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يصدر هذا الكتاب ضمن اتفاقية تعاون مع مؤسسة هينرش ُبل  -أملانيا
تصميم وتنفيذ مؤسسة ناديـ ــا للطباعة والنشر واإلعالن والتوزيع
رام اللـه  -هاتف 02 - 296 0919
ما يرد في هذا الكتاب من آراء وأفكار يعبر عن وجهة نظر املؤلف وال يعكس
بالضرورة موقف مواطن ـ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.

هذه السلسلة
تهدف هذه السلسلة إلى التعريف بنتائج عدد من رسائل املاجستير
التي ُق ِّدمت في اجلامعات الفلسطينية لنيل درجة املاجستير ،وتتناول
موضوعات تعنى بها مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،
وبخاصة تلك الرسائل التي حصلت على منح في املسابقات السنوية التي
بدأتها املؤسسة منذ العام  ،1996والتي هي جزء من برنامجها.
كما تهدف ه ذه السلسلة إلى تشجيع نشر رسائل املاجستير ،أو بعض
منها ،وبخاصة تلك التي تسهم في إلقاء الضوء على ظواهر مجتمعية
محددة وتساعد في تفسيرها وتبيان أسبابها ،أو تشكل إسهاما ً جديدا ً
وإضافة نوعية في حقل من حقول العلوم االجتماعية ،وبخاصة تلك
املتعلقة بالتحول السياسي واالجتماعي واملؤسساتي والقانوني نحو
دمقرطة املجتمع الفلسطيني أو املجتمعات العربية ،ومقومات ذلك.
وتعرض مقترحات الرسائل التي تتقدم إلى املسابقة السنوية التي تعقدها
مواطن ،والتي يعلن عنها في الصحف احمللية ،إلى جلنة حتكيم تضم
باحثني ومختصني في مجال هذه املسابقات ،ليتم بعد ذلك اختيار عدد
محدد منها لغرض الدعم اجلزئي ،ومن ثم إمكانية نشرها بعد التحكيم.
وفي كل األحوال ،تبقى هذه الرسائل بعد نشرها إسهاما ً طالبيا ً في
مرحلة محددة من مسيرتهم العلمية ،حتى لو متيز بعضها مبوجب
املعايير املتعارف عليها لإلسهام العلمي في اجلامعات املرموقة.
الناشر

إهداء
إلى أسطورة التحدي وأسطورة العطاء  ...لك مني كل الوفاء  ...إلى أمي
احلبيبة.
إلى روح أبي التي تسكن أعماق النفس ،وتلهمني أن أكون األفضل.
إلى املصط َفيَني كبيرهما والصغير  ..وأخواتي قرة العني ومالذي
الدافئ.
إلى ُكل ّ َي اآلخر  ..والد ِطيبة ..إلى زوجي حسن.
إلى الفكرة التي أحمل ..
والعالم الذي أحب ..
وكل ما فيه ..
وكل من فيه ..
إلى كل املؤمنني بقوله تعالى “فإنك بأعيننا” ...
أهدي رسالتي هذه.

شكر وتقدير
الشكر كل الشكر ملعلمتي الفاضلة هيلغى باومغارتن؛ ألنها علمتني كيف
يكون البحث موضوعيا ً وعلمياً.
الفاضلي الدكتور روجر هيكوك،
والشكر موصول إلى أستا َذ َّي
نْ
والدكتور رائد بدر ،على مالحظاتهما القيّمة.
وشكري لإلنسان النبيل  ...الغائب احلاضر في بحثي هذا  ..ألنه غرس
روح “الكلمة” في تربة خصبة ،أو لعلها كذلك  ..الدكتور سمير عوض.
وأخيراً ،أشكر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات على تعاونه
الكرمي  ...وكل من استرقت بعضا ً من وقته إلجناح هذا البحث.
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مقدمة
لم يقف معنى الدبلوماسية العامة عند ذلك التعريف الذي ظهر ألول
مرة من قبل السفير األمريكي إدموند غوليون ( 1)Edmund Gullionفي
أواسط الستينيات من القرن املاضي أثناء احلرب الباردة ،فالدبلوماسية
العامة من وجهة نظره تتناول “تأثير املواقف العامة على تشكيل
السياسات اخلارجية وتنفيذها ،وتشمل أبعاد العالقات الدولية خلف
نطاق الدبلوماسية التقليدية ،وغرس األفكار من جانب احلكومات في
الرأي العام في بلدان أخرى ،والتفاعل مع املجموعات اخلاصة ذات
املصالح في بلد ما مع آخر ،واإلفصاح عن الشؤون اخلارجية وأثرها
على السياسة العامة ،والتواصل بني أولئك الذين تتجلى مهمتهم
بالتواصل من دبلوماسيني ومراسلني أجانب مع وسائل االتصاالت بني
الثقافات” (.)Cull, 2009
لقد تطور هذا املفهوم تطورا ً سريعا ً في بداية القرن احلادي والعشرين،
السيما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،لدرجة أن البعض
قسم هذا النوع من الدبلوماسية إلى تقليدية وحديثة؛ فالبروفيسور
ّ
إيتان غلبو ( )Eytan Gilboa, 2008يعتبر أن دور احلكومات قد تقلص
إلى حد كبير ليحل محله دور املؤسسات غير احلكومية واملنظمات
الدولية .فالدبلوماسية العامة اجلديدة تعني االتصاالت املباشرة مع
عامة الناس في مختلف الدول واملجتمعات ،بهدف التأثير على طريقة
تفكيرهم ،وبالتالي التأثير على حكوماتهم .كما أن تطور وسائل
االتصاالت ،السيما التكنولوجية منها ،أدت إلى مشاركة شرائح أكبر
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في هذه الدبلوماسية ،كما أدت أيضا ً إلى ضعف سيطرة احلكومة على
مجرياتها وآلية سيرها ،ما يستوجب وعيا ً أكبر أو تنازالً -إن شئت
القول -من قبل احلكومة لبعض املنظمات األهلية لتقوم بهذا الدور من
التواصل مع العامة.
وقد يقوم العديدون منا مبثل هذا الدور ،فيحملون على عاتقهم نقل
رسالة أو تصور للقصة الفلسطينية من وجهة النظر الفلسطينية .لكن
هذا ال يعد بحد ذاته عمالً منظما ً يسمى دبلوماسية عامة باملعنى السليم؛
فذلك النوع من الدبلوماسية بحاجة إلى تخطيط وترتيب وتفاهم بني
املؤسسات الرسمية واملنظمات غير الرسمية ووسائل اإلعالم؛ عليه أن
يكون مدروساً ،ومتسلسالً ،وعلمياً ،ومكمالً لبعضه البعض.
إن الدبلوماسية العامة أشبه ما تكون باألداة الثورية املفضلة في عصر
العوملة احلديث .والسياسات اإلستراتيجية للدبلوماسية العامة تتمثل
في خمسة قضايا أساسية يجب أن تطبق على التوالي حتى يحقق هذا
النوع من الدبلوماسية أهدافه ،وهي سياسة التوطيد (،)Consolidation
التي تعد األهم من بني السياسات األخرى .واالحتواء (،)Containment
وهو مصطلح أول ما عرف في فترة احلرب الباردة ،لكن ليس
بالضرورة أن يستخدم باملعنى نفسه في هذا املجال ،وإمنا املقصود هنا
احتواء أفكار اآلخرين ،السيما الدينية منها .واالختراق (،)Penetration
وهو محاولة الوصول إلى شريحة معينة مستهدفة ،وميكن ذلك من
خالل التبادل التعليمي والثقافي ،والبرامج اإلذاعية .وسياسة التوسع
( ،)Enlargementواملقصود بها التوسع في األفكار واالقتصاد وحتى في
اجلو السياسي والثقافي .ومن ثم سياسة التحول (،)Transformation
وهي األكثر طموحا ً من بني األخريات ( .)Henrikson, 2006وهنا على
الباحثة أن تتساءل :هل هذه اإلستراتيجيات صاحلة لالستخدام في أية
دولة مهما كان حجمها في الساحة الدولية ،أم أنها مفصلة خصيصا ً
للقوى العظمى ،السيما الواليات املتحدة األمريكية؟
يعتقد البعض أن الدبلوماسية العامة يجب أن تُرى كأداة بعيدة املدى،

مق ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وليس فقط في حالة النجاحات وقت األزمات (،)Tiedeman, 2005
وهذا بحد ذاته يشكل حتديا ً للدبلوماسية العامة في الدول املتوسطة
والصغيرة؛ “فالقوى العظمى ستكون موضوع النقاش واجلدال [في
أواسط العالم وفي وسائل اإلعالم] مهما فعلت  ...إال إذا حدثت كارثة
أو فضيحة في الدول الصغيرة” ( .)Batora, 2005والدول الصغيرة
ال تستطيع فرض رؤيتها على غيرها من الدول ،لكنها تستطيع عرض
نصائح مفيدة وإبداع حلول في أماكن عجزت جهود الغير عن إبداعها.
ويتأتى ذلك من خالل التعاون بني مؤسساتها غير احلكومية واملجتمع
املدني بشكل مباشر ( .)Melissen, 2005هذا فيما يتعلق بالدول كاملة
السيادة في معيار السياسات الدولية ،أما نحن كفلسطينيني ،فإننا في
طور التحرير ومشروع قيام الدولة .لذلك ،ومن هذا املنطلق ،وجب على
الباحثة دراسة الدبلوماسية العامة الفلسطينية مبعايير خاصة ،أقرب ما
تكون للتعريف احلقيقي لهذه الدبلوماسية ،ومراعية في الوقت نفسه
تلك الظروف اخلاصة التي متر بها القضية الفلسطينية.
في العقد املنصرم من القرن احلادي والعشرين ،مر على الفلسطينيني
الكثير من التغيرات السريعة التي تركت آثارها ماثلة إلى اللحظة .من هذه
األحداث ما أثر على سير القضية الفلسطينية .ولم تكن هذه األحداث داخلية
فحسب ،بل إن أخطرها على اإلطالق لم تكن للفلسطينيني يد فيه؛ أال وهو
أحداث احلادي عشر من سبتمبر/أيلول .وهنا ينقسم علماء السياسة بني
نظرة إيجابية وأخرى سلبية حول دور هذه األحداث .وما يعنينا في هذا
املوقف هو أثر تلك التغيرات على الدبلوماسية العامة الفلسطينية.
وفي العقد املنصرم أيضاً ،ظهر شريك جديد في العملية الدميقراطية
على الساحة الفلسطينية .فوز حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” في
االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية كان له ردود أفعال كبيرة
ومتباينة أثرت بشكل ال ميكن إنكاره على الساحة الفلسطينية الداخلية
واخلارجية على حد سواء .فهل أثرت رؤيتها للصراع مع االحتالل على
سير الدبلوماسية العامة الفلسطينية؟
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يعتقد جان ميليشن ( )ibid, 2005أن الدبلوماسية العامة ذات وجهني
في الوقت نفسه؛ داخلي وآخر خارجي .فإحساس املواطنني بهويتهم
القومية ،وشعورهم جتاه بلدهم ،يساعدان على تشكيل صورة لها في
اخلارج .والباحثة في هذا املجال حتاول معرفة مدى تأثير االنقسام
الفلسطيني على الدبلوماسية العامة ،فالفلسطينيون -أ َّيا ً كان انتماؤهم-
يرسمون صورة للوطن املنشود ،لكن التعبير قد يختلف حسب قناعات
أصحاب القرار في الساحة الفلسطينية.
في سبيل الوصول إلى إجابات عن هذه األسئلة وغيرها ،فإن الباحثة
ستقوم بتقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول؛ تتناول في الفصل األول اإلطار
النظري ،مبا في ذلك إشكالية البحث األساسية ،والفرضيات ،واملنهجية
املتبعة ،للوصول إلى اإلجابات املرجوة ،ونظريات الدبلوماسية العامة
اجلديدة .أما في الفصل الثاني ،فستقوم بتعريف الدبلوماسية العامة
وأهدافها وأهميتها للفلسطينيني بحكم ظروفهم اخلاصة ،ومؤشرات
بدء الفلسطينيني باستخدام هذا النوع من الدبلوماسية .وستحمل هذه
النقاط أو التساؤالت بني طياتها دراسة مقارنة للوضع اإلسرائيلي
والدبلوماسية العامة للكيان ،في محاولة لتمييز نقاط القوة من نقاط
الضعف عند اجلانبني .أما في الفصل الثالث ،وهو الفصل التطبيقي،
فستقوم الباحثة باستعراض مناذج ملؤسسات ومنظمات أهلية ساهمت
في الدبلوماسية العامة الفلسطينية ،من خالل قضايا محددة تتمثل في
حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات ،وفتوى محكمة العدل الدولية حول
اجلدار الفاصل ،وحصار غزة ،وتقرير غولدستون ،في محاولة لرصد
التغير في الدبلوماسية العامة الفلسطينية قبل االنتخابات التشريعية
الفلسطينية الثانية وبعدها ،وصوالً إلى احلرب األخيرة على غزة.

توطئة
العديد من الباحثني والدارسني ال يلجأون إلى تأصيل نظرية خاصة
بالدبلوماسية العامة ،معتبرينها مشابهة للعالقات العامة (Public
 )Relationsوللدعاية ،أو ما يسمى البروباجاندا ( .)Propagandaوفي
دراسته الفريدة التي حتمل عنوان :البحث عن نظرية للدبلوماسية
العامة (،)2008( )Searching for a Theory of Public Diplomacy
يفيد البروفيسور إيتان غلبو بأن العمل على إيجاد نظرية للدبلوماسية
العامة يبدأ من خالل حتليل تطور املفهوم والنماذج اخلاصة بهذا
النوع من الدبلوماسية .ويشير غلبو إلى املساهمات في حتليل هذه
الظاهرة من مختلف العلوم واحلقول االجتماعية ،ومن أهمها مساهمة
علم العالقات الدولية ( )International Relationsفيما يسمى بالقوة
الناعمة ( ،)Soft Powerوعلم االتصاالت ( )Communicationبالربط
بني اإلعالم والرأي العام ،وعلم العالقات العامة ( )PRمن خالل نظرية
تعزيز الصورة والسمعة ،وعلم الترويج ( ،)Brandingمن خالل الترويج
“لألمم واألماكن”.
يعد جوزيف ناي ( )Joseph Nyeأول وأبرز من حتدث عن القوة الناعمة،
ويكاد ال ينافسه أحد في هذا املجال .ويعتقد ناي أن هناك ثالث طرق
لتحصل الدولة على ما تريد في السياسات الدولية؛ التهديد ،واإلغراء،
والتعاون .وميثل الوضعان األَولَيان القوة التقليدية ،بينما ميثل الوضع
الثالث القوة الناعمة.

16

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة

نوع القوة

السلوك

القوة الناعمة

اجلذب والتعاون

أمثلة

املصادر
التواصل وتبادل
اخلبرات

القوة التقليدية التهديد أو اإلغراء

الكاريزما واإلقناع

أدوات التهديد أو
املكافآت

اجلدول ميثل الفرق بني القوة التقليدية والقوة الناعمة ).(Nye, 2006

احلروب أو الترقيات
والتعويضات

من هذا املنطلق ،تعد الدبلوماسية العامة جزءا ً من القوة الناعمة ،مبعناها
التطبيقي؛ فالقوة الناعمة تعريف غير ملموس إذا لم يترجم إلى أدوات
على أرض الواقع .وهذه األدوات بحاجة إلى تنظير مستقل ،وهو ما لم
يفعله نَاي ،على األقل فيما يتعلق بالدبلوماسية العامة.
تأثيرات
اإلعالم

إدارة األعمال
التجارية

ترويج
العالقات العامة

الرأي العام

اخلطابة

التاريخ

استراتيجية
دبلوماسية
العالقات
العامة

الدبلوماسية
العامة

العلوم
السياسية

الدرااسة
الثقافية

علم احلاسوب

علم االجتماع
التكنولوجيا

علم النفس

مساهمات من تخصصات متعددة في الدبلوماسية العامة (.)Gilboa, 2008

ت ــوطئ ـ ـ ـ ـ ــة
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ونظرا ً للنقص الشديد في الدراسات التي تتحدث عن الدبلوماسية العامة
الفلسطينية على الرغم من أهمية هذا املوضوع ،فهذا يحتم على الباحثني
والدارسني الفلسطينيني أن يبادروا إلى اإلجابة عن كثير من التساؤالت
املهمة حول هذا احلقل اجلديد من العلوم ،واختبار النظريات األساسية التي
يقوم عليها .ومن هذا املنطلق ،فقد حددت الباحثة وجهتها في هذه الدراسة
من خالل طرح مجموعة من التساؤالت تزيل اإلبهام عن دور الدبلوماسية
العامة الفلسطينية بني قريناتها من أنواع الدبلوماسية األخرى .وهذا ما
حتاول الباحثة في هذه الدراسة تناوله بكل جدية وموضوعية ،على
أمل الوصول إلى تصور ملا هو قائم حاليا ً من الدبلوماسية العامة
الفلسطينية ،وما يجب أن يكون عليه الوضع لتحقيق األهداف القصوى
التي يستطيع هذا النوع من الدبلوماسية حتقيقها.
وملعرفة ذلك ،فإن الباحثة حتاول تناول املوضوع من محاور عدة ،من
خالل معرفة أسباب جناح السياسة اخلارجية اإلسرائيلية وترنح مثيلتها
الفلسطينية ،وواجب الفلسطينيني لتغيير هذه احلالة ،ومن ثم التطرق
إلى تعريف الدبلوماسية العامة ،وكيف تشكل عامالً أساسيا ً إلنتشال
السياسة اخلارجية الفلسطينية من مأزقها ،ما يدفعنا إلى التساؤل عن
مدى وعي الفلسطينيني لهذا املصطلح ،ومؤشرات بدء استخدامهم له في
هذه الفترة التي تقوم عليها الدراسة ،وباملقابل تتساءل الباحثة أيضا ً عن
دعم املؤسسات احلكومية واملنظمات األهلية الفلسطينية للدبلوماسية
العامة بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،ودور هذه الدبلوماسية العامة
في تفعيل قضايا مصيرية في العقد املنصرم.
إن الدبلوماسية العامة الفلسطينية قد تابعت تطورها في فترة ما بعد
االنتخابات التشريعية الثانية العام  ،2006إال أن بعض العوامل قد عملت
على اإلبطاء من عجلة تطورها؛ أهمها تداخل وتعارض الرؤى والصالحيات
بني السلطة ومنظمة التحرير والهيئات غير احلكومية ،وما تال ذلك من
انقسام الصف الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،وعدم وجود
إستراتيجية محكمة لتفعيل الدبلوماسية العامة كأولوية فلسطينية .لكن
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هناك تغير إيجابي وليد في األداء احلكومي الرسمي للدبلوماسية العامة،
بينما هناك جناحات على نطاق أوسع نوعا ً ما للمنظمات األهلية -السيما
تلك التي في خارج األراضي الفلسطينية -في هذا الصدد .يالحظ املتتبع
للدبلوماسية العامة عدم وجود تنسيق فاعل ومنظم بني املؤسسات
احلكومية واملنظمات األهلية في نشر رؤية الفلسطيني لقضيته ،ما يعد
سببا ً آخر في بطء تطور الدبلوماسية العامة.
نظرا ً لقلة الدراسات املتناولة في هذا املجال ،فإن عمل الباحثة توزع
على أكثر من مسار؛ حيث اقتضت اإلجابة عن بعض األسئلة التي
متثل إشكاالت البحث التحليل السياسي للدبلوماسية الفلسطينية؛
فقد استخدمت الباحثة املنهج الكيفي لتتبع الدراسات التي تتحدث عن
الدبلوماسية العامة من الناحية النظرية ،وعن بعض النماذج التطبيقية
لدول حتترف هذا النوع من الدبلوماسية ،السيما الواليات املتحدة
األمريكية وأملانيا .ثم بعد ذلك عمدت الباحثة إلى العمل امليداني ،وذلك
من خالل لقاءات مع السياسيني والدبلوماسيني الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،الذين استطاعوا أن يرفدوا البحث مبعلومات
ليست موجودة في بطون الدراسات السابقة حول الدبلوماسية
العامة الناشئة .وقد جلأت الباحثة أيضا ً إلى التحليل املقارن لبعض
القضايا بني الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية والفلسطينية؛ حيث قامت
الباحثة من خالل هذه املقارنة باستنباط بعض األسئلة التي أفادتها في
صياغة استبانات مت توزيعها على مختلف املؤسسات الرسمية املعنية
بالدبلوماسية العامة من منظمة التحرير ورئاسة الوزراء ،ووزارة
اخلارجية ،واملجلس التشريعي ،وبعض املؤسسات واملنظمات األهلية
الفاعلة في مجال العالقات اخلارجية الفلسطينية .وأخيراً ،حتى تتمكن
الباحثة من إختبار النظرية على أرض الواقع ،فقد قامت بدراسة احلالة
لبعض القضايا التي كان ينبغي توظيف الدبلوماسية العامة فيها ،أو مت
توظيفها فعلياً ،وجتلت هذه القضايا بحصار الرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات ،وفتوى محكمة العدل الدولية حول اجلدار الفاصل،
وحصار غزة ،وتقرير غولدستون حول احلرب األخيرة على غزة.

الفصل األول
نحو تأطير للدبلوماسية العامة الفلسطينية

الفصل األول
نحو تأطير للدبلوماسية العامة الفلسطينية
“في عالم القوى التقليدية كانت السياسة النموذجية تدور حول من ستفوز
جتارته أو جيوشه ،وفي عصر املعلومات اليوم ،فإن السياسة تدور أيضا ً
حول “قصة” من ستفوز”.
Nye, Joseph

ما هي الدبلوماسية العامة اجلديدة؟ وكيف تشكل عام ًال أساسي ًا
النتشال السياسة اخلارجية الفلسطينية من مأزقها؟
إن كل دراسة علمية متينة يجب أن تبدأ بتعريف جامع مانع للمصطلح
الذي تود البحث فيه .واملصطلح في هذه الدراسة مت تعريفه بطرق عدة
ومن أكثر من عالم في هذا املجال ،إال أن البعض يعتقد وجود نقص في
كل من هذه التعريفات ،نظرا ً لكونها تعود إلى تعريف الدبلوماسية العامة
التي ظهرت في الواليات املتحدة األمريكية فترة احلرب الباردة .غير أن
العالم قد جتاوز هذه الفترة ودخل عصرا ً جديدا ً بحاجة إلى تطور املفهوم،
كما تطور سابقا ً ليضم كافة العناصر الفاعلة في الدبلوماسية العامة.
يع ّرف بول شارب الدبلوماسية العامة بأنها “العملية املباشرة التي يتم من
خاللها التواصل مع الشعب في بلد ما بهدف إقناعه بتطوير الفوائد املشتركة،
ونشر القيم املتمثلة بها” ( .)Melissen, 2005وكما نالحظ في هذا التعريف
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فإنه مبني على أحد األهداف التقليدية للدبلوماسية العامة وليس جميع
أهدافها ،كما أنه يخلو من التعريف باجلهة املشرفة على هذه الدبلوماسية.
أما هانس تاتش ،فيعرفها بأنها “عملية تواصل احلكومة مع الشعوب
األجنبية بغية تفهم أفكارها ومثلها العليا ،ومؤسساتها وثقافتها ،جنبا ً
إلى جنب مع أهدافها العاملية وسياستها اخلارجية” ( .)ibid, 2005وقد
استطاع هذا املفهوم احتواء اجلهة املشرفة على الدبلوماسية العامة ،غير
أنه ما زال منقوصا ً أو على أقل تقدير قدميا ً نسبياً؛ ألن احلكومات لم تعد
وحدها هي املشرفة على هذه الدبلوماسية ،بل تكاد تكون املوجه فحسب
لسياسات الدبلوماسية العامة ،تاركة املجال ملؤسسات املجتمع املدني
وغيرها للعمل في هذا امليدان.
ونالحظ في تعريف جوشوا فونتس مدير مركز الواليات املتحدة
للدبلوماسية العامة ،استدراكا ً للنقص في التعريف السابق؛ فالدبلوماسية
العامة عنده تعني “وصول احلكومة للعامة لشرح ثقافتها ،وقيمها،
وسياساتها ،ومعتقداتها .وذلك من خالل املؤسسات ،لتطوير عالقاتها
وحتسني سمعتها وصورتها مع تلك البلد املستهدفة” (.)Taylor, 2006
وقريب من ذلك التعريف كان تصور سينزر بينو وتيموثي كومز
للدبلوماسية العامة؛ فهي “الطريقة التي تؤثر بها احلكومات واألفراد
املستقلون واملجموعات بشكل مباشر أو غير مباشر ،على الرأي
العام واملناصب العامة املؤثرة في سياسات حكوماتها وقراراتها”
(.)Shihab, 2006
ويعتقد غلبو ( )Eytan Gilboa, 2008أن الدبلوماسية العامة أوسع
من ذلك؛ فمن وجهة نظره ،فإن االنفجار املعرفي املتمثل باستخدام
اإلنترنت ،والقنوات اإلخبارية الفضائية العاملية “كاجلزيرة” ،عملت
على تطوير املفهوم ،فأصبح بإمكان األفراد التدخل أيضا ً في رسم
صورة بالدهم أمام أقرانهم من الشعوب األجنبية .والتعريفات السابقة
من وجهة نظره أيضا ً قاصرة عن اإلجابة عن بعض األسئلة األساسية؛
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فمن يتحكم بهذا االتصال بني الدولة األم والشعوب األخرى؟ رمبا كانت
اإلجابة بدهية قبل ذلك االنفجار املعرفي الذي حتدثنا عنه آنفاً ،لكن
احلكومة لم تعد وحدها من يسيطر على إجراءات التواصل بني الشعوب،
بل إن املؤسسات الدولية واملنظمات األهلية ومنظمات املجتمع املدني ،بل
وحتى األفراد ،أصبحوا قادرين على أخذ زمام املبادرة.
بل إن جوزيف ناي ذهب إلى أبعد من ذلك بأن اعتبر أن املرونة العالية
للمنظمات غير احلكومية في استخدام شبكات االتصال قد أدت إلى
ظهور مفهوم الدبلوماسية العامة احلديثة ،التي لم تعد اتصاالت
حكومية مباشرة مع عامة الشعوب خلدمة السياسة اخلارجية للدولة
على اإلطالق ،بل تتعلق ببناء عالقات بعيدة املدى مع املنظمات الفاعلة
في املجتمع املدني .وبهذا املفهوم ،فإن الدبلوماسية العامة اجلديدة متيل
للتعاون واملشاركة أكثر من ميلها للتحكم والسيطرة (.)Nye, 2010
ويجمل كاستلز ( )Castells, 2008رأيه حول الدبلوماسية العامة ببساطة
بأنها “دبلوماسية العامة ،وهي مشروع القيم واألفكار العامة ،والعامة
ّ
مؤطرين مبؤسسات الدولة ،وال
ليسوا هم احلكومة ،ألنهم ليسوا
يخضع عملهم للقانون املؤسساتي للدولة”.
ويحق لنا في هذا املقام أن نتساءل حول قدرة العامة على التأثير في
سياسات الدول ،بكافة اشكالها وأنظمتها السياسية ،فهل تستطيع
العامة تغيير املواقف اخلارجية لدولها حتت ضغط اجلماهير؟
وإن كانت الباحثة متيل إلى التعريف األخير الذي صاغه ناي ،فألنها
تعتقد أنه األقرب تطبيقا ً على الواقع الفلسطيني؛ نظرا ً لكون احلالة
الفلسطينية أقرب إلى حركة حترر ومشروع دولة منها إلى دولة
مستقلة تستطيع احلكومة بها أخذ زمام املبادرة .بل إن حركات التحرر
الفلسطينية -السيما الفصيلني األكبرين “حماس” و“فتح” -متتلك من
مؤسسات املجتمع احمللي واملؤسسات الدولية أكثر مما تسيطر عليه
احلكومة .كما أن هذا التعريف يفتح املجال أمام تصورات مختلفة وآراء
متنوعة ،السيما آراء املعارضة في البلد األم.
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أهمية الدبلوماسية العامة للفلسطينيني
قد يتساءل البعض عن أهمية الدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية،
وكيف تكون هي احلل ملا يعتري هذه القضية من عقبات على الصعيدين
احمللي والدولي؟
يقال في املثل الشعبي “الكثرة تغلب الشجاعة” .ومع أن هذا املثل ليس
صحيحا ً دائماً ،لكنه في حالة الدبلوماسية العامة الفلسطينية ميثل الواقع
متثيالً دقيقاً؛ فضعف الدبلوماسية الرسمية يحتم علينا صناعة شبكة من
القنوات التي تساعد الرسالة الرسمية إن لم تصل بقوة أو إتقان أو بالغة أو
وضوح أو ضيق في الوقت بني الدبلوماسيني الرسميني (عوض.)2010 ،
ال ينكر علماء السياسة والعالقات الدولية أن للدبلوماسية العامة قدرات
عظيمة في تغيير نظرة الشعوب جتاه دولة معينة ،غير أن تأثيرها -على
األقل في الوقت الراهن -يظل محصورا ً ومتأطرا ً بسياسات الدولة
ورؤيتها للصراع .فالدبلوماسية العامة قادرة على املساعدة في تفسير
السياسة اخلارجية لدولة ما ،وليس خلقها ،كما أنها تساعد أيضا ً في
زيادة الوعي جتاه ثقافة بلد ما وقيمه ،وهي قادرة أيضا ً على نشر
وتقدمي وجهة نظرنا ورواية قصتنا على طريقتنا اخلاصة ،واألهم من
ذلك أنها قادرة على إعطاء “التغذية الراجعة” لصناع القرار حول مدى
جناعة سياستهم اخلارجية جتاه دول العالم ،وخلق العالقات بعيدة
املدى مع النخب واألفراد في بلدان العالم (.)Tiedeman, 2005
وبالنسبة للفلسطينيني ،فإن الدبلوماسية العامة تعرفهم وتع ّدهم لكيفية
االتصال بالعالم واستخدام األدوات الدبلوماسية والقانونية واألدبية
العاملية خلدمة قضيتهم.
“إذا أردت لقصتك أن تفوز فعليك أن تسيطر على خيال العالم”.
هذه رؤية إدوارد سعيد للدبلوماسية العامة .هذا الرجل في ميزان
الدبلوماسية العامة الفلسطينية يساوي سربا ً كامالً من طائرات الـ
" ،"F16ألنه كان ير ّد على كل التزوير واالتهامات والتحيز وحده .وهو
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مبدع ليس ألنه جعل الناس “يحبون” الشعب الفلسطيني ،بل ألنه أدخل
القضية في األدبيات العاملية املتعارف عليها كشعب مسلوبة أرضه،
ويناضل من أجل حريتها ،كما أن محمود درويش بكتبه املترجمة إلى
الناس بنا وبحضارتنا وبقدرتنا على
العديد من لغات العالم ع ّرف
َ
اإلبداع بشكل غير معروف لهم” (عوض.)2010 ،
وعلى مستوى اإلجناز املتوسط ،فإن أي متخصص فلسطيني في
أي حقل من احلقول يعكس صورة عن الفلسطينيني ،فإن كان ناجحا ً
فالصورة كذلك ،والعكس صحيح .كما أن شعبا ً صغيرا ً نسبيا ً بحاجة
إلى مد اجلسور مع الناس وتوسيع دائرة معارفه ،ألن ذلك يعزز عالقته
بالعالم حتى من ناحية رسمية (مصدر سابق.)2010 ،
وقد حازت الدبلوماسية العامة الفلسطينية قدرات تأثيرية متزايدة
في األعوام األخيرة ،عبر تنامي املفعول التراكمي لألداء واخلبرات
التخصصية (العمل
احململة مع األجيال اجلديدة ،ومن خالل االجتاهات
ّ
الشعبي ،والتأثير اإلعالمي ،والتواصل السياسي ،واألداء احلقوقي،
أن هذه القدرات التأثيرية تتنامى في األساس
وغير ذلك) .ومن الواضح ّ
عبر تفاعل اجلهود الفلسطينية مع جهود املتضامنني مع قضية فلسطني
في الساحات العاملية ،مبا في ذلك جهود التجمعات العربية واإلسالمية
في البلدان الغربية (أبو الهيجا.)2010 ،
استطالعات الرأي وأهميتها للدبلوماسية العامة
إن استطالعات الرأي بالنسبة للعاملني في حقل الدبلوماسية العامة
مهمة للغاية؛ فبها يستطيع الباحثون التعرف إلى ميول العامة ،وحتديد
اهتماماتهم ،واألكثر أهمية من ذلك تزويدهم مبعلومات حول تأثير
التغير في السياسات على تصرفات الشريحة املستهدفة (.)Fouts, 2006
غير أن هذه الفوائد تتفاوت نسبيا ً بني دولة وأخرى؛ فالقوى العظمى
على األقل إلى فترة ليست بالبعيدة -لم تكن تكترث لصورتها فيالعالم مبا أنها األقوى.
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إن من أهم مصادر استطالعات الرأي كما يرى همفري تيلور (Humphrey

