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  عرفانشكــر و

  

  .، ومن ال يشكر الخلق ال يشكر الخالقوأخيراً الحمد والشكر هللا أوالً
عداد دراستي ومنحوني الثقة إمتنان لكل الذين وقفوا إلى جانبي أثناء أتقدم بالشكر وعظيم اإل

  .والتشجيع منذ البداية
ستاذ يوسف جفال الذي كان له الفضل في تزويدي بالوثائق والمصادر أقدم شكري ألخي األ كما

  .الالزمة للدراسة 
واالستاذ علي واالستاذ خضر والمدير خالد نايف :ستاذا أقدم شكري ألبناء عمي كل من األكم

فال والمهندس والمهندس واشرف واخص بالوفاء والتقدير واالحترام كل من المهندس إبراهيم ج
  . يزن جفال، لما كان لهم من أثر في إثراء المشورة القيمة لي

الجامعة  الجامعية من وقفة تعود إلى أعوام قضيناها في ونحن نخطو خطواتنا في الحياةهنا ال بد لنا 
عث لتب باذلين بذلك جهوداً كبيرة في رحاب بناء جيل الغد مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير

الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  األمة  من جديد وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات
والى . إلى جميع أساتذتنا األفاضل رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة أقدس

القيمة وتعديالته التي والذي أبدى مالحظاته  "أحمد أبو دية"الدكتور   المشرف على رسالة  معلمي
  .أغنت الدراسة وأنجحتها
بلتهم من سفراء لجميع الذين قااض المالكي وزير الشؤون الخارجية وري. وأقدم شكري لمعالي د
وزارة الشؤون الخارجية، لما أبدوه من تعاون في التحدث عن تجربتهم  ومستشارين وموظفي

  .ء وإنجاز هذه الدراسةالنضالية والدبلوماسية مما كان له األثر في إثرا
وشكر خاص لإلخوة واألخوات العاملين في مكتبات بلدية البيرة ومكتبة جامعة القدس ، الذين قدموا 

  .الالزمة للدراسة ساعدة وتزويدي بالمراجع والمصادرلي الم
  
  
  

  محمد جفال 
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  صـالملخ

  

السياسي الفلسطيني ، وذلك خـالل  دور الدبلوماسية الفلسطينية في بناء الكيان   تناولت هذه الدراسة
 1994فترة تاريخية ومفصلية هامة في التجربة النضالية الفلسطينية، وهذه الفترة الممتدة بين عامي 

– 2011 .  
 

وتأتي أهمية الدراسة من األهمية العملية لهذا الموضوع والتي تمثلت في العديـد مـن النشـاطات    
لمستقلة وما رافق ذلك من التحضيرات الداخليـة والخارجيـة   الدبلوماسية إلقامة الدولة الفلسطينية ا

إلقامة مؤسسات الدولة، فقد برز خالل هذه المرحلة أهمية وجود دبلوماسية قوية كوسـيلة مسـاندة   
  .لتحقيق الهدف المنشود

  
على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنـى بوصـف الحالـه وجمـع الحقـائق       واعتمدت الدراسة
وتقرير حالتها كما هي وتقديم التفسير لها، كما تم اعتماد المنهج التاريخي الـذي   والمعلومات عنها

يقوم على سرد الحقائق وتحليل الوثائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص تطـور  
  .الدبلوماسية الفلسطينية

  
ه وأدواته ومؤهالته، مرجعيات وتناولت الدراسة مراحل تطور العمل الدبلوماسي الفلسطيني وإبرازت

كما اظهرت تباين اإلنجارات التي استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية تحقيقها في مجال بناء الكيـان  
وتعدد االتجاهات التي ظهرت في النشاطات الدبلوماسـية الفلسـطينية نتيجـةً    . السياسي الفلسطيني

ى القيود أحياناً واإلرباك احيانا اخرى لعملية السالم وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، باإلضافة إل
  .في الدبلوماسية الفلسطينية بسبب جمعها بين دبلوماسية الثورة ودبلوماسية الدولة

  
النتائج تمثلت في، ما حققته الدبلوماسية الفلسطينية فـي بنـاء    و خلصت الدراسة الى مجموعة من

لسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكيان الفلسطيني بدءا باالعتراف بأن منظمة التحرير الف
الفلسطيني، و باإلعتراف بها كهيئة قيادية ليس فقط لدى الفلسطينيين بل على المسـتوى االقليمـي   
والدولي أيضاً، وحصول منظمة التحرير الفلسطينية على العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية 

حصولها ،ايضا، على صفة مراقب في األمم المتحدة م، و1974عززا مكانتها عالمياً منذ عام  مما
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني لتشارك في مناقشة القضية الفلسطينية في جلسات الجمعيـة  
العامة لالمم المتحدة، واخير نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في الحصول على صفة دولة غير عضو 

  . في منظمة االمم المتحدة



 د 

 

  
دبلوماسية الفلسطينية ممارسة دور فاعل في التعبير عن الحقوق الفلسطينية ، مـن  كما استطاعت ال

خالل المحافل اإلقليمية والدولية ، خاصة في األمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة ومواجهتهـا فـي   
  الوقت ذاته سياسات اإلحتالل ومحاوالته لفرض األمر الواقع على األرض الفلسطينية،  

  
جموعة من التوصيات أهمها، ضرورة االهتمام بمتابعة وتحليل أثـر التغيـرات   وقدمت الدراسة م

التركيز المستمر علـى  والتحوالت على الصعيد اإلقليمي والدولي على الحقوق الفلسطينية، واهمية 
العمل علـى  و، لصالح القضية الفلسطينية، و تعريف العالم بأهمية هذه القضية  الدوليحشد التأييد 

ايالء الصعيد الشعبي الجماهيري كـل   معد و القنوات الرسمية و الشعبية في الخارج مختلف الصع
، لخدمة االهتمام و خصوصاً في الدول  الديمقراطية التي تتأثر سياستها بتوجيهات الرأي العام فيها

   .الهدف الفلسطيني بالحرية واالستقالل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

The Role of the Palestinian diplomacy in building 
the Palestinian political entity 1994-2011 
Student : Mohmmad  Jaffal 
Supervisor: Dr. Ahmad Abu Dayyeh 
 
Abstract 
 

 

This study examined the role of Palestinian diplomacy in building the Palestinian political 
entity, during an important and historical period of the Palestinian struggle, this period 
extends between 1994 – 2011.  
 
The importance of the study is derived from the scientific importance of the topic, which 
was recently evident in many diplomatic activities that were directed towards the 
establishment of an independent Palestinian state and the attendant internal preparations 
for the establishment of state institutions. The importance of the Palestinian diplomacy has 
emerged during this phase as a strong means to support the establishment of a Palestinian 
state. 
 
The study relied on a descriptive analytical research method, which means describing the 
phenomenon and gather facts and information about them, report it as it is, and provide 
interpretation. The historical approach has also been adopted through the narrative of the 
facts and analysis of documents related to the Palestinian cause and in particular the 
evolution of the Palestinian diplomacy. 
 
The study also shows the stages of development of the Palestinian diplomacy, by showing 
its references, qualifications and tools, mentioning the different levels of success it was 
able to achieve in the field of building the political entity. The study also addressed the 
various trends that have emerged in the Palestinian diplomatic activities as a result of the 
peace process and the establishment of the Palestinian National Authority, in addition to 
the restrictions sometimes and confusion some others in the Palestinian diplomatic because 
it combined both revolution and state diplomacy. 
 
The study concluded a set of results which were represented in what has been achieved 
through the Palestinian diplomacy in building the Palestinian entity, including, the 
recognition of the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people, not 
only by the Palestinian people as a leading authority but also a regional and international 
recognition, PLO full membership in the League of Arab States, which strengthened its 
position globally since 1974, and the achievement of the Palestine Liberation Organization 
of an observer status at the United Nations as the sole legitimate representative of the 
Palestinian people to participate in the discussion of the Palestinian issue in the plenary of 
the General Assembly of the United Nations. And finally, the success of the Palestinian 
diplomacy in obtaining the status of a non-member state for Palestine in the United 
Nations.  
 
The Palestinian diplomacy was also able to exercise an active role in the expression of 
Palestinian rights, through regional and international forums, especially at the United 



 و 

 

Nations and its specialized agencies and confronting at the same time the occupation 
policies and its attempts to impose a fait accompli on the Palestinian land. 
  
The study made a set of recommendations, mainly, the great interest to understand the 
dynamic of the determinants of international politics, including follow-up and analysis of 
the impact of changes and transitions at the regional and international levels, and the 
importance of a continued focus on mobilizing international support for the Palestinian 
cause, and the awareness of world of the importance of this issue, and to work on various 
levels both official and popular channels abroad specially by directing the attention to the 
grass-roots public in democratic countries that are affected by the policy guidance of 
public opinion, to serve the Palestinian goal of freedom and independence. 
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  :مصطلحات الدراسة

دارة وتنفيذ السياسة الخارجية ، وهي فن التعامـل مـع القضـايا    إهي علم وفن و:الدبلوماسية  •

ثم استعمال  لثنائية والدولية للتوفيق بين المتناقضات والتفاوض لتحقيق األهداف المشتركة ومنا

تصـال بـين   ضافة إلى أنها عمليـة اإل دارة شؤون العالقات الرسمية، باإلإالذكاء والكياسة في 

  1.جتماعات والمؤتمرات الدوليةن إجراء المفاوضات واإلالحكومات ، وف

 العالقات لتنظيم الموجهة القانونية المبادئ من مجموعة هو" :الدولي وماسيالدبل القانون تعريف •

 أو دائـم  بشكل المكلفين الدولي القانون أشخاص أعضاء هيئات مختلف بين تقوم التي الخارجية

 2 ."الخارجية بالعالقات مؤقت

مسـتقل ذو سـيادة   ت في ظل انعدام وجود كيان سياسي فلسطيني أبد :بلوماسية الفلسطينية الد •

ة ذات مصالح وعالقـات مـع الـدول    نه لم يكن هناك وجود لدولة فلسطيني،وتمثيل دولي ، أل

راضـيها بـل مـن    أحرير الفلسطيني لم تعمل من داخل ن حركة التألى ذلك إضف أخرى، األ

 3.أراضي دول أخرى ، ومع ذلك تمكنت من بناء شبكة عالقات دبلوماسية مع كافة دول العالم

شعبا خاضعا لسيطرة ت التحرر الوطني هي عبارة عن تنظيمات وتجمعات سياسية تمثل حركا •

ستقالل الوطني ، وساعد على بروز حركات التحرر لى تحقيق اإلإجنبية وتسعى أاستعمارية أو 

 4.الوطني ميثاق األمم المتحدة الذي يدعم ويشرع للشعوب الحق في تقرير المصير

ف، منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في .ت.م: و اختصاراًمنظمة التحرير الفلسطينية أ •

. فلسـطين داخل وخارج  للشعب الفلسطينيكممثل شرعي وحيد  والجامعة العربية األمم المتحدة

مؤتمر نتيجة لقرار  القدسفلسطيني األول في بعد انعقاد المؤتمر العربي ال 1964تأسست عام 
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لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وهي تضم معظم الفصائل  )القاهرة( 1964القمة العربي 

والشعب  لفلسطين ئيساًويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، ر. واألحزاب الفلسطينية تحت لوائها

 وقطاع غـزة  الضفة الغربيةفي  السلطة الفلسطينيةر عليها في األراضي التي تسيط الفلسطيني

 5. فلسطينيي الشتاتباإلضافة إلى 

بين منظمة التحريـر   اتفاق اوسلوسلطة حكم ذاتي فلسطيني كان نتاج  هي: السلطة الفلسطينية  •

، وأنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة فـي  وإسرائيلالفلسطينية 

المقبلة على جـزء   الدولة الفلسطينية، ويعول عليها أن تكون نواة تونسفي  1993 أكتوبر 10

، والتي طالمـا  القدسوعاصمتها  وقطاع غزة الضفة الغربيةالتاريخية وهي  فلسطينمن أرض 

 6. الشعب الفلسطينيحلم بها 

رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يعتبر ممثل المنظمة والناطق باسمها  •

زات على الساحة الدولية، ويمنحه القانون الدولي الدبلوماسي الدولي نفس الحصانات واالمتيـا 

   7.التي يمنحها لرؤساء الدول والحكومات
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة

 

   المقدمة: والًأ

انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة اتخذت من الكفاح المسلح نهجاً لها في تحرير االرض أن منذ  
الفلسطينية وبمرور الوقت بدأ االهتمام بالعمل السياسي والدبلوماسي يتنامى شيئاً فشيئاً، حيث شكل 

خرى نواة للعمل الخارجي والتي أصبحت لسطين وبعض االتحادات الشعبية األاالتحاد العام لطلبة ف
حيث أثبتت  .أمكن ذلكجتماعات التي تعقد في الخارج حيثما ك في النشاطات والمؤتمرات واإلتشار

بأن ، اإلنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الدولي  من قبل فروع االتحاد العام لطلبة فلسطين 
، بشكل قد يعيد التفكير في وجهات وإنسانياً استطاع إبراز القضية الفلسطينية سياسياًهذا الجسم 

، التي تلعب ئات الشبابية والطالبية العالميةلدى الفالنظر العالمية تجاه المأساة الفلسطينية خاصة 
، لبلدانية لهذه افي تحديد توجهات الرأي العام لبلدانها، من خالل تأثيرها في الحياة الداخل هاماً دوراً

تحادات العالمية اإلمكانية للنشاط الطالبي الفلسطيني في مواقع عدة من وقد وفرت العالقة مع اإل
التفاعل والمساندة من قبل هذه ، وفي ظل المشاركة ول الندوات واللقاءات والمحاضراتخال
 تحاد، أصبح اإل 1974وفي عام تحادات الدولية أو موافقتها على األنشطة الخاصة بفلسطين، اإل

  1. تحاد الطالبي العالمينائب رئيس اإل الفلسطيني 
عالمي على الساحة الدولية، بدأت الدبلوماسية ور الثورة الفلسطينية وحضورها اإلومع تصاعد د

 الفلسطينية تشق طريقها نحو الساحة الدولية، وبدأت الوفود الفلسطينية جوالتها في الدول الصديقة،
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تبع ذلك افتتاح بعض المكاتب الخاصة لها في بعض الدول الصديقة والمتعاطفة مع القضية  حيث
ن السلطة الوطنية الفلسطينية  تمتلك جهازاً دبلوماسياً مكون من إو في الوقت الحاضر ف. الفلسطينية

ينقلون سفارات وفي بعض الدول ممثليات يمثلون السلطة الوطنية الفلسطينية في الدول المستقبلة و
فس القدر التي سياسة خارجية مع الدول وان لم تكن بن أيضاًلجميع الدول الصديقة، وتمتلك سياستها 

لظروف السلطة الوطنية الفلسطينية ووجود االحتالل وعدم وجود  خرى نظراًتتمتع به الدول األ
ول ن األتشري تعود نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد حربو .دولة فلسطينية مستقلة

اد حلول سياسية يجإلى إت دولية كان هدفها المعلن السعي ، إذ ظهرت في المنطقة تحركا1973
وبعض القادة  تي سابقاًيتحاد السوفيفي حينه أن يقوم اإل سرائيلي، والذي أدىللصراع العربي اإل

عتراف قة االالعرب بطرح فكرتين على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، األولى استثمار ور
هداف الوطنية الفلسطينية وذلك من خالل ، والثانية مرحلة األ338، و 242ن مبقراري مجلس األ

التفريق بين القضايا المرحلية والتكتيكية المباشرة، والقضايا التاريخية اإلستراتيجية بهدف مساعدة 
المجلس و في نفس السياق قرر . ن على المشاركة في بحث حلول سياسية لقضاياهميالفلسطيني

إنشاء السلطة  1974الثانية عشرة المنعقدة بالقاهرة في حزيران عام  هالوطني الفلسطيني في دورت
ها وقد جاء ذلك رض الفلسطينية التي يتم تحريرالمستقلة على أي جزء من األ الوطنية الفلسطينية

  ." البرنامج المرحلي"أو " برنامج النقاط العشر" طارإي القرار ف
بإعالن استقالل دولة  1988تشرين ثاني  15وفي السياق ذاته قام المجلس الوطني الفلسطيني  في 

 فلسطين على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية، وتم ذلك خالل انعقاد الدورة التاسعة عشرة
 105والتي تم عقدها في الجزائر، وتبع ذلك قيام أكثر من   )ولىنتفاضة األدورة اال(تحت عنوان 

 سفيراً 70رسال إبقامت منظمة التحرير الفلسطينية  ، ومن ثمدول باالعتراف بهذا االستقالل
 .ستقالل الفلسطيني في عدد من الدول المعترفة باال فلسطينياً

 
بهدف تسوية الصراع العربي عالن عن عقد مؤتمر مدريد للسالم وفي بداية التسعينيات تم اإل

) 11(عقد روسيا، وأعقب افتتاح المؤتمرمريكية وتحدة األسرائيلي وذلك تحت رعاية الواليات الماإل
منظمة التحرير تجري مفاوضات مع  جولة تفاوضية على المسار الفلسطيني دون جدوى بينما كانت

  ). اوسلو(ن المبادئ نتهت بتوقيع وثيقة إعالوسلو السرية التي اأئيل عبر قناة سراإ
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ورته المنعقدة بتونس في عالن المبادئ في دإصادق المجلس المركزي الفلسطيني على اتفاق و
راضي التي ينسحب منها االحتالل قامة السلطة الوطنية على كافة األإوقرر ، 1993ول تشرين األ

والخارج وتكون منظمة ل هذه السلطة من الداخل يسرائيلي، وتفويض اللجنة التنفيذية بتشكاإل
 .التحرير الفلسطينية مرجعيتها ويرأسها رئيس اللجنة التنفيذية

  

 :موضوع الدراسة :ثانياً

اسي الفلسطيني  يدور موضوع الدراسة حول الدبلوماسية الفلسطينية ودورها في بناء الكيان السي
خيرة في العديد من آلونة األهمية  العملية لهذا الموضوع  والتي تمثلت  في اخاصة مع  بروز األ

افق ذلك من التحضيرات الداخلية امة الدولة الفلسطينية المستقلة وما رالدبلوماسية إلقالنشاطات 
فقد برز خالل هذه المرحلة المهمة أهمية وجود دبلوماسية . قامة مؤسسات الدولة وتقوية بنيانهاإل

 . ينيةفلسطينية قوية  كوسيلة مساندة إلقامة الدولة الفلسط
  

 :أهمية الدراسة ومبرراتها :ثالثاً

علماً بأنه يعد أحد  دبيات الفلسطينيةة حقه في الدراسة والتحليل في األلم يأخذ مصطلح الدبلوماسي
  .و البعيدفلسطينية سواء على المدى القريب أأهم مفاتيح الحل للقضية ال
هميته في نقل الرؤية الفلسطينية لشعوب سيتم التركيز على هذا المفهوم وأ ومن خالل هذه الدراسة

الفلسطيني إلى  في بناء مؤسسات الدولة و التوجه وخاصة في ظل خطة الحكومة الفلسطينية العالم،
 . دولة فلسطينية م المتحدة لطلب عضويةاألم
  

  :للدراسة اآلتيةلى ما تقدم المبررات إيضاف 

 .الخارجيخصوصية الحالة الفلسطينية والتي تتطلب الدعم  •
 .محاولة طرفي الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي كسب التأييد الدولي كالً لموقفه  •
توفر الرغبة  لدى الباحث في البحث في هذا الموضوع كونه يعمل في وزارة الشؤون الخارجية  •

 .األمر الذي سيعمق تجربته في العمل
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 :هداف الدراسةأ :رابعاً

وهو التعرف على دور الدبلوماسية الفلسطينية في بناء الكيان ، تسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيس
  - :خرى تتمثل فيأأهداف فرعية  ، ويتفرع  عن الهدف الرئيسالسياسي الفلسطيني

 .التعرف على تطور العمل الدبلوماسي الفلسطيني •
توضيح مدى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى العالمي وفي قدرتها على تحقيق  •

  .ازات لصالح القضية الفلسطينيةاالنج
 ةلحرك ةساس دبلوماسيارها باألباعتب ةتتميز بها الدبلوماسية الفلسطينيالتي  ةبيان الخصوصي •

 .تحرر وطني وليس لدولة مستقلة
 .البحث في مدى توفر المؤهالت واألدوات للدبلوماسية الفلسطينية •
 .تقديم بعض المقترحات إلصالح وتطوير الدبلوماسية الفلسطينية  •

  
 : مشكلة الدراسة  :خامساً

ذات السيادة وهو أداتها للتعامل مع  ةتقلمن المعلوم أن الجهاز الدبلوماسي ينشأ في ظل الدول المس
أما في فلسطين فإن منظمة التحرير هي حركة تحرر وطني قامت ببناء جهاز . العالم الخارجي

في  الدراسة تتمثل من هنا فإن مشكلة .دبلوماسي ليساعدها في عالقاتها الخارجية وتحقيق أهدافها
لفلسطينية في بناء الكيان السياسي الفلسطيني ما دور الدبلوماسية ا: هوو السؤال الرئيس جابة عناإل

 الذي يمثل الهدف االستراتيجي للشعب الفلسطيني؟ 
 

  :أسئلة الدراسة :سادساً 

سئلة الفرعية جابة على مجموعة من األنها تحاول اإلللدراسة فإ لى السؤال الرئيسإفة ضاباإل
  :خرى وهياأل
 ما مراحل تطور العمل الدبلوماسي الفلسطيني؟ •
 مرجعيات العمل الدبلوماسي الفلسطيني وأدواته ومؤهالته؟ ما •
 ما خصوصية العمل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل منظمة التحرير الفلسطينية؟ •
 الفلسطيني؟ نية تحقيقها في مجال بناء الكيانات التي استطاعت الدبلوماسية الفلسطيزنجاما اإل •
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  :فرضية الدراسة  :سابعاً

  :فرضيتين رئيستين هماتنطلق الدراسة من 
غياب الدولة  نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في بناء جهاز دبلوماسي فلسطيني رغم •

  .ةالفلسطينية المستقل
لى ضعف دور الدبلوماسية الفلسطينية في إالعمل الدبلوماسي الفلسطيني أدى تعدد مرجعيات  •

 .المساهمة في بناء الكيان الفلسطيني
 

  :منهج الدراسة  :ثامناً 

وجمع الحقائق والمعلومات  الحالةالوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف ستعتمد الدراسة على المنهج 
عنها وتقرير حالتها كما هي وتقديم التفسير لها، كما سيتم اعتماد المنهج التاريخي الذي يقوم على 
سرد الحقائق وتحليل الوثائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص تطور الدبلوماسية  

 . الفلسطينية
  

 :أدوات الدراسة :تاسعاً

راسة على أدوات  تتمثل بجمع المعلومات والبيانات والوثائق وذلك بالرجوع إلى تستند هذه الد
خرى مثل ألى اعتماد أدوات إفرة في المكتبات المحلية، إضافة المصادر والمراجع والكتب المتو

 .المقابلة الشخصية
  

 :الحدود الزمنية والمكانية للدراسة :عاشراً

الوطنية  لطةالسوهو تاريخ إنشاء  1994تغطي الدراسة الفترة الممتدة من العام  :ةيمانالحدود الز 
في  ةدولة فلسطين لنيل العضوية الكاملحيث تم تقديم طلب انضمام  2011الفلسطينية وحتى عام 

وهو تاريخ  1964الممتدة من عام  ، مع العلم أن الرسالة تغطي كذلك الفترةمم المتحدةمنظمة األ
  .وذلك كخلفية تاريخية للموضوع 1994ظمة التحرير الفلسطينية وحتى عام نشاء منإ

يشمل النطاق المكاني للدراسة المنطقة التي تشكل الوعاء الذي طرحت فيه  :الحدود المكانية
  .و خاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة 2011ولغاية  1964الدبلوماسية الفلسطينية من 
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 الفصل  الثاني

 طار النظري والدراسات السابقة اإل

  

  :ةـمقدم

من  ه، فهي أداة رئيسالمعاصرة في العالقات بين الدول تعتبر الدبلوماسية واحدة من أهم الظواهر
 ،ورية بين الدولة والعالم الخارجيتصال المح، وهي حلقة االات الخارجية للدولأدوات تنفيذ السياس

ذورها في أعماق التاريخ وعلى الرغم من أن ظاهرة الدبلوماسية تعتبر ظاهرة قديمة تضرب بج
، كما كان لى التقنين والوضوحإ، وكانت تفتقر ى أشكاالً بدائية، إال أنها كانت تتخذ فيما مضاإلنساني

ماسية الحديثة أما الدبلو. ة نمط التمثيل الدبلوماسي المؤقتيغلب على الممارسة في العصور السابق
، ولية منذ أوائل القرن التاسع عشرفقد أخذت في الظهور مع بدء تطور النظام الدولي والعالقات الد

على تقنين واضح ، حيث اشتملت معاهدة فيينا 1815- 1814نا عامي قب مؤتمر فييوبالذات ع
تواصالً بين الدول ، ومنذ ذلك الحين بدأت الممارسة الدبلوماسية تشهد تطوراً مللعمل الدبلوماسي

بها األمم المتحدة في هذا حتى اتخذت شكلها الحديث والمعاصر من خالل الجهود التي قامت 
ومن  1961بريل عام في ا" اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية"والتي تمخضت عن إصدار  ،المجال

ناء على وماسية الدائمة بوتوفد البعثات الدبل، تنشأ العالقات الدبلوماسية بين الدول: ضمن بنودها
ية والعلمية بين وتنمية العالقات االقتصادية والثقافوتهيئة عالقات الصداقة  ،االتفاق المتبادل بينهما

  .الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها وذلك من خالل التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها

النظرية وتطورها عبر العصور وأنواعها وأدواتها ،كما يتناول هذا الفصل الدبلوماسية من الناحية 
 .ض الدراسات السابقةسية حركات التحرر الوطني و يستعريركز على دبلوما
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  الدبلوماسيةطار النظري اإل: المبحث األول

مع التطور المتسارع الذي شهده العالم وتشابك المصالح الدولية وعدم قدرة الدول على العيش 
، اهتمت األمم بالدبلوماسية والعالقات الدولية من أجل ل عن غيرها من دول العالموبمنعز بمفردها

، أصبحت الدول في ات،  فكلما تقاربت الدول وتشابكت العالقتلبية احتياجاتها وتحقيق مصالحها
بها المجتمع  ، ومن الواضح أن مجمل التغييرات التي مرلى توثيق التعاون فيما بينهاإأمس الحاجة 

 :  ، وذلك على النحو التاليفي مفهوم الدبلوماسية الدولي رافقها تطوراً
  
 :مدلول كلمة الدبلوماسية : والً أ

وهي تعني أي شيء  Diploma)("دبلوما " لفظة مشتقة من اليونانية  Diplomacy)(الدبلوماسية 
، ومع مرور مراءالملوك أو األو الرسائل الصادرة من أت ، وبالذات المخططايطوى أو يطبق

تساع بحيث تجاوز هذا المعنى اللغوي المحدود وبالتالي ، بدأ استخدام هذا المصطلح باالتالوق
، وذلك ة للدولأصبح مفهوم الدبلوماسية يشير عموماً إلى األنشطة الخاصة بتنفيذ السياسات الخارجي

ع ذلك فإن استخدام مفهوم الدبلوماسية لم و غيرهم، مأو المبعوثين أاء و السفرأمن خالل الرؤساء 
ببدايات ظهور الدولة الحديثة يكن شائعا في العصور القديمة والوسطى وإنما ارتبط هذا االستخدام 

، وما اشتمل عليه ذلك من ازدياد في كثافة العالقات والتفاعالت بين الدول وبالتالي وروباأفي 
  2.ياسات الخارجية للدولازدياد دور الدبلوماسية كأداة لتنفيذ الس

استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العالقات الرسمية بين "رنست ساتو الدبلوماسية بأنها ف آويعر
  ".الحكومات والدول المستقبلة

، و الشؤون الخارجية للدولأعلم العالقات الخارجية "ة بأنها ف شارل دي مارتينيس الدبلوماسيويعر
  .المفاوضاتوبمعنى أخص هي علم وفن 

والقوى  لسلطات ومصالح البالد لدى الحكوماتفن تمثيل ا"ما فوديريه  فيعرف الدبلوماسية بأنها أ
الخارج، وإدارة  ، والعمل على أن تحترم وال تنتهك وال يستهان بحقوق وهيبة الوطن فيجنبيةاأل

  .تعليمات الحكومة، وتوحيد ومتابعة المفاوضات السياسية حسب الشؤون الدولية

                                                   
2
، وانظر ايضا، علي صادق ابو هيف، القانون 1:، ص1973دار اليقظة العربية، : ، بيروت1الدبلوماسية الحديثة، ط. سموحة فوق العادة  

 .16:، ص1970منشاة المعارف، : االسكندريةالدبلوماسي، 
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ه فيعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن تمثيل الدول والمفاوضات فهو أما الدبلوماسي الفرنسي ريفي
، وفن كونها تعتمد على قدرات الفرد تقوم على أسس وقواعد تم تقنينها يعتبر الدبلوماسية علم ألنها

  3.خرينال تتوفر في اآل واهبه التي قدوإمكانياته وم
  

) توكولالدبلوماسية والبرو(العادة فقد عرف الدبلوماسية من خالل كتابه أما الدكتور سموحي فوق 
، والسهر على أن تكون جنبيةية مصالح البالد لدى الحكومات األ، ورعافن تمثيل الحكومة"بأنها 

ات ، وإدارة األعمال الدولية لتوجيه المفاوضمصونة كرامتها محترمة في الخارج حقوق البالد
لعالقات الدولية ، والسعي لتطبيق القانون في اللتعليمات المرسومة امراحلها وفق، ومتابعة السياسية

  ".ساس التعامل مع الشعوبأالقانونية  ئكي تصبح المباد
  

وعة من القواعد واألعراف مجم نهاأب) "الدبلوماسية الحديثة(في كتابه  كما عرف الدبلوماسية 
، واألصول الواجب ئمة بين الدول والمنظمات الدوليةالدولية التي تهتم بتنظيم العالقات القا والمبادئ

، وفن إجراء باينةوالتوفيق بين مصالح الدول المت ا في تطبيق أحكام القانون الدولي،إتباعه
   4." تفاقيات والمعاهدات ، وعقد االات والمؤتمرات الدوليةجتماعالمفاوضات واال

  
علم  فهي ،شتمل عليه من عناصربما تمفهوم الدبلوماسية ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تحديد 

للتوفيق بين  تعامل مع القضايا الثنائية والدوليةوهي فن ال. وفن وإدارة وتنفيذ السياسة الخارجية
دارة في إ ثم استعمال الذكاء والكياسة ومن، والتفاوض لتحقيق األهداف المشتركةالمتناقضات 

جراء تصال بين الحكومات، وفن إ، باإلضافة إلى أنها عملية االيةالعالقات الرسمية الدول شؤون
  5.جتماعات والمؤتمرات الدوليةواالالمفاوضات 

 
  
  
  

                                                   
3
 .  71- .70: ، ص1997، بيروت المركز الثقافي العربي الدبلوماسية، النظرية والممارسة ،محمود خلف. 

