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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

ىدفت ىذه الورقة البحثية التعرؼ عمى دور الدبموماسية الشعبية في تعزيز صمود الالجئيف الفمسطينييف, 
حيث اف قضية الالجئيف الفمسطينييف محط أنظار العالـ بعدما حصدت الكثير مف التعاطف والتضامف عمى 

الدبموماسية أف وحيث العادلة,  الصعيد الشعبي والرسمي مف الدوؿ والشعوب المتعاطفة مع قضيتنا الفمسطينية
الشعبية ىي التطور الذؼ طرأ عمى الدبموماسية في القرف العشريف, والذؼ نجـ عف التقدـ العممي والتكنولوجي في 

العمل الدبموماسي القائـ عمى االتصاؿ والتعامل بيف الشعوب والتنظيمات  ىذا حيث وسائل االتصاالت المختمفة
 ة.مباشر السياسية 

ناوؿ الدبموماسية الشعبية عموما والدبموماسية الشعبية الفمسطينية خصوصا في ىذا المؤتمر ليو مف ولعل ت
األساسيات التي يتـ العمل بيا مف قبل الشعوب لمساعدة شعوب وانظمة ال تستطيع اف تحل مشاكميا بالقوة 

لمساندة الدبموماسية الرسمية في العسكرية, ولعل الشعب الفمسطيني خاصة يحتاج الي ىذه الدبموماسية الشعبية 
تيدؼ الورقة إلى الوقوؼ عمى الدور الحقيقي , ومف ىنا  انتزاع حقوقو المسموبة لترتقي لمستوػ تضحياتو الوطنية

تعزيز صمود الالجئ الفمسطيني بجميع الوسائل والطرؽ الدبموماسية سواء  لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية في
ربط العمل وأيضًا  لية عمل الدبموماسية الشعبية في تعزيز قضية الالجئيف الفمسطينييفآو  المادية او المعنوية

تنوعت ردود األفعاؿ المحمية  , وىنا الدبموماسي الشعبي والعمل الدبموماسي الرسمي لتعزيز صمود الالجئيف
 الدراسة توصمت حيث نييفوالدولية تجاه الدبموماسية الشعبية الفمسطينية وخصوصا تجاه قضية الالجئيف الفمسطي

 :التالية النتائج من مجموعة إلى

تؤثر الدبموماسية الشعبية عمى صانع القرار الدولي والفمسطيني في تعزيز صمود الالجئ  الفمسطيني  .1
 بجميع الوسائل المادية والمعنوية التي تساعده في التمسؾ بحق العودة .

الفمسطينية التي حاوؿ طمسيا االحتالؿ مف خالؿ التمسؾ احد اىداؼ الدبموماسية الشعبية تجديد اليوية  .2
 بحق العودة .

 الدبموماسية الشعبية تعزز قضية الالجئيف مف خالؿ مناىضة المشاريع اإلسرائيمية والتصدؼ ليا . .3
تعمل الدبموماسية الشعبية تحريؾ الرأؼ العاـ الدولي تجاه القضية الفمسطينية عموما وقضية الالجئيف  .4

 طريق المتضامنيف الدولييف.خصوصا عف 
 



 

3 
 

 :باآلتي الباحث أوصى وقد

تسييل عمل وفود التضامف وتعريفيـ بعدالة قضية الالجئيف ومعانة الالجئ الفمسطيني التي سببيا  .1
 االحتالؿ البغيض .

انشاء مركز مختص بالالجئيف بشكل عاـ الالجئيف الفمسطينييف بشكل خاص كي يكوف مرجعية في حل  .2
 وتعزيزه بالعمل الدبموماسي الشعبي.قضاياىـ 

تنسيق العمل بيف العمل الدبموماسي الرسمي والدبموماسية الشعبية الفمسطينية  لمتعريف بقضية الالجئيف  .3
 الفمسطينييف.

توجو اعالمي رسمي وشعبي نحو زيادة المساحات االعالمية لقضية الالجئيف في المحافل الدولية  .4
 الـ منتقاه وميمة.واالقميمية عف طريق وسائل اع
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Abstract 

This paper aims at identifying the role of popular diplomacy in promoting the 

steadfastness of the Palestinian refugees. The issue of Palestinian refugees is the focus 

of the world after it has gained much sympathy and solidarity on the popular and 

official levels of countries and peoples sympathetic to our just cause. On diplomacy in 

the twentieth century, which was the result of scientific and technological progress in 

the various means of communication, where this diplomatic work is based on 

communication and interaction between peoples and political organizations directly. 

The popular Palestinian diplomacy in general and Palestinian popular diplomacy, 

especially in this conference, is one of the basic principles that are used by the peoples 

to help people and regimes that can not solve their problems by military force. The 

Palestinian people in particular need this popular diplomacy to support official 

diplomacy in extracting their stolen rights The aim of the paper is to identify the real 

role of Palestinian popular diplomacy in promoting the steadfastness of the Palestinian 

refugee by all means and diplomatic means, whether material or moral, and the 

mechanism of diplomacy. Abya's efforts to promote the Palestinian refugee issue, as 

well as linking the popular diplomatic work with the official diplomatic work to 

enhance the steadfastness of the refugees. Here, the local and international reactions to 

Palestinian popular diplomacy, 

1. Popular diplomacy affects the international and Palestinian decision makers in 

strengthening the steadfastness of the Palestinian refugee by all material and 

moral means that help him to uphold the right of return. 

2. One of the objectives of the popular diplomacy is to renew the Palestinian 

identity that the occupation has tried to obliterate by insisting on the right of 

return. 

3. Popular diplomacy promotes the issue of refugees by opposing and confronting 

Israeli projects. 

4. Popular diplomacy will activate international public opinion on the Palestinian 

issue in general and the refugee issue, especially through international solidarity. 

The researcher recommended the following: 

1. Facilitate the work of the delegations of solidarity and their awareness of the 

fairness of the refugee issue and the plight of the Palestinian refugees caused by 

the abhorrent occupation. 
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2. The establishment of a refugee center in general, in particular the Palestinian 

refugees, in order to be a reference in resolving their issues and promoting it 

through popular diplomatic work. 

3. Coordinate the work between the official diplomatic work and the popular 

Palestinian diplomacy to promote the Palestinian refugee issue. 

4. Media orientation official and popular towards increasing the media space for 

the issue of refugees in international and regional forums through the media 

selected and important. 
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 -:دور الدبموماسية الشعبية في تعزيز صمود الالجئين الفمسطينيين 
 :مقدمة

إّف موضوع الدبموماسية الشعبية الفمسطينية أو بمعنى آخر حاجة القضية الفمسطينية لمدبموماسية الشعبية باعتبارىا 
مات الدولية والرأؼ العاـ أحد آليات تنفيذ السياسة الخارجية تعد مف المواضيع األساسية التي تراىف عمييا المنظ

العربي والدولي في خدمة, وتقديـ المساعدة لمقضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني, ودعـ صموده الذؼ يؤىمو إلى 
 التقدـ تجاه تحرير أرضو وتحقيق تقرير المصير وحق العودة .

 :مشكمة البحث

التعاطف الشعبي الكبير مف العالـ مع  اصبحت قضية الالجئيف الفمسطينييف  محط انظار العالـ وخصوصا بعد
الدبموماسية الشعبية ىي التطور الذؼ طرأ عمى الدبموماسية في القرف العشريف, وحيث  عدالة قضيتنا الفمسطينية,

والذؼ نجـ عف التقدـ العممي والتكنولوجي في وسائل االتصاالت المختمفة. ىي العمل الدبموماسي القائـ عمى 
 (. 129: 2011)الشامي,  يف الشعوب والتنظيمات السياسية مباشرهاالتصاؿ والتعامل ب

نما جعل منيا أف  وىذا التحوؿ الذؼ فرضتو ظروؼ وأحواؿ العصر لـ يجعل مف الدبموماسية شعبية في أىدافيا, وا 
قد فتحت  تكوف شعبية في وسائميا أيضًا, ذلؾ أف الدبموماسية التي تقـو عمى مخاطبة الجماىير وتأييد آرائيـ ىدفاً 

أبوابيا ألبناء الشعب قاطبة. إذ إف الدبموماسية الشعبية ال تستطيع أف تنجح إال بدبموماسييف شعبييف يأتوف مف 
 عمـو الشعب ويفيموف لغتو ويحسوف بأحاسيسو يعمموف مف أجل خدمتو.

