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 عمل ورقة
 ٢٠٠٨ شرين الثاينت، ٧إصدار رقم 

 

  فلسطين في لبنان

  ديبلوماسيَّة التّحديات والحاجة إلى سفارة

  )أستاذ جامعي، محامٍ (  الدكتور أنطوان سعد:  إعداد

 

اذا كان للمبادىء الدولية ولالصول واالعراف الدبلوماسية أن تعمل على تأطري العالقات  
وحتديدها بني بلد وآخر، فان ما جيمع لبنان بفلسطني، يف عمقه التارخيي وتكامله اجلغرايف، هو 

  .أبلغ تعبرياً وأوسع اطاراً مما تفرضه قوانني أو حتّده معاهدات

ت عالقة الشعبني اللبناين والفلسطيين، يف فترات عربت، ارباكات من جراء ارتكابات ولئن ساد
مؤملة ومأساوية أحياناً، فان ذلك ال يستطيع أن ميحو من الذاكرة اللبنانية صورة فلسطني 
الزاهية، وذاك التواصل الوثيق الذي وفّرته املبادالت املختلفة بني الكثري من اللبنانيني وبني أبناء 
تلك االرض املقدسة يف حيفا ويافا وعكا والناصرة وقرى اجلليل االعلى، حبيث ختطّت 
االتصاالت مظاهر املصلحة واالعمال لُتدخل الدميغرافية يف جوهر التعامل االنساين الذي عّززته 

  .عالقات جوار ومصاهرة وانتماء مشترك

يلّح عليهما جمدداً  -املنصرمعلى ما أصاب كال منهما منذ أواسط القرن  -ان واقع البلدين
العادة تركيز العناصر التأسيسية لعالقاهتما، وهي عناصر تتقاطع وتتآلف يف أهدافها ومصاحلها 

بغية النظر يف اجتاه واحد ملواجهة املشترك من  -والثقة أساس املواثيق -وتتعزز بالثقة املتجددة
  .التحديات اآلتية

القة حتتاج اىل حتسني وحتصني وتفتقد اىل ذاك الربيق واحلال أن القراءة احلاضرة هلذه الع
ولعل غياب سفارة . الضروري رغم عمل دؤوب يتعهده املعنيون من هذا اجلانب أو ذاك

فلسطينية يف لبنان يشري اىل هذا املنحى التقصريي ويؤّشر، يف غياب التربيرات واالسباب 
صب يف املوقع املريب الذي يتخوف منه اجلوهرية املانعة لذلك، اىل نيات مستترة نرجو اال ت

  .الكثريون من اللبنانيني والفلسطينني

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا
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ففي وقت تقوم فيه سفارات فلسطينية يف معظم الدول العربية، حتركها بعثات دبلوماسية ناشطة يرأسها سفري، ال يزال يف لبنان ممثلّية 
مالً فتعكس النظرة الفلسطينية املكتملة والوحدة الفلسطينية ملنظمة التحرير الفلسطينية تفتقد اىل مقومات سفارة تلعب دورها كا

  .ومن حتدث من لبنان مسعه كل العامل... املرجّوة وتنقل صوت القضية والسلطة اىل لبنان

ن تارخيية اليت أشارت اليها هذه املقدمة تشجع على قيام سفارة فلسطينية يف لبنان، فما الذي حيول دو-واذا كانت االسباب السوسيو
  ذلك؟

 ينبغي مقاربة املسألة انطالقاً من قراءة قانونية سريعة يف ضوء املبادىء الدولية وأصول التمثيل الدبلوماسي، كما يقتضي االستفادة من
  .النماذج العربية القائمة والقابلة للتطبيق يف لبنان

  قراءة يف النصوص واملعاهدات: أوالً

، ويف قراءة متأّنية ملعاهدة ١٩٤و ١٨١تلك املتعلقة بالقضية الفلسطينية مع القرارين يف مراجعة لوثائق االمم املتحدة، ومنها 
، وللمبادىء اليت يثريها علم الدبلوماسية تتأكد مسلّمات ١٩٦١نيسان  ١٨فيينا حول العالقات الدبلوماسية املوقّعة يف 