 . 2: ص سموحي فوق العادة، مصدر سبق ذكره. 4

  15-14: ، ص2009اريخها أنواعها قوانينها الدبلوماسية ت: سعيد محمد أبو عباه. 5
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مراحل تطور الدبلوماسية:  اثاني : - 

التقليدية امتدت ماسية ، فالدبلول عبر العصور التاريخية المختلفةمرت الدبلوماسية بعدد من المراح
ب العالمية ، والدبلوماسية المعاصرة امتدت من الحرلى الحرب العالمية األولىمن عصر اإلغريق إ
و بآخر بتطور حاجات الجماعات اإلنسانية بط تطور الدبلوماسية بشكل أوارت ،األولى إلى يومنا هذا

  .عيها لتنظيم العالقات فيما بينهاالمختلفة في س
 

   ، والعمل الدبلوماسي مم في تطوير الدبلوماسيةعات البشرية والمجتمعات واألالتجموقد ساهمت 
إلى عالقات تجارية  والتي تطورت. ولىلعالقة بين القبائل في العصور األتصال والضرورات اال
فالقبائل البدائية كانت تتعايش في أجواء تسودها الصراعات والتناحر خاصة تجاه  ،وعقد تحالفات

، حيث ساهمت بعض الحضارات أكثر من غيرها في هذا الغريبة والدخيلة على مناطقهاات الفئ
حاجتهم للعمل الدبلوماسي كانت ، مدن تربطها مصالح مشتركة، فاإلغريق الذين عاشوا في طورالت

، ، كمعاهدات الصداقة وحسن الجوار وإنهاء الحروب وغيرهامعاهداتالضرورة من أجل عقد 
ورثت الحضارات التي جاءت بعدها أصول مفهوم وتنظيم أن هذه الحضارة قد أالتاريخ على  ويدل

  6.الدبلوماسية
  

 يضا فقد قدموا تراثاً، وأماسية من الناحية النظريةأما الرومان فقد كان لهم الفضل في تطور الدبلو
فوظات المدربين نساني في مجال الثقافة والقانون وذلك من خالل إنشاء أمناء المحللتقدم اإل غنياً

، وعلى قدر ما نجح الرومان في خلق تراث ثقافي وقانوني تفاقات الدوليةلترتيب ودراسة اال
  7.وعسكري، فقد أخفقوا نوعا ما في ترك نفس األثر في تكوين الفن الدبلوماسي

  
ب بتكوين اهتم العر ، فقدالقدمكانوا من بين األقوام التي مارست مظاهر الدبلوماسية منذ فما العرب أ

سالم دور هام في تطور ولإل. كانوا أهل الرسالة والسفارةالسفارات إلى األقاليم المجاورة و
قدمه المسلمون منذ عهد الرسول عليه الصالة والسالم ومن بعده الخلفاء  الدبلوماسية من خالل ما

                                                   
 32- 30: ص ذكره، سبق مصدر: خلف محمود 6

- 101: ص 1961العربي الفكر دار القاهرة، قواعدها، وتقنين الدبلوماسية تطور في االول الكتاب الدبلوماسية، النظم فودة، الدين عز 7
102 . 
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مما تطلب قيام  8ضة، وكانت السفارات عند العرب تقوم في العادة بمهمة التهنئة أو المفاوالراشدين
 9وضات وعقد المعاهدات التجارية وتبادل األسرى وتقصي المعلومات عن الدولااالتصاالت والمف
سالم وهذه ملتزمة ورسالتها جزء من رسالة اإلسالمية بأنها دبلوماسية لوماسية اإلفقد تميزت الدب

  10.الراشدينوعهد الخلفاء صلى اهللا عليه وسلم حقيقة قائمة منذ عهد الرسول 
  

عراف، في مجال إرساء التقاليد واأل كبيراً الدبلوماسية منذ عصر النهضة تطوراًلقد شهدت 
خارجية يرتبط يتعلق بالسياسة ال ، إذ كانت الدبلوماسية وكل ماأصبحت الدبلوماسية دائمة ومستقرةو

س على ، انعكدوراًيطالية كان للدبلوماسية اإل و 11خالل فترة القرون الوسطى بالحاكم ومساعديه
ن الدويالت في ماهية العالقات التي نشأت بيوقتصادية جتماعية واالتطور األوضاع السياسية واال

وبعد ذلك ازدهرت دبلوماسية  12لى أساس المساواة في السيادة واالستقاللاإليطالية التي قامت ع
كة، م أكثر السفراء حنحيث وصف سفراء البندقية بأنه ،البندقية حتى منتصف القرن الثامن عشر

دقيقا يتميز بحسن  دبلوماسياً ت البندقية جهازاًإذ أنشأ 13حداث،ورؤية وإحاطة بالمعلومات واأل
التنظيم والدقة في جمع المعلومات وحفظ الوثائق وتصنيفها وحسن إعداد التقارير والرسائل 

  14. ومدة خدمتهمووضعت اللوائح والضوابط التي تحكم تعيين السفراء ومراقبة تصرفاتهم 

  
سيس ، حيث قامت بتأالنظرية والممارسةعلى صعيد  تأثيراًكان لها فقد ما الدبلوماسية الفرنسية  أ

إقامة شراف على جية بهدف تتبع سير المفاوضات واإلأول جهاز مركزي دائم لرسم السياسة الخار
ويمكن القول أن النموذج الفرنسي ترك بصمات مهمة على ، خرىعالقات مستقرة مع الدول األ

                                                   
 40:ص: 1985 الفرزدق، مطابع الرياض، ومستقبلها، وحاضرها ماضيها الدبلوماسية، بركات، جمال 8

 .51:ص ،1966 شفيق، مطبعة بغداد المفاوضة، فن في الوجيز شاوي، ال هشام  9

 . 53-52: ص ،2000 االولى الطبعة عمان، الرأي، مكتبة العصر، وقضايا االسالم التميمي، الخطيب الدين عز 10

: 1990 للماليين العلم دار بيروت، الدبلوماسية، واالمتيازات الحصانات ونظام وتطورها نشأتها الدبلوماسية، الشامي، حسين علي 11
 .92:ص

 .74: ص ،1972 المصرية االنجلو مكتبة:  القاهرة دبلوماسية، دراسات" ترجمة: الزقزوقي مختار محمد 12

 .73: ص ،1973 المصرية، االنجلو مكتبة القاهرة، الدبوماسي، النهج تطور نيكلسون، هارلود 13

 االمارات مركز ظبي، أبو العربي، العبد: الحديث واالتصاالت االعالمي الواقع ظل في الدبوماسية مستقبل صادق، بدوي حيدر 14
 14:ص ،1996االستراتيجية، والبحوث للدراسات
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ب عليه ، ومن أهمها التعليمات المكتوبة التي كان يزود بها السفير قبل سفره والتي يجالدبلوماسية
 15.ليهاياة السياسية في الدولة الموفدة إع نواحي الحيتسمت بالشمول واإلحاطة بجماوالتي  ،تباعهاا
 

، حيث بدأت وروباأكان مع ظهور الدولة القومية في  تاريخ الدبلوماسيةولكن التطور األبرز في 
شكل أكثر تكامالً مثل بدء تطبيق نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم ودبلوماسية  لىإالدبلوماسية تتطور 

، ومع التطور المتسارع الذي شهده العالم بعد الحرب رات ودبلوماسية المنظمات الدوليةالمؤتم
، ظهرت المنظمات الدولية التي تتشكل من مجموعة من البعثات الدائمة األولى والثانيةمية العال

  16.للدول التي تمثلها وتدافع عن مصالحها
نا، ، والتي بلغت ذروتها بعد مؤتمر فييتنظيم العالقات الدولية وتقنينهاكما ترافق ذلك كله مع عملية 

عمل الدبلوماسي مثل الحصانات والمتعلقة بال 1961 تفاقية فيينا لعامامن  47وما نصت عليه المادة 
يضاً إقامة عالقات دبلوماسية وتبادل البعثات بين الدول، وتغيير مستوى التمثيل أمتيازات وواال

للمصالح المشتركة التي  ، وفقاًى قائم باألعمال إلى مستوى سفارةالدبلوماسي من مفوضية أو مستو
  17.تستفيد منها جميع الدول، وتعمل على توثيق العالقات، وحل الخالفات فيما بينها بالطرق السلمية

  
  :اسها على الدبلوماسية الفلسطينيةالحرب الباردة وانعك

  
االتحاد لقد نشأت الحرب الباردة نتيجة التنافس الحاد الذي كان قائما بين المعسكر االشتراكي بقيادة 

مريكية في الفترة الممتدة من نهاية ت المتحدة األسمالي بقيادة الوالياأيتي والمعسكر الغربي الريالسوف
لى إعشرين، وقد سعى كل من المعسكرين الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الثمانينيات من القرن ال

  .خرنبه ومد نفوذه على حساب الطرف اآللى جاإاستقطاب دول العالم 

خاصة  دينيمن هذه التجاذبات بين القطبين الوحلحرب اخالل  وقد استفادت الدبلوماسية الفلسطينية
ف بعد تولي جيمي .ت.وقد ظهرت فرصة رئيسية أمام م .1983 - 1973في األعوام ما بين 

، وترافق ذلك مع عملية إحياء التضامن 1977كارتر اإلدارة األمريكية في كانون ثاني يناير عام 

                                                   
 .98:ص سابق، مرجع الشامي، حسين علي 15

16
 .1:، مرجع سابق صهشام ال شاوي 

 .27: ، مرجع سابق صسموحي فوق العادة 17
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وإن كان غير فيما ابتدأ حوار جوهري، . السوفييتي_ العربي الجارية ومع التشاور األمريكي 
" أو بطرق أخرى" فلسطيني ضمن إطار األردن" وطن"دعا كارتر إنشاء ، مباشر، بواسطة مصر

 بالحاجة إلى وطن للفلسطينيين البد من التفاوض"زارة الخارجية األمريكية الحقا بينما اعترفت و
االعتراف  ف. ت. وقد طلبت الواليات المتحدة من م. 18"طبيعته الدقيقة بين األطراف حول

، وأظهرت المنظمة كأساس للمفاوضات 338و  242م بإسرائيل والقبول بقرارات األمم المتحدة رق
   19.استعدادها للتحرك بعض الشيء نحو تلبية هذه الشروط

ة فلسطينية وعدم مصغر" دولة"ئيل على عدم قيام رار إسراصإجه هذا الحوار بعوائق كان أحدها وو
ومة قومية يمينية حكانتخاب  أدىولقد  20"ف .ت.مع المنظمة اإلرهابية المسماة م"إجراء محادثات 

لتقدم في هذا المجال أقل مايو إلى جعل عملية ا \الليكود مناحيم بيغن في أيار  برئاسة زعيم حزب
تين ، وجعل هاتين الدولبات المصرية والسورية بشكل أساسي، وأدى كذلك إلى تغيير الحسااحتماال

قد . ف.ت.، األمر الذي كان له أثار سلبية على دبلوماسية مفي طريقين متباعدين مرة أخرى
، ن العراق وليبيا اللذين يدعمانهاومن كل م" الرافضة "ضة شديدة من الفصائل الفدائية واجهت معار

يتي المتزايد وقد دل على ذلك انتقاد اليساريين يط السوفضغولكن الذي كان يثير القلق هو ال
تصاالت التي تجريها مع الواليات المتحدة لال. ف.ت.تي لـ ميوالمدعومين من قبل االتحاد السوفي

وكذلك الدعوة التي وجهت للزعيم الرافض أحمد جبريل لزيارة موسكو " الرجعية " والدول العربية 
تية إلى يلى الرسائل األربعة غير المسبوقة الموجهة من القيادة السوفيإة ضافيوليو ، باإل \في تموز 

سبتمبر كررت  \أيلول  ، وفي الثالث عشر منبآياسر عرفات خالل عشرة أيام فقط في شهر 
الفلسطينيين يجب أن يشتركوا في عملية السالم وأن ممثليهم سيكونون "مريكية قولها بأن اإلدارة األ

، وقد 21مريكية على قبول الشروط األولكن عرفات لم يكن قادرا " في جنيف لحل المسألة الفلسطينية
تي المشترك في األول من تشرين يالسوفي –تالشت كل اآلمال التي انبثقت عن البيان األمريكي 

، عندما أجبر الضغط اإلسرائيلي كارتر على التراجع وعندما قام 1977عام  اكتوبر \األول 

                                                   
 الفلسطينية العربية الوثائق في نشرت وقد بيروت، الفلسطينية، الدراسات بمؤسسة خاصة أوراق في محفوظة حواتمه مع مقابلة نص 18

 .1978 ديسمبر/  أول كانون 15السفير، في محسن زهير الصاعقة زعيم مع ومقابلة ،311ص ،1977

 17: ص 1977 إبريل/  نيسان ،56 عدد فلسطينية، شؤون 19

 Arab Report & Record ,11 April 1979 في ذكر 20

 .1979 إبريل/  نيسان 22 المستقبل، في عرفات مع مقابلة 21
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على زيارة القدس لصنع سابيع وذلك بإعالنه عن عزمه أ عدة السادات بقلب كل الحسابات بعد
  .سرائيلإالسالم مع 

اإلسرائيلية خالل األشهر الست عشر  –ولقد أظهر النهج الذي اتخذته محادثات السالم المصرية 
العالقة التكافلية بين التأثير السياسي لليسار الفلسطيني واالستقطاب في  التالية الدروس المتبقية مبيناً

، الثانية تية في مرحلة االنزالق نحو الحرب الباردةيالعربية ، واألولويات السوفي –العالقات العربية 
دا إلحياء الحوار مع ا جهور، ولم يدخالمقربون بفقدان القناة المصرية لم يرغب عرفات ورفاقه

الجناح اليميني "اليسار الفلسطيني كان قد اتهم  متحدة خالل هذه الفترة وبعدها، غير أنالواليات ال
في " األمريكية –السعودية  –الخضوع للمخططات المصرية "  بـ. ت.م.في قيادة ف" الوسطي
فقد قال صالح خلف، عضو . تية يي، مما حمل فتح على اللجوء إلى الورقة السوفسبتمبر/ أيلول 

يتي يإننا نعتبر االتحاد السوف" 1978يناير / خر من كانون ثاني ، في وقت متأاللجنة المركزية لفتح
 نيفيبريجمارس بزيارة موسكو للقاء / ذار آوقد قام عرفات في . "في العالممن أكبر أصدقائنا 

  22. ة متزايدة عسكريمساعدة  بوطل
 السوفييتي من محافظة عرفات على الحوار السري مع مصر في هذه الفترة وضمنياًفإن االستياء 

يتي ، وذلك عندما انضم حلفاء االتحاد السوفيمايو/ ة، قد بدا واضحا في أيار مع الواليات المتحد
. ت.م.تهم فيها قيادة فون إلى تنظيمات الرفض وألول مرة في إصدار مذكرة مشتركة تالفلسطيني
دعومة من اإلتحاد وقد صدر عن التنظيمات الم. "صول على مقعد في القطار األمريكيالح"بمحاولة 

مثيل لقيادة فتح ، انتقاد عام لم يسبق له ها األحزاب الشيوعية المعترف بها، بما فيالسوفييتي أيضا
كامب  وقد أدت اتفاقيات. ءات صارمة ضد اليساريين المنشقينحقة بعد اتخاذها إجرافي األسابيع الال

من اإلدارة  فقد استفسر عرفات سراً. ف.ت.سبتمبر إلى تعميق معضلة م/ ديفيد الموقعة في أيلول 
في الضفة الغربية وغزة في اتفاقيات كامب األمريكية عما إذا كان مخطط الحكم الذاتي الفلسطيني 

كان ال بد من اإلقالع مل في إنقاذ الخيار الدبلوماسي أ، ولكن أي مجاال لمحادثات أخرى ديفيد يقدم
أكتوبر اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح خطوة ال سابق لها / ففي الرابع من تشرين أول . عنه 

وقد انضمت . "تييوفي مقدمتها االتحاد السوفي"حلف وثيق مع الدول االشتراكية  في الدعوة إلى
لواليات المتحدة بأنها عدو إلى سوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي في بيان يصف ا. ف.ت.م

                                                   
 اوراق ،16 عدد االقتصادي، صامد سلسلة الكرمل، دار: عمان مبادرات لثالث نقدية قراءة الحسن، خالد ف،.ت.م قيادة موقف وحول 22

 .1981 ،3 عدد سياسية
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إلى لقد حول عرفات الوضع . شتراكيةمع االتحاد السوفيتي والبدالن االويدعو إلى عالقات أعمق 
ف كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين خالل .ت.يتي كامل بـ ميمكسب بالحصول على اعتراف سوف

  . في نهاية الشهر نيفيبرجاجتماع مع 
، إال أن اإلتحاد السوفييتي وحلفائه العربذلك في العالقات مع ف بالمضي أكثر من .ت.لم ترغب م

معسكر  إلى قد انقسمت عملياً) العربية(دول المواجهة "دت بشدة على أن المعارضة الفلسطينية أك
 فقد وضعت. ف.ت.صمود الذي تمثله سوريا والعراق وم، ومعسكر الاالستسالم الذي تمثله مصر

لإلعالن عن ميثاق قومي مشترك وسياسة منسقة مع  سوريا والعراق خصومتهما المريرة جانباً
ومع أنه قد نجح في . كما فعلت ليبيا أيضاً. ف.ت.في م تياًيا والتنظيمات المدعومة سوفيمحلفائه

ي ر االشتراكن التضامن مع المعسكي الفلسطيني يقتصر على التعبير عالسابق بجعل المجلس الوطن
لم . ف.ت.، إال أن التيار الرئيسي في قيادة مالفلسطيني –تي يوالتعاون السوفي والثناء على الصداقة

تي يعلى الحيلولة دون إعالن صريح للتحالف مع الدول االشتراكية بزعامة االتحاد السوفي يعد قادراً
تر بمحاولة أخيرة م كارمارس قا/ذار آوفي الثالث والعشرين من . 1979 يناير/ في كانون ثاني 

ا إذا ما قبلت بقرار ، إلى العملية السلمية وذلك بتكرار عرضه بالبدء بحوار رسمي معهف.ت.لجر م
، وبعد ثالثة أيام اشرف يستطع ذلك، ولكن عرفات لم ، ولو بتحفظات)242(من رقم مجلس األ

هدد عرفات وقد /  كارتر في واشنطن على توقيع السادات وبيغن على معاهدة السالم بين بلديهما
، وكرر الحديث عن أهمية العالقات الواليات المتحدة" بقطع أيدي"وبطريقة غير معهودة له، 

، فعل مستشاره السياسي هاني الحسن ، كمايتي وأطلق تهديدات مبطنةيالخاصة مع االتحاد السوف
وهكذا زالت  ،فطية من الخليجضد المصالح األمريكية في المنطقة بما في ذلك اإلمدادات الن

باالحتفاظ بقناة اتصال  ف واصلت األمل بإحياء الحوار واستمرت فعالً.ت.، غير أن قيادة مرصةالف
ذلك تراجعت عن االصطفاف  بموازاة. 1982 – 1981صغيرة مع إدارة ريغان في الفترة ما بين 

، فبراير شباطة في جلسة المجلس الوطني في ، قاصرة الدعوتييلى جانب االتحاد السوفيإالصريح 
في كل " تي والقوى الديمقراطية والتقدميةييمع اإلتحاد السوف"الصداقة والتعاون "على  1981م عا

  23" .مكان
جية الدبلوماسية لـ ستراتيعن عقبات كبيرة في طريق اإل 1982 لقد كشف سير األحداث حتى عام

كز على عمل متوازن تبقى فيه ، أن استغالل للعالقات مع العمالقين كان يجب أن يرتأولها. ف.ت.م
                                                   

 .1981 سنة 187 -186: ص ، فلسطينية شؤون الفلسطيني، الوطني المجلس بيان نص 23
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أن تلعب سياسة الحرب الباردة بالطريقة . ف.ت.، فلم يكن بإمكان معلى مسافة معينة من كل منهما
التي لعبها الملك األردني حسين أو الرئيس المصري اللذان قدما نفسيهما كحليفين للواليات المتحدة 

ستغل االتحاد امعادين للشيوعية وال بالطريقة التي لعبها الرئيس السوري حافظ األسد الذي 
ف كانت .ت.، أنه على الرغم من أن موثاني العقبات. لدى الواليات المتحدة لكسب نفوذ السوفييتي

سرائيل، إلرغبة في تسوية متفاوض عليها مع يتي حول ايمتفقة مع الواليات المتحدة واإلتحاد السوف
سة المتعارضة التي يريدها كل رضها المتطلبات السيالم تستطع أن تحل المشكلة التي تفال أنها إ

كأساس للمفاوضات وعلى  242ف لقرار .ت.أصرت الواليات المتحدة على قبول م، فقد طرف
على االحتفاظ  ظمة بزعامة فتح أصر بنفس المقداراعترافها بإسرائيل ولكن التيار الرئيسي في المن
وربما كان مستعدا للتخلي . وضاتلى طاولة المفاإبما يعتبره أوراق مساومة كبيرة حتى الوصول 

اق مقابل التزام ثابت بوضع الدولة الفلسطينية على جدول أعمال المفاوضات ولكن عن هذه األور
لى المعسكر األمريكي لجهة ردود الفعل إتكاليف االنتقال  لتزام ستكونفي غياب مثل هذا اال

سالم ، ولم تتكرر مثل هذه الفرصة حتى انعقاد مؤتمر الة والعربية والسوفيتية عالية جداالفلسطيني
  24.يتي يتحاد السوفشية التفكك الرسمي لإلع 1991كتوبر عام أ/ د في تشرين األول في مدري

  

 :أنواع الدبلوماسية: اًثالث

) مملح بين األالمصانمو روح (سية بعوامل عديدة منها القرن العشرين تأثرت الدبلوما مع بداية
الدول، كما أن بروز ، مما زاد من حركة التواصل بين والمواصالتتصال وازدهار وسائل اال

اخلية ظاهرة الرأي العام  بفضل تطور الطباعة ومن ثم الصحافة  ساهم في تشكيل السياسة الد
داء الدبلوماسي، حيث مزيدا من العلنية والشعبية في األ، مما أتاح بيةوورراطية األوالخارجية للديمق

 :ا يليجمالها كملدبلوماسية الحديثة العديد من األشكال يكمن إتخذت اا

 على وانتشاراً شيوعاً وأكثرها الدبلوماسية أنواع أقدم تعتبر :)التقليدية( الثنائية الدبلوماسية ••••
 أجل من دولتين بين الثنائي التمثيل أساس على لوماسيةالدب ممارسة في وتتمثل الدولية، الساحة
 الثنائية، الدبلوماسية أشكال من العديد وهناك بينهما، القائمة المنازعات تسوية أو العالقات تقوية

                                                   
 .1975 ستمبر/  ايلول في اسرائيل مع سري بروتوكول في االمريكية الشروط صياغة تمت 24
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 واالجتماعات دولتين، رئيسي بين القمة ودبلوماسية قت،ؤمال أو الدائم النسبي التمثيل: مثل
 للدول السيادة مظاهر أبرز من واحدة الثنائية الدبلوماسية ممارسة تعتبر حيث الوزارية، الثنائية

 عترافاال على الحصول إلى تسعى فأنها ا،استقالله على دولة يأ حصول فبمجرد الحديثة،
 خالل من وذلك األخرى، الدول مع الثنائية الدبلوماسية العالقات بناء في وتتوسع ،الخارجي

 25.الدولي القانون وقواعد وفق بعوثينالم وقبول إرسال
  

 مرة ألول ظهر الذي التعريف ذلك عند العامة الدبلوماسية معنى يقف لم :امةالع الدبلوماسية ••••
 الحرب أثناء الماضي القرن من الستينيات واسطأ في إدموندغوليون األمريكي لسفيرا قبل من

 السياسات تشكيل على العامة المواقف تأثير تتناول نظره وجهة من العامة فالدبلوماسية الباردة،
 وغرس التقليدية الدبلوماسية نطاق خلف الدولية العالقات أبعاد وتشمل وتنفيذها، الخارجية
 لخاصةا المجموعات مع والتفاعل أخرى، بلدان في العام الرأي في الحكومات جانب من األفكار

 السياسة على وأثرها الخارجية الشؤون عن واإلفصاح خر،آ مع ما بلد في المصالح ذات
 . االتصال وسائل ومع أجانب ومراسلين دبلوماسيين بين والتواصل العامة،

 
 الحديث، العولمة عصر في المفضلة الثورية داةباأل تكون ما أشبه العامة لوماسيةالدبف

 التوالي على تطبق أن يجب أساسية قضاياب تتمثل العامة للدبلوماسية اإلستراتيجية والسياسات
 بين من األهم تعد التي التوطيد سياسة وهي أهدافه، الدبلوماسية من النوع هذا يحقق حتى

 الوصول محاولة وهو ختراقاالو اآلخرين، أفكار احتواء ويعنى واالحتواء خرىاأل السياسات
 وحتى واالقتصاد فكاراأل في التوسع بها والمقصود التوسع وسياسة مستهدفة، معينة شريحة إلى
 من. خرياتاأل بين من طموحا كثراأل وهي التحول سياسة ثم من والثقافي، السياسي الجو في
  26.المدى بعيدة كأداة ترى أن يجب مةالعا الدبلوماسية أن البعض يعتقد هنا

، حيث تكمن أهمية والًأيا ووجهة النظر للشعب الفلسطيني هناك حاجة ملحة لتوضيح رؤكانت  
، وأن لديه إمكانات للتعريف بقضيته الشعب الفلسطيني  بقضيته وحقوقه ذلك في ضرورة توعية

، وتكمن أهمية ذلـك  والصديقةاإلسالمية  و، وللشعوب العربية تقليديه والترويج لها بطرق غير

                                                   
 66: ، ص2000أحمد إبراهيم محمود، الدبلوماسية، القاهرة  25

 12-11: ، ص2011دالل باجس، الدبلوماسية العامة  الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية،  26
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فلسـطينية ذات الهويـة   ، هما العمقان الطبيعيان للقضية السالميةأن األمة العربية واإل في حقيقة
ـ الدبلوماسـية  باالسـتعانة،   لك عبرذويتم . اإلسالميةو العربية لدبلوماسـية  قرانهـا با إو ةالعام

  .الفلسطينية التقليدية

بالقضـية   ية إلى تعميم ونشـر الرؤيـا الخاصـة   الفلسطين  تهدف الدبلوماسية العامة ومن ثم   
ليس فقط باسـتخدام أسـاليب الدعايـة واإلعـالن     و ،خرىأفلسطينية وما يتصل بها من قضايا ال

وإنما بالتواصل متعدد القنوات بين مختلف المؤسسـات والهيئـات والنقابـات    والعالقات العامة، 
  27. واألحزاب، مع مثيالتها لدى دول العالم 

ي، وذلك من خالل التأثير في المجتمع الدولفي صبح للدبلوماسية العامة الفلسطينية فعالية ألقد      
، وأصـبحت  مصدر الهام لكل الشـعوب و، اجل الحرية والعدالة واالستقالل ، منالنضال المستمر

  .، رمزا لالحتجاج ومقاومة الظلم في العالم اجمع)ةالحط(الكوفية الفلسطينية 

، مثـل  يعرفها ويردد مقوالتهـا ومواقفهـا   رزت شخصيات ورموز فلسطينية أضحى العالمكما ب  
فدوى طوقان، وغيرهم كثير من المثقفين والشعراء  ادوارد سعيد ومحمود درويش وغسان كنفاني و

  28.واألكاديميين واألدباء والسياسيين

  
 تزايد مع وليالد الواقع حيز إلى البرلمانية الدبلوماسية ظهرت لقد: البرلمانية الدبلوماسية ••••

 كافة على التشريعية السلطة رقابة تدعيم ومع العام، الرأي تجاه وليتهابمسؤ الحكومات إحساس
 كفاءة في التحسن مع وأيضا نفسه، الخارجية السياسة قطاع ذلك في بما التنفيذية السلطة أعمال

 الذي النحو على ومفتوحة علنية أصبحت الدبلوماسية نأ عنه نتج مما الدولي، تصالاال عمليات
 .إليه شارةاإل سلفت
  
 السلطة على الرقابة مهمة يتعدى الخارجية السياسة في اًمباشر اًدور لبرلماناتل صبحألقد 

 طابع تذا دولية هيئات نشاءإ وعبر البرلمانية والزيارات وفودال تبادل عبر وذلك نفيذيةتال

                                                   
 125: ص ،2003 والتوزيع للنشر اسامة دار – عمان" الجديد العالمي والنظام الدبلوماسية العولمة" الهاشمي مجد  27

 .2010 يونيو 14 االثنين. القدس جريدة 28
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البرلمان و وروبياألوالبرلمان  الدولي برلمانال مثل قليميوإ دولي مستوى على برلماني
 29.العربي

 
 الدبلوماسية أنماط من وفريدا خاصاً نمطاً الشمولية الدبلوماسية تمثل: الشمولية الدبلوماسية ••••

 في الشمولي الحكم نظم طبقتها التي الممارسات صميم من خصائصها انبثقت وقد الدولية،
 نفوذها بسط لأج نم والدعائية العسكرية الوسائل كافة استخدمت إذ العالم، من مختلفة مناطق
 حيث من وشامالً جذرياً اختالفاً تختلف جعلتها وبصورة والتأثير، الضغط في فعال كسالح
 الشمولية الدبلوماسية فأن هنا ومن راطية،الديمق الدبلوماسية عن ووسائلها واتجاهاتها أهدافها
 أن حظويال واالستقرار، السلم ظروف في وليس والتوتر، الصراع ظروف في وتنجح تنتعش

) الدولية الدعاية( أسلوب مامثل استخد خصومها لىإ وجههاي أسلوب لها الشمولية الدبلوماسية
 .الديمقراطية ضد معركتها فيالدول الشمولية  بها تحارب التي النفسية األسلحة أقوى باعتبارها

 
 فيما والحكومات الدول رؤساء يعقدها التي الدبلوماسية المؤتمرات تلك هي: القمة دبلوماسية ••••

 التي االتفاقات بعض عقد أو المهمة السياسية القرارات بعض إلى فيها يتوصلون والتي بينهم،
 في شاع قد الدبلوماسي التعامل من النمط هذا أن من الرغم وعلى الوطنية، مصالحهم تخدم

 أزمة في االنفراج اتعالم من بارزة عالمة معها اعتبر التي وبالدرجة خيرة،األ السنوات
 أن إال والمواجهة، الحافة سياسات محل والتشاور التفاوض مبدأ وحلول ة،البارد الحرب

 وماسيةلبالدب تعرف كانت إذ الدولية الدبلوماسية تاريخ في الجديد باألمر ليست القمة دبلوماسية
 30.الشخصية

 
 في الوقائية بالدبلوماسية يعرف ما ظهور يرتبط )المانعة الدبلوماسية( أو الوقائية الدبلوماسية ••••

 – 1953( المتحدة لألمم األسبق السكرتير ،)همرشولد داج(ـب المعاصرة الدولية العالقات
 مماأل تدخلت عندما ،1956 عام السويس أزمة خالل لها عملي تطبيق أول جاء وقد) 1961
 ووضع المتحاربين بين االشتباك لفض المحدودة، الدولية العسكرية التدابير ببعض المتحدة

                                                   
29
 .وما بعدها 393، ص 1991مكتبة األكاديمية ، القاهرة ، الت السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد، العالقا  

   56، ص 2009الدبلوماسية تاريخها أنواعها قوانينها : سعيد محمد أبو عباه 30
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 الطبيعي، نصابها لىإ موراأل السترجاع تمهيدا الفعال، التنفيذ موضع النار إطالق وقف ترتيبات
 المشابهة المواقف من عدد في طبقت التي الجماعية التدابير وهذه الناشئة، األزمة وتسوية
 الدبلوماسية أهمية إن: همرشولد ويقول. السالم حفظ ملياتبع الوقت ذلك منذ تعرف أصبحت
 فراغ لوجود كنتيجة الصراع افيه ينفجر التي المواقف في خاص بشكل تتمثل المانعة أو الوقائية

 مسؤولية تكون هنا ومن الكبرى، الدولية الكتل بين تقع التي المنحازة غير المناطق يف قوي
 المؤثر الوجود خالل من الفراغ ذلك لءم محاولة ساسيةاأل ووظيفتها الوقائية لدبلوماسيةا

