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 الشكر والتقدير

 

ـــــــــــــــ  الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي   وأصلي  لوال أن هدانا هللا، أحمد ربي وأشكر فضل  ونعمـ
  .، معلم البشرية، والهادي  لى النور)صلى هللا  لي  وسلم(وأسلم  لى سيدنا محمد 

من ساهم في  الكلمات التي يعبر بها  ن شكري وامتناني و ظيم تقـديري لكـأ ن لساني ليعجز أن يجد 
 .هذا العمأ المتواضع حتى يضيف قطرة في محيط العلم

ســــالة باإلشــــرا   لى هذه الر   اللدة والذي تفـــــــــــــــــــضــــأكتور محمد الشــــ  راســــة بفشــــرا  الدلقد تمت هذه الد  
ـــــــــــــــريم ، وكانالك ير من  لم  ووقت ، وجهده وأ طاني ـــــــــــــــي نصح  اً كـ رشاده، و طائ ، لتخرج هذه فـ ، وا 

مني  ظيم  ر، ل و سالة  لى الن  خروج هذه الر  الفـــضأ بعد هللا ب في أبهى صورة، والذي يرجع  لي  سالةالر  
 تقدير.ل  شكر واال  

م لة في  دارتها وجميع العاملين مموئأ العلم والعلماء،  ،القدس أبو ديسلجامعة  والشــــــــــــكر موصــــــــــــو  
ــــــــــا  ــــــــــا، لمـ ــــــــــسطين فيهـ قدمت  وتقدم  من برامج تعليمية راقية ومميزة ألبناء األمة العربية واإلسالمية ولفلـ

 .الغاليـة، موظفةً  لذلك كأ اإلمكانات والطاقات المتوفرة

فر )الممتحن الخارجي( د.احمد أبو جع قدير للدكتور الفاضــــــأكر والعرفان والت  وأتقدم بأســــــمى ليات الشــــــ  
ن  ليـسرني أن اسـتزي ،لي( د. شادي خاليلةوالدكتور )الممتحن الداخ د لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه، وا 

 .مـن  لمهمـا ومالحظاتهما القيمة

، بو ديسدريس بجامعة القدس أذتي الكرام أ ضـــــاء هيئة الت  وال يفوتني أن أتقدم بشـــــكري و رفاني ألســـــات
 المتواصأ.  وال الكرام  لى د مهم المعنوي  وأشكر األهأمـــــــن تسهيالت أ ناء الدراسة،  لي لمـــــــا قـــــــدموا

لى دورهم   وزارة الخارجية الفلسـطينيةمالء العاملين في كر الجزيأ إلخواني الز  أن أتقدم بالشـ   ال يفوتني 
 .راسةالمؤازر لي أ ناء   داد هذه الد  

 
 
 



 

 ج
 

  :ملخصال

فارة بلوماسية في فلسطين )السالحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع ات الد   موضوع تتناو  الدراسة
  وصيتها الدبلوماسية الفلسطينية وخص مؤسسًا دراست   لى تطور التجربة ،وذجًا(أنمالمصرية والتونسية 

ارات فوذلك  ن طريق استحضار نموذجين من الس   ،حليليتباع المنهج الوصفي الت  ا  وذلك من خال
اقي ن من حصانات وامتيازات تنطبق  لى بافارتن الس  اوما تتمتع ب  هات ،العربية لدى دولة فلسطين

 .مر بهاياسية التي توهأ هي كافية في ظأ األوضاع الس   ،ت والبع ات المعتمدة لدى فلسطينالسفارا

 ة أو ما بعدها،ما قبأ قيام السلط وتكمن مشكلة الدراسة بعدم نمطية التجربة الدبلوماسية الفلسطينية سواءً 
قة هذا  ضافة  لى قلة الدراسات الساب وأنعكاسات مظاهر الخصوصية الفلسطينية  لى تلك التجربة.

 وندرة المراجع في هذا الخصوص .

وتكمن أهمية البحث كون  طرق موضو ًا لم تتم الكتابة في  بشكأ اصولي و مأ  لى ربط الحاضر 
 منذ  رهاصاتها االولى .الدبلوماسي الفلسطيني مع تطور الدبلوماسية الفلسطينية 

هذا وقد قســــم الباحث هذه الدراســــة  لى فصــــأ تمهيدي مهد ب  طريق البحث من خال  التعريف بماهية 
الحصـــــــــانات واإلمتيازات الممنوحة للدبلوماســـــــــين وانوا ها في القانون الدولي ومن  م جعأ دراســـــــــت  في 

طين في االمم المتحدة في ضـــــــوء  الث فصـــــــو  كرس الفصـــــــأ األو  منها للمركز القانوني لدولة فلســـــــ
احكام القانوني الدولي  في حين خصــــص الفصــــأ ال اني لوســــس والقوا د المتبعة للبع ات الدبلوماســــية 

 م  .نتائج الدراســــة الميدانية )الســــفارة المصــــرية والتونســــية(المعتمدة لدى فلســــطين ، اما الفصــــأ ال الث 
اء يتعين  لى الدو  كافًة أن تقوم بفجر ن أهمها  أن  كادراســــــت  بمجمو ة من النتائج والتوصــــــيات  ىأنه

التعديالت التشـــريعية الالزمة لضـــمان توفير الحماية القانونية للمبعو ين الدبلوماســـيين في أ ناء النزا ات 
المسلحة، ويكون ذلك  بر تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصًا خاصة تفرض  قوبات مشددة ضد من 

يتعين يضًا ،  أ وسالمتها خال  العمليات العسكريةأو ينا  من أمنها  ،لوماسيةينتهك حرمة البع ات الدب
 لى لجنة القانون الدولي )التابعة للجمعية العامة لومم المتحدة( أن تدرج في جدو  أ مالها بندًا يتعلق 

هذا ببحماية المبعو ين الدبلوماســـــــــيين في أ ناء النزا ات المســـــــــلحة بهد  التوصـــــــــأ  لى اتفاقية  طارية 
 الخصوص.
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Immunities and privileges granted to diplomatic missions in the State of 

Palestine. 

By student: jamil Ali jamil mnuhanna  

Supervision: Dr. Mohammad Fahad shalaldeh  

Abstract 

The researcher deals with the subject of immunities and privileges granted to 
the diplomatic missions in Palestine (the Egyptian and Tunisian embassies), 
establishing his study on the development of the Palestinian diplomatic 
experience and its specificity through the analytical descriptive method by 
presenting two models of Arab embassies in the State of Palestine. The two 
embassies enjoy immunities and privileges that apply to other embassies and 
missions accredited to Palestine, and whether they are sufficient in the political 
situation they are going through. 

The problem of the study is the untypical Palestinian diplomatic experience, 
whether prior to the establishment of the national Authority or after, and the 
implications of the manifestations of Palestinian privacy on that experience. In 
addition to the lack of previous studies and references in this subject. 

The importance of the research is that it address a subject that was not 
addressed in writing as it should be and worked to link the Palestinian 
diplomatic presence with the development of Palestinian diplomacy since its 
first emergence. 

The researcher divided the study into a preliminary chapter where he defined 
the immunities and privileges granted to diplomats and their types in 
international law and then he has three chapters. The first chapter is about 
the legal status of the state of Palestine in the United Nations in the light of 
the provisions of international law. Chapter Two is about the Rules and 
Regulations of the Diplomatic Missions accredited to Palestine. The third 
chapter is the results of the field study (Egyptian and Tunisian Embassy). 
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Then there are the conclusions and recommendations, the most important of 
which is that all countries must make the necessary legislative amendments 
to ensure the legal protection of diplomatic envoys during armed conflicts by 
including in their domestic legislation special provisions that provide strict 
penalties against those who violate the inviolability of diplomatic missions, or 
which violates its security and safety during military operations. The 
International Law Commission (of the United Nations General Assembly) 
should also include in its agenda an item on the protection of diplomatic 
envoys during armed conflict in order to reach a framework convention in this 
regard. 
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  مقدمة

 تأمين  لى هد ت حيث وليةالد   للعالقات األساسية الركائز أهم بلوماسيةالد   واالمتيازات الحصانات تشكأ
 القائمة افهاأهد تأمين  لى  ضافة الحساسة، مهامها ريوتسي ،الدبلوماسية البع ات لوظائف الفا أ األداء
 بادئهاوم المساواة  أسس  لى القائمة  القاتها وتعزيز وليةالد   لوطرا  الخارجية ؤون الش    دارة  لى
 أن  لى  و الد   بين بلوماسيالد   م يأالت   تباد  بدء منذ الوضع استقر حيث .وليينالد   واألمن السلم وحفظ
 واحتراما ،ناحية من المبعو ين الستقال  اً ضمان ،تامة بحصانة و الد   كأ في بلوماسيةالد   البع ات تتمتع
 .خرى أ ناحية من منهم كأ يم لها التي و الد   لسيادة
حيث  ،احتال  ولية كونها تقع تحتنطبق  ليها الك ير من االتفاقيات الد  تحالة خاصة ال  فلسطين تعتبر

و ًا للبحث لتكون موض ،بلوماسية في فلسطينتم اختيار الحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع ات الد  
 ولة فلسطيند  ن  حيث  ،خاصة في اآلونة األخيرة ،باتت تطرح حولهاساؤالت التي الت   توك ر  ،ألهميتها
يع ا مكنها من توقمم ،غير  ضو في األمم المتحدة في الفترة األخيرةمراق  دولة صفة  لى  حصلت

و  دوا ترا  دبلوماسي ليس ل  م يأ من  ،بلوماسية مع دو  العالم المختلفةالك ير من االتفاقيات الد  
 بلوماسي.ولية لوضع فلسطين الد  ظرة الد  تبدلت الن   اليوبالت    دة،

تغيرات التي ال يبلوماسية في فلسطين ه ن المتغير في الحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع ات الد  
في األمم  ضوغير   ق مرادولة والتي أصبحت فيها  ،األخيرة السنوات األربعفلسطين في لدولة حصلت 
ن أبأ  ، ترا  الك ير من دو  العالم بهالك نقلة نو ية كانت سببًا في ا حيث انتقلت بعد ذ، المتحدة

لوماسي بأو قام بتغيير المسمى الد   ،البعض قام بزيادة  دد الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين
 وهو ما ا تبر نقلة دبلوماسية جديدة لفلسطين. ،من مم لية أو قنصلية  لى سفارة
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 وتساؤالتهاراسة مشكلة الد  

رات المعتمدة فاراسة في مدى الحصانات واالمتيازات التي تمنحها دولة فلسطين للس  تكمن  شكالية الد   
يادتها الي ففن سوبالت   ،كأ تحركاتها يقالذي يع،خاصة أن فلسطين ما زالت خاضعة لالحتال  ،لديها

 تيازات. وهذا يجعأ السؤا في هذه الحصانات واالم اً وقصور  اً األمر الذي يجعأ هناك نقص ،منقوصة
 ما هو تطور الدبلوماسية الفلسطينية  لى صعيد الحصاناتالذي يحاو  البحث اإلجابة  ن  هو:  ،الرئيس

 :منهاويتفرع  ن هذا السؤا  أسئلة أخرى   واالمتيازات الممنوحة للبع ات الدبلوماسية في فلسطين؟

  فلسطينية قبأ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ؟هأ كان هناك دبلوماسية 
 هأ كان هناك بع ات دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين قبأ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ؟ 
  ؟  في فلسطين بلوماسيةالحصانات واالمتيازات الد   وأنواع مفهومما هي محددات 
  الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في القانون  األسانيد والمرتكزات التي تقوم  ليهاماهية

 ولي؟الد  
 في األمم المتحدة في ضوء أحكام القانون الدولي؟ المركز القانوني لدولة فلسطين 
 ما األسس والقوا د المتبعة للبع ات الدبلوماسية المعتمدة لدى فلسطين؟ 

 
 لدراسة: اهمية أ

 :راسة فيلد  أهمية اتكمن 

 الحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع اتراسات األولى التي تتناو  من الد  راسة تعتبر هذه الد   -1
 بلوماسية في فلسطينالد  
لوماسية بارسين والباح ين حو  موضوع الحصانات التي تكفلها فلسطين للبع ات الد  تخدم الد   -2

 المعتمدة لديها.
عد حصولها  لى ب ،و  بفلسطينراسة في الوقت الذي تزداد في  ا ترافات ك ير من الد  تأتي هذه الد   -3

 غير  ضو في األمم المتحدة.مراق   ضوية دولة 
 فلسطين.  ائمة والمؤقتة لدىد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التي تتعلق بالبع ات الد  يتزو  -4
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 بلوماسية الهامة في مسارها الصحيح، بهد  التحركتضع القضية الفلسطينية بعد الخطوات الد   -5
 سان الفلسطيني والذي تنتهك حقوق  كأ يوم.من أجأ اإلن

 بلوماسية في دراساتهم وأبحا هم المتعلقة بالموضوع.تفيد الباح ين في موضوع الد   -6
 أهداف الدراسة:

 تهد  الدراسة  لى تحقيق اآلتي: 

 ،أسسهاو  ،وأنوا ها، وتحليأ مفهومها ،لوقو   لى ماهية الحصانات واالمتيازات الدبلوماسيةا -1
قبع تحت كونها ت اً خاص اً وضع خاصة أن لفلسطين ،ومن  م تطبيقها  لى الوضع الفلسطيني

 احتال .
 ولي. براز وضعية دولة فلسطين في األمم المتحدة في ضوء أحكام القانون الد   -2
يث األسانيد من ح ،بلوماسية المعتمدة لدى فلسطينتوضيح األسس والقوا د المتبعة للبع ات الد   -3

 وقبو  المبعوث الدبلوماسي في فلسطين، بلوماسية األجنبيةالقانونية ال تماد البع ات الد  
 وغيرها. ،ماذجواستحضار بعض األم لة والن   وا تماده،

فارة ة والس  فارة المصريالس    منها ،فارات إلسقاط الموضوع  ليهااستحضار نماذج مختلفة من الس   -4
 التونسية.

   
 راسة:منهجية الد    

قام حيث   ،الوصف في ءمةمال المنهج األك ر با تباره حليليالت   الوصفي المنهج  باحثال استخدم
من خال  تطبيق الدراسة  لى سفارة )تونس ومصر( ومعرفة كافة  المطروحة المشكلة تحليأب الباحث

 وتحأ تقر التي القوانين و رض،الحصانات واالمتيازات التي تقوم دولة فلسطين بمنحها لهذه السفارات 
 .ة وتحلهاالمطروح المشكلة هذه
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 راسة:صعوبات الد  

 راسة  دة صعوبات منها:واجهت الد  

ن المراجع التي تحد ت  ن موضوع الحصانات واالمتيازات التي تمنحها دولة فلسطين للبع ات    -1
كتبت  ن الموضوع بصورة  حيث ال يوجد دراسات وكت  ،نادرةبأ الدبلوماسية كانت قليلة 

 مما أوجد صعوبة في تجميع مراجع ومصادر للبحث. ،متشابهة أو متقاربة من موضوع البحث
ين في للعامل صعوبة التواصأ مع السفارات التي شملتها الدراسة بسب   دم وجود وقت كا    -2

 ،لة فلسطينو فير التونسي لدى دحتى استطاع الباحث لقاء الس   ،السفارتين المصرية والتونسية
 جراء مقابالت معهم كأ  لى حدة.ا  و  ،فير المصري لدى فلسطينوقبلها لقاء نائ  الس  

 ،ن الحديث  ن هذا الموضوع أمر بالغ الصعوبة في ظأ وجود احتال  جا م  لى أرض فلسطين  -3
 ،ة مستقلةفارات بصفوبالتالي هناك خال  في أن مدى استقاللية فلسطين كدولة تتعامأ مع الس  

 ي.وال تأخذ قرارها من الجان  الفلسطين ،فارات خاضعة إلرادة االحتال  اإلسرائيليأن تلك الس   أو

 
 ابقة:راسات الس  الد  

وهي  بارة  ن  دد كبير من الكت  والمقاالت  ،راسة  دة كت  ومراجع ال يستهان بهااستخدمت الد  
ى. الدبلوماسية سواء في فلسطين أو دو  أخر لحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع ات لالتي تطرقت 

 ومن هذه الكت :
 ،دائرة المكتبة الوطنية ن  1999والذي صدر في العام  بلوماسيبلوماسية والقانون الد  الد    -1

 للكات  خالد حسن الشيخ. 
 ن مؤسسة  1991الذي صدر في العام  ،دولة فلسطين والقانون الدبلوماسي الدوليكتا   -2

 للكات  دي   كاوي. ،األسوار
 ن معهد  2003الذي صدر في العام  ،حرر الوطني التجربة الفلسطينيةدبلوماسية الت  كتا    -3

 للكات  رشاد توام.  ،أبو لغد للدراسات الدولية
التي  ،م2014 –م1993بلوماسية الفلسطينية أثر اتفاق أوسلو على الد  رسالة ماجستير بعنوان  -4

 للباحث حسام محمود أحمد. ،صدرت  ن أكاديمية االدارة والسياسة ،2016تمت مناقشتها في العام 
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 راسات والمجالتوالد   ،والمقاالت ،أيضًا تم اال تماد  لى  دد ال بأس ب  من رسائأ الماجستير   
 سالة. العلمية  التي  دت  ضافة مهمة للر  

 
 

 -إختالف الدراسة عن الدراسات السابقة:
ن لسفارة استحضرت نموذجيييكمن اإلختال  في هذه الدراسة  ن الدراسات السابقة بكون هذه الدراسة قد 

ن ، وقامت بالكشف  مصر وتونس وبح ت في ما تقوم دولة فلسطين منحهم من  متيازات وحصانات 
 القيود التي تواج  هذه السفارات بسب  اإلحتال .

 
 

 راسة:تقسيمات الد  

 :أربعة فصول راسة إلى الد  هذه  تقسيم  تم   

قد قســــــــــــم الباحث هذه الدراســــــــــــة  لى فصــــــــــــأ تمهيدي مهد ب  طريق البحث من خال  التعريف بماهية 
الحصـــــــــانات واإلمتيازات الممنوحة للدبلوماســـــــــين وانوا ها في القانون الدولي ومن  م جعأ دراســـــــــت  في 

فلســـــــطين في االمم المتحدة في ضـــــــوء  الث فصـــــــو  كرس الفصـــــــأ األو  منها للمركز القانوني لدولة 
احكام القانوني الدولي  في حين خصــــص الفصــــأ ال اني لوســــس والقوا د المتبعة للبع ات الدبلوماســــية 

 المعتمدة لدى فلسطين ، اما الفصأ ال الث نتائج الدراسة الميدانية )السفارة المصرية والتونسية(.
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 مهيديالفصل الت  

______________________________________________________________ 
 بلوماسيةية الحصانة والمزايا الد  ماه

 
 مقدمة

مفهوم  ن م حيث يتناو  المبحث األو  ،ماهية الحصانة والمزايا الدبلوماسية بالدراسة يتناو  هذا الفصأ
ي  لى أنواع انتطرق المبحث ال   يو  ،وذلك من  دة وجهات نظر مختلفة ،بلوماسيةالحصانة واالمتيازات الد  

ات أسس الحصانات واالمتياز  يستعرضأما المبحث ال الث فقد  ،بلوماسيةواالمتيازات الد   اتالحصان
تغيرت وتبدلت حس  الظرو   ،حيث أن هذه الحصانات بنيت  لى نظريات  الث ،بلوماسيةالد  

فة  م نظرية الص   ،نظرية االمتداد اإلقليمي فجاءت ،لف من دولة  لى أخرى غير كاملة وتخت ،واألوضاع
رها  م قامت الدراسة بفبراز النظرية األنس  وأسبا  اختيا ،ظرية مقتضيات الوظيفةوأخيرًا ن ،م يليةالت  

 .أيضاً 

 

 مفهوم الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية :المبحث االول

 ،لوماسيةبامأ للحصانة واالمتيازات الد  من التعمق في المفهوم الش   خو  في ل  الموضوعال بد قبأ الد  
 لى تفكيك هذا العنوان الذي يتكون من  دة مصطلحات قانونية يج  تعريف كأ واحدة  قودناوهذا ي
 امأ. م جمعها مع بعضها لتؤدي المفهوم الش   ،منها
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 المطلب األول: مفهوم الحصانة

 وكذا اللغوي  عريفالت   من كأ عرض  لىالت   من بد ال وداللتها الحصانة بمعاني نحيط حتى     
 .القانوني عريفالت    لى  ضافة االصطالحي

 
 الحصانة لغة :الفرع األول

ن الفعأ  لى أصل  يرجع الحصانة مصطلح     ال  حصين موضع كأ هو والحصن ،منع أي ،حص 
 منع أي في حصن تعالى هللا ويقو  ب ، واحتمى الحصن دخأ  ذا نوتحص   ،1جوف  في ما  لى يوصأ
 م  ال ُيَقاِتُلوَنكُ " قا  تعالى: يد اآلخرين: تطال  أن من منيعاً  تجعل  بالحصانة يتمتع من أن  لى للداللة وذلك
َنة.." ُقًرى  ِفي ِإال َجِميًعا  تمنع حالة في بها المتمتع جعأ الحصانة بمعنى معنى جاء هنا ومن ،2ُمَحصَّ

  لي . التعرض
 

 الحصانة اصطالحًا:  :الفرع الثاني

 ،التزام من فراداأل بأنها   فاء  ام بشكأ للمبعوث الحصانة االجتما ية المصطلحات معجم  ًر     
 الحصانة  ر  كما ،المالية أو ،القضائية المسائأ في العامة تطبيق القوا د من كف فائهم أو مسؤولية،
فيها،  يعتمدون  التي ولةالد   في القضاء والية من الهيئات أو األشخاص بعض   فاء": 3بأنها الدبلوماسية

 .4"بها الدولية المعتر  والهيئات ،االجنبية و الد   مم لي يشملون  وهؤالء  ليهم، االد اء حالة في وذلك
ي يخضع اإل فاءات الت فقد  رفت الحصانة بأنها: "تلك ،أما  دارة المراسيم بوزارة الخارجية المصرية    

 أ المعمو  ب  لمبدأ المعاملة بالم احتراماً  ،شريع الوطني لتلك الفئة األجنبية، ويقررها الت  بلوماسيلها الد  
 .5ظائفها"لقيام هذه البع ات وأ ضائها بمهام و  تسهيالً  ،وليينمع أحكام القانون والعر  الد   ، وتجاوباً دولياً 

 

                                                           
 .22ص 1998 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  ،الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيينكما  بياع خلف،  1
 .14سورة الحشر اآلية  2
 22ص ،مرجع سابق ،خلف بياع كما  3
 .42، ص1990، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان،الدبلوماسية وتطورها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، لي حسين الشامي 4
ات ، دار المطبو سلطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارنا بالشريعة اإلسالميةفاوي المالح،  5

 .310، ص 1993الجامعية، القاهرة، 
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 الدبلوماسيةلمطلب الثاني: مفهوم ا

تد    لى الو ائق والمعاهدات التي تبرم بين جهتين، وفي  ،هي مصطلح يعود  لى العصر اليوناني
كاف ة  و  معًا، وتشمأولية التي تربط الد  بلوماسية كجزء من العالقات الد  العصر الحالي انتشرت الد  

الدبلوماسية جزءًا مهمًا من  لتصبح اتي،االلتزامات المتبادلة بين كأ  دولتين تتمتعان باالستقال  الذ  
ا أ يستخدمها فعامأ بين شعو  العالم، وطريقة للتواصأ والت  ولية، وأساسًا من أساسات الت  ياسات الد  الس  

 .مجمو ة من األشخاص أ ناء القيام بعمأ ما
 

 لغةً  (Diplomacy) بلوماسيةالد   :الفرع األول

 أنها وقيأ ،( ومعناه )يطوي( (Dipluna اإلغريقي الفعأ من مشتقة يوناني، فهي أصلها كلمة    
 من الو ائق معين نوع  لى لنذاك ُتطلق كانت الكلمة وهذه (Diploma) ومانيةمن الكلمة الر   مشتقة

 بموجبها لهم فيترت  ألشخاص معي نين وُتمنح ،الملوك ُيصدرها التي موذجيةالن   األوراق وهي سمية،الر  
 -الرومان  ند وبالتحديد- بعد فيما هذه المطوي ات صارت  م ،1مطوي ة  لي  وُتسل م خاصة، امتيازات  
 اإلمبراطورية أنحاء في جوا الت   في الحق حاملها فُتعطي الملوك، ُيسل م لرسأ تصريح أو،سفر جواز بم ابة

 .2سلطانها من الحماية يلقى أن وفي ،الرومانية
 وظأ   ،)المفاوض( بلوماسي( هوالد  (وأن  ،)فاوض)الت   بمعنى الفرنسيين  ندكلمة دبلوماسية  ُ رفت      

 تناولت التي م 1815لعام فينا اتفاقية نص في استقر    لى أن مضطرباً   )دبلوماسية ( المصطلح مفهوم
 .3الدبلوماسية والحصانات البع ات رؤساء وأسبقية  مأ ونظم ت ،بلوماسيةذالد الوظائف

 
 اصطالحاً  (Diplomacy) الدبلوماسية :الفرع الثاني

 في تحديد بلوماسيةالد   العالقات بدراسة اهتموا الذين خاصة العام، وليالد   القانون  فقهاء اختلف    
 :يلي ما منها مختلفة مذاه  ذلك في ذهبوا وقد بلوماسيةالد   معنى

                                                           
 .16ص ،1975 ،االسكندرية ،منشأة المعار  ،القانون الدبلوماسي ، لي صادق أبو هيف 1
 .34ص ،1997 ،دار النهضة العربية ،التم يأ الدبلوماسي والقنصلي المعاصر في االسالم ، بد القادر سالمة 2
 .35-34  بد القادر سالمة،المرجع السابق 3
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 الذكاء والكياسة استعما " :بأنها " Ernest satow " ساتو أرنست البريطاني بلوماسيالد   عرفها -1
 .1المستقلة" و الد   حكومات بين الرسمية العالقات ادارة في
الفقي  دي مارتينس بأنها: " فن المفاوضات  ن طريق مم لين دبلوماسيين معتمدين لفض   رفها -2

 .2و "المناز ات بين الد  
 ، والمراسم وليةالد   واأل را  ،القوا د مجمو ة":بأنها بلوماسيةالد   العادة فوق  سموحي األستاذ  رفها -3

 والمم لين والمنظمات و الد   أي الدولي أشخاص القانون  بين العالقات بتنظيم تهتم التي كلياتوالش  
يتعين  التي واألصو  سمية،الر   مهامهم ممارسة وشروط وواجباتهم مدى حقوقهم بيان مع بلوماسيين،الد  

  جراء فن هي كما و  المتباينة،الد   مصالح بين وفيقوالت   ومبادئ ، وليالد   القانون  أحكام لتطبيق أتبا ها
 .3والمعاهدات االتفاقات و قد ، وليةواالجتما ات الد   ، المؤتمرات في السياسية المفاوضات

ي تتناو  فاوض التي تجري بين الدو ، والتم يأ والت   سما يأ صبري مقل د بأنها: " ملية الت    ر فها -4
 .4ومعامالتها ومصالحها" القاتها 

ث  رفت حي ،الذي وضعت  األستاذة شادية رحا  عريف األم أاستنادًا  لى ما سبق يمكن أن نورد الت  
وكذا  ،ليةو و  والمنظمات الد  أي الد   ،ولي العامبلوماسية بأنها: " لم العالقات بين أشخاص القانون الد  الد  

جراء وفن تم  ،والحفاظ  لى مصالحها المتبادلة ،بهاو  المعتر  حرر الوطنية لدى الد  حركات الت   لها وا 
 . 5ولي العام"أي أنها وسيلة تطبيق القانون الد   ،المفاوضات

عريف األم أ لدى األستاذة شادية رحا  من ناحية أنها ا تبرت أن حركات ترى الدراسة أن هذا الت     
حيث ا تبرت  ،والتي م لتها فلسطين منذ االحتال  اإلسرائيلي ألراضيها قبأ سبعة  قود تقريباً  ،التحرر

نطبق توهو ينفي المزا م التي ترى أن فلسطين ال  ،وليمن أشخاص القانون الد   اً حرر شخصحركات الت  
 . ليها أحكام القانون الدولي طالما هي خاضعة لالحتال 

 

                                                           
1 E. Satow. A guide to diplomatic practice،London،1985.p.1. 

 .13، ص 2002، الدار العلمية الدلية للنشر والتوزيع،  مان، الطبعة االولى، الدبلوماسية المعاصرة،دراسة قانونيةغازي حسن صباريني،  2
 .3، ص1973دمشق، الطبعة األولى ، دار النهضة للتأليف والترجمة والنشر، الدبلوماسية الحديثةسموحي فوق العادة،  3
 ،1987 ،كويتال ،ذات السالسأ للطبا ة والنشر والتوزيع العالقات السياسية الدولية )دراسة في األصول والنظريات(، ، سما يأ صبري مقلد 4

 . 391ص
كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه في العلوم القانونية ،الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي )دراسة نظرية تطبيقية( ،شادية رحا  5

 .10ص ،2006 ،الجزائر ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،والعلوم السياسية
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وتعريف  ،والتعريفات الخاصة بالدبلوماسية ،عريفات الخاصة بالحصانةراسة أهم الت  بعد أن أبرزت الد      
دة حيث أورد فقهاء القانون   ،بلوماسية""الحصانة الد  يج  توضيح المقصود بمصطلح  ،االمتيازات

 تعريفات منها:
خصية من خال  شخص المبعوث  ذ قالت: "حرمة شخص  رفت اتفاقية فينا الحصانة الش   -1

 ،ية صورة من صور القبض  واال تقا وال يجوز اخضا   أل ،بلوماسي مصونةالمبعوث الد  
اسبة لمنع دابير المنواتخاذ جميع الت   ،ولة المعتمد لديها معاملت  باالحترام الالئقويج   لى الد  

 .1أو كرامت " ،أو حريت  ،أي ا تداء  لى شخص 
العقوبة   فاء منأو اإل ،نها: "التحرر من الواجباتبلوماسية بأ ر   قاموس اكسفورد الحصانة الد   -2

 .2في الحاالت غير المفضلة"
ء المحلي بلوماسي للقضاع الد   خضادم  رفها معجم المصطلحات القانونية بأنها: "مبدأ يقضي بع -3

 .3وتمتع داره ودار البع ة الدبلوماسية بالحماية والحرمة" ،ولة التي يم أ دولت  فيهاللد  
 
 

 الثالث: مفهوم االمتيازاتالمطلب 

 لغًة  االمتيازات :الفرع األول

 بمعنى يطلق كما ،م ل   لى فضل  بدا  ذا الشيء امتاز :يقا  امتاز الفعأ من امتياز جمع االمتيازات
 انفردوا وقيأ: أي تميزوا أي ،4 "المجرمون  أيها اليوم ومنها قول : " وامتازوا ، ن غيره وانعز  انفصأ

 هللا "ليميز:تعالى قول  ومن    ن  وانفصال  شيء من شيء  زالة  لى يد  الكلمة فأصأ ،المؤمنين  ن

                                                           
 م.1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  29المادة  1
 ،2015-2014 ،-1-جامعة الجزائر  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي ،موسى وا لي بكير 2

 .19ص
 .186ص ،1987 ،1ط ،بيروت ،مكتبة النهضة العربية ،معجم المصطلحات القانونية، عالم الكتب ، بد الواحد كرم 3
 (59سورة يس لية )القرأن الكريم ،   4
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 بتفضيأ أو بعض  ن بعضها بعز  األشياء بين التمييز  لى تد  فاالمتياز ،1الطي " من الخبيث
  .2 لى بعض بعضها

 
 

 اصطالحًا:  االمتيازات :انيالفرع الث  

في هذا  باحثيكتفي الوال في لغة الفقهاء ك يرًا، ولهذا  ،ر يةالش  صوص لم ترد كلمة امتياز في الن     
 ولي لها.المبحث بتعريف القانون الد  

يقصد باالمتياز في االصطالح القانوني أولوية يقررها القانون لحق معين مرا اة من  لصفت ، وال يكون   
 .3يازات األخرى سبة لالمتالمتياز بالن  للحق امتياز  ال بمقتضى نص في القانون، كما يحدد القانون مرتبة ا

ينة تسمح متع بمزايا وا  فاءات معالت   "بلوماسية:ولي فيقصد بمصطلح االمتيازات الد  أما في القانون الد    
 .4وتحقيقها" بلوماسي بتأمين أهدا  مهمت للمبعوث الد  

 
 بلوماسية:مييز بين الحصانات واالمتيازات الد  ابع: الت  المطلب الر  

لوماسية واالمتيازات بمييز بين الحصانات الد  حو  التفرقة والت   ،ولي العاماتفاق بين شراح القانون الد   يسود
ص المبعوث وشخ ،بلوماسيةبا تبار أن الحصانة تعني حرمة خاصة لكأ من مقر البع ة الد   ،بلوماسيةالد  
واالدارية ،والمدنية ،اكم الجنائيةواختصاص المح ، ذ يجعأ البع ة بمنأى  ن طائلة القانون  ،بلوماسيالد  

م أ توجي   ،أو تكليف قضائي ضد مقر البع ة ،فال يمكن توجي  أي  جراء  داري  ،ولة الموفد لديهافي الد  
 أو تكليف  لى يد محضر. ،أو   الن، نذار رسمي

عطيأ وت ،بلوماسي حرمت  ضد سريان القانون الوطني في مواجهت ويقصد بحصانة المبعوث الد  
جراء الت   ،تصاص المحاكم الوطنية في ممارسة واليتها القضائيةاخ  ،قيق مع حفال يمكن القبض  لي  وا 

                                                           
 (37سورة األنفا  لية )القرأن الكريم ، 1
سياسة قسم الفق  المقارن وال ،-دراسة مقارنة–الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي الحصانات واالمتيازات  ،وليد خالد الربيع 2

 .5ص ،د.ت ،جامعة الكويت ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،الشر ية
 .5ص وليد خالد ربيع،المرجع السابق 3
 ،بيروت ،عدار ال قافة للنشر والتوزي انات واالمتيازات الدبلوماسية(،الدبلوماسية )نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحص ، لي حسين الشامي 4

 .421ص ،2009
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حالت  أمام المحاكم الوطنية بسب  جريمة ارتكبها أو نزاع مدني بين  وبين  أو  ،أو حبس  حبسًا احتياطياً 
 .1ناز   ن هذه الحصانة ال  ذا وافقت دولت   ن الت   ،جهة أخرى 
بلوماسية ال تعدو أن تكون مجمو ة من المزايا القائمة  لى أساس المجاملة االمتيازات الد   في حين أن
ع ة فتمتد أيضًا لتشمأ مقر الب ،فهي غالبًا ما تنصر   لى الجوان  المالية واالقتصادية ،أو العر 

وا  انت   لى  ،مت مه سهيأ فيومن شأن هذه االمتيازات الت   ،بلوماسيينوكذلك المبعو ين الد   ،بلوماسيةالد  
 .2أداء مهام  بصورة أفضأ مم اًل لدولت 

لي و أيضًا كان مفهوم مصطلحي االمتيازات والحصانة محأ نقاش كبير أ ناء مناقشات لجنة القانون الد  
خال  هذه المناقشات  لى أن  البعضحيث ذه   ،بلوماسيةينا للعالقات الد  ع اتفاقية فحو  مشرو 

فهي مفهوم  أما الحصانات ،بلوماسي بصفة شاملةكافية للتعبير  ن حقوق المبعوث الد  االمتيازات وحدها 
ها ولة المضيفة الختصاص ذ تعني  دم جواز ممارسة سلطات الد   ،ضيق يندرج ضمن مفهوم االمتيازات

 .3بلوماسيالقضائي  لى المبعوث الد  
"أن الحصانات الدبلوماسية ضرورية جدًا كي  La Zarev وفيتيالفقي  الس   هاية نخلص  لى مقولةوفي الن  

واالمتيازات  سهيالتأما الت   ،وبدونها تصبح مهمت  غير ممكنة ،يتمكن المستفيد منها من مباشرة مهمت 
و لي   ،وظيفةولكنها ليست للقيام بهذه ال ،بلوماسيةالدبلوماسية فالهد  منها تسهيأ القيام بالوظيفة الد  

 .4ة  لى أخرى"ففن مداها يختلف من دول
 
 

 بلوماسيةأنواع الحصانة الد   :انيالمبحث الث  

م فقهاء القانون الد   وأحكام   ، صأنواع لكأ نوع منها مفهوم  الخا بلوماسية  لى أربعةولي الحصانة الد  قس 
هذا  لي فيو با تبارها غاية ما استقر  لي  القانون الد   ،التي تميزه  ن غيره، وقد تناولت مواد اتفاقية فينا

فصيأ، ويتناو  هذا المبحث بيان هذه األنواع من خال  مواد هذه األنواع بشيء من الت   سنشرح أنالش  
 الية:وفقرات اتفاقية فينا وتعليقات فقهاء القانون الدولي، وذلك من خال  المطال  الت  

                                                           
 547ص،  ،8991، دار النهضة العربية، القاهرة، العالقات الدولية في وقت السلم لي  براهيم،  1
 .444ص ،8912روت، لبنان، ، منشورات البحر المتوسط، بيالوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة اصم جابر،  2
، رسالة دكتوراه، 1961التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية في ضوء اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة  بد الرحمن لحرش،  3

 .5ص ،2005كلية الحقوق، جامعة  نابة، 
 .165ص ،1968دمشق، سوريا، ، سلسلة الكت  الحدي ة، الدبلوماسية في النظرية والتطبيقفاضأ زكي محمد،  4
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 حصانة الشخصيةالمطلب األول: ال

لوماسي بيعني ب  في األصأ منح حماية للمبعوث الد  ولي أن تعريف الحصانة في اصطالح القانون الد  
  عرض لشخص .بهد   دم الت  

 وفي الحرية دون قيد مع  دم ،خصية فيقصد بها الحق في األمان المطلق والكامأأما الحصانة الش     
( منها 29المادة ) ينا فيأشارت  لى هذا المبدأ اتفاقية ف مناسبة، وقد ةالمساس بشخص المبعوث في أي

 من شكأ بأي حجزه أو  لي  القبض يجوز وال بلوماسي حصانة،الد   للمم أ "تكون  يلي:  ما  لى
ا تداء  أي لتمنع المعقولة اإلجراءات جميع وتتخذ الواج ، باالحترام ولة المستقبلةالد   وتعامل  األشكا ،

 ."كرامت  أو،حريت  أو ،شخص   لى
 ناحيتها من أن تحرص :واجبين: األو  المبعوث لديها المعتمد ولةالد    لى المادة: أن هذه من ويفهم   
 الواج ، باالحترام معاملت   ليها الصور، فيتعين من صورة بأي المبعوث بمكانة المساس  دم  لى

 تقييد أو،لشخص  ازدراء أو ،لكرامت  امتهان أو،بهيبت  في   خال  يكون  تصر  أو،فعأ أي وتجن 
ل   تكفأ بأن يتم أ انيال    والواج  األسبا . من سب  ألي حجزه أو ، لي  وباألخص القبض لحريت ،
 أو بذات  مساس يكون في  فعأ أي أو الغير، من يوج    لي  أن يمكن ا تداء أي ضد الالزمة الحماية

 يلزم ما تجري  أن لديها المعتمد  لى الدولة يج  ،المبعوث  لى ا تداء وقوع حالة بصفت . وفي
  ذا الدبلوماسية البع ة حدث. ولرئيس قد يكون  الذي رروتعويض الض   المسؤولين، معاقبة أو،لمؤاخذة

المعتمد  الدولة و لى لديها، المعتمد ولةالد    لى ذلك يبل غ أن ،ا تداء أ ضائها  لى أحد أو ، لي  وقع ما
 المعتمد ولةالد   تهتم ففذا لم المناسبة، رضيةالت   وتقديم ومجازاة المعتدي، لذلك، الالزم حقيقالت    جراء لديها
 .1الالزم إلجراء لدولت  ذلك يبلغ ففن  بشكواه لديها
 المبعوث  لى شخص يقع قد ا تداء أي منع  لى بالعمأ يتعلق ما :مظهران: األو  الحصانة ولهذه
 طريق  ن ولةالد   أ وان من صادراً  ن  ون  اال تداء هذا كان متى ،مسكن  حرمة  لى أو ،بلوماسيالد  

 يصأ وقد لدولت ، رسمي ا تذار تقديم مع ،المعتمد لديها بلوماسيالد   معاملة أساء الذي الموظف فصأ
 .2اال تذار كافياً  لم يكن  ذا ؛المادي عويضالت   حد  لى األمر

                                                           
 .144ص ،1961 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التنظيم الدبلوماسي والقنصلي ، ائشة رات  1
 م.1961من اتفاقية فيينا سنة  30المادة  2
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 األفراد ادرة  نالص   اال تداءات من بلوماسيالد   للمبعوث الحماية بضمان اني، فيتعلقال    المظهر أما
 ذات أن  ذن ل  فالقا دة المناس  عالرد   ،المعتدي الفرد تكفأ شديدة  قابية قوانين سن طريق  ن

 :وهي مهمة نتائج ذلك  لى ويترت  مصونة بلوماسيالد   المبعوث
 .الحجر أو القبض  جراءات من  جراء ألي  خضا   يجوز ال 1-
 .ل  الواج  باالحترام تعامل  أن لديها الموفدة و الد    لى 2-
 .1كرامت  أو ،حرمت  أو ،شخص   لى ا تداء أي لمنع المناسبة الوسائأ تتخذ أن ولةالد   تلك  لى- 3

