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 لمحت عامت

، فمض ١ٌٛ٠0202ٛ ػبَ /ٌذصبع٘ب اٌّفغٚض ػٍٝ لطبع غؼح فٟ ِطٍغ رّٛػ" رشف١ف"أٌٚٝ اٌؼبٌُ اٌىض١غ ِٓ اال٘زّبَ ٌّب لبِذ ثٗ ئؿغائ١ً ِٓ 

ٌٚىُٕٙ ٠فزمغْٚ ئٌٝ اٌذغ٠خ فٟ دغوزُٙ . وبٌّؼىغٚٔخ ٚاٌشٛوٛالرٗغضا اٌغؼ٠ْٛ ا٢ْ لبصع٠ٓ ػٍٝ اٌذصٛي ػٍٝ ثٕٛص وبٔذ ِذظٛعح فٟ اٌـبثك 

. ، أٞ فٟ ػؼٌخ شجٗ وبٍِخ ػٓ ثم١خ اٌؼب0224ٌُٚثؼجبعح أسغٜ، ال رؼاي غؼح رذذ اٌذصبع رّبِبً وّب ٟ٘ اٌذبي ِٕظ ػبَ . ٚدغوخ ثعبئؼُٙ

٠ٚعغ ِمبعٔبد . ٌؼٕصغٞ، األثبعر١ٙض، ٚث١ٓ اٌٛظغ فٟ غؼح٠زٕبٚي ِـزشبع اٌشجىخ ٌشإْٚ اٌـ١بؿبد د١ضع ػ١ض ِضٜ اٌزشبثٗ ث١ٓ ٔظبَ اٌفصً ا

ث١ٓ اٌٛظغ اٌمبئُ ٚاٌىفبح ظض اٌفصً اٌؼٕصغٞ فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب، ٠ٚغٜ ثأْ اٌذغوخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍـط١ٕ١خ لض رجبٍ٘ذ ٘ظٖ اٌضعٚؽ ٚأظّغد 

 .ثٕفـٙب ثظٌه

 

  هل معاملت إسرائيل لغزة فصٌل عنصري؟

ُٚظغ ؿىبْ : ٘ظا اٌـإايأغفٍذ اٌذغوخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍـط١ٕ١خ  فًٙ لطبع غؼح شج١ٗ ثجبٔزٛؿزبٔبد ٔظبَ اٌفصً اٌؼٕصغٞ فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب؟ ٌمض 

 .فًٙ اٌٛظغ ِشبثٗ فٟ غؼح؟ اٌجٛاة ٘ٛ ٔؼُ، ٚال. جٕٛة ئفغ٠م١ب اٌـٛص ئثبْ دمجخ اٌفصً اٌؼٕصغٞ فٟ ِؼبػي ٌُٚ ٠ُّٕذٛا دمٛلبً ؿ١بؿ١خ أٚ ِض١ٔخ

 

٘ٛ ؿ١بؿخ اٌفصً ػٍٝ أؿبؽ اٌؼٕصغ أٚ اإلص١ٕخ ٚ٘ٛ لبئُ ػٍٝ ِجّٛػخ  0751ّب ػغفزٗ ارفبل١خ األُِ اٌّزذضح ٌؼبَ ِب ٘ٛ األثبعر١ٙض؟ األثبعر١ٙض و

فٟ ئؿغائ١ً، رمَٛ اٌزفغلخ اٌؼٕصغ٠خ اٌّّأؿـخ ػٍٝ . ِٓ اٌزطج١مبد اٌز١١ّؼ٠خ ٌصبٌخ فئبد ِذضصح رعّٓ رفٛلٙب اٌؼٕصغٞ ػٍٝ دـبة فئخ أسغٜ

ٚثٕظغح ِمبعٔخ دٛي اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ . ١ٙٛص اٌّـزٛغ١ٕٓ ػٍٝ اٌـىبْ اٌؼغة اٌفٍـط١١ٕ١ٓ ٚثشىً ال ٌجؾ ف١ٗأؿبؽ ظّبْ رفٛق ِجّٛػخ ِٓ اٌ

