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 لمحة عامة

ٕٚ٘حن جؾطّحػحش ئل١ّ١ٍس ضغرك جٔؼمحد . جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌؼحٌّٟ ٘ٛ قشوس ػح١ٌّس ِٓ جٌطمذ١١ِٓ جوطغرص لٛز ٚٔفٛرجً ػٍٝ ِذٜ جٌؼمذ جٌّحػٟ

ٚ  22ٛال٠حش جٌّطكذز أْ ضؼمذ جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌػحٟٔ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز فٟ جٌفطشز ِح ذ١ٓ جٌّٕطذٜ جٌؼحٌّٟ، ق١ع ضٛشه جٌمٜٛ جٌطمذ١ِس فٟ جٌ

ٚفٟ ٘زج جٌظذد، ضطٕحٚي ِغطشحسز جٌغ١حعحش ٌذٜ جٌشرىس، ٔٛسج ػش٠محش، جٌفؿٛز ذ١ٓ جٌكٍُ جٌفٍغط١ٕٟ ٚجٌؼشذٟ ذأِش٠ىح . ١ٔٛ٠2202ٛ /قض٠شجْ 22

ع١ططٍرٗ ضكم١ك ٘زج جٌكٍُ، ٚضٕطٍك فٟ ؽشقٙح ِٓ جعطرؼحد جٌطّػ١ً جٌفٍغط١ٕٟ فٟ جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جألٚي ٍِطضِس ذحٌؼذجٌس ٚذ١ٓ ٚجلغ جٌؼًّ جٌزٞ 

 –ٚضشٜ ٔٛسج ػش٠محش أْ جٌرٕحء ػٍٝ جٌٕؿحقحش جٌطٟ ضكممص ِإخشجً دجخً جٌّؿطّغ جألِش٠ىٟ جٌطمذِٟ . 2222جٌّٕؼمذ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز فٟ ػحَ 

٠مطؼٟ جٌٕظش ئٌٝ جٌىفحـ ِٓ أؾً ئقمحق جٌؼذجٌس ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ذٛطفٗ ِّٙس ِٓ  –غٟ فٟ ضٕظ١ُ جٌّٕطذٜ ٌٙزج جٌؼحَ ذّح فٟ رٌه جالػطالع ذذٚس ست١

 . ِٙحَ جٌغ١حعحش جٌطٟ ضطشضد ػ١ٍٙح آغحس ػح١ٌّس ضإغش فٟ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ جٌشؼٛخ ٚجٌّؿطّؼحش جألِش٠ى١س جٌّّٙشس

 

  بين الطموح والفعل

حً أٚ فٍغط١ٕ١حً لحؽٕحً فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ئال ٠ٛد أْ ٠كًّ أطذلحؤٖ جألِش٠ى١ْٛ سج٠س جٌؼذجٌس ِٓ أؾً فٍغط١ٓ ٚأْ ٠كٌٛٛج ال ٠ىحد جٌّشء ٠شٜ ػشذ١

فكطٝ ئدٚجسد عؼ١ذ، ٚ٘ٛ جٌرشٚفغٛس جٌّٛلش فٟ ؾحِؼس وٌِٛٛر١ح ٚجٌزٞ قظٟ ذحقطشجَ ٚج٘طّحَ فٟ شطٝ . ٚؾٙس جٌغ١حعس جألِش٠ى١س ٔكٛ جٌظشجع

فٟ ِذ٠ٕس ٠ٛ١ٔٛسن، دػح ئدٚجسد عؼ١ذ جٌكشٛد جٌّطكّغس ئٌٝ جٌطكذظ ػٓ  2222ففٟ ِغ١شز جٌؼٛدز فٟ ػحَ . ش ػٓ ٘زج جٌشؼٛسج١ٌّحد٠ٓ، لذ ػر

فٟ ِكحي جٌرمحٌس، ٚجٌّىطد، ٚجٌٍّؼد، ٚؾّؼ١حش ج٢ذحء ٚجٌّؼ١ٍّٓ، ِٚٛلف جٌكحفالش ٚػٍٝ ِطٓ ٚعحتؾ : فٍغط١ٓ ئٌٝ وً ئٔغحْ ٚفٟ وً ِىحْ

 .جٌٕمً، ٚفٟ وً ِىحْ

 

ذأْ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚشؼٛذحً  –ِغ رٌه ٚسغُ ٘زج جٌطٛق ٌطؼض٠ض جٌطؼحِٓ جألِش٠ىٟ، غّس فؿٛز ٚجعؼس ذ١ٓ جٌطّٛـ ٚذ١ٓ جٌفُٙ جٌّطٍٛخ ٌطكم١مٗ ٚ

 أخشٜ غ١شُ٘ ٚجٌّال١٠ٓ ِٓ جألِش٠ى١١ٓ جٌّّٙش١ٓ ٠ؿحذْٙٛ جٌؼٛجتك ج١ٌٙى١ٍس رجضٙح ٚجٌطٟ ضكٛي ذ١ُٕٙ ٚذ١ٓ قظٌُٛٙ ػٍٝ وشجِطُٙ جإلٔغح١ٔس