 ،بلوماسي بحجة ضمان األمن القومي للبلد المضيفخصية للد  بدأت تظهر مؤخراً قيود  لى الحصانة الش  
ة العظمى خاص-و  وولي  ال أن الد  غم من أن هذه القيود تعرضت وتتعرض لنقد من الفق  الد  و لى الر  

 تطبقها باضطراد.-منها 
 ،ي قيدأو اتفاقية البع ات الخاصة  لى أ،م من  دم النص في اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسيةوبالرغ  

طالق ما يتمتع ب  الدبلوماسي من حرمة شخصية   القانون راجح في فقفال  ،أو است ناء يحد من  مومية وا 
ى رورة القصوى دون غيرهما أن يقبض  لأو الض  ،ر يوفي حالة الدفاع الش   ،أن  من الجائز ولي العامالد  
 ،حدى الجرائم البالغة الخطر بلوماسي أو يحتجز  ذا كان في حالة تلبس بغرض منع  من ارتكا  الد  

 .2ولة المعنيةوالتمهيد للمبادرة بترحيل   لى الفور خارج اقليم الد  
 
 

 الحصانة القضائيةالمطلب الثاني: 

 لديها، المعتمد ولةللد   القضائية للوالية بلوماسيالد   أو ،فيرالس   خضوع  دم القضائية بالحصانة المراد
 بلوماسيالد   المبعوث أن  لى فنصت القضائية، الحصانة هذه مدى فينا اتفاقية ( من31المادة ) بينت وقد

 يتعلق فيما وكذلك لديها، المعتمد ولةالد   لدى الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة يتمتع
 في يتخذ وال ،هادةبالش   اإلدالء من بلوماسيالد   المبعوث كما يعفى است ني، فيما  ال ،اإلداري  بقضائها

 .3منزل  أو شخص  بحرمة المساس  دم  لى أكيدمع الت   خاصة حاالت في  ال ،تنفيذية  جراءات أي حق 

                                                           
 م.1961من اتفاقية فيينا لسنة  29راجع نص المادة  1
 للتفاصيأ: ،9/12/2014- 4657العدد: -موقع الحوار المتمدن ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، بدالرؤو  نوين حميدي 2

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445219 
 .23ص ،مرجع سابق ،الربيعوليد  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445219
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 يكمن أساسها أن من يرى  ومنهم لها، الفقهاء تقدير حس  الحصانة ههذ  لي  التي تسند األسس وتختلف
  لى  الث رأي ذه  حين في قوا د المجاملة، في تجده أساسها يرى  ولخر للعالقات، ضرورتها في

 الحصانات. من وعالن   هذا م أ لتقرير وسيادتها كأساس ولةالد   استقال   لى االستناد
 الحصانة وبين القضائي المادي االختصاص ضد الحصانة بين مييزالت   ضرورة  لى هنا اإلشارة وتجدر
 قيام ينفي ال المعتمدة للدولة قضاء اإلقليميلل بلوماسيذالد المبعوث خضوع  دم نأل القانون  ضد

 الموجودة القضائي االختصاص جهات أمام  ن ذلك مقاضات  يمكن  ذ أ ما  من أتاه  ما مسؤوليت 
 .1دولت  في

 المضيفة لقضاء الدولة الخضوع من األخير هذا   فاء بلوماسيالد   للمبعوث القضائية الحصانة وتتضمن
ءه   فا  لى باإلضافة لقضائها اإلداري  الخضوع من   فاءه أيضاً  تتضمن كما ،والجزائي المدني بشقي 
 .2هادةبالش   لإلدالء المحكمة أمام الم و  من

 ذ ا تبر فقهاء  بلوماسي،القضائية تستند  لى طبيعة المهمة التي يقوم بها المبعوث الد   ن أهمية الحصانة 
 بلوماسي بحصانة شخصية وحرمة ذاتية ال يكفي بحد ذات  ما لم يكن متمتعاً القانون أن تمتع المبعوث الد  

أل ما  ا ولة المعتمد لديها، وتمتد  لى جميعبحصانة قضائية تعفي  من الخضوع لسلطة قضاء الد  
ذلك ضمانا وأ ناء ممارست  لوظائف ، و  ،ولة المعتمد لديهاصرفات التي يقوم بها أ ناء  قامت  في الد  والت  

 الستقالل  و دم اإلخال  بطمأنينت  أو  ز اج .
ولة المعتمد لديها ال يعني  دم احترام  لقوانينها بلوماسي لقضاء الد  غير أن  دم خضوع المبعوث الد  

وأنظمتها، بأ يج   لي  أن يحترم هذه القوانين واألنظمة التي تعتبر من الواجبات األساسية  ،وتقاليدها
 .3وليعامأ الد  في الت  

في  ولة المضيفة  الكذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني واإلداري للد  
 :الحاالت اآلتية

كن حيازت  ما لم ت ،ولة المعتمد لديهاالعقارية الخاصة في  قليم الد  أ ـ الد اوى العينية المتعلقة باألموا  
 .ولة المعتمدة الستخدامها ألغراض البع ةيابة  ن الد  لها بالن  

                                                           
 ،2011 ،ادبغد ،جامعة سانت كليمنتس العالمية السياسية، رسالة دكتوراه غير منشورة،الحصانة الدبلوماسية ألفراد البعثات  ،معلة حسن 1

 .70ص
 .70ص ،المرجع السابقحسن معلة، 2
 .544ص ،مرجع سابق ،الشامي لي حسين  3
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أو  ،و وري اً أ ،أو مديراً ،ركات والتي يدخأ فيها بوصف  منفذاً  اوى المتعلقة بشؤون اإلرث والت    ـ الد  
 .ولة المعتمدةيابة  ن الد  الن  ال ب،معطى ل  ذلك باألصالة  ن نفس 

مية، سولة المعتمد لديها خارج وظائف  الر  أو تجاري يمارس  في الد   ،ج ـ الد اوى المتعلقة بأي نشاط مدني
 .اط محظور  لي  أصالً  لمًا بأن م أ هذا النش  

أو  ،نو هاهادة أمام المحاكم مهما كان بلوماسي باإل فاء من أداء الش  كذلك يتمتع المبعوث الد  
 أو درجتها.،اختصاصها

الث التي يخضع فيها كما ال يجوز اتخاذ أية  جراءات تنفيذية  زاء المبعوث  ال في الحاالت ال   
  .1لالختصاص القضائي المحلي كما هو مبين لنفاً وبشرط  مكان اتخاذ اإلجراءات دون المساس بشخص 

ون يتمتع بها المبعو ولة المعتمدة أن تتناز  صراحة  ن الحصانة القضائية التي هذا ويجوز للد  
لوماسي أي بوهناك تناز  ضمني يتجلى فيما  ذا أقام المبعوث الد   ،ناز  العلنيوهذا هو الت  ، الدبلوماسيون 

رة شسبة  لى أي طل   ارض يتصأ مباو ندها ال يجوز ل  االحتجاج بالحصانة القضائية بالن  ،د وى 
 .2ل  األصلي، ولكن هذا ال يرفع  ن  الحصانة  طالقًا كما هو المالحظبالط  
 
ناز   ن الحصانة القضائية بالنسبة ألي د وى قانونية ال ينطوي  لى أي تناز   ن الحصانة كذلك فالت   

بأ البد لهذه الحالة األخيرة من تناز  مستقأ، وهذا الحكم الذي تضمنت  المادة  ،سبة  لى تنفيذ الحكمبالن  
 .ألن  ينفي أهمية التناز   ن المقاضاة ؛من اتفاقية فينا منتقد أخالقيًا ومنطقياً  4فقرة  33
 ، أن ينفذ جبرا أي حكم-وبحكم ما للدبلوماسي من حصانة قضائية  -وغنى  ن البيان أن  ال يجوز 

لفة ال ة ساما لم يكن الحكم أو األمر قد صدر بصدد حالة من الحاالت ال    ،ر قضائي صادر ضدهأو أم
 بلوماسي واحد أو أك ر ممن سبق ل  اختصامهم بنفس  ابتداءأو بصدد د وى فر ية رفعها ضد الد   ،الذكر

ي من بلوماسنفيذ في أي حالة من الحاالت ما للد  وبشرط أال يمس الت   ،في د وى أصلية مرفو ة من 
بلوماسية ويعر  هذا الجان  من حرمة شخصية وما لمسكن  من حرمة تضاهي حرمة مقر البع ة الد  

 .3نفيذ الجبري لوحكامجوان  الحصانة القضائية باسم الحصانة ضد الت  
 

                                                           
 .3ص  4657العدد ، مرجع سابقحميدي بد الرؤو  نوين  1
 .4657العدد  3عبد الرؤوف حميدي،المرجع السابق،ص2
 .4،صالمرجع السابقالرؤو  حميدي، بد  3
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 المطلب الثالث: الحصانة المالية

 سوم،والر   رائ جميع الض   من بلوماسيالد   المم أ يعفى"أن :   لى فينا اتفاقية من 34المادة  قررت
 : دا فيما بلدية، أو  قليمية أو  امة  ينية، أو كانت شخصية
 .والخدمات ائعالبض   سعر في  ادة تكون  التي ،المباشرة غير رائ الض   من وعالن   ذلك  -
  ذا  ال المستقبلة، ولةالد    قليم في الواقعة الخاصة العقارات  لى المفروضة سوموالر   رائ الض   -

 .البع ة أغراض أجأ من ولة المستقبلةالد    ن نيابة  ليها يده يضع بلوماسيالد   المم أ كان
 ابعةالر   مرا اة الفقرة مع وذلك المستقبلة، ولةالد   تجبيها التي األيلولة ورسوم ركاتالت   ضرائ  -

 .39 للمادة
ائ  التي ر الدولة المستقبلة، والض  خأ الخاص التي يكون مصدرها في سوم  لى الد  رائ  والر  الض   -

 لة.ولة المستقبجارية الواقعة في الد  مويأ للمشرو ات الت  تجبى من رأس الما  الخاص بالت  
مغة والد   ،نهوالقيد والر   ،سجيأسوم التي تجبى مقابأ خدمات خاصة، ورسوم الت  رائ  والر  الض   -

 .231مع مرا اة أحكام المادة ،ابتةالخاصة باألمالك ال   
 ،ولة الموفد  ليها وفقاً لما قد تضع  من قوانين لى أن تقوم الد   11كما نصت اتفاقية فينا أيضاً في المادة 

ة لالستعما  الش   اد أسرت  وأفر ،بلوماسيخصي للمم أ الد  وأنظمة بالسماح بدخو  المواد واألشياء المعد 
م الجمركية و وبف فائها من جميع الرس  الذين يعيشون في كنف ، بما في ذلك األشياء الالزمة إلقامت ، 

 .2أ والخدماتخزين والنق  كاليف األخرى غير تكاليف الت  رائ  والت  والض  
الالزمة  األشياء من يستورده ما كأ  ن الجمركية الرسوم من باإل فاء الدبلوماسي المبعوث يتمتع كما

 هذه في واللوائح القوانين تضعها التي الحدود في لديها المعتمد ولةالد   في الخاص واستعمال  ،إلقامت 
 والتي ،خصيالش   الستهالك  الالزمة واألشياء ،لتنقل  الالزمة والسيارة الخاص، المنز  أ اث:م أ ولةالد  

 يجلبها التي واألشياء األمتعة  لى اإل فاء هذا و الد   بعض تقصر وقد الخارج من يقوم باستيرادها
 .3مرة أو  لديها المعتمد ولةالد    لى قدوم   ند بلوماسيالمبعوث الد  
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 األمتعة في تفتيش  جراء يجوز ال  ن  يتضحمن اتفاقية فينا  36 المادة من األخيرة الفقرة  لى وبالرجوع
 التي المواد بعض تحتوي  بأنها االفتراض  لى تد و أسبا  توجد لم ما،الدبلوماسي خصية للمبعوثالش  
 الحجر ألنظمة تخضع مواد أو تصديرها، أو استيرادها القانون  يحظر مواد أو،تشملها اإل فاءات ال

 المبعوث بحضور  ال فتيشالت   يجوز ال الحاالت هذه وفي كالحيوانات، لديها ولة المعتمدالد   في حيالص  
 الحقائ  بتفتيش تتعلق التي ساؤالتالت   بعض يطرح فتيشالت   أن مم ل  المفوض. غير أو بلوماسيالد  

 27 رقم المادة مع تناقض في خو الد   دون  فتيشالت   هذا تطبيق ومدى أم للمبعوث، للبع ة ابعةالت   سواء
 المتعلقة نية،ال ا   الفقرة 30 رقم المادة ومع للبع ة، التابعة المطلقة بلوماسيةالحقيبة الد   بحرمة المتعلقة
 تفتيش لديها المعتمد ولةالد   سلطات أرادت حا  ففي .الدبلوماسي ومراسالت المبعوث أوراق بحرمة
 وا تبر انية،ال    الفقرة 36 المادة نص  لى بناء محظورة، مواد أنها تحتوي   بحجة المبعوث أمتعة

 أسرار  طار في تدخأ وو ائق أوراق بأ محظورة، مواد تحتوي  ال خصيةالش   األمتعة حقيبة أن المبعوث
  لى والحجز، تيش،التف   مبدأ  لى المحلية لطاتالس   أصرت اليحجزها، وبالت   أو فتحها يجوز وال البع ة،
 لديها، المعتمد ولةالد   مسؤولية يرت  وال فتيشبالت   يسمح الفقرة ال انية، ،36رقم  المادة نص أن ا تبار
 ،27 رقم للمادة بالنسبة الحقائ  بحرمة المتعلقة والمواد هذه المادة بين الحالة، هذه في نوفق، فكيف
 تتمتع بها أوراق التي الحرمة مع نزاع في خو الد   دون  انية،الفقرة ال    ،30 رقم والمادة ال ة،ال    الفقرة

 .1وأ ضائها البع ة ومراسالت
وفي اتفاقية  ،ةبلوماسينا للعالقات الد  ولي المدونة في اتفاقية فيكر أن قوا د القانون الد  ومن الجدير بالذ  

ما ل  من حصانات بلوماسية بأو كيفية تمسك  ضو البع ة الد   ،نظيم أسلو البع ات الخاصة لم تتناو  بالت  
مسك بالحصانة في العمأ باختال  ظرو  الحا  والمألو  في مجا  ويختلف أسلو  الت   ،وامتيازات

درة  ن ابلوماسية الص  بلوماسي البطاقة الد  أو حرمة المسكن أن يبرز الد   ،خصيةمسك بالحرمة الش  الت  
لمسكن  ولة وسلطاتها بما ل  و أي مساس من أجهزة هذه الد   تجن ولة المستقبلة ليد  وزارة الخارجية في ال

بالحصانة  دليأ أمامها  لى تمتع بلوماسي بنفس  في المحكمة بغية الت  ادر أن يم أ الد  فمن الن   ،من حرمة
بلة القبض مستقولة اللقاء سلطات الد   وذلك ما لم يكره  لى الم و  أمام محكمة جنائية نتيجة ،القضائية

والمألو  أيضا  ند مطالبة  ضو بع ة بدفع ماال ينبغي  لي  دفع   ، لي  رغم مال  من حرمة وحصانة
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ويتعين ،لمستقبلةولة امن ضرائ  ورسوم أن يلجأ  لى البع ة التي يعمأ بها لتتصأ بوزارة الخارجية في الد  
 .1سميبة أو الر  ر  لى وزارة الخارجية في هذه الحالة  خطار جهة تحصيأ الض  

 
لي العام و وال تفوتنا اإلشارة  لى أن هذه الحصانات واالمتيازات من الحقوق التي يكفلها القانون الد     
خصية المتمتع بها من بين األ ضاء البع ات ولة متى كانت موفدة وليست من قبيأ الحقوق الش  للد  
ت أو من هو في حكم  من حيث التمتع بالحصانا ،بلوماسيويترت   لى ذلك أن تناز  الد   ،بلوماسيةالد  

ناز   ن ت  ولة الموفدة وأن المالم تجزه الد   ،باطالً  بلوماسية  ن أي امتياز أو حصانة تنازالً واالمتيازات الد  
 ولة الموفدة ذاتها مم لة بواحد من المختصين قانونا بتم يلها.الحصانة البد وأن يصدر صريحا  ن الد  

بلوماسي في دولت  الموفدة مواطن م ل  م أ سائر المواطنين غير متميز  ليهم ومن الد   نذكر أن وأخيراً 
 .الجائز محاكمت  جنائيًا ومقاضات  مدنيًا واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضده وضد مسكن 

 
 :وليبلوماسية في القانون الد  ت الد  أسس الحصانات واالمتيازا :المبحث الثالث

قامت بحمايتهم  ولذا ،بلوماسيين با تبارهم مم لين لدولهمالقدم  لى احترام المبعو ين الد  دأبت الدو  منذ 
وذلك لكفالة قيامهم بأ مالهم بحرية بعيدًا  ن تأ ير الدولة المعتمد لديها، كما أن  ،وأسرهم وممتلكاتهم

  ضمان وذلك بهد ،دلةاريخ االلتزامات المتباو  والشعو   لى اختال   قافاتها را ت  لى مر الت  الد  
 . م يليةبلوماسيين وا  فائهم من أية مالحقة قانونية بسب  صفتهم الت  خصي للد  األمن الش  

ظرية لمنح المبعو ين الحصانات واالمتيازات وقد اختلف فقهاء القانون حو  األسس والمبررات الن     
وهي  لى  ث نظريات،يازات في  الرير القانوني لهذه الحصانات واالمتالدبلوماسية، ويمكن حصر التب  

 .سبيأ اإلجما 
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 :المطلب األول: نظرية االمتداد اإلقليمي

بلوماسي أ ناء وجوده في  قليم دولة أخرى كأن  ال يزا  موجودًا ا تبار المبعوث الد  النظرية ومؤدى هذه 
ا، وال تسري الموجودة فيهولة  دم خضو   لقانون الد  : ويترت   لى ذلك  دة نتائج منها ،في  قليم دولت 

نما يخضع فقط لقانون دولت   . لي  تشريعاتها وا 

ظرية  لى فروض ال تتفق مع الواقع أو الحقيقة، فهي تقتضي  دم وجود المبعو ين وتقوم هذه الن  
 ع ة الدبلوماسيةالي نفترض أن مقر البولة المعتمد لديها، وهو فرض يجعلنا بالت   لى  قليم الد   ينالدبلوماسي

ولة المعتمد لديها البع ة كي يتمتع المقر بالحصانات واالمتيازات المقررة ل ، ال يقع أيضًا  لى  قليم الد  
حيث كان األخذ بها يؤدي  لى التوسع المبالغ في  في الحصانات  ،ظرية من زمن بعيدولقد هجرت هذه الن  

 .1واالمتيازات

 كأن   لديها يعتبر المعتمد ولةالد    قليم في وجوده  ناءأ بلوماسيالد   المبعوث أن   النظرية هذه وفحوى    
 .لديها المبعوث ولةاإلقليمي للد   سلطانال   نطاق وخارج دولت  في أي المعتمدة، الدولة  قليم في يزا  ال

 األخيرة. هذه لقوانين يخضع ال لذلك
 ظريةالن   هذه تزامن ظهور وقد ظرية،الن   بهذه نادى من أو  Grotiusجروسيوس "الهولندي الفقي  يعتبر  
ن اإلقليمي، االختصاص فكرة انتشار مع  ففن ها ؛الفقهاء من فريق من جان  قبوالً  ما وقت في القت وا 

 :أهمها نذكر أسبا  لعدة شديدين وا تراض انتقاد محأ اليوم
 .مقبولة غير نتائج  لى يؤدي ل  أساس ال افتراض  لى تقوم أن ها -1
 واحد، في وقت  قليمين في بلوماسيالد   المبعوث وجود في يتم أ ناقضالت   من نوع  لى تحتوي  أن ها -2

 .الواقعية الناحية من ممكن غير وهذا
 الدولة واألمن في رطةالش   لوائح باحترام الدبلوماسي المبعوث تلزم الجارية واألوضاع الواقع أن   -3

   ليها الموفد
 المعاصر والذي وليالد   القانون   ليها يقوم التي األسس أهم من واحد مع النظرية هذه تتعارض -4

 واالمتيازات الحصانات لفكرة كمبرر النظرية هذه استبعدت  قليمها. لذا فوق  ولةالد   سيادة يقرر
 .2بلوماسيةالد  
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كافية  غير أنها كما خيالي، افتراض  لى تقوم ألنها؛ االنتقادات من العديد  لى النظرية هذه تعرضت
 ال تم أ ناحية من نها شديدين.  ذ  وا تراض نقد محأ فهي ،بلوماسيةالد   واالمتيازات الحصانات لتفسير
مقبولة  طالقًا.  غير ونتائج حلو   لى سوق ت أخرى  ناحية ومن فعاًل، الجارية األوضاع مع تتفق وال الواقع
 التزام لوائح بلوماسيالد   المبعوث  لى يتعين أن   لي  المتفق فمن الجارية واألوضاع الواقع حيث فمن

 يحصأ  ليها. فعلية خدمات تم أ معينة محلية رسوم أداء  لي  وأن لديها، المبعوث ولةالد   في البوليس
 لقوانين تلك العقارات هذه شأن في خضع مهمت  فيها يمارس التي ولةالد   في  قارات تملك  ذا وأن 

 أو امتداد دولت  إلقليم اً امتداد المبعوث  قامة أو البع ة مقر با تبار القو  مع هذا كأ يستقيم فهأ الدولة،
 ولة قليم الد    ن اجنبيا امكان البع ة مقر ا تبار  ليها يسوق  التي النتائج حيث ومن وطن ؟. في إلقامت 
 الدولة صاحبة وقضاء لقوانين دائما  خضا ها وج  المقر داخأ جريمة وقعت  ذا أن  فيها توجد التي
 خارجها لم جريمة ارتكا  بعد البع ة دار  لى مجرم لجأ  ذا أن  كما المتهم. جنسية كانت أيا البع ة
لو  كما،المجرمين بتسليم الخاصة اإلجراءات طريق  ن  ال  لي  يدها وضع المحلية السلطات تستطع
أن  و للد   يمكن وال،اإلقليم صاحبة ولةالد   سيادة مع تتعارض ائجالنت   أجنبي. وهذه  قليم  لى فر قد كان
 .1ذلك خال   لى جار والعمأ تقبلها

وهذا ما  رضها لك ير من  ،أن نظرية االمتداد اإلقليمي غير صالحة في الوقت الحالي يرى الباحث
ظرية هذه الن   ن حيث  ،والتي كانت سببًا في تغييرها والبحث  ن بديأ يحأ مكانها ،االنتقادات الالذ ة

افى بصورة كما أنها تتن ،وليةطور في العالقات الد  ولي الحالي بسب  زيادة الت  ال تتماشي مع العر  الد  
لية. كما أن و وهذا المبدأ هو األساس الذي تقوم  لي  العالقات الد   ،ولة  لى أراضيهاكبيرة مع سيادة الد  

  الرئيس بظرية من  دة جهات قانونية وسياسية مختصة كانت الس  هناك انتقادات ك يرة وجهت لهذه الن  
 ظرية.في هجر هذه الن  
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 :التمثيلية الصفة نظريةالمطلب الثاني: 

العصر  في  شر امنال    القرن  في ظريةالن   هذه انتشرت مونتسكيو، الفرنسي الفقي  ظريةالن   بهذه  نادى
صفتهم   لى تستند بلوماسيينالد   للمبعو ين المقررة والحصانات االمتيازات أن مفادهاو  با،و أور  في الملكي

باستقاللهم  احتفاظهم ضرورة من ذلك يقتضي  وما رؤسائهم،  ن نيابة دولهم يم لون  با تبارهم يابيةالن  
 .1وهيبتها يم لونها التي الدولة لكرامة صيانة كرامتهم  لى أو  ليهم ا تداء أي وتجن  مهمتهم في

ور الذي يقوم يعة الد  ظرية  لى طبوتستند هذه الن   ،يابيةفة الن  وأيضا بنظرية الص   ،م يأوتعر  بنظرية الت   
ها بالحصانة ألنها سمية وغير وبالتالي تتمتع تصرفات  الر   ،بلوماسي كوكيأ لدولة ذات سيادةب  المم أ الد  

 .2تصرفات دولة أجنبية ذات سيادة

ان يتمتع بها كفة المقدسة التي ظرية ترجع في أساسها  لى الص  ويذه  بعض الباح ين  لى أن هذه الن  
وحية طة الر  لولة الذي كان يجمع لنذاك بين الس  بلوماسي با تباره يم أ شخص رئيس الد  المبعوث الد  

 بلوماسي كان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة فيولذا ففن أي ا تداء يوج   لى المبعوث الد   ،منيةوالز  
كبها فير من أفظع المخالفات التي ترتخص الس  ولهذا ا تبر اليونانيون القدماء اال تداء  لى ش ،ولةالد  

بلوماسي انتهاك لحرمة قانون ومان أن األذى الذي يصي  المبعوث الد  كما ا تبر الر   ،دولة ضد أخرى 
 . 3الشعو 

طورت ائمة منذ القرن الخامس  شر تبلوماسية الد  بلوماسية واالنتقا   لى مرحلة الد  ومع تطور الممارسة الد  
، حيث خصيةيادة الش  خصية نظرا لسيطرة مفهوم الس  ولية واتخذت منحى العالقات الش  العالقات الد  

أسبغ  لى  ية تنشأ بين الملوك واألمراء مماانعكست  لى هذه العالقات وبدت وكأنها  القات شخص
فارتكزت  ،مخصيون لملوكهخصية  لى ا تبار أنهم المم لون الش  فة الش  بلوماسيين الص  المبعو ين الد  

  ظمت و  م يلية والقائمة  لى كرامة السيد الحاكم المجسد إلرادة الدولةالحصانات  لى هذه الصفة الت  
 .4أو  هانة توج   لي  تعتبر كأنها وجهت للحاكم الذي بع    بلوماسيفكان أي ا تداء  لى المم أ الد  
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ولة لد  خاصة  ندما لم تساِو بين ا ،لو ظرية أيضًا لم تكن  لى المستوى المطأن هذه الن   يرى الباحث   
بعو يها ولة التي أرسلت متجعأ الد    نها حيث ،ولة المضيفة في التعامأبلوماسي والد  التي يم لها الد  

أيضًا  ، و وهذا يتنافى مع المساواة الكاملة بين الد   ،ولة التي تستقبلهمبلوماسيين أكبر قدرًا من الد  الد  
خارج  بلوماسي دون وج  حق مناالمتيازات التي يحصأ  ليها المبعوث الد   ظرية بعضتتجاهأ هذه الن  

هذا بخال   دة انتقادات تم توجيهها  ،ريبية والمالية األخرى  ضافة  لى اال فاءات الض   ،نطاق  مل 
العالقات  طور المستمر التي تشهدهخاصة مع الت   ،ظرية كانت سببًا في البحث  ن نظرية بديلةلهذه الن  

 ولية. الد  
 

 :نظرية مقتضيات الوظيفةالث: المطلب الث  

 بنظرية  ال ة تعر  نظرية نشوء  لى ابقةالس   ظرياتالن    لى وجهت التي الالذ ة االنتقادات أدت   
 الحصانات أن لنا يبين ظريةهذه الن   مضمون  حيث  ن الوظيفة، مصلحة نظرية أو،الوظيفة مقتضيات

 بواجباتهم للقيام باالستقال  متعالت   ضرورة في تجد تبريرها بلوماسيينالد   للمبعو ين المقررة بلوماسيةالد  
 ،المضيف البلد في المحلية لطةالس   قبأ من تدخالت أو ،مضايقات  ن أي بعيداً  ،الهدوء من جو في

واتفاقًا  تماشيا أك ر تعد من  ذ واالمتيازات الحصانات لتبرير أسلم الفقهاء أغلبية بحس  ظريةالن   هذه وتعد
 .1أخرى  ناحية من ومؤداها مداها ولتحديد القانونية من ناحية، ظمالن   أساس في الحدي ة مع االتجاهات
لوماسية  لى برورات العملية ألداء الوظائف الد  ظرية  لى مبدأ متطلبات الوظيفة والض  وترتكز هذه الن  

امهم بمهام بلوماسيون ضرورة يقتضيها قيالمبعو ون الد  أحسن وج ، فالحصانات والمزايا التي يتمتع بها 
 و  المعتمدين لديها.مأنينة بعيدا  ن مختلف المؤ رات في الد  وظائفهم في جو من الط  

ا ظريات مسايرة لمنطق األمور وأشملهألنها أك ر الن   ؛ظريةولي استحسن األخذ بهذه الن  فالمجتمع الد  
ابقتان س  ظريتان الولي المعاصر، في حين لم تقدم الن  القانون الد  وتتماشى مع االتجاهات الحدي ة في 

رية ظبرير الموضو ي المقبو  ألسس منح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، ولهذا أشار  لى هذه الن  الت  
بلوماسية م ما نص : " ن أساس الحصانات الد  1934ينا  ام ولي دورة فتقرير أ ما  معهد القانون الد  

لعمومية ولي المقدم  لى الجمعية افي المصلحة الوظيفية "، وكذلك تناولها تقرير لجنة القانون الد  يكمن 
م 1961بلوماسية  ام ينا للعالقات الد  ظرية اتفاقية فم، وأخيرا تبنت هذه الن  1956لومم المتحدة  ام 

                                                           
 .80-79ص ،مرجع سابق ،معلةحسن  1
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ورة المزايا والحصانات المذكو  األ ضاء في هذه االتفاقية  ذا تعتقد أن حيث جاء في مقدمتها: " ن الد  
نما تمكين البع ات الد   امها  لى بلوماسية بوصفها مم لة للدو  للقيام بمهليس الغرض منها تمييز أفراد وا 

"  .    1وج  مجـد  
 وبين الحصانات بين تربط نها حيث  لقد أي د ك ير من المتخصصين في القانون الدولي هذه النظرية،

 وظيفت  مباشرة من بلوماسيالد   المم أ تمكين هو الحصانة أن أساس وتقرر بلوماسي،الد   المم أ وظيفة
 .2خصيةالمم أ الش   لفائدة وليست ذاتها للوظيفة مقررة الحصانات وأن  ائق، دون  وأداء  مل  م يليةالت  

 بنظرية م1961لسنة  بلوماسيةالد   واالمتيازات ،والحصانات،العالقات ينا( بشأناتفاقية )ف أخذت ولقد
 هو الغرض بأ األفراد، فائدة تحقيق الحصانات ليس من الغرض أن ديباجتها في قررت حيث الوظيفة؛
 .3و للد   مم لة با تبارها بلوماسيةالبع ات الد   الفع ا  لوظائف األداء ضمان
 ساؤ الت   لطرح سيدفعنا األمر الذي والعملي ظري الن   عيدالص    لى واسعاً  تأييدا لقيت ظريةالن   هذه أن ونجد

 ظرية؟هذه الن   نجاح  لى أدت التي األسبا  اآلتي: ماهي
 :4العوامأ اآلتية  لى تعود م1945  ام منذ ظريةالن   هذه نجاح  لى أدت التي األسبا  أن

  دد أن نجدف  قبأ، من  لي  كانت  ما اريخالت   هذا منذ بلوماسيةالد   البع ات حجم ازدياد  -1
  لى م1924 بين الممتدة في المدة مرات  دة تضا ف بالخارج و غلبية الد  أ  بسفارات العاملين
 المبعو ين قوائم  لى ذلك أنعكس العالم مما أنحاء اهرةالظ   هذه و مت،تيناتالس   منتصف

  بسر ة. تزداد أخذت التي بلوماسيينالد  
 وخبراء ،العسكريون واالقتصاديون  منهم بلوماسيينالد   غير الموظفين  دد في العادية غير يادةالز   -2

 يتمتعون  بها مينالقائ ولكن قيق،بالمعنى الد   دبلوماسية ليست الوظائف هذه نأ رغم اإل الم،
 من جزءا تعتبر بها يقومون  التي المهام ن  لى  ظربالن   بلوماسيةالد   واالمتيازات بالحصانات

 خصيالش   م يأالت   لنظرية وفقاً  الحصانات هذه الممكن منحهم من يكن ولم الدبلوماسية، الوظيفة
  .موظفيين دبلوماسيين ال ُيعدون  ففنهم  قليمية الال نظرية أو

 في ريعةالس   يادةلز  ل ال ةال    ولةبالد   مرورهم  ند للدبلوماسيين الحصانات منح تبرر النظرية هذه -3
 المتحدة األمم منظمة رأسها و لى ،انيةال    العالمية الحر  بعد وخاصة ،وليةالد   المنظمات  دد

                                                           
 .135ص ،2001دار النفائس  ،والقانون الدوليالدبلوماسية بين الفقه اإلسالمي  ،أحمد سالم با مر 1
 .270ص ،سابق مرجع ،حسينمحمد علي  2
 .270ص ،سابقالمرجع المحمد  لي حسين، 3
 .82-81ص ،المرجع السابقمحمد  لي حسين، 4
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 يتمتعون  ولكن ،قيقالد   بالمعنى دبلوماسيين ليسوا موظفين هم وأ ضاء موظفون  بها يعمأ التي
وال ،أو تم يلي ،وظائفهم بحرية، وهذه المنظمات ليس لها وضع  قليمي يؤدوا لكي بالحصانات

 التي يقومون بها.ظر  لى طبيعة األ ما  يمكن أن يكون أساس هذه الحصانات  ال بالن  
 

نها تتسع  ث حي، وأك رها يسراً  ،ظرية األك ر شمواًل وواقعية من النظريات األخرى أن هذه الن  يرى الباحث 
لي باألخذ بهذه و الي بادر المجتمع الد  وبالت   ،ابقة في استيعابهاظريات الس  فشلت الن   يلكافة األوضاع الت

وشمولها  ،من حيث مسايرتها ألمور المنطق ،ابقةظريات الس  النظرية لما لها من مميزات فاقت فيها الن  
ولي المعاصر. ومما تجدر اإلشارة  لي  أن تلك المميزات عامأ مع القانون الد  لالتجاهات الحدي ة في الت  

م لهذه 1961ة  ام بلوماسيينا للعالقات الد  سببًا رئيسًا في تبني اتفاقية ف ظرية كانتالتي حملتها الن  
ة ظريغم أن هذه الن  م لها أيضًا. فعلى الر  1963ينا للعالقات القنصلية  ام ومن  م تبني اتفاقية ف ،ظريةالن  

 الواقع. لكنها كانت األك ر قبواًل وتماشيًا مع ،قدلم تسلم من الن  
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 :الفصل األول

______________________________________________________________ 
 :دولة فلسطين في األمم المتحدة في ضوء أحكام القانون الدوليل المركز القانوني 

 ،ليو دولة فلســـطين في األمم المتحدة في ضـــوء أحكام القانون الد   مكانةهذا الفصـــأ  يتناو  الباحث في
 تحديدلوذلك  ولي،بلوماســــــــــية الفلســــــــــطينية في ضــــــــــوء القانون الد  الد   مكانةالمبحث األو   يتحدثحيث 

لى الذي من خاللها حصـــــلت  ،خاصـــــة في الفترة األخيرة ،بلوماســـــي الذي تنشـــــده بفلســـــطينالوضـــــع الد  
ي اني  لى التم يأ الدبلوماســـــــــوتطرق المبحث ال    ،ولية ضـــــــــوية األمم المتحدة وك ير من المنظمات الد  

ي يقوم ابق الذم يأ السـوذلك من ناحية انتقا  الوضـع الفلسـطيني من الت   ،وليالفلسـطيني في القانون الد  
لى دولة مراق  في األمم  لى وفود أو قنصــــــــــليات  لى ســــــــــفارات متكاملة في فترة ما بعد الحصــــــــــو   

ينا اقية فبة  لى انضــــمام فلســــطين التفالث فقد اســــتعرض اآل ار القانونية المترتأما المبحث ال    المتحدة،
ية لســــــطينبلوماســــــية الفالد   حققتها ، وذلك من خال   براز المكاســــــ  التيم1961بلوماســــــية للعالقات الد  

 مام.واآل ار القانونية التي ترتبت  لى ذلك االنض بانضمامها  لى اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية،

 
 الدبلوماسية الفلسطينية في ضوء القانون الدولي مكانة :لمبحث االولا

حتمًا، فال بد من تناو  من أجأ اإلحاطة بعنوان هذا المبحث واإلجابة  لى االســــــــــــــئلة التي ســــــــــــــي يرها 
مرحلة ما قبأ قيام الســــــلطة الوطنية الفلســــــطينية ، والتي  مرحلتين من  مر الدبلوماســــــية الفلســــــطينية .

ومرحلة ما بعد قيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية وما  م لت فيها م.ت.  الكيانية السـياسـية الفلسـطينية ،
 سياسية جغرافية .م ل  ذلك من تطور لتلك الكيانية من سياسية  لى 

كما أن  ال بد من التميز ما بين حقبتين داخأ كأ مرحلة من المرحلتين الرئيســــــــيتين ، ما قبأ اال ترا  
  م.ت.  كعضـــــــو مراق  في األمم المتحدة وما بعده من جهة ، وما قبأ اإل ترا  بفلســـــــطين كدولة 

 .  67/ 19ليست  ضو في االمم المتحدة وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم  
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 لذلك فان الباحث سيقسم هذا المبحث  لى مطلبين يتفرع كأ منهما لفر ين ،  لى النحو التالي:_

 المطلب االول :_الدبلوماسية الفلسطينية ما قبل قيام السلطة الفلسطينية .

 ..1988ة الفلسطينية قبأ   الن الدولة في  ام : الدبلوماسيالفرع األول

 .1988في  ام    الن الدولةة الفلسطينية بعد : الدبلوماسيالفرع الثاني

 المطلب الثاني:_ الدبلوماسية الفلسطينية بعد قيام السلطة الفلسطينية.

: الدبلوماســية الفلســطينية منذ قيام الســلطة وحتى اال ترا  بفلســطين دولة غير  ضــو في  الفرع األول
 االمم المتحدة .

 لمتحدة.و في األمم اضبعد اال ترا  بفلسطين دولة غير  : الدبلوماسية الفلسطينية الفرع الثاني

 

 المطلب األول 

 الدبلوماسية الفلسطينية ما قبل قيام السلطة الفلسطينية 

لطة الوطنية وســلو وقيام الســأرازات ف لى غير ما يعتقد البعض فأن الدبلوماســية الفلســطينية ليســت من  
الفلســـــطيني الذي قاضـــــت  م.ت.  با تبارها مم أ شـــــر ي الفلســـــطينية بأ هي  حدى تجليات النضـــــا  

ووحيد للشـــع  الفلســـطيني . فقد بدأت  رهاصـــات الدبلوماســـية الفلســـطينية مع تولي حركة فتح وفصـــائأ 
العمأ الوطني بقيادة منظمة التحرير وقد قامت الدائرة الســــــــــــياســــــــــــية   م.ت.  بدور دائرة اإلتصــــــــــــا  

أخرى ، من حيث  شـــرافها ومتابعتها للدبلوماســـية الفلســـطينية  بر  الخارجي أو وزارة الخارجية ألي دولة
 مبعو يها ومكاتبها في العالم .

هذا وال بد من التميز ما بين حقبتين في هذه المرحلة وهما حقبة ما قبأ   الن الدولة الفلســــــــــــــطينية في 
 ، وما بعد ذلك اإل الن . 15/11/1988

 فر ين  لى النحو التالي:_لهذا فأن الباحث سيقسم هذا المطل   لى 
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 .1988فلسطينية قبل إعالن دولة فلسطين في عام الدبلوماسية ال -الفرع األول:

بعد تولي حركة فتح وفصـــائأ المقاومة الفلســـطينية لمنظمة التحرير التي كانت قد أنشـــأتها جامعة الدو  
لســـــطيني قيقي للشـــــع  الفالعربية لمتابعة الشـــــأن الفلســـــطيني ، فقد تحولت طبيعة م.ت.   لى مم أ ح

وحامأ لواء نضـــــال  وشـــــكلت تبعًا لذلك كيانًا ســـــياســـــيًا فلســـــطينيًا يحظى باإلحترام والد م من المنظومة 
اإلشتراكية وحركات التحرر العالمية  الوة  لى الك ير من الدو  اإلسالمية والعربية ، األمر الذي أدى 

ح الك ير من التي قامت بفتالدائرة السياسية للمنظمة  لى تطور مفهوم الدبلوماسية الفلسطينية من خال  
المكات  لها لدى الدو  الشــــقيقة والصــــديقة . هذا وقد تعززت الدبلوماســــية الفلســــطينية  موديًا وأفقيًا مع 
تطور مكانتها الســـــــــياســـــــــية والنضـــــــــالية في العالم كحركة تحرر وطني ومم ال شـــــــــر ي ووحيد للشـــــــــع  

 . 19741رباط في  ام الفلسطيني ، خاصة بعد قمة ال

نتعشـــــــت قد أ -ما بعد قمة الرباط–وهكذا يبدو واضــــــــحًا بأن الدبلوماســــــــية الفلســــــــطينية في هذه المرحلة 
وتعزز دورها وتطورت أدواتها لكونها مم لًة ســـــــياســـــــيًة للشـــــــع  الفلســـــــطيني ، وتحولت بذلك  لى كيانية 

 ير مكات  المنظمة ودائرتها الســـياســـية في كســـياســـية تعكس هذا التم يأ كما وتطورت تبعًا لذلك مكانة 
 أك ر.    تصا  ليسمن الدو   لى مستوى يقار  مستوى البع ات والسفارات بعد أن كانت مجرد مكات

 ومع تطور م.ت.  ودورها النضـــالي والســـياســـي كانت تتطور الدبلوماســـية الفلســـطينية وتزداد  تســـا ًا.
  أن تفتح مكات  تم يأ لها في بعض دو  أوروبا وقبأ  مانينات القرن الماضـــــــــــي اســـــــــــتطا ت م.ت.

