
إحياء قوة فلسطينية
الشتات والسلك الدبلوماسي

الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية

زها حسن، نادية حجاب، إيناس عبد الرازق، منى يونس

أيار 2021

al shabaka
the palestinian policy network al shabaka

the palestinian policy network



صفحة 2

al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

جدول المحتويات

3 تمهيد 
5 الفصل األول: معالجة أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية 

تحديات وجودية تواجه المشروع الوطني الفلسطيني
محور الدراسة

مراحل تطور منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلِها الشعَب الفلسطيني 
أهمية منظمة التحرير الفلسطينية عند الشتات

9 الفصل الثاني: اضمحالل مكانة منظمة التحرير الفلسطينية  
اإلنجازات المبكرة التي حققها السلك الدبلوماسي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية

التوترات المتنامية داخل السلك الدبلوماسي ذي المرجعيتين
عهد عباس: إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي 

تعليق عمل الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية
هيئات أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية ذات صالحيات في الشؤون الخارجية / الشتات

14 الفصل الثالث: عمل السلك الدبلوماسي 
تمويل السلك الدبلوماسي

التوظيف: الناشطون مقارنًة بموظفي الخدمة المدنية 
التمثيل الفلسطيني في الخارج: النجاحات والتحديات 

كثر منها سياسية  العالقات مع الشتات: قنصلية أ
18 الفصل الرابع: انخراط السلك الدبلوماسي مع الشتات 

 مسعى إقامة الدولة: العمل المشترك بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الشتات
من أجل تحقيق األهداف الوطنية

نقل السفارة األمريكية إلى القدس
القضايا التي أثارتها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 2018 

23 الفصل الخامس: تنامي اغتراب الشتات ومجموعات التضامن 
26 الفصل السادس - توصيات: إحياء منظمة التحرير الفلسطينية واستنهاض قوتها وإمكانياتها 

توصيات لفلسطيني الشتات
توصيات لمنظمة التحرير الفلسطينية

مجاالت لالستزادة في البحث
28 الملحق 1: المنهجية 
29 الملحق 2: قائمة المقابالت 
30 الملحق 3: توزيع المسؤوليات المؤسسية عن العالقات الخارجية 



صفحة 3

al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

لطالمــا ظلــت مســألة كيفيــة إعــادة تشــكيل منظمــة التحريــر الفلســطينية 
االهتمامــات  تتصــدر  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  وتجديــد  وتعزيزهــا 
قطبــي  بيــن  المريــرة  االنقســامات  بســبب  تعثــرت  ولكنهــا  الفلســطينية، 
االنتخابــات  أعقــاب  ـفـي  وحمــاس،  فتــح  حركتــي  الفلســطينية،  السياســة 
التشــريعية المنعقــدة ـفـي العــام 2006. واليــوم، تطــرأ حاجــةٌ ملحــة إلعــادة 
إحيــاء المشــروع الوطنــي بعــد تطبيــع العالقــات بيــن إســرائيل واإلمــارات 

العربية المتحدة والبحرين في 2020.

غيــر أن الشــتاَت الفلســطيني والــدوَر الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه فــي إحيــاء 
ـفـي  تماًمــا  غائًبــا  كان  الوطنــي  والمشــروع  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
المناقشــات التــي عقدتهــا الفصائــل الفلســطينية بيــن 3 أيلول/ســبتمبر 
وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 بهــدف تحديــد طريــق المضــي قدًمــا. فقــد 
تركــزت المناقشــات علــى عقــد االنتخابــات فــي األرض الفلســطينية المحتلــة 
- الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس الشــرقية - بالرغــم مــن ســيطرة إســرائيل 
الكاملــة وقدرتهــا عـلـى تقويــض نتيجــة االنتخابــات. أّمــا مبــادرة المصالحــة 
التــي أطلقتهــا الفصائــل، فــإن الحكــم عليهــا ســابٌق ألوانــه، ولكنهــا تنــم عــن 
إدراك متــدٍن لغايــة اآلن لحقيقــة أن الشــتاَت يملكــون مــن حريــة العمــل 
أو  االحتــالل  تحــت  الرازحــون  الفلســطينيون  يملكــه  ال  مــا  والمــوارد 

الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل.

تتنــاول هــذه الدراســُة الشــتاَت الفلســطيني، ذاك المكــون األساســي ـفـي 
التمثيليــة  الصفــة  ــل  ُيفعِّ أن  لــه  وكيــف  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
وأن  فعالــة،  وطنيــٍة  اســتراتيجيٍة  تطويــر  مــن  لتتمكــن  التحريــر  لمنظمــة 
كثــَر جاهزيــًة واســتعداًدا لالســتجابة للتحديــات االســتثنائية التــي  تصبــَح أ

تواجه الشعب الفلسطيني.

وتقــوم الدراســة علــى فرضيــِة أن العمــل المشــترك المتزايــد والمنتظــم بيــن 
الخــارج  ـفـي  التحريــر  لمنظمــة  التابعــة  الدبلوماســية  والبعثــات  الشــتات 
كثــر اســتجابًة لتحديــات  أ المنظمــة وجعلهــا  ـفـي تعزيــز  ُيســِهَم  ُيمكــن أن 
الشــعب الفلســطيني وشــواغله، وأقــدَر علــى تحمــل التهديــدات المحدقــة 
بحقوق الفلســطينيين وســيادتهم، وعلى اإلســهام في التعبئِة االســتراتيجية 
لفلســطينيي الشــتات ـفـي البلــدان التــي يقيمــون فيهــا. وحيــن ال تتعاطــى 
خــارج  المقيميــن  الفلســطيني، وال ســيما  الشــعب  مــع  التحريــر  منظمــة 
فلســطين التاريخيــة، فإنهــا تتســبُب ـفـي انســالخ الشــتات عــن ممثليهــم، 
فــإن تفعيــَل  التمثيليــة. وهكــذا،  انتفــاء صفتهــا  ـفـي  بالتاـلـي  وتكــون ســبًبا 
الدبلوماســي  الســلِك  إطــار  ـفـي  التحريــر  ومنظمــة  الشــتات  بيــن  العالقــة 
إلرادة  كانعــكاٍس  المنظمــة  شــرعية  تأكيــد  ـفـي  مهــٌم  عامــٌل  الفلســطيني 

الشعب الفلسطيني.

لإلجابــة عـلـى الســؤال موضــوع الدراســة، اســتعرضت المؤلِّفــات األســاَس 
تحكــُم  التــي  والقواعــَد  الدبلوماســي  الســلك  يقــوم عليــه  الــذي  القانوـنـي 

الوطنيــة  والســلطة  التحريــر  منظمــة  بيــن  والعالقــَة  ووظائفــه،  عمَلــه 
ـفـي فاعليــة  الســلك، ونظــرَن  إدارة  الفلســطينية وتقاســمهما مســؤوليات 
الســلك مــن خــالل بعثــات تمثيليــة اخترنهــا لدراســة مــدى انخــراط كل بعثــة 
مــع الجاليــة الفلســطينية التــي ُيفتــرض أنهــا تمثلهــا ـفـي البلــد المضيــف. 
وباإلضافــة إـلـى ذلــك، ركــزت الدراســة عـلـى ثالثــة أحــداث محــددة لتقييــم 
مــدى انخــراط الســلك الدبلوماســي مــع الشــتات: مســعى إقامــة الدولــة 
الفلســطينية بيــن عامــي 2011 و2012؛ وقــرار الرئيــس األمريكــي الســابق 
دونالد ترامب بنقل الســفارة األمريكية إلى القدس ســنة 2017؛ وانتخابات 
)انظــر   2018 لعــام  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  الوطنــي  المجلــس 

الملحق 1 لالطالع على المنهجية المتبعة(.

اخترنــا ثمــان بعثــاٍت فلســطينية للدراســة بنــاًء علــى مجموعــة مــن المعاييــر 
وموقعهــا  والعالميــة،  الفلســطينية  الشــؤون  ـفـي  الدولــة  تأثيــر  شــملت: 
اإلقليمــي، وحجــم الجاليــة الفلســطينية المقيمــة فيهــا، وقدرتنــا كمؤلفــات 
علــى الوصــول إلــى أفــراد مــن مجتمــع الشــتات ومجموعــات التضامــن فــي 
تلــك الدولــة. أجرينــا مقابــالت مــع 35 شــخًصا مــن البعثــات ومجتمعــات 
الشــتات ومجموعــات التضامــن والدبلوماســيين الســابقين والخبــراء )انظــر 

الملحق 2 لالطالع على قائمة المقابالت(.

المتاحــة  المــوارد  لحجــم  نظــًرا  محــدودًة  تكــون  أن  الدراســة  لهــذه  ُقِصــَد 
للمؤلِّفــات، ولكونهــا الدراســة األولــى مــن نوعهــا فــي هــذا المجــال. وينبغــي أن 
ُينَظــر إليهــا كبدايــة لجهــوٍد ترمــي إلــى فهــم هيــكل الســلك الدبلوماســي فــي 
منظمــة التحريــر وفهــم طبيعــة عملــه وإســهامه ـفـي المنظمــة ككل. وقــد 
واجهــت المؤلِّفــات تحديــاٍت طــوال إعــداد الدراســة. فعلــى ســبيل المثــال، 
اقتضــى تحديــُد العالقــة بيــن منظمــِة التحريــر وهيــاكل الســلطة الوطنيــة، 
والعثــوُر علــى المــواد المســاندة، بحًثــا متعمًقــا وتدقيــَق المعلومــاِت الــواردة 
مــن المصــادر المختلفــة. ولعــلَّ ذلــك لــم يكــن مفاجًئــا ألن تطــور منظمــة 
مســتهدفًة  وكانــت  األول،  عقدهــا  ـفـي  كبيــر  حــٍد  إـلـى  ســريًا  كان  التحريــر 

لسنوات عديدة قبل أن تتضاعف الهجمات عليها في عهد إدارة ترامب.

وعــالوًة علــى ذلــك، مــا يــزال العمــل جاريًــا لنقــل صالحيــات منظمــة التحريــر 
إلــى الســلطة الوطنيــة ومــن ضمنهــا الصالحيــات الدبلوماســية، األمــر الــذي 
ــَب تحديــَد األدوار والمســؤوليات والمــوارد. وكان مــن الصعــب كذلــك  صعَّ
ترتيــُب مقابــالت مــع جميــع العامليــن فــي البعثــات ومــع ممثلــي الشــتات 
ومنظمــات التضامــن فــي البلــدان المختــارة. ومــع ذلــك، نجحنــا فــي الحصــول 
وحظيــت  وتوصياتنــا،  بتحليالتنــا  للخــروج  الضروريــة  المعلومــات  عـلـى 
الدراســُة وأهداُفها بدعم العديد من الدبلوماســيين والموظفين الســابقين 
والحالييــن ـفـي منظمــة التحريــر وغيرهــم ممــن تحاورنــا معهــم ـفـي ســياق 

الدراسة.

تمهيد 
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https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/palestinian-unity-leadership-israel-occupation-trust.html


صفحة 4

al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

شــبكة  ـفـي  عضــوات  خبيــرات  أربــع  مــن  مكــون  فريــٌق  الدراســة  ــذ  نفَّ
ناديــة  مــن  الدراســة  فكــرة  انبثقــت  )الشــبكة(.  الفلســطينية  السياســات 
التقريــر،  معظــم  وكتبــت  المفاهيميــة  المذكــرة  وضعــت  التــي  حجــاب 
وانضمــت إليهــا زهــا حســن ـفـي وقــت الحــق واضطلعــت بقســٍط كبيــر مــن 
البحــث وكتابــة جــزٍء كبيــر مــن التقريــر. أجــرت إينــاس عبــد الــرازق معظــَم 
المقابــالت، بينمــا وضعــت منــى يونــس المنهجيــة وبروتوكــول المقابــالت. 
وحتــى  بدايتهــا  مــن  الدراســة  إعــداد  ـفـي  جميعهــن  المؤلِّفــات  وشــاركت 

االنتهاء منها.

نــود أن نشــكر ديانــا بطــو التــي اضطلعــت بــدورٍ رئيســي فــي األشــهر األولــى فــي 
تطويــر المفهــوم والنهــج والمشــاركة ـفـي المراجعــات، كمــا نــود أن نشــكر 
مــازن عرفــات وليلــى شــهيد وجميــل هــالل وســارة الحســيني علــى دورهــم 
ـفـي لجنــة المراجعــة، إذ كان لدعمهــم وآرائهــم ومالحظاتهــم وتفانيهــم أثــرٌ 
بالــٌغ فــي إثــراء هــذه الدراســة. والشــكُر موصــوٌل أيًضــا لــكل َمــن رحَّبــوا بإجــراء 
المقابــالت معهــم فــي إطــار هــذه الدراســة، وبذلــوا وقتهــم وأبــدوا اهتمامهــم 
والتزامهــم تجــاه الحقــوق الفلســطينية؛ وقــد آثــَر العديــُد مــن هــؤالء عــدَم 
نشــر أســمائهم واحترمنــا رغباتهــم. وختاًمــا، نــود أن نشــكر فريــَق الشــبكة 

لة. على مشورته ودعمه، وال سيما عالء الترتير على مالحظاته المفصَّ

ال تتنــاول الدراســَة تأثيــراِت جائحــِة كوفيــد-19 عـلـى األرض الفلســطينية 
المحتلــة والــدوِل التــي تســتضيف الالجئيــن والمنفييــن الفلســطينيين. وفــي 

والســلك  الشــتات  بيــن  التنســيَق  الجائحــُة  عــزَّزت  الحــاالت،  مــن  كثيــر 
الدبلوماســي، حيــث عملــت بعثــات وزارة الخارجيــة الفلســطينية ومنظمــة 
التحريــر عــن كثــب مــع فلســطيني الشــتات إليصــال التمويــل واإلمــدادات 
الطبيــة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم إلــى األرض الفلســطينية المحتلــة، األمــر 
الذي أســهَم في رفع مســتوى اســتجابة نظاِم الرعايِة الصحية في فلســطين 
عــت  وقدراتــه. ومــع ذلــك، وردت تقاريــر عــن آالف الفلســطينيين الذيــن تقطَّ
بهُم الســبُل خارج األرض الفلســطينية المحتلة، بمن فيهم طالب كثيرون، 
بعثاتهــم  مــن  يحتاجونــه  كانــوا  الــذي  العــوَن  يجــدوا  لــم  أنهــم  شــعروا 
الدبلوماســية. وكانــت تلــك الحــاالت تنطــوي علــى المــرور عبــر دول أخــرى، 

وقد انحلت بعد بضعة أسابيع.

التابــع  الدبلوماســي  الســلك  لعمــل  الموثِّقتــان  الحالتــان  هاتــان  تختصــُر 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية موضــوَع دراســتنا، أال وهــو: إمكانــات الســلك 
التــي  والثغــرات  والمشــكالت  جهــده،  يبــذُل قصــارى  حيــن  الدبلوماســي 
َد الدراســُة االعتــراَف  تنشــأ حيــن ال يبــذل مــا بوســعه. ونحــن نأمــل فــي أن تجــدِّ
التفاعــل  ُتحيــي  وأن  الدبلوماســي،  وســلكها  التحريــر  منظمــة  بإمكانــات 
التــداوُل المنتظــم لألفــكار  والمشــاركة بينهــا وبيــن الشــتات ليكــوَن هــذا 
آليــٍة لتقويــة المؤسســات الفلســطينية، وتوحيــد الشــعب،  واآلراء بمثابــة 

ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

زها حسن، نادية حجاب، إيناس عبد الرازق، منى يونس

https://www.aljazeera.com/news/2020/5/23/i-feel-lost-palestinians-stranded-abroad-urge-for-repatriation
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/23/i-feel-lost-palestinians-stranded-abroad-urge-for-repatriation
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/23/i-feel-lost-palestinians-stranded-abroad-urge-for-repatriation
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
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الفصل األول:
معالجة أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية

تحديات وجودية تواجه المشروع الوطني الفلسطيني

يواجــه المشــروع الوطنــي الفلســطيني تحديــاٍت داخليــًة وخارجيــة. تنشــأ 
أهــم التحديــات الداخليــة مــن انحســار الطابــع التمثيـلـي لمنظمــة التحريــر 
مقابــل ازدهــار الســلطة الوطنيــة التــي اســتحدثتها عمليــة أوســلو للســالم 
دائــم.  اتفــاق  إـلـى  التوصــل  حيــن  إـلـى  إســرائيل  أمــن  لضمــان  باألســاس 
وبالرغــم مــن تراجــع فرصــة حــل الدولتيــن، فــإن إســرائيل تواصــل تهديدهــا 
بضــم نحــو 30% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة بحكــم القانــون بينمــا تعمــل 

على توسيع تطبيع عالقاتها مع عدد متزايد من الدول العربية 

الوقــت  ـفـي  ُمــوكاًل  بــات  التحريــر  منظمــة  قــرارات  تنفيــذ  أن  إـلـى  وبالنظــر 
الحاضــر إلــى المكاتــب الموحــدة التابعــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة ورئيــس 
منظمــة التحريــر، فقــد تأجلــت ِمــراًرا العمليــُة الضروريــة المتمثلــة فــي إعــادة 

 1.  لالطالع على شرٍح حول توظيف القانون األساسي كجزء ال يتجزأ من المواقف التفاوضية اإلسرائيلية منذ بدء عملية أوسلو للسالم، راجع زها حسن،
“Trump’s Plan for Israel and Palestine: One More Step Away from Peace“ 

تقييــم جــدوى الســلطة الوطنيــة ووظائفهــا. ورغــم تعهــد جميــع الفصائــل فــي 
أيلول/سبتمبر 2020 بتوحيد جهودها لمواجهة التطبيع وتعزيز المشروع 
الوطنــي، إال أن تداخــل اختصاصــات الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر 
وصالحياتهمــا ســوف تســتمر عـلـى األرجــح ـفـي تعقيــد المصالحــة الوطنيــة 
بيــن الســلطة بقيــادة فتــح وبيــن حمــاس، التــي لــم تنضــم بعــد إلــى منظمــة 
التحريــر والتــي مــا برحــت تعــارض اتفاقــات أوســلو الموقعــة بيــن إســرائيل 

والمنظمة.

أّمــا التحديــات الخارجيــة، فأبرزهــا اســتعمار األرض المحتلــة الــذي أضحــى 
راســًخا علــى أرض الواقــع وفــي القانــون اإلســرائيلي. فمــا ُيســمى بالقانــون 
األساســي للدولــة القوميــة اليهوديــة1 يمنــح الشــعب اليهــودي حًقــا حصريـًـا 
فــي تقريــر مصيــره فــي أي أرض تبســط إســرائيل ســيادتها عليهــا، ويعنــي أن 
نوايــا إســرائيل اإلقليميــة قــد ال تتوقــف عنــد ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة. 

https://carnegieendowment.org/2018/12/11/trump-s-plan-for-israel-and-palestine-one-more-step-away-from-peace-pub-77905
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إن الجيَل القادم من الفلسطينيين الذين سيرثون 
النضال من أجل التحرر الوطني، ومن ضمنهم 

المشتتون، منفصٌل عن منظمة التحرير وبرنامجها 
السياسي

وهــذا يضــع الفلســطينيين فــي إســرائيل واألرض المحتلــة فــي موقــف قانونــي 
فــرض  الجماعي. وبمــوازاة  لتشــريدهم  الطريــق  يمهــد  أن  يمكــن  متــداٍع 
الوقائــع عـلـى األرض وإصــدار القوانيــن التــي تعــزز الســيطرة اإلســرائيلية 
علــى الضفــة الغربيــة، تعكــف الحكومــة اإلســرائيلية علــى تحييــد االنتقــادات 
البلــدان األوروبيــة والعربيــة حتــى ال يعــود  الصــادرة مــن بعــض  الدوليــة 
بمقــدور منظمــة التحريــر أن تحظــى تلقائًيــا بإجمــاٍع دولــي علــى حــل عــادٍل 

للنزاع، وقد حققت إسرائيل بعض النجاح على هذا الصعيد.

وإلــى جانــب هــذا الواقــع المقلــق، تغيــرت السياســة األمريكيــة المعلنــة فــي 
الشــرق األوســط. ولعــل التراجــع عــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب، 
إـلـى القــدس وســّن قانــون  تــل أبيــب  مثــل نقــل الســفارة األمريكيــة مــن 
يكــون  قــد  الماليــة،  التحريــر واســتمراريتها  فدراـلـي2 يضــرُّ بوضــع منظمــة 
ــا علــى اإلدارة الجديــدة حتــى لــو فــاز الديمقراطيــون بأغلبيــة المقاعــد  صعًب
ـفـي الكونغــرس. أّمــا “خطــة الســالم” التــي أطلقتهــا إدارة ترامــب، فُتعطــي 
الضــوء األخضــر فعلًيــا إلســرائيل لضــم أجــزاٍء مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة 

وتضمن إلسرائيَل االعتراف السياسي األمريكي.

الواليــات  عـلـى  أن  الســابقين  األميركييــن  المســؤولين  مــن  عــدد  يــرى 
المتحــدة أن تعتــزل صنــع الســالم بيــن فلســطين وإســرائيل نظــًرا لفشــل 
المســاعدات  قطــع  إـلـى  يدعــون  ال  معظمهــم  ولكــن  الدولتيــن،  مشــروع 
األمنيــة األمريكيــة إلســرائيل بالرغــم مــن الواقــع الشــبيه باألبرتهايــد الــذي 
تفرضــه علــى الفلســطينيين بشــكل متزايــد. ومــع تفشــي فيــروس كورونــا 
ووقــوع الخســائر ـفـي األرواح والدمــار االقتصــادي ـفـي كل بقعــة مــن بقــاع 
بدعــم  األخــرى  والــدول  األوروـبـي  االتحــاد  يســتمر  أن  ُيرجَّــح  ال  األرض، 
الفلســطينيين ـفـي األرض المحتلــة بالمســتوى الســابق. ومــع شــروع دول 
الخليــج فــي التطبيــع مــع إســرائيل - ومــع أنيــن اقتصاداتها بســبب انخفاض 
َل  أســعار النفــط - ال يمكــن لمنظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة أن تعــوِّ
علــى الدعــم المالــي مــن الــدول العربيــة الراعيــة للصمــود الفلســطيني علــى 

األرض.

2.  في 15 نيسان/أبريل 2020، َسَرت أحكام قانون مكافحة اإلرهاب )آتكا( على السلطة الفلسطينية بعد أن استمرت في دفع مخصصات الرعاية 
االجتماعية لعائالت األسرى و الشهداء، وباتت السلطة ُمعرَضة للمطالبة بدفع ما يزيد على 650 مليون دوالر في إطار دعاوى تعويضية رفعتها أسر 

ضحايا سقطوا في االنتفاضة الثانية وردتها المحكمة في السابق. للمزيد من المعلومات قم بزيارة هذا الموقع.
3.  يشير مصطلح “الشتات الفلسطيني” في هذه الدراسة إلى الفلسطينيين الذين فروا من فلسطين االنتدابية أو أُجبروا على الخروج منها بفعل القوات 

الصهيونية في الفترة التي سبقت إنشاء دولة إسرائيل وأعقبتها، والذين منعتهم إسرائيل من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم. ويشير كذلك إلى الذين 
فروا أو طردتهم إسرائيل إبان الصراع العربي اإلسرائيلي 1967، والذين رحَّلتهم إسرائيل أو نفتهم منذ ذلك الحين، والذين أُجبروا على المغادرة بسبب 

القمع المستمر الذي يمارسه االحتالل العسكري اإلسرائيلي.

