
 

 

 

 

 

 

 بسام محمد الصرفندي 
 العالقات الدوليةو باحث في مجال الدبموماسية 

 م1037/هـ3419

 

 المقدمة: 
والتأثير عمى  لمدولة، تعتبر الدبموماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق السياسة الخارجية          
ن الناظر الى ،تأييدالجماعات الخارجية بيدف كسب الدول وال يجد أنيا سالح قوي  الدبموماسية وا 

لذلك ظير ىذا العمم الحديث ليدرس الصالت والروابط التي تربط  نيل الحقوق بالطرق السممية،ل
بين الدول شاماًل لكل نواحي الحياة اليومية التي تعترض حياة أي دولتين في العالم ويكون ليا تأثير 

بين الدول تحتاج إلى طرق وال شك أن ىذه العالقات والصالت  .سياسي عمى العالقات بينيا
ىذه الوسائل ىي عممية التفاوض والتمثيل واالتصال بين الدول  أبرزووسائل تدار بيا وقد كانت 

  "والحكومات والتي عرفت باسم " الدبموماسية
من  بالحديث عن الدبموماسية الفمسطينية ال بد من القول بأن العمل الدبموماسي الفمسطينيو        

 اإلنسانيحاضرة في الوجدان  واستمرارىافي الحفاظ عمى حيوية القضية الفمسطينية  ناألىمية بمكا
ولكن ، حالة الفوضى التي تعصف بالمنطقة والمشيد الدولي وحتى ال يتم نسيانيا في ظل

و أفال توجد دولة في العالم  ةشامم وطنية استراتيجيةن تكون أداة وجزء من أالدبموماسية يجب 
األخرى، عمل وحيدة ومغيبة األدوات  كاستراتيجيةعمى الدبموماسية  اعتمدتي حركة تحرير وطن

 واعتمادىا، فالدبموماسية تنجح بقدر تفاعميا والعسكرية واألمنية واالقتصادية  وجيةولاأليدية السياسك
"وأن  ،فو حول قيادتو ومقدراتو ومقدساتوخصوصا قوة ووحدة الشعب والتفا أخرى،عمى أوراق قوة 

ذا نيضت تبقي معتمة ال تستطيع أداء الميام الدو  لة ال يمكن أن تنيض دون الدبموماسية، وا 
 (.   5::400المناطة بيا في عصر تسوده النزاعات وتسابق المصالح")الشكري،
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 مقدمة
والتأثير عمى  لمدولة، تعتبر الدبموماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق السياسة الخارجية          
ن الناظر الى ،تأييدالجماعات الخارجية بيدف كسب لالدول وا الدبموماسية يجد أنيا سالح قوي  وا 

لذلك ظير ىذا العمم الحديث ليدرس الصالت والروابط التي تربط  نيل الحقوق بالطرق السممية،ل
ثير بين الدول شاماًل لكل نواحي الحياة اليومية التي تعترض حياة أي دولتين في العالم ويكون ليا تأ

وال شك أن ىذه العالقات والصالت بين الدول تحتاج إلى طرق  .سياسي عمى العالقات بينيا
ىذه الوسائل ىي عممية التفاوض والتمثيل واالتصال بين الدول  أبرزووسائل تدار بيا وقد كانت 

  "والحكومات والتي عرفت باسم " الدبموماسية
من  ال بد من القول بأن العمل الدبموماسي الفمسطينيبالحديث عن الدبموماسية الفمسطينية و        

 اإلنسانيحاضرة في الوجدان  واستمرارىافي الحفاظ عمى حيوية القضية الفمسطينية  األىمية بمكان
ولكن ، حالة الفوضى التي تعصف بالمنطقة والمشيد الدولي وحتى ال يتم نسيانيا في ظل

و أفال توجد دولة في العالم  ةشامم وطنية راتيجيةاستن تكون أداة وجزء من أالدبموماسية يجب 
األخرى، عمل وحيدة ومغيبة األدوات  كاستراتيجيةعمى الدبموماسية  اعتمدتحركة تحرير وطني 

 واعتمادىا، فالدبموماسية تنجح بقدر تفاعميا والعسكرية واألمنية واالقتصادية  وجيةولاأليدية السياسك
"وأن  ،فو حول قيادتو ومقدراتو ومقدساتوووحدة الشعب والتفا خصوصا قوة أخرى،عمى أوراق قوة 

ذا نيضت تبقي معتمة ال تستطيع أداء الميام  الدولة ال يمكن أن تنيض دون الدبموماسية، وا 
 (.   5::400المناطة بيا في عصر تسوده النزاعات وتسابق المصالح")الشكري،

لمعرفة دور  تجاىات النخب الفمسطينيةسيقوم الباحث بأخذ ا الورقة البحثية في ىذه      
        .الدبموماسية الفمسطينية في إنياء الحصار عن قطاع غزة

يتقيد دور  ال، فاألخرىإلى حد ما عن الدول  خصوصيةبموماسية الفمسطينية لدبتتميز او        
لمجابية  ساألساالدبموماسية الفمسطينية عمى البعد التمثيمي، إنما ىي دبموماسية كفاحية في 

وتعتبر الدبموماسية أداة رئيسة من أدوات تحقيق أىداف السياسة الخارجية لمتأثير عمى  االحتالل،
  .يا وكسب تأييدىا بوسائل شتىالدول والجماعات بيدف استمالت

 في السؤال الرئيس التالي:  دراسةال وتتحدد مشكمة
انياء اتجاه الرسمي والشعبي  بشقيو كيف ترى النخب الفمسطينية األداء الدبموماسي الفمسطيني

 ؟الحصار عمى قطاع غزة 
 وهي عمى النحو التالي:  ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئمة الفرعية،
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في التعريف بحقيقة الحصار عمى  كيف تري النخب الفمسطينية األداء الدبموماسي الرسمي .1
 ؟ قطاع غزة 

في التعريف بحقيقة الحصار عمى  وماسي الشعبيكيف تري النخب الفمسطينية األداء الدبم .0
 ؟ قطاع غزة 

الحصار عمى  من اجراءات إلنياء كيف تري النخب الفمسطينية األداء الدبموماسي الرسمي .3
 ؟ قطاع غزة 

الحصار عمى  إلنياء تجراءامن ا كيف تري النخب الفمسطينية األداء الدبموماسي الشعبي .5
 ؟ قطاع غزة 

 أهداف الدراسة:
  من  ف بحقيقة الحصار عمى قطاع غزةيالتعر في  اتجاىات النخب الفمسطينية ف عمىالتعر

 .قبل الدبموماسية الرسمية

  التعريف بحقيقة الحصار عمى قطاع غزة من  اتجاىات النخب الفمسطينية فيالتعرف عمى
 قبل الدبموماسية الشعبية.

 لدبموماسية الرسمية ا خدمياالتي تست جراءاتالا اتجاىات النخب الفمسطينية في التعرف عمى
 الحصار عمى قطاع غزة. إلنياء

  االجراءات التي تستخدميا الدبموماسية الشعبية  اتجاىات النخب الفمسطينية فيالتعرف عمى
 إلنياء الحصار عمى قطاع غزة.

 حدود الدراسة:     
 وتتحدد الدراسة بالحدود التالية0

دور الدبموماسية الفمسطينية في انياء وع عمى موض الدراسة تقتصر ىذه :الموضوعي الحد .1
في قطاع  الفمسطينيةالنخبة  وذلك من خالل قرآءة التجاىات الحصار عمى قطاع غزة،

  غزة.

 .غزةقطاع  في نخبةالاإلطار الجغرافي الذي ستغطيو ىذه الدراسة يشمل  :يالمكان الحد .2
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، ياتيم السياسية واأليدلوجيةبجميع توج النخبة الفمسطينيةسيتم التركيز عمى الحد البشري:  .3
ن التأىيل العممي والثراء الفكري، موتتسم النخب المجتمعية بتوافرىا عمى قدر عال 

 سيتم اختيارىم كتالي0و  جميع المجاالتخبرات المينية التراكمية في وال
 م.2::0اعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخبين عام  -
 الفمسطينية. أعضاء المكاتب السياسية لمتنظيمات -
 لسياسية في الجامعات الفمسطينية من حممة درجة الدكتوراه.أساتذة العموم ا -
 الدبموماسيين الفمسطينيين. -

 مصطمحات الدراسة:

بنًاء عمى  تتكون-االتجاىات ىي عبارة عن الحالة الوجدانية لمفرد التي  Attitudes :االتجاهات
تدفعو ىذه  –تعمق بموضوع ما، أو أشخاص معينين أو تصورات فيما ي معتقدات،ما يوجد لديـو من 

الحالة في معظم األحيان إلى القيام بعدد من االستجابات، أو السموكيات حياليا في موقف معين، 
 خميفـة،)الفرد أو قبولو ليذا الموضوع. ويتحـدد من خالل ىذه االستجابات مدى رفض

13:0133:) 
 مبتنظيـ مـيتتفاقيات الدولية التي تالوالمبادئ وا فالعراي مجموعة القواعد واى :الدبموماسية

 القانون مأحكا تطبيق في اإتباعي الواجب لصوواال الدولية والمنظمات لالدو نقات القائمة بيالالع
 والمؤتمرات جتماعاتالا في المفاوضات إجراء وفن المتباينة لالدو مصالح بين يقوالتوف الدولي،

 ) 401332، العادة قفو)تفاقيات الدات واىالدولية وعقد المعا
لمدولة ىي عبارة عن أحد أدوات السياسة الخارجية كتعريف اجرائي  الدبموماسية الفمسطينية:

تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثمين الدبموماسيين بيدف خدمة لالفمسطينية 
 سواء اقتصادية أو أمنية. المصالح العميا

ىــي تمــك النشــاطات الدبموماســية التــي تتجــو الــى مخاطبــة الجمــاىير الشــعبية  بية:الدبموماسييية الشييع
بالوســائل الشــعبية اليجــاد عالقــة مباشــرة بــين الشــعوب، وقــد ســاعد التقــدم التكنمــوجي والعممــي عمــى 

 (:::0ظيورىا.)السامرائي،
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عـام داخـل  تتمثـل فـي األعضـاء الـذين يمارسـون السياسـة بشـكل النخبة السياسية: كتعرييف اجرائيي
وخارج إطار الدولة، وىي تمثل األقمية في المجتمعات بشكل عام وتمتمـك القـوة والتـأثير فـي صـناعة 

 القرار السياسي.                                         

 الدراسات السابقة:
كانات البحثية من الدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع سواء الباحث وفي حدود اإلم أجري

بشكل مباشر أو غير مباشر وباالطالع عمى الدراسات السابقة وجد مجموعة من االستنتاجات 
 تبدأ0والتي 

  بضعف العمل الدبموماسي الفمسطيني -
حيث اشارت العديد من الدراسات الى الضعف العام في األداء الدبموماسي الفمسطيني والعمل 

دور تفعيل ث اشارت الى أىمية ( حي0:15) كما توصمت دراسة سحويل عمى رادات الفعل
يراعي مبدأ الكفاءة في اختيار العاممين في التمثيل الدبموماسي، وأن ان السفارات في الخارج و 

 فمسطينية في التمثيل الدبموماسي.يتم مشاركة كل الفصائل ال
كان لو دور أيضًا في  الخالف بين حركة حماس وفتح وبين منظمة التحرير والسمطة -

 .رات وترىميا وتراجعيا، وعدم التواصل مع التجمعات الفمسطينية في الشتاتإضعاف السفا
حيث اشارت العديد من الدراسات الى ان الخالف واالنقسام بين حركة حماس وحركة فتح كان  -

لو دور كبير في التأثير عمى سير العمل الدبموماسي بالشكل السميم وبالتحديد في القضايا 
( حيث اشارت أيضا :0:1ما توصمت لو دراسة أبو رمضان )التي تخص قطاع غزة وىذا 

إعادة بناء وىيكمة السفارات الفمسطينية لتصبح قائمة عمى المينية، ووضع االنسان الى 
 المناسب في المكان المناسب.