الغربية بعد أن كانت منطقة مغلقة امامها . وقد لعبت تلك المكات  دورًا ســــياســــيًا بارزًا في شــــرح  دالة 
القضية الفلسطينية في أوروبا الغربية و ملت جاهدة  لى تغير الصورة السلبية التي رسمتها لها الحركة 

 . 2الصهيونية 

 

 

                                                           
ات منتدى بيرزيت للدراس ،دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية: مقاربات في القانون الدولي والعالقات الدولية ،رشاد توام 1

 .31ص ،2003 ،فلسطين –بيرزيت  ،جامعة بيرزيت ،معهد  براهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،االستراتيجية

ات منتدى بيرزيت للدراس ،دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية: مقاربات في القانون الدولي والعالقات الدولية ،رشاد توام 2
 .32ص ،2003 ،فلسطين –بيرزيت  ،جامعة بيرزيت ،معهد  براهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،االستراتيجية
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 -الدبلوماسية الفلسطينية في هذه الحقبة بأنها : وتتسم

 انها كانت تدار من قبأ الدائرة السياسية   م.ت.  . -1

 أن مكانة ومستوى مكاتبها كانت تعتمد  لى طبيعة العالقة ما بين م.ت.  والدولة المضيفة . -2

ة األنحياز والدو  االسالميقد تركزت في المعسكر اإلشتراكي ودو   دم ان غالبية مكات  م.ت.   -3
 والعربية. بينما بقيت اجزاء مهمة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية مغلقة في وجهها .

 ُتمارســها التي الســيادة أ ما  من الدبلوماســي العمأ ممارســة كانت  ذا، من هنا فأن  يمكننا القو  بأن  
 الفلسطينية الحالة في بلوماسيةالد   ففن ولة،الد   قيام بعد ُيمارس سياً نشاطًا مؤس با تبارها المستقلة الدو 

 و ،الد   معظم في نظيراتها  ن مختلفة ظرو  في نشـــــأت القا دة، فقد هذه  لى اســـــت ناء جاءت قد
 أنها  لى  ضــافة ســيادة، ذي مســتقأ فلســطيني كيان وجود ظأ  دم وفي، العدم من تطو رت نها  حيث
 بالعملية بارز بشكأ وساهمت ،والتطور ،وسعبالت   الفلسطينية، وأخذت األراضي خارج من  ملها بدأت
 .الفلسطينية والمقاومة ضاليةالن  

بلوماســــية الفلســــطينية هو  نشــــاء منظمة التحرير  ام  م لتكون أولى 1964هذا وكان االنجاز األبرز للد 
و  العربية بتأســ بلوماســية الر ســمية، بعد أن قامت بفقناع الد  ود الذ اتية يســها، وذلك بفعأ الجه نجازات الد 

لت ع  الفلســــــطيني، وقد شــــــك   ألحمد الشــــــقيري، ود م جما   بد الن اصــــــر، والت عامأ معها كمم أ للشــــــ 
بلوماســـية، ري  ال  وري  العمأ فترة خال فيما الد  نوات األولى في الســـ   األولى األهمية ال ورة، النطالقة الســـ 

ياســـة في تينيات، أما نهاية مع  .ت.م   الخارجية الســـ   من  .ت.م أو لل  ورة كان فما ذلك قبأ الســـ 
بلوماســـية، توصـــف ال دولية  القات  وســـائل ، ل  الخارجية، العالقات  وري في نشـــاط ما هو بقدر بالد 
مة ال  ورية  ليها غلبت التي ومهمات ، وأدوات ، ائدة الس   .1لنذاك الغالبة ال  ورية بالمسلكية واتصفت الس 

ولي بالموقف يتعلق أما فيما  ع  حق من الد   الفترة، فقد هذه خال  المصــير تقرير في الفلســطيني الشــ 
 األمم القضية الفلسطينية في تعاطي في هامة تحو  نقطة 1969 ديسمبر /أو  كانون  10 يوم شك أ

 في أنفسهم بتنظيم بقيام الفلسطينيين وارتباطاً  المذكور، الت اريخ  امًا في 17 لمدة غيابها بعد المتحدة،
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 العامة الجمعية قرار صدر اإلسرائيلي،  لى الجيش الكرامة معركة في ومنتصرة مؤ رة كقوة  ،.ت.م
 القرارات من جملة القرار هذا للت صـــر ، وتبع غير القابلة فلســـطين شـــع  بحقوق  (، مقراً 2535 (رقم
ع  تكرس أخذت التي  تقرير وســـائأ مختلف بانتهاج المصـــير، تقرير في حق  الفلســـطيني رســـميا للشـــ 

 ،1970  ام  ،.ت.م  ن مم لين د وة  لى ُيشـير من وهناك الكفاح المسـلح، رأسـها و لى المصـير،
ياســية اللجنة في الفلســطينية مناقشــة القضــية في للمشــاركة  هذه صــحت حا  وفي العامة، للجمعية الســ 
 .1 .ت.م بــ مبكر ضمني ا ترا  فهو يعتبر الحاد ة

 ن اال ترا  بمنظمة الت حرير الفلســـــــطينية بصـــــــفتها مم اًل شـــــــر يًا ووحيدًا إلرادة الشـــــــع  الفلســـــــطيني، 
ادرة  ن األمم المتحدة، و ن مجلس األمن، و ن  ولية الصـــــــــــــــ  بمجمو ة من الت وصــــــــــــــيات والقرارات الد 

، خاصـــــة بعد حصـــــولها  لى  ضـــــو مراق  في األ م ممنظمات دولية مختلفة، هو انتصـــــار دبلوماســـــي 
م، والــذي ينص  لى "أن الجمعيـة 14/10/1974الصـــــــــــــــادر بتــاريخ  3210المتحــدة بنص القرار رقم 

ع  الفلســــطيني هو الطر  األســــاســــي المعني بقضــــية فلســــطين،  العامة لومم المتحدة،  ذ ترى أن الشــــ 
ع  الفلســـطيني  لى االشـــتراك في مداوالت الجم ية العامة عتد و منظمة الت حرير الفلســـطينية المم لة للشـــ 

ع  الفلســـطيني  بشـــأن قضـــية فلســـطين في جلســـاتها العامة"، وبذلك نالحظ أن هذا القرار قد أكد أن الشـــ 
هو الط ر  الرئيس في القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، وتبعًا لذلك د يت منظمة الت حرير الفلســـــــــــطينية كمم أ 

  المنظمة بفتح مكات للشــــع  الفلســــطيني لحضــــور اجتما ات األمم المتحدة، ومع هذا اال ترا  قامت
و  األجنبية المختلفة، حيث توالت اال ترافات بها، وأصـــــبح المجتمع الدولي ينظر  لها في العديد من الد 

 .2م1974اليها بطريقة مختلفة  ن فترة ما قبأ اال ترا  بها في األمم المتحدة سنة 

تاريخ لى منصــــــة األمم المتحدة بلقد كان لكلمة الرئيس الفلســــــطيني الرا حأ ياســــــر  رفات،والتي ألقاها  
م، حيث تحدث فيها  ن القضــية الفلســطينية من مختلف جوانبها، كان لها األ ر الكبير 13/11/1974

بلوماســـــــية الفلســـــــطينية ألروقة األمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث اســـــــتصـــــــدرت  في بدء اختراق الد 
ولية حتى اآلن، فقد تبنت الجمعية ، 3236العامة في نفس الجلســـــــــــــــة القرارين   شــــــــــــــرات القرارات الد 

يادة 3237 ع  الفلسطيني ومنها حق تقرير المصير والس  ، تضمن األو  الت أكيد  لى الحقوق ال  ابتة للش 
ع  الفلســـــــــطيني في  يار والممتلكات والتعويض، وحق الشـــــــــ  واالســـــــــتقال  الوطنيين، وحق العودة  لى الد 
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قرار ال  اني فمنحت األمم المتحدة بموجب  منظمة الت حرير صـــــــفة اســـــــتعادة حقوق  بكافة الوســـــــائأ، أما ال
فة . لهذا يمكن 1مراق ، ود تها للمشــــــــــــاركة في كافة دورات الجمعية العامة، وكافة أ مالها بتلك الصــــــــــــ 

ولية، من خال  هيئة 1974القو  أن العام  احة الد  بلوماســـية الفلســـطينية  لى الســـ  م يعتبر  ام نجاح الد 
دة، التي أقرت للمرة األولى حق شـــــع  تحت االحتال  بشـــــر ية مقاومت  وتحقيق اســـــتقالل ، األمم المتح

بلوماســــــية الفلســــــطينية، لما حققت  من  نجاز  لى  وقد وصــــــف المراقبون هذه الفترة بالعصــــــر الذ هبي للد 
ياسي عيد الس   . 2الص 

م، وما تبعها من الهجوم الذي 1979أما الفترة التي تلت ذلك، والتي تجســـــدت باتفاقية كام  ديفيد  ام 
م،وخروج منظمة التحرير من لبنان لخر خطوط الت ماس 1982شـــــــــن  االحتال  اإلســـــــــرائيلي  لى لبنان 

الجغرافية لها مع فلســــــطين المحتلة، طرحت بعدها العديد من المبادرات لتســــــوية القضــــــية الفلســــــطينية، 
بلوماســــــــــــــية الفلســــــــــــــطينية ف ة ي تلك الفترة هم الخو  من الت صــــــــــــــفيولكن يج  القو  أن  غل   لى الد 

ياســـــــية، مما جعأ ك ير من المراقبين يصـــــــف هذه الفترة  "دبلوماســـــــية المحافظة  لى الذات"، أو  الســـــــ 
رية،  بلوماســــــي العلني، وفتح القنوات الســــــ  "دبلوماســــــية األمر الواقع"، وذلك من خال  توســــــيع الت واجد الد 

بلوماســـية في هذه المرحلة  لى  صـــدار وانهماك قيادة المنظمة في الز يارات الد   ولية، حيث أ مرت هذه الد 
م، التي د ت في  المجمو ة  لى  قد مؤتمر دولي 1986المجمو ة األوروبية   الن بروكســـــــــــــــأ  ام 

لل ســـالم تحت ر اية األمم المتحدة، ومنح مســـا دة مالية للفلســـطينيين في األراضـــي المحتلة، فيما ا تبر 
ولي تجاه القضية الفلسطينيةتطورًا في الموقف ال  .3د 

 

 .1988الفرع الثاني : الدبلوماسية الفلسطينية بعد إعالن دولة فلسطين عام 

التي أ لنت أن م.ت.  هي المم أ الشــــــــــــــر ي والوحيد  1974تعتبر المرحلة ما بين قمة الرباط  ام 
،  15/11/1988للشـــع  الفلســـطيني وحتى دورة المجلس الوطني الفلســـطيني المنعقدة في الجزائر في 

هي مرحلة نهوض ســـياســـي فلســـطيني بأمتياز فقد تعززت مكانة م.ت.  كمم أ شـــر ي ووحيد للشـــع  
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لســـــطيني ولنضـــــال  ، كما أصـــــبح لها وزنًا  ربيًا من خال  تم يلها الرســـــمي في جامعة الدو  العربية الف
وأنتشــــــــار مكاتبها في قارات أســــــــا وأفريقيا وأوروبا. و لى طريق تعزيز الكيانية الســــــــياســــــــية الفلســــــــطينية 

اد عقوكخطوة  لى طريق التحو  من الحضـــــــور الســـــــياســـــــي  لى الحضـــــــور الجغرافي لفلســـــــطين جاء  ن
التي أ لن فيها الز يم الراحأ ياسر  رفات  15/11/1988المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 

ع و يقة  دســـــــتورية فلســـــــطينية جنبًا  لى جن  مدولة فلســـــــطين وو يقة هذا اال الن التي ما زالت تعتبر 
  .القوا د الدستورية الواردة في القانون األساسي 

 ا ترافات تتوالى أخذت م،1988  ام من انيال    تشـــرين 15 في لفلســـطينيا االســـتقال    الن وفور 
 مجاالت جميع في وليةالد   احةالس    لى حريرالت   منظمة تأ ير ازداد لذلك ونتيجة فلسطين، و  بدولةالد  

 .1وليةالد   بلوماسيةالد   العالقات ضمنها ومن وليةالعالقات الد  

 في تتصــــر  وأخذت "المحتلة فلســــطين دولة" بمهام القيام  لى الفلســــطينية حريرالت   منظمة  ملت   
 بها يقضي التي لوحكام وفقاً  ،وليالد   القانون  أشخاص وسائر األخرى  و الد   مع بلوماسية القاتها الد  

 هذا وفي خاص، بشــــــكأ وليالد   بلوماســــــيالد   القانون  وأحكام  ام، بشــــــكأ ولي المعاصــــــرالد   القانون 
 االتصــا  أجهزة  ن مبدئياً  تختلف ال الفلســطينية حريرالت   لمنظمة الدائرة الســياســية  أن نالحظ ياقالســ  

 الخارجي صـــــــا تاال أجهزة ل  تخضـــــــع الذي القانون  لنفس وتخضـــــــع في العالم، دولة ألية الخارجي
 لدولة القانوني بالوضــــــــــع البحث  لى يدفعنا مما. 2وليالد   بلوماســــــــــيالقانون الد   وهو و الد   لمختلف
 الفلســـــطينية حريرالت   بمنظمة ولي، مم لةالد   بلوماســـــيالد   القانون  أحكام ضـــــوء  لى المحتلة فلســـــطين
 .وليةالد   المحافأ في الفلسطيني ع للش   ر يالش   المم أ بصفتها

 أن هو البدايات، مرحلة الفلســـطيني في بلوماســـيالد   واج  الذي األهم يكون  قدالمباشـــر  الواقع  ن    
 حريرالت   منظمة هي تحرر وطني لحركة كمم أ الحقأ هذا في  مل  بدأ قد الفلســـــطيني بلوماســـــيالد  

 العدو ومقاومة ، لى الكفاح  مل  في األولوية يعطي أن المرحلة تلك طبيعة من وكان الفلســـــــطينية،
 وليةالد   المســـــتويات الوطنية  لى حقوق  ود م شـــــعب ، لكفاح وليالد   أييدالت   ليســـــتقط  الوســـــائأ بكأ

 العمأ  لى تحو ي الأذلك  بســـب   لي  وكان الحقوق، بهذه عريفالت    لى ركيزالت   جان   لى المختلفة
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 وطني، ما تحرر حركة يم أ بأ ،مســــتقلة دولة يم أ ال ألن  و ،الد   كدبلوماســــي النمطي الدبلوماســــي
 ضحياتالفلسطيني، والت   ع الش   يخوض  الذي الكفاح برازإل  مل  في األولوية يعطي أن  لي  يفرض
 هيوني الذيالصـــــ   العدو ومقار ة أرضـــــ ، في الوطنية حقوق  اســـــتعادة أجأ من يقدمها التي الجســـــام
نطاق  وفي،العالم أمام دبلوماســي هو الوقت نفســ  في ولكن  ،1948 ام  منذ فلســطين أرض اغتصــ 

 ائرال    بين يوفق أن الحالة هذه في  لي  وكان ،فيها الدبلوماســــــي والســــــلك ،المتلقية ولةالد   مع  مل 
 ويقدم بحرية، مصــيره تقرير في حق  ويمارس يتحرر أن اجأ من االحتال  يقاوم مازا  المم أ لشــع 

 فن  تقان ضــــرورة من ذلك  لى يترت  وما كدبلوماســــي الوظيفي واقع  وبين هداء،ضــــحيات والشــــ  الت  
 المقاوم ائرال    ســـــلوك مع األحيان من ك ير في تتعارض التي وأ رافها،بقوانينها الدبلوماســـــية وااللتزام

 المقابأ الخصـــــــم أن والســـــــيما ترحم، ال وبوتيرة يومية ممارســـــــة وذلك يطرة األجنبية،والســـــــ   لالحتال 
 تكون  أن قبأ األميركية المتحدة الواليات هو ،زا  وما كان وليةالد   في المحافأ الفلسـطيني للدبلوماسـي

 .1 سرائيأ

وما تالها من دخو  فصــــائأ المقاومة بقيادة حركة  1965فمنذ أنطالقة ال ورة الفلســــطينية الحدي ة  ام 
،ومرورًا بقرار قمة الرباط التي أ طت م.ت.  صــــفة المم أ الشــــر ي والوحيد للشــــع  فتح   م.ت.  

 المجتمع ال ترا  يســعون  والفلســطينيون  ، 1988الفلســطيني ، ووصــواًل  لى أ الن دولة فلســطين  ام 
قامة  المصـــــــير، تقرير في بحقهم وليالد     معنوي" "كيان  قامة خال  من ،)ولةالد  (كيانهم المنشـــــــودوا 

 الكفاح بين الســـــياســـــي نضـــــالهم في الفلســـــطينيون  زاوج وقد،ولةالد   بفقامة األســـــمى الهد   لى ينقلهم
 الحالة في ولةالد   مفهوم لخصـــــــوصـــــــية المميزة الســـــــمات ومن أبرز ،الدبلوماســـــــي اطوالنشـــــــ   المســـــــلح

 تظهر هي بأ فقط، االســتقال  بعد تبدأ ال ولةالد   بناء دينامية صــايغ، "أن يزيد يشــير كما الفلســطينية،
 ،ظيميةالتن   البنى واختيار،االســــتراتيجيات ووضــــع ،األهدا  صــــو  يحدد  ملية ولةالد    لى عيالســــ   أن

 .2ولةالد    قامة يسبق الذي النضا  من األ ظم القسم في اخليةياسة الد  الس    دارة وكيفية

 اســــتمر وقد ،الفلســــطيني الدبلوماســــي العمأ بدايات مرحلة في واألخطر التحدي األكبر هو هذا كان 
 للعمأ ســــــــبيالن   اإلتقان درجة بلغوا قد يكونوا وقد هذا، يومنا حتى فراءبعض الســــــــ    ند حديالت   هذا

                                                           
 .13ص ،2016صيف  ،13العدد  ،مجلة أوراق فلسطينية الدبلوماسية الفلسطينية.. انجازات وانحسارات، ،نبيأ الرمالوي  1
 ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة :1993 — 1949الحركة الوطنية الفلسطينية،  ،يزيد صايغ 2
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 ووجدانهم و يهم كأ في والمغروس العتيق ضـــــاليالن   انتمائهم وبحكم-أنهم   ال تقليديال   الدبلوماســـــي
 بقدر الدبلوماســـــــــية والحدا ة األصـــــــــأ بين وزاوجوا األصـــــــــأ المحافظة  لى من تمكنوا قد- وفكرهم

 .1وحساسيتها الحالة هذه  صعوبة رغم المستطاع

فاع  ن و  المختلفة، وقانون الدســـــــلمي بين الد  عايش ال  قانون الت   ،ولي المعاصـــــــريعتبر القانون الد  كما و 
ة تحت عو  الخاضــعالذي تقوده الشــ   ،حرري ضــا  الوطني الت  عو  المضــطهدة وحمايتها، وقانون الن  الشــ  

 واالســــــــــــــتقال .وتحقيق الحريـــــــة  ،ونير االحتال  األجنبي بغيـــــــة تقرير المصــــــــــــــير ،االســــــــــــــتعمـــــــار
العامة  ظريةقليدي، حيث تقضــــــــــــــي الن  الت  ولي  ن القانون الد   ،ولي المعاصــــــــــــــروهذا ما يميز القانون الد  

 وليين ضـــمن تصـــنيف هذا القانون، ففلىولي المعاصـــر بوجود  ال ة أنواع من األشـــخاص الد  للقانون الد  
 لوصـو   لىلعو  المكافحة ولية، تعتبر أيضـا الشـ  اإلضـافة للمنظمات الد  بو  ، يادةو  ذات السـ  جان  الد  
 لي، و لي و حرر من ضـمن أشـخاص القانون الد  مم لة بحركات الت   ،وتقرير المصـير ،واالسـتقال ،الحرية

بتاريخ  2526وصــية رقم جأ تقرير المصــير بناًء  لى الت  أيشــكلون شــعبا يقاوم من  ينفلســطينالوبما أن 
لي و طبقًا لقوا د القانون الد   مروط تتوفر بهن كافة الشــــــــــ  ف، ف2ادرة من طر  األمم المتحدةالصــــــــــ   1974

 :3التيةقاط ابالن  التي تتلخص 
كأ واضـح رط ينعكس بشــوهذا الشــ   ،حق الشــعو  المســتعمرة في تقرير مصــيرها وتحقيق اســتقاللها -1

قلة جأ تقرير مصــيره وبناء دولت  الفلســطينية المســتأع  الفلســطيني المكافح من  لى نموذج نضــا  الشــ  
 و اصمتها القدس.

ا والمعتر  بهـا دولي ،ير الفلســــــــــــــطينيـةر ي والوحيـد المم ـأ في منظمـة التحر وجود المم ـأ الشــــــــــــــ   -2
 .1974داخأ األمم المتحدة منذ تاريخ  اً مراقب اً  ضو  وتم أ،و ربيا
قا للقانون الفلســـطينية، وف ألرضـــناضـــا  الفلســـطيني ضـــد االحتال  اإلســـرائيلي األجنبي شـــر ية الن   -3
 ولي اإلنساني.وقوا د القانون الد   ،ومي اق األمم المتحدة ،وليالد  
بتوجي  نداء ورســــــــــالة خطية  لى  1982يونيو 7حرير الفلســــــــــطينية قد قامت بتاريخ الت  ن منظمة   -4

يق اتفاقيات ام بتطبحرير الفلســــــطينية التزامها الت  ويســــــري، يتضــــــمن   الن منظمة الت  مجلس االتحاد الســــــ  
                                                           

 .14ص ،المرجع السابقيزيد صايغ، 1
لحلقة رقم ا ،قاقات واالستثناءاتوضعية دولة فلسطين في األمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي االستح ، بدالحكيم سليمان وادي 2
 للتفاصيأ: ،16/8/2013 ،دراسة منشورة  لى موقع دنيا الوطن ،9

  https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/16/303077.html 
 .2ص المرجع السابق بد الحكيم وادي، 3

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/16/303077.html
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تي أ ناء الصرا ات المسلحة ال 1977اإلضافيين لسنة  بروتوكولينوكذلك لل 1949جنيف األربعة لسنة 
 تعتبر طرفًا فيها.

 
 قد ساهم في :_ 1988ومما تجدر اإلشارة الي  هنا أن أ الن الدولة  ام 

زيادة   ترافات دو  العالم بدولة فلسطين المعلنة ، حيث سار ت الك ير من الدو  لغعالن   ترافها  -1
 .بفلسطين 

ولمســتوى  مكات   لى بع اترفع مســتوى التم يأ الدبلوماســي الفلســطيني في الك ير من الدو  من  -2
ســـفارات واقعيًا في بعض الحاالت ، خاصـــة في بعض الدو  الصـــديقة من المعســـكر اإلســـتراكي ودو  

  دم اإلنحياز.
أنها انتقلت بماهية العمأ الدبلوماســــــــــــــي الفلســــــــــــــطيني  لى المســــــــــــــتوى العالمي من حيث المهام  -3

 والبروتكو  والعالقات النظيرة .
 
 

 الدبلوماسية الفلسطينية بعد قيام السلطة الفلسطينية.المطلب الثاني:_ 

للجنة التنفبذية وســلو بقرار من اأبعد قيام الســلطة الوطنية الفلســطينية  لى الترا  الفلســطيني بعد اتفاق 
  م.ت.  وبتفويض من المجلس المركزي للمنظمة ، فقد انتقأ النضـــــــــــــــا  الفلســــــــــــــطيني من الكيانية 

تنشأ كيانية سياسية فلسطينية  لى  1967لسياسية . فلأ مرة األولى بعد  ام السياسية  لى الجغرافيا ا
ن كانت منقوصــــــــة  لى الترا   الترا  الوطني الفلســــــــطيني ، وتبدأ معها معالم الســــــــيادة الفلســــــــطينية وا 

 الفلسطيني.

ى لومع انشـــــاء هذه الســـــلطة كان من الطبيعي أن تدخأ الدبلوماســـــية الفلســـــطينية مرحلة جديدة ترتكز  
لى المشـــرو ية الســـياســـية المتم لة في  تفاقيات اوســـلو من جهة  التراث النضـــالي الفلســـطيني من جهة وا 

 . هذا وقسم الباحث هذا المطل   لى فر ين  لى النحو التالي :أخرى 

الفرع األول : الدبلوماســية الفلســطينية منذ قيام الســلطة وحتى االعتراف بفلســطين دولة غير عضــو 
 تحدة .في االمم الم
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م واالنتخابات 1987شــــهدت الدبلوماســــية الفلســــطينية في الفترة الواقعة بين قيام االنتفاضــــة األولى  ام 
الفلســــطينية  بلوماســــيةمن العقبات واإلشــــكاليات بالرغم من الجهود الواضــــحة للد   اً شــــريعية األولى ك ير الت  

اللذان كان  ،م1993ؤتمر أوســــلو وم ،م1991خاصــــة بعد انعقاد مؤتمر مدريد  ،ولي لى المســــتوى الد  
وقيع وكان ســـــــــببًا في ت ،الذي يعتري منظمة التحرير وانكشـــــــــاف  لهما الدور األكبر في ظهور الضـــــــــعف

م أ الوحيد حرير بأنها المحيث اتســــــمت تلك المرحلة بمحاولة ت بيت شــــــر ية منظمة الت   ،هذين االتفاقين
صـــــدار قوانين دولية ملزمة إلســـــرائيأ تد و لتأييد ومحاولة اقناع دو  العالم باســـــت ،ع  الفلســـــطينيللشـــــ  

 .1ابتةالحقوق الفلسطينية ال   

ولية ها الد  انتزاع شر يت - لى مدى  قود طويلة-حرير الفلسطينية استطا ت أن منظمة الت   يرى الباحث
ورية ة ال   بلوماســـــــيياســـــــية والد  بلوماســـــــية الســـــــ  حيث قامت بالمزاوجة بين الد   ،بصـــــــورة لم يســـــــبق لها م يأ
اصة تلك خ ،وذلك  لى الرغم من العقبات العديدة التي ا ترضت مسيرتها ،للوصو   لى األمم المتحدة

  عالعقبات التي يقوم بها االحتال  اإلســـــــــرائيلي لمنعها من المطالبة بأدنى الحقوق التي ينشـــــــــدها الشـــــــــ  
ة ولية الخاصـــــــات الد  حرير االنضـــــــمام  لى ك ير من المعاهدأيضـــــــًا اســـــــتطا ت منظمة الت   ،الفلســـــــطيني

ولو -رائيلية ياســـة اإلســـوالتي كان لها األ ر األكبر في لجم الســـ   ومعاقبت ، بمقاطعة االحتال  اإلســـرائيلي
 ع  الفلسطيني.التي تنتهجها ضد الش   -بصورة بسيطة

: الدبلوماسية الفلسطينية منذ قيام السلطة وحتى االعتراف بفلسطين دولة غير عضو  الثانيالفرع 

 .في االمم المتحدة

 بســب  وذلك المتحدة، ماألم مجددًا  لى القضــية ملف في  الفلســطينية القيادة فقد نقلت 2011أما العام 
 رئيس فلســطين، دولة رئيس تقدم  ذ مســدودة، طريق  لى لميةالســ   العملية ووصــو  توقف المفاوضــات،

 للحصـــــــــو  بطل   ،23/9/2011اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـــــــطينية محمود  باس بتاريخ 
 مجلس في الجدد األ ضـــــاء بقبو  المعنية اللجنة وانتهت ،المتحدة األمم في الكاملة  لى العضـــــوية
حصـــلت  حين في ل ،الط   لى  باإلجماع المجلس أ ضـــاء توافق بعدم ،م11/11/2011األمن بتاريخ 

العضــــوية   لى مراق   ضــــو من مكانتها برفع لليونســــكو نفيذيالت   المجلس من توصــــية  لى فلســــطين
 ولة ضوية الد    لى الحصو  بطل  للتقدم الفلسطينية القيادة دفع ما م،31/10/2011الكاملة بتاريخ 

                                                           
 للتفاصيأ: ،27/8/2007 ،موقع دنيا الوطن ،أداء وأولويات الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،معتصم  وض 1

01555.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/08/27/1 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/08/27/101555.html
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 فلســــطين في  (، لتمنح19/67 (رقمالقرار  العامة الجمعية أصــــدرت حيث المتحدة، األمم في المراق 
 .1"مراق "  ضو غير دولة صفة

 وليةالد   واالتفاقيات ،المعاهدات  لى االنضــــــمام في الكامأ الحق فلســــــطين ذلك القرار دولة لقد منح 
 لياتاآل من االســــــتفادة للفلســــــطينيين يتيح ما المتخصــــــصــــــة، وليةالد   المؤســــــســــــات والى كافة العامة،

 وصــــوالً  ومحاســــبتها، ومقاطعتها، دانتها،ا  و  اإلســــرائيلي، االحتال  دولة لعز  التعاقديةوغير  ،عاقديةالت  
  كســـــابها  لى دولة مراق  صـــــفة  لى فلســـــطين حصـــــو  أدى حيث ولة الفلســـــطينية،الد   تجســـــيد  لى

 وليةوالد   اإلقليمية المؤســــســــات في  ضــــواً  تصــــبح أن  لى قدرتها ضــــمنها الحقوق، من من مجمو ة
 .كاملة دبلوماسية  القات في خو والد   العامة، وليةالد   في االتفاقيات وطرفاً  العامة،

هذا  وأن الخير، من ك ير في  أمر كدولة، فلســــــــطين قبو  أن ترى العديد من الدو  العربية واألجنبية
 في كل  الخير للفلسطينيين الدولي، وستحقق بلوماسيوالد   ياسيالس   بالغيث مليئة سحابة يشكأ الحدث
 في الغيث بلوماســـــية الفلســـــطينيةتســـــقي الد   قد حابةهذه الســـــ   وأن الدولية، والمنظمات ياســـــةالســـــ   أروقة

 أمام اإلســــــرائيليين الحر  مجرمي من مالحقة القيادة الفلســــــطينية تمكن بأ ولية،الد   الجنايات محكمة
 .2كافة األخرى  الدولية المؤسسات

 القيادة نجحت حيث المقاومة، كانتصـــــار ســـــياســـــياً  انتصـــــاراً يشـــــكأ  الفلســـــطينية ولةبالد   اال ترا   ن
 اال تراض  رغم الفلســطينية ولةبالد   لال ترا  ولي،الد   العام الرأي تشــكأ دولة 138بحشــد  الفلســطينية
 .3المتحدة األمم في كدولة مراق  بفلسطين اال ترا  منع ومحاوالت واألمريكي، اإلسرائيلي

 ضو في الجمعية العامة لومم المتحدة ال ُيحـــدث تغيـــرًا جوهـــريًا،  ال   ن قرار الحصو   لى دولة غير
لها  لى دولة  ضــــو مراق  في الجمعية العامةفي شــــكأ الت   مع  ،م يأ لفلســــطين في األمم المتحدة وتحو 

األخذ باال تبار والعلم أن  ال يوجد في األمم المتحدة مســــــــــــــمى )دولة غير كاملة العضــــــــــــــوية(، فاألمم 
اوض، وال فة تحدد  ضـــويتها بشـــروط أهمها توصـــية مجلس األمن، وهو ما فشـــلت في  ســـلطة الت  المتحد

أو غيرها، لكن هناك وضــــــــــعية مراق   ،خر من العضــــــــــوية المنقوصــــــــــة أو غير الكاملةليوجد أي نوع 

                                                           
المركز الفلسطيني  ألبحاث  ،أربعة أعوام على حصول فلسطين على دولة "مراقب" في األمم المتحدةتقدير موقف:  ،محمد  ز الدين حمدان 1

 .3ص ،27/10/2016 ،-مسارات–السياسات والدراسات االستراتيجية 
 د.ت: ،غزة ،ورشة عمل نظمها مركز حماية لحقوق االنسان ،المتحدة األمم في( مراقب) عضو غير دولة فلسطين والحقوقية لقبول القانونية التداعيات 2

 .6ص
 .6المرجع السابق: صورشة عمل، 3
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اســـت نائية لدولة واحدة غير  ضـــو تلقت د وة دائمة للمشـــاركة بصـــفة مراق  في دورات الجمعية العامة 
هي الكرســـي الرســـولي )الفاتيكان(،  ضـــافة لبع ة المراقبة الدائمة لفلســـطين والمصـــنفة تحت بند ،مالهاوأ 

طة من لحرير الفلســــطينية، وبالتالي ففن ما حصــــلت  لي  قيادة الســــ  كيانات أخرى ألنها تم أ منظمة الت  
 .1لفلسطين حريرتوجهها للجمعية العامة لومم المتحدة هو نقأ صفة )مراق ( من منظمة الت  

في  ار قانونية ودولية، و ل ن حصو  فلسطين  لى  ضوية األمم المتحدة كدولة غير  ضو سيكون ل  
بســـــط األحوا  ففن قيام الجمعية العامة لومم المتحدة برفع مكانة فلســـــطين القانونية من  ضـــــو مراق  أ

ال تحصــأ فلســطين في ك )غير دولة(  لى  ضــو مراق  بصــفة دولة ل   دة ل ار قانونية ودولية، حيث
 :2الحالتين  لى مجمو ة من الفوائد نتيجة هذا االنضمام وهي

 ستنتقأ مكانة فلسطين القانونية في األمم المتحدة من صفة مراق   لى دولة بصفة مراق . -1
ـــــــ   -2 ـــــــظمات التـ ـــــــصة والمنـ بعة اسيتيح لها الحصو   لى  ضوية كاملة في كأ الوكاالت المتخصـ

ا ...  لخ ولكن كأ منه.حة العالمية، واليونســـــكو، واليونيســـــيفمنظمة الصـــــ  لومم المتحدة م أ: 
 تحدة.األمم المفي وليس بمجرد اكتسا  صفة دولة غير  ضو  ،سو  يكون بفجراءات مستقلة

األمم المتحدة ســــــيجعلها تنضــــــم  لى االتفاقيات حصــــــو  فلســــــطين  لى دولة غير  ضــــــو في  -3
ك عاقدية منها، ومن شـــأن ذلنســـان، وخاصـــة المعاهدات الت  ولية المتعلقة بحقوق اإلوالموا يق الد  

 تعزيز حالة حقوق اإلنسان في فلسطين.
ولية سـيفتح البا  أمام  مكانية أن تصـبح  ضـوًا في مجلس  ن دخو  فلسـطين  لى المنظمة الد   -4

 .حقوق اإلنسان التابع لومم المتحدة
ولية من شـــــــأن  أن يعزز فرص مالحقة  ن حصـــــــو  فلســـــــطين  لى العضـــــــوية في المنظمة الد   -5

ظام األساسي للمحكمة الجنائية ن ذلك يسمح بانضمام فلسطين  لى الن   مجرمي الحر ، حيث 
ولية وفقًا لما ينص  لي  نظام روما األســــاســــي، حيث ســــينتهي الجد   ذا ما كانت فلســــطين الد  

 ظام األساسي.دولة أم ال، وسيقبأ طل  انضمامها للن  
ي ظام األساسطين  لى العضوية في األمم المتحدة من شأن  االنضمام  لى الن   ن حصو  فلس -6

 ولية، وسيتيح لها  مكانية طل   صدار فتاوى حو  مسائأ معينة.لمحكمة العد  الد  
                                                           

 ،2012ديسمبر  ،موقع الرأي ،المتحدة األمم لدى مراقب بصفة( عضو غير دولة) صفة على فلسطين حصول خطوة حول قانونية دراسة ،الغندور يعقوب 1

 للتفاصيل:
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=101676 

 المرجع السابق.يعقوب الغندور، 2

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=101676
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ي القضــــــايا ف اوي إلصــــــدار فت ،وليةوج   لى محكمة العد  الد  يمنح ذلك للفلســــــطينيين الحق بالت   -7
 لعنصري دون الحاجة  لى موافقة  سرائيأ.مييز اشكا  الت  بأالمتعلقة 

، حيث يكون 1982يمنح القرار كذلك  مكانية انضــــمام فلســــطين  لى اتفاقية قانون البحار لعام  -8
 وخاصة في الحفاظ  لى الحقوق المائية الفلسطينية.،لهذا االنضمام فوائد  ديدة

ئم ولي القااون الد  ولة غير العضـــــو من شـــــأن  المســـــاهمة في التع ن حصـــــو  فلســـــطين  لى الد   -9
لســــطيني ع  الفوالمتم أ في  نهاء االحتال ، ومن شــــأن  تكريس حق تقرير المصــــير ونيأ الشــــ  

 لحقوق  المشرو ة.
و  مكانة فلسطين من كيان  لى دولة، وسيعزز هذا  -10 انضمام فلسطين  لى األمم المتحدة سيح 

 المتحدة ووكاالتها المتخصصة.ولة من داخأ أجهزة األمم اريخي بفقامة الد  نضالها الت  
مام و ، حيث  ن انض ن انضمام فلسطين من شأن  تعزيز مكانتها من حيث المساواة بين الد   -11

 حدة. ابعة لومم المتصويت في الوكاالت المتخصصة الت  فلسطين يجعلها تتمتع بحق الت  
ينية هي ض الفلسطيضع حدًا للمزا م اإلسرائيلية بأن األر  ن انضمام فلسطين لومم المتحدة  -12

نية ابقة  لى أنها أرض فلســـــطيأرض متنازع  ليها، وتأكيد جديد لكأ قرارات األمم المتحدة الســـــ  
ولة الفلســـــــــــطينية الواقعة تحت االحتال  بما فيها القدس، وأنها أرض الد   1967محتلة منذ  ام 

 والواج  تحريرها وتمكين شعبها من ممارسة حق  في تقرير مصيره. ،اإلسرائيلي
ـــــــــــــــــي يقررها القانون الد  متع بالمزايا والحصـــانات الد  حق فلســـطين في الت   -13 ـــــــــــــــــوماســـية التـ لي و بلـ

 بلوماسية.وأهمها الحصانة الد  ،ألشخاص 
 ةوليوالمنظمات الد   ،و  األ ضــــــاء وغير األ ضــــــاءحق فلســــــطين في  برام معاهدات مع الد   -14

 األخرى.
 ،وغير األ ضاء ،و  األ ـــضاءحق فلسطين في  نشـــاء  القـــات دبلـــوماسية خـــارجية مع الـــد   -15

 والمنظمات األخرى.
أو  ،ولي، وذلـك  ن طريق  برام المعـاهـداتحق االشــــــــــــــتراك في  نشـــــــــــــــاء قوا ـد القـانون الـد   -16

 دولة.للبالمساهمة في خلق قوا د  رفية مما يعد مصدرًا للقا دة القانونية 
ولة غير العضـــــــــو باألمم المتحدة يمنح الفلســـــــــطينيين الحق في حصـــــــــو  فلســـــــــطين  لى الد   -17

 أو في الشتات. ،الحصو   لى الجـنسية سواء في الداخأ
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ولة غير العضو باألمم المتحـدة يفتـح المجـا  لالنضمام  لى اتفاقية حصو  فلسطين  لى الد   -18
 سرى، وحماية حقوق الفلسطينيين.الي  مكانية تدويأ قضية األوبالت  ،ابعةجنيف الر  

وا ادة  ،فة يتم االستفادة من  كذلك في هدم الجدار العاز  ن حصو  فلسطين  لى هذه الص   -19
 األراضي الفلسطينية التي التهمها الجدار. 

بلوماســـــــــــية الفلســـــــــــطينية كان ل  األ ر األكبر في تشـــــــــــتت الد   ،وما تاله ،م2007العام أن  يرى الباحث
ارات فوهو ما أدى  لى شأ  مأ الس   ،شقي الوطنصادم الكبير بين خاصة في ظأ حالة الت   ،وتشرذمها
 ،لفلسطينيةبلوماسية ا ال أن األحداث األخيرة التي شهدتها الد   ،-ولو بصورة جزئية-و  المختلفة في الد  

ن واالنضــــــمام للعديد م ،خاصــــــة حصــــــو  فلســــــطين  لى  ضــــــوية األمم المتحدة و دة منظمات دولية
 نية.بلوماسية الفلسطيور األكبر في معالجة ل ار االنقسام  لى الد  كان ل  الد   ،االتفاقيات الدولية

 
 الدبلوماسية الفلسطينية وخصوصية التجربة  :انيالمبحث الث  

ال شــــك بأن الدبلوماســــية الفلســــطينية قد قطعت شــــوطًا طوياًل منذ ارهاصــــتها األولى وحتى األن ، وهي 
بيعي أن وقد كان من الط ي والكينونة الســياســية الفلســطينية. لى خطى التطور الســياســ بذلك قد ســارت

التجربة وما اتســمت ب  من خصــوصــيات. األمر الذي أكســ  هذه  ةتتأ ر الدبلوماســية الفلســطينية بطبيع
 التجربة سمات تميزت بها  ن غيرها من الدبلوماسيات.