المؤتمر ليو مف ولعل تناوؿ الدبموماسية الشعبية عموما والدبموماسية الشعبية الفمسطينية خصوصا في ىذا 
األساسيات التي يتـ العمل بيا مف قبل الشعوب لمساعدة شعوب وانظمة ال تستطيع اف تحل مشاكميا بالقوة 
العسكرية, ولعل الشعب الفمسطيني خاصة يحتاج الي ىذه الدبموماسية الشعبية لمساندة الدبموماسية الرسمية في 

تنوعت ردود األفعاؿ المحمية والدولية تجاه الدبموماسية  لوطنية.انتزاع حقوقو المسموبة لترتقي لمستوػ تضحياتو ا
, لذا جاءت ىذه الدراسة لتبحث في إشكالية العالقة الفمسطينييفوخصوصا تجاه قضية الالجئيف  الشعبية الفمسطينية

 , وتجيب عف التساؤؿ الرئيس :الفمسطينييفوقضية الالجئيف بيف الدبموماسية الشعبية 

 ؟الفمسطينيينفي تعزيز قضية الالجئين  الدبموماسية الشعبية الفمسطينية كيف ساىمت

 وينبثق عن التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية التالية:



 

7 
 

 ؟يف يتعزيز قضية الالجئيف الفمسطينما ىي أىـ الوسائل التي تستخدميا الدبموماسية الشعبية في  .1
قضية الالجئيف  لتعزيزعمل الدبموماسي الرسمي كيف يمكف المزاوجة بيف العمل الدبموماسي الشعبي وال .2

 ؟يف يالفمسطين

 :أىداف الدراسة

  :تيدؼ الورقة بالدرجة االولى إلى الوقوؼ عمى الدور الحقيقي لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية في

 .تعزيز صمود الالجئ الفمسطيني بجميع الوسائل والطرؽ الدبموماسية سواء المادية او المعنوية .1
 .الفمسطينييفتعزيز قضية الالجئيف في لدبموماسية الشعبية عمل اآلية  .2
 .ربط العمل الدبموماسي الشعبي والعمل الدبموماسي الرسمي لتعزيز صمود الالجئيف .3

 :أىمية الدراسة

 بشكميف الفمسطينييففي تعزيز صمود الالجئيف الدراسة الحالية في الدبموماسية الشعبية الفمسطينية  تبرز اىمية
 -:ىما

 (:العممية) النظرية األىمية -أ

حيث اف الالجئيف في العالـ والالجئيف الفمسطينييف عمي وجو الخصوص تحل قضيتيـ بالطرؽ الدبموماسية ويتـ 
 . و اشخاص طريق دوؿ او مؤسسات مجتمع مدني أ مساعدتيـ عف طريق عمل دبموماسي شعبي سواء عف

, ومف أىمية الموضوع الذؼ الالجئيفتعزيز قضية قضية الدبموماسية الشعبية الفمسطينية في  الدراسةىذه  تناولت
تطرحو حيث تعد ىذه الدراسة مف الدراسات العممية القميمة عمى حسب اطالع الباحث في قطاع غزة الخاصة 

 .وقضية الالجئيف بالدبموماسية الشعبية الفمسطينية

العمل الدبموماسي الشعبي تجاه قضية لمظاىر اإليجابية والسمبية لكل مف توفير بعض المعمومات عف طبيعة ا
 . الالجئيف
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 (:العممية)التطبيقية  األىمية -ب

تساعد نتائج ىذه الدراسة صانع القرار الفمسطيني في التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو مف المتوقع أف 
 .والتغمب عمييا الفمسطينييففي مساعدة الالجئيف الدبموماسية الشعبية الفمسطينية 

العمل اإلضافة العممية في ىذا المجاؿ خاصة لممجتمع الفمسطيني الذؼ يفتقر لمثل ىذه الدراسات, وخاصة في 
 والمكتبات العممية في الجامعات والمدارس والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. الدبموماسي الفمسطيني

تعتبر ثابت وقضيو ميمة داخل والتالحـ بيف العمل الدبموماسي الشعبي تناقش الدراسة في كثير مف مضامينيا الت
 .مف ثوابت الشعب الفمسطيني اال وىي قضية الالجئيف

 :متغيرات الدراسة

 .ئيفجقضية الالالمتغير الثابت: 

 .الفمسطينيةالدبموماسية الشعبية المتغير المستقبل: 

 :حدود الدراسة

 الشعبية الفمسطينية كما تعكسيا وسائل اإلعالـ المحمية والدولية.الحد الموضوعي: الدبموماسية 

 .كل مكاف يوجد بو عمل دبموماسي شعبي مساند لقضية الالجئيفالحد المكاني: 

 .2017الحد الزماني: 
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 :تمييد

؛ فيي تحتل قمب العالـ العربي, مما جعميا محل أطماع  تتمتع فمسطيف بموقع جغرافي استراتيجي ميـّ
 ادػ الىأرض فمسطيف, وما  العديد مف الدوؿ االستعمارية التي كاف ليا الدور الميـ في الوجود الصييوني عمػى

 ظيور مشكمة الالجئيف الفمسطينييف.

تشكل قضية الالجئيف الفمسطينييف واحدة مف أبرز ظواىر الالجئيف في القرف العشريف, بل لعميا الفصل األكثر 
العوامل الدينية بالقومية واإلنسانية بالقانونية والوجودية, مما  في العالـ , ففييا تختمطئيف مأساوية في قضايا الالج

قميميًا وقومياً  بقدر ما ىو ىاجس  ,يحّوليا قضية مزمنة تجاوزت فصوليا القضية الفمسطينية لتشكل ىاجسًا دوليًا وا 
        يطاؿ الشعب الفمسطيني برمتو.

أو فروعيـ, أشخاص,  ىو "الحق الذؼ يطالب بػو شػخص واحػد أو عػدة :(return of right The)حق العودة 
عمى مغادرتيا, وحق استعادتيـ ىناؾ لألمالؾ  بالعودة إلى األماكف التي كانوا يقطنونيا, تمؾ األماكف التػي أرغمػوا

 (.40: 1996,  بابادجي وآخروف )  التي انتزعت منيـ أو التي تركوىا

الجمعية تقر بػ"  بػأفالقرار الصادر عف الجمعية العامة مف  (11) جاء في المادة :(194) حق العودة في القرار إف
بيوتيـ والعيش بسالـ مع جيرانيـ,  وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكف لالجئيف الراغبيف في العودة إلى

العودة إلى بيوتيـ, أو عف كل مفقود أو مصاب بضرر,  ووجوب دفع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقػرروف عػدـ
الدولي واإلنصاؼ أف يعوض ذلؾ الفقداف أو الضرر الحكومات أو السمطات  ويكوف مف الواجب وفقًا لمبادغ القانوف 

 . المسؤولة

 العودة وانتماء مشروع المصطمحات األساسية لمطالب العػرب, حػق وية ى) 
http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p5/p7.htm) 

 (58) والدوؿ العربية بمغ عدد المخيمات الفمسطينية التي تعترؼ بيا )األونروا( فػي األراضػي الفمسػطينيةوقد 
مخيمات   (10)مخيمًا في لبناف, و( 12) إذ تتػوزع بواقػع ,(1950_1948) مخيمًا, تأسست غالبيتيا بيف األعواـ

مخيمًا في الضفة  (19) األراضي الفمسطينية, موزعو بواقع مخيمًا في (27)سوريا, ومخيمات في  (9,)في األردف
اإلحصاء الفمسطيني يستعرض الخصائص الديمغرافية واالجتماعية  أمد لإلعالم،).مخيمات في غزة (8و)الغربية, 

 (http//:id&detail=action?/arabic/ps.amad عمى الموقع االلكتروني18/6/2009لالجئين الفمسطينيين، 
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 ) مركز المناطق مخيمًا عمى األقل في مختمف  (17)ويقدر عدد المخيمات غير الرسمية ) ال تديرىا االونروا( بػ
 (.6, 2009بديل :

 تعريف المجوء:

 عرف الميثاق الوطني الفمسطيني الالجئ الفمسطيني عمى أنو: .1

, سواء اخرجوا منيا أو بقوا 1947عادية في فمسطيف عاـ الالجئوف ىـ المواطنوف العرب الذيف كانوا يقيموف إقامة 
 فييا, وكل مف ولد ألب عربي فمسطيني بعد ىذا التاريخ داخل فمسطيف أو خارجيا, ىو فمسطيني.