 .ئْ ِؼشفس جٌؼذٚ جٌّشطشن ٚجٌطأو١ذ ػٍٝ جإلٔغح١ٔس جٌّشطشوس ٘ٛ ِكٛس جٌطؼحِٓ جٌكم١مٟ. ٍِسجٌىح

 

جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فّٓ ئرْ لذ ٠شىً ق١ٍفحً فؼحالً ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ دجخً جٌٛال٠حش جٌّطكذز؟ ِٚٓ ٠ؿحذٗ جٌط١١ّض جٌّإعغٟ جٌّّحغً ٌزٌه جٌط١١ّض جٌزٞ ٠ؿؼً ِٓ 

ُٙ؟ ٚأٞ جٌّؿطّؼحش فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ضخؼغ ٌٍطظ١ٕف جٌؼٕظشٞ، ٚجٌكرظ ذظٛسز ِٕٙؿ١س، ٚجإلفمحس ِٛجؽ١ٕٓ ِٓ جٌذسؾس جٌػح١ٔس ػٍٝ أسػ
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 ِٓ خالي ِض٠ؽ ِٓ جٌؼٛجًِ جٌّإعغ١س، ٚضفطمش ئٌٝ جٌشػح٠س جٌظك١س ٚفشص جٌؼًّ ٚجٌغىٓ ج٢ِٓ؟

 

ّٙحؾشْٚ، ٚجٌؼّحي جٌفمشجء، ٚجٌؼّحي جٌّٙحؾشْٚ، ٚجٌغىحْ ذحٌٕغرس ٌٍؼشخ ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ جألِش٠ى١١ٓ جٌطمذ١١ِٓ، فاْ ٔظشجتُٙ ِٓ جألِش٠ى١١ٓ ُ٘ جٌ

جٌؿذ٠ذ  جألط١ٍْٛ، ٚجألل١ٍحش جٌؼشل١س، ٚغ١ش٘ح ِٓ ِؿطّؼحش جٌٛال٠حش جٌّطكذز جٌطٟ ٠ّىٓ جٌطؼك١س ذٙح ِٓ ِٕظٛس ئؽحس جٌؼًّ جاللطظحدٞ ج١ٌٍرشجٌٟ

مٛق جالؾطّحػ١س ٚجاللطظحد٠س، ٠ٚؼغ أسذحـ جٌششوحش فٛق جٌزٞ ٠شٚؼ ٔفغٗ ػٍٝ أٔٗ ال ١ّ٠ض ػٍٝ أعحط جٌؼشق، ٠ٚمذط جٌفشد، ٠ٚضدسٞ جٌك

ٌمذ أؾرشش ٘زٖ جٌغ١حعحش جاللطظحد٠س جألعش جٌفم١شز ػٍٝ ضشن ِٕحصٌٙح فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز، ٚأدش ئٌٝ عؿٓ جألفحسلس . جػطرحسجش ِظٍكس جٌشؼد

ذشأْ قمٛق جٌؼّحي، ٚعّشػص ٚض١شز ضك٠ًٛ ِٕحؽك جألِش٠ى١١ٓ ذظٛسز ِّٕٙؿس ذٙذف جٌشذف، ٚلٛػص لذسز جٌكشوحش جٌؼّح١ٌس ػٍٝ جٌطفحٚع 

 .جٌفمشجء ئٌٝ ِٕحؽك ٌألغ١ٕحء فٟ جٌّشجوض جٌكؼش٠س، وّح أؾؿص جٌٙؿَٛ جٌغحدس ػٍٝ جٌّٙحؾش٠ٓ

 

عٛجق ٚجٌطٟ ِٓ أّ٘ٙح جٌطٛعغ فٟ أعٛجق جٌؼًّ ٚجأل –٠كطًّ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ، وٕظشجتُٙ ج٢خش٠ٓ، جٌؼدء جألورش ِٓ ٔطحتؽ أؾٕذجش ج١ٌٍرشج١ٌس جٌؿذ٠ذز 

 .أٚ ج١ٌّٕٙس جٌؼغىش٠س/ػٓ ؽش٠ك جالعطؼّحس ٚ –جالعطٙالو١س ٚفٟ جعطخشجؼ جٌّٛجسد 

 –" ذح١ٌغحس جٌطمذِٟ"ِح أططٍف ضغ١ّطٗ ٕ٘ح  –٠ؼىف ج٢الف ِٓ جألِش٠ى١١ٓ جٌّؼحسػ١ٓ ٌظٙٛس ج١ٌٍرشج١ٌس جٌؿذ٠ذز فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ٚخحسؾٙح 

ٚجٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ . ١ٔٛ٠2202ٛ /قض٠شجْ 22ٚ  22د٠طش٠ٚص ذٛال٠س ١ِش١غحْ فٟ جٌفطشز ِح ذ١ٓ ػٍٝ ضٕظ١ُ جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌػحٟٔ فٟ ِذ٠ٕس 