او  مأ الباحث  لى تقســـيم المبحث  لى مطلبين يتنوفي ســـبيأ تســـليط الضـــوء  لى هذه المســـألة فســـيع
نعكاســات تلك  األو  منهما خصــوصــيات التجربة الفلســطينية في حين يخصــص المطل  ال اني أل ار وا 

 الخصوصية  لى الدبلوماسية الفلسطينية . وذلك  لى النحو التالي:_ 

 المطلب األول:_ خصوصيات التجربة الفلسطينية .

 يات ما قبأ قيام السلطة .:_ خصوص الفرع األول

 :_ خصوصيات ما بعد قيام السلطة. الفرع الثاني

 المطلب الثاني :_ إنعكاسات الخصوصية على الدبلوماسية الفلسطينية .
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 :_ تجليات ول ار الخصوصية  لى دبلوماسية ما قبأ قيام السلطة. الفرع األول

 ما بعد قيام السلطة.:_ تجليات ول ار الخصوصية  لى دبلوماسية الفرع الثاني

 

 المطلب األول:_ خصوصيات التجربة الفلسطينية .

في كأ تجار  الشــــــــــعو  هنالك ما يســــــــــمى بالقوانين العامة والقوانين الخاصــــــــــة ، والقوانين العامة هي 
القوانين التي تنطبق  لى كافة التجار  كقا دة  امة لها في حين تختلف القوانين الخاصــــــــة من تجربة 

 أخرى وفقًا لخصوصية كأ تجربة . لى 

وال شك بان هنالك للتجربة الفلسطينية خصوصياتها التي تميزت بها  ما سواها سواًء أكان ذلك ما قبأ 
 قيام السلطة أو ما بعدها . 

لذلك فقد  مأ الباحث  لى تقســـــــــــيم هذا المطل   لى فر ين أفرد األو  منها لخصـــــــــــوصـــــــــــيات ما قبأ 
 يام السلطة .السلطة وال اني ما بعد ق

 الفرع األول :_ خصوصيات ما قبل قيام السلطة .

 لقد تميزت تجربة ال ورة الفلسطينية  ن سواها في الك ير من النواحي ومن أهمها:_

انها انطلقت من مراكز الشـــــــــــــتات الفلســـــــــــــطيني  لى  كس الك ير من التجار  كما هو الحا  في  -1
 رات من  لى أرضها .الجزائر أو فيتنام وغيرها التي انطلقت ك و 

 قد تنقلت في أك ر من  اصمة للدو  المضيفة . ان مقرات قيادة ال ورة -2

أن ارتباطها بالدو  المضيفة قد أدى  لى تشكيأ الك ير من الفصائأ التي تعكس وجهات نظر تلك  -3
 .الدو  

قة أنطال أنها أ تمدت الكفاح المســـــــــــلح كطريق رئيس للنضـــــــــــا  الفلســـــــــــطيني خاصـــــــــــًة  لى ما قبأ -4
 األنتفاضة األولى حيث تصدر النضا  الجماهيري مسيرة النضا  الفلسطيني.
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بلوماســــي بالت م يأ يقصــــد ولي، القانون  أشــــخاص من ا نين أو دولتين، اتفاق الد   القات   قامة  لى الد 
 م يأمستوى الت   االتفاق اآلخر، ويحدد  لى دبلوماسية بع ة طر  كأ بفرسا  بينهما، رسمية دبلوماسية
 أفراد ، و دد)  المي مكت  أم مصــــالح، ر اية شــــعبة أم مفوضــــية، أو مم لية، أم ســــفارة،(المطلو  

بلوماسية، البع ة  بين الطرفين وشكلها. ولمباشرة المنشودة العالقة و بمدى جلها ترتبط التي المعايير الد 
بلوماسية، بع ت   رسا  لى  طر  كأ بقدرة ويتم أ  يجابي، األو  وجهان: الدبلوماسي التم يأ  أما الد 
بلوماسية الموفدة البع ة استقبا   لى بالمقدرة ويتم أ فسلبي، ال  اني  يكون  وقد ،1اآلخر الط ر  من الد 
 )متجواًل( مؤقتا يكون  وقد أ اله، ورد تحديدًا فيما قصـــــد األصـــــأ،وما هو وهذا ،))مقيماً  دائماً  الت م يأ
 .2دبلوماسية  القات إلقامة الت أسيس تجاه كخطوة

ولة المضــيفة يعبر بحد ذات   ن صــفة الت م يأ، والذي يظهر من خال   ولة الموفدة لدى الد   ن تم يأ الد 
ولة المضــــيفة، وكذلك تعمأ  بلوماســــية في بعض مظاهر أشــــكا  الحياة العامة في الد  مشــــاركة البع ة الد 

ولة الموفدة، ومصــــــالح ر اي ولة المضــــــيفة ضــــــمن الحدود التي البع ة  لى حماية مصــــــالح الد  اها في الد 
ولة المضــــــــــيفة، ومتابعة أ مالها حســــــــــ  االتفاقيات  ولي، كما يحق لها الت فاوض مع الد  يقرها القانون الد 

ولية  .3الد 

بلوماســــــي الت م يأ بأن القو  يمكن خاضــــــتها  التي الن ضــــــا  مراحأ وفق وتنوع اختلف الفلســــــطيني الد 
 الت م يأ كان  نشـــاء منظمة التحرير الفلســـطينية من األولى الســـنوات الفلســـطينية، ففي التحرير منظمة

بلوماســي الفلســطيني ديقة الد و  من قليأ العربية،و دد في الدو  محصــوراً  الد   ا تماد متخذًا شــكأ الصــ 
صفة  أي دون  لفلسطين خدمة فيها اإل المي بالعمأ تقوم المذكورة الد و   واصم لدى مكات  للمنظمة

 المكت  الت م يلي  لى )الفلســـطينية الت حرير منظمة مكت (اســـم  يطلق وكان المكات ، لهذه دبلوماســـية
 تتمتع االمتيازات التي أو الدبلوماســــية، الحصــــانة من نوع بأي تتمتع المكات  هذه تكن للمنظمة، ولم

فارات بها  .4المرسلة للد و  التابعة والقنصليات الس 
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بلوماســـــــــــــي الت م يلي الفلســـــــــــــطيني في الدو  األوروبية الغربية لنذاك، لجأت ونظرًا لصـــــــــــــعوبة ا لعمأ الد 
و  العربيـــة لتعيين كفـــاءات  -وبـــد م من الحكومـــة الجزائريـــة-المنظمـــة   لى االتفـــاق مع جـــامعـــة الـــد 

و  األوروبية يحملون صــــــــــــفة المندوبين اإل الميين ليعملوا من  فلســــــــــــطينية لدى مكات  الجامعة في الد 
و  العربية في  واصــــم تلك البلدان، ويكرســــوا  ملهم لفلســــطين خال   مواقعهم ضــــمن مكات  جامعة الد 

و  العربية لنذاك كان  القانونية الن احية من   الميا،وســـياســـيا.  لما بان وضـــع المنظمة لدى جامعة الد 
 الر باط في الســـابع القمة العربي مؤتمر اتخذ أن  لى الوضـــع هذا واســـتمر المراق ، العضـــو وضـــع هو
ر ي الوحيد المم أ هي الفلســـــــــــــطينية الت حرير منظمة با تبار قراره م1974  ام ع  الشـــــــــــــ   للشـــــــــــــ 

 العضوية اكتسابها وتبع ذلك العربية، الد و  جامعة في الكاملة العضوية فلسطين الفلسطيني،فاكتسبت
 منظمة بعد فيمااســــــمها  أصــــــبح اإلســــــالمي،الذي المؤتمر ومنظمة االنحياز،  دم حركة في الكاملة
 مما الن امي، دو  العالم من لخر  دد لدى الفلسطيني الت م يأ نطاق اتسع وبالت الي اإلسالمي، الت عاون 

 في الت صعيد المترت   لى الت طور هذا وكان البلدان، تلك  واصم في لها مكات  افتتاح للمنظمة أتاح
ع  مهايقد التي الجســــام والت ضــــحيات الفلســــطيني، الكفاحي العمأ  مســــيرت  خال  الفلســــطيني من الشــــ 

 فيها مراقباً   ضوا لتصبح للمنظمة المتحدة األمم أبوا  فتح في أساسيا  امال كان ما وهو الن ضالية، 
 .1م1974 نوفمبر ال  اني تشرين شهر في وذلك وطني تحرر حركة با تبارها

وأشــخاص  الد و  من غيرها مع الفلســطينية الت حرير لمنظمة الخارجية العالقات  قامة حو  الحديث  ند
ولي، القانون  ولي القانوني باال ترا  ترتبط المســــــألة ففن الد   الت حرير الفلســــــطينية، الكامأ بمنظمة الد 
العالقــات   قــامــة  ن أبــداً  الحــديــث يــدور أن يمكن ال والنهــائي الكــامــأ القــانوني اال ترا  فبــدون 

بلوماســــــــــــية  الت حرير اال ترا  بمنظمة  ن الن اجمة القانونية اآل ار أهم أن بمعنى المنظمة، مع الد 
بلوماســية العالقات  قامة  مكانية هي الفلســطينية  ال أن اال ترا " بال ذكر الجدير من أن   ال معها، الد 

بلوماســـــــية العالقات يخلق  العالقات  قامة ففن ، و لي 2 قامتها  مكانية فقط ينشـــــــ  وانما نفســـــــها، الد 
بلوماسية  :3هي أمور  دة يتطل  المحتلة فلسطين دولة مع الد 

 األخرى. والدو  القانوني بالمنظمة اال ترا  -1
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بلوماسية العالقات  قامة  لى األخرى  والد و  الفلسطينية الت حرير منظمة بين المتبادلة الموافقة -2  .الد 

 الت حرير. ومنظمة المعنية الد و  بين الر سمية العالقات االستعداد إلقامة -3

و  هي التي تقوم بحأ  أيضاً  بلوماسية، يج  اإلشارة  لى أن الد   ند الحديث  ن تحديد نوع البع ات الد 
بلوماســي الذي اختارت  ســابقًا، و ادة ما  تلك المعضــلة بنفســها، حيث يحق لها تغيير مســتوى الت م يأ الد 

ماســـية ة ال  انية من اتفاقية فينا الخاصـــة بالعالقات الدبلو يتم تحويأ البع ات  لى ســـفارات بمقتضـــى الماد
بلوماســــية، وذلك بعدما 1961 ام  م، وقد تجســــد هذا األمر خال  تجربة منظمة الت حرير الفلســــطينية الد 

و  برفع الت م يأ 1988قامت بف الن االســــــــــــتقال  الفلســــــــــــطيني في الجزائر  ام  م، قامت العديد من الد 
،أو رتبة ســـــفارة، وكان ذلك باالتفاق مع منظمة الت حرير الفلســـــطينية، أو باإل الن الفلســـــطيني  لى درجة

و ، وبعد   قامة حو  األخرى  والد و  الت حرير منظمة بين ما االتفاق من طر  واحد من قبأ تلك الد 
بلوماســــية المم ليات البع ات،أو  تعيين يتم بع ات أو ســــفارات مســــتوى   لى تبادلها الفلســــطينية، أو الد 
بلوماســــــية في متبع هو لما وفقاً  البع ات هذه رؤســــــاء  هذه ُتنظم  ذ المختلفة، الد و  بين العالقات الد 
بلوماسي القانون  وكذلك بواسطة المتعاقدة، للد و  الوطني القانون  بواسطة البع ات ولي الد  حيث  ن   .1الد 

بلوماســية نالحظ وجو  ليات د  الث طبقات لرؤســاء البع ات أو المم لو  دنا  لى اتفاقية فينا للعالقات الد 
بلوماسية وهي: السفراء، المبعو ون، القائمون باأل ما   .2الد 

بلوماسي الت طبيق في متبع هو لما ووفقاً  بلوماسية للبع ات الد  فراء يرأس الفلسطينية، الد  الفلسطينيون  الس 
فارات  أما البع ات )المفوضـــيات( الفلســـطينية، الفلســـطينيون  ويرأس المبعو ون  بالخارج، الفلســـطينية الســـ 
فارات  مأ قيادة يســـــــتطيعون  ففنهم باأل ما  بالقائمين فيما يتعل ق  البع ات وكذلك الفلســـــــطينية، الســـــــ 

 في الت حرير منظمة تنتهج  الذي الت قســــــيم هذا أن نالحظ وهنا البع ات، يرأســــــون  بشــــــكأ  ام ولكنهم
و  األخرى  مع  القاتها يادة ذات الد و  تنتهج  الذي الت قسيم نفس هو الد   .3بينها الس 

بلوماســـــي القانون  ويقتضـــــي ولي الد  روط بعض الد   الفلســـــطينية الت حرير منظمة  لى يتوج  التي الشـــــ 
يادة، ذات الد و  كســــائر بها وتطبيقها األخذ روط هذه وأو  الســــ    لى المضــــيفة الد و  موافقة هو الشــــ 
خص المعي ن تعيين ولة في دائم بأ ما  قائم أو مبعوث، أو ســــفير، لمنصــــ  الشــــ   وهذا المضــــيفة، الد 
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رط رط هذا أن  لى هنا اإلشارة وتجدر بالمعاهدات، الخاصة فينا الر ابعة التفاقية المادة من نابع الش   الش 
ولة حق هو ولة  لزام كان أيا يســـتطيع  ليها، وال واجباً  وليس للد   ســـيادة من نابع الموافقة،وهو  لى الد 

ولة  فينا التفاقية الر ابعة المادة من ال  اني البند أيد وقد دولة أخرى، أية ســــــــــيادة تعلوها ال والتي الد 
ولة"  لى بنصــها األمر هذا المذكورة ولة بفبال  ملزمة المضــيفة غير الد    لى اال تماد ينبغي التي الد 
 .1ودوافعها رفضها أسبا 

بلوماســـي الت م يأ انتهاء  لى يســـري   ن ما بلوماســـي الت م يأ  لى يســـري  الفلســـطيني، الد   ألية دولة الد 
أن، هذا تناولت والتي المذكورة فينا اتفاقية من  (43)  المادة  لى نعود ســــــــيادة،وبالتالي ذات  الشــــــــ 

بلوماسي الت م يأ بانتهاء والحاالت المتعلقة  :2هي المادة هذه بموج  الد 
ولة بمبادرة  -1  الوكيأ بمبادرة الفلســــــــــــــطينية(، أو الت حرير منظمة بمبادرة حالتنا، وفي(الموفدة  الد 

بلوماســي ولة الخارجية وزارة  بال  بعد نفســ  وذلك الد   ( من10) المادة ب  تقضــي لما وفقاً  المضــيفة للد 
 .المذكورة فينا اتفاقية

ولة من بمبادرة -2 بلوماســـــــي لوكيأا بهذا اال ترا  رفضـــــــها حالة في وذلك المضـــــــيفة، الد   موظفاً  الد 
 اإل الن حاالت أي أ اله  ليها المشـــار االتفاقية من الت اســـعة المادة من ال  اني البند كما جاء حكوميا ،

ولي القانون  لقوا د  ن ، ووفقاً  ولة تنطلق أن يج  المعاصـــــر الد   لم أ هذا اتخاذها أ ناء المضـــــيفة الد 
بلوماســـــــــي الوكيأ أن من القرار وصـــــــــف   مع تتناســـــــــ  ال خطيرة بأفعا  فعالً  قام قد الفلســـــــــطيني الد 

بلوماســـي، ولة لجوء و ند الد  حدود  في تمارســـ  أن  ليها يتوج  ففن  هذا حقها الســـتخدام المضـــيفة الد 
خص ضـــــد وفقط تمييز، ودون  المعقو  مجموع  ضـــــد وليس العام بالن ظام المخلين األشـــــخاص أو الشـــــ 
بلوماسية بالبع ة الموظفين أو العاملين  .الد 

أن، فقد كان   الن المجلس الوطني الفلســــطيني المنعقد في  وبخصــــوص الواقع الفلســــطيني في هذا الشــــ 
ياسي  1988في الجزائر، و يقة   الن استقال  دولة فلسطين سنة  19دورت  الـــ  في شقها المعنوي والس 

ولي للمناطق الفلســــــــــط من مجرد أراض   1967ينية المحتلة ســــــــــنة والقانوني، رفع الوضــــــــــع القانوني الد 
و  المختلفة تعلن  فلسطينية محتلة  لى مستوى دولة فلسطين المحتلة، و لى   ر ذلك اإل الن أخذت الد 
ولية الفلســطينية، وتماشــيًا مع هذا اإل الن بوشــر بتطبيق أحكام القانون  مني بالد  ريح والضــ  ا ترافها الصــ 
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ولي، وبدأت ال بلوماســـي الد  و  تســـتبد  مكات  منظمة الت حرير الفلســـطينية بســـفارات لدولة فلســـطين، الد  د 
حيث أخذت هذه الســفارات ترتبط مباشــرة بوزارة الخارجية وأ لى المؤســســات الحكومية لهذه الدو ، وذلك 
بعد خطا  الرئيس الفلســطيني الر احأ ياســر  رفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 

 104، ا ترفـــت الجمعيـــة العـــامـــة لومم المتحـــدة بـــأك ريـــة 1988/كـــانون األو /13نيف بتـــاريخ في ج
ولة الفلســطينية المســتقلة و اصــمتها القدس  لى حدود  ام  ورفعت مســتوى الت م يأ  1967أصــوات بالد 

بلوماســـــــــي لمنظمة الت حرير الفلســـــــــطينية من مجرد  ضـــــــــو مراق   لى  ضـــــــــو مراق  لدولة محتلة،  الد 
اشيًا مع هذا الوضع الجديد استبدلت يافطة منظمة الت حرير في األمم المتحدة وغيرها من المنظمات وتم

ولية بيافطة أخرى كت   ليها فلسطين بدال من منظمة  .1الحكومية الد 
 

 الفرع الثاني :_ خصوصيات ما بعد قيام السلطة.

امتدت تلك  الفلســـطينية  ن غيرها بألم تنحصـــر الخصـــوصـــية الفلســـطينية فقط في ما تميزت ب  ال ورة 
الخصـــــوصـــــية لتطا  أيضـــــًا تجربة البناء الفلســـــطيني ومن اهم ما ميز مرحلة قيام الســـــلطة الوطنية من 

 خصوصيات :_

أن الشـــــــع  الفلســـــــطيني وقيادت  قد أطر للجمع بين معركتي التحرير والبناء . فقد باشـــــــر الشـــــــع   -1
 ملية التحرير الوطني فأصــــــــبحت الســــــــلطة مظهر بناء واداة الفلســــــــطيني ببناء ســــــــلطت  قبأ أن تكتمأ 

 نضالية في أن واحد .

أن الســــــلطة الفلســــــطينية وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ربع قرن من وضــــــع لبناتها األولى ما زالت  -2
ناقصة السيادة ، تتحكم دولة اإلحتال  في برها وبحرها وسماها وال يستطيع أي كان أن يدخأ أو يخرج 

 اطق السلطة أو يتنقأ فيما بينها دون المرور بنقاط المراقبة األمنية االسرائيلية.من من

ان دولة األحتال  لم تلتزم بأســــــــتحققات  ملية الســــــــالم التي كان من المفترض أن تفضــــــــي في  ام -3
 دولة فلسطينية مع انتهاء المرحلة اإلنتقالية التي حددتها اإلتفاقيات بخمس سنوات. لى قيام  1998

                                                           
 .6،صمرجع سابق ،وادي بد الحكيم  1
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 المرجعية الرئيسية للعمأ السياسي ، والدبلوماسي الفلسطيني بعد هذا وشكلت نصوص اتفاقيات أوسلو
، فقد أوجدت الشـــر ية الدولية لوجود و مأ الســـلطة الفلســـطينية  لى األراضـــي الفلســـطينية  1993 ام 

في  يات أوســـــــلوقافي الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة ، وبالتالي ففن الســـــــلطة الفلســـــــطينية التزمت ببنود اتف
 1 ملها ، و القاتها ، وبرنامجها السياسي .

ببنودها في المادة السادسة أشارت بان  يمكن لمنظمة التحرير أن  1994هذا ووفقًا التفاقية القاهرة لعام 
تجري مفاوضـــات، وتوقيع اتفاقيات مع حكومات ، أو منظمات دولية لمصـــلحة الســـلطة الفلســـطينية في 

مع  ســـــــــتبعاد أي  مأ دبلوماســـــــــي ل  أبعاد ســـــــــياســـــــــية . والمالحظ أن الســـــــــلطة  حاالت محددة فقط ،
من خال   ضــــعا   لوماســــي بعد توقيع  تفاقية أوســــلوالفلســــطينية ســــعت  لى تهميش دور المنظمة الدب

دور وصـــالحيات الدائرة الســـياســـية لمنظمة التحرير الفلســـطينية ، بينما تعزز الدور الدبلوماســـي للســـلطة 
ســـــطينية بعد أن اكتســـــبت الســـــلطة الفلســـــطينية شـــــر ية دولية ، واســـــتعدت العديد من الدو  الوطنية الفل

 2المانحة لتقديم الد م المالي لتغطية نفقات السلطة الوليدة.

 المطلب الثاني :_ إنعكاسات الخصوصية على الدبلوماسية الفلسطينية .

 وما بعدها قد  كســــت ذاتها  لى ال شــــك بأن الخصــــوصــــية الفلســــطينية في مرحلة ما قبأ قيام الســــلطة
ن أفرد لك قســـــــم الباحث هذا المطل   لى فر يذالتجربة الفلســـــــطينية الدبلوماســـــــية في كلتا المرحلتين . ل

تجليات ول ار الخصـــــوصـــــية الفلســـــطينية  لى الدبلوماســـــية ما قبأ قيام الســـــلطة أما الفرع لاألو  منهما 
 دبلوماسية ما بعد قيام السلطة.ال اني فقد أفرد لتجليات ول ار الخصوصية  لى 

 :_ تجليات وآثار الخصوصية على دبلوماسية ما قبل قيام السلطة. الفرع األول

لقد أنعكســـت مظاهر خصـــوصـــية التجربة الفلســـطينية ما قبأ قيام الســـلطة  لى الدبلوماســـية الفلســـطينية 
 ار والتجليات فيما يلي :_ في كال اإلتجاهين وقد تم لت تلك اآل

ي الدائرة الســـــــــياســـــــــية في م.ت.  للملف الدبلوماســـــــــي وذلك لعدم وجود وزارة مختصـــــــــة كوزارة تول -1
 الخارجية كون هيكلية المنظمة لم تتخذ هيكلية الحكومات التقليدية ووزاراتها .

                                                           
 .4ص 70مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية عإشكاليات ما بعد فشل مسار أوسلو:( :2007الشريف، ماهر ) 1
 .5ص 70الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ع :مؤسسة الدراسات إشكاليات ما بعد فشل مسار أوسلو( :2007الشريف، ماهر ) 2
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لى فلســـطين كان  رضـــة لونتقا  من  اصـــمة  لى أخرى تبعًا  -2 أن مركز الحركة الدبلوماســـية من وا 
 .ادة الفلسطينية النتقا  مقر القي

أن مهمة الدبلوماســـــــــــــية الفلســـــــــــــطينية لم تكن ذات طبيعة دبلوماســـــــــــــية بحتة قدر ما أخذت الطابع  -3
 .النضالي السياسي تبعًا لمرحلة النضا  الوطني الفلسطيني 

أن البع ات والدبلوماســــــيين األجان  المكلفين بالملف الفلســــــطيني كانوا جزءًا ال يتجزء من ســــــفارات  -4
 بالدهم في الدو  المضيفة ولم يكون لهم طابع اإلستقال  في العمأ  ن تلك السفارات . وبع ات

 الفرع الثاني:_ تجليات وآثار الخصوصية على دبلوماسية ما بعد قيام السلطة.

بعد قيام الســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية بدا واضـــــــحًا ا ر الخصـــــــوصـــــــية الفلســـــــطينية  لى الدبلوماســـــــية 
لى   السلطة الفلسطينية . ومن أبرز تلك اال ار :_الفلسطينية من وا 

لم تتمكن الدو  التي اقامت  القات دبلوماســــــــــــــية مع الســــــــــــــلطة الوطنية من فك ارتباط مكاتبها  -1
 وسفاراتها  ن بع اتها وسفاراتها لدى دولة اإلحتال  .

لة من دو ان تلك الســــــــــــــفارات والبع ات اطرت في ك ير من الحاالت ألخذ حصـــــــــــــــاناتها وامتيازاتها -2
 اإلحتال  كونها الجهة المسيطرة  لى المعابر والحدود والطرق الواصلة ما بين المدن الفلسطينية .

ما زالت دولة اإلحتال  قادرة  لى التدخأ في الشأن الدبلوماسي ما بين السلطة الفلسطينية و الدو  -3
وماســـي  ذا لى رفض دخو  أي دبلالتي تحتفظ لديها بمكات  ومم ليات دبلوماســـية كونها تمتلك القدرة  

 كانت غير راضية  ن  أو لم يلتزم بالشروط التي تقيده بها .

ولة واالد اءات التي تفيد بأن الد   ،ولة الفلســــــــــــــطينيةبعيدًا  ن الخال  القائم حو  الوجود الفعلي للد  و 
تقــابلــة لهــذه الفلســــــــــــــطينيــة هي دولــة  لى ورق، وأن اإل الن  ن دولــة ال يخلق دولــة، واالد ــاءات الم

ولي، لكن ما يهمنا في هذا الموضــــــــــوع هو الجان  االد اءات بين مؤيد ومعارض من فقهاء القانون الد  
 ولة الفلســـطينية تخضـــع تحت االحتال  اإلســـرائيلي، وتطالب  باالنســـحا ولي الذي يعتبر الد  القانوني الد  
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قبأ  و  منأكيد أن اال ترا  بالد  الت  ولية، مع من هذه األراضــــــــــــــي المحتلة  بر العديد من القرارات الد  
 . 1ولةولي هو ا ترا  كاشف وليس منشأ للد  أ ضاء المجتمع الد  

يشــــــــكأ قرار األمم المتحدة بقبو  فلســــــــطين دولة غير  ضــــــــو "مراق " خطوة تاريخية في مســــــــيرة هذا و 
قرير المصــير تع  الفلســطيني في راع في فلســطين، حيث تعتبر و يقة دولية نادرة تتضــمن حق الشــ  الصــ  

ومن المؤكد أن ل ار هذه الخطوة  ،ونيأ االســــتقال . فقد يســــتمر الجد  حو  أهمية هذه الخطوة ســــنوات
ية ولية الفلســــــــطينوانعكاســــــــاتها ســــــــتطا  ك ير من القضــــــــايا والحقوق ســــــــواء  لى صــــــــعيد العالقات الد  

  ولية لمجرمي الحر ئية الد  ولية، أو  لى صـــعيد المالحقة الجناو المنظمات الد   ،واالنضـــمام للمعاهدات
ففي  ،يادة  لى كامأ األراضــي المحتلةاإلســرائيليين، أو حتى  لى مســتقبأ حق العودة أو الحق في الســ  

دولة من  (138)صــويت  لى القرار وصــوتت لصــالح القرار تم الت   2012اســع والعشــرين من نوفمبر الت  
لطة تحدة، األمر الذي رأت في  رئاســـــــــــة الســـــــــــ  و  األ ضـــــــــــاء في الجمعية العمومية لومم الممجموع الد  

 .2افةك الوطنية الفلسطينية أن  انتصار سياسي كبير، سيكون ل  ما بعده  لى المسارات السياسية

 لية،و واالتفاقيات الد  الحق في االنضـــــــــــــمام  لى المعاهدات،  قد منح قرار األمم المتحدة فلســـــــــــــطينهذا و 
حيث قامت القيادة الفلســــــطينية بعد هذا القرار باالنضــــــمام  لى  ،والدخو  في  القات دبلوماســــــية كاملة

ينا هدة واتفاقية من بينها اتفاقية ف( معا33حيث وقعت  لى ) ،ولية العامةاالتفاقيات والمعاهدات الد  
وترقية مكانة  ،1963ينا للعالقات القنصــــــــــــــلية للعام ، واتفاقية ف1961بلوماســــــــــــــية للعام للعالقات الد
 ولية التي ظهرت ل ارها في رفع ضـــــــــافة  لى القيام بمجمو ة من الخطوات الد   ،وماســـــــــيةبلفلســـــــــطين الد  

 .3و تم يأ دولة فلسطين في  دد كبير من الد  

 وذلك بلوماســي،للعمأ الد   جديدة لفاقاً  فتح  ضــو غير دولة فلســطين بقبو  المتحدة األمم قرار  ن كما
 أن يمكن ضافية   مأ يوفر منابر ذلك ففن اليوبالت   متعددة، دولية منظمات  لى االنضمام خال  من
 دبلوماسي ونشاط  مأ، خال  والمساندة من  م،الد   وكس  الفلسطيني، الموقف لتعزيز استغاللها يتم

 اال ترا  أجأ من ســـــــــميةالر    لى الحكومات ليضـــــــــغط ، المي  ام رأي بناء في يســـــــــا د مك ف

                                                           
 .7 بد الحكيم وادي ، المرجع السابق ،ص 1
ورشة  مأ نظمها  ، التداعيات القانونية والحقوقية لقبول فلسطين دولة غير عضو )مراقب( في األمم المتحدة ،محمد النحا  وأخرون  2

 .3ص ،د.ت ،غزة ،مركز حماية لحقوق االنسان
 5-1ص  ،مرجع سابق ،حمدان 3
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 األمم ال ترا  ميزات من تقدم ما رغم كأ ولكن ،العادلة الفلســـــطينية القضـــــايا ومســـــاندة بفلســـــطين،
 االســتفادة من جزء أســاســي هو المتحدة، لومم وج الت   نأو  ،29/11/2012في  ،19/67 رقم المتحدة

 الفلســـطيني الجان  أن يســـتخدمها يج  التي الفعالة القوانين أهم من يعتبر والذي ولي،الد   القانون  من
 أن روري الضـــ   من أن   ال ولي،المســـتوى الد    لى ياســـيةوالســـ   الدبلوماســـية، وضـــعيت  لتحســـين كســـالح
  نجازات من تبع  وما القرار، هذا يتســم  رض وأن الطبيعي، حجمها وفي نصــابها، في األمور نضــع
 الفلســــطينية للقضــــية اإلنجاز هذا حجم، مزايدات حو  أي وبدون  الفلســــطيني، للجمهور واضــــح بشــــكأ
 .1وقيمت 

أن منظمة التحرير الفلســــــطينية اســــــتطا ت خال  األ وام المنصــــــرمة القيام بمجهود  ســــــبق نخلص مما
بلوماسي  يأ الد  ممما نتج  ن  رفع مستوى الت   ،و  الغربية تجاه فلسطينأ ير  لى سياسة الد  كبير في الت  
ي الفلســـــــــطيني فواجد وهو ما  زز الت   ،وقنصـــــــــليات  لى ســـــــــفارة متكاملة ،و  من مم لياتلعشـــــــــرات الد  
 م بعد ذلك قيام فلســــــــــــطين باالنضــــــــــــمام  لى األمم المتحدة والحصــــــــــــو   لى ا ترا   ،وليةالمحافأ الد  
لك وذلك بعد قيام ت ،ولية وتطويق  ســــــــرائيأ دولياً  م االنضــــــــمام  لى المعاهدات الد   ،و  بها شــــــــرات الد  

بصورة أكبر  ولي ينحازجعأ المشهد الد  وهو ما  ،م يأ الدبلوماسي لديها مع دولة فلسطينو  برفع الت  الد  
عاملها وفق حرير في تبلوماســــــــــــــية التي انتهجتها منظمة الت  وذلك بفعأ الد   ،من ذي قبأ للفلســــــــــــــطينيين

 ولي.القانون الد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،م2014 –م  1993أ ر اتفاق أوسلو  لى الدبلوماسية الفلسطينية  ،حسام محمود أحمد 1

 .96ص ،2016 ،غزة
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 انيالفصل الث  

__________________________________________________________ 
 بلوماسية المعتمدة لدى فلسطينللبعثات الد  األسس والقواعد المتبعة 

 

حيث يتطرق  ،بلوماســــية المعتمدة لدى فلســــطيناألســــس والقوا د المتبعة للبع ات الد  يتناو  هذا الفصــــأ 
كانة وذلك من خال   براز م ،بلوماســية األجنبيةالقانونية ال تماد البع ات الد   األســسالمبحث األو   لى 

وتناو  المبحث  ،بلوماســـــيةوكيفية ا تمادها لبع اتها الد  ،وليفي القانون الد   ودورها بلوماســـــيةفلســـــطين الد  
ي تقوم روط واألســــس الذوذلك من ناحية الشــــ   وا تماده، اني قبو  المبعوث الدبلوماســــي في فلســــطينال   

نفيذية لت  اوالخطوات  ،وكيفية ا تمادهم ،بلوماســــــــيين األجان  لديهامن خاللها دولة فلســــــــطين با تماد الد  
أما  ،وذلك حتى تتم اجراءات  كاملة وفي حالة اســـــتعداد تام للعمأ ،الذي يقوم بها المبعوث بعد اال تماد

من خال   وذلك ،الحصــــــانات واالمتيازات الممنوحة للمبعو ين الدبلوماســــــيين يســــــتعرضالث المبحث ال   
معتمد لدى ، أو األجنبي الالفلســـــــطينيبلوماســـــــي  براز الحصـــــــانات المختلفة التي يتمتع بها المبعوث الد  

 واالشــــخاص ،وأنواع الحصــــانات واالمتيازات المســــموحة ،وبيان مدى ســــريان هذه الحصــــانات فلســــطين،
 لوماسي. بوذلك للوصو   لى نتائج هذه الحصانات  لى طبيعة العمأ الذي يقوم ب  الد   ،الذين تشملهم
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 بلوماسية األجنبية:القانونية العتماد البعثات الد   األسس: المبحث االول

بدراســة التجربة الدبلوماســية الفلســطينية ، نجد انها قد  ســتندت  لى أســس قانونية مختلفة في كأ مرحلة 
 وما بعده. ، ما قبأ أوسلو مرحلتيهامن 

وذلك ألن طبيعة الكيانية الســـــياســـــية في كأ منها كانت مختلفة  ن األخرى . من هنا فال بد من تناو  
لقانونية لكأ من المرحلتين  لى حدة ، األمر الذي دفع الباحث  لى  فرا  هذا المبحث في ااألســــــــــــــس 

 ما لمرحلة ،  لى النحو التالي :_مطلبين خصص كأ منه

 

 .وماسية الفلسطينية ما قبل أوسلوونية للدبلالمطلب األول:_ األسس القان

 .1988األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينية قبأ   الن الدولة الفرع األول: 

 األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينة ما بعد ا الن الدولة الفلسطينية.الفرع الثاني: 

 .ما بعد اوسلووماسية الفلسطينية المطلب الثاني:_ األسس القانونية للدبل

 .67/ 19  ة الفلسطينية ما قبأ القرار رقماألسس القانونية للدبلوماسيالفرع األول: 

 .19/67األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينة ما بعد القرار رقم  الفرع الثاني: 
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 .الفلسطينية ما قبل أوسلوالمطلب األول: األسس القانونية للدبلوماسية 

منذ نشــــــأت منظمة التحرير الفلســــــطينية كان العمأ الســــــياســــــي هو أحد المحاور األســــــاســــــية للنضــــــا  
 الفلسطيني ، ذلك النضا  السياسي الذي كان يتم  بر شكأ من أشكا  الدبلوماسية النضالية . 

ة قفقد احتفظت منظمة التحرير بمكات  ومم لين لها في الك ير من الدو  العربية واإلســــــــالمية والصــــــــدي
من معســـكر  دم اإلنحياز والكتلة الشـــرقية . ويمكن اإلشـــارة هنا  لى مرحلتين هما ما قبأ   الن الدولة 

وما بعد هذا اإل الن ، وقد كانت الدبلوماســية الفلســطينية في كأ مرحلة من المرحلتين  1988في  ام 
 رحلتين .حلة من كلتا الملها األساس القانوني الذي ترتكز الي  . لذلك فقد خصص الباحث فرع لكأ مر 

 .1988إعالن الدولة عام األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينية ما قبل : الفرع األول 

كما أشـــــــــرنا ســـــــــالفًا فأن منظمة التحرير قد انشـــــــــأت بقرار من جامعة الدو  العربية وهي منظمة  قليمية 
قرار بشـــــخصـــــية القانون الدولي وبالتالي فقد تبع هذا ال تتمتعتنضـــــوي في  طارها كافة الدو  العربية ، و 

 قتتاح العديد من المكات  للمنظمة في دو   ربية من ضـــــمنها الجزائر التي كانت قد حققت  ســـــتقاللها 
رار جامعة ق –حدي ًا، كما انها بدأت بفتح  القات مع بعض الدو  الصديقة  لى هذا األساس القانوني 

حركة تحرر وطني . ومن هذه الدو  التي  –أي منظمة التحرير –لى كونها  ضــــــــــــــافة   -الدو  العربية
كان   م.ت.   القات بشكأ من أشكا  الدبلوماسية هي دولة الصين الشعبية . من هنا يمكننا القو  

و قمة الرباط  ام  1965بأن الدبلوماســـــية الفلســـــطينية بأشـــــكالها األولية ما بين تاريخ  نشـــــاها في  ام 
 ترتكز  لى ذلك األساس القانوني . كانت 1974

ومن المالحظ في تلك الفترة بأن الددبلوماســـــية الفلســـــطينية قد تجســـــدت  لى شـــــكأ مكات  محدودة في 
هذه الدولة او تلك  ضافة  لى بعض الوفود والزيارات لبعض الدو  .ولم يرتقي شكأ التم يأ الدبلوماسي 

   زســــــــفارات وقنصــــــــليات ، وقد يكون التم يأ األبر في تلك المرحلة  لى شــــــــكأ بع ات دبلوماســــــــية أو 
 . 1م.ت.  في هذه الحقبة هو تم يلها في جامعة الدو  العربية

أما  ن الفترة الالحقة لقرار القمة العربية في الرباط الذي ا تر    م.ت.  مم اًل شــــــــــــــر يًا ووحيدًا 
لقرار م.ت.  فقد كان ذلك ا للشــــع  الفلســــطيني ، فقد  نعكس ذلك القرار  لى الشــــخصــــية القانونية  
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هو األو  من نو   الذي تجمع  لي  الدو  العربية و باتت م.ت.  مم اًل شـــــر يًا للشـــــع  الفلســـــطيني 
دون منازع. هذا وقد انعكس ذلك  يجابًا  لى الدبلوماســية الفلســطينية وطور األســاس القانوني لها . فقد 

  قرار انشـــــــأها من جامعة الدو الرباط ليس فقط  أصـــــــبح مرتكز الدبلوماســـــــية الفلســـــــطينية منذ قرار قمة
العربية وكونها حركة تحرر وطني ، بأ وأيضًا كونها مم اًل شر يًا ووحيدًا للشع  الفلسطيني بقرار من 

 .1القمة العربية 

وهنا ال يفوتنا التطرق  لى حدث أخر ال يقأ أهمية  ن قرار الرباط بذلك الخصــــــــــــوص  ن لم يكن أك ر 
ى الصــــــــــــــعيد الدولي ، وهو د وة الرئيس الراحأ ياســــــــــــــر  رفات  لى األمم المتحدة والقاء أهمية من   ل

خطاب  المشـــــهور الذي دشـــــن من خالل  الحركة الدبلوماســـــية الفلســـــطينية الدولية  ندما قا  )لقد جئتكم 
د أ ر ذلك فق و لىببندقية ال ائر في يد وغصن الزيتون في يد فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي (.
بات هذا األنجاز  قررت الجمعية العامة منح م.ت.  صــــفة  ضــــو مراق  في األمم المتحدة ، هذا وقد

الســياســي وهذا األ الن المرموز ل  بغصــن الزيتون كرمز للســالم هو شــكأ  ضــافي من اشــكا  األســاس 
لسـطين في ف مسـتندة لذات األسـاس  لى حين   الن دولةالقانوني للدبلوماسـية الفلسـطينية التي أسـتمرت 

 .1988 ام 
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 الفرع الثاني :_ األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينية بعد إعالن الدولة .

أ لن المجلس الوطني الفلســـــطيني المنعقد في مدينة  1988في الخامس  شـــــر من تشـــــرين ال اني لعام 
رحلًة وسياسية ودستورية أنهت مالجزائر  ن قيام دولة فلسطين . ذلك اإل الن الذي م أ و يقة قانونية 

ود مودشــــنت مرحلة جديدة ، هذا وقد جاء في تلك الو يقة التي صــــاغها الشــــا ر الفلســــطيني الراحأ مح
درويش )..... واســــــتنادًا  لى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشــــــع  العربي الفلســــــطينية في وطن  

ة وطنهم واســــــــتقالل  وأنطالقًا من قرارات القمة فلســــــــطين ، وتضــــــــحيات أجيال  المتعاقبة دفا ًا  ن حري
، ممارســــة من  1947العربية ، ومن قوة الشــــر ية الدولية التي تجســــدها قرارات االمم المتحدة منذ  ام 

الشــع  العربي الفلســطيني لحق  في تقرير المصــير واإلســتقال  الســياســي والســيادة فوق أرضــ  .... فأن 
وبســــــم الشــــــع  العربي الفلســــــطيني قيام دولة فلســــــطين فوق أرضــــــنا ، بســــــم هللا المجلس الوطني يعلن 

 1.(الفلسطينية و اصمتها القدس الشريف....