  :وتتكّشف نقاط منها

تري بني الدول ال يعطل عالقاهتا اخلارجية وال حيول دون تعزيز ان اختالف االنظمة السياسية وأنظمة احلكم والدسا .١
عالقات الصداقة فيما بينها، وال يقف هذا االختالف بالتايل عائقاً أمام وجود بعثات دبلوماسية متثل البلد وحتمي مصاحل 

فهذا جوهر العمل ... صاديةأّبنائه وتؤمن التفاوض واالستعالم وتعمل على تشجيع عالقات الصداقة وتطوير العالقات االقت
وكما حدده علماء الدبلوماسية ومنهم العامل  -منها ٣يف مقدمتها ويف املادة - الدبلوماسي كما نّصت عليه اتفاقية فيينا

Genet احلماية واملفاوضة واملراقبة: الذي اختصر وظائف الدبلوماسي بثالث. 
ختلفة فكيف واحلال بالنسبة لبلدين متقاربني يف نقاط كثرية واذا كان االمر هكذا بالنسبة للبلدان ذات االنظمة امل

  ومدعوين باستمرار اىل مواجهة أخطار حمدقة ودائمة؟

من ناحية أخرى، واذا كانت معاهدة فيينا املشار اليها قد  استفاضت يف تبيان موجبات الدولة املضيفة والسيما لناحية  .٢
الضمانات واحلصانات واالمتيازات، فان هذه املوجبات قائمة عملياً من قبل الدولة اللبنانية جتاه املمثّلية الفلسطينية العاملة 

كما أن عمل البعثة يف لبنان مل يثر أي عثار ومل يظهر أي تعثّر مما يعين أن . يتم بدون التباسيف لبنان، وان التعامل معها 
 .احلالة الدبلوماسية قائمة واقعاً يف جزء كبري منها وامنا تفتقد اىل الشكل الذي ال يقل أمهية وفائدة عن اجلوهر

طينية، دستورياً ودولياً، واىل أن السلطة احلالية غري مكتملة أما القول بأن عدم فتح السفارة عائد اىل اشكالية الدولة الفلس .٣
العناصر، فهو قول تناقضه القواعد االولية للقانون الدويل اليت تعترب أن عناصر الدولة الثالثة تستكمل بوجود الشعب، 

ن تطبيق التحديد الذي يعطيه وهي العناصر املتوافرة يف احلالة احلاضرة حبيث ليس ما حيول دو. واالقليم، والسلطة السياسية
وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص املمارسني للسلطة فيها، " علماء القانون الدويل على واقع الكيان الفلسطيين، فالدولة 

 .ابراهيم الشليب، مبادىء القانون الدويل. د(" باالضافة اىل متتعها بالدوام واالستقرار حيث ال تزول بزوال من ميارسون السلطة 
 ). ١٣٠ص  - ١٩٨٥بريوت 
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ففي االعتراف الدويل ويف ما يثريه البعض من غبار يناسب اسرائيل نشري اىل النظرية اليت يقترحها الفقه ويؤكّدها علم  .٤
السياسة وهي اليت تنطلق من االقرار باالمر الواقع فتعترب أنه مبجرد وجود هذه العناصر الثالثة تكتسب الدولة شخصيتها 

ولنا من كوسوفو ومن . منا حاجة اىل اذن أو اعتراف لالنضمام اىل اجلماعة الدوليةالقانونية الدولية لتعزيز وجودها، دو
 .سواها يف التاريخ املعاصر واحلديث حاالت تعزز ذلك

: أما اذا كان ذلك ال يكفي لدخول الدولة نطاق العالقات الدبلوماسية بل ينبغي االعتراف هبا، فإن هلذا الشرط وجهني .٥
 .ن يكونا مترابطني أو متكاملَينسياسي وقانوين، وميكن أ

فاالعتراف عمل ارادي، وهو فعل اعالين ال انشائي وإن والدة أو وجود دولة جديدة ال يتعلق أساساً بنوايا الدول القائمة 
ً، فالدولة اجلديدة هي اليت تعلن عن واقع وجودها وليس اجملتمع الدويل الذي ال ميلك سلطة تقرير هذا االعالن أو هذا 

الذي اعترب أن االعتراف الدويل ليس ركناً أو  Dinhوقد سلّم بذلك كل علماء السياسة ويف طليعتهم دان  -عترافاال
وبالتايل فان وجود الدولة السياسي مستقل عن . شرطاً رابعاً لقيام الدولة واال فإن مبدأ املساواة بني الدول يصبح معطالً