عٛف ٠ٛفش ق١ضجً ٌرٕحء جٌؼاللحش، ٚجٌطؼٍُ ِٓ خرشجش ج٢خش٠ٓ، ِٚشحؽشز "٘ٛ جٌٕغخس جألِش٠ى١س ٌٍّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌؼحٌّٟ ٚٚفمحً ٌّٕظ١ّٗ فأٗ 

ٚع١غحػذ فٟ ضط٠ٛش جٌم١حدز ٚجٌٛػٟ ٚجٌشؤ٠س ٚجالعطشجض١ؿ١س . ؼحضٕح، ٠ٚؿٍد سؤٜ ٚػٕحطش ئٌٙحَ ِطؿذدزضك١ٍٍٕح ذشأْ جٌّشحوً جٌطٟ ضٛجؾٙٙح ِؿطّ

 ."جٌالصِس ٌخٍك ػحٌُ آخش

 

حَ ٠ؼىظ جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جألِش٠ىٟ جٌّرحدب جٌغ١حع١س جٌطٟ طحغٙح جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌؼحٌّٟ جٌّٕؼمذ فٟ س٠ٛ دٞ ؾح١ٔشٚ ذحٌرشجص٠ً فٟ ػ

ٔظُ ِٚإعغحش د١ٌٚس "فٟ ط١ُّ ٘زٖ جٌّرحدب جالٌطضجَ ذؼ١ٍّس ضؼح١ٔٚس ػح١ٌّس ضٙذف ئٌٝ خٍك ػحٌُ ضشضىض جٌذٚي جٌم١ِٛس ف١ٗ ػٍٝ  ٠ٚىّٓ. 2220

 .د٠ّمشجؽ١س ٌخذِس جٌؼذجٌس جالؾطّحػ١س ٚجٌّغحٚجز ٚضكم١ك ع١حدز جٌشؼٛخ

 

 االستبعاد من اليسار التقدمي

ٌّطكذز ق١ضجً ِٛجض١حً ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ إللحِس ضكحٌفحش ِغ جٌمٜٛ جٌطمذ١ِس جألخشٜ ٚئدسجؼ لؼ١س قك ٠شىً جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جٌّٕؼمذ فٟ جٌٛال٠حش ج

ٚ٘زج ضكذ٠ذجً ِح ٠غؼٝ ئ١ٌٗ جٌؼشخ ٚجٌفٍغط١ٕ١ْٛ جألِش٠ى١ْٛ . جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ضمش٠ش جٌّظ١ش فٟ ؾذٚي أػّحي ض١حس ج١ٌغحس جٌطمذِٟ ذظٛسز أورش

ٌٚىٓ قطٝ فٟ ٘زج جٌك١ض، . ٚدػُ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ٌٙح ط١ٕؼس ِٓ طٕحتغ ج١ٌٍرشج١ٌس جٌؿذ٠ذز جٌّطٍمسجٌز٠ٓ ٠ؼطرشْٚ جألصِحش فٟ جٌششق جألٚعؾ 

فٟ جٌشٚج٠حش لرً أْ ٠طّىٕٛج ِٓ جٌكظٛي " ضٛجصْ"جػطش جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ئٌٝ جٌىفحـ ِٓ أؾً ضّػ١ً أٔفغُٙ ِٚمحِٚس جضؿحٖ ١ٌرشجٌٟ ٠شِٟ ئٌٝ ضمذ٠ُ 

 .ػٍٝ جٌطؼحِٓ جٌكم١مٟ

 

، ٌُ ٠طٍك أٞ ػشذٟ أٚ فٍغط١ٕٟ دػٛز ٌٍّشحسوس فٟ ٌؿٕس 2222ضّٛص /جألٚي جٌّٕؼمذ فٟ ِذ٠ٕس أضالٔطح ذٛال٠س ؾٛسؾ١ح فٟ ١ٌٛ٠ٛففٟ جٌّٕطذٜ 
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ش جٌّطكذز جٌطخط١ؾ جٌٛؽ١ٕس، ٟٚ٘ ذّػحذس ج١ٌٙثس جٌّٕظّس ٌٍّٕطذٜ ٚضطأٌف ِٓ جٌّٕظّحش جٌّؼ١ٕس ذاقمحق جٌؼذجٌس جالؾطّحػ١س ٚجٌطٟ ضطخز ِٓ جٌٛال٠ح

ٌٚمذ قع جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٚقٍفحؤُ٘ جٌٍؿٕس وٟ ضذػٛ ؾّحي ؾّؼس، ٚ٘ٛ أقذ سٚجد جٌّؿطّغ جٌّذٟٔ جٌفٍغط١ٕٟ، إلٌمحء وٍّس أِحَ جٌؿٍغس جٌؼحِس . ٙحِمشجً ٌ