وفق ما ورد في التعريف فاف ىناؾ تأكيد عمى أف الحق في فمسطيف ىو حق ابدؼ ال يقبل التأويل, ويتوارثو األبناء 
إلى األحفاد ومف يمييـ حتى يتـ إيجاد حل نيائي لقضية الالجئيف, كما يتضمف التعريف التأكيد  عف اإلباء وينتقل

, وانتقموا لمعيش في 1948عمى حق الفمسطينييف الذيف اضطروا إلى ترؾ أرضيـ في األراضي المحتمة مف العاـ 
ا, وكذلؾ ضمف فمسطيف الطبيعية مخيمات المجوء داخل الجغرافيا الفمسطينية, عمى اختالؼ مواقع ىذه الجغرافي

 (.44: 1980ومختمف مواقع الشتات )الميثاؽ الوطني الفمسطيني, 

 منظمة التحرير الفمسطينية. –تعريف دائرة شؤون الالجئين  .2

ينص التعريف الصادر عف دائرة شؤوف الالجئيف, منظمة التحرير الفمسطينية, عمى: أؼ شخص كاف في 
, 24/7/1925يخ, مواطنا فمسطينيا وفقا لقانوف المواطنة الفمسطيني الصادر في أو بعد ىذا التار  29/11/1947

والذؼ مكاف إقامتو الطبيعية في فمسطيف, في مناطق أصبحت الحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل, وذلؾ بيف 
 ـ.20/7/1949 – 15/5/1948

 التعريف الفمسطيني لالجئين، وفود عربية فمسطينية مشتركة:

سطينيوف ىـ كل الفمسطينييف وذريتيـ الذيف طردوا مف أو اجبروا عمى ترؾ بيوتيـ في الفترة الممتدة مف الالجئوف الفم
)اتفاقية رودوس( مف المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في  1949)خطة التقسيـ( وكانوف ثاني 1947تشريف ثاني 
 (.109: 1990)منظمة التحرير الفمسطينية,  1949كانوف ثاني 

 قيق في ىذا التعريف يظير أف ىناؾ العديد مف جوانب القصور والتفريط, ذلؾ انو:إف التد

 يشير إلى مجموعة محددة مف الفمسطينييف الذيف اجبروا عمى مغادرة بالدىـ. -1
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 .1992عمى الرغـ مف أف ىذا التعريف متأخر حيث قدـ في العاـ  -2
 .1947وال يشمل الفمسطينييف الذيف غادروا أراضييـ قبل  -3
 يشير إلى نسل المياجريف ومف تحدر منيـ.ال  -4
 ال يشير إلى حق ىؤالء في العودة والتعويض. -5
 الالجئيف الفمسطينييف في المواثيق الدولية: -6

 

 .1141تعريف اتفاقية جنيف لمعام  .3

الالجئ كل إنساف يخشى وبشكل جاد وواضح مف تعرضو لمتعذيب واالضطياد بسبب دينة أو جنسيتو,  ووجد خارج 
, وتعود ىجرة ىذا الفرد بسبب أوضاع حدثت في بمدة األصمية )عبد 1951قبل العاشر مف كانوف الثاني بالده 

 (.39: 2002الحميد سيق, 

 تعريف الصميب األحمر الدولي: .4

أؼ شخص كاف مقيما بفمسطيف إقامة دائمة وكاف لو فييا شغل رئيسي, حـر منو نتيجة الصراع بشأف فمسطيف, 
ية لضرورات الحياة األساسية, يعتبر الجئا يستحق اإلغاثة مف وكالة األمـ المتحدة )عبد وليس لديو موارد كاف

 (.42: 2002الحميد سيق, 

 تعريف وكالة الغوث )االونروا( لالجئين الفمسطينيين. .5

فمسطيف, وفقد مسكنة ووسائل العيش  1948وأيار  1946كل شخص كاف مكاف سكنو األصمي ما بيف حزيراف 
 األونرواة لموضع القائـ ما بيف العرب واإلسرائيمييف, وىاجر إلى إحدػ البمداف المجاورة التي تقدـ فييا والرزؽ نتيج

 (.323: 2003خدماتيا, وتنسحب االستفادة مف ىذه الخدمات عمى نسل ىذا الالجئ )تاكنبرغ, 

وػ السياسي لممشكمة, مشكمة قد أفرغ مف المحت األونرواوىذا التعريف أف يرػ أف مسالة الالجئ الفمسطيني حسب 
, ولـ يتطرؽ  التعريف إلى أف 194الالجئيف وذلؾ مثل حقيـ في العودة والتعويض وفق ما ورد في القرار األممي 

الفمسطينييف قد طردوا مف أراضييـ واضطروا إلى اليجرة نتيجة الممارسات اإلرىابية التي تعرضوا ليا, بل اقتصر 
 مف حيث تقديـ المعونة والمساعدة مف اجل ضماف الحد األدنى مف مستوػ المعيشة. األمر عمى القضية اإلنسانية
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 والالجئون ينقسمون إلى:

 الجئوف يقيموف خارج المخيمات في الدوؿ المجاورة. -1
 الالجئوف الذيف يقيموف في المخيمات في خارج الوطف. -2
 الالجئوف الذيف يقيموف خارج المخيمات في داخل الوطف. -3
 الذيف يقيموف في المخيمات داخل الوطف.الالجئوف  -4
 الميجروف داخميا, الذيف اجبروا عمى ترؾ بمداتيـ وقراىـ وانتقموا لمعيش في أماكف أخرػ. -5

 

 النازحون: .6

, وأطمق 1967ظير ىذا المصطمح السياسي عمى اثر اليجرة الثانية التي تعرض ليا  الفمسطينيوف بعد حرب 
, وىناؾ مف أصبح منيـ الجئا ونازحا, 1949 - 1947الذيف ىجروا خالؿ سنواتعمييـ ىذا التعبير لتمييزىـ عف 
لميجرة الجديدة,  1967, واضطروا بعد 1967وىاجر لإلقامة في أراضي  1948فمنيـ مف كاف مقيما في أراضي 

: 1996ومنيـ مف اضطر لمنزوح مف القرػ والمناطق الحدودية إلى مناطق داخمية )منظمة التحرير الفمسطينية, 
3-4.) 

وقدمت األدبيات التعريف التالي لمنازحيف, عمما أف القرارات والمواثيق الدولية لـ تتطرؽ النازحيف في أيا منيا, أما 
 التعريف فيو :

, 1948, وىـ مف غير الجئيف 1967المواطنيف الذيف شردوا مف أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة القتاؿ عاـ 
 .1967دة إلى ديارىـ بعد العاـ ولـ يتمكنوا مف العو 

 الالجئ الذي لو حق العودة:

, وحتى تـ أوؿ إحصاء في 1967األفراد والجماعات الذيف نزحوا عف أماكف سكنيـ عمى اثر حرب  -1
 األراضي المحتمة.

األفراد والجماعات الذيف كاف مكاف إقامتيـ الطبيعي والدائـ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وذلؾ  -2
, وحدث أف كانوا خارج الوطف لمعالج أو التعميـ أو العمل أو الدراسة 1967اندالع الحرب في العاـ  حتى

 أو الزيارة عند وقوع الحرب.
 األفراد والجماعات الذيف حالت األوامر العسكرية واإلدارية اإلسرائيمية عف عودتيـ إلى مناطق سكنيـ. -3
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ماكف أقامتيـ ألسباب أمنية حسب قرارات االحتالؿ )عقروؽ, األفراد أو الجماعات الذيف ابعدوا قصرا عف أ -4
2006 :8.) 

 أبناء وأحفاد ونسل كل مف ينحدر ممف تنطبق عمييـ واحدة الحاالت السابقة. -5

مف خالؿ ما سبق نالحع بأف المنظمات الدولية, ورغـ اجتيادىا في وضع تعريف شامل متكامل لالجئ الفمسطيني 
يف يضمف في إطاره كافة حاالت المجوء الفمسطينية وذلؾ يرجع إما ألىداؼ سياسية, أو إال أنيا لـ تفمح بوضع تعر 

 لخصوصية اليجرة الفمسطينية, وطبيعتيا, واختالؼ توقيت اليجرات, واختالؼ حاالت الالجئيف الفمسطينييف.
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 :الدبموماسية الشعبية

 تعريف الدبموماسية الشعبية: 

النشاطات الدبموماسية التي تتجو إلى مخاطبة الجماىير الشعبية بالوسائل الدبموماسية الشعبية: ىي تمؾ 
الشعبية؛ إليجاد عالقات مباشرة بيف الشعوب, وقد ساعدت التقدـ التكنولوجي والعممي عمى ظيورىا )السامرائي, 

2002 :115.) 