هذا األ الن الذي نقأ الكيانية الســـــــياســـــــية الفلســـــــطينية من مرحلة كونها مجرد حركة تحرر وطني  لى 
  ترا  الك ير من كونها دولة محتلة األراضــــــــــــــي من قبأ دولة اإلحتال  . هذا وقد تبع هذا األ الن 

قد فالدو  بدولة فلســـــــــطين المعلنة وتدشـــــــــين الك ير من العالقات  الدبلوماســـــــــية مع تلك الدو  . وهكذا 
قيام و  أصــــبح األســــاس القانوني للدبلوماســــية الفلســــطينية منذ ذلك اإل الن وحتى توقيع  تفاقيات أوســــلو

في  لة في دولة فلســـــطين المعلن  نهاالســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية هو شـــــخصـــــية القانون الدولي المتم 
الجزائر  ضــــافة  لى كأ األســــس الســــابقة لها والتي تمت اإلشــــارة اليها أنفًا بما فيها قرار  نشــــاء منظمة 

شع  مم أ شر ي ووحيد للالتحرير وكونها حركة تحرر وطني وقرار القمة العربية الذي أ تبر م.ت.  
 2ت.  صفة  ضو مراق  في األمم المتحدة.الفلسطيني ، وقرار الجمعية العامة منح م.

ائرة الســــــــياســــــــية واتســــــــعت دودولة فلســــــــطين المعلنة وفي هذه الحقبة فقد تعززت مكانة منظمة التحرير 
ن ال القتها الدبلوماســـــــية وارتقت بمســـــــتويات التم يأ لها في الك ير من الدو  التي أســـــــت مرت هذا األ 

دو  األخرى. األمر الذي زاد من نشــاط وفعالية الدائرة الســياســية لتعامأ فلســطين معاملة نظيراتها من ال

                                                           
 .1988وثيقة إعالن األستقالل لعام  1
 .14المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ص –، مواطن  بعد أوسلوني النظام الساسية الفلسطي(:1998هالل،جميل) 2
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لمنظمة التحرير خاصــــة وأن   الن الجزائر قد تضــــمن  ختيار الز يم الراحأ ياســــر  رفات رئيســــًا لتلك 
 .1الدولة ، واألخ فاروق القدومي) أبو اللطف( رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وزيرًا لخارجيتها 

 لثاني:_ األسس القانونية للدبلوماسية الفلسطينية ما بعد اوسلو.المطلب ا

ما بين منظمة التحرير ودولة اإلحتال  لينهي مرحلًة ويدشــــــــــــــن مرحلة  توقيع  تفاقيات أوســــــــــــــلولقد جاء 
جديدة من مراحأ الكيانية الســـياســـية الفلســـطينية ،فللمرة األولى في التاريخ يكون باإلمكان  نشـــاء ســـلطة 

ت الكيانية دالترا  الفلســــــطيني ، بغض النظر  ن كأ نواقص الســــــيادة فيها . فهكذا تجســــــوطنية  لى 
ية بعد أن كان كأ ما هو قبلها هو كيان، من خال  هذه السلطة  ية الجغرافية ما بعد  تفاق أوسلوالسياس

ذ توقيع ندون  قليم جغرافي. وهذه المرحلة كذلك يمكن تقســـيمها  لى حقبتين األولى منها مســـياســـية فقط 
الذي صدر في  قرار الجمعية العمومية الذي ا تر  بفلسطين بحدود  2012اتفاقيات أوسلو وحتى  ام 

و اصــمتها القدس الشــرقية ، دولة غير  ضــو في األمم المتحدة ، بينما  1967األراضــي المحتلة لعام 
 تمتد الحقبة ال انية منذ ذلك القرار وحتى تاريخ .

 .67/ 19قانونية للدبلوماسية الفلسطينية ما قبل القرار رقم   الفرع األول: األسس ال

انونية من أجأ ا طائها قيمة ق ة، تم  يداع تلك االتفاقيات لدى األمم المتحد بعد توقيع  تفاقيات أوســـــــــــلو
 . وا تبارها احدى و ائق منظمة األمم المتحدة 

ومن جهة اخرى فأن قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينة وتطوير هياكلها  لى نحو يحاكي هيكليات الدو  
المســـــتقلة ، بما في ذلك وجود ســـــلطات  الث تشـــــريعية وتنفيذية وقضـــــائية . كأ ذلك ســـــاهم في ا طاء 

ية أصـــبحت نأســـاس قانوني جديد للدبلوماســـية الفلســـطينية في هذه المرحلة . فالســـلطة الوطنية الفلســـطي
 ضــــــوًا من ا ضــــــاء القانون الدولي كونها طر  في  تفاقية دولية  نائية تم  يدا ها وا  تمادها من األمم 

 المتحدة  ضافة  لى المشرو ية التي م لها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها وزارة خارجيتها . 

م تم اســـــم وزارة التخطيط والتعاون الدولي  فمنذ قيام الســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية تم انشـــــاء وزارة تحت 
فصــــــــــــــــأ وزارة التخطيط وتغير مســــــــــــــمى التعــاون الــدولي  لى وزارة الخــارجيــة، التي بــاتــت تتولى ملف 
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الدبلوماســية الفلســطينية مباشــرة بعد أن كان يتولى هذا الملف الدائرة الســياســية لمنظمة التحرير . وهكذا 
 :_ 1ية الفلسطينية قد تطور في هذه الحقبة من  دة زوايا أهمهانالحظ بأن األساس القانوني للدبلوماس

:_ بأ تبارها  تفاقية ما بين شــــخصــــين من أشــــخاص القانون الدولي وكونها معتمدة  تفاقيات أوســــلو -1
 من األمم المتحدة ومود ة لديها . 

 تفاقيات  حيث أنء في اتفاقيات أوســـــلو، قيام الســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية وتطور هياكلها  ما جا -2
 ضــوًا فقط ،  ال أن الرئيس  24قد نصــت  لى قيام مجلس تشــريعي تنفيذي للســلطة يتكون من  اوســلو

الراحأ أبو  مار أصــــر  لى الفصــــأ بين الســــلطة التفيذية والســــلطة التشــــريعية فتمت الموافقة  لى أن 
ة يرأســها رئيس الســلطة  ضــو ، وبالتوازي كان هناك حكومة فلســطيني 88يكون المجلس التشــريعي من 

بأستحداث منص  رئيس  2003الوطنية الفلسطينية لحين تعديأ القانون األساسي الفلسطيني في العام 
 وزراء .

وجود وزارة الخارجية كوزارة ســـيادية في الســـلطة الوطنية الفلســـطينية با تبارها مســـؤؤولة  ن الملف  -3
 الدبلوماسي والعالقات الخارجية .

كن القو  بان تلك التطورات في األســـــــــــاس القانوني قد انعكســـــــــــت غيجابًا كمًا وكيفًا  لى وهكذا فأن  يم
الدبلوماســـية الفلســـطينية ، فأصـــبح لدى الســـلطة الوطنية الفلســـطينية مم ليات وســـفارات في غالبية دو  

التطورات  أن هذهف العالم ورفعت الك ير من الدو  مستوى التم يأ الفلسطيني  لى درجة سفارة، وبالمقابأ
، فقط قامت العديد من الدو  بفتح ســـــــــــفارات  19/67وصـــــــــــواًل لقرار الجمعية العامة  بدًء من أوســـــــــــلو

ومكات  تم يأ دبلوماســـي لدى الســـلطة الوطنية الفلســـطينية وقام البعض منها بفتح قنصـــليات فر ية في 
 المحافظات الجنوبية.
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 . 19/67الفلسطينة ما بعد القرار رقم  الفرع الثاني: األسس القانونية للدبلوماسية 

وتطور مهمًا في شـــــخصـــــية دولة نقلة نو ية  19/67لقد م أ قرار الجمعية العمومية لومم المتحدة رقم 
فلسطين في القانون الدولي وتطورًا جادًا في الدبلوماسية الفلسطينية . فقد جاء هذا القرار بعد أن فشلت 
فلســــــطين في الحصــــــو   لى قرار من مجلس األمن يعتر  بفلســــــطين كدولة  ضــــــو في األمم المتحدة 

 بها الوطني و اصــــــمتها القدس الشــــــرقية .كخطوة  لى طريق اإل ترا  الدولي بدولة فلســــــطين  لى ترا
فهذه هي المرة األولى في التاريخ التي يتم فيها األ ترا  بفلسطين كدولة من األمم المتحدة منذ صدور 

الذي تضـــــمن تقســـــيم فلســـــطين واقامة دولتين دولة يهوجية وجولة  ربية فيها .  1947 ام  181القرار 
ر مســــــبوقة لكون  قد ا اد دولة فلســــــطين  لى خارطة الشــــــر ية وقد أكتســــــ  هذا القرار أهمية قانونية غي
وبعد  1948بعد قيام دولة اســرائيأ دون قيام دولة فلســطينية  ام الدولية بعد تهميشــها وركنها في الظأ 

 .1أن قامت اسرائيأ باحتال  الجزء االكبر من أراضي تلك الدولة

هم في األســاس القانوني للدبلوماســية الفلســطينية قد بات الركن األ 19/67ويمكننا القو  بأن القرار رقم 
تاريخ  ، وقد فتح المجا   لى مصــــرا ي  لتطور تلك الدبلوماســــية  لى كافة الصــــعد منذ نشــــأتها وحتى 

بما في ذلك  دد الدو  التي تحتفظ بعالقات دبلوماســــــية مع فلســــــطين و دد الدو  التي رفعت مســــــتوى 
ا وتجدر اإلشـــارة هنا أن فلســـطين تمتلك حاليًا مباني لســـفاراتهكماتم يلها مع فلســـطين  لى درجة ســـفارة .

 .2العديد من دو  العالم ومم لياتها في

 المتعلقة األســـس م1961 لعام بلوماســـيةالد   للعالقات فينا اتفاقية خال  من وليالد   المجتمع حددهذا و 
 من بلوماســــيةالد   الوظائف تنظيم صــــالحية حدة  لى دولة لكأ وترك و ،بين الد   الدبلوماســــي بالعمأ
 .3كافة الدبلوماسي السلك بموظفي المسائأ المتعلقة لتنظيم تصدرها تشريعات خال 

أو  ،لوماســــــيةبروط الالزم توافرها فيمن يعين في الوظائف الد  ولة كامأ الحرية في تحديد الشــــــ   ن للد  كما 
يار روط ويتم اختحيث يحدد الشـــــــــ   ،ويتم ذلك  ن طريق تشـــــــــريع خاص يوضـــــــــع لهذا الغرض ،البع ات
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ويج  أن يكون هؤالء األشـــــخاص متخصـــــصـــــين في هذه  ،األشـــــخاص الذين تعهد  ليهم بهذه الوظائف
هؤالء وباإلضـــــــــــافة ل، بلوماســـــــــــية من بدايتها حتى يصـــــــــــلوا  لى قمتهاويتدرجون في الوظائف الد   ،هامالم

و أو القضــــاء أ ،كرجا  األد  ،ءاتاولة بأشــــخاص من مهن أخرى من ذوي الكفالمحترفين تســــتعين الد  
 .1المحاماة وأساتذة الجامعات ورجا  الجيش

الفلســــطينية  الوطنية لطةالســــ   ونشــــوء،واســــرائيأ المنظمة بين المتباد  واال ترا  اوســــلو اتفاق ابرام بعد
بتاريخ  المنعقدة جلســت  في ريعيالتشــ   المجلس أقر ،1996  ام الفلســطيني ريعيالتشــ   المجلس وانتخا 

 تون الس   العدد في القانون  هذا نشر و ،2005 لسنة) 13 (رقم بلوماسيالد   لكالس   قانون  25/8/2005
 رقم قرار الوزراء مجلس صـــــــــــدرأ فقد لذلك، والحقا ،9/11/2005بتاريخ  الفلســـــــــــطينية الوقائع من
 جرى  وقد ،2005 ( لسنة13)  رقم بلوماسيلك الد  الس   لقانون  نفيذيةالت   بالالئحة 2005 لسنة ( 374)

 ،14/6/2006 بتاريخ ادرالفلســـطينية الصـــ   الوقائع من والســـتون  الخامس العدد في الالئحة هذه نشـــر
 الســـــــلك رقية فيوالت   عيينالت   مع عامأالت   بموجبها ســـــــيتم التي واالحكام القوا د تحديد بهد  ذلك كأ

 .2األجنبية لدى فلسطين من ناحية أخرى بلوماسية وقانون البع ات الد   ،من ناحية الدبلوماسي

 م1973  ام بعد الفلســـطيني ع الشـــ   تم يأ حق انتزا ها بعد الفلســـطينية حريرالت   منظمة  هدت وقد 
 هذه قبأ من بها واال ترا  م يأالت    لصــــيغة وفقاً  بتم يلها العالم دو  في مختلف مكاتبها مم لي  لى

 ياســـــر احأالر   الرئيس تعيين م1988  ام االســـــتقال  الفلســـــطيني ا الن بعد تم وقد ،ومســـــتواه الدو 
 اتفاق  برام وبعد لذلك، الحقاً  .لخارجيتها وزيراً  القدومي فاروق  والســــيد ،فلســــطين لدولة رئيســــاً   رفات
ســــــرائيأ المنظمة بين المتباد  واال ترا  أوســــــلو  وانتخا  ،الفلســــــطينية الوطنية لطةالســــــ   ونشــــــوء ،وا 
 بتاريخ المنعقدة جلســـــــت  في شـــــــريعيالت   المجلس أقر م،1996  ام الفلســـــــطيني شـــــــريعيالت   المجلس

 ون الســت   العدد في القانون  هذا ونشــر ،2005 لســنة 13 رقم لوماســيالدب   لكالســ   م قانون 25/8/2005
 لسنة 374 رقم قرار الوزراء مجلس أصدر لذلك، والحقاً  ،9/11/2005بتاريخ  الفلسطينية الوقائع من

 هذه نشــــــر جرى  وقد ،2005لســــــنة   13 رقم لوماســــــيلك الدب  الســــــ   لقانون  نفيذيةالت   بالالئحة 2005
 ذلك كأ ،14/6/2006بتاريخ  ادرالفلســــطينية الصــــ   الوقائع من تون والســــ   الخامس العدد في الالئحة
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 ،بلوماســـيالد   لكالســـ   رقية فيوالت   عيينالت   مع عامأالت   بموجبها ســـيتم التي حكامواأل القوا د تحديد بهد 
 .1وا تماد البع ات األجنبية لدى دولة فلسطين

لي  لى أية و و  حيث ال يفرض القانون الد  ائمة بالرضــــــا المتباد  من الد  بلوماســــــية الد  تنشــــــأ البع ات الد  
بلوماسية كما أن تحديد حجم البع ة واألشخاص الذين يكونون هذه البع ة دولة قبو  أو  بعاد البع ات الد  

لكن مســــــألة تحديد المهام والوظائف التي تضــــــطلع بها هذه ،في اختصــــــاص الدولة الموفدة للبع ةيدخأ 
 فيينا اتفاقية من ال انية المادة أكدت  الذي األمر وهو ،البع ة فهي محددة في  طار القانون الدبلوماســـي

 بلوماسيةالبع ات الد   وتنشأ الدبلوماسية العالقات "تقام  لى: بنصها، م1961لعام للعالقات الدبلوماسية
 المادة في بنصـــها ،م1928لعام  هافانا اتفاقية أكدت  الذي المعنى ذات المتباد " وهو ضـــابالر   ائمةالد  
 دون  األخرى  و الد   قبأ لها مم لين دبلوماســــــــيين  يفاد تقرر أن دولة ألية يمكن ال أن   لى،امنةال   

 .2الطرفين بين سابق اتفاق

والفنيين و دد  ،والموظفين اإلداريين،و دد من الدبلوماســيين،بلوماســية  ادة من رئيستتشــكأ البع ات الد  
مكانيتها،من الخدم وتتولى كأ دولة تنظيم بع اتها الدبلوماســــــــــية  لى نحو و  ،بما يناســــــــــ  مصــــــــــالحها وا 

ليها  ولة الموفد ولة المســـــــــــــتقبلة. كما أن  من حق الد  يتناســـــــــــــ  مع تقديرها لمدى أهمية  القاتها مع الد  
 .3بلوماسية لديهاولة األخرى خفض حجم بع اتها الد  البع ة أن تطل  من الد  

من  اً بير ك اً ما قد يســـــــــــــتلزم  دد ،احية العملية تتكون البع ات الكبيرة من  دة مصـــــــــــــالح ومكات ومن الن  
كن أن توفد بع ات كبيرة ما لم ت-وألســــــــبا  مالية -ولة الصــــــــغيرة الموظفين في حين يصــــــــع   لى الد  

  .أو دولة لها  القات مميزة ومهمة معها،ولة المستقبلة  ظيمة األهميةالد  

بلوماســـــــــــية األشـــــــــــخاص الذين تتكون منهم البع ة ينا للعالقات الد  حددت المادة األولى من اتفاقية فولقد 
 الي:حو الت  بلوماسية  لى الن  الد  
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اآلن أن يرأس  والغال  ،وهو الذي يعهد  لي  برئاســــــة البع ة من قبأ دولت  :بلوماســــــيةرئيس البع ة الد   -1
  هذه البع ة سفير.

 .فئات البع ة للعمأ مع رئيسهم وهم  الثأ ضاء البع ة: وهم الموظفون الذين يوفدون مع  -2
 .)والملحقين الفنيين )ملحق  سكري  تارياالموظفون الدبلوماسيون: كالمستشارين والسكر  -
  .اإلداريون والفنيون كمديري الحسابات والكتا الموظفون  -
  .يانة والحراسةالمستخدمون الذين يقومون بأ ما  الخدمة والص   -
  .1الخدم الخصوصيون بدار رئيس البع ة أو أ ضائها -3

فة الصــــــــــــ  بلوماســــــــــــيين الذين يتمتعون ببلوماســــــــــــية درجات الموظفين الد  ينا للعالقات الد  لم تحدد اتفاقية ف
أ دولة لى القوانين المحلية لك بلوماســــية، انما تركت ذلك ويعملون ضــــمن نطاق البع ة الد   ،بلوماســــيةالد  

 بلوماســـــــــي في نصـــــــــوصبا تبارها مســـــــــألة داخلية تهمها بالدرجة األولى، فقد وردت  بارة الموظف الد  
فة الصـــــــــ  يتمتع ببلوماســـــــــية ممن دبلوماســـــــــي موظف البع ة الد  متعددة من االتفاقية، وا تبرت الموظف ال  

من المادة األولى من االتفاقية  لى ما يأتي: "يقصــــد بتعبير الموظف  -د –بلوماســــية.)نصــــت الفقرة الد  
 بلوماسية"(.فة الد  بلوماسي، موظفي البع ة ذوي الص  الد  

بلوماســــية ة الد  فبلوماســــي بالصــــ  تمتع الموظف الد  ينا للعالقات الدبلوماســــية شــــرطين لووضــــعت اتفاقية في
 :وهي

بلوماســـــــية التي يعمأ بها، أما اذا كان من بلوماســـــــي بجنســـــــية دولة البع ة الد  أن يتمتع الموظف الد   -1
جوز ولة المعتمد لديها، ويبلوماســــــــــــــية  ال بموافقة الد  ن  ال يعمأ في البع ة الد  ، ففمواطني دولة أخرى 

 لوخير سح  الموافقة في أي وقت.
تاريخ مباشــــــرت  و ،بلوماســــــي في البع ة العاملة لديهالموظف الد  ولة المعتمد لديها بتعيين اأن تبلغ الد   -2

 .2(1961بلوماسية لسنة من اتفاقية فينا للعالقات الد   8لعمل  )حس  المادة 
 الدو  بلوماسيةالبع ات الد   رؤساء بين دموالتق   ،دارةالص   قوا د ت يرها كانت التي المشاكأ دفعت وقد   

 بموجب  تم والذي،م1818الشـــــــابيأ   كس بروتوكو   م م1815  ام يناف الئحة  قرار  لى األوروبية

                                                           
 .1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  1
 للتفاصيأ: ،15/3/2013 ،موقع دنيا الوطن ،البعثات الدبلوماسيةوظائف  ، بد الحكيم وادي   2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/15/288371.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/15/288371.html
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 حين م1815 يناف الئحة  ن م1961 ينااتفاقية ف تِحد ولم ،بلوماســيةالد   البع ات رؤســاء ترتي  وضــع
 بنصها:ة  ال   لى فئات البع ات رؤساء 1 فقرة 14 مادتها في قسمت

 البع ات الدو ، ورؤســــاء رؤســــاء لدى المعتمدون  ن و ســــوليالر   القاصــــدون  أو فراءالســــ  األولى:  الفئة -أ
 .المما لة تبةالر   ذوو اآلخرون 

 لدى والوكالء المعتمدون  ،ن و الرســــولي والقاصــــدون  المفوضــــون  والوزراء المندوبون، الثانية: فئةال    -ب
 .الدو  رؤساء

 .الخارجية وزارة لدى المعتمدون  باأل ما  القائمون  :الثةالث   الفئة -ت
 حيث  ن ،واإلتيكيت قدمالت   بحق يتعلق فيما  ال فئاتهم، بسب  البع ات رؤساء بين مييزالت   يجوز ال    
 مرتبة كأ وتســبق ،دارة والمراســيمالصــ   ناحية من الكبير أ ره 1فقرة  14 المادة نص في الوارد رتي للت  

 المرتبة فرادأل األســــبقية . وتكون 1ســــميةوالمقابالت الر   الحفالت في قدمالت   حيث من تليها التي المرتبة
 وصـــــــول  بنبأ  ليها الموفد لدولةل الموفد  خطار المبعوث تاريخ من وتحتســـــــ  لوقدمية، تبعاً  األولى
 ظامالن   هذا يطبق أن  لى ولة،الد   هذا في المتبع ظامتبعًا للن   اال تماد أوراق تقديم تاريخ أومن رســميًا،
 .2بين المبعو ين تمييز ودون   امة بصفة

 يعتبر والذي ولي،الد   بلوماســـيالد   القانون  أشـــخاص من شـــخصـــاً  فلســـطين تعتبر دولة أن الباحث يرى 
 بحركات اال ترا  أســـــاس  لى الفلســـــطينية، حريرالت   بمنظمة مم لة ولي العام،الد   القانون  فروع أحد
 لدى بلوماسيالد   م يأبالت   المختصة كما أن الجهة ،العام وليالد   أشخاص القانون  من كشخص حررالت  

 االتفاقات قانونية  دم اليوبالت   ياســـية،الســـ   مم لة بدائرتها الفلســـطينية حريرالت   منظمة هي الفلســـطينيين
 لكون  الفلسطينية، الخارجية  لى وزارة حريربمنظمة الت   ياسيةالس   ائرةالد   صالحيات نقأ  لى ترمي التي
  لى قائمة غير وهي حريرالت   منظمة من أجهزة جهازاً  تكون  أن تعدو ال ذاتها بحد الفلسطينية لطةالس  
 ولي.الد   عيدالص  

 
 

                                                           
-2013 ،1جامعة قسنطينة ،رسالة ماجستير غير منشورة )التمثيل الخارجي والمعاهدات(،الوسائل المنظمة للعالقات الخارجية  ،وليد  مران 1
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 :بلوماسي في فلسطينقبول واعتماد المبعوث الد  اني: المبحث الث  

كأ من أشـــكا  الســـيادة الفلســـطينية  لى الجغرافيا الوطنية ، وبالتالي شـــلم يكن هناك أي  ما قبأ أوســـلو
دبلوماسية لدى فلسطين بالمفهوم الكامأ للكلمة ، ورغم ذلك وكم  فلم يكن هنالك باإلمكان   تماد بع ات

اشرنا سابقًا ، فان شكاًل غير مباشر من   تماد المبعو ين كان يعمأ ب  للتواصأ الدبلوماسي مع مركز 
 اينما كان . يالقرار الفلسطين

ن لى أرضــــيها ،  ال أاما ما بعد اوســــلو ، ورغم ان الســــلطة الفلســــطينية لم تتو  كافة مناحي الســــيادة  
مظاهر هذه الســــــــــــــيادة بدت واضــــــــــــــحة في الك ير من تجلياتها الداخلية والخارجية . بما في ذلك وجود 

سالمية ودولية .  بع ات دبلوماسية لدى السلطة الوطنية بمستويات ومسميات مختلفة ،  ربية وا 

مســــــــــــكة بخناق الواقع ما زالت م  اال أن ذلك التم يأ ظأ ذو طبيعة خاصــــــــــــة ،ألن ســــــــــــلطات اإلحتال
الفلســـطيني ، بما يؤ ر ســـلبًا  لى قدرة الســـلطة  لى  ســـتقبا  البع ات الدبلوماســـية بالحرية المطلوبة في 
ظأ ســــــيطرة اإلحتال   لى المعابر الفلســــــطينية ، مما يمكن  من   اقة أو منع من يشــــــاء من ا ضــــــاء 

 البع ات الدبلوماسية .

 مطلبين  لى النحو التالي :_ لذلك ،فقد قسم الباحث هذا المبحث  لى

 .لوماسية في فلسطين ما قبل أوسلوالبعثات الدب المطلب األول:_

 .الدبلوماسي لدى فلسطين قبأ أوسلو: أشكا  التم يأ الفرع األول

 .قبأ أوسلو:  شكاليات التم يأ الدبلوماسي الفرع الثاني

 اوسلو.المطلب الثاني :_ البعثات الدبلوماسية لدى فلسطين ما بعد 

 .بلوماسي لدى فلسطين ما بعد أوسلو: أشكا  التم يأ الدالفرع األول

 .بلوماسي لدى فلسطين ما بعد أوسلو:  شكاليات التم يأ الد الفرع الثاني
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 . ا قبل أوسلوالمطلب األول:_ البعثات الدبلوماسية في فلسطين م

مع العديد من الدو  ، بدًء من أحتفطت بشـــــــــكأ من أشـــــــــكا  العالقات الدبلوماســـــــــية منذ قيام م.ت.  
الدو  العربية وبعض الدو  اإلســـــــــالمية والصـــــــــديقة .تلك العالقات االتي تم تكريســـــــــها لخدمة القضــــــــية 

 الفلسطينية وم.ت.  كمم أ شر ي للشع  الفلسطيني .

ولكنـ  كـان من الطبيعي أن تتخـذ تلـك العالقـات شــــــــــــــكاًل غير نمطي كون م.ت.  لم تكن قـد انجزت 
قامة دولتها  ليها . كذلك  انت تلك العالقات من مشـــــــــــــرو ها ا لوطني بتحرير األرض الفلســـــــــــــطينية وا 

 شكاليات خاصة بها نتيجة لذلك . لذلك فقد قسم الباحث هذا المطل   لى فر ين خصص الوو  منها 
أ ، في حين خصـــص ال اني إلشـــكاليات التم ي الدبلوماســـي لدى فلســـطين قبأ أوســـلوألشـــكا  التمصـــيأ 

 وماسي في تلك الحقبة . الدبل

 .الدبلوماسي لدى فلسطين قبل أوسلوالفرع األول: أشكال التمثيل 

لقد تنقلت قيادة م.ت.  بين الك ير من العواصـــــم العربية ، ففي ســـــتينيات القرن الماضـــــي كان وجودها 
تقأ مركز نالعلني في القاهرة والجزائر  م تركز هذا الوجود في األردن بشــــكأ رئيســــي وفي ســــوريا ،  م أ

ال قأ  لى بيروت حتى األجتياح األســـــــــــرائيلي  لى لبنان ومحاصـــــــــــرة بيروت وخروج منظمة التحرير من 
بيروت ، حيـــث توزع وجودهـــا في الك ير من الـــدو  من بينهـــا اليمن وليبيـــا والجزائر ،  ال أن الوجود 

 . 1الرسمي للمنظمة كان في تونس العاصمة

الوجود الفلســـــــطيني المذكور أنفًا كانت تتواجد قيادة منظمة التحرير وكان مركز ال قأ وفي كأ محطات 
في العمأ الســــياســــي لها ، وقد كان من الطبيعي ان يكون لها  القات دبلوماســــية مع العديد من الدو  

لى   تلك العاصــــمة أو تلك ، فعندما كان مقر القيادة الفلســــطينية في األردنفي ذلك المقر المؤقت في 
سبيأ الم ا  كان هنالك في كأ سفارة من سفارات الدو  الصديقة   م.ت.  في  مان هنالك من هو 
متخصص في الملف الفلسطيني ومن يمكن أن يسمى قنصاًل معتمدًا لدى منظمة التحرير . فكنت تجد 

م.ت.   ة لى ســبيأ الم ا  في ســفارة الصــين في  مان من يتابع الشــان الســياســي الفلســطيني مع قياد
وبعد أيلو  من  ام  هناك وكذلك األمر مع العديد من الدو  العربية واإلســــــــالمية ودو   دم االنحياز .

                                                           
. منتدى بيرزيت للدراسات االستراتيجية ،  الوضع الفلسطيني على ضوء أحكام القانون الدبلوماسي الدولي( : 2011أبو صوي ،محمود ) 1

 27ص م أبو لغد للدراسات الدولية . جامعة بيرزيت .معهد ابراهي
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وخروج م.ت.  من األردن كان مقر القيادة المؤقت في دمشــــــــــــق ، فأصــــــــــــبحت تبعًا لذلك هي  1970
فارات الدو  ن في ســــمركز الحركة الدبلوماســــية الفلســــطينية باألتجاهين ، وكان هناك مم لين دبلوماســــيي

 .1الصديقة يتابعون الشأن الفلسطيني ويلتقون قيادة م.ت.  خاصة الدائرة السياسية في منظمة التحرير

وبعد أن تعزز الوجود الفلســــــــــــــطيني في بيروت باتت بيروت هي العاصــــــــــــــمة المعنوية األبرز لمنظمة 
ت.  ا تبعًا لذلك . أما بعد خروج م.التحرير ، وقد كان من الطبيعي ان تنتقأ الحركة الدبلوماســــية اليه

من بيروت فقد تحولت المقرات الرئيســــــــــــــية للمنظمة  لى تونس العاصــــــــــــــمة وتبعًا لها تحو  النشـــــــــــــــاط 
 الدبلوماسي من خال  السفارات والقنصليات في تونس العاصمة .

ر مباشـــــر يوهكذا فان  يبدو واضـــــحًا بان  كان للك ير من الدو  معتمدين ومم لين دبلوماســـــيين بشـــــكأ غ
لدى منظمة التحرير في كافة محطات وجود م.ت.  في العواصــــــــــــــم العربية ولكن ذلك التم أ لم يتخذ 

 لمًا بأن  .الطابع الرســـمي والشـــكلي وانما كان يتم في ظأ الســـفارات والقنصـــليات في الدولة المضـــيفة 
ة بعلم الدولة المضــــــــيف ذلك النشــــــــاط لم يكن نشــــــــاطًا ســــــــريًا في غالبية االحوا  بأ كان نشــــــــاطًا  النياً 

 وبالترتي  ما بينها وما بين الدولة ذات العالقة.

 . ات التمثيل الدبلوماسي قبل أوسلوالفرع الثاني: إشكالي

كما ذكرنا في الفرع الســــــــابق فقد كان لمنظمة التحرير  لى أرض الواقع في مراكز الشــــــــتات و واصــــــــم 
الدو  المضــــــــيفة أشــــــــكا  مختلفة من العالقات الدبلوماســــــــية . بما في ذلك وجود مم ليين دبلوماســــــــيين 

ات قد قمفرزين للعالقة مع قيادة م.ت.  في ســــــــــــــفارات تلك الدو  . ولكن  من الطبيعي أن تلك العال
 :_2 انت من وجود العديد من اإلشكاليات 

أن هذه العالقات لم تأخذ شــــــــــــــكأ اإل تماد الرســــــــــــــمي والعلني لدى م.ت.  ، فطبيعة العالقات  -1
والبرتوكو  الدولي ال يسمح لدولة بان تعتمد مم ليات دبلوماسية لدى جهة سياسية أخرى في  اصمتها، 

ولة صــــــديقة أن تعتمد في  مان قنصــــــلية أو ســــــفارة أو مم لية فعلى ســــــبيأ الم ا  لم يكن بمقدور أية د
دبلوماســــــــــــــية تحت يافطة أنها معتمدة لدى منظمة التحرير . لذلك فقد ظأ اإل تماد الرســــــــــــــمي الولئك 

 الدبلوماسيين لدى الدو  المضيفة .

                                                           
 27( مرجع سابق ص 2011أبو صوي ، محمود ) 1
 .6. منتدى بيرزيت للدراسات األستراتيجية ، معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ص  دبلوماسية التحرر الوطني( : 2013توام ،رشاد ) 2
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ية التي كانت تربط العديد من الدو  بمنظمة التحرير وقيادت -2 ا في هأن تلك العالقات الدبلوماســــــــــــــ
لم تأخذ الطابع البروتكولي الرســــمي ، بما في ذلك تقديم أوراق األ تماد  لى العواصــــم العربية المضــــيفة 

 غير من األجراءات البروتكولية.

أن هذا الوجود الدبلوماسي وتطوره ووقوت  كان مرهونًا في ك ير من األحيان بطبيعة العالقة ما بين  -3
، فاذا ما ســــــاءت العالقة ما بين الدولة المضــــــيفة وم.ت.  فقد كان الدولة المضــــــيفة ومنظمة التحرير 

من الطبيعي أن تتراجع أشـــــكا  العالقة الدبلوماســـــية مع م.ت.  من خال  الســـــفارات والقنصـــــليات في 
 يجابا بين م.ت.  وتلك الدولة .اتلك العاصمة ، والعكس صحيح في حالة تطور العالقة 

 

 .وماسية لدى فلسطين ما بعد اوسلوالمطلب الثاني :_ البعثات الدبل

فلســـطيني م.ت.   لى الداخأ الوأنتقا  قيادة  ر اتفاقيات أوســـلوفور قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ا 
،فقد كان من الطبيعي أن ينتقأ الوجود الدبلوماســــــــــــــي لدى م.ت.  تبعًا لذلك  1994المحتأ في  ام 

الطبيعي أيضـــًا أن تبرز هنالك  شـــكاليات جديدة لذلك التم يأ  لى األراضـــي الفلســـطينية . وقد كان من 
نتيجة إلســـــــــــــتمرار ســـــــــــــيطرة دولة األحتال   لى معابر الدخو  والخروج  لى مناطق الســـــــــــــلطة الوطنية 

لتم يأ ا الباحث هذا المطل   لى فر ين  ختص الفرع األو  منها بأشـــــكا  مالفلســـــطينية . لذلك فقد قســـــ
، في حين تم تخصــــيص الفرع ال اني لوشــــكاليات التي  انى  بعد أوســــلو لدى فلســــطين ما الدبلوماســــي

 منها ذلك التم يأ. 
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 .بلوماسي لدى فلسطين ما بعد أوسلوالفرع األول: أشكال التمثيل الد

كمــا ذكرنــا أنفــًا فبمجرد دخو  قيــادة م.ت.  و لى رأســــــــــــــهــا القــائــد الراحــأ أبو  مــار  لى األراضــــــــــــــي 
في مقر السلطة في غزة الذي سمي بالمنتدى فقد بدأت الحركة الدبلوماسية نشاطها  الفلسطينية وأستقراره

الطبيعي وأخذت الك ير من الدو  بف تماد بعا تها الدبلوماســــــــــــية بأشــــــــــــكالها المختلفة لدى فلســــــــــــطين ، 
فــافتحــت الك ير من الــدو  العربيــة واالجنبيــة مم ليــات لهــا في مــدينــة غزة كمــا قــامــت بعض المنظمــات 

 طر الدولية بف تماد مم لين لها كما هو الحا  في اإلتحاد األوروبي .واال

 ال أن  وبعد أنتقا  الرئيس الراحأ من غزة  لى رام هللا ومن  م حصــاره فيها وحتى وفات  بدأ ينتقأ مركز 
 اال قأ في التم يأ الدبلوماســــي تبعًا لذلك  لى رام هللا ، في حين  حتفظت بعض الدو  بمكات  تم يأ له

في غزة . وقد تعزز هذا الوضـــــــع بعد انتخا  ســـــــيادة الرئيس أبو مازن رئيســـــــًا لدولة فلســـــــطين ومن  م 
 فأصـــــــبحت مدينة رام هللا هيوما تبع  من  نقســـــــام بين المحافظات الشـــــــمالية والجنوبية  2007 نقال  

 .ى فلسطين لي لدالمقر المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية والعنوان الرئيس للوجود الدبلوماسي الدو 

 .بلوماسي لدى فلسطين ما بعد أوسلوالفرع الثاني : إشكاليات التمثيل الد

رغم قيام الســلطة الوطنية الفلســطينية  لى الترا  الفلســطيني وتطور هيكلياتها وتعزز األســاس القانوني 
ية في القانون الدولي ،  ال أنها ما زالت تعاني من وجود اإلحتال   الذي تنكر لوجودها كشــــــــــــــخصــــــــــــــ

ســـــــتحقاقاتها بما فيها  إلســـــــتحقاقات  ملية الســـــــالم ، وظأ يســـــــيطر  لى الك ير من مظاهر الســـــــيادة وا 
لغاء أســـــــــكا  الوجود الفلســـــــــطيني في تلك المعابر ما بعد اإلنتفاضـــــــــة ال انية  الســـــــــيطرة  لى المعابر وا 

في  . األمر الذي تســــب واالجتياح اإلســــرائيلي لمناطق الســــلطة التي اطلق  ليها  ملية الســــور الواقي 
 _1بروز  شكاليات  ديدة في موضوع التم يأ الدبلوماسي في فلسطين من أهمها:

أن دولـــة اإلحتال  هي التي تتحكم  مليـــًا في الـــدخو  والخروج من منـــاطق الســــــــــــــلطـــة الوطنيـــة  -1
ن مالفلســــــــطينية بما في ذلك أشــــــــخاص الســــــــلك الدبلوماســــــــي ، األمر الذي يعني أن بمقدورها منع أي 

الدبلوماسيين من الدخو  أو الخروج مما يربك العمأ الدبلوماسي وأحيانًا يشأ  مكانيات العمأ الطبيعي 
 من العودة  لى األراضــــــيل  . ومن االم لة البارزة  لى ذلك منع ســــــلطات اإلحتال  الســــــفير التونســــــي 
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مناطق الســـــــــلطة  مما تســـــــــب  بعدم وجود ســـــــــفير لتونس في 2012الفلســـــــــطينية قادمًا من األردن  ام 
 الوطنية الفلسطينية لمدة  ام ونيف.

أن التم يأ الدبلوماســــــي لبعض الدو  لدى فلســــــطين لم يكن تم ياًل مســــــتقاًل لها بأ كان تم ياًل تبعيًا -2
 ، ومن األم لة  لى ذلك ســــــفارة مصــــــرلتلك الدو  متفر ًا  ن ســــــفاراتها ومم لياتها لدى دولة اإلحتال  

 بية .وبعض القنصليات األورو 

أن مم ليات بعض الدو  والمنظمات الدولية المعتمدة لدى فلســـــــــــــطين ليســـــــــــــت موجودة في مناطق  -3
الســـــلطة ، بأ ما زالت موجودة في القدس المحتلة رغم  ملها اليومي في مناطق الســـــلطة ، مما يفرض 

لى القدس ومن بين هذه المم ليات   لية اإلتحاد مقر مم لى موظفيها الدبلوماسيين اإلنتقا   يوميًا من وا 
 األوروبي وبعض مؤسسات األمم المتحدة .