 )Taylorهي وسائل اإلعالم التي تزود صناع القرار باستطالعات
رأي موضوعية ومجانية .لكن هناك بعض األسئلة التي ال جتيب عنها
استطالعات الرأي املأخوذة من وسائل اإلعالم ،وفي هذه احلالة على
املسؤولني طرحها من خالل مراكز خاصة .هذه األسئلة تتلخص باآلتية:
“ملاذا نحن في األمام أو اخللف؟
ما هي القضايا التي يجب أن نتحدث فيها للعامة وتلك التي يجب
أن نسكت عنها؟
ما الذي يعرفه العامة حقيقة حول املواضيع املطروحة؟ ما الذي
يفهمونه منها وما الذي يصدقونه؟
متى يجب علينا أن نطرح أطروحات وسياسات وبرامج جديدة؟
ما هي الطريقة املثلى لشرح مواقفنا وسياساتنا؟
من هم أكثر خطبائنا مصداقية وفاعلية؟
ما هي املصطلحات واأللفاظ التي يجب أن نستخدمها بحيث تُفهم
وتستوعب من قبل املصوتني؟
ما هي الرسائل األكثر أو األقل فاعلية؟” (.)Taylor, 2006

بكلمات أخرى ،فإنه من املهم أن نتذكر أن الكلمات نفسها التي قد تكون
ناجحة إلى حد بعيد في املجتمع احمللي لدولة ما ،قد حتمل تأثيرات
سلبية جلمهور املستمعني األجانب ( .)Nye, 2008وهذا ما يؤكده والر
( )Waller, 2007عندما يرى أن الرسائل الفعالة تتطلب تفهما ً وتطويرا ً
للكلمات املناسبة؛ فالكلمات والصور هي من أكثر األسلحة فعالية في
حرب األفكار .ولذلك ،فإن معرفة أبعاد الكلمات العابرة للثقافات هي
املفتاح للفوز بحرب األفكار العاملية.
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كما أن املصداقية مهمة جدا ً في عمل السياسي ،السيما أمام وسائل
اإلعالم .فقد ال يقول السياسي كل ما يعرف ،لكنه ال يقول إطالقا ً ما ميكن
إثبات عكسه .بل يستطيع أن يجيب بطريقة ليس لها عالقة بالسؤال إذا كان
ذلك يؤدي إلى جتنب الكذب أو التشكيك في املصداقية (شعث.)2010 ،
وإذا كان الستطالعات الرأي كل هذه األهمية في معرفة مسار
الدبلوماسية العامة الفلسطينية ورأي الشعب الفلسطيني في قضايا
مصيرية عديدة ،فإن الباحثة تتساءل حول مصداقية استطالعات الرأي
الفلسطينية ومدى ارتباطها مع مراكز صنع القرار الفلسطيني من جهة،
واجلهات املمولة من جهة أخرى.
يشير الدكتور عبد الستار قاسم إلى أن استطالعات الرأي مرهونة بعاملني
أساسيني بشكل عام ،يتمثالن بتوافر املعرفة واحلرية .أما املعرفة فيمكن
ترجمتها من خالل وعي الشارع بالقضية املطروحة أو عدمه ،وأما احلرية
فهي غائبة عن واقع الشارع الفلسطيني ،ويعزو ذلك إلى تدخل املستوى
السياسي في عمل مراكز األبحاث واالستطالعات (دويكات.)2010 ،
الشك ان البحث في مصداقية استطالعات الرأي ميكن أن يتم تناوله بنا ًء
على عدة اعتبارات ،لعل اهمها هو موقف املسؤولني الفلسطينيني وصناع
القرار السياسي من هذه اإلستطالعات .فهي غير مهمة  -الى حد ما -ما
لم يلتقطها الساسة ويؤمنوا مبصداقيتها ويسعوا الى تغييرها من جهة
أو يجيروها ملصاحلهم من جهة اخرى.
وقد تباينت آراء املسؤولني الفلسطينيني وصناع القرار حول مدى ثقتهم
باستطالعات الرأي التي جتريها مراكز فلسطينية أو أجنبية تعمل في
فلسطني؛ فالدكتور مفيد الشامي (الشامي )2009 ،رئيس قسم التدريب
الدبلوماسي في وزارة الشؤون اخلارجية في رام الله ،يعرب عن ثقة
الوزارة واحلكومة مبؤسسات االستطالع املستقلة ،ويعتبر أن للوزارة
قراءتها للنتائج ودراستها للعوامل املؤثرة في هذا االستطالع أو ذاك.
بينما ينفي الدكتور محمود الرمحي (الرمحي )2010 ،أمني سر املجلس
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التشريعي ثقته باملؤسسات التي تقوم باستطالع الرأي ،ألن املؤسسات
تظهر النتيجة املرجوة واملرغوبة من قبل املمول وليس النتيجة احلقيقية.
ومن موقع اخلبرة ،فإن الدكتور نبيل شعث (شعث )2010 ،مقتنع بأن
ليس هناك استطالعات حقيقية .فالكل يركز على الرأي العام احمللي.
وفي أمريكا بني احلني واآلخر ،فإن جيمس زغبي يقوم باستطالعات
رأي في أواسط األمريكيني .لكن التذبذب في اآلراء ناجت عن تطورات
سياسية نتيجة احلركة الصهيونية هناك.
أما فيما يتعلق باستطالعات الرأي اخلاصة بالدبلوماسية العامة
اخلارجية ،فإنها تختلف بشكل كبير عن نظيرتها الداخلية؛ وذلك لتبني
معظم الفلسطينيني آراء متشابهة حول قضايا الوضع النهائي والقضايا
املصيرية للشعب الفلسطيني؛ فقرابة  %97من الشعب الفلسطيني يعتبرون
أن أولى أولوياتهم والعقبة األساسية في وجه السالم هي الدولة املستقلة
كاملة السيادة ،و %95منهم مع حق العودة لالجئني ،و %94يؤكدون على
أهمية إيجاد حل لقضية القدس ،و %88منهم يؤكدون على أحقيتهم في
املصادر الطبيعية في األراضي الفلسطينية (.)Irwin, 2009
وقد أكد الدكتور أحمد يوسف (يوسف )2010 ،وكيل وزارة الشؤون
اخلارجية في غزة وجود مراكز استطالع للرأي ترفد احلكومة بنظرة
العالم للقضية الفلسطينية ،ولكن تأثيرها يكاد ال يذكر ،وحتتاج للتطوير
والتخصص في املجاالت كافة؛ حيث توجد الهيئة العامة لالستعالمات،
واملكتب اإلعالمي احلكومي اللذان -من املفترض -أن يكونا أهم
مؤسستني تعنيان برفد احلكومة الفلسطينية بنظرة العالم للقضية
الفلسطينية .ولكن لألسف على الرغم من توفر املوارد البشرية ،فإن
عمل كل من املؤسستني ينحصر في الشؤون الروتينية اخلاصة مبتابعة
بعض األخبار من خالل املواقع وتنظيم عمل املؤسسات اإلعالمية،
وتنظيم املؤمترات الصحافية ،أو تقوم بإجراءات البحث واستطالع
الرأي داخل املؤسسات الفلسطينية بعيدا ً عن رؤية العالم اخلارجي
للقضية الفلسطينية بأبعادها املختلفة.
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وفيما يتعلق باملؤسسات واملنظمات األهلية ،فليس هناك مراكز مستقلة
الستطالع الرأي لرفد معلوماتهم حول شعبية القضية الفلسطينية
في اخلارج ،وهم يعتمدون على الفعاليات واألوساط التي تعمل في
محيطها ملعرفة الرأي العام ،حيث يعتقد السيد وسام أبو الهيجا عضو
اللجنة اإلعالمية لتنظيم مؤمتر فلسطينيي أوروبا ،أن شعبية القضية
تشهد زخما ً متزايدا ً حول القضايا احليوية املطروحة من قبل هذه
الهيئات واملؤسسات مثل احلصار على غزة ،واجلدار في الضفة ..
وغيرها (أبو الهيحا.)2010 ،
وفي استطالع للرأي أجرته هيئة اإلذاعة البريطانية الـ بي بي سي
العام ( 2008قبل احلرب األخيرة على غزة) لنسبة تأييد الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،شملت  34دولة ،كانت النتائج على النحو التالي:
الدولة

تأييد الفلسطينيني %

تأييد اإلسرائيليني %

الهند

23

24

الصني

10

2

روسيا

7

7

إسبانيا

12

7

بريطانيا

8

2

فرنسا

6

4

الواليات املتحدة

3

21

بيرو

4

4

املكسيك

4

3

(التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة .)2008

وهذه النتائج مذهلة ومرضية إلى حد ما -باستثناء الواليات املتحدة
األمريكية التي ميثل الرأي العام فيها ظروفا ً خاصة سنتطرق إليها فيما
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بعد -غير أن املؤسف في األمر عدم وجود استطالعات رأي حديثة
ملا بعد العدوان وزيادة وطأة احلصار ،وتوافد قوافل شريان احلياة
وغيرها من القوافل األوروبية واألجنبية لقطاع غزة.
ما مدى جناح الدبلوماسية اإلسرائيلية العامة؟
“إن من ُيع ُّد إرهابيا ً من وجهة نظر البعض ،هو مقاتل من أجل احلرية من وجهة
نظر آخرين”.
Henrikson, Alan

لعل احلكم على مدى جناح أو فشل دبلوماسية عامة في بلد ما يعود
إلى اجلانب الذي يتم تقييمه في هذه الدبلوماسية وفاعليتها ،والقضايا
احلساسة التي تتم دراستها لبيان مدى النجاح والفشل .ومن هذا
املنطلق ،فقد تباينت اآلراء حول الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية بني من
يعتقد جازما ً أنها من أجنح الدبلوماسيات العامة في العالم ،ومن يعتبر
أنها دبلوماسية فاشلة لعوامل داخلية وأخرى خارجية.
حتى من يعتقدون بنجاح الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية ،فإنهم
يعتقدون بفاعليتها في الواليات املتحدة األمريكية ،وليس في أوروبا
أو الشرق األوسط مثالً .ويعزون ذلك إلى قوة اللوبي اإلسرائيلي
( .)AIPACوقد صرح رئيس الوزراء السابق إيهود أوملرت بامتنانه
الشديد لوجود هذه املنظمة التي عدها أفضل صديقة إلسرائيل في
العالم بأسره (.)Taylor, 2006
لو أردنا أن ننظر إلى معايير الدبلوماسية العامة احلقيقية ،لوجدنا أن ما
يرفع من أسهم إسرائيل في الواليات املتحدة األمريكية يفوق ما نسميه
الدبلوماسية العامة ،بل وحتى القوة الناعمة -التي تعد أعم وأشمل من
الدبلوماسية العامة -بشكل عام؛ فمهمة اللوبي الصهيوني جتاوزت
تلك الدبلوماسية لتتدخل في عمق السياسات األمريكية املباشرة ،وليس
الستمالة الشعب األمريكي وتركه يؤثر على حكومته.
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ومن خالل جتربة الدكتور ناصر القدوة في عمله رئيسا ً للبعثة
الفلسطينية في األمم املتحدة عبر سنوات ،أبدى رأيه بالدبلوماسية
العامة اإلسرائيلية؛ فهي كما قال“ :ضعيفة وهشة وهي أقرب
للبروباجاندا التي تعتمد على اإلعالم والتنميق .اإلعالم فقط هو
الناشط إسرائيلياً ،أما فيما يتعلق بالدبلوماسية العامة بأوسع حدودها
فهي ضعيفة ،ونحن نسبقهم بأشواط في االنخراط بالناس والتعامل
معهم ،إال في الواليات املتحدة األمريكية ألسباب ال تتعلق فقط باللوبي
الصهيوني ،وإمنا بكثافة انخراط اجلالية اليهودية ،السيما النخبة من
العلماء واالقتصاديني وغيرهم في املجتمع األمريكي قبل تواجد اجلالية
الفلسطينية بثالثة أجيال على األقل” (القدوة.)2010 ،
وفي السياق نفسه ،يضيف مشير املصري (املصري )2010 ،النائب
في املجلس التشريعي عن كتلة اإلصالح والتغيير أن الدبلوماسية
العامة اإلسرائيلية تعمل على قلب احلقائق؛ فهي تسعى إلبراز نفسها
على أنها ضحية لتبرر ممارساتها الهمجية وعدوانها املستمر ضد أبناء
الشعب الفلسطيني .وال شك أنها تشكل معوقا ً في طريق الدبلوماسية
العامة الفلسطينية ،ولكن املجلس التشريعي -بعد االنتخابات التشريعية
الثانية -قد اجتهد في كسر هذا اجلدار ،حتى بدأت النظرة األوروبية
تتغير جتاه الكيان الصهيوني ،السيما بعد احلرب األخيرة على غزة
وتقرير غولدستون.
إن إسرائيل قد أهملت أدوات الدبلوماسية العامة بشكل كامل تقريبا ً فيما
يخص العاملني العربي واإلسالمي .كما أن تصرفاتها بحق الفلسطينيني
ال ميكن أن تبررها أية دبلوماسية عامة مهما كانت قوتها (.)Lord, 2006
لكن من وجهة نظر الدكتور يوسف فإن ذلك ال يعني أن إسرائيل ال متلك
هذه األدوات؛ فهي متتلك لوبيات من شخصيات سياسية وإعالمية
واقتصادية داخل بعض الدول للوصول إلى أعلى املراكز لتحقيق كل
ما تصبو له ،وسيكون في خدمتها جيش من املعاونني يبدأ برؤساء دول
وينتهي عند كاتب صغير في الصحف الصفراء (يوسف.)2010 ،
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ومن وجهة نظر شمعون بيريز ،فإن الدولة التي متتلك عالقات سياسية
جيدة ليست بحاجة إلى عالقات عامة ،أما إذا كانت سياسات الدولة
سيئة ،فإن أفضل عالقات عامة ال ميكن أن تفيدها في شيء .إن
دبلوماسية إسرائيل العامة غالبا ً ما تكون ردة فعل متأخرة وأعذار
واعتذارات .بينما رسالة الفلسطينيني للعالم باملقابل واضحة وثابتة
“أنهوا االحتالل” (.)Gilboa, 2006
وبعد حرب غزة ،وصدور تقرير القاضي غولدستون“ ،أطلقت إسرائيل
حملة دبلوماسية وقانونية الحتواء اآلثار الضارة والسلبية للتقرير
 ...وانبرى اإلسرائيليون للدفاع عن حربهم العدوانية ضد غزة ،وكالوا
االتهامات لرئيس جلنة التحقيق  ...في وقت أعلنت اخلارجية اإلسرائيلية
أنها دشنت يوم صدور التقرير موقعا ً على اإلنترنت هدفه التصدي ملجموعة
التقارير الدولية التي تدين السياسات اإلسرائيلية (سعيد.)2010 ،
ويعتقد هيرش غودمان (غودمان )2009 ،أن الدبلوماسية العامة
اإلسرائيلية تضررت بشدة بعد احلرب األخيرة على غزة .فلم يكن بيد
إسرائيل رسالة مقنعة بوسعها أن تعطي تفسيرا ً حلجوم الدمار ،أو حتى
تفسيرا ً منطقيا ً ملا كان في نظر العالم استخداما ً مبالغا ً فيه للقوة في ظل
جتاهل املواثيق الدولية .ولو أردنا أن نسقط نظرية بيريز السابقة على
هذه احلالة ،فإن سياسة إسرائيل كانت سيئة للغاية في هذه املرحلة،
بحيث لم تستطع دبلوماسيتها العامة -التي وصفت في تلك املرحلة
بأنها قوية للغاية -إنقاذها من حمالت الغضب الواسعة في أواسط
العاملني اإلسالمي والغربي على حد سواء.
ففي كندا ،ومن بعدها كاليفورنيا ولندن وباريس وغيرها ،مت اقتحام
السفارات والقنصليات اإلسرائيلية وتسليم العاملني فيها إخطارا ً
“شعبيا ً” بإخالء سفاراتهم بسبب ما وصفوه بوحشية احلرب على
قطاع غزة ،بينما وصل األمر إلى ما هو أبعد من ذلك باقتحام مصنع
لألسلحة في مدينة برايتون البريطانية وحتطيم بعض معداته وآالته
حتت عنوان “حتطيم مصنع األسلحة” ،وذلك ألنه يصدر أنواع األسلحة
املختلفة إلسرائيل (فريدمان.)2009 ،
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لقد فشلت الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية في تقرير غولدستون؛
فلم تستطع احلفاظ على جماعات تقليدية كانت مؤيدة إلسرائيل على
اعتبارات توراتية مثل الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية أيضاً ،كما
خسرت جمعيات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش التي قلبت موقفها
متاما ً لصالح الفلسطينيني في حرب غزة ،وجتمعات األكادمييني ،وبعض
األحزاب التي وقفت مواقف واضحة ضد احلرب في غزة ،باإلضافة إلى
تضرر العالقات التجارية اإلسرائيلية (عوض.)2010 ،
لعل البعض ينظر للدبلوماسية العامة اإلسرائيلية باعتبارها واسعة
النفوذ ،وذات تأثير واسع ،وهو انطباع لم ينهض من فراغ .لك ّن
الدعاية املؤيدة لالحتالل اإلسرائيلي حترز تراجعات متواصلة في
البيئة األوروبية -وغيرها من البيئات بطبيعة احلال -مع تنامي الوعي
في قطاعات اجلمهور بحقيقة هذا االحتالل وممارساته البشعة .وفي
فإن اجلهود الفلسطينية ،أو تلك التي تخدم القضية الفلسطينية،
املقابل؛ ّ
بالتواصل والتأثير ،أو الدبلوماسية العامة ،تتنامى على نحو مطرد
وبطريقة ك ِّمية ونوعية (أبو الهيجا.)2010 ،
ما هي مؤشرات بدء الفلسطينيني باستخدام الدبلوماسية العامة؟
إن الفلسطينيني -كما صرح أكثر من مسؤول فلسطيني -ميارسون
الدبلوماسية العامة “بالفطرة” ،السيما املوجودين منهم في الشتات
وفي املهجر .وهذا ليس باألمر اجلديد عليهم .لكن السياسة الرسمية
الفلسطينية بدأت حديثا ً باالهتمام بالدبلوماسية العامة ،وبخاصة بعد
تعثر املفاوضات بني اجلانبني.
وليست الدبلوماسية العامة عند الفلسطينيني وليدة حلظة معينة بحد ذاتها،
بقدر ما هي تطور للدبلوماسية في تلك اللحظة؛ وحتى لو كانت الباحثة
ستركز على مؤشرات تطور الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات
التشريعية الثانية ،فهذا ال يعني أنها ستهملها قبل ذلك؛ فتجربة املجلس
التشريعي األول بنظر بعض السياسيني الفلسطينيني الذين يحترمهم
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الشعب الفلسطيني “لها طعم مميز ،حيث بدأ العمل من الصفر ،وكانت
اخلبرة تنقص أعضاءه ،إلى أن استطاع تأسيس عالقات برملانية خارجية
وإقليمية من خالل تشكيل جلان برملانية رسمية مثل جلان الصداقة مع
البرملانات الوطنية األوروبية والعربية وأمريكا ،وأصبح عضوا ً فاعالً في
جمعية األورومتوسطي التي تضم برملانية  42دولة على ضفاف املتوسط،
ومراقبا ً في مجلس أوروبا وفي برملانات دول الناتو وعضوا ً في مجموعة
البرملانات اآلسيوية ،ومراقبا ً في املجلس الوطني في احتاد البرملان الدولي.
وقد ألقى عدد من قيادات العالم التاريخية خطبا ً أمام املجلس ،وكان أولهم
املناضل نيلسون مانديال ،وكذلك جاك شيراك ،ورئيس وزراء تركيا،
ورئيس البرملان الصيني  ...وغيرهم” (خريشة.)2010 ،
أما السلطة الفلسطينية ،فمشروع الدبلوماسية العامة يتلخص
عندها -في الوقت الراهن -بزيارة املؤسسات األهلية واملدنية في
أوروبا وأمريكا والدول الصاعدة واملؤثرة على القضية (التجمعات،
اجلامعات ،اجلاليات الفلسطينية) ،ومساعدة اجلاليات الفلسطينية
على تأطير نفسها ،وإيجاد عالقة مباشرة ووثيقة مع الوطن الستخدام
نفوذها لصالح الوطن األم ،واستقبال وتنظيم زيارات للقادة
املجتمعيني واملؤسسات األهلية ،وألبناء اجلاليات لزيارة الوطن .إن
إستراتيجية وزارة اخلارجية هي جزء من اخلطة الشاملة لفلسطني
للسنوات الثالث القادمة .وقد خصص متويل مالي معقول لهذه
الغاية من أجل حتقيق الدبلوماسية العامة التي ال تنتهي بقيام الدولة.
وهناك سعي إلى تأسيس وكالة للمساعدات الفلسطينية العاملية حتى
مبحدودية موارد الدولة املالية ،وذلك من أجل تقدمي املساعدات الفنية
والدعم الفني للدول احملتاجة أيام السلم أو الكوارث ،ونقل اخلبرات
الفلسطينية املتميزة في معرفة وحقول معينة كالزراعة والطب وتعليم
اللغة العربية وغيرها (الشامي.)2009 ،
وبعد فوز حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” بأغلبية مقاعد املجلس
التشريعي الثاني ،بدأ حصار مالي واقتصادي ،وعزل سياسي ،وتدخل
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االحتالل عبر إعتقال عدد كبير من نوابه .وميكن إيجاز ذلك بأن “الذي
خسر لم يسلِّم والذي فاز لم يستلم” ،وكل هذا انعكس على أداء املجلس
التشريعي الثاني (خريشة .)2010 ،لكن ،وعلى الرغم من تلك الظروف
املتمثلة مبقاطعة الدول والبرملانات لهذا املجلس ،فقد مت استحداث
هيئة العالقات اخلارجية التابعة لكتلة التغيير واإلصالح تعمل على
بناء وتعزيز العالقات مع دول العالم العربي واإلسالمي واألوروبي،
وتفعيل آليات التواصل معهم ،وكذلك تعمل على تفعيل وإثارة القضايا
الفلسطينية الرئيسة على املستوى اخلارجي (الالجئون ،األسرى،
القدس ،النواب املختطفون ،حصار غزة ،العدوان  ...وغيرها) ،وذلك
من خالل املشاركة بالفعاليات والنشاطات الدولية ،واستقبال الوفود
اخلارجية ،وبخاصة البرملانية ،والتواصل مع البرملانيني واملسؤولني
في أنحاء العالم ،وتنظيم زيارات وجوالت خارجية ،واملشاركة في
املناسبات الدولية والوطنية واألحداث في دول العالم ،ووضع العالم
في صورة مجريات األحداث في الواقع الفلسطيني وتأثيراته على
كل األصعدة ،وإعداد تقارير محدثة عن القضايا الفلسطينية باللغتني
العربية واإلجنليزية (املصري.)2010 ،
ولعله من املفارقة مبكان ،أن ترسل اللجنة الشعبية لفك احلصار عن غزة
مساعدات عينية رمزية لضحايا الزلزال الكارثي الذي وقع في هاييتي
(املوقع الرسمي للجنة) ،مع حاجتها املاسة إلى الدعم.
ونستطيع إجمال بعض مؤشرات وعي الفلسطينيني الستخدام الدبلوماسية
العامة بعد االنتخابات التشريعية الثانية من أوجه عدة باآلتية:
تزايد احملطات الفضائية الفلسطينية التي تنشر “القصة
الفلسطينية” بالرؤية الفلسطينية ،مع وجود بعض اإلشكاالت
التي ال بد من جتاوزها حتى تؤتي هذه اخلطوات ثمارها ،وأبرزها
مخاطبة العالم بلغة أخرى عدا العربية ،وتوحيد الرسالة املوجهة
للعالم بتجاوز قضايا اخلالف الداخلي ،وحتسني األداء املهني
والتكنولوجي لهذه احملطات.
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انتشار البؤر الشعبية التي تعمل على نصرة القضية الفلسطينية من
خالل مواقع اإلنترنت واستغالل أحدث أدوات التكنولوجيا املتوافرة
بني يدي العامة وأهمها “اليوتيوب” و“الفيس بوك”  ...وغيرها.
إصدار النشرات والكتيبات واجلرائد الرسمية للتعريف بأداء احلكومة
الدبلوماسي على الصعيدين الشعبي والرسمي أمام اجلمهور
الفلسطيني ،لتعزيز الثقة وتكامل األدوار ،فقد بدأ املجلس التشريعي
بإصدار صحيفة البرملان؛ وهي نشرة متخصصة نصف شهرية
تعنى بتغطية نشاطات املجلس التشريعي وفعالياته (السلطة
الوطنية الفلسطينية ،)2009 ،علما ً بأن املجلس التشريعي األول كان
يصدر مجلة شهرية حتمل اسم املجلس التشريعي الفلسطيني،
توزع على مستوى الوطن واملمثليات الفلسطينية في اخلارج،
وكذلك لبعض اجلاليات الفلسطينية والعربية ،واعتماد نشرة
باللغة اإلجنليزية أيضا (خريشة .)2010 ،كما تصدر احلكومة
الفلسطينية في غزة صحيفة الرأي احلكومية؛ وهي صحيفة يومية
شاملة ،لكنها تصدر أسبوعيا ً مؤقتا ً تعنى بتغطية نشاطات احلكومة
وإجنازاتها على الصعيدين احمللي والعاملي.
اجلوالت التي قام بها أعضاء املجلس التشريعي إلى مختلف أنحاء
العاملني العربي واإلسالمي ،وكان آخرها قيام البرملان بجولة لعشر
دول عربية وإسالمية ،متت زيارة برملاناتها ،واملشاركة في أربعة
مؤمترات عربية وإسالمية ودولية ،وااللتقاء بالعديد من القادة
والزعماء والوزراء والسياسيني واحلقوقيني والنقابيني واملثقفني
ورجال األعمال واجلاليات الفلسطينية ،وزيارة العديد من املخيمات
الفلسطينية في الشتات (املجلس التشريعي الفلسطيني.)2009 ،
احلمالت التي تقوم بها الهيئات واملنظمات األهلية في الوطن والشتات،
والتي أصبحت تتسم بالتخصص حول قضايا معينة كالقدس،
واجلدار ،واألسرى ،واحلصار ،وغيرها.
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صدور أول دورية متخصصة بالدبلوماسية بشقيها الرسمي والعام
باللغتني العربية واإلجنليزية من قبل وزارة الشؤون اخلارجية
في غزة بعنوان ( ،)Eye on diplomacyتتناول القضايا اجلوهرية
الفلسطينية كالقدس ،والعودة ،واألسرى ،واملياه ،وإنهاء االحتالل،
وجدار الفصل  ...وغيرها ،باإلضافة إلى املعاناة اليومية للفلسطينيني
في قطاع غزة والضفة الغربية نسبياً.
اإلسالميون والدبلوماسية العامة
“إن صعود “حماس” كحركة إسالمية فلسطينية ،شجع ماليني املسلمني لتقدمي دعم
أكبر للقضية الفلسطينية”.
Hroub,Khaled