السياسية مباشره. )الشامي, ىي العمل الدبموماسي القائـ عمى االتصاؿ والتعامل بيف الشعوب والتنظيمات 
2011 :129.) 

الدبموماسية الشعبية ىي التي تمارس مف قبل المنظمات غير الحكومية ال عالقة لمدوؿ فييا, وازدادت ىذه 
: 2013الدبموماسية الزدياد المنظمات غير الحكومية وكبر عمميا في العالـ )معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية, 

18.) 

إّف الدبموماسية الشعبية مفيـو يرتبط بيذا الشكل الشعبي في الدبموماسية ما تقـو بو فئات الخبراء والفنييف الذيف 
توفدىـ دولة بمغت مستويات ناضجة في مجاالت يحتاجيا مجتمع آخر لـ يتحقق لو مثل ىذا التقدـ, كخبراء الرؼ 

ات الفنية, ربما فاؽ في تأثيره التأثير الذؼ تصنعو الدبموماسية والتربة وبناء الخزانات وتشييد الطرؽ وتدريب الكادر 
 (.12: 1997التقميدية )شمبي, 

ويشير تعريف الدبموماسية الشعبية إلى أنيا العمميات االتصالية التي تمارسيا الحكومات لالتصاؿ بجماىير الدوؿ 
: 2005ا وثقافتيا, وأىدافيا الوظيفية )الجماؿ, األخرػ في محاولة إليجاد تفاىـ وتقبل ألفكارىا وسياساتيا ومؤسساتي

69.) 

بعد أف تطرقنا لمتعريفات الخاصة بالدبموماسية الشعبية تبيف جميع ىذه التعريفات  ابتعدت تماما عف الجانب 
 الرسمي لمدبموماسية الرسمية حيث اىتمت بالوسائل الشعبية.

  :عناصر الدبموماسية الشعبية 

 سسة أو ىيئة شعبية تقـو بإرساؿ رسائل بيدؼ خمق صورة ذىنية عنيا لدػ اآلخريف.مجموعة مف األشخاص أو مؤ 

 الرسالة االتصالية ذاتيا بما فييا مف وعود وتبريرات ومحتوػ منتقي.
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وسائل إرساؿ ىذه الرسائل سواء أعبر أساليب الكترونية, مثل: التمفزيوف والراديو ومواقع االنترنت, وصفحات 
رساؿ الوفود اإلعالمية  االجتماعيالتواصل  أو مف خالؿ االتصاالت الشخصية المباشرة مثل التبادؿ الطالبي وا 

 والصحفية وغيرىا.

 الطرؼ أو األطراؼ المستقبمة ليذه الرسالة أؼ الجيات التي يتـ إرساؿ الرسائل إلييا كدوؿ معينة.

لة واضحة ومحددة األىداؼ )مصطفى الرسالة التي يتـ إرساليا مف طرؼ الدولة المعنية بحيث تكوف ىذه الرسا
 (.42: 2007وعبد الفتاح, 

 التي تعتمد عمييا الدبموماسية الشعبية: )الوسائل(دواتاأل 

مف األدوات التي تعتمد الدبموماسية الشعبية. مجموعة مف األدوات التي تعتبرىا أىـ محركات العمل الشعبي وتسعى 
تحقيق أىدافيا تجاه قضية معينة وىذه الوسائل عبارة عف الرأؼ العاـ إلى توظيفيا في تطويع األنشطة والفعاليات؛ ل

مف خالؿ وسائل اإلعالـ المختمفة, وكذلؾ الخبراء والمتخصصيف واالتحادات والروابط ومنظمات المجتمع المدني, 
 وىي كالتالي:

ماعييف والفنييف وغيرىـ, خبراء المنظمات الدولية كاألمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة مف االقتصادييف واالجت
فيؤالء الخبراء يتحدثوف أثناء أدائيـ ألعماليـ في القضايا المختمفة, وينقموف بشكل أو بآخر وجية نظر دوليـ حوؿ 
مختمف القضايا المحمية والدولية ويكوف ليـ تأثير ضخـ عمى الرأؼ العاـ قد يفوؽ تأثير بعض السفراء )زىرة, 

1993 :101.) 

االتحادات والروابط, كاالتحادات النسائية وجماعات أنصار السالـ واتحادات االدباء والفنانيف واالتحادات العمالية 
والطالبية والروابط المينية األخرػ. فكميا تنظيمات شعبية تمتمؾ القدرة عمى التحرؾ واالتصاؿ بالجماىير. ومف 

 (. 145: 1976ابعي, فوؽ منابرىـ يتـ التفاىـ واالتصاؿ الشعبي. )الت
المبعوثوف إلى الخارج بشتى أشكاليـ وألوانيـ وثقافاتيـ, كرجاؿ العمـ والديف, فيـ يشكموف أدوات غير رسمية لمدعاية 
لبالدىـ يتحدثوف عنيا ويرفعوف مف مكانتيا مف خالؿ قياميـ بأعماليـ العممية والدينية. وتعني الدوؿ في أيامنا ىذه 

 لمبعوثيف غير الرسمييف ليا. وال شؾ أّف نجاحيـ يخدـ أىداؼ دوليـ ومصالحيا بالخارج. بإرساؿ, مثل: ىؤالء ا
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اإلذاعة المسموعة والمرئية والصحافة, فمحطات اإلذاعة تنقل إلى مختمف الشعوب أسموب الحياة في الدولة التابعة 
إلييا صوتيا بمخاطبة كل منيا  ليا ووجية نظرىا حوؿ القضايا المختمفة, وتحاوؿ التأثير في الشعوب التي يصل

ذاعة صوت أمريكيا وصوت ألمانيا وصوت العرب أمثمة عمى ذلؾ.  ذاعة لندف وا   بمغتو. وا 

 :أىداف الدبموماسية الشعبية 

ىناؾ عدة أىداؼ لمدبموماسية الشعبية حيث يرؼ الباحث أف اليدؼ الرئيسي الذؼ تسعى إليو الدبموماسية الشعبية 
ة بيف الشعوب في العالـ, ىذه الشعوب ىي أطراؼ العالقات الدبموماسية والدولية وذات ىو قياـ عالقات مباشر 

المصمحة الحقيقية, ومف البدييي أف تختمف أىداؼ الدبموماسية الشعبية بإطارىا غير الرسمي عف الدبموماسية 
عبية وأجيزة تعبر عف الشعب الرسمية, فالدبموماسية الشعبية, تيدؼ إلى قياـ عالقات مباشرة بيف الشعوب بوسائل ش

 وتطمعاتو. 

تبعًا لمعديد مف الباحثيف فإف مارؾ ليونارد اعتبر أف الدبموماسية الشعبية تستطيع تحقيق مجموعة مف األىداؼ 
 وىي:

 زيادة التآلف لدولة ما, أؼ جعل األفراد يفكروف في الدولة ويطوروف مف صورتيا اإليجابية لدييـ. .1
فراد عف طريق تشجيع الشركات عمى االستثمار وتشجيع األفراد عمى تأييد موقف التأثير عمى توجيات األ .2

 (.47: 2007الدولة والتسويق لو )مصطفى وعبد الفتاح, 
تيدؼ الدبموماسية الشعبية إلى زيادة الجيد الشعبي الذؼ يسعى إلى التأكيد عمى كرامة اإلنساف وحرية  .3

مظيره العاـ إلى جانب اتجاىات التنمية في شتي صورىا, قراره مف أجل إحداث التغيير وترقية سموكو و 
والسعي إلى تفعيل المشاركة الشعبية مف خالؿ قنواتيا غير الرسمية والتركيز عمى المحيط بقدراتو البشرية 

مكاناتو باعتباره الفاعل في توجيو سياستيا الداعية لممشاركة.  وا 
ياسة الخارجية, مف فيـ وا عالـ النفوذ األجنبي وصناع تيدؼ الدبموماسية الشعبية إلى تعزيز أولويات الس .4

 (.271: 2002القرار وتوسيع الحوار بيف المواطنيف ومؤسسات الدولة ونظرائيـ بالخارج )السامرائي, 
تسعى الدبموماسية الشعبية إلى إحداث التواصل مع غير الدوؿ واألطراؼ الفاعمة في المجتمع المدني,  .5

مية ووسائل اإلعالـ والجميور العاـ, والغرض ىو التأثير عمى نفوذ الجيات مثل: المنظمات غير الحكو 
الفاعمة مف غير الدوؿ ومف ثـ لعب دور حيوؼ في حماية مصالح الدولة والتصدؼ لمعناصر المناىضة 