واضافة الى ىذه الدراسات ىناك دراسات أخرى تناولت قضايا العالقات الدولية من خالل دور 
الرسمية في أنشطة الدول الخارجية وتأثيرىا القوي الذي يتجاوز الدبموماسية الدبموماسية غير 

تناولت مفيوم  ( والتي:0:1كدراسة الشيخ عمي، ناصر) الرسمية كما أن ىناك دراسات
الفواعل غير الرسمية كالمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق االنسان وتأثيرىا عمى 

 في العمل الدبموماسي غير الرسمي. األخرى التي تنشطمجريات العمل الدبموماسي والفواعل 
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 الفصل االول                                        
 النخب الفمسطينية واتجاهاتها                                

 مقدمة
لى إ االجتمـاعي،الـنفس في عمم  من أكثر المفاىيم استخداماً االتجاه مفيوم  رى أنيو          

، وربما يعود ذلك إلى كثرة ظيـوره فـي الدراسات التجريبية والنظرية انب العديد من العموم األخرىج
من المرونـة ممـا جعمو يستخدم عمى نطاق الفرد  كبيراً  باإلضافة إلى أن ىذا المفيوم يحمل قدراً 

ن يكون نقطة األمر الذي أدى إلى أ الثقافـة؛وكذلك عمى نماذج عريضة من  الجماعة،وعمى نطاق 
 ). 034 0::0، المصدروعممـاء االجتمـاع. )التقاء بين عمماء النفس 

أول من استخدم مفيوم االتجاه حين قال في كتابو  ( Spencer. H) ويعد ىربرت سبنـسر        
م 0 إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في 1620عام  " Principles First The "المبادئ األولـى، 

ى ىذا الجدل ية يعتمد إلى حد كبير عمى االتجاه الذىني الذي نحممو أثناء إصغائنا إلالمسائل الجدل
 .(06 1362بمقـيس،  واالشتراك فيو )

ن مفيوم النخبة قد يتدخل في عالقات تقاطع سواء بشكل أفقي أو رأسي مع مفاىيم و           ا 
ىيم ومفيوم النخبة مثل مفيوم عن أرضيات مشتركة بين ىذه المفا وىذا التقاطع يعبر  ،  مختمفة

 ،خربوش) . واالرستقراطيةوالقيادة السياسية  ، والطبقة السياسية،  الحاكمةالجماعة ومفيوم الطبقة 
001333) 

الرغم من تقاطع او ترادف مفيوم النخبة مع ىذه المفاىيم وىو ما يثري المفيوم إال  ىوعم        
قد أثرت المفيوم بأن جعمت من الممكن أن ينظر الي  أن الدراسات السموكية وما بعد السموكية

وىو األمر الذي جعل استخدام االقتراب  ،النخبة من منطمق التخصص والدور الذي تقوم بو
والنخبة  ، سبيل المثال النخبة الثقافية ىفنجد عم  ، النخبوي في التحميل يقترب أكثر من الواقع

والنخب ،  والنخب المينية  ، والنخبة الصحافية ، بة البرلمانيةوالنخ ، والنخبة االعالمية ، االقتصادية
حيث يوجد داخل كل قطاع من ىو  ، حيث نجد ىناك ما يشبو اإلثراء لممفيوم ؛الخ  … الرياضية

 (.3 13310،منصور)  . مؤثر ويقوم بأدوار النخبة فيو وال يستثني من ذلك قطاع دون اآلخر
أساسيتين أواًل عن النخبة ومحدداتيا وثانيًا عن مفيوم  في ىذا المبحث سنتحدث عن نقطتين

 االتجاىات وأىميتيا 0
 ومحدداتها النخبة أواًل: 
 مفهوم النخبة: . أ
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 ويقصد. السياسي االجتماع عمم بيا يعنى التي المصطمحات من( Elite) النخبة مفيوم عدي        
 أو طبيعية وقدرات بمؤىالت تتمتع المجتمع، أفراد من المختارة الصفوة من أقمية أو طبقة بيا

 النخبة تقترن0 أي. والثقافية والعممية والعسكرية واالقتصادية السياسية بامتيازاتيا وتعرف مكتسبة،
 والتميز والشيرة، والمجد، والسمطة، والدين، والعمم، والنفوذ، والوراثة، والنسب، والجاه، بالقوة،

 (1500:14. )حمداوي، الخارق االجتماعي
 اإلنجميزية، القواميس في جاء ما أبرزىا النخبة مصطمح حول تعاريف مجموعة وضعت لقد      

. "اعتبار وذات المتميزة مكانتيا ليا التي المجتمـع، في الناس من مجموعة أقوى" بأنيا ُتعرف حيث
 أو الفن أو القوة بسبب غيرىا من األفضل تعتبر اجتماعية فئة" أنيا أوكسفورد قاموس ويضيف
 أن الفقو، كتب خالل من أيضاً  يبدو إذ المفسرين، سنة عن الفقياء يخرج لم"، و تممكيا التي الثروة
 شيرة إلى أيضاً  السبب يرجع أن ويمكن ،كمصطمح وليس ككممة النخبة لفظ استخدموا الفقياء

 (1500:14)حمداوي،  .اإليجابي بمعناه الكريم القرآن في مشتقاتو ورود بسبب الصفوة مصطمح
 السياسية،الدراسات  الباحثين الفمسطينيين في باىتمام تالنخبة حظي اتموضوعويرى الباحث أن  

اىتمت و  الحديثة،ظل الدراسات السياسية  فيدراسة النخبة  تطور فيوقد اىتمت الدراسات السياسية 
 ،مقة بالنخبالظروف واألوضاع المتعوالخمفية العممية و  االجتماعيةوالعوامل  الجوانبجميع بدراسة 

 الفمسطينية.دراسة النخب  فيمما أضفى قوة وعمق 
 من اشتق( eligere)وأن الفعل  عربًيا، ليس المفيوم أصل بأن النخبة دراسات أشارتو        
 واألفراد ما، ثقافة من المنقول أو المختار العنصر النخبة فمفيوم النخبة،(  Elite)  الالتيني الفعل
 الحديث العصر وفي وجودتيا، السمع إلى المفيوم أشار البداية ففي ميا،ع مناصب يشغمون الذين
 ورفعة السمو إلى يشير فأصبح االجتماعية، العموم في استخدم عندما المصطمح ت دالال تغيرت
 بشكل النخبة مفيوم أصبح ىنا ومن والنبالء، العسكريين كبار مثل االجتماعي السمم في المكانة
 (1::1:300مع.)سممان،المجت في مميًزا مكاًنا تحتل الناس من جماعة إلى يشير عام

 الصفوةيقابميا بالعربية  Elite))  أن إلى أشار فقد والدولية، السياسية المصطمحات معجم أما      
 أي بالوراثة، الصفوة إلى االنتساب ويكتسب ،ةاألغمبي متحك نفوذ ذات أقمية أنيم أي ،القوم ِعمية أي

 الصفوة ىذه لتمعب، الميالد منذ المركز بنفس ويتمتعون االمتياز صاحبة طبقات إلى ينتسبون الذين
 صفًوة بصفتيم بيم التمقائي االعتراف خالل من جماعاتيم إلدارة وسياسيا ،اقيادي دورا

 (4301363.)بدوي،
ذلك أن  لقد استخدم مفيوم النخبة منذ البداية عند عمماء االجتماع والسياسة كمفيوم التنوع؛     

نما توجد بيا أشكال من النخب المتخصصة  المجتمعات الحديثة ال توجد بيا نخبة واحدة متكاممة وا 
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مرتبطة بالنظام االجتماعي الذي ترتبط بو وبطرق مختمفة وذلك وفقا لتخصص كل منيا ولذلك فيي 
، العمماء ورجال متنوعة، تتمثل ىذه االشكال في الرسامين والفنانين، رجال االعمال نجوم السينما

الدين حيث يؤثر كل منيم في مجال مختمف بحسب تخصصو وىذه التعددية لمنخبة تعكس خاصية 
 (3501316التعدد في المجتمعات الحديثة.)بوتمور،

" الحاكمة الطبقة"و" السياسية الطبقة"و" الحاكمة النخبة"لـ كمرادف يستخدم النخبة مصطمحو       
 (:::0:00)البرغوثي،  "السياسية السيطرة صاحبة -الحقيقية السمطة كتمتم التي القميمة الفئة"و

أكثر من غيرىا من طبقات المجتمع في  ةفاعم ومن وجية نظر الباحث فإن النخبة الفمسطينية نخبة
بمختمف االتجاىات سمبًا أو إيجابًا انطالقا  ومجتمعيا السياسيرسم الحراك السياسي داخل الدولة 

 .يزاتتمتمكو من مم مما
 ثانيًا:  االتجاهات وأهميتها

 مفهوم االتجاهات: . أ

لدى المتخصصين في  وقبواًل وانتشاراً  استخمص ألبورت تعريًفا لالتجاىات يعد أكثرىا شـيوعاً         
ىذا المجال، حيث يرى أن االتجاه" ىو حالة من االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي، تنتظم من 

ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات خاللو خبرة الشخص وتكون 
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport) االستجابة.والمواقف التي تستثيرىا ىذه 

االتجاه ىـو ميـل أو نزعة يتعمميا الفرد في بيئتو االجتماعية وتيدف إلى تقييم األشياء بطريقـة 
أن االتجاىات عبارة  ( 1001362ميشل،) والتنافر.عيدة كل البعد عن التضاد متميـزة ومتماسـكة وب

عن محددات موجية ضابطة ومنظمة لمسموك االجتمـاعي من الفرد، وىي أساليب منظمة متسعة 
  .في التفكير والسموك وردود الفعل تجاه الناس والجماعـات والقضايا االجتماعية