ضّخ ٌٙظٖ اٌـ١بؿخ، فاْ ِٓ اٌصؼت ئ٠جبص فٛاعق ث١ٓ اٌذىُ األث١ط فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب ٚأس١ٗ اإلؿغائ١ٍٟ فٟ فٍـط١ٓ ِٓ د١ش اٌفصً ث١ٓ اٌـىبْ، ف

.ٕبغك ٌٍؼغة، ٚلٛا١ٔٓ ٚاِز١بػاد ِؼ١ٕخ ١ٌٍٙٛص ٚلٛا١ٔٓ ر١١ّؼ٠خ ال رٕطجك ئال ػٍٝ اٌفٍـط١١ٕ١ِٕٓبغك ١ٌٍٙٛص اإلؿغائ١١ٍ١ٓ ِٚ
1
  

 

فخ ٠ٛجض دب١ٌبً فٟ وً ِٓ ئؿغائ١ً ٚاألعاظٟ اٌفٍـط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ٔظبِب غغق، ٚٔظبِب ؿىٓ، ٚٔظبِبْ رؼ١ّ١ٍبْ، ٚأٔظّخ لب١ٔٛٔخ ٚئصاع٠خ ِشزٍ

لٛا١ٔٓ اٌٍّى١خ، ٚلبْٔٛ ِٕغ اٌؼٚاط اٌّشزٍػ، ٚلبْٔٛ : ٗ فٟ ٔظبَ األثبعر١ٙض ٌٗ لبْٔٛ ِشبثٗ فٟ ئؿغئ١ًٚوً لبْٔٛ رُ ؿّٕ . ١ٌٍٙٛص ٚغ١غ ا١ٌٙٛص

 اٌذغوخ ٚاٌزصبع٠خ، ٚلبْٔٛ االػزمبي االصاعٞ، ٚلبْٔٛ رـج١ً اٌـىبْ، ٚلبْٔٛ دظغ اٌؼاللبد اٌجٕـ١خ ث١ٓ اٌج١ط ٚغ١غُ٘، ٚلبْٔٛ األعاظٟ،

                                                 
1   http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cspca/cspca.html 
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ٚاٌزٟ رذظغ اٌؼٚاط  0221اٌصبصعح فٟ ػبَ " اٌّإلزخ"مٛا١ٔٓ اإلؿغائ١ٍ١خ اٌّغاصفخ فٟٙ لبْٔٛ اٌؼٛصح، ٚاٌمٛا١ٔٓ أِب اٌ. ٚغجؼبً ٔظبَ اٌجبٔزٛؿزبٔبد

 .اٌّشزٍػ، ٚلبْٔٛ ؿجً اٌـىبْ، ٚلبْٔٛ اٌّٛاغٕخ ٚاٌضسٛي ئٌٝ ئؿغائ١ً، ٚلبْٔٛ اٌجٕـ١خ اإلؿغائ١ٍ١خ، ٚلٛا١ٔٓ األعاظٟ ٚاٌّّزٍىبد

 

ٚوّب وبٔذ اٌذبي فٟ اٌٛال٠بد اٌّزذضح . ب، فاْ غغاػ األثبعر١ٙض اإلؿغائ١ٍٟ ِّؼٚط ثبؿزؼّبع اؿز١طبٟٔٚوّب وبٔذ اٌذبي فٟ جٕٛة ئفغ٠م١

١ٓ ِزأصغاً ٚأؿزغا١ٌب، فمض أطٜٛ االؿزؼّبع االؿز١طبٟٔ فٟ ئؿغائ١ً ٚجٕٛة ئفغ٠م١ب ػٍٝ أػّبي اٌزط١ٙغ اٌؼغلٟ أٚ اإلثبصح اٌجّبػ١خ ٌٍـىبْ األص١ٍ

 .١ٕ٠خ لبئّخ ػٍٝ اٌزفٛقأٚ ص/ثأ٠ض٠ٌٛٛج١خ ػٕصغ٠خ ٚ

 