 (.271: 2002والمعارضة )السامرائي, 
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تالحـ نسيج المجتمع, والتي تتعارض تيدؼ الدبموماسية الشعبية إلى تعزيز فكرة المواطنة والحفاظ عمى  .6
مع سياسات وأىداؼ الحكومة عمى الصعيد الدولي, وتفعيل دور الشعوب في محاولة لتصحيح التطورات 

يجاد الحموؿ لممشاكل التي عجزت عف حميا الجيات الرسمية.  الخاطئة وا 
الـ وبما تصدره مف كتب تيدؼ الدبموماسية الشعبية إلى التركيز عمى الرأؼ العاـ مف خالؿ وسائل اإلع .7

ونشرات وما تنظمو مف ندوات ومحاضرات, ىادفة مف وراء ذلؾ كمو إلى تحريؾ الرأؼ العاـ لتأييد موقفيا 
 (.60: 2009بما يحقق ليا تأثير عمى الحكومة أو السمطة أو كمييما )منيرة, 

 

  ينيالالجئين الفمسطينمحددات العمل الدبموماسي الشعبي مع قضية: 
 .الفمسطينيون في قرارات الجمعية العامة الالجئون  .1
 .الالجئون الفمسطينيون في قرارات مجمس األمن  .2
 .الالجئون الفمسطينيون في قرارات جامعة الدول العربية .3
 .الالجئون الفمسطينيون في اتفاقيات السالم .4

  المتحدة عمى ي, وافقت األمـ , وبناء عمى مشروع بريطان11/12/1948في  )حق العودة(:114القرار
القاضي بوجوب السماح بالعودة لالجئيف الفمسطينييف الراغبيف في العودة إلى بيوتيـ في  194إصدار القرار 

أقرب وقت ممكف, ووجوب دفع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقرروف عدـ العودة إلى بيوتيـ, واف يتـ 
ي قرار العودة ىذا أّف: العودة حق ويعن تعويض أؼ مفقود أو مصاب بضرر مف الجية المسئولة عف ذلؾ.

واجب التنفيذ, وىي تتوقف عمى االختيار الحر لالجئ, وىي حق طبيعي وليس مّنة مف أحد, وال يجوز ألحد 
منع ىذا الحق أو حجبو, وأّف عودتو إلى وطنو ىي عودة مواطف لو كامل الحقوؽ المدنية والسياسية, وقد 

لجنة توفيق ومصالحة بيف الكياف الصييوني والدوؿ العربية. مادة تنص عمى تشكيل  194تضمف القرار 
الكياف الصييوني  1949وتشكمت المجنة مف الواليات المتحدة وفرنسا وتركيا, ودعت المجنة في أواخر عاـ 

ألف الجئ فمسطيني مقابل الحصوؿ عمى صمح مع العرب, لكف الكياف الصييوني رفض  100لقبوؿ عودة 
 (.602, 2003وف:ذلؾ بشكل قاطع. )فرس

أقر حق العودة   وىذا القرار يعتبر محدد ميـ مف محددات التضامف الدولي مع القضية الفمسطينية, حيث إنو
لممواطف الفمسطيني إلى أرضة وبيتو الذؼ سمبتو "إسرائيل", وأّف ىذا القرار واجب التنفيذ وبيذا استطاع القرار 

 مت حركات التضامف الدولي والشعبي.أف يثبت الحق الفمسطيني الذؼ عمى أساسو قا
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 تطبيقات عممية لمدبموماسية الشعبية الفمسطينية تجاه قضية الالجئين: 

يبرز دور المنظمات األىمية بفاعمية كبيرة في ىذا النوع مف الدبموماسية؛ فالمنظمات األىمية تعمل عمى تحقيق 
ر الحكومات نفسيا في الدوؿ الديمقراطية أو تمؾ التي أىداؼ بعيدة المدػ, وتمؾ التي قد تستغرؽ وقتًا أطوؿ مف عم

ال تقتصر أىمية إقحاـ المنظمات األىمية في رسـ استراتيجيات ,بشكل دورؼ منظـ يتـ تداوؿ السمطة فييا 
نما ىي أكثر  الدبموماسية العامة عمى مجاراة العالقات الدولية الحديثة المتمثمة باالعتماد عمى المؤسسات الدولية, وا 

االنخراط الطرؽ فاعمية لتطوير وتطبيق ىذه اإلستراتيجيات, كما أف المنظمات األىمية ىي األكثر قدرة عمى 
بمؤسسات المجتمع المدني كونيا تمتمؾ المصداقية أكثر مف الحكومات, بسبب نقدىا أحيانا لتمؾ الحكومات, كما 
أنيا تمتمؾ طرقا طبيعية جدا لالندماج مع المؤسسات األخرػ وأفراد المجتمع, مما يزيل الشكوؾ حوؿ دوافعيا 

 .(Riordan2007)اإلنسانية 

صغيرة استخدمت المنظمات األىمية لتحسيف دبموماسيتيا العامة ىي النرويج؛ حيث إف وخير مثاؿ عمى دولة تعد 
 اف " أكسبيا صداقاتانخراطيا في مؤسسات ولجاف األمـ المتحدة المتنوعة السيما تمؾ المتعمقة بحقوؽ اإلنس

 نفس العنواف؛ حقوؽ  التي تعمل تحتدوؿ متنوعة, وكل ذلؾ بسبب منظماتيا األىمية المنتشرة  وعالقات كثيرة مف 
حالؿ السالـ في العالـ  (.(Batora 2005, (Henrikson 2007) اإلنساف وا 

 وكانت نماذج ناجحةإف الناظر في بعض المنظمات األىمية العالمية التي شكمت فيما بعد جماعات ضاغطة 
 تيا عمى استخداـومينيتيا, وقدر  ات عامة تتعمق بإدارتيا وتنظيمياووصمت إلى أىدافيا, يالحع وجود "سم

 (.16: 2009استراتيجيات بعيدة المدػ" )أبو ىواش, 

وبعض ىذه المنظمات كانت أىدافيا قريبة إلى حد بعيد مف أىداؼ المنظمات األىمية الفمسطينية, وواقع التجربة 
ات األىمية؛ البشرية التراكمي يحتـ عمينا االستفادة مف ىذه التجارب, ولفمسطيف تجربة خاصة فيما يتعمق بالمنظم

فقد سجمت العديد مف ىذه المنظمات "خاصة في خارج فمسطيف نجاحات ميمة واختراقات عمى أكثر مف صعيد, 
مف خاصة في فترات تأـز فييا وضع الداخل الفمسطيني في مواجية االحتالؿ, وكاف بحاجة إلى إسناد فمسطينيي 

 (. 59: 2009الخارج بكل الوسائل"   )الزير, 

منظمات تقـو اليـو بدور فاعل لتغطية القصور الناتج عف االنقساـ الفمسطيني الداخمي, كما أف "انشغاؿ ولعل ىذه ال
 الصدفة, وأىميتو ليست محصورة عمىمؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في التعاوف والعمل الدولي ليس وليد 

صعيد نضاؿ ىذه المؤسسات وعمميا ألجل الحرية والعدالة لمشعب الفمسطيني, إنما لتبني الرأؼ العاـ الدولي لألسس 
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المرجعية لمشعب الفمسطيني ونشرىا في المحافل الدولية, والشبكات والمنظمات الحقوقية, وحركات التضامف العالمية 
 2009طر المناىضة لالحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف" )أبو عطا,والمجاف المنبثقة عف األمـ المتحدة وغيرىا مف األ

:60.)  