إذا عدنا إلى الوراء قليالً ،جند أن اإلبعاد إلى مرج الزهور العام 1992
اعتبر الرافعة التي رفعت العمل الفلسطيني اإلسالمي من حركة داخلية إلى
عاملية ،وفتحت اآلفاق على الشعوب كافة .ومنذ ذلك احلني ،أدركت احلركة
اإلسالمية في فلسطني ،بشكل عام ،وحركة املقاومة اإلسالمية “حماس”
بشكل خاص ،أهمية العمل على الصعيد الدولي لرفع القضية الفلسطينية
وإعادة قوتها وزخمها إلى الرأي العام العاملي (الدويك.)2010 ،
يعتقد الرمحي (الرمحي )2010 ،أن اجلاليات الفلسطينية في اخلارج،
السيما أوروبا ،تعمل في أغلبها كجمعيات إسالمية ،فالروابط إسالمية
بالدرجة األولى .ولعل النشاط األبرز يكمن في بريطانيا ،فقد أصبح
لتلك اجلاليات عالقات ممتازة مع املسؤولني والرسميني .لكن تلك
اجلاليات ال تتلقى أي دعم رسمي .وهذا ما يؤكد الدكتور ناصر القدوة
(القدوة )2010 ،بعضه ويخالف بعضه اآلخر؛ فالقوى اإلسالمية
اجلديدة نسبيا ً (حماس) نشيطة بشكل أفضل فيما يتعلق باملنظمات
األهلية في اخلارج وبني اجلاليات .لكن ذلك ال يعني أن املوقف اخلارجي
-على األقل الغربي -يرضى بوجود جتمعات لإلسالم السياسي،

38

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة

وبخاصة إذا كان يعتقد أنها متطرفة .أما حديثاً ،فقد بدأت تبرز قوى
مثل دول عدم االنحياز ،وبعض الدول األوروبية ،والدول اإلسالمية
تبدي تعاطفا ً مع هذه التجمعات .وإذا استثنينا الدول اإلسالمية ،فإن
اجلاليات اإلسالمية ما زال بينها وبني دولها إشكاالت ،ما ال يعطي دورا ً
إيجابيا ً كثيرا ً للتأثير عليها لصالح القضية.
إن املسلم العادي حتما ً سيشعر بأنه صدى للخطاب اإلسالمي
لـ“حماس” أكثر من اخلطاب العلماني الذي متثله منظمة التحرير
الفلسطينية .ومع انتشار حركات اإلسالم السياسي في العقود الثالثة
املاضية ،فإن املجتمعات اإلسالمية في الغرب أصبحت مطاوعة لنداء
“حماس” في العموم .وما تريده “حماس” من هذه املجتمعات حتديدا ً
هو نشر القضية الفلسطينية والترويج لها قدر املستطاع ،ودعم العمل
اخليري في املناطق الفلسطينية ).(Hroub, 2006
وفي هذا السياق ،يعتقد نبيل شعث (شعث )2010 ،أن “حماس”
تستفيد من اجلاليات والتيارات اإلسالمية القوية في اخلارج ،كما أن
إعالم “حماس” مسنود باإلعالم اإلسالمي اخلارجي ،وهو ناجح .لكنه
يدور في فلك االنقسام الفلسطيني .وهذا الكالم أدى إلى تشتت أنصار
القضية الفلسطينية؛ فجماعات الضغط املختلفة في الدول األوروبية
أصبحت منقسمة بني تأييد الفصيلني األكبرين (“فتح” و“حماس”)،
وقد صعب ذلك كسب احللفاء على الرغم من الظرف املوضوعي
والتعاطف العاملي مع غزة ،وتصاعد الصيحات للتصدي للمخالفات
اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان والقانون الدولي.
هناك حضور غير مباشر لـ“حماس” في أوروبا والغرب بشكل عام
عبر شبكة املنظمات اإلسالمية التي أظهرت دعما ً وتضامنا ً مباشرين أو
غير مباشرين مع “حماس” .والعديد من هذه املنظمات أسس من قبل
فلسطينيني مؤيدين عاطفيا ً أو سياسيا ً ألبناء شعبهم .ومن خالل هذه
الدوائر الوافدة إلى أوروبا من الفلسطينيني ،ميكن بال شك تنامي الدعم
الواضح حلركة “حماس” في الغرب ،السيما أوروبا ).(Hroub, 2006

نحو تأطير للدبلوماسية العامة الفلسطينية

39

يتحدث البعض عن عدم وجود بعد عربي أو دولي ألي من األحزاب
الفلسطينية ،حتى ذات البعد االشتراكي منها .لذلك ،فقد فشلت هذه
األحزاب في جلب تعاطف احلركة التضامنية .واالستثناء الوحيد هو
حركة املقاومة اإلسالمية “حماس”؛ “التي استطاعت حتريك بعدها
اإلخواني اإلسالمي ،ليس فقط في العالم العربي واإلسالمي ،بل
والعاملي .وهذا ما شهدناه في حركة اجلماهير التضامنية في كثير من
دول العالم” (قسيس.)2009 ،
الدبلوماسية العامة الفلسطينية بني الواقع والواجب
السياسات احلكومية املباشرة
إن احلالة الفلسطينية تكاد تكون فريدة من نوعها ،على األقل في الوقت
الراهن؛ فليست احلكومة واحدة في املناطق اجلغرافية الفلسطينية ،كما
أنها ال حتمل الرؤية السياسية نفسها .وهذا بكل تأكيد سيؤثر بشكل
مباشر وغير مباشر على السياسة اخلارجية للسلطة الفلسطينية.
 .1وعي رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ألهمية القوة الناعمة
والدبلوماسية العامة

املقصود بهذه النقطة ليس الشخوص املمثلني للوزارة بقدر ما تعنينا
الوزارة بشكل عام ،كونها تتعامل مبؤسساتية حتتم على املسؤول
اتخاذ القرار بعد االستشارة .ومن خالل املقابالت التي أجرتها الباحثة
مع ممثلني من “وزارتي” الشؤون اخلارجية الفلسطينيتني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،فإن الوعي بأهمية الدبلوماسية العامة غير مكتمل،
لكن املمارسات التي بدورها تعد دبلوماسية عامة تكاد تكون موجودة
بالفطرة في السياسة الرسمية ،واألطر الشعبية على حد سواء.
لقد اقترح الدكتور سمير عوض (عوض )2010 ،أستاذ العلوم السياسية
في جامعة بيرزيت على الدكتور رياض املالكي وزير اخلارجية في
الضفة الغربية أن يعمل دائرة خاصة أشبه بإدارة عامة للدبلوماسية
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العامة ،وبعث له كل ما طلبه من معلومات ومخططات للتعرف على هذا
النوع من الدبلوماسية ،لكنه لم يتجاوب.
وفي كل األحوال فإن مندوب فلسطني لدى املنظمة الدولية املعنية هو
القائد امليداني للعمل الدبلوماسي الفلسطيني فيها ،مدعوما ً بكادر البعثة
التي يشرف عليها .وفي الواقع ،فإن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
[وهو في حالتنا رئيس السلطة الفلسطينية] هو املرجعية الفعلية لذلك
املندوب ،وليس رئيس الوزراء وال وزير اخلارجية .وميارس رئيس
الوزراء وكذلك وزير اخلارجية ،العمل السياسي املرتكز على القوة
الناعمة املتاحة في خدمة القضية الفلسطينية ،بينما متتلك قوة االحتالل
ومتارس القوة الصلبة العسكرية واالقتصادية والسياسية في األرض
الفلسطينية احملتلة ،وتلجأ في اخلارج إلى مزيج من القوة الصلبة
والناعمة معا ً (أبو كوش)2010 ،
 .2وجود دراسة حقيقية لكل خطوة سياسية وتأثيرها على الرأي العام
العاملي

يعتقد الدكتور نبيل شعث (شعث )2010 ،أن القيادة الفلسطينية
قبل االنتخابات التشريعية الثانية كانت واعية لرؤيتها السياسية،
والدبلوماسية الرسمية والعامة كانتا متجهتني باألساس إلى خلق رأي
عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية طيلة فترة املفاوضات التي متت
ما بني  1988إلى قيام االنتفاضة الثانية العام  .2000وكان الهدف
استقطاب دعم دولي للخروج من املفاوضات بدولة حقيقية؛ فقد كان
القتال سياسيا ً من أجل إنتاج دولة مستقلة وحق عودة لالجئني ،وكيفية
جتميع حلفاء في املجتمع املدني الدولي .وكان التحرك الدبلوماسي في
اخلارج موجها ً في ظل عملية سالم إلى التصدي إلسرائيل وتفسير
سلوكها ورؤيتها املختلفة لعملية السالم .كانت أولويات الدبلوماسية
تتمثل بخوض معارك حول األسرى أوالً ،ثم االستيطان ،وتهويد
القدس ،وما تالها من إغالق بيت الشرق .وقد كانت هذه احلملة
ناجحة[بإعتقاده] .ثم معركة الضغط على غواتيماال وكوستاريكا
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لسحب سفاراتهم من القدس وجنحت .ومعركة شيراك برفض أي
حراس أمنيني إسرائيليني أثناء زيارته القدس القدمية.
لكن هذه اإلجنازات تنصب في إطار قضايا بالغة اخلصوصية ،كما
أنها ليست من القضايا التي حترك الرأي العام احمللي والعاملي على حد
سواء .أضف إلى ذلك أن هذه اإلجنازات كانت تتزامن وقضايا تثير
الرأي العام بشكل أكبر ،إما بسبب اعتداءات وخروقات إسرائيلية ،وإما
لتعثر الوضع السياسي العام وزيادة اخلالف بني القوى الفلسطينية
الرئيسة حول كيفية إدارة الصراع مع احملتل.
إن منط التفرد بالقيادة (كعادة دول العالم الثالث) هو السائد في
األراضي الفلسطينية ما قبل االنتخابات التشريعية الثانية وبعدها.
ويعتبر تأجيل التصويت في مجلس حقوق اإلنسان على مشروع
القرار املتعلق بتقرير غولدستون وتوصياته بصورة فردية ومبنأى عن
العمل اجلماعي ثم العودة عن ذلك اخلط حتت ضغط املعارضة اجلارفة
للتأجيل ،مؤشرا ً واضحا ً للخلل في كيفية اتخاذ القرارات السياسية
وغير السياسية (أبو كوش.)2010 ،
التدريب االحترافي
 .1وجود خبراء ذوي كفاءة عالية في دوائر العالقات اخلارجية
للتخطيط للدبلوماسية العامة في الدولة

يكاد معظم املسؤولني وأصحاب القرار الذين مت إجراء مقابالت معهم
يؤكدون على عدم وجود خبراء ذوي كفاءة عالية للتخطيط للدبلوماسية
العامة ،بل إن بعضهم يشكك بوجود خبراء للتخطيط للدبلوماسية
التقليدية .لكن الدكتور الشامي (الشامي )2009 ،يؤكد على ضرورة
عدم االستهانة بالدبلوماسية الفلسطينية منذ أن أنشئت منظمة التحرير
الفلسطينية .فقد جنحت على صعيد التأييد الدولي في جميع احملافل
الدولية ،ليس نتيجة التعاطف فحسب ،وإمنا نتيجة جناح الدبلوماسية
الفلسطينية .وعلى سبيل املثال ال احلصر ،فقد استطاعت تغيير موقف
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أوروبا من مؤيد إلسرائيل بنسبة عالية إلى حالة تعاطف إلى حالة تأييد
ومن ثم إقرار بدولتني .وما ساعد الفلسطينيني طيلة السنوات السابقة
هو توحيد اخلطاب الفلسطيني والسياسة الفلسطينية؛ مبعنى أن الشعب
الفلسطيني في كل مكان تبنى موقف منظمة التحرير في سياستها
اخلارجية ،وأصبح كل فرد فلسطيني سفيرا ً ملوقفه وقضيته.
ولعل التحليل بعمق يجعلنا نرى مدى التفاوت في احلرفية الدبلوماسية
بني أواسط الدبلوماسيني الفلسطينيني؛ فمستويات القائمني على
دوائر العالقات اخلارجية تتفاوت من مؤسسة ألخرى ،ففي حني جند
أن مستوى العاملني في مؤسسة الرئاسة ٍ
راق نوعا ً ما نتيجة اخلبرة
والتدريب ،جند ضعفا ً في مؤسسات أخرى كاملجلس التشريعي،
ووزارة اخلارجية ،السيما بعد أن ترك االنقسام بصمة واضحة في عمل
املؤسسات الفلسطينية ،وبخاصة في قطاع غزة .ولكن املالحظ بشكل
عام وجود ندرة في اخلبراء أصحاب الكفاءة العالية .ولو كان هناك
خبراء ذوو كفاءة عالية ،أو على األقل لو كانت هذه الكفاءات موجودة
(بكل ما يعنيه مصطلح كفاءة) ملا كانت السفارات في اخلارج تعيش
حالة من الترهل ،فاجلميع يكاد يجزم أنه ال يوجد لنا سفارة واحدة في
اخلارج تقوم بدورها كسفارة (يوسف.)2010 ،
أما الدكتور الرمحي (الرمحي ) 2010 ،فيبني املعضلة التي واجهت
كتلة التغيير واإلصالح بعد فوزها في االنتخابات التشريعية الثانية،
فيقول“ :عندما فزنا باالنتخابات وبدأنا العمل في املجلس التشريعي،
فوجئنا بعدم وجود خبراء مختصني في كيفية العمل الدبلوماسي
ال الرسمي وال حتى العام؛ وأغلبية املوظفني ال يحملون أية شهادات
علمية في أي مجال من املجاالت .وبعد العام  ،2006من املؤسف
أن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية ومن ميثلها في اخلارج اتخذوا
موقف العداء ضد من فازوا بعد االنتخابات ،لذلك فقد كانت نشاطاتهم
في الدول التي ميثلون فيها فلسطني ال تتفق مع برنامج احلكومة،
وإمنا مع سياسة الرئيس”.
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وعلى صعيد الدبلوماسية العامة ،فاألمر مشابه إن لم يكن أكثر صعوبة؛
فالدكتور ناصر القدوة (القدوة )2010 ،ينفي وجود خبراء ذوي كفاءة
عالية ،ويبني وجود تقاليد عامة في العمل الفلسطيني ،ومن ضمنها
إقامة عالقات إيجابية مع األحزاب املختلفة أدى إلى تشكيل جلان
تضامن في مختلف الدول ،ومن ثم التضامن على املستوى الرسمي
البرملانيني .وقد كانت بدايات هذا التضامن في الدول العربية والدولاألوروبية ،ولعبت بعض املؤسسات الشعبية فيها دورا ً مهماً ،كان من
أهمها االحتاد العام لطلبة فلسطني؛ حيث أقام عالقات مع كل النقابات
ومنظمات املجتمع املدني.
 .2وجود تدريبات حقيقية للكوادر العاملة في مجال العالقات اخلارجية
مبختلف مستوياتهم

يكاد الوضع فيما مضى ال يختلف كثيرا ً في هذه اإلحداثية عن
سابقتها؛ إال أن اجلهود حديثا ً بدت أكثر وضوحا ً لتدريب كوادر
مؤهلة للعمل الدبلوماسي مبختلف مستوياته .وال يقتصر التدريب
على كوادر وزارة اخلارجية ،بل إن املجلس التشريعي بالتنسيق مع
الوزارة يقوم بتدريب كوادره على فن التفاوض ،والقانون الدولي
اإلنساني ،والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،وعلم النفس السياسي،
واملناظرات السياسية ،وفن البروتوكول واإلتيكيت ،والقانون
الدبلوماسي ،ومفهوم الدبلوماسية وأدائها ،والعالقات اخلارجية،
ومفهوم األمن القومي (املصري .)2010 ،لكن هذه اجلهود حتتاج
لالستمرارية واملتابعة لالرتقاء بالكوادر املهيأة التي ميكن أن تشكل
رصيدا ً في هذا املجال .كما أنها بحاجة إلى تطوير وتبادل خبرات
مع دول خارجية ومعاهد دبلوماسية ذات عالقة لتصل إلى املستوى
املطلوب ،وقد يكون من األفضل أن يتم إنشاء أو رمبا فقط اعتماد
معهد دبلوماسي فلسطيني على غرار دول كثيرة في العالم كاملعهد
الدبلوماسي األردني التابع لوزارة اخلارجية (يوسف.)2010 ،
ولهذا ،فإن وزارة اخلارجية -في رام الله -بصدد إنشاء معهد
للتدريب الدبلوماسي (الشامي.)2009 ،
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 .3دور اجلامعات الفلسطينية في رفد وزارة اخلارجية بكوادر تعي
معنى الدبلوماسية العامة وتدريبهم عليها

بشكل عام ،هناك فجوة بني ما تدرسه اجلامعات وبني العمل على
أرض الواقع ،وهذا يتطلب من وزارة اخلارجية واجلامعات الفلسطينية
السعي إلى توقيع بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم لتدريس
برامج خاصة للدبلوماسية تخضع لشروط قاسية ومعايير محددة،
ويتدرب املنتمون لها في الوزارة خالل فترة الدراسة ،حتى يلتحقوا
مباشرة بالعمل وهم على ّ
اطالع ودراية وخبرة .واجلدير ذكره أن
بعض اجلامعات تكاد ال جتد فيها الكوادر القادرة على العطاء في هذه
املجاالت .ومؤخرا ً بدأت بعض اجلامعات واملعاهد توجهات حثيثة نحو
إقرار دبلوم متخصص في الدبلوماسية العامة (يوسف.)2010 ،
إلى ذلك احلني ،فإن التوظيف يتم لألشخاص الذين يظهرون قابلية
للتطور والعمل في مجال السلك الدبلوماسي ،ويتدرب باستمرار
ويتدرج في هذا السلك .ويتم تعيينه بعد دورات متخصصة في الوزارة
بدرجة ملحق ملدة سنتني .وبعد إظهار الكفاءة يستمر بالعمل ويترقى
إلى درجة سكرتير ثالث ،ومن ثم عليه أن يبقى في كل درجة  4سنوات،
إلى أن يصل إلى درجة مستشار أول ،وهي أعلى درجة دبلوماسية في
الوزارة .وتبقى درجة السفير التي تكون تعيينا ً بقرار رئاسي ويصبح
السفير ممثالً للرئيس (الشامي.)2009 ،
أولويات الدبلوماسية الفلسطينية العامة
 .1وعي احلكومة الفلسطينية وصناع القرار لشعبيتهم في الداخل
واخلارج لتوجيه الدبلوماسية العامة

نستطيع القول إن وعي الفلسطينيني غير ناضج متاما ً بعد؛ فنحن
الفلسطينيني ليس لدينا دراسات دقيقة أين نوجه دبلوماسيتنا العامة،
ألننا نتعامل بالدبلوماسية دون أن منيز الفرق بني املواقع؛ فما يصلح
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للعالم العربي واإلسالمي رمبا ال يصلح ألوروبا وأمريكا ،وبالتالي إذا
كانت الدبلوماسية مدروسة ،فيجب أن تعرف من تخاطب وكيف تتحدث،
وهذا ليس موجودا ً بشكل دقيق عندنا (الرمحي.)2010 ،
بينما يعتقد البروفيسور غيلبو ( )Gilboa, 2006أن الدبلوماسية العامة
اإلسرائيلية يجب أن تركز على الدول العربية واألوروبية على حد
سواء ،وذلك ألن صورتها في هاتني البقعتني اجلغرافيتني مشوهة
للغاية .ويعتقد الشامي (الشامي )2009 ،أن هذه الدبلوماسية سوف
تتجه نحو أفريقيا وأمريكا الالتينية ،نظرا لتأييد هذه الدول للقضية
الفلسطينية بشكل متصاعد ،في محاولة لتغيير وجهة نظرها.
لكن هناك إدراكا ً ألهمية أوروبا ،ولضرورة تعزيز التحالفات
الفلسطينية في أفريقيا وآسيا والدول اإلسالمية ودول عدم االنحياز،
وحاجة إلى تعزيز العالقات مع القوى احلية فيها .واملشكلة تكمن في
أمريكا؛ ألن الوعي الفلسطيني لم يشمل معرفة كافية بطريقة تفكير
وعمل الواليات املتحدة األمريكية ،ألنه ال يوجد احتكاك مباشر معها؛
فاجلاليات الفلسطينية حديثة نسبيا ً هناك ،ولم تستطع أن تكون
جزءا ً من النظام .أما اجلاليات اليهودية فهي أقدم منا بثالثة أجيال
على األقل ،كما أنها منخرطة في لب العمل العلمي والتكنولوجي
والصناعي والتجاري واإلعالمي في الواليات املتحدة األمريكية
(القدوة.)2010 ،
 .2املعرفة اجليدة بثقافة وفكر الشرائح التي توجه لها الدبلوماسية
العامة وكيفية الظهور على شبكاتهم اإلعالمية بالصورة املثلى

إن البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تعمل مبوارد بشرية ومالية
محدودة ،وال ميكنها وحدها أن تكون مؤثرة في مخاطبة وجذب الرأي
العام في البلدان املضيفة دون التعاون مع اجلاليات الفلسطينية وأطرها.
ومتتلك تلك البعثات واجلاليات خبرة ميدانية في التعامل مع مكونات
املجتمع املضيف (أبو كوش.)2010 ،
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لكن غالبا ً ال توجد معرفة كافية لفكر وثقافة هذه الشرائح ،ألنه لو كان
هناك دراية ،للمسنا نتائج إيجابية لهذه الدبلوماسية ،وغالبا ً ما تكون
الدبلوماسية هي نتاج ردة فعل وليست مبنية على أساس من التخطيط
اإلستراتيجي .فليس هناك دراية حقة بفكر املستهدفني من هذه
الدبلوماسية وثقافتهم (يوسف.)2010 ،
وعلى صعيد النواب في املجلس التشريعي بعد االنتخابات التشريعية
الثانية ،فقد تخرج العديد منهم من بلدان خارجية؛ سواء عربية أو
إسالمية أو أوروبية ،لذلك ميكن القول إن هناك معرفة جيدة بثقافة تلك
املجتمعات وفكرها ،كما أنهم معنيون بفتح آفاق مع دول العالم لدعم
القضية الفلسطينية وإن تعارضوا مع بعض الدول في نظرتها للقضية
الفلسطينية ،فليس عن جهل بواقع هذه الدولة ،لكن من منطلق احلرص
على التمسك باحلقوق والثوابت والرؤية السياسية ،وهم يدركون أن
االنفتاح الدبلوماسي مع اآلخرين ال يعني التخلي عن الرؤى واملبادئ.
وفي اخلطاب اإلعالمي عبر وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية ،يتم
التفريق بني الشريحة الرسمية والشريحة الشعبية .وهناك سعي إلى
تشكيل رأي عاملي مساند للقضية الفلسطينية (املصري.)2010 ،
إن أحد أسباب “انبهار” العالم بنتائج االنتخابات األخيرة -حسب تعبير
الدكتور الرمحي -ال يعود فقط لإلحصاءات واألرقام اجلامدة ،وإمنا
ألن قائمة التغيير واإلصالح احتوت على كم متنوع من التخصصات
العلمية واألدبية .كما يوجد داخل الكتلة متحدثون بأكثر من سبع
لغات بإتقان ،وبخاصة أنهم أثناء دراستهم كانوا ميارسون األعمال
والنشاطات والفعاليات في تلك البالد التي كانوا يدرسون فيها .بالتالي
فقد وجدت القدرة للتعامل مع الوفود كافة (الرمحي.)2010 ،
استخدام التكنولوجيا في نشر الدبلوماسية الفلسطينية العامة
يقال إن التكنولوجيا تسمى حديثة ما دامت تقوم بوظيفتها املتمثلة
بالوصول إلى اجلمهور والتأثير فيه ) .(Price et al, 2008ونحن عندما
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نتحدث عن تكنولوجيا مستغلة لصالح الدبلوماسية العامة الفلسطينية،
فإننا نعي اإلمكانات املتاحة .وبناء على التعريف السابق ،فإنه يتأتى
علينا استغالل تلك اإلمكانات واملوارد بالطريقة املثلى.
يتجلى استخدام الفلسطينيني للتكنولوجيا احلديثة لتفعيل دبلوماسيتهم
العامة في احلرب األخيرة على غزة؛ حيث ابتكر بعض نشطاء اإلنترنت
مظاهرات على الفيس بوك ،وما عرف باجلهاد اإللكتروني املعني
باختراق املواقع اإللكترونية اإلسرائيلية وتخريبها (سعيد.)2010 ،
أما على الصعيد الرسمي ،فهناك معايير الستخدام التكنولوجيا لصالح
الدبلوماسية العامة.
 .1املواقع الرسمية التي تساهم في نشر القصة الفلسطينية

ليس هناك نقص في عدد املواقع الرسمية التي تعنى بالقضية الفلسطينية؛
فرئاسة الوزراء ،ووزارة اخلارجية ،واملجلس التشريعي ،بشقيها في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومنظمة التحرير ،وحركة املقاومة اإلسالمية
“حماس” ،كلها متتلك مواقع تروج لسياستها على أرض الواقع .لكن
اإلشكال يكمن في معضلتني أساسيتني؛ تتمثل األولى بالنقص في
اللغات التي يتم خطاب العالم فيها؛ فجل هذه املواقع تخاطب العالم بلغتني
أساسيتني فقط هما العربية واإلجنليزية ،وقد استخدم موقع منظمة
التحرير اللغة العبرية كذلك ،وفي بعض األقسام استخدمت الفرنسية
أيضاً ،أما املركز الفلسطيني لإلعالم الذي يعد الناطق الرسمي باسم
حركة “حماس” ،فقد استخدم سبع لغات عدا العربية .وتتمثل املعضلة
الثانية -وهي األكثر سلبية-بتعارض الرؤى السياسية التي متثل
كل طرف من أطراف االنقسام ،والدخول في تفاصيل بعض القضايا
اخلالفية بني أبناء الشعب الفلسطيني ،غير مدركني أن هذه املواقع ليست
موجهة للداخل الفلسطيني بقدر ما هي موجهة للعالم بأسره.
 .2رسالة املواقع الرسمية والتنسيق بينها

يالحظ من خالل دراسة املواقع اإللكترونية اخلاصة باملؤسسات الرسمية
أن هناك قضايا جوهرية تتناولها بشكل عام ،وأهمها التعريف بجرائم
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االحتالل ،وما تتعرض له مدينة القدس من استيطان وتهويد ،واألسرى
الفلسطينيون وعذاباتهم ،والالجئون وحق العودة ،وقضايا كاجلدار،
واحلصار ،واملياه .باإلضافة إلى أبرز إجنازات تلك املؤسسات الرسمية
على الصعيدين احمللي والعاملي .لكنها تتعرض أيضا ً إلى قضايا اخلالف
الداخلية كاالنقسام الفلسطيني ،وهذا ما يؤدي إلى عدم وحدة الهدف
النهائي املتمثل بدعم الدبلوماسية العامة واستثارة الرأي العام العاملي.
وتستخدم هذه املواقع الصور لتوثيق األحداث والنشاطات املتعلقة
باحملاور الرئيسة ،كما أنها حتتوي على روابط لالتصال باجلماهير
الفلسطينية واألجنبية .وجلها يحتوي على عناوين ملواقع ذات صلة
بالقضية الفلسطينية والدبلوماسية العامة.
التمويل
إن العقبة األساسية للدول األكثر فقرا ً هي قلة املوارد؛ البشرية منها أو
املالية .وقد تكون املعيقات أيضا ً بالنقص في البنية التحتية اخلاصة
باالتصاالت .فإذا كان التواصل الداخلي مبثل هذه البنية التحتية صعباً،
فإن التواصل اخلارجي مع الشعوب األخرى سيكون أكثر صعوبة بكل
تأكيد (.)Hemery, 2005
 .1امليزانية املرصودة لتطبيق الدبلوماسية الفلسطينية العامة وتطويرها