ٚؾّحي ؾّؼس ٘ٛ ػؼٛ ِإعظ فٟ قٍّس أٚلفٛج جٌؿذجس ٚػؼٛ ذحسص فٟ قشوس . ٠طٕحٚي ف١ٙح ل١حَ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ذطغ١ٍف ِٕطمس جٌششق جألٚعؾ

ٚذذالً ِٓ رٌه، ٚؾٙص جٌٍؿٕس دػٛضٙح الِشأز . ؽؼس ئعشجت١ً ٚعكد جالعطػّحسجش ِٕٙح ٚفشع جٌؼمٛذحش ػ١ٍٙح ٟٚ٘ قشوس رجش ل١حدز فٍغط١ٕ١سِمح

شخض ئٌٝ جضرحع ٔٙؽ ِشطشن ذ١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚجإلعشجت١١ٍ١ٓ ٠مَٛ ػٍٝ  ٠020222ٙٛد٠س ط١ٔٛ١ٙس ١ٌرشج١ٌس دػص فٟ وٍّطٙح أِحَ ِح ٠مشخ ِٓ 

ذ١ٓ جٌشٚج٠حش جإلعشجت١ٍ١س ٚجٌفٍغط١ٕ١س ٚطٛسش جٌط١١ّض جٌّإعغٟ ٚجٌطشش٠ذ ٚجالقطالي جٌزٞ " ٚجصٔص"ٚذزٌه فأٙح لذ . ػٕف ٚذٕحء جٌغالَضرٕٟ جٌال

ّطٛ ٚٚفمحً ٌٍٕحشؾ جٌفٍغط١ٕٟ عحِٟ وط. ٠ؼح١ٔٗ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ذأٔٗ ٔطحؼ جٌكشخ جأل١ٍ٘س ١ٌٚظ ٔطحؼ جالعطؼّحس جألؾٕرٟ جٌزٞ ضذػّٗ جٌٛال٠حش جٌّطكذز

جٌشعحٌس جٌّٛؾٙس ٌٕح وحٔص ضف١ذ ذأْ جٌؼشخ ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٌُ ٠ىٛٔٛج ػٕظشجً رج ل١ّس فٟ جٌّٕطذٜ ٌُٚ ضىٓ غّس قحؾس ذحٌٕغرس "جٌزٞ قؼش جٌؿٍغس، فاْ 

طكذظ فٟ طحٌف ٚفٟ قٍمس ٔمحش١س قٛي جإلِرش٠ح١ٌس جألِش٠ى١س، وحْ ٕ٘حن ِطكذظ ٠ٕح٘غ قك جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ضمش٠ش جٌّظ١ش ٠ٚ. ٌٕح ٌطّػ١ً أٔفغٕح

 ."دػُ جٌؿٙٛد جإلِرش٠ح١ٌس فٟ فٍغط١ٓ

 

ٟٚ٘ ِكٛس ضٕظ١ُ جألٔشطس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌػمحف١س جٌطٟ ٠مَٛ "( ٔٙش جٌرحسد)"ٚعشػحْ ِح جٔطشش خرش جٌىٍّس جٌّػ١شز ٌٍؿذي، ٚال ع١ّح فٟ خ١ّس فٍغط١ٓ 

ٛ ٚٔحشطْٛ آخشْٚ ط١حغس ذ١حْ ِٛؾٗ ٌٍؿٕس جٌطخط١ؾ جٌٛؽ١ٕس ٚلذ لشس عحِٟ و١ط١ّ. ػٍٝ ضٕغ١مٙح جٌّشحسوْٛ جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٚقٍفحؤُ٘ فٟ جٌّٕطذٜ

ٚسدش جٌٍؿٕس طشجقسً ذمٌٛٙح ئٔٙح ٌُ ضكغٓ جٌظٕغ ؾٙالً ِٕٙح ٚئْ . ٠ؼشذْٛ ف١ٗ ػٓ لٍمُٙ ئصجء جالخط١حس غ١ش جٌّٛفك ٌٍّطكذظ فٟ جٌؿٍغس جٌؼحِس

ٚفٟ ذحدسز ضظحٌك١س، دػص . ٛ ِح ؾؼً جٌٍؿٕس ضخحي جٌّطكذغس ػشذ١سجعُ جٌّطكذغس جٌؼرشٞ لذ جٌطرظ ػ١ٍٙح فٟ ٚجلغ جألِش ٚظٕطٗ جعّحً ػشذ١حً، ٚ٘

 .ٌؿٕس جٌطخط١ؾ جٌٛؽ١ٕس جٌٕحشط١ٓ جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٚإ٠ذ٠ُٙ ٌمشجءز ذ١حُٔٙ ػٍٝ ِغحِغ جٌكؼٛس فٟ ج١ٌَٛ جٌطحٌٟ

 

ذ جألػؼحء جٌّإعغ١ٓ ٌٍشرىس ٚفٟ ٘زج جٌظذد، ضمٛي عحسز و١ششٕحس، ٟٚ٘ أق. 2222ٚلذ جعطّشش ؾٙٛد جٌّطحذؼس ِغ ِٕظّٟ جٌّٕطذٜ ِٕز ػحَ 