محور الدراسة

يجــب علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، عنــد هــذا المنعطــف الحاســم، أن 
ُتعيــد تقييــم البرنامــج الــذي تبنتــه ـفـي 1988 إلقامــة دولــة عـلـى 22% مــن 
المســاحة المتبقيــة مــن فلســطين التاريخيــة التــي احتلتهــا إســرائيل ـفـي 
1967، وأن ُتطــور اســتراتيجيًة مــن أجــل وضــع أجنــدة سياســية تحافــظ علــى 
لتحقيــق  وتســعى  للتصــرف  القابلــة  غيــر  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
تطلعاتــه الوطنيــة وتعــزز وجــوده عـلـى األرض. وهــذه المناقشــات مدرجــةٌ 
عـلـى جــدول أعمــال المحادثــات التــي انطلقــت ـفـي أيلول/ســبتمبر 2020 
بيــن فتــح وحمــاس والفصائــل األخــرى. وال بــد لتلــك االســتراتيجية أن تكــون 
متوافقــًة مــع ركائــز الميثــاق الوطنــي لمنظمــة التحريــر المتمثلــة في “الوحدة 
لــة الفلســطينيين،  ــَر عــن مخيِّ الوطنيــة والتعبئــة القوميــة والتحريــر”، وأن ُتعبِّ
عـلـى  وتحفزهــم  وتلهمهــم  التقليديــة،  القيــادة  مــن  امتعاضهــم  وتتجــاوز 
التحديــد، شــرًطا  الوطنيــة، عـلـى وجــه  الوحــدة  وُتعــدُّ  كانــوا.  أينمــا  العمــل 

أساسًيا للمضي قدًما.

تدفــع  أن  يمكــن  التــي  الوســائل  عــن  للســؤال  الدراســة  هــذه  تنبــري 
ـفـي منظمــة  األساســي  المكــون  الفلســطيني،3 ذاك  الشــتات  مجتمعــات 
التحريــر، إـلـى االنخــراط مــن جديــد ـفـي العمــل مــع المنظمــة بغيــة تفعيــل 
صفتهــا التمثيليــة. فلعــّل المنظمــة تســتطيع بذلــك أن تطــور اســتراتيجيًة 
كثــر تهيــًؤا واســتعداًدا لالســتجابة للتحديــات  وطنيــة فعالــة وأن تصبــح أ
االســتثنائية التــي تواجــه الفلســطينيين حيثمــا وجــدوا. تقــوم الدراســة علــى 
فرضيــة أن العمــل المشــترك المتزايــد والمنتظــم بيــن الشــتات والبعثــات 
ـفـي  ـفـي الخــارج يمكــن أن ُيســِهم  التابعــة لمنظمــة التحريــر  الدبلوماســية 
كثــر اســتجابًة لتحديــات الشــعب الفلســطيني  تعزيــز المنظمــِة وجعلهــا أ
بحقــوق  المحدقــة  التهديــدات  مــع  التعامــل  عـلـى  وأقــدَر  وشــواغله، 
االســتراتيجية  التعبئــة  ـفـي  اإلســهام  وعـلـى  وســيادتهم،  الفلســطينيين 

لفلسطينيي الشتات في بلدان إقامتهم.

نحــن نــدرك أن تجــارب الشــتات الفلســطيني مــع منظمــة التحريــر تتبايــن 
مــن دولــة إلــى أخــرى وتختلــف عبــر األزمــان، وهــو موضــوٌع يســترعي دراســًة 
كثــر تعمًقــا بكثيــر. غيــر أنــه يمكــن القــول إن منظمــة التحريــر غيــر متجاوبــة  أ
مــع الشــعب، وال ســيما المقيميــن خــارج فلســطين التاريخيــة، وتتســبب فــي 
انصــراف الشــتات عــن البعثــات الدبلوماســية، وبالتاـلـي ـفـي انتفــاء صفتهــا 
التمثيلية. وهكذا، فإن تفعيَل العالقة بين الشــتات والســلك الدبلوماســي 
الفلســطيني عامــٌل مهــم ـفـي تأكيــد شــرعية المنظمــة بصفتهــا انعكاًســا 

إلرادة الشعب الفلسطيني.
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https://charityandsecurity.org/news/sres_171_aid_palestine/
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al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

مراحل تطور منظمة التحرير الفلســطينية وتمثيِلها الشــعَب 
الفلسطيني

مــن  األصلييــن  الســكان  أربــاع  ثالثــة  تهجيــر  عنــد  الوطنــي  النضــال  بــدأ 
فلســطين التاريخيــة قســًرا فــي 1947-1948. وبالطبــع، كان إحقــاق العدالــة 
لهــؤالء الالجئيــن علــى أســاس العــودة واســتعادة الممتلــكات - ومــا يــزال - 
التحريــر  منظمــة  تأســيس  وبعــد  األساســي.  الفلســطيني  المطلــَب 
الفلســطينية فــي 1964، وال ســيما بعــد انتقــال الســيطرة عليهــا مــن جامعــة 
العربيــة  الحــرب  عقــب  أنفســهم  الفلســطينيين  إـلـى  العربيــة  الــدول 
إرادة  عــن  للتعبيــر  وســيلًة  المنظمــة  أضحــت   ،1967 ســنة  اإلســرائيلية 
وقادهــا  ســها  أسَّ التــي  المنظمــة،  ولقيــت  المنفــى.  ـفـي  الفلســطينيين 
المقــام  ـفـي  غــزة5  ـفـي  الالجئيــن  مــن  األوـلـي4  دعَمهــا  الشــتات،  فلســطينيو 
ـفـي المخيمــات المحيطــة بعّمــان وبيــروت قبــل  ثــم اشــتد عودهــا  األول، 
جالئهــا القســري إلــى تونــس فــي 1982 حيــث لبثــت عقــًدا مــن الزمن. وبعــد 
أخــذت  العــرب وإســرائيل عــام 1973،  بيــن  كتوبــر  حــرب تشــرين األول/أ
المنظمــة تتحــول تدريجًيــا ـفـي اســتراتيجيتها مــن عــودة الالجئيــن وتقريــر 
غــزة  ـفـي  ســيادة  ذات  دولــٍة  إقامــة  إـلـى  التاريخيــة  فلســطين  ـفـي  المصيــر 
القــدس الشــرقية، باعتبارهــا  ـفـي ذلــك  والضفــة الغربيــة المحتلتيــن، بمــا 
الغايــة النهائيــة مــن المقاومــة. وفــي العــام 1988، اعتمــد المجلــس الوطنــي 

الفلسطيني هذا البرنامج السياسي رسمًيا.

وعندمــا تســّنى لمنظمــة التحريــر أن تعمــل عالنيــًة فــي األرض الفلســطينية 
المحتلــة بعــد إطــالق عمليــة أوســلو للســالم ـفـي 1993، تغيــرت األولويــات 
ملحوًظــا.  تغيــًرا  والشــتات  المنظمــة  بيــن  المشــترك  العمــل  ومســتوى 
ـفـي منظمــة  البــارزة  العلمانيــة  السياســية  والفصائــل  وعارضــت حمــاس، 
التحرير ذات القواعد الشــعبية في الشــتات، التوقيَع على االتفاق المؤقت6 
مــع إســرائيل ألنهــا رأت أن ذلــك ســوف يشــرعن الوجــود اإلســرائيلي علــى 
األرض الفلســطينية ويقــوِّض حقــوق الالجئيــن. فضــاًل عـلـى أن الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، التــي أُنشــئت كهيئــة حكــم مؤقتــة، ال تمثــل ســوى 
تفاقــم  الوقــت،  مــرور  ومــع  المحتلــة.  األرض  ـفـي  الفلســطينيين  الســكان 
الخــالف داخــل منظمــة التحريــر حيــث أُفرغــت ودوائرهــا مــن مضمونهــا 
وصالحياتهــا لحســاب الســلطة الوطنيــة ووزاراتهــا المدعومــة مــن المانحيــن. 
وـفـي حيــن أن تفويــض وزارة خارجيــة الســلطة الوطنيــة يشــمل “شــؤون 
الشــتات  ومصالــح  الفلســطينيين  الالجئيــن  حقــوق  فــإن  المغتربيــن”، 

.Jean-Pierre Filiu, Gaza: A History )Oxford: Oxford University Press, 2014(, 116-117  .4
5.   بلغ عدد السكان في غزة قبل النكبة 80,000 نسمة، ووصل بعد انتهاء العمليات الحربية 280,000 نسمة.

Filiu, Gaza: A History, 71, citing Beryl Cheal, ”Refugees in the Gaza Strip, December 1948-May 1950,“ Journal of Palestine Stud-
.ies, 18, 1 )1988(: 143

6.  لالستزادة حول تاريخ االستقطاب في الجسم السياسي الفلسطيني بين حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة فتح، انظر:
.Jamil Hilal, ”The Polarization of the Palestinian Political Field,“ Journal of Palestine Studies, 39 )Spring 2010(: 24-39

 Raja Khalidi and Sobhi Samour, ”Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian  .7
 .National Project,“ Journal of Palestine Studies, 20, 2 )2011(: 6-25

لالستزادة حول عملية بناء الدولة وكيف تقوض مصالح الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الخاضعون للسلطة الوطنية الفلسطينية، انظر:
 ”.Alaa Tartir, ”What is a state without the People? Statehood Obsession and Denial of Rights in Palestine

8.  انظر، على سبيل المثال، النداء الذي أطلقته مجتمعات الشتات الفلسطينية في أوروبا من أجل الوحدة الوطنية وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية 
في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 والضم اإلسرائيلي الوشيك للضفة الغربية، “الفلسطينيون في أوروبا يدعون إلى إنهاء االنقسام الداخلي.” انظر أيًضا، 

رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود عباس من التقدميين والمثقفين الفلسطينيين من أجل اإلصالح، نشرها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراسات االستراتيجية )مسارات(.

 Jamal R. Nassar, The Palestine Liberation Organization: From Armed Struggle to the Declaration of Independence, )New  .9
.York: Praeger, 1991(, 30-33

وشــواغلهم باتــت ثانويــًة وتأـتـي بعــد المبــادرة السياســية لنيــل االعتــراف 
الدولي بدولِة فلسطين وتأمين التمويل والدعم لبنائها. 7

الجســم  تشــرذم  بســبب  وشــخصيتها  التحريــر  منظمــة  نشــاط  تضــرَّر 
السياســي الفلســطيني مكانًيــا وسياســًيا. فمــا يــزال الفصيــالن السياســيان 
الفلســطينيان الرئيســيان، الحــزب الحاكــم، فتــح، ومنافســته حركــه حمــاس، 
غيــر قادريــن أو غيــر راغبيــن حتــى اآلن ـفـي إبــرام المصالحــة الوطنيــة منــذ 
االنقســام الــذي وقــع بينهمــا ـفـي 2007، والــذي قــاد إـلـى حصــارٍ إســرائيلي 
وحشــي علــى الحركــة اإلســالمية المســيطرة فــي غــزة ومعهــا مــا يقــرب مــن 
مليوـنـي إنســان فلســطيني. وأســهَم الفشــل ـفـي ضــم الفصائــل اإلســالمية 
التحــرر  حركــة  إضعــاف  ـفـي  تاريخــه  حتــى  التحريــر  منظمــة  عضويــة  إـلـى 

الوطني وقدرتها على الرد على التهديدات كجبهة موحدة.8

وبالرغــم مــن أن هيئــات صنــع القــرار ـفـي منظمــة التحريــر تجتمــع دوريًــا 
لمناقشــة التحديــات التــي تواجــه الحركــة الوطنيــة، فــإن قراراتهــا الداعيــة إلــى 
اتخــاذ إجــراءات محــددة، مثــل إنهــاء التنســيق األمنــي مــع إســرائيل، ُتتــرك 
األمنــي  التنســيَق  عبــاس  محمــود  ـق  علَـّ وقــد  المنظمــة.  رئيــس  لتقديــر 
واإلداري مــع إســرائيل مؤقًتــا عقــب إعــالن إســرائيَل الرســمي عزَمهــا علــى 
ضــم مناطــق إضافيــة مــن األرض الفلســطينية المحتلــة دون ســند قانونــي. 
وال أحــد يعــرف إلــى مــاذا ســتنتهي جهــوُد إرســاء الوحــدة التــي انطلقــت فــي 
أيلول/ســبتمبر 2020، وإلــى أي مــدى ســُتطوِّر هــذه العمليــة خطــًة للعمــل 

االستراتيجي.

إن الجيــَل القــادم مــن الفلســطينيين الذيــن ســيرثون النضــال مــن أجــل 
التحــرر الوطنــي، ومــن ضمنهــم المشــتتون، منفصــٌل عــن منظمــة التحريــر 
وبرنامجهــا السياســي الــذي مــا يــزال متمســكًا برؤيــة إقامــة دولــٍة مســتقلة 
فــي غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، وهــي رؤيــةٌ ُيســتبعد تحققهــا 
كثــر فأكثــر. ليــس لهــذا الجيــل أيُّ اتصــال بمنظمــة التحريــر وآلياتهــا التابعــة  أ
“الرافــدة” المعهــودة كالمنظمــات الطالبيــة والمهنيــة والنقابــات العماليــة 
ُر  والمجموعــات النســائية والمعســكرات الصيفيــة والمؤتمــرات.9 وال ُيقــدِّ
الكثيــرون مــن أبنــاء هــذا الجيــل أهميــَة االعتــراف الدولــي بمنظمــة التحريــر 
فــي ترســيخ الهويــة الوطنيــة الفلســطينية علــى الســاحة العالميــة وفــي تأميــن 
االعتــراف بحــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر والســيادة. ومعظمهــم لــم 
يكــن قــد بلــَغ ســنَّ الرشــد قبــل توقيــع اتفاقــات أوســلو، وهــم ال ُيفرِّقــون بيــن 
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صفحة 8

al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة التــي أُنشــئت، كمــا أشــرنا ســابًقا، لتكون 
حكومــًة مؤقتــة تمثــُل الســكاَن الفلســطينيين فــي األرض المحتلــة وحســب. 
ومــن وجهــة نظــر هــؤالء الشــباب الفلســطينيين، ال تمثــل منظمــة التحريــر، 
وال  فلســطين  أرض  ـفـي  القاطنيــن  الفلســطينيين  الحاـلـي،  وضعهــا  ـفـي 
الفلســطينيين المشــتتين10 الذيــن يتجــاوز عددهــم الســتة مالييــن.11 وهكــذا 
ســتظل هــذه القاعــدة الشــعبية الحاســمة غيــر مكترثــٍة علــى األرجــح حتــى 

لو وضعت منظمة التحرير استراتيجيًة وطنية واضحة.

ما أهمية منظمة التحرير الفلسطينية عند الشتات؟

إذا كانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، كمــا تفتــرض هــذه الدراســة، قــد 
فقــدت الكثيــر مــن شــرعيتها عنــد الفلســطينيين داخــل فلســطين التاريخية 
بالمنظمــة  عالقتهــم  بتجديــد  الشــتات  يهتــم  أن  ينبغــي  فلِــَم  وخارجهــا، 
الشــتات  فلســطيني  إشــراك  عـلـى  الدراســُة  هــذه  ـز  ُتركِـّ أصاًل؟ ولمــاذا 
وتعبئتهــم؟ وقبــل الخــوض فــي عــرض مــا خلصــت إليــه الدراســة، ال بــد مــن 
إثبــات أهميــة انخــراط الشــتات مــع منظمــة التحريــر، والتذكيــر بالــدور الــذي 
اضطلعــت بــه المنظمــة فــي المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، 
والمســاءلة  العدالــة  إلحقــاق  حاســمة  وســيلًة  تــزال  ال  هــي  كــم  وبيــان 
وتحقيــق التطلعــات الوطنيــة للشــعب الفلســطيني. ومــن األهميــة بمــكان 
 - بــه  القيــام  للشــتات  يمكــن  الــذي  الحاســم  الــدور  إـلـى  نشــيَر  أن  أيًضــا 

ويتوجب عليه - من أجل النهوض بحقوق الفلسطينيين.

تجســدت الحركــُة الوطنيــة الفلســطينية فــي منظمــة التحريــر منــذ تأسيســها 
ـفـي 1964. وأرســى االعتــراُف الدوـلـي الــذي أحرزتــه المنظمــة بعــد عقــد مــن 
تأسيســها حــقَّ الفلســطينيين ـفـي تقريــر المصيــر كعنصــرٍ أساســي، إْن لــم 
الشــمال  كان  إذ  اإلســرائيلي،  العرـبـي  الصــراع  لحــل  مســبًقا،  شــرًطا  يكــن 
العالمــي َقبلهــا ينظــر إلــى القضيــة الفلســطينية كقضيــٍة إنســانية إلــى حــد كبير 
يمكــن حلهــا دون التشــاور مــع الالجئيــن أنفســهم. وقــد أعــاد هــذا االعتــراُف 
السياســي فلســطيَن واألمــَة الفلســطينية إلــى الوعــي الدولــي، ووضعهــا فــي 
ـفـي الســالم العرـبـي اإلســرائيلي، وأجبــر  صميــم الســياق األوســع المتمثــل 
مــع  التعامــل  عـلـى  المطــاف  نهايــة  ـفـي  المتحــدة  والواليــات  إســرائيل 
الفلســطينيين كشــعٍب لــه الحــق فــي تقريــر المصيــر ونيــل ســائر حقوقــه. إَذن، 

لوال منظمة التحرير، َلما كان للفلسطينيين عنواٌن وطني.

أدركــت منظمــة التحريــر أن اســتدامة عالقــات وطيــدة بالشــتات الفلســطيني 
ســبٌب جوهــري مــن أســباب وجودهــا. ولــذا أنشــأت، بعــد عــام واحــد فقــط مــن 
تأسيســها، دائــرَة التنظيــم الشــعبي لتكــون مســؤولًة عــن تنظيــم االتحــادات 
مخيمــات  داخــل  والمجالــس  والنقابيــة  والعماليــة  والنســائية  الطالبيــة 
الشــعبيُة  الهيئــاُت  هــذه  رفــدت  وقــد  آنًفــا.12  إليهــا  المشــار  الالجئيــن 
بلــدان  ـفـي  الدائــرة13  نظمتهــا  التــي  والمؤتمــرات  الصيفيــة  والمعســكرات 

اللجوء والمنفى منظمَة التحرير ببعض ناشطيها وكوادرها األوائل.

وعـلـى مــر الســنين، اضطلعــت منظمــُة التحريــر ومكاتبهــا التمثيليــُة بــدورٍ 
ــُن  أساســي ـفـي المحافظــة عـلـى اإلجمــاع الدوـلـي حــول المعاييــر التــي توطِّ
لحــٍل عــادٍل للصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، وهــي المعاييــر التــي تســتند 

10.  لقراءة المزيد حول أزمة القيادة، انظر فريق سياسات الشبكة، “القيادة الفلسطينية: شكل النموذج الجديد.”
11.  لالطالع على بيانات إحصائية حول النمو السكاني الفلسطيني، انظر تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2017 .

.Nassar, Palestine Liberation Organization, 69  .12
.Ibid, 30-33  .13

14.  لالطالع على قائمة تعود لعام 2011 بأسماء الدول التي توجد فيها بعثات فلسطينية وسفارات، انظر الموقع المؤرشف للبعثة الدائمة لفلسطين 
لدى األمم المتحدة. سيكون تحديث القائمة متاًحا على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون الخارجية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

إليهــا قــرارات األمــم المتحــدة الداعمــة لحقــوق الفلســطينيين، واإلحــاالت 
المرفوعــة إـلـى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واآلراء االستشــارية الملَتمســة 
مــن محكمــة العــدل الدوليــة، والبالغــات المرفوعــة فيمــا بيــن الــدول إـلـى 
التمييــز  القضــاء عـلـى جميــع أشــكال  المتحــدة مثــل لجنــة  آليــات األمــم 
العنصــري. ولــوال منظمــة التحريــر َلمــا كانــت هنــاك هيئــةٌ وطنيــة معتــرف 
األجنبيــة  والعواصــم  الحاســمة  المحافــل  ـفـي  الفلســطينيين  تمثــل  بهــا 
ــكان مــن الســهل تقويــض اإلجمــاع الدولــي والمعاييــر  واإلجمــاع الدولــي، وَل
التــي يعــوِّل عليهــا الفلســطينيون ـفـي تعاملهــم مــع المؤسســات الدوليــة 
والحكومات. ولهــذا تنفــق مجموعــات الضغــط المؤيــدة إلســرائيل الكبــرى 
الوقت والمال الكثير من أجل نزع شرعية الهيئات التمثيلية الفلسطينية 
واشــنطن  مثــل  الرئيســية  العواصــم  ـفـي  ســمعتها  وتشــويه  وتجريمهــا 

العاصمة وبروكسل.

يضطلــع فلســطينيو الشــتات بــدورٍ حاســم ـفـي اســتدامة الدعــم للحقــوق 
األهــداف  تحقيــق  وـفـي  احتضنتهــم،  التــي  البلــدان  داخــل  الفلســطينية 
الوطنيــة. فالكثيــرون منهــم مواطنــون فــي ديمقراطيــات ليبراليــة يتمتعــون 
العــام  الــرأي  ـفـي  التأثيــر  المناصــرة، ويمكنهــم  ـفـي  المشــاركة  فيهــا بحريــة 
بيــن  السياســي  للجمــود  ليســوا مرتهنيــن  وهــم  وسياســات حكوماتهــم. 
الفصيليــن السياســيين الفلســطينيين الرئيســيين، وال يواجهــون المقيــدات 
والبلــدان  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  ـفـي  أبنــاء جلدتهــم  يواجههــا  التــي 
العربية التي تســتضيف الالجئين الفلســطينيين ومجتمعات الشــتات. إن 
التاريخــي  وطنهــم  وبيــن  الشــتات  فلســطيني  بيــن  الفاصلــة  المســافة 
تمنحهــم رؤيــًة ووجهــَة نظــر فريــدة إزاء الُســبل الفضـلـى لتحقيــق الحريــة 
والعدالــة والمســاواة للشــعب الفلســطيني عـلـى المســتوى الدوـلـي. ومــن 
والحقــوق  التحريــر  أجــل  مــن  النضــال  ـفـي  النشــطة  مشــاركتهم  شــأن 

الفلسطينية أن ُتثري النقاَش الوطني حول االستراتيجية واألساليب.

إن الشــتات الفلســطيني، باختصــار، مصــدُر قــوة رئيســي لمنظمــة التحريــر 
الوطنيــة  القيــادة  فيــه  تمــرُّ  وقــٍت  ـفـي  عموًمــا،  الفلســطيني  والشــعب 
المبذولــة إلخمــاد  الجهــوُد  فيــه  وتبلــُغ  أحوالهــا،  ـفـي أضعــف  الفلســطينية 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني أوجهــا. وبالنظــر إلــى وجــود بعثــات منظمــة 
التحريــر ومكاتبهــا التمثيليــة فيمــا يزيــد علــى 100 دولــة،14 فإنهــا قــادرة علــى 
الربــط بيــن الشــتات والمنظمــة، لتتيــح تبــادل المعلومــات واألفــكار وإنشــاء 
وبعثــات  الفلســطينية  الدبلوماســية  الهيئــات  وبوســع  للتفاعــل.  آليــات 
بــدورٍ  تضطلــع  أن  اســتراتيجي،  نحــو  عـلـى  فــت  ُوظِّ إْن  التحريــر،  منظمــة 
حاســم فــي إعــادة ربــط الشــتات بأعمــال منظمــة التحريــر وتفعيــل العالقــة 
بينهمــا كخطــوة أوليــة نحــو االرتقــاء بالمنظمــة كممثــٍل للفلســطينيين أينمــا 
كانــوا، وتمكيــن الفلســطينيين مــن خدمــة قضيتهــم الوطنيــة عـلـى وجــه 

أفضل.