 بارة المبعوث الدبلوماســـــــــي  لى رئيس  1961بلوماســـــــــية لعام أطلقت اتفاقية فينا للعالقات الد  هذا و  
  بلوماســــــــية باأللقاوتعتبر مســــــــألة وصــــــــف أ ضــــــــاء ســــــــلك الد   ،بلوماســــــــيينأو أحد موظفيها الد  ،البع ة

ما  ن تضــع ســلمًا لولقا  الدبلوماســية بحســ أفلكأ دولة  ،اخليةتحددها القوانين الد  بلوماســية مســألة الد  
يتم  حيث المعتمدة، ولةالد   لصـالحية يخضـع أ ضـائها أحد أو،البع ة رئيس تعيين كان ففذا ،تراه مناسـباً 
يتها بمأء اختيارهم رادتها، حر   ولةللد   لديها البد المعتمد ولةللد   دبلوماســــي مبعوث أي  يفاد قبأ ففن   وا 
 موضــــــع وموافقة وليس قبو  محأ المبعوث هذا أن   عيينالت   هذا  لى  قدامها قبأ تتأكد أن المعتمدة
 البع ة من تعيين شـــــــخص  لى اإلقدام اليجوز اليوبالت   لديها، المعتمد الدولة وا تراض وريبة شـــــــك
 األخيرة هذه أن   با تبار من موافقتها، التأكد وقبأ ،لديها المعتمد ولةالد   رأي معرفة دون  رئيسها السيما
 ينأ لم  ذا أو  ن  ال ترضــــــــى كرئيس للبع ة دبلوماســــــــي مم أ أو،مبعوث أي بقبو  ملزمة ليســــــــت
 رئيس  رســـا  قبأ المســـتقبلة الدولة  لى موافقة الحصـــو  المرســـلة الدولة  لى يج  أن   أي ،موافقتها
 .1فيها  مل  الستالم بع تها

 اســـم وصـــفة  لى بعضـــها اطالع  لى و الد   تعمأ أن  لى بعيد زمن منذ العر  جرى  فقد وهكذا   
 وقد ،في  شـــخص مرغو  أن   من أكدوالت    يفاده قبأ للبع ة، كرئيس وا تماده ،تعيين  المزمع خصالشـــ  
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 من بها معترفاً  قا دة أو مبدأ أصـــــبحت االســـــتمزاج، التي بعملية العملية هذه تســـــمية  لى أصـــــطلح
 .بلوماسيةالد   االتفاقيات ومكرسة في الفقهاء

 البع ة بالنســــبة لرئيس مباشــــرة بصــــورة االســــتمزاج مبدأ  لى يناف اتفاقية أك دت األســــاس هذا و لى   
 (في الملحق (1رقم ) نموذجانظر ) .1خريناآل األ ضاء لبقية سبةبالن   مباشرة غير وبصورة

 ببيان تكون ملزمة أن دون  المرشـــــح، الشـــــخص قبو  ترفض أن اســـــتمزاجها يجري  التي ولةللد   ويحق
 من انيةال    الفقرة ما جاء في وهذا ،وأهم يتها نو ها كان مهما فض،الر    قرار  لى حملتها التي األسبا 
 ولةللد   القبو  رفض بفبداء أســــــبا  لديها المعتمد الحكومة تلزم ال  " لى تنص حيث ابعة،الر   المادة

 .2المعتمدة"
 باستطا تهم أن   ال يعني وأ ضائها البع ة رئيس وقبو  تعيين فن  ف بخصوص الوضع الفلسطينيأما   

نا في اتفاقية حددت وقد واألحكام، روطالشــ   ببعض قي دالت   دون  تلقائية بصــورة وظائفهم وممارســتها مباشــرة
 متول ياً  رئيس البع ة يعتبر "كما يلي: منها األولى ( الفقرة13) رقم مادتها في واألحكام الشـــــــروط هذه

 طبق صــورة وتقديم   الن  لوصــول  منذ أو ،ا تماده أوراق تقديم  منذ لديها المعتمد ولةالد   في وظيفت 
 لما وفقاً  وذلك  ليها، يتفق قد أخرى  أية وزارة أو ،ولةالد   تلك خارجية لوزارة ا تماده أوراق  ن األصــأ
 طبيق".الت   وحدة مرا اة مع المذكورة ولةالد   تلك في العمأ  لي  يجري 

 رئيس البع ة يباشــــــــــر حتى عيينوالت   االســــــــــتمزاج  ملية تكفي ال أن   ا تبرت نافي اتفاقية ففن   وهكذا
 بع ة صـــــــفت  كرئيس ت بت بو يقة مزوداً  يكون  أن من االســـــــتمزاج حصـــــــو  بعد ل  البد بأ وظائف ،

 رقم المادة الوصــو  اإل الن بهذا أكدت والتي ،الخارجية وزارة  لى وصــول   ن يعلن وأن دبلوماســية،
 .19613 لعام يناف اتفاقية ( من10)

موج  من  credentials كتا  ا تمادمع   الجديد لدى دولة فلسطين بلوماسييصطح  المبعوث الد    
تا  ا تماده فيكون ك ،وث من رتبة قائم باأل ما  ال  ذا كان المبع ،الفلســـطيني ئيسر  ال لى  دولت رئيس 

تي يعتمد فويض ال. ويعد  كتا  اال تماد و يقة الت  الفلســــــــــــــطينيخارجية المن وزير خارجيت   لى وزير 
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واإلقرار  ،الدهفاوض باسم بوالتي تخول  حق ممارسة وظائف  بما فيها الت   ،بلوماسيبموجبها المبعوث الد  
رتبها متع بالحصــــــــانات واالمتيازات التي يص المعتمد. كما تخول  حق الت  و الن  المتفق  لي  ه بأن النص  

ولي. وبا تبار أن كتا  اال تماد و يقة شــــخصــــية تصــــدر من رئيس دولة  لى رئيس دولة ل  القانون الد  
لتين و ففن  قد يحتاج  لى تجديد في بعض الحاالت وخاصـــــــــــــــة حين يتم تغيير رئيس  حدى الد   ،أخرى 

  ر مشرو ة.بطريقة غي

فت  أو لوزير خارجيت  بحســــــــ  صــــــــ،ولة المعتمد لديهابلوماســــــــي أوراق ا تماده لرئيس الد  يقدم المم أ الد  
لين مييز بين المم معينة تختلف من دولة ألخرى ولكن يشــــترط فيها  دم الت   protocol وضــــمن مراســــم

تحدد بلوماســـــــي، وهذه األقدمية تالد  وترا ى في المراســـــــم أقدمية المم أ  ،بلوماســـــــيين من الفئة نفســـــــهاالد  
ما  ،وماســــيبلســــمي لوصــــو  المبعوث الد  بليغ الر   ما من تاريخ الت   ،ظام المتبع في كأ دولةبحســــ  الن   وا 

  .1من تاريخ تقديم كتا  ا تماده

 المبعوث ســـــــمكف بلوماســـــــي،الد   بالمبعوث المتعلقة البيانات الغال  كافة في اال تماد كتا  تضـــــــمني
 كان  ذا فيما لجهة تحديدها ل  المخولة الســـلطات يتضـــمن كما ،ا تماده من والغرض وصـــفت  ومرتبت 
 موضوع معين. لمعالجة مفوض غير أو ،الحيةالص   كامأ بتفويض يتمتع

 ولةالد   ويوقع رئيس ولة،الد   شــــعار أ اله في يحمأ  ريض ورق   لى تســــطر اال تماد كت  أن   كما 
 األو  توقيع وتحت ،اليمنى الجهة منتصــــــف في الخارجية وزير ويوقع اليســــــرى، الجهة أقصــــــى في

 قبو  حســـــن برجاء اال تماد كتا  ويختم ،نافر بشـــــكأ ولةالد   رئاســـــة خاتم تحتهما يبصـــــم  م ،بقليأ
 أو قبأ، من بلوماســــــيالد   م يأالت   تتبادالن كانتا  ن ،ولتينالد   بين الودية للعالقات اســــــتمرارا المبعوث
 .2بينهما م يأفاتحة الت   ذلك  ن كان العالقات لهذه  رساء

كاء والذ   ،بلوماســــــي بصــــــفات  الية وامكانات فائقة تتســــــم بالحنكة الســــــياســــــية العاليةويج  أن يتمتع الد  
تطورات ومنفتحًا يجاري ال ،ومتمرســـــــــــًا في  مل  ،وأن يكون محترفًا في مهنت  ،وســـــــــــر ة البديهة ،الفائق
وأن يكون  ،نيةوالف ،واالقتصــــادية ،ياســــية والعلميةفي مختلف الجوان  الســــ   ريعة التي يشــــهدها العالمالســــ  

انعكس  ،تطورًا ملحوظاً ومهمات  بلوماســي ولقد تطورت  بر العصــور صــفات المبعوث الد   ، داريًا ناجحاً 
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أســـــــس  وملحة لوضـــــــع ةالي حاجة ماســـــــوفرض بالت   ،بلوماســـــــية بين الدو مو الكبير للعالقات الد  في الن  
س وشـــــــــــملت هذه األســـــــــــ ،بلوماســـــــــــيينو   ند اختيار مبعو يها الد  وأنظمة بالغة الدقة تلتزمها الد  ،محددة

مؤهالت المبعوث وكفـــاءتـــ  العلميـــة والعمليـــة التي تؤهلـــ  ألن يكون جـــديرًا بتم ـــأ بالده في المحـــافـــأ 
 .1وليةالد  

معية كان  لي  قبأ  قرار الج بلوماســــي مازا  باقيًا كمايبدو مما تقدم أن الوضــــع القانوني للموظف الد    
ذا اإلقرار و  التي ساهمت سياسيًا في هالعامة لومم المتحدة لالتفاقية المتعلقة بهذه البع ات، بما أن الد  

بأ صـــــــــــــــديق  ليها، وداللة ذلك أن األفكار لم تتهيأ بعد لتقفاذ القانوني لالتفاقية بعدم الت  حالت دون الن  
ة و ائم موما ودون تمييز بينها،  لى قدم المســـــــــــــــاواة مع البع ات الد   بلوماســــــــــــــية،معاملة البع ات الد  

ومنح أ ضائها ذات المزايا والحصانات المقررة أل ضاء هذه البع ات. وواقع األمر أن المزايا  ،الخاصة
ط لم تســـجأ في اتفاقية  امة  ال بعد أن اســـتقرت في محي ،والحصـــانات التي تتمتع بها البع ات األخيرة

نت هذه بلوماســــــية التي تضــــــمولي  لى مر الســــــنين واألجيا ، وأحكام اتفاقية فينا للعالقات الد  الد  العمأ 
قاليد التي توطدت د ائمها خال   دة قرون. ويلة والت  المزايا والحصــانات ليســت  ال مؤدى الممارســة الط  

لوماســــية، بعاملة للبع ات الد  ولي لم يتهيأ بعد لقبو  معاملة البع ات الخاصــــة موطالما أن الرأي العام الد  
ما أ ســــو  يكون رد فعل  المباشــــر وقف هذه البع ات أو الحد من ففن وضــــع قوا د لمرة تفرض هذا الت  

 .2استخدامها

 البع ة في يابةباأل ما  بالن   بالقائم وزارت  في المراسم  دارة تتصأ البع ة رئيس تعيين  لى الموافقة بعد
  دارة بفخطار بدوره يابةباأل ما  بالن   القائم ويقوم ووصـــــــول ، مغادرت  بمو د وتخبره ســـــــيرأســـــــها التي

 مدير يســتقبل  وصــول  و ند ،النقأ وواســطة ،الوصــو  ومحأ،وســا ة ،بيوم فلســطين دولة في المراســم
 "وارالز   كبار قا ة في قصـــيرة اســـتراحة وبعد ولة،رئيس الد   مم أ و الد   بعض وفي نائب ، أو المراســـم
 .الجديد  مل  مقر أو منزل    بع ت   لى بسيارة يتوج  " رفيةالش   القا ة
 لمقابلة تحديد مو د الخارجية بوزارة المراســــم  دارة من البع ة رئيس ســــفارة تطل  بيوم الوصــــو  وبعد
 أوراق من وأخرى ،ا تماده أوراق من نســـــــخة لتقديم غائباً  كان  ذا  ن  ينو  من أو ،الخارجية وزير

 مراســم، دون  ســميالر   مكتب  الخارجية في وزير البع ة رئيس يقابأ المعين المو د وفي ،ســلف  اســتد اء
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 ســـروره  ن لإل را  الفرصـــة وينتهز ،ولةالد   رئيس  لى ا تماده أوراق لتقديم مو د تحديد ويطل  من 
 بين عاون والت   داقةالصـــــ   تو يق  لى و زم  ،وزير الخارجية دولة لدى بلده بتم يأ ل  حكومت  الختيار
 .1القطرين مصلحة في  لما الودية ياسةالس   سلف  بتد يم خطة  لى واستمراره ،البلدين

 
 :الحصانات واالمتيازات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين المبحث الثالث:

وقيام  لوأوســـــــ أ تماد بع ات دبلوماســـــــية لدى فلســـــــطين قبن المعرو  بأن  لم يكن باإلمكان   رغم أن  م
ال أن   لى أرض الواقع كان هناك دائمًا شـــــــكاًل من أشـــــــكا  اإل تماد  الســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية ، 

لبع ات ومندوبين دبلوماســـيين لدى فلســـطين بشـــكأ غير مباشـــر في العواصـــم المضـــيفة لقيادة م.ت.  
  لى مدى تاريخها السابق  لى قيام السلطة الوطنية الفلسطينة . 

 ال أن  وبعد قيام الســلطة الوطنية الفلســطينية التي تأســســت اســة حصــانات ذلك التم يأ مما يمكن من در 
لموقعة ا نظمة التحرير بعد اتفاقيات أوسلوبقرار من م.ت.  بناًء  لى تفويض من المجلس المركزي لم

د ابين م.ت.  واســـرائيأ ،  فقد أصـــبح بمقدور الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ومن  م دولة فلســـطين ا تم
بما في ذلك الحصــــــــــــانات واإلمتيازات  البع ات الدبلوماســــــــــــية رســــــــــــميًا م ل  في ذلك م أ الدو  األخرى 

 ، رغم  دم  كتما  الســـــــيادة الفلســـــــطينية  لى الترا  الممنوحة للدبلوماســـــــيين العاملين في تلك البع ات
 الوطني الفلسطيني .

للحصــــــانات واإلمتيازات    منهمافي ضــــــوء ذلك فقد قســــــم الباحث هذا المبحث لمطلبين خصــــــص األو 
متيازات للحصانات واإل ، في حين خصص المطل  ال اني ما قبأ اوسلو الممنوحة للبع ات الدبلوماسية
  لى النحو التالي:_ ما بعد أوسلو الممنوحة للبع ات الدبلوماسية
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 . م السلطة الوطنيةقبل قيا الحصانات واإلمتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسيةالمطلب األول :_ 

كما أشــار الباحث في المبحث الســابق فقد كان هنالك شــكاًل من أشــكا  التم يأ الدبلوماســي المتباد  ما 
بين م.ت.  والعديد من الدو   بر ســـــــــفاراتها في العواصـــــــــم المضـــــــــيفة . وقد أوضـــــــــح الباحث طبيعة 

شــــكاليت  . وقد كان من الطبيعي أن  ضــــوع يعكس ذلك نفســــ   لى مو ومســــتويات ذلك التم يأ وشــــكل  وا 
 الحصانات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المكلفون بالملف الفلسطيني في تلك السفارات .

لذلك فقد قســــــــــــم الباحث هذا المطل   لى فر ين تناو  األو  منهما الحصــــــــــــانات واإلمتيازات الممنوحة 
ات إلمتيــازات الممنوحــة للبع ــللبع ــات قبــأ   الن الــدولــة في حين يتــاو  الفرع ال ــاني الحصــــــــــــــــانــات وا

 الدبلوماسية بعد   الن الدولة .

 .1988قبل إعالن الدولة  الحصانات واإلمتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية الفرع األول:_

بما أن التم يأ الدبلوماســــــــــي لدى منظمة التحرير كان منذ بدايت  في العواصــــــــــم المضــــــــــيفة تم ياًل غير 
تماد البروتكولي الرسمي . فقد كان من الطبيعي أن ال تتمكن م.ت.  من توفير مباشر وال يتمتع باإل 

الن تلك المم ليات والســـفارات ليســـت موجودة  لى الحصـــانات واإلمتيازات الولئك الدبلوماســـيين ،وذلك 
 .1األرض الفلسطينية أواًل وليست معتمدة لديها  انيًا 

لى حين    الن الدولة كان الحضور الدبلوماسي المتعلق بالشأن ففي بدايات مسيرة م.ت.  السياسية وا 
الفلسطيني حضورًا منخفض المستوى ومحدودًا نسبيًا . وبما أن ذلك التم يأ كان غير مباشر كما أشرنا 
ومن خال  الســــــــفارات والبع ات المعتمدة في  واصــــــــم الدو  المضــــــــيفة فقد كان من الطبيعي ان يتمتع 

ت واإلمتيازات التي تمنح لهم الدو  المضـــــــــيفة وليس م.ت.  ، بغض اولئك الدبلوماســـــــــين بالحصـــــــــانا
 النظر  ن كونهم مختصين بالملف الفلسطيني .

وهذا ليس غريبًا في العر  الدبلوماســـــــــي حيث أن بعض الســـــــــفارات تكون الك ر من دو  في لن واحد 
ي لن د لدى دولتين فتحت  نوان ر اية مصـــــالح تلك الدولة كما قد تكون الســـــفارة أو الدبلوماســـــي معتم

واحد ،  ال أن ذلك ال يؤ ر  لى طبيعة ومصـــــــــــــــدر الحصـــــــــــــــانات واإلمتيازات الممنوحة لهم من الدولة 
 المعنية.
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 بعد إعالن قيام الدولة .الحصانات واإلمتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية الفرع الثاني 

ســــابقًا تطورًا  يجابيًا في الدبلوماســـية  فقد نتج  ن ذلك كما أشــــرنا 1988بعد   الن دولة فلســــطين  ام 
الفلســـــــــطينية في اإلتجاهين . لكن ذلك لم يؤ ر  لى طبيعة التم يأ الدبلوماســـــــــي لدى فلســـــــــطين نتيجة 

و  . فقد يكون الحضــور الدبلوماســي المســؤ لكونها ما تزا  مســتضــافة في هذه العاصــمة العربية أو تلك 
لعاصــمة المضــيفة قد أصــبح أك ر وضــوحًا و النية لكن   ن الملف الفلســطيني في ســفارات الدو  في ا

لم يتغير في شـــــــكلة البروتكولي وما زا  متفر ًا  ن الســـــــفارات األم وتابعًا لها . لذلك فأن  ال يلمس أي 
ملف لتغير في هذه الحقبة  لى موضــــــوع الحصــــــانات واإلمتيازات المعطاة للدبلوماســــــيين المكلفين في ا

أ كوســــــــــــفاراتهم ، حيث ظلت الدولة المضــــــــــــيفة هي المســــــــــــؤولة  ن توفير الفلســــــــــــطيني في مم لياتهم 
 .الحصانات واإلمتيازات لهم 

 

 بعد قيام السلطة. الحصانات واإلمتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المطلب الثاني:

بعد قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية  لى الترا  الفلســـطيني ، كان من الطبيعي أن يكون لديها بع ات 
دبلوماسـية خاصـة بها . كما أن  كان من الطبيعي أيضـًا أن تتوفر لتلك البع ات الحصـانات واإلمتيازات 

ان محددات فأن  من المهم بي التي كفلتها  القوانين والموا يق الدولية ذات العالقة . وتأســــــيســــــًا  لى ذلك
تلك الحصــــــــــــــانات واإلمتيازات من جهة ، واأل ار المترتبة  لى اســــــــــــــتمرارا وجود اإلحتال   لى الترا  

 الفلسطيني  لى منح تلك الحصانات واإلمتيازات .

من هنا فأن الباحث خصـــــص فر ًا لمحددات الحصـــــانات واإلمتيازات الممنوحة للبع ات في فلســـــطين ، 
ص الفرع ال اني لو ار التي رتبها  ســــــــــــتمرارا الوجود اإلحتاللي  لى تلك الحصــــــــــــانات في حين خصــــــــــــ

 واإلمتيازات .

 

 

 



 

75 
 

 .في فلسطينالحصانات واإلمتيازات الممنوحة للبعثات  محدداتالفرع األول :_

حيث أن دولة فلســـــــــــطين هي احد أشـــــــــــخاص القانون الدولي فان  من الطبيعي أن تكون ملتزمة باحكام 
الدولية وما ترتب   ليها من التزامات فيما يتعلق بواجباتها  زاء البع ات الدبلوماســـية بما في ذلك  القوانين

 ضافة  1961الحصانات واإلمتيازات الممنوحة لتلك البع ات. خاصة ما نصت  لي   تفاقية فيينا لعام 
ما بين  همات  نائية لى ذلك فان  من الممكن تطوير تلك الحصـــــــــــــــانات واإلمتيازات  بر  تفاقيات وتفا

دولة فلســطين ودولة البع ة الدبلوماســية المعنية. هذا وقد اســتفادت دولة فلســطين  لى هذا الصــعيد من 
تجربتها الدبلوماســــــــــــــية في كافة مراحلها الســــــــــــــابقة من جهة ومن التجار  اآلخرى لدو  العالم في هذا 

 الخصوص .

 

متيازات البعثات الدبلوماسية في فلسطيناإلحتالل االسرائيلي على  آثارالفرع الثاني :  .حصانات وا 

صـحيح أن قيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية  لى ترابها الوطني من جهة وتطور شـخصـيتها في القانون 
المعتمد في األمم المتحدة وما بعد قرار الجميعة  هة أخرى خاصـــــــــــة ما بعد  تفاق أوســـــــــــلوالدولي من ج

لسطين دولة غير  ضو في األمم المتحدة ، صحيح أن كأ ذلك قد الذي أ تر  بف 19/67رقم العامة 
 زز شخصية فلسطين القانونية لجهة رفع حقوقها وواجباتها في القانون الدولي  لى مصا  الك ير من 
الدو  . لكن ذلك  لى أرض الواقع لم يكن قادرًا  لى القفز  ن حقيقة أن فلســــــــــــــطين ما زالت محتلة 

نعكاس ذلك  لى قدرتها  لى توفير خاصــــــــــة بعد اإلجتياح االســــــــــ رائيلي المســــــــــمى بالســــــــــور الواقي . وا 
 الحصانات واإلمتيازات المنصوص  ليها للبع ات الدبلوماسية في فلسطين .

هذا مما خلق حالة هجينة في هذا الموضــــــــــــوع دفعت بعض البع ات ودولها  لى أســــــــــــتكما  موضــــــــــــوع 
متيازاتها من خال  دولة اإلحتال  ، ف من  %60على ســــــــــــبيأ الم ا  وحيث أن أك ر من حصــــــــــــاناتها وا 

أراضـــــي الســـــلطة الفلســـــطينية مصـــــنف أراضـــــي )ج( وما زالت تحت المســـــؤولية اإلدارية واالمنية لدولة 
اإلحتال  ، مما يعني الســــــــيطرة األمنية  ليها فأن الجهات األحتاللية ال تعتر  بأية  متيازات قد تعطى 

لفلســـطينية دون أن يكون ذلك مؤســـســـًا  لى موافقات  ســـرائيلية للســـيارات الدبلوماســـية من قبأ الســـلطة ا
مســــــبقة . من هنا فأن بعض البع ات الدبلوماســــــية تلجأ  لى الجان  االســــــرايلي ألخذ ما يتعلق بحركتها 
الخارجية والدخو  والخروج من مناطق الســــــــــــــلطة، من دولة اإلحتال  خاصــــــــــــــة تلك البع ات التي تتبع 
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ال . في حين أن بعض البع ات اختارت أن تستخدم سيارات بنمرة فلسطينية سفارات أم لدى دولة األحت
 .لك الطرق في تلتنقالتها ما بين المدن الفلسطينية مع كأ ما يعني  ذلك من  دم التمتع بالحصانات 

يســــــــتمدون  الذين البع ة أل ضــــــــاء بلوماســــــــيةالد واالمتيازات للحصــــــــانات الوظيفي المفهوم  قرار مع
 بوصفها مم لة الدولة من حصانتها تستمد بذاتها، قائمة هيئة بوصفها البع ة من وامتيازاتهم حصاناتهم

 خصيةالش   تشمأ الحصانة متنو ة وامتيازات،بحصانات بلوماسيةالد   البع ة أ ضاء يتمتع اليوبالت   لها،
 .والمالية الجمركية اإل فاءات جان   لى نفيذية،والت   والقضائية

 فهناك ،والشـــمو  ،والحجم رجةالد   بنفس البع ة أ ضـــاء تشـــمأ ال واالمتيازات الحصـــانات هذه أن غير
 من ومنهم ،مطلقة بحصـــــانات يتمتع من فمنهم الحصـــــانات، بهذه البع ة أفراد شـــــمو  لجهة اختال 
 .1واقامتهم وجنسيتهم،ووظائفهم ،أ مالهم بطبيعة المتعلقة الشروط ببعض مقيدة نسبية بحصانات يتمتع

 تصـــــرفات ، االســـــتقال  في من بشـــــيء تمتع  وج  أتم  لى بمهام  بلوماســـــيالد   المبعوث قيام يتطل 
 الموفد ولةالد   تمكن ســـــلطات أو ،حركت  ت قأ أو ، لي  تؤ ر أن يمكن التي القيود بعض من وتحرره
 للمبعو ين وليالد   العر  أقر لذلك وتحقيقاً  ،دولت  تم يأ في  مل   لى التأ ير أو ،دخأالت   من  ليها
 األشـــــخاص مســـــتوى   ن بهم ترتفع واإل فاءات ،واالمتيازات ،الحصـــــانات من بعضـــــاً  بلوماســـــيينالد  

عرض الت   أو، ليهم أ يرالت    مكانية  لى وتقضي ،لصفتهم التم يلية الالزم االحترام لهم وتضمن العاديين
 لهم.
 أي من بحصانة المعاصر وليالد   القانون  بموج  الخارج في الفلسطينية بلوماسيةالد   البع ة دار تتمتع

 بلوماســـيةالد   البع ات كســـائر بأنها ،الفلســـطينية بلوماســـيةالد   البع ة دار حصـــانة وتمتاز تدخأ خارجي،
  المطلقة. بالحصانة المختلفة المتمتعة

 النص   تبن ت والتي بلوماســيةالد   بالعالقات الخاصــة يناف اتفاقية من 22 بالمادة  جاء مام انطالقاً  وذلك
 القيام  ن المضــــيفة الدو  تمتنع المادة هذه من وانطالقاً  بلوماســــية،الد   البع ة دار حصــــانة مبدأ  لى

 يجوز فال .الفلســــطينية بلوماســــيةالد   البع ة دار لحصــــانة انتهاكاً  تســــب  أن شــــأنها من باأل ما  التي
كما  البع ة، هذه رئيس بموافقة  ال الفلســــــــطينية البع ة دار  لى تدخأ أن المضــــــــيفة ولةالد   لســــــــلطات
 شــأن  من  مأ أي يحدث الكي  الالزمة دابيرالت   كافة تتخذ أن المضــيفة ولةالد   ســلطات  لى يتوج 
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 الفلســــطينية البع ة ســــالمة تهديد شــــأن  من أو ودارها، الفلســــطينية بلوماســــيةالد   بالبع ة رر لحاق الضــــ  
 الواج  دابيرالت   اتخاذ في المضــــيفة ولةالد   جان  من تقصــــير أي أن نرى  هنا ومن .كرامتها وامتهان
  لى وليةالد   المسؤولية لتطبيق قانونياً  أساساً  يشكأ أن يمكن أ اله األغراض المذكورة لتحقيق اتخاذها
 واالمتيازات الحصـــانات بمنح المتعلقة وخاصـــة ،وليةالد   بالتزاماتها لعدم قيامها وذلك ،المضـــيفة الدولة

 استقرار  دم أن نرى  الخصوص هذا وفي بلوماسية،الد   حرير الفلسطينيةالت   منظمة لبع ات الدبلوماسية
 البع ات ودور،فاراتالس   حصانات انتهاك لتبرير أساساً  ال ُيشكأ المضيفة ولةالد   في اخليةالد   األوضاع

 مطلقة مسؤولية هي المضيفة ولةالد   فمسؤولية تلك، المضيفة أو الدو  هذه في الفلسطينية بلوماسيةالد  
 .1اخليالد   وضعها  ن ظرالن   بصر 
 التي والحماية الحرمة بنفس المعتمد لدى دولة فلسطين بلوماسيالد   للمبعوث خصيالش   المسكن يتمتع
 التي م،1961 لعام بلوماسـيةالد   للعالقات نافي اتفاقية أكدت  ما وهذا ،بلوماسـيةالد   مقر البع ة بها يتمتع
 بذات المبعوث الدبلوماسي يقطن  الذي الخاص المنز  "يتمتع أن  لى 1 ( الفقرة30المادة ) في تنص

 .2البع ة" دار بها تتمتع التي والحماية الحصانة

 جان  من أو،ولةالد   ســــــــلطات جان  من ل  عرضالت    ن بمنأى المبعوث مســــــــكن يكون  أن ويج 
 المســــــاكن صــــــيانة لحرمة الوطنية شــــــريعاتالت    ليها تنص التي العادية ماناتالضــــــ   تكفي وال الغير،
 المســـــــاكن في دخو  معينة حاالت في العامة لطاتالســـــــ   حق تنفي ال الضـــــــمانات هذه ألن    امة،

 بطمأنينة  خالالً  ذلك وقد يكون  ،الحاالت تلك في رو الظ   تفرضـــها التي اإلجراءات واتخاذ الخاصـــة
 مســـــــكن حرمة تكون  أن لذا يج  أخرى، ناحية من وكرامت  بحريت  ومســـــــاســـــــاً  ،ناحية من المبعوث
 لضــــــــمان ضــــــــرورية منهما كأ بينهما، با تبار للتالزم الذاتية كحرمت  مطلقة بلوماســــــــيالد   المبعوث
 هيبت .  لى والمحافظة مهمت  أداء في استقالل 

 كتوفير ،بلوماســــــيالد   المبعوث لمنز  الحماية ســــــبأ توفير لديها المعتمد ولةالد    لى يج  ذلك ومن
  ذا فيما األمر ويســتوي  ،مؤقتة بصــورة أو دائمة بصــورة في  المقيم المنز  ذلك كان ســواء ل ، الحراســة

، الحرمة بذات فيتمتع ب  مســـــكن خاص ل  يكون  أن أو،الرســـــمي مقرها في البع ة رئيس مســـــكن كان
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 المنصوص بالحرمة مسكن  يتمتع بلوماسيالمبعوث الد   صفة ل  من ففن  كأ البع ة أل ضاء وبالنسبة
 .1ذكرال   سالفة (30) المادة في  ليها

ة  لى ومن االم ل ،و يذكر بأن هناك  دة انتهاكات حصـــــلت لمقار البع ات الدبلوماســـــية في بعض الد  
حيث قامت مجمو ة من  ،4/1/1964في  ريو دي جانيرو فارة المجرية فيذلك )األ تداء  لى الســــــــــــــ  

 والقيام بعمليات تخريبية بداخلها(.،فارة المجريةباقتحام مبنى الس  رطة رجا  الش  

 :2وهي في فلسطين بلوماسيينهناك  دة مزايا وحصانات دبلوماسية يتمتع بها األ ضاء الد  
   بلوماسيين وأسرهم.حصان  قضائية جزائية لو ضاء الد 
   تعتهم.وأم،وأوراقهم،بحيث ال يجوز تفتيش أو احتجاز مساكنهم ،كنحصانة مقر البع ة والس 
   خصية.رائ   لى ممتلكاتهم الش  ا فائهم من الض 
   بلوماسيون و ائالتهم وموظفوهم بحرية العبادة الكامأ.يتمتع الد 
  المعاملة بالم أ. مبدأاسترداد ضريبة المبيعات  لى اساس 
 .اصدار بطاقات دبلوماسية ألفراد البع ة 
 تبدا  رخص القيادة برخص فلسطينية.اس 
   ألمنية.اخلية و أجهزتها اعاون مع وزارة الد  بلوماسية بالت  توفير األمن والحماية لمقر البع ة الد 

قنصلية، صلة الى مهام  البكونها ال تمت   ،ياراتال يتمتع الموظف القنصلي بحصانة تجاه حوادث الس  
ر من حادث ســير تســب بت ب  ســيارة الموظف، كما الي يمكن مالحقة هذا الموظف من وبالت   قبأ المتضــر 

ية لطة القضــــــــــائيمكن القبض  لي  واحتجازه اذا ما ا تبر الحادث خطيرًا وصــــــــــدر قرار بذلك  ن الســــــــــ  
بلوماسي ففن  يتمتع بحصانة قضائية مطلقة تحو  ما الموظف الد  أدم العمدي(. المختصة )كحادث الص  

 .3ث سير بسيارت ،  ال في حالة رفع الحصانة  ن  من قبأ دولت دون مالحقت   ند ارتكا  حاد

بلوماسيين والقنصليين احترام القوانين واألنظمة، وخاصة تلك المتعلقة يتوج   لى الموظفين الد  و  كما  
بلوماســـــــــــيين المخالفين لتمتعهم بالحصـــــــــــانة القضـــــــــــائية ير.  لما بأن  ال يجوز مالحقة الد  بأنظمة الســـــــــــ  

، يارات التي تحمأ لوحات قنصــــليةلى مخالفات الســــ   بة ما بالنســــ  أوالحرمة الشــــخصــــية الكاملة. ،املةالشــــ  
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ر يفليس هناك من حيث المبدأ ما يحو  دون تنظيم محاضــــــر ضــــــبط بحقها  ند مخالفتها ألنظمة الســــــ  
ث يومالحقة أصـــــــحابها، با تبار ان  المخالفات ال  القة لها بممارســـــــة الوظائف القنصـــــــلية. ح،المحلية

تقوم شــــــرطة المرور بتنظيم محاضــــــر ضــــــبط بالمخالفات وتحيلها الى وزارة الخارجية التي تقوم بحفظها 
ر المخالفات ادة محاضو  بر مذكرة رسمية ترفق بها  أفير( حصولها شفهيًا، وا  الم رئيس البع ة )الس  

 .1 الم لى سبيأ اإل

المعاملة  شرط،ومن الرسوم والضرائ  األخرى ،يةسبة لشراء السيارات المعفاة من الرسوم الجمركأما بالن  
باإلضــافة الى  بلوماســيينفقط )ســيارة واحدة للد   ينبلوماســي المعتمدلك الد  بالم أ فهي تمنح أل ضــاء الســ  

 في الملحق( (2رقم ) نموذجلأنظر ا) .2م يأ(سيارة لمكت  الت  
 يتعرضـون  ال الفلسـطينيين بلوماسـيينالد   المم لين أن في تتلخصف خصـيةأما فيما يتعلق بالحصـانة الشـ  

 بالحصــانة يتمتعون  فهم المضــيفة، ولةالد   في ،القبض أو ،عذي الت   أو صــور اال تقا  من صــورة ألية
 من  جراءات أي اتخاذ المضيفة ولةللد   يمكن ال اليوبالت   المضيفة، ولةالجنائي للد   القضاء من المطلقة
 هذه م أ في مصــالحها حماية المضــيفة ولةللد   يمكن أن  غير ب  شــخصــيًا، اإلضــرار تلحق أن شــأنها

 شــخصــاً    الن  بعد بطرده تقوم أو هءاســتد ا المنظمة من تطل  أن بلوماســي أوالد   تعلم بأن الحاالت
Persona non grata 3في  مرغو  غير. 

 مســــكن ، كما في توجد التي بلوماســــيالد   المبعوث منقوالت لتشــــمأ خصــــيةالشــــ   الحصــــانة كما تمتد  
 ،وحاشــيت  وممتلكات أســرت  ،المصــار  في وحســاب ،الخاصــة وأموال  ،األخرى كســي ارت  منقوالت  تشــمأ
 حاالت في  ال   ،هذه الممتلكات من أي  لى نفيذالت   أو الحجز يجوز فال ومراســـــــالت ، و ائق  وكذلك

 المبعوث بحرمة المساس  لى ذلكيؤدي  أال بشرط نا،في اتفاقية ( من31المادة )  ليها أشارت است نائية
 فتعامأ،بالمبعوث الخاصــــة والمراســــالت بالمســــتندات يتعلق وفيما ،مســــكن  وحرمة اتيةالذ   بلوماســــيالد  

 .4مما لة بحرمة وتتمتع بالبع ة، الخاصة كالمستندات والمراسالت
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ات  ال ما كان منها مقابأ خدم ،رائ  والرســــومفيعفى من جميع أنواع الضــــ   ،بلوماســــيةأما مقر البع ة الد  
ولة نين الد  ســــوم التي يج  وفقًا لقواوالر   ،رائ فعلية كالمياه والكهرباء، وال يســــري هذا اال فاء  لى الضــــ  

  م.1961ينا لعام من اتفاقية ف 23الموفدة  ليها أن يقوم المؤجر بالوفاء بها. وهو ما نصت  لي  المادة 

 ق(.في الملح (3رقم ) نموذجنظر ال)ا

قد كان من ف ،ســـــمية التي تقوم بهاســـــوم نظير بعض األ ما  الر  لما كانت البع ة تتقاضـــــى بعض الر     
لوماسية بولة الموفد  ليها بفرض ضرائ   لى المتحصالت المالية للبع ة الد  المتصور نظريًا أن تقوم الد  

هذه  اســــــــــتقر  لى   فاء البع ة منولي قد  لى ا تبار أن  تم تحصــــــــــيلها فوق  قليمها. ولكن العر  الد  
ها ســوم والمصــاريف التي تتقاضــاينا بنصــها: "تعفى الر  من اتفاقية ف 28ما أكدت  المادة وهو  ،رائ الضــ  

  .1رائ "سوم والض  سمية من جميع الر  البع ة أ ناء قيامها بواجباتها الر  

 .(في الملحق (4رقم ) نموذجنظر ال)ا

 البع ة  لى مقر وشـعارها  لمها ترفع أن في الحق الموفدة ولةللد   أن  لى وليالد   العر  أيضـًا اسـتقر
 يناف اتفاقية من 20 المادة أكدت  الذي األمر وهو ،انتقال  ووســـــــائأ ،رئيســـــــها ومســـــــكن بلوماســـــــيةالد  

 فيها بما البع ة،  لى دار وشـــــــعارها المعتمدة ولةالد    لم رفع البع ة لرئيس يحق"بنصـــــــها:  م1961
 2."نقل  وسائأ و لى البع ة رئيس منز 

نقأ لغرض ذا الت  ويكون ه ،نقأ في  قليمها أل ضـــاء البع ة الدبلوماســـيةولة الموفد  ليها حرية الت  تكفأ الد  
نتهك ولة، أو ســـــــــيادتها، أو تنقالت أمن الد  بشـــــــــرط أن ال تمس هذه الت   ولكن ،رفي  وغيرهاياحة والت  الســـــــــ  

و   ليها. خأو لموظفيها الد   ،بلوماســــــــــــيةاألماكن التي ال يســــــــــــمح للبع ة الد  و  مقدمًا قوانينها. وتحدد الد  
خو  الى المناطق العســـكرية، واألمنية، والمناطق الفقيرة، والمناطق االقتصـــادية و  الد  ما تمنع الد   وغالباً 

لك م  لى ذ1961ينا من اتفاقية ف 26وقد نصــــت المادة  و مقار األحزا ، والقوى المعارضــــة. المهمة،
دم اإلخال  قليمها لجميع أفراد البع ة مع   فر في ولة المعتمد لديها حرية االنتقا  والس  بقولها: "تكفأ الد  

 .3أو المنظم دخولها ألسبا  تتعلق باألمن القومي"،بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة
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 من أهم هي والتي ،قضــائية بحصــانة خصــيةالشــ   حصــانت  جان   لى بلوماســيالد   المبعوث يتمتعو  كما
 نتائج وهي  حدى لديها، المعتمد ولةالد   لقضــــــاء الخضــــــوع من المبعوث   فاء ومعناها الحصــــــانات،

 ال حتى وذلك و  المســــتقلة،الد   ســــيادة لمبدأ تأكيداً  الدبلوماســــي للمبعوث كفالتها يج  التي صــــر الت  
 القضائية الحصانة وتشمأ ،ذات السيادة و الد   مبعو ي تصرفات لمراقبة ستارا قضائها من و الد   تتخذ

 بكأ   فائ   لى باإلضافة بلوماسي،الد   أ ما  المبعوث كأ وتغطي ،واإلداري  والمدني الجنائي القضاء
 .1المحاكم أمام هادةكأداء الش    جراءات، من ذلك من ما يتعلق

 ضــــــرورية والزمة ضــــــمانة أن ها  لى بلوماســــــيالد   للمبعوث القضــــــائية الحصــــــانة يناف اتفاقية وا تبرت
 ،واســتقاللية بكأ حرية دولتهم طر  من لهم الموكلة األ ما  تســيير أجأ من بلوماســيين،الد   للمبعو ين

في  واللوائح القوانين  طا ة من بلوماســــيالد   المبعوث تحرر القضــــائية الحصــــانة وفي المقابأ ال تعني
 وهذا لديها، المعتمد ولةالد   تفرضــها التي القيود كافة يحترمها ويرا ي أن  لي   ذ ،لديها المعتمد ولةالد  
 .2نااتفاقية في ( من41) المادة أكدت  ما

 يظأ خاضـــــعاً  فهو ب ، أخأ    ذا القانون  ســـــلطان من المبعوث  فالت الحصـــــانة هذه تعني ال وكذلك
 المعتمد قضـــاء البلد  لى يمتنع  ما محاكمها أمام مســـاءلت  ويمكن القضـــائية، ولواليتها دولت  لقانون 
 اتفاقية ( من31)  من المادة ابعةالر   الفقرة ذلك  لى نصــت وقد ،الحصــانة لهذه نتيجة في  ظرالن   لدي 
 م.1961 لعام نافي

 قضــاء مقاضــات  أمام  مكانية هناك فتصــبح بلوماســي،الد   المبعوث  ن الحصــانة هذه تزو  أن ويمكن
 الحصـــانة رفع تتخذ  جراء التي المبعوث دولة بفرادة يكون  الحصـــانة هذه وزوا  ،لديها المعتمد ولةالد  
في  (5رقم ) نموذجنظر ال)ا .3م1961 لعام يناف اتفاقية من (32) المادة في جاء ما حســــــــــ  ، ن 

 .(الملحق
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ها صــــفة بلوماســــي ليســــت لبلوماســــية التي يتمتع بها المبعوث الد   ن هذه االمتيازات والحصــــانات الد      
فترة تبدأ بلوماســـــية  نما هي مؤقتة بوام، فال يتمتع بها طيلة حيات   لى لخر فترة وجوده في الخدمة الد  الد  

 وتنتهي في وقت معين. وبعد انتهاء تلك الفترة تنتهي امتيازات .