، ئْ ئؾشجء جٌّطحذؼس ئػحفس ئٌٝ ِغأٌس جٌّطكذظ جٌّػ١شز ٌٍؿذي لذ ػضصش 2222ج١ٌٙٛد٠س جٌذ١ٌٚس جٌّٕح٘ؼس ٌٍظ١ٔٛ١ٙس جٌز٠ٓ قؼشٚج جٌّٕطذٜ ػحَ 

، ؽٍد ِّػً ػٓ ١ٔٛ٠2222ٛ /جْٚفٟ قض٠ش. 2202جٌطضجَ ٌؿٕس جٌطخط١ؾ جٌٛؽ١ٕس ذا٠الء جأل٠ٌٛٚس ٌٍّشحسوس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ ضٕظ١ُ جٌّٕطذٜ ٌؼحَ 

س، ٟٚ٘ ضكحٌف فؼفحع ٠طىْٛ ِٓ أفشجد ِٚإعغحش فٍغط١ٕ١س ِىشعس ٌرٕحء جٌّٕطذٜ ِٓ شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١

شرىس ضشحسو١س ٚشحٍِس ٌىحفس فٍغط١ٕ١ٟ جٌشطحش جٌّطٛجؾذ٠ٓ ػٍٝ أسع جٌٛال٠حش جٌّطكذز، أْ ضطمذَ ذطٍد ٌٍذخٛي فٟ ػؼ٠ٛس ٌؿٕس جٌطخط١ؾ 

دجً ِٕٚظّحش ٚٔٛجد فٟ جٌمشٜ ٚجٌرٍذجش فٟ وحفس أسؾحء جٌٛال٠حش جٌّطكذز ضؼُ شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س أفشج. جٌٛؽ١ٕس

ش ٠ؿّؼُٙ ٘ذف جٌطظذٞ ٚجٌطغٍد ػٍٝ جٌطششرَ جٌزٞ ٠ؼحٟٔ ِٕٗ جٌشؼد جٌفٍغط١ٕٟ، ٚجٌطأو١ذ ػٍٝ جٌٛقذز جٌٛؽ١ٕس جٌفٍغط١ٕ١س، ٚضشؿ١غ جٌّرحدسج

.جٌطؼح١ٔٚس فٟ ضؼض٠ض قك جٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ضمش٠ش جٌّظ١ش
1
ء ػ١ٍّس جٌّمحذٍس، قحص ؽٍد جٌشرىس ػٍٝ جٌّٛجفمس ٚأِغص جٌشرىس ػؼٛجً ذحسصجً ٚذؼذ جٔطٙح 

  .2222أوطٛذش /فٟ ضٕظ١ُ جٌّٕطذٜ ِٕز ضشش٠ٓ جألٚي

 

                                                 
١حً فٟ ِذ٠ٕس ش١ىحغٛ ذزي ؾٙٛد جٌطٛػ١س جٌشؼر١س ٚػ١ٍّس جٌرٕحء جٌمحػذٞ، ػمذش شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ِإضّشجً ٚؽ١ٕحً شؼرذؼذ عٕط١ٓ ِٓ   1

طّحػٟ جٌّٕؼمذ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز، ػذز ِٕٚز رٌه جٌك١ٓ، ٔظّص جٌشرىس، ئٌٝ ؾحٔد جػطالػٙح ذذٚس ٚؽٕٟ ل١حدٞ فٟ جٌّٕطذٜ جالؾ. 8002أغغطظ /ذٛال٠س ئ١ٍ٠ٕٛٞ فٟ آخ

  .ٚضؼىف جٌشرىس قح١ٌحً ػٍٝ جٌطخط١ؾ ٌؼمذ ِإضّش٘ح جٌٛؽٕٟ جٌشؼرٟ جٌػحٟٔ. ؾٛالش ٚؽ١ٕس غمحف١س ٚخطحذ١س ضغطٙذف فٍغط١ٕ١ٟ جٌشطحش جٌّطٛجؾذ٠ٓ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز
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  الشبكة
جٌفٍغط١ٕ١س ٌغ١حعحشج شرىس   

 دمج فلسطين في اليسار التقدمي

 بناء التضامن في المنتدى االجتماعي األمريكي

، ِٕغك ٌٍكٍّس جٌشؼر١س جٌفٍغط١ٕ١س ٌّمحِٚس ؾذجس جٌفظً جٌؼٕظشٞ، أقذ جٌّطكذغ١ٓ جٌشت١غ١١ٓ فٟ ؾّحي ؾّؼس ٚذحإلػحفس ئٌٝ رٌه، عٛف ٠ىْٛ

ٚعٛف ٠ٍُمٟ ؾّحي ؾّؼس وٍّس فٟ جٌّٕطذٜ ػرش جٌف١ذ٠ٛ ذغرد جٌم١ٛد ( /http://ussf.palestineconference.org. )جٌؿٍغس جٌذ١ٌٚس جٌؼحِس