فبٌفٍـط١ٕ١ْٛ فٟ . ئْ رم١١ُ ِصطٍخ األثبعر١ٙض ػٍٝ أؿبؽ ٘ظٖ االػزجبعاد ٠ُظٙغ ثجالء ثأٔٗ ٠ٕطجك ػٍٝ اٌـ١بؿبد اإلؿغائ١ٍ١خ فٟ لطبع غؼح

١ش١خ األؿبؿ١خ اٌّزٛفغح اٌمطبع ِؼؼٌْٚٛ ػٓ ثبلٟ ؿىبْ فٍـط١ٓ اٌزبع٠ش١خ، ٚال ٠زّزؼْٛ ثبٌذض األصٔٝ ِٓ اٌذمٛق اٌـ١بؿ١خ ٚال اٌظغٚف اٌّؼ

فٟ اٌّئخ ِٓ أً٘ اٌمطبع رُ  62ٚ فٟ ٘ظا اٌـ١بق، الثض ِٓ اإلشبعح ئٌٝ أْ ". اٌصذ١خ"ٌٍـىبْ ا١ٌٙٛص ٚطٌه ألُٔٙ ٌٚضٚا ألِٙبد ال ٠ٕز١ّٓ ٌٍض٠ٓ 

 .ُٚ٘ ا٢ْ ِّٕٛػْٛ ِٓ اٌؼٛصح ٌٍمغٜ ٚاٌّضْ اٌزٟ شغصٚا ِٕٙب 0726رط١ٙغُ٘ ػغل١بً ػبَ 

 

رفٛق "اٌّؼبػي اٌؼغل١خ، أٚ ٔظبَ اٌجبٔزٛؿزبٔبد، وجؼء ِٓ ِؼبصٌخ ٔظبَ األثبعر١ٙض اٌؼٕصغ٠خ ٌفصً اٌـىبْ اٌـٛص ٌٍذفبظ ػٍٝ ٌمض رُ رأؿ١ؾ ٔظبَ 

فاْ لبغ١ٕٙب ٌُ ٠ُّٕذٛا دمٛلبً ِزـب٠ٚخ " ثبألٚغبْ اٌّـزمٍخ،"ٚػٍٝ اٌغغُ ِٓ رـ١ّخ ٘ظٖ اٌّؼبػي (. white supremacy" )اٌؼٕصغ األث١ط

. 0745مٍخ ٌصٕغ اٌمغاع اٌـ١بؿٟ، ٚ٘ظا ٠ٕظع ثـٛء ِب ٘ٛ ِشطػ ٌٗ ِٓ ل١بَ ِب ٠ُـّٝ ثبٌضٌٚخ اٌفٍـط١ٕ١خ اٌّـزمٍخ ػٍٝ دضٚص ٚال دزٝ ؿٍطخ ِـز

ٚػٍٝ اٌغغُ ِٓ اٌجٙٛص اٌذض١ضخ اٌزٟ ثظٌزٙب جٕٛة ئفغ٠م١ب، ٌُ رذع . صٌٚخ فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب رؼ١ش ثـالَ جٕجب ئٌٝ جٕت 00ٚ٘ىظا، رُ اٌذض٠ش ػٓ 

 .غل١خ ثأٞ اػزغاف صٌٟٚ ؿٜٛ ِٓ ئؿغائ١ًاٌّؼبػي اٌؼ

 

٠ٚجضٚ أْ ئؿغائ١ً لض رؼٍّذ ِٓ صعؽ جٕٛة ئفغ٠م١ب، فٟٙ ٌُ رؼ١ٓ، ػٍٝ ؿج١ً اٌّضبي، لبصح . ئْ غؼح ِذغِٚخ دزٝ ِٓ ٘ظٖ اٌّؼبصٌخ اٌؼٕصغ٠خ