إن الدبلوماسية العامة ليست شيئا ً مركزيا ً في السياسة الفلسطينية
أو العالقات العامة ،لكنها تتم جزئيا ً بأشكال مختلفة ،وعلى مستويات
مختلفة .وهذا يعني أنه ليس لها ميزانية خاصة وال متويل مركزي.
وإمنا تأتي في سياق عمل املؤسسات واملنظمات كل حسب إمكاناته
وميزانيته (القدوة .)2010 ،لكن بشكل عام ،فإن هناك ميزانية “كافية”
لتحقيق األهداف املرجوة من التواصل اخلارجي كتوفير مكان مهيأ
بكافة وسائل االتصال ،وكفاءات مدربة في العمل الدبلوماسي ،وكذلك
تخصيص ميزانية للزيارات اخلارجية واجلوالت ،وكذلك الستقبال
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الوفود اخلارجية ،واملشاركة في النشاطات والفعاليات الدولية  ...لذا،
فامليزانية تقدر بحسب احلاجة وليست ثابتة (املصري.)2010 ،
يبدو أن هناك رضا عاما ً بني األوساط الرسمية عن الوضع احلالي
للدبلوماسية العامة الفلسطينية ،وبالتالي هناك قناعة بكفاية امليزانية
لهذه الدبلوماسية .أما الدكتور أحمد يوسف (يوسف ،)2010 ،فيعتقد
أن مقدار امليزانية املرصودة لتطوير الدبلوماسية الفلسطينية ضئيل
جدا ً مقارنة بالرسالة الضخمة والهم الذي حتمله.
 .2دعم احملطات الفلسطينية أو األجنبية لنقل صورة إيجابية حول القضية
الفلسطينية
“إن التأثير يبدأ وينتهي بوسائل اإلعالم ،واخلبر إذا لم يكن في وسائل
اإلعالم ،فإنه لم يحدث .ويتم التأثير باملواقف العامة بقدر انتشارها في
وسائل اإلعالم وليس حسب أهميتها السياسية”

).(Taylor, 2006

بشكل عام ،ال يوجد دعم للمحطات اإلعالمية األجنبية أو حتى العربية
أو احمللية مع اإلقرار بوجود بعض االجتهادات الفردية التي حققت
جناحات في أوقات معينة ،ولكنها تفتقر إلى املتابعة واالستمرارية
لتستطيع حتقيق نتائج يطول أثرها ،فالدعم للمحطات التي تنقل
الصورة اإليجابية للقضية الفلسطينية قليل ،مقارنة مبا تضخه أمريكا
وإسرائيل واجلهات الداعمة في اإلعالم الغربي والعاملي لدعم ما يسمى
بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها (يوسف.)2010 ،
ويعتقد الدكتور ناصر القدوة (القدوة )2010 ،أن الدعم كان واضحا ً
أكثر في مراحل سابقة ،وبخاصة عندما كان العرب مستعدين
للتمويل ،وعندما كانت منظمة التحرير في اخلارج .كما أنه ليس
مقتنعا ً بجدوى التأثير اخلارجي على وسائل اإلعالم احمللية ،لكن إذا
كان التأثير من داخل البالد ،السيما امتالك محطة إعالمية عريقة،
فاألمر مختلف.
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توحيد برامج الهيئات الفلسطينية غير احلكومية الفاعلة في مجال
الدبلوماسية العامة
 .1وجود هيئات ومؤسسات فلسطينية تعمل على حتسني صورة
الفلسطيني في اخلارج

بالطبع ،توجد مؤسسات وهيئات فلسطينية كثيرة في اخلارج ،سواء
تلك التي تعمل بتواصل مع احلكومة الفلسطينية أم غير الرسمية التي
تعمل باستقالل عن القرار الرسمي الفلسطيني .وهناك هيئات منبثقة من
احتادات الطالب تعمل على نشر الثقافة العربية والفلسطينية بالتنسيق
مع مؤسسات الدولة املضيفة ،ولكنها ضعيفة العمل وفي بعض األحيان
تشوه صورة الفلسطيني بدالً من حتسينها .وهناك احتادات اجلاليات؛
حيث توجد جالية فلسطينية لها نشاطاتها وفاعليتها ،لكنها تفتقر في
كثير من األحيان إلى املؤسساتية الرسمية ،ما يفقدها تأثيرها في كثير
من األحيان (يوسف.)2010 ،
ويعتقد وسام أبو الهيجا (أبو الهيجا )2010 ،أن هناك أهدافا ً ذات توجه
محدد لهذه املنظمات واملؤسسات ،وهناك اتفاق بني الكثير منها ،وهي
حريصة على إبراز القضية الفلسطينية وأبعادها املختلفة ،وقد قامت
املؤسسات الفلسطينية في أوروبا بالتعاون مع بعضها في كثير من
النشاطات واحلراك مع باقي املؤسسات الفلسطينية في اخلارج.
إن وظيفة إدارة العالقات العامة الثنائية وقطاع الالجئني واملغتربني
في وزارة اخلارجية هي االتصال مع املنظمات العربية كافة ،التي تعنى
بالشؤون العربية والفلسطينية واإلسالمية في جميع أنحاء العالم.
ويتشارك في إدارة العالقة مع تلك املؤسسات والهيئات مؤسسة
الرئاسة ،ورئاسة الوزراء ،والدائرة السياسية ملنظمة التحرير ،واملجلس
التشريعي .وكل هؤالء لهم عالقاتهم الواسعة مع املؤسسات واملنظمات
الفلسطينية والعربية واإلسالمية في اخلارج (الشامي.)2009 ،
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 .2عالقة املؤسسة الفلسطينية الرسمية باملؤسسات واملنظمات الدولية

حتظى القضية الفلسطينية ،بشكل عام ،بدعم ملموس في املنظمات
الدولية ،السيما األمم املتحدة ،والهيئات املنبثقة عنها ،كما يحظى
ممثلوها بالتقدير (أبو كوش .)2010 ،وهناك تواصل بني املؤسسات
الفلسطينية مع العديد من املنظمات احلقوقية ،وذلك إلدراك أهمية
إبراز احلقوق من خالل القانون الدولي اخلاص بحقوق اإلنسان
واتفاقيات جنيف ،ودور هذه املؤسسات في كشف احلقيقة .ولكن
هذا التواصل والتنسيق بحاجة إلى تطوير ،وبخاصة بعد أن آتى
أكله في تغيير صورة االحتالل كجالد وليس ضحية لدى الغرب،
والعمل على محاكمة قادته في احملاكم األوروبية والدولية (املصري،
 .)2010واملؤسسة الفلسطينية الرسمية لها عالقات مع املنظمات
الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان ،وكثيرا ً ما تنشر بعضها ما يدين
إسرائيل ويظهر جتاوزاتها مثل منظمة العفو الدولية ،وأوكسفام،
وحتى الصليب األحمر الدولي وغيرها ،وذلك للتعاون بني املؤسسات
الفلسطينية وبينها (يوسف.)2010 ،
زيادة الوعي الداخلي
 .1الثقة بالدبلوماسيني الرسميني من قبل الشعب الفلسطيني
“إنه من الصعب مبكان على القادة الذين ال يتمتعون بشعبية واسعة
أن يروجوا لسياساتهم من أولئك الذين يتمتعون بشعبية عالية؛ سواء
أكان ذلك داخل البالد أم خارجها ،ألنك إذا لم تثق بالرسول فلن تؤمن
بالرسالة” (.)Taylor, 2006
لقد مرت الدبلوماسية الفلسطينية مبرحلتني؛ األولى في إطار منظمة
التحرير الفلسطينية ،والثانية بعد اتفاقية أوسلو .وقد كان الطابع الذي
مييز املرحلة األولى أن دبلوماسييها عملوا على كل الساحات بطريقة
املناضل الباحث عن الدعم الدولي ،سواء أكان رسميا ً أم شعبيا ً أم
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نخبويا ً للقضية الفلسطينية ،وكان املميز منهم هدفا ً الغتياالت االحتالل.
أما في املرحلة الثانية ،فقد اعتقد بعض الدبلوماسيني أن القضية
وصلت إلى مرحلة البناء وأن مرحلة التحرير قد انتهت ،وأصبح لدينا
“تخمة” بهؤالء السفراء الذي أصبحوا يهتمون بالبروتوكول وابتعدوا
عن اجلاليات الفلسطينية التي أصابها نوع من التذمر الواضح من
ممارساتهم (خريشة.)2010 ،
يكاد الساسة الفلسطينيون يجمعون على عدم وجود ثقة بالدبلوماسيني
الرسميني ،السيما وأنهم ال يحرصون على التواصل مع املجتمع .فال
توجد نشرات وال توضيح في وسائل اإلعالم الرسمية .لذلك ،فالناس
لن يعطوا ثقتهم مبن ال يعرفون ،أو من ال يثقون بأهليتهم وتخصصهم
الوظيفي (الرمحي.)2010 ،
وقد يكون السبب أيضا ً عدم القدرة على حتقيق جناحات ملموسة يستطيع
الناس متييزها .وقد جند استثناء وهو العمل في األمم املتحدة ،فيختلف
موقف الناس بشأن من يعملون فيها بسبب وجود نتائج ملموسة أمامهم
(القدوة .)2010 ،وهناك العديد من املواقف زعزعت من ثقة الفلسطينيني
بدبلوماسييهم الرسميني ،كان منها الوقوف ضد مشروع قرار رفع
احلصار في مجلس األمن الذي قدمته إندونيسيا وقطر العام ،2007
ومشروع قرار وقف العدوان ضد غزة الذي قدمته باكستان وقطر في أوائل
العام  ،2009وكان آخرها املساهمة في تأجيل البت في قرار غولدستون
في مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة أواخر العام  ،2009حتى باتت
الهوة كبيرة والفجوة شاسعة بني الدبلوماسيني السفراء وغالبية الشعب
الفلسطيني ،وصلت إلى انعدام الثقة (املصري.)2010 ،
إن الشعب الفلسطيني ،بصفة عامة ،مغيب عن وضع السفارات
والدبلوماسيني الفلسطينيني باخلارج ،حيث أن الكثير من أولئك
الدبلوماسيني لم يحضروا إلى الوطن لفترات طويلة من الزمن .كما أن أولئك
الدبلوماسيني ال يتم تدويرهم أو نقلهم من أماكنهم ،مع أن قانون السلك
الدبلوماسي الفلسطيني يعطي مدة البقاء للسفير أو الدبلوماسي لفترة
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محددة وليس أكثر ،ولكن نرى الكثير من السفراء الفلسطينيني ممن قضوا
أكثر من عشر سنوات في أماكنهم .كما أن آلية اختيارهم لم تتم بالشفافية
املطلوبة وفق قانون السلك الدبلوماسي .فالثقة ضعيفة ومهزوزة ،وقد
ساهم اجلميع في هزها مبن فيهم السفير شخصيا ً (يوسف.)2010 ،
تفعيل اإلعالم لتوعية اإلنسان الفلسطيني حول الدبلوماسية العامة
“إن الرأي العام يتأثر بالتجربة الشخصية وبطريقة عرضها .وبسبب قلة
أولئك السياسيني الذين يستطيعون نقل التجربة من خالل الكلمات املناسبة،
فهذا يؤدي إلى التقليص من احتماالت مساحات التأثير في وسائل اإلعالم.
اجلرائد ،والتلفاز ،واملذياع هم أكثر من مجرد مرآة تعكس احلقيقة”

()Taylor, 2006

ال يوجد في األراضي الفلسطينية تفعيل لإلعالم التوعوي حول أهمية
الدبلوماسية العامة وال حتى إجنازاتها وال النشاطات املتعلقة بها ،وال
توجد متابعة رسمية للدبلوماسيني الفلسطينيني في اخلارج من أجل
تقدميها للشعب الفلسطيني مطلقاً ،وهذا ما يجعل األمر يؤدي إلى نوع من
عدم الشفافية من قبل الدبلوماسيني ،حيث إنهم بعيدون عن املساءلة أمام
الشعب واحلكومة .وال توجد برامج بهذا اخلصوص (يوسف.)2010 ،
وفي كثير من املرات ،كان هناك أمور غير مفهومة من املواطن بسبب
القصور اإلعالمي .فعلى سبيل املثال ،لقد ذهب الوفد الفلسطيني في
األمم املتحدة إلى االحتاد العام من أجل السالم ثالث مرات ،وسنة 2006
سعى إلى عقد الدورة االستثنائية الطارئة السابعة ومن بعدها العاشرة،
لم يسمع أحد بهذا الكالم ،وكثير من الناس ال يعرفون الفرق بني القرار
الذي تصدره الدورة العادية والدورة االستثنائية (القدوة.)2010 ،
إن مقدار وعي الشارع الفلسطيني -في الداخل -ضعيف جداً ،على عكس
اخلارج؛ فليس هناك أي إرشاد حول هذا النوع من الدبلوماسية ،فمن أين
سيعرف الفلسطيني العادي أصولها؟ إن الصورة والرسالة كالهما مهم
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وال تتأتيان بالفطرة ،وإمنا باملعرفة والدراية .كما أنها أقرب إلى احلقيقة
دائماً ،وال يسمح الكذب فيها على نقيض الدبلوماسية التقليدية ،ألن قنواتها
متعددة ،فإذا كذبت بواحدة فضحتك األخرى (عوض.)2010 ،
وقد لعبت بعض احملطات الفضائية العربية ،وأهمها اجلزيرة ،دورا ً
بارزا ً في تغطية األحداث التي تتعلق بالدبلوماسية العامة الفلسطينية،
ورصدت نتائجها على أرض الواقع من خالل التفاعل العربي واإلسالمي
والعاملي الواسع.
وبعد االنتخابات التشريعية الثانية ،أصبح التركيز على إجنازات
الدبلوماسيني الرسميني والدبلوماسية العامة أكثر إحلاحاً ،السيما من خالل
اإلعالم املكتوب؛ فألول مرة في األراضي الفلسطينية تصدر صحيفة يومية
حكومية تعنى بعرض نشاطات احلكومة على الصعيدين احمللي والعاملي،
ودورية خاصة بالتعريف بدبلوماسيتها العامة حتمل عنوان “الراصد”
باللغة العربية و" "Eye on diplomacyباللغة اإلجنليزية .باإلضافة إلى
صحيفة “البرملان” الصادرة عن املجلس التشريعي ،التي تهدف إلى الفكرة
نفسها وتدعم املجال نفسه .أما فيما يتعلق باإلعالم املرئي واملسموع -وهو
األكثر أهمية -فما زال هناك قصور واضح في هذين املجالني.
األدوات (األبعاد) املطلوبة لتفعيل الدبلوماسية العامة الفلسطينية
إن الدبلوماسية العامة الفلسطينية مهما كان تقييمها احلالي بحاجة إلى
العديد من اخلطوات واألدوات حتى تكون فاعليتها بالصورة والسرعة
املطلوبتني .وقد لعبت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية دورا ً
كبيرا ً في هذا املجال ،خدم القضية الفلسطينية وغير من الصورة السلبية
التي صنعتها السفارات الفلسطينية وأحدث حراكا ً إيجابيا ً لدعم القضية
الفلسطينية وإسنادها ،بل ورمبا الدبلوماسية لدى بعض الفصائل
واملؤسسات ضاهت بشكل كبير دبلوماسية السفراء في العديد من
الدول (املصري.)2010 ،
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وقد قسمت آنا تيدمان ) (Tiedeman, 2005األبعاد املطلوبة لتفعيل
الدبلوماسية العامة بشكل فاعل ومؤثر إلى ثالثة أبعاد ،هي:
البعد األول :االتصال اليومي
وتتمثل باالنخراط في الصحافة بأنواعها املكتوبة واملرئية واملسموعة،
ووجود دبلوماسيني فاعلني للدولة .ويكاد الساسة والباحثون يجمعون
على أن انخراط الفلسطينيني بأشكال الصحافة الثالثة نادر جدا ً حسب
األحداث وأهميتها (املصري .)2010 ،أما بالنسبة للسفراء ،فحتى العام
 ،2006كان عددهم  100سفير ،معظمهم من حركة “فتح” ،ومن كبار
السن وغير املؤهلني (يوسف.)2010 ،
البعد الثاني :االتصاالت اإلستراتيجية
واملقصود بهذا البعد تكرار الرسالة األساسية من مصادر متعددة
بشكل مستمر .بالتأكيد ،توجد رسالة أساسية لدى السلطة
الفلسطينية ،وسياسات عامة للتفاوض واملطالب الفلسطينية ،لكن هذه
الرسالة تتكرر في املناسبات والفعاليات فقط دون وضع إستراتيجية
عمل وخطة لفترة زمنية محددة ،يتم خاللها إجناز العديد من النقاط
املطلوبة (يوسف.)2010 ،
البعد الثالث :تطوير العالقات بعيدة املدى
ويتمثل هذا البعد بالعديد من النقاط التي تستطيع إجناز ما ال ميكن
إجنازه رسمياً .بل إن هذا البعد وأدواته بحاجة إلى مؤسسات ومنظمات
أهلية تعمل عليها إضافة إلى دعم حكومي .ومن هذه األدوات:
وجود مؤسسات ثقافية فلسطينية من أجل إحياء التراث الفلسطيني
وتثبيت الهوية الفلسطينية عند الفلسطينيني املغتربني ،والتعريف
بالثقافة الفلسطينية للشعوب األجنبية .وهذه املؤسسات موجودة،
ولكن ليس هناك تنسيق بينها.
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منظمات أهلية لدعم مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،وهي أيضا ً موجودة
وذات فعالية كبيرة .وخير مثال عليها اللجنة الفلسطينية ملقاطعة
إسرائيل .وهي فاعلة في دول العالم كافة تقريباً ،وسيتم احلديث
عنها باستفاضة في حينه .لكن هذه احلملة وغيرها من املؤسسات
التي تعمل للهدف نفسه غير مدعومة رسمياً ،وينقصها التنسيق فيما
بينها كذلك ،وفعالياتها نابعة من ردود األفعال على جرائم يرتكبها
االحتالل (يوسف)2010 ،

املؤمترات والندوات ،وهي موجودة بكثرة ،لكن أثرها محدود كونها تخاطب
الفلسطينيني أكثر من أهل البالد املستضيفة ،كما أنها موجهة لنخب
سياسية أو اجتماعية وليست حلشود شعبية (املصري.)2010 ،

املنح الدراسية ،وهذه املنح ذات وجهني؛ من احلكومة الفلسطينية إلى
طالب أجانب لدعوتهم للدراسة في األراضي الفلسطينية .وهذا بدوره
له مردوده من التضامن والتفهم للوضع الفلسطيني ،وإلى الطالب
الفلسطينيني للدراسة في اخلارج ،حتى يكونوا سفراء لقضيتهم .أما
النوع األول فهو نادر نسبياً ،ويكاد يكون معدوما ً في بعض اجلامعات
الفلسطينية .وأما النوع الثاني فموجود ،لكنه موجه سياسياً؛ حيث
إن املنح والبعثات تكون بناء على رغبة احلزب السياسي احلاكم،
وليست حسب الكفاءة العلمية واملهنية التي يبديها الطالب (املصري،
 .)2010وقد نوهت وزارة اخلارجية الفلسطينية في غزة إلى احلاجة
إلى توفير منح دراسية لتخصص العالقات الدولية والقانون الدولي
والعالقات الدبلوماسية؛ مع العلم بوجود مثل هذه املنح ،ولكنها ال
توزع على أصحاب الكفاءات (يوسف.)2010 ،
األفالم الفلسطينية واملسرحيات :وهي موجودة ،ولكن بشكل قليل
وإمكانات متواضعة ال ترقى إلى مستوى تأثيرها وفاعليتها عند
الشعوب األجنبية.

معارض فنية :هناك الكثير من املناسبات التي كانت حتتوي على معارض
فنية ،لكنها كانت تنظم بشكل جزئي على هامش املؤمترات.

الفصل الثاني
املنظمات األهلية الفلسطينية والدبلوماسية العامة

الفصل الثاني
املنظمات األهلية الفلسطينية والدبلوماسية العامة
“تكتسب الدبلوماسية العامة جل فاعليتها ليس من كلمات العامة التي
تطرحها فحسب ،بل من أفعال العامة أيضا ً”.
Lord, Carnes