 بوسائلها ذلك تفعل أن الكبرى القوىعلى  الفرصة تفوت لكي وذلك لمية،العا للمنظمة والفعال
 ستقرارواال للسلم النهاية في المضادة علالف ردود من سلسلة إلى تقود أن البد التي الخاصة
 ملء يتسنى حتى أي مؤقت، أساس على المتحدة األمم جانب من ذلك يتم أن ويمكن، الدوليين

 الدول رادةإ من تنبثق التي المبادرات أو تفاقاتاال خالل ومن الطبيعية، بالوسائل الفراغ ذلك
 31. مباشرة بها المعنية

 

 أن ذلك ، الدولي تصالاال أساليب بين الشعبية دبلوماسيةال أساليب تقع :الشعبية الدبلوماسية ••••
 الدبلوماسية البعض ويعرف الدبلوماسيون، بها يقوم التي المفاوضات يشمل الدولي تصالاال

 مباشرة صفةب تؤثر أن والجماعات فراداأل أو الحكومات هاب تستطيع التي الطرق بأنها الشعبية
 على ووزن ثقل التأثير لهذا يكون بحيث العامة، راءواآل تجاهاتالا على مباشرة غير أو

 مختلف على تركز الشعبية فالدبلوماسية الخارجي، المجال في الدولة تتخذها التي القرارات
 دولة من بفرد معينة دولة من فرد أو بجماعة جماعة التقاء أي واللقاءات، تصالاال أشكال
 العالقات من جزء تكون أن ويمكن مشتركة، إذاعية برامج أو بصحافة صحافة أو أخرى

 جديد أسلوب وهي ،عالميةواإل الثقافية البرامج ضمن وتدخل والدول، الشعوب بين االجتماعية
 32.السياسي للعمل

  

  

   

                                                   
 57: المصادر نفسه ص  31

March/April 2002, p. 85 32 . David Hoffman, ‘Beyond Public Diplomacy’, Foreign Affairs, vol. 81, no. 2, 
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 :دوات الدبلوماسيةاأل: اًرابع

 :دوات لتحقيق أهدافها وذلك على النحو التاليتستخدم الدبلوماسية العديد من األ
 

الدولي وتتعدد هذه مل السياسي دوات مهمة في التعاقتصادية أتعد األدوات اال: دوات االقتصاديةاأل
دوات في تأثيرها على شكل روابط التبادل التجاري بين الدول وما يحكمها من سياسات تتعلق األ

كما  ، جراءات وقائية مانعة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثلرائب الجمركية إما كإبالرسوم والض
ملة الضريبية لمصلحة بعض الدول تأخذ الدولة بمبدأ الرسوم التفضيلية التي تعني التمييز في المعا

لى التعديل في الشروط التي تحكم باإلضافة إ. مصلحية أو سياسية خاصة معهالوجود روابط  نظراً
الي انتقال رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج، سواء بالتقيد أو باإلطالق، مما يترتب عليه بالت

ذلك من خالل استخدام المساعدات للدولة، وقتصادية الخارجية التعديل في هيكل العالقات اال
 .نواعها المختلفة المالية والتنموية والعسكرية والفنيةبأ
  
 وساعد الدولية الدبلوماسية أنماط من حديثة وسمة جديدا نمطا دواتاأل هذه تعد :الثقافية دواتاأل

 الثورة: مثل هرئيس عوامل عدة المعاصر الدولية العالقات في أهميتها وتأكيد بروزها على
 الفواصل انهيار من عليها ترتب ما بكل صالتاالمو وطرق تصالاال في الضخمة التكنولوجية

 من جديدة مستويات وتبلور عوب،والش الدول بين الماضي في باعدت التي والجغرافية المذهبية
  .المتبادل الدولي دراكاإل
 

 المجاالت مختلف في الدولي التعاون عالقات من واسعة شبكة إقامة في دواتاأل هذه وتستخدم
 يمكنها جديدة، ثقافية لسياسات عام إطار تصميم لىإ ضافةباإل ،والتكنولوجية والفنية والثقافية العلمية

 يماناإل القيم، هذه أمثلة ومن نسانية،اإل المجتمعات كل بها تدين التي ةساسياأل القيم عن التعبيرمن 
 33.العدوان ونبذ نسان،اإل بحقوق

 
 هو   الدبلوماسية دواتاأل من اآلخر الشكل أو النمط هذا يعد: الدبلوماسية زماتاأل أدوات

 النشاط وأ داةاأل الدبلوماسية من النوع بهذا صدويق   Crisis Diplomacy"األزمات دبلوماسية"
                                                   

 62: أحمد إبراهيم، محمود المصادر نفسه، ص 33
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 في هامة إدارة أصبحت الدولية األزمات وإدارة .طارئة دولية أزمة لحل يوجه الذي الدبلوماسي
 ألزمات باستمرار معرض المعاصر الدولي المجتمع أن ذلك. المعاصرة الدبلوماسية العالقات
 أو مقدرة ولعدم الدول بين واالقتصادية والسياسية، العقائدية، لالختالفات نتيجة مختلفة سياسية
 األزمات دواتأ جاءت لذا .لألزمات حد لوضع سكريةالع القوة استخدام في الدول رغبة

 الدبلوماسي المبعوث يمنح أن العادة وجرت. الدول بين للتوتر وكمخرج للحرب كبديل الدبلوماسية
 وأن السريع، الدبلوماسي التحرك من تمكنه واسعة صالحيات الدولية األزمات حل سيتولى الذي

 األزمة أو المشكلة أبعاد فهم على وقدرته الدولية المشاكل حل في خبرته اختياره في يراعى
 .المعنية

 
 النشاط في  مهمة داةأ تعد وهي Alliance Diplomacy: الدبلوماسية المحالفات دواتأ

 من النمط هذا ظهر ولقد .سياسية تكتالت أو عسكرية تحالفات إلنشاء يكرس الذي الدبلوماسي
 الطبيعة فرضت لقد. والتكتالت التحالفات نحو الدول اتجاه لزيادة نتيجة الدبلوماسية دواتاأل

 التكتالت أن كما.العسكرية التحالفات أهمية المعاصر الدولي المجتمع في القوة وصراع الفوضوية
. الدولي المجتمع في القوية والدول الدولية للمجموعات السياسي النفوذ لزيادة أداة أصبحت السياسية

 باهتمام حظيت فقد ونفوذها الدولة ألمن أهمية من السياسية والتكتالت العسكرية للتحالفات ولما
 . األخرى االهتمامات يفوق الدبلوماسي المجال في خاص

 
 األساسية الدبلوماسية دواتاأل ىإحد المسلحة القوات تعتبر:  القوة واستعراض العسكرية دواتاأل

 المسلحة القوات أن ورغم.الدبلوماسية لنجاح األساسية المقومات وإحدى الخارجية السياسة لتنفيذ
 الدولي المجتمع في استخدامها في مرغوب وغير بالدبلوماسية قورنت ما إذا التكاليف باهظة تعتبر

 المجتمع حكومات لدى بالغ باهتمام تحظى ذلك مع أنها إال الخارجية، األهداف لتحقيق كوسيلة
 التفاوض وأن الدبلوماسية لعمل ستقرارواال الثقة من خلفية تهيئ" عسكريةال األداة أن ذلك الدولي

 إعطاء عن تمتنع أن عسكرية قوة تسندها ال لدولة يمكن ال إذ سليمة، حكمة القوة مركز من
 ".تقاومها أن بوسعها ليس وتهديدات لضغوط تعرضت إذا الحيوية بمصالحها تضر تنازالت
 يأ التقليدي استخدامها إلى فباإلضافة. واحد مظهر من أكثر في تستخدم المسلحة والقوات
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 للضغط السلم وقت أيضاً المسلحة القوات تستخدم الهجوم، أو للدفاع الحرب وقت الفعلي االستخدام
 34.القومية المصالح وتحقيق األخرى األطراف رضوخ من عليهما يترتب وما والردع
  
 العالقات في السياسي بالجانب إللمامل  حاجة اكنن هفإ الدبلوماسي العمل دواتأ لتشعب ونظراً
 قتصاداال أصبح حيث اإلعالمية، والجوانب قتصاديةواال التجارية للعالقات شامل دراكإ و الدولية،
  .الدبلوماسي العمل جناحي واإلعالم

 
  :الوطني التحرر حركات و الدبلوماسية: اًخامس

  

 التحرر حركات مفهوم تحديد بداية يقتضي الوطني التحرر حركات دبلوماسية عن الحديث أن
 الرسمية عالقاتها خالل منالدبلوماسية  الوطني التحرر حركات وأدوات وسائل ثم ومن الوطني،

  .واالستقالل المصير تقرير لتحقيق سعيها طارإ في الدولية والمنظمات الدول مع
 

  :الوطني التحرر حركات مفهوم :والًأ
  

 لسيطرة خاضعاً شعباً تمثل سياسية وتجمعات تنظيمات عن عبارة الوطني التحرر حركات نإ
 التحرر حركات بروز على وساعد. الوطني ستقاللاال تحقيق إلى وتسعى أجنبية، أو استعمارية

 حركات فجاءت المصير، تقرير في الحق للشعوب ويشرع يدعم الذي المتحدة األمم ميثاق الوطني
 بإنشاء الحق، بهذا للمطالبة األولى، الخطوة يعد فيما الشعوب تلك عن منبثقة ككيانات التحرر
 تتمتع والتي 35المصير، بتقرير الشعب رغبة عن برسيع الذي الممثل أو السياسية المنظمة

 إلى مؤقت بشكل الحقوق واكتساب االلتزامات تحمل أهلية بمعنى ،االعتبارية القانونية بالشخصية
 المؤسسات هذه مسميات اختلفت وقد الدائمة، القانونية بالشخصية تتمتع التي الدولة إقامة حين

 والحكومة الوطني، التحرر وجيوش الشعبية، والجبهات الوطنية، الجبهات منها فعرف التمثيلية،
  .وغيرهاالسياسية  والحركات التحرير، ومنظمات نتقالية،اال أو المؤقتة الثورية

                                                   
34
وراة في الحقوق من جامعة رسالة دكت. مة االحتالل في العالقات الدوليةالتفرقة بين االرهاب الدولي ومقاو. 1999 .، حسنهيثم موسى 

 346: ص. عين شمس

35
 143:، صاالسوارمؤسسة  :عكا.االقانون الدولي العام . 2002عكاوي  ديب،  
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 مصير تقرير أجل من تكافح منظمة كيانات" عن عبارة هي الوطني التحرر حركات فإن وبذلك
 نم" كينونتها تستمد بذلك وهي ،36"عليه بسيادته ويطالب ترابه على يعيش والذي تمثله الذي الشعب
 عليه وتقوم تموينها منه تستمد لها حرماً المحيطة البالد ليمها أوقإ من عادة وتتخذ الجماهير تأييد

 حتاللاال إدارة تحدي على" جهودها وتركز لها، يالحيو المجال بالتالي ويعتبر ،"قواتها بتدريب
 لهذه تمييزاً التسمية هذه استعملت وقد ،37"منظمة حرب في حتاللاال جيوش هزيمة على وليس

 نفصالباال تطالب التي نفصاليةالا والمجموعات التمرد وحركات بيةهاراإل الجماعات عن الحركات
  38.ماأل الوطن أو الدولة عن
  

إفريقيا           لجنوب الوطني المؤتمر دةوال إلى الوطني التحرر حركات تاريخ" جوف أدمون" ويرجع
 باتجاه البعض ذهب وقد ،1934في عام  الجديد التونسي الدستوري حزبال إنشاء وإلى ،)1912(

" المقاومة" كـ مصيره، لتقرير الشعب كفاح عن تعبر التي المصطلحات من عدد بين التمييز
 تلك في فيرى بينها، التمييز عدم إلى خراآل البعض ذهب فيما التحرير، روبوح المسلح، والكفاح
  39.واحد لمعنى مرادفات المفاهيم

  
  : الوطني التحرر حركات عمل :ثانيا

 

 جانب إلى المصير، بتقرير للمطالبة وأداة تعبيراً المسلح الكفاح الوطني التحرر حركات انتهجت
 عتمادبا الهند في" الغاندي المنهج" ومثالها ودبلوماسية سلمية أساليب انتهجت التي التجارب بعض
 التجربة خبرته ما وكذلك االقتصادية، والمقاطعة المدني كالعصيان" ةالمدني المقاومة" من أشكال

 به يقوم عنيف، غير أو مسلح غير نشاط أي" المدنية بالمقاومة ويقصد إفريقيا، جنوب في التحررية
 للمقاومة األخرى األشكال ومن القائمة، للسلطة عصياناً جوهره في يمثل منه، جزء أو الشعب
 وأـ العنف سواء األسلوبين من أي اختيار ويخضع الموازية، والحكومة ،"التعاون عدم: ةالمدني

                                                   
االعالم الموحد بمنظمة التحرير : تونس. في االمم المتحدةنية حول فلسطين دراسات قانو 5: دولة فلسطين. 1989الحارثز، مزيودات  36

 11: ص. الفلسطينية

 125-124منشأة المعارف ص : االسكندرية. ، الغنيمي الوسيط في قاون السالم1993محمد طلعت، الغنيمي  37

 213-212: منشورات الحلبي الحقوقية ص: بيروت. 5ط . انون الدولي العامالق. 2004المجذوب  ،حمدم 38

الهيئة  ) القاهرة(دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي : الدولة الفلسطينية. 1992 .، حافظمحمد شوقي عبد العال  39
 125-1274: المصرية العامة للكتاب ص
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 والظروف الشعبية الثقافة ناحية خاصة حده، على صراع كل طبيعة لىإ السلمية، المقاومة
 تحقيق التحرر حركات من عدد استطاعت فمثال بالصراع، المحيطة أو المحلية سواء الجيوسياسية

 40."العنف انتهاج بدون المصير بتقرير أمانيها
  
 ،"مبدئياً" راًخيا ليس ةيفالعن وأ السلمية النضال أسلوبي من ألي الوطني التحرر حركات اختيار إن

 تنازل بينهما، المزاوجة أو خر،آ إلى أسلوب من نتقالاال يعني وال ،"بالتكتيك يتعلق" خيار هو وإنما
 أشكال لبعض كان التجارب بعض ففي ،"القوة" و" قوةالال"  بين خيار يشكل ال أنه إذ منهما، أي عن

 ليس منهما يأل االنحياز فإن كذلك المسلح، الكفاح ممارسة من أكبر وأثر قوة السلمي النضال
 وال الداخل، إلى الخارج من يفرض ال حيث ذاتها، التحررية العملية نتاج هو وإنما النظري، باألمر

 31. أسفل إلى أعلى من

  

   :الوطني التحرر حركات دبلوماسية :ثالثاً
 

 بصفتها الدولية المنظماتمع و الدول مع ورسمية دبلوماسية عالقات الوطني التحرير حركات تقيم
  :يلي بما العالقات هذه وتتجلى فيها، مراقبة أعضاء أو كاملة أعضاء

 

 الزيارات خالل من تبرز الدول وبعض الوطني رالتحر حركات بين الودية العالقات أن •
 صداقة عالقات بها تربطهم التي خاصة الدول، لبعض الحركات هذه زعماء بها يقوم التي

 أو ،دبياًوأ سياسياً تدعمها التي الدول أو وإنسانية ومالية وعسكرية اقتصادية ومساعدات
 بها يقوم كان التي المستمرة الزياراتالمثال  سبيل على ومنها سياساتها، معها تنسق التي
 العالم عواصم لغالبية الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس – عرفات ياسر

 . مسؤوليها كبار أو رؤسائها مع جتماعاتهاو
 

 بعثات بإقامة عنها يعبر والتي الدول، مع الوطنية رالتحر لحركات الرسمية العالقات •
 المكلف الجهاز يبرز المثال، سبيل وعلى وإعالم، ارتباط مكاتب أو دائمة دبلوماسية

                                                   
40
 603-600: ثورات أواخر القرن العشرين ص : مقارنات ودالالت سياسية في" ،2003جار  روبيرت، تيد  
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 الوطنية السلطة قيام بعد حتى زال ما والذي الفلسطينية التحرير لمنظمة الخارجية بالشؤون
 41.الخارجية بالعالقات يقوم الفلسطينية

  

 األبرز الوطني التحرير حركة هي الفلسطينية التحرير منظمة تعتبر الحاضر الوقت وفي •
 الشعب ويخوض استقاللها، على فريقياإو سياآ في السابقة المستعمرات معظم صلتح بعدما

 مملأل  العامة الجمعية اعترفت وقد الصهيوني، ستعماراال ضد مريراً كفاحاً الفلسطيني
 الوقت ذلك ومن جلساتها، في دائم مراقب مركز الفلسطينية التحرير منظمة بمنح المتحدة
 اللحظة وفي ، المتحدة األمم في لها دائمة بعثة تمتلك الفلسطينية التحرير منظمة أصبحت

 بمثابة ذلك عند تعد لن فإنها واسع باعتراف الوطني التحرر حركات فيها يحظى التي
 تقلد قادتها يطالب ما وغالبا المستقبل، في دولة نواة بمثابة ولكن فقط األفراد من جماعة
 التحرر حركات بشرعية القانوني اإلقرار من الرغم وعلى. تأسيسها عند الدولة قيادة مهام

 رهينة تبقى الدولية، للعالقات وفقاً المقاومة، شرعية أن إال المسلح، وكفاحها الوطني،
 في المتمثلة شكاليةاإل عن ناهيك حالة، كل في متهامواء تتم متغير ملوعا ، المصالح
 .رهابيةاإل والجماعات الوطني التحرر حركات بين الخلط محاولة

 
 :مظاهر دبلوماسية حركات التحرر :رابعاً

 :تياآلتتعدد مظاهر دبلوماسية حركات التحرر الوطني على النحو 

 الوطني التحرر كاتحر مشاركة أثر في يمية،لاإلق المنظمات في وطنيال التحرر حركات مشاركة
 تلك بدعم ويتمثل مباشر، غير األول: مستويين على لها التعرض من البد يمية،لاإلق المنظمات في

 تلك إلى المنتمية الدول قبل من مؤثرة تصويتية قوة وتشكيل الدولي، المستوى على لها المنظمات
 على البرلمانية بالكتل أشبه تركة،شم مجموعات الدولية المحافل داخل شكلت والتيات مظالمن

 وبهذا االنحياز، عدم ومجموعة اإلسالمية مجموعةال العربية المجموعة قبيل من المحلي، المستوى
. ف. ت. م أن:" قوله 1980 العام صيف  المتحدة األمم في إسرائيل مندوب عن نقل الخصوص

 42.المتحدة الواليات من المتحدة األمم في البرلمانية الناحية من أقوى

                                                   
41
 219-218:، ص2010، الطبعة االولى خلف، مدخل الى علم العالقات الدولية ،محمود  

 228: ص 2000طالل أبو عفيفة : اإلسرائيلية، نقال عن" دافار" وفقا لما نسبته إليه صحفية   42
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 من لعدد المنظمات تلك بعض قدمته الذي المادي بالدعم ويتمثل مباشر، فهو الثاني، المستوى أما
 فيه يشر لم الذي الوقت في. الجزائرية للثورة العربية الدول جامعة كدعم الوطني، التحرر حركات
 ميثاق تداركه الذي األمر وهو. الوطني التحرر دعم في القبيل هذا من مهام أي إلى الجامعة ميثاق
 االستعمار صور جميع على القضاء" على العمل المنظمة عاتق على وأخذ اإلفريقية، الوحدة منظمة

  43)ةيفالعن( والقهرية السلمية الوسائل من جملة إلى ذلك سبيل في عرض وقد" إفريقيا قارة في
 للتحرر دعما الجامعة، في فلسطين بتمثيل خاص بملحق العربية الدول جامعة ميثاق تضمين يعتبرو

 الشعوب عضوية" على الميثاق نص عدم ظل في الفلسطينية، للقضية خاص بشكلو الوطني،
 تلك من كثير ذهاب ظاهرة المستوى، هذا على يبرز وبذلك 44"االستقالل أجل من المناضلة
 الدول على الكاملة العضوية قصرت – التأسيسية مواثيقها في صريحة نصوص لمخالفة المنظمات

 قصيرة فترة عقب – الدول من األعضاء ببقية أسوة عضويتها، في الحركات تلك إلشراك تكييفا –
 التحرير منظمة به تمتعت الذي الوضع ذلك ومن 45المراقب بوضع التحرير منظمة بها تمتعت

/ في أب االنحياز عدم وحركة ،)1974- 1973( اإلسالمي المؤتمر منظمة من كل في الفلسطينية
 آسيا شعوب تضامن ومنظمة ،) 1976 سبتمبر/ أيلول( العربية الدول وجامعة ،1976 أغسطس
  .46وإفريقيا

  
 السياسة صنع في المشاركة اإلقليمي الصعيد هذا على الفلسطينية التحرير لمنظمة كان وقد

 - األوروبي العربي الحوار في الفلسطيني الحضور ذلك على مثال أبرز – المنظمات لتلك الخارجية
 في إدارية رسمية مناصب تولي في منها أفراد ومشاركة بل القانونية، القواعد وضع في واإلسهام
  47.والمتخصصة اإلدارية أجهزتها مختلف

  

   

                                                   
  257-256: ، ص2008، هريدي صالح 43

 61-60:، ص1992خالد، عريقات  44

 . 113: ، ص1988عبد اهللا االشعل  45

 61:، ص1992عريقات : خالد: عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في جامعة الدول العربية 46

 . 103- 95: خالد، عريقات ، المصدر نفسه ص 47
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  :المؤتمرات دبلوماسية في الوطني التحرر حركات مشاركة :خامساً 
 

 وسير والمراسم المؤتمرات عقد ترتيبات حيث من خاص قانوني تنظيم المؤتمرات لدبلوماسية
) 13( إلى إضافة الفلسطينية، التحرير ةمنظم دعيت 1974 العام فيو 48والتصويت المؤتمر أعمال
 االتحادي المجلس قبل من اإلفريقية، الوحدة منظمة لدى بها معترف أخرى وطني تحرر حركة

 في للمشاركة األحمر صليبلل الدولية اللجنة عن بالنيابة ،)جنيف اتفاقيات حافظ بصفته( السويسري
 حق باستثناء العضوية كاملي كأعضاء العام، ذلك في المنعقد اإلنساني، الدولي القانون مؤتمر

 إلى ،1975 العام في العامة الجمعية قبل من ،الفلسطينية التحرير منظمة دعيت دوق 49التصويت
 رعاية تحت تجري والتي األوسط، الشرق حول والمؤتمرات والمناقشات الجهود كل في المشاركة"

 قبل من دعيت، العام ذات وفي 50.اآلخرين المشاركين مع المساواة مقد على المتحدة، األمم هيئة
  51.الدولية المنظمات في الدول تمثيل اتفاقية بخصوص فينا مؤتمر في المشاركة إلى العامة الجمعية

  
 الدولي، القانون أشخاص من أثنين أو دولتين، اتفاق الدبلوماسي بالتمثيل يقصد: الدبلوماسي التمثيل

 ويحدد. األخرى إلى دبلوماسية بعثة طرف كل بإرسال بينهما، رسمية دبلوماسية عالقات إقامة على
 مكتب أم ، مصالح رعاية شعبة أم مفوضية، أو ممثلية أم سفارة،( المطلوب التمثيل مستوى االتفاق
 العالقة وشكل بمدى جلها ترتبط التي المعايير الدبلوماسية، البعثة أفراد وعدد ،)أكثر ال إعالمي
 كل بقدرة ويتمثل ايجابي، األول: وجهين الدبلوماسي التمثيل ولمباشرة. الطرفين بين المنشودة

 البعثة استقبال على بالمقدرة ويتمثل فسلبي، الثاني أما الدبلوماسية، بعثته إرسال على طرف
) متجول( مؤقتا يكون وقد ،)مقيم( دائما التمثيل يكون وقد ،52اآلخر الطرف من الموفدة بلوماسيةالد

 حصول بداية الدبلوماسي التمثيل يتطلب 53.دبلوماسية عالقات إلقامة التأسيس تجاه كخطوة
 ييكتف وال ،"قانونياً" يكون أن يتوجب هنا المقصود واالعتراف الطرفين، بين المتبادل االعتراف

 مصالح لرعاية فقط فتكون القانوني عترافاال غياب في المتبادلة البعثات ماأ. الواقعي عترافباال

                                                   
 .وما بعدها 236: ، ص1991بركات  ،جمال 48

  33: ن صنقابة المحامي: ، منظمة التحرير الفلسطينية كشخص في القانون الدولي المعاصر ، القدس 1985احمد، نمر  49

 .126: عبد هللا االشعل المصادر نفسه، ص 50

 .127-126: المصادر نفسه ص 51

 .47-1995،46عبد الحميد  ،محمد سامي:  و.2006،138،141الوي الفت ،سهيل حسين: و. 95، 1975أبو هيف  علي صاق 52

 .511: ، ص1993، الغنيمي محمد طلعت: وايضا. 50-49: ،ص2000احمد ابراهيم، محمود  53
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 التحررية التجارب بعض شهدت كما. القنصلي بالتمثيل أشبه وهو اآلخر، الطرف لدى طرف كل
 العالقات ذلك على ومثال الدول، تلك بها تعترف أن دون مستقلة دولة مع دبلوماسية عالقات وجود

سيطر التي  البلطيق ودول األمريكية المتحدة الواليات وبين الشمالية، وفيتنام فرنسا بين الدبلوماسية
  54.ةضمح سياسية ودالالت ألغراض وذلك ،1940 عام السوفيتي االتحاد عليها

  
 حركات باتت التي الدولية العالقات نسق في أثر قد الوطني، التحرر لحركات الدبلوماسي النشاط أن

 نيالدولي شخاصاأل مع وتعاطيها انفتاحها أثر المقابل وفي المعتبرين، شخوصها ضمن من التحرر
  .ساسيةاأل مبادئها على خريناآل
  

أقل راديكالية، وأكثر واقعية وفيما يتعلق بالقانون الدولي فقد كان أكثر  إلى تبني أساليب دفعها مما
في مسارات حركات التحرر الوطني مما أثرت هي فيه، على الرغم من اكتسابها الشخصية  تأثيراً

واشتراكها في سن قواعد القانون الدولي، . القانونية الدولية، واإلقرار بقانونية حق تقرير المصير
  .على الدول وحدها وحصولها من خالل عضويتها في المنظمات الدولية على امتيازات كانت حكراً

  
   

                                                   
 .218: االشعل المصادر نفسه، ص اهللا عبد  54
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 :المبحث الثاني الدراسات السابقة

يمكن استعراض مجموعة من الدراسات واألدبيات حول موضوع الدبلوماسية الفلسطينية وذلك على 
 :اآلتيالنحو 

".  التحرير الفلسطينية والمنظمات الدولية  منظمة”بعنوان  1992دراسة الدكتور خالد عريقات - 
على أن الشعوب  ينص حيث يعرض الكتاب في هذه الدراسة لمبدأ في القانون الدولي المعاصر

، شخصيات معنوية في القانون الدولي، مما يسهل ن اجل تحررها هي  إلى جانب الدولالمناضلة م
  .الستعمارالتي مازالت تعاني من ا الطريق نحو الحرية للشعوب

 
لى أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب من ثم يشير الكاتب إو

في المضمار الدولي الحقوق المترتبة على صفة الشخص المعنوي  نشيطاً الفلسطيني تطبق تطبيقاً
  .أهدافهالدولي الخاصة بشعبها من خالل المنظمات الدولية ، ليبلغ الشعب  الفلسطيني 

  
الدبلوماسية داخل األمم  نشاطات منظمة التحرير الفلسطينيةلهذه الدراسة األشكال األساسية حللت و

، من خالل توجيه رسائل باسم األمين العام لألمم المتحدة وتوجيه رسائل بمثابة وثائق المتحدة
 . ت داخل مجلس جامعة الدول العربيةرسمية والمشاركة في صياغة القرارا

 
مكان االستفادة من موادها إلنجاح الفعاليات اليومية التي إخص أهمية الدراسة التطبيقية في تتلو

مكان تطبيق بعض األفكار إ، وفي منظمة التحرير الفلسطينيةتمارسها أجهزة العالقات الخارجية 
مات األخرى في نشاطها الدبلوماسي والمنظ فيها من قبل حركات التحرر الوطنياألخرى الواردة 

في المنظمات  رض هذا الكتاب التمثيل الفلسطيني، وأخيرا يستعاإلقليمية الخاصة بالدول النامية
 . 1988 -1964 الفترة من الدولية في 

 
حيث   Diplomacy: The story of a people،بعنوان 2002عمار حجازي لعام  دراسة- 

الشائك ناقش الباحث عمار حجازي الموضوع " قصة ميالد شعب"في بحثه تناول الباحث 
فاق المستقبلية ، تحولها وتشكلها واآل، تطورهاابداياته: غير تقليدية من حيثللدبلوماسية الفلسطينية 
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كان لها يهدف البحث لدراسة بداية الدبلوماسية الفلسطينية بصورة وثيقة ودراسة العوامل التي ولها، 
 ئن البحث يزود القاررئيسي في تطورها واألحداث التي أثرت في مسارها، إضافة إلى أدور 

  .تقليديةالبمصدر معلومات غني لهذه القضية غير 
  

 لوماسية الفلسطينية قديماًبرؤية تاريخية ومستقبلية حول مكانة الدب ئتزود هذه الدراسة القار كما
ا مع برؤية للدبلوماسية الفلسطينية وتقاطعاته ئقارتها المستقبلية، كما تزود الوتوجها وحديثاً

سية والخطوات جندة السياعلى الدبلوماسية الفلسطينية واأل ، وتأثيرهاالعربية –العالقات العربية 
رزين اتهموا بتقديم هذه ات نحو السالم واغتيال دبلوماسيين فلسطينيين بالفلسطينية التي بدأ

 ).مبادرات السالم( المبادرات 
  
حيث  ".ة العمل الدبلوماسي الفلسطينيالشباب وإشكالي" بعنوان 2004 لعامدراسة ميرفت حسن - 

قدمت الباحثة شرحا للمراحل التي تطور من خاللها العمل الدبلوماسي الفلسطيني آخذةً بعين 
عدام كيان سياسي فلسطيني االعتبار الخصوصية التي تميز العمل الدبلوماسي الفلسطيني وهي ان

طيني من أراضي دول سيادة وتمثيل دولي إضافة إلى انطالق حركة التحرير الفلس تقل ذيمس
عرضت الباحثة إشكاليات العمل الدبلوماسي في المقر وفي البعثات وقدمت مقترحات أخرى ، كما 

 .وحلول لهذه اإلشكاليات
  
 ." الدبلوماسية الفلسطينية واإلصالح "بعنوان  2004لعام دراسة ربيع الحنتولي  - 

تطرق الباحث إلى الدبلوماسية الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية وقارن بينها وبين 
، وقدم اإلشكاليات التي حدثت السالم أي بعد توقيع اتفاق أوسلوالدبلوماسية الفلسطينية في مرحلة 

مة التحرير والسلطة الفلسطينية وازدواجية العمل في العمل الدبلوماسي الفلسطيني ما بين منظ
 .بينهما

 
آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي "، بعنوان 2006 لعاميوب أحسن صالح دراسة - 

، )2003- 1993(إشكالية العالقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تناول الكاتب  .الفلسطيني
سهمت في أوضوعية الداخلية والخارجية التي على تحليل جملة العوامل الذاتية والم حيث تقوم
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عليها النظام السياسي الفلسطيني من خالل دراسة التحول  يمقالبنى والهيكلية التي أصياغة 
ة الفلسطينية بعد وسلو وللسلطأنظمة التحرير قبل توقيع اتفاقية الديمقراطي في النظام السياسي لم