. والتـي تتكـون بناء عمى و االنفعالية لمفرد نحو موضوع مانية أعبارة عن الحالة الوجدا االتجاىات
وقد تؤدى ىذه الحالة الوجدانية  الموضوع،ما يوجد لديو من معارف ومعتقدات وخبرات عن ىذا 

ويتحدد من خالل ىذه  معين،بالفرد إلى القيام ببعض االستجابات أو األفعال في موقف 
 ( :0310133خميفة،) و لموضوع االتجاهاالستجابات درجة رفض الفرد أو قبول

إلى أن االتجاه في معناه الفضفاض ىو توجـو نحو شخص، أو موقف، أو مارشال  ويشير         
عمى قيمة أو اعتقـاد كـامن وراءىا، أو يعرف بشكل مختمف نظام، أو عممية اجتماعية، ويعد مؤشرا ً 

 فقط،أن تستنتج إال من السموك المالحظ عند أولئك الذين يصرون عمى أن االتجاىات ال يمكن 
0 :::0،مارشال) .باعتبارىا مياًل لمسموك بطريقة ما )متسقة إلـى حـد مـا( تجـاه األشخاص والمواقف

13) 
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 أهمية االتجاهات:ب. 
، واسـتخدامو س إدراك الفرد لمعالم المحيط بـوتتمثل أىمية االتجاىات في كونيا تعك       

حيث تمد الفـرد برصيد داخمي جاىز يعينو عمى تقدير حجم األشياء  لعالملممعمومات عن ىذا ا
0 1334،مصالحو واىتماماتو األساسية )خميفةواألحداث، واختبار حقيقتيا، وذلك من وجية نظر 

4). 
سـمبيتو نحـو الموضـوعات المختمفة  و أوتإيجابي و تغيره،أو  واستقراره،كما أن بقاء االتجاه        
يجة لتأثر الفرد بالمثيرات المختمفة الموجودة في البيئـة الماديـة واالجتماعيـة المحيطة بو يكون نت

 وىي مثيراتيا،وليذا تتصف االتجاىات بأنيا نسبية تتغير بتغيـر  معيا،ومعايير الثقافة التي يتفاعل 
ابقة، وبمشاعره بيذا المعنى عبارة عن ميل عام نحو موضوع ما يرتبط بمعمومات الفرد وخبراتو الس

ويتميز ىذا الميل بالثبات النـسبي بحيث يمكن تعديمو أو  الموضوع،نحو ذلك  واستعداداتووانفعاالتو 
 ( 0115 1335)الزعبى،تغييره.

 وتكوينيا،مع تغير الظروف التـي أدت إلى تشكيميا وتتغير االتجاىات متغيرة  ويري الباحث أن
نَّ كل ما أقول ويمكن أن ن تصل إلى مستوي القيم الثابتة،وال  ،والمكانوتتغير مع تغير الزمان 
 .يمكن أن يكون موضوع اتجاه خاص مباشر،يؤثر عمى اإلنسان بشكل 
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 الفصل الثاني
 الرسمية والشعبية الدبموماسية الفمسطينية

 مقدمة:

وماسية وأنماط لدبممفيوم ا قسم الباحث ىذا المبحث إلى ثالثة فروع، األول تحدث عن       
الدبموماسية والوظيفة الدبموماسية، أما الفرع الثاني فقد تحدث عن التمثيل الدبموماسي الفمسطيني 

إلى أذرع العمل الدبموماسي بشكل عام والفمسطيني بشكل  ووتطرق إلى أنواع البعثات الدبموماسية 
م(، أما الفرع 4::0ام)خاص حسب ما ورد في القانون الدبموماسي الفمسطيني والذي اقر في ع
 .الثالث واألخير فقد تحدث باختصار عن واقع العمل الدبموماسي الفمسطيني 

 الدبموماسية:مفهوم أواًل: 

 :الدبموماسية مفهومأ. 

والتي ىي كممة يونانية اشتقت من كممة دبموم او دبمون ومعناىا طبق أو طوى أو ثني،         
لى طيتين إومطوية  صادرة عن الممك أو رئيس الدولة مخطوط أو كتاب أو رسالة كانت تعنى

  (3401325)آل شاوي،بقصد الحفاظ عمى سريتيا

ذات الوجيين المطبقين  المعدنيةالصفائح  ليعنيوفي عيد الرومان استخدم المصطمح        
اإلمبراطور تعطى لألشخاص المبعوثين الى الخارج لتمثيل  ، والتي كانتوالمخيطين بإتقان

وأشار معجم اكسفورد في تعريفو لمدبموماسية عمى أنيا "إدارة العالقات الدولية بواسطة  ماني.الرو 
 (1::500) حديد،"السفراء والمبعوثين وىي عمم وفن الدبموماسية

وتعرف الدبموماسية عمى أنيا0 عمم وفن تمثيل الدول، أوىو عمل الدبموماسي ومينتو،      
معرفة بالعالقات القانونية والسياسية والمصالح المتبادلة والتقاليد والدبموماسية تعرف أنيا عمم ال

التاريخية والشروط المتضمنة في المعاىدات، أو ىي فن تمثيل الحكومة ومصالح البمد تجاه 
الحكومات والبمدان األجنبية، والسير عمى حقوق وطنو ومصالحو وكرامتو حتى ال تكون غير 

دارة المفاوضات السياسة أو متابعتيا وفقًا معروفة في الخارج، كما أنيا إ دارة الشؤون الدولية وا 
 (.1::3300)الشامي،لمتعميمات الصادرة بشأنيا
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قات الدبموماسية عمى البن ابي سفيان في مجال تحديد العالدبموماسية بموجب تعبير معاوية      
ىذه  تتضمنو ن شدوىا ارخيتيا لو ان بيني وبين الناس شعرة لما قطعتيا ان ارخوىا شددتيا وا (انيا

حيث تتميز  بالشعرةقات التي تقوم بين البشر ومشبيا الدبموماسية الالشييرة وصفا دقيقا لمعالمقولة 
قات وعدم انقطاعيا حتى ولو كانت معمقة عمى الونة والحرص عمى استمرار ىذه العوالمر الدقة ب

 (1::3400)المجذوب،.شعره

شابيت في مضامينيا ونذكر بعض دبموماسية اختمفت في كمماتيا وتوىنالك تعريفات عديدة لم     
 التعاريف وأشيرىا0تمك 

الدبموماسية ىي ممارسة عممية لتسير شؤون الدولة الخارجية وىي عمم وفن؛ فيي عمم لما  .1
يتطمب من دراسة عميقة لمعالقات القائمة بين الدول ومصالحيا المتبادلة وأصالة تاريخييا 

معاىداتيا وتغيرىا من المواثيق الدولية في الماضي والحاضر؛ وىي فن ال والمواثيق في 
يكتسب بالدراسة ألنو يرتكز عمى المواىب الخاصة، التي عمى أساسيا المباقة وحسن الكالم 

 (:120133)المحمودي،وفنو، والفراسة وقوة المالحظة 
لبالد لدى الحكومة وعرف فياض ان الدبموماسية ىي فن تمثيل الحكومة ورعاية مصالح ا .0

دارة  األجنبية والسير عمى أن تكون حقوق البالد مصونة وكرامتيا محترمة في الخارج وا 
االعمال الدولية بقومية المفاوضات السياسية ومتابعة مراحميا وفق لمتعميمات المرسومة 

تأمل والسعي الى تطبيق القانون في العالقات الدولية كي تصبح المبادئ القانونية أساس ال
 (:11:00:1فياض،)بين الشعوب والدول المختمفة. 

مم المتحدة في أللى اإ تقريرهفي   1992عام وردة السيد بطرس غالي أالتعريف الذي  أما .3
طراف ألرامي الى منع نشوء منازعات بين االعمل ال عمى انيامن ألظ اصنع السمم وحف

 قف ىذه الصراعات عند وقوعياالمنازعات القائمة وتحويميا الى صراعات وو  ومنع تصاعد
 (31301330 )غالي،.

 ب. أنماط الدبموماسية
الدبموماسية المعاصرة بتعدد األشكال والصور واالنماط، فقد تطورت  تتميز      

إلى دبموماسية دائمة، ومن دبموماسية ثنائية بين دولتين  الدبموماسية من دبموماسية مؤقتة
طراف، قائمة بين الدول والمنظمات الدولية واإلقميمية، إلى دبموماسية ثالثية ومتعددة األ
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والتكتالت السياسية واالقتصادية القائمة في ىذا العالم، ومن أىم أنماط الدبموماسية 
 المعاصرة ما يمي0

الدبموماسية الثنائية0 التي تقوم عمى االتصال والمفاوضات بين دولتين، وتعنى بمصالحيا  -1
 (16500:13المشتركة.)فياض، 

الدبموماسية الجماعية أو دبموماسية المؤتمرات0 وىي تقوم عمى عقد المؤتمرات التي تدعو  -0
إلييا الدول أو المنظمات الدولية واإلقميمية أو الوكاالت الدولية المتخصصة، يطمق عمى 
ىذا النوع من الدبموماسية أيضا" الدبموماسية متعددة األطراف" وىي تتسم بسرعة الحركة، 

لتوصل إلى حل لمشكمة معينة، أو االتفاق عمى معاىدة أو التوصل إلى اتفاقية وتستيدف ا
 (:00 :0:1في مجال معين.) اإلقداحي، 

الدبموماسية البرلمانية أو دبموماسية المنظمات الدولية0 حيث تجري ممارستيا من خالل  -3
ة لمدول، حيث الدورات العادية التي تعقدىا المنظمات الدولية، في ظل وجود الوفود الدائم

تعتبر المنظمات الدولية بمثابة برلمانات عالمية لطرح القضايا والمشكالت العالمية 
 لممناقشة العامة، وذلك في ظل المتطمبات الدولية المتزايدة لمسالم واالمن.

دبموماسية االعالم0 وىي الدبموماسية القائمة عمى االتصال والتعامل مباشرة بين الشعوب  -5
 لسياسية والحكومات. والتنظيمات ا

الدبموماسية المغمقة0 وتسمي أحيانا دبموماسية الخط الساخن، حيث تجرى اتصاالت بين   -4
ن األزمات، ويجري من خالل ىذه يتم خالليا توضيح مواقف الدول بشأقادة الدول، 

 .االتصاالت تحقيق تفاىمات، أو تنسيق مواقف حيال قضايا دولية تيم الجانبين
لشعبية0 وىي االتصاالت التي تتم بين الشعوب، كتمك التي تقوم بيا وفود الدبموماسية ا -2

شعبية أو طالبية أو عمالية أو رياضية، وليست ليا صفة حكومية، الغرض من ىذا النمط 
 (004  0:15.) فياض،الدبموماسي ىو التقريب بين الشعوب

 ج. أذرع العمل الدبموماسي الفمسطيني
واختمفت أساليبيا ووسائميا باختالف الدول والحضارات ومارستيا تطورت الدبموماسية        

الشعوب واألمم عمى الصعيدين الداخمي والخارجي. وتطورت العالقات الدولية بتطور نظم الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية فاتخذت الدول مسارات مختمفة في ذلك فمنيا االقتصادية 
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كرية واالمنية وغيرىا وكل ىذه المسارات تحتاج إلى التفاوض من اجل واالجتماعية والثقافية والعس
 ادامتيا واستمرارىا.