ؾ ِٓ طٌه، لبِذ ئؿغائ١ً ٚثبٌزٕـ١ك ػٍٝ أعاظٟ اٌعفخ اٌغغث١خ ٚلطبع غؼح، ثً ػٍٝ اٌؼى" اٌذىُ اإلصاعٞ اٌظارٟ اٌّذضٚص"ِذ١١ٍٓ ٌّّبعؿخ 

( Bantustanization)دزٝ رىـت ػ١ٍّخ اٌؼؼي اٌؼٕصغٞ " دغح"ِغ اٌٛال٠بد اٌّزذضح ٚثغطبء ِٓ اٌّجزّغ اٌضٌٟٚ ثبٌـّبح ثاجغاء أزشبثبد 

ذ دغاة االدزالي ٚرؼجغ ػٓ ٚعغُ أْ االٔزشبثبد دظ١ذ ثاشبصح ص١ٌٚخ، ئال ئٔٙب لض جغد رذ. ِٚٛافمخ ص١ٌٚخ ٚعظب اٌـىبْ األص١١ٍٓ" شغػ١خ"

فٟ اٌّئخ  00اٌّّىٓ ألجؼاء رشىً " االؿزمالي"ٌمض ٔجذذ ئؿغائ١ً فٟ ئغغاء اٌـىبْ األص١١ٍٓ فٟ فٍـط١ٓ ٌج١غ ُٚ٘ . ِأؿبح رغاج١ض٠خ فٍـط١ٕ١خ

ط ٌٍؼبٌُ ػٍٝ أٔٙب اٌضٌٚخ اٌفٍـط١ٕ١خ اٌ. ِٓ أعض فٍـط١ٓ اٌزبع٠ش١خ َّٚ  .ّـزمٍخفمطغ األعض ٘ظٖ ػض٠ّخ اٌـ١بصح ؿٛف رُغ

 

 غزة تحت الحصار

فمض رذٛي اٌمطبع ِٓ ثبٔزٛؿزبْ فٟ أػٛاَ . ال ٠ٕطجك ػٍٝ غؼح، ٚثظٌه رىْٛ اإلجبثخ ػٍٝ اٌـإاي أػالٖ ثبٌٕفٟ" األثبعر١ٙض"ٚفٟ اٌٛلذ طارٗ، فاْ 

٠ٓ ٌألثبعر١ٙض، ُِٕٚٙ األؿمف فٍمض لبي اٌؼض٠ض ِٓ إٌبشط١ٓ اٌجٕٛة ئفغ٠م١١ٓ اٌّؼبص. ئٌٝ ِؼـىغ اػزمبي وج١غ( 0220–0771)ارفبل١خ أٚؿٍٛ 

ة ص٠ؼِٛٔض رٛرٛ اٌذبئؼ ػٍٝ جبئؼح ٔٛثً ٌٍـالَ، د١ٓ ػاعٚا األعاظٟ اٌفٍـط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ئْ ِب شب٘ضٖٚ وبْ أؿٛأ ثّغادً ِّب شٙضٖ أً٘ جٕٛ
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ئفغ٠م١ب، ٘ٛ وبٌفبعق ث١ٓ رم١ًٍ ل١ّخ ئْ اٌفبعق ث١ٓ إٌظب١ِٓ اٌشم١م١ٓ، ٔظبَ ئؿغائ١ً ٚٔظبَ األثبعر١ٙض فٟ جٕٛة . ئفغ٠م١ب ئثبْ ٔظبَ األثبعر١ٙض

.، ٚ٘ٛ اٌفغق ث١ٓ االؿزغالي ٚاإلثبصح وّب ٠ٛظذٗ ؿبعٞ ِمضؿٟ(dehumanization)ٚٔؼع ئٔـب١ٔخ اإلٔـبْ ( inferiority)االٔـبْ 
2
  

 

ؼـىغ٠خ ظض اٌـىبْ اٌّض١١ٔٓ ئْ لٛاد اٌزفغلخ اٌؼٕصغ٠خ ٌُ رٍجأ لػ غٛاي ربع٠ز اٌفصً اٌؼٕصغٞ فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب ئٌٝ اؿزشضاَ وبًِ لٛرٙب اٌ