 لوال منظمة التحرير، َلما كان للفلسطينيين
عنواٌن وطني.
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الفصل الثاني:
اضمحالل مكانة منظمة التحرير الفلسطينية

أثَّــر توقيــع اتفاقــات أوســلو وإنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســلًبا فــي 
الفلســطيني  الشــتات  بيــن  يــوم  ذات  جمعــت  التــي  المتناغمــة  العالقــة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية بدوائرها المختلفة.

ففــي بــادئ األمــر، عملــت وزارات الســلطة بالتــوازي مــع دوائــر المنظمــة 
ــر  المكرســة للعمــل مــع الشــتات وخدمتهــم وتعبئتهــم، بيــد أن ذلــك تغيَّ
مــع مــرور الوقــت، حيــث نُزعــت صالحيــات الدوائــر بالكامــل تقريًبا وأُســندت 
لــوزارات الســلطة. وفــي هــذا الصــدد، تشــير عضــو اللجنــة التنفيذيــة التابعــة 
والالجئــون  المقدســيون  “شــعَر  عشــراوي:  حنــان  التحريــر،  لمنظمــة 
والمنفيــون الفلســطينيون بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية تخلــت عنهــم 
حيــن أخــذت ســلطتها تنحســر وتنحصــر ـفـي جــزء مــن الشــعب، عـلـى جــزء 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  خــالل  ومــن  مؤقتــة  لفتــرة  األرض،  مــن 

Hanan Ashrawi, The Case for Democracy in the Palestinian National Narrative )Houston: Baker III Institute for Public Poli-  .15
.cy of Rice University, October 20, 2009(, 23

حقوَقهــم  بــأن  الشــتات  اعتقــاد  ـفـي  التطــور  هــذا  أســهَم  وقــد  فقــط.”15 
واهتماماتهــم لــم تَُعــد مــن أولويــات القيــادة الفلســطينية. تتنــاول األقســام 
أدنــاه الــدوَر التقليــدي لمنظمــة التحريــر فــي الشــؤون الخارجيــة والعالقــات 

مع الشتات، وُتبين كيف حدث التحول لصالح السلطة الوطنية. 

اإلنجــازات المبكــرة التــي حققهــا الســلك الدبلوماســي التابــع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية

َشــرعت منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي وقــت مبكــر جــًدا في إنشــاء مكاتب 
لتقريــر  الدوـلـي  الدعــم  لحشــد  كوســيلٍة  األجنبيــة  العواصــم  ـفـي  تمثيليــة 
المصيــر والحقــوق الفلســطينية وخدمــة مصالــح الشــتات. وكانــت الدائــرة 
َن المركــزي فــي اســتراتيجية التحــرر الوطنــي  السياســية فــي المنظمــة المكــوِّ
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منظمة التحرير الفلسطينية … ال تزال تحتفظ 
حتى يومنا هذا بصالحية التفاوض على االتفاقات 

الدولية بالنيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع.

للمنظمــة. تأسســت أول بعثــة لمنظمــة التحريــر خــارج المنطقــة العربيــة فــي 
الصيــن ســنة 16،1965 أي بعــد عــام واحــد فقــط مــن تأســيس المنظمــة 
للشــعب  كممثــل  رســمًيا  العربيــة  الــدول  بعــض  بهــا  تعتــرف  أن  وقبــل 
الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن قلــة الفلســطينيين المقيميــن فــي الصيــن، إال 
أن العالقــة كانــت مهمــة فــي تنصيــب الحركــة الوطنيــة الفلســطينية كنضــاٍل 
مناهــض لإلمبرياليــة واالســتعمار. وأســفرت العالقــة عــن توريــد الســالح 

لمنظمة التحرير وفصائلها وتوفير التدريب لكوادرها.17

والعالقــات  الدوليــة  والدعــوة  المناصــرة  صعيــد  عـلـى  الجــاد  العمــل  بــدأ 
الخارجيــة عقــب اعتــراف األمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة بمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية ـفـي العــام 1974. وبعــد مصادقــة المجلــس الوطنــي 
وتســريع   1988 ـفـي  فلســطين  اســتقالل”  “إعــالن  عـلـى  الفلســطيني 
اســتراتيجية التدويــل، عمَلــت الدائــرة السياســية للمنظمــة كــوزارة خارجيــة 
مثَّلت الشــعَب الفلســطيني لدى الحكومات حول العالم ولدى المنظمات 
الدوليــة18 بهــدف النهــوض بالبرنامــج السياســي الفلســطيني المتمثــل ـفـي 
كثــر  العــودة واســتعادة الحقــوق. وبحلــول 1993، كان للمنظمــة مكاتــب فــي أ
مــن 100 دولــة. ومــع ذلــك، وبخــالف البلــدان األخــرى، كانــت مكاتــب المنظمة 

وممثلوها في الخارج يمثلون، أواًل وأخيًرا، شعًبا وليس دولة.

تحظــى دولــة فلســطين اليــوم باعتــراف 137 دولــة، وتســتضيف 42 بعثــة 
القــدس كذلــك ثماـنـي قنصليــات  ـفـي رام هللا. تســتضيف مدينــة  أجنبيــة 
عامــة ُمعتمــدة لــدى الســلطة الفلســطينية،19 يســبُق وجودهــا قيــاَم دولــة 

إسرائيل، ويشمل اختصاُصها القدس والضفة الغربية وغزة.

 Raphael Israeli, ”The People’s Republic of China and the PLO: From Honeymoon to Conjugal Routine,“ in Augustus Richard  .16
Norton and Martin Greenberg, eds., The International Relations of the Palestine Liberation Organization, )Carbondale: South-

.ern Illinois University Press, 1989(, 144
.Nassar, Palestine Liberation Organization, 165-166  .17

.Ibid, 68  .18
19.  من ضمنها بعثة الكرسي الرسولي )الفاتيكان(، وُتستثنى منها قنصلية الواليات المتحدة التي فككتها إدارة ترامب.

20.  البند 5-9)أ(،28  أيلول/سبتمبر 1995:  “أ. بناًء على إعالن المبادئ لن يكون للمجلس صالحيات ومسؤوليات في مجال العالقات الدولية، والتي 
تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين 
دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية.” انظر أيًضا البند 17: “1. الوالية: بمقتضى إعالن المبادئ فإن والية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع 

غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء: \ أ - القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع األمنية 
المحددة، الالجئين الفلسطينيين، الحدود، العالقات الدولية واإلسرائيليين. \ ب - صالحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.” 

21.  البند 9، القسم 5)ج(، اتفاقية أوسلو المؤقتة: “المعامالت ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة “أ” أعاله، وذلك من أجل تنفيذ االتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة “ب” ]انظر الحاشية رقم 

29 أعاله[، لن يتم اعتبارها على أنها عالقات دولية.” 
22.  البند 9، القسم 5)ب(، اتفاقية أوسلو المؤقتة: “بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خاللها 
اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في األمور التالية فقط:  \ 1. اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس 
من هذه االتفاقية. \ 2. اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس. \ 3. اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية 

كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعالن المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة. \ 4.اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.”
23.  انظر المادة 56، القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2002.

ذي  الدبلوماســي  الســلك  داخــل  المتناميــة  التوتــرات 
المرجعيتين

ظلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية طــوال العقــد التاـلـي إلنشــاء الســلطة 
الوطنيــة ـفـي 1994 مســؤولًة رســمًيا عــن الدبلوماســية، وال تــزال تحتفــظ 
حتــى يومنــا هــذا بصالحيــة التفــاوض علــى االتفاقــات الدوليــة بالنيابــة عــن 
الشــعب الفلســطيني أجمــع. وبموجــب االتفاقيــة الفلســطينية اإلســرائيلية 
الثانيــة(  أوســلو  )اتفاقيــة  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بشــأن  المؤقتــة 
العالقــات  إقامــة  الوطنيــة  الســلطة  عـلـى  ُيحظــر   ،1995 ســنة  الموقعــة 
الخارجية.20 وهكذا، إذا رغبت الســلطة الوطنية في افتتاح بعثة دبلوماســية 
فــي الخــارج أو اســتضافة بعثــة أجنبيــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، فــإن 
اتفاقيــة أوســلو الثانيــة تقتضــي أن تكــوَن تلــك البعثــة مرتبطــة بالتنميــة 
االقتصاديــة.21 ولّمــا كانــت الســلطة الوطنيــة تنخــرط مــع المجتمــع الدولــي فــي 
منظمــة  عـلـى  كان  المانحيــن،  مســاعدات  قبــول  ـفـي  ترغــب  أو  مشــاريع 

َع بالنيابة عن السلطة.22 التحرير أن توقِّ

علــى الرغــم مــن المحظــورات الــواردة فــي االتفاقيــة المؤقتــة، فــإن القانــون 
األساســي، وأول شــبه دســتور، للســلطة الوطنية الفلســطينية لســنة 2002، 
يمنــح رئيــس الســلطة صالحيــَة تعييــن الدبلوماســيين وقبــول أوراق اعتماد 
البعثــات األجنبيــة.23 ولربمــا كان هــذا ســيثير الخــالف لــوال أن الراحــل ياســر 
الوطنيــة.  الســلطة  رئيــس  أيًضــا  كان  التحريــر،  منظمــة  رئيــس  عرفــات، 
ولتجنــب أي مظهــر يتعــارض مــع اتفاقيــة أوســلو الثانيــة، أنشــأت الســلطة 
الوطنيــة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي التــي عملــت فــي جميع مقاصدها 
وأغراضهــا كــوزارة خارجيــة بالتــوازي مــع الدائــرة السياســية التابعــة لمنظمــة 
العواصــم  ـفـي  المنعقــدة  االجتماعــات  يحضــر  أن  مألوًفــا  وكان  التحريــر. 
لمصالــح  كممثليــن  مًعــا  والســلطة  المنظمــة  هيئــات  رؤســاء  األجنبيــة 
الوطنيــة  الســلطة  مــع  تتعاطــى  المانحــة  الــدول  وكانــت  الفلســطينيين. 
بشــأن تفاصيــل المشــاريع التنمويــة بينمــا كانــت توقــع االتفاقــات الثنائيــة 

مع منظمة التحرير. 
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لقد جاء التركيُز على  …تقليِد سمات الدولة 
المستقلة على حساب ركائز منظمة التحرير 

المتمثلة في الوحدة والتعبئة والتحرير.

الوطنيــة.  التحريــر والســلطة  بيــن منظمــة  الوقــت، نشــأ توتــرٌ  ومــع مــرور 
تــروي حنــان عشــراوي، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر: “بعــد أن 
َقِدمــت منظمــة التحريــر الفلســطينية إـلـى الضفــة الغربيــة وغــزة لتعيــش 
تحــت االحتــالل، تنامــت صالحيــات ]الســلطة الوطنيــة الفلســطينية[ ألن 
وتقلصــت  التحريــر  منظمــة  َضُعفــت  وتدريجًيــا  بيدهــا.  أصبحــت  الماليــة 
حتــى أضحــت مجــرد بنــٍد فــي موازنــة ]الســلطة الوطنيــة[ بــدالً مــن أن تكــون 
صانــع القــرار العــام.”24 وتضيــف بــأن “وزارات ]الســلطة الوطنيــة[ أخــذت 
تتعــدى عـلـى ]صالحيــات دوائــر منظمــة التحريــر[” بموافقــة ضمنيــة مــن 
مجتمــع المانحيــن. وفــي نهايــة المطــاف، أخــذ الصنــدوق القومــي لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية “يَفــرغ ألن الحكومــات العربيــة لــم تعــد تجبــي ’ضريبــة 
صــت لمشــاريع محــددة  لهــا، وألن جميــع التبرعــات قــد ُخصِّ التحريــر’ أو تحوِّ
ضمــن أجنــدة صنــع الســالم.”25 ومــا منــَع الســلطَة الوطنيــة ووزاراتهــا مــن 
رئيــس  أن  هــو  التحريــر وصالحياتهــا  كلًيــا عـلـى مكانــة منظمــة  االســتيالء 

المنظمة كان أيًضا رئيس السلطة.

24.  مقابلة مع حنان عشراوي: “أوسلو، السلطة الفلسطينية، وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية،” مجلة الدراسات الفلسطينية، خريف 2014، صفحة 84.
.Ashrawi, Case for Democracy, 23  .25

26.  هددت الواليات المتحدة بقطع المساعدات األمريكية عن الفلسطينيين، وأمسكت إسرائيل عن دفع عوائد المقاصة إلى السلطة الوطنية 
الفلسطينية. لذلك، أقدم المجلس التشريعي الفلسطيني على تعديل القانون األساسي الستحداث منصب رئيس الوزراء بهدف ضبط صالحيات 

 Sanaa Alsarghali, ”An Unconstitutional Hangover? An Analysis of the Current  .الرئيس، ونجَم عن ذلك فعلًيا سلطةٌ تنفيذية مزدوجة
.Palestinian Basic Law in Light of Palestine’s Constitutional Heritage,“ University of Illinois Law Review )2017(: 518

27.  أقر المجلس التشريعي الفلسطيني القانوَن األساسي في العام 1997، وتركَّزت بموجبه السلطُة التنفيذية في مناصب ياسر عرفات المتعددة 
كرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية المهيمنة على السلطة التشريعية. وعلى الرغم من السلطة القطعية التي كفلها 
 Asem Khalil, ”Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis of, and .2002 القانون األساسي لعرفات، إال أنه لم ُيصدره حتى العام

the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as Entrenched in the Basic Law,“ International Journal of Consti-
 .tutional Law, 11, 1 )2013(: 40

وال بد من مالحظة أن البند 3 من اتفاقية أوسلو الثانية ينص على أن القانون األساسي ال يمكن أن ُيخالف أحكام االتفاقية، ولذلك كان ال بد من صياغة 
القانون األساسي بحيث يضمن حصرية اختصاص منظمة التحرير في مسائل الشؤون الخارجية.

ـفـي  الفلســطيني تعديــالت  التشــريعي  العــام 2003، أدخــَل المجلــُس  ـفـي 
بموجبهــا  اســتحدث  الفلســطينية  الوطنيــة  للســلطة  األساســي  القانــون 
منصــَب رئيــس الــوزراء، رضوًخــا للضغــوط األمريكيــة واإلســرائيلية والمحلية 
التنفيذيــة لتجريــد ياســر عرفــات،  الســلطة  أُعيــد تنظيــم  أيًضــا.26 وهكــذا، 
رئيــس الســلطة الوطنيــة حينهــا، مــن صالحيــات معينــة بعــد أن أثــار حفيظــة 
إدارة جــورج بــوش االبــن بســبب الهجمــات التــي شــنَّها ضــد اإلســرائيليين 
إبــان االنتفاضــة الثانيــة. فقــد كان رئيــس الســلطة، قبــل التعديــالت،27 يمتلك 
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ســلطًة تنفيذيــة موحــدة بصفتــه رئيــس الحكومــة. غيــر أن تعديــالت 2003 
اســتحدثت ســلطًة تنفيذيــة مزدوجــة يتقاســمها رئيــُس الســلطة الوطنيــة 
َد ســيادَة منظمــة التحريــر عـلـى الســلطة  ورئيــُس وزرائهــا. وكان هــذا ليهــدِّ
التعديــالت مســؤولية  امتلــك بموجــب  الســلطة  رئيــس  لــوال أن  الوطنيــة 
تعييــن رئيــس الــوزراء وإقالتــه،28 واحتفــظ بصالحيــة تعييــن الدبلوماســيين 

واعتماد أوراق البعثات األجنبية.29

عهد عباس: إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي 

مــن  المخــاوف  تبــددت   ،2005 ـفـي  رئيًســا  عبــاس  محمــود  انتخــاب  بعــد 
مخالفــة محظــورات أوســلو الثانيــة فيمــا يتعلــق بإقــدام الســلطة الوطنيــة 
علــى إقامــة عالقــاٍت خارجيــًة. ونُقلــت صالحيــات وزارة التخطيــط والتعــاون 
الدوـلـي إـلـى وزارة الشــؤون الخارجيــة التــي اســتحدثتها الســلطة الوطنيــة. 
ومــع ذلــك، احتفظــت منظمــة التحريــر بالســلطة األعلــى علــى عمــل الــوزارة 
والدبلوماســية الدوليــة مــن خــالل بنــود مهمــة، أولهــا أنــه ال يحــق ســوى 
منظمــة  رئيــس  منصــب  أيًضــا  يشــغل  الــذي  الوطنيــة،  الســلطة  لرئيــس 
التحريــر، أن يفتــح أو يغلــق مكاتــب المنظمــة ـفـي الخــارج.30 ثانًيــا، بمــا أن 
الرئيس/رئيــس منظمــة التحريــر هــو الــذي يعيــن رئيــس الــوزراء ليخــَدم 
علــى هــواه، فــإّن لــه ســلطًة تلقائيــة علــى اختيــار أعضــاء مجلــس الــوزراء بمــن 
فيهــم وزيــر الخارجيــة. ثالًثــا، وكمــا هــو مذكــور أعــاله، يســتأثر الرئيس/رئيــس 
بالمســؤولية  الــوزراء،  رئيــس  أو  الخارجيــة  وزيــر  وليــس  التحريــر،  منظمــة 
الرســمية عــن تعييــن الدبلوماســيين وإنهــاء خدماتهــم. رابًعــا، تصــدر جميــع 
مــن  بقــرار  الخارجيــة،  العالقــات  تخــص  التــي  تلــك  فيهــا  بمــا  القوانيــن، 
الرئيــس أو يتــم إقرارهــا بأغلبيــة ســاحقة. غيــر أن تأميــَن أغلبيــٍة ســاحقة 
إلجبــار الرئيــس أمــر صعــب المنــال دون شــّق الصــّف داخــل حــزب الرئيــس 

نفسه - وهو الحزب الحاكم في منظمة التحرير. 

وكتدبيــرٍ تحوطــي أخيــر فــي حــال لــم يشــغل منصــَب رئيــِس الســلطة الوطنية 
ومنصــَب رئيــِس منظمــة التحريــر الشــخُص نفُســه، فــإّن قانــوَن الســلك 
الدبلوماســي، الــذي نناقشــه فــي القســم أدنــاه، ينــص تحديــًدا علــى أن إصــدار 
القانــون يخضــع لســلطة رئيــس منظمــة التحريــر وســلطة رئيــس الســلطة 
الوطنيــة،31 وأنَّ أيَّ الئحــٍة تنفيذيــة لقانــون الســلك الدبلوماســي يجــب أن 
تحظــى بإقــرار رئيــس الســلطة ورئيــس المنظمــة كليهمــا.32 وهــذا مــن شــأنه 
الشــؤون  بتســيير  خاصــة  صالحيــات  لتشــريع  مســعى  أي  ُيحبــَط  أن 
الخارجيــة بعيــًدا عــن منظمــة التحريــر. وختاًمــا، تســتأثر منظمــة التحريــر 
وحَدهــا بالســلطة القانونيــة وبصفــة االعتــراف الدولــي التــي تؤهلهــا لتوقيــع 

28.  المادة 45 من القانون األساسي المعدَّل لسنة 2003. لمعرفة المزيد حول هذه العملية الدستورية، انظر: 
 ”.Alsarghali, ”An Unconstitutional Hangover?“ and Khalil, ”Beyond the Written Constitution

كثر  29.  المادة 40 من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية )المعدَّل في 2003(. ال بد من اإلشارة إلى أن ديباجة القانون األساسي تشير في أ
من موضع إلى أنه قانون مؤقت، وأن “وضع هذا القانون، وإقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.” 
30.  المادة 2، قانون السلك الدبلوماسي، تم إقراره في 2005.

31.  تتضمن ترويسة قانون السلك الدبلوماسي العبارات التالية: “منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الوطنية الفلسطينية/الرئيس.” ومن ثم يستهل 
القانون بالديباجة التالية: “رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد االطالع على المادة )41( 

من القانون األساسي المعدل لسنة 2003 وتعديالته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2005، وبناء على 
الصالحيات المخولة لنا، وتحقيًقا للمصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي.”

32.  المادة )41 ( من قانون السلك الدبلوماسي: “إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية يصادق على كافة قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون.”

33.  انظر ديباجة قانون السلك الدبلوماسي لسنة 2005.

الخــاص  األساســي  القانــون  يمنــح  وال  الثنائيــة؛  والمعاهــدات  االتفاقــات 
بالسلطة الوطنية صالحيَة توقيع االتفاقات للسلطة التنفيذية.

يتضــح مــن تقســيم العمــل بيــن الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر ـفـي 
مســائل العالقــات الخارجيــة أن المحــور األساســي الــذي يســتديم ســيادة 
المنظمــة يكمــن فــي كــون رئيــس المنظمــة ورئيــس الســلطة شــخٌص واحــد. 
وقــد كانــت رئاســة المنظمــة ورئاســة الســلطة دائًمــا بيــد شــخص واحــد. 
وطالمــا أن الرئيــس يشــغل أيًضــا منصــب رئيــس منظمــة التحريــر، فــإن 
العالقــات  هيــاكل  تتعــارض  ولــن  مضمونــة،  ســتظل  المنظمــة  ســيادة 

الخارجية الزائدة عن الحاجة المشتركة بين السلطة والمنظمة.

العالقــات  عـلـى  التحريــر  منظمــة  ســلطُة  تتأثــر  لــم  ذلــك،  عـلـى  وكشــاهٍد 
الخارجيــة عندمــا أصبــح عضــوا حمــاس، إســماعيل هنيــة ومحمــود الزهــار، 
آذار/ ـفـي  التواـلـي  الوطنيــة عـلـى  للــوزراء ووزيــًرا لخارجيــة الســلطة  رئيًســا 

مــارس 2006، ألن محمــود عبــاس، بصفتــه رئيــس الســلطة الوطنيــة ورئيس 
واالرتباطــات  الدوليــة  العالقــات  عـلـى  بســلطته  احتفــظ  المنظمــة، 

الدبلوماسية بموجب القانون الناظم للسلطة الوطنية.

التحريــر  التابعــة لمنظمــة  الدائــرة السياســية  تعليــق عمــل 
الفلسطينية

م وزيــر خارجيــة الســلطة الوطنيــة  بعــد إنشــاء وزارة الخارجيــة فــي 2005، تقــدَّ
ناصــر القــدوة بإصالحــات تهــدف إلــى “دمــج أداء” الدائــرة السياســية التابعــة 
ديباجــة  تنــص  الوطنيــة.33  الســلطة  خارجيــة  وزارة  مــع  التحريــر  لمنظمــة 
القانــون  أن  عـلـى  القــدوة  عنــه  دافــع  الــذي  الدبلوماســي  الســلك  قانــون 
العالقــات  عـلـى  التحريــر  لمنظمــة  الُعليــا  والســلطة  يتعــارض  ال  الجديــد 
السياســية  الدائــرة  نشــاطات  فعلًيــا  ُعلِّقــت  ذلــك،  ومــع  الخارجيــة. 
واختصاصاتهــا، وأُتبعــت مباشــرة لرئاســة منظمــة التحريــر، األمــر الــذي أتــاح 

كبر لعمليات وزارة خارجية السلطة الوطنية. حيًزا أ

اليســير،  باألمــر  ليــس  السياســية  للدائــرة  الفعليــة  النهايــة  توثيــق  إن 
فمســؤولو المنظمــة والســلطة الذيــن تواصلنــا معهــم فــي ســياق إعــداد هــذه 
الدراســة إّمــا لــم يعلمــوا بــأن الدائــرة السياســية ال تــزال قائمــة وإّمــا لــم 
انتخابــات  بعــد  الصوريــة.  الدائــرة  هــذه  رئيــس  عــن  التعريــف  ـفـي  يرغبــوا 
ـفـي 2018 وأُعيــد فيهــا  التــي أجريــت  التحريــر  التنفيذيــة لمنظمــة  اللجنــة 
انتخــاب محمــود عبــاس رئيًســا )ورئيًســا لدولــة فلســطين(، أُعيــد توزيــع 
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الحقائــب بيــن أعضــاء اللجنــة، فــي داللــٍة علــى أن الدائــرة السياســية لــم تعــد 
فاعلة، وال ســيما أن وكالة وفا لألنباء، المرتبطة بالســلطة الوطنية ومنظمة 
التحريــر، ذكــرت جميــع دوائــر المنظمــة ورؤســاء لجانهــا التنفيذيــة الجــدد، 
دون أي إشــارة إـلـى وجــود الدائــرة السياســية.34 غيــر أن موقــع المنظمــة 
علــى شــبكة اإلنترنــت يذكــر الدائــرة السياســية كأحــد دوائــر المنظمــة ولكــن 
دون اإلشــارة إلى اســم المســؤول التنفيذي الذي يترأســها. لقد جاء التركيُز 
كســاب الــوزارِة الطابــَع المهنــي وتقليــِد ســمات الدولــة المســتقلة  عـلـى إ
علــى حســاب ركائــز منظمــة التحريــر المتمثلــة في الوحــدة والتعبئة والتحرير. 
فضــالً علــى أن اســتدامَة ســلطِة اتخــاذ القــرار بحيــث “تنتقــل مــا بيــن منظمة 
التحريــر الفلســطينية وبيــن ]الســلطة الوطنيــة الفلســطينية[” أســفر عــن 

إفساد “آليات المساءلة والمحاسبة المؤسسية.”