 . وسلوأاتفاقية  توقيع
ويعرض الباحث التطور في النظام السياسي الفلسطيني ومراحله التاريخية والعوامل التي أثرت 
عليه وارتكز الباحث في فرضيته على دراسة التغيرات البنيوية التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني 

له خصائصه وسماته والتي لم تكن مساندة بشكل خاص لدمقرطة الحياة  سياسياً وأفرزت نظاماً
 .السياسية

دارة الكفاح ن األساليب غير الديمقراطية في إأستنتاجات أبرزها لى عدد من االإوتوصل الباحث  
الكفاح الوطني  على  ثرت سلبياًأكفاح الوطني دارة وقيادة الإالوطني والتي انعكست سلبا على 

اثر " دون انجاز برنامج التحرر الوطني"ق السياسي للمنظمة، وان قيام السلطة الفلسطينية وعلى النس
  . على بناء النظام السياسي للسلطة الفلسطينية بشكل رئيس

  
ر السياسية من المقاومة تجربة منظمة التحري"بعنوان  2008لعام الصمادي حمزة  دراسة- 

  ."2006-1964لى التسوية السلمية إالمسلحة 
على منظمة التحرير التي طرأ عدد من التغيرات الهامة والفكرية  ،حيث تناول الباحث في دراسته

التحول من الكفاح المسلح : توقد تناول 2006لغاية  1964عليها عدد من التحوالت منذ العام 
 1988سرائيل في العام إلى المفاوضات المباشرة مع إالتحرير الشعبية كأسلوب للتحرر  وحرب

لى إة على كامل ترابها يالفلسطين قامة الدولةالتحول عن هدف إو. كأسلوب لحل القضية الفلسطينية
لى ديارهم ين إين هدف عودة الالجئين الفلسطينالتحول عو ،الذاتيقامة سلطة فلسطينية ذات حكم إ
سرائيل كدولة محتلة إعتراف برفض االومن  ،سرائيلإية سلمية مقبولة ومتفق عليها مع لى تسوإ

كأسلوب  242رفض االعتراف بقرار ومن  ،لى االعتراف بوجودها ككيان رسميإوالتحول 
 . لى االعتراف به بعد ذلكإين يللتسوية مع الفلسطين

 
 صالح منظمة التحرير الفلسطينيةإ"حول  2008محمود برهم في العام  عبد اهللا احمد دراسة- 
صالح المنظمة ومحاولة فهم العوامل إلى إ تطرق الكاتب في دراسته" شكالية الهيكلية والبرنامجإ
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ها من تراجع سبابأعلى والتفاعالت ذات العالقة بمنظمة التحرير الفلسطينية من ناحية والوقوف 
   . وسلوأخرى بعد اتفاقية أناحية 

لى موقف الفصائل الفلسطينية من تفعيل منظمة التحرير وقد تعرض الكاتب أيضا في دراسته إ
شكالية بين منظمة التحرير همها اإلفصول دراسته على عدد من القضايا أوارتكز الباحث في 

لى عدد إماسية الفلسطينية، وتوصل الباحث الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ودور كل منهما في الدبلو
صالح داخلي وانطواء جميع إلى إبرزها بأن منظمة التحرير بحاجة أات والتوصيات جستنتامن اال

صالح إعن ن تتبع عند الحديث أليات التي يجب عدد من اآل لفصائل الوطنية تحت لوائها، كما حددا
للجنة التنفيذية من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي وا منظمة التحرير وذلك بدء

ة وائرها، وعلى صعيد الخالف بين المنظمة والسلطة يجب على السلطبكافة د للمنظمة وانتهاء
جرائي في العالقة مع منظمة التحرير وذلك الختالف الطبيعة إالفصل بين ما هو سياسي وما هو 

 .المكونة لكل منهما
  

ينية في المفاوضات الدبلوماسية الفلسط"بعنوان  2011لعام عصام نظام عيروط دراسة - 
   ".ائيلية وأثرها على تحقيق الدولةسرإلالفلسطينية ا

 
كانت الدبلوماسية الفلسطينية مكملة للمسار النضالي ما ذا إحول  ةسئلاألالباحث عدد من  طرحو

 هدافها؟ ألى إدبلوماسية الفلسطينية في الوصول الفلسطيني؟ وهل نجحت ال
 نهاء االحتاللإماسية الفلسطينية غير قادرة على ذا كانت الدبلوإوانطلق الباحث في فرضيته حول 
  . سرائيلية الفلسطينيةوتحقيق الدولة ضمن المفاوضات اإل

 
ية ال سرائيلي ذو طبيعة وجودن الصراع الفلسطيني اإلأجت الدراسة بعدد من االستنتاجات وقد خر

قليمي على اإل التقصيرالرتكاز على ضرورة استغالل برز توصياته ايمكن حله بشكل نهائي، ومن أ
زمة لدى يجاد أإلى إتؤدي ستراتيجية فلسطينية إطار توى العربي وتعليق المفاوضات في إالمس

 . كدولة محتلةسرائيل إ
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النشاط الدبلوماسي لحركات التحرير الوطني واثره في " بعنوان 2011لعام دراسة رشاد توأم - 
  .الفلسطينيةالتجربة : القانون الدولي والعالقات الدولية

تناولت هذه الدراسة دور حركات التحرر الوطني في النظام الدولي من خالل نشاطها الدبلوماسي، 
وقد أخذت الدراسة التجربة الفلسطينية حالة دراسية وقام الباحث بمقارنتها مع تجارب أخرى 

إلجابة على مجموعة بحث في اإشكالية ال لىإوقد تطرق الباحث  .كالتجربتين الجزائرية والفيتنامية
منها ماهية التأثير الذي أحدثه النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني في بنية  ةسئلمن األ

حيث استخدمت الدراسة المنهج . القانون الدولي والعالقات الدولية بشكل عام وبما يخدم مصالحها
سية الرسمية ذات العالقة ، كما الوصفي التحليلي بتناول مجمل القرارات الدولية والوثائق الدبلوما

استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الذي يقوم على سرد الحقائق وتحليل الوثائق المتعلقة 
هذه الدراسة لتستخلص نتائج التجربة الدبلوماسية للثورة الفلسطينية في  أتيوبذلك ت ،وضوعبالم

خالل هذه األيام على حشد الهمم ، والذي يلح فصلية من عمر القضية الفلسطينيةمرحلة حساسة وم
 .مم المتحدةة الكتساب العضوية الكاملة في األوالقوة التصويتي

 
 :التعليق على الدراسات السابقة 

، إال أنها لم لسطينية من منظور القانون الدوليلقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الدبلوماسية الف
الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق ما هو مطلوب منها، ولكن تتناول الثغرات التي تعترض مسيرة 

الحركة الدبلوماسية الفلسطينية ساس على دراسة تطور اسة التي بصدد إعدادها ترتكز باألهذه الدر
، باإلضافة إلى إشكاليات العمل على العمل الدبلوماسي الفلسطيني الظروف التي أثرت يضاًأو

أخرى لم تقدم  من جهة.  صالح في العملية الدبلوماسيةلك جهود اإلاسي الفلسطيني و بعد ذالدبلوم
إجابات شافية بخصوص تساؤالت الدراسة حول ناتج النشاط الدبلوماسي األدبيات السابقة 

ستساعد الباحث في إطار ما تحويه من معلومات في ومع ذلك فأن الدراسات السابقة ، يالفلسطين
 .في دراسته ةبحث القضايا الرئيس
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 الفصل الثالث

  في بناء الكيان السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير لفلسطينيةاالدبلوماسية  دور
  

 :مقدمة

والفلسطينيون يسعون  –فلسطينية نطالقة الحركة الوطنية الذ مطلع القرن العشرين، وكنقطة المن
وقد زاوج . دولتهم  المنشودة " إقامة عتراف المجتمع الدولي بحقهم في تقرير المصير، من خالل ال

ومن أبرز السمات . لكفاح المسلح والنشاط الدبلوماسيالفلسطينيون في نضالهم السياسي بين ا
لدولة أن دينامية بناء ا" ، كما يشير يزيد صايغة في الحالة الفلسطينيةالمميزة لخصوصية مفهوم الدول

ي إلى الدولة يحدد عملية صوغ األهداف ووضع ، بل تظهر أن السعال تبدأ بعد االستقالل فقط
االستراتيجيات واختيار البنى التنظيمية وكيفية إدارة السياسة الداخلية في أثناء بناء القسم األعظم من 

 55."النضال الذي يسبق إقامة الدولة 
طار في إ  في بناء الكيان السياسي الفلسطيني الدبلوماسية الفلسطينية سيتناول هذا الفصل دوروعليه 

لقيام السلطة التاريخ الرسمي  1994وحتى عام  1964 بداية عام  من وذلك منظمة التحرير 
مع جامعة الدول العربية  اتها، من خالل الحديث عن شرعية المنظمة وعالقالوطنية الفلسطينية

يصال إستقالل لما كان له من دور في مية إعالن االومن ثم أه ،المنظمات الدوليةالدول و وباقي
، بما 1994 حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عامو، الفلسطينية الى المحافل الدوليةالقضية 

و الموقف  وسلوأاتفاق لى دوافع إية ومؤتمر مدريد من خالل التطرق وسلو السرأيشمل دبلوماسية 
  .المحلي والدولي من هذا االتفاق
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 :ول األمبحث ال
 

إعالن حتى  1964طار منظمة التحرير الفلسطينية من تطور الدبلوماسية الفلسطينية في إ

 . 1988االستقالل عام 

  

 :نشاء منظمة التحرير الفلسطينيةإ مرحلة ما قبل: والًأ

 إنشاء فترة إلى العشرين القرن بدايات من متدتا التي الفترة خالل كثيراً الفلسطيني الشعب عانى
 التي القيادة وغياب السياسي، االستقرار عدم من حالة خاللها عاش حيث ،1964 عام ف.ت.م

 القيادة عانت فقد. االستقالل على الحصول في الشعبي الطموح عن وتعبر الوطني، البرنامج تحمل
 فكرة خاللها برزت والتي األولى، العالمية الحرب خالل خاصة التخبط من حالة من الفلسطينية
 فلسطين لمستقبل آخر فلسطيني تصور برز ثم الكبرى، سوريا استقالل إطار في فلسطين استقالل
 هذا تضمنه ما خالل من 1917 عام بلفور وعد إصدار بعد الكبرى سوريا عن منفصل ككيان
 للشعب قومي وطن إقامة أجل من والجهود المساعي أفضل ببذل البريطانية الحكومة تعهد من الوعد

 المحلي دينيالصع على للتحرك التقليدية الفلسطينية القيادة ذلك دفع وقد 56،فلسطين في اليهودي
 هبحق والمطالبة الوعد، لهذا سطينيلالف الرفض عن للتعبير الشعبية المظاهرات إلى فدعت والدولي،

 التي االتصاالت خالل من الدولي الصعيد على الفلسطينية الدبلوماسية تحركت بينما. االستقالل في
 هذا إللغاء بريطانيا على بالضغط اومطالبته منها، العربية وخاصة الدول من العديد مع أجرتها
  . الوعد
 الفلسطيني العربي المؤتمر عقد إلى الفلسطينية القيادة دفع مما الفشل،ب باءت االتصاالت هذه ولكن
 سوريا من جزءاً فلسطين واعتبر بلفور، لوعد رفضه جدد الذي 1919 عام القدس في األول

 النشاط تفعيل إلى المؤتمر دعا كما العربية، الوحدة ضمن التام باستقاللها وطالب الكبرى،
 في الفلسطيني الشعب رغبة على الفرنسيين الطالع باريس إلى وفد إرسال خالل من الدبلوماسي
  . أعماله بدء عند باريس في الصلح مؤتمر إلى احتجاج برقية وإرسال االستقالل،

 إرسال ولسون األمريكي الرئيس اقترح الفلسطينية، األراضي في المتوترة األوضاع هذه ظل في
 عن وامتناعهما الفكرة لهذه وبريطانيا فرنسا معارضة من وبالرغم الشام، بالد إلى تحقيق لجنة
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 .17:لدراسة الديمقراطية ، صالمؤسسة الفلسطينية  –مواطن : ، البحث عن الدولة، رام اهللا2000ممدوح نوفل،   



36 

 

 يافا، إلى 10/7/1919 في اللجنة وصلت فقد كرين، كنغ لجنة سميت التي اللجنة في المشاركة
 القيادات من العديد مع واجتمعت وممثليهم، السكان من المقدمة الشكاوى في التحقيق وبدأت

 في إال تظهر لم وتوصياتها اللجنة هذه زيارة نتائج أن إال. فلسطين باستقالل طالبت التي الفلسطينية
  57.الفلسطينيين صالح في كانت والتي 1922 عام تموز
 لتكثيف الفلسطيني الجانب دفع بلفور، وعد وإللغاء اللجنة في للمشاركة البريطاني الرفضإن 

 عقدته الذي االجتماع خالل من الصهيونية للحركة المؤيدة هممواقف عن البريطانيين لثني جهوده
 آذار في تشرشل السيد البريطاني المستعمرات وزير مع الثالث الفلسطيني للمؤتمر التنفيذية اللجنة

 رفض تضمنت والتي المؤتمر، بها خرج التي بالمطالب مذكرة له اللجنة قدمت. 1921 عام من
 مسؤولة حكومة بإقامة والمطالبة بلفور، وعد في جاء لما وفقاً فلسطين في لليهود قومي وطن إقامة
 التعبير المرة هذه الفلسطينية الدبلوماسية حاولت وقد اليهودية، الهجرة مبدأ ورفض البرلمان، أمام
 واالنتداب بلفور وعد رفض على والتأكيد. قراره واستقاللية الفلسطيني الكيان استقاللية عن
 بها قام التي المراسالت خالل من إليها اليهودية الهجرة منع ووجوب فلسطين، على طانيالبري
  58.البريطانية السياسة على السخط عن كتعبير به اللقاء دون تشرشل مع الوفد

  
 للحكومة الفلسطينية القيادة وجهتها التي النداءات في تمثلت التي الدبلوماسية الجهود كل من وبالرغم

 إلى الهجرة على اليهود مساعدة في واستمرت ذلك، تجاهلت أنها إال الوعد، إللغاء البريطانية
 ثورة في تمثل والذي السياسة، هذه على سخطها عن للتعبير الفلسطينية الجماهير دفع مما فلسطين،
 األحداث وكشفت طويل، ركود بعد الفلسطيني للنضال منشطاً عامالً كانت التي 1929 عام البراق

 في الجماهير قيادة في وفشلها الفلسطينية القيادة هاتبعت الذي الدبلوماسي النهج عجز عن المتتالية
 كوسيلة المسلح الكفاح إلى اللجوء نبرة ارتفاع إلى أدى مما والبريطانيين، اليهود ضد الصراع
 وجهت التي تهاماتاال خالل من قليدية،الت للقيادة تهديداً يشكل االتجاه هذا وبدأ األهداف، هذه لتحقيق

  59.البريطانيين ومهادنة ها،قفموا في والتخاذل كالتقاعس لها
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 أشكاالً الفلسطينيون خبر فقد الحقبة، هذه خالل الفلسطينية للدبلوماسية العامة بالسمات يتعلق وفيما
 العام منذ مبكراً البعض لها يؤرخ ،"الشعبية الدبلوماسية"  بـ أشبه واإلعالمي اسيسيال العمل من

 عدد في المشاركة قبيل من بنشاطات بالقيام وذلك. األول الصهيونية مؤتمر عقد مع تزامناً ،1897
 للهجرة المناهض الصحفي بالعمل واالضطالع ،)1913( باريس كمؤتمر العربية المؤتمرات من

 تاريخ آخر بعض يرد فيما ذلك فلسطين، في يهودية دولة إلقامة الصهيوني والمشروع اليهودية
 يطلق فيما الفلسطينية الوطنية الحركة والدة مع تزامنا ،1920-1919 العام إلى الدبلوماسي النشاط
  1948.60- 1919" والمذكرات الوفود دبلوماسية"  بــ عليه

  
 عليه يغلب التحرير، منظمة قيام حتى يليها وما المرحلة، هذه في الفلسطينية الدبلوماسية تقييم نإ

 لضعف نتيجة الموحد، المشروع وغياب والتوسلية، والعشوائية والعجز اإلرباك بين المراوحة
 في العربية التدخالت إلى إضافة بينها، والمناكفات السياسية، القيادة مرجعية وحدة وعدم األدوات،

  . الفلسطيني القرار صنع
  

 الحديث مكانباإل ليس الفترة، هذه خالل الفلسطينيين، يمثل حقيقي معنوي كيان تبلور عدم وبسبب
 الفلسطينية القضية مع الدولي التعاطي أن إذ عادة، عليه المتعارف بالمعنى دولية عالقات عن هنا
 الفلسطينية القضية مع التعامل هو الغالبة والسمة عدمه، من المشروعة بالحقوق اإلقرار حول كان

 الثنائية، العالقات من كل على ينطبق ما وهو وطني، وتحرر مصير تقرير حق قضية وصفهاب
 غير اًحضور كان فيها الفلسطيني الحضور أن إذ واإلقليمية، الدولية والمنظمات مع والتعاطي
 باختياره الجامعة تقوم العربية، الدول جامعة في ممثل لفلسطين كان الصعيدهذا  فعلى رسمي،
 العام في قيامها منذ للجامعة األساسي بالنظام الملحق بفلسطين، الخاص للنظام وفقاً فوقي، بشكل

1945.  
 الفترة، هذه خالل المصير تقرير في الفلسطيني الشعب حق من الدولي بالموقف يتعلق اـوفيم

 التقسيم فقرار بداية، نتداباال قرار بموجبها صدر التي التنكر لحالة امتداداً كان أنه القول فباإلمكان
  . 1948 حرب وبعد قبيل وإسرائيل الصهيونية الحركة بها قامت التي المجازر عن والتغاضي
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 بالقضية كتراثاال وعدم الصهيونية لحركةلصالح ا غربي دولي تحيز الفترة هوقد برز في هذ
 منظمة وظهور بروز في ساهمت قد األمور هذه كل ، العربية نظمةاأل وضعف وعجز الفلسطينية
 دولة وإقامة هلهاأ وتهجير فلسطين احتالل إلى ضافةباإل الوجود، حيز إلى الفلسطينية التحرير

  .المأمولة فلسطين دولة نقاضأ على سرائيلإ
  

  :الفلسطينية التحرير منظمة قيام مرحلة: ثانياً 
 

 تطورات قيامها سبق فقد العدم، من فلسطيني ككيان 1964 عام الفلسطينية التحرير منظمة تنشأ لم
 األهداف اختالف من الرغم وعلى. عدة ومجاالت طرافاًأ ملتش والعربي الفلسطيني الصعيدين على
 فئة كل داخل حتى عليه، ستكون وما المنظمة لطبيعة المتعددة التطورات وتباين طرف، كل عند

 العربي الصراع مراحل من جديدة مرحلة والدة بمثابة عتبري المنظمة ظهور فإن وعربياً، فلسطينياً
  .المنطقة في األحداث على تؤثر ومازالت ثرتأ الصهيوني،

  

 العربية، الدول في وجود ككيان لفلسطين يكن لم ،1964 عام الفلسطينية التحرير منظمة قيام قبل
 وكانت. حلمي حمدبأ العربية الجامعة في الممثلة ينفلسط عموم وحكومة العليا العربية الهيئة سوى
 الحاج مثل الفلسطينية الرموز من هاموقف خالل من الفلسطينية القضية مع تتعامل عربية دولة كل
 تردي لىإ القاهرة في الحسيني وجود أدى الًفمث الدول، تلك من الرموز هذه وموقف الحسيني، مينأ

 يبديه الذي النشاط تالحظ العربية الدول بعض بدأت ،الحقاًو والحسيني، الرياض بين العالقات
 في  اإلسراع إلى تبادر مصر جعل مما ،العربية الدول عن مستقل كيان لخلق الفلسطيني الشباب
 نشاطه، وعلى عليه هي تشرف العربية الدول بجامعة أو بمصر مرتبط فلسطيني كيان قامةإل العمل
) مارس( آذار في العربية الدول جامعة لمجلس توصية المصرية الخارجيةوزارة  قدمت ولهذا

 والثالثين الحادية دورته في المجلس ووافق. الفلسطيني الكيان برازإ على العمل أجل من 1959
 في الجامعة فيها تبحث التي ولىاأل المرة كانت ذإ. الفلسطيني عببالش تتعلق مهمة قرارات على

 فلسطيني جيش نشاءإل الجامعة مجلس قرار دعا كما ،"كيانه برازوإ الفلسطيني الشعب تنظيم إعادة"
 تطلب العربية لالدو لجامعة مذكرة تقديم مصر عادتوأ ينفذ، لم هذا إن إال 61العربية، الدول في
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) غسطسأ( آب في الجامعة سمجل اجتماع خالل" الفلسطينية الشخصية برازإ" قضية بحث فيها
 لرفع المؤتمر دفع مما وصالخص بهذا قرار يتخذ لم ردناأل معارضة بسبب أنه غير .1960
  .فيها لتبحث طار الجامعةفي إ )الخارجية وزراء( السياسية اللجنة لىإ القضية

  
 الدورة بحثت حين ،1963 عام ىحت جديد قرار يأ يتخذ لم العربية، الدول بين اقاالتف لعدم ونتيجة

 الذي حلمي ألحمد خلفاً لفلسطين ممثل تعيين في) سبتمبر( أيلول 15 في الجامعة، لمجلس ربعوناأل
 معارضة من الرغم على المنصب لهذا الشقيري حمدأالجامعة  اختارت ولقد. نفسه العام في توفي
 في عنه واستغنت المتحدة مماأل في لها مندوباً يعمل الشقيري كان التي والسعودية ردناأل من كل

 مندوباً الشقيري حمدأ السيد" باختيار 1933 رقم لقرارا صدر المجال، هذا وفي 62،نفسه العام
 ودعا" بفلسطين الخاص الجامعة ميثاق لملحق طبقاً وذلك العربية، الدول جامعة مجلس لدى لفلسطين
 وسائلوال جوانبها جميع من الفلسطينية القضية بحث" جلأ من العربية الدول لزيارة لشقيريا القرار
   63.والنشاط الحركة ميدان لىإ رفعها لىإ تؤدي التي

  
- 13 بين ما القاهرة في عربي مؤتمر عقد إلى الناصر عبد جمال المصري الرئيس دعاو

 حمدأ تكليف وتم فلسطين، تحرير في اهمتس منظمة بإنشاء قراراً هفي اتخذ الذي ،16/1/1964
 الشقيري حمدأ عقد نفسه العام وفي القرار، ذاه بتنفيذ العربية الجامعة في فلسطين مندوب الشقيري
  .منظمة التحرير الفلسطينية  تأسيس عن خالله أعلن القدس في الفلسطيني الوطني المؤتمر

  
 الفلسطينية األراضي اقيلب إسرائيل احتالل لكن نشأتها، منذ الدبلوماسي بالعمل ف، .ت .م اهتمت

 بعد خاصة حتالل،اال لدحر وحيد كخيار المسلح لكفاحا تبنى أهمها كان فيها تغيرات حداثإ إلى دفع
 الوطني التحرير حركة وأهمها المسلح، بالكفاح نادت التي الفلسطينية التنظيمات من مجموعة ظهور

 قيادة وارتأت ف،. ت.م إنشاء على عام من قلأ بعد تأسيسها عن أعلن التي) فتح( الفلسطيني
 أساسية وسيلة ليست ولكن العسكري، للعمل مكملة تكون أن يمكن الدبلوماسية أن ف،.ت.م

   64.للتحرير
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   :الفلسطينية التحرير منظمة شرعية: ثالثاً 
 

 بها والدولي العربي عترافاال على الحصول إنشائها بعد يةالفلسطين التحرير منظمة هدف كان لقد
 والدولية العربية الساحة على تصاالتهاا بإجراء بدأت لذا الفلسطيني، شعبلل ووحيد شرعي كممثل
للتسويات  رافضاً الفترة هذه في الدبلوماسي العمل وكان .الفلسطينية للقضية والتأييد الدعم لحشد

 ديمقراطية فلسطينية دولة بإقامة ومطالباً إسرائيل، دولة بوجود عترافلال رافضاً كان كما ،السلمية
  .الهدف هذا لتحقيق وحيد كسبيل المسلح الكفاح تبنى خالل من الفلسطيني الوطني التراب كامل على

 سوريا من جاءت الفترة تلك خالل الفلسطينية للثورة تأييدها في وضوحا العربية المواقف أكثر نإ
 مع الفلسطينية للثورة  المؤيدة العربية الدول لمواقف نموذجاً مصر مثلت بينما وليبيا، والجزائر
 التأييد طابع غلبة ومع المتنازعة، طرافاأل بين التفاهم وإيجاد الخواطر ةتهدئ على حرصها
 فقد النظر، وجهات في تطابقاً هناك نأ ذلك يعن فال وليبيا سوريا من كل أظهرته الذي الواضح
 والجبهة فتحوحركة سوريا،  بين الحاد السياسي التصادم من حاالت الفترة هذه خالل ظهرت
 السلطات اعتقلت فقد حتواء،اال محاوالت من العديد هناك كان ثحي. فلسطين لتحرير الشعبية

  1966.65 عام في فتح حركة قيادة ريةالسو
   

 هاتان تمثله لما والصين السوفيتي تحاداإل من كل تجاه بالتحرك الفلسطينية التحرير منظمة وبدأت
 وتمثلت العالمية، التحرر حركات ودعم مساندة في ودورهما الدولي المسرح على مكانة من القوتان
 العسكري الدعم على الحصولجل من أ القوتين بهاتين االتصاالت اءجر من الدبلوماسية أهداف

 الفلسطينية، التحرير منظمة تمثيل وحدانيةانتزاع  في العون يد وتقديم الفلسطينية، للقضية والسياسي
 األوسط شرقال منطقة في الصراع لب أنها اعتبار على الفلسطينية القضية وإبراز طرح جانب إلى

 بالنجاح الدبلوماسية االتصاالت هذه وتكللت الجئين، قضية وليست رض،وأ شعب قضية باعتبارها
 أجنبية دولة أول كانت وبذلك لزيارتها، التحرير منظمة لرئيس رسمية دعوة الصين وجهت حيث

 إلى زيارة بأول 1956 عام في الشقيري قام حيث الفلسطينية التحرير منظمة رئيس تستضيف
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 كما المشترك، التعاون لتعزيز بكين في التحرير لمنظمة بعثة إقامة على خاللها، تفاقاال تم الصين
  66.فلسطين شعب لدعم ممكن جهد كل ببذل الصيني الجانب وعد

  
 بكين في مكتبها ومنح الفلسطيني، للشعب ووحيد شرعي كممثل بالمنظمة الصين اعتراف ذلك تبع

 الدولية الشخصية تعزيز في ساهم ما وهو جنبيةاأل للسفارات الممنوحة لدبلوماسيةا الحصانات كامل
  .للمنظمة

  
 الوطنية الحركة قادة لدى لإلمبريالية المعادية السياسية والمواقف الراديكالية الطبيعة ساعدت وقد

 الصين جانب من المقدمة والمساندة الدعم ورغم. تجاهها الفلسطينية التحركات تسهيل في الفلسطينية
 عالقاتها توطيد خالل من الخاصة أهدافها لها كانت فقد والسياسي العسكري دينيالصع على للمنظمة

 إحراج ومحاولة سالمي،واإل العربي بالعالم روابطها عزيزت وهي الفلسطينية، التحرير منظمة مع
 تحاصر التي المتحدة الواليات على والضغط المنطقة، في مكانته وإضعاف السوفيتي، االتحاد
  .اقتصادياً الصين

  
 ،1971 عام األمن مجلس إلى الصين وعودة األمريكية الصينية العالقات نتحس بعد اتضح ما وهذا
  67.الفلسطينيون عارضها قرارات أي ضد لها الممنوح الفيتو النقض حق تستخدم لم حيث

  
 ةعلني زيارة بأول عرفات ياسر الفلسطينية التحرير منظمة رئيس قام فقد تييوفيالس الجانب على أما
 على 1968 سنة زيارة الزيارة هذه سبق وقد السياسي، الدعم طالباً 1971 عام السوفيتي تحادلإل

 جهودها ارةالزي هذه بعد الفلسطينية الدبلوماسية كثفت للمنظمة، وعسكري فتحاوي وفد رأس
 للشعب وحيد كممثل الفلسطينية، التحرير منظمة بـ تييالسوفي تحاداإل اعتراف على للحصول
  68.الجهود لهذه نتيجة 1974 عام في تجسد والذي الفلسطيني
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 األمم نحو اتجهت بل ، والصين تييالسوفي االتحاد من كل عند الفلسطينية الدبلوماسية تقف ولم
 الصعيد على تحركها حرية على يساعد الذي للمنظمة القانوني الوضع تحسين جلأ من المتحدة
 في فلسطين لةمسأ مناقشة في 1970 عام بمشاركتها بالنجاح الدبلوماسية جهودها وتكللت الدولي،
 يؤكدان قرارين العامة الجمعية يتبنّ ذلك تال المتحدة، ألممل العامة للجمعية الخاصة السياسية اللجنة
  69. ) 2628و  2672( المصير وهما قرار رقم  تقرير في الفلسطيني الشعب حق
  

 الفلسطينية الدبلوماسية سعت الفلسطيني، الشعب لحقوق المتحدة لألمم العامة الجمعية تأييد ظل وفي
 النشاط طريق عن أو الثنائية، تصاالتاال خالل من الفلسطينية للقضية ليالدو الدعم لتوسيع

 نحياز،اال عدم بمنظمة خاصة المتحدة ألمما إطار خارج الدولية التجمعات في المتزايد الدبلوماسي
 منظمة منحت ثم الفلسطيني، للشعب الثابتة بالحقوق يعترف قراراً 1973 عامفي  اتخذت التي

 نحو الفلسطينية الدبلوماسية تحركت كما. فيها المراقب العضو حقوق 1976 عامفي  التحرير
حيث منحت صفة المراقب في هذه  الدولي الدعم من مزيد على للحصول اإلفريقية الوحدة منظمة

 المنظمة في الصفة بهذه وبذلك أصبحت أول حركة تحرر وطني غير أفريقية تتمتع المنظمة
  70.اإلفريقية

  
  في التحرير لمنظمة رسمية دعوة هتوجي إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية دفع في ساهم ذلك كل
 نفسه اليوم في العامة الجمعية صوتت كما فلسطين، حول مناقشاتها في للمشاركة 1974- 10- 14

 بناء وذلك الفلسطينية القضية مناقشة في الفلسطينية التحرير منظمة مشاركة على ساحقة وبأغلبية
 عن) 20( وامتناع ضد أصوات 4 مقابل أصوات) 105(  عليه وافق  الذي ،)3210( القرار على

 المعني األساس هو الفلسطيني الشعب أن ترى إذ العامة الجمعية أن"  على القرار ونص التصويت،
 في اكشتراال إلى الفلسطيني للشعب الممثلة الفلسطينية التحرير منظمة تدعو فلسطين بقضية

 تحريرال منظمة واستطاعت" العامة جلساتها في فلسطين قضية نبشأ العامة الجمعية مداوالت
  71.المتحدة األمم منبر على من العالم تخاطب أن عترافاال هذا خالل من الفلسطينية
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 ووحيد شرعي كممثل بها العربي عترافاال على الحصول نحو الفلسطينية يةبالدبلوماس كما سعت
 بها العربية القمة اعترفت عندما1974- 10- 28 في الرباط قمة في تحقق والذي الفلسطيني، للشعب
 العمل مهمة تسهيل في الكبير األثر القرار لهذا وكان الفلسطيني، للشعب ووحيد شرعي كممثل