ٚد١ّٕب ثٍغذ طعٚرٙب فٟ اجز١بح شزبء  0222ؿجزّجغ/ٚفٟ اٌّمبثً، رؼغظذ غؼح ِٕظ أضالع االٔزفبظخ اٌفٍـط١ٕ١خ اٌضب١ٔخ فٟ أ٠ٍٛي. فٟ اٌجٍضاد

 .ذغِخ ص١ٌٚبً ِٚغٚد١بد األثبرشٟ ٚاٌـفٓ اٌذغث١خ ٚصثبثبد ا١ٌّغوبفب ٚلٕبثً اٌفٛؿفٛع اٌّ 04ئٌٝ لصف غبئغاد ئف  0226-0227

 

اٌزٟ دظ١ذ ثالغاع اٌّجزّغ اٌضٌٟٚ  0224فغظذ ئؿغائ١ً دصبع٘ب ػٍٝ لطبع غؼح ثؼض أْ أزشت اٌفٍـط١ٕ١ْٛ دغوخ دّبؽ فٟ أزشبثبد ػبَ 

ؽ فٟ ٚجغٜ رشض٠ض اٌذصبع ثؼض أْ ٘ؼِذ دغوخ دّبؽ اٌمٛاد اٌّٛا١ٌخ ٌذغوخ فزخ اٌزٟ ٠زؼػّٙب عئ١ؾ اٌـٍطخ اٌفٍـط١ٕ١خ ِذّٛص ػجب. ِٚغالجزٗ

ِبصح ثّب ف١ٙب االؿّٕذ ٚاٌٛعق  022ِٕٚظ طٌه اٌذ١ٓ، أصجذذ لبئّخ اٌّٛاص اٌّذظٛعح ِٓ صسٛي غؼح رشًّ أوضغ ِٓ . ١ٔٛ٠0225ٛ /دؼ٠غاْ

ِبصح فمػ  75ٚدـت ِٕظّخ ج١شب اإلؿغائ١ٍ١خ ٌذغ٠خ اٌذغوخ، فاْ ئؿغائ١ً رـّخ ا٢ْ ثضسٛي ! ٚأص٠ٚخ اٌـغغبْ ٚدزٝ اٌّؼىغٚٔخ ٚاٌشٛوٛالرٗ

فٟ اٌّئخ ِٓ  72وّب رُ ئغالق أوضغ ِٓ . فٟ اٌّئخ ِٓ ؿىبْ اٌمطبع ػٍٝ اٌّؼٛٔبد اإلٔـب١ٔخ ٠ٚ62ؼ١ش . لجً فغض اٌذصبع 20222خ ثـ ِمبعٔ

 .ِصبٔغ غؼح

. 0226شٙغاً ِٓ وـغ ئعاصح اٌشؼت اٌفٍـط١ٕٟ فٟ غؼح، شٕذ ئؿغائ١ً دغثٙب اٌعغٚؽ فٟ أٚاسغ ػبَ  06ٚػٕضِب ٌُ ٠زّىٓ اٌذصبع ػٍٝ ِضٜ 

فٍـط١ٕٟ وبْ ِٓ ظُّٕٙ ِب ٠ٕٛف ػٓ  00222بً ٌّٕظّبد دمٛق اإلٔـبْ ٚرمغ٠غ غٌٛضؿزْٛ اٌظٞ ألغرٗ األُِ اٌّزذضح، فمض لُزً أوضغ ِٓ ٚٚفم

ِضعؿخ ٚجبِؼخ  037ِـزشفٝ ٚػ١بصح، ٚ 02ِصبٔغ، ٚ 023ث١ذ، ٚ 000222وّب صِغد ئؿغائ١ً ِب ال ٠مً ػٓ . غفً، ُٚجغح ا٢الف 122

 .ُِٕٙ ثال ِأٜٚ 020222ششص ال ػاي أوضغ ِٓ  300622ؿفغد اٌذغة وظٌه ػٓ رشغ٠ض ٚلض أ. ِٚؼٙضاً رم١ٕبً 