  ).١٩٦٧(ووثيقة بيونس أيرس ) ١٩٤٨(يثاق بوغوتا على ما أكّده م" اعتراف الدول االخرى هبا 

تنطبق على الوضع  Vattelفاتيل   وعن اشكالية ومفهوم السيادة ال بد من االشارة اىل أن نظرية العامل السياسي .٦
نظرية الفلسطيين اذ اعترب أن كل أّمة حتكم نفسها بنفسها دون تبعية الية دولة أجنبية هي دولة سّيدة ، ويتالقى مع هذه ال

الذي يعترب أن الدولة السّيدة هي اليت متلك سلطة االمر والنهي دون أن  Boudin رأي العامل السياسي اآلخر بودان 
 .  تكون مأمورة ومكرهة من أي كان على االرض

الدولة هتدف هذه املقاربة اجلدلية املقتضبة اىل إزالة االلتباسات اليت محلت البعض على التذرع بعدم اكتمال عناصر  .٧
الفلسطينية أو غياب االعتراف هبا دولياً من أجل الطعن بأحقّية متثيلها الدبلوماسي على مستوى سفارة بدالً من املمثّلية، 

جينيه " خاصة أنه ليس من متييز علمي بني حق التمثيل الدائم وحق السفارة وهذا ما نستنتجه على االقل من حتديد العامل 
 "Genet  احلق مفتاح الدبلوماسية الذي بدونه ليس من عالئق أو صالت ممكنة بني الدولالذي يعترب هذا.  

. على ما ذكره د -أما حتديد درجة وفئة البعثة الدبلوماسية فإنه يبقى مرهوناً بإرادة الدول واتفاقها ومببدأ املعاملة باملثل
 ).١٩٩٤بريوت  -الدبلوماسية(علي الشامي يف مؤلّفه املعروف 

 .االمر، فانه بغياب السبب العلمي لعدم وجود سفارة يبقى البحث يف اخللفيات والعوامل السياسية ويف هناية

  

  العريب –يف الواقع الفلسطيين : ثانياً

هو  -البن منظور" لسان العرب"حبسب  -اذا كان للسفارة، لغة، معىن الرسالة أو التوّجه اىل القوم للتفاوض، وإذا كان السفري
ح، فإن البلدان العربية قد أحسنت قراءة لغتها وفهمت وأفهمت الرأي العام العاملي بأن خلق سفارة فلسطينية الرسول واملصل

على أراضيها هو أوالً رسالة اىل الداخل واخلارج حتمل اعترافاً واقراراً وهو عودة اىل العالقة مع شعب عاش ويعيش املعاناة، 
  .ادة يف حبث مستمر عن تركيز وتعزيزوأرض ال تزال اختصاراً لطريق اجللجلة وسي
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  :ان النماذج العربية يف التعامل مع فلسطني تؤكّد ذلك

أعالن استقالل فلسطني وقيام دولتها من قبل اجمللس الوطين  ١٩٨٨اليت شهدت أرضها عام اجلزائر فأوىل تلك الدول هي  -
وقد اعتمدت اجلمهورية اجلزائرية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية كسفارة رمسية للدولة الفلسطينية وعقدت . الفلسطيين

 .حاً وللطالب العسكريني دعماًمعها اتفاقيات وقّدمت للشباب الفلسطيين من

حيث تقوم عالقات تارخيية بني شعيب اململكة وفلسطني ارتقى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيين اىل مستوى االردن ويف  -
سفارة وعقدت وتعقد يف اطارها اتفاقيات متعددة وذات الغراض خمتلفة، كما قّدمت مساعدات وتعّززت عالقات ثقافية 

 .وتعليمية وقامت وتقوم زيارات مستمرة بني البلدين

واعتمدت مكتب منظمة  ١٩٨٨اليت اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد اعالن االستقالل يف اجلزائر عام  املغربوكذلك يف  -
 .التحرير الفلسطينية كسفارة رمسية لدولة فلسطني

