
فلسطين-غزة 

مود دور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز ص
ترامبفقة الالجئين الفلسطينيين في ظل ص



 دبلوماسية وعالقات دوليه.ماجستير

 الدوليهموظف وباحث في مجال العالقات

 غزة للدراسات واالستراتيجياتبمركز باحث .

له العديد من األبحاث والدراسات واملقاالت.

 في العديد من املؤتمراتشارك.

بن سعيدعودهالرؤوفعبد . أ



ترامبصفقة ظلدور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز صمود الالجئين الفلسطينيين في

 (:العملية)األهمية التطبيقية

عوبات التي من المتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة صانع القرار الفلسطيني في التعرف على الص

.ليهاتواجه الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية في مساعدة الالجئين الفلسطينيين والتغلب ع

ات، وخاصة اإلضافة العلمية في هذا المجال خاصة للمجتمع الفلسطيني الذي يفتقر لمثل هذه الدراس

كومية وغير في العمل الدبلوماسي الفلسطيني والمكتبات العلمية في الجامعات والمدارس والمنظمات الح

.الحكومية

وقضيه مهمة تناقش الدراسة في كثير من مضامينها التداخل والتالحم بين العمل الدبلوماسي الشعبي

ترامبتعتبر ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني اال وهي قضية الالجئين في وجه صفقة 



ترامبصفقة ظلدور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز صمود الالجئين الفلسطينيين في

 ووسائلهاالشعبيةتعريف الدبلوماسية:

طبة الجماهير هي تلك النشاطات الدبلوماسية التي تتجه إلى مخا: الدبلوماسية الشعبية

ت التقدم الشعبية بالوسائل الشعبية؛ إليجاد عالقات مباشرة بين الشعوب، وقد ساعد

التكنولوجي والعلمي على ظهورها 

الشعبيهالدبلوماسيهوسائل 

 ،وهذه الوسائل عبارة عن الرأي العام من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

 يالخبراء والمتخصصين واالتحادات والروابط ومنظمات المجتمع المدنوكذلك



محددات العمل الدبلوماسي الشعبي مع قضية الالجئين الفلسطينيين:

الالجئون الفلسطينيون في قرارات الجمعية العامة.

الالجئون الفلسطينيون في قرارات مجلس األمن.

الالجئون الفلسطينيون في قرارات جامعة الدول العربية.

الالجئون الفلسطينيون في اتفاقيات السالم



للجوء ا تعريف 

تعريف اللجوء

سطينية، التعريف الصادر عن دائرة شؤون الالجئين، منظمة التحرير الفلينص 

أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا 29/11/1947أي شخص كان في : على

، والذي مكان إقامته 24/7/1925وفقا لقانون املواطنة الفلسطيني الصادر في 

إسرائيل، الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت الحقا تحت سيطرة دولة

.م20/7/1949–15/5/1948وذلك بين 



:والالجئون ينقسمون إلى

الجئون يقيمون خارج املخيمات في الدول املجاورة.

الالجئون الذين يقيمون في املخيمات في خارج الوطن.

الالجئون الذين يقيمون خارج املخيمات في داخل الوطن.

الالجئون الذين يقيمون في املخيمات داخل الوطن.

أماكن املهجرون داخليا، الذين اجبروا على ترك بلداتهم وقراهم وانتقلوا للعيش في

.أخرى 



 ترامبصفقة تعريف

، بل تردد سنة ” صفقة القرن “مصطلح 
ً
م، عندما تّم الحديث عن عرض رئيس 2006ليس جديدا

؛ وما تسرب حينها من أنها ”عباس/الوزراء اإلسرائيلي آنذاك أوملرت، أو ما ُعرف بـتفاهمات أوملرت

. أوملرت اتفاقات تنتظر االنتخابات اإلسرائيلية ونتائجها، وهي االنتخابات التي لم تأت بما يشتهي

.م2017أيلول /سبتمبر20وفي  في الواليات ترامبتمت إعادة طرح املصطلح مع وجود إدارة 

.املتحدة، وتوفر البيئة اإلقليمية والدولية الداعمة للسعي في استكمال املخططات

https://eipss-eg.org/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/#_ftn1




 ويهدف إلى ”ر جداخطي“اعتبر أن ما تحمله صفقة القرن للقضية الفلسطينية املوقف الرسمي الفلسطيني ،

علن حتى اللحظة أن كال فعلى الرغم من االنقسامات التي تعاني منها الحالة السياسية الفلسطينية، فامل. تصفيتها، وانهاؤها

الصفقةمن السلطة الفلسطينية وكافة الحركات والتنظيمات الفلسطينية تأخذ موقفا معارضا ضد 

أن قراراته واجراءاته وما يريده من صفقة القرن تتعارض مترامبيعلم : الشرعية الدولية 
ً
ع القرارات تماما

قوة وهي في حين يمتلك الرئيس الفلسطيني أوراق. والقوانين الدولية؛ وأنها انتهكت هذه القوانين والقرارات

الدول املؤسسات الدولية واالقليمية الداعمة له خاصة الجمعية العامة لألمم املتحدة واالتحاد االوروبي وجامعة

العربية 



النتائج:

 ملادية واملعنوية التي تساعده في وصانع القرار الفلسطيني في تعزيز صمود الالجئ  الفلسطيني بجميع الوسائل اترامبتؤثر الدبلوماسية الشعبية على صانع القرار الدولي في محاربة صفقة

.التمسك بحق العودة 

 طمسها واالحتالل من خالل التمسك بحق العودة ترامباحد اهداف الدبلوماسية الشعبية تجديد الهوية الفلسطينية التي حاولت صفقة.

 الدبلوماسية الشعبية تعزز قضية الالجئين من خالل مناهضة املشاريع اإلسرائيلية والتصدي لها.

ترامبصفقة والتصدي لين تعمل الدبلوماسية الشعبية تحريك الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية عموما وقضية الالجئين خصوصا عن طريق املتضامنين الدولي.

التوصيات:

 املشئومهترامبيساعد في تمرير صفقة النهانهاء االنقسام الفلسطيني

 و بعدالة قضية الالجئين ومعانة الالجئ الفلسطيني التي سببها االحتالل البغيض  ترامبتسهيل عمل وفود التضامن وتعريفهم بصفقة.

بيانشاء مركز مختص بالالجئين بشكل عام والالجئين الفلسطينيين بشكل خاص كي يكون مرجعية في حل قضاياهم وتعزيزه بالعمل الدبلوماس ي الشع.

 ترامبتنسيق العمل بين العمل الدبلوماس ي الرسمي والدبلوماسية الشعبية الفلسطينية  للتعريف بقضية الالجئين الفلسطينيين ومحاربة صفقة.

 ه ومهمةعليها في املحافل الدولية واالقليمية عن طريق وسائل اعالم منتقاترامبتوجه اعالمي رسمي وشعبي نحو زيادة املساحات االعالمية لقضية الالجئين وخطر صفقة.