 

ٟ أٚي غؼح ٘"، ئْ (األٚٔغٚا)ٚ رؼ١ٍمبً ػٍٝ ٘ظا اٌٛظغ، رمٛي وبعْ أثٛ ػ٠ض، اٌّفٛظخ اٌؼبِخ اٌـبثمخ ٌٛوبٌخ ئغبصخ ٚرشغ١ً اٌالجئ١ٓ اٌفٍـط١١ٕ١ٓ 

 ."ِٕطمخ فٟ اٌؼبٌُ ػٍٝ ٚشه أْ رىْٛ ِٕىٛثخ ثشىً وبًِ ٌٚىٓ ثؼٍُ ٚرٛاغإ، ٚاٌجؼط ٠مٛي ثزشج١غ، اٌّجزّغ اٌضٌٟٚ

 

 

 التعلم من تجربت جنوب إفريقيا

ٌّـبٔض ، إلػبصح رشى١ً اٌٛػٟ األِّٟ ا0227-0226صّخ ظغٚعح ٍِذخ، فٟ ٘ظٖ اٌٍذظخ اٌزبع٠ش١خ ثؼض االجز١بح اإلؿغائ١ٍٟ ٌغؼح فٟ شزبء 

٠ّٚىٓ رذم١ك طٌه ثبٌزغو١ؼ ػٍٝ . ٌٍمع١خ اٌفٍـط١ٕ١خ ثطغ٠مخ رغوؼ ػٍٝ أٚجٗ اٌشجٗ اٌّزؼضصح ث١ٓ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٚٔظبَ األثبعر١ٙض فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب

 .ً وظٌهاٌّؼبٔبح اٌّشزغوخ ث١ٓ اٌـىبْ األص١١ٍٓ اٌـٛص ٚاٌفٍـط١١ٕ١ٓ ا١ٌَٛ، ١ٌؾ فٟ اٌعفخ ٚاٌمطبع ٚدـت ٚئّٔب فٟ اٌشزبد ٚصاسً ئؿغائ١

ثً ػٍٝ اٌؼىؾ، رىبص رٍه . ٌُ رؼىف ػٍٝ صعاؿخ اٌزجغثخ اٌجٕٛة ئفغ٠م١خ ٚاؿزٍٙبَ اٌؼجغ ِٕٙب" اٌغؿ١ّخ"ئٔٗ ٌّٓ اٌّإؿف أْ اٌم١بصح اٌفٍـط١ٕ١خ 

ي اٌّغء ػٓ ٠ٚزـبء. اٌم١بصح أْ رُجّغ ػٍٝ لجٛي ثٕبء ٔظبَ ثبٔزٛؿزبٟٔ ٚ٘ٛ اٌّشغٚع اٌظٞ عفعزٗ دغوخ ِمبِٚخ األثبعر١ٙض فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب

                                                 
 ِبعؽ/آطاع 11. ثبِجبػٚوب ١ٔٛػ" األثبعر١ٙض اإلؿغائ١ٍٟ،: ػٕصغ٠خ سبعط اٌٍغخ"ؿبعٞ ِمضؿٟ    2
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فًٙ ٌٗ ػاللخ ثّصبٌخ رشجٗ رٍه اٌزٟ وبٔذ ٌضٜ ل١بصاد اٌّؼبػي اٌظ٠ٓ اصػٛا . اٌـجت اٌذم١مٟ ٚعاء ٘ظا اٌزجبً٘ اٌّزؼّض ٌزجغثخ غب٠خ فٟ اٌضغاء

خ فٟ االؿزضٕبئ١خ اٌٛغ١ٕخ اٌؼٕصغ٠خ اإلفغ٠م١خ؟ ًٚ٘ ٌٍشٛف١ٕ١خ اٌّغٍمخ ٚػضَ االٔفزبح ػٍٝ رجبعة اٌشؼٛة صٚع فٟ طٌه؟ ًٚ٘ لع١زٕب فؼالً غب٠