 :المنظمات األىمية الفمسطينية في أوروبا 

الجئ فمسطيني في  150000التجمعات الفمسطينية في أوروبا مف أقوػ التجمعات في العالـ, نظرا لوجود أكثر مف 
فيناؾ أعداد كبيرة عمى اختالؼ أطيافيا السياسية تشارؾ أوروبا, ىذه التجمعات تشكل بذرة ونواة لما يشبو الموبي؛ 
دولة أوروبية باإلضافة إلى التمثيل الرسمي والشعبي  23في المؤتمرات التي تنظميا الجالية الفمسطينية, تمثل

 (.60: 2005منذر, ) األوروبي

:مؤتمر بمباو  

ميواندو "مف أجل شرؽ أوسط خاٍؿ  بكة عقدت شبكة العمل الباسكية وش  2008في الحادؼ والثالثيف مف اكتوبر 
, واتجاه, ومركز بديل, ومركز المعمومات (PNGO)مف الحروب واالضطياد, وكذلؾ شبكة المنظمات األىمية 

البديمة, والحممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل, عقدت مؤتمر مبادرة بمباو بعنواف: دور المجتمع 
العدالة مف أجل فمسطيف, الذؼ جاء, استكماال لمنداء الذؼ وجيتو مؤسسات المجتمع المدني المدني في معركة 

التابع لألمـ   2008, ولمؤتمر ديرباف عاـ 2005الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منيا عاـ 
 .منظمة أىمية 3000المتحدة والذؼ وقعت عميو أكثر مف 

وقد شممت فعاليات المؤتمر مساء اليـو األوؿ جمسة افتتاحية تحت عنواف "بيف حصار غزة واستعمار القدس: جرائـ 
والتأكيد االحتالؿ اإلسرائيمي". ونظمت عدة ورش عمل لموفود ناقشت مواضيع كإعادة فمسطيف لمخارطة السياسية, 

وتوسيع عمل حمالت المقاطعة في أوروبا والعالـ  حق بالعودة, وا عادة تعريف إسرائيل سياسيا وقانونيا,عمى 
 ( .51: 2009)مخوؿ,

وجاء في إعالنو الختامي أف المجتمعيف يروف "وجوب إخضاع دولة إسرائيل لممساءلة القانونية. إننا نرػ أف منح 
التعامل معيا إسرائيل حصانة رغـ انتياكاتيا المتواصمة والمنيجية لمقانوف الدولي, ولحقوؽ اإلنساف األساسية, و 

كاستثناء فوؽ قانوف األمـ, وتزويدىا بدعـ غير محدود في المجاالت: السياسية, واألمنية, واالقتصادية, والثقافية, 
والدبموماسية؛ يجعل كال مف الواليات المتحدة, واالتحاد األوروبي, وفاعميف دولييف آخريف فيما يسمى بالمجتمع 

دامة "أبارتيايد" إسرائيل وحكميا االستعمارؼ. إننا نرػ أنو فقط  الدولي, مذنبيف ومتواطئيف فعميا في جريمة تأييد وا 
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مف خالؿ وقف ىذا التواطؤ الدولي يمكف استعادة الكرامة والعدالة لمشعب الفمسطيني, وتحقيق السالـ الدائـ والشامل 
 (.2008في الشرؽ األوسط" )ورقة ديرباف:

تنفيذ نداء المجتمع المدني  رفع مستوػ الوعي والعمل عالميا عمىوقد خرج ىذا المؤتمر بخطة عمل تتمثل ب
الداعي إلى مقاطعة إسرائيل, وسحب االستثمارات منيا, وفرض العقوبات عمييا, ودعوة  2005 الفمسطيني عاـ

مذيف المؤسسات اإلعالمية إلتاحة الفرص لألصوات األصيمة التي تمثل المجتمع المدني الفمسطيني تمثيال حقيقيا, ول
يدعموف سالما عادال, لكي يعبروا عف قضاياىـ بحرية ودوف رقابة أو تشويو أو تجاىل, و المطالبة بتطبيق 

)المرجع والتعاوف فيما بيف الجيات الفاعمة في المجتمع المدني العالمي بغرض تنفيذ بنود الخطة آنفة الذكر
 (2008السابق,

 مؤتمر فمسطينيي أوروبا:

أوروبا أحد ثمار مركز العودة الفمػسطيني, وىػو مؤسػسة فمسطينية تعنى بتفعيل قضية  يعتبر مؤتمر فمسطينيي
الشتات, والمطالبة بحقيـ في الرجوع إلى ديارىـ, وىو كمركز يشكل مصدرًا إعالميًا الالجئيف الفمسطينييف في 

وخصوصا مسألة العودة ويتخذ أكاديميا يسعى إلى أف يكوف رديفا لممعمومات والنشاط السياسي لمقضية الفمسطينية 
مف لندف مقرًا لو, ومف أىـ أىدافو كما ورد في موقعو الرسمي "تعريف الرأؼ العاـ في أوروبا وخاصة في بريطانيا 
باألبعػاد الحقيقيػة لمقضية الفمسطينية, وتسميط الضوء عمى الحقوؽ الفمسطينية الضائعة, والمساىمة فػي تفعيػل قضية 

نسانية ثانيا, وباعتبػار أنيػا تشكل قاسما مشتركا عريضا عودة فمسطينيي الش تات باعتبارىا قضية سياسية أوال , وا 
 (2010يمتقي عميو الفمػسطينيوف أيػا كانػت توجيػاتيـ الػسياسية أو أليديولوجية)موقع المركز اإللكتروني ,

الت مع الساسة وصناع القرار في بريطانيا, يقػـو المركػز بحمالت إعالمية ودعائية, ويوطد العالقات العامة واالتصا
فيما يمس الالجئيف بشكل  لذا فإنو يعمد إلى القياـ بحمالت داخل البرلماف البريطاني و إعالـ النواب باىتمامات

والعربي واإلسالمي والدولي لممارسة الضغط عمى  مباشر أو غير مباشر, ويشارؾ في حشد الرأؼ العػاـ الفمػسطيني 
ويحتوؼ الموقع الخاص بالمركز عمى معرض صور لالجئيف في مخيماتيـ والمعاناة اليومية التي  لمعنية,األطراؼ ا

يواجيونيا في ىذه المخيمات, ويحوؼ الموقع أيػضا آخػر األخبػار المتعمقػة بالالجئيف وكذلؾ التقارير والنشاطات 
طيني في كل دولة أوروبية يعقد فييا المؤتمر التي تقاـ لدعـ قضيتيـ ويقـو المركز بالتعاوف مع التجمع الفمس

 (.63: 2009)الزير, ر باإلشراؼ عمى المؤتمر وتنظيموواألمانة العامة لممؤتم
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وأكد منظمو ىذا المؤتمر عدـ وجود تنسيق مع السمطة الفمسطينية في مجاؿ عمميػـ عمى الساحة األوروبية, ومرد  
ذلؾ األمر أف السمطة ال تتعامل مع الجمعيات والمؤسسات ذات التوجو الرافض لسياساتيا, كما أف لممؤتمر 

لكترونيػة, ذات  إلعالمي والتعامل مع فئات الجميور, صدرت صمة بالتواصل ا إصدارات بمغات عدة, مطبوعة وا 
عف األطػر المنػضوية فػي نطاقو, وتراعي ىذه المواد التواصمية واقع البيئة األوروبية وخصوصياتيا, بما في ذلؾ 

 (.63: 2010سػمة التعددية المغوية )أبو الييجا,

ذا كاف مؤتمر فمسطينيي أوروبا ىو إطار لمعمل الشعبي الفمػسطيني الفاع ػل فػي الساحة األوروبية, فإّنو كذلؾ وا 
وعميو؛ فإف ىناؾ إدراكًا ألىمية الجيد التواصمي  ,منصة لتالقي الجيود التخصصية في حقل الدبموماسية العامػة

الذؼ تتواله األطر التخصػصية, كاألطبػاء الفمسطينييف في أوروبا )تجمع األطباء الفمسطينييف في أوروبا(, 
لتواصل مع السياسييف, والتواصل مع اإلعالمييف وغيرىـ, وعمومًا ىناؾ أطػر تخصػصية والميندسيف, وكذلؾ ا

 (.63: 2010تػنيض وأخرػ تتأسس واالتجاه متصاعد )أبو الييجا,

 المنظمات األىمية الفمسطينية في أمريكا الالتينية:

 الالجئيف الفمسطينييفعف أوضاع لعمو مما يثير الدىشة عدـ وجود إحصاءات رسمية, وال معمومات كافية أو موثقة 
في دوؿ أمريكا الالتينية عمى الرغـ مف مرور مػا يزيػد عمػى نصف قرف عمى تواجدىا ىناؾ. وما يصل إلى الباحثيف 
مف معمومات ينبئ بشيء مف الحسرة؛ إذ إف وضع المؤتمرات التي تعقد في تمؾ الدوؿ يغمب عميو الطابع الفئوؼ 

 (.4: 2009نظر الفمسطينييف الذؼ يصفيـ واحد منيـ بأنيـ يعانوف )صفا, النخبوؼ, وال يعكس وجية 

في جسد منظمة التحرير الفمػسطينية, وىػذا ينطبق عمى كافة أماكف تواجدىا  شؾ أف اتفاقات أوسمو أدت إلى شل ال
-21: 2007عيد,  بوبما فييا أمريكا الالتينية, ممػا أدػ بػدوره إلػى إضػعاؼ الجاليات الفمسطينية في الشتات )أ

22) 

تشعر أىمية الالجئيف الفمسطينيوف لكف بعد اندالع انتفاضة األقصى صػعودا إلى الحرب األخيرة عمى غزة, بدأت 
و رغـ وجود خمسة سفارات فمسطينية .دورىا في أماكف تواجػدىا, فبدأت بإعادة تنظيـ نفسيا بعيدا عف إطار المنظمة

في أمريكا الالتينية, وكونفدرالية فمسطينية عمى مستوػ القارة, والعديد مف الفيدراليات الفمسطينية المتواجدة بالبرازيل 
والبيرو إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات واألندية والمجاف الفمسطينية, وثالثة عشر عػضو  وتػشيمي واألرجنتػيف 

 (.2008: 8ني, وعضو مجمس مركزؼ فمسطيني )صفا مجمس وط
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 :المجنة الوطنية الفمسطينية لمقاطعة إسرائيل 

مؤسسة ومنظمة أىمية فمػسطينية ابتػداء بػالقوػ الوطنيػة واإلسالمية مرورا بنقابات العماؿ   170ىي نتاج أكثر مف 
 الفمسطينييف وشبكة المنظمات األىمية ممف يشكموف المرجعية لحركة المقاطعة عمى المستوييف المحمي والعالمي.