أمســت مســؤوليات الدائــرة السياســية ـفـي إدارة العالقــات الخارجيــة كلُّهــا 
عمــل  عـلـى  واإلشــراف  الخــارج  ـفـي  فلســطين  تمثيــل  فيهــا  بمــا  تقريًبــا، 
البعثــات ورعايــة مصالــح الشــتات وتعزيــز العالقــات بهــم، مــن وظائــف 
وزارة خارجيــة الســلطة الوطنيــة.35 وُتركــت الوظائــف المهمــة المتمثلــة ـفـي 
صياغــة السياســة الخارجيــة وتنفيذهــا وتعييــن الدبلوماســيين36 لرئيــس 
إدارة  وظيفــة  انتقــال  مــن  وبالرغــم  التحريــر.37  الوطنية/منظمــة  الســلطة 
العالقــات الخارجيــة إلــى الســلطة الوطنيــة التــي كانــت تمــول الســفارات فــي 
الخــارج، إال أن الســفارات والبعثــات ُتعــدُّ مكاتــَب تابعــًة لمنظمــة التحريــر، 
وُيفتــرض أن تحصــل علــى تمويــل مــن الصنــدوق القومــي الفلســطيني.38 
ومــع ذلــك، وكمــا تشــير عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر حنــان 
ألنهــا  عاجــزة  شــبه  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  “إدارة  فــإن  عشــراوي، 
اســتحالت نســخًة مــن ]الســلطة الوطنيــة الفلســطينية[، بــدالً مــن أن تكــون 

المالذ الذي يقصده الفلسطينيون أينما كانوا.”39

ذات  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ـفـي  أخــرى  هيئــات 
صالحيات في الشؤون الخارجية / الشتات

األقــل  عـلـى  أخــرى  دوائــر  ســتُّ  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ـفـي  توجــد 
ــها، أو مشــتركة فــي  مضطلعــة بواجبــات تشــمل العالقــات الخارجيــة أو تَمسُّ
العمــل مــن أجــل النهــوض بمصالــح الشــتات وشــؤون المغتربيــن. وُتعنــى 
هــذه الدراســة بالدائــرة السياســية )تتبــع فعلًيــا لرئيــس منظمــة التحريــر(، 
العامــة،  والسياســات  الدبلوماســية  ودائــرة  المفاوضــات،  شــؤون  ودائــرة 
شــؤون  ودائــرة  المغتربيــن،  شــؤون  ودائــرة  الدوليــة،  العالقــات  ودائــرة 
الالجئيــن. يحــق لرئيــس منظمــة التحريــر ورئيــس الســلطة الوطنيــة إنشــاُء 
هيئــاٍت مؤقتــة ومخصصــة أو دعــوة مفوضيــة العالقــات الدوليــة التابعــة 
لحركة فتح إلى تسيير العالقات الخارجية أو العمل مع الشتات والمجتمع 
المدـنـي ـفـي الخــارج.40 ويحــدد الجــدول ـفـي الملحــق 3 أولئــك الذيــن كانــت 
لديهــم مســؤوليات للشــؤون الخارجيــة فــي أوقــات مختلفــة، علــى الرغــم مــن 

34.  أعدَّت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية )مفتاح(، وهي منظمة غير حكومية تَرأُسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، صحيفَة وقائع خاصة بانتخابات المنظمة لعام 2018 ولم تذكر فيها الدائرة السياسية ضمن هيكل المنظمة. 

35.  إدارة البعثات والموظفين في الخارج مبينة في قانون السلك الدبلوماسي لسنة 2005 والالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم )13( 
الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )374(.

36.  المادة 40 من القانون األساسي المعدَّل لسنة 2003 للسلطة الوطنية الفلسطينية.
37.  المادة )3( من قانون السلك الدبلوماسي لسنة 2005:

38.  انظر أيًضا، مخطط هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.
39.  مقابلة مع حنان عشراوي: “أوسلو، السلطة الفلسطينية، وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية،” مجلة الدراسات الفلسطينية، خريف 2014، صفحة 85.

40.  انظر الجدول في الملحق 3.

أن العديــد مــن اإلدارات لــم تكــن نشــطة لبعــض الفتــرات بســبب عــدم إقامــة 
اجتماعات PNC إلعادة توزيع الملفات وإعادة تخصيصها.

إـلـى حــٍد كبيــر، تمثيــَل  لــة  المعطَّ السياســية،  الدائــرة  تشــمل مســؤوليات 
مصالــح  ورعايــة  الدوليــة،  الهيئــات  لــدى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
وهــي  الدوليــة،  والمعاهــدات  االتفاقــات  وعقــد  الفلســطيني،  الشــتات 
الواجبــات التــي تســندها وزارة خارجيــة الســلطة الوطنيــة لنفســها باســتثناء 
البرنامــج  تنفيــذ  عــن  أيًضــا  مســؤولةٌ  والدائــرُة  الدوليــة.  االتفاقيــات  عقــد 

السياسي لمنظمة التحرير.

تتولــى دائــرُة شــؤوِن المفاوضــات مســؤوليَة متابعِة تنفيذ االتفاقــات. وتنخرط، 
عموًمــا، ـفـي الدبلوماســية الدوليــة المتعلقــة بالمواقــف التفاوضيــة لمنظمــة 
التحريــر، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بحقــوق الالجئيــن ومطالبات الشــتات. وكثيًرا 

ما يرافق رئيُس الدائرة رئيَس المنظمة في أسفاره إلى الخارج.

تعمــل دائــرة الدبلوماســية والسياســات العامــة ودائــرة العالقــات الدوليــة 
مــع الجهــات الفاعلــة ـفـي المجتمــع المدـنـي ـفـي مختلــف المســتويات عـلـى 
بصياغــة  أيًضــا  وتضطلــع  التحريــر.  لمنظمــة  السياســي  البرنامــج  تنفيــذ 
النهــوض  بهــدف  الخــارج  ـفـي  المنظمــة  لمكاتــب  الحــوار  ونقــاط  الرســائل 
ببرنامــج المنظمــة السياســي المتمثــل فــي تحقيــق حــل الدولتيــن والدعــوة 

الحترام حقوق الفلسطينيين وسيادتهم.

عـلـى خدمــة  الالجئيــن  ودائــرة شــؤون  المغتربيــن  دائــرُة شــؤون  تعكــف 
مــع  المغتربيــن  شــؤون  دائــرة  تعمــل  حيــث  الشــتات،  مجتمعــات 
الفلســطينيين فــي البلــدان التــي ال تغطيهــا عمليــات وكالــة األمــم المتحــدة 
)األونــروا(،  األدـنـى  الشــرق  ـفـي  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  لغــوث 
ـفـي مناطــق عمــل األونــروا )األرض  بينمــا تعمــل دائــرة شــؤون الالجئيــن 
الدائرتيــن  المحتلــة واألردن ولبنــان وســوريا(. وتعمــل كلتــا  الفلســطينية 

بالتنسيق فيما بينهما.

ونظــًرا الزدواجيــة صالحيــات منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة ـفـي مجــال 
العالقــات الخارجيــة، قــد ال يتضــح عنــد ابتعــاث ممثلــي دوائــر المنظمــة أو 
اللجــان الخاصــة أو لجنــة العالقــات الدوليــة التابعــة لفتــح إـلـى الخــارج أيُّ 
بعــض  وـفـي  الســلطة.  أم  المنظمــة  البعثــة،  تنســيق  عـلـى  قائــٌم  الكيانيــن 
األحيــان، قــد تضطلــع الدائــرة المعنيــة ـفـي منظمــة التحريــر بتنســيق ســفر 
مســؤولي المنظمــة مباشــرًة مــع الســفارات والبعثــات ذات الصلــة دون 

مشاركة وزارة خارجية السلطة الوطنية.
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al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

الفصل الثالث:
عمل السلك الدبلوماسي

لكــي نفهــم عمــَل الســلك الدبلوماســي وتحدياتــه، ال بــد أن نعــرف كيفيــة 
تمويــل المكاتــب التمثيليــة، وكيفيــَة اتخــاذ قــرارات التعييــن والتوظيــف، 
عـلـى  المناصــب  توزيــِع  وكيفيــَة  العمليــات،  إدارة  عـلـى  القائمــة  والجهــَة 
الموظفيــن. يســتند هــذا الفصــل إلــى مقابــالت أٌجريــت مــع بعثــات مختلفــة، 
الخارجيــة،  وزارة  ـفـي  وموظفيــن  وســابقين،  حالييــن  ودبلوماســيين 

وفلسطينيين في الشتات.

كشــفت المقابــالت، عموًمــا، عــن وجــود فجــوٍة بيــن هــؤالء الذيــن مــا يزالــون 
يحســبون أنفســهم ممثليــن لمنظمــة التحريــر مكلَّفيــن بالتمثيــل والتحريــر 
ــا الذيــن ينظــرون إلــى أنفســهم كموظفيــن  وبيــن الموظفيــن األحــدث تعييًن
بيروقراطييــن. وكان هنــاك غمــوٌض يكتنــف طريقــة التعييــن، وشــعورٌ بــأن 
المحســوبية والواســطة قــد لعبــت دوًرا فــي التعييــن أحيانًــا. تَبيــن أيًضــا أن 
البعثــات تواجــه صعوبــات فــي التعامــل مــع االنقســام بيــن فتــح وحمــاس، 
ومع انتهاكات حقوق اإلنســان الناجمة عن التنســيق األمني مع إســرائيل. 
واألهــم مــن ذلــك، أن الكثيريــن مــن المقابَليــن شــعروا أنهــم يفتقــرون إلــى 

التوجيــه السياســي مــن رام هللا ألنهــا ال تســتطيع االفتــكاك مــن إطــار عمــل 
أوســلو رغــم أن إســرائيَل ماضيــةٌ بــال هــوادة ـفـي اســتعمار األرض وتدميــر 

مشروع الدولة.

تمويل السلك الدبلوماسي

مــن المفتــرض أن يســتمَد الســلُك الدبلوماســي الفلســطيني تمويَلــه مــن 
التحريــر  لمنظمــة  الســيادي  الصنــدوِق  الفلســطيني،  القومــي  الصنــدوِق 
الخاضــع ـفـي الوقــت الحاضــر إلشــراف رئيــس المنظمــة. ولّمــا كان أعضــاُء 
المنظمــِة يواجهــون قيــوًدا فــي الحصــول علــى تأشــيرات بعــض البلــدان فــي 
الدبلوماســية تعتمــد عـلـى  البعثــات  أوســلو، كانــت  التــي ســبقت  الفتــرة 
وزارة  اســتحداث  بعــد  وحتــى  نفقاتهــا.  وتغطيــة  التوظيــف  ـفـي  الشــتات 
بعــض  اســتمرت  رام هللا،  مــن  الموظفيــن  تعييــن  ـفـي  والبــدء  الخارجيــة 
البعثــات فــي اعتمادهــا علــى الشــتات فــي جــزء مــن مواردهــا. وخالفــا للتقاريــر 
التــي ُتفيــد بــأن الصنــدوق ال يــزال قائًمــا وأنــه مــا يــزال يتلقــى التمويــل وفًقــا 
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بات تناقص الحيز المتاح لمناصرة الحقوق 
الفلسطينية بسبب الخلط بين انتقاد إسرائيل 

ومعاداة السامية يضّر الدبلوماسية الفلسطينية

لمصــدر موثــوق، فــإن قلــًة مــن الســفراء الذيــن كانــوا موظفيــن فــي منظمــة 
التحريــر يتلقــون رواتبهــم مــن الصنــدوق، بينمــا يتقاضــى الباقــون رواتبهــم 

من وزارة المالية.

البعثــاُت األوفــر حًظــا مــن حيــث التمويــل والمــوارد هــي عموًمــا البعثــات 
المعنيــة بالشــؤون متعــددة األطــراف فــي األمــم المتحــدة أو االتحــاد األوروبــي 
لعــدد  ويمكــن  الكُبــرى.  الــدول  عواصــم  ـفـي  العاملــة  تلــك  أو  الهــاي،  أو 
العامليــن فــي بعثــة مــا أن يتزايــد بســرعٍة اســتجابًة الحتياجــات محــددة، كمــا 
حــدث عنــد رئاســة فلســطين لمجموعــة الـــ77 )مجموعــة الــدول الناميــة( فــي 
األمــم المتحــدة فــي نيويــورك ســنة 2018، وفــي الهــاي للتعامــل مــع ملــف 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفــي العــام الســابق إلغــالق البعثــة فــي واشــنطن 
عــدد عامليهــا  ـفـي  زيــادًة ســريعة  البعثــُة  العاصمــة ســنة 2018، شــهدت 
ترامــب  إدارة  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  وذلــك  لهــا  المخصصــة  والمــوارد 

القادمة.

فيهــا  يعمــل  المتخمــة  البعثــات  بعــُض  هنــاك  أخــرى،  ناحيــٍة  ومــن 
دبلوماســيون جــاوزوا ســنَّ التقاعــد بكثيــر. وُيعــزى بعــض الســبب فــي ذلــك 
إلــى العالقــات الشــخصية، وُيعــزى فــي حــاالت أخــرى إلــى الحاجــة إلــى تأميــن 
إقامــٍة ألعضــاء منظمــة التحريــر الذيــن ضحَّــوا مــن أجــل القضيــة ولــم ُيســمح 
لهــم بالعــودة إلــى فلســطين. وبعــُض البعثــات كبيرة بســبب عبء الواجبات 
البعثــة  مثــل  عاتقهــا،  عـلـى  الواقعــة  القنصليــة  والخدمــات  البروتوكوليــة 

العاملة في العاصمة األردنية، َعّمان.

41. انظر المادة 56، القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2002. انظر أيًضا قانون السلك الدبلوماسي لسنة 2005 والالئحة التنفيذية 
رقم 13 لسنة 2005 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 374 والتي تنص على أحكام إدارة البعثات والموظفين في الخارج

التوظيف: الناشطون مقارنًة بموظفي الخدمة المدنية

تعييــَن  أعــاله،  ُذكــر  كمــا  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  يتوـلـى 
الدبلوماســيين وإنهــاء خدماتهــم، بينمــا يكــون تعييــن الموظفيــن وترقيتهــم 
بقــرار مــن وزيــر خارجيــة الســلطة.41 تضــع وزارة الخارجيــة مخطــَط توظيــف 
واضــح لــكل ســفارة ولكنــه ال يعكــس بالضــرورة الوضــَع الفعلي على األرض. 
دبلوماســيين  أنفســهم  يعتبــرون  الدبلوماســيين  بعــض  أن  حيــن  وـفـي 
تابعيــن للســلطة الوطنيــة، يَديــُن آخــرون بــوالء واضــح لمنظمــة التحريــر. 
ــا للمقابَليــن، عندمــا بــدأت وزارة الخارجيــة فــي االســتحواذ علــى مهــام  ووفًق
نشــأت   ،2005 عــام  بعــد  التحريــر  لمنظمــة  التابعــة  السياســية  الدائــرة 
خالفــات بيــن الدبلوماســيين والموظفيــن المنتميــن لحقبــة الثــورة والعمــِل 
مــن  المكلَّفيــن  والبيروقراطييــن  المدنيــة  الخدمــة  وموظفــي  الَحركــي 

السلطة الوطنية.

كشــفت المقابــالت كذلــك عــن غيــاب الوضــوح داخــل الســلك إزاء تعييــن 
الدبلوماســيين. وبحســب مــا قيــل، فــإن قــرار التعييــن النهاـئـي يصــدر مــن 
القومــي  والصنــدوق  الرئيــس  مكتــب  تضــم  التــي  الترشــيحات  لجنــة 
مــن  القليــل  هنــاك  كان  الماضــي،  ففــي  الخارجيــة.  ووزارة  الفلســطيني 
التدريــب المتــاح، والكثيــُر مــن الدبلوماســيين طــوَّروا مهاراتهــم وهــم علــى 
الوضــع  أن  غيــر  األقــدم منهــم.  بالدبلوماســيين  وباالقتــداء  رأس عملهــم، 

كثر. مختلٌف اآلن إذ بات الدبلوماسيون الشباب يتلقون تدريًبا منهجًيا أ

وفــي الســنوات األخيــرة بــات ُينظــر إلــى وزارِة الخارجيــة كمــكاٍن مرموق للعمل، 
ويقــال إن النخبــة ـفـي منظمــة التحريــر وحركــة فتــح حريصــون عـلـى إدخــال 
ــد  أبنائهــم وبناتهــم فيهــا. وقــد اشــتكى بعــض المديريــن مــن أن ذلــك ُيعقِّ
مهمتهم ألن العالقات الشــخصية ُتمكِّن الموظفين من تجاوز قراراتهم. وال 
شــّك ـفـي أن تعييــن موظــفِّ ســيئ ـفـي منصــب رفيــع كفيــٌل بــأن ُيفِشــَل 
البعثــة، كمــا هــي الحــال فــي ســائر البيروقراطيــات حــول العالــم. وقــد انحــدرت 
بعــض البعثــات فــي الــدول المهمــة للقضيــة الفلســطينية مــن درجــٍة عاليــة 
مــن الفاعليــة إلــى اقتتــال داخلــي مريــر كاد ُيغيبهــا عــن المشــهد. ومثلما توجُد 
بعثــاٌت فاعلــة، توجــد بعثــاٌت يســتهيُن فيهــا كبــاُر الدبلوماســيين بمناصبهــم، 

ها، ويتمسكون بها ألجل الراتب. فال يؤدونها حقَّ

التمثيل الفلسطيني في الخارج: النجاحات والتحديات

على عكس الســفارات والبعثات التقليدية، ُيفترض بالســلك الدبلوماســي 
أن ينهــَض بالبرنامــِج السياســي لمنظمــة التحريــر دعًمــا لحــل الدولتيــن 
وخدمــًة للمنظمــة باعتبارهــا الممثــَل الوحيــد للشــعب الفلســطيني أجمــع. 
فــإن نقــل معظــم مســؤوليات منظمــة  أعــاله،  ومــع ذلــك، وكمــا نوقــش 
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التحرير إلى السلطة الوطنية، بما فيها اإلشراف على البعثات الدبلوماسية 
وإدارتهــا، يعنــي أن البعثــات َغــَدت أشــَبه ببعثــاٍت تابعــٍة لشــبه دولــة إذ 
والشــؤون  التجاريــة  والعالقــات  الثقاـفـي  بالتبــادل  ُتعنــى  أقســاًما  تضــم 

القنصلية بدالً من أقساٍم تدعم حركة التحرير.

ُتعــدُّ البعثــة الفلســطينية ناجحــًة إذا اســتطاعت أن ترفــَع قيمــة العالقــات 
الثنائيــة فــي دولــة االبتعــاث، وتعــزَِّز احتــراَم تلــك الدولــة للســيادة والحقــوق 
إن بعثتــه  الدبلوماســيين  أحــد  قــال  المثــال،  الفلســطينية. وعـلـى ســبيل 
عقــدت اجتماعــات دوريــة لــوزراء فلســطينيين مــع نظرائهــم ومــع لجــان 
برلمانيــة لمناقشــة مســائل سياســاتية فــي الشــؤون الخارجيــة ومســائل فــي 
مجــاالت مثــل التعليــم والزراعــة والتجــارة. وكان الهــدف يتمثــل، بحســب 
القيــام  مــن  الفلســطينية  القضيــة  ـفـي  ـفـي “تمكيــن نظرائنــا  الدبلوماســي، 
بعملهــم، وتزويدهــم بــاألدوات والمضمــون الــذي ُيعينهــم علــى أدائــه بصورٍة 
أفضــل.” وكان هــذا الدبلوماســي قــادًرا عـلـى االضطــالع بهــذا العمــل ألنــه 
كان يعــرف األشــخاص المناســبين ـفـي رام هللا لالتصــال بهــم، وهــو خــط 

اتصال قد ال يكون متاًحا لدبلوماسيين آخرين.

يواجــه الدبلوماســيون تحديــاٍت عديــدًة وعـلـى رأســها االنقســاُم بيــن فتــح 
غيــر  فــرص  إحــداث  مثــل  مشــكالت  جملــِة  ـفـي  تســبَّب  الــذي  وحمــاس، 
عــن”  “بالنيابــة  لتتدخــل  المتحــدة  كاألمــم  خارجيــة  ألطــراف  مرغوبــة 
الفلســطينيين. ومــن التحديــات األخــرى االفتقــار إلــى التوجيــه مــن رام هللا 
فــي بعــض الحــاالت، ونزعــة رام هللا فــي حــاالت أخــرى إلــى إدارة دقائــق األمــور 
والتفاصيــل. يعانــي الدبلوماســيون أيًضــا فــي التعامــل مــع انتهاكات الســلطة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي أضــرت كثيــًرا بالقضيــة األكبــر. باإلضافــة إلــى 
لــوا فــوق طاقاتهــم، وال  وجــود شــعور فــي أوســاط الدبلوماســيين بأنهــم ُحمِّ
ســيما بعــد أن أفضــى مســعى إقامــة الدولــة ـفـي العــام 2012 إـلـى نشــوء 

التزامات تعاهدية جديدة.

يواجــه الدبلوماســيون الفلســطينيون تحديًــا كبيــًرا آخــر يتمثــُل ـفـي مراقبــِة 
الــدورِ الــذي تلعبــه إســرائيُل فــي دولــِة االبتعــاث علــى المســتويين الرســمي 
تحســين  عـلـى  اإلســرائيليون  الدبلوماســيون  دأَب  حيــث  والمجتمعــي، 
عالقاتهــم ـفـي دوِل االبتعــاث وعـلـى تقويــض عالقاتهــا بالفلســطينيين ـفـي 
الوقــت نفســه. وبــات تناقــص الحيــز المتــاح لمناصــرة الحقــوق الفلســطينية 
بســبب الخلــط بيــن انتقــاد إســرائيل ومعــاداة الســامية يضــّر الدبلوماســية 
الفلســطينية. وفــي بعــض البلــدان، يواجــه الدبلوماســيون صعوبــًة متزايــدًة 
ـفـي أداِء عملهــم ألن حكومــة الدولــة تتعمــد أال تباـلـي بهــم خشــيَة أن ُتعــدَّ 
مناهضــًة إلســرائيل حتــى فــي الــدول الملتزمــة بدعــم قــرارات األمــم المتحــدة 

الرئيسية بشأن حقوق الفلسطينيين.