كيف دعمت املنظمات األهلية الفلسطينية الدبلوماسية العامة؟
يعتقد ناي أن القوة الناعمة -مبا فيها الدبلوماسية العامة -هي أداة
أصعب بالنسبة للحكومة من القوة الصلبة ،وذلك يعود إلى كون معظم
مصادرها خارجة عن سيطرة احلكومة ،كما أن الدبلوماسية العامة
عهدت على العمل بشكل غير مباشر في تشكيل البيئة السياسية ملجتمع
ما ،وفي بعض األحيان فإنها تتطلب سنوات عديدة من أجل جني
الثمار املرجوة ( .)Lord, 2006وهنا يبرز دور املنظمات األهلية بفاعلية
كبيرة في هذا النوع من الدبلوماسية؛ فاملنظمات األهلية تعمل على
حتقيق أهداف بعيدة املدى ،وتلك التي قد تستغرق وقتا ً أطول من عمر
احلكومات نفسها في الدول الدميقراطية ،أو تلك التي يتم تداول السلطة
فيها بشكل دوري منظم.
ال تقتصر أهمية إقحام املنظمات األهلية في رسم إستراتيجيات
الدبلوماسية العامة على مجاراة العالقات الدولية احلديثة املتمثلة
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باالعتماد على املؤسسات الدولية ،وإمنا هي أكثر الطرق فاعلية لتطبيق
هذه اإلستراتيجيات وتطويرها .كما أن املنظمات األهلية هي األكثر
قدرة على االنخراط مبؤسسات املجتمع املدني األجنبية ،كونها متتلك
املصداقية أكثر من احلكومات ،بسبب نقدها أحيانا ً لتلك احلكومات .كما
أنها متتلك طرقا ً طبيعية جدا ً لالندماج مع املؤسسات األخرى وأفراد
املجتمع ،مما يزيل الشكوك حول دوافعها (.)Riordan, 2005
وهذه الطريقة من التفعيل الدبلوماسي للمنظمات األهلية توضح بطريقة
أو أخرى مدى تشابه الناس في مختلف أصقاع العالم ،وتبني اجلسور
بني أولئك الذين يتشاركون األهداف اإلنسانية نفسها .بينما تركز
الدبلوماسية الرسمية على نخب سياسية من املجتمع تعمل على حتقيق
أهدافها (.)Hemery, 2005
وخير مثال على دولة تعد صغيرة استخدمت املنظمات األهلية لتحسني
دبلوماسيتها العامة هي النرويج؛ حيث إن انخراطها في مؤسسات
وجلان األمم املتحدة املتنوعة ،السيما تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان
وفيما يسمى “باألهداف املغرية” ،أكسبها صداقات وعالقات كثيرة
من دول متنوعة .وكل ذلك بسبب منظماتها األهلية املنتشرة التي
تعمل حتت العنوان نفسه؛ حقوق اإلنسان وإحالل السالم في العالم
(Henrikson, 2005؛ .)Batora, 2005
إن الناظر في بعض املنظمات األهلية العاملية التي شكلت فيما بعد جماعات
ضاغطة ،وكانت مناذج ناجحة ،ووصلت إلى أهدافها ،يالحظ وجود
“سمات عامة تتعلق بإدارتها وتنظيمها ومهنيتها ،وقدرتها على استخدام
إستراتيجيات بعيدة املدى” (أبو هواش .)2009 ،وبعض هذه املنظمات
كانت أهدافها قريبة إلى حد بعيد من أهداف املنظمات األهلية الفلسطينية،
وواقع التجربة البشرية التراكمي يحتم علينا االستفادة من هذه التجارب.
ولفلسطني جتربة خاصة فيما يتعلق باملنظمات األهلية؛ فقد سجلت العديد
من هذه املنظمات “خاصة في خارج فلسطني جناحات مهمة واختراقات
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على أكثر من صعيد ،وبخاصة في فترات تأزَّم فيها وضع الداخل
الفلسطيني في مواجهة االحتالل ،وكان بحاجة إلى إسناد فلسطينيي
اخلارج بكل الوسائل” (الزير .)2009 ،ولعل هذه املنظمات تقوم اليوم
بدور فاعل لتغطية القصور الناجت عن االنقسام الفلسطيني الداخلي.
كما أن “انشغال مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني في التعاون والعمل
الدولي ليس وليد الصدفة ،وأهميته ليست محصورة على صعيد نضال
هذه املؤسسات وعملها ألجل احلرية والعدالة للشعب الفلسطيني ،إمنا
لتبني الرأي العام الدولي لألسس املرجعية للشعب الفلسطيني ،ونشرها
في احملافل الدولية ،والشبكات واملنظمات احلقوقية ،وحركات التضامن
العاملية ،واللجان املنبثقة عن األمم املتحدة ،وغيرها من األطر املناهضة
لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني” (أبو عطا.)2009 ،
املنظمات األهلية الفلسطينية في أوروبا
إن التجمعات الفلسطينية في أوروبا من أقوى التجمعات في العالم،
نظرا ً لوجود أكثر من  150000الجئ فلسطيني في أوروبا .هذه
التجمعات تشكل بذرة ونواة ملا يشبه اللوبي؛ فهناك أعداد كبيرة على
اختالف أطيافها السياسية تشارك في املؤمترات التي تنظمها اجلالية
الفلسطينية ،متثل  23دولة أوروبية ،باإلضافة إلى التمثيل الرسمي
والشعبي األوروبي (رجب.)2006 ،
مؤمتر بلباو
في احلادي والثالثني من تشرين األول العام  ،2008عقدت شبكة العمل
الباسكية وشبكة ميواندو “من أجل شرق أوسط خا ٍل من احلروب
واالضطهاد” ،وكذلك شبكة املنظمات األهلية ( ،)PNGOواجتاه ،ومركز
بديل ،ومركز املعلومات البديلة ،واحلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية
والثقافية إلسرائيل  -مؤمتر مبادرة بلباو بعنوان :دور املجتمع املدني
في معركة العدالة من أجل فلسطني ،الذي جاء استكماالً للنداء الذي
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وجهته مؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل وسحب
االستثمارات منها العام  ،2005وملؤمتر ديربان العام  2008التابع
لألمم املتحدة ،الذي وقعت عليه أكثر من  3000منظمة أهلية.
وقد شملت فعاليات املؤمتر مساء اليوم األول جلسة افتتاحية
حتت عنوان “بني حصار غزة واستعمار القدس :جرائم االحتالل
اإلسرائيلي” .ونظمت ورش عمل عدة للوفود ناقشت مواضيع كإعادة
فلسطني للخارطة السياسية ،وربط احلق بالعودة ،وإعادة تعريف
إسرائيل سياسيا ً وقانونياً ،وتوسيع عمل حمالت املقاطعة في أوروبا
والعالم (قضايا جمعية.)53 :4 :
وجاء في إعالنه اخلتامي أن املجتمعني يرون “وجوب إخضاع دولة
إسرائيل للمساءلة القانونية .إننا نرى أن منح إسرائيل حصانة على
الرغم من انتهاكاتها املتواصلة واملنهجية للقانون الدولي ،وحلقوق
اإلنسان األساسية ،والتعامل معها كاستثناء فوق قانون األمم ،وتزويدها
بدعم غير محدود في املجاالت السياسية ،واألمنية ،واالقتصادية،
والثقافية ،والدبلوماسية؛ يجعل كالً من الواليات املتحدة ،واالحتاد
األوروبي ،وفاعلني دوليني آخرين فيما يسمى باملجتمع الدولي،
مذنبني ومتواطئني فعليا ً في جرمية تأييد وإدامة “أبارتهايد” إسرائيل
وحكمها االستعماري .إننا نرى أنه فقط من خالل وقف هذا التواطؤ
الدولي ،ميكن استعادة الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني ،وحتقيق
السالم الدائم والشامل في الشرق األوسط” (نص الوثيقة.)2008 ،
وقد خرج هذا املؤمتر بخطة عمل تتمثل برفع مستوى الوعي والعمل
عامليا ً على تنفيذ نداء املجتمع املدني الفلسطيني العام  ،2005الداعي
إلى مقاطعة إسرائيل ،وسحب االستثمارات منها ،وفرض العقوبات
عليها ،ودعوة املؤسسات اإلعالمية إلتاحة الفرص لألصوات األصيلة
التي متثل املجتمع املدني الفلسطيني متثيالً حقيقياً ،وللذين يدعمون
سالما ً عادالً ،لكي يعبروا عن قضاياهم بحرية ودون رقابة أو تشويه
أو جتاهل ،واملطالبة بتطبيق الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية
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للعام  ،2004الذي أدان بناء إسرائيل للجدار العنصري واملستعمرات
اإلسرائيلية التي بنيت في األراضي احملتلة ،وتفعيل ضغط متزايد على
األمم املتحدة واالحتاد األوروبي على حد سواء من أجل وقف الدعم عن
إسرائيل ،ومواصلة العمل من قبل منظمات حقوق اإلنسان املستقلة،
واخلبراء القانونيني من أجل محاكمة ومعاقبة اإلسرائيليني مقترفي
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية .وتعزيز التنسيق والتعاون فيما
بني اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني العاملي بغرض تنفيذ بنود اخلطة
آنفة الذكر (نص الوثيقة ،بتصرف).
مؤمتر فلسطينيي أوروبا
إن مؤمتر فلسطينيي أوروبا هو إحدى ثمار مركز العودة الفلسطيني،
وهو مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات،
واملطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم ،وهو كمركز يشكل مصدرا ً
إعالميا ً أكادمييا ً يسعى إلى أن يكون رديفا ً للمعلومات والنشاط السياسي
للقضية الفلسطينية ،وبخاصة مسألة العودة ،ويتخذ من لندن مقرا ً له.
ومن أهم أهدافه كما ورد في موقعه الرسمي “تعريف الرأي العام في
أوروبا ،وبخاصة في بريطانيا ،باألبعاد احلقيقية للقضية الفلسطينية،
وتسليط الضوء على احلقوق الفلسطينية الضائعة ،واملساهمة في
تفعيل قضية عودة فلسطينيي الشتات باعتبارها قضية سياسية أوالً،
وإنسانية ثانياً ،وباعتبار أنها تشكل قاسما ً مشتركا ً عريضا ً يلتقي عليه
الفلسطينيون أ َّيا ً كانت توجهاتهم السياسية أو األيديولوجية” (موقع
مركز العودة الفلسطيني اإللكتروني .)2010/2/2 ،وفي سبيل ذلك،
فإن املركز يقوم بحمالت إعالمية ودعائية ،ويوطد العالقات العامة
واالتصاالت مع الساسة وصناع القرار في بريطانيا .لذا ،فإنه يعمد
إلى القيام بحمالت داخل البرملان البريطاني ،وإعالم النواب باهتماماته
فيما ميس الالجئني بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويشارك في حشد
الرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدولي ملمارسة الضغط
على األطراف املعنية.
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ويحتوي املوقع اخلاص باملركز على معرض صور لالجئني في
مخيماتهم واملعاناة اليومية التي يواجهونها في هذه املخيمات .ويحوي
املوقع أيضا ً آخر األخبار املتعلقة بالالجئني وكذلك التقارير والنشاطات
التي تقام لدعم قضيتهم (موقع املركز اإللكتروني.)2010/2/2 ،
ويقوم املركز بالتعاون مع التجمع الفلسطيني في كل دولة أوروبية يعقد
فيها املؤمتر واألمانة العامة للمؤمتر ،باإلشراف على املؤمتر وتنظيمه؛
وقد بدأ مسيرته العام  2003في بريطانيا بحضور ما ال يزيد على
 300شخصية فلسطينية ،ليصل العدد إلى أكثر من  10000فلسطيني
في املؤمتر السابع العام  2009الذي عقد في ميالنو .وقد أصبح هذا
املؤمتر ميثل منصة موسعة تستقطب أطيافا ً فلسطينية متنوعة كما
صرح بذلك الدكتور محمد حنون رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا
(اجلزيرة نت.)2009 ،
ولعل من أهم ما حتقق في املؤمتر “إيجاد منتدى تعارف سنوي بني
الفلسطينيني في أوروبا ،وتقوية العالقات االجتماعية فيما بينهم ...
ومن جانب آخر ،فقد تأسست من رحم املؤمتر مؤسسات مركزية تعمل
على املستوى القاري كاحلملة األوروبية لرفع احلصار عن غزة ،وجتمع
األطباء الفلسطينيني في أوروبا ،واحتادات وجمعيات للمهندسني
واملعلمني والنساء والشباب  ...والتفاعل اإليجابي مع احمليط األوروبي،
ونقل الصوت الفلسطيني للغربيني” (الزير.)2009 ،
وأكد منظمو هذا املؤمتر عدم وجود تنسيق مع السلطة الفلسطينية في
مجال عملهم على الساحة األوروبية ،ومرد ذلك األمر أن السلطة ال
تتعامل مع اجلمعيات واملؤسسات ذات التوجه الرافض لسياساتها.
كما أن للمؤمتر إصدارات بلغات ع ّدة ،مطبوعة وإلكترونية ،ذات صلة
بالتواصل اإلعالمي والتعامل مع فئات اجلمهور ،صدرت عن األطر
املنضوية في نطاقه .وتراعي هذه املواد التواصلية واقع البيئة األوروبية
وخصوصياتها ،مبا في ذلك سمة التعددية اللغوية (أبو الهيجا.)2010 ،
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مؤمتر كهذا فيما مضى كان يقام حتت إشراف منظمة التحرير
الفلسطينية قبل توقيع اتفاقات أوسلو ،لكن بعد اخللط العظيم بني أوراق
املنظمة والسلطة ،تخافت هذا الدور وتهافت إلى أن سعت حركة املقاومة
اإلسالمية “حماس” وغيرها من احلركات املعارضة ألوسلو إلى سد
هذه الثغرة .وقد أصدرت رئاسة السلطة أمرا ً للسفراء الفلسطينيني في
هولندا والدمنرك وإيطاليا مبقاطعة املؤمتر ،وقال ممثل منظمة التحرير
في روما ،السفير صبري عطية“ :كنا نتمنى أن يكون تنظيم مثل هذه
املؤمترات بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية” (.)bbc:2\5\2009
وإذا كان مؤمتر فلسطينيي أوروبا هو إطار للعمل الشعبي الفلسطيني
منصة لتالقي اجلهود
الفاعل في الساحة األوروبية ،فإنّه كذلك
ّ
فإن هناك إدراكا ً
التخصصية في حقل الدبلوماسية العامة .وعليه؛ ّ
ألهمية اجلهد التواصلي الذي تتواله األطر التخصصية ،كاألطباء
الفلسطينيني في أوروبا (جت ّمع األطباء الفلسطينيني في أوروبا)،
واملهندسني ،وكذلك التواصل مع السياسيني ،والتواصل مع اإلعالميني
تتأسس
وغيرهم .وعموماً ،هناك أطر تخصصية تنهض وأخرى
ّ
واالجتاه متصاعد (أبو الهيجا.)2010 ،
وفي مؤمتر فلسطينيي أوروبا الثالث املنعقد في النمسا ،كان هناك
مجموعة من ورش العمل ،منها ما يتعلق بتطوير العالقة مع املجتمعات
األوروبية رسميا ً وشعبياً ،فقد جاء في مقرراتها املوثقة في الكتاب الذي
أصدرته األمانة العامة للمؤمتر ( ،)2008أنه ينبغي االستفادة من حالة
التح ّول اجلارية في اجتاهات الرأي العام األوروبي في ما يتعلق بقضية
فلسطني ومبشروع االحتالل ،لتكثيف اجلهود الرامية لشرح أسس
القضية الفلسطينية ،واستثمار حركة املراجعات املتواصلة في األوساط
اإلسرائيلية ،مبا في ذلك أعمال تيار املؤرخني اجلدد واألعمال اإلعالمية
الناقدة ،وما يتمخض عنها من مواقف واعترافات غير مسبوقة ،من
أجل إعادة التعريف اجلذري بالقضية الفلسطينية في الوعي اجلمعي
األوروبي ،واالرتقاء بالصيغ التضامنية امللموسة في املجتمعات
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األوروبية مع قضية فلسطني ،سواء أكانت في املجال اإلعالمي ،أم
في التحركات الشعبية من مظاهرات واعتصامات وفعاليات مدنية،
واستثمار الدور املهم واحليوي للجاليات العربية واإلسالمية في
أوروبا ،كرافد أساسي ومخزون غزير ،ميثل امتدادا ً لدور الفلسطينيني
في أوروبا ،والعناية بعناصر اخلطاب التواصلي مع الرأي العام
األوروبي ومفرداته ،بغرض الوصول إلى أوسع الشرائح املمكنة.
كما كانت هناك ورش عمل تركز على التنسيق بني املؤسسات الفلسطينية
في أوروبا ،ومما متخضت عنه في قراراتها النهائية “روزنامة” لألنشطة
الفلسطينية في أوروبا ،يتم وضعها بناء على معايير محددة ،وتكون
متاحة للفلسطينيني والرأي العام في عموم أوروبا بشتى الوسائل
املالئمة ،وتدشني مواقع على شبكة اإلنترنت ،تأخذ على عاتقها تشجيع
التواصل بني املؤسسات واجلمعيات الفلسطينية في أوروبا ،تكون على
هيئة منابر ومنتديات (األمانة العامة ملؤمتر فلسطينيي أوروبا.)2008 ،
املنظمات األهلية الفلسطينية في أمريكا الالتينية
لعله مما يثير الدهشة عدم وجود إحصاءات رسمية ،وال معلومات كافية
أو موثقة عن أوضاع اجلاليات الفلسطينية في دول أمريكا الالتينية على
الرغم من مرور ما يزيد على نصف قرن على وجودها هناك .وما يصل إلى
الباحثني من معلومات ينبئ بشيء من احلسرة؛ إذ إن وضع املؤمترات التي
تعقد في تلك الدول يغلب عليه الطابع الفئوي النخبوي ،وال يعكس وجهة
نظر الفلسطينيني الذين يصفهم واحد منهم بأنهم يعانون (صفا.)2009 ،
ال شك في أن اتفاقات أوسلو أدت إلى شلل في جسد منظمة التحرير
الفلسطينية ،وهذا ينطبق على أماكن وجودها كافة ،مبا فيها أمريكا
الالتينية ،ما أدى بدوره إلى إضعاف اجلاليات الفلسطينية في الشتات
(أبو عيد .)2007 ،لكن بعد اندالع انتفاضة األقصى صعودا ً إلى احلرب
األخيرة على غزة ،بدأت تلك اجلالية تستشعر أهمية دورها في أماكن
وجودها ،فبدأت بإعادة تنظيم نفسها بعيدا ً عن إطار املنظمة.
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و“على الرغم من وجود خمس سفارات فلسطينية في أمريكا الالتينية،
وكونفدرالية فلسطينية على مستوى القارة ،والعديد من الفيدراليات
الفلسطينية املوجودة في البرازيل وتشيلي واألرجنتني وبيرو ،إضافة إلى
اجلمعيات واملؤسسات واألندية واللجان الفلسطينية ،وثالثة عشر عضو
مجلس وطني ،وعضو مجلس مركزي فلسطيني  ...جتد اإلعالم الفلسطيني
ضعيفا ً جدا ً” (صفا .)2008 ،ويعزى ذلك إلى عدم توفر سياسة إعالمية
فلسطينية ،واهتراء املؤسسات الفلسطينية وطبيعة القائمني عليها.
و“في كانون الثاني  ،2009نظمت املسيرات في جميع أنحاء شبه القارة
الالتينية ،مع مشاركة جماهيرية واسعة إلدانة الهجوم اإلسرائيلي
على قطاع غزة  ...وقد برز حتسن مهم في التغطية اإلعالمية للصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي” (كليميشا .)2009 ،ولعله من أكثر احلمالت
فعالية وتأييدا ً من الرأي العام في تلك الدول ،حملة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل
هي نتاج أكثر من  170مؤسسة ومنظمة أهلية فلسطينية ابتداء بالقوى
الوطنية واإلسالمية ،مرورا ً بنقابات العمال الفلسطينيني ،وشبكة
املنظمات األهلية ممن يشكلون املرجعية حلركة املقاطعة على املستويني
احمللي والعاملي.
وقد حققت احلملة نتائج متميزة على الصعيد العاملي أكثر من الصعيد
احمللي ألسباب تتعلق باالحتالل وسيطرته على كافة سبل احلياة في
الداخل الفلسطيني .ومن تلك اإلجنازات التي حققتها احلملة ،املقاطعة
الرياضية والثقافية واألكادميية ،ومقاطعة املنتجات اإلسرائيلية،
وقرارات احتادات العمال العاملية املشاركة في حملة املقاطعة ،واملقاطعة
السياسية التي كانت األكثر وضوحا ً في دول أمريكا الالتينية ،وكسب
احتادات الطلبة في العديد من األماكن لصالح احلملة ،وتتويج هذا التأييد
بأسبوع الفصل العنصري الذي يعقد سنويا ً في كندا (زاخت.)2009 ،

68

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة

إن الناظر في إجنازات هذه اللجنة يجدها تنتشر بسرعة ممتازة في أوساط
دول العالم ككل؛ فمن فرنسا ومسيرات التأييد التي خرجت بعشرات
اآلالف حاملة شعار تعليق اتفاقية الشراكة األوروبية اإلسرائيلية،
إلى انضمام نقابات عمالية أساسية من النرويج لهذه املقاطعة ،مرورا ً
بحلفاء حملة التضامن الكثر في بريطانيا ،واتهام إسرائيل بجرائم
حرب في اإلعالم البلجيكي من قبل فنانني مرموقني ،واحتالل القنصلية
اإلسرائيلية في كندا ،واملقاطعة الرياضية لإلسرائيليني في نيوزيلندة،
ونشوء دعوات عدة للمقاطعة األكادميية والثقافية واالقتصادية في
الواليات املتحدة ،وانتشار حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في
إسبانيا (حق العودة )22 :31 :كل ذلك وأكثر يدعو إلى التفاؤل بشأن
حتقيق أهداف هذه اللجنة على املدى البعيد.
“قبل أكثر من عشرين عاما ً قررت مجموعة صغيرة من
األشخاص في لندن مقاطعة برتقال شركة أوتسبان من جنوب
أفريقيا .انتشرت املقاطعة ومت تنظيم احلمالت ،وعمل املشاركون
في تلك احلمالت مع املقاومة داخل جنوب أفريقيا .استمرت
املقاطعة والعقوبات ،وبحلول العام  1991كانت جنوب أفريقيا
حرة  ...وها هي احلكومة الفنزويلية تتخذ موقفا ً قويا ً تدين
إسرائيل على معاملتها للفلسطينيني واجتياحها للبنان ،وتبعت
هذا املوقف بتحركات ملموسة ،ومؤخرا ً دعا ممثل نيكاراغوا
في اجلمعية العامة لألمم املتحدة إسرائيل إلى إنهاء اضطهادها
للشعب الفلسطيني  ...وسأختم بكلمات أصدقائنا في أمريكا
الالتينية (( ”)VIVA PALESTINA LIBREولفوود.)2009 ،
املنظمات األهلية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية
احلملة الشعبية ضد اجلدار (الضفة الغربية)
بدأت احلملة مببادرة من شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية غير احلكومية
العام  ،2002وهي حملة شعبية تقوم على عمل الفئات واللجان الشعبية
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التي تنظم نفسها ضد اجلدار .وترى احلملة أن اجلدار يقوم على أساس
سياسي ال أمني كما تدعي إسرائيل .وتدار احلملة من  12منظمة غير
حكومية ،و 11جلنة شعبية للمحافظات اإلحدى عشرة في الضفة.
وتتخصص احلملة في قضية اجلدار رافعة شعار “أوقفوا جدار الفصل
العنصري االستعماري ،ليهدم اجلدار وتزال آثاره ،وتعاد األرض التي
صودرت إلى أصحابها” (املوقع الرسمي للحملة)2010/2/20 :
وتتمثل إستراتيجيات احلملة في بناء قاعدة تضامن عاملية مبنية على
الثوابت الفلسطينية ،واخلروج من اإلطارين األمريكي واألوروبي
للعالقات الفلسطينية الذي ساد بعد أوسلو ،واملطالبة باملقاطعة
وفرض العقوبات على إسرائيل وعزلها (املوقع الرسمي للحملة:
.)2010/2/20
ومن اإلجنازات التي تعدها احلملة غاية في األهمية ،املشاركة في مؤمتر
األمم املتحدة ملنظمات املجتمع املدني ،الذي أقر إطالق حملة دولية ضد
اجلدار ،وإعداد أوراق العمل مع طاقم شؤون املفاوضات فيما يتعلق
بفتوى محكمة الهاي التي شكلت إدانة إلسرائيل ،واملنتديات االجتماعية
في كل من أوروبا والبرازيل وفنزويال وباكستان (املوقع الرسمي
للحملة.)2010/2/20 :
ويؤكد الدكتور عالم جرار (جرار )2010 ،على وجود وحدة أهداف
بني املنظمات األهلية التي تعمل على قضية اجلدار؛ ولكن مبقدار ما في
إطار شبكة املنظمات األهلية وجلنة مقاومة اجلدار واللجنة الشعبية
ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمار منها؛ حيث يوجد إطار مرجعي
سياسي متفق عليه.
يعتقد نبيل شعث (شعث )2010 ،أن احلملة الشعبية ضد اجلدار ناجحة
جداً ،وقد استطاعت أن تقنع قيادة فتح بتبني النضال الشعبي ،وكذلك
آالف الناشطني األجانب ،لنصرة القضية الفلسطينية ،ولهم تأثير
إعالمي ضخم .ومتثل بلعني منوذجا ً جديدا ً للنضال.
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ومن املالحظ أن احلملة الشعبية ضد اجلدار تخاطب املنظمات
األهلية ،واملؤسسات احمللية ،وأحزاب املعارضة ،واحلركات النسوية
واالجتماعية ،والنقابات العمالية .وقد حظيت بتضامن قوي في هذه
املجاالت (جرار ،)2010 ،وهذا جزء من الوسائل لتحقيق أهدافها
اإلستراتيجية كما ورد في أدبيات احلملة.
وقد قامت إسرائيل منذ بداية احلملة إلى اآلن بالعديد من اإلجراءات
في محاولة لردع هذه احلملة والقضاء عليها نظرا ً لتزايد شعبيتها في
أواسط الفلسطينيني واملتضامنني األجانب؛ فمن اعتقال الرموز القيادية
واإلدارية لهذه احلملة مثل رئيس احلملة في الضفة الغربية جمال
جمعة ،إلى اعتقال مائة ناشط فلسطيني وأجنبي في الشهور الستة
األخيرة حتى يومنا هذا ،وترحيل بعض املتضامنني ،وإصابة أحدهم
بحالة موت سريري ،إضافة إلى دهم مقرات احلملة ،ومنازل املتضامنني
الواقعة في مدينة رام الله وإخالئهم منها على مرأى ومسمع املسؤولني
الفلسطينيني ،وفرض قيود على تأشيرات املتضامنني عبر معابرها
ومطاراتها (اجلزيرة نت.)2010/2/19 ،
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار (قطاع غزة)
في تاريخ  ،2007-10-27أعلن بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الشعبية
ملواجهة احلصار برئاسة النائب املستقل في املجلس التشريعي املهندس
جمال ناجي اخلضري .وقد عرفت اللجنة بنفسها كما ورد في موقعها أنها
“ذات طابع شعبي ال تتبع ألي فصيل أو حزب سياسي منذ
نشأتها  ...وقد استطاعت أن تبني عالقات الثقة والتعاون
املشترك مع جميع أطياف الشعب الفلسطيني ،مبن فيهم
الفصائل مبختلف توجهاتها  ...وقد ضمت اللجنة العديد من
الكوادر واألكادمييني واإلعالميني واملتطوعني الذين استطاعوا
خالل فترات قصيرة جدا ً تخطي كل احلواجز وإيصال الرسالة،
وفضح احلصار الظالم واجلائر على القطاع”
(املوقع الرسمي للجنة.)2010/1/16 :
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وتتمثل أهداف اللجنة -كما ورد في كتابها ( )2008الذي أصدرته بعد عام
من انطالقتها -في مواجهة احلصار الشامل الذي يفرضه االحتالل على
القطاع ،وإبراز اآلثار املترتبة عليه ،وتوحيد اجلهود الفلسطينية جتاه العمل
على رفعه ،وحشد الدعم الشعبي والرسمي العربي واإلسالمي والتأييد
الدولي لرفع هذا احلصار ،والتحرك مع اجلهات املؤثرة من أجل معاجلة
الظروف اإلنسانية للشرائح املختلفة التي تعاني من احلصار ،والعمل على
الساحة الدولية وتفعيل دور املتضامنني في جميع الدول األجنبية.
وقبل الفعاليات التي نظمتها اللجنة على مدار السنوات الثالث املاضية،
لم يكن الكثير يعرفون شيئا ً عن حصار غزة .فقد نظمت اللجنة العديد
من النشاطات الشعبية ابتداء من مسيرة الشموع ،ومقبرة املصانع،
والسلسلة البشرية املكونة من أكثر من  40000طف ٍل ،ومرحلة السفن
بالتعاون مع حركة غزة احلرة ،باإلضافة إلى عالقات واتصاالت مع
البرملان األوروبي والبرملانات العربية واإلسالمية (اخلضري.)2010 ،
وتسعى اللجنة أيضا ً إلى تعزيز وضع الفلسطيني وجلب املساعدات
للقطاع ،ال من خالل تنفيذ املشاريع املقترحة ،وإمنا من خالل عرضها على
من يتبناها من املؤسسات واملنظمات اخلارجية .وقد جنحت في جلب
املساعدات واملنظمات التي تبنت بعض املشاريع املهمة ،ومنها مؤسسات
تركية وقطرية فتحت فروعا ً لها في غزة (اخلضري.)2010 ،
ومن أبرز ما قامت به اللجنة ،لفت أنظار العالم إلى املعاناة البشرية التي
تفوق التصور في قطاع غزة؛ من إغالق املعابر التجارية وأزمة الوقود
والكهرباء ،مرورا ً بأزمة القطاع الصحي والزراعي واحليواني والطيور،
وأزمة الدقيق واملخابز ،واملياه والصرف الصحي ،ونقص السلع ،انتهاء
بأزمة القطاع الصناعي التي جسدتها اللجنة واقعا ً حيا ً بفعالية “مقبرة
املصانع” .وقد حاولت اللجنة التواصل مع األمني العام لألمم املتحدة،
واملجتمع الدولي واحلكومات على حد سواء .ودعت وسائل اإلعالم
املختلفة إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على احلصار ،من أجل تكوين
رأي عام ضاغط ملساندة أهل غزة ضد احلصار حتى كسره (تقرير
صادر عن اللجنة.)2008/11/24 :
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واللجنة ناجحة في إطار غزة ،وقد نظمت حمالت عدة هدفها إعالمي،
واستقبلت العديد من الوفود األجنبية في غزة ،وهي عمل أدى إلى التأثير
في الرأي العام العاملي ،وقد حاولت احلملة أن تكون حيادية [فيما يتعلق
باالنقسام الداخلي] وجنحت في ذلك (شعث.)2010 ،
احتاد اجلمعيات األهلية العربية – اجتاه (فلسطينيو )48
تأسس احتاد اجلمعيات األهلية العربية  -اجتاه العام  ،1997كإطار
جامع للمجتمع املدني الفلسطيني في فلسطني التاريخية .ويضم هذا
االحتاد أكثر من خمسني جمعية ومؤسسة ،وينشط في مجال التدريب
والتمكني املؤسساتي والتنظيمي واملرافعة ،وإدارة حمالت محلية ودولية
حلماية اجلمعيات العربية ولرفع الوعي حول أوضاع الفلسطينيني في
“الداخل” عاملياً .كما يحمل االحتاد صفة استشارية خاصة في األمم
املتحدة ،وهو عضو مؤسس في املنبر األورومتوسطي للمنظمات غير
احلكومية ،وفي السكرتارية العاملية للمنتدى االجتماعي العاملي ،ويقوم
االحتاد بتركيز عمل هيئة تنسيق العمل األهلي الفلسطيني في الوطن
والشتات (املوقع اإللكتروني لالحتاد.)2010/3/19 :
وتنبع أهمية مثل هذا االحتاد من “الشعور باملسؤولية ،وضرورة تقاسمها
فلسطينيا ً وعربيا ً ومع أنصار الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم ،ضمن
السعي إلحقاق احلقوق الفلسطينية ،إضافة إلى الوعي لضرورة إعادة
صياغة اخلطاب الفلسطيني كخطاب حق تكاملي وغير جتزيئي للقضية
الفلسطينية ،لينعكس ذلك في طرح قضايا فلسطينيي الـ 48ضمن القضية
الفلسطينية ،وعلى جدول األعمال الدولي” (مخول.)2009 ،
ومن أهم النشاطات التي قام بها االحتاد في مجال الدبلوماسية العامة
املشاركة في مؤمتر بلباو ،واملشاركة في “أسبوع فلسطني” في جامعة
أينسبروك النمساوية ،الذي نظمته مجموعة من الطالب الناشطني
النمساويني والعرب ،واملؤمتر الوطني للدفاع عن حق العودة ،ومؤمتر
“دور املنظمات غير احلكومية في صنع السالم العادل وحل الصراعات”،
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الذي عقد في العاصمة الدمنركية كوبنهاغن ،واإلشراف على تنظيم
الوفد الفلسطيني ومشاركته في املنتدى املدني األورومتوسطي للعام
 2008في مرسيليا ،الذي عقد مبشاركة أكثر من  250مشتركا ً من
املجتمع املدني األورومتوسطي حتت عنوان “التنقل والعيش املشترك
في الفضاء األورومتوسطي” .وعلى الصعيد الداخلي ،فقد قام االحتاد
بتنظيم حملة تعريف وتوعية جماهيرية على اجلمهور الفلسطيني في
الداخل .ومت توزيع أكثر من  40000نشرة في املدارس املختلفة مبراكز
القرى واملدن العربية ،تضمنت نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وبطاقة بريدية تنادي بوقف العنصرية (قضايا جمعية.)59-53 :4 :
املنظمات األهلية الفلسطينية والدبلوماسية العامة  ..مالحظات في
سياق التجربة
ٍ
مالحظات وخطوطا ً عريضة في
قبل البدء بعرض ما ميكن اعتباره
سياق العمل املنظماتي الفلسطيني األهلي ،يعترف العديد من الباحثني
والسياسيني بأن “محاوالت منظمات املجتمع املدني الفلسطيني مع
أنصاره في املجتمع املدني العاملي حترز تقدما ً متواضعا ً ومبعثرا ً تبعا ً
لتبعثر األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية” (أبو هواش.)2009 ،
ويالحظ من دراسة احلالة لبعض املنظمات األهلية الفلسطينية في
مختلف املناطق اجلغرافية خارج األراضي الفلسطينية وداخلها أن
األدوار بينها تكاملية نسبيا ً من غير تخطيط مدروس وشامل فيما
بينها؛ مبعنى أن كل مجموعة منها متخصصة بالترويج إلحدى الثوابت
الفلسطينية والتصدي ملشكلة جذرية يتعرض لها الشعب الفلسطيني،
فمنها من يتبنى الترويج حلق العودة ،ومنها من يقاوم اجلدار والبعض
اآلخر يعمل على فك احلصار ،بينما يقوم بعضها اآلخر بتوعية العامة
حول قضية القدس وما تتعرض له من مخاطر ودواليك.
كما أن هذه املؤسسات غير مرتبطة بشكل مباشر مع املؤسسات الرسمية
املعنية بقضايا فلسطينيي الشتات مثل وزارة اخلارجية ممثلة بسفاراتها
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بشكل رئيس“ ،بل وصل األمر عند بعض املؤسسات واحلركات التضامنية
الدولية إلى اإلحجام عن دعوة املمثلني الدبلوماسيني الفلسطينيني في
دولهم الجتماعاتهم التضامنية ،حلرصهم على عدم الهبوط في سقف
املطالب التي طالبوا بها حكوماتهم” (قسيس .)2009 ،لكن القائمني
على هذه املؤسسات واملنظمات لهم توجهات سياسية حزبية في غالبها
معارضة التفاقات أوسلو؛ أي مخالفة للسياسة الفلسطينية الرسمية.
وفي هذا السياق ،ميكن املالحظة أيضا ً تصاعد دور املنظمات غير التابعة
ملنظمة التحرير ،السيما اإلسالمية منها بني اجلاليات.
ومن املالحظ أيضا ً تصاعد دور اإلعالم في تغطية نشاطات املنظمات
األهلية الفلسطينية في الداخل واخلارج ،ما أكسبها شعبية وقدرة على
الوصول ألكبر شريحة ممكنة من الفلسطينيني ،بل وحتى اجلماهير
الشعبية غير الفلسطينية .وفي هذا الصدد ،فإن هذه املنظمات تروج
لنفسها مبختلف اللغات ،مبا يتناسب مع أماكن وجودها في محاولة
جلذب املتعاطفني من أهل البالد وتعريفهم بالقضية بشكل أعمق.
ويالحظ عدم دعم السلطة الوطنية لهذه املنظمات ،بل قد يصل األمر
إلى حد املقاطعة .ولعل ذلك يعود إلى كونها معارضة التفاق أوسلو،
أي للسياسة الرسمية للسلطة كما سبق ونوهنا ،وبهذا يكون االرتباط
بني هذه املنظمات واملؤسسة الرسمية من ناحية تنسيق وتوحيد الرؤية
العامة “للقصة الفلسطينية” شبه معدوم.
وعلى صعيد استخدام التكنولوجيا في تفعيل الدبلوماسية العامة،
فيالحظ حرص املنظمات األهلية الفلسطينية في الداخل واخلارج على
التعريف بنفسها وأهدافها ونشاطاتها من خالل مواقعها الرسمية على
اإلنترنت .وتستخدم هذه املنظمات بشكل أساسي لغتني في مواقعها؛
العربية واإلجنليزية .والبعض يستخدم لغة ثالثة تختلف باختالف
بلد املنشأ لتلك املنظمات .كما يالحظ توثيق نشاطاتها وأهم األخبار
الفلسطينية على الساحتني احمللية والدولية بالصور الثابتة واملتحركة.