وفي الطريق إلى هذا التاريخ لم يدخر  .واألوروبي األمريكي الصعيد على الفلسطيني الدبلوماسي
، وخصوصا أن المنظمة كانت قد بدأت تطرق أبواب يون سبيال للحصول على هذا القرارالفلسطين

منظمة التحرير  فمن خالل هذا القرار حصلت، مم المتحدةواصم الصديقة للمرور إلى ساحة األالع
شهادة االعتراف اإلقليمي التي تؤهلها إلى شهادة االعتراف الدولي، عقب حصولها على مثل على 

، وحركة )1970(آسيا وإفريقيا في تلك الشهادات اإلقليمية من كل من منظمة التحالف بين الشعوب 
مة الوحدة منظو، )1974(ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ) 1973سبتمبر / أيلول (عدم االنحياز 

عتراف بالمنظمة بهذه الصفة كحركة واال، مي إليها منظمة التحرير جغرافيايقية التي ال تنتاإلفر
  72.مم المتحدة بصفة مراقبوكذلك منظمة األ التحرر الوحيدة التي تقع خارج نطاقها

  
 بعد عليها فرض الذي الحصار بعد خاصة األوروبية الدول نحو الفلسطينية الدبلوماسية واتجهت

 خالل من الحصار هذا كسر واستطاعت ،1978 عام وإسرائيل مصر بين ديفيد كامب اتفاقية توقيع
 أول تعتبر والتي ،1979 عام افيين إلى عرفات ياسر التحرير نظمةم رئيس بها قام التي الزيارة
 للنشاط ونتيجة 1981 عام أوائل في البرتغال لىإ بزيارته أتبعها أوروبية لعاصمة له رسمية زيارة

 البرتغالية الحكومة رئيس من تصريح على الحصول تم الزيارة، هذه في الدبلوماسي للعمل المكثف
  73.ف.ت.م بقيادة مصيره تقرير في الفلسطيني الشعب حق فيه يؤيد بيريرا فرانسسكو

  
 عدالة على التأكيد لىإ وروبييناأل مع االتصاالت جراءإ من الفلسطينية الدبلوماسية هدفت وقد

 برازهاإ ضرورة وبالتالي الجئين، قضية وليست وشعب ارض قضية باعتبارها الفلسطينية، القضية
 السالم تحقيق يمكن ال وانه وسطاأل الشرق في الصراع ساسأ باعتبارها الدولي المسرح على

  . الفلسطينية للقضية عادل حل يجادإ دون المنطقة، في واالستقرار
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 الحقوق وتأييد سرائيل،إ على للضغط وروبيةاأل بالدول الدفع طينيةالفلس الدبلوماسية حاولت لذا
 دول عن الصادر ندقيةالب بيان بعد وخاصة ذلك، في نجحت وقد الفلسطيني، للشعب الشرعية

 الموقف في تاريخية تحول نقطة يعتبر والذي 1980 عام حزيران في وروبيةاأل المجموعة
 عن كاملة بصورة المصير تقرير في حقه من الفلسطيني الشعب تمكين لىإ دعا الذي األوروبي،

  74.شامل سالم طارإ في يرد مالئم عمل طريق
  

 تحرير حركة مجرد ليست الفلسطينية التحرير منظمة أن على أن الجهود الدبلوماسية السابقة تدل
 وفرض وجودها، يضاًأ بل التحريرية، أهدافها تحقيق على مقتصراً نضالها ليس أي عادية، وطني
 حوار يأل العنوان هي وبأنها الفلسطيني، للشعب ووحيد شرعي كممثل بها اعترف الذي العالم على
  .  الفلسطينية بالقضية يتعلق

  
  :سرائيلإواالتصاالت السرية مع  الفلسطينية بلوماسيةالد: رابعاً

 

 بعد بينهما  سالم اتفاقية لعقد واإلسرائيلي المصري الجانبين بين جارية تصاالتاال كانت عندما
 مع والمغرب األردن من كل تجريها سرية لقاءات عن يدور الحديث كان ،1973 عام أكتوبر حرب

إلى ) مازن أبو( عباس محمود رأسهم وعلى الفلسطينية القيادة أعضاء بعض دفع ما وهو إسرائيل،
 من إليها، الفلسطينية النظر وجهة إليصال صهيونية، غير يهودية شخصيات مع لقاءات السعي لعقد

 الدبلوماسية وبدأت اإلسرائيلي، العربي الصراع تجاه التحرير منظمة مواقف على اطالعها خالل
 أثار ما وهو معها، لقاءات لترتيب صهيونية غير شخصيات مع االتصاالت إجراء في الفلسطينية

 عام القاهرة في عقد الذي الفلسطيني الوطني المجلس اجتماع ولكن المنظمة، في الكثيرين حفيظة
 بعض بها يقوم التي السرية اللقاءات حول أعضائه بين حادة نقاشات طرح خالله تم والذي 1977
 عمالً اعتبر الفلسطينية، القيادة وبمعرفة يهودية شخصيات مع الفلسطينية التحرير منظمة أعضاء
 السياسية والتجاذبات النقاشات هذه كل وبعد العدو، مع للحوار الرافض الوطني اإلجماع عن خارجاً
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 المجلس إقناع في عباس ومحمود عرفات ياسر من كل نجاح بعد الخالف حسم تم أعضائه بين
  75.للسالم يميلون صهيونيين، غير يهود مع تجريبية اتصاالت بإجراء يسمح قراراً بتبني

  
 لمنظمة التابعة المكاتب من عدد إلى عرفات ياسر وبموافقة مازن أبي من توجيهات صدرت وقد

 بعد طويالً تدم لم االتصاالت أن إال اليهودية، القوى هذه مع اتصاالت بإجراء الفلسطينية التحرير
 أماكن في النظر إعادة إلى الفلسطينية بالدبلوماسية دفع مما غتيال،لال المكاتب مدراء تعرض أن

  . اللقاءات هذه عقد
  

 بين مكثفة اتصاالت تشهد أنها حيث لعقدها، مناسباً مكاناً تكون أن يمكن القاهرة أن وجد هنا من
 التي المصرية القيادة به رحبت ما وهو بينهما، سالم اتفاقية لعقد واإلسرائيلي المصري الجانيين
 في لقاء بترتيب وقامت إسرائيل، مع سالم اتفاق لعقد المؤيد موقفها لدعم هامة خطوة اعتبرتها

 نوستيف القاهرة في كمال سعيد طينيةالفلس التحرير منظمة ممثل بين ، 1977 عام اإلسكندرية
  76.العالمية الصهيونية للمنظمة التابعة الدراسية المراكز أحد في ومشارك سياسي مفكر وهو كوهين

  
 رسائل إرسال إلى باإلضافة السرية القنوات باستخدام الفلسطينية الدبلوماسية استمرت ذلك ومع

 التي اللقاءات خالل من وذلك لتقولها، أشياء الفلسطينية التحرير منظمة لدى بأن األمريكية لإلدارة
 ممثل السرطاوي عصام المرة هذه قادها والتي وأوروبا أمريكا في اليهودية القوى مع استمرت
 شخصيات لتشمل واتصاالته لقاءاته وسع الذي االشتراكية، األممية في الفلسطينية التحرير منظمة

 اليعازر بن وبنيامين" ههازي عوالماه" مجلة تحرير رئيس افنيري يوري بينهم ومن إسرائيل في
 اغتيال بسبب النجاح لها يكتب لم االتصاالت هذه لكنو العمل، حزب في مهمة شخصية كان والذي

   1983.77 عامفي  البرتغال في السرطاوي
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 وقت في القنوات من العديد فتح إلى دفعت اليهودية القوى مع االتصاالت توسيع باتجاه الخطوة هذه
 مثل اإلسرائيلي اليسار تمثل شخصيات مع سرية قناة بنفسه يدير كان مازنا أب أن حتى واحد،

 لتشمل تصاالتاال توسيع اتجاه في القرارات ضمن ومن. ميرتس حزب رئيسة الوني شوالميت
 دعوة المؤتمر يقرر" كالتالي 1986 عام الفلسطيني الوطني المجلس قرار نص جاء اإلسرائيليين،

 اإلسرائيلية أو اليهودية، الدوائر مع فلسطينية اتصال خطوط فتحل خطط لوضع التنفيذية اللجنة
   78.مستقلة فلسطينية دولة قيام ولفكرة لقضيتنا، المؤيدة

  
 الضوء إعطاء في الوطني المجلس عن الصادرة القرارات هذه ساهمت المحتلة األراضي وفي

 جهات لتشمل وتطويرها ن،اإلسرائيليي مع اتصاالت إلجراء الداخل في الفلسطينية للقيادات األخضر
  . مواقفها لفهم الفلسطينية التحرير منظمةل  معادية

  
 في المركزية المؤسسات عضو يعتبر والذي وعميراف ةكزحي وصالح نسيبه ساري بين لقاء فعقد

 أن يرى عميراف وكان ،1987- 7-4 بتاريخ األخير بيت في شامير إسحاق من والمقرب حيروت
 التحرير منظمة بوجود يكون أن يجب معهم سالم إلى التوصل أو الفلسطينيين مع اللقاءات هذه

 لقاءات عقدت لذلك عليها، المهمة يسهل كونه بذلك الفلسطينية الدبلوماسية رحبت حيث الفلسطينية،
 الفلسطينية الدولة موضوع: أهمها الموضوعات من العديد تناولت الحسيني، فيصل بحضور أخرى

 تكون تفاهم، لورقة صيغة وضع إلى الرابع اللقاء في ليصل األمر وتطور المفاوضات، وإجراء
 عرفات، ياسر للقاء جنيف إلى عميراف سفر إمكانية وطرح الطرفين، يرضي مستقبلي لحل أساس
 الوزراء رئيس بموافقة تجري كانت وأنها خاصة ، عنها الكشف بسبب تعثرت االتصاالت هذه لكن

  79.شامير إسحاق اإلسرائيلي
  

 الفلسطينية التحرير بمنظمة رسمي غير بشكل ولو سرائيلي إنت هذه االتصاالت بمثابة اعتراف وكا
 من وإزالته األردني الخيار إنهاء في االتصاالت هذه ساهمت كما للفلسطينيين، شرعي كممثل
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 الدولية األطراف كل إلى رسالة إرسال الفلسطينية الدبلوماسية استطاعت وبهذا اإلسرائيلية، الذهنية
   .المنطقة في السالم تحقيق إلى تسعى بأنها

  

  :1988 االستقالل إعالنالدبلوماسية الفلسطينية حتى :خامساً 
  

 الدول من مجموعة على الفلسطينية الثورة قوات توزعت 1982 عام لبنان من الخروج بعد
 أبان رسميا دعتها التي تونس في الثورة قوات من كبير وجزء القيادة تمركزت حيث العربية،
 خطوط آخر المنظمة خسرت وبذلك بيروت، من القوات هذه خروج بعد فيها قامةلإل الحرب،
 التي للمنظمة الخارجية السياسة في هامة تحوالت ذلك على ترتب وقد. فلسطين مع المادي التماس
 في الدراسة له ستعرض ما نحو على الدبلوماسية هاتستراتيجيإل أركان من خسرته ما أدركت
  .المبحث هذا من الثالث الفصل

 بقرارات وااللتزام دولتين، إقامة بفكرة القبول نحو تتجه الفلسطينية الدبلوماسية أخذت هنا من
 بدأت لذا واألردنية، المصرية المواقف من كثرأف كثرأ واالقتراب الصلة، ذات الدولية الشرعية

 الدولية، األطراف قبل من المطروحة بالمبادرات القبول نحو باالتجاه الفلسطينية الدبلوماسية
 عام فاس قمة في مقبولة 1981 عام لبنان غزو قبل طلقتأ التي فهد األمير مبادرة فأصبحت
 أن وحتى  1982،80 عام رفضها بعد ريغان مبادرة مع 1983 عام التعاطي تم كذلك ،1982
 في منها االستفادة يمكن التي اإليجابيات بعض إظهار حاول عرفات ياسر التحرير منظمة رئيس
 باألردن، مرتبطا يكون غزة وقطاع الغربية الضفة في ذاتي حكم إلى دعت والتي ريغان، مبادرة
- 26 في الفلسطيني المركزي المجلس على ضغطاً مارس لذا للسالم، فرصة يوفر ذلك أن واعتبر

  81.مريكياًأ ترحيباً يلق لم ذلك أن إال للمبادرة، صريحاً رفضاً يتضمن قراراً معطال1982ً- 11
  

 وقيادتها الفلسطينية التحرير منظمة إنقاذ تنازالت من قدمته بما الفلسطينية الدبلوماسية تستطع ولم
 الدول بعض جمدت وخارجياً باالنشقاقات، الوطنية وحدتها تأثرت فداخلياً بيروت، من الخروج  بعد

السعي للحيلولة  المرحلة هذه خالل الفلسطينية الدبلوماسية على غلب لذلك .معها اتصاالتها العربية
 ،لمنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية والجسدية والدبلوماسية السياسية التصفية دون
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 خالل من حيويتها، الفلسطينية للدبلوماسية لتعيد 1987 عام أواخر في الفلسطينية االنتفاضة وجاءت
 جانب إلى الدولي العام الرأي ولحشد الفلسطينية، للقضية االعتبار إعادة فيلالنتفاضة  توظيفها
  82.الفلسطيني للشعب التاريخية الحقوق

  

 طلبت بل بذلك، تكتف لم التي المتحدة الواليات رضاءإ إلى تهدف كانت الفلسطينية التنازالت هذه 
 باللغة تصريحا التحرير منظمة رئيس فأصدر ،83الفلسطيني الموقف في الوضوح من مزيدا

 رحبت وقد ،)338 ،242( المتحدة األمم بقراري تعترف التحرير منظمة أن فيه جاء اإلنجليزية
 التحرير منظمة نوايا في وشككت إسرائيل عليه اعترضت بينما الموقف، بهذا المتحدة الواليات

  84.سلمية مفاوضات أية في قبلها من مشاركة أية ورفضت الفلسطينية،
  

 إعالن مع ازداد الذي نشاطها توسيع خالل من ذلك استثمار إلى الفلسطينية الدبلوماسية وسعت
 إفساح بهدف 31/7/1988 في الغربية الضفة مع والقانوني اإلداري االرتباط فك حسين الملك

  .قادمة سلمية تسوية أي في للدخول الفلسطينية التحرير منظمة أمام المجال
  

 مسؤولية وقعت وبالتالي الفلسطيني، الشعب تمثيل في  االزدواجية حالة إنهاء ذلك على ترتب وقد 
 فك قرار هخلف الذي والقانوني اإلداري لفراغا ملء إلى الحاجة في تمثلت المنظمة على كبيرة

 للمجلس عشرة التاسعة االنتفاضة دورة في الفلسطينية التحرير منظمة تحرك وجاء االرتباط،
  85.الفلسطينية الدولة قيام عن أعلن حين ،15/11/1988 بتاريخ بالجزائر الفلسطيني الوطني
 تقرير في الفلسطيني الشعب بحق الدولي االعتراف النتزاع محاولة ذلك من المنظمة هدف وكان

 بدولة عترافاال على الحصول أجل من الدبلوماسية للجهود تكثيفاً تطلب والذي المصير،
  86.فلسطين

 غير وممتنع، ومرحب رافض بين الفلسطينية الدولة إعالن من الغربية أوروبا دول موقف تباين وقد
 منظمة بموقف رحب ،21/11/1988 في األوروبية المجموعة اجتماع عن صدر الذي البيان أن
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 الدولي المؤتمر لعقد كأساس) 338 ،242(  المتحدة األمم قراري قبلت التي الفلسطينية التحرير
  87.الفلسطينية بالدولة اعتراف أي يتضمن لم البيان لكن وسط،األ الشرق في للسالم

   

 األراضي في االنتفاضة إلى الفلسطينية القضية تجاه األوروبي الموقف تطور في الفضل ويعود
 مؤتمر بعقد المطالبة خالل من األوروبية، المجموعة موقف في كبيراً انعطافاً أحدثت والتي المحتلة
 الموقف بدا وقد حتالل،اال لقوات الوحشية الممارسات تقادوان األوسط، الشرق في للسالم دولي

 المجموعة معارضة حيث من وشمولية وضوحاً كثرأ بشكل القضية الفلسطينية من يتبلور األوروبي
 جنيف اتفاقيات الحترام إسرائيل ودعوة 1967 عام المحتلة األراضي في المستوطنات إلقامة
  88.الرابعة

 

 تمثيل على حصلت قد ستقالل،اال إعالن قبيل الفلسطينية، حريرالت منظمة أن ومن ثم يالحظ
 العربية الدول لدى تمثيلها ووصل الرسمي، وغير والجزئي الكامل بين يراوح دبلوماسي

 من بالدول، أسوة الكامل الدبلوماسي التمثيل لىإ واآلسيوية اإلفريقية الدول وبعض واالشتراكية
 غير الدبلوماسي والتمثيل والحصانات متيازاتباال دبلوماسيها وتمتع كسفارات هاممثليات معاملة حيث

 الغربية أوروبادول  لدى حصلت فيما جزئية، وحصانات وامتيازات بالقنصليات، أشبة الكامل،
 اإلعالم مكاتب بين تراوح وقد سبق، مما درجة أقل دبلوماسي تمثيل على الالتينية وأميركا

 رفع إلى منها بعض ذهبت فيما. الرسمي غير والتمثيل الحصانات، بعض مع العامة والعالقات
 أكثر فلسطين بدولة اعترفت التي الدول عدد ووصل سفارات، درجة إلى لديها الفلسطيني التمثيل

  89.دولة) 127( من
 قليميةوإ عالمية دولية ومنظمات دول من نالرئيسيي الدوليين الممثلين غالبية فاعتر وعليه فقد

 الفلسطيني الشعب وبكفاح الفلسطينية بالقضية ،)حكومية غير( خاصة، دولية منظمات وحتى
 ومنها المشروعة، لحقوقه وممارسة وطنه، في العيش في بحقه اعترفت وكذلك وقيادته، ومنظمته

 التحرير منظمة كما احتلت .وطنه تراب على المستقلة دولته وإقامة مصيره تقرير في حقه
 .فعاالً دولياً شخصاً وأصبحت الدولي، المسرح في بارزاً مكاناً في هذه المرحلة الفلسطينية،
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  المبحث الثاني
   

  :وسلوأواتفاق  مدريد مؤتمرطار إفي الدبلوماسية الفلسطينية 
  

 وانتصار الحلفاء بقيادة الوالياتالثانية  ، وبعد انتهاء حرب الخليج 1991) مارس(في آذار 
، إلى تسوية ألب في خطاب ألقاه أمام الكونغرسريكي جورج بوش االمتحدة، دعا الرئيس األم

 242وتطبيق قرارات األمم المتحدة " األرض مقابل السالم" قضية الشرق األوسط على أساس مبدأ
  .التهام الواليات المتحدة الكيل بمكيالين وجاء ذلك تجنباً.  338و 
  

بيكر باقتراح عقد مؤتمر سالم  مريكي جيمسخارجية األالوزير  سرائيل زيارةإوقد استبقت حكومة 
، وتأكيد من شامير على أنه ال سرائيلياإل –منتدى تسوية الصراع العربي  يمكن أن يصبح" إقليمي"

التي تشمل " سرائيل التوراتيةإأرض "ن بعض السيادة على لتنازل عيمكن أن ينهي حياته السياسية با
  .ربية وقطاع غزة المحتلينالضفة الغ

  
في حين اعتمد الجانب العربي أسلوب تسهيل مهمة بيكر وطالب اإلدارة األميركية فقط بضمانات 

وما يعنيانه  338 و 242مكتوبة بأن خطاب بوش وما ورد فيه عن التسوية على أساس القرارين 
  90.من مبادلة األرض بالسالم، سيكون قاعدة لتسوية أزمة الشرق األوسط

  
تيجية استرإتملك رؤية  لم تكن، خاصة وأنها لتحرير الفلسطينية بهذه المبادرةوقد رحبت منظمة ا

واضحة بعد حرب الخليج الثانية، والتي أحدثت تغيرات ال يمكن تجاهلها، كما رأت أن االستيطان 
يجاد قيادة إب ضي الفلسطينية في حالة تسارع واالنتفاضة تتراجع، وإسرائيل وأمريكا تهددانرااألفي 

واإلعالمي العربي لمنظمة سالمية يشتد عودها في ظل وقف الدعم السياسي بديلة، والحركة اإل
حيث ، 1990للكويت في أب العراق  دخول ، وذلك بسبب تباين المواقف العربية حيالالتحرير

، وباتت ودولياً منظمة متعاطفة مع العراق، مما أدى إلى عزل قيادتها ومحاصرتها عربياًال تبرتاع
لمنظمة  تي الذي اعتبر حليفاًي، تفكك االتحاد السوفيضعف حاالتها، ومما زاد في حالة الضعففي أ
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، 91االستراتيجي سرائيلإحليفة  التحرير الفلسطينية، وتكريس الدور القيادي المتفرد للواليات المتحدة
ة لكل ذلك وجدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها مرغمة على قبول المبادرة األمريكية، نتيج

- 23وعليه دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجلس الوطني لالنعقاد في الجزائر ما بين 
حرية اختيار أعضاء الوفد إلى مؤتمر السالم، ولكن  ةنظموالذي خول قيادة الم 28/9/1991

الها بشخصيات من األراضي منظمة التحرير الفلسطينية وفي ظل المطالبة اإلسرائيلية باستبد
  92.، لم تجد سبيال أمامها سوى الموافقة على ذلكالمحتلة

  
  :السرية وسلو أدبلوماسية : والًأ

أهمية في إعادة  ذا دوراً -  وإسرائيل الذي عقد بالنرويجبين فلسطين  - أعطى اتفاق أوسلو لقد 
حافظة على ، والسبب في ذلك نجاح الطرفين في المصطلح الدبلوماسية السرية من جديدظهور م

ت الدبلوماسية الفلسطينية أن المفاوضات السرية قد تكون الوسيلة ، حيث ارتأسرية المفاوضات
ن المفاوضات السرية تقلل من ، ألتفاق مع إسرائيلا واألسلم في آن واحد للتوصل إلى األفضل

عن المزايدات والحمالت اإلعالمية التي قد  ، بعيداًطالب المعلنة من قبل الطرف اآلخرسقف الم
سلم للمفاوضين وذلك للحيلولة دون تعرضهم لألذى من قبل ، كما أنها أطراف النزاع إثارتهايتعمد أ

  .القوى والحركات المعارضة
  

، بل تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينيةولم تكن مفاوضات أوسلو السرية هي األولى من نوعها التي 
، إال أن معظمها انتهى إلى الفشل لتسرب االتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي هناك العديد من

 .المعلومات حولها، وتعرض من يقوم بهذا العمل الدبلوماسي لألذى
  

على الوضع الفلسطيني وخاصة وضع منظمة  سلبياً تأثيراً 1990عام الثانية ثرت حرب الخليج ألقد 
تي وأنظمة دول شرق يالتحرير الفلسطينية، فكانت لهذه الحرب المتزامنة مع انهيار االتحاد السوفي

مة وتقليص هامش تحركها السياسي في عالم يشهد تحطم التوازن ظضعاف المنفي إ وروبا دوراًأ
  .وحد في رسم مستقبل هذه العالقات أوانفراد قطب  ،الدوليةفي العالقات 
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ولوية عمل الدبلوماسية الفلسطينية هو حماية بديهيات جرى تثبيتها أصبحت أ وفي ظل هذا الوضع
. بديلةطر تمثيلية التحرير الفلسطينية وتفادي خلق أ كالحفاظ على شرعية  منظمة, في السابق

ن  منظمة التحرير الفلسطينية واإلدارة عمال الحوار بيدول أهتمامات على رأس جوكانت هذه اال
اصمة التونسية بين مسؤولين فكانت المشاركة في المفاوضات في الع ،مريكية في بداية التسعيناتاأل

مريكية وبعض شخصيات منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم تمكنت منظمة التحرير من اإلدارة األ
 كما. لى مؤتمر مدريدوسط والتي أدت إالم الخاصة بالشرق األسمن المشاركة في مفاوضات ال

توقيع ونها الجهة الوحيد القادرة على السرائيل أهمية االتصال بالمنظمة إلجراء حوار معها، كإرأت 
وسلو أانتهى بالتوصل التفاق  1992عام  حيث بدأت مفاوضات سريه في نهايةعلى أي اتفاق، 

  . 1993-9- 13بيض في واشنطن بتاريخ البيت األلذي تم التوقيع عليه في ا
  

  : تفاقاال دوافع: ثانياً
 

 مع المتعاطف لموقفها نتيجة بالشلل الفلسطينية التحرير منظمة أجهزة أصيبت الخليج حرب بعد
 المنظمة عمل على سلباً انعكس ما وهو الخليج دول من عليها المتدفقة األموال وقف بعد العراق،

 في االنتفاضة استمرت فقد الداخلي الصعيد على أما ،ودولياً عربياً ومحاصرة معزولة أصبحت التي
 المقاومة حركة من كل تمثله الذي اإلسالمي للتيار التأييد وتزايد المحتلة الفلسطينية األراضي
  93.الفلسطينية التحرير منظمة سهمأ تراجعت بينما اإلسالمي، الجهاد وحركةحماس  اإلسالمية

  
 منظمة من األضواء ويخطف إسرائيل مع يتفاوض الداخل من فلسطيني وفد واشنطن في كان بينماو

 التحرير منظمة ادةقي في الكثيرين خوف أثار ما هذا بديلة، قيادة بإيجاد ويهدد الفلسطينية، التحرير
 قبل إسرائيل مع سالم اتفاقات العربية الدول تعقد أن من خشيتها ذلك إلى ةفاضإ الفلسطينية،

  .إسرائيل مواجهة في وحدهم يقفون سيجعلهم والذي الفلسطينيين مع اتفاق إلى التوصل
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 حرب بعد األمريكي والدعم المساعدات من األسد نصيب على حصل الذي اإلسرائيلي الجانب أما
 دفع الذي األمر الفلسطينية، التحرير منظمة بها تمر التي والمعاناة الضعف مدى أدرك فقد ، الخليج

 خالل من لصالحهم،المنظمة  به تمر الذي الظرف الستغالل العمل حزب بقيادة اإلسرائيلية الحكومة
 إطاره في يتناسب معها اتفاق إلى التوصل ومحاولة الفلسطينية، التحرير بمنظمة اتصال قناة فتح
 السكانية الكثافة ذات الفلسطينية األراضي من التخلص يريد الذي العمل حزب برنامج مع العام

 االنتفاضة وينهي المشكلة يحسم عسكري حل وجود بعدم ئيلييناسراإل القادة اقتناع ولعل العالية،
 في لدخولهم دافعا نكا إليهم، الموجه الدولية االنتقادات من وزادت أرهقتهم، التي الفلسطينية
 إجراء في يتمثل الحل أن إسرائيل ورأت ،طينيةلسالف التحرير منظمة مع رةمباش مفاوضات
 توازن اختالل الستثمار منها محاولة  في الضعيفة، الفلسطينية التحرير منظمة مع مباشرة اتصاالت

  94.عليها شروطها وفرض إسرائيل، لصالح القوى
  

 رود تيري بها قام نرويجية بمساعدة سرية بين الجانبين اتصال قناة إلى فتح دفعت العوامل هذه كل
 الالجئين موضوع حول غزة في بحثاً يجري كان الذي أبحاث مركز ومدير أكاديمي الرسن

 من واإلسرائيليين، نيالفلسطيني من كل مع اتصاالته إجراء على ساعده العمل هذا الفلسطينيين،
 السويد، في االشتراكية الحكومة نأ مفادها رسالة أبلغه الذي تونس في عرفات مع اجتماعه خالل
 الجانبين بين ما تصاالتاال إجراء في تساعدو الفلسطينية، التحرير منظمة مع تتعاطف كانت والتي

  95.الدور بهذا القيام للنرويج ينبغي بالتاليقد هزمت في االنتخابات و واإلسرائيلي، الفلسطيني
  

 بين،الجان بين الوسيط بدور للقيامللقبول بالنرويج  شجعته عرفات ياسر إليها استمع التي الرسالة هذه
 اإلسرائيلي الخارجية وزير نائب بيلن يوسي إلقناع محاولة في بيبأ بتل االتصال تم فقد وعليه
   .الفلسطينية بواسطة النرويج التحرير منظمة مع التاالتصا جراء

  
 الطرفان وتوجه الجانبين، بين للمفاوضات الراعي بدور للقيام بالنرويج الطرفان وعليه فقد قبل

 .المفاوضات إلجراء أوسلو إلى ئيلياواإلسر الفلسطيني
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   :المبادئ إعالن اتفاق:ثالثًا 
 

 ،20/1/1993 يوم ستراسبورغ مدينة في اإلسرائيلي و الفلسطيني الجانبين بين األول اللقاء بدا لقد
 عن ابتعدا اللذين بونداك رون ومساعده هيرشفليد يائير من كل اإلسرائيلي الجانب عن وحضر
 من كل الفلسطيني الجانب عن وحضر بيلن، يوسي مع عالقتهم سوى لهما رسمية صفة أي إظهار
 محمود من المقرب عصفور وحسن صامد الفلسطينية االقتصادية المؤسسة نع المسؤول قريع أحمد
  . سابقا الشيوعي الحزب وعضو عباس

  
 القرار بصناع منهما كل وعالقة خر،اآل للطرف طرف كل نبض جس عن عبارة اللقاء هذا كان لقد

 القضايا إلى التطرق عدم على المفاوضات من األولى اللحظة منذ الجانبان اتفق ذلك ومع لديه،
 الجوهرية الخالفات لطبيعة ، الطرفين يرضي حل إلى حولها التوصل الصعب من التي الشائكة
  .مسدود طريق إلى الغالب في ستؤدي والتي بينهما

  
 اإلسرائيليين إلقناع مواقفها في المرونة من نوع إظهار الفلسطينية الدبلوماسية حاولت هنا من

 القناة من متخوفاً الفلسطيني الجانب بقي ذلك ومع ،الفلسطينية التحرير منظمة مع ضالتفاو بأهمية
 فصائل من مجموعة من تتشكل التي المنظمة طبيعة بحكم للفلسطينيين حساسية تشكل التي السرية
 الحكومة يمثل ال بأنه الفلسطيني للجانب هيرشفيلد تأكيد إلى إضافة الفلسطيني، الوطني العمل

  96.الجانبين لكال المشتركة األرضية لبحث محاولة هو يجري ما وكل اإلسرائيلية،
  

 لهذه اإلسرائيلية الحكومة تبديه الذي الدعم مدى على اهتمامها تركز الفلسطينية الدبلوماسية بدأت الذ
 قنوات لفتح المتعددة المحاوالت ضبط على والعمل عبثية، المفاوضات هذه تكون ال حتى القناة
 بين خاصة مفتوحة، أخرى قنوات هناك كانت انه العلم مع الفلسطيني، الجانب مع جديدة حوار
عشر  خمسة عودة في يتمثل التفاق الجانبين وتوصل زياد، أبو وزياد العمل حزب عضو سنيه فرايم

 قلق أثار ما وهذا ،الفلسطينية األراضي إلى المبعدين الوطني المجلس أعضاء من عضواً
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 هذه في جادة ليست إسرائيل بأن تساورهم الشكوك وبدأت أوسلو، قناة على القائمين الفلسطينيين
  97.المفاوضات

  
 محادثات دعم في تتمثل القناة مهمة أن على الحديث اإلسرائيلي الجانب بدا الحقة مرحلة في لكن

 سرائيلياإل للجانب رسالة إليصال الفلسطينية الدبلوماسية دفع ما وهو واشنطن، في والمتعدد الثنائي
 الجدية المفاوضات وأن للوقت، مضيعة إال هي ما واشنطن في تجري التي المحادثات بأن مفادها