بلوماســــــــــي ال يتمتع بهذه االمتيازات والحصــــــــــانات في أي مكان يوجد في  بأ ل  كما أن المبعوث الد     
فة صـــ  ن كان ال يزا  متمتعا بالا  حددًا يتمتع بها، وال يتمتع بها خارج حدود المنطقة المحددة ل ، و مكانا م

 .1بلوماسيةالد  

بلوماســــي لها حصــــانات أيضــــًا، وذلك وارد بوضــــوح أفراد  ائلة المبعوث الد    ففن ،ومن جهة أخرى     
ألسرة المبعوث امتيازات وحصانات، ويقصد نا، حيث تقدم من اتفاقية في 37ولى من المادة في الفقرة األ

ن )حتى و اصـر ر ية، أبناؤه القبلوماسـي المقيمون تحت ر ايت  وهم تحديدًا: زوجت  الشـ  هنا بأفراد أسـرة الد  
دراستهم العليا أو  لى حين ممارستهم  ماًل أو مهنة ما(، بنات  القاصرات أو غير القاصرات أو   انتهاء

ت، والده وشــقيقات  غير المتزوجات أو المطلقات، وذلك  ذا كان مســؤواًل  ن غير المتزوجات أو المطلقا
وكانوا يعيشون مع  باستمرار في بلده األصلي، وأخيرًا والدة زوجت   ذا كانت تقيم مع  باستمرار ،  التهم

 .ولم يكن لها زوج أو أوالد يعيلونها

لة و    لى جواز ســفر دبلوماســي من قبأ الد  المحددين في هذه الفقرة الحصــو   وجة واألوالدويحق للز     
ذات  بلوماســـــــــــية الذي ال يتعاطى أ مااًل تجارية في البلد المضـــــــــــيفالمضـــــــــــيقة، كما أن لزوج المرأة الد  

 .2بلوماسيالحصانات واالمتيازات التي حددت ألسرة المم أ الد  

بلوماسي الذي يحمأ ، أن أفراد أسرة المم أ الد  38من المادة  1ما جاءت ب  الفقرة   ضا ال نغفأأي     
ائد هو أن رح الســ  ولة المســتقبلة، ال يســتفيدون من امتيازات وحصــانات  ضــافية، حيث أن الط  جنســية الد  

أو غير  ،والبنات القاصــــــــــــــرات ،واألبناء القاصــــــــــــــرين ،وجةهذه االمتيازات والحصــــــــــــــانات تشــــــــــــــمأ الز  
كون وأن ي ،أو المطلقات فقط، شــــــــــــريطة أن يكونوا جميعًا مقيمين في منزل أو المتزوجات ،القاصــــــــــــرات

انت  بلوماسي  ن حصومن ناحية أخرى يمكن أن يتناز  المبعوث الد   ،ووالية أمرهم  مسؤواًل  ن   التهم

                                                           
 1، ص2007قات الدبلوماسية المعاصرة بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، سيد ابراهيم الدسوقي، العال 1
 مرجع سابق. ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،وادي 2



 

83 
 

ولة م، والتي ســــــمحت للد  1961نا لســــــنة من اتفاقية في 37مضــــــمون المادة   القضــــــائية، حيث نورد هنا
  .1معين ناز  وفقا إلطارهذا الت    بلوماسي شريطة أن يتم ن حصانة مبعو ها الد    أن تتناز   المضيفة

 البع ات أل ضـــــــــاء خاصـــــــــة معاملة تقرير بلوماســـــــــية اقتضـــــــــتالد   العالقات أن طبيعة يرى الباحث
 وج ؛ أكمأ  لى  ليهم الموكلة المهام أداء من يتمكنوا حتى فيها التي يعملون  و الد   في بلوماســــيةالد  

 من وشــــعوبهم حكوماتهم بين الروابط وتو يق ،عاون الت   مد جســــور في منهم ومســــاهمة ،بالدهم لخدمة
ومن هنا جاء مفهوم الحصــــــــــانات  ،أخرى  ناحية فيها من العاملين و الد   وشــــــــــعو  وحكومات ناحية،

 وائق تحو    ليها دون و  التي تم إليفادهم بلوماســـــيين للعمأ في الد  واالمتيازات التي أ طيت لهؤالء الد  
 .و  األخرى دون تحقيق أهدا  بالدهم مع الد  
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 : الفصل الثالث

__________________________________________________________ 
 :(اً نموذجأفارة المصرية والتونسية راسة الميدانية )الس  نتائج الد  

 

أ في  الفاو  ور الرئيسياسة الخارجية تلع  الد  وأصبحت الس   ،كبيًراولية تطورًا شهدت العالقات الد     
تيجة ن قرية صغيرةوزاد من  ظمة تلك العالقات أن العالم أصبح  ،و  مع بعضها البعض القات الد  

 ،ياسية وفكريةس ولية واإلقليمية لتلع  أدواراً فنشطت المنظمات الد   ،قني الكبيركنولوجي والت  طور الت  للت  
نسانية ف دو  العالم كت أدر وذلك بعدما  ،بلوماسيةو  الد  وزاد حجم قنصليات وبع ات الد   ،و لة بين الد   اوا 

ا  ذا كان ال سيم ،ن الدبلوماسية هـي التي تستطيع أن ترسم من خاللها  القاتها مع بعضها البعضأ
توطيد  هـو،بلوماسية ات الد  ألن الغرض من تلك البع ،م يأ  لى درجة  الية من الحنكة والبرا ةالت  

 .1و الد  هذه بين والمصلحة المتبادلة أواصر العالقة 

 

 السفارة المصرية لدى فلسطين :المبحث االول

لذا قامت و ،بلوماسيين با تبارهم مم لين لدولهمو  منذ القدم  لى احترام المبعو ين الد  دأبت الد     
لة المعتمد لديها، و وذلك لكفالة قيامهم بأ مالهم بحرية بعيدًا  ن تأ ير الد   ،وممتلكاتهم ،وأسرهم ،بحمايتهم

مان اريخ االلتزامات المتبادلة بهد  ضعو   لى اختال   قافاتها را ت  لى مر الت  و  والش  كما أن الد  
 .2ةم يليبلوماسيين وا  فائهم من أية مالحقة قانونية بسب  صفتهم الت  خصي للد  األمن الش  
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أ  لى ياسة العامة الفلسطينية، والتي تعمياسة الخارجية أحد العناصر األساسية للس  ُتعتبر الس  هذا و   
ولة الفلسطينية المتباد  وحماية مصالح الد   بلوماسيوخاصة فيما يتعلق بمجاالت العمأ الد   ،تحقيق أهدافها

 ،اراتفحيث يتم ذلك من خال  الس   ،والعمأ  لى تعزيز العالقات الخارجية مع الدو  المختلفة،من ناحية
و  لك الد  لتكملة تغطية شبكة  القات ت ،أو المم ليات والقنصليات لتلك الدو   لى األراضي الفلسطينية

م والتي تشكأ  القاتها مع الجارة فلسطين أحد أه ،ومن هذه البع ات هي البع ة المصرية ،مع فلسطين
كانية والس   جغرافيةاريخية والخصوصيات فرضتها األحداث الت  لما لهذه العالقة من  ، القاتها الخارجية

 ولتين ببعضهما البعض.التي ربطت الد  

ولية بأقأ  دد ممكن من الكوادر بكة المعقدة والمترامية من العالقات الد  يتم  دارة هذه الش  و  كما  
 لتحقيق أكبر قدر من الفعالية في تحقيق المصالح المصرية ،بلوماسية واإلدارية ذات الكفاءة العاليةالد  

ضارية في ولية والحالذي يعكس  راقة مصر الد   ،بلوماسي المشر م يأ الد  والت   ،في فلسطين من ناحية
م يأ في سبيأ تحقيق أكبر قدر من التعاون بين البلدين في جميع المجاالت،  طار من توظيف ذلك الت  

نما العمأ  لى الوصو   لى حد الت   ،عاون تحقيق الت   بما يسهم ليس فقط في ات الفلسطينية كامأ في العالقوا 
 المصرية. 

وتم اال ترا  بها ،حرير الفلسطينية  لى سفاراتنفيذية بتحويأ مكات  منظمة الت  و ندئذ  شر ت اللجنة الت   
 يأ مجدية نحو الت  ا، وأخذت فلسطين خطوات مفي كأ دولة ومن  م أوجد مكت  لفلسطين في كأ منه

 بلوماسي الفلسطيني.الد  

 لطةالس   تحتأ اكم ،ظام العربيالن   داخأ ومتميزاً  خاصاً  موقعاً  القا دة، ولةالد   با تبارها مصر تحتأ   
 خاصاً  موقعاً  اأُلولى، القومية العر  قضية باسم ومتحد اً  ،وطني تحرر حركة با تبارها الفلسطينية،

 فريداً  نمطاً  رفينالط   بين العالقات تشكأ أن بيعيالط   من اليظام العربي. وبالت  الن   داخأ أيضاً  ومتميزاً 
 تحقيق أفضأ  لى قدرتهما لكن ،اأُلخرى  العربية باألطرا  منهما أياً  تربط التي أنماط العالقات من

 وسمات  اآلخر وضع لفهم خصوصية منهما أي استعداد مدى  لى تتوقف العالقات لهذه ممكن است مار
 .ًً 1دائما يتوفر لم ما وهو المميزة،

                                                           
 ٢٩، العدد ٨مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الفلسطينية: رؤية تحليلية -العالقة المصرية  ،حسن نافعة1

 .٣٦(، ص  ١٩٩٧)شتاء 
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 يأ ماال ترا  بدولة فلسطين، ورفع مستوى الت    لى باقةو  الس  وكانت جمهورية مصر العربية من الد   
ضافتها  لى وزارة الخارجيةالد    األبيض.  وكذلك تسجيلها في الكتا  ،بلوماسي لها، وا 
ام بجمهورية مصر العربية بعد اال ترا    هذا وكان األستاذ سعيد وصفي كما  أو  سفير لفلسطين 

و  العربية كأمين حيث انتقأ  لى جامعة الد   ،1994حتى  ام  1988ومارس مهام  من  ام  1988
  ام مسا د لشؤون فلسطين.

جاني سفيرًا، والذي تم تعيين منذر الد   2005وفي  ام  ،2005ُ ين بعدها زهدي قاسم القدرة حتى  ام   
 والذي  مأ سفيرًا لفلسطين ومندوباً  ،بعدها تم تعيين األخ نبيأ  مرو ،2008ى  ام استمر بمهام  حت
 كتور بركات الفرا سفيرًا ومندوبًا لدى جامعةومؤخرًا تم تعيين الد   ،و  العربية لمدة  املدى جامعة الد  

ة الدو  العربية جامعومن  م تم تعيين الدكتور بركات الفرا سفيرًا ومندوبًا لدى  و  العربية في العامالد  
مندوبًا لدى و ،وبكي سفيرًا لدولة فلسطينفير جما  الش  ومن  م تم تعيين الس   ،2014 -2009في العام 
 .20091حتى اللحظة  2014و  العربية منذ جامعة الد  

 المدى نتأمأ أن ويكفي ،شديدة بخصوصية تتسم بمرحلة الفلسطينية والسلطة مصر بين العالقة تمر
 واحد يوم يمر يكاد ال  ذ ،اهنالر   الوقت في  لي  الفلسطينية - فا الت المصريةالت   ك افة وصلت الذي
 ك يراً  الجانبين يفوق  بين اللقاءات معد  أن كما ،اللقاءات هذه من أك ر أو واحد  قد لقاء دون  من

 وصو   لى والرئيسة المهمة المؤشرات ذلك أحد ويعد ،اأُلخرى  و الد   من بأي منهما كأ لقاءات معد 
 شاوروالت   نسيقالت   من المقدار هذا م أ تستد ي جداً  مرتبة  الية  لى رفينالط   بين عاون الت    القات
 .المك ف

 شب  طابقالت   حد وصأ  لى تعاون  بين متذبذبة بمراحأ مرت الفلسطينية - المصرية العالقات وألن   
 اهنالر   الوضع ففن الكالمية، أو الحر  القطيعة حد  لى أحياناً  وصأ تصارع وبين،المواقف في الكامأ
منا ففن؛ هنا ومن ،معاكس ارتداد اتجاه أو في،عاون الت   من مزيد اتجاه في سواء طور،للت   قابأ  مستقبأ فه 

العالقات  هذه في المؤ رة العوامأ تحديد  لى قدرتنا  لى يتوقف لطة الفلسطينيةوالس   مصر بين العالقات
 ،اإلقليمي الدور ، سرائيأ مع راعالص    دارة أسلو   ال ة: في حصرها يمكن العوامأ وهذه ،وتحليلها
 .2مصر والسلطة في وللدولة ،الفلسطينية لطةللس   المميزة ماتوالس   الخاصة الطبيعة

                                                           
 للتفاصيأ: ،السفارة في سطور ،خاص موقع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية 1

http://www.palemb.com/ar/content_up.php?id=1 
 .٣٦مرجع سابق: ص  ،سن نافعةح 2
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ا وذلك بسب  وقو ها تحت االحتال  منذ م ، لى الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها دولة فلسطين
دء لكن برغم ذلك استقر الوضع منذ ب ،وهو ما أ ر بشكأ واضح  لى سيادتها ،بعة  قوديقار  من الس  

 لوماسيةب لى أن تتمتع البع ات الد   ،بلوماسي  بينها وبين جمهورية مصر العربيةم يأ الد  تباد  الت  
لتي يم لها ا للسيادة المصرية   المبعو ين من ناحية، واحتراماً بحصانة تامة، ضمانًا الستقال المصرية
 .خرى أمن ناحية  المبعو ين

ار المهمة في  ط فارة المصريةابع للس  الت   بلوماسيالد  المم أ  دولة فلسطين  لى احتراموقد حرصت 
بما فيها مكت    ،هللا م يأ في رامأن جميع مكات  الت  وقد أوردت وزارة الخارجية الفلسطينية  ، لي لة الموك
س  اتفاقيات ازات الدبلوماسية حبكامأ الحصانات واالمتيتتمتع -م يأ التابع لجمهورية مصر العربية الت  
 .ساس مبدأ المعاملة بالم أأ لى ينا للعالقات الدبلوماسية و ف

صرية في البع ة الم ون ن هناك  دة مزايا وحصانات دبلوماسية يتمتع بها األ ضاء الدبلوماسي حيث 
 :1وهي المعتمدة لدى دولة فلسطين

   بلوماسيين وأسرهم.حصانة قضائية جزائية لو ضاء الد 
   والعبث بمحتوياتهم. ،فال يجوز تفتيشهم ،كنحصانة  لى مقر البع ة والس 
 خصية.فاء من الضرائ   لى ممتلكاتهم الش   اال 
 .حرية العبادة الكاملة للمبعو ين وأسرهم 
   بطاقات دبلوماسية أل ضاء البع ة.صدار 
 .استبدا  رخص القيادة برخص فلسطينية 
   ألمنية.اخلية و أجهزتها اعاون مع وزارة الد  بلوماسية بالت  توفير األمن والحماية لمقر البع ة الد 
   بلوماسي بحصانة قضائية مطلقة تحو  دون مالحقت   ند ارتكا  حادث سير يتمتع الموظف الد

 أما الموظف القنصلي فال يتمتع بتلك ،في حالة رفع الحصانة  ن  من دولت بسيارت ،  ال 
 لي   والقبض ،نما تتم مالحقت   ند ارتكاب  حادث بسيارت ا  و  ،يرالحصانة في حوادث الس  

 واحتجازه.

                                                           
 ،حث ورقة مرسلة من وزارة الخارجية الفلسطينية للبا ،امتيازات مكاتب التمثيل المعتمدة لدى دولة فلسطين ،خاص وزارة الخارجية الفلسطينية 1

 للتفاصيأ: ،د.ت
WWW.MOFA.PNA.PS 
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   بلوماسيين والقنصليين احترام القوانين واألنظمة، وخاصة تلك المتعلقة يتوج   لى الموظفين الد
ية بلوماسيين المخالفين لتمتعهم بالحصانة القضائالسير.  لما بأن  ال يجوز مالحقة الد  بأنظمة 

 خصية الكاملة.والحرمة الش   ،املةالش  
   ومن الرسوم والضرائ  األخرى شرط،سوم الجمركيةمن الر   المعفاةسبة لشراء السيارات أما بالن 

لوماسيين بلمعتمد فقط )سيارة واحدة للد  لك الدبلوماسي افهي تمنح أل ضاء الس  ،المعاملة بالم أ
 م يأ(.لى سيارة لمكت  الت   باإلضافة 

التي  بلوماسية من ناحية الحصانات واالمتيازاتتلتزم دولة فلسطين بحدود اتفاقية فينا للعالقات الد     
 :1اآلتيفي فلسطين  لى النحو  و ائلتهم يتم منحها ألهأ البع ة الدبلوماسية المصرية

لة الموفد و  ن لم يكونوا من مواطني الد   -،بلوماسي من أهأ بيت أفراد أسرة المبعوث الد  يتمتع  -1
 (.36-29باالمتيازات والحصانات المنصوص  ليها في المواد )- ليها 

م يكونوا من  ن ل ،وكذلك أفراد أسرتهم من أهأ بيتهم ،داريون والفنيون يتمتع موظفو البع ة اإل -2
أو المقيمين فيها  قامة دائمة بالحصانات واالمتيازات المنصوص  ،يهامواطني الدولة الموفد  ل

 .(35-29 ليها في المواد )

ياز و امتأي حصانة أال يوجد لكن  ، لى الرغم من الخصوصية الفلسطينية كدولة تحت االحتال   
 ولكن هناك بعض االمتيازات ،بلوماسية في فلسطينسرائيأ ل   القة بعالقة مصر الد   يمنح من 

 ،سطينبي  يتم استخدامها من المم لية المصرية في فلأوالحصانات التي تتلقاها سفارة فلسطين في تأ 
 ،لوماسية الفلسطينيةبو بالعالقة الد  ألكنها ال تتعلق بالعمأ  ،فارةحرك والعمأ لموظفي الس  لتسهيأ الت   وذلك

دولة فلسطين ال تمنح هذا االمتياز فتقوم المم لية حين تنوي شراء ف ،بلوماسية(مرة الد  وم ا  ذلك )الن  
فارة المصرية ن ملكيتها تعود للس  أساس أة  لى ر ياويتم تخليص الس   ،سدودأوشحنها لميناء ،بشرائها سيارة

لتقوم بعدها  ،ليةينمرة دبلوماسية من وزارة الخارجية االسرائ بأخذالسفارة  موبعد ذلك تقو  ،بي أفي تأ 
 .2مرة الدبلوماسية  ليهالى المم لية مع بقاء الن   يارة تحويأ الس  ب

                                                           
من اتفاقية فينا  37م. أيضًا راجع المادة 20/7/2017وذلك بتاريخ  ،مقابلة أجراها الباحث مع نائ  السفير المصري لدى دولة فلسطين 1
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اسي بين فلسطين يالس  فارة المصرية في األراضي الفلسطينية  راقيأ ترتبط بالوضع تواج  الس  و  كما  
بلوماسي يف  ن الد  عر البطاقة الخاصة للت   فم الً  ،وال  القة لها بتقصير من الجان  الفلسطيني ،واسرائيأ

اضي ولكن باإلمكان استخدامها في االر  ،في المم لية ال يمكن ألحد أفراد البع ة استخدامها في اسرائيأ
لسطينية محدود فارة المصرية في األراضي الفففن المجا  التي تتحرك في  بع ة الس  الي وبالت   ،الفلسطينية

  بصورة مباشرة باالحتال وذلك نظرًا لما تشهده األراضي الفلسطينية من أحداث ارتبطت ،للغاية
 .1اإلسرائيلي

و   لى جميع فارة المصرية كافية للوصبلوماسية في الس  لم تكن االمتيازات التي تم منحها للبع ات الد     
وذلك نظرًا للحصار اإلسرائيلي المفروض  ،خاصة مناطق قطاع غزة ،المناطق في األراضي المحتلة

 يذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد فتحت ، لى ك ير من المناطق الفلسطينية بما فيها القطاع
 ضافة  لى مكت  لخر  ،م مباشرة1993فارة المصرية في قطاع غزة  ق  اتفاق أوسلو مكت  تم يأ للس  
حيث بقي مكت  قطاع غزة يقدم خدمات  بصورة مستمرة حتى حدث االنقال  في  ،2في مدينة رام هللا

 ،مع بقاء مم لية ل  في رام هللا،مما أجبر الجان  المصري  لى اغالق مكتب  في القطاع ،م2007العام 
ج  لقطاع و مع  دم قدرة البع ات المصرية  لى الت   ،وتعطلت الخدمات المصرية للقطاع منذ ذلك والوقت

 .3غزة

ع  الفلسطيني فبطبيعة الحا  يشترك الش   ،بلوماسية الفلسطينية المصرية ك يراً لقد تطورت العالقات الد     
حيث  ،ائيةنأوجد أرضية خصبة لتطور ديناميكي تلقائي للعالقات ال    ،والمصري بتاريخ نضالي مشترك

حافأ سطينية في جميع المألقت الحكومة المصرية منذ سنوات طويلة  لى  اتقها نصرة القضية الفل
 ضافة  لى الجوان  األمنية والجيوسياسية التي لم تنقطع خال   كافة، األصعدة لى ولية العربية والد  

 .4الحق  المتتالية

لى الوضع فبالنظر   ،فارة المصرية في رام هللاأما  ن االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها الس      
يرى  ،عة  قودبوخصوصية الحالة الفلسطينية التي ترزخ تحت االحتال  منذ ما يقار  الس   ،الفلسطيني

                                                           
  المرجع السابق. 1
 المرجع السابق 2
 ،يةجامعة النجاح الوطن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،يناير كانون  اني المصرية  لى القضية الفلسطينية 25أ ر  ورة  ،ظافر فواز جبر 3

 .34-33: ص2013 ،نابلس
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أن هذه الحصانات واالمتيازات تعتبر  ،في مقابلة مع الباحث)د.أحمد حافظ( فير المصري نائ  الس  
كانيات ها امال يوجد لدي -من وجهة نظره–يادة فهناك دو  كاملة الس   ،نيكافية فيما يتعلق بوضع فلسط

 ،أو حصانات أو امتيازات كالتي تقوم بمنحها دولة فلسطين للبع ات الدبلوماسية المقامة  لى أراضيها
حصانات الي ففن هذه االمتيازات والوبالت   ،ولة الوحيدة المتبقية تحت االحتال حيث أن فلسطين هي الد  

ولة لد  وال تتمتع بها ا،فاقدة لهان تقدم امتيازات وحصانات هي حيث ال يمكن لفلسطين أ ،كافية جداً 
 .1نفسها

 االشارة وتكفي ،لمصر والسياسي الدبلوماسي االهتمام رأس أولويات  لى الفلسطينية القضية زالت ما   
 فالتدخأ ، لى العكس بأ،تغيير أي يصب  لم الفلسطينية بالقضية المصري  سميالر   االهتمام  لى أن هنا

 بلوماسيةوالد   لميةالس   بالجهود فيما يتعلق األخيرة الفترة في ك افة ازداد قد الفلسطينية القضية في المصري 
 ياسيالس   شاط لى الن   السياق هذا في االشارة وتجدر ،زمات التي يتعرض لها الفلسطينيون األ لتسوية

 الفلسطينية للقضية ابعون لهابلوماسيون الت   ن طريق سفارتها والد   مصر تولي  الذي المك ف بلوماسيوالد  
 أولويات االهتمام سلم قمة  لى تقف القضية هذه تزا  ال حيث م،1991  ام مدريد انعقاد مؤتمر منذ
 .2المصرية الخارجية ياسةللس  

ي فارات والمم ليات المصرية العاملة فعوبات التي واجهت  مأ الس  والص   ،حديات لى الرغم من الت      
الجان  اإلسرائيلي الذي يصر دومًا  لى  رقلة الجهود الذي تبذلها  خاصة من  ،أراضي دولة فلسطين

وخدمات  ، ال أنها استطا ت القيام بمجهودات واضحة ،خفيف  ن الفلسطينيينفارة المصرية في الت  الس  
 :3ومن هذه الخدمات ،أو قطاع غزة ،فة الغربيةكبيرة للفلسطينيين سواء في الض  

ن غالبية  حيث  ،دخو  مصر دون تأشيرة دخو  نالفلسطينيات دون است ناء يحق له ن النساء  -1
 دو  العالم تمنع ذلك  ال بوجود تأشيرة دخو  ألراضيها.

 ام أن يدخأ مصر دون تأشيرة  18جا  فيحق للفلسطيني الذي يقأ  مره  ن أما بخصوص الر   -2
حيث  ،مصر دون تأشيرةدخو   ام  40أيضًا يحق للفلسطيني الذي يزيد  مره  ن  ،دخو 

 أشيرة.عوبات في الحصو   لى الت  خفيف من االجراءات والص  جراء للت  يأتي هذا اإل
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طاع غزة أو سواء في ق،ائم بين المؤسسات الفلسطينية العاملة في األراضي المحتلةنسيق الد  الت   -3
نسيق هذا الت   ث يأتيحي ،وبين المؤسسات المصرية العاملة في األراضي المصرية ،ةيفة الغربالض  

ام والتي يتوج   لى مصر القي يون،من أجأ القيام بالخدمات الالزمة التي يحتاجها الفلسطين
 بها.

ي أوجدت فرقًا والت ،ختامًا يج  اإلشارة  لى أن الحالة الفلسطينية الخاصة التي تم الحديث  نها سابقاً    
لموظفين حيث هناك فروقًا واضحة بين ا ،بلوماسيةالد   عامأ مع البع اتو  األخرى في الت  بينها وبين الد  

يما فارة المصرية في تأ ابي  والمم لية في رام هللا تبلورت تلك الفروق فبلوماسيين العاملين في الس  الد  
 :أتيي

بلوماسيين لشراء وهو خاص بالد    (duty free)لى ا   ها  فارة الذ  سرائيأ يحق لموظفي الس   في  -
والذي ال يحق ل  الذها   ،بخال  موظف المم لية المصرية في رام هللا ،جمارك ما يريدون دون 

أو  ،كسيارة،ي شيء من الخارجأفارة في  سرائيأ شراء أو شراء أي شيء، كما يحق لموظف الس  
 . م يحصأ  لى   فاء جمركي ،ويتم تخليص  من وزارة الخارجية اإلسرائيلية،أ اث

بعكس  ،ائيأ يحصأ  لى امتيازات وحصانات كاملة ل  ولعائلت فارة المصرية في اسر موظف الس   -
ذا ح، موظف المم لية المصرية في رام هللا الذي يحصأ  لى حصانات فقط دون امتيازات صأ وا 

 .1الحيات لى امتياز ففن  يمكن القو  أن  امتياز مسلو  الص  

فارة المصرية في األراضي غم من المعيقات المتعددة التي تواج   مأ الس  و لى الر  يرى الباحث 
بقة لم ا ال أن العالقات الفلسطينية المصرية طوا  الحقبة الس   -،وذلك ال تبارات سياسية ،الفلسطينية

سينات حلكنها كانت دائمًا في المبادرة في تقديم الخدمات والت   ،تكن بحاجة  لى تسهيالت للقيام بعملها
لها  أقيمت و  التيت جمهورية مصر العربية من أوائأ الد  بأ وكان ،التي تلزم المواطنين الفلسطينيين
مين وذلك لتذليأ العقبات أمام المواطنين الفلسطينيين المقي ؛فة الغربيةسفارة في كأ من قطاع غزة والض  

 نبين.في كال الجا الي كان العمأ متواصالً وبالت   ،فة الغربيةوصعوبة سفرهم للض   ،في قطاع غزة

حد  خاصة أن العالقات بين الطرفين وصلت ،فلم يكن  ائقًا بصورة كبيرة ،اإلسرائيليأما االحتال     
حيث بقيت  ،راكة بين البلدينالي لم يستطع االحتال  وقف تلك الش  وبالت   ،واحيكامأ في جميع الن  الت  
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دينة م لى الرغم من وقف المم لية المصرية في  ،ع  الفلسطينيالخدمات تقدم من الجان  المصري للش  
 ال أن جمهورية مصر العربية لم تنقطع منذ ذلك الحين  ن  ،م2007غزة نتيجة االنقال  في العام 

 ع  الفلسطيني.تقديم المسا دات للش  

 

 

 :ونسية لدى فلسطينفارة الت  الس   :المبحث الثاني

يتم منحها مجمو ة من االمتيازات  ،من أجأ أن تقوم البع ة الدبلوماسية بأداء المهام الموكلة  ليها   
لحصانات حيث تشكأ هذه ا ،هوض بأ باء وظيفتهاوالن   ،والحصانات التي تمكنها من القيام بواجباتها
ع ات والتي تهد   لى تأمين األداء الفعا  لوظائف الب ،وليةواالمتيازات أهم الركائز األساسية للعالقات الد  

ون الخارجية ؤ بلوماسية القائمة  لى  دارة الش  الي يتم تأمين أهدا  الد  وبالت   ،الدبلوماسية  لى أكمأ وج 
وقد ا تادت  ،وليينسس ومبادئ المساواة وحفظ السلم واألمن الد  وتعزيز  القاتها  لى أ ،وليةلوطرا  الد  

عاملة وذلك التزامًا واحترامًا لمبدأ الم ، لى توفير الحماية الكافية للبع ة الدبلوماسيةو  منذ القدم الد  
 .1م1961بلوماسية لعام وقد تم تقنين هذه االمتيازات في اتفاقية فينا للعالقات الد   ،بالم أ

ختلف أنحاء ونسيين من م لى سنوات طويلة،  ذ هاجر  شرات الت   ونسيةالعالقات الفلسطينية الت  تعود    
 لى فلسطين المحتلة من أجأ االلتحاق بالمقاومة ضد العصابات  ونسية شمااًل وجنوباً الجمهورية الت  

هيونية، وكان هذا القرار نابعًا من  رادة ذاتية دون توجيهات رسمية تح هم  لى اللحاق بالمقاتلين الص  
 .الفلسطينيين

حس  و ائق "  1948يوليو  20متطو ًا حتى  2676ونسيين الذين ذهبوا  لى فلسطين وبلغ  دد الت     
  و المركز الوطني والجامعي للتو يق العلمي والتقني". وقد أشاد  بد الرحمن  زام، أمين جامعة الد  

 .19482العربية، بأداء فوج المقاومين من المغر  العربي في حر  فلسطين 

                                                           
 ،جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،هايأ صالح الزبن 1

 .50: ص2011 ،األردن
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رير حع  الفلسطيني لعوامأ  دة،  ذ احتضنت تونس منظمة الت  ونسي صلة وطيدة بالش  ع  الت  تربط الش     
بعد خروجها من لبنان، كما تم  1982مانينيات من القرن الماضي تحديدًا منذ سنة الفلسطينية في ال   

 .حرير الفلسطينيةاقتراح تونس كمقر لمنظمة الت  

شهدت تونس لنذاك دخو  اآلال  من الفلسطينيين بحفاوة شعبية  ارمة، ود مت وسيلة بورقيبة،    
 .1وتابعت ظرو   قامتهم لنذاك ،يبة، وجودهم في تونساحأ الحبي  بورق يم الر  زوجة الز  

ر هيوني  لى مقاحية الجنوبية للعاصمة حاد ة اال تداء الص  ط بالض  كما شهدت مدينة حمام الش     
تونسيًا  ضافة  لى جرح مئة شخص،  18فلسطينيًا و 50والتي ذه  ضحيت  ،حرير الفلسطينيةمنظمة الت  

غربية للعاصمة احية الوزير )أبو جهاد( في مقر  قامت  بسيدي بوسعيد بالض  كما تم اغتيا  القائد خليأ ال
 .بعد اقتحام فرقة كوماندوس بيت  وقتل  هو وحراس 

أبريأ  26 في  مران المقدمي الذي قضى با  الذين فدوا القضية الفلسطينية بحياتهمومن أشهر الش  
و مر  .مستعمرة دان بشما  هضبة الجوالنبعد اقتحام  موقعًا  سكريًا صهيونيًا في قل   1988

، وقد أصي  برصاص الجيش اإلسرائيلي أ ناء  مداد المقاومين الفلسطينيين 1992قطاطسنة  ام 
وصواًل  لى محمد الزواري الذي اغتيأ في  ملية خاصة من  بالمؤونة في مرج الزهور بالجنو  اللبناني.

 ."لذي ُ ر  بلق  "طيار المقاومةوا 2016ديسمبر  15الموساد بمحافظة صفاقس في 

ونسي الذي الت   ع ورغم ما تعيش  القضية الفلسطينية من تهميش اليوم، بقيت البوصلة األولى للش     
 وما زالت جامعات  مفتوحة لطلبتها الوافدين  ليها، وما زا ،يحمأ  لى اليوم حبًا كبيرًا ألرضها وشعبها

 .2الفلسطينية في قلوبهم وفي بيوتهمونسيون يحملون رموز ال قافة الت  

مما أكسبها  ،يننتأ رت دولة فلسطين بشكأ واضح بالممارسات اإلسرائيلية الممتدة  لى مدار  شرات الس  
لكنها استطا ت تجاوز تلك الخصوصية في  القاتها  ،خصوصية ال تنطبق  لى سواها من الدو 

ائيلي  لى بلوماسية المختلفة بوجود االحتال  اإلسر فلم تتأ ر البع ات الد   ،و  المختلفةبلوماسية مع الد  الد  
قلة تقديمها و  المستبأ استطا ت تقديم الخدمات التي ال تستطيع ك ير من الد   ،األراضي الفلسطينية
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 ،احيع النو تتمتع هذه البع ات بحصانة تامة  لى جمي ،بلوماسية التونسيةفبالنسبة للبع ات الد   ،لر اياها
من ناحية  ن و نسية الذي يم لها هؤالء المبعو و يادة الت  واحترامًا للس   ،وذلك لضمان استقال  المبعو ين

 أخرى. 

لمهمة فارة التونسية في  طار ابلوماسي التابع للس  وقد حرصت دولة فلسطين  لى احترام المم أ الد  
بما فيها مكت   ،م يأ في رام هللامكات  الت   أن جميعحيث أوردت وزارة الخارجية الفلسطينية  ،الموكلة  لي 

نا س  اتفاقيات فيبلوماسية حبكامأ الحصانات واالمتيازات الد  ونسية تتمتع ابع للجمهورية الت  م يأ الت  الت  
 . لى اساس مبدأ المعاملة بالم أبلوماسية و للعالقات الد  

ونسية ت  في البع ة ال ون بلوماسيالد  ة يتمتع بها األ ضاء ن هناك  دة مزايا وحصانات دبلوماسي حيث 
 :1المعتمدة لدى دولة فلسطين وهي

   أهالي مما يعني أن أسر و  ،ونسيين وأسرهمبلوماسيين الت  حصانة قضائية جزائية لو ضاء الد
 ولية.المبعو ين يتمتعون بنفس الحصانة المنصوص  ليها في القوانين الد  

   ؤكد أن دولة وهو ما ي ،فال يجوز تفتيشهم والعبث بمحتوياتهم ،كنحصانة  لى مقر البع ة والس
 فلسطين تتمتع بسيادة تامة في هذا الجان .

 ك  وما يمل،رائ  فاء الض  ويضم هذا اإل ،خصيةرائ   لى ممتلكاتهم الش  فاء من الض   اإل
 بلوماسي في تنقالت  في البلد المضيف.المبعوث الد  

 وأسرهم. ونسيينالت   حرية العبادة الكاملة للمبعو ين 
  قأ من نمما يعني حصولهم  لى حرية الت  ،ونسيةالت   صدار بطاقات دبلوماسية أل ضاء البع ة

 .مكان آلخر دون ا تراض
 نقأ بحريةوذلك كي يتم الت   ،برخص فلسطينية ونسيةالت   استبدا  رخص القيادة. 
   لية وأجهزتها اخعاون مع وزارة الد  بالت  ونسية الت  بلوماسية توفير األمن والحماية لمقر البع ة الد

 األمنية.

                                                           
 ،حث ورقة مرسلة من وزارة الخارجية الفلسطينية للبا ،متيازات مكاتب التمثيل المعتمدة لدى دولة فلسطينا ،خاص وزارة الخارجية الفلسطينية 1
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   بحصانة قضائية مطلقة تحو  دون مالحقت   ند ارتكا   ونسيالت   بلوماسييتمتع الموظف الد
 ونسيلت  ا أما الموظف القنصلي ،حادث سير بسيارت ،  ال في حالة رفع الحصانة  ن  من دولت 

 ، تم مالحقت   ند ارتكاب  حادث بسيارتنما تا  و  ،يرفال يتمتع بتلك الحصانة في حوادث الس  
 والقبض  لي  واحتجازه.

   مة، وخاصة احترام القوانين واألنظ ونسيينالت   بلوماسيين والقنصليينيتوج   لى الموظفين الد
م بالحصانة بلوماسيين المخالفين لتمتعهبأن  ال يجوز مالحقة الد   ير.  لماً تلك المتعلقة بأنظمة الس  

 خصية الكاملة.املة والحرمة الش  القضائية الش  
   شرط  ،ومن الرسوم والضرائ  األخرى  ،يارات المعفاة من الرسوم الجمركيةسبة لشراء الس  أما بالن

احدة المعتمد فقط )سيارة و  ونسيالت   بلوماسيلك الد  المعاملة بالم أ فهي تمنح أل ضاء الس  
 م يأ(.لى سيارة لمكت  الت   بلوماسيين باإلضافة للد  

للبع ات  أصبحت جميع الحصانات واالمتيازات التي تمنح ،ونسية لدى دولة فلسطينبعد افتتاح المم لية الت  
في منح  ن  سرائيأ ليس لها دور بشكأ لو بآخر حيث  ،ونسية تعطيها  ياهم دولة فلسطينبلوماسية الت  الد  

ماسية بلو خاصة بالعالقات الد  أو موظفيها أي نوع من الحصانات واالمتيازات ال،ونسيةالمم لية الت  
سطين هو فقط ما ونسيين لدى دولة فلفما تقوم ب   سرائيأ بمنح  للمبعو ين الت   ،ونسيةالفلسطينية الت  

حيث  ، ن  وتفرض قوانينها  لي  رغماً  ،تمنح  للمواطن الفلسطيني الذي تحتأ وطن  منذ  شرات السنين
ونسية البع ة الت   عامأ مع أفرادويتم الت   ،فلسطينية المحتلةتمنح التونسيين فقط تأشيرة دخو  لوراضي ال

ة المعتمدة ونسيمما يعني أن  سرائيأ ال تتدخأ في  مأ البع ات الت   ،أو أجنبي ،كأي مواطن فلسطيني
نية أشيرة ألفراد البع ة  ند دخولهم األراضي الفلسطيولكن يكمن تدخلها فقط بمنح الت   ،لدى فلسطين

 .1أ مالهملمزاولة 

 ،ولي العامالد   ولة وتعتمده ليم لها في المحيطبلوماسي شخصية رسمية سامية تعين  الد  يعتبر المبعوث الد   
بالغة  وتقوم بأ باء ومهمات ،وهو شخصية مميزة تتحمأ مسؤوليات كبيرة ،حيث يملك صالحيات مطلقة

وصون  ،معلوماتفاوض وجمع الم يأ والت  الت  وتتراوح بين  ،ولة العلياقة والحساسية ترتبط بمصالح الد  الد  
بية وبالوسائأ عرسمية والش  وتنمية العالقات  لى المستويات ال  ،ور اية مواطنيها في الخارج،ولةمصالح الد  

                                                           
 م.14/8/2017وذلك بتاريخ  ،مقابلة أجراها الباحث مع السفير التونسي لدى دولة فلسطين 1



 

96 
 

تي تتجسد ولية األخرى السمي باسم دولت  في العواصم والمحافأ الد  اطق الر  وهو الن   ،لميةالمشرو ة والس  
 .1من خال  صورة بلده

فقد وضعت  ،ونسية الكاملة لدى دولة فلسطينوالذي ترافق  البع ة الت   ،ونسيبلوماسي الت  أما المبعوث الد  
 :2تيةقاط اآلوذلك ضمن الن   ،ينا المالمح الجديدة لدورهااتفاقية ف

 ونسية )الموفدة( لدى دولة فلسطين )المستقبلة(.ولة الت  تم يأ الد   -1
وحماية مصالح ر اياها ضمن حدود  ،لدى دولة فلسطين ونسيةحماية مصالح الجمهورية الت   -2

 ولي.القانون الد  
التفاوض مع حكومة دولة فلسطين المعتمد لديها في جميع الجوان  المتعلقة بالعالقات بين  -3

 ولتين.الد  
ارير الالزمة قوتقديم الت   ،تطورات في دولة فلسطين بجميع الوسائأ المشرو ةاستطالع األحوا  وال   -4

 ونسية. لى الحكومة الت   نها 
نماء  القاتهما االقتص،ونسية ودولة فلسطينتعزيز العالقات الودية بين الجمهورية الت   -5 ادية وا 

 وال قافية والعلمية.