أوســلو  بإطــارِ  الدائــَم  الوطنيــة  التحرير/الســلطة  منظمــة  ــَك  تمسُّ إن 
واإلخفــاَق فــي إنجــاز المصالحــة الوطنيــة يفــرض تحديــات كبــرى علــى جميــع 
المدـنـي  المجتمــع  فيهــم  بمــن  الفلســطينية،  الحقــوق  عــن  المدافعيــن 
والدبلوماســيين  فلســطين  مــع  التضامــن  وحركــة  الفلســطيني 
الفلســطينيين. لقــد أضحــى برنامــج منظمــة التحريــر السياســي القائــم علــى 
حــل الدولتيــن موضــَع تســاؤٍل وشــّك بالنظــر إـلـى أن إســرائيَل، شــريكها 
ـفـي ترســيِخ ســيطرتها عـلـى  التفاوضــي المزعــوم، ماضيــةٌ بخطــى حثيثــة 
التــي ضمتهــا رســمًيا ســنة  الشــرقية  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة 
1980، واســتدامِة حصارهــا الُمطِبــق علــى غــزة، بموافقــة صريحــٍة اآلن مــن 
منظمــة  ـفـي  الحاكــم  الحــزب  بيــن  االنقســام  وُيســِهُم  المتحــدة.  الواليــات 
تغييــب  ـفـي  اإلســالمية  حمــاس  حركــة  وبيــن  فتــح،  حركــة  التحريــر، 
ــدة، األمــر الــذي يَحــُول دون تعبئــٍة وتنســيٍق  االســتراتيجية والرســالة الموحَّ

كبر في أوساط الشتات وبين الشتات والبعثات الدبلوماسية. أ

إن غيــاب التحــرك مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية ُيعــزُز االعتقــاَد الســائَد 
لــدى الشــتات بــأن الدبلوماســيين ومنظمــة التحريــر/ الســلطة الوطنيــة غيــر 
متصلين بالشــعب الفلســطيني وليس لديهم رؤية. غير أن الدبلوماســيين 
فــي الواقــع، ُيعربــون، كســائر الشــعب الفلســطيني عموًمــا، عــن اســتيائهم 
مــن الوضــع الحالــي ويأســفون علــى غيــاب االســتراتيجية الالزمــة للتعامــل 
الثاـنـي  الفصــل  ـفـي  نــة  المبيَّ الوطنيــة  الحركــة  تواجــه  التــي  التحديــات  مــع 
الشــتات والبعثــات  الملحــوظ هــو شــعوُر  الوحيــد  أعــاله. وكان االســتثناُء 
علــى الســواء بوجــود هــدٍف مشــترك واســتراتيجيٍة مشــتركة أثنــاء الســعي 
إلعــالن فلســطين دولــًة عضــًوا فــي األمــم المتحــدة، وهــذا ما ســتأتي مناقشــته 
ســابق:  رفيــٌع  دبلوماســيٌّ  الوضــَع  هــذا  لخَّــص  وقــد  الرابــع.  الفصــل  ـفـي 
القيــادة  وغيــاب  السياســي  التوجــه  غيــاب  ـفـي  المشــكلة  جوهــر  “يكمــن 
والرؤيــة واالســتراتيجية. وهنــاك الكثيــر الــذي يقــع علــى عاتــق البعثــات فــي 

الخارج ألن القيادة المركزية ال مصداقيًة لها وال خطة.”

كثر منها سياسية العالقات مع الشتات: قنصلية أ

نــت الســفارات والبعثــات فــي بلــدان إقامــة الشــتات موظفيــن مســؤولين  عيَّ
مــع  الشــتات  يتعامــل  وحيــن  والتواصــل.  المجتمعيــة  العالقــات  عــن 
ســفارات منظمــة التحريــر وبعثاتهــا، فإنهــم عـلـى األرجــح يتعاملــون معهــا 
بخصــوص مســائل قنصليــة )مثــل التصديــق علــى عقــود الــزواج وشــهادات 
الــوالدة والوفــاة وتوثيــق المســتندات( أو عندمــا يواجهــون صعوبــات مــع 
البلــد المضيــف. وفــي الوقــت نفســه، واعتمــاًدا علــى مصداقيــة الدبلوماســي 
مــع المجتمــع الفلســطيني وعـلـى اســتعداده ـفـي أن يكــون اســتباقًيا، قــد 
ينخــرُط الشــتات ـفـي مســائَل تمــسُّ حقوَقهــم الوطنيــة أو تمثيلهــم ضمــن 
ويدعــون  البعثــات  مــع  أيًضــا  الشــتات  يتواصــل  وقــد  التحريــر.  منظمــة 
إـلـى  الدبلوماســيون  يســعى  قــد  أو  الفعاليــات،  ـفـي  للتحــدث  الســفير 
البارزيــن  المحلييــن  والناشــطين  المجتمعيــة  المنظمــات  مــع  المشــاركة 

إلقامة عالقة مع مجتمع الشتات.

الشــتات  بيــن  العالقــة  ـفـي  ســلًبا  أوســلو  اتفاقــات  أثّــرت  آنًفــا،  ُذكــر  وكمــا 
ومنظمــة التحريــر وممثليهــا )انظــر أيًضــا الفصــل الخامــس(. وليــس لــدى 
العديــد مــن الفلســطينيين فــي الشــتات إدراٌك واضــح بعمــل بعثة المنظمة، 
ويميلــون إلــى رفــض الســلك بأكملــه بســبب خيبــة أملهــم وإحباطهــم مــن 
فشــل المشــروع الوطنــي، وغيــاب القيــادة الفاعلــة، واســتطالة أمــد الحكــم 

"يكمن جوهر المشكلة في غياب التوجه 
السياسي وغياب القيادة والرؤية واالستراتيجية. 
وهناك الكثير الذي يقع على عاتق البعثات في 
الخارج ألن القيادة المركزية ال مصداقيًة لها وال 

خطة."
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بالمراســيم داخــل الوطــن، وانعــدام التواصــل والمشــاركة مــع الجاليــات فــي 
الخارج.

فحمــاس  أيًضــا.  الشــتات  ـفـي  وحمــاس  فتــح  بيــن  االنقســام  ينعكــس 
البعثــات  مــن  كبيــر  حــٍد  إـلـى  مســتبعدةٌ  األخــرى  اإلســالمية  والجماعــات 
الرســمية بحكــم أن حمــاس ليســت عضــًوا فــي منظمــة التحريــر، وأن العديــَد 
مــن رؤســاء البعثــات مقربــون مــن فتــح. ُتقيــم تلــك الجماعــات اإلســالمية 
منظماتهــا األهليــة والمجتمعيــة الخاصــة بهــا فــي البلــدان التــي تســمح لهــا 
بذلــك. ففــي إحــدى البلــدان األوروبيــة، عـلـى ســبيل المثــال، توجــد ثــالث 
رابطــات مجتمعيــة فلســطينية، واحــدة مدعومــة مــن فتــح، وأخــرى مــن 

حركة فتح المنشقة برئاسة محمد دحالن، وواحدة من حماس.

ــر القضايــا المثــارة فــي هــذا الفصــل بعــَض المعلومــات األساســية الالزمة  توفِّ
لمناقشــة القضايــا الثــالث المختــارة للتحليــل المتعمــق فــي الفصــل الرابــع 
دبلوماســي  مــن  باقتبــاٍس  القســَم  هــذا  نختــَم  أن  الجديــر  ومــن  أدنــاه. 
مخضــرم: “ال ريــَب فــي أن النظــام المــوازي بيــن منظمــة التحريــر والســلطة 
الوطنيــة ال يعمــل جيــًدا، ولكــن مــن الممكــن التعامــل معهمــا كعضويــن 
مختلفيــن فــي جســٍد واحــد، حيــث توفــر ]الســلطة الوطنيــة[ التعليــم والرعاية 
الصحيــة والخدمــات األخــرى، بينمــا تتولــى منظمة التحرير الشــّق السياســي 
القيــادة  مــن  المزيــد  هــو  نحتاجــه  مــا  لكــن  الحقــوق.  والمناصــرة وحمايــة 

واالستراتيجية.” 
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الفصل الرابع:
انخراط السلك الدبلوماسي مع الشتات

لكــي نعــرف مــدى انخــراِط الســلِك الدبلوماســي مــع الشــتات وقدرتـِـه علــى 
ــزت التاريــَخ  دنــا ثالثــَة أحــداث ميَّ تمثيــِل المشــروِع الوطنــي الفلســطيني، حدَّ
السياســي الحديــث لمنظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة. الحــدُث األول كان 
“مســعى إقامــة دولــة” الــذي بــادرت بــه منظمــة التحريــر، تخطيًطــا وتنفيــًذا، 
علــى المســتوى الدولــي فــي الفتــرة مــا بيــن 2010 و2012 وأفضــى إلــى رفــع 
مكانــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة مــن دولــٍة مراقــب إلــى دولــٍة غيــر عضــو. 
والثاـنـي هــو الــرّد الفلســطيني عـلـى التهديــد الخارجــي الكبيــر المتمثــل ـفـي 
قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القدس 
عــام 2017، والــذي خالــَف فيــه القانــوَن الدولــي. أّمــا الحــدث الثالــث فانطــوى 
الشــعب  كممثــل  التحريــر  منظمــة  وضــع  ـفـي  يتمثــل  داخـلـي  تحــٍد  عـلـى 
ــن انتخابــات المجلــس الوطنــي عــام 2018، المنعقــدة  الفلســطيني كمــا ُتبيِّ
التحرير/الســلطة  منظمــة  قيــادة  مــن  المتنامــي  االســتياء  مــن  بالرغــم 
فتــح  بيــن  المجبــور  غيــر  واالنقســام  لغــزة،  معاملتهــا  بســبب  الوطنيــة 
رغــم  والمفاوضــات  أوســلو  باتفاقــات  التشــبث  وحمــاس، واإلصــرار عـلـى 

فشلها في تأمين الحقوق الفلسطينية.

أجرينــا مقابــالت مــع دبلوماســيين فلســطينيين ودبلوماســيين ســابقين 
باإلضافــة إلــى فلســطينيين فــي الشــتات وممثليــن مــن مجموعــات التضامــن 
ـفـي البلــدان الثمانيــة المختــارة لدراســتنا. وخلصنــا إـلـى أن مســعى إقامــة 
الدولــة أظهــَر إلــى مــدى يمكــن لمنظمــة التحريــر أن تكــون فعالــة حيــن يعمل 
الســلك الدبلوماســي والشــتات مًعــا لتحقيــق األهــداف ذاتهــا باالســتناد إلــى 
بنقــل  المتحــدة  الواليــات  قــرار  وبخصــوص  واضحــة.  ورســائَل  تعليمــاٍت 
ســفارتها إلــى القــدس، تشــير المعلومــات المحــدودة التــي تمكنــا من جمعها 
حــول رد منظمــة التحريــر والشــتات وجماعــات التضامــن علــى هــذا التهديــد 
إـلـى أن القضيــَة عوملــت كمســألٍة تخــص نظــام الدولــة. أّمــا فيمــا يتعلــق 
بانتخابــات المجلــس الوطنــي لســنة 2018، فقــد أشــارت الــردود التفصيليــة 
التمثيــل  نظــام  إليــه  وصــل  الــذي  االنهيــار  مــدى  إـلـى  جمعناهــا  التــي 

الفلسطيني.
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al shabaka
the palestinian policy network

إحياء قوة فلسطينية الشتات والسلك الدبلوماسي

al shabaka
the palestinian policy network

لم يعتقد أحٌد أن تصويت األمم المتحدة سيحرر 
فلسطين، ولكننا بدأنا على األقل نفكر في اتجاه 

ُيبعدهم عن عملية أوسلو.

مســعى إقامــة دولــة: تشــارك منظمــة التحريــر الفلســطينية 
والشتات في تحقيق األهداف الوطنية

قــد يختلــف الفلســطينيون حــول القيمــة المضافــة لمســعى إقامــة الدولــة، 
فيهــا  بنجــاح شــاركت  دبلوماســًيا منســًقا  بــال شــك مســعى  كان  ولكنــه 
مجتمعــات الشــتات. أقدمــت منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة علــى هــذا 
المســعى كمبــادرٍة لنيــل اعتــراٍف سياســي دوـلـي واســع بدولــة فلســطين 
عـلـى األرض التــي احتلتهــا إســرائيل بعــد تاريــخ 5 حزيران/يونيــو 1967. 
المجلــس  قــرار  إـلـى  المســعى  هــذا  بدايــات  المشــاركين  بعــُض  وُيرِجــع 
فلســطين.  اســتقالل  معلًنــا   1988 ســنة  الصــادر  الفلســطيني  الوطنــي 
وُيرجعهــا آخــرون إـلـى إعــالن برليــن الــذي أصــدره المجلــس األوروـبـي ســنة 
1999، وتحــدَّث فيــه عــن “خيــار” إقامــة دولــة فلســطينية فــي إطــار محادثــات 
كـّـد آخــرون أنهــا بــدأت كمبــادرٍة احتياطيــة فــي حــال فشــلت  الوضــع النهائــي. وأ
محادثــات الســالم المنعقــدة ـفـي أنابوليــس 2007-2008 ـفـي التوصــل إـلـى 

اتفاق على قضايا الوضع النهائي.

تمتــد الفتــرة التــي تناولتهــا الدراســة مــا بيــن خريــف 2010 وخريــف 2012، 
المحادثــات  اســتئناف  ـفـي  الفاشــلة  أوبامــا  إدارة  محاولــة  مــن  بــدًءا 
العامــة  الجمعيــة  باعتــراف  وانتهــاًء  المباشــرة  اإلســرائيلية  الفلســطينية 
بفلســطين كدولــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة. أطلقــت منظمــة التحريــر 
لنيــل  كمبــادرة   2010 العــام  ـفـي   ”194- “فلســطين  حملــَة  الفلســطينية 
االعتــراف بفلســطين كالدولــة العضــو رقــم 194 ـفـي األمــم المتحــدة، ونيــل 
اعتــراف ثنائــي إضافــي بفلســطين مــن تلــك الــدول التــي لــم تعتــرف بهــا بعــد. 
وكان الهــدف األساســي مــن شــقين: تعزيــز الموقــف التفاوضــي لمنظمــة 
عـلـى  الحفــاظ  خــالل  مــن  الســالم  محادثــات  ـفـي  إســرائيل  تجــاه  التحريــر 
متطلبــات  واســتيفاء   ،1967 لعــام  األخضــر  الخــط  حــول  الدوـلـي  اإلجمــاع 
الوصــول إلــى آليــات دوليــة معينــة لمحاســبة إســرائيل، بمــا فــي ذلــك أمــام 
جرائــم  ضحايــا  الفلســطينيين  حقــوق  لــرد  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
الحــروب اإلســرائيلية. وكانــت دولــة فلســطين قــد أعلنــت ســنة 2009 قبوَلهــا 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

التحريــر ذورتهــا حيــن رفــع محمــود عبــاس طلــَب  بََلغــت جهــوُد منظمــة 
فلســطين لالنضمــام إـلـى األمــم المتحــدة كعضــو كامــل العضويــة ـفـي 23 
أيلول/ســبتمبر 2011 أثنــاء افتتــاح الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وكان 
قبــول الطلــب يقتضــي توصيــًة باإليجــاب مرفوعــًة إلــى الجمعيــة العامــة مــن 
مجلــس األمــن الــذي تملــك فيــه الواليــات المتحــدة حــق النقــض. وتحســًبا 
إلقــدام الواليــات المتحــدة - كمــا هــو متوقــع - علــى إفشــال تلــك التوصيــة، 
أعــدَّت منظمــُة التحريــرِ اســتراتيجيًة احتياطيــة لحشــد الدعــم الســتصدار 
قــرارٍ مــن الجمعيــة العامــة يرفــُع مكانــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة مــن 

كياٍن إلى دولة مراقب غير عضو.

وبينمــا كانــت المــداوالت جاريــًة فــي لجنــة القبــول التابعــة للمجلــس، َســعت 
منظمــُة التحريــر إلــى االنضمــام إلــى وكاالت متخصصــة أخــرى تابعــة لألمــم 
المتحــدة، بمــا فيهــا اليونســكو،42 التــي كانــت بمثابــة محــٍك مهــم لمســتوى 

42.  باإلضافة إلى ذلك، وبالرغم من معارضة بعض الهيئات المتعددة المعنية بالشؤون الخارجية في منظمة التحرير وحركة فتح، وضعت وزارة الخارجية 
مسألَة إقامِة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال اجتماع حركة عدم االنحياز في أيار/مايو 2011 وحازت على دعم األغلبية.

43.  المادة 12)2( و)3(، نظام روما األساسي، )تشير إلى “الدول” ألغراض قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية(.
Nov. 29, 2012( - 138  .44( G.A. Res 67/19, U.N. Doc. A/RES/67/19 صوتًا مؤيًدا مقابل 9 معارضين )كندا، جمهورية التشيك، إسرائيل، جزر 

الدعــم الــذي حظيــت بــه مبــادرُة انضمــاِم دولــة فلســطين، حيــث كان قبــول 
االنضمــام يقتضــي تصويــت أغلبيــة الثلثيــن فــي المؤتمــر العــام المؤلــف مــن 
كٍة تجاريــة  ـفـي شــرا المنخرطــة  الغربيــة  أوروبــا  بمــا فيهــا دول  195 دولــة 
مهمــة مــع إســرائيل والتــي لــم تكــن قــد اعترفــت بعــُد بفلســطين. لقــد كان 
مــن شــأن التصويــت بقبــول عضويــة فلســطين ـفـي اليونســكو أن يضغــَط 
األمــن بشــأن  التابعــة لمجلــس  القبــول  ـفـي لجنــة  المتداِولــة  الــدول  عـلـى 
إقامــة دولــة فلســطينية، وأن يوفــَر أيًضــا دليــاًل مهًمــا للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة عـلـى كينونــة دولــة فلســطين يســمح لهــا بممارســة اختصاصهــا 
القضائــي فــي الفصــل فــي االدعــاءات الموجهــة ضــد إســرائيل بارتــكاب جرائــم 
ألن  وذلــك  المحتلــة،  الفلســطينية  األرض  ـفـي  الفلســطينيين  ضــد  حــرب 
الــدوَل وحســب يمكنهــا أن تقبــَل اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

بموجب قانونها، نظام روما األساسي.43

ـفـي 31  العــام لليونســكو عـلـى قبــول عضويــة فلســطين  صــوَّت المؤتمــُر 
 14 مقابــل   ،107 المؤيديــن  عــدُد  وبلــَغ   ،2011 كتوبــر  األول/أ تشــرين 
معارًضــا، و52 ممتنــٍع عــن التصويــت. وبحســب أحــد مستشــاري رئيــس 
“لحظــة  مجــرد  التصويــت  يكــن  لــم  عبــاس،  محمــود  الوطنيــة،  الســلطة 
تاريخيــة... نحــو االعتــراف الكامــل باســتقالل فلســطين وتقريــر المصيــر”، 
بــل كان أيًضــا بمثابــة “حجــر األســاس” للجهــود المبذولــة فــي مجلــس األمــن 
والمنظمــات الدوليــة األخــرى، و”مظهــًرا مــن مظاهــر قــدرة المجتمــع الدولــي 

على تحدي االحتالل والعمل فعلًيا على إنهائه.”

وبعدهــا بأقــل مــن أســبوعين، لــم تــوِص لجنــُة القبــول ـفـي مجلــس األمــن 
ــٍة كاملــة  التابــع لألمــم المتحــدة بقبــول فلســطين فــي األمــم المتحــدة كدول
العضويــة. وبــدالً مــن اإلصــرار علــى التصويــت فــي المجلــس، األمــر الــذي مــا 
كان لُيجــدي أصــاًل، ضاعفــت منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة جهودهــا 
تحضيــًرا لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــذي يعتــرف بفلســطين 
علــى حــدود الخــط األخضــر قبــل 5 حزيران/يونيــو 1967 ويرفــع مكانتهــا فــي 
األمــم المتحــدة مــن كيــان مراقــب إلــى دولــة مراقبــة غيــر عضــو. وقــد ســانَد 
هــذه الجهــوَد المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي قــرَّر فــي 2012 
أنــه ال يملــك صالحيــة البــت فيمــا إذا كانــت فلســطين دولــًة أمــا ال وذلــك 
ألغــراض إقامــة اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وأشــار إلــى الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة بوصفهــا الهيئــة المؤهلــة التخــاذ هــذا القــرار. وفــي 29 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012، الــذي يصــادف اليــوم الدولــي للتضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني، قالــت الجمعيــة العامــة كلمتهــا بقبــول فلســطين 

كدولة مراقبة.44
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هناك انفصاٌل تام بين المجتمع والبعثة 
الفلسطينية ... ليس لدينا دولٌة تدافع عنا. هذا 
هو المعنى الحقيقي ألن تكون عديم الجنسية.

تصنيــف  ترقيــة  مســعى  إـلـى  الفلســطيني  الداخــل  مــن  الكثيــرون  ينظــُر 
فلســطين إلــى دولــة غيــر عضــو باعتبــاره خيــر مثــاٍل لنظــام منظمــة التحريــر/
وثيــق  نحــو  عـلـى  مكوناتــه  تعمــل  حيــن  الدبلوماســي  الوطنيــة  الســلطة 
وفعــال مًعــا. وقــد اضطلعــت لجنــةٌ واحــدة تابعــة لمنظمــة التحريــر بقيــادة 
تلــك الجهــود، وعملــت عـلـى الموالفــة بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة ـفـي 
ـفـي  الوضــوح  تحقــقَّ  المركــزي  النشــاط  هــذا  وبفضــل  الرئيســي.  المقــر 
التواصل وتقســيم العمل.45 وبحســب أحد المستشــارين المشــاركين، كان 
هنــاك “تنســيٌق وثيــق بيــن عــدد مــن الهيئــات وأصحــاب الخبــرة والشــباب 
الذيــن  وأولئــك  والمحاوريــن  القانونييــن  والمستشــارين  والدبلوماســيين 
واســتحضر  الشــتات.”  مــن  العائديــن  وأولئــك  فلســطين  ـفـي  ترعرعــوا 
دبلوماســي آخــر، بقولــه: “كان هنــاك تنســيق كامــل بيــن رام هللا والبعثــة فــي 
نيويــورك، التــي تولــت زمــام القيــادة، وكذلــك فــي واشــنطن. وتنــم مقاومــة 
]رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن[ نتنياهــو لهــذه الخطــوة آنــذاك وحتــى 

يومنا هذا عن أنها كانت خطوة مؤثرة.”

مــن وجهــة نظــر منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة والســلك الدبلوماســي، 
كانــت كلُّ خطــوٍة اُتخــذت مــن أجــل االعتــراف الرســمي بدولــة فلســطين 
ـفـي  مشــارك  دبلوماســي  وبحســب  الفلســطيني.  للشــعب  قــوٍة  مصــدَر 
صلب العملية، “كان علينا أن نكون مبدعين، وأن نســتحدَث طرًقا جديدة 
المتطــرف  اليميــن  كفــوز   - حدوثهــا  عنــد  الســلبية  الوقائــع  عـلـى  للــرد 
كانــت  أنظمــة  وظهــور  االســتيطان،  حركــة  وقــوة  إســرائيل،  ـفـي  بالحكومــة 
التحــركات  تلــك  وبفضــل  الراســخة.  العالميــة  السياســة  عــن  تحيــد 
الدبلوماســية، تمكّنــا مــن إيجــاد واقــٍع قانوـنـي والمحافظــة عـلـى موقعنــا 
المركــزي فــي األجنــدة الدوليــة فــي مواجهــة الجهــود المبذولــة لتجاهلنــا وعزلنــا 

دولًيا.”

مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بنما، باالو، الواليات المتحدة، و41 ممتنًعا عن التصويت(. انظر أيًضا، تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن 
وضع فلسطين في األمم المتحدة.

45.  ُيعد التصويت بقبول عضوية فلسطين في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( مثااًل آخر لتضافر النظام الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، يقول 
دبلوماسي بارز في رام هللا: “كان اإلسرائيليون على يقين بأننا سنفشل... ولكننا بذلنا جهوًدا دبلوماسية من جميع أجزاء النظام، وقد نجحت.” 

46.  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 67 / 19 )2012(. انظر الفقرة الخامسة من منطوق القرار التي تقتصر في نصها على أن قضية الالجئين من 
القضايا التي يتعين حلها في مفاوضات الوضع النهائي.

47.  لم نذكر مواقع المقابَلين في هذا القسم امتثااًل اللتزامنا بعدم النشر. ولكن يمكننا القول إن مواقعهم ترامت ما بين أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

تبّنــت الجمعيــُة العامــة لألمــم المتحــدة قــراَر إقامــة الدولــة فــي 29 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 46.2012 وقــد حــرَص واضعــو القــرار علــى أن يصــوَن منطــوُق 
الــدوَر الجامــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ـفـي الفقــرة رقــم )2(  القــرارِ 
لكي تظل المنظمُة الممثَل الوحيد للشــعب الفلســطيني. غير أن اإلشــارة 
الصريحــة إلــى حــق الالجئيــن الفلســطينيين بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
ُســئل  وعندمــا  القــرار.  ديباجــة  ـفـي  إال  تــرد  ال   194 رقــم  المتحــدة  لألمــم 
الدبلوماســيون الفلســطينيون عــن ســبب عــدم إدراج حقــوق الالجئيــن فــي 
ــا علــى تعزيــز مكانــة  منطــوق القــرار، أجابــوا معلِّليــن بــأن القــرار كان منصًب
دولــة فلســطين، وأصــرَّوا علــى أن حــق الالجئيــن كان مصونـًـا بموجــب اللغــة 
الفلســطينيين  الالجئيــن  قلــق  يثيــر  انفــك  مــا  ذلــك  ولكــن  المســتخدمة. 

والشتات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.

مــع أن مســعى منظمــة التحريــر لرفــع مكانــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة 
بيــن  ــٌم  قيِّ أنــه تخلَّلهــا تفاعــٌل  إال  ـفـي األســاس خطــوًة دبلوماســية،  كانــت 
المســؤولين والدبلوماســيين وفلســطيني الشــتات.47 وعلى ســبيل المثال، 
شــعَر رئيــس منظمــة أهليــة كبــرى مــن فلســطيني الشــتات بوجــود “قــدرٍ 
كبــر مــن التفاعــل بيــن البعثــة والجاليــة رغــم اختــالف اآلراء إزاء الرؤيــة  أ
األوســع” ألن مســعى إقامــة الدولــة كان “يَســتخدم اســتراتيجيَة المواجهــة 
بــأن “مــن  إلحــراز الحقــوق الفلســطينية.” وأوضــح رئيــُس تلــك المنظمــة 
كثــر األمــور إحباًطــا ـلـي ولكثيريــن آخريــن هــو عجــُز القيــادة الواضــح عــن  أ
تصــور اســتراتيجية إلحــراز حقــوق الفلســطينيين خــارج إطــار المفاوضــات 
عبــر واشــنطن العاصمــة. وكان مســعى إقامــة الدولــة تحــوالً عــن الماضــي، 
حيــث أبــدت منظمــة التحريــر حســن النيــة، وقامــت بالتعــاون والتواصــل 
األمــم  تصويــت  أن  أحــٌد  يعتقــد  لــم  المســعى.  ذلــك  أثنــاء  كبــر  أ بدرجــة 
اتجــاه  ـفـي  نفكــر  األقــل  عـلـى  بدأنــا  ولكننــا  فلســطين،  ســيحرر  المتحــدة 
ُيبعدهــم عــن عمليــة أوســلو.” وأشــار رئيــُس منظمــة متضامنــة فــي بلــد آخــر 
التغطيــة  زخــم  ازديــاد  وإـلـى  آنــذاك  البعثــة  مــع  وثيــق  تعــاوٍن  قيــام  إـلـى 
المســاعي  مــن  بغيــره  مقارنــة  الدولــة  إقامــة  مســعى  حــول  اإلعالميــة 

والجهود.

ومــع ذلــك، وفــي بلــد آخــر، قــال قائــد مجتمعــي فلســطيني ناشــط إن البعثــة 
هنــاك لــم تتواصــل مــع المجتمــع المحلــي بخصــوص مســعى إقامــة الدولــة 
ـفـي 2012 رغــم أن المجتمــع كان قويًــا وجيــد التنظيــم وشــارك مشــاركًة 
وثيقــة فــي مبــادرات عديــدة فــي الســنوات الســابقة. وقــال إن التنســيق الجيــد 
بيــن البعثــة والمجتمــع قــد اختلــف مــع تعييــن ســفير جديــد. أشــار رئيــس 
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منظمــة تضامنيــة أخــرى إـلـى أن البعثــة بذلــت جهــوًدا للحشــد وممارســة 
بالدولــة  االعتــراف  لنيــل  الســعي  إطــار  وـفـي  ســنين  بضــع  بعــد  الضغــط 
الفلســطينية ـفـي إحــدى العواصــم األوروبيــة، لكنهــا لــم تنخــرط ـفـي العمــل 
مــع مجموعــات التضامــن، وإنمــا ركــزت علــى الحلفــاء الذيــن كانــوا مؤيديــن 

لذلك المسعى أصاًل.

وعـلـى الرغــم مــن التجــارب المتباينــة ـفـي االنخــراط بيــن منظمــة التحريــر 
والشــتات، ُيبرهــُن مســعى إقامــة الدولــة عـلـى إمكانيــَة التعبئــة والعمــل 
المشــترك بيــن بعثــات منظمــة التحريــر والشــتات، وُيظهــر كذلــك أهميــَة 
وجــود دبلوماســيين ملتزميــن ومبدعيــن علــى رأس تلــك البعثــات، وُيبيــن 
البعثــة والمجتمــع  بيــن  ــاء  البنَّ الفعــال والتعــاون  كيــف يمكــن لالنخــراط 

المدني أن يتداعى ويتعطل.

نقل السفارة األمريكية إلى القدس

أعلنــت إدارة ترامــب فــي 6 كانــون األول/ديســمبر 2017 اعترافهــا بالقــدس 
عاصمــًة إلســرائيل، ونَقلــت مقــرَّ الســفارِة األمريكيــة إلــى المدينــة بتاريــخ 14 
الدبلوماســي  القــرار تحديًــا مهًمــا للســلك  ــل ذلــك  أيار/مايــو 2018، ومثَّ
الفلســطيني. وجــاء الــرد الدولــي علــى انقــالب السياســة األمريكيــة المعلنــة 
الصــراع  حــل  ـفـي  الدوـلـي  القانــون  أهميــة  عـلـى  كدليــٍل  فتــرة طويلــة  منــذ 

الفلسطيني اإلسرائيلي وأهمية اإلجماع الدولي على حل الدولتين.

فــوًرا بعــد صــدور بيــان إدارة ترامــب، عبــأت البعثــات الفلســطينية الــدوَل 
األعضــاء للتأكيــد مجــدًدا علــى اإلطــار القانونــي الدولــي. وأصــدَر مكتــُب الرئيــس 
في رام هللا توجيهاته “بالتعبئة بقوة،” وتََرَك للبعثات حريَة اختيار األساليب 
والتفاصيــل فــي ســبيل ذلــك. وأُرســل كتــاٌب إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة بتاريــخ 6 كانــون األول/ديســمبر 2017 للفــت االنتبــاه إلــى قــرارات 
مجلــس األمــن الســابقة والنظــام المعمــول بــه. وبتاريــخ 18 كانــون األول/
ديســمبر، صــوَّت مجلــس األمــن الدوـلـي بأغلبيــة 14 صوتًــا مقابــل صــوت 
واحــد معــارض )اســتخدمت الواليــات المتحــدة حــق النقــض( عـلـى القــرار 
الــذي قدمتــه مصــر، ونــصَّ علــى أن أي تغييــر فــي وضــع القــدس باطــٌل والٍغ 
ويجــب التراجــع عنــه. وبعــد الفيتــو األمريكــي، رفعــت فلســطين وأنصاُرهــا فــي 
األمــم المتحــدة القــراَر فــي جلســٍة طارئــة إلــى الجمعيــة العامــة، حيــث وافــق 

عليه 128 مصوتًا ورفضه 9 مصوتين وامتنع 35 عن التصويت.

بــدا مســتوى العمــل المشــترك بيــن البعثــات والشــتات ضعيًفــا في موضوع 
نقــل الســفارة، عـلـى النقيــض مــن الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا البعثــاُت 
مــع الــدول األعضــاء. فقــد تبيــن مــن المقابــالت التــي أجريناهــا أن الكثيــر 
مــن فلســطيني الشــتات باتــوا، بحلــول العــام 2018، معزوليــن إلــى حــد كبيــر 

48.  ال بد من مالحظة أّن أحَد أسباب عدِم المشاركة قد يَكمن في أّن المواطنين األمريكيين مطاَلبون بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب 
قبل االنخراط في مناصرة الكيانات أو الحكومات األجنبية والدفاع عنها. لذلك، عندما كان هناك مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير في واشنطن العاصمة، كان 
على فلسطينيي الشتات توخي الحذر حتى ال ُينظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط بالنيابة عن البعثة. فضاًل على أن قانون مكافحة اإلرهاب الفيدرالي 

الذي يذكر منظمة التحرير الفلسطينية يحظر على األمريكيين تقديم الدعم المادي للمنظمة. 
ص المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشر، المنعقدة في آذار/مارس 1977، مقاعد لفلسطينيي الشتات في المجلس الوطني  49.  خصَّ

الفلسطيني. جمال ناصر، صفحة 64. المجلس الوطني الفلسطيني مخوَّل بموجب القانون األساسي بزيادة عدد مقاعده. انظر المادة 32، النظام 
األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

50.  انظر صحيفة الوقائع التي أعدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية )مفتاح(. تجدر مالحظُة أنَّ صحيفَة الوقائِع ُتغفُل 
اإلشارَة إلى ممثلي مجتمعات الشتات.

ــا ألســباب سياســية أو  عــن البعثــات فــي إطــار مبــادرات منظمــة التحريــر، إمَّ
إـلـى حــٍد بعيــد.48 ويبــدو أن منظمــة  بســبب اعتقادهــم بانعــدام فاعليتهــا 
يجــب  كمســألة  الســفارة  نقــل  مــع  تعاملتــا  الوطنيــة  والســلطة  التحريــر 
التعامــل معهــا علــى مســتوى الدولــة، وفوتتــا بذلــك فرصــَة العمــل بمــوازاة 
الشــتات وحركــة التضامــن إلعــالء الصــوت الفلســطيني ومضاعفــة الضغــط 
مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين. وقــد احتــج الشــتات والمجتمــع المدـنـي 
المناصريــن  أحــد  قــال  كمــا  ولكــن،  البلــدان،  مــن  العديــد  ـفـي  ذلــك  عـلـى 
بــأن  البلــد  داخــل  الفلســطيني  المجتمــع  شــعَر  البارزيــن،  الفلســطينيين 
جهــوده لــم تكــن مؤثــرة كمــا كان يمكــن أن تكــون بســبب انعــدام فاعليــة 

البعثة.

الوطنــي  المجلــس  انتخابــات  أثارتهــا  التــي  القضايــا 
الفلسطيني 2018

اضطلــع المجلــس الوطنــي الفلســطيني بــدورٍ مفصلــي منــذ ســتينات القــرن 
إحساًســا  الفلســطيني  الشــعب  منــح  ـفـي  التســعينات  وحتــى  الماضــي 
بالوحــدة ورؤيــًة وهدًفــا. وينــص النظــام األساســي لمنظمــة التحريــر علــى أن 
الشــعَب الفلســطيني ينتخــُب أعضــاَء المجلــِس الوطنــي باالقتــراع المباشــر. 
ولتعــذر عقــد االنتخابــات المباشــرة، ُيختــار أعضــاُء المجلــس وفًقــا لنظــام 
الفلســطينية  الجماعــات  مــع  بالتناســب  المقاعــَد  ــص  ُيخصِّ محاصصــة 
والنقابــات  العماليــة  واالتحــادات  السياســية  األحــزاب  مثــل  المختلفــة 
والمســتقلين  الشــتات49  لمجتمعــات  الجغرافيــة  والمواقــع  المهنيــة 
والعائديــن والمجلــس التشــريعي الفلســطيني والجيــش والشــباب.50 ومــع 
أن نظــام التمثيــل لــم يكــن مثالًيــا، إال أنــه كَِفــل الحفــاظ علــى مســتوى معيــن 

من التماسك والمصداقية.

أخــذت منظمــة التحريــر بــدًءا مــن العــام 1974 تتحــول عــن الهــدِف القومــي 
المتمثــل ـفـي إقامــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة عـلـى كامــل أرض فلســطين 
االنتدابيــة إـلـى إقامــة دولــٍة ســيادية ـفـي األرض الفلســطينية التــي احتلتهــا 
إســرائيل عــام 1967 فــي إطــار عمليــة أوســلو للســالم، وأثــارت بذلــك مخــاوف 
الالجئيــن والشــتات ألنهــا َعَنــت أن العــودة والتعويــض لــم يعــودا فــي صلــب 
برنامجهــا السياســي. ويــزداد ـفـي أوســاط الشــتات االســتياُء الشــعبي مــن 
للمجلــس  دوريــة  جلســات  عقــد  ـفـي  التقاعــس  بســبب  التحريــر  منظمــة 
الوطنــي عـلـى مــدى العقديــن الماضييــن، وبســبب التباطــؤ الملحــوظ ـفـي 
ضــم حمــاس والفصائــل الفلســطينية األخــرى إلــى منظمــة التحريــر بالرغــم 

من الوعود التي َحملها إعالن القاهرة لعام 2005.

انعقــَد المجلــُس الوطنــي لمنظمــة التحريــر، الهيئــة التشــريعية فــي المنظمــة، 
بتاريــخ 30 نيســان/أبريل 2018 إلجــراء االنتخابــات، أي بعــَد مــا يزيــد علــى 
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مــن  كان  لالنتخابــات،  التحضيــر  ســياق  وـفـي  االنقطــاع.51  مــن  عقديــن 
المفتــرض أن تختــاَر كلُّ قاعــدٍة شــعبية ممثليهــا لعضويــة المجلــس. وفــي 
ال  الوطنيــة  الســلطة  خارجيــة  وزارة  أن  ومــع  الشــتات،  مجتمعــات  حالــة 
تملــك تفويًضــا فــي عمليــة االختيــار، إال أن ناشــطي الشــتات والدبلوماســيين 
انعقــاد  حــول  المقابــالت  ـفـي  إليهــم  تحدثنــا  الذيــن  البعثــات  وموظفــي 
منظمــة  بعثــات  أنَّ  كــدوا  أ  2018 ســنة  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس 
التحريــر والدبلوماســيين شــاركوا فــي عمليــة اختيــار الممثليــن أو انتخابهــم. 
شــاركت البعثــات ـفـي األعمــال التحضيريــة، بمــا ـفـي ذلــك تأكيــد أي وفــاة 
ألعضــاء المجلــس الوطنــي وتحديــث القوائــم وفًقــا لذلــك، باإلضافــة إـلـى 
التواصــل مــع أعضــاء المجلــس األحيــاء إلبالغهــم بانعقــاده. وأوضــَح أحــد 
عـلـى  يحتــوي  ال  التحريــر  لمنظمــة  األساســي  القانــون  أن  الدبلوماســيين 
أُضيفــت  ولذلــك  المجلــس،  ـفـي  األعضــاء  عضويــة”  “بإلغــاء  خــاص  نــص 
مقاعــد جديــدة لتحقيــق “قــدرٍ مــن العــدل واإلنصــاف” ـفـي التمثيــل. وكان 
مــن الممكــن أيًضــا دعــوة البعثــة للتوســط فــي العمليــة االنتخابيــة إذا نشــَب 
نــزاٌع بيــن أبنــاء الجاليــة أو وقــَع “تدخــٌل خارجــي” وذلــك لإلســهام فــي ضمــان 

عملية ديمقراطية.

قــال أحــد ممثـلـي الجاليــة ـفـي إحــدى البلــدان إنَّ “صدًعــا” قــد حــدَث أثنــاَء 
عمليــة االختيــار،52 إذ اتخــذت البعثــة “خطــواٍت أحاديــًة” أدَّت إـلـى “انتفــاء 
التمثيــل الديمقراطــي كلًيــا،” حيــث اعُتبــَر المرشــحون مــن المواليــن لفتــح 
والمقبوليــن لــدى رام هللا. وتولَّــد مــن هــذه الحادثــة شــعورٌ بعــدم الثقــة بيــن 
الجاليــة والبعثــة بعــد أن كانــت العالقــات بينهمــا تســير علــى مــا ُيــرام حتــى 
تلــك اللحظــة. وســمعنا كالًمــا مشــابًها فــي بلــد آخــر مــن أحــد الفلســطينيين 
العامليــن فــي منظمــة رائــدة: “لــم تبلغنــا ]البعثــة[ ُمطلًقــا بإجــراء انتخابــات 
لقــد  اإلعــالم.  وســائل  مــن  بالصدفــة  كتشــفنا  ا وإنمــا  الوطنــي،  المجلــس 
رشحوا بأنفسهم بضعة أشخاص، دون مشاورة أحد، ولم ُتجَر انتخابات.”

وـفـي بلــد ثالــث، حيــث اندثــرت المنظمــات المســؤولة عــن اختيــار أعضــاء 
المجلــس الوطنــي الجــدد أو حيــث توفــي عــدد مــن أعضــاء المجلــس أو تعــذر 
تحديــد عناوينهــم، انتقــَد دبلوماســي ســابق العمليــَة برمتهــا، ووصفهــا بأنهــا 
هــذا  وبحســب  الشــفافية.  وتنقصهــا  رســمية  وغيــر  تماًمــا”  “مرتجلــةٌ 
المتحــدث، فــإن “اهتمــام منظمــة التحريــر بالمجلــس الوطنــي موســمي. 
نهايــة  ـفـي  الرئاســة راضيــن، فبإمكانهــم  أبــو مــازن ومكتــب  لــم يكــن  وإذا 
المطــاف إبطــال االختيــارات.” وفــي بلــد آخــر، قــال ناشــط فــي المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني إن عنصــَر الديمقراطيــة فــي ترشــيح أعضــاء المجلــس الوطنــي 
وانتخابهــم لطالمــا كان إشــكالًيا حتــى عندمــا كانــت منظمــة التحريــر ـفـي 
وضــع أفضــل. وبحلــول موعــد انعقــاد المجلــس الوطنــي ـفـي 2018، كانــت 
بســبب  األمــور  تفاقــم  مــدى  كشــفت  قــد  االنتخابــات  إجــراء  محاولــة 

51.  ُعقدت جلسةٌ استثنائية واحدة في عام 2009 لغرض انتخاب حنان عشراوي لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
52.  ينحدر الذين قابلناهم في إطار هذا القسم من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والمنطقة العربية.

إـلـى  االنقســامات الفصائليــة داخــل فتــح وبينهــا وبيــن الفصائــل األخــرى 
يمثــل  ال  الوطنــي[  “]المجلــس  إن  قــال  قابلناهــم  الذيــن  أحــَد  أنَّ  درجــِة 
الشــعب الفلســطيني البتــة.” وقــد أذاعــت الجاليــات الفلســطينية فــي أمريــكا 
الالتينيــة شــكواها علًنــا بنشــرها رســالًة مفتوحــة تنتقــد اإلقصــاء، وغيــاب 

الديمقراطية في انتخابات المجلس الوطني.

ُيلخص ناشــٌط فلســطيني اإلحســاَس بالفوضى - واإلهمال والنبذ - بقوله: 
“هنــاك انفصــاٌل تــام بيــن المجتمــع والبعثــة الفلســطينية. فنحــن ال نحصــل 
الدولــة  شــكلتها  ]لجنــةٌ  أرادت  مــرٍة  أول  وـفـي  لعرائضنــا.  دعمهــا  عـلـى 
المضيفــة[ أن تناقــَش القضيــة الفلســطينية، ُدعــي العديــد مــن الخبــراء ولــم 
المعنــى  هــو  هــذا  عنــا.  تدافــع  دولــةٌ  لدينــا  ليــس  واحــد.  ُيــدَع فلســطيني 

الحقيقي ألن تكون عديم الجنسية.”

الكثيــرون فــي الســلك الدبلوماســي ُيدركــون هــذه القضايــا، حيــث قــال أحــد 
الدبلوماســيين إن االختيــاَر بُنــي علــى منطــٍق حزبــي: “لــم يشــعر النــاُس أنهــم 
لــون بســبب الطريقــة المتبعــة فــي اســتمزاج آراء الشــتات. وقــد أُجريــت  ممثَّ
محاولــةٌ لتجديــد “الهيئــات الوســيطة” مثــل االتحــادات العماليــة، ولكنهــا 
أن  ســابق  دبلوماســيٌّ  وأوضــَح  ممثلــة.”  تعــد  ولــم  متقادمــة  أصبحــت 
الوطنــي  المجلــس  بيــن  متبــاداًل  واعتمــاًدا  قويــة  عالقــًة  َشــِهد  الماضــي 
العماليــة  العــام للطلبــة واالتحــادات  الشــعبية مثــل االتحــاد  والمنظمــات 
الجماعــات  ظهــوُر  منهــا  ألســباٍب  وضعفــت  تراجعــت  ولكنهــا  وغيرهــا، 
السياســية اإلســالمية ونموهــا خــارج مظلــة منظمــة التحريــر. ومــع تدهــور 
أن  وممثلوهــا  التحريــر  منظمــِة  بعثــاُت  شــعرت  السياســي،  الوضــع 

مصداقيَّتهم آخذةٌ في التراجع وفي عزلهم عن سائر الشعب الفلسطيني.

الوطنــي  المجلــس  انتخابــات  ـفـي  الشــتات  مشــاركَة  أن  عموًمــا  يبــدو 
الفلســطيني ســنة 2018 قد عزَّزت اغترابهم عن منظمة التحرير ونفورهم 
منهــا، حتــى إنَّ بعــض أعضــاء حركــة فتــح المســيطرة علــى منظمــة التحريــر، 
أعربــوا عــن انتقادهــم. ورغــم أن المجلــس الوطنــي لــم يكــن يوًمــا مؤسســًة 
ديمقراطيــة تماًمــا، إال أنــه كان يتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن المصداقيــة لــدى 
آخــر  أن  اليــوم  الفلســطينيين  مــن  العديــُد  يَعتقــد  الفلســطيني.  الشــعب 
جلســٍة تمثيليــة حقيقيــة عقدهــا المجلــس الوطنــي كانــت فــي العــام 1988 
حيــن أصــدر إعــالن االســتقالل. وبعــد ســنوات طويلــة مــن التعطــل، قــال 
فلســطينيو الشــتات أثنــاء المقابــالت إنَّ تجربتهــم مــع انتخابــات المجلــس 
للشــعب  تمثيليــة  كهيئــٍة  مصداقيتــه  قوَّضــت   2018 ســنة  الوطنــي 

الفلسطيني.
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الفصل الخامس:
تنامي اغتراب الشتات ومجموعات التضامن

قّدمــت المقابــالُت التــي أجريــت ـفـي إطــار هــذه الدراســة قــدًرا كبيــًرا مــن 
المعلومــات تجــاوزت األحــداث الثالثــة التــي نوقشــت ـفـي الفصــل الرابــع، 
كــدت اغتــراب الشــتات عــن منظمــة التحريــر والســلطة الوطنية. وكشــفت  وأ
الحقــوق  مــع  المتضاِمنــة  المتناميــة  الدوليــة  الحركــة  أن  كيــف  أيًضــا 
الفلســطينية، التــي تسترشــد إلــى حــٍد كبيــر بالمجتمــع المدنــي الفلســطيني 
وليس منظمة التحرير، تنزُع إلى االبتعاد عن الدوائر الرســمية الفلســطينية 
تنظيــم  بجهــود  يَضــّر  الفعــال  التمثيــل  غيــاب  بــأن  التــام  كهــا  ادرا رغــم 

المجتمع الفلسطيني، ومن ثم المتضامنين معه.

