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 املؤشصت الفلصطيييت لحلوق إلاوصان )شاهذ(

 

 أداء بعثاث دبلوماشيت فلصطيييت خالل العذوان ألاخير على اللذس وكطاع غزة

 أداء مخعثر وضعف في الىفاءة وغياب آلياث املحاشبت

 )جلشيش(

 

جلوم الذبلوماشيت بذوس هبير في جمثيل الذول وسعاًت مصالحها والذفاع عنها 

. وجخضاعف مصؤوليت البعثاث الذبلوماشيت إرا ها سعاًت جامتمواطىيوسعاًت شؤون 

ش املصير في عالم حصوده املصالح، ال وان ألامش ًخعلم بشعوب جبحث عً حلها في جلشي

عام. فىيف هو الحال  00شيما حم الشعب الفلصطيني الزي ًىاضل مىز أهثر مً 

هل اشخطاعذ ان جليم مع البعثاث الذبلوماشيت الفلصطيييت املىدششة في العالم؟ و 

شبىت عالكاث واشعت وبىاء جحالفاث كويت لفضح جشائم الاحخالل ومالحلت الششواث 

واملؤشصاث التي جخعاون الاحخالل في اللطاعاث الخجاسيت والثلافيت وهزلك جحشيك 

املحاهم الوطىيت راث الاخخصاص العاملي ملحاشبت كادة الاحخالل املخوسطين في جشائم 

ذ البعثاث الذبلوماشيت الفلصطيييت بذوس ضذ إلاوصاهيت؟ هل كام حشب أو جشائم

كوي وفعال خالل العذوان على املصلين في املسجذ ألاكص ى وحي الشيخ جشاح 

 هيف وان أداؤها الذبلوماس ي وإلاعالمي؟و وكطاع غزة؟ 

هزه ألاشئلت باجذ جطشح هفصها بلوة بعذ جملت مً ألاخطاء التي اسجىبها عذد مً 

 لت فلصطين في العالم.شفشاء دو 

في شلون عذد مً شفشاء دولت فلصطين في العالم  الخلشيش البحثًحاول هزا 

لجهت فعاليتهم إلاعالميت والذبلوماشيت، ولجهت كذستهم في جحشيذ الشأي العام املحلي 

وكذستهم في حشذ مواكف شياشيت وحلوكيت والصياس ي وإلاعالمي واملجخمع املذوي 

 طيييت. لصالح اللضيت الفلص
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بعثت، وفم  49ًبلغ عذد العفاساث والبعثاث الذبلىماظُت الفلعؼُيُت املىدؽشة في العالم آلان أهثر مً 

لُا، و 52إلاخصاءاث املخىفشة، وهي مىصعت والخالي:  في أميروا  2في أوسوبا، و 25في آظُا، و 52بعثت في أفٍش

 عً الىفىد واملياجب الخمثُلُت التي جمثل في أميروا الجىىبُت، وواخذة في أوكُاهىظُ 6الؽمالُت، و
ً
ا. هزا فظال

، وهىان وفىد ومياجب جمثُلُت في  دولت فلعؼين
ً
في بعع الذٌو التي ال حعترف بذولت فلعؼين أو حعترف بها حضئُا

بعثت دبلىماظُت ومياجب جمثُلُت لذي املىظماث  45فُما جمخلً ئظشائُل خىالي  .عذد مً املىظماث الذولُت

 ت. الذولُ

 

 الذبلىماس ي هل جإدي هزه العفاساث والبعثاث دوسهامام هزا العذد الىبير مً البعثاث الذبلىماظُت، أ

وهل ًخمخعىن بمإهالث علمُت وأوادًمُت  ؟ وهُف ًخّم حعُين العفشاء وممثلي البعثاث الذبلىماظُت؟والحلىقي

لذبلىماظُت الفلعؼُيُت املىدؽشة في العالم وهل حؽيل البعثاث اوهل هىان آلُاث للمداظبت واملعاكبت؟  عالُت؟

 هخِبت الذبلىماظُين هما وصفها راث ًىم الشئِغ الشاخل ًاظش عشفاث؟

 

ت، مً خُث عذم  ىهُت مع العفير الفلعؼُني "هفاح عىدة" في ئظباهُا بفظُدت مذٍو حعببذ امللابلت الخلفٍض

لى الهىاء مباؼشة، على الشغم مً أهه ًخىلى هزا ئجلان العفير الخدذر باللغت إلاظباهُت، واظخعاهخه بمترحم ع