ًا فهي وباقي أفراد البع ة مع أسرهم وأهلهم جميع ونسيالت   بلوماسيسبة لحرمة مسكن المبعوث الد  أما بالن  
 المبعوث الدبلوماسيم  لى أن: "يتمتع 1961اتفاقية فينا لعام  من 30حيث نصت المادة  ،مطلقة

و ادة ما يكون مسكن  ،3بلوماسية"وذات الحماية المقريين لذات البع ة الد   ،بذات الحرمة بالمسكن الخاص
راد أسرت  حيث يستطيع أن يأخذ مسكنًا خاصًا ب  وبأف ،سميأو غيرها في مقرها الر  ،ونسيةرئيس البع ة الت  

 ،ذات الحرمةويتمتعون ب ،وبقية أ ضاء البع ة لكأ منهم مسكن خاص ب  وبعائلت  ،يتمتع بذات الحرمة
 .4أو المصيف ،قامة المبعوث المؤقت في الريف مأ هذه الحماية  لى توتش
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البع ة  سواء أكان خارج مقر ،وأفراد أسرت  سيونالت   بلوماسينستخلص مما سبق أن مسكن المبعوث الد  
ة أن تقوم ولة الموفدوواج   لى الد   ،تمتع بنفس الحماية الخاصة التي تتعلق بمقر البع ةتأو داخل  

 22ادة وهذا ما نصت  لي  الم ،بلوماسي حتى يستطيع ايجاد مسكن الئق ألسرت بمسا دة المبعوث الد  
"اتخاذ كافة الوسائأ الالزمة لمنع االقتحام  :م  لى أن1961الدبلوماسية للعام نا للعالقات في من اتفاقية

الي ففن االمتيازات وبالت   ".1خري ..وبصيانة أمن البع ة من االضطرا  والت   ،أو االضرار بمباني البع ة
ي ونسسي الت  بلومام تنطبق  لى المبعوث الد  1961نا الدبلوماسية لعام الحصانات التي حددتها اتفاقية فيو 

 .2في فلسطين وأفراد أسرت  جميعاً 

وتوفير  ،هافارات المعتمدة لديرق القيام بواجبها تجاه الس   لى الرغم من أن دولة فلسطين تحاو  بكأ الط   
بما فيها  ،تشكأ  ائقًا أمامها للقيام بمهامها في األراضي الفلسطينية كافة أال  كافة االمكانات التي يمكن 

م يوجد ب  مم لية 2007فقد كان قطاع غزة قبأ العام  ، ال أن ذلك لم يكن كافياً  ،مناطق قطاع غزة
م تم اغالق 2007ومع حدوث االنقال  في العام  ،تونسية تقوم بخدمة سكان القطاع منذ سنوات طويلة

د موظفين بأ ال يوج ،لكامأفي قطاع غزة باونسي م يأ الت  وتوقف الت   ،مكت  المم لية حتى يومنا هذا
ونسية أو المم لية الت   فارةيتم دخو  أي أحد تابع للس  ولم  ،تونسيين في قطاع غزة تابعين للسفارة أو المم لية

   ونسية  لى قطاع غزة.الت  

ي رام هللا فهي ونسية ففارة الت  أما الحصانات واالمتيازات التي تمنحها دولة فلسطين أل ضاء وموظفي الس  
حيث  ،عة  قودبكافية فيما يتعلق بوضع فلسطين كدولة تخضع لالحتال  اإلسرائيلي منذ ما يقار  الس  

ات التي أو الحصانات واالمتياز  ،لكنها تفتقر لإلمكانيات ،يادة الكاملةو  ذات الس  ن هناك الك ير من الد   
ات الفلسطينية ال تحتاج  لى امتياز ونسية ومن ناحية أخرى ففن العالقات الت   ،تمنحها دولة فلسطين

تها في فلسطين ونسية وأقامت مم ليفعندما جاءت البع ة الت   ،ونسيةبلوماسية الت  وحصانات ألفراد البع ة الد  
نسي و نساني الذي ينبع من واج  االنتماء الت  تياز أو حصانة كي تمارس  ملها اإللم تكن بحاجة  لى ام

 ،األخوةو ،والعروبة،مت هي التزام وواج  تحتم  روابط ك يرة كالد  ن هذه الخدما حيث  ، لى فلسطين
 .3واالنسانية وغير ذلك

                                                           
 م.1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  22راجع المادة  1
 م.14/8/2017وذلك بتاريخ  ،مقابلة أجراها الباحث مع السفير التونسي لدى دولة فلسطين 2
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ائدة في اسية الس  يونسية في األراضي الفلسطينية  دة  راقيأ ترتبط باألوضاع الس  فارة الت  تواج  الس   
قليأ من رق الت  بشتى الط   ون بأ  ن الفلسطينيين يحاول ،وليس للجان  الفلسطيني  القة بها ،فلسطين

ن هذه المعوقات مرتبطة بشكأ مباشر بالجان  اإلسرائيلي  حيث  ،العراقيأ هاجمة  ن هذاألضرار الن  
خاصة أن  ،ةونسية في األراضي الفلسطينيرق وضع  راقيأ لتقييد  مأ البع ة الت  الذي يحاو  بشتى الط  

نسية ال تحتاج و ك ففن بع ة المم لية الت  ولكن  لى الرغم من ذل ،مكت  البع ة غير مركز في منطقة معينة
فارة ة الس  تتحرك في  بع  ذيالي ففن المجا  الوبالت   ،طل  مباشر من الجان  اإلسرائيليأي تنسيق أو 

داث وذلك نظرًا لما تشهده األراضي الفلسطينية من أح ،ونسية في األراضي الفلسطينية محدود للغايةالت  
ففي العام  ،ألحداثونسية دائماً بهذه افارة الت  حيث تتأ ر الس   ،  اإلسرائيليارتبطت بصورة مباشرة باالحتال

 ،تويات ونسية في رام هللا وتفتيش  والعبث بمحفارة الت  م قام الجيش اإلسرائيلي باقتحام مقر الس  2011
ا من  لى أنه ةونسيالت  حركات التي تقوم بها البع ة الت  عامأ مع ومن هنا يتم الت   ،وتكسير أ اث المنز 
معاناة التي يعيشها الي ففن الوبالت   ،ونسي جزء من الشع  الفلسطينيع  الت  كون الش   ،مواطنين فلسطينيين

 .1ونسيع  الت  ع  الفلسطيني يشعر بها الش  الش  

ونسية ت  فارات والمم ليات العوبات التي واجهت  مأ الس  حديات والص  سبق القو  أن هناك العديد من الت  
خاصة من الجان  اإلسرائيلي الذي يصر دومًا  لى  رقلة الجهود  ،العاملة في أراضي دولة فلسطين

استطا ت  ،ك لى الرغم من ذل ،خفيف من معاناة الفلسطينيينونسية في الت  فارة الت  الس   المبذولة منالذي 
فة الغربية ي الض  يين سواء فوخدمات كبيرة للفلسطين ،ونسية المتعددة القيام بمجهودات واضحةالبع ات الت  

 :2ومن هذه الخدمات ،أو قطاع غزة
ونســـــــــــية مهما كان ن أي مواطن فلســـــــــــطيني يحتاج  لى تأشـــــــــــيرة دخو  للجمهورية الت    -1

 غير موجود لدىوهذا  ،تعطى ل  فوراً  ،وغيرها( ،ســـــــــياحة ،تعليم ،الغرض منها ) الج
نية ا  ال بعد موافقات أمو  التي ال تســــــــمح للفلســــــــطينيين بدخو  أراضــــــــيهك ير من الد  
م  ن للحظة  ن رفع الظ   ىونســــــــــــــية التي ال تتوانبخال  الجمهورية الت   ،وجهود كبيرة

 .ع  الفلسطيني بأي طريقة كانتالش  
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ينية بصورة وبين المؤسسات الفلسط ،ونسية المختلفةنسيق المستمر بين المؤسسات الت  الت   -2
يع الالزم والخبرات الكافية للفلسطينيين في جم م ونسيين تقديم الد  ومحاولة الت   ،دائمة

 .المجاالت
 ،نسيةو سهيالت للمؤسسات الفلسطينية المختلفة بزيارة الجمهورية الت  أشيرات والت  منح الت   -3

ونسي امن الت  ضوذلك لزيادة الت   ،ع  الفلسطينيونقأ المعاناة اليومية التي يعيشها الش  
 .مع القضية الفلسطينية العادلة

سمي ر  ففنها تكتس  أهمية كبيرة  لى المستوى ال ،بلوماسية بين البلدين في المستقبأعالقات الد  أما ال
ا أيضًا  لى و دم اقتصاره ،تونسيةوذلك من خال  العمأ  لى تمتين العالقات الفلسطينية وال   ،عبيوالش  

 .والمجتمعية المجاالت االقتصاديةعاون في نما فتح با  الت  ا  و  ،بلوماسيةياسية والد  والس   ،سميةالجوان  الر  

الت اعاون بين الجانبين خاصة أن هناك مجبلوماسية سيقوي العالقات والت  ن تطوير العالقات الد   حيث 
من ذي قبأ.  ورة أكبرفارات والمم ليات بصذا تم تباد  الس   منها بين الجانبين  واسعة يمكن االستفادة 

هادات وأصحا  الش   ،والمتعلمين ،بلوماسيةمجا  الكوادر البشرية الد   في اً كبير  اً لديهم تطور  ون فالفلسطيني
بلوماسي والد   ياسيأهيأ الس  ونسيين خبرات كبيرة في مجاالت الت  العليا في هذا المجا ، كما أن لدى الت  

 .1وغيرها

لليات  منتفادة ونسية لالسأيضًا يج  التأكيد  لى ضرورة ربط مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والت  
غط والمناصرة للقضايا المجتمعية في نضالها المستمر للمساهمة في رسم أطير والعمأ في مجا  الض  الت  
 .ياسات الوطنيةالس  

ة وتطويرها. ونسيات  لى تمتين العالقات الفلسطينية الت  بالذ   ،ن الحاجة ملحة خاصة في هذا التوقيت 
وماسية بين بلوالد   ،ياسيةواالجتما ية والس   ،قافيةوال    ،االت العلميةالت واالتصفيج  تو يق الص  

ي فلسطين. والعمأ قافية فشاطات المختلفة العلمية وال   ونسية، ودولة فلسطين بما في ذلك الن  الجمهورية الت  
سية في تلك نو قافية الفلسطينية، واالستفادة من الخبرات الت   لى تطوير الخبرات والكفاءات العلمية وال   

تظهر ضرورة و  ،ونسيعبين الفلسطيني والت  داقة بين الش  المجاالت، وتو يق ُ رى األخوة والمودة والص  

                                                           
 لتفاصيأ:ل ،29/1/2012 ،موقع وكالة معاً  ،جهاد حر  يشيد بالعالقات الفلسطينية التونسية ويد و لتطويرها ،خاص موقع وكالة معاً  1

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=456225 
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بين ععي إليجاد الوسائأ الالزمة لتحقيق األهدا  بما يضفي متانة أكبر  لى العالقات ما بين الش  الس  
 .1ونسيالفلسطيني والت  

فارة المصرية في امكانية الوصو   لى األراضي تلف  ن الس  خونسية تأن السفارة الت   يرى الباحث
تستطع بعد االنقال   ونسية لمفارة الت  فالس   ،ع  الفلسطينيوتقديم الخدمات المتعددة للش   كافة  الفلسطينية

وذلك بسب  قيام االحتال  اإلسرائيلي بمنع المم ليات والوفود  ،في قطاع غزة من الوصو   لى القطاع
ومن ناحية أخرى ففن األوضاع األمنية الخطيرة في  ،ية من دخو  قطاع غزة منذ  دة سنواتالدبلوماس

لك الوفود مما يمنع قيام ت ،شب  جزيرة سيناء المصرية تحو  دون فتح معبر رفح البري لفترات طويلة
 بزيارة قطاع غزة.

 ،ولة فلسطيننسيق مع دبالت  ونسية تصأ  لى بعضها أما المناطق األخرى في فلسطين ففن المم لية الت  
ونسية في ت  فارة والمم لية الالي تواج  الس  وبالت  ، ويحو  االحتال  اإلسرائيلي من وصولها للبعض اآلخر

ونسية ارة الت  فولكن ما يسهأ من استمرار تقديم الس   ،فة الغربية صعوبة بالغة في القيام بمهامهاالض  
  ونضال . نيع  الفلسطيوالعروبة تجاه الش   ،اريخوالت   ،ملد  للخدمات للفلسطينيين هو االحساس بوحدة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المرجع السابق. 1



 

101 
 

 الخاتمة:

 : نتائج الدراسةأوالً 

 راسة لنتائج عديدة نذكر منها:لقد توصلت الد  

تى كانت ولة مولي العام للد  من الحقوق التي يكفلها القانون الد  تعتبر ن الحصانات واالمتيازات   .1
 ،لوماسيةبلبع ات الد  لخصية المتمتع بها من بين األ ضاء وليست من قبيأ الحقوق الش   ،موفدة

متيازات متع بالحصانات واالبلوماسي أو من هو في حكم  من حيث الت  ويترت   لى ذلك أن تناز  الد  
ن  ناز  وأن الت   ،ولة الموفدةبلوماسية  ن أي امتياز أو حصانة تناز  باطأ مالم تجزه الد  الد  

الحصانة البد وأن يصدر صريحا  ن الدولة الموفدة ذاتها مم لة بواحد من المختصين قانونا 
 بتم يلها.

من الجائز و  ،بلوماسي في دولت  الموفدة مواطن م ل  م أ سائر المواطنين غير متميز  ليهمن الد    .2
 ممتلكات و وضد مسكن   كافة واتخاذ اإلجراءات القانونية ضده ،ومقاضات  مدنياً  ،محاكمت  جنائياً 

 كافة. كما أن  ملزم بدفع ما قد يستحق  لي  من ضرائ  ورسوم
حرير م هو تأسيس منظمة الت  1964بلوماسية الفلسطينية قبأ العام كان االنجاز األبرز للد   .3

 ،بية بتأسيسهاو  العر بعد أن قامت بفقناع الد   ،سميةالدبلوماسية الر   اتنجاز  لتكون أولى  ،الفلسطينية
ع  والتعامأ معها كمم أ للش   ،ود م جما   بد الناصر ،اتية ألحمد الشقيري وذلك بفعأ الجهود الذ  

 الفلسطيني.
لقانون ولي، والذي يعتبر أحد فروع ابلوماسي الد  ن فلسطين تعتبر شخصًا من أشخاص القانون الد    .4

رر كشخص ح  بحركات الت  حرير الفلسطينية،  لى أساس اال تراولي العام، مم لة بمنظمة الت  الد  
ينيين بلوماسي لدى الفلسطم يأ الد  كما أن الجهة المختصة بالت   ،ولي العاممن أشخاص القانون الد  

لتي ترمي ياسية، وبالتالي  دم قانونية االتفاقات احرير الفلسطينية مم لة بدائرتها الس  هي منظمة الت  
لطة رير  لى وزارة الخارجية الفلسطينية، لكون الس  حياسية بمنظمة الت  ائرة الس   لى نقأ صالحيات الد  

هي غير قائمة و  الفلسطينية حريرالفلسطينية بحد ذاتها ال تعدو أن تكون جهازًا من أجهزة منظمة الت  
  لى الصعيد الدولي.

 ير أحرير الفلسطينية استطا ت خال  األ وام المنصرمة القيام بمجهود كبير في الت  أن منظمة الت   .5
ماسي لعشرات بلو م يأ الد  مما نتج  ن  رفع مستوى الت   ،و  الغربية تجاه فلسطيناسة الد   لى سي
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أ واجد الفلسطيني في المحافوهو ما  زز الت   ،و  من مم ليات وقنصليات  لى سفارة متكاملةالد  
 م بعد ذلك قيام فلسطين باالنضمام  لى األمم المتحدة والحصو   لى ا ترا   شرات  ،وليةالد  
و  لد  وذلك بعد قيام تلك ا ، م االنضمام  لى المعاهدات الدولية وتطويق  سرائيأ دولياً  ،و  بهاالد  

أكبر  صورةولي ينحاز بوهو ما جعأ المشهد الد   ،بلوماسي لديها مع دولة فلسطينم يأ الد  برفع الت  
ي تعاملها وفق حرير فبلوماسية التي انتهجتها منظمة الت  وذلك بفعأ الد   ،من ذي قبأ للفلسطينيين

 ولي.القانون الد  
خاصة  ،ابلوماسية الفلسطينية وتشرذمهن االنقسام الفلسطيني كان ل  األ ر األكبر في تشتت الد    .6

و  الد   فارات فيدى  لى شأ  مأ الس  وهو ما أ ،صادم الكبير بين طرفي االنقسامفي ظأ حالة الت  
ة خاصة بلوماسية الفلسطيني ال أن األحداث األخيرة التي شهدتها الد   ،لو بصورة جزئيةالمختلفة و 

 واالنضمام للعديد من االتفاقيات ،حصو  فلسطين  لى  ضوية األمم المتحدة و دة منظمات دولية
 بلوماسية الفلسطينية.االنقسام  لى الد  ور األكبر في معالجة ل ار كان ل  الد   ،وليةالد  

ي، وذلك بلوماس ن قرار األمم المتحدة بقبو  فلسطين دولة غير  ضو فتح لفاقًا جديدة للعمأ الد   .7
من خال  االنضمام  لى منظمات دولية متعددة، وبالتالي ففن ذلك يوفر منابر  مأ اضافية يمكن 

وكس  الد م، والمساندة من خال   مأ، ونشاط أن يتم استغاللها لتعزيز الموقف الفلسطيني، 
دبلوماسي مك ف يسا د في بناء رأي  ام  المي ليضغط  لى الحكومات الرسمية من أجأ 

 اال ترا  بفلسطين
لعالقات انا الخاصة بهذه االتفاقيات خاصة اتفاقية في ن قبو  دولة فلسطين طرفًا في جميع  .8

 وليفي استخدام ترسانة القانون الد  ة ألدوات الرئيسيشكأ أحد أهم ا ،م1961الدبلوماسية لعام 
ن هذا المخزون القانوني، هو المخزون  للوصو   لى الحقوق المشرو ة للشع  الفلسطيني، حيث 

ن هذا حيث يصنف ك ير  من الفلسطينيي ،عامأ مع قضية فلسطين وشعبهااألخالقي لومم في الت  
ت لقيادة الفلسطينية  لى خلق البدائأ في مواجهة السياساصر القانوني الكبير وقدرة ااالنجاز بالن  

 اإلسرائيلية الرامية  لى مقايضة الحقوق الفلسطينية بمجريات التسوية السياسية.
ن طبيعة العالقات الدبلوماسية اقتضت تقرير معاملة خاصة أل ضاء البع ات الدبلوماسية في   .9

لمهام الموكلة  ليهم  لى أكمأ وج  لخدمة بالدهم الدو  التي يعملون فيها حتى يتمكنوا من أداء ا
ومساهمة منهم في مد جسور التعاون وتو يق الروابط بين حكوماتهم وشعوبهم من ناحية، وحكومات 

ومن هنا جاء مفهوم الحصانات واالمتيازات التي  ،وشعو  الدو  العاملين فيها من ناحية أخرى 
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قيق  ليها دون  وائق تحو  دون تح ايفادهم  التي تم أ طيت لهؤالء الدبلوماسيين للعمأ في الدو 
 أهدا  بالدهم مع الدو  األخرى.

باقة في اال ترا  بدولة فلسطين، ورفع مستوى التم يأ و  الس  ن مصر كانت من الد    .10
ضافتها  لى وزارة الخارجية  وكذلك تسجيلها في الكتا   األبيض. ،الدبلوماسي لها، وا 

ة ختلف  ن السفارة المصرية في امكانية الوصو   لى األراضي الفلسطينيونسية تفارة الت  ن الس    .11
النقال  في ونسية لم تستطع بعد افارة الت  فالس   ،وتقديم الخدمات المتعددة للشع  الفلسطينيكافة 

وذلك بسب  قيام االحتال  اإلسرائيلي بمنع المم ليات والوفود  ،قطاع غزة من الوصو   لى القطاع
ومن ناحية أخرى ففن األوضاع األمنية الخطيرة  ،من دخو  قطاع غزة منذ  دة سنوات الدبلوماسية

منع قيام تلك مما ي ،في شب  جزيرة سيناء المصرية تحو  دون فتح معبر رفح البري لفترات طويلة
 الوفود بزيارة قطاع غزة.

يأ المجاملة ن قبهي م بلوماسيينلقد بقيت اإل فاءات الجمركية المالية التي تمنح للمبعو ين الد   .12
الوطنية  وقد تركت  تفاقية فينا للدولة المستقبلة وفقاً لتشريعاتها ،المعاملة بالم أ و لى أساس ،الدولية

 تحديد هذه اإل فاءات ومداها.
بأ هي جزء من الدولة الموفدة من  ،ال تعد البع ة الدبلوماسية من أشخاص القانون الدولي .13

 ذ ال تسأ   ،خاصة  لى صعيد المسؤولية الدولية ،األمر نتائج  القانونيةولهذا  ،الناحية التم يلية
البع ة  ن أ مالها ومخالفاتها بأ أن الدولة الموفدة للبع ة تتحمأ كامأ المسؤولية  ن جميع نشاطات 

 بع تها لدى الدولة الموفدة  ليها.

 ًا: توصيات الدراسةنيثا

 :، وهيلقد توصلت الدراسة لعدة توصيات

واالتفاقيات الدولية  ،الدو  كافة  لى فرض احترام القانون الدولي اإلنساني من ناحيةحث  -1
 الخاصة بالقانون الدبلوماسي من ناحية أخرى.

التعريف بالقانون الدبلوماسي والعمأ  لى نشر قوا ده لدى شرائح المجتمع كافًة زمن السلم  -2
 والحر .

يتعين  لى الدو  كافًة أن تقوم بفجراء التعديالت التشريعية الالزمة لضمان توفير الحماية  -3
القانونية للمبعو ين الدبلوماسيين في أ ناء النزا ات المسلحة، ويكون ذلك  بر تضمين تشريعاتها 
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أو  ،الداخلية نصوصًا خاصة تفرض  قوبات مشددة ضد من ينتهك حرمة البع ات الدبلوماسية
 نا  من أمنها وسالمتها خال  العمليات العسكرية.ي

يتعين  لى الدو  كافًة أن تولي اهتمامها بمسألة تعزيز الوقاية األمنية لمبعو يها الدبلوماسيين  -4
قبأ أن يتم  يفادهم في بع ات خارجية وذلك  بر  قامة دورات تدريبية مك فة خاصة لهؤالء 

أنماط السلوك اآلمن وكيفية تجن  اال تداءات المبعو ين وألفراد أسرهم واطال هم  لى 
 ومواجهتها.

يتعين  لى لجنة القانون الدولي )التابعة للجمعية العامة لومم المتحدة( أن تدرج في جدو   -5
أ مالها بندًا يتعلق بحماية المبعو ين الدبلوماسيين في أ ناء النزا ات المسلحة بهد  التوصأ 

 .هذا الخصوصب لى اتفاقية  طارية 
م لتواك  المتغيرات الدولية والتطورات 1961نا للعالقات الدبلوماسية  ام ضرورة تعديأ اتفاقية في -6

التكنولوجية وانعكاساتها األمنية  لى حصانة المم لين الدبلوماسيين بفضافة ضمانات قانونية 
 جديدة تكفأ حصانتهم في ظأ تزايد اال تداءات المتكررة.

 مما يعزز التواجد ،  أكبر  دد ممكن من الدو  بدولة فلسطينضرورة العمأ  لى جل  ا ترا -7
 وسر ة الدخو  في االتفاقيات الدولية المختلفة. ،كافة الفلسطيني في المحافأ الدولية

ندرتها  وذلك بسب  ،االهتمام بتقديم المزيد من الدراسات التي تهتم بهذا النوع من المواضيع -8
 سات سواء للقارئ أو للباح ين.وحاجة الفلسطينيين لمعرفة تلك الدرا

يوصي الباحث بضرورة سن تشريع دولي يؤكد  لى استمرار تمتع المبعوث الدبلوماسي  -9
 بالحصانات واإلمتيازات الدبلوماسية أ ناء سفر الدبلوماسيين برًا و بورهم اقليم دو  اخرى .

 الدبلوماسية ، اذ أنمرا اة األمن القومي والسيادة الوطنية في المجا  المخصص للحصانات  -10
 هناك تطورات دولية ادت  لى تقييد الحصانات الدبلوماسية  ستنادًا  لى مبررات األمن القومي.

، وتقنين القوا د التي لم  1961مراجعة بعض أحكام  تفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  -11
 لوماسية.مقر البع ة الدبتدون . م أ تقنين قوا د اللجوء الدبلوماسي ، والتي ترتبط بحصانة 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الموسوعات العلمية -1
 االتفاقيات والمعاهدات الدولية -2
 ةـــــــــب العربيالكــــــــت -3
 الرســــائل العلميـــــــة -4
 الدراسات واألبحــاث والمجالت العلمية -5
 وأوراق العملالتقاريـر  -6
 الشخصية المقابالت -7
 ورشات العمل -8
 المواقع االلكترونية -9

 ة ــــــالمراجع االجنبي -10

 ثانيًا: المالحق:

 ملحق أسئلة المقابلة -1

 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم -1
  سورة األنفا 
  سورة الحشر 
  سورة يس 
 الموسوعات العلمية: -2
  د.ت. ،9المجلد  ،الدبلوماسية )الموسو ة العربية( ،محمد  زيز شكري 
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 االتفاقيات والمعاهدات الدولية: -3
 م.1961نا للعالقات الدبلوماسية اتفاقية في 
 م.1963نا للعالقات القنصلية اتفاقية في 
 الكـتب العربيـة -4
 األهرام  مؤسسة  ،العالقات المصرية الفلسطينية: الجذور التطورات اآلفاق ،ابراهيم فؤاد  باس

 .1997 ،1ط ،القاهرة ،للنشر والتوزيع
 2006 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،القانون الدولي والعالقات الدولية ،الوفا أحمد أبو. 
 2001دار النفائس  ،الدبلوماسية بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ،أحمد سالم با مر. 
 ذات ،العالقات السياسية الدولية )دراسة في األصول والنظريات( ، سما يأ صبري مقلد 

 .1987 ،الكويت ،النشر والتوزيعالسالسأ للطبا ة و 
 دور الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على مواقف وسياسات االتحاد  ،أنس صالحات

رسالة ماجستير غير  ،2013-2005: األوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين
 .2015 ،نابلس ،جامعة النجاح ،منشورة

 رسالة  ،م2014 –م1993الدبلوماسية الفلسطينية أثر اتفاق أوسلو على  ،حسام محمود أحمد
 .2016 ،غزة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،ماجستير غير منشورة

 جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الحصانة الدبلوماسية ألفراد البعثات السياسية ،حسنن معلة
 .2011 ،بغداد ،سانت كليمنتس العالمية

 1999 ،دائرة المكتبة الوطنية ،والقانون الدبلوماسيالدبلوماسية  ،خالد حسن الشيخ. 
  .1991 كا،  ،مؤسسة األسوار ،دولة فلسطين والقانون الدبلوماسي الدوليدي   كاوي. 
 الرسـائل العلمية: -5
 مقاربات في القانون الدولي دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية ،رشاد توام :

 ،ات الدوليةمعهد  براهيم أبو لغد للدراس ،منتدى بيرزيت للدراسات االستراتيجية ،والعالقات الدولية
 .2003 ،فلسطين –بيرزيت  ،جامعة بيرزيت

 1999 ،1بيروت، ط ،دار الجيأ الدبلوماسية، ،زيد  بيد هللا مصباح 
  ت. د ،دار النهضة العربية ،العالقات الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق ،سعيد العبري. 
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  :ةمؤسسة الرسال ،المبادئ االساسية للعالقات الدولية والدبلوماسيةسعيد محمد أحمد باناجة، 
 .1985بيروت  1ط 

  ،دار النهضة للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، الدبلوماسية الحديثةسموحي فوق العادة ،
 .1973الطبعة األولى 

  ،1973 ،1العربية، بيروت، ط ظة، دار اليقالدبلوماسية الحديثةسموحي فوق العادة. 
  ،نهضة ، دار الالعالقات الدبلوماسية المعاصرة بين النظرية والتطبيقسيد ابراهيم الدسوقي

 .2007العربية، القاهرة، 
  رسالة  ،)دراسة نظرية تطبيقية( الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي ،شادية رحا

 ،الجزائر ،اتنةب ،جامعة الحاج لخضر ،لحقوق والعلوم السياسيةكلية ا ،دكتوراه في العلوم القانونية
2006. 

 الة رس ،يناير كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية 25أثر ثورة  ،ظافر فواز جبر
 .2013 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،ماجستير غير منشورة

  ،منشورات البحر مارسةالوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والم اصم جابر ،
 .8912المتوسط، بيروت، لبنان، 

  1961 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التنظيم الدبلوماسي والقنصلي ، ائشة رات. 
  ،التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية في ضوء اتفاقية فينا للعالقات  بد الرحمن لحرش

 .2005الحقوق، جامعة  نابة، ، رسالة دكتوراه، كلية 1961الدبلوماسية سنة 
 2002 ،1ط ،مكتبة مدبولي ،الدبلوماسية ، بد الفتاح شبانة. 
 ربيةدار النهضة الع ،التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر في االسالم ، بد القادر سالمة، 

1997. 
  ،دار  ،ماالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر والدبلوماسية في اإلسل بد القادر سالمة

 .1996/1997النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى 
  ،ربيةدار النهضة الع ،المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية بد هللا األشعأ، 

 .1988 ،القاهرة
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 يروتب ،مكتبة النهضة العربية ، الم الكت  ،معجم المصطلحات القانونية ، بد الواحد كرم، 
 .1987 ،1ط

  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،البكري  دنان، 
 .1986،ط

 نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات  –الدبلوماسية  ، لى حسين الشامي
 .1990 ،دار العلم للماليين ،الدبلوماسية

 ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها  ، لى حسين الشامي
 .1994 ،2بيروت، لبنان، ط ،دار العلم للماليين الدبلوماسية،

  ،1998، دار النهضة العربية، القاهرة، العالقات الدولية في وقت السلم لي  براهيم . 
 الدبلوماسية )نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات  ، لي حسين الشامي

 .2009 ،بيروت ،دار ال قافة للنشر والتوزيع ،(الدبلوماسية
 ار ، دالدبلوماسية وتطورها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، لي حسين الشامي

 .1990العلم للماليين، بيروت، لبنان،
 1975 ،االسكندرية ،منشأة المعار  ،القانون الدبلوماسي ، لي صادق أبو هيف. 
  ،لنشر ل للد ايةالدار العلمية  الدبلوماسية المعاصرة،دراسة قانونية،غازي حسن صباريني

 .2002والتوزيع،  مان، الطبعة االولى، 
 1968 ،1ط ،بغداد ،مطابع الجمهورية ،الدبلوماسية ،فاضأ زكي محمد. 
  ،سلسلة الكت  الحدي ة، دمشق، سوريا الدبلوماسية في النظرية والتطبيق،فاضأ زكي محمد ،

1968. 
  سلطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي المالح، فاوي

 .1993، دار المطبو ات الجامعية، القاهرة، مقارنا بالشريعة اإلسالمية
  ،قوق رسالة دكتوراه، كلية الح ،الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيينكما  بياع خلف، 

 .1998 ،جامعة القاهرة

  شورةرسالة دكتوراه غير من ،سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي ،رحيمةلدغش، 
 .2013-2012 ،الجزائر ،جامعة ابي بكر بلقايد
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 الدار الجامعية للطبا ة  ،القانون الدولي العام ،محمد السعيد الدقاق ومصطفى سالمة حسين
 .1993 ،والنشر

 الدولي العام: الجماعة الدولية، القاعدة الدولية، أصول القانون  ،محمد سامي  بد الحميد
 .1995 ،اإلسكندرية ،منشأة المعار  ،الحياة الدولية

 مركز الدراسات السياسية  ،(6الدبلوماسية. موسوعة الشباب السياسية ) ،محمود، أحمد  براهيم
 .2000 ،القاهرة ،واالستراتيجية باألهرام

 ة جامع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،-حالة الجزائر–المبعوث الدبلوماسي  ،محمودي لمين
 .2008-2007 ،الجزائر

 ير رسالة ماجستير غ ،الحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي ،موسى وا لي بكير
 .2015-2014 ،-1-جامعة الجزائر  ،منشورة

 ماجستير  رسالة ،2004-1993العالقات الفلسطينية المصرية  ،نداء  بد الخالق البرغو ي
 .2006 ،جامعة بير زيت ،غير منشورة

 اجستير رسالة م ،األساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،هايأ صالح الزبن
 .2011 ،األردن ،جامعة الشرق األوسط ،غير منشورة

 ي لالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدو  ،وليد خالد الربيع–
جامعة  ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،قسم الفق  المقارن والسياسة الشر ية ،-دراسة مقارنة

 د.ت. ،الكويت
 رسالة  ،الوسائل المنظمة للعالقات الخارجية )التمثيل الخارجي والمعاهدات( ،وليد  مران

 .2014-2013 ،1جامعة قسنطينة ،ماجستير غير منشورة
 الكفاح المسلح والبحث عن  :1993 — 1949الحركة الوطنية الفلسطينية،  ،يزيد صايغ

 .2003 ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،الدولة
 

 الدراسات واألبحــاث والمجالت العلمية: -6
 التقاريـر وأوراق العمل: -7
  نيةمؤسسة الدراسات الفلسطي ،الفلسطينية: رؤية تحليلية -العالقة المصرية  ،حسن نافعة، 

 (.١٩٩٧)شتاء  ٢٩، العدد ٨مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 
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  ، ي، ، المجلة المصرية للقانون الدولالحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين ائشة رات
 مصر. ،القاهرة ،1965سنة  21تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، مجلد 

 صامد  مجلة بة الدبلوماسية الفلسطينية: الطريق الدبلوماسي إلى الدولة،التجر  ، لي فياض
 .1999 ،118العدد  ،االقتصادي

 أربعة أعوام على حصول فلسطين على دولة "مراقب" تقدير موقف:  ،محمد  ز الدين حمدان
 ،-ساراتم–المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية  في األمم المتحدة،

27/10/2016. 
   حصانة المبعوث الدبلوماسي في القانون الدولي العام "اإلسالمي" دراسة  ،محمد  لي حسين

 ،مقارنة مع القانون الدولي العام "الوضعي"، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
 د.ت. ،جامعة تكريت

  سلة سل ،دبلوماسي الدوليالوضع الفلسطيني على ضوء أحكام القانون ال ،محمود أبو صوي
 .2011 ،جامعة بيرزيت ،معهد  براهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،أوراق  مأ

  العدد  ،مجلة أوراق فلسطينية ،إنجازات وانحسارات ... الدبلوماسية الفلسطينية ،نبيأ الرمالوي
 .2016صيف  ،13

  : االئتال  2015-2010التعيينات والترقيات في الوظائف الدبلوماسية ورقة حقائق حو ،
 .2016نيسان  ،لة )أمان(ءمن أجأ النزاهة والمسا

 المقابالت الشخصية: -8
 م.14/8/2017وذلك بتاريخ  ،مقابلة أجراها الباحث مع السفير التونسي لدى دولة فلسطين 
 م.20/7/2017وذلك بتاريخ  ،مقابلة أجراها الباحث مع نائ  السفير المصري لدى دولة فلسطين 
 العمل:ورشات  -9
    التداعيات القانونية والحقوقية لقبول فلسطين دولة غير عضو  ،محمد النحا  وأخرون

 د.ت. ،غزة ،ورشة  مأ نظمها مركز حماية لحقوق االنسان ،)مراقب( في األمم المتحدة 
 ورشة  ،التدا يات القانونية والحقوقية لقبو  فلسطين دولة غير  ضو )مراق ( في األمم المتحدة

 .6د.ت: ص ،غزة ،مها مركز حماية لحقوق االنسان مأ نظ
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 المواقع االلكترونية: -10
 دد: الع-موقع الحوار المتمدن ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، بدالرؤو  نوين حميدي

 للتفاصيأ: ،9/12/2014- 4657
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445219  

 وضعية دولة فلسطين في األمم المتحدة على ضوء أحكام القانون  ، بدالحكيم سليمان وادي
 ،دراسة منشورة  لى موقع دنيا الوطن ،9الحلقة رقم  ،الدولي االستحقاقات واالستثناءات

 للتفاصيأ: ،16/8/2013
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/16/303077.html  

 طنموقع دنيا الو  ،أداء وأولويات الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،معتصم  وض، 
  للتفاصيأ: ،27/8/2007

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/08/27/101555.html 
 موقع حز  الشع   ،األثر القانوني النضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية ،حنا  يسى

 للتفاصيأ: ،25/5/2016 ،الفلسطيني
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11ff913y18872595Y11ff913  

 انموقع أرض كنع ،سعي فلسطيني لترقية جواز السفر :جواز دولة ،خاص موقع أرض كنعان، 
 للتفاصيأ: ،4/12/2012

http://knspal.net/ar/index.php?ajax=preview&id=3683  
 احموقع جريدة الصب ،البعثات الدبلوماسية الدائمةبحث بعنوان:  ، بد الحكيم سليمان وادي، 

  للتفاصيأ: ،23/4/2013
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&si

d=17743 

 للتفاصيأ: ،15/3/2013 ،موقع دنيا الوطن ،وظائف البعثات الدبلوماسية ، بد الحكيم وادي 
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/15/288371.html 
 فاصيأ:للت ،السفارة في سطور ،خاص موقع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية 

http://www.palemb.com/ar/content_up.php?id=1  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=445219
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/16/303077.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/08/27/101555.html
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11ff913y18872595Y11ff913
http://knspal.net/ar/index.php?ajax=preview&id=3683
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&sid=17743
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&sid=17743
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/15/288371.html
http://www.palemb.com/ar/content_up.php?id=1
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 ورقة  ،امتيازات مكاتب التمثيل المعتمدة لدى دولة فلسطين ،خاص وزارة الخارجية الفلسطينية
 للتفاصيأ: ،د.ت ،مرسلة من وزارة الخارجية الفلسطينية للباحث 

WWW.MOFA.PNA.PS  
 22موقع رصيف  ،ضريح ودم مشترك وأكثربين فلسطين وتونس:  ،خولة الفرشيشي، 

 للتفاصيأ: ،9/4/2017
http://raseef22.com/life/2017/04/09  

  ًالتونسية ويدعو لتطويرهاجهاد حرب يشيد بالعالقات الفلسطينية  ،خاص موقع وكالة معا، 
 للتفاصيأ: ،29/1/2012 ،موقع وكالة معاً 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=456225  
 :ةالمراجع االجنبي -11

1- E. Satow. A guide to diplomatic practice،London،1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mofa.pna.ps/
http://raseef22.com/life/2017/04/09
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=456225
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 المالحق:

 :أسئلة المقابلة (1) ملحق

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 

 :بعنوان ماجستير لدراسة الشخصية المقابلة أسئلة
 

 الحصانات واالمتيازات الممنوحة للبع ات الدبلوماسية في فلسطين"" 
 
 

 دراسة تطبيقية سفارة )الصين ومصر(
 
 
 

العلمي  البحث ألغراض ستستخدم المقابلة هذه جراء الباحث عليها سيحصل التي مالحظة: البيانات
 .فقط
 

 والتقدير،،، االحترام فائق بقبو  وتفضلوا
 

 الباحث
 جميل مهنا
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 الشخصية المقابالت أسئلة

 ما هي االمتيازات التي تتلقاها سفارة دولتكم من دولة فلسطين؟ -1
 ما هي الحصانات التي تتمتع بها سفارتكم في األراضي الفلسطينية؟ -2
إلسرائيأ دور في منحكم الحصانات واالمتيازات الخاصة بعالقاتكم الدبلوماسية مع دولة هأ  -3

 فلسطين؟
هأ االمتيازات والحصانات التي تمنحكم اياها دولة فلسطين كافية للوصو   لى جميع المناطق  -4

 الفلسطينية بما فيها قطاع غزة؟ 
 فاراتكم في البلدان األخرى؟هأ تتوفر لعائلتكم الحصانات واالمتيازات التي تتلقاها س -5
 هأ الحصانات التي تمنحكم اياها دولة فلسطين كافية للقيام بمهام  ملكم؟ -6
 ما العراقيأ التي تواج  سفارة دولتكم في القيام بمهامها المطلوبة في دولة فلسطين؟ -7
 هأ إلسرائيأ دور مباشر أو غير مباشر في  رقلة جهود سفارتكم في القيام بمهامها؟ -8
 دمات والمسا دات التي تقدمها سفارة دولتكم للشع  الفلسطيني؟ما الخ -9

 هأ تتأ ر أ ما  سفارتكم في ظأ األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطينية؟ -10
 كيف تطورت العالقات الدبلوماسية بين بلدكم ودولة فلسطين؟ -11
تحسين الدور لكيف يمكن تطوير وترقية الحصانات واالمتيازات التي تمنحكم اياها دولة فلسطين  -12

 الذي تقومون ب ؟
ما وج  االختال  بين الحصانات واالمتيازات التي تتلقونها في دولة فلسطين  ن تلك التي  -13

 تتمتع بها سفاراتكم في البلدان األخرى؟
 هأ لديكم مقترحات لتطوير العالقات الدبلوماسية بين دولتكم ودولة فلسطين مستقباًل؟ -14
 
 

 لكم،،، وشكري  تحياتي مع
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 الرحمن سفير ماليزيا لدى فلسطين (: تعيين السفير محمد بن عبد2ملحق رقم )
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 شراء سيارة معفاة من رسوم الجمارك. (:2ملحق رقم )
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 (: شراء سيارة معفاة من رسوم الجمارك.3ملحق رقم )
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 (: اعفاء من ضريبة القيمة المضافة مسبقًا.4ملحق رقم )
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 (: طلب مساعدة في قضية جنائية5)ملحق رقم 
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