وماسي الفلسطيين اليت يعتربها الفلسطينيون طليعة البلدان الداعمة لقضيتهم فان التمثيل الدبل اململكة العربية السعوديةأما  -
كما هناك عشرات املعاهدات . فيها هو على مستوى سفارة ومقّرها الرياض، وهناك قنصلية فلسطينية يف جّدة

 .واالتفاقيات املربمة بني الطرفني باالضافة اىل املساعدات املالية اليت تقّدم اململكة اىل السلطة الفلسطينية

كما اعترفت بالسلطة  ١٩٨٨الهنا من قبل اجمللس الوطين الفلسطيين سنة بالدولة الفلسطينية منذ اع تونسواعترفت  -
، وقد مت فتح مكتب ملنظمة التحرير الفلسطينية مث اعتمد كسفارة رمسية لدولة فلسطني، ١٩٩٤الفلسطينية منذ قيامها سنة 

ي االمتيازات واحلصانات ذاهتا اليت تتمتع لدى اجلمهورية التونسية بكافة االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية املعروفة ، وه
 .أعطيت للبعثة التونسية املعتمدة لدى السلطة الفلسطينية

واعتمدت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لديها كسفارة  ١٩٨٨فقد اعترفت بدورها بالدولة الفلسطينية منذ  مصرأما  -
افتتحت مجهورية مصر العربية مكتب متثيل لدى  ١٩٩٤رمسية لدولة فلسطني،  وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 .السلطة الفلسطينية، وان مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيين لدى مصر هو على مستوى سفارة كاملة

وهي أول دولة غري عربية تعترف مبنظمة  اهلند: وال تقتصر النماذج على الدول العربية بل تتعداها اىل بلدان أخرى مثل -
 ١٩٧٥لفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيين حيث فتحت للمنظمة مكتب متثيل يف نيودهلي منذ التحرير ا

مث حتول املكتب اىل سفارة لدولة فلسطني منذ تشرين  ١٩٨٠وأعطيت امتيازات دبلوماسية كاملة منذ شهر اذار مارس 
   .١٩٩٥) يونيو(علماً أن للهند مكتب متثيل يف غزة منذ متوز  ١٩٩٨) نوفمرب(االول 

سياسية اليت حكمت وحتكم عالقات الشعبني والبلدين كانت -ويف هناية هذه املطالعة عَود على بدئها، وتذكري بأن املعطيات اجليو
ولقضيتهم يف العامل، وأن هذه العالقات  ١٩٤٨عرضة للسقوط يف جتارب مريرة رغم كل الدعم الذي قّدمه لبنان للفلسطينييني منذ 

  .وم حتّديات جديدة وجّدية وخطرية، مما يلّح على املعنيني بالّتحسب والتحّصن وتداركها قبل فوات االوانتواجه الي
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ُيبدي ممثلو البلدين رغبة صادقة يف التعلّم من أخطاء املاضي، وللممثّلية الفلسطينية يف لبنان مواقف شجاعة ومشّجعة يف هذا اجملال؛ 
غري أن ما هو أبعد من حسن النوايا املتبادلة يكمن يف ما ختّبئه ... الفلسطينية- للجنة احلوار اللبنانيةتقابلها مبادرات واقعية وانسانية 

  ...شرحاملخّيمات الفلسطينية بل يف ما خيّبئونه هلا وفيها، ولعلّ جتربة هنر البارد املشؤومة هي املثل واالمثولة اليت ال حتتاج اىل إعادة 

سطينية تسري برباءة وشفافية على درب حمفوفة بااللغام واالسرار، وأن خماطر التوطني بقدر ماهي تبقى  مادة الفل-إن العالقات اللبنانية
ابتزاز سياسي كما حقيقة مسلّطة فوق رؤوس اجلميع، فهي  تقتضي منا العمل على تعطيلها من خالل قرارات سّيدة وسيادية وحّرة 

وبوضع رؤية موّحدة  - بل بني الشعب الواحد يف كل بلد، أوالً، وأسفاً -بني الشعبنيومتحّررة من كل تدخل، وذلك بتعزيز التالحم 
يكون للسفارات وللسفراء دور أساسي يف إعدادها ومتابعتها لدى أصحاب القرار ويكون للعمل الدبلوماسي قوة متكّنه من مواجهة 

  .التحديات والوصول اىل اخلواتيم املنشودة
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