ذ عً  ظىت )في مخالفت لللاهىن الزي ًىص على أن املذة اللصىي للخذمت في بلذ واخذ  52املىصب مىز ما ًٍض

ش املصير،  الفلعؼُيُتالحلُلت "(. مما أظهش 51ظىىاث جمذد مً الىصٍش لعىت واخذة "املادة  9هي  )الحم في جلٍش

بؽيل طعُف، في الىكذ راجه وان الىاػم باظم  خخالٌ، كخل املذهُين جذمير يعأعُان املذهُت...(بؽاعت حشائم لا 

الخاسحُت إلاظشائُلُت، وفي امللابلت هفعها ًخلً الحذًث باإلظباهُت، مما ظاعذه بالذفاع عً وحهت هظش 

ً للدعاٌؤ خٌى املعاًير ويعأظغ التي ًخّم   .بمىحبها اخخُاس العفشاءخيىمخه. دفعذ هزه الفظُدت الىثيًر

 

وجىمً خعاظُت امللابلت في أنها جىاكؾ لاعخذاءاث إلاظشائُلُت على الؽعب الفلعؼُني، والعذوان 

وفي ظل حعاػف دولي واظع مع  وجهجير ظيان حي الؽُخ حشاح إلاظشائُلي على كؼاع غضة، واكخدام يعأكص ى

ني هفاح عىدة مىظماث املجخمع املذوي ووظائل الؽعب الفلعؼُني. ووان ًخىكع أن ًدؽذ العفير الفلعؼُ

لفضح الجشائم إلاظشائُلُت وسفع دعاوي كظائُت بدم كادة لاخخالٌ على الجشائم املشوعت التي لاظباهُت إلاعالم 

 ًشجىبىنها في يعأساض ي املدخلت. 

 

ض"، حؽغل مىصب ظ فيرة فلعؼين لذي وججذس إلاؼاسة ئلى أن صوحت العفير "هفاح عىدة"، العفيرة "هالت فٍش

 بأن اللاهىن ال ٌعمذ بأن ًيىن الضوج والضوحت ظفشاء في الىكذ هفعه
ً
ذ، علما  !العٍى
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ؽخيي الىثير مً أبىاء الجالُت الفلعؼُيُت في ئظباهُا مً عمل العفاسة، وعذم  . تالشعاًت الظشوٍس جىفيرَو

ؼشح أظئلت هبيرة مً كبُل ما حذوي وحىد هزه ال
ُ
عفاسة، وما هى بشهامج عملها في جدؽُذ وفي ظل هزا الىاكع ج

 الشأي العام إلاظباوي أو على يعأكل في جأػير حهىد أبىاء الجالُت الفلعؼُيُت لخدلُم هزه الغاًت.

 

أما في ئًشالهذا، وفي الىكذ الزي جتهم الحيىمت إلاظشائُلُت ئًشلىذا بلُادة خملت غشبُت طّذ دولتها بعبب 

لشس بشملان ئًشلىذا ئداهت طّم أساٍض فلعؼُيُت، وؽشث صحُفت مىاكفها املخلذمت طّذ ظُاظاث  لاظدُؼان، ٍو

شان  5"آًشػ جاًمض" إلاًشلىذًت في  أهه، وللمشة يعأولى، ًلخلي ول مً العفير إلاظشائُلي في ئًشلىذا "أوفير  ٠٢٠٢خٍض

في مؼعم في  5255 أًاس 59واٍسف" والعفيرة الفلعؼُيُت "حُالن وهبت" في خفل عؽاء عمل مؽترن في 

 .العاصمت دبلً، فُما هفذ يعأخيرة أنها الخلذ بىظيرها إلاظشائُلي "أوفير واٍسف"

 

، أهمها عذم الخؼشق لألخذار يعأخيرة 
ً
وبدعب إلاعالم إلاًشلىذي، جدذر العفيران وفم كىاعذ معذة معبلا

ٌ الللاء الزي أخُؽ في كؼاع غضة واللذط، والحذًث عً دوسهما هعفشاء. وأبذي العفير إلاظشائُلي، خال

ذ مً الللاءاث مع العفيرة الفلعؼُيُت ت معبلت ألظباب أمىُت، اظخعذاده ملٍض   .بعٍش

الخعاػف إلاًشلىذي مع الؽعب  جشاع لمجىمً خؼىسة ظلىن العفيرة الفلعؼُيُت في ئًشلىذا أنها 

فلذ الثلت باليؽؼاء إلاًشلىذًين  ًُ الزًً ًلىلىن وملارا هخعاػف هدً مع اللظُت الفلعؼُني وخلىكه، هما أهه 

الفلعؼُيُت وهذعى ئلى ملاػعت لاخخالٌ إلاظشائُلي فُما جلىم ظفيرة دولت فلعؼين بالخىاصل الفعاٌ مع 

 العفير إلاظشائُلي. 