وىذا ما كانت تمجأ إلية األمم والشعوب في تعامالتيا مع بعضيا البعض حيث كان يتم       
ارسال السفراء والمبعوثين وذلك لعرض وجيات نظر بالدىم وتوضيح راييم في مسألة ما والحصول 

 (0::1000)شبانة،لجواب من الطرف االخر المفاوض ليمعمى ا
وتقوم الدبموماسية بدور ىام في نطاق العالقات الدولية، حيث بواسطتيا تتم إقامة العالقات      

السياسية الدولية وتدعيميا، وعالج كافة الشؤون التي تيم مختمف الدول، والتوفيق بين المصالح 
نة، "فعن طريق الدبموماسية يتيسر حل المشكالت أو تسوية المتعارضة ووجيات النظر المتباي

شاعة الود وحسن التفاىم بين الدول، وعن طريق الدبموماسية أيضا، تستطيع كل دولة  الخالفات وا 
أن توطد مركزىا وتعزز نفوذىا في مواجية الدول األخرى، فالدبموماسية إذن ىي بمثابة اإلدارة لكل 

فإنيا تحصل عمى كل المزايا التي تسعى إلييا وان تتبوأ المركز الالئق  دولة، اذا أحسنت استخداميا
بيا في المجتمع الدولي، ويعتبر كثير من المحممين ان ىدف الدبموماسية األول ىو التوفيق بين 

 (1::3100) أبو عامر،خالفات الدول وفتح مسالك لالتصاالت بينيا من أجل تحقيق ىذا اليدف" 
ان الدبموماسية ال تتوقف بنشوب أو اندالع الحرب، بل تظل قائمة وقد تصبح ومن المالحظ       

ن اختمفت طبيعتيا أثناء وقت الحرب عن وقت السمم، فتظل  أكثر إلحاحا من ذي قبل، وا 
 الدبموماسية األساس والركيزة األساسية لمسياسة الخارجية، فيي تتخمل كافة العالقات بين الدول.

األول عن ميام العمل  المسئولو المؤسسة األىم واألكثر فاعمية  ىيخارجية رغم أن وزارة ال     
ال  والتيومن أىميا مؤسسة الرئاسة  ،، فيناك مؤسسات أخرى تمارس العمل الدبموماسيالدبموماسي
ممارسة العمل الدبموماسي عن دور وزارة الخارجية، وجدير بالذكر أن ىناك أطراف  فييقل دورىا 

مل الدبموماسي كالبرلمانيين والعسكريين واإلعالميين والمثقفين ورجال األعمال، أخرى تمارس الع
يناط بيا تنظيم عالقات  والتيبعض الوزارات  فيإلى جانب بعض الييئات الفرعية أو القطاعات 

، والتي تمثميا العاليوزارة االقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة التعميم  مجال معني مثل فيخارجية 
لكن ال يمكن ان نسمى ىذه األطراف مؤسسات لمعمل  خارجية تعمل داخل السفارة مكاتب 

تختص بأداء الميمة  التيتمك  ىي الدبموماسيالدبموماسي ذلك ان المقصود بمؤسسات العمل 
مؤسسة الرئاسة، وزارة الخارجية، البعثات  فيالدبموماسية، وعموما يمكن تحديد ىذه المؤسسات 

 (0::1200)شراب، ات القنصمية.الدبموماسية، البعث
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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي .1

م، وذلك بعد 1994بدأت السياسة الخارجية الفمسطينية التابعة لمسمطة أعماليا في العام        
، ويسميو الفمسطينيون الحكومة 1333تشكيل أول مجمس حكم ذاتي كما ورد في اتفاقيات أوسمو

رئيس ياسر عرفات وقد أوكمت ميمة إدارة السياسة الخارجية إلى وزارة الفمسطينية، ترأسيا آنذاك ال
التخطيط والتعاون الدولي، وكان الدكتور نبيل شعت أول وزير لمتخطيط والتعاون الدولي في 

 (3::6100م)سرور،1994الحكومة االولي 
ارة التخطيط وقد قررت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقسيم العمل الخارجي بين وز        

والتعاون الدولي وبين الدائرة السياسية، عمى أن تتولى الدائرة السياسية العالقة مع األمم المتحدة 
ودول عدم االنحياز والمؤتمر اإلسالمي، وعمى أن تقوم السمطة بمتابعة العالقة الثنائية مع دول 

العمل الخاص بجامعة الدول أوروبا والواليات المتحدة ، كما أنو اتفق أن يشترك الجانبان في 
العربية، ومع ذلك فإن غالبية مؤسسات منظمة التحرير ذابت في مشروع مؤسسات السمطة 
الفمسطينية، ولم يبق لممنظمة سوى بعض الدوائر التي حافظت عمى ىيكميا وليس عمى مضمونيا 

 (5::0500)الحنتولي، 
التخطيط لمؤسسات السمطة الفمسطينية وقد تولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ميام        

والتنسيق لمسياسة الخارجية الفمسطينية، فمن أبرز ميام ىذه الوزارة أن تتولي إدارة المعونات الدولية 
والمسؤولية عن اإلطار العام لالىتمامات الفمسطينية الخارجية. وفي ىذه الفترة، نشأ تضارب في 

في التمثيل والميام ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السياسة الخارجية الفمسطينية وازدواجية 
 وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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

وكان من المعارضين لذلك االتفاق فاختمفت ادارتو لمعالقات الخارجية عن إدارة الدكتور نبيل شعت 
 لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 وزارة الشؤون الخارجية .2

، وتم استحداث منصب رئيس تشكمت الحكومة الفمسطينية الخامسة 2003)أبريل( 29في         
، 2003) مارس(18تعديل القانون األساسي الفمسطيني في المجمس التشريعي في  الوزراء بعد

ونتيجة لجممة من المتغيرات اإلقميمية والدولية التي شيدتيا القضية الفمسطينية، تم فصل مجالي 
عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقمين عمى نحو أدى إلى إنشاء أول وزارة 
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دارتيا وقد عمدت وزارة الخارجية الى لمشؤون الخار  جية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية وا 
إنشاء ىيكمية تنظيمية جديدة من أجل إنشاء سمك دبموماسي فمسطينيي،  يعمل عمى تمثيل فمسطين 

 (3::1300في الدول المعترفة بيا)أبو عباه،
 لمنظمة السياسية والدائرة الفمسطينية رجيةالخا الشؤون وزارة بين نشأت التي الخالفات إن        
 الدبموماسية اداء ضعف الى ادى فعمياً  الفمسطينية الخارجية يمثل من حول الفمسطينية التحرير

 جميع تالحم الى وتحتاج طرق مفترق امام الوطنية قضيتنا فيو تقف الذي الوقت في الفمسطينية
 .ودولياً  ربياً ع نشطة دبموماسية الى تحتاج ىي مثمما الصفوف،

 لمشؤون دولة بوزير الفمسطينية الحكومة في الخارجية الشؤون وزير منصب استبدال ولعل      
 نائباً  بمثابة الخارجية لمشؤون الدولة وزير يكون بحيث المتفاقمة الخالفات ىذه ينيي قد الخارجية
 وبصفتو الفمسطينية حريرالت لمنظمة السياسية الدائرة رئيس منصبو يتولى الذي الخارجية لوزير
 العمل الخارجية لمشؤون الدولة وزير يقود ان الى يؤدي وىذا. فمسطين دولة خارجية وزير ايضاً 

 اساس عمى الفمسطينية الخارجية وزارة بناء عمى ويعمل الوطن داخل في الفمسطيني الدبموماسي
) أبو . م4::0 لسنة الفمسطيني الدبموماسي السمك قانون اصدار بعد خصوصاً  وعصري متطور
 (01 6::0عباة،
 بدولة تعترف التي الدول لدى المعتمدة الدبموماسية البعثات من شبكةب فمسطين دولةوتمثمت       

 من العديد يوجد أنو كما الشرقية، وأوروبا وآسيا أفريقيا في موجودة البعثات ىذه ومعظم فمسطين،
 ال التي الدول بعض في الفمسطينية الوطنية السمطة تمثل التي األخرى التمثيمية والمكاتب الوفود
 المتعددة، المنظمات في تمثيمية ومكاتب وفود إلى باإلضافة فمسطين بدولة جزئيا أو تعترف تعترف
 بعض بمنح قامت جزئيا بيا أو تعترف فمسطين بدولة تعترف ال التي الدول تمك من العديد أن كما

 من غيرىم عمى محظور ىو ما غرار عمى االعتراف من رجةد فييا الفمسطينية والمكاتب الوفود
، وفي الجدول يوضح توزيع السفارات والبعثات العامة والخاصة عمى الدول وموقعيا الدبموماسيين

( سفارة ، وعدد البعثات 10داخل الدولة، حيث يظير في الجدول أن عدد السفارات المعتمدة )
( وفد عام، وعدد  1( بعثة، وعدد الوفود العامة) 3مة) وعدد البعثات الدائ ( بعثة،11العامة) 

 (www.mofa.pna.ps) .( بعثة3( وفد خاص، وعدد البعثات المراقبة) 1الوفود الخاصة )
بشكل  1333 ن التمثيل الدبموماسي الفمسطيني قد ازداد وتيرتو بعد اتفاق أوسموأويري الباحث 

حيث وصل عدد السفارات الفمسطينية والممثميات في جميع أنحاء العالم والتي تتبع لوزارة ح واض
( 55( سفارات، تتوزع عمى جميع قارات العالم، وانضماميا لعدد )1:3الخارجية الفمسطينية إلى )

http://www.mofa.pna.ps/
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ني منظمة دولية من بينيا محكم الجنايات الدولية، وىذا يزيد من قوة العمل الدبموماسي الفمسطي
 ( http://alresalah.ps/ar/postويعطي قوة لوزارة الخارجية الفمسطينية.)