ــا مــع عمليــة أوســلو فــي العــام  وكمــا أشــرنا ســابًقا، بــدأ هــذا االغتــراب فعلًي
1993، وتفاقــَم مــع مــرور الوقــت بســبب التنســيق األمنــي بيــن الجيــش 
اإلســرائيلي وقــوات األمــن الفلســطينية، والحصــار اإلســرائيلي عـلـى قطــاع 
غزة وبعدها حجب الســلطة الوطنية رواتب القطاع العام ودعم الخدمات. 
“إنَّ  العربيــة:  المنطقــة  ـفـي  المشــتتين  مــن  فلســطيني  ناشــٌط  يقــول 
مجموعــاٍت كثيــرًة فــي المجتمــع المدنــي أخــذت تتآلــف وتســتحدث حيــًزا لهــا 

بعيــًدا عــن منظمــة التحريــر، وهــذه الحقيقــة تعنــي أن المنظمــة مــا عــادت 
مجموعــات  المنظمــة  لــدى  كان  أوســلو،  قبــل  كانــت.  كمــا  جامًعــا  حيــًزا 
وأنشــطة ومــا إلــى ذلــك - وكان هنــاك الكثيــر مــن القــوة واإليمــان فــي حركــة 

التحرير، وكل شيء َخرب مع مجيء أوسلو.”

يعــي مســؤولو منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة واقــَع االغتــراب والنفــور 
هــذا، والحاجــَة أيًضــا للتغلــب عليــه، حيــث علَّــق أحــد المســؤولين بقولــه: “لــم 
ُينظــر إلــى الشــتات علــى أنــه أولويــة بالنســبة لمنظمــة التحريــر، ولذلــك فقدنــا 
قــوًة كبــرى. وعلينــا أن نُعيــد االســتثمار بجديــة فــي إعــادة بنــاء الجســور مــع 
ليســت  الشــتات  الســتعادة  الطريــق  لكــن  الفلســطينية.”  المجتمعــات 
ســهلة. وقــد لخَّــص دبلوماســي تجربَتــه ـفـي العمــل مــع الشــتات بقولــه: 
“معظمهــم يعارضــون أوســلو وفتــح ومنظمــة التحريــر، ويــرون أنهــا باعــت 
حركــُة  نظرهــم  ـفـي  ألنهــا  لحمــاس  مؤيــدون  منهــم  والكثيــرون  القضيــة. 

مقاومة.”
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إن منظمة التحرير معنيٌة أكثر برأي الواليات 
ا هي معنيٌة  المتحدة واالتحاد األوروبي أكثر ممَّ

بآراء ناشطي التضامن. وهذا خطأ.

ومــع التطبيــع العربــي المتزايــد مــع إســرائيل والضــم اإلســرائيلي الوشــيك، 
تغــدو منظمــُة التحريــر مضطــرًة اآلن الســتعراض الُســبل المتاحــة لمواجهــة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الحركــة  تصفيــة  إـلـى  الراميــة  الحثيثــة  المســاعي 
وإعــادة تفعيــل الــدور المهــم الــذي لعبــه الشــتات ـفـي الســابق ـفـي االرتقــاء 
ببرنامــج المنظمــة السياســي. وبالتالــي، ال بــد مــن تلخيــص المســائل التــي 
الدبلوماســي  والســلك   - التضامــن  وحركــة  الشــتات  فلســطينيو  أثارهــا 
الــذي وجَّــه عاملــون عديــدون فيــه انتقــاداٍت صادقــًة ألنفســهم -  نفســه 
تحــت  المســائل  تنــدرج  االســتعراض.  هــذا  بهــا  يسترشــد  لكــي  وذلــك 

المجاالت السبعة التالية:53

الخلــُط بيــن منظمــِة التحريــر والســلطة الوطنيــة وحركــة فتــح. مــا . 1
االنقســامات  رغــم  السياســي  النظــام  عـلـى  تهيمــن  فتــح  تــزال 
ال  الذيــن  الشــتات  فلســطينيي  مــن  الكثيــر  ــُر  ُينفِّ وهــذا  داخلهــا. 
ينتمــون وال يريــدون االنتمــاء إلــى فتــح و/أو ينتقدونهــا ألنها بنظرهم 
جــزءٌ مــن المشــكلة، وهــذا ُيفاقــم قصــوَر التمثيــل. فضــاًل عـلـى أن 
هنــاك الكثيريــن، وال ســيما فــي حركــة التضامــن، متشوشــين بســبب 
وجــود هيئتيــن منفصلتيــن - منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة - 
وال تتضــح لهــم طبيعــة االختــالف بينهمــا وماهيــة صالحيــات كلِّ 

منهما وسلطاتها.

التحــدي المتمثــل ـفـي حركــة حمــاس. انطلقــت حركــة حمــاس قبــل مــا . 2
يزيــد عـلـى 30 عاًمــا، غيــر أن حركــة المقاومــة اإلســالمية لــم ُتدمــج ـفـي 
منظمــة التحريــر، حتــى بعــد االتفــاق علــى ذلــك فــي محادثــات المصالحــة 
المنعقــدة فــي 2005. وُيعــزى بعــُض الســبب فــي ذلــك إلــى مقاومــة فتــح 
لِمــا يتحــدى ســلَطتها كقيــادٍة عليــا، وأيًضــا بســبب الشــروط التــي فرضهــا 
المجتمــع الدوـلـي عـلـى التعامــل مــع حمــاس. تطــورت حركتــا حمــاس 
حــلَّ  فعلًيــا  تتبنيــان  باتتــا  حيــث  الفًتــا،  تطــوًرا  اإلســالمي  والجهــاد 
همــا إلــى المحافــل الوطنية والدولية - علًما  الدولتيــن،54 وهــذا ُيســهِّل ضمَّ
بــأن مشــاركتهما قــد ُتغيــر طابــَع منظمــة التحريــر. وإذا نجحــت محادثــات 
عـلـى  رًدا  األخــرى  والفصائــل  وحمــاس  فتــح  بيــن  الحاليــة  المصالحــة 
تطبيــع اإلمــارات والبحريــن مــع إســرائيل، فــإن هــذا المعــوِّق الــذي يحــول 
ــَر  دون تحقيــق الوحــدة ســيكون قــد أُزيــل. ومــن شــأن ذلــك أيًضــا أن ُييسِّ
التنســيَق كثيًرا بين الشــتات على اختالف انتماءاتهم الحزبية - بعد أن 
انقســموا تبًعــا لالنقســام فــي الداخــل - وأن يزيــَد تأثيــَر جهــود الدعــوة التــي 

يبذلها الفلسطينيون وناشطو حركة التضامن.

محدوديــة التمثيــل. عـلـى الرغــم مــن أن رئيــَس منظمــة التحريــر . 3
ورئيــَس الســلطة الوطنيــة )الشــخص نفســه منــذ إنشــاء الســلطة 
الوطنيــة( يجــب أن يوقعــا علــى إصــدار الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة 

53.  ينحدر الذين قابلناهم في إطار هذا القسم من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية.
54.  انظر تحليل بالل الشوبكي استعادة منظمة التحرير الفلسطينية.

توجيهاتهــا  تتلقــى  البعثــات  أن  إال  الدبلوماســي،  بالســلك 
واختصاصاتهــا مــن الســلطة الوطنيــة، التــي ال تمثــل ســوى األرض 
الفلســطينية المحتلــة وليــس الشــعب الفلســطيني بأكملــه، األمــر 
الخارجيــة  وزارِة  لكــون  أيًضــا  وُينظــر  الشــتات.  يســتبعد  الــذي 
لحقــوق  تهميــٌش  أنــه  عـلـى  المغتربيــن”  “شــؤون  عــن  مســؤولًة 
الفلســطينيين، وال ســيما حــق العــودة. وبحســب أحــد المقابَليــن: 
ُتعنــى بالشــتات،  التحريــر  تابعــة لمنظمــة  بالفعــل دائــرةٌ  “هنــاك 
الســلطة  التحريــر وليــس  ولــذا يجــب أن نكــون تابعيــن لمنظمــة 

الوطنية.” 

النفــور مــن سياســات القيــادة. أعــرب الكثيــرون ممــن قابلناهــم عــن . 4
ورفَضهــم  إســرائيل،  مــع  المســتمر  األمنــي  التنســيَق  رفضهــم 
الفســاَد واالســتبداَد المتزايديــن داخــل منظمــة التحرير/الســلطة 
ــب علــى الشــتات وحركــة  الوطنيــة. عــالوًة علــى أن السياســات ُتصعِّ
الفلســطينية.  الحقــوق  بشــأن  واضحــة  رســالٍة  إرســاَل  التضامــن 
وقــد أوضــَح أحــُد ناشــطي الشــتات ذلــك بقولــه: “حيــن نتحــدث إلــى 
الصحفييــن وصانعــي السياســات وغيرهــم، فــإن رســالتنا تختلــف 
عــن رســالتهم. فمثــاًل، عندمــا نتحــدث عــن فشــل المفهــوم األمنــي 
ومخاطــره، يأـتـي ممثلــو منظمــة التحريــر برســالة معاكســة تماًمــا. 
وهــذا ُيمكـّـن محاورينــا مــن نــزع الشــرعية عــن أصــوات المتضامنين 
بالمســاءلة  ببســاطة  نطالــب  حيــن  كمتطرفيــن  إلينــا  والنظــر 

والمحاسبة”.

ـفـي . 5 الشــكوى  هــذه  تكــررت  الدبلوماســيين.  بعــض  فاعليــة  قلــة 
وكان  المســحية،  الدراســة  هــذه  ـفـي  المشــمولة  البلــدان  جميــع 
فحواهــا انعــداُم الكفــاءة والجهــل بالســياق السياســي والمحـلـي. 
وشــَرح أحــد الدبلوماســيين بقولــه: “لــم تكــن جهــود الجمــع بيــن 
التحــرر الوطنــي والحكــم ممكنــة. ولــم تكــن محاولــة إضفــاء الطابــع 
المهنــي علــى الســلك الدبلوماســي ممكنــًة أيًضــا: لقــد أوهمنــا بأننــا 
دنــا األجيــال التــي بنتــه، لكننــا فعلًيــا جلبنــا أشــخاًصا منفصميــن  جدَّ
عــن الواقــع السياســي.” وقــد اشــتكى أحــد المدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان العاكفيــن عـلـى تغييــر سياســات بالدهــم تجــاه الصــراع 
اللوـبـي  بخــالف  الوطنيــة  التحرير/الســلطة  منظمــة  غيــاب  مــن 
اإلســرائيلي ذي الوجــود النشــط والفعــال. ولكــن أشــار دبلوماســي 
آخــر إلــى تفــاوت المــوارد المتاحــة إلســرائيل والفلســطينيين تفاوتًــا 
هائــال. ففــي البلــد الــذي ابُتعــث إليــه فــي أوروبــا، علــى ســبيل المثــال، 
كان عــدد القائميــن عـلـى البعثــة الفلســطينية 15 موظًفــا )بمــن 
ـفـي ســفارة  يعمــل  بينمــا كان  اإلداريــة(  بالمهــام  القائمــون  فيهــم 
حركــة  بمهاجمــة  مكلَّفــون  ضمنهــم  ومــن  موظًفــا   50 إســرائيل 

المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.

الفهــم القاصــر لسياســة القــوة. ينصــبُّ تركيــز دبلوماســيو منظمــة . 6
أو  الحكومــات  عـلـى  العربيــة  والمنطقــة  الغــرب  ـفـي  التحريــر 
الدبلوماســيين اآلخريــن، ـفـي حيــن أن الشــعَب نفســه هــو مصــدر 
الدعــم الفعلــي والكامــن. وكمــا قــال أحــد المتضامنيــن: “إن منظمــة 
المتحــدة واالتحــاد األوروـبـي  الواليــات  بــرأي  كثــر  أ التحريــر معنيــةٌ 
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الشتات على أنهم مغتربون وليسوا فلسطينيين 
ذوي حّق أساسي في العودة.

خطــأ.”  وهــذا  التضامــن.  ناشــطي  بــآراء  معنيــةٌ  هــي  ــا  ممَّ كثــر  أ
إذا  وإنــه  إلســرائيل،  مهًمــا  تجاريًــا  شــريكًا  كان  بلــده  إن  وأضــاف 
تخـلـى عــن دعــم الفلســطينيين، فمــن المحتمــل أن تحــذو بلــداٌن 
إـلـى  التحريــر  “تحتــاج منظمــة  وقــال:  حــذوه،  المنطقــة  ـفـي  أخــرى 
تقييــم ميــزان القــوى تقييًمــا جــاًدا قبــل أن يفــوت األوان.” وأشــار 
ناشــٌط آخــر ـفـي حركــة التضامــن إـلـى ضــرورة بنــاء التحالفــات مــع 
الحــركات األخــرى نظــًرا إلــى اختــالل ميــزان القــوى، وقــال إن “النــاس 
لــن يتوقفــوا عــن النضــال مــن أجــل حــقِّ مــا فــي ]هــذا البلــد[. وال بــد 
مــن التقاطــع مــع هــذه الحــركات األخــرى. وذلــك يســتغرق وقًتــا 

طويالً وجهًدا ولكنه فعال.”

مــن  الكثيــَر  إن  الفلســطينية  الحقــوق  عــن  المدافعيــن  أحــد  يقــول 
الضغــوط التــي مارســتها منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة فــي مرحلــٍة 
مــا كان متركــًزا علــى االعتــراف بفلســطين وليــس علــى الدعــوة إلــى نشــر 
االحتــالل  ـفـي  المتواطئــة  للشــركات  المتحــدة  األمــم  بيانــات  قاعــدة 

كثر.55 اإلسرائيلي، والتي اعتقد الناشط أن تأثيرها سيكون ملموًسا أ

االفتقــار إـلـى االتجــاه السياســي المتمثــل ـفـي غيــاب الوضــوح إزاء . 7
المشــروع الوطنــي. تدعــم حركتــا فتــح وحمــاس مشــروَع إقامــة 
دائــرة ســلطتها  عـلـى حمايــة  إال  تقــدر  ال  منهمــا  أيًــا  لكــن  الدولــة، 
ـفـي  وآخــذة  ومحاَصــرٍة  محوَّطــٍة  جغرافيــة  رقعــٍة  عـلـى  المقامــة 
والمتضامنيــن  الفلســطينيين  الناشــطين  يَــذُر  وهــذا  االنكمــاش. 
يكافحــون مــن أجــل الحقــوق دون هــدٍف نهائــي. ولذلــك، ثمــة عــددٌ 
بتبنــي  يطالبــون  الوطــن وخارجــه  ـفـي  الفلســطينيين  مــن  متزايــد 

مشروع الدولة الواحدة الذي يمنح األولوية لحقوق اإلنسان.

هــذا  ـفـي  فعَلــه  الفلســطينيون  الدبلوماســيون  يســتطيع  لِمــا  حــدٌّ  هنــاك 
الوضــع ألن دورهــم، كــدور نظرائهــم الذيــن يمثلــون دواًل ذات ســيادة، هــو 
تمثيــل السياســة الوطنيــة. يتذكــر البعــُض فــي حركــة التضامــن الدبلوماســيَة 
الفلســطينية “المدهشــة” فــي عقــدي الســتينات والســبعينات التــي جعلــت 
برغــم  الدوليــة  الســاحة  ـفـي  حاســمة  قضيــًة  الفلســطينية  الحقــوق  مــن 
األزمــات الملحــة الكُبــرى األخــرى التــي كان يشــهدها العالــم آنــذاك. ويقــول 
أحدهــم إن الســلَك الدبلوماســي فقــَد البوصلــة بســبب أوســلو،”فبدالً مــن 

وضع رواية لليسار، أصبحوا بيروقراطيين.” 

عـلـى الرغــم مــن كل االنتقــادات الــواردة أعــاله، لــم يشــكك أحــدٌّ تقريًبــا ـفـي 
شــرعية منظمــة التحريــر كممثــل للشــعب الفلســطيني. وقــد أوضــح أحــد 
فلســطينيي  مؤتمــر  لحضــور  ُدعــي  ممــن  الفلســطينيين  المســتجيبين 
الخــارج لعــام 2017 فــي إســطنبول )الــذي انتقــده مســؤولو منظمــة التحريــر 
بوصفــه محاولــًة لتقويــض المنظمــة( قائــالً: “لــم أحضــره ألنــه كان خــارج 
إطــار منظمــة التحريــر،” رغــم أنــه كان مــن أشــد منتقــدي المنظمــة. وهكــذا، 
فــإن المعضلــة التــي يواجههــا الشــتات، بــل والشــعب الفلســطيني بأســره، 
تكمــن ـفـي عــدم وجــود هيئــٍة غيــر منظمــة التحريــر ال تــزال تتمتــع ببعــض 

الشرعية في التمثيل.

55.  تجدر اإلشارة إلى أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة طلَب تقريًرا في آذار/مارس 2016 عن الشركات المشاركة في األنشطة المتصلة 
بالمستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة )قرار مجلس حقوق اإلنسان 31/36، المعتمد في 24 آذار/مارس 2016(. ومع أن الفراَغ من التقرير كان 
مقرًرا في آذار/مارس 2017، إال أن ضغوًطا مكثفة مورست للحيلولة دون نشره، رغم أن الغرَض منه لم يتعدَّ مساعدة الموظفين والدول المضيفة لهم 

في التأكد من أنهم ال ُيسِهمون في انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد أصدر مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التقرير أخيًرا بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020.

اقترحــت المقابــالت أيًضــا مجــاالٍت للتعــاون، حيــث قــال أحــد ممثلــي حركــة 
حيــث  مــن  التحريــر  منظمــة  عـلـى  كثيــًرا  متقدميــن  كنــا  “لقــد  التضامــن: 
الحديــث عــن ’األبرتهايــد’ و’المقاطعــة’ وغيرهــا مــن المواضيــع. وبينمــا ال 
تــزال المنظمــة متمســكًة بحــل الدولتيــن، ومصممــًة علــى إبقــاء هــذا اإلطــار 
حًيــا مهمــا حــدث، كُنــا فــي المجتمــع المدنــي ندفــُع منــذ فتــرة طويلــة باتجــاه 
البــدء فــي مناقشــة الخطــة )ب(. وفــي الواقــع، يشــجعنا بعــض الدبلوماســيين 
كًا منهــم لِمــا يمكننــا فعلــه والــدور الــذي يمكننــا  عـلـى إعــالء صوتنــا، إدرا

القيام به.”

وفــي مــرٍة مــن المــرات، بــذَل ممثــٌل حديــُث التعييــن محاولــًة جــادة للتواصــل 
وحظــي  دوريــة،  شــهرية  لقــاءاٍت  عقــد  خــالل  مــن  المدـنـي  المجتمــع  مــع 
مســعاه بتقديــر كبيــر. ومــع ذلــك، أشــار ممثــٌل مــن المجتمــع المدنــي إلــى أن 
لــم يكــن باتجاهيــن؛ وكان التركيــز عـلـى التحــدث عــن أنشــطة  التخاطــب 
كثــر منــه علــى االســتماع إلــى المشــورة واالقتراحــات مــن المجتمــع  البعثــة أ
المدنــي. وفــي مــرٍة أخــرى، قــام دبلوماســي معيــٌن فــي منصــٍب جديــد بتنظيــم 
كانــت  المحــاورة  أن  ومــع  المدـنـي.  المجتمــع  ـفـي  بمنظمــات عديــدة  لقــاء 
األهليــة،  الفعاليــات  مــن  عــدد  ـفـي  للتحــدث  بعدهــا  ُدعــي  أنــه  إال  صعبــة، 

كدليل على إمكانية التواصل.

ــر غالبيــة الشــتات الفلســطيني  وخالصــة القــول، تشــمل األســباب التــي ُتنفِّ
وحركــة التضامــن الدوليــة مــن هيــاكل منظمــة التحرير/الســلطة الوطنيــة مــا 
يلــي: هيمنــة حركــة فتــح علــى منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة؛ وحقيقــة 
أن الســلطة الوطنيــة - المســتحوذة علــى ُجــّل الصالحيــات بخــالف منظمــة 
التحريــر - تنظــر إـلـى الشــتات عـلـى أنهــم مغتربــون وليســوا فلســطينيين 
الســلطة  تتبناهــا  محــددة  وسياســات  العــودة؛  ـفـي  أساســي  حــّق  ذوي 
الوطنيــة، وال ســيما التنســيق األمنــي مــع إســرائيل؛ وقلــة كفــاءة بعــض 
الدبلوماســيين، األمــر الــذي يفتــح البــاب عـلـى مصراعيــة للدبلوماســيين 
اإلســرائيليين األفضــل اســتعداًدا مــن حيــث المــوارد لكــي ينزعــوا الشــرعية 
عــن االنتقــادات الموجهــة إلســرائيل؛ واالســتهانة بقــوة المجتمــع المدـنـي؛ 
وفقــدان البوصلــة السياســية ـفـي ظــل غيــاب مشــروع وطنــي يســير خلفــه 
الشــعب الفلســطيني ومناصــروه. هــذه بعــض التحديــات التــي تواجههــا 
منظمــة التحريــر الفلســطينية إْن أرادت اغتنــاَم “القــوة الكُبــرى” الكامنــة فــي 

الشتات العاملين كتًفا إلى كتف مع حركة التضامن.
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الفصل السادس:
 توصيات إحياء منظمة التحرير الفلسطينية 

واستنهاض قوتها وإمكانياتها

السياســي  الجســِم  وتشــتت  السياســيِة  االنقســامات  مــن  بالرغــم 
الفلســطيني، إال أن ُجــّل الفلســطينيين فــي الشــتات يمثلــون مصــدًرا كامًنــا 
مــن القــوة التــي تبــثُّ األمــَل فــي المســتقبل. فهــم ليســوا مقيديــن باالحتــالِل 
الغربيــة والقــدس  ـفـي غــزة والضفــة  الغاشــم كَمــن  والحصــار اإلســرائيلي 
الشــرقية. وال هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة أو يعانــون ســلَب أراضيهــم 
داخــل  ـفـي  كَمــن  المتنامــي  العنصــري  الفصــل  مــن  واقــٍع  ـفـي  وحقوقهــم 
إســرائيل مــن الفلســطينيين واألرض الفلســطينية المحتلــة. إن الشــتات 
عموًمــا، ال يزالــون مرتبطيــن بموطنهــم وبحــق العــودة، وال تفتــؤ المنظمــات 
هــذا  تحقيــق  أجــل  مــن  يعملــون  الســواء  عـلـى  الفلســطينيون  واألفــراد 

الهدف. 