  . الفلسطينية التحرير منظمة ممثلي مع أوسلو في تجري التي هي
  

 المفاوضات طاولة على تطرح قضية كل أصبحت أن بعد الحقيقة هذه سرائيلياإل الجانب أدرك وقد
 أنها إسرائيل أدركت وبهذا حولها، الرأي إلبداء تونس في الفلسطينية القيادة إلى ترسل واشنطن في

  .مباشر غير بشكل ، الفلسطينية التحرير منظمة مع تتفاوض
  

 استطاعوا إنهم إال الجانبين، بين والخالفات وسلو السريةأقناة  مصداقية في الشكوك كل ومع
 المسؤولين إلى هيرشفيلد نقلها والتي سارسبورغ، وثيقة عليها أطلق مقترحات إلى التوصل

 الجانب أن وأدرك سرائيلي،اإل الخارجية وزير بيريز شمعون بها أعجب وقد اإلسرائيليين،
 منظمة مع التحاور بأهمية اإلسرائيلي الجانب إلقناع موافقة في المرونة إظهار يحاول الفلسطيني
  98.الفلسطينية التحرير

  
 في الناتو حلف جتماعا خالل سارسبورغ وثيقة من نسخة األمريكيين النرويجيون زود كما

 المتحدة لوالياتا لكن, النرويجي الدور على لألمريكان حساسية أية هناك تكون ال حتى بروكسل،
 على ،كبيراً هتمامهماا يكن لم واإلسرائيلي الفلسطيني نالجانبي بين تصاالتا بوجود علمها مع

  .الجدية هي واشنطن في الجارية المفاوضات أن اعتبار
 على السلطات ونقل غزة، من إسرائيلي انسحاب هي رئيسه مبادئ ثالثة تتناول الوثيقة هذه وكانت

  .المستقبلي الفلسطيني والكيان إسرائيل بين اقتصادي وتعاون متتابعة، خطوات
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 نحو التقدم أن اإلسرائيليين تذكير أخرى مرة الفلسطينية الدبلوماسية حاولت الوثيقة هذه خالل ومن
 ال وانه الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية التحرير منظمة خالل من يتم السالم
 يتطلب وهذا المحتلة األراضي في يتدهور الوضع أن كما بذلك، للقيام مخولة أخرى جهة أية توجد

  99.األمور على الجانبين قبل من السيطرة فقدان قبل اتفاق إلى التوصل في اإلسراع ضرورة
  

 الفلسطينيون كان بينما للنرويجيين، بالنسبة هاماً أمراً المفاوضات سرية على المحافظة بقيت
 في ةوالمساند الدعم على للحصول القناة هذه عن والدولية العربية الجهات بعض إلعالم مضطرين

 لكن أوسلو، في الجارية بالمفاوضات المصريين الفلسطيني الجانب بلغأ فقد اتفاق، إلى التوصل حال
 واشنطن، في الجارية المفاوضات عن بديالً تعتبر ال ألنها بها اقتناعه عدم أبدى المصري الرئيس

  .االتصاالت إجراء وضرورة فائدة مع
  

 ولطبيعة العربي العالم في مصر لمكانة يعود المصري بالموقف الفلسطينية الدبلوماسية اهتمام كانو
 اإلسرائيلية القيادة جدية معرفة القاهرة طريق عن يمكن وبالتالي إسرائيل، مع الدبلوماسية العالقات

 القناةويدعم  علم على رابين أن معرفة منظمة التحرير  استطاعت وبالفعل أوسلو، مفاوضات في
 مواقفه في بالتشدد واشنطن في الفلسطيني الوفد قام وعليه المصريين، خالل من للمفاوضات ةالسري
  100.أوسلو قناة نحو ثقلها بكل بإسرائيل للدفع الفلسطينية، التحرير منظمة قيادة تعليمات على بناء

  
 استطاع النرويجيون، بذلهاكبيرة  وبجهود أبيب وتل وأوسلو تونس بين المكثفة االتصاالت بدأتو

 العالقة المشاكل لبعض مؤقت حل عن عبارة هوو غزة، إلى أريحا إضافة على االتفاق الطرفان
  .الهامة القضايا من وغيرها الالجئين وقضية كالقدس

  
 الفلسطينية التحرير منظمة بين المتبادل االعتراف موضوع لتشمل المفاوضات تطورت ثم

 المبادئ إعالن ضمن المتبادل عترافاال موضوع يدرج أن الفلسطينيون لبطا حيث وإسرائيل،
  .ذلك رفض اإلسرائيلي الجانب لكن حوله، التفاوض يتم الذي
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 أصوات هناك كانت فقد ،أيضاً اإلسرائيليون بل أمرهم من عجلة في وحدهم الفلسطينيون يكن ولم
 األزمة واستثمار ،ودولياً إقليمياً الفلسطينية التحرير منظمة ضعف فرصة باغتنام تطالب إسرائيلية

 صالح في النهائية محصلته في سيكون الذي االتفاق هذا تمرير أجل من بها تمر التي المالية
 باألحرف المبادئ إعالن اتفاق على ساعد على التوقيع الجانبين بين هذا المصالح وتوافق إسرائيل،

 الجانب وعن عصفور وحسن قريع احمد الفلسطيني الجانب عن وقع حيث أوسلو، في األولى
  .وسينغر سفير اإلسرائيلي

  
 شروطها انتقالية مرحلة شجاعة بكل قبلوا الفلسطينيين إن" بقوله االتفاق على عالء أبو عقب وقد

  101.والصعبة العالقة القضايا جميع تعالج نهائية جديدة لمرحلة مفتوحة تظل أن على صعبة
  

 موضوع حول المفاوضات تعترض مصاعب هناك بقيت على االتفاق التوقيع من الرغم على ولكن
 أمور ثالثة على الموافقة بضرورة الفلسطينيين اإلسرائيلي الجانب طالب حيث المتبادل، االعتراف
 من رهابواإل العنف تسميه ما نبذ وهي التحرير، بمنظمة سرائيلياإل االعتراف على للحصول

 سرائيلإ بحق عترافاال عالنية عرفات ياسر عالنإو نف،الع وقف لىإ رجالها ف.ت.م دعوة خالل
 بوجود قرارإ من المقبلة المرحلة مع يتالءم بما الوطني الميثاق وتغيير وأمن، سالم في الوجود في
 ،متبادالً رهابواإل العنف نبذ يكون نبأ سرائيلياإل الجانب الجانب الفلسطيني طالب بينما. سرائيلإ

 وزير هولست يوهان لىإ رسالة في دراجهاإ سيتم الخالفية القضايا هذه أن عرفات ياسر وأعلن
  102.سرائيلإ رفضته الذي مراأل النرويجي الخارجية
  
 للقمة للتحضير وساق قدم على واشنطن في جاري العمل بينما الجانبين، بين الخالفات واستمرت
 الطرف على ضاغطاً عامالً وشكلت سرائيلي،واإل لفلسطينيا الطرفين تجمع التي التاريخية
 رعب حين انجازاً االتفاق اعتبر فقد ذلك ومع. سرائيليةاإل الشروط على موافقة أبدى الذي الفلسطيني

 على خطوة بمثابة االتفاق"  أن بالقول ،19/9/1993 بتاريخ العربية الجامعة أمام عرفات ياسر عنه
 جمود لكسر هي السرية المفاوضات وان المستقلة، الفلسطينية الدولة قامةوإ السالم طريق
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 وتدهور اإلسرائيلية، الحكومة تغير عن فضالً ،شهراً وعشرين اثنين مدى على الثنائية المفاوضات
 بالشعب رسمي بشكل مرة ولأل تعترف سرائيلإ وان وغزة الضفة لسكان المعيشية حوالاأل

  103."ف.ت.م بـ و وأرضه الفلسطيني
  

 منظمة وسمعة مكانة تعزيز وسلو منأبلوماسية الفلسطينية في مفاوضات ساهمت الدوعليه فقد 
 في التسوية مسائل في يةواقع كثراأل المواقف لىإ انتقالها إلى ذلك أدى كما الفلسطينية،  التحرير
  .)وسلوأ – السالم مشروع(  خاصة وسطاأل الشرق

  

 :الموقف المحلي والدولي تجاه االتفاق :رابعاً

عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ، حاولت القيادة  عالن رسمياًاإل بعد
ريره في محاولة الفلسطينية إقناع المعارضين داخل منظمة التحرير الفلسطينية بأهمية االتفاق وتب

طينية التي تفاق بين فصائل منظمة التحرير الفلسدهم، لكنها لقيت معارضة شديدة لالمنها كسب تأيي
في ذلك الوقت إلقناع اتهمت ياسر عرفات بإثارة األزمة المالية التي تعاني منها منظمة التحرير 

تفاق، بينما أعلن اللجنة التنفيذية للمنظمة على االوبالرغم من ذلك فقد وافقت  .تفاقأعضائها باال
لحد األدنى من الحقوق بعض قادة الفصائل الفلسطينية في المنظمة عدم شرعيته وأنه ال يلبي ا

  104.تفاق المذل حسب وصفهمعلى اال الفلسطينية ، بينما قدم آخرون استقالتهم احتجاجاً

أن األمر لم يقف عند منظمة التحرير الفلسطينية وأعضائها ، بل تجاوز ذلك ليشمل الحركات كما 
تاريخية عن الحقوق ال تفاق الذي اعتبرته تنازالًسطينية التي أعلنت رفضها لهذا االاإلسالمية الفل

تفاق ال يلزم إال من وقع عليه، لذا فإن هذه الحركات اعتبرته في حكم للشعب الفلسطيني، وأن اال
  105.الملغي، وأعلنت عن استمرار مقاومة بكل الوسائل حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني
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ي شكل مفاجأة لها رغم علمها فقد رحبت الواليات المتحدة بهذا االتفاق الذ : أما على الصعيد الدولي
قعها حدوث اختراق باالتصاالت اإلسرائيلية الفلسطينية، بسبب عدم إعارتها االهتمام الكافي وعدم تو

دنيس روس مساعد تفاق فقد أعرب رغم من هذا الترحيب األمريكي باال، وبالعلى هذا الصعيد
سبب الفشل الذريع للدبلوماسية مريكي عن عدم سعادته بهذا االتفاق، الذي وزير الخارجية األ

  106.األمريكية في مدريد، واعتبر أن الجهود التي بذلت ذهبت أدراج الرياح

مريكية على عاتقها الترتيب لالحتفال اق فقد أخذت الواليات المتحدة األوكتعبير عن تأييد هذا االتف
  .بتوقيع هذا االتفاق في واشنطن

رحب باالتفاق وأعرب عن أمله بأن يحل السالم في المنطقة، فقد  صعيد االتحاد األوروبي  ىأما عل
  .راضي المحتلةتقديم المساعدة في إعادة بناء األكما أبدى استعداده ل

، ط من حساباتها الكثير من القضاياردن بهذا االتفاق الذي يسقاألوعلى المستوى العربي فوجئت 
سرائيلي مرحلة الحكم الثنائي األردني اإل وينهي ردنية،أإمكانية قيام فيدرالية فلسطينية كإلغاء فكرة 

مفاوضات، في الضفة الغربية، وقد عتبت األردن على القيادة الفلسطينية لعدم أخذ رأيهم في هذه ال
ردنية، وخشي األردن أن يشكل هذا االتفاق مع العلم بأن مفاوضات واشنطن تجري تحت المظلة األ

حاب رؤوس األموال الفلسطينيين إلى بلدهم إلقامة أزمة اقتصادية لديه من خالل عودة أص
د االتفاق الفلسطيني مع إسرائيل ، الذي مشاريعهم هناك، ومع كل هذه التحفظات إال أن األردن أي

  .منذ زمن بعيد إليهمع إسرائيل ، كانت تطمح تفاق امامه في فترة الحقة لتوقيع فتح الطريق أ

في  تصورال، مع عدم على علم بالمفاوضات في أوسلومصر  ما الموقف المصري فقد كانت أ
التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مع ذلك فقد رحبت القاهرة باالتفاق، وأبدت 

لفلسطينيون المساعدة استعدادها لتقديم المساعدة الالزمة  من أجل تحقيق السالم في المنطقة، وطلب ا
إقناع الدول العربية بأهمية االتفاق، وخاصة المملكة العربية السعودية  جل العمل علىالمصرية من أ

تصاالت ، وبعد أن قطعت االالعالقات معهاالتي تحاول منظمة التحرير الفلسطينية إعادة تطبيع 
، باعتبارها دولة نفطية يمكنها المساهمة في إعادة بناء األراضي يج الثانيةلبينهما خالل حرب الخ
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، ولكن بعد تدخل أمريكي تفاق في بادئ األمر سلبياًوقد كان رد الفعل السعودي على اال الفلسطينية،
، وأبدت استعدادها تجاه الصحيح، إذ اعتبرت خطوة في اال العربية السعودية جاء الرد مغايراً لدى

  107.من خالل تقديم الدعم المالي

عن الثوابت والتزاماتها  التخلي، حين اتهمت الجانب الفلسطيني بمغايراً وكان الموقف السوري
، واتهمت رئيس المنظمة ياسر عرفات بالتصرف كما عن الموقف العربي ، وخروجاًالوطنية

تفاق الذي يساهم في عزل سوريا ويجعلها قبله، وقد أعربت عن معارضتها لال تصرف السادات من
جئين الفلسطينيين على المحاصرة، هذا الموقف السوري أيدته لبنان التي تستضيف عدد كبير من ال

أراضيها، وأعربت عن معارضتها لالتفاق الذي ال يحقق طموح الشعب الفلسطيني، وأبدى اللبنانيون 
وبالرغم من ذلك فقد استمرت منظمة التحرير . تخوفهم من أن يتم توطين الالجئين على أراضيهم

  .الداخل أو الخارج أي تأثير عليهال دون أن يكون للمعارضة في يمع إسرائبالتفاوض الفلسطينية 

التي كانت و دبلوماسية منظمة التحرير وأحققتها الدبلوماسية الفلسطينية  االنجازات التيوعليه فإن 
ل اعترف ستقالوبعد إعالن وثيقة اال. 1988ة قة االستقالل في سنعالن وثيلها دور كبير فيها هو إ

مكانيات الدبلوماسية وهذا انجاز كبير بالنسبة إل. ينيةسطكثر بالدولة الفلو أأئة دولة اما يقارب الم
، وكذلك سرائيليمع الجانب اإل) أوسلو(اق السالم الفلسطينية بذلك الوقت وما تبع ذلك من توقيع اتف

  .ؤسساتها وأجهزتها المستقلةمب 1967قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود المساعي الجادة إل
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  الفصل الرابع

  :ظل السلطة الوطنيةفي  الفلسطينيالدبلوماسية الفلسطينية وبناء الكيان السياسي 
  

  :مقدمة
  

 كيان لتأسيس سعت عربية، اجتهادات على بناء 1964 عام الفلسطينية التحرير منظمة نشأة جاءت
 المنظمة واجهت المنظور هذا من العالم، إلى ويقدمها الفلسطينية، القضية أعباء يتحمل فلسطيني
 على سنوات عشر فبعد نية،الفلسطي القضية في مهم كالعب نفسها تكريس على ساعدتها ظروفا
 لهاكيوتش الفلسطيني، للشعب ممثال بوصفها "الفلسطيني الوعي" في مكانتها تمثل أصبحتقيامها 
 عضو لقب انتزاع استطاعت كما ،108المحتلة الفلسطينية األراضي الستعادة الوطني للعمل إطارا
 ثرهأ وعلى الفلسطيني، للشعب ووحيد شرعي كممثل 1974 عام العربية الدول جامعة في كامل

 في العمومية الجمعية في مراقب بصفة دائما عضوا واعتمادها المتحدة، األمم اعتراف على حازت
   109.)1974( عام

نتقالية السلطة الفلسطينية في إطار مرحلة ا نشأت 1993/ 13/9وسلو بتاريخ أق وكنتيجة التفا
أصبح النشاط الدبلوماسي  1994، ومنذ قيام السلطة الوطنية رسمياً في عام مدتها خمسة سنوات

يث الفلسطيني يتم عبر مؤسسات السلطة الوطنية إضافة إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ح
الدبلوماسية الفلسطينية في ت الدولة كما سعت عداد لبناء مؤسساسعت السلطة الفلسطينية إلى اإل

فلسطينية المستقلة ونيل عتراف بالدولة اللى النشاط الدبلوماسي لنيل االإعقاب توقف عملية السالم أ
  .مم المتحدةعضوية األ

الوطنية لبناء الكيان السياسي السلطة وعليه يتناول هذا الفصل جهود الدبلوماسية الفلسطينية في ظل 
   .الفلسطيني

                                                   
تقيـيم تجربـة   : لسـطينية ، ضمن كتاب منظمة التحرير الفلسطيني بمظمة التحرير الفلسطينيةتطور الوعي الف 2009 ،ابو حسنة: نافذ 108

 34: ص ،ز الزيتونه للدراسات واالستشارات، مركمحمد صالحادة البناء تحرير محسن وإع

مرجع  ،تقييم تجربة واعادة البناء: منظمة التحرير الفلسطينية: ضمن كتاب: رؤية عامه: تجربة منظمة التحرير 1980،شفيق الحوت 109
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  :ول األمبحث ال
  

  الفلسطيني بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية التمثيل الدبلوماسي
  

إن العمل الدبلوماسي هو من أعمال السيادة الذي تمارسه الدول المستقلة المعترف بها، من خالل 
تثناء اس"الفلسطينية مؤسسات قائمة تمارس نشاطها بعد قيام دولتها، ولكن الدبلوماسية في هذه الحالة 

في ظروف مغايرة عن معظم دول العالم، حيث أنها نشأت في ظل  حيث ترعرعت ونشأت" للقاعدة
سيادة، عدا عن ذلك أنها عملت من داخل أراضي الغير وليس وعدم وجود كيان فلسطيني مستقل 

  110.من داخل أراضيها
  

يمتاز بالصعوبة والخطر، وكانت  النضالية عمالًوبذلك كانت الدبلوماسية الفلسطينية في بدايتها في 
ومع ذلك تمكن الفلسطينيون بالرغم من ذلك  111، تساوي العمل العسكري الفلسطيني في تلك الفترة

من بناء شبكة عالقات دبلوماسية كان الهدف منها التوصل إلى مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية 
الدبلوماسي على كافة األصعدة وفي شتي نشاط المي والدولي، حيث مورس العلى المستوى الع

  112.المجاالت
ومن ثم تعد الدبلوماسية الفلسطينية حالة خاصة بالمفهوم العالمي للنشاط والعمل الدبلوماسي، فلم 
تتمتع بالمعنى الكالسيكي للعمل الدبلوماسي ولكنها كانت تتمثل بعدة محاور واتجاهات من بينها 

تقوم به الجاليات الفلسطينية في العديد من دول العالم، والعمل من خالل العمل اإلعالمي الذي كانت 
القوى السياسية واإلقليمية الموجودة في العديد من دول الصديقة، والعمل على تثبيت الشرعية 
الفلسطينية وتثبيت التمثيل الفلسطيني في إطار الدول العربية والتجمعات العربية ودول العالم  بشكل 

العمل من اجل الدخول  في المنظمات  عدالة القضية الفلسطينية، عدا عنباعترفت  عام التي
اإلقليمية والمؤتمرات الدولية  لوضع القضية الفلسطينية في أجندتها الدولية وجداول أعمالها، كما تم 

                                                   
  .2012/اذار/7تم الدخول الى الموقع في ). الكترونيةنسخة ". (تقييم اداء الدبلوماسية الفلسطينية." )2008(سعيد ابو عباه،. 110
111
مفهـوم وممارسـة الدبلوماسـية تجـارب محليـة      ".  تحليل نقدي: اربعة عقود من الدبلوماسية الفلسطينية). "2007.(ناصر، القدوة .

 9ص. جامعة بيرزيت .مهد ابراهيم ابولغد للدراسات الدولية. المؤتمر الدولي الثاني عشر: وفلسطينية
معهد ابراهيم ابو . الشباب واشكالية العمل الدبلوماسي الفلسطيني ":الشباب والعمل الدبلوماسي في ظل االصالح). "2004.(حسن ،مرفت112

 7ص. جامعة بيرزيت. لغد للدراسات الدولية
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 ووكالتهامم المتحدة وفي كافة منظماتها الفلسطينية وتثبيت شرعيتها في األبراز القضية إالعمل على 
  113.المتخصصة ، وفي العمل التفاوضي في سبيل تحقيق الحقوق الفلسطينية

  
نظمة طرح موضوع اإلشكالية بين الم  1994وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 

زدواجية في المؤسسات والتمثيل ما بين السلطة الوطنية برزت االو، والسلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس ياسر عرفات والذي ترأس أول حكومة وذلك بالرغم من أن  .ر الفلسطينيةومنظمة التحري

حرص على أن يكون على رأس الفريق المفاوض مع اإلسرائيليين شخص من  1994فلسطينية 
وسعى أيضاً إلى إبقاء  114اً بالمنظمة وأهداف وجودها،ثمنظمة التحرير الفلسطينية  ويأتي ذلك تشب

 المختصة الجهة أن يؤكد الذي األمر 115،بعض مؤسسات المنظمة في الخارج مثل الدائرة السياسية
 وذلك الفلسطينية، التحرير منظمة هي الفلسطيني للشعب ممثلة كجهة الدبلوماسي النشاط بممارسة

 الوضع هذا نتيجة الطبيعي من كان وقد اإلسرائيلي، االحتالل تحت تزال تقبع ال فلسطين دولة ألن
 فلسطين دولة بها تقوم أن المفترض من كان التي المهام بكافة الفلسطينية التحرير منظمة تقوم أن 

 المختصة الوحيدة الجهة تكون وعليه الخارجية، واالتصاالت الدبلوماسية العالقات مجال في
 السياسية الدائرة تلعب الفلسطينية، حيث كانت التحرير منظمة هي للفلسطينيين الدبلوماسي بالتمثيل
الذي اتفاق إعالن المبادئ ( كما أن االتفاقيات الموقعة المجال هذا في األبرز الدور التحرير لمنظمة

  .116نص على قيام المنظمة بتوقيع االتفاقيات الخارجية باسم السلطة

 
 التي ،1994تالية منذ عام الحكومات المتوالتي قامت بتشكيل  الفلسطينية الوطنية السلطة ال أن إ

 والتعاون التخطيط وزارة من وزارات ، هأنشأت ما ضمن من كان مختلفة، وزارت عدة تضمنت
 الخارجية لالهتمامات العام اإلطار عن تكون مسؤولةلو الدولية المعونات إدارة لتتولى الدولي
 الفلسطيني األساسي القانون الفلسطيني التشريعي المجلس عدل أن وبعد .الفلسطينية الوطنية للسلطة

 الفلسطينية الحكومة وتشكلت  2003ذار آ 19في الوزراء  رئيس منصب استحداث مع يتوافق بما

                                                   
 9-8 ص )مرجع سبق ذكره".  (تحليل نقدي: اربعة عقود من الدبلوماسية الفلسطينية). "2007.(القدوة ،ناصر. 113
جامعة  –، معهد ابو الغد انون الدبلوماسي الدولي ورقة عملالضوع الفلسطينية على ضوء احكام الق) 2011( محمود، أبو صوي  114

 13: بيرزيت ص

 14: المصدر نفسه ص 115
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 واإلقليمية والدولية الدولية المتغيرات من لجملة ونتيجة على هذا التعديل، بناء 2003 أبريل 29في 
 مجالين مستقلين إلى الدولي والتعاون التخطيط وزارة عمل فصل تم الفلسطينية، القضية شهدتها التي
الخارجية  السياسة تخطيط مسؤولية لتتولى الخارجية للشؤون وزارة أول إنشاء إلى أدى نحو على

 لدى الدبلوماسي بالتمثيل المختصة الجهة حول اإلشكاليات بعض أثار الذي األمر دارتها،إو
 إلى الدبلوماسية، والمهام الخارجية بالعالقات تختص قائمة وجود وزارات ظل الفلسطينيين، في

 األجهزة ازدواجية في وحى بوجودأ مما الفلسطينية، لمنظمة التحرير السياسة الدائرة جانب
  117. الفلسطينية الدبلوماسية قيام بالمهاملل المختصة

  
 الوطنية السلطة قيام بعد الدبلوماسي بالتمثيل المختصة الجهة من: تياآل التساؤل يطرح وعليه

  ؟ الفلسطينية
  

 ورسالة رؤية على طالعاإل خالل ومن سطينيةالفل الخارجية لوزارة التنظيمي الهيكل إلى بالرجوع
 جاء حيث صريحة، بصورة الدبلوماسية المهام الوزارة تبنى إلى واضح وبشكل تشير الوزارة،

 الدولية العالقات دمقرطة من مزيد تحقيق على والعمل متواصل دبلوماسي بأداء القيام: "فيها
 االيجابي والتعامل والثقافية، والتجارية االقتصادية ذلك في بما المجاالت كافة في التعاون وتعميق

 خالل من الدور هذا ويتضح كما المجتمع، عاتق على الملقاة الجماعية والمهام الدولية جندةاأل مع
 السلك قانون إصدار تم ذلك إلى ضافةوباإل هيكليتها، ضمن والواردة للوزارة الموكلة المهام

  2005.118 لسنة 13 رقم الدبلوماسي
 

: بأن تفيد مقدمة على احتوت قد القانون هذا ديباجة أن نالحظ القانون، هذا نصوص وباستقراء
 الفلسطيني األداء تطوير طريق في األهمية بالغة خطوة يمثل الفلسطيني الدبلوماسي القانون

 السلطة في الخارجية الشؤون ووزارة الفلسطينية التحرير منظمة في السياسية الدائرة بين وبخاصة
 أو مساساً يشكل ال الدبلوماسي السلك لقانون التشريعي المجلس قرارإ وان الفلسطينية، الوطنية
 وهي الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل باعتبارها الفلسطينية التحرير منظمة من انتقاصاً

                                                   
117
 78: ص )2009، فلسطين دار الشيماء(تاريخها مؤسساتها انواعها : سعيد أبوعباه ، الدبلوماسية  

118 http: www. Mofe – gov.ps – ar- index.php ? p=main&id=48 



65 

 

 للسلطة األساسي القانون مقدمة في ورد بما التزاماً وذلك الفلسطينية، الوطنية السلطة مرجعية
  119. الفلسطينية الوطنية

  
الدولي العام وذلك  لقواعد القانون بعد إلى مستوى دولة كاملة السيادة وفقاً ترقن فلسطين لم كما أ

وليس  عتراف بحكم قواعد القانون الدولي يعتبر كاشفاًكون اال عترافات الدولية العديدةبالرغم من اال
راضي الفلسطينية ع فلسطين كدولة بالسيادة لن يتم إال بانتهاء االحتالل وزواله عن األ، وتمتأمنش

ما على صعيد أ. مازالت دولة في مرحلة التكوين، ومن هنا تتكيف الحالة الفلسطينية بأنها المحتلة
ة فأن من يحق له المشاركة في التمثيل الدبلوماسي حسب القانون السياسة والعالقات الخارجي

تسعى للتحرر وتقرير المصير، وبالنسبة التي شعوب ال، ومنظماتالدول، الالدبلوماسي الدولي هي 
فضل ممثل شرعي للشعب حركات التحرر الوطني وعليه فإن أ للوضع الفلسطيني فهو يأتي ضمن
المسؤولة عن هذا السياسية بصفتها الدائرة لسطينية وهي الدائرة الفلسطيني هو منظمة التحرير الف

   120. التمثيل في المنظمة
  

شكاليات في هذا وجود بعض اإللى انه ورغم إحمد صبح وفي هذا اإلطار يشير السفير الدكتور أ
حرير ن الدبلوماسية الفلسطينية هي دبلوماسية منظمة الت أإالخاصة مع بدايات عمل السلطة  المجال

همية سلطة الوطنية، ومن األللدوات مختلفة منها وزارة الخارجية الفلسطينية ويتم ممارستها بأ
دولة تعترف  132ناك ، وهعتراف بالدولةلى االإعتراف بالمنظمة من اال بمكان أن يكون تطور

مزيد  ، وكذلك هناك نشاط دبلوماسي ملحوظ لتوسيع رقعة عالقاتنا الدبلوماسية نحوبدولة فلسطين
ليس بالضرورة سفارات ( قامة عالقات دبلوماسية معنان وإلمن الدول لتعترف بدولة فلسطي

  121.)مقيمة
طار في المحافل الدولية فهو يأتي في إما قيام وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بتمثيل فلسطين أ

لسيادة الخارجية ، حد مظاهر اوباعتبار ذلك يشكل أ، مر الواقعبحكم األفرض الكيان الفلسطيني 
على صعيد العالقات الدولية في سبيل تثبيت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  سياسياً ويحقق مغنماً

                                                   
  1: ص 2005لسنة )  10(قاون السلك الدبلوماسي رقم  119
 1961 الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية 120

 الجزائر فلسطين دولة سفير صبح احمد. السفيرد 121
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التحرير الفلسطينية صاحب الحق اسية في منظمة يبقاء وتطوير عمل الدائرة السيجب اإل ومع ذلك
  122.التحرير وليس العكسل في التمثيل الدبلوماسي خاصة أن السلطة هي وليدة منظمة يصاأل
منظمة الالمكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها  ن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير هيإ

األحزاب والمنظمات العربية واألجنبية وهي المسؤولة  وأعلى مختلف الصعد، سواء مع الدول 
المتخصصة، حيث تتولى الدائرة السياسية وكاالتها ومم المتحدة عن نشاطات المنظمة في األ يضاًأ

  :العديد من المهام منها
عقد ، وفيهاجنبية التي تعين مديريها وموظالعربية واألشراف على مكاتب المنظمة في البلدان اإل
رعاية مصالح الشعب الفلسطيني  يضاً، وأت المنظمة بمختلف دول العالمتفاقيات التي تنظم عالقااال

تنظيم العالقات  خيراًالمنظمة بجامعة الدول العربية وأ شراف على عالقة، واإلدولالفي شتى 
 123.نحيازمة المؤتمر اإلسالمي ودول عدم االفريقية ومنظحدة اإلبمنظمة الو

  

هناك اتفاق ما بين منظمة التحرير ممثلة بدائرتها السياسية والسلطة الوطنية كان وفي المحصلة 
ن لوزارة الشؤون الخارجية يفيد بأن الدبلوماسيين بالسفارات يتبعوالفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون 

ن هناك تعاون ما بين الطرفين الستكمال عملية التحول لما تبقى لموظفين محسوبين أالخارجية، كما 
مستويات من  شؤون الخارجية، ومازال هناك عدةعلى الدائرة السياسية في العالم إلى وزارة ال

، منهم الدبلوماسيين المحسوبين على وزارة الشؤون الخارجية ن في السفاراتلموظفين الفلسطينييا
لتابع خر على الصندوق القومي اياسية وهم قليلون جدا، والبعض اآلوالبعض على الدائرة الس

  124.ويتم تعيينهم لمتابعة الشؤون المالية في تلك السفاراتلمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ر منظمة التحرير طالقرار السياسي من أ الفلسطينية انتقلت القيادة لصانعةطنية مع قيام السلطة الوو

 يفلسطينقليمها لسلطة الوطنية ساعية في ذلك إلى إقامة دولة في إطر جديدة وهي الى أإالفلسطينية 
 سلووأالتفاقية  لدولة حديثة في المجاالت المتاحة لها وفقاً وبذلك قامت بإعطاء ومنح نفسها شكالً