٠ِٛحً ذغرد ٔشحؽحضٗ جٌغ١حع١س ػذ ؾذجس جٌفظً جٌؼٕظشٞ جٌزٞ ضم١ّٗ ئعشجت١ً فٟ  22جٌطٟ فشػطٙح ئعشجت١ً ػٍٝ عفشٖ فٟ أػمحخ جقطؿحصٖ ٌّذز 

ػذَ "جِح لحطذ، ٟٚ٘ ِٓ جٌّٕظ١ّٓ جٌرحسص٠ٓ جٌؼح١ٍِٓ فٟ شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س، فاْ ٚٚفمح ٌش. جٌؼفس جٌغشذ١س

ذً ػٍٝ جٌؼىظ، ئر عٛف ٠ُرشص رٌه جٌطحذغ جٌطؼغفٟ ٚجٌّضجؾٟ ٌٕظحَ  –لذسز ؾّحي ػٍٝ ئٌمحء وٍّطٗ ذكؼٛسٖ شخظ١حً أِحَ جٌّٕطذٜ ١ٌغص ػحتمحً 

 ."عشجت١ٍٟجٌفظً جٌؼٕظشٞ جإل

 

، ٚجٌطٟ ضٙذف، ٚفمحً "ِٓ ١ٔٛ أٚس١ٌحٔض ئٌٝ فٍغط١ٓ: ِطكذْٚ فٟ ٚؾٗ جٌؼٕظش٠س ٚجٌكشخ"ِٚٓ ذ١ٓ قٍمحش جٌؼًّ جٌّمشس ػمذ٘ح ٚجقذز ذؼٕٛجْ 

ٕٙح ِٕحلشس ج٢غحس جٌّطشضرس ػٍٝ ذٕحء ٔؼحالش ِشطشوس ػذ جٌؼٕظش٠س جٌطٟ ضؼحٟٔ ِ"ٌى١ششٕحس، ئٌٝ ضؼض٠ض قشوس ِٕح٘ؼس جٌؼٕظش٠س ػٓ ؽش٠ك 

ذز جٌّؿطّؼحش فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ٚأٌٚثه جٌّطأغش٠ٓ ذغ١حعحش جٌٛال٠حش جٌّطكذز فٟ جٌخحسؼ، ِغ جٌطشو١ض ذٛؾٗ خحص ػٍٝ دػُ جٌٛال٠حش جٌّطك

ِطكذْٚ فٟ ٚؾٗ جٌؼٕظش٠س ٘ٛ ضكحٌف ِطؼذد جألػشجق ٚجٌؿٕغ١حش ٔشأ فٟ أػمحخ ضٕحِٟ جٌطظ١ٕف جٌؼٕظشٞ جٌزٞ جعطٙذف جٌؼشخ ". إلعشجت١ً

ٚذؼذٖ، ٚضظحػذ ٚض١شز جٌؼٕف ػذ  2222عرطّرش، ٚئّ٘حي جألل١ٍحش أغٕحء ئػظحس وحضش٠ٕح فٟ ػحَ /غ١ٍّٓ ذؼذ أقذجظ جٌكحدٞ ػشش ِٓ أ٠ٍٛيٚجٌّ

فٟ  2222ٚلذ أعظ جٌطكحٌف ٔفغٗ سع١ّحً فٟ ػحَ . 2222جٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٕز جٔذالع جالٔطفحػس جٌػح١ٔس ٚال ع١ّح ِٕز جٔطظحس قّحط فٟ جٔطخحذحش ػحَ 

 .جٌطكؼ١ش ٌٍّإضّش جٌشؼرٟ جٌزٞ ضؼمذٖ شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ئؽحس

 

س ػٍٝ جٌظؼ١ذ جٌٛؽٕٟ فٟ قشوس ِحٌىٌُٛ ئوظ ٚأقذ ِإعغٟ جٌطكحٌف، فاْ ضكحٌف  " ِطكذْٚ فٟ ٚؾٗ جٌؼٕظش٠س"ٚٚفمحً ٌىحٌٟ أوٛٔٛ، ٟٚ٘ ِٕظِّّ

ضشطشن فٟ جٌشأٞ ذأْ فٍغط١ٓ ضّػً "طؼٍمس ذّىحفكس جٌؼٕظش٠س ألْ ٔشحؽحضٗ ِٕٚظّحضٗ جألعحع١س لذ جخطحس ٚػغ فٍغط١ٓ فٟ ط١ُّ ضك١ٍالضٗ جٌّ

ٕٚ٘حن ضفحُ٘ ػحَ ػٍٝ . ِم١حعحً ٌّذٜ ِح ٠ّىٓ أْ ضفؼٍٗ جإلِرش٠ح١ٌس وٟ ضؼّٓ جعطّشجس جٌٕظحَ جٌشأعّحٌٟ جٌّغطٕذ ئٌٝ جٌمٙش ٚجالعطغالي دْٚ ٘ٛجدز