, ألسباب تتعمق باالحتالؿ وسيطرتو قد حققت الحممة نتائج متميزة عمى الصعيد العالمي أكثر مف الصعيد المحمي
عمى كافة سبل الحياة في الداخل الفمسطيني, ومف تمؾ اإلنجػازات التي حققتيا الحممة المقاطعة الرياضية والثقافية 

, ومقاطعة المنتجات اإلسػرائيمية, وقرارات اتحادات العماؿ والتأكيد عمي حق العودة لالجئيف الفمسطينييف واألكاديمية
ية المشاركة في حممة المقاطعة, والمقاطعة السياسية التي كانت األكثر وضوحا في دوؿ أمريكا الالتينية, العالم

وكسب اتحادات الطمبة في العديد مف األماكف لصالح الحممة وتتويج ىذا التأييد بأسبوع الفصل العنصرؼ الذؼ يعقد 
 (.67: 2009سنويا في كندا )زاخت ,

ككل؛ فمف فرنسا ومسيرات  ه المجنة يجدىا تنتشر بسرعة ممتازة في أوساط دوؿ العالـ إف الناظر في إنجازات ىذ
التأييد التي خرجت بعشرات اآلالؼ حاممة شعار تعميػق اتفاقيػة الشراكة األوروبية اإلسرائيمية إلى انضماـ نقابات 

ثر في بريطانيا, واتياـ إسرائيل بجرائـ عمالية أساسية مف النرويج ليذه المقاطعػة, مرورًا بحمفاء حممة التضامف الك
 البمجيكي مف قبل فنانيف مرموقيف, واحتالؿ القنصمية اإلسرائيمية في كندا والمقاطعة الرياضية  حرب فػي اإلعػالـ 

لإلسرائيمييف في نيوزيالندا, ونشوء عدة دعوات لممقاطعة األكاديمية والثقافية واالقتصادية في الواليات المتحدة, 
  (.22-21: 2007شار حممة مقاطعة البضائع اإلسرائيمية في إسبانيا )أبو عيد,وانت

 الحممة الشعبية ضد الجدار في الضفة الغربية: 

, وىي حممة شعبية تقـو عمى 2002بدأت الحممة بمبادرة مف شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية غير الحكومية عاـ 
عمل الفئات والمجاف الشعبية التي تنظـ نفسيا ضد الجدار, وترػ الحممة أف الجدار يقـو عمى أساس سياسي ال 

لجنة شعبية لممحافظات اإلحدػ عشرة  11منظمة غير حكومية و 12أمني كما تدعي إسرائيل, وتدار الحممة مػف 
رافعة شعار "أوقفوا جدار الفصل  كونو قد صنع ىجره جديده جدارفي الضفة. وتتخصص الحممة في قضية ال

العنصرؼ االسػتعمارؼ, لييػدـ الجػدار وتزاؿ آثاره, وتعاد األرض التي صػودرت إلػى أصػحابيا )الموقػع الرسػمي 
 (.10ب20لمحممػة ,
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وقضية  بما فييا حق العودة يةوتتمثل استراتيجيات الحممة ببناء قاعدة تضامف عالمية مبنية عمى الثوابت الفمسطين
, والخروج مف اإلطاريف األمريكي واألوروبي لمعالقات الفمسطينية الذؼ سػاد بعػد أوسػمو, والمطالبة الالجئيف

 (.2010بالمقاطعة وفرض العقوبات عمى إسػرائيل وعزليػا )الموقػع الرسػمي لمحممػة,

لمشاركة في مؤتمر األمـ المتحدة لمنظمات المجتمع المدني ومف اإلنجازات التي تعدىا الحممة غاية في األىمية ا
الذؼ أقر إطال ؽ حممة دولية ضد الجدار, وا عداد أوراؽ العمل مػع طاقـ شؤوف المفاوضات فيما يتعمق بفتوػ 

كستاف محكمة الىػاؼ الػذؼ شػكل إدانػة إلسػرائيل, والمنتديات االجتماعية في كل مف أوروبا والبرازيل وفنزويال والبا
 (2010)الموقػع الرسمي,

( عمى وجود وحدة أىداؼ بيف المنظمات األىمية التي تعمل عمى قضية الجدار؛ ولكف 12: 2010ويؤكد جرار) 
بمقدار ما في إطار شبكة المنظمات األىمية ولجنػة مقاومػة الجدار والمجنة الشعبية لمقاطعة إسرائيل وسحب 

  .جعػي سياسي متفق عميواالستثمار منيا؛ حيث يوجػد إطػار مر 

يعتقد نبيل شعت أف الحممة الشعبية ضد الجدار ناجحة جػدا, وقػد استطاعت أف تقنع قيادة فتح بتبني النضاؿ 
الشعبي وكذلؾ آالؼ الناشطيف األجانب, لنػصرة  القضية الفمسطينية, وليـ تأثير إعالمي ضخـ, وتمثل بمعيف 

الحممة الشعبية ضد الجدار تخاطب المنظمات األىمية, والمؤسسات نموذجا جديدا لمنضاؿ, ومف المالحع أف 
حظيت بتضامف قوؼ في ىذه  المحمية, وأحزاب المعارضة, والحركات النسوية واالجتماعية, والنقابػات العماليػة, وقػد 

قامت إسرائيل منذ  وقد.المجاالت , وىذا جزء مػف الوسػائل لتحقيػق أىدافيا االستراتيجية كما ورد في أدبيات الحممة
بداية الحممة إلى اآلف بالعديد مف اإلجراءات في محاولة لردع ىذه الحممة والقضاء عمييا نظرا لتزايد شعبيتيا في 
أواسط الفمسطينييف والمتضامنيف األجانب؛ فمف اعتقاؿ الرموز القيادية واإلدارية ليذه الحممة مثل رئيس الحممة في 

إلى اعتقاؿ مائة ناشط فمسطيني وأجنبي في الشيور الستة األخيرة حتى يومنػا ىػذا, الضفة الغربية جماؿ جمعة, 
صابة أحدىـ بحالة موت سريرؼ, إضافة إلى دىػـ مقػرات الحممة, ومنازؿ  وترحيل بعض المتضامنيف, وا 

خالئيـ منيا عمػى مػرأػ ومػسمع المسؤوليف الفمسطينيي ف, وفرض قيود عمى المتضامنيف الواقعة في مدينة راـ هللا وا 
 (.2010تأشيرات المتضامنيف عبر معابرىػا ومطاراتيػا )الجزيرة نت,

 :)المجنة الشعبية لمواجية الحصار )قطاع غزة 

أعمف بشكل رسمي عف تشكيل المجنة الشعبية لمواجية الحصار برئاسة النائب المستقل  27/10/2007في تاريخ 
خضرؼ, وقد عرفت المجنة بنفسيا كما ورد في موقعيا أنيا "ذات في المجمس التشريعي الميندس جماؿ ناجي ال
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طابع شعبي ال تتبع ألؼ فصيل أو حزب سياسي منذ نشأتيا...وقد استطاعت أف تبني عالقات الثقة والتعاوف 
المشترؾ مع جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني بمف فييـ الفصائل بمختمف توجياتيا... وقد ضمت المجنة العديد مف 