 منصب رئيس السمطة الفمسطينية .3

ة سواء في ييعد رئيس الدولة رمز السمطة في دولتو، وىو الذي يمثميا باعتبارىا وحدة سياس        
ذه الصفة التمثيمية تثبت لرئيس الدولة أيا كان نظام الدولة السياسي، الداخل أو في الخارج، ى

وبغض النظر عن السمطات المخولة لو بمقتضى دستور الدولة وقوانينيا، غير أن ذلك ال ينفي 
كون الدستور ىو الذي يحدد التصرفات التي يجوز لرئيس الدولة أن ينفرد بيا في المجال 

 .في المحيط الدولي ورمز سيادتيالة ىو ممثل األصل لدولتو الدبموماسي بما أن رئيس الدو 
ولقد جري العرف عمى التزام الدولة بأن تخطر الدول األخرى بشخص رئيسيا والقابو وعمى      

ىذه الدول االعتراف بو كممثل أعمى لمدولة لو سمطات واسعة في ميدان العالقات الدولة فالرئيس 
الدولية وابراميا والتصديق عمييا وفي بعض األحوال كما في سمطة التفاوض بشأن المعاىدات 

معاىدات الصمح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاىدات التي يترتب عمييا تعديل في 
أراضي الدولة، أو التي تتعمق بحقوق السيادة، كما يعتمد رئيس الجميورية ممثمي الدول األجنبية 

عض األنظمة الدستورية دور رئيسي في مباشرة ىذه السمطات السياسيين، ولرئيس الدولة في ب
ويعاونو في أدائو ليذه الميام وزير الخارجية والمبعوثين الدبموماسيين في حين يكون وزير الخارجية 

 (:1500:1في ظل أنظمة أخرى ىو المسئول األول في ىذه المجاالت.)طشطوش،
يتولى رئيس الدولة)في نظم الحكم الرئاسية ( أو رئيس الحكومة )في نظم الحكم البرلماني(      

إدارة العالقات الدبموماسية والقنصمية من داخل الدولة بصفتو الرئيس األعمى لمدولة والممثل 
طبع الرئيسي ليا سوي كان ذلك عمى صعيد القانون الداخمي، وعمى الصعيد القانون الدولي وبال

عمى صعيد العالقات الدبموماسية والقنصمية التي ترتبط بيا دولتو مع غيرىا من دول العالم 
 (6::5300األخرى)حمودة،

ففي النظام الرئاسي يتولى رئيس الدولة إدارة شؤون العالقات الدبموماسية والقنصمية بنفسو أو      
لدبموماسية، ويحضر المؤتمرات بمساعدة وزير خارجيتو فيو الذي يتولى اصدار التصريحات ا

 الدولية ويوقع عمى المعاىدات واالتفاقيات الدولية.
فرئيس الدولة في النظام الرئاسي التقميدي يبدو وكأنو السمطة الوحيدة المتحكمة فعميًا بإدارة الشؤون 

سياسات الخارجية وتصريف األمور الداخمية لمدولة، وما السمطات األخرى الى مجرد أدوات تنفيذية ل
 (5::1600الرئيس كما في الواليات المتحدة االمريكية) الشكري،

http://alresalah.ps/ar/post
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ولمرئيس سمطات واسعة في ظل النظام الرئاسي في إدارة العالقات الدولية والدبموماسية      
والقنصمية وليذا االمر خطورتو عمى الدولة بأثرىا الن الرئيس أحيانا يمكن ان يثور او يغضب 

أفعال ال تتفق مع قواعد الدبموماسية والتي تحتاج الى لسان دبموماسي  فتصدر عنة تصريحات او
واعصاب دبموماسية، وىذا ما يجمب عمى دولتو أحيانا اضرار جسيمية او اخطار محققة لذلك يجب 

 ( 4:4ان تكون الدولة في ظل ىذا النظام الرئاسي ذات مؤسسات ديمقراطية)الشافعي،
 منصب رئيس الوزراء الفمسطيني .4

رئيس الوزراء  أخذ في اغمب البمدان الميام الدبموماسية بنفسو ويصطحب معو وزير           
الرئاسي كما ىو الحال في  الخارجية كمساعد لو، وىذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام

أكثر  البرلمانية، و مع ىذا فإننا نشاىد الواليات المتحدة األمريكية، لكن األمر يختمف في النظم
اء أخذ ىنا ر فأكثر سواء من حيث النصوص أو من حيث التعامل أن منصب رئيس مجمس الوز 

وزير الخارجية فيحل محمو في إطالق البيانات والتصريحات و يذىب بنفسو  يطغى عمى وظيفة
جمسات المنظمات العالمية واإلقميمية و لو كان لم يتسمم  و يتكمم في المؤتمراتلحضور الكثير من 

، ويمارس رئيس الوزراء قائب الوزارية عمى أعضاء الوزارةيبة وازرة الخارجية عند توزيع الححق
وكذلك وزير الخارجية العمل السياسي المرتكز عمى القوة الناعمة المتاحة في خدمة القضية 

 (:0:1الفمسطينية) أبو كوش
ي العمل الدبموماسي ويري الباحث أن منصب رئيس الوزراء ىو من المناصب اليامة ف        

الفمسطيني، وعمى مدار تعاقب الشخصيات الفمسطينية في منصب رئيس الوزراء الفمسطيني منذ 
م والذي شغل المنصب الرئيس الحالي محمود عباس والذي  4::0اول رئيس وزراء في عام 

 استخدم الدبموماسية الناعمة كمنيج استراتيجي، وسار عمية جميع الوزارات من بعدة.
يتولى رئيس الحكومة )في نظم الحكم البرلماني( إدارة العالقات الدبموماسية والقنصمية من       

داخل الدولة بصفتو رئيس الحكومة فيقوم بتمثيل الحكومة داخل الدولة، وعمى الصعيد القانون 
ىا من الدولي وبالطبع عمى صعيد العالقات الدبموماسية والقنصمية التي ترتبط بيا دولتو مع غير 

 (6::5300دول العالم األخرى)حمودة،
 واقع العمل الدبموماسي الفمسطيني

مرحمة جديدة من مراحل العمل  1993شكمت اتفاقية إعالن المبادئ في أيمول/سبتمبر        
السياسي الفمسطيني، من خالل إنشاء السمطة الفمسطينية، فكانت منعطفًا بارزًا في تاريخ القضية 

 12إلى  10د أقر المجمس المركزي في اجتماعو المنعقد في تونس من الفمسطينية، فق
إقامة السمطة الفمسطينية عمى كل األراضي التي ينسحب منيا االحتالل، ويفوض " 19930)أكتوبر(
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المجمس المجنة التنفيذية وفقًا لقرار المجمس الوطني تشكيل ىذه السمطة من الداخل والخارج، وتكون 
مسطينية مرجعيتيا ويراسيا رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" منظمة التحرير الف

 (:3:00:1)البرغوثي،
تمفة عن ىم سمات الدبموماسية الفمسطينية أنيا نشأت وترعرعت في ظروف مخأمن و        

لكن بالرغم من الظروف الصعبة والمراحل المعقدة التي واجيت العمل  ،نظيراتيا في معظم الدول
عقود من  عمى مر استطاعتن الدبموماسية الفمسطينية ألى إالدبموماسي الفمسطيني، السياسي و 

الزمن من بناء شبكة عالقات دبموماسية مع الكثير من دول العالم، واستطاعت كسب األصدقاء 
والرأي العام الدولي الى صف القضية الفمسطينية، وأثبتت عدالتيا لمجميع بما في ذلك بعض شرائح 

االولى "االنتفاضة  االنتفاضةإلسرائيمي، وبمغت ذروة ىذه االنجازات خالل المجتمع ا
 مقالة( 1::0)عوض، "الشعبية
أحدث إنشاء السمطة الفمسطينية تغييرًا كبيرًا في النظام السياسي الفمسطيني الذي مثمتو منظمة       

دوار، والعالقات الداخمية التحرير، سواء بنية النظام أم في ىياكمو ومؤسساتو أم في الوظائف واأل
والخارجية، وشكمت السمطة الفمسطينية الناشئة نظامًا سياسيًا بخصائص مختمفة عما قبل، وانتقل 
مركز ثقل العمل الفمسطيني إلى األراضي الفمسطينية، وأنشئت بنى ومؤسسات وسمطات جديدة 

التحرير التي ىمشت أخذت تحل محل مؤسسات النظام السابق. كما تراجع دور مؤسسات منظمة 
أو دمجت وألحقت بمؤسسات السمطة الناشئة، وبيتت مكانتيا بوصفيا كيانا ومرجعية تمثيمية 
لمجموع الشعب في أماكن تواجده، وكبرنامج وطني يعبر عن المصالح الوطنية الكمية والجامعة. 

 (74:1998)هالل،
سي وىي الممثل الشرعي لمشعب وتختمف السمطة عن منظمة التحرير فالمنظمة ىي كيان سيا     

م، أما السمطة الفمسطينية فيي كيان 1974الفمسطيني وفقًا لمقررات القمة العربية في الرباط عام 
إداري وسياسي لتنفيذ اتفاقية السالم المحدودة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (6::1500)ثابت،
السمطة الوطنية الفمسطينية وزارة خارجية  ويرى الباحث أن فترة تسع سنوات لم يكن لدى       

 3::0م وحتى سنة 1335بالمعني الفعمي، إلدارة العالقات الدولية والعمل الدبموماسي، فمنذ سنة 
كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيادة الدكتور نبيل شعت ىي المسيطرة عمى العمل 

ارج من خالل تمك الوزارة، مع ضرورة التنويو الدبموماسي دون وجود إدارة فعمية لمسفارات في الخ
إلى أن تفاىمات أوسمو أشارت إلى أن العالقات الدولية لمسمطة الفمسطينية ىي من ضمن 
الموضوعات التي تبحث الحقًا، في إطار التفاىم عمى ترتيب العالقات المسموح بيا دوليًا لمسمطة 

 ني مرىون باتفاق أوسمو .الفمسطينية، وىذا يجعل العمل الدبموماسي الفمسطي
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بعد أن عدل المجمس التشريعي الفمسطيني القانون األساسي الفمسطيني بما يتوافق مع         
تشكمت الحكومة الفمسطينية الخامسة  3::0)مارس( 16استحداث منصب رئيس الوزراء في 

تيا القضية ، ونتيجة لجممة من المتغيرات اإلقميمية والدولية التي شيد3::0)أبريل( 03في
الفمسطينية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقمين عمى نحو 
أدى إلى إنشاء أول وزارة لمشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية، وانطالقًا من 

يكمية تنظيمية جديدة من الخصوصية التي تتعمق بالعمل الدبموماسي، فقد عمدت الوزارة إلى إنشاء ى
اجل العمل عمى إنشاء سمك دبموماسي فمسطيني، يعمل عمى تمثيل فمسطين في الدول المعترف 

 (3::2100بيا.)أبو عباه،
وقد تنامي دور وزارة الخارجية الفمسطينية وتوارى دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير       

بفعل تطبيقات قانونية، ومع تولي الدكتور سالم  الفمسطينية بفعل سياسات متعمدة، أكثر منيا
فياض وزارة المالية في السمطة الفمسطينية، تم اتخاذ قرار بإنشاء دائرة العالقات الدولية في وزارة 