الفصل الثالث
مناذج تطبيقية للدبلوماسية العامة الفلسطينية

الفصل الثالث
مناذج تطبيقية للدبلوماسية العامة الفلسطينية
ماذا فعلت الدبلوماسية العامة في قضايا مصيرية على مدار العقد
املنصرم؟
حصار الرئيس ياسر عرفات ()2002
مع نهاية كامب ديفيد كان الرأي العام العاملي قد تأثر بشكل كبير
بالرواية اإلسرائيلية التي أذاعت أن إسرائيل بقيادة باراك تريد السالم،
بينما يرفضه الفلسطينيون بقيادة ياسر عرفات .وقد ارتفعت وتيرة
التحريض في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي كان من ضمن شعاراتها
ما صرح به املراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت رون بن
يشاي“ :يجب أن نفهم أن عرفات ونظامه هم أعداؤنا ،ويجب أن نضربهم
بشكل منتظم ودقيق حتى يطلبوا وقف إطالق النار” (مناع.)2007 ،
وهكذا بدأ احلصار اإلسرائيلي على مقر املقاطعة الذي يعد املقر الرئيس
والدائم لياسر عرفات .ورفض عرفات تسليم قائمة بأسماء احملاصرين
معه داخل مبنى املقاطعة كما تطلب إسرائيل شرطا ً لرفع احلصار
املفروض عليه (اجلزيرة نت.)2002/9/23 ،
وقد كانت قضية اإلصالح الداخلي من أكثر الذرائع التي رددتها إسرائيل
والواليات املتحدة األمريكية معها لتضييق اخلناق على الرئيس الراحل.
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وقد بدأوا بفرض وزير للمالية قادما ً من البنك الدولي ،وكذلك وزير
للداخلية ،ومن ثم استحداث منصب رئيس الوزراء (خريشة.)2010 ،
املوقف الفلسطيني الرسمي واحلصار
يعتقد سمير عوض (عوض )2010 ،أن املوقف الرسمي من حصار
الرئيس ياسر عرفات كان سيئا ً جداً ،ودون املستوى املطلوب .وكان
إلى حد ما مثيرا ً لالستغراب والتساؤل :ما سبب التقصير الفاضح في
الوقوف إلى جانب الرئيس أثناء حصاره؟
لم يتم تفعيل قضية ياسر عرفات بالشكل املطلوب ،وذلك نتيجة لتورط
بعض الدبلوماسيني الفلسطينيني في حصاره حتى قضى نحبه .ولعل
الدبلوماسية لم تفعل شيئا ً سوى التصريح هنا وهناك وبني فينة وأخرى
عن احلصار ،لكن على األرض لم تقم بشيء ،بل على العكس كان األمر
يؤثر سلبا ً على اجتاه احلصار بسبب الصمت املدقع وعدم وجود فعاليات
رسمية أو خطابات حول ذلك (يوسف2010 ،؛ عوض.)2010 ،
أما ناصر القدوة (القدوة ،)2010 ،فيؤكد على أنه كان لنا في األمم
املتحدة حركة ممتازة؛ فقد استصدرنا قرارات من مجلس األمن ،وليس
فقط من اجلمعية العمومية مفادها االنسحاب الفوري -بصيغة األمر-
من املقاطعة ومحيطها .لكن سمير عوض (عوض )2010 ،يعتبر اختزال
الدبلوماسية الرسمية ببعثة األمم املتحدة أمرا ً غير مقبول؛ فحتى لو
كانت التحركات الدبلوماسية الفلسطينية جيدة في األمم املتحدة ،فأين
جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي من هذا احلصار؟
لقد حاول املجلس التشريعي األول إحداث تغييرات في تلك الفترة من
خالل وثيقة اإلصالح الوطني ،التي كانت نتاج عمله في تقاريره عن
الفساد املالي واإلداري وحتى السياسي؛ حيث كان اإلصالح نابعا ً من
حاجة داخلية ملحة .فأجرى بعض التعديالت في القانون األساسي
حتدد فيها صالحيات رئيس الوزراء ،ورئيس السلطة ،وقام بإرسال
رسائل عديدة للجهات املعنية كافة من اجلامعة العربية واألمم املتحدة
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والبرملانات الوطنية حول حصار الرئيس ،حيث تعمقت عالقة الرئيس
باملجلس في تلك الفترة ،من منطلق أنه مستهدف من أعداء الشعب
الفلسطيني (خريشة.)2010 ،
املوقف الشعبي واحلصار
على الصعيد الشعبي ،مت القيام مبسيرات واعتصامات واحتجاجات
جماهيرية حاشدة في فلسطني وخارجها ،إضافة إلى التواصل مع
مؤسسات املجتمع املدني باخلصوص (يوسف .)2010 ،إذن ،فقد
خرجت اجلماهير إلى الشوارع لرفع احلصار ،وهذا موقف أفضل
من املوقف الرسمي .فماذا بإمكان الشعوب أن تفعل أكثر من ذلك؟
(عوض.)2010 ،
وفي ذلك احلني ،نظمت حركة “حماس” مسيرة في غزة ،ودعا الشيخ
أحمد ياسني مؤسس احلركة الرئيس الفلسطيني إلى الصمود وعدم
االستسالم ،واالستمرار في املقاومة ،ألن الشيء الوحيد الذي تفهمه
إسرائيل هو القوة .كما شهد قطاع غزة إضرابا ً عاماً ،ونفذ اآلالف في
غزة اعتصاما ً أمام مقر األمم املتحدة ،مطالبني املجتمع الدولي بضرورة
التحرك لوقف احلصار (اجلزيرة نت.)2002/9/23 ،
في حصار الرئيس كان هناك حترك ال بأس به ،لكنه جاء بعد فترة
متكررة نتج عنها حالة ضعف واضح في اجلسم الفلسطيني فأثر عليه.
وخير مثال على ذلك االحتاد العام لطلبة فلسطني ،الذي لم يكن بالفاعلية
نفسها كما كان في حرب بيروت .وذلك ألسباب عدة ،منها تراجع قوى
اليسار والقوى الوطنية ،وظهور وارتفاع القوى السياسية اإلسالمية،
وفشل عملية السالم في حتقيق أهدافها ،واحلملة املبالغ فيها مبسائل
الفساد ،والضربات املتوالية من قبل إسرائيل .لقد كانت هناك تغطية
إعالمية جيدة ،لكن املوقف العربي حينها بدأ يتراخى وبدأ الوضع
الفلسطيني يتأزم (القدوة.)2010 ،
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فتوى محكمة الهاي بشأن اجلدار ()2004
في نيسان العام  ،2002صادقت احلكومة اإلسرائيلية على إقامة جدار
عازل في الضفة الغربية ،وبدأ العمل فيه في السادس عشر من حزيران
من العام نفسه .وحاولت إسرائيل تسويق اجلدار باعتباره مجرد شبك
حاجز ،لكنه في احلقيقة خط عسكري معقد يشمل خطا ً من األسالك
الشائكة اللولبية ،يتلوه خندق بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار،
ثم يتلوه جدار إسمنتي مرتفع يصل إلى ثمانية أمتار ،وعليه سياج
معدني إلكتروني وكاميرات مراقبة وأضواء كاشفة وأبراج مراقبة
عسكرية (التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة .)2005
إن سير اجلدار يتناسب مع املخطط اإلسرائيلي الدائم بأن أي كيان
فلسطيني ممنوع أن يكون له حدود مع أية دولة عربية ،يجب أن يبقى
محاطا دائما بوجود إسرائيلي .وقد أصبح عدد الفلسطينيني فوق
أرض فلسطني التاريخية مساويا ً تقريبا ً لعدد اإلسرائيليني ،وال ميكن
لالحتالل أن يتعايش مع ذلك ،إال بأن يجعل الفلسطينيني يعيشون في
سجون مقطعة األوصال (البرغوثي.)2005 ،
ونظرا ً خلطورة اجلدار من النواحي السياسية واالقتصادية والزراعية
وكافة النواحي احلياتية للفلسطينيني ،فقد سعت البعثة الفلسطينية
الدائمة في األمم املتحدة إلى استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية
بشأن هذا اجلدار وعدم أحقية إسرائيل في بنائه.
وفي سابقة تاريخية ،سمحت محكمة العدل الدولية لفلسطني باملشاركة في
إجراءات احملاكمة بصفتها كيانا ً يتمتع مبركز مراقب لدى اجلمعية العامة
لألمم املتحدة .وفضالً عن ذلك ،فقد رأت احملكمة أن وجود شعب فلسطيني
ألغراض متعلقة بحق تقرير املصير لم يعد محل نقاش .كما أنه ألول مرة
تصدر محكمة دولية قرارا ً بخصوص وضع األراضي الواقعة بني اخلط
املبني في اتفاقية الهدنة (اخلط األخضر) واحلدود الشرقية السابقة
لفلسطني ،وإطالق صفة األرض احملتلة عليها ،وقد أدانت احملكمة بشكل
صريح املستوطنات املقامة على األراضي الفلسطينية منذ العام 1967
(بيكر .)2007 ،و»في انقضاضة سريعة واحدة ،قامت محكمة العدل
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الدولية ،ومن خاللها املجتمع الدولي ،بتدمير صورة إسرائيل املشغولة
بعناية فائقة ،التي كانت قد استثمرتها عبر سنوات» (هالبر.)2008 ،
املوقف الفلسطيني الرسمي والفتوى
“فشل إعالمي وسياسي وعدم وجود إرادة سياسية كافية” .بهذه
الكلمات بدأ ناصر القدوة حديثه عن املوقف الفلسطيني الرسمي بشأن
فتوى محكمة العدل الدولية .فقد “كان األداء الفلسطيني الرسمي أدا ًء
غير مسبوق ،وقد سحق اجلانب اإلسرائيلي في هذا املجال الذي كان
حكرا ً على اإلسرائيليني .بدأت القضية باجلمعية العامة ثم انتقلت إلى
األمني العام لتعود إلى اجلمعية العامة ،ومن ثم التحرك الدبلوماسي
القوي مع الدول األعضاء .والفريق الفلسطيني -مبا في ذلك احملامون
األربعة -كان فريقا ً محنكاً .رافق هذا كله فشل فلسطيني تام في حتويله
لشيء ناجح يصب في صالح القضية الفلسطينية على كل املستويات؛
احلكومية واملنظمات األهلية ومؤسسات املجتمع املدني بشكل عام.
وبالتالي فقدنا هذه الفرصة العظيمة” (القدوة.)2010 ،
وقد كان للمجلس التشريعي األول ،بالتعاون مع منظمات حقوقية
عربية ودولية ،ومؤسسات املجتمع الدولي ،دور بارز في التوجه إلى
محكمة العدل العليا في الهاي واستصدار الرأي االستشاري؛ فقد
مارس املجلس ضغطا ً على القيادة الفلسطينية بهدف نقل القضية إلى
اجلمعية العامة ،لكن إدارة الدبلوماسية الفلسطينية كانت ضعيفة بعد
ذلك ،تأكيدا ً على مقولة نبدأ أقوياء وننتهي ضعفاء (خريشة.)2010 ،
في مؤمتر هيرتسيليا اخلامس العام  ،2004أشار شارون باردو إلى
أنه “في الشهر نفسه الذي نشرت فيه وجهة نظر احملكمة ،أيدت أغلبية
ساحقة بلغت  150دولة في اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مشروع
القرار الذي تقدمت به مجموعة الدول العربية في األمم املتحدة ،والذي
يدعو إلى تطبيق استخالصات احملكمة ،ما مي ّهد السبيل أمام تكوين
أرضية مناسبة لعزل إسرائيل ،ولفرض مسار يؤدي إلى فرض عقوبات
ضدها” (أبو حالوة.)2010 ،
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املوقف الشعبي والفتوى
يعتقد سمير عوض أن املنظمات احلقوقية ،السيما العاملية ،لعبت الدور
األكبر في هذا اإلجناز التاريخي ،فهم األكثر تأثيرا ً حتى من السفير
الفلسطيني في األمم املتحدة .أما بالنسبة لغالبية اجلموع الفلسطينية
فقد تساءلت -في حينها -بنوع من االستهتار :ماذا يعني هذا القرار؟ هل
هدم اجلدار؟ فقد نظرت بسطحية للموضوع ،متوقعة أن هذه القرارات
يجب أن تنفذ من قبل اجلهة نفسها التي أصدرتها (عوض.)2010 ،
وهذا بالطبع عائد إلى نقص الوعي والتغطية اإلعالمية الواعية التي من
املمكن أن تبني مدى أهمية هذا القرار للفلسطينيني.
لعل االستمرار في مقاومة اجلدار بالوسائل الشعبية كافة إلى يومنا هذا ،هو
ما ميكن أن نسميه دبلوماسية عامة حقيقية؛ فاملنظمات األهلية واملؤسسات
احلقوقية الفلسطينية ،استطاعت أن حتافظ على دميومة إحياء هذه القضية
في أذهان العامة ،واستجالب التعاطف الشعبي األجنبي أيضاً.
وقد تنوعت طرق التعبير عن رفض اجلدار والتمسك بقرار محكمة
العدل الدولية .فقد مت تشكيل اللجان التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل،
وتضامن األجانب في قريتي نعلني وبلعني بشتى الطرق التقليدية منها
واإلبداعية؛ وذلك بالتعاون مع اإلعالم واللجان النسائية وجلنة الطلبة
اجلامعيني وأهل القرية الذين يخرجون في مسيرة دورية بعد كل
صالة جمعة ،متجهني نحو خط اجلدار الذي من املفروض أن يقوم على
أراضي قريتهم ،إال أنهم وبعد جهد جهيد ،استطاعوا استصدار قرار
من احملكمة العليا اإلسرائيلية بتغيير مسار اجلدار .وقد انعكس ذلك
على املشاركني إيجابياً؛ فعلى صعيد املتضامنني قدمت سوزان حماد
أطروحتها للدكتوراه في جامعة كوينز في أيرلندا الشمالية عن قرية
بلعني ،وألفت املتضامنة األمريكية آنا كتابا ً عن اجلدار ،وألقت في العام
 2006أكثر من مائتي محاضرة عنه في اجلامعات واملدارس والكنائس
األمريكية ،ومت تأسيس جمعية “فوس بلعني فلسطني” في بلدة فوس
الفرنسية (يوسف.)2007 ،
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ومن الطرق اإلبداعية للتعبير عن الرفض الشعبي العاملي ،الرسم على
هذا اجلدار اإلسمنتي من قبل أشهر الفنانني العامليني ،حتى إن هذا اجلدار
الذي وجد من أجل قتل الروح للفلسطينيني “قد يتحول إلى أطول معرض
في العالم لفنون الرسم والكتابة على اجلدران” (محرم .)2010 ،ومن
أبرز األعمال الفنية التي تعبر عن تضامن الفنانني األجانب رسومات
“فنان حرب العصابات” روبرت بانكسي احلاصل على جائزة أعظم
فنان بريطاني .ومن رسوماته املميزة على هذا اجلدار اإلسمنتي “لوحة
متثل ساللم تصل أسفل اجلدار بقمته التي ترتفع ثمانية أمتار ونوافذ
ملونة تفتح كوة في اجلدار  ...وطفلة فلسطينية توقف جنديا ً إسرائيليا ً
وجتعله يضع سالحه جانبا ً ليقف ووجهه باجتاه احلائط ،لتقوم الطفلة
بتفتيشه  ...ولوحة رسم فيها بانكسي اجلندي اإلسرائيلي كمرتزق
يعمل من أجل حفنة دوالرات” (املصدر السابق.)2010 ،
حصار غزة ()2006
منذ فوز حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” في االنتخابات التشريعية
الثانية ،وتشكيل احلكومة العاشرة ،فرض احلصار االقتصادي على
كل من الضفة وغزة ،أما بعد أحداث غزة والقطيعة السياسية بني رام
الله وغزة ،فقد أُعلن فك احلصار عن حكومة رام الله ومواصلته على
القطاع .وقد أسفرت هذه احلرب اإلدارية واملالية وحرب احلصار عن
حالة اقتصادية صعبة شملت القطاع بأكمله (التقرير اإلستراتيجي
الفلسطيني لسنة .)2007
ويبدو أن هذا احلصار جاء نتيجة توافق قوى عربية وإقليمية ودولية
باإلضافة إلى إسرائيل ،وذلك بهدف ابتزاز حركة “حماس” للموافقة
على قرارات الرباعية بشأن االعتراف باالحتالل ،واالنخراط في عملية
السالم (خريشة.)2010 ،
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املوقف الفلسطيني الرسمي واحلصار
عند احلديث عن حصار غزة تواجهنا معضلة االنقسام الفلسطيني
الذي أضعف بدوره اجلهد املطلوب لتفعيل هذه القضية رسمياً؛
فالنشاط األبرز في السعي لفك احلصار عن غزة كان من قبل احلكومة
الفلسطينية املوجودة هناك ،ولم يكن دور السلطة الفلسطينية فاعالً في
أفضل أوصافه.
ظل الرئيس محمود عباس يكرر مرارا ً أنه يدفع رواتب املوظفني
في غزة حتى أثناء االنقسام واحلصار ،ولوال ذلك ما بقيت غزة على
قيد احلياة .وال شك أن احلصار فيه جوانب غير مقبولة أبدا ً من قبل
املواطن الفلسطيني ،كما أنها مجهولة للمواطن في الضفة على عكس
الفلسطينيني والعالم في اخلارج ،كمشكلة نقص األدوية ،واملرضى،
والتيار الكهربائي ،وإعادة اإلعمار ،وغيرها الكثير الكثير مما يؤرق
الفلسطيني في غزة .وتبعا ً لذلك ،فإن املوقف الفلسطيني الرسمي
مقصر من ناحيتني :توضيح املعاناة ،واملطالبة بحلها (عوض.)2010 ،
على صعيد آخر ،فقد كان للمجلس التشريعي الثاني دور فعال واهتمام
كبير في تفعيل قضية احلصار عاملياً؛ ووضع قضية احلصار ضمن
أولوياته ،حيث شكل جلنة خاصة باسم (اللجنة البرملانية لفك احلصار)،
ونظم العشرات من املسيرات واالعتصامات وزيارات للجهات التي
تضررت نتيجة للحصار ،وأبرز هذه القضية إعالميا ً بشكل كبير .أما
على الصعيد الدبلوماسي ،فتم التواصل مع معظم البرملانات العربية
واإلسالمية واألوروبية ،وتزويدهم بتقارير عن قضية احلصار،
ومطالبتهم بالتحرك لكسره ،كما أجرى العديد من االتصاالت في
هذا اإلطار ووجه دعوات لكل رؤساء البرملانات العربية واإلسالمية
وملنظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية لزيارة غزة وكسر
احلصار ،وكان موضوع احلصار ضمن األجندة األساسية في جدول
أعمال اجلوالت البرملانية التي نظمها املجلس التشريعي وكتلة التغيير
واإلصالح في العديد من الدول العربية واإلسالمية ،وكذلك مع العديد
من الوفود العربية واإلسالمية التي التقاها في احملافل الدولية ،كما
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استقبل املجلس كل الوفود البرملانية ،وبخاصة األوروبية وغيرها،
وأطلعهم بشكل مباشر على آثار احلصار وتداعياته (املصري.)2010 ،
إال أن الردود التي كانت ترسل من قبل البرملانات األجنبية ،على الرغم
من طابعها اخلجول ،حتمل شروطا سياسية ،وقامت بعض الوفود
العربية واألوروبية بزيارات لقطاع غزة .وبعد العدوان قام نائب رئيس
املجلس في تلك الفترة حسن خريشة بلقاء النواب في الضفة ،وكانت
املرة األولى التي يلتقي فيها نواب “فتح” و“حماس” والقوى األخرى
بعد االنقسام ،وذلك لتوجيه رسالة للبرملانيني األوروبيني مفادها أننا
برملان موحد لشعب موحد ،وطلب الدعم من كل البرملانيني بعد أن
استهدف مقر التشريعي في غزة (خريشة.)2010 ،
املوقف الشعبي واحلصار
لقد اعتبر العالم بأسره احلصار جرمية ،وال أدل على ذلك من النشاطات
الشعبية املتمثلة بالتظاهرات الضخمة ،وسفن كسر احلصار ،وقوافل
شريان احلياة وغيرها الكثير من النشاطات (عوض.)2010 ،
لعل سفن كسر احلصار كانت من أهم مميزات اخلطوات اجلماهيرية
والشعبية في محاوالتها لفك هذا احلصار بعد التظاهرات الشعبية
احلاشدة؛ فـ“خالل الفترة من  2008/8/22إلى ،2008/10/29
وصلت أربع سفن حتمل على متنها وفودا ً من القانونيني والسياسيني
ونشطاء حقوق اإلنسان إلى غزة ،بهدف ممارسة ضغط سياسي لرفع
احلصار  ...وقالت عضو البرملان االسكتلندي بولني ماكنيل ،وهي عضو
في احلملة األوروبية لكسر احلصار ،إن هدف احلملة هو تشكيل ضغط
سياسي على إسرائيل .كما أن احلملة قررت إقامة أسبوع غزة في مئة
جامعة أوروبية” (التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة ،)2008
وفي التاسع من شباط  ،2009اعترضت الزوارق اإلسرائيلية طريق
سفينة األخوة اللبنانية التي كانت متجهة نحو غزة ،واقتادتها نحو ميناء
أسدود العسكري ،بعد أن صعد اجلنود على متنها وفتشوها ومن ثم
أخضعوا ركابها لالستجواب (البرغوثي.)2009 ،
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أما احلدث األكثر زخما ً وتأثيراً ،فقد متثل بقوافل شريان احلياة التي
انطلقت من أوروبا بقيادة النائب في البرملان البريطاني عن حزب االحترام
جورج غالوي ،وكان آخرها قافلة شريان احلياة  ،3التي انطلقت من
بريطانيا ثم وصلت تركيا واستقبلت بحفاوة بالغة ،وباحلفاوة نفسها
استقبلت في سوريا ومن بعدها األردن ،إلى أن وصلت ميناء العريش،
وهناك حصل اعتراضها من قبل احلكومة املصرية التي واجهتها بعنف
بالغ ،وغيرت من مسارها ومنعت العديد من املتضامنني دخول غزة،
وصادرت بعض حافالتهم ومعداتهم التي أحضروها معهم ألهل
غزة .وبعد ذلك صرح مسؤول احلملة غالوي أنه شعر “باخليانة”من
املسؤولني املصريني الذين بدورهم جعلوه على قائمة غير املرغوب
فيهم .وقد أكد غالوي أن قوافل شريان احلياة ستستمر ،وأن القافلة
القادمة ستكون بقيادة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ،وقافلة أخرى
من ماليزيا على أمل أن تكون زوجة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد
الرئيس الفخري لها (غالوي.)2010 ،
والالفت للنظر في هذه القوافل ،على الرغم من الطابع اإلنساني
الذي حتمله والذي ظل يتمسك به أصحابها ،أنها حملت بني طياتها
تصريحات سياسية؛ فقد أشاد غالوي في قافلة شريان احلياة األولى
باملقاومة الفلسطينية ،وندد بالعدوان العسكري اإلسرائيلي األخير
على القطاع ،وأكد أنه قدم ليكون مع “أبطال املقاومة في فلسطني
وحكومة فلسطني” (جريدة القدس ،)2009/3/9 ،كما أنه صرح
في القافلة الثالثة أنه ال يعترف بإسرائيل طاملا أن الشعب الفلسطيني
مشتت في بقاع العالم ،والقدس محتلة ،والضفة الغربية حتت
االحتالل ،واملستوطنات تقام على األراضي الفلسطينية ،وطاملا أن
شعب غزة حتت احلصار ،والشعب الفلسطيني يتعرض للقتل من اجلو
بسالح مح ّرم ،ويتم اغتيال الفلسطينيني في بيوتهم أمام أعني نسائهم
وأطفالهم (غالوي.)2010 ،
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تقرير غولدستون ()2009
منذ أن توقفت الهدنة بني الفصائل الفلسطينية -وعلى رأسها حركة
“حماس” -والكيان اإلسرائيلي في حزيران  ،2008بدأت اللهجة
اإلسرائيلية تزداد حدة ،ومتهد لعدوان قادم على القطاع ،وذلك من
خالل جتيير جهاز إعالمي ضخم للترويج ملدى خطورة “حماس” في
املنطقة .كما أن إسرائيل استطاعت قراءة بعض املعطيات التي تدل على
كشف الغطاء العربي عن “حماس” ،السيما بعد تعثر جهود املصاحلة
الوطنية (الكيالي.)2009 ،
ووقع العدوان على غزة ،وبدأت ردود األفعال تنهال بشكل غير متوقع على
اإلسرائيليني الذين لم تسعفهم دبلوماسيتهم العامة -كما سبق ونوهنا
باستفاضة -في امتصاص الغضب الشعبي العاملي جتاه ما ارتكبته
من مجازر ال ميكن تبريرها حتى في أفضل أدوات الدبلوماسية العامة.
“مئات آالف املبادرات والفعاليات التي امتدت على رقعة الكرة األرضية
بكاملها .وتنوعت الفعاليات من التقليدية إلى اإلبداع من املظاهرة إلى
املسيرة واملهرجان إلى إعالن سفارات وقنصليات إسرائيل مغلقة جلرائم
احلرب اإلسرائيلية بعنوان واضح يدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (فريدمان.)2009 ،
وحتت عنوان “حقوق اإلنسان في فلسطني وأراض عربية محتلة أخرى”،
صدر تقرير القاضي اليهودي اجلنوب اإلفريقي غولدستون ،ومساعديه
الذين يكادون ال يقلون حرفية عنه في مجال القانون الدولي ،وذلك بطلب
من رئيس مجلس حقوق اإلنسان البلجيكي ،في الثالث من شهر نيسان
العام  ،2009للتحقيق في اخلروقات كافة ،التي ميكن أن تكون قد ارتكبت
أثناء العمليات العسكرية ما بني  27من كانون األول العام  2008و 18من
كانون الثاني العام ( 2009شعبان .)2009 ،و“منذ إقرار التقرير من
املجلس العاملي حلقوق اإلنسان ،لم يعد شأنا ً فلسطينياً ،وإمنا شأن إنساني
عاملي ،ومتابعته على كل املستويات واحملافل واجب على الفلسطينيني
بصورة عامة ،وعلى قيادتهم بصورة خاصة” (املصري.)2009 ،