 ."ٛي ِٓ ٘زج جٌٕظحَ ٚخٍك ٔظحَ ػحٌّٟ أوػش ئٔغح١ٔسأْ ضكش٠ش فٍغط١ٓ ٘ٛ ِكٛس قحعُ فٟ جٌطك

 

  التحديات المقبلة

ئْ ئلحِس ضكحٌفحش ل٠ٛس ِغ ضٍه جٌّؿطّؼحش ٚجألشخحص، ِػً وحٌٟ، جٌز٠ٓ ٌُٙ ػذٚ ِشطشن ِٚظ١ش ِشطشن ال ٠ّػً عٜٛ ٔظف جٌّؼشوس فٟ 

ٚلذ . ط١ٕٟ، ٚضكذ٠ذجً ػٍٝ لذسضٗ ػٍٝ جالٌطضجَ ذٕؼحالش أخشٜأِح جٌٕظف ج٢خش ف١ؼطّذ ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌؼشذٟ ٚجٌفٍغ. ضشع١خ جٌطؼحِٓ جٌكم١مٟ

ش٠ىٟ ذأٔٗ ٌّغص شرىس جٌؿح١ٌس جٌفٍغط١ٕ١س فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ِٓ خالي ؾٙٛد٘ح جٌطٛػ٠ٛس جٌطٟ ذزٌطٙح فٟ ع١حق جٌّٕطذٜ جالؾطّحػٟ جألِ

فٟ جالعطؼّحس ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ جإلعشجت١١ٍ١ٓ، فُٙ ١ٌغٛج ػٍٝ جٌمذس ٔفغٗ  سغُ لذسز جٌؼشخ ٚجٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ ض١١ّض أٚؾٗ جٌظٍُ ج١ٌٙى١ٍس جٌىحِٕس

 .ِٓ جٌذسج٠س ذحٌّظحٌُ جٌّّحغٍس جٌطٟ ضؼح١ٔٙح جٌّؿطّؼحش جٌّّٙشس فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز

 

http://al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ussf.palestineconference.org/
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فأغٕحء . ؼشذ١س جألِش٠ى١سِٚٓ جألِػٍس ػٍٝ رٌه، ِػحي أعطّذٖ ِٓ ضؿشذطٟ جٌشخظ١س فٟ جٌؼًّ ٌذٜ ئقذٜ جٌّٕظّحش جٌٛؽ١ٕس جٌّؼ١ٕس ذحٌؼاللحش جٌ

ػحِٟ جٌذسجعٟ جألخ١ش فٟ و١ٍس جٌكمٛق لرً ػذز عٕٛجش، وٕص أذكع ػٓ فشطس ٌّّحسعس ِٕٙس جٌّكحِحز ذشىً خالَّق فٟ ع١حق جٌٕٙٛع ذحٌؼذجٌس 

ٚلذ ٚػؼص، . ٖ جٌّٕظّسٚذؼذ ِكحدغس ِرذت١س، شؿؼطٕٟ ٘زٖ جٌّٕظّس جٌٛؽ١ٕس أْ أضمذَ ذحلطشجـ ِششٚع ػّٓ ذشٔحِؽ صِحٌس ضشػحٖ ٘ز. جالؾطّحػ١س

ٚوٍٟ قّحعس ِٓ جٌشد جإل٠ؿحذٟ، خطسً ضٙذف ئٌٝ ضخف١ف جٌطٛضشجش جٌغحتذز ذ١ٓ جٌؼشخ ٚجٌغٛد فٟ ِذ٠ٕس د٠طش٠ٚص ػٓ ؽش٠ك ضظ١ُّ قّالش 

جٌٕحشة ذ١ٓ أطكحخ  ِشطشوس ٌّىحفكس جٌؿٛس جٌر١ثٟ جٌزٞ ٠ُؼش ذىال جٌّؿطّؼ١ٓ، ٚض١ّٕس جٌكٛجس ذ١ٓ لحدز جٌّؿطّؼحش جٌّك١ٍس ف١ّح ٠طؼٍك ذحالِطؼحع

ٌٚىٓ جٌّٕظّس أذٍغطٕٟ ذشفؼٙح . ِكحي جٌخّٛس ِٓ جٌؼشخ جألِش٠ى١١ٓ ٚذ١ٓ جألفحسلس جألِش٠ى١١ٓ جٌز٠ٓ ٠ؼحْٔٛ ِٓ ِشىٍس جالدِحْ ػٍٝ جٌىكٛي

ِػ١شجً "ػٓ وٛٔٗ ، ٟٚ٘ وٕح٠س "ػٍٝ ِٕٛجي ِٕطمس خ١ٍؽ عحْ فشجٔغ١غىٛ"ٌٍّمطشـ ػرش ِىحٌّس ٘حضف١س ِمطؼرس ٚفظس، ئر ل١ً ٌٟ أْ ِمطشقٟ وحْ 

."ٌٍؿذي ٌٍغح٠س
2
  

 