، كدائرة تتبني سياسات السمطة الوطنية الفمسطينية بمؤسساتيا المختمفة 3::0المالية سنة 
ميًا وخارجيًا، وتعاظم دور ىذه الدائرة عمى حساب دور وزارة السياسية، واالقتصادية، والمالية مح

الخارجية، ال سيما في الميادين الدولية لمحفاظ عمى العالقات مع الشركاء الدوليين لمحفاظ عمى 
 (000:13مصادر التمويل المالية من الجيات المانحة.)  عبد الحى، 

حتي اآلن،  3::0مطة الفمسطينية من عام وقد تولي إدارة وزارة الشؤون الخارجية في الس      
ستة وزراء ىم0 الدكتور نبيل شعث، والدكتور ناصر القدوة، والدكتور محمود الزىار، والدكتور زياد 

 .)موقع وزارة الشؤون الخارجية(أبو عمرو، والدكتور سالم فياض، والدكتور رياض المالكي
لتطوير السمك الدبموماسي كمفت بيا وزارة  ووضعت بعض الميام في قانون السمك الدبموماسي     

 (2::1200الشؤون الخارجية وأىميا0)الدليل القانوني والتنظيمي، 
جراء  .1 تطوير السمك الدبموماسي الفمسطيني في الخارج، وتنفيذ القانون الخاص بالتدوير، وا 

 لمعنية.ما يمزم من التعينات والتنقالت االزمة، وتنسيب السفراء، بالتنسيق مع الجيات ا
اإلشراف عمى عمل البعثات الدبموماسية الفمسطينية ومتابعتيا، وتزويد ىذه البعثات  .0

 بالمعمومات والتوجييات الضرورية، وتمقي تقارير دورية عن نشاطاتيا وأعماليا.
 اإلشراف عمى اعتماد السفراء والممثمين لدى السمطة الفمسطينية. .3
يل غير المقيم فيما يخص عالقاتنا الخارجية، التوسع في تطبيق نظام التمثيل غير التمث .5

عادة النظر في الوجود المقيم لبعض البعثات عمى نحو يحقق توازنًا أفضل.  وا 
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نشاء أقسام قنصمية جديدة في السفارات والبعثات  .4 تنظيم العمل القنصمي وتطويره، وا 
 الفمسطينية في الخارج.

عمميا باالتفاق مع الوزارات  تنظيم عمل الممحقيات في السفارات وتطويره وتنسيق .2
 والمؤسسات الفمسطينية المعنية، والعمل عمى تطبيق القوانين والموائح الخاصة بيا.

 الدبموماسية الشعبية:
تعــرف الدبموماســية الشــعبية فــي النظــام الجمــاىيري، بأنيــا فــن إدارة العالقــات السياســية واالقتصــادية 

قــد يثــور بينيمــا مــن خالفــات، وىــي تســتمد شــعبيتيا مــن  والثقافيــة بــين الشــعوب المختمفــة وتفــادي مــا
مفيـــوم اإلدارة الشـــعبية فـــي النظـــام الجمـــاىيري الـــذي يـــدعو إلـــى تطبيـــق الديمقراطيـــة المباشـــرة عمـــى 
اإلدارة، وتحويميا من إدارة عسكرية إلى إدارة شعبية تسير بواسطة لجـان شـعبية، وتكـون ىـذه المجنـة 

 (0401333الشعبية وخاضعة لرقابتيا.)زىرة،ممزمة بتنفيذ قرارات المؤتمرات 
الدبموماسية الشعبية لم تعد عنوانًا عمى ىامش الحياة االجتماعية والسياسـية، بـل إنيـا أضـحت صـمة 
الوصـل ومصــدر االتصـاالت والتفــاعالت الرسـمية بــين الكيانــات السياسـية المعاصــرة مـن جيــة وبــين 

منظمـات الشـعبية والجماعـات االىميـة والييئـات الشعوب والحكام من جية أخرى، وذلـك مـن خـالل ال
 (5100:15غير الحكومية)الكريري،

كمــا أرســمت ىــذه الدبموماســية مجموعــة مــن المبــادئ والقــيم اإلنســانية كمــنيج أســاس ليــا فــي مختمــف 
 ،الشعب والحكومات عمى حد سواء يوجيياأنشطتيا ومساعييا لتقديم الحمول المناسبة لمقضايا التي 

موماســية الشــعبية ليســت بــديال عــن الدبموماســية الرســمية، إال ان الدبموماســية الرســمية بــدأ الدبمــع أن 
دورىا يتراجع لحساب الدبموماسية الشعبية، بل أن الدبموماسية الرسمية بدأت تعتمد عمى الدبموماسية 

 (1400:15)الكريري،.الشعبية كأحد آلياتيا
سـرحًا لمعديـد مـن التفـاعالت فيمـا بـين الـدول، ومـن في ظل التغيرات أصبح حقـل العالقـات الدوليـة م

مظــاىر ذلــك بــروز دور الفواعــل مــن غيــر الــدول، وتطــور وســائل االتصــال الجمــاىيري التــي أعطــت 
وزنـًا وتـأثيرًا أكبـر، مـع تطـور العالقـات الدوليـة وتطـور الوظـائف الدولـة وتـداخميا فـي عـدة مجــاالت، 

لدبموماســــــي يتبــــــع إلــــــى العديــــــد مــــــن المجــــــاالت وتطــــــوير وســــــائل االتصــــــال جعــــــل ميــــــدان العمــــــل ا
 (3::1400)بودرن،المختمة
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تدل عمى التوجو الى ىي مظير من مظاىر الدبموماسية غير الرسمية والتي إن الدبموماسية الشعبية 
لقطاعـــات غيـــر الحكوميـــة، وتســـتطيع الدبموماســـية الشـــعبية العمـــل بشـــكل متكامـــل مـــع الدبموماســـية ا

، وىـذا الفيـم لمصـمة التكامميـة ودىا لما نبعت الحاجة إلى الدبموماسـية الشـعبيةالرسمية، والتي لوال وج
بين الدبموماسيتين يسيل التفاىم القائم بين القائمين عمييـا، وتجنـب القطاعـات المختمفـة داخـل الـبالد 
مغبــة الصــراع والنــزاع، ومضــيعة الــزمن فــي الخــالف والتنــاحر، فالكــل يحمــل ىــدفًا واحــًد ىــو إيجــاد 

 (:0100:1الت الطبية بين الدول والشعوب.)االسكندراني، الص
وكمــا ىــو معمــوم، فــإن العالقــات بــين الــدول أصــبحت أكثــر تعقيــدًا ال ســيما مــع العولمــة التــي نعيشــيا 
والتي تربط مشارق البالد بمغاربيا بروابط اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وعدة مصالح أخرى 

أن تبـذل الحكومـات الجيـود المطموبـة فــي العمـل الدبموماسـي لكـي تخــدم  فكـان ال بـد فـي ىـذا الواقــع،
 (0600:13شعوبيا، وتعطي معني أوسع لمجيود المبذولة لترسيخ الدبموماسية الشعبية)صادق،
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 الفصل الثالث
 منهج الدراسة وأدواتها

 مقدمة:
الدراسة، ومن ذلك تعريف منيج عيا الباحث في تنفيذ ول ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبيتنا

عداد أداة الدراسة )االستبانة(الدارسة، ووصف مجتمع الدارسة، وتحديد عينة الدراسة، و  ، وبيان ا 
إجراءات الدراسة، واالساليب والمعالجات االحصائية التي تم استخداميا في تحميل واستخالص 

 النتائج، وفيما يمي وصف ليذه االجراءات. 
 :راسةالدمنهج أواًل: 

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا 
حيث يعتمد ىذا المنيج عمى دراسة الظاىرة كما توجد فعاًل بالواقع، كما ييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا 

صف خصائصيا، ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، بحيث يصف التعبير الكيفي الظاىرة وي
أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا بحيث يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات 
ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى، وال يتوقف المنيج الوصفي عند وصف الظاىرة فقط بل 
يتعدى ذلك إلى التعرف عمى العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاىر والتنبؤ 

 (00601332اميا.)بدر،بقي
كما استخدم الباحث منيج الصفوة والذي يقصد بو النخبة الممتازة في المجتمع لمكانتيا وقد 
شاع استخدام المصطمح لمداللة عمى الفئات التي تزعمت الحركة السياسية في المجتمعات النامية 

 ي.التي تختمف فييا الجماىير بسبب قصورىا في التعميم وضعف وعييا السياس
وتم تحديد تمك الصفوة في المجتمع بناء عمى تمتعيا بالقدر العال من التأىيل العممي 

 والثراء الفكري والخبرات المينية التراكمية.
 ثانيًا: مصادر جمع البيانات:

الدراسة الميدانية وذلك من وضوع لمعالجة الجوانب التحميمية لم المصادر األولية التالية: -
 عينة الدراسة.تم توزيعيا عمى  خالل االستبانة التي

لمعالجة اإلطار النظري لمبحث تم المجوء إلى مصادر البيانات الثانوية  المصادر الثانوية: -
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة والدوريات والرسائل العممية 

 .السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وكذلك مواقع االنترنت
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 مجتمع الدراسة:ثالثًا: 
بجميع توجياتيم السياسية واأليدلوجية، وتتسم النخب  الفمسطينيةمن النخب مجتمع الدراسة  يتكون

المجتمعية بتوافرىا عمى قدر عال من التأىيل العممي والثراء الفكري، والخبرات المينية التراكمية في 
 تالي0وفق الجميع المجاالت وسيتم اختيارىم 

 م.2::0المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخبين عام اعضاء  -
 أعضاء المكاتب السياسية لمتنظيمات الفمسطينية. -
 لسياسية في الجامعات الفمسطينية من حممة درجة الدكتوراه.أساتذة العموم ا -
 أساتذة االعالم في الجامعات الفمسطينية من حممة درجة الدكتوراه. -
 الدبموماسيين الفمسطينيين. -

 (1قم )جدول ر 
 131يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  النوع
 %:2 05 ذكر
 %:5 12 أنثى

 %::1 :5 المجموع

 :  توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي
%( مــن اإلنــاث، وال :5%( مــن عينــة الدراســة مــن الــذكور، و ):2( أن مــا نســبتو )1يبــين جــدول )

بدو ىذه النسبة غريبة في ظل خصوصية المجتمع الفمسـطيني الـذي ال تتمتـع فيـو النسـاء بالمسـاواة ت
فــــي موضــــوع االســــتحقاقات الوظيفيــــة والسياســــية، فعمــــى ســــبيل المثــــال ال يوجــــد حــــزب أبــــو فصــــيل 

% وىــذه النســبة قــد فرضــت  :0، وتشــكل النســاء فــي المجمــس التشــريعي نســبة امــرأةفمســطيني تقــوده 
مــا يســمي بالكوتــو النســائية والتــي أجبــرت األحــزاب بموجبيــا ترشــيح المــرأة فــي كــل قائمــة  مــن خــالل

