 
35 

 63 51 ڈۇئۇئوئوئەئەئائائىىېۋۅۅىىېېېڈاألنعاـ 
 152, 143 5ڈٜٛېڈ التكبة
 6128،124ڈىئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېڈجُطٞذس
 143,149 8 ڈڃڃڃڃچچچچڤڤڤڦڦڦڦچچچڈ التكبة
 57 15-14 ڈٹٹٹڤٹڤٿٿٿٿڤٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڈ التكبة

خ  7 ڈچچڃڃڃچڤڦڦڦڦچ ئذٍج٤ْٛ
 63 94 ڈڤڤڤڤٿٿٿڈالحجر 

 35 64  ڈ  ىت يب خت حت جت يبىب مب خب  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئڈ النحل
 80 125 ڈٴۇۋۋۅېڭڭڭېېۉۉېڭےےۓۓٜہہہہٛٚٛڈالنحؿ 
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 106 1 ڈٿٿٿٹٹٿٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڤڤڈاإلسراء 
 149 44-43 ڈٹٹۀۀہہہہٜٛٚٛےےۓڈطو 
 57 39 ڈ ٹ ٹ  ٹ پ پ پ پڦ ڦ ڦ ڦ ٱڈ جُكؽ
ٱڦڦڦڦپپپپمئحئجئڈ٤٣ڈىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئڈالنكر 

ڃڃڃچچچڃٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچٿٿٿٿڤٹٹڤڤڤٹٹ

 ڈچ
27-29 136 

 1 45 -46  ڈ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ     ٿ  ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ  ٹ  ٹڈ جألقُجخ
 105 72  ڈۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىۋۅۅىىېېېېڈ جألقُجخ
 35 10  ڈ ې      ۋ ٴۇ ېڈ الحجرات
, 30,69,80 13 ڈ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڈ ڈڌ ڌ ڎ ڎ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ چڈ الحجرات

90,138, 
146 

 105 22  ڈڍٹٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڤڤٿٿٿٿڈالمجادلة 
 63 2-1  ڈ ۓ     ۓ  ے ے      ٜ ٛڈالمدثر 

 149 3- 1ڈٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹڈ عبس
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 فيرس األحاديث
 رقـ الصفحة الحديث

 71 خاتمان مف فضة كنقشو محمد رسكؿ اهلل- – اتخذ الرسكؿ 

ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه  150 اشكركا لمف أثنى عميكـ كا 

 150 اقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ إال الحدكد

 145 المسممكف عند شركطيـ إال شرط أحؿ حرامان أك حـر حبلالن 

إذا تبايعتـ بالعينة كأخذتـ اذناب البقر كرضيتـ بالزرع كتركتـ الجياد سمط اهلل عميكـ 
 .ذالن ال ينزعو حتى تعكدكا إلى دينكـ

58 

ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه  150 أنزلكا الناس منازليـ كا 

 36 عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعد عضكا عمييا بالنكاجذ

 64 فكاهلل لك كاف لؾ أحد ذىبان ما بمغ مد أحدىـ أك نصيفو

قد أذىب عنكـ عبية الجاىمية كفخرىا باآلباء مؤمف تقي كفاجر شقي كالناس آلدـ 
 .كآدـ مف تراب

146,155 

 154،145،97 كؿ شرط ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ كلك كاف مائة شرط

 154 كؿ صمح جائز إال صمح أحؿ حرامان أك حـر حبلالن 

 150 لك أف المطعـ بف عدم حي ثـ كممني في ىؤالء النتى لتركتيـ لو

 125، 32 لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت عنقكماأما كاهلل 

 خ مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

 58 كتركتـ الجياد سمط اهلل عميكـ ذالن ال ينزعو حتى ترجعكا إلى دينكـ
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فيرس األعالم 
 الصفحة االسم الرقم

 42 جبرائيؿ حداد -1

 70, 31 سييؿ بف عمرك بف شمس العامرم -2

 90 صمكئيؿ ىينتجتكف -3

 33 نعيـ بف عبد اهلل بف أسيد بف عكؼ القرشي العدكم -4

 33 ىشاـ بف العاص بف كائؿ السمي  -5

 3محمد بف الحسف الشيباني - 6

 3الماكردم - 7

 3ابف األزرؽ - 8

 3يعقكب بف إبراىيـ - 9

 3عمي بف محمد بف حسيف الفراء - 10
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