ففٟ ق١ٓ إٔٔح . أفطشع أْ جٔطمحد أل١ٍس ِغطٙذفس وحٌؼشخ جألِش٠ى١١ٓ ٘ٛ أِش ِػ١ش ٌٍؿذي ذؼغ جٌش١ة، غ١ش أْ ٘زج ٘ٛ ذحٌؼرؾ ِح ٠ؿغذ ٚػؼٕح

ٕظش٠س جٌطٟ ضٕخشؽ ف١ٙح ِؿطّؼحضٕح عٛجء ػٓ ٔشغٟ ٌؼذَ ٚؾٛد ضأ١٠ذ ٌٍٕؼحي جٌفٍغط١ٕٟ ِٓ أؾً جٌؼذجٌس، فإٔح ال ٔرزي عٜٛ جٌم١ًٍ جٌم١ًٍ ٌٍطظذٞ ٌٍؼ

ٚئرج ِح وٕح ٔش٠ذ ضكم١ك جٌطؼحِٓ جٌكم١مٟ ٚجالعطفحدز ِٕٗ، فأٗ ال ٠طٛؾد أْ ٔطكذظ ػٓ فٍغط١ٓ ٌٍؿ١ّغ ٚفٟ وً ِىحْ . لظذ أَ ػٓ غ١ش لظذ

     .س ػٓ ج٢خش٠ٓ ؾ١ّؼُٙٚقغد، ِػٍّح دػح ئٌٝ رٌه ئدٚجسد عؼ١ذ، ٚئّٔح ٠ؿد أ٠ؼحً أْ ُٔكذظ ِؿطّؼحضٕح جٌؼشذ١س ٚجٌفٍغط١ٕ١

 

جعمل حاليا كأسحاذة غير محفرغة في جامعة جىرج جاون في القانىن الدولي . نىرا عريقات هي محامية فلسطينية ومناصرة لحقىق اإلنسان

جُنشر كحاباجها في  .جُعلك نىرا بانحظام على السياسة الخارجية للىاليات المححدة ومسائل القانىن الدولي. لحقىق اإلنسان في الشرق األوسط

صحيفة هافينغحىن بىسث، ومجلة الشرق األوسط والشريعة اإلسالمية الحي جصدرها كلية الحقىق بجامعة بيركلي، وكاونحربنش، ومجلة 

 .المجدل

 

 

االنسانية للفلسطينيين شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق " الفلسطينية السياسات شبكة "

يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية . وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان

، "لسياسات الفلسطينيةشبكة ا"، "الشبكة" يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الى.للقضايا المطروحة

 .كمصدر اساسي لتلك المواد

 www.al shabaka.org :، زوروا الموقع االلكتروني التالي"الشبكة"لمزيد من المعلومات عن 

 shabaka.org-contact@al:او اتصلوا بنا على البريد االلكتروني التالي 

                                                 
ٍكشخ فٟ أٚجخش جٌغط١ٕحش، ٠ظفْٛ ِٕطمس خ١ٍؽ عحْ فشجٔغ١غىٛ فٟ شّحي ٚال٠س وح١ٌفٛس١ٔح ٚجٌطٟ ِح جٔفه جٌّؼٍمْٛ جٌغ١حع١ْٛ، ِٕز ظٙٛس جٌكشوس جألِش٠ى١س جٌّٕح٘ؼس ٌ  2

أِح وْٛ ٚال٠س (. أٞ ذحلٟ أٔكحء أِش٠ىح" )جٌؼحٌُ جٌكم١مٟ"ضطٛعطٙح ؾحِؼس ذ١شوٍٟ ٚطفحً ّٔط١حً ذأٔٙح ِٛؽٓ جٌّػح١١ٌٓ جٌشجد٠ىح١١ٌٓ ٠ٚؼ١رْٛ ػ١ٍٙح ذأٔٙح ١ٌغص ػٍٝ ضّحط ِغ 

ش٠ى١س، ٚوْٛ ؾحِؼس ذ١شوٍٟ ٟ٘ ِٓ شك جٌطش٠ك فٟ وػ١ش ِٓ جألق١حْ أِحَ جٌطٛؾٙحش جالؾطّحػ١س ٚجٌغ١حع١س ٚجاللطظحد٠س ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س ٚجٌطؼ١ّ١ٍس ٌرحلٟ جٌٛال٠حش جألِ وح١ٌفٛس١ٔح

س ٠ؼّذ أطكحخ ٘زج جٌخطحخ ئٌٝ ضؿحٍ٘ٙح فٟ جٌؼحدز ؾحِؼس رجش عّؼس ػح١ٌّس ػٍٝ طؼ١ذ جألذكحظ ٚجٌطذس٠ظ ٚذٙح ؽٍرس ٚأعحضزز ٚخش٠ؿْٛ ِٓ ِخطٍف أٔكحء جٌؼحٌُ، فٟٙ قم١م

 .ػٓ لظذ 

mailto:contact@al-shabaka.org