 (0044 العدد 5::0مرشحة.)السوسي،
 (2جدول رقم )

 :5حيث ن =   العمريوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية  العدد  العمر

 %:1 06 :5إلى أقل من  :3من
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 %00 3 :4إلى أقل من  :5من
 %1.4 3 :2إلى أقل من  :4من

 %4.: 1 عام فأكثر :2

 %::1 :5 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب العمر :
"، :2إلـى أقـل مـن  :4مـن " %(1.4و) "،عام فاكثر :2" %(4.:( أن ما نسبتو )0الجدول ) يبين
 ".:5إلى أقل من  :3من %( ":1و) "،:4إلى أقل من  :5من " %(00و )

 (3جدول رقم )
 :5حيث ن =  المؤىل العمميضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب يو 

 النسبة المئوية  العدد  المؤىل العممي
 %5 2 دبموم

 %27 11 بكالوريوس

 %37 15 ماجستير

 %31 12 دكتوراه 

 %111 41 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي:
 "،سبكــالوريو %( " أجــابوا "01مــا نســبتو )و  مــوم"،%( أجــابوا "دب4مــا نســبتو ) ( أن3الجــدول ) يبــين
%( من مجموع العينة 34، وان ما نسبتو )"دكتوراهأجابوا " %( ":3"، و)ماجستير%( أجابوا "31و)

يحممــون درجــة البكــالوريوس فــأعمى، ويــرى الباحــث أن ســبب ذلــك يعــود إلــى أن المجتمــع الفمســطيني 
مــن المتعــارف عميــة أن التعمــيم فــي فمســطين فــي الغالــب يرغــب فــي الحصــول عمــى مؤىــل عممــي، و 

عبــارة عــن قــيم أساســية ومجتمعيــة لــدي الشــعب الفمســطيني وتشــير الدراســات واإلحصــاءات أن نســبة 
ــيم فــي قطــاع غــزة  وقــد يبــدو مــن الغرابــة وجــود نخبــة فمســطينية تحمــل مؤىــل  ،%32.5بمغــت التعم

مســــطيني فكثيــــر مــــن النخــــب عممــــي أقــــل مــــن درجــــة البكــــالوريوس، ولكــــن لخصوصــــية المجتمــــع الف
الفمسطينية لم تستطع الحصول عمـى مؤىـل عممـي بسـب االعتقـال او منـع الوصـول الـى الجامعـات. 

 )مركز المعمومات الوطني(
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 (4جدول رقم )
 :5حيث ن =  المينةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  المينة
 %1.4 3 أعمل في السياسية

 %30.4 13 ذ جامعيأستا
 %4 0 دبموماسي
 %:3 10 إعالمي

 %4 0 قطاع خاص
 %:0 6 نائب مجمس تشريعي

 %::1 :5 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب المهنة:
أســتاذ %( أجـابوا "30.4)أعمـل فـي السياسـة"، و%( " أجـابوا "1.4( أن مـا نسـبتو )5الجـدول ) يبـين

%( أجابوا "قطاع خاص"، وأن 4%( "إعالمي"، و):3أن )%( أجابوا "دبموماسي"، و 4، و )"جامعي
%( دبموماسـي وىـو النسـبة المنخفضـة 4%( أجابوا "نائب مجمس تشريعي"، ويالحـظ أن نسـبة ):0)

لمعينــــة المختــــارة والتــــي يجــــب ان يــــتم التركيــــز عمييــــا مــــن قبــــل الباحــــث لمخبــــرة فــــي المجــــال العمــــل 
التعين الدبموماسي في السـفارات بالمقارنـة بـالتوزيع الدبموماسي ولم يكن لقطاع غزة نصيب كبير في 

 الجغرافي لمضفة الغربية والمخيمات الفمسطينية في الخارج.
 (5جدول رقم )
 :5حيث ن =  التعاطف السياسييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  العدد  االنتماء السياسي
 %04 :1 فتح

 %30.4 13 حماس
 %4 0 يجهاد إسالم

 %00.4 3 يسار
 %14 2 مستقل

 %111 41 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب االنتماء السياسي:
 %( "4"، و)حمــاس %( أجــابوا "30.4)و "،فــتح%( " أجــابوا "04( أن مــا نســبتو )4الجــدول ) يبــين

فـاع نسـبة %( أجابوا "مسـتقل"، وتعـزي ارت14%( أجابوا "يسار"، و)00.4، و)"جياد إسالميأجابوا "
م، وتقمــد مناصــب 2::0المبحــوثين مــن حركــة حمــاس بســبب فوزىــا فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 

وزاريــة والخــوص فــي الحيــاة السياســية بشــكل واضــح ومممــوس، وجــاءت ســيطرت حركــة حمــاس عمــى 
م لتعزيــز تواجــد النخبــة التابعــة لحركــة حمــاس فــي الســاحة السياســية فــي 1::0قطــاع غــزة فــي عــام 

 زة وغياب النخبة التابعة لحركة فتح في قطاع غزة.قطاع غ
 (6جدول رقم )

 :5حيث ن =  العالقة بالعمل الدبموماسييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية  العدد  عالقتك بالعمل الدبموماسي

 %11 5 مارست عمل دبموماسي رسمي

 %51 :0 مارست عمل دبموماسي شعبي

 %25 11 اتابع فقط

 %15 2 لم اعمل بشكل مباشر

 %111 41 المجموع

 : العالقة بالعمل الدبموماسيتوزيع أفراد العينة حسب 
مارسـت %( ":4و) "،مارسـت العمـل الدبموماسـي الرسـمي%( " :1( أن مـا نسـبتو )2الجـدول ) يبين

فـي ذلـك لـم يعممـون %( 14، و)"يتابعون فقط العمل الدبموماسـي%( 04"، و)عمل دبموماسي شعبي
 .المجال

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحميمي وصمم لذلك استبانة وكانت النتائج عمى النحو التالي: 
 الدبموماسية الرسميةالمجال األول: 

 الفقرات 

 مدى التدعيم

 كبيرة جدا
% 

 كبيرة
% 

 متوسط
% 

 قميمة
% 

 قمية جدا
% 

 10 :3 14 30 :1 الحصار عمى قطاع غزةالدبموماسية الرسمية ليا دور في التعريف بقضية  1

تمارس السفارات الفمسـطينية دورا فـي التـرويج لقضـية الحصـار عمـى قطـاع  0
 غزة

4 10 1.4 34 5: 
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استغالل قضية الحصار عمى غزة ضـد االحـتالل فـي المحافـل الدوليـة مـن  3
 قبل الدبموماسية الفمسطينية

1.4 00.4 04 04 0: 

مسـطينية فـي تحريـك قوافـل كسـر الحصـار المسـاندة دور لمسفارات الف كىنال 5
 لقطاع غزة

0.4 1: 14 31.4 34 

دبموماسية الرئيس محمـود عبـاس سـاىمت فـي تخفيـف الحصـار عـن قطـاع  4
 غزة

: 0.4 0.4 30.4 2: 

دبموماسية رئيس الوزراء رامي الحمد هلل سـاىمت فـي تخفيـف الحصـار عـن  2
 قطاع غزة

: 0.4 1: 3: 41.4 

 10.4 :0 30.4 00.4 10.4 التشريعي الفمسطيني ساىم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة المجمس  1

االعالم الرسمي لم يسيم في التعريف بقضية الحصار عمى قطاع غزة في  6
 المحافل الدولية

3: 00.4 10.4 00.4 10.4 

 1.4 :1 11.4 04 :5 ينتيي الحصار بانتياء االنقسام 3

 0.4 : 4 :0 10.4 لدبموماسية الفمسطينية الرسمية لضعفيا.يجب اعادة النظر في ا :1

النخبـة الفمسـطينية موزعـة عمـى اسـاتذة ( عمـى عينـة الدراسـة والتـي شـممت :5تم توزيع اسـتبانة عـدد)
الجامعـــــات واعضـــــاء المجمـــــس التشـــــريعي والدبموماســـــيين واعضـــــاء المكاتـــــب السياســـــية لمتنظيمـــــات 

الدبموماســــية محــــورين رئيســــيين المحــــور األول ويبحــــث عــــن وتحتــــوي االســــتبانة عمــــى  الفمســــطينية،
ويحتــوي عمــى  الدبموماســية الشــعبيةواحتــوى عمــى عشــرة نقــاط، والمحــور الثــاني ويبحــث عــن  الرسـمية

 تسع نقاط.
 اتضـح مـن% فـأكثر مـن اجمـالي النسـبة العامـة لمعينـة و :3وتم اخذ النقاط التي تجاوزت نسبتيا الـــــ 

تقصير من قبل الدبموماسية الرسـمية الفمسـطينية فـي قضـية رفـع ه بأن ىناك الجدول أعال النتائج في
  التالية0في النقاط  ذلك ويبرز الحصار عن قطاع غزة

  من العينة يرون انو يجب اعادة النظر في الدبموماسية الفمسطينية الرسمية .10.4ان % 
  يرون ان الحصار ينتيي بعد انتياء االنقسام .:5وان % 
 ان الدبموماسية الرسمية ممثمة بالخارجية :3ة كبيرة من العينة تجاوزت وحمل نسب %

 والرئاسة ورئاسة الوزراء لم تساىم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
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 الدبموماسية الشعبيةالمجال الثاني: 

 الفقرات 

 مدى التدعيم

 كبيرة جدا
% 

 كبيرة
% 

 متوسط
% 

 قميمة
% 

 قمية جدا
% 

ية ىــــي الوحيــــدة التــــي ســــاىمت فــــي التعريــــف بقضــــية كســــر المنظمــــات الشــــعب 1
 الحصار.

01.4 40.4 10.4 4 0.4 

الدبموماسـية الشـعبية ىــي صـاحبة القــرار فـي توجيــو سـفن كســر الحصـار عمــى  0
 قطاع غزة.

34 51.4 14 0.4 : 

 4 11.4 1.4 31.4 30.4 لم يكن ىنالك مواقف فمسطينية رسمية جادة اتجاه سفن كسر الحصار. 3

قضية كسر الحصـار تحتـاج الـى تكـاثف جيـود الدبموماسـية الرسـمية والشـعبية  5
 معًا إلنياء الحصار عمى قطاع غزة.

11.4 0: : 0.4 : 

يجـــب ان تكــــون ىنالــــك خطــــة اســـتراتيجية دبموماســــية رســــمية وشــــعبية إلنيــــاء  4
 الحصار عن قطاع غزة.