ط ٌٙب ػٍٝ أٔٙب دً  َّٚ  ؟"اؿزمالٌٟ"ربع٠ش١بً، ٚ ثبٌزبٌٟ ػ١ٍٕب أْ ٔجض دالً اؿزضٕبئ١بً ٠مجً ثذٍٛي ػٕصغ٠خ ٠غ

 

ٚثؼجبعح أسغٜ، ٌمض دضس شغر فٟ اٌٛػٟ (. ثبٔزٛؿزبْ)ٌٚألؿف، أصجخ اٌٙضف اٌزذغعٞ ٠ٕذصغ فٟ إٌعبي ِٓ أجً ئلبِخ ِؼؼي ػغلٟ 

ػ١ٍّخ رص١ُٕ فىغح اٌضٌٚخ ػٍٝ دـبة اٌزذغ٠غ، ٚئؿمبغ دك اٌؼٛصح صْٚ االػزغاف ثظٌه، ٚاٌزىغاع اًٌّّ ػٓ  إٌعبٌٟ اٌفٍـط١ٕٟ جغاء

ٚ٘ظا ٠زصبصَ ِغ رطٍؼبد اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ أثٕبء اٌشؼت اٌفٍـط١ٕٟ ِٓ د١ش وُٛٔٙ الجئ١ٓ وفً اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ ." اٌّشغٚع اٌٛغٕٟ اٌفٍـط١ٕٟ"

 .دمُٙ فٟ اٌؼٛصح

 

خ اٌّـزمٍخ أصجخ ِـزذ١الً ألؿجبة ػضح ِٕٙب ارشبط اؿغائ١ً سطٛاد ػ١ٍّخ ػٍٝ األعض ٌزذ٠ًٛ اٌّـزٛغٕبد، ثؼض رٛؿ١ؼٙب، ئٌٝ ِضْ ئْ س١بعاٌضٌٚ

ٚػ٠بصح ػضص اٌّـزٛغ١١ٕٓ ئٌٝ أوضغ ِٓ ٔصف ١ٍِْٛ، ٚثٕبء جضاع اٌفصً اٌؼٕصغٞ ػٍٝ أعاظٟ اٌعفخ اٌغغث١خ اٌّذزٍخ، ٚرٛؿ١غ اٌمضؽ اٌىجغٜ، 

ئْ ِٓ اٌٛاظخ . اٌؼغلٟ إٌّّٙجخ ظض ؿىبٔٙب اٌفٍـط١١ٕ١ٓ، ٚرذ٠ًٛ لطبع غؼح ئٌٝ أوجغ ِغوؼ اػزمبي ػٍٝ ؿطخ اٌىغح األعظ١خ ٚػ١ٍّخ اٌزط١ٙغ

 أْ اٌذغوخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍـط١ٕ١خ ثغِزٙب لض أصبثٙب ف١غٚؽ أٚؿٍٛ ثّب ٠ز١ّؼ ثٗ ٘ظا اٌف١غٚؽ ِٓ سٍك ٚػٟ ػائف ٠ذٛي إٌعبي اٌزذغعٞ ِٓ أجً

ِذضٚص اٌـ١بصح ٚػٍُ ٠ُغفغ، ٚٔش١ض ٚغٕٟ، ٚلطؼخ أعض صغ١غح " اؿزمالي"جئ١١ٓ ٚدمٛق اإلٔـبْ ٚاٌّـبٚاح اٌىبٍِخ ئٌٝ لع١خ اٌذغ٠خ ٚػٛصح اٌال

.ّٔبعؽ ػ١ٍٙب ؿ١بصح ثٍض٠خ ٚٔفزخ ٚػاعاد، ٚوً طٌه ثاطْ ِٓ اٌّذزً
3
ْ عئ١ؾ اٌٛػعاء اإلؿغائ١ٍٟ اٌـبثك أعئ١ً شبعْٚ ١ٌؾ ِٓ اٌغغ٠ت، ئطْ، أ 