أّمــا الســلُك الدبلوماســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، فــال يــزال، برغــم 
مشــاكله العديــدة المبينــة فــي هــذه الدراســة، يضــم دبلوماســيين مجتهديــن 
متفانيــن، مســتعدين وراغبيــن فــي االنخــراط والعمــل التشــاركي. وإنــه َلمــن 

إلشــراك  وطلًبــا  ســعًيا  هــؤالء  مــع  يتواصلــوا  أن  وواجبهــم  الشــتات  حــق 
الفلســطينيين كافــة وتمثيــل حقهــم ـفـي العــودة والحريــة والمســاواة. وال 
ميــن والنشــطين ـفـي النهــوض بحقــوق  يقتصــر هــذا عـلـى الشــتات المنظَّ
الفلســطينيين فــي بلــدان إقامتهــم، بــل ينطبــق أيًضــا علــى الجمهــور األوســع 
مــن الفلســطينيين غيــر المنتميــن إـلـى منظمــات حركيــة أو مجتمعيــة ـفـي 
ــون لالســتجابة فــي أوقــات األزمــات ويحشــدون  الخــارج ولكــن ال يزالــون يَهبُّ

الموارد.

وختاًمــا، نحــن نــدرك أن هــذه الدراســة، كونهــا األوـلـى مــن نوعهــا، لــم يكــن 
الســلك  تاريــخ  إلنصــاف  الالزمــة  البحــوث  كل  تســتوعب  أن  بوســعها 
 - نفســه  الوقــت  ـفـي  بــه  والمحتفــى   - والشــائك  الممتــد  الدبلوماســي 
باقتــراح  التقريــر  هــذا  ختمنــا  وقــد  الفلســطيني.  الشــتات  مــع  وانخراطــه 
مجــاالت لالســتزادة ـفـي البحــث لِمــن أراد مــن الفلســطينيين والمؤمنيــن 

بالعدالة للشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة األخرى.
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توصيات لفلسطيني الشتات 

ـفـي 	  المبــادرة  مســؤوليَة  وأفــراًدا،  مجموعــاٍت  الشــتات،  يتحمــل 
االنخــراط مــع بعثــات منظمــة التحريــر الفلســطينية وإيصــال آرائهــم 
الجهــود  تقــوض  محــددة  لسياســاٍت  ورفضهــم  وتوقعاتهــم، 
إـلـى تحقيــق الحريــة والعدالــة. فقــد أظهــرت  الفلســطينية الراميــة 
هــذه الدراســة أن فلســطينيي الشــتات، بمــن فيهــم األشــد انتقــاًدا 
المبــادرات  ـفـي  يشــاركون  الوطنيــة،  التحرير/الســلطة  لمنظمــة 
المخططــة والمنفــذة جيــًدا مثــل مســعى إقامــة الدولــة. إن تطويــر 
عالقــٍة منتظمــة بيــن مجتمــع الشــتات والبعثــة المعنيــة ضــروري 
كذلــك لضمــان صــوت الشــتات ـفـي الجهــود المبذولــة إلعــادة بنــاء 
الحاضــر  الوقــت  ـفـي  كانــت هنــاك  الفلســطينية، وإْن  المؤسســات 
مقيــدات تحــدُّ مــا يمكــن إنجــازه نظــًرا لغيــاب اإلصالحــات الهيكليــة 
بديمقراطيــة  تســمح  التــي  الوطنيــة  والســلطة  التحريــر  لمنظمــة 

تشاركية حقيقية.
ينبغــي لممثـلـي الشــتات والفلســطينيين الناشــطين ـفـي منظمــات 	 

يســاعدوا  أن  المضيفــة  بلدانهــم  ـفـي  المختلفــة  المدـنـي  المجتمــع 
ممثلــي منظمــة التحريــر، قــدَر المســتطاع وبالتنســيق مــع المجتمــع 
المدـنـي داخــل فلســطين، ـفـي التصــدي للتحديــات األساســية التــي 

تواجههم، فبوسعم مثاًل: 
عقــد المنتديــات لمناقشــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني وُطــرق 	 

التعبير عنه؛ 
يتعــذر 	  نحــو  عـلـى  الفصائــل  بيــن  التقــارب  تيســير  ـفـي  المســاعدة 

داخل األرض الفلسطينية المحتلة؛ 
الوطنــي 	  المجلــس  يتبناهــا  التــي  السياســات  بتنفيــذ  المطالبــة 

الــذي  إســرائيل  مــع  األمنــي  التنســيق  إنهــاء  مثــل  الفلســطيني، 
يرسخ االحتالل وأجندة الضم؛ 

اإلســهام فــي التصــدي للحملــة اإلســرائيلية الهادفــة إلــى الخلــط بيــن 	 
وبيــن  للحقــوق  األخــرى  واالنتهــاكات  والحصــار  االحتــالل  انتقــاد 

معاداة السامية.
ينبغــي لممثلــي الشــتات أن يطالبــوا اللجنــَة التنفيذيــة فــي منظمــة 	 

الشــتات  شــكاوى  عـلـى  للــرد  مظالــم  أميــن  بتعييــن  التحريــر 
وشــواغلهم وذلــك إلتاحــة المجــال إليصــال المالحظــات وإبــداء اآلراء 

بخصوص المكتب التمثيلي التابع لمنظمة التحرير. 
ينبغــي لمنظمــات الشــتات أن توـلـي األولويــة لتثقيــف المجتمــع 	 

الجــدد،  والقــادة  الشــباب  ســيما  وال  ألعضائهــا،  الفرصــة  إلتاحــة 
لالرتبــاط مــن جديــد بتاريــخ منظمــة التحريــر والتاريــخ السياســي 
األوســع، وتقديــر إنجازاتهــا، وفهــم التحديــات الداخليــة والخارجيــة 
التــي تواجههــا. يوفــر مركــُز األبحــاث الفلســطيني، مســتودُع أبحــاث 
منظمــة التحريــر الــذي اســتأنف عملــه مؤخــًرا، مصــدًرا زاخــًرا بالمــواد 
األرشــيفية والدراســات والمــوارد الســمعية والبصريــة لدعــم مثــل 
هــذا المســعى. وُيعــد معهــد الدراســات الفلســطينية مــورًدا ثريًــا 
المــوارد األخــرى  الكثيــر مــن  أيًضــا. وهنــاك بالطبــع  المــواد  بتلــك 
المتاحــة، بمــا فيهــا هــذا الســرد التاريخــي لبدايــات منظمــة التحريــر 
والوثائــق  المقابــالت  مــن  وُجمــع  كســفورد  أ أعدتــه جامعــة  الــذي 

الشخصية.

توصيات لمنظمة التحرير الفلسطينية

يجــب عـلـى منظمــة التحريــر الفلســطينية أن تقــود مبــادرًة إلعــادة 	 
متجــددة،  رؤيــة  إـلـى  حاجــةٌ  فهنــاك  الوطنــي.  المشــروع  ـفـي  النظــر 
الحقــوق  لتأميــن  الجاديــن،  واالنخــراط  بالتخطيــط  مدعومــة 
تعتــرض  التــي  التحديــات  مواجهــة  ـفـي  واإلســهام  الفلســطينية 
اإلســرائيلية  التطبيــع  حملــة  مثــل  وحركتهــم،  الفلســطينيين 

والتداعيات الصحية واالقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.
يجــب عـلـى المجلــس المركــزي أن يراجــع غايــاِت الســلطة الوطنيــة 	 

الفلســطينية ووظائَفهــا، بمــا ـفـي ذلــك عالقتهــا بالدائــرة السياســية 
الســلك  عـلـى  ســلطتها  تؤكــَد  أن  ينبغــي  التــي  التحريــر  لمنظمــة 
الدبلوماســي. وينبغــي للمجلــس أيًضــا أن يعيــد النظــر ـفـي تقســيم 
مــن  للحــد  المختلفــة  التحريــر  منظمــة  دوائــر  بيــن  المســؤوليات 
تداخلهــا، وأن يراعــي فــي مراجعتــه تلــك تقييــم تأثيــرات تقديــِم إقامــة 
الدولــة علــى النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحريــر وعمــل بعثــات 

منظمة التحرير حول العالم.
التنظيــم 	  دائــرة  قــدرات  بنــاء  ُتعيــد  أن  التحريــر  لمنظمــة  ينبغــي 

الشــعبي التابعــة لهــا والتــي كانــت ذات يــوٍم ُتســهم فــي ربط الشــتات 
اســتراتيجيات  تســتحدَث  أن  للدائــرة  وينبغــي  المنظمــة.  بأعمــال 
لالنخــراط والعمــل مــع الشــتات عـلـى نحــو أفضــل بمــا يتماشــى 

دة. واألهداف واالستراتيجيات الوطنية المجدَّ
ينبغــي للجنــة التنفيذيــة التابعــة لمنظمــة التحريــر أن تســتحدَث 	 

لتمكيــن  الالزمــة  الصالحيــات  وتمنحــه  المظالــم  أميــن  منصــَب 
الشتات من اإلبالغ عن المسائل المتعلقة بعمل البعثات. 

وإلــى أن ُيعــاد تفعيــل الدائــرة السياســية حتــى تتولــى دورهــا فــي إدارة 	 
الســلك الدبلوماســي إدارًة مباشــرة، يجب أن تكون وزارة الخارجية 
كثــر األشــخاص كفــاءًة وتأهياًل في المســتويات  حريصــًة علــى تعييــن أ

كافة بموجب عملية شفافة. 
الحــوار 	  دعــم  ـفـي  جهودهــا  تضاعــَف  أن  التحريــر  لمنظمــة  ينبغــي 

والقواعــد  السياســية  الفصائــل  لجميــع  يســمح  الــذي  الوطنــي 
الشــعبية، ومــن ضمنهــا الشــتات، بتطويــر عمليــٍة الختيــار مجلــس 
وطنــي ُممثــل علــى أســاس معاييــر شــفافة ومتفــق عليهــا، وتعزيــز 

د. بناء التوافق على مشروع وطني ُمجدَّ

مجاالت لالستزادة في البحث

وضــع مخطــط يبيــن الواقــع المعقــد للشــتات بحســب بلــدان إقامتهــم، 	 
وفئاتهــم العمريــة، ومهنهــم، ومحــددات أخــرى، حيــث إّن مــن شــأن ذلــك 
مجموعــات  مــع  العمــل  ـفـي  الدبلوماســي  الســلك  انخــراط  يدعــَم  أن 

محددة. 
دور الطــالب فــي الشــتات فــي الماضــي والحاضــر، بمــا فــي ذلــك دور االتحــاد 	 

العام لطلبة فلسطين والعالقة بالسلك الدبلوماسي.  
الوطنــي 	  والمجلــس  التحريــر  منظمــة  إـلـى  حمــاس  انضمــام  تأثيــر 

الفلســطيني فــي ضــوء قوتهــا وتحالفاتهــا. إلــى أي مــدى ســيغير انضماُمها 
طابَع منظمة التحرير والسلك الدبلوماسي؟

http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk
http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk
http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk
http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk
http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk
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اعُتمدت في إعداد هذه الدراسِة المنهجيُة الملخصُة أدناه:

بدايــة أ.  ـفـي  المفاهيميــة  المذكــرة  ُوضعــت  المفاهيميــة:  المذكــرة 
االستشــارية.  واللجنــة  الفريــق  تشــكُّل  مــع  حــت  ونُقِّ المشــروع، 
الدراســُة،  عليهــا  تقــوُم  التــي  واألهــداَف  الفرضيــَة  ــح  توضِّ وهــي 
والمســائَل التــي ســتتناولها، والنهــَج الــذي ســتعتمده، واألنشــطَة 

البحثية والجدوَل الزمني، وطريقَة إدارة العملية.

والفريــُق ب.  اللجنــُة  ضّمــت  البحــث:  وفريــق  الخبــراء  لجنــة  اختيــار 
أعضــاَء ســابقين فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ومحلليــن مــن 

الشبكة.

القوانيــن ت.  عـلـى  األدبيــات  اســتعراض  ركّــز  األدبيــات:  اســتعراض 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  حــول  والدراســات  والمراســيم 
والمــواد المتاحــة فــي وزارة الخارجيــة وفــي أرشــيف منظمــة التحريــر 

ولدى المستجيبين.

اختيــار األحــداث الرئيســية: قــرَّر فريــق البحــث التركيــَز علــى ثالثــة ث. 
أحــداث محــددة وقعــت ـفـي العقــد الماضــي للوقــوف عـلـى مــدى 
انخــراط الشــتات فــي العمــل مــع البعثــات. وبعد نقاش مســتفيض 
وقــع االختيــار علــى األحــداث التاليــة: مســعى إقامــة دولــة فــي عامي 
2011 و2012؛ وقــرار الرئيــس ترامــب بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى 
القــدس ســنة 2017؛ وانتخابــات المجلــس الوطنــي الفلســطيني 
بيــن عامــي 2010  زمنًيــا  الدراســة  تأطــرت  لعــام 2018. وبذلــك 

و2018.

مــن ج.  مجموعــة  عـلـى  بنــاًء  البعثــات  اختيــرت  البعثــات:  اختيــار 
المعاييــر شــملت تأثيــر دولــة االبتعــاث فــي الشــؤون الفلســطينية 

وموقعهــا  الفلســطينيين؛  حقــوق  إزاء  وموقفهــا  والعالميــة؛ 
اإلقليمــي؛ وحجــم الجاليــة الفلســطينية القاطنــة فيهــا؛ ونــوع البعثة 
الفلســطينية فيهــا )ســفارة، مكتــب تمثيــل، وفــد عــام(، وعالقتهــا 
باألحــداث الثالثــة المختــارة للدراســة. واعتمــَد االختيــار أيًضــا علــى 
قدرتنــا علــى تحديــد أفــراد مــن الشــتات ومجموعــات التضامــن فــي 
البرازيــل  التاليــة:  الــدول  النهائيــة  القائمــة  البلــدان. ضمــت  تلــك 
)ســفارة(،  الهنــد  )بعثــة(،  ألمانيــا  )ســفارة(،  تشــيلي  )ســفارة(، 
األردن )ســفارة(، الواليــات المتحــدة )بعثــة أغلقــت فــي عــام 2018(، 
باإلضافــة إـلـى مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية لــدى األمــم 

المتحدة في نيويورك )بعثة( واالتحاد األوروبي )وفد(.

اختيــار أفــراد مــن الشــتات ومجموعــات التضامــن: اختيــر األفــراد ح. 
مــن الشــتات الفلســطيني بنــاًء علــى مكانتهــم داخــل مجتمعاتهــم، 
الشــؤون  عـلـى  باطالعهــم  معروفيــن  ناشــطين  بصفتهــم 
الفلســطينية فــي بلــد إقامتهــم وداخــل فلســطين، وممــن ُيرجَّــح أن 
واختيــر  المحليــة.  الفلســطينية  البعثــة  مــع  تجربــةٌ  لهــم  تكــون 
ممثلــو منظمــات التضامــن مــن مجموعــات وتحالفــات قائمــة ال 

تنتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي في البلدان الثمانية. 

بروتوكــول شــبه منظــم إلجــراء المقابــالت: جــرى تطويــر بروتوكــول خ. 
مفصــل إلجــراء المقابــالت، وُطمئــن كل َمــن ُدعــي إـلـى المقابلــة 
بشــأن الســرية التامــة، وأن أســماَءهم وانتماءاتهــم ســوف ُتذكــر فــي 
ملحــق إْن لــم يكــن لديهــم اعتــراض، ولكــن دون ذكــر التســميات 
عنــد االقتبــاس. وكان هنــاك عــددٌ مــن المقابَليــن الذيــن لــم يرغبــوا 

في إدراج أسمائهم مطلًقا، واحترم الفريُق تلك الرغبة. 

 

ملحق 1: 
معالجة أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية
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كثــر مــن هــذه المجموعــات: الســلك الدبلوماســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية  فيمــا يلــي أســماء المقابَليــن، والذيــن ينتمــون إلــى واحــدة أو أ
بيــن  التداخــل  بســبب  المدـنـي.  المجتمــع  منظمــات  و/أو  الفلســطيني،  والشــتات  المنظمــة،  إـلـى مستشــارو  باإلضافــة  والمتقاعــد(  )الحاـلـي 
المجموعــات، تــم إدراجهــم مــن قبــل الشــتات الفلســطيني وكذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي والســلك الدبلوماســي والمستشــارين. فّضــل 

عشرة أشخاص آخرين عدم ذكر أسمائهم في القائمة.

ملحق 2: 
قائمة المقابالت 

الشتات الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني

سيســيليا بايــزا – باحثــة ومعلمــة فــي جامعــة Sciences-Po )معهــد 	 
الدراسات السياسية( في باريس

حنــا حنانيــا – طبيــب أســنان عائـلـي وناشــط مجتمعــي ـفـي واليــة 	 
فرجينيا 

جميل هالل – عالم اجتماع ومحلل وناشط	 
انيتــا جرســكا – منســقة التنســيق األوروبــي للجــان والجمعيــات مــن 	 

أجل فلسطين
دييغــو خميــس – محامــي واألميــن العــام للنــادي الفلســطيني فــي 	 

الشيلي 
مارتين كونكني – مدير مشروع الشرق األوسط األوروبي	 
يوســف منّيــر – ناشــط وكاتــب ومحلــل سياســي مقيــم فــي الواليــات 	 

المتحدة 
ألمريــكا 	  الفلســطيني  لالتحــاد  مشــارك  مؤســس   – صافيــة  حنــا 

الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي “COPLAC” وعضــو ســابق ـفـي 
المجلس المركزي للمجلس الوطني الفلسطيني

ناهد سمور – محامية وعالمة في الدراسات اإلسالمية 	 
لألمــم 	  الميثوديــة  بإتحــاد  االرتبــاط  مســؤول   – وايلدمــان  ديفيــد 

المحتدة والشرق األوسط 

)الحالييــن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  دبلوماســيي 
والمتقاعدين( ومستشارو المنظمة

خارجيــة 	  وزيــر  عرفــات،  ياســر  مؤسســة  رئيــس   – القــدوة  ناصــر 
السلطة الفلسطينية األسبق

حنــان عشــراوي – عضــوة ســابقة ـفـي اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 	 
كاديمية وناشطة التحرير الفلسطينية، أ

حسن بلعاوي – دبلوماسي فلسطيني	 
التحريــر 	  لمنظمــة  ســابقة  قانونيــة  مستشــارة   – بطــو  ديانــا 

الفلسطينية
نــزار فرســخ – دبلوماســي ســابق وعضــو ســابق فــي فريــق التفــاوض 	 

الفلسطيني
سارة الحسيني – مستشار سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية	 
يــارا جالجــل – باحثــة قانونيــة رئيســية ومستشــارة قانونيــة ســابقة 	 

لوزارة الخارجية الفلسطينية 
السفير رياض منصور – بعثة دولة فلسطين لدى األمم المتحدة	 
عفيف صافية – دبلوماسي فلسطيني متقاعد	 
نبيل شعث - مستشار الشؤون الخارجية لرئيس فلسطين	 
ليلى شهيد – دبلوماسية سابقة	 
الســفير حســام زملــط – رئيــس البعثــة الفلســطينية ـفـي المملكــة 	 

المتحدة

http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
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يوضــح الجــدول أدنــاه تداخــل المســؤوليات عــن العالقــات الخارجيــة 
وشــؤون المغتربيــن / الالجئيــن بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وفيمــا بيــن الدوائــر المختلفــة داخــل 
المنظمــة  تطــور  مــن  المختلفــة  المراحــل  مــّر  عـلـى  التحريــر  منظمــة 
والســلطة. يتضمــن الجــدول مفوضيــة العالقــات الدوليــة لحركــة فتــح 
نـًـا فــي منظمــة التحريــر أو الســلطة الوطنيــة، وإنمــا  رغــم أنهــا ليســت مكوِّ
لدورهــا البــارز علــى الصعيــد الدبلوماســي والــذي تداَخــَل أحيانـًـا مع دور 
منظمــة التحريــر بقيــادة فتــح. وال يتضمــن الجــدول اللجــان الخاصــة 

المختلفــة التــي أُنشــئت بشــكل منَتظــم للتعامــل مــع مواقــف طارئــة 
وحمــالت دبلوماســية، كتلــك المنفــذة فــي إطــار مســعى منظمــة التحرير 
لالنضمــام إـلـى األمــم المتحــدة. استشــرنا لغــرض إعــداد هــذا الجــدول 
العديــَد مــن األعضــاء والمســؤولين الســابقين والحالييــن ـفـي منظمــة 
معرفــة  عــدم  أو  الــردود،  بعــض  ـفـي  تضاربًــا  ولمســنا  التحريــر. 
بالمعلومــات. وفــي تلــك الحــاالت، تــم تظليــل المعلومــات المفقــودة أو 

غير المؤكدة.

ملحق 3: 
توزيع المسؤوليات المؤسسية عن العالقات الخارجية 

فاروق القدومي
)1973-1983(

يوسف النجار
 )1973-1974(

محمود عباس
)1977-1998(

محمود عباس58
)1994-2004(

نبيل شعث
)1994-2005(

ياسر عبد ربه
)1973-2009(

أحمد اليماني
)1983-1984(

زكريا األغا
)2007-2018(

تيسير خالد
)1991-2018( 

روحي فتوح
)2019(

نبيل شعث
)2018(

أحمد أبو هولي
)حتى تاريخه-2018(

جمال الصوراني
)1984-1987(

حنان عشراوي63
)2009-2021(

ناصر القدوة
)2005-2006(

زياد أبو عمرو
)2007(

محمود الزهار61
)2006(

رياض المالكي
)حتى تاريخه-2007(

صائب عريقات59
)2004-2020(

زكريا اآلغا
)1998-2004(

غسان الشكعة
)2004-2008(

زياد أبو عمرو
)حتى تاريخه-2018(

فاروق القدومي
)1974-2005(

محمود عباس
)حتى تاريخه-2007(

 مفوضية العالقات الدولية
التابعة لحركة فتح

 الدائرة السياسية التابعة
لمنظمة التحرير56

 دائرة العالقات الدولية
التابعة لمنظمة التحرير57

 دائرة شؤون المفاوضات
التابعة لمنظمة التحرير

 وزارة الخارجية والمغتربين
التابعة للسلطة الوطنية 60

 دائرة شؤون الالجئين
التابعة لمنظمة التحرير

 دائرة شؤون المغتربين
التابعة لمنظمة التحرير

 دائرة الدبلوماسية والسياسات
العامة التابعة لمنظمة التحرير62

عبد هللا األفرنجي
)2007(

نبيل شعث
)2009-2017( 

روحي فتوح
)2016(

الدائرة السياسية مسؤولة عن العالقات الدولية والدبلوماسية في منظمة التحرير الفلسطينية. . 56
أعيدت تسمية دائرة العالقات القومية والدولية سنة 2008 لتصبح دائرة العالقات الدولية. . 57
ًرا . 58 في 1993 و1994، وقبل استحداث المنصب الرسمي لدائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، ترأَس أحمد قريع )أبو عالء( فريًقا ُمصغَّ

للتفاوض على اتفاقات أوسلو.
تولى صائب عريقات المنصب في 2004 ووافته المنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.. 59
ُسميِّت وزارُة الشؤون الخارجية آنذاك وزارَة التخطيط والتعاون الدولي لتفادي مخالفة اتفاقات أوسلو.. 60
تولى محمود الزهار منصب وزير الخارجية لمدة ثالثة أشهر في حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية عقب االنتخابات التشريعية لسنة 2006.. 61
أعيدت تسمية دائرة الثقافة واإلعالم في 2018 عقب انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لتصبح دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.. 62
استقالت حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية في 2021.. 63
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