        125.واالتفاقية الالحقة لها

                                                   
 الخارجية الشؤون وزارة مهام مرجع 122

 .، شبكة االنترنتوتاسيس منظمة التحرير الفلسطينيةنشأة  الفلسطيني، االعالم مركز 123

124 http://www. Paldf.net/ forum / showthread.php 

-75: مؤسسة الدراسات الفلسطينية ص: بيروت . دراسة تحليلة نقدية : النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو )  2006( هالل جميل  125
76 
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  :المبحث الثاني

  :الدور الدبلوماسي لمؤسسات السلطة الوطنية

  :وزارة التخطيط والتعاون الدولي: والًأ
 

على اتفاق أوسلو، ومن ضمنها السلطة التنفيذية والسلطة  من المهام لتقوم بها بناء أوكل للسلطة عدد
  126.القضائية ، والسلطةتخاباتناالتشكيله عبر  يتم الذي) البرلمان الفلسطيني(التشريعية 

  
قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، كانت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقوم بمهام متابعة 

، الذي أخذ على عاتقه القيام لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية العالقات الخارجية، في مشاركة منها
ا تشارك في هذا العمل للعديد من الشخصيات الفلسطينية التي كانت أيضبهذه المهمة، إضافة 

 وزيراً سمي فاروق القدومي رسمياً 1988، ولكن بعد إعالن االستقالل في الجزائر عام الدبلوماسي
ث قامت الدائرة لخارجية دولة فلسطين، بعد انتخابه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، حي

اعتراف القدومي بإدارة عالقات المنظمة مع العديد من دول العالم خاصة بعد سها السياسية التي ترأ
، ومتابعة السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من خالل تزويدها الكثير منها بدولة فلسطين

نه وزير لفلسطين على اعتبار أ بالمعلومات والتعليمات وقيامه بحضور المؤتمرات الدولية ممثالً
  127.خارجيتها

  
 تشكيل بعد وذلك 1994 العام في عمالهاأ فبدأت للسلطة التابعة لفلسطينيةا الخارجية ةالسياس أما
 السياسة دارةإ مهمة كلتأو وقد عرفات ياسر الراحل الرئيس نذاكآ رأسها فلسطينية حكومة أول

 طللتخطي وزير أول شعث نبيل الدكتور وكان الدولي والتعاون التخطيط وزارة إلى الخارجية
  1994.128 عام ولىاأل الحكومة في الدولي والتعاون

  

                                                   
126
 38-17: ، ص 31، عدد  8مجلة تسامح ، د مجلة  .الفلسطينية هل من افاق الصالحها الدبلوماسية. 2010 ،محسن ، ابو رمضان 
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 كانت ذإ  للمؤتمرات الفلسطينية الوفود سترؤ مسؤولية الدولي والتعاون تخطيطال وزارةب نيطأ حيث
 كل مع واللقاءات للزيارات إضافةً فيها، طرفاً تكون أو إسرائيل تحضرهاو دولية جتماعاتاالهذه 
 الواليات لتفضل ها،بحضور الدولي التعاون وزير فيقوم األوروبية، والدول المتحدة الواليات من

 ،التحرير منظمة مع التعامل ،على الفلسطينية السلطة مع التعامل األوروبي االتحاد ودول المتحدة
 الجنوب، ودول اإلفريقي والمؤتمر نحيازاال عدم ودول واإلسالمية العربية بالدول األمر تعلق اذإما أ

  129. الفلسطيني الوفد سويرأ اللقاءات هذه بحضور رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير يقوم
  

 الممثليات متابعة على لها الموكلة المهام خالل من الدولي ونوالتعا التخطيط وزارة عملت هنا نـم
 لدولها ممثلة القدس في عاملة قنصليات) 10( يوجد إذ الفلسطينية السلطة لدى المعتمدة الدبلوماسية

 تعتبر إسرائيل لدى سفارة) 15(و اهللا ورام غزة في مكتبا) 22( هناك الفلسطينية، السلطة لدى
 مكاتب لها دولة) 47( أن القول يمكن وبهذا ،يضاًأ الفلسطينية السلطة لدى لدولها ةممثل نفسها

 معها االتصاالت اءبإجر الدولي والتعاون التخطيط وزارةتقوم  الفلسطينية، السلطة لدى مفتوحة
 دولها بإطالع تقوم بدورها والتي الفلسطينية، األرض على الجارية التطورات خرآ على وإطالعها

   130.فلسطين في الجارية المستجدات كل على
  

وسلو لم ينص على وجود وزارة أن اتفاق بأ  وفي هذا المجال يشير السفير عبد الكريم عويضة
ن السلطة لعالقات الخارجية في الدولة حيث أفي وزارة تهتم في اخارجية فلسطينية وكان التفكير 

نشاء ومن هنا جاء إ. اء مؤسسات مهنيةالوطنية كانت بحاجة لمساعدات مختلفة لجميع القطاعات لبن
قسم التخطيط : لى قسمينإلها مهام حيث ينقسم فيها العمل  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكان

أما القسم . ير مؤسسات السلطة كما هو مطلوبالالزمة إلنشاء وتيس هو عمل الخططوومهامه 
نشأت في مناطق السلطة العالقات مع مكاتب التمثيل التي ُأدارة إويقوم بالتعاون الدولي  فهوخر اآل

قتصادية والثقافية االوسرائيلي، بما في ذلك إدارة العالقات السياسية الجانب اإل ا على موافقةبناء
دولة بدارة العالقات مع الدول التي تعترف كانت مهمة الدائرة السياسية إفي حين  .وخالفهوالتدريب 

                                                   
 تجاه الفلسطينية الدبلوماسية سرور، عمر صالح( 2000-5- 8، نبيل شعث، محضر اجتماع اللجنة السياسية، المجلس التشريعي .د 129

 90: ص.) 2002: اوسلو منذ السالم عملية في المؤثرة القوى

 2001-7- 3صحفية الشرق االوسط ، 130
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ومنظمة  يفلسطينالرئيس على تكليف من ال بناء) ميوفاروق القد(وزير الخارجية  هافلسطين ويمثل
  .افة اللقاءات والمؤتمرات الدوليةالتحرير في ك

مسؤولة عن جميع االتفاقيات باإلنابة عن منظمة ، ة التخطيط والتعاون الدولي فكانتوزارما أ
 تتولىتفاقيات كما قتصادية وغيره من االتفاقيات االإدارة اتفاقيات التعاون واالبالتحرير الفلسطينية 

مريكا أوروبا وأ(دولة فلسطين بدارة العالقات الدولية مع معظم الدول التي لم تعترف ية إمسؤول
  131. )مريكا الالتينيةأوبعض دول 

  :الخارجية الشؤون ةاروز: ثانياً

نشاء وزارة الشؤون الخارجية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام  جاء قرار إ
2003ة التي قليميالمستويات المحلية والدولية واإل ت علىتي طرأعلى التغيرات ال ، وذلك بناء

عن وزارة الشؤون والتعاون الدولي ، ومن هنا فصلت وزارة التخطيط شهدتها القضية الفلسطينية
دبلوماسي، فقد عمدت الوزارة إلى إنشاء من الخصوصية التي تتعلق بالعمل ال ، وانطالقاًالخارجية

يل فلسطين نشاء سلك دبلوماسي فلسطيني، يعمل على تمثل العمل على إجهيكلية تنظيمية جديدة من أ
ن وزارة الشؤون الخارجية قد فوضت من قبل منظمة بها، ومن هنا نالحظ أفي الدول المعترفة 

ء المهام المنوطة بها من خالل اإلشراف السياسي التحرير الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها وأدا
  132.داري والمالي على جميع البعثات والممثليات والسفارات الفلسطينية في كافة دول العالمواإل
  
لى دمج مفهوم إسعت القيادة الفلسطينية ن يشير السفير عبد الكريم عويضة إلى أ طارهذا اإلفي و

لى إوسلو دون الوصول أنتقالية التي نصت عليها اتفاقية بعد انتهاء الفترة االفالسلطة بمفهوم الدولة 
لمفهوم  نشاء وزارة الشؤون الخارجية وجاء ذلك تثبيتاًقدمت القيادة الفلسطينية على إأحل نهائي 

التخطيط عن التعاون  السلطة الوطنية الفلسطينية ولتحقيق ذلك تم فصل وزارة لتحل محلالدول 
و أصبحت وزارة الشؤون الخارجية هي المسؤولة عن الجانب الدولي وأصبحت  2003الدولي عام 

  .وزارة مستقلة وأصبح قطاع التعاون الدولي نواة وزارة الشؤون الخارجية الجديدة
  

                                                   
 االخ السفير عبد الكريم عويضة رئيس التدريب الدبلوماسي 131

 القوى تجاه الفلسطينية الدبلوماسية سرور، عمر صالح 2003 -5 – 31محضر اجتماع الفصل بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي  132
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قرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي يعزز حيث تم إ لة لهاالموك تغيرت الصالحيات وعليه
دارة العمل الفلسطيني الخارجي وأصبح دور وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في إ دور وزارة

  .ي وزارة خارجية في العالمدور أللى حد كبير إ اًالخارجية الفلسطينية مشابه
  

بوزارة الشؤون الخارجية العديد من المهام في مجال التحرك السياسي الخارجي، وفي أنيط   كما و
مجال العالقات االقتصادية الدولية والتعاون الدولي، وفي مجال المغتربين والالجئين وفي مجال 

نها تعمل في مجال التحرك السياسي الخارجي ، ووفقاً لرؤية الوزارة فإتطوير السلك الدبلوماسي
إزاء أيٍّ من القضايا، ووضع  طار السياسة الخارجية المحدّدةضع المواقف التفصيلية في إعلى و

والعمل على عرض المـوقف السياسي  .الخطط، وتحديد اآلليات والخطوات الالزمة لتنفيذها
وتوضيحه وترويجه للرأي العام وشرحه  الصراع الفلسـطيني اإلسرائيلي الفلسطينـي في مجـال

العالمي وللمحافل السياسية والدبلوماسية، وإبراز الجهود الفلسطينية المبذولة، والمواقف الفلسطينية 
ض وأطره، من أجل تحقيق األهداف على مختلف مسارات التفاو السالم المتَّخذة في إطار عملية

الوطنية الفلسطينية واإلقرار بالحقوق الوطنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني المكفولة بموجب القوانين 
      133 .واألعراف الدولية

  
العربية، والتوصل إلى موقف عربيٍّ موحّد داعمٍ للموقف  - العمل على تعميق العالقات الفلسطينية و

جامعة  األولىواإلسهام الجدي في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير مؤسسته الفلسطيني، 
  .وتعزيز دورها العربيةالدول 

 
على تطوير العالقات الوزارة  فتعمل. ما في مجال العالقات االقتصادية الدولية والتعاون الدوليأ

قتصادية الفلسطينية مع دول العالم وتنشيطها، وذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات الفلسطينية اال
ومن ثم تشجيع تدفق االستثمارات الخارجية  .في الخارج ومع الوزارات والهيئات المعنية

، وذلك بتقديم ما يلزم من تسهيالت ومعلومات وبيانات تُساعد على اتخاذ القرار، فلسطين إلى
ضافة باإل .لة وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المعنيةواإلجابة عن أي أسئلة أو استفسارات ذات ص
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قتصادية الثنائية، تفاقيات االمجاالت التعاون المختلفة وعقد االقتصادية والمؤتمرات االلى تنظيم إ
  .ودولياً وفي االجتماعات الدورية للدول المانحة محلياً الدولية ،ؤتمرات في الم فلسطين وتمثيل

  
على إنشاء قاعدة معلومات شاملة لمختلف المجاالت  تعمل الوزارةفي مجال المغتربين والالجئين  

خارج الوطن، والعمل باستمرار على تحديث  والالجئين الفلسطينيين والمناحي عن وجود المغتربين
إنشاء قنوات اتصال وتوثيق التواصل والترابط مع و.وتسهيل عملية اإلفادة منهاهذه القاعدة، 

قتصادي ودها لزيادة تأثيرها السياسي واالالجاليات الفلسطينية ورعاية تنظيماتها وتأطير جه
، ويسهم في مراعاة مصالحه  جتماعي في الدول التي تقيم فيها، بما يحقق خدمة الوطنواال

  .وتحقيقها
 
تم اعتماد قانون السّلك الدبلوماسي، وهيكلية  فقدفي مجال تطوير السّلك الدبلوماسي،  خيراًوأ

لى تثبيت تقاليد العمل باإلضافة إ .الوزارة، ووضع لوائح منظمة للعمل في كافة المجاالت
ي، والعمل الجاد، والمحاسبة، نضباط الذاتثقافة عمل ايجابية تستند إلى اال الصحيحة، وتعزيز

   .تزام الوطني والسياسيلوفوق كل ذلك االهتمام بالمصداقية، واال
 

 :المجلس التشريعي الفلسطيني:ثالثاً 

 المرحلة ضمن ،فلسطين في مباشرة عامة انتخابات أول خالل من التشريعي، المجلس تشكيل تم لقد
 ذاه مثل يكن ولم الفلسطينية، رضاأل على فلسطيني برلمان ألول انبعاثاً شكل وقد المؤقتة، االنتقالية

 حيث من األبرز التطور لشكّ نهإ بل ستقالل،اال نحو الفلسطيني الشعب مسيرة في عادياً حدثاً مراأل
رض األ على الشرعية والوالية السيادة صاحب وحده هو الفلسطيني الشعب نأ على تأكيده

لى ضافة إتأسيسه عمالً دبلوماسياً إي ومنذ الفلسطينية ومن ثم مارس المجلس التشريعي الفلسطين
  134.اختصاصاته األصلية
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 دول مع العالقات قامةوإ المكثفة تصاالتاال خالل من الفلسطينية لبرلمانيةا الدبلوماسية هدفت وقد
 يعيشها التي روفالظ وتحسين الفلسطينية، للقضية الدولي الدعم على الحصول جلأ من العالم

 المجتمع وبناء الفلسطينية البرلمانية الحياة تطور على العالم الطالع إضافة ،الفلسطيني الشعب
 .فلسطين في الديمقراطي المدني

  
مريكي األ الكونغرس عضاءأ على التأثير حاولت البرلمانية ةالدبلوماسي نأ المجال هذا في حظويال

 مع بانحيازه والمعروف الكونغرس في جيةالخار العالقات لجنة رئيس وخاصة إلسرائيل المؤيدين
حدى الوفود فقد ركزت إ الشخصيات، هذه مواقف في تغيير حداثإل منها محاولة في سرائيل،إل

 السفارة بنقل طالب الذي لشيوخا مجلس عضو ليبرمان جوزيفالبرلمانية في اللقاء الذي عقدته مع 
 التفهم بعض ورغم الخطوة، هذه مثل على قداماإل خطورة مدى شرح على القدس، ىإل مريكيةاأل

 في التغيير من نوع أي تحدث لم الزيارة نأ إال الفلسطيني للموقف ألمريكيا الكونغرس أبداه الذي
 مواقف باتخاذ الكونغرس إقناع الصعوبة من كان فقد ، الفلسطينية القضية تجاه مريكيةاأل المواقف
 135.إلسرائيل األعمى الكونغرس عضاءأ وتعاطف دعم بسبب عادلة،

  
 إبراز أجل من خرىاأل البرلمانات مع دوليةال وعالقاته الدبلوماسية نشاطاته المجلس وظف وقد

 وذلك ، ضراأل على اإلسرائيلية نتهاكاتواال الممارسات وفضح العادلة، نيالفلسطي الشعب قضية
 من الرغم على المجلس مارس حيث معها، الموقعة تفاقياتباال اإلسرائيلية الحكومة التزام لعدم
 الصعيدين على ،وشاملة ومكثفة نشطة برلمانية سيةدبلوما وحداثتها، البرلمانية تجربته قصر

 الهيئات إلى ضافةإ ،والبرلماني الحكومي المستويين يةالدبلوماس هذه شملت كما والدولي، قليمياإل
  136.نحيازاال عدم حركة ورئاسة ومؤسساتها، المتحدة األمم ومنظمات قليمية،واإل الدولية

 
، زز مكانته كبرلمان فلسطيني منتخب، وهو ما عالمجلس التشريعي بدعم دولي واسع وقد حظي

مقر المجلس التشريعي الفلسطيني لى إعدة  وتجلي ذلك من خالل زيارات وفود كثيرة مثلت دوالً
 .كان من بينهم رؤساء دول وحكومات وبرلمانات ووزراء خارجية
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برز هذه الشخصيات الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الكولمبي ارنستو سامبير وكان من أ
ورؤساء برلمانات كل من روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا، ووزراء خارجية كل من الواليات المتحدة 

، حيث استثمر المجلس هذا عنانمم المتحدة كوفي العام لألوفرنسا واليابان إضافة لزيارة األمين 
الت اإلسرائيلية المتنكرة ، وكشف المحاود على الحقوق الوطنية الفلسطينيةم الدولي للتأكيهتمااال
، حقوق اإلنسانسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك ، وفضح الممارسات اإلةتفاقيات الموقعلال

كدت الوفود التي مثلت المجلس أ ، كمامن القضايا ذلك ستيطاني إلى غيروسياسة التوسع اال
الحقوق لتقاء برؤسائها ورؤساء برلماناتها على ي خالل زياراتها لدول العالم وااللتشريعي الفلسطينا

  137.ي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلةالثابتة للشعب الفلسطيني وف
  

الفلسطينية بالطلب ية طار حشد التأييد إلقامة الدولة الفلسطينية، توجهت الدبلوماسية البرلمانوفي إ
ن عنها، وشرح مدى عتراف بالدولة الفلسطينية في حال تم اإلعالوروبي لالإلى دول اإلتحاد األ

تفاقيات بالتهرب من تنفيذ االسرائيل إلية السلمية في حال استمرار تلحق بالعمالخطورة التي س
ر عنه وزير ني الذي عبلماخالل الموقف السويدي والموقف األمن  الموقعة، حيث كان ذلك واضحاً

سطيني إلى ألمانيا الخارجية يوشكا فيشر خالل الزيارة التي قام بها وفد يمثل المجلس التشريعي الفل
هتمام الكبير باألوضاع جتماع بهم االالبرلمانيون األلمان الذين تم اال، كما أبدى 1999/ 27/1في 

  138.سرائيل لالتفاقياتإهم لعملية السالم، وضرورة تنفيذ راضي الفلسطينية، ودعمفي األ
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 :المبحث الثالث
  

 .طار مؤتمرات السالمإفي قامة الكيان توجهات الدبلوماسية الفلسطينية إلال
  

مالمح  ، بدأت تتبلور1993عام  وسلو في أعلى  بناء 1994السلطة الفلسطينية في العام  قيامبعد 
قامة الكيان الفلسطيني  وذلك من خالل المشاركة وحضور العديد من ، إلالتوجهات الدبلوماسية

خاصة مؤتمرات السالم  سالمية والدولية التي تخص القضية الفلسطينية المؤتمرات العربية واإل
  .همهاأوالتي من  سرائيليفاوضات بين الجانب الفلسطيني واإلوجوالت الم

  
 :1993/ 9/ 13قمة واشنطن  :والًأ
  

وسلو، شكل االتفاق أسرائيلي في تفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلعلن عن التوصل إلى اأبعد أن 
نهم رحبوا بهذا االتفاق وأيدوه، وابدوا االستعداد لدعمه أ، إال يرين بما فيهم األمريكيينمفاجأة للكث

جانب الفلسطيني ورعايته عبر اإلعداد لالحتفال بتوقيع االتفاق في واشنطن، وهو ما اعتبره ال
كثير من دول العالم وهي صفة فرصه سانحة له لتغيير الصورة التي كان يوصف بها في 

 ).رهاباإل(
  

، مكافأة لمنظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لهذا االتفاق، بعد أن بيضلى البيت األإوشكل الدخول 
جاهدة إحداث اختراق في ، التي حاولت في وجه الدبلوماسية الفلسطينية كان على الدوام موصداً

، أو من جراء االتصاالت مع شخصيات بر اتخاذ مواقف مرنة تجاه الصراع، عمريكيالموقف األ
، ة بين الواليات المتحدة وإسرائيليهودية، إال أن كل محاوالتها باءت بالفشل ، لطبيعة العالقة المتين

 .ة التحرير الفلسطينيةوعدم استعداد هاتين الدولتين للتحاور مع منظم
 

نتون يل كليللرئيس األمريكي ب، بل شنطن فرصة للجانب الفلسطيني وحدهولم تكن هذه القمة في وا
ر شهألتي شهدتها حكومته بعد مضي تسعة أيضا، الذي عاش ظروفا صعبة ، نتيجة لحالة االرتباك ا

  139.مريكيةالمتالحقة للسياسية الخارجية األ خفاقات، ولإلعلى تسلمها مقاليد الحكم
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ستعدادات لعقد القمة، كانت المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين الفلسطيني وفي ظل هذه اال
الخالفات بين الطرفين ، ولكن  واإلسرائيلي حول موضوع االعتراف المتبادل، الذي شهد الكثير من

 لىعلى الجانبين للتوصل إ ضاغطاً طن كانت عامالًستعدادات الجارية لحفل التوقيع في واشناال
ين لمراسم احتفال ، لكن ما بقي يقلق الواليات المتحدة تخوفها من عدم حضور إسحاق راباتفاق

، وبالتالي سينعكس ذلك ، والذي بدوره قد يمنع ياسر عرفات من الحضور أيضاًتفاقالتوقيع على اال
ء، تفاق باعتباره رئيس وزرارابين يرفض التوقيع على االإسحاق  كونبالسلب على هيبة القمة، 

خارجية األمريكي حسم ال، لكن تدخل وارين كرستوفر ووزير بينما ياسر عرفات رئيس منظمة
، حيث وافق الطرفان على اقتراحه الداعي إلى قيام كل من أبو مازن باعتباره القائم على الخالف

كل من حضور تفاق، ويكون ة اإلسرائيلي بتوقيع االر الخارجيمسار أوسلو، وشمعون بيرس وزي
  140.إلعطائه قوة دفع رابين رمزياً عرفات و

 
1998/  10/ 23قمة واي ريفير : اثاني: 

  

في إسرائيل بدأت  ، وتولي شمعون بيرس رئاسة الوزراء1995بعد اغتيال إسحاق رابين عام 
، حيث بدأت اإلسرائيلي المقرر من الخليلحاب نس، خاصة االتعترض العملية السلميةالصعوبات 

 ، مما أدىها حركة حماسفجيرية التي كانت تقف وراءتواجه بيرس أزمة تتمثل في العمليات الت
/  5/  28ياهو في ننتخابات أمام منافسه الليكودي بنيامين نتإلى إضعاف شعبيته وهزيمته في اال

  .حدث مفاجأة غير متوقعة للعالمأوهو ما  1996
فة للمشاركة نتخابات أجرى اتصاالته مع األحزاب الدينية المتطرفي االبنيامين نتنياهو وفور فوز 
دى الجانب الفلسطيني الفلسطينيون في ذلك عرقلة لعملية السالم، ومع ذلك أب ، ورأىفي الحكومة
  141.ستمرار في المفاوضات مع أي مسؤول إسرائيلي سواء من العمل أو لليكوداستعداده لال
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نسحاب من الالخاصة با لتزامات اإلسرائيليةل ذلك بالتشدد في مواقفه تجاه االياهو قابنلكن نت
نسحاب منها جراء المفاوضات بين الفلسطينيين وحكومة إسرائيل بقيادة األراضي التي تقرر اال

  .حزب العمل 
  

، األمن على قضاياياهو نوشعر الجانب الفلسطيني بالخطر الذي يتهدد العملية السلمية، بعد تشديد نت
ع االستيطان في ي، بل بدا بتوسر في المنطقة، ولم يتوقف عند ذلكستقراالتي حسب رأيه ستحقق اال

مل على شق نفق تحت المسجد ، والعة خاصة في جبل أبو غنيم في القدسراضي الفلسطينياأل
السياسة التي أدت إلى هذه ، األمر الذي أثار حفيظة الجانب الفلسطيني وسخطه على األقصى

 .مواجهات بين الجانبين
  

، ياهو ليست حكومة سالم، بل على العكس من ذلك تماماًنت القيادة الفلسطينية أن حكومة نتورأ
ياهو في الحديث عن الالءات المتكررة، ال لتقسيم القدس ال إلزالة نخاصة بعد استمرار نت

 142. المستوطنات ال للدولة الفلسطينية
  

ئيلي رفضته القيادة الفلسطينية على اعتبار أن نتياهو يحاول وضع شروط اسرقف اإلهذا المو
لتي انتقدت التصرفات مريكية ااإلدارة األ يضاًأ ل، بل شم، ولم يقف األمر عند الفلسطينيينتعجيزية

، ولم منه لتزامات المطلوبةياهو لم ينفذ سلسلة من االن، أن نتتونين، بالقول على لسان كلاإلسرائيلية
 143. ستيطانعد به اإلدارة األمريكية بوقف االيلتزم بما و

  
منسق عملية السالم في  مريكية بالتحرك عبرئيلي قامت الدبلوماسية األسراوأمام هذا التعنت اإل

إعادة  لى مواصلة إسرائيلإ ط دنيس روس من خالل المقترحات األمريكية التي تدعووسالشرق األ
راضي، ورحبت القيادة الفلسطينية بالمقترحات األمريكية، رغم إدراكها من األ% 13االنتشار بنسبة 

أن هدف المبادرة هو تسويق موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي الساعي إلى خفض سقف التوقعات 

                                                   
142
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ت بأخذ تعهدات طالبومنها، أل الفلسطينية، بينما رفضتها إسرائيل على اعتبار أن ذلك يشكل تهديداً
  144.نتشارن يتم أي إعادة لالأريض عليه قبل من الجانب الفلسطيني بمكافحة اإلرهاب ووقف التح

  
، في ظل دعم أمريكي ال امها إال القبول بهذه المقترحاتلذلك لم تجد الدبلوماسية الفلسطينية أم

 ستحقاقات المطلوبةغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ اال، وتفكك عربي وغياب الضسرائيلمحدود إل
  145. منها

راضي الفلسطينية ولو بنسبة محدودة نسحاب اإلسرائيلي من األاعتبرت القيادة الفلسطينية أن االو
احة األراضي التي تقع ، من خالل زيادة مسطريق تعزيز وضع الكيان الفلسطينيخطوة هامة في 

وافقت  والتي ستصبح إذا ما) أ(منطقة ، وهي ستة أضعاف المساحة التي كانت عليها تحت سيطرته
نتظار وأخذ ما قررت القيادة الفلسطينية عدم اال ، وبهذا%18مريكية إسرائيل على المقترحات األ

 146. القائمةيمكن أخذه إلى حين تغير الظروف 
  
رئيس الفلسطيني ، حيث قام كل من ال1998/ 23/10بيض في تفاق في البيت األوقع اال خيراًوأ

مريكي والعاهل األردني تفاق بحضور كل من الرئيس األاإلسرائيلي بتوقيع االيس الوزراء ورئ
تفاق خطوة هامة على طريق تنفيذ دة الفلسطينية أن االحيث اعتبرت القيا، الراحل الملك حسين

ما اعتبرت الفصائل ، بينوقيعه مع حكومة إسرائيلية يمينيةسلو، وأهميته تكمن في تواتفاق أ
في سلسلة متواصلة من التنازالت عن الحقوق المشروعة للشعب  جديداً ق تنازالًتفاالفلسطينية اال

  .الفلسطيني
 

 :2000- 11-25 ديفيد كامب قمة: ا ثالثً
  

نتخابات عام يهود باراك مرشح حزب العمل في االسرائيلي وفوز سقوط حكومة اليمين اإلبعد 
مال التي بنيت على هذه أن اآل الإ، سرائيلية الجديدةعلى الحكومة اإل، وضعت أمال كبيرة 1999

، لذا بدأ الفلسطينيون تفاقيات الموقعة، بعد أن بدأت تتهرب من تنفيذ االومة كانت مجرد أوهامالحك
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نتشار الثة من إعادة االفيذ المرحلة الثيجدون أنفسهم في مأزق جديد في ظل عدم استعداد إسرائيل لتن
 اً منتفاق حولها، وهو ما اعتبره الرئيس الفلسطيني تهربإلى غيرها من القضايا التي تم االإضافة 

طالبت الدبلوماسية ن المطالب الفلسطينية، حيث ستحقاقات بشأاالاتجاه سرائيلية الحكومة اإل
  147.مريكية بالتدخل لحل العقبات التي تعترض العملية السلميةالفلسطينية اإلدارة األ

  
مريكية في كامب ديفيد الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية أؤتمر بين الجانبين وعليه فقد تقرر عقد م

 ، ومع ذلك فقد سعى للتوصل إلى حل شامل حيث توجه الجانب الفلسطيني إلى كامب ديفيد مرغماً
، ووجدت م بالمواقف والمقترحات اإلسرائيلية المدعومة أمريكياً، ولكنه اصطدللصراع اإلسرائيلي

لحقوق القبول بهذه المقترحات التي ال تلبي الحد األدنى من االدبلوماسية الفلسطينية صعوبة في 
، ومع ذلك استطاعت سرائيلية على ذلك سوى التهديددارة األمريكية واإلالفلسطينية، ولم يكن رد اإل

الدبلوماسية الفلسطينية الصمود أمام هذه الضغوط من خالل رفض ما هو مطروح عليها 
 148.إسرائيليا

  

 - :2007/  11/  27أنابوليس مؤتمر:  رابعاً

الواليات المتحدة في  2007تشرين الثاني / نوفمبر 27أنابوليس بتاريخ  في هذا المؤتمرعقد 
  . األمريكية

مساعدة في التوصل إلى اتفاقية سالم بين للمن خالل هذا المؤتمر  الواليات المتحدةسعت  وقد
دولة الرئيسي هو العمل لقيام  هاهدف ، وكانخارطة الطريقوإحياء خطة  والفلسطينيين اإلسرائيليين

عربت عن مع أن الواليات المتحدة أ 149جورج بوشألمريكي نهاية فترة رئاسة الرئيس ا فلسطينية
مفاوضات مكثفة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وحشد  ا في نجاح هذا المؤتمر من أجل بدءرغبته

ة الدولة الفلسطينية، غير أن هذا الهدف تعرض النتقادات واسعة ألنه لم يأت الدعم الدولي إلقام
 .بجديد

                                                   
، الدبلوماسية صالح عمرو، سرور 2000 6-27سياسي المشاهد ال) الفجوة كبيرة بين مواقف السلطة الفلسطينية واالسرائيلية( 147

 124: ص 2003الفلسطينية تجاه القوى المؤثرة في عملية السالم منذ اوسلو، 

 39:ص 2000رابع السنة الخامسة لعام ، العدد الثالث والالمجلس التشريعي) كثب المفاوضاتاللجنة السياسية تتابع عن (صالح سرور  148

 175: ، ص2007، خريف 72لسطينية، بيروت، العدد اسات الفمجلة الدر"كلمة للرئيس جورج بوش في افتتاح مؤتمر أنابولس "  149
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عن إعالن مبادئ مشترك مع   150لى الوصولفي هذا المؤتمر إالدبلوماسية  الفلسطينية   سعتلقد 
  .الدولة الفلسطينيةاإلسرائيليين بشأن القضايا الرئيسية، وأن يسفر عن جدول زمني إلقامة 

  
الطرف اإلسرائيلي لم يوافق على مبادئ مشتركة وال على جدول زمني لقيام دولة ن إال أ

  151.فلسطينية
 والرئيس أولمرت يهودا اإلسرائيلي الوزراء رئيس من مشترك بيان صدر عن المؤتمر النتيجة وفي

 المؤتمر أن المراقبون وقد رأي  النهائي الحل مفاوضات ببدء يقضي عباس محمود الفلسطيني
 التطبيع على العربية والحكومات الدول حث إلى يهدف كان صاحبه الذي الكبير العربي والحضور