 

خىاصل معلعل  حذًذ، والبؼل هزه املشة العفيرة في دولت ألباهُا "هىاء  مًدولت  عفشاءالخلل املنهجي لٍو

بىسث حي في ىا"، والتي كالذ في ملابلت الؽ ىن ٍس ، بعذ أًام كلُلت مً العذوان إلاظشائُلي على Report TVمع جلفٍض

، في املسجذ يعأكص ى وحي الؽُخ حشاح كؼاع غضة، ومع اظخمشاس حشائم لاخخالٌ طّذ الؽعب الفلعؼُني

لى حملت إلظشائُل الحّم في الذفاع عً هفعها : "ئنها ال حعترض عواظخمشاس لاهتهاواث إلاظشائُلُت لللاهىن الذولي

 في خاٌ واهذ جدذ الهجىم".

 

ىوي آخش مع كىاة "فىهغ يعألباهُت"  : "ئن الجِؾ إلاظشائُلي "هىاء الؽىا" كالذ العفيرةوفي خذًث جلفٍض

 
ً
ب وعلُه أن ًيىن دكُلا خمخع بذكت الخصٍى ب هدى أهذافه خالٌ كصفه للؼاع غضة هظامي ٍو  يوه ".في الخصٍى

ت ويعأعُان املذهُت. هما أنها لم جؼلع بؽيل واف على  الفشق جذسن  بالخأهُذ لم اللاهىوي بين يعأهذاف الععىٍش

خ  ا يعأبشاج العىىُتمُملذهُت ال ظعذد الؽهذاء املذهُين وهزلً الذماس الىاظع باألعُان ا التي اظتهذفتها صىاٍس

 لاخخالٌ الذكُلت!
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الؽهذاء الفلعؼُيُين في لاعخذاءاث إلاظشائُلُت يعأخيرة "هىاء الؽىا"  العفيرة فُه وعذفي الىكذ الزي و

في مؽهذ ًذعى للذهؽت ولاظخغشاب مً ظفيرة  .على الؽعب الفلعؼُني، أبذث خضنها على ملخل إلاظشائُلُين

ش املصير.  ان  مً الجذًش رهشهفلعؼُيُت ًفترض أنها سظٌى ًدمل سظالت ؼعبه وآماله وجؼلعاجه وخله في جلٍش

ذ لصالح اهظمام دولت فلعؼين ئلى  ت حذا وألباهُا امخىعذ عً الخصٍى يعأمم العالكاث إلاظشائُلُت يعألباهُت كٍى

، فما هى دوس العفيرة في ألباهُا ئن لم ًىً مىصبا على خؽذ الذعم والخأًُذ لحم الؽعب الفلعؼُني املخدذة

ش املصير في املىابش الذولُت ال ظُما مىكف ألبا  هُا وكىاه املجخمعُت؟في جلٍش

 

الزي ظهش خالٌ  يفي باهعخان أخمذ سبُع العفير الفلعؼُني إلاخفاكاث املشوعتوكذ اهظم ئلى ظلعلت 

عخخذم مصؼلحاث غير صحُدت ت بظعف ؼذًذ، َو  معملابلت ففي  .ؼٍشؽ فُذًى وهى ًخدذر اللغت إلاهجليًز

ٌعلم على ضحاًا حىلت العذوان على كؼاع غضة،  وهى  ،يسبُع أخمذالعفير اللىاة الباهعخاهُت الثامىت، ظهش 

 .خلُلت الشواًت الفلعؼُيُتوال حعبر عً  ،بِىما جبذو لغخه طعُفت وسهُىت

 

الثلافت الىاظعت ولاػالع العمُم على كظاًا العفشاء ئرا واهىا ال ًمخليىن  ما هي الفائذة املخىكعت مً عمل

عً رلً مً خالٌ امخالن مهاسة الخدذر بعذة لغاث أو على بالدهم، وهزلً لذيهم اللذسة الفائلت للخعبير 

ت التي حؽيل معاخت مؽترهت لعذد هبير مً ظيان العالميعأكل امخالن هاصُت   .اللغت إلاهجليًز

 

 

ئرا واهىا ال ٌعخؼُعىن الذفاع عً خلىق الؽعب الفلعؼُني،  دولت فلعؼينوما حذوي عمل ظفشاء 