 در واألكاديمييف واإلعالمييف والمتطوعيف الذيف استطاعوا خالؿ فترات قصيرة جدًا تخطي كل الكوا
يصاؿ الرسالة, وفضح الحصار الظالـ والجائر عمى القطاع )الموقع الرسمي لمجنة ,  (. 2010الحواجز وا 

واجية الحصار الشامل الذؼ أصدرتو بعد عاـ مف انطالقتيا م (2008) وتتمثل أىداؼ المجنة كما ورد في كتابيا
براز اآلثار المترتبػة عميػو, وتوحيد الجيود الفمسطينية تجاه العمل عمى رفعو,  الذؼ يفرضو االحتالؿ عمى القطاع وا 
وحشد الدعـ الػشعبي والرسػمي العربػي واإلسالمي والتأييد الدولي لرفع ىذا الحصار, والتحرؾ مع الجيات المؤثرة 

إلنسانية لمشرائح المختمفة التي تعاني مف الحصار, والعمل عمى الػساحة الدوليػة وتفعيل مف أجل معالجػة الظروؼ ا
وقبل الفعاليات التي نظمتيا المجنة عمى مدار السنوات الثالثة الماضية .دور المتضامنيف في جميع الدوؿ األجنبية

نشاطات الشعبية ابتداء مف مسيرة لـ يكف الكثيػر يعرفوف شيئا عف حصار غزة, فقد نظمت المجنة العديد مف ال
طفػٍل, ومرحمػة السفف بالتعاوف مع حركة   40000الشموع, ومقبرة المصانع, والسمسمة البشرية المكونة مف أكثر مف 

 غزة الحرة, باإلضافة إلى عالقات واتصاالت مع البرلماف األوروبي والبرلمانات العربية واإلسالمية .

لتعزيز صمود الالجئ الفمسطيني في وتسعى المجنة أيضا إلى تعزيز وضع الفمسطيني وجمب المساعدات لمقطػاع 
نما مف خالؿ عرضيا عمى مف يتبناىػا مػف المؤسػسات  قطاع غزه , مػف خالؿ تنفيذ المشاريع المقترحة, وا 

نت بعض المشاريع اليامة ومنيا والمنظمات الخارجية . وقد نجحت في جمب المساعدات والمنظمات التي تب
 (.2010مؤسسات تركية وقطرية فتحت فروعا ليا في غزة )الخضرؼ,

 .2/2010/  25جماؿ الخضرؼ مقابمة عمى فضائية الجزيرة في برنامج لقاء اليـو

غالؽ ومف أبرز ما قامت بو المجنة لفت أنظار العالـ إلى المعاناة البشرية التي تفوؽ التصور في قطاع غزة؛ مف إ 
المعابر التجارية وأزمة الوقود والكيرباء, مرورا بأزمػة القطػاع الصحي والزراعي والحيواني والطيور, وأزمة الدقيق 
والمخابز, والمياه والصرؼ الػصحي, ونقص السمع, انتياء بأزمة القطاع الصناعي التي جسدتيا المجنة واقعا حيا 

جنة التواصل مع األميف العاـ لألمـ المتحػدة, والمجتمػع الػدولي والحكومات بفعاليػة "مقبػرة المصانع". وقد حاولت الم
عمى حد سواء. ودعت وسائل اإلعالـ المختمفة إلى تسميط الضوء بشكل أكبر عمى الحصار مف أجل تكويف رأؼ 

 (.2008, 24عاـ ضاغط لمساندة أىل غزة ضد الحصار حتى كسره )تقرير صادر عف المجنة 
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 44اتجاه فمسطينيو – (يات األىمية العربيةاتحاد الجمع): 

, كإطار جػامع لممجتمػع المدني الفمسطيني في فمسطيف 1997اتجاه عاـ  -تأسس اتحاد الجمعيات األىمية العربية 
التاريخية, ويضـ ىذا االتحاد أكثر مف خمسيف جمعية ومؤسسة, وينشط في مجاؿ التدريب والتمكيف المؤسساتي 

دارة حمالت محميػة ودولية لحماية الجمعيات العربية ولرفع الوعي حوؿ أوضاع الفمسطينييف والتنظيمي والمر  افعة, وا 
كما يحمل االتحاد صفة استشارية خاصة في األمـ المتحدة, وىو عضو مؤسس فػي المنبػر  في "الداخل" عالميًا,

تػدػ االجتمػاعي العالمي, ويقـو االتحاد األورو متوسطي لممنظمات غير الحكومية, وفي السكرتارية العالميػة لممن
 .(2010,بتركيز عمل ىيئة تنسيق العمل األىمي الفمسطيني في الوطف والشتات )الموقع اإللكتروني لالتحاد

وتنبع أىمية مثل ىذا االتحاد مف "الشعور بالمسؤولية وضرورة تقاسػميا فمػسطينيًا وعربيًا ومع أنصار الشعب 
الفمسطيني في أنحاء العػالـ ضػمف الػسعي إلحقػاؽ الحقػوؽ الفمسطينية, إضافة إلى الوعي لضرورة إعادة صياغة 

فمسطينية لينعكس ذلؾ في طرح قضايا فمسطينيي الخطاب الفمسطيني كخطاب حق تكاممي وغير جزيئي لمقضية ال
 (.43: 2009ضمف القضية الفمسطينية وعمى جدوؿ األعماؿ الدولي" )مخوؿ,  48اؿ

ومف أىـ النشاطات التي قاـ بيا االتحاد في مجاؿ الدبموماسية العامة المػشاركة فػي مؤتمر بمباو, والمشاركة في 
ػساوية الػذؼ نظمػو مجموعة مف الطالب الناشطيف النمساوييف والعرب, "أسبوع فمسطيف " في جامعة أينسبروؾ النم

والمؤتمر الوطني لمدفاع عف حق العودة, دور المنظمات غير الحكومية في صنع السالـ العادؿ وحل الصراعات" 
نتدػ المدني الذؼ عقػد في العاصمة الدنماركية كوبنياغف, واإلشراؼ عمى تنظيـ الوفد الفمسطيني ومػشاركتو فػي الم

مشترؾ مف المجتمع المدني األورو  250في مرسيميا, الذؼ عقد بمشاركة أكثر مػف   2008األورو متوسطي لعاـ 
متوسطي تحت عنواف "التنقل والعيش المشترؾ في الفضاء األورو متوسطي", وعمى الصعيد الداخمي فقد قاـ االتحاد 

نػشرة   40000جميور الفمسطيني في الداخل. وتـ توزيع أكثر مػفبتنظػيـ حممػة تعريػف وتوعيػة جماىيرية عمى ال
اإلنساف وبطاقة بريدية  فػي المدارس المختمفة بمراكز القرػ والمدف العربية, تضمنت نص اإلعػالف العػالمي لحقػوؽ 

 (.59- 53: 2007تنادؼ بوقف العنصرية )مخوؿ,
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 :النتائج

عمى صانع القرار الدولي والفمسطيني في تعزيز صمود الالجئ  الفمسطيني  تؤثر الدبموماسية الشعبية .1
 .بجميع الوسائل المادية والمعنوية التي تساعده في التمسؾ بحق العودة 

تجديد اليوية الفمسطينية التي حاوؿ طمسيا االحتالؿ مف خالؿ التمسؾ  احد اىداؼ الدبموماسية الشعبية .2
 بحق العودة .

 . والتصدؼ ليا عبية تعزز قضية الالجئيف مف خالؿ مناىضة المشاريع اإلسرائيميةالدبموماسية الش .3
تحريؾ الرأؼ العاـ الدولي تجاه القضية الفمسطينية عموما وقضية الالجئيف تعمل الدبموماسية الشعبية  .4

 .عف طريق المتضامنيف الدولييف خصوصا

 :التوصيات
الالجئيف ومعانة الالجئ الفمسطيني التي سببيا  تسييل عمل وفود التضامف وتعريفيـ بعدالة قضية .1

 االحتالؿ البغيض .
انشاء مركز مختص بالالجئيف بشكل عاـ الالجئيف الفمسطينييف بشكل خاص كي يكوف مرجعية في حل  .2

 قضاياىـ وتعزيزه بالعمل الدبموماسي الشعبي.
لمتعريف بقضية الالجئيف   سطينيةتنسيق العمل بيف العمل الدبموماسي الرسمي والدبموماسية الشعبية الفم .3

 .الفمسطينييف
توجو اعالمي رسمي وشعبي نحو زيادة المساحات االعالمية لقضية الالجئيف في المحافل الدولية  .4

 .واالقميمية عف طريق وسائل اعالـ منتقاه وميمة
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