11.4 0: : 0.4 : 

وماســي يســاىم فــي انيــاء الحصــار االنقســام يقــف عــائق امــام وجــود عمــل دبم 2
 عمى قطاع غزة

20.4 34 : 0.4 : 

وجــود الــرئيس محمــود عبــاس عمــى راس الســمطة يمنــع تحــرك دبموماســي جــاد  1
 اتجاه انياء الحصار عمى قطاع غزة

24.4 00.4 1.4 0.4 0.4 

الدبموماســية الشـــعبية ليـــا دور اكبـــر وافضـــل فــي قضـــية الحصـــار انيـــاء عمـــى  6
 غزة.

01.4 51.4 11.4 1.4 : 

التنظيمـــات الفمســـطينية اســـيمت فـــي فضـــح االحـــتالل بقضـــية الحصـــار عمـــى  3
 قطاع غزة.

1: 31.4 30.4 14 : 

 اتجـاهنشـاط واضـح فـي العمـل الدبموماسـي الشـعبي الجدول أعـاله بـأن ىنـاك  النتائج في اتضح منو 
  التالية0في النقاط  ذلك ويبرز كسر الحصار عن قطاع غزة

 31.4ة يرون ان التنظيمات الفمسطينية اسيمت في فضح االحتالل بقضية % من العين
 الحصار عن قطاع غزة.

 41.4 من المنظمات الشعبية ساىمت في تعرف العالم بقضية الحصار المفروض عمى %
 قطاع غزة.

 11.4 قضية كسر الحصار تحتاج الى تكاثف جيود الدبموماسية % من العينة  يرون ان
  إلنياء الحصار عمى قطاع غزة. الرسمية والشعبية معاً 
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 20.4 االنقسام يقف عائق امام وجود عمل دبموماسي يساىم % من افراد العينة يرون ان
 في انياء الحصار عمى قطاع غزة

 
 الفصل الرابع

 ()النتائج والتوصيات
 النتائج:

نحو  ة الفمسطيني اتجاهات النخب"عمى الدراسة الميدانية التي قام بيا الباحث حول  بناء  
، فقد خمصت الدراسة "الرسمي والشعبي تجاه انهاء الحصار عمى قطاع غزةاألداء الدبموماسي 

في ىذا الفصل لمجموعة من النتائج وذلك من خالل البيانات التي جمعيا الباحث من االستبانة، و 
 سيتم استخالص أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وكذلك أىم التوصيات.

 ( من عينة الدراسة إلى أن10.4يرى ) % و يجب اعادة النظر في الدبموماسية الرسمية
لم  ةالسفارات الفمسطينيمن المبحوثين أشاروا إلى أن %(:5الفمسطينية لضعفيا، وان)

 تمارس دورًا في الترويج لقضية الحصار المفروض عمى قطاع غزة.

 ( من المبحوثين يعتبرون:2أوضحت النتائج أن )% سية الرئاسة الفمسطينية أن دبموما
%( 41.4بقيادة الرئيس محمود عباس لم تساىم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وأن )

من المبحوثين يرون أن دبموماسية مجمس الوزراء الفمسطيني بقيادة الدكتور رامي الحمد هلل 
 لم تساىم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

 ( من عين30.4وأشارت األرقام إلى أن )% المجمس التشريعي ة الدراسة يرون أن
%( من :5، فيما رأى )الفمسطيني ساىم في تخفيف الحصار المفروض عمى قطاع غزة

 الحصار سينتيي بانتياء االنقسام.عينة الدراسة أن 

     في التعريف بقضية  إسياموحول االعالم الرسمي ومدى النتائج  اختمف المبحوثين فيو
رات ان ىنالك اسيام %( من عينة الدراسة 00.4) فــــــغزة الحصار المفروض عمى قطاع 

أيضًا انو ال يوجد اسيام من قبل %( من العينة 00.4، فيما رأى )من قبل االعالم الرسمي
 االعالم الرسمي في قضية رفع الحصار عن قطاع غزة.



 29 

 ( من المبحوثين يرون أن 11.4وأوضحت النتائج أن )% قضية كسر الحصار تحتاج الى
، فيما تكثيف الجيود الدبموماسية الرسمية والشعبية معًا إلنياء الحصار عمى قطاع غزة

%( من العينة أنو يجب ان تكون ىنالك خطة استراتيجية دبموماسية رسمية 11.4يرى )
 وشعبية إلنياء الحصار عمى قطاع غزة.

  ( أن 20.4فيما أوضحت النتائج أن )% دبموماسي االنقسام يقف عائق امام وجود عمل
%( من عينة 24.4، فيما يرى )يساىم في كسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة

وجود الرئيس محمود عباس عمى رأس السمطة الوطنية الفمسطينية يمنع أي الدراسة أن 
 .تحرك دبموماسي جاد اتجاه انياء الحصار عمى قطاع غزة

 (من المبحوثين يرون أن 40.4وأشارت نتائج الدراسة أن )%لمنظمات الشعبية ىي ا
، فيما الوحيدة التي ساىمت في التعريف بقضية كسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة

الدبموماسية الشعبية ىي صاحبة القرار في توجية سفن كسر الحصار %( أن 51.4يري )
 .عمى قطاع غزة

 ( من عينة الدراسة أن 51.4ويرى )% الدبموماسية الشعبية ليا دور أكبر وافضل في
%( من 30التعريف واالسيام في قضية كسر الحصار عمى قطاع غزة ، فيما يري)
 المبحوثين أن الدبموماسية الرسمية ليا دور في رفع الحصار عن قطاع غزة. 

 التوصيات
نتائج ىذه الدراسة،  في ضوء ما ورد في اإلطار النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء ما ورد من

 ن التوصيات0فإن الباحث يقترح عددا م
  انضمام حركة حماس وحركة الجياد اإلسالمي لمنظمة التحرير، وتفعيل الدائرة السياسية

 لممنظمة، سيزيد من قوة العمل الدبموماسي الفمسطيني.

  المشاركة بين العمل الدبموماسي الرسمي والعمل الدبموماسي الشعبي يزيد من فرصة رفع
 .الحصار عن قطاع غزة

 عمية لزيادة التأثير في العمل الدبموماسي الفمسطيني.استخدام أدوات فا 
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 .ضرورة وضع برنامج وطني متفق عمية بأجماع كل مكونات العمل السياسي الفمسطيني 

  يجب عمى جميع مكونات الشعب الفمسطيني المشاركة الفعالية في تحقيق المصالحة
ىمة فاعمة رسمية الحقيقية بين جميع مكونات الشعب الفمسطيني لكي تكون ىنالك مسا

 وشعبية  في رفع الحصار عن قطاع غزة.
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  ،(0 الدبموماسية، دار الحكمة، لندن2011)السامرائي، شفيق عبد الرازق 
  ،دبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات (، ال2007)الشامي، عمى حسين

 لبنان0 رشاد برس 3واالمتيازات الدبموماسية، ط
 القاىرة مدبولي، مكتبة1316-:133، اليمن في الحاكمة السياسية النخبة بمقيس، أصبع، أبو 
 (،0سمات النخب السياسية الفمسطينية قبل وبعد قيام السمطة 2000البرغوتي، سمر جودت)

 طنية الفمسطينية، مركز الزيتونة لمدراسات ، الطبعة االوليالو 
 0مجالت

 ساتاالدر  ديمع ايصدرى متخصصة ميةعم دورية (1986) وماسيةالدبم ساتاالدر  ةمجم 
 3،العدد الرياض وماسيةالدبم

 العالقات في إدارة ودورىا طشطوش، ورقة عمل، بعنوان0 الدبموماسية المولى عبد ىايل 
 العموم السياسية جامعة اليرموكالدولية، محاضر 

 (الدليل القانوني والتنظيمي لوزارة الخارجية ط2006منشورات وزارة الشؤون الخارجية )1 ،
 فمسطين.

 صحف:
  2012يونيو 30صحيفة األيام رفع مستوي التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في السويد 
  طيني لدي الدنمارك وفنمندا لدرجة صحيفة الحياة الجديدة رفع مستوي التمثيل الدبموماسي الفمس

 2013 مايو5 سفارة
  2011مايو16صحيفة فمسطين إيطاليا ترفع مستوي التمثيل الفمسطيني الى بعثة 
  صحيفة القدس النرويج تعمن رفع مستوي التمثيل الدبموماسي مع فمسطين الى مستوي السفارة

  2012ديسمبر16الكاممة 
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 2013نوفمبر 9لدبموماسي الفمسطيني لمستوي سفير صحيفة القدس بمجيكا ترفع التمثيل ا 
 ،( الشباب والعمل الدبموماسي في ظل اإلصالح. ورقة عمل مقدمة 2004حسن، ميرفت)مايو

شكاليات العمل الدبموماسي الفمسطيني. أوراق سياسية حول اإلصالح في  في ورشة الشباب وا 
م أبو لغد لمدراسات الدولي، جامعة بيرزيت معيد إبراىي ،1(، ط6المؤسسات الفمسطينية )
 جامعة بيرزيت0 فمسطين

 2001سممان، سعيد عبد اهلل، النخبة، مجمة الشؤون االستراتيجية العدد االول 
 ،األول، المجمد األول، العدد إستراتيجية، شؤون مجمة النخبة، بيت عبدااهلل، سعيد سممان 

،2001 
 رسائل واطروحات: 

 (مستقبل التمثي2014سحويل، صدام ) ل الدبموماسي الفمسطيني في ظل إشكالية الدولة
 ومنظمة التحرير الفمسطينية.

  ،توم بوتمور، الصفوة والمجتمع، دراسة في عمم االجتماع السياسي، ترجمة محمد الجوىري
 1978دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،

 ،الديمقراطية ، المؤسسة الفمسطينية لدراسةتكوين النخبة الفمسطينية (2002)ىالل، جميل 
 رسالة ،( :133 -1316)  اليمن في الحاكمة السياسية النخبة ،منصور أحمد بمقيس 

 1331،السياسية والعموم االقتصاد كمية، القاىرة جامعة ،منشورة غير ماجستير
 كمية، عممية ورقة، السياسية النخبة دراسة في الحديثة االتجاىات ،خربوش الدين صفى 

 1999 سبتمبر، القاىرة جامعة، اسيةالسي والعموم االقتصاد
 (الدولة الفمسطينية بين الرمزية والمضمون، مركز الجزيرة لمدراسات.2012عبد الحي، وليد ) 
 (،التجربة الدبموماسية الفمسطينية0 الطريق الدبموماسي إلى الدولة، صامد 1999فياض، عمى )

 116االقتصادي، ع
 (الدبموماسية الفمسط2004الحنتولي، ربيع ) ينية واإلصالح وجية نظر شبابية، ورقة عمل

شكالية العمل الدبموماسي الفمسطيني، أوراق سياستيو حول اإلصالح  قدمت لورشة الشباب وا 
معيد إبراىيم أبو لغد لمدراسات الدولية، جامعة بيرزيت0  1(، ط2في المؤسسات الفمسطيني)

 فمسطين.
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