88

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة

املوقف الفلسطيني الرسمي وتقرير غولدستون
حظيت اللجنة األممية بقيادة غولدستون بالدعم والتعاون من السلطة
الفلسطينية ومن بعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة ،كما أنها
عقدت اجتماعات أثناء زيارتيها إلى قطاع غزة مع مسؤولني كبار في حكومة
غزة ،وقدموا لها تعاونهم ودعمهم الكاملني (اجلزيرة نت.)2009 ،
وقد عمل نواب املجلس التشريعي في غزة على تسهيل عمل القاضي،
وجلان التحقيق كافة ،وزيارة املواقع املطلوبة كافة ،وأخذ عينات من
التربة .وقد تعاون املجلس مع منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية
والعربية والدولية من أجل إعداد التقرير وممارسة الضغوط من خالل
الشراكة مع منظمات املجتمع املدني العربي والدولي ،لتشكيل قوى
ضاغطة على مجلس حقوق اإلنسان من أجل اعتماده (خريشة.)2010 ،
تطرق تقرير غولدستون -فيما تطرق إليه -إلى أفعال السلطة الوطنية
الفلسطينية ضد املعارضني السياسيني في الضفة الغربية ،باعتبارها
تشكل انتهاكا ً حلقوق اإلنسان وللقانون األساسي الفلسطيني ،والتقارير
التي تتحدث عن وقوع أعمال تعذيب وغيرها من أشكال املعاملة القاسية
والسيئة أثناء إلقاء القبض واالحتجاز وحاالت الوفاة في أثناء االحتجاز،
واستخدام قوات األمن الفلسطينية القوة املفرطة ،وقمع املظاهرات،
وإلقاء القبض على كثير من األفراد ،ومنع وسائل اإلعالم من تغطية
األحداث ،باإلضافة إلى إغالق اجلمعيات اخليرية ،واستبدال أعضاء
مجالس إدارات املدارس اإلسالمية ،وفصل املدرسني والعاملني املنتمني
أو املؤيدين حلركة “حماس” (أبو دهيم .)2009 ،لكنها أيضا ً طلبت من
السلطات الفلسطينية في قطاع غزة أن تقوم باإلفراج عن جميع املعتقلني
السياسيني لديها ،وطلبت من السلطتني في الضفة وغزة تسهيل عمل
املنظمات غير احلكومية في اإلقليمني (شعبان.)2010 ،
طلبت السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بحجة
أن األصوات املضمونة لصالح التقرير ليست كافية .لكن الرئيس محمود
عباس تراجع عن طلبه تأجيل التصويت بعد اتهامه من جهات فلسطينية
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وعربية ودولية عدة ،باخلضوع للضغوط اإلسرائيلية (سعيد.)2010 ،
وكان من الذين رفضوا تأجيل التقرير األمني العام جلامعة الدول العربية
عمرو موسى ،حيث اعتبر التأجيل غاية في اخلطورة والسلبية ،وتفريطا ً
غير مسبوق ،ما أصابه “بالغثيان” ،مشيرا ً إلى انهيار املوقف العربي
(الشرق األوسط.)2009/10/4 ،
وعقب موجة غضب في األراضي الفلسطينية ،وبني أوساط املنظمات
احلقوقية التي سعت جاهدة إلى دعم التقرير ،شكل الرئيس جلنة برئاسة
حنا عميرة لبحث مالبسات تأجيل التقرير (العربية،)2009/10/4 ،
على أن تنجز مهامها في غضون أسبوعني.
من هذا كله نخلص إلى أن الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية لم تكن على
مستوى األحداث مطلقاً ،وكان موقفها غير واضح من التقرير؛ هل هي
موافقة عليه أم غير موافقة؟ لم تثمن السلطة التقرير كما يجب ،وفكرت
أنه بإمكانها انتزاع شيء ما من أمريكا مقابل أن تؤجل التقرير .وبعد
أن انكشف األمر أعادت رأيها وطالبت بإعادة طرح التقرير مرة أخرى،
وبهذا التصرف انتقصت من تأثيره كثيرا ً (عوض.)2010 ،
املوقف الشعبي وتقرير غولدستون
بعد احلرب على غزة ،وقبل صدور التقرير ،لم تتوقف ردود الفعل
الشعبية عند املسيرات واالحتجاجات ،بل ركبت املنظمات احلقوقية،
السيما العربية منها والفلسطينية ،موجة األحداث بأن دعت املنظمة
العربية حلقوق اإلنسان إلى اجتماع عاجل ملنظمات املجتمع املدني
العربية لبحث األزمة ،و“العمل على توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية
حلقوق اإلنسان في فلسطني ،والعمل على طرحها للرأي العام العاملي
بالوسائل كافة ،لتكوين قوة ضغط بني مواطني الدول الكبرى ،تستطيع
تغيير توجهاتها السياسية املتحيزة إلسرائيل ،وكذلك طرحها أمام
املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان” (سعيد.)2010 ،
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لقد غيرت حرب غزة معادالت عدة ،من بينها الرأي العام العاملي؛ فألول
مرة يتسم املوقف الشعبي ببعد سياسي ،بعد أن كان تعاطفا ً إنسانياً،
وذلك بفضل وسائل اإلعالم التي خاطبت العالم باللغة اإلجنليزية،
باإلضافة إلى اجلمعيات الناشطة في أنحاء العالم كافة .كما لوحظت
املشاركة النوعية املتمثلة بشخصيات اعتبارية متنوعة من برملانيني
ووزراء سابقني وفنانني ،بعد أن كانت تقتصر على اجلاليات العربية
واإلسالمية .ومن املالحظ أيضا ً ضخامة املسيرات التي تدل على فشل
إسرائيلي في احلفاظ على حالة التضامن الدولي معها ،السيما بعد أن
امتدت هذه التظاهرات إلى الدول األكثر دعما ً إلسرائيل ،وامتداد هذه
احلمالت والتظاهرات من الدوائر التقليدية املؤيدة للقضية الفلسطينية
إلى دوائر كانت تعد حيادية في السياسات الدولية ،ومنها دول شرق
آسيا .وقد اتسمت هذه التظاهرات باالستمرارية والضغط ،وحتول
الرأي العام من داعم إلى ضاغط (نعيرات.)2009 ،
وبعد احلرب على غزة كذلك ،تصاعد الغضب لدى فلسطينيي  ،48وقد
بلغت التظاهرات ذروتها في الثالث من كانون الثاني العام  ،2009وذلك
بخروج أكبر تظاهرة على اإلطالق منذ نكبة  ،48حيث بلغت ما يزيد على
 150ألف متظاهر في مدينة سخنني ،بدعوة من جلنة املتابعة العربية ،وهي
التظاهرة التي تناقلتها وسائل اإلعالم العربية والعاملية (سعيد.)2010 ،
ومع صدور التقرير ،تنوعت ردود األفعال الشعبية بني جهود منظمة
وأخرى عفوية ،جماعية وأخرى كمبادرات فردية .وقد كان الدور البارز
فيما يتعلق بتقرير غولدستون للمنظمات احلقوقية العربية والعاملية؛
فقد مت احلوار بينها وبني عدد من الوفود العربية حتى املساء قبيل
عقد جلسة مجلس حقوق اإلنسان .ومت رصد موافقة  33بلدا ً مستعدا ً
للتصويت من أصل  47بلداً .كما اتفقت املنظمات مع السيد غولدستون
أن يثبت في توصياته التوجه مباشرة إلى احملكمة الدولية ،وبالتالي
أصبح لدى الفلسطينيني ثالثة طرق يستطيعون بها تفعيل التقرير؛
مجلس األمن ،واجلمعية العمومية ،واحملكمة اجلنائية .وقد مت االتصال
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برئيس وزراء حكومة الوحدة إسماعيل هنية ،والطلب منه أن يتعاون
مع القاضي غولدستون ووافق ،وطمأنه هيثم مناع أنه ليس هناك خوف
على املقاومة املدنية وال حتى العسكرية (مناع.)2009 ،
ولعل من أهم ما مييز احلرب األخيرة على غزة ،ومن بعدها تقرير
غولدستون وردود الفعل الشعبية العاملية -عدا عن كونها من أضخم
ردود األفعال التي شهدتها املعمورة -استخدام وسائل االتصال احلديثة
املنتشرة بني العامة بشكل فاعل جداً؛ “حيث أسهمت شبكة اإلنترنت
والهواتف اجلوالة التي سهلت التواصل بني الناس ،والرسائل القصيرة
( )SMSالتي ترسل عبر الهواتف اجلوالة ،في فضح اجلرمية والتنديد
بها .وكانت مشاهد القتل والتدمير التي تنقلها عشرات الفضائيات هي
الوقود اليومي الذي يغذي املظاهرات املتواصلة” (سعيد.)2010 ،
إن الذي حدث حقيقة هو ردة فعل العالم كله على حرب غزة؛ فالكاميرات
رصدت كل شيء ،أناس من كل مكان اجتمعوا باملقدار نفسه ،ووسائل
اإلعالم التي تعد إحدى أدوات الدبلوماسية العامة كانت واضحة جدا ً
في إدانتها إلسرائيل (عوض.)2010 ،
وقد اعتبر نائب مدير مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في
األراضي الفلسطينية احملتلة “ساول تاكاهاشي” أن تقرير غولدستون
األممي أقوى تقرير تنفيذي في تاريخ األمم املتحدة .وأكد أن قرار
التصويت وما سيعقبه من إدانة ،سيتيح املجال أمام منظمات حقوق
اإلنسان الدولية مالحقة القادة العسكريني “اإلسرائيليني” الذين
شاركوا في احلرب على القطاع ،حسب الدعاوى القضائية التي رفعت
ضدهم من فلسطينيني ومنظمات حقوقية محلية أخرى (صحيفة
فلسطني.)2009/10/10 ،
ومع قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ،اشتعل العالم
مبوجة من ردود األفعال الشعبية املنددة بهذا القرار ،واملطالبة مبحاسبة
املسؤولني عنه.
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تأرجح النتائج بني الرسمي والشعبي
من خالل استعراض النماذج األربعة لقضايا جوهرية على الساحة
الفلسطينية في العقد األخير ،تتضح لنا الفجوة بني الرسمي والشعبي.
وهذا ليس حكرا ً على الفلسطينيني وحدهم ،لكنه في حالتهم متفاقم
و”متضارب” لدرجة اختالف الرؤى والتوجهات ،على عكس الدبلوماسية
العامة في العالم ككل .فالسياسة الرسمية أبعد ما تكون عن التأييد
الشعبي ،بل تكاد تكون وصلت إلى حد القطيعة في بعض األحداث.
وإذا كان للباحثة من كلمة تفاؤل في سياق املوضوع ،فإن احلمالت
الشعبية والدبلوماسية العامة حتقق أهدافها على املدى البعيد؛ وفي
احلاالت األربعة التي مت رصدها في هذا البحث ،فإن ثالثا ً منها ما زالت
قابلة للتغيير لصالح الشعب الفلسطيني ،بحكم أن قرارات األمم املتحدة،
والرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية ال يسقط بالتقادم .وفي
هذه احلالة ،فإنه من املمكن أن تتغير سياسات الدبلوماسية التقليدية
الفلسطينية لتصبح موائمة لتحركات الشعوب في أنحاء العالم كافة.
“إن التقصير الرسمي موجود في العالم العربي وعلى امتداد العالم،
والظاهرة الكبرى التي تعيشها اليوم قضية فلسطني هي وجود فجوة
هائلة بني مواقف الشعوب املناصرة للقضية ،ومواقف احلكومات
والدول رسميا ً على امتداد العالم” (البرغوثي.)2009 ،
ولهذا كله يعقب محمد أبو كوش قائالً“ :األمور بنتائجها والنتائج مخيبة
لآلمال”( .ابو كوش)2010 ،
واجلدول التالي يختصر احلكاية ،ويختزل بني طياته جهود أعوام من
الدبلوماسية الفلسطينية ،علما بأن هذه النتائج قد ال تكون نهائية ،وقد
يكون فيها بعض الرأي الذي يعتمد على التحليل أكثر منه على التأكيد.
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اخلالصة
لقد م ّرت الدبلوماسية العامة الفلسطينية مبراحل اربعة ،كان آخرها
مرحلة إنتفاضة االقصى وما تالها من انتخابات تشريعية ثانية
احدثت اصدا ًء واسعة في الداخل واخلارج ،وقد كانت هذه املرحلة
عودة الى املنحنى الطبيعي للدبلوماسية العامة الفلسطينية ،الذي هبط
بسقفه في مرحلة اوسلو .لكن الفرق ما قبل مرحلة اوسلو وما بعدها
يكمن فيمن يتصدر ويوجه الدبلوماسية العامة ،ففي حني كان دور
منظمة التحرير الفلسطينية بارزا ً ورئيسا ً فيها ،اصبحت احلركات
االسالمية – ال سيما حركة حماس -الفاعل الرئيس واملوجه احلقيقي
لهذه الدبلوماسية ،وذلك من خالل تفعيل احلركات االسالمية خاصة
االخوان املسلمون في كافة انحاء العاملني العربي واالسالمي،
واجلاليات االسالمية في العالم.
الدبلوماسية العامة ال تعرف الكذب ،وهي أقرب إلى احلقيقة ،بحكم
انبثاقها من رحم منظومات شعبية وأهلية .كما أنها ال تكون فاعلة إال
باحترام اآلخر ،وقراراته ،ومعرفة متى وكيف علينا أن نتحدث معه.
وهي خير تطبيق للمثل الشعبي “كما تدين تدان”؛ فمن ال يشارك الناس
همومهم ونشاطاتهم عليه أن ال يتوقع الكثير منهم.
إن من يعتقد أن الدبلوماسية العامة يجب أن تؤتي ثمارها بني يوم وليلة ال
يدرك معناها احلقيقي؛ فالقوة الناعمة أقوال وأفعال وتصرفات ال ميكن
إدراك نتائجها بالسرعة التي تدرك بها نتائج القوة التقليدية .و“يجب
النظر لألمام ،مع اإلدراك بأن هذا الطريق قد يستغرق عقودا ً عدة حتى
يثمر عن نتائج نهائية .ولذلك ،فإن أعمال الضغط وحشد املناصرة
والتأثير ستأخذ وقتا ً طويالً قبل أن تتحول إلى قرارات سياسية من قبل
املجموعة الدولية لصالح إحقاق احلقوق الوطنية” (أبو هواش.)2009 ،
وال ننسى أن ناميبيا نالت استقاللها بعد مضي  19عاما ً على صدور
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الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأنها (بيكر .)2007 ،ونحن
الفلسطينيني منلك رأيا ً استشاريا ً مشابهاً ،وتقريرا ً يعد األقوى من نوعه
في األمم املتحدة ،وال يلزمنا سوى تفعيل كليهما بشيء من التخطيط
اإلستراتيجي والنفس الطويل في هذه املعركة.
إن جهود الفلسطينيني في تفعيل دبلوماسيتهم العامة ما زالت تقليدية
على الرغم من فاعليتها وأهميتها ،ولم ترقَ إلى مستوى تفعيل “اخليوط”
كافة ،فاملنظمات األهلية على رأس قائمة الفاعلني في هذا النوع من
الدبلوماسية ،غير أن اإلعالم ما زال بحاجة إلى الكثير من التطوير
وانتقاء الكالم في حرب هي أشبه ما تكون بحرب الكلمة.
وكما هو متوقع ،فالشعوب دائما ً تسبق حكوماتها أشواطا ً في
الدبلوماسية العامة ،ببساطة ألن الروابط اإلنسانية املشتركة تدفعها
للتحرك قبل املصالح السياسية الضيقة.
إن معرفة الفلسطينيني داخل األراضي الفلسطينية بالدبلوماسية العامة
ضعيفة جدا ً وسطحية ،وهذا الكالم ال ينطبق على اجلاليات التي واكبت
حركة الدبلوماسية العامة الفلسطينية منذ نشأتها ،لذلك فإن نضج
التجربة في اخلارج أكثر وأبعد منه في الداخل الفلسطيني .وهذا ما
يدفعنا إلى نقل التجربة وتطويرها على صعيد الداخل الفلسطيني ،حتى
يكون العمل مشتركا ً وفاعالً بالدرجة املطلوبة.
ومع االنتخابات التشريعية الثانية ،طرأ نوع من التغير في الدبلوماسية
العامة اتسم بطابع مزدوج بني اإليجابية والسلبية؛ فالتأثيرات اإليجابية
بدأت بالعملية الدميقراطية التي أجنزها الشعب الفلسطيني في الضفة
متسكا ً
الغربية وقطاع غزة ،وما برز من نتائج اعتبره كثير من املراقبني ّ
من الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته ورفضا ً للتخلي عن مقاومته،
وهي رسائل بوسعها تصليب املوقف الفلسطيني ودبلوماسيته العا ّمة.
أن سياسات احلصار اخلانق والعقوبات اجلماعية وش ّن احلرب
كما ّ
العدوانية على غزة؛ خدمت الدبلوماسية العا ّمة الفلسطينية وأض ّرت
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بشكل بالغ بالدعاية اإلسرائيلية .ومن اجلدير بالذكر أن القضية
الفلسطينية قد عادت الى واجهة األحداث من جديد بعد أن كانت قد
غيّبت عن األولوية في مرحلة اوسلو.
أ ّما التأثيرات السلبية فتتأتى من االنقسام الفلسطيني بني برنامجني
وخطابني يصعب اجلمع بينهما ،كما تتأتى من االنعكاس امليداني
لالنقسام عبر ما طرأ من انتهاك اخلطوط احلمراء في الساحة الفلسطينية؛
من احتراب داخلي وإراقة دماء .ومما يذكر أن السفارات الفلسطينية في
العموم أخذت بعد االنتخابات التشريعية الثانية اجتاها ً منكفئا ً على الذات،
وتراجع دورها إلى حد كبير ،وبدا وكأنها طرف ضمن حالة التمزّق
الفلسطيني وليست سفارة لكل الفلسطينيني (أبو الهيجا.)2010 ،
ويرجى من الدبلوماسية العامة ليس حترير االرض ،فهذه
ان ما يؤمل
ّ
لها طرقها التي لن تتحقق من دونها مهما اعتقد البعض على العكس
ذلك ،لكن املرجى منها هو زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية ،ومحاولة
ايجاد نقطة قوة جديدة لصالح الشعب الفلسطيني ليزاحم بها في
احملافل الدولية.
وعلى الرغم مما يعتقده البعض بأن الدبلوماسية العامة الفلسطينية
وصورة الفلسطيني قد تض ّررت بعد احداث االنقسام الداخلي ،اال أن
هناك عوامل ادت الى تعزيزها وتفعيلها بشكل غير مسبوق ،فاحلرب
االخيرة على قطاع غزة ،واحلصار الشديد املفروض عليها ،وتغطية كل
ذلك إعالمياً ،وإصرار اجلاليات الفلسطينية والعربية واالسالمية على
تسيير القوافل البحرية جتاه غزة ،كل ذلك عمل على تنحية الصورة
الداخلية جانباً-ولو قليالً -وإبراز الصورة الصحيحة ،صورة الضحية
واجلالد .كل ذلك مع إبراز املواءمة بني املوقف الشعبي و “الرسمي” في
القطاع ،مما ادى الى تناسق وتناغم في الرواية الفلسطينية على بقعة
جغرافية صغيرة من االرض الفلسطينية .وهذا ما ال جنده في اجلناح
االخر من الوطن،
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ففي الضفة الغربية ،تنامت احلركات الشعبية ،ال سيما مع تغ ّول
االحتالل وتهويد القدس وتوسع املستوطنات واكتمال اجلدار ..كل ذلك
عمل على نقل صورة القهر الذي يعانيه الشعب ،إال أن املختلف في االمر
هو املوقف الرسمي الفلسطيني الذي لم يعمل بالشكل املطلوب الستغالل
حالة “الغليان الشعبي” لتحسني موقفه التفاوضي او السياسي او
صورته امام العالم.
وفي هذه احلالة يحق لنا ان نتساءل :ما الذي يريده الفلسطينيون؟ واذا
عرفوا ما الذي يريدونه ،فكيف ينقلونه للعالم؟ واذا نقلوه ،فهل هناك
مصداقية في خطاب الساسة الفلسطينيني؟ قد تستغرق االجابة على
هذه االسئلة نفس الوقت الذي سيستغرقه الفلسطينيون وهم ضائعون
بني “قصة واحدة” و “ روايتني” لهذه القصة.

التوصيات
وبعد ،فإن الباحث في وضع الدبلوماسية العامة الفلسطينية ،يعجب
بإمكانات الشعب الفلسطيني القادر على نشر صور ٍة للوطن املنشود،
على الرغم من العقبات كافة التي ال تخفى على أحد .وفي الوقت نفسه،
فإنه يتحسر على اجلهود الرسمية الضائعة وسط معمعان التقلبات
السياسية الداخلية منها واخلارجية .وحتى يحافظ الفلسطينيون على
صورتهم النضالية ،ويحصدون ثمار جهودهم في نشر “جانبهم من
القصة” ،فإن الباحثة توصي مبجموعة من التوصيات التي تعتقد
أنها ستؤدي إلى قفزات نوعية في الدبلوماسية العامة الفلسطينية،
لعل أبرزها على اإلطالق يكمن في محاولة ربط الدبلوماسية الرسمية
بقرينتها العامة ،وذلك من خالل تبني الدبلوماسية الرسمية لرواية
فلسطينية موحدة واملساهمة في نشرها عامليا ً من خالل الدبلوماسية
العامة:
 .1إنشاء معهد للتدريب الدبلوماسي بأسرع وقت ممكن ،على أن
يحتوي على قسم خاص لدراسة الدبلوماسية العامة التي تختلف
اختالفا ً جذريا ً عن الدبلوماسية الرسمية.
 .2إنشاء مراكز الستطالع الرأي العام اخلارجي منه والداخلي ،نظرا ً
ألهمية حتديد وجهة الشعوب في نصرة وتأييد القضية الفلسطينية،
وعدم االعتماد على مراكز استطالع الرأي املستقلة ،السيما تلك التي
حتصل على معونات أجنبية ال يخفى تأثيرها على أحد.
 .3ضرورة إنشاء إعالم مرئي باللغة اإلجنليزية ،وبلغات أخرى إذا
استطعنا ،ألن اإلعالم أصبح األداة األولى للدفاع عن الدبلوماسية
العامة وتطويرها.
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 .4دعم املؤسسات واملنظمات الفلسطينية العاملة في اخلارج ،وليس
شرطا ً أن يكون الدعم مادياً ،بل إن التواصل والتأييد ومدهم
مبعلومات حول اجلاليات الفلسطينية ،ومشاركتهم في نشاطاتهم
يعد إجنازا ً بحد ذاته.
 .5التركيز في الدبلوماسية العامة الفلسطينية على دول أمريكا الالتينية
وأفريقيا ،باإلضافة إلى بقية دول العالم ،حتى ال نخسر اجلاليات
الفلسطينية هناك ،ومن ثم نخسر التأييد الذي كسبناه بعد جهد جهيد.
 .6توحيد اخلطاب الفلسطيني اخلارجي على الثوابت الفلسطينية ،حتى
في ظل االنقسام ،وليكن الشعار (صوت واحد ،شعب واحد  ..مهما
اختلفت اآلراء والرؤى).
 .7وأخيرا ً وليس آخراً ،فإن الباحثة ترجو أن يكون هناك مزيد من
الدراسات املستفيضة حول الدبلوماسية العامة الفلسطينية لتغطية
النقص الكامن في رسالتها ،وملزيد من الثمار التي من املمكن أن تفيد
العاملني في هذا احلقل الوليد.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

التوصيات
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الهوامش
1

إدموند غوليون

(Gullion

 :)Edmundدبلوماسي أمريكي ،أول من استخدم مصطلح

الدبلوماسية العامة ،ومؤسس دائرة إدوارد مورو للحقوق والدبلوماسية .وقد ترجمت

الباحثة تعريفه للدبلوماسية العامة ،وكافة التعريفات والتعليقات من الدراسات اإلجنليزية
هي من ترجمة الباحثة.

ملحق (ا)
استبانة حول الدبلوماسية الفلسطينية
العامة للمؤسسات الرسمية

في هذه االستبانة يتم رصد كافة اجلهود الفلسطينية املتبعة لتفعيل
الدبلوماسية العامة واملتعلقة باجلهات الرسمية فحسب (منظمة
التحرير ،رئاسة الوزراء ،وزارة اخلارجية ،املجلس التشريعي) .وقد
قسمت هذه االستمارة إلى محاور وفق منهج علمي ،مع األخذ بعني
االعتبار أن تعريف الدبلوماسية العامة في إطار هذا البحث هي االتصال
املباشر مع عامة الناس من مختلف الدول واملناطق بهدف التأثير على
تفكيرهم ،وبالتالي تغيير آراء حكوماتهم.
احملور األول :السياسات الواجب اتّباعها لتطوير الدبلوماسية
الفلسطينية العامة
السياسات احلكومية املباشرة
هل يعي رئيس الوزراء ووزير اخلارجية أهمية القوة الناعمة
والدبلوماسية العامة؟
هل هناك دراسة حقيقية لكل خطوة سياسية وتأثيرها على الرأي
العام العاملي؟
التدريب االحترافي
هل هناك خبراء ذوو كفاءة عالية في دوائر العالقات اخلارجية
للتخطيط للدبلوماسية العامة في الدولة؟
هل هناك تدريبات حقيقية للكوادر العاملة في مجال العالقات
اخلارجية مبختلف مستوياتهم؟
هل ترفد اجلامعات الفلسطينية وزارة اخلارجية بكوادر تعي
معنى الدبلوماسية العامة وتدربهم عليها؟
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أولويات الدبلوماسية الفلسطينية العامة
بالنسبة إلسرائيل ،فإن خبراءها يقترحون توجيه دبلوماسيتها
العامة إلى العالم العربي وأوروبا ،حيث السمعة السيئة
إلسرائيل .هل تعي احلكومة الفلسطينية أين ترتفع شعبيتها
وأين تتدنى ،بحيث ميكنها بعد ذلك توجيه دبلوماسيتها العامة؟
هل الفلسطينيون على معرفة جيدة بثقافة وفكر الشرائح التي
يوجهون لها دبلوماسيتهم العامة -إن وجدت -وكيفية الظهور
على شبكاتهم اإلعالمية بالصورة املثلى؟

استخدام التكنولوجيا في نشر الدبلوماسية الفلسطينية العامة
هل هناك مواقع رسمية لنشر القصة الفلسطينية من وجهة نظر
الفلسطينيني؟
هل رسالة هذه املواقع -إن وجدت– موحدة ،أم أنه ال يوجد
تنسيق بينها أصالً؟
التمويل
ما مقدار امليزانية املرصودة لتطبيق الدبلوماسية الفلسطينية
العامة وتطويرها؟
هل هناك دعم حملطات فلسطينية أو أجنبية تنقل صورة إيجابية
حول القضية الفلسطينية كبرامج تلفزيونية مثالً أو إعالنات
مرصودة في محطات أجنبية؟
توحيد برامج الهيئات الفلسطينية غير احلكومية الفاعلة في مجال
الدبلوماسية العامة
هل هناك هيئات ومؤسسات فلسطينية تعمل على حتسني صورة
الفلسطيني في اخلارج؟ وهل هناك تنسيق معها من قبل وزارة
اخلارجية؟
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ما عالقة املؤسسة الفلسطينية الرسمية باملؤسسات واملنظمات
الدولية مثل منظمات حقوق اإلنسان ،واملؤسسات القانونية،
وغيرها؟
زيادة الوعي الداخلي
هل هناك ثقة بالدبلوماسيني الرسميني من قبل الشعب
الفلسطيني؟
هل هناك برامج تلفزيونية رسمية أو إعالمية بأية طريقة كانت
تو ّعي اإلنسان الفلسطيني العادي حول ماهية الدبلوماسية
الفلسطينية العامة ودوره في تطبيقها أينما وجد؟
احملور الثاني :األدوات (األبعاد) املطلوبة لتفعيل الدبلوماسية
الفلسطينية العامة
البعد األول :االتصال اليومي
االنخراط في الصحافة املكتوبة
االنخراط في الصحافة املرئية
االنخراط في الصحافة املسموعة
وجود دبلوماسيني فاعلني
وجود صفحات إلكترونية بلغة البالد
إنتاج أفالم حول القضية الفلسطينية
البعد الثاني :االتصاالت اإلستراتيجية
تكرار الرسالة األساسية من مصادر متعددة بشكل مستمر
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البعد الثالث :تطوير العالقات بعيدة املدى
مؤسسات ثقافية فلسطينية

منظمات أهلية لدعم مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

مؤمترات وندوات
منح دراسية
مسرحيات

معارض الفنية

نشرات تعريفية بالقضية الفلسطينية
احملور الثالث :أسئلة إثرائية
هل هناك مراكز استطالع للرأي ترفد احلكومة ،املنظمة ،املجلس
التشريعي بنظرة العالم “للقصة الفلسطينية”؟
هل هناك تغير في آلية سير الدبلوماسية الفلسطينية العامة بعد
االنتخابات التشريعية الثانية؟ وما هو جتاهها؟
ما رأيكم في الدبلوماسية “اإلسرائيلية” العامة؟ وهل هي معيق
للدبلوماسية الفلسطينية العامة؟
ماذا فعلت اجلهات املسؤولة لتفعيل القضايا املصيرية اآلتية
شعبيا ً وعاملياً:
 -حصار الرئيس ياسر عرفات،

 -معركة اجلدار القانونية،

 -حصار غزة،

 -تقرير غولدستون؟
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ملحق ()2
استبانة للمؤسسات واملنظمات غير احلكومية
حضرة السادة في املنظمات األهلية الفلسطينية حتية طيبة وبعد،
أدعى دالل باجس طالبة في كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت.
أقوم بإعداد رسالة املاجستير حول الدبلوماسية الفلسطينية العامة بني
املؤسسات احلكومية واملنظمات األهلية ،مع التركيز على مرحلة ما بعد
االنتخابات التشريعية الثانية .لذلك ،فإني أرجو منكم اإلجابة عن هذه
األسئلة بدافع البحث العلمي ولكم جزيل الشكر.
السؤال األول :هل هناك تنسيق بينكم وبني وزارة اخلارجية
الفلسطينية لدعم جهودكم فيما يتعلق بالتعريف بالقضية
الفلسطينية؟
السؤال الثاني :هل هناك وحدة أهداف بني املنظمات األهلية لنقل
تصور الفلسطيني للخارج؟
السؤال الثالث :كيف ترى الدبلوماسية الفلسطينية العامة من
ناحية الفاعلية والتأثير؟
السؤال الرابع :هل هناك مراكز استطالع للرأي ترفد املنظمة/
املؤسسة بنظرة العالم “للقصة الفلسطينية”؟
السؤال اخلامس :هل هناك منشورات وأدبيات حول الدبلوماسية
العامة من إصدارات املنظمة/املؤسسة أو أية دائرة تخطيطية فيها؟
السؤال السادس :هل هناك قواعد نظرية حول الدبلوماسية
العامة تستندون إليها وفق خطة مدروسة؟
السؤال السابع :هل هناك تغير في آلية سير الدبلوماسية الفلسطينية
العامة بعد االنتخابات التشريعية الثانية؟ وما هو جتاهها؟
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السؤال الثامن :أي شرائح املجتمعات تخاطبون؟

السؤال التاسع :ما هي طبيعة نشاطاتكم وفعالياتكم؟
السؤال العاشر :ما هي اإلجنازات التي مت تطبيقها في مختلف
دول العالم بسبب نشاطاتكم وفعالياتكم؟
السؤال احلادي عشر :ما رأيكم بالدبلوماسية “اإلسرائيلية”
العامة ؟ وهل هي معيق للدبلوماسية الفلسطينية العامة؟
السؤال الثاني عشر :هل هناك أية إضافات حول هذا املوضوع
ترفدنا به املؤسسة/املنظمة مشكورة؟
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ملحق ()3
تقييم الصفحات اإللكترونية
اخلاصة باملؤسسات الرسمية الفلسطينية
 .1عنوان املوقع:
 .2اللغات املستعملة في هذه الصفحة:
 .3اجلهة املشرفة:
وزارة اخلارجية (الضفة)

وزارة اخلارجية (غزة)

املجلس التشريعي (الضفة)

املجلس التشريعي (غزة)

رئاسة الوزراء (الضفة)

رئاسة الوزراء (غزة)

منظمة التحرير

 -حركة “حماس”

 .4احتواؤها على قسم للدبلوماسية العامة الفلسطينية
 .5احتواؤها على أهم النشاطات والفعاليات اخلاصة بالدبلوماسية
العامة الفلسطينية
 .6توثيق األحداث بإحدى األدوات التالية:
الصور الثابتة

الفيديو

البوربوينت

الفالش

األفالم القصيرة

غير ذلك

 .7احتواؤها على آخر األخبار الفلسطينية في الداخل/اخلارج
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 .8تواصلها مع املجتمع احمللي من خالل:
اإلعالن عن ندوات ،مؤمترات ،معارض في البالد
نشرات أو ملصقات أو مطبوعات
وجود روابط للتواصل مع املوقع
 .9ارتباطها مبواقع أخرى تعمل على القضية نفسها
 .10تسليط الضوء على أهم القضايا الفلسطينية:
-القدس

-العودة والالجئون

-اجلدار

-األسرى

-املياه

االستيطان-احلدود

 .11مالحظات عامة على املوقع
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ملحق ()4
التعريف بالشخوص الذين مت إجراء مقابالت معهم
الستكمال هذه الدراسة
أحمد يوسف :مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية،
وكيل وزير اخلارجية.
جمال اخلضري :عضو املجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام
 ،2006كنائب مستقل عن دائرة غزة ،أحد رواد العمل النقابي
واملؤسساتي في فلسطني ،رئيس مجلس أمناء اجلامعة اإلسالمية
منذ أكثر من  14عاماً ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
في احلكومة الفلسطينية العاشرة ،رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة
احلصار .حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
جورج غالوي :نائب في البرملان البريطاني عن حزب العمال سابقاً،
مؤسس حزب ريسبيكت (االحترام) ،قائد قوافل شريان احلياة التي
انطلقت من أوروبا نحو قطاع غزة .معروف بآرائه املناهضة للحروب،
واملؤيدة للقضايا العربية ،السيما الفلسطينية.
حسن خريشة :سياسي فلسطيني بارز ،حاصل على شهادة الطب من
باكستان .كان ناشطا ً في الثورة الفلسطينية في لبنان بني العامني 67
و .82وهو من مناضلي احلركة األسيرة ملا يزيد على خمس سنوات.
رئيس جلنة الرقابة وحقوق اإلنسان في املجلس التشريعي العام
 ،1996رئيس املجلس التشريعي بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات،
نائب رئيس اللجنة السياسية في اجلمعية البرملانية األورومتوسطية.
انتخب نائبا ً مستقالً في املجلس التشريعي الثاني ،وهو نائب رئيس
املجلس التشريعي الثاني.
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سمير عوض :أستاذ في جامعة بيرزيت .حاصل على شهادة
املاجستير في االقتصاد ،والدكتوراه في العلوم السياسية .رئيس
دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سابقاً ،ورئيس معهد
دراسات التنمية في اجلامعة حالياً.