وما حذوي عملهم ئرا واهىا ال  !واث لاخخالٌ املخىشسة لللاهىن الذوليوفضح الجشائم إلاظشائُلُت، واهتها

، وخؽذ الذعم اللاهىوي والعُاس ي، وسفع كظاًا أمام  ٌعخؼُعىن الخىاصل مع اللاهىهُين في مخخلف الذٌو

 .إلاظشائُلُيناملداهم الىػىُت في البلذان التي ٌعملىن بها طّذ مجشمي الحشب 

 

 خالصت اللول: 

لٌى بأن هزه الحىادر لم حؽيل مفاحأة للمخابعين للؽأن الذبلىماس ي، فاألظغ التي بىِذ عليها ًمىىىا ال

كائم على املداباة واملدعىبُاث، هما أن زمت طعف هبير  الخعُِىاث في املىاكع الذبلىماظُت ٌعتريها خلل حىهشي 

ضح ملخابعت يعأخؼاء واجخار وفىق رلً وله ال ًىحذ هظام مداظبت وا. في الىفاءاث العلمُت ويعأوادًمُت

 إلاحشاءاث اللاهىهُت الالصمت بدم ول مخؼئ.

 

مً أبشصها الحصٌى  ؛( ًىحذ عذة ؼشوغ لخعُين العاملين فُه55وبدعب كاهىن العلً الذبلىماس ي )املادة 

ت أو الفشوعُت، بدُث ًخّم  على  ئحشاء معابلت عامت على الذسحت الجامعُت يعأولى، مع جفظُل إلجلان إلاهيليًز

 .حؽىُلها لهزا الغشض مً ًصلحىن للىظُفت ئزشها جخخاس لجىت مخخصصت ًخّم 
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ش الفلعؼُيُت هاػاس وػني حامع ئن  كُادة العلؼت الفلعؼُيُت، التي خلؼذ عً كصذ بين مىظمت الخدٍش

ليل الؽعب الفلعؼُني، وله مإظعاث وهُاول جظبؽ عمل هزه املىظمت وبين العلؼت الفلعؼُيُت، بل 

  املىظمت لصالح العلؼت، هزه اللُادة التي اخخاسث واطعفذ
ً
  وخُذا املفاوطاث خُاسا

ً
آخش أي خُاس عً  لها بذًال

لم  ،وفي ملابل رلً. مهامهالم جىجح  ،5449 ظىتخلىق الفلعؼُيُين وئكامت دولتهم املعخللت، مىز  لخدصُل

ً في دٌو العالم،حعخؼع بالؽيل املؼلىب لُت لصالح اللظُت خؽذ املىاكف الذو  ، عبر دبلىماظُيها املىدؽٍش

 ها املعخمشة لللاهىن الذولي.ات، واهتهاوالؽعب الفلعؼُني بدّم  لاخخالٌحشائم  وهزلً فضح

 

 مطالب:

أن ما ًجشي ًىؽف أخذ حىاهب طعف العلؼت  املؤشصت الفلصطيييت لحلوق إلاوصان )شاهذ( ي جش 

 
ً
عىغ في الخعٍشف باللظُت الفلعؼُيُت،  الفلعؼُيُت دبلىماظُا في اخخُاس العفشاء  غُاب الؽفافُتَو

 .والعاملين في اللىصلُاث الفلعؼُيُت املىدؽشة في مخخلف بلذان العالم

 

وجؼالب )ؼاهذ( العلؼت الفلعؼُيُت باجخار ئحشاءاث عملُت لالسجلاء بالذوس الفلعؼُني الذبلىماس ي ملا لهزا 

وفي فضح حشائمه املعخمشة طّذ الؽعب الفلعؼُني.  ي،إلاظشائُل لاخخالٌالذوس مً أهمُت بالغت في الصشاع مع 

 وجؼالب )ؼاهذ( ب
ً
ئلى املهىُت  عذم ئحشاء حعُِىاث هابعت على خلفُت الىالء واللشبى واملدعىبُت، بل اظدىادا

  .والىفاءة، وما أهثرها بين أبىاء الؽعب الفلعؼُني في الذاخل والخاسج

العمل الىػني وإلاظالمي واملجخمع املذوي في املعشهت هما جؼالب العلؼت الفلعؼُيُت باؼشان فصائل 

 الذبلىماظُت وىنها جدخل أهمُت اظخثىائُت خاصت في الصشاع مع لاخخالٌ. 

 

 

 14/6/2021بيروث، 

 املؤشصت الفلصطيييت لحلوق إلاوصان )شاهذ(

 

 

 

 

 