 الإ يتم ال إسرائيل مع التطبيع أن ىعل العربية الدول من إجماع شبه هنالك كان ولكن ،إسرائيل مع
  152.الفلسطينية األراضي في الشامل السالم إحالل عند

  

 "الدولة وإقامة االحتالل إنهاء" بعنوان الدولة، قامةإل الفلسطينية الحكومة طةخ:  خامساً
  

 بناء لىإ البرنامج، هذا ويهدف. عشرة الثالثة الفلسطينية الحكومة عمل برنامج الوثيقة هذه تعرض
 وتعزيز إمكانياتهم وتنمية المواطنين احتياجات تلبية على والقادرة القوية الفلسطينية الدولة مؤسسات

 في وذلك وممارساته، االحتالل من بالرغم لهم األساسية الخدمات وتقديم الصمود، على قدرتهم
 انجازها في النجاح سيشكل والتي الفلسطينية، الدولة مؤسسات لبناء الوطنية السلطة سعي طارإ

  .الوطني االستقالل ونيل سرائيلي،إلا حتاللاال نهاءإل أساسية رافعة
 
 الثاني كانون في عشرة الثالثة الفلسطينية الحكومة وضعت اإلستراتيجية، الرؤية هذه من وانطالقاً
، إنهاء االحتالل لألراضي ضمنها والتي من الخطة، هذه بتنفيذ للبدء الالزمة األسس 2010

ن ز الوحدة الوطنية وذلك من منطلق أتعزيعلى ، والعمل 1967منذ عام  ةتلحالفلسطينية الم
حماية القدس والوحدة الوطنية هي الركيزة التي تحمي وتحقق المشروع الوطني الفلسطيني، 

                                                   
  شبكة االنترنت) ابي بي سي( رايس تحدد اهداف مؤتمر انابولس موقع  150

www.alzaytouna.net/arabic/.../Palestine_Today_908_21-11-2007.pdf  

 www.iraqcenter.net  ���� ا������) موقع سي ان ان ( انابولس يقدم فرصة مهمة حراز تقدم " ليفني مؤتمر  151

 wehdeh.akbarmontada.com/t1493-topicشبكة االنترنت ) موقع ابي بي سي( مؤتمر انابولس : اسئلة واجوبة  152
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مل على ومتابعة حقوقهم، والعوحماية قضية الالجئين باعتبارها العاصمة األبدية لدولة فلسطين، 
ليات الحكم تعزيز مبادئ وآ بهدفزدهار الوطني وذلك ستقالل واالالتنمية من خالل تحقيق اال

  .الرشيد وبناء عالقات إقليمية ودولية إيجابية
 
 وذلك الدولية مكانتها من الفلسطينية الحكومة عززت فقد الخارجية، العالقات تطوير صعيد علىو

 مع  تصاالتواال الدبلوماسية بعالقاتها  مثلةوالمت الخارجية الشؤون وزارة به قامت ما خالل من
 على الفلسطينية بالدولة الدول من كبيرة مجموعة اعتراف عبر ذلك ترجم وقد العالم، دول مختلف
 اسبانيا، فرنسا، من كل في الفلسطيني الدبلوماسي التمثيل مستوى رفع تم كما ،1976 عام حدود

 من العديد توقيع إلى إضافة هذا. األخرى الدول من وغيرها وقبرص النرويج، البرتغال،
  153. الدولي المجتمع مع التعاون أواصر تعزيز إطار في والمشتركة الثنائية االتفاقيات

  

 – 2010 لعام خارجيةال الشؤون لوزارة الفلسطيني والدبلوماسي السياسي التحرك خطة: سادساً

2011:  

وماسي خطة التحرك السياسي والدبل: "الخارجية الفلسطينية خطة بعنوان وزارة الشؤونوضعت 
" ة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيةعتراف بدولااللتحقيق ، 2011- 2010الفلسطيني لعام 

عتراف الكثير من الدول بدولة فلسطين وفتح سفارات لها في كثير من ا استندت هذه الخطة على
مبادرة السالم العربية سطينية وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلالعواصم، و على 

في موسكو،  2010 - 3 - 19 بتاريخ، وبيان اللجنة الرباعية الصادر ستقالل الفلسطينيوإعالن اال
 1967بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام  لى االعتراف الدوليوذلك للوصول إ

مة البد منها ، كمقدين كدولةرقية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لفلسطوعاصمتها القدس الش
  . 154ستصدار قرار دولي بهذا االعترافللوصول إلى مجلس األمن ال

  
  

                                                   
 الفلسطيني الوزراء مجلس .2010 عام الفلسطينية الدولة القامة الفلسطينية الحكومة خطة 153

االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس  2011اب  – 2010الخارجية رؤية خطة التحرك السياسي والدبلوماسي لوزارة الشؤون  154
 2-1: الشرقية ص
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 :سس الرئيسة اآلتيةعتمد هذه الخطة على األت اإلستراتيجية، الرؤية هذه من وانطالقاً
 

العمل و .كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيالتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية التأكيد على 
 .التمسك الفلسطيني والعربي بالسالم كخيار استراتيجي وبالمفاوضات كطريق لحل الصراع على

  .155 نهاء االحتالل وإقامة الدولةإخطة : اعتماد خطة الحكومة الفلسطينيةو

 - : 2011 المتحدة مماأل عضوية لىإ االنضمام فلسطين لبط :سابعا
 

مم المتحدة بتاريخ إلى عضوية األ فلسطين انضمام طلب تقديم بقامت منظمة التحرير الفلسطينية  
 وذلك خالل الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة ،  2011يلول أ 23
 .مم المتحدةلأل

في قوة األداء والوضوح والتوازن ولغته التي اعتمدت  الرئيس محمود عباسأهمية خطاب  وتكمن
، إلى جانب الحرص لة لكافة جوانب القضية وتطوراتهاعلى سالمة المنطق والحجة والتغطية الشام

خلو من التشنج والتعصب بلغة حضارية متوازنة ت - خاصة دول الغرب –مخاطبة العالم  على
، الحقائق الملموسة على أرض الواقع، معتمدا على والمبالغة، لغة تخاطب العقل والضمير في آن

ئيس وقد استخدم الرئيس ذات الصيغة التي استخدمها الر، تأثير واإلقناعمما أكسب الخطاب صفتي ال
، كما أنه نجح بشكل 1974مم المتحدة عام الراحل ياسر عرفات في خطابه أمام الجمعية العامة لأل

حتالل والخروج البمظهر الدولتين اللتين تؤيدان ادما صورهما ملفت في إحراج إسرائيل وأمريكا عن
ستيالء على المزيد من ا النهاية في مفاوضات كل همها االعن القانون الدولي والسير إلى م

األراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية 
 156. الدولية

 
مورست على الجانب خرى استطاع الرئيس محمود عباس تجاوز كل الضغوط التي من جهة أ

، وتأكيده على ةستناد على مرجعيات ثابتباال ةن تقديم طلب العضوية الكاملم الفلسطيني لمنعه
 ستيطان ووضع سقف زمني محددلعودة للمفاوضات بعد وقف شامل لالاستعداد الجانب الفلسطيني ل

                                                   
االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس  2011اب  – 2010مرتكز خطة التحرك السياسي والدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية  155

 3-2: الشرقية ص
 ة الشؤون الخارجية، وزار2011خطاب السيد محمود عباس في االمم المتحدة  156
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ورة البت في طلب العضوية، التي تكهن البعض بأنها ممكن أن تستغرق وتأكيده على ضر، لها
 157.اًأشهراً وربما عام

  
، الرئيس أبو مازن تقديم طلب العضوية حددهتوقيت ن أ لىإنبيل شعث . طار يشير دوفي هذا اإل

، وخصوصا بعد اللقاءات التي تمت مع لنا إلى طريق مسدود في المفاوضاتا أحس بأننا وصعندم
وصل الرئيس أبو مازن إلى قناعة بأنه فقد ، م الشيخ وواشنطن ونيويورك والقدسنتنياهو في شر

ما وعد به الرئيس أوباما في أيلول وهي البد من تذكير المجتمع الدولي بأن هناك استحقاقات ثالثة 
ندما وع) 2011(مم المتحدة وقال إنه في العام المقبل عندما خاطب األ 2010اضي من العام الم

تحدة اسمها فلسطين في هذه مم المفي األ أخاطبكم في األمم المتحدة ستكون دولة جديدة عضواً
إن هناك دولة فلسطينية يجب أن تنشأ خالل عامين  ذلك، قبل سنتين من ، أيضاً، وعندما قالالقاعة

شهادة ، ثم ليه من خالل المفاوضاتي الذي يمكن الوصول إللحل السلم وتكون هذه الدولة تجسيداً
بأن المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية األوروبية 

ا يحين أيلول يجب أن نكون إنه عندم :، وقد قال الرئيسمؤسسات الدولة الفلسطينية أصبحت جاهزة
طيع أن ننتظر أكثر ال نست وأننايمنعنا من الوصول إلى هذه الدولة  حدأ، وليس هناك نا دولةقد أنشأ
  158.من ذلك
 من بكثير اتسم التحرك نأناصر القدوة . د داء الدبلوماسية الفلسطينية في هذا المجال يشير وحول أ

 سواء الفلسطيني الطلب لدعم كافية تعبئة تحقيق على القدرة قلص ماهو و والتردد، الوضوح، عدم
وهو  األساسي، بالموضوع تتصلن اآل األهم المسألةما ، أالدولي الصعيد وأ المحلي صعيدال على
 وليس المتحدة األمم منظومة في فلسطين دولة وجود تثبيت في تتمثلالتي  المركزية التحول نقطة
  159.الدولية المنظمة في بالعضوية ظفرال في
  
 األكثر أن لىإ) بخصوص تقديم الطلب( جيل، جودوين جاي خبير القانون الدولييشير كما  

 كالممثل الفلسطينية بالدولة الفلسطينية التحرير منظمة استبدال هو ،القلق لىإذي يدعو وال خطورة

                                                   
 2011شبكة  العهد لالعالم  " قراءة سريعة في خطاب ابو مازن في االمم المتحدة " ابراهيم عباس  157

158
 100-99: ص: ص 16نبيل شعث العدد . مجلة السياسات الطريق الى ايلول مقابلة مع د 

 39: مؤسسة ياسر عرفات ص 2012لعام  2لسنويناصر القدوة الكتاب ا. مسالة الدولة الفلسطينية واالمم المتحدة شهادة د 159
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 ممثلون وكلهم الجئون، الفلسطيني الشعب أبناء أغلب ذلك ان. الشتات فلسطينييل  المتحدة األمم في
 من حرمانهم تم فإذا ،المجلس الوطني الفلسطيني خالل من الفلسطينية التحرير منظمة قبل من

 بل المتساوي، التمثيل في بحقهم فقط مجحفاً هذا يكون فلن المتحدة، مماأل في تمثيلهم وفقدوا حقوقهم
تشمل التي و الوطني الحكم قضايا في ومشاركتهم آرائهم، عن التعبير على قدرتهم يضاًأ سيمس 

  .160."العودة حق ممارسة على قدرتهم يضاًأ وسيمس للدولة، السياسية الهوية وتشكيل بناء
  

 جيل جودوين البروفيسورن أ: "اكسفورد، جامعة في البروفيسورة كرمة النابلسي رةالدكتو وأضافت
 وليست الشعب، ممثلة هي الفلسطينية التحرير منظمةل القانونية، الحمراء الخطوط ووضح عرف
 في تغيير وأي أسستها، التي وهي الفلسطينية السلطة مهندسة التحرير منظمة نوإ ،منه جزء مجرد
 عترافاال لىإ باِإلضافة الشعبية اإلرادة عن تعبيراً يتطلب منه قسم أي أوالفلسطيني  الشعب تمثيل
 تغيير الفلسطينية التحرير منظمة حتى أو الفلسطينية السلطة وربمقد ليس ذلك، على بناء. الدولي
 والشعب التحرير منظمة نكما أ. الفلسطيني الشعب موافقة دون من منظمةال وهيكلية دور

 هذه مثل سيخلق المتحدة األمم في مثلكم التحرير منظمة خسارة بأن دراية علىلم يكونا  الفلسطيني
  . القانونية المخاطر

 
 البالغة المسألة هذه حول التحرير منظمة قبل من واضح لموقف حاجة ن هناكوترى النابلسي أ

 الشتات، في الالجئين اوالسيم مكان، كل في يةالفلسطين الجماهير تعطي أن الضروري ومن ةاألهمي
حق  ةخاص األساسية الفلسطينية الحقوق بتمثيل المسنتيجة هذا التحرك  يتم لن بأنه ضمانات

  161.الالجئين في العودة
  

المتمثل بالحصول على   شودالهدف المنتحقيق  الدبلوماسية الفلسطينيةستطع تلم   وبالرغم مما تقدم
ته للدور الذي لعب من نظراًوذلك من خالل مجلس األمم المتحدة في منظمة األدولة كاملة العضوية 

لب الفلسطيني دون طرح الط الواليات المتحدة بالضغط على أعضاء مجلس األمن الدولي للحيلولة
 واألميركي، اإلسرائيلي الجانبين بين مكثفة لقاءات تعقد حيث من الدولي،للتصويت في مجلس األ

                                                   
 .24/8/2011البروفيسور جاي جودوين جيل خبير قانوني ، شبكة فراس االعالمية بتاريخ  160

 . 24/8/2011شبكة معا االخبارية  كرمة النابلسي وهي تحمل اليوم منصب بروفيسورة في جامعة اكسفورد، 161
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 قرار انتزاع في الفلسطيني المسعى فشالإل ،»المقبلة المرحلة في مشتركة عمل إستراتيجية« لوضع
  162. الدولي مناأل مجلس من 1967 العام حدود في الدولة بإعالن

  : 2012 المتحدة مملأل العامة الجمعية لىإ نضماماال فلسطين طلب:  ثامناً

على الصعيد الدولي وتجسيد الوجـود القـانوني منـذ     جهودهالقد راكمت الدبلوماسية الفلسطينية 
كممثل شرعي ووحيد للشعب )  ف.ت.م(اعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية 

كمـا قامـت   . الفلسطيني، حيث حظيت المنظمة آنذاك بعضوية كاملة في جامعة الـدول العربيـة  
ماسية الفلسطينية ومن خالل الدبلوماسية متعددة األطراف بتطوير عالقاتها ومنـذ سـبعينيات   الدبلو

العضوية الكاملة فـي منظمـة    بحصولها علىالدولية  ومنظماتهالقرن الماضي مع المجتمع الدولي 
الكيان  ، وهو ما مهد لفلسطين الحصول على عضوية)المؤتمر اإلسالمي آنذاك(التعاون اإلسالمي 

ف عالقتها مع المنظمة الدوليـة  .ت.، وطورت م1974المتحدة في العام  المراقب في منظمة األمم
ت األمم المتحدة فـي الحفـاظ   لخلق شخصية قانونية دولية جديدة، تقوم على أساس استخدام مؤسسا

على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، حيث تم إقرار العديد من القـرارات الهامـة   
للشعب الفلسطيني التي شكلت فيما بعد األساس القانوني الـذي اسـتندت إليـه منظمـة التحريـر      

 133ولة فلسطين قرابـة  وقد اعترفت بد. 1988الفلسطينية في إعالن االستقالل في الجزائر عام 
  .تاريخهدولة حتى 

  
كدولـة كاملـة    2011استطاعت دولة فلسطين الحصول على عضوية اليونسكو في نـوفمبر  كما 

العضوية، مما ساهم في تغيير الشخصية القانونية لفلسطين حيث تستطيع دولة فلسطين التمتع، وبناء 
جميع الدول، والدول األعضاء في "حت صيغة على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بحقوق الدول وت

، وهو ما عزز من وجود دولة فلسطين كشخص قانون دولـي  "المنظمات المتخصصة لألمم المتحدة
  ".كدولة"بإمكانها الدخول في االتفاقيات والحصول على عضوية المنظمات الدولية 

  

تقويـة الوضـع    اثر فـي يني، الذي رافق النضال الوطني الفلسط المتراكم العمل الدبلوماسي  كان
الفلسطيني، حيث شكل أساساً لتوجه القيادة  الفلسطينية إلى منظمة األمـم المتحـدة   الدولي القانوني 

                                                   
عضوية فلسطين في األمم المتحدةة بين القبول : " م ندوة بعنوان17/8/2011يجية في مركز الراصد للدراسات السياسية واالسترات 162

 www.arrasid.com/index.php/main/index/4/64/contents "والرفض
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ين االعتراف بدولة فلسطلصالحه غالبية الدول تضمن قرار صوتت  وانتزاعالجمعية العامة ب ممثله
  163.كعضو مراقب في األمم المتحدة 

  

لى الجمعية إممثلةً بالرئيس محمود عباس  توجهت الدبلوماسية الفلسطينية  29/11/2012بتاريخ و
ثبات حقوق شعبنا الفلسطيني ، وإمم المتحدةفي األعضو  غير صفة دولةالعامة لألمم المتحدة لنيل 

مقدمتها قرار في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة ذات سيادة مكفولة بالقرارات الدولية وفي 
م 1947الصادر في التاسع والعشرون من نوفمبر من العام  181الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 .مستقلة بمقومات السيادة يةلى قيام دولة فلسطينم والتي تدعو إ2005طة الطريق عام انتهاء بخار
من األصوات للتصويت لى األمم المتحدة بعد فشل الحصول على الحد األدنى إجاء قرار الذهاب 

جتماع السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر من بعد االمن في مجلس األعلى هذا القرار 
عتراف الدولي، ونقل الحالة الفلسطينية في الحصول على اال حيث نجحت الدبلوماسيةم، 2011العام 
في حدود الرابع من  محتلة لى دولة فلسطينيةتنازع عليها كما يروجه االحتالل إراضي ممن أ

  .1967حزيران 
ال يجحف  دول فقط  9ضة ردولة ومعا 41وامتناع  138الذي صدر بموافقة  بأن القرار علماً

مرجعيات عملية وبمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، 
ي رفع  بأن التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطين علماً السالم بما فيها مبادرة السالم العربية

ر وطني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية من صفة مراقب منذ عام مكانة فلسطين من حركة تحر
، ومن الجدير بالذكر أن هناك دوالً كثيرة وكبيرة في العالم إلى مكانة دولة بصفة مراقب) م1974(

ن اإلقرار إ 164.ح وانتقلت إلى مكانة دولة عضو كامل العضويةمرت بهذه المرحلة واجتازتها بنجا
لفلسطينية في للدبلوماسية ا نصراً عتراف بفلسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة يعتبرباال

ن فشلت في منع أائيل  بهزيمتها الدبلوماسية بعد سرإسرائيلي حيث اعترفت مواجهة االحتالل اإل
  165.وفي منع دول  العالم للتصويت لصالح القرار. المتحدة لى األممإلتوجه سطينية من االقيادة الفل

  

                                                   
 .2013 شتاء 1 العدد فلسطينية اوراق 163

 شبكة االنترنت -فلسطينية واحدةالذهاب لألمم المتحدة خطوة لالمام نحو إستراتجية 5/12/2012محمد كمال رجب  دنيا الوطن  164
http://www.facebook.com/mkrajab?ref=tn_tnmn 

 االنترنت شبكة) واحدة فلسطينية إستراتجية نحو لالمام خطوة المتحدة لألمم الذهاب( 1/12/2012 لالعالم امد مركزدياب اللوح  165
www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=105501  
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  الفصل  الخامس

   النتائج والتوصيات
 

  :خالصة

قامة الكيان الفلسطيني وذلك منذ انطالق دبلوماسية الفلسطينية ودورها في إتناولت هذه الدراسة ال
خالل سية الفلسطينية قد حققت كانت الدبلوما ذاإا ومعرفة فيم 1964منظمة التحرير الفلسطينية عام 

في مجال بناء  قليمي والعالقات الدوليةصعيد اإلالنجازات ونجاحات على إ الطويلة عقود ال هذه 
جاءت هذه الدراسة لتستخلص نتائج التجربة الدبلوماسية للثورة الفلسطينية  ، كماالكيان الفلسطيني
بناء جهاز دبلوماسي فلسطيني رغم غياب الدولة هل نجحت في والتجربة  هذهبغرض تقييم 

دنى حلم الدولة المستقلة ضمن الحد األنهاء االحتالل وتحقيق قادرة على إالالفلسطينية المستقلة 
من النجاحات  اًن الدبلوماسية الفلسطينية حققت عددلى أإقد توصلت الدراسة و .للطموح الفلسطيني

حو جمالها على النيمكن إخفاقات كما واجهتها عدة صعوبات وإلسطيني المتعلقة في بناء الكيان الف
  :اآلتي

 

  :النتائج:  والًأ

  :النجاحات .1

ر قيادتها في ، وتغييتهامنذ التغيير السياسي في بني منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتحديداً
، حيث لعبت الدبلوماسيسية للعمل اهمية أسأ والقيادة الفلسطينية منظمة الولت ، أأواخر الستينيات

قليمية والدولية رغم جميع على جميع األصعدة اإل مميزاً الدبلوماسية الفلسطينية، ومازالت دوراً
  :نجازات كثيرة ومن أهمهاستطاعت تحقيق إا التي واجهتها فقدالصعوبات 
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 .وطني تحرر كحركة الفلسطينية المقاومة حركة وتثبيت تكريس •
 حيث الفلسطيني، للشعب الوحيد الشرعي الممثل هي الفلسطينية التحرير منظمة بأن عترافاال •

 المستويين على بل الفلسطينيين ىلد فقط ليس  الفلسطيني للشعب قيادية كهيئة عترافباال حظيت
 .يضاًأ والدولي اإلقليمي

 منذ الفلسطيني الكيان إقامة إلى توجهها خالل من الفلسطينية التحرير منظمة  مكانة زيتعز •
 الدورة هذه أقرت فقد. م1974 عام الفلسطيني الوطني المجلس عقدها التي عشرة الثانية الدورة

 رضأ من يتحرر جزء أي في الفلسطينية الوطنية السلطة ستأسي مهمة طرح سياسياً برنامجاً
 الضفة في لهم مستقلة دولة لتأسيس الفلسطينيين استعداد هو الواقع في المقصود وكان. فلسطين
 .غزة وقطاع الغربية

 عزز قد العربية الدول جامعة في ةالكامل العضوية حق على الفلسطينية التحرير منظمة حصول •
 .م 1974عام منذ عالمياً المنظمة مكانة من ذلك

 مملأل العامة الجمعية اجتماعات في الفلسطيني للشعب كممثل للمشاركة التحرير منظمة دعوة •
 . الفلسطينية القضية مناقشة فيها يتم التي الجلسات في المتحدة

 جميع وفي العامة الجمعية دورات في مراقب بصفة الفلسطينية التحرير منظمة مشاركة •
 عام في الثالثين العادية الدورة منذ وذلك  المتحدة مماأل هيئة برعاية تعقد التي الدولية المؤتمرات

 اجتماعاتها في للمشاركة الفلسطينية التحرير منظمة  دعوة العامة الجمعية قررت حيث 1975
 تعتبر) ل 43/54 – أ( 43/177 القرار وبخصوص خريناآل المشاركين مع ساواةالم قدم على

 من بدالً) فلسطين( استعمال قرارهاوبإ. دولة فلسطين يخص فيما األقل على العامة الجمعية
 الفلسطينية التحرير لمنظمة المراقب بمركز  المساس دون) الفلسطينية التحرير منظمة( تسمية

 .الكاملة العضوية بحقوق تتمتع ال مراقبة دولة صبحتأ فلسطين بان ييعن وهذا ووظائفها،
 قامةوإ الفلسطينية بالدولة عترافاال من تاله وما 1988 عام في طينيالفلس ستقاللاال إعالن •

 .دولة 115 عن زاد العالم دول من كبير عدد من معها ةالدبلوماسي العالقات
 العالم، دول من العديد لدى الدبلوماسي تمثيلها ورفع فلسطين بدولة  المتتالية الدولية عترافاتاال •

 .الفلسطينية الدبلوماسية فاعلية وبمدى الفلسطيني بالحق واضح اعتراف هو و
 عن تزيد وبأغلبية العامة الجمعية من قرار على لحصولا في الفلسطينية الدبلوماسية نجاح •

 29/11/2012 في وذلك عضو غير كدولة بها عترافباال الثلثين
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 :خفاقاتاإل :2
  

الدبلوماسية تعرضت  نحققتها الدبلوماسية الفلسطينية إال أ الذكر التي بالرغم من النجاحات سالفة
 :، وذلك كما يليوسلو وقيام السلطة الوطنية أعقاب اتفاق للعديد من اإلخفاقات خاصة في أ

 
 في منخرطين الفلسطينيون كان فقد وسلوأ واتفاق مدريد مؤتمر قبل المحددة البوصلة اختفاء -1

 الفلسطينية الدولة وإقامة اإلسرائيلي حتاللاال من التخلص كانو وطني، تحرر وحركة طارإ
 مؤتمر بعد ماأ الجامع، الوعاء الفلسطينية ريرالتح منظمةب الممثلة الحركة لهذه عالجام الهدف
 الخالف وبرز نشقاق،اال من لةحا لفلسطينيا والهدف العمل أصاب فقد وسلوأ واتفاق مدريد

 إتباعها األجدى ليةواآل تحقيقه، المراد بالهدف تتعلق جوهرية قضايا حول الفلسطينيين بين
 يتم ولم وأساسية، عريضة تساؤالت طرحت الماضية السنوات وخالل الهدف، هذا لتحقيق
 نحن هلو ؟ضدها أم السياسية التسوية مع حنن هل قبيل من إجابتها، في الحسم إلى التوصل

 مع أو التحرير منظمة مع نحن وهل ؟وكيف ؟معاً كليهما أو ؟المقاومة أو المفاوضات مع
 وهل الدولة إقامة طريق على سلطة أو وطني تحرر حركة نحن وهل كلتيهما، مع أو ؟السلطة
 ؟الحالتين بين الجمع يمكن

هذه االزدواجيات التي لم تكن سهلة ولم تجد لها اإلجابات الشافية وأدت إلى تبلور وتعمق  -2
خالفات أصبحت دائمة، وأدت إلى صراعات فلسطينية داخلية مريرة، مع هذه الخالفات 

رض نفسها جتهادات تفالفلسطيني الدبلوماسي، وأصبحت االضاعت البوصلة الموجهة للعمل 
تباع سياسات واضحة ومنهجية، وقد أدى ذلك إلى إرباك عميق إن على هذا العمل أكثر م

 .للدبلوماسية الفلسطينية التي لم تعد قادرة على الحفاظ على المكتسبات السابقة
 والسلطة الفلسطينية التحرير منظمة بين الدبلوماسي العمل في الخلط وإشكالية زدواجيةاال -3

من  التحرير الفلسطينية كافة المهام واألعمال التي كانمارست منظمة ، فقد  الفلسطينية الوطنية
تصاالت الخارجية، اسية واالن تقوم بها دولة فلسطين في مجال العالقات الدبلومالمفترض أ

نت منظمة التحرير الفلسطينية الجهة الوحيدة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني حيث كا
  .السياسية دائرتها من خالل
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نشاء ناء مؤسسات الدولة تم إوضمن خطة ب 1994يء السلطة الوطنية الفلسطينية عام وبعد مج -4
ية ومهام العالقات الخارجية مما أثار العديد لتتولى مسؤول 2003وزارة الشؤون الخارجية عام 

شكاليات حول الجهة المختصة في التمثيل الدبلوماسي الخارجي لدى الفلسطينيين في ظل من اإل
مما يعني ختصاص اال لها ذاتتختص في العمل الخارجي ووجود دائرة سياسية وجود وزارة 
 .جهزة الفلسطينية المختصة بالمهام الدبلوماسيةازدواجية األ

 

تعدد مرجعيات الممثلين الدبلوماسيين حيث  يعود السفراء في عملهم الدبلوماسي إلى توجيهات  -5
  .الرئيس وليس لوزارة الشؤون الخارجية

عمل لعمل السياسي الفلسطيني الذي من المفترض أن تمتفق عليه ل خطة أو برنامج غياب-6

 .ساسهالدبلوماسية الفلسطينية على أ

  .هيل للكوادر العاملة في السفاراتغياب التدريب والتأ -7

  .عدم دورية تغيير السفراء ، كما يجري في الكثير من دول العالم-8

من األحيان مكانيات الفلسطينية وكبر حجم التحديات التي تواجهها وهو ما حال في الكثير قلة اإل -9

 .بعض الدول لصالح القضية الفلسطينية مالةتاسهداف خاصة لى الفشل في تحقيق بعض األإ

  
  التوصيـات:  ثانياً
     

  : يلي ماأوصي ب ب الباحث فإنيا به ء على الدراسة والنتائج التي خرجبنا
  

ية ألي عمل ساسالركيزة األ ةذ تعتبر هذه الوحدإ ،ليحدة الموقف الداخو هميةعلى أالتأكد  .1
ي سعي لتحشيد الدعم ن لم يدمر أإ ،نقسام الداخلي يشوشفاال. ناجح بلوماسي خارجيد

 .الخارجي المساند
يصالها إامج والرسالة المراد والبرن شتمل عليه من ضرورة وضوح الرؤيةيبما  وضوح الهدف .2

شيد الدعم يصعب تح ،و غير متفق عليهأ يكن الهدف واضحاًلم  ذافإ لألطراف الخارجية
 . مهما كانت مهنية و تقنية الدبلوماسية المستخدمة عالية ومتقدمةله  المساندة الخارجيةو
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حالة لة الفلسطينية للخروج من تنسيق الجهد الدبلوماسي الفلسطيني ما بين منظمة التحرير والدو .3
 .زدواجية التي سيطرت على العمل الدبلوماسي منذ قيام السلطة الوطنيةاال

م ـمر من أهرنامج والموقف وقد يكون هذا األوالب يمان الذاتيين بالقضيةتوفر القناعة واإل .4
 ىم الخارجي يراقب الستكشاف مدـبلوماسي فعال فالعالطريق د وشقّ مستلزمات تحقيق الهدف

 يقعلى تحق يمان و تصميم ذاتي عند أصحاب القضيةإ ع بوجودفان اقتن ةالقضيلتزام بهذه اال
 وهوكان هناك اختالف في وجهات النظر، لو حتى  ,حترام تعلوفإن درجة التقدير واال ،أهدافها

 .على القيام بعملها ةبلوماسيالد يساعد ما
وهي عمل  وليست حدثاً عمليةالدبلوماسية ، فداءمأسسة العمل وجودة األ علىالمستمر  لعملا.5

يتوجب للعمل الدبلوماسي الجيد أن يرتكز على  لذلك، مشخصناً فردياً جماعي وليست عمالً
  .  و خارجياً قسام والدوائر داخلياًية منظمة مترابطة و متكاملة من األلوجود آ

م الكبير بفههتمام من أجل تحقيق ذلك يجب االود الخارجي يالتركيز المستمر على حشد التأي.6
ات والتحوالت وتحليل أثر التغير ابعةبما في ذلك مت ،ديناميكي مستمر لمحددات السياسة الدولية

لى مختلف العمل ع من المهم للغاية هيتم تحشيد التأييد الخارجي فإن يولك. على الصعيد الدولي
الصعيد الشعبي الجماهيري يالء إ ومن المهم جداً ،في الخارج القنوات الرسمية والشعبيةالصعد و

 . استها بتوجيهات الرأي العام فيهاالتي تتأثر سي في الدول  الديمقراطية كل االهتمام و خصوصاً
مم المتحدة ووضع عتراف بفلسطين كدولة غير عضو في األعدم التوقف عند قرار اال.7

قامة حتالل وإالنهائي بإنهاء االلى الهدف إدبلوماسي للفترة القادمة للوصول للعمل ال جياتياسترات
  .الدولة المستقلة 
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