عزيز دويك :رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام .2006
بروفيسور في التخطيط اإلقليمي والعمراني ،ويحمل ثالث شهادات
ماجستير في التربية وتخطيط املدن والتخطيط اإلقليمي واحلضري.
وأحد قادة اإلخوان املسلمني في فلسطني ومن القادة البارزين في
حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” .أبعد إلى مرج الزهور العام
 1992مع قيادات احلركة ،وكان املتحدث الرسمي باسم املبعدين
باللغة اإلجنليزية.
عالم جرار :مدير برنامج التأهيل املجتمعي في اإلغاثة الطبية
الفلسطينية ،واملتحدث باسم قائمة فلسطني املستقلة ،والقيادي في
املبادرة الوطنية .عضو في مجلس إدارة مركز تطوير ممثالً عن شبكة
املنظمات األهلية الفلسطينية ( )PNGOوهو طبيب ويحمل شهادة
الدبلوم في اإلدارة والصحة الدولية.

محمد أبو كوش :سفير فلسطني السابق لدى األمم املتحدة في جنيف،
وعضو مفاوضات أوسلو السرية .حاصل على شهادة الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة ويلز .مدير معهد أبو لغد للدراسات الدولية في
جامعة بيرزيت حالياً.

محمود الرمحي :أمني سر املجلس التشريعي احلالي ،خريج كلية
الطب من روما ،وكان رئيسا ً الحتاد الطلبة املسلمني فيها ،ورئيسا ً
الحتاد الطلبة في روما أيضاً .مؤسس املركز الطبي للجنة الزكاة في
رام الله ،وكان مسؤوالً عن املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية
“حماس” في منطقة الوسط حتى نهاية  .1992شغل منصب عضو
وفد الضفة الغربية عن “حماس” للحوار مع السلطة الفلسطينية قبل
ترشيحه من قبل احلركة خلوض االنتخابات التشريعية الثانية.
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مشير املصري :عضو في املجلس التشريعي الفلسطيني الثاني ،أمني
سر كتلة التغيير واإلصالح ،ومتحدث باسم حركة “حماس” .حاصل
على شهادة املاجستير في الشريعة ،كان نائبا ً لرئيس مجلس طالب
اجلامعة اإلسالمية ،ثم رئيسا ً للمؤمتر العام للكتلة اإلسالمية في
قطاع غزة ،وعمل معيدا ً ثم محاضرا ً في قسم الدراسات اإلسالمية
في اجلامعة اإلسالمية ،وهو عضو رابطة علماء فلسطني.
مصطفى البرغوثي :سياسي فلسطيني ،حاصل على شهادة
الدكتوراه في الطب .أسس وتولى إدارة معهد اإلعالم والسياسات
الصحية والتنموية منذ العام  .1989شارك في تأسيس اإلغاثة
الطبية الفلسطينية العام .1979أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في
مؤمتر مدريد للسالم ،لكنه استقال من عضويته بسبب معارضته
لنهج املفاوضات .شارك في انتخابات املجلس التشريعي العام
 ،1996وأسس مع د .ادوارد سعيدوخمسمائة شخصية فلسطينية
حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية في العام  2002التي يتولى حاليا ً
مهمة أمينها العام .وفي العام ُ 2007عني وزيرا ً لإلعالم في حكومة
الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مفيد الشامي :سفير في وزارة الشؤون اخلارجية الفلسطينية.
استدعي للعمل بالوزارة سنة  .2003تقلد أكثر من منصب منها
رئيس الرقابة الداخلية في الوزارة .وهو حاليا ً رئيس قسم التدريب
الدبلوماسي واملكلف بالتخطيط لبناء معهد الدبلوماسية الفلسطينية.
عضو في جلنة السلك الدبلوماسي .يحمل شهادة الدكتوراه في
اإلدارة .د ّرس ملدة  27سنة في مختلف اجلامعات الفلسطينية ،وكان
أستاذا ً مشاركا ً في اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي.
منذر رجب :طبيب وناشط فلسطيني مقيم في أوروبا ،وأحد
املشاركني في مؤمتر فلسطينيي أوروبا .وهو نائب رئيس جتمع
األطباء الفلسطينيني في أوروبا  -فرع أملانيا.
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ناصر القدوة :سياسي ودبلوماسي المع ألكثر من ثالثني عاماً .بدأ
نشاطه السياسي كعضو في حركة “فتح” العام  ،1969ثم انتخب
عضوا ً في املجلس اإلداري لالحتاد العام لطلبة فلسطني ،ثم عضوا ً
في اللجنة التنفيذية لالحتاد ،وأخيرا ً رئيسا ً لالحتاد .أصبح عضوا ً
في املجلس الوطني الفلسطيني العام  .1975وفي العام  1986تولى
منصب مساعد املندوب الدائم للبعثة الفلسطينية في األمم املتحدة ،ثم
تولى منصب املمثل الدائم لفلسطني في املنظمة الدولية العام .1991
خريج كلية طب األسنان.
نبيل شعث :سياسي ومصرفي فلسطيني ،حاصل على شهادتي
املاجستير والدكتوراه في إدارة األعمال من معهد وارتون العاملي
لإلدارة في جامعة بنسلفانيا .عمل مستشارا ً للرئيس الراحل ياسر
عرفات بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية .كان عضوا ً في
املجلس التشريعي السابق ووزيرا ً للتخطيط والتعاون الدولي سابقاً،
ونائبا ً لرئيس الوزراء أحمد قريع ووزيرا ً لإلعالم .وهو عضو اللجنة
املركزية حلركة “فتح”.

هيثم مناع :مناضل حقوقي مشهور على نطاق دولي واسع .يحمل
شهادة الطب من جامعة دمشق ،والعلوم االجتماعية من فرنسا .له
قرابة ثالثني كتابا ً بالعربية وكتب باإلجنليزية والفرنسية واإليطالية
في قضايا املرأة والتنوير وحقوق اإلنسان .نال تكرمي “هيومان
رايتس ووتش” العام  ،1992وميدالية حقوق اإلنسان لألكادميية
القومية للعلوم في واشنطن .يعد من مؤسسي اللجنة العربية حلقوق
اإلنسان العام  ،1998وهو عضو في مجلس إدارة ومجلس أمناء قرابة
 130منظمة غير حكومية .انتخب في أيلول/سبتمبر  2007رئيسا ً
للمكتب الدولي للمنظمات اإلنسانية واخليرية في العالم للمرة الثانية،
وهو الناطق باسم اللجنة العربية حلقوق اإلنسان في باريس.
وسام أبو الهيجا :من اللجنة اإلعالمية املنظمة ملؤمتر فلسطينيي
أوروبا.
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ملحق ()5
نص وثيقة مؤمتر بلباو
مبادرة “بلباو” – دور املجتمع املدني في معركة العدالة من أجل
فلسطني
اإلعالن اخلتامي وخطة العمل
 31تشرين األول2008 ،
على مدار الستني سنة املاضية؛ يجرى تشريد الفلسطينيني  -الشعب
األصلي ،إما بتشتيتهم في املنافي وإما بتشريدهم داخل وطنهم ،بفعل
سياسات الفصل العنصري ،والهيمنة ،وفرض املعازل .ومع ذلك ،ال
ميكن جتزئة النضال الوطني الفلسطيني؛ حيث أن حقوق الفلسطينيني
في العودة لديارهم األصلية ،والتمتع باحلرية ،وممارسة حق تقرير
املصير كل واحد .إن حتقيقها يصبح ممكنا ً فقط عبر الكشف عن
األسباب اجلذرية وراء حرمانهم من هذه احلقوق ،وعبر احلفاظ على
الوحدة الوطنية الفلسطينية.
خالل جتمع “بلباو” ،قامت مؤسسات فلسطينية ،ومنظمات تقدمية
إسرائيلية غير صهيونية ،وأخرى أممية وحركات اجتماعية بتداول
ومناقشة آخر دراسة فلسطينية متعمقة ،تتناول نظام سيطرة إسرائيل
على الشعب الفلسطيني بأبعاده :القانونية والسياسية .فقد كشف
هذا التحليل أن إسرائيل كدولة قامت على التطهير العرقي الشامل
للفلسطينيني في العام  ،1948وإنها منذ ستة عقود ما زالت حترم
وتنتهك بشكل ممنهج حقوق مختلف أجزاء الشعب الفلسطيني -
الالجئون في الشتات ،الفلسطينيون من مواطني دولة إسرائيل،
والفلسطينيون في األراضي الفلسطينية احملتلة العام  -1967وذلك
على أساس هويتهم القومية ،ومن أجل منع الفلسطينيني من ممارسة

116

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة

حقهم في تقرير املصير ،وسعيا ً لتوطيد نظام هيمنتها االستعماري
من خالل القوانني العنصرية ،مبا في ذلك تشجيع الهجرة اليهودية
حصرياً ،بينما يتم حرمان الفلسطينيني -الشعب األصلي من حقهم
في العودة إلى ديارهم األصلية .ومن وجهة نظر قانونية؛ فقد خلصت
الدراسة إلى أن النظام اإلسرائيلي نظام استعماري فريد؛ إذ يجمع بني
“األبارتهايد” ،واالستعمار اإلحاللي واالحتالل احلربي.
نحن ممثلو املجتمع املدني العاملي املجتمعون في “بلباو”؛ نرى وجوب
إخضاع دولة إسرائيل للمساءلة القانونية .إننا نرى أن منح إسرائيل
حصانة على الرغم من انتهاكاتها املتواصلة واملنهجية للقانون الدولي،
وحلقوق اإلنسان األساسية ،والتعامل معها كاستثناء فوق قانون
األمم ،وتزويدها بدعم غير محدود في املجاالت السياسية ،واألمنية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والدبلوماسية؛ يجعل كالً من الواليات املتحدة،
واالحتاد األوروبي ،وفاعلني دوليني آخرين فيما يسمى باملجتمع
الدولي ،مذنبني ومتواطئني فعليا ً في جرمية تأييد وإدامة “أبارتهايد”
إسرائيل وحكمها االستعماري .إننا نرى أنه فقط من خالل وقف هذا
التواطؤ الدولي ،ميكن استعادة الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني،
وحتقيق السالم الدائم والشامل في الشرق األوسط.
وعالوة على ذلك ،وفي ضوء إخفاق املجتمع الدولي ،وبخاصة
األمم املتحدة ،في رؤية ومعاجلة العنصرية والتمييز العنصري،
باعتبارهما سببا ً جذريا ً الضطهاد إسرائيل املنهجي واملتواصل
للشعب الفلسطيني ،وبالتالي فشلها في مجابهة هذا االضطهاد؛ فإننا
ندعو املجتمع املدني العاملي ،لكي يأخذ على عاتقه املسؤولية السياسية
واألخالقية لتقدمي دعم فعال في معركة الكفاح من أجل إنهاء الالعدالة
متعددة األوجه ،متاما ً كما جرت مواجهة “أبارتهايد” جنوب أفريقيا
سابقاً؛ وذلك لتعزيز العدالة واملساواة ،والسالم الدائم في منطقة
خالية من السالح النووي.
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خطة العمل
نحن املجتمعون في “بلباو” في  31تشرين األول  ،2008ندعو منظمات
املجتمع املدني ،واألحزاب السياسية ،وشبكات العمل وأصحاب الضمائر
احلية إلى العمل على:
 .1رفع مستوى الوعي والعمل عامليا ً على تنفيذ نداء املجتمع املدني
الفلسطيني العام  2005الداعي إلى مقاطعة إسرائيل ،وسحب
االستثمارات منها ،وفرض العقوبات عليها ( ،)BDSوذلك بطريقة
تدرجية ومتواصلة ،مع مراعاة إمكانيات وقدرات كل موقع .وندعو
بشكل خاص حركات التضامن العاملية ،واحلركات االجتماعية،
واملنظمات العقائدية والدينية ،واالحتادات النقابية ،واملنظمات
غير احلكومية ،والشخصيات واملؤسسات األكادميية والثقافية،
ومنظمات حقوق اإلنسان ،واخلبراء املستقلني؛ التخاذ تدابير عملية
وفعالة ملواجهة نظام االستعمار االحاللي واألبارتهايد اإلسرائيلي
واالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان الفلسطيني.
 .2تطوير وإدامة احلمالت لتوعية الرأي العام ،وكشف احلقائق حول
نظام إسرائيل كنظام متييز عنصري ،واستعمار إحاللي ،واحتالل،
ومن أجل تعزيز ودعم كفاح مجموع الشعب الفلسطيني في
األراضي الفلسطينية احملتلة ،وفي داخل إسرائيل ،وفي الشتات؛
من أجل متكينه من ممارسة حقه في تقرير املصير ،وحقه في
العودة والعدالة واملساواة كأفراد وكشعب .وفي هذا اإلطار ،فإن
املؤسسات اإلعالمية مدعوة إلتاحة الفرص لألصوات األصيلة التي
متثل املجتمع املدني الفلسطيني متثيالً حقيقياً ،وللذين يدعمون
سالما ً عادالً ،لكي يعبروا عن قضاياهم بحرية ودون رقابة أو
تشويه أو جتاهل.
 .3املطالبة بتطبيق الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية للعام ،2004
الذي أدان بناء إسرائيل للجدار العنصري واملستعمرات اإلسرائيلية
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التي بنيت في األراضي احملتلة ،وذلك من خالل االمتناع عن تقدمي
املعونة أو املساعدة إلسرائيل أو ألي من املؤسسات الضالعة في
اجلرائم وتنتهك القانون الدولي ،وحتميل إسرائيل املسؤولية عن
األضرار التي تتكبدها البنية التحتية واخلدمات املمولة واملقدمة في
سياق املساعدة اإلنسانية من قبل املجتمع الدولي للشعب الفلسطيني
في األراضي الفلسطينية احملتلة.
 .4بذل اجلهود املنظمة من أجل إنهاء سياسات التطهير العرقي املنظم
الذي متارسه إسرائيل في القدس احملتلة ،وإلنهاء حصارها
اإلجرامي املفروض على قطاع غزة احملتل ،حيث أن سياسة إسرائيل
غير القانونية وغير األخالقية املتمثلة في فرض العقوبات اجلماعية
على أكثر من مليون ونصف فلسطيني تضاهي أعمال اإلبادة
اجلماعية وفقا ً خلبراء بارزين في القانون الدولي ،كما ينبغي فضح
تواطؤ املجتمع الدولي في احلفاظ على احلصار ،والعمل من أجل
وضع نهاية له.
 .5تفعيل ضغط متزايد على األمم املتحدة ،وعلى احلكومات والسلطات
احمللية ،والهيئات متعددة األطراف؛ مثل منظمة االحتاد األوروبي
للتعاون ،وعلى القطاع اخلاص من أجل وقف التعاون مع إسرائيل،
ومنع جميع مؤسساتها املتواطئة ،وتلك التي تدعم االحتالل
اإلسرائيلي وانتهاكاته حلقوق اإلنسان ،ومن أجل التحقق من
مدى امتثال كل من هذه املؤسسات للقانون الدولي وقرارات األمم
املتحدة.
 .6زيادة الضغط على االحتاد األوروبي من أجل دعم واحترام التزاماته
بالقانون الدولي ومبعاييره حلقوق اإلنسان خالل تعامله مع
إسرائيل ،والسيما املطالبة بوقف العمل باتفاقية الشراكة بني
االحتاد األوروبي وإسرائيل ،وذلك استنادا ً إلى انتهاكات إسرائيل
اخلطيرة واملستمرة للمواد رقم  2و 83من اتفاقية الشراكة.
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 .7مواصلة العمل من قبل منظمات حقوق اإلنسان املستقلة ،واخلبراء
القانونيني من أجل محاكمة ومعاقبة اإلسرائيليني مقترفي جرائم
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،ومن أجل جبر ما حلق بالضحايا
الفلسطينيني من أضرار وتعويضهم ،ومن أجل مساءلة دولة
إسرائيل وجميع األطراف املتورطة في مثل هذه اجلرائم .ونحن
نحث على استكشاف إستراتيجيات جديدة ميكن مبوجبها إخضاع
املنظمات الصهيونية ،وبخاصة الصندوق القومي اليهودي (،)JNF
وكذلك الشركات األجنبية واحلكومات التي تتعاون مع نظام القمع
اإلسرائيلي للمساءلة واحملاسبة أمام احملاكم الدولية ،مبا فيها
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
 .8مطالبة جتمع احلركات االجتماعية وشبكات العمل األخرى في
إطار املنتدى االجتماعي العاملي ،بتأييد ودعم التحليل الوارد أعاله
واملصادقة عليه واعتماده في خطة عملها وبرامجها.
 .9تنمية التضامن بني جميع األمم ،وبخاصة مع الشعوب العربية
وبلدان أخرى في املنطقة والتي تكافح من أجل احلرية والعدالة
وتقرير املصير.
 .10تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني
العاملي بغرض تنفيذ بنود اخلطة آنفة الذكر.
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املواقع اإللكترونية:
موقع احتاد اجلمعيات األهلية العربية (اجتاه)

www.ittijah.org

موقع بعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة

http://www.un.int/palestine

موقع اجلزيرة نت
		
موقع احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار
موقع رئاسة الوزراء في الضفة
موقع رئاسة الوزراء في غزة
موقع صحيفة الشرق األوسط
		
موقع العربية نت
موقع قناة األقصى الفضائية
موقع قناة القدس الفضائية
موقع اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار

www.aljazeera.net
www.stopthewall.org
www.palestinecabinet.gov.ps
www.pmo.gov.ps
www.asharqalawsat.com

www.alarabia.net
www.aqsatv.com
www.qudstv.com
www.freegaza.ps

موقع اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات
منها وفرض العقوبات عليها

www.bdsmovement.net
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موقع املجلس التشريعي في الضفة

www.pal-plc.org

موقع املجلس التشريعي في غزة

www.plc.gov.ps

موقع محطة BBC
موقع املركز الفلسطيني لإلعالم

www.bbc.net

www.palestine-info.info

موقع مركز الزيتونة لألبحاث واالستشارات

www.alzaytouna.net

موقع مركز العودة الفلسطيني في لندن

www.prc.org.uk

موقع منظمة التحرير الفلسطينية  -دائرة شؤون املفاوضات

www.nad-plo.org

موقع مؤمتر فلسطينيي أوروبا

www.alawda.eu

موقع مؤسسة  Alumniللدبلوماسية العامة

www.publicdiplomacy.org

موقع النائب في املجلس التشريعي جمال اخلضري

www.jamalkh.ps

موقع وزارة الشؤون اخلارجية الفلسطينية في الضفة
موقع وزارة الشؤون اخلارجية الفلسطينية في غزة

www.mofa.gov
www.mofa.ps

منشـورات مـواطن
سلسلة دراسات وأبحاث

دراسات في الثقافة والتراث والهوية
شريف كناعنة
الع َت َبة في فتح اإلبستيم
َ
إسماعيل ناشف

العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية
ليلى فرسخ
مدخل في تاريخ الدميوقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني

النس ـ ـ ـ ــاء والقض ـ ـ ـ ــاة والقان ـ ـ ـ ــون :دراسة أنثروبولوجية للمحكمة الشرعية في غزة
نهضة يونس شحادة

نساء على تقاطع طرق :احلركة النسوية الفلسطينية بني الوطنية والعلمانية والهوية
اإلسالمية
إصالح جاد
في املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عربي
عزمي بشارة

متكني األجيال الفلسطينية :التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة
ـورى َب ْـيـ َن ُـهـ ْـم" :اإلسـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
َ
"و َأ ْمـ ُـر ُهـ ْـم ُشـ َ
رجا بهلول
فلسطني الى أين؟ تالشي حل الدولتني (باللغة اإلجنليزية)
حترير جميل هالل
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الطبقة الوسطى الفلسطينية ،بحث في فوضى الهوية واملرجعية والثقافة
جميل هالل
النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
(طبعة ثانية  -مزيدة)
جميــل هـ ـ ــالل

نظريات االنتقال إلى الدميقراطية :إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عاصي

من التحرير إلى الدولة :تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية 1988 1948-
هلغى باومغرتن
زم ــار احل ّـي  -مقــاالت
تقاســيم ّ
فيصــل ح ــوراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة (باللغة االجنليزية والعربية)
ساري حنفي وليندا طبر
احلداثة املتقهقرة :طه حسني وأدونيس
فيصل دراج

صفد في عهد االنتداب البريطاني 1948 - 1917
مصطفى العباسي
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية واملقدسية

اجلبل ضد البحـر
سليم متاري

من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة في تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية
عزمي بشارة

تشكل الدولة في فلسطني (باللغة االجنليزية)
حترير :مشتاق خان ،جورج جقمان ،اجن أمندسن
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مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية املمكنة
حترير :وسام رفيدي
وقائع مؤمتر مؤسسة مواطن ،ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004
التربية الدميقراطية ،تعلم وتعليم الدميقراطية من خالل احلاالت
ماهر احلشوة

حركة معلمي املدارس احلكومية في الضفة الغربية 1967-2000
عمر عساف

املجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل :سوسيولوجيا التكيف املقاوم خالل انتفاضة
االقصى
مجدي املالكي واخرون
اسطورة التنمية في فلسطني :الدعم السياسي واملراوغة املستدمية
خليل نخلة

جذور الرفض الفلسطيني 1948-1918
فيصل حوراني
القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيني
نضال صبري

هنا وهناك نحو حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيني واملركز
ساري حنفي

تكوين النخبة الفلسطينية
جميل هالل

احلركة الطالبية الفلسطينية :املمارسة والفاعلية
عماد غياظة

دولة الدين ،دولة الدنيا :حول العالقة بني الدميقراطية والعلمانية
رجا بهلول
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النساء الفلسطينيات واالنتخابات ،دراسة حتليلية
نادر عزت سعيد

املرأة وأسس الدميقراطية
رجا بهلول

النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
جميل هالل
ما بعد اوسلو :حقائق جديدة (باللغة االجنليزية)
حترير :جورج جقمان

ما بعد االزمة :التغييرات البنيوية في احلياة السياسية الفلسطينية ،وآفاق العمل
وقائع مؤمتر مواطن 98
التحرر ،التحول الدميقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع مؤمتر مواطن 97
اشكالية تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي
وقائع مؤمتر مواطن 96
العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الدميقراطي
محمد حافظ يعقوب

رجال االعمال الفلسطينيون في الشتات والكيان الفلسطيني
ساري حنفي

مساهمة في نقد املجتمع املدني
عزمي بشارة
حول اخليار الدميقراطي
دراسات نقدية
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سلسلة رسائل املاجستير
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دالل باجس

اإلنتخابات واملعارضة في املغرب بني التحول الدميقراطي
واستمرارية النظام السلطوي ()2007-1997
نشأت عبد الفتاح

عن النساء واملقاومة :الرواية االستعمارية
أميرة محمد ِسلْمي

التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي" :حماس" منوذجا
بالل الشوبكي

املجتمع املدني "بني الوصفي واملعياري" :تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني
ناديــا أبـو زاهــر

الـنـقــد والـثــورة :دراسة في النقد االجتماعي عند علي شريعتي
خالد عودة الله

حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية :تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد

سلسلة مداخالت واوراق نقدية
قبل وبعد عرفات:التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية
جورج جقمان
أن تكون عربي ًا في أيامنا
عزمي بشارة

املنهاج الفلسطيني اشكاليات الهوية واملواطنة
عبد الرحيم الشيخ (محرراً)
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احلريات املتساوية حقوق املرأة بني الدميقراطية  -الليبرالية وكتب التربية اإلسالمية
وليد سالم وإميان الرطروط

اليسار واخليار االشتراكي قراءة في جتارب املاضي ،واحتماالت احلاضر
داوود تلحمي
تهافت أحكام العلم في إحكام اإلميان
عزمي بشارة

الدميقراطية واإلنتخابات واحلالة الفلسطينية
وليم نصار
إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني
حسني آغـا وأحمد سامح اخلالدي

نحو أممية جديدة :قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
جميل هالل

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية
طالب عوض وسميح شبيب

الراهـب الكـوري َ ..سـفَر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد
واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني :رؤية نقدية
ناجح شاهني
طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة
ديك املنارة
زكريا محمد

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن

139

لئال يفقد املعنى (مقاالت من سنة االنتفاضة االولى)
عزمي بشارة
في قضايا الثقافة الفلسطينية
زكريا محمد
ما بعد االجتياح :في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية
عزمي بشارة
املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم
احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي
احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات مستقبلية
وقائع مؤمتر مواطن 99
اليسار الفلسطيني :هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات
اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى
عزمي بشارة
أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون
الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون

املؤسسات الوطنية ،االنتخابات والسلطة
اسامة حلبي واخرون
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الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

سلسلة اوراق بحثية
دراسات اعالمية 2
حترير :سميح شبيب
دراسات اعالمية
حترير :سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965
سميح شبيب

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
خليل عثامنة
املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني
خولة الشخشير

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة
خالد الهندي
التحوالت الدميقراطية في االردن
طالب عوض
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النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني
محمد خالد االزعر
البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي

سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت
سميح شبيب (محرراً)

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية السياسات ،املمارسات ،اإلنتاج
سميح شبيب (محرراً)

انتفاضة األقصى :حقول املوت
محمد دراغمة
أحالم باحلرية (الطبعة الثانية)
عائشة عــودة

الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي
مغدوش ــة :قصــة احلـرب على املخيمـات ف ــي لبنــان
ممدوح نوفل
يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة
أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني
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أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري
البحث عن الدولة
ممدوح نوفل

سلسلة مبادئ الدميقراطية
		
ما هي املواطنة؟

احملاسبة واملساءلة

		
سيادة القانون

التعددية والتسامح

		
فصل السلطات

احلريات املدنية

مبدأ االنتخابات وتطبيقاته

الثقافة السياسية

		
عملية التشريع

االعالم والدميقراطية

		
حرية التعبير

العمل النقابي

سلسلة ركائز الدميقراطية
التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي
سيادة القانون
اسامة حلبي
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حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات

سلسلة تقارير دورية
نحو قانون ضمان إجتماعي لفلسطني
تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد  :جهـاد حرب اشراف :عزمي الشعيبي
نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني ،طالب عوض
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