 .ٚعئ١ؾ اٌٛػعاء اٌذبٌٟ ث١ٕب١ِٓ ٔز١ٕب٘ٛ ٚٚػ٠غ سبعج١زٗ ئف١غضٚع ١ٌجغِبْ ثبرٛا ال ٠ؼبعظْٛ ئلبِخ صٌٚخ ٌٍفٍـط١١١ٕ١ٓ

 

ٌـمٛغ " اٌجض٠ً"٠جبصي ثأْ اٌٙضٔخ ٟ٘ ػبِبً، ٚ 02أػٛاَ ٚأد١بٔبً أسغٜ ٌّضح  02أِب اٌطغف ا٢سغ ِٓ اٌم١بصح اٌفٍـط١ٕ١خ ف١طغح ٘ضٔخ أد١بٔبً ٌّضح 

ٚػٍٝ اٌغغُ ِٓ ػضَ ٚجٛص فٛاعق جٛ٘غ٠خ ِٓ د١ش ِجضأ اٌمجٛي ثذً ٚغٕٟ ٚثبِز١بػ ٌٍمع١خ اٌفٍـط١ٕ١خ ث١ٓ ٘ظ٠ٓ اٌطغف١ٓ، ئال أْ . دً اٌضٌٚز١ٓ

ػبِبً،  02اٌّزّضً فٟ ٘ضٔخ ٌّضح " جض٠ًاٌ"أِب ِب ٠ـّٝ . ٘ظا اٌزٕبلط اٌضبٔٛٞ أصجخ ثبعػاً ٚثشىً أؿبؿٟ ٚرُ رٛظ١فٗ فٟ سضِخ اٌذً اٌؼٕصغٞ

اٌّجزّغ اٌضٌٟٚ، ٌٚىٕٗ فٟ اٌذم١مخ ٠فزمغ ٌغؤ٠خ ئؿزغار١ج١خ ٚاظذخ ٌذً اٌصغاع ثطغ٠مخ " رمٕغ"فأٗ ٠غا٘ٓ ػٍٝ أْ ثغاجّبر١خ ٘ظا اٌطغح ؿٛف 

أسغٜ دزٝ رزغ١غ ِٛاػ٠ٓ اٌمٜٛ؟ ِٚبطا ٌٛ  ؿٕخ 02ػبِبً ِٓ اٌٙضٔخ؟ أ١ٌـذ ٘ظٖ عؿبٌخ ٌالجئ١ٓ ثأْ ٠صجغٚا  02ِب ِؼٕٝ . رعّٓ ػٛصح اٌالجئ١١ٓ

 ٌُ رزغ١غ ِٛاػ٠ٓ اٌمٜٛ؟

 

ئْ ثؼط اٌّضمف١ٓ اٌّذـٛث١ٓ ػٍٝ ا١ٌـبع ربع٠ش١بً ٚثؼض . ٌمض أصجخ اٌذض٠ش ػٓ دً اٌضٌٚز١ٓ ٌألؿف اٌشطبة اٌـ١بؿٟ اٌـبئض ِٕظ ػمض٠ٓ ِٓ اٌؼِٓ

لض أشغغٛا فٟ اٌضفبع ػٓ ٘ظا اٌذً ػٍٝ أٔٗ اٌذً اٌٛد١ض اٌّزبح فٟ ظً " ٌٟا١ٌـبع ا١ٌٛ١ٌٕجغا"أْ رذٌٛٛا اجزّبػ١بً ٚؿ١بؿ١بً ٌٍصف ا١ّ١ٌٕٟ أٚ 

ُٚ٘ أد١بٔبً ٠ٙضصْٚ ثطغح دً اٌضٌٚخ اٌٛادضح وفؼاػخ ١ٌؾ إلؿغائ١ً ٚدـت ثً أ٠عبً ٌٕب ؿىبْ . ِٛاػ٠ٓ اٌمٜٛ اٌـبئضح، ٚأٔٗ ِشغٚع أزمبٌٟ

                                                 
فٍـط١ٓ "ع١خ أظغ أ٠عبً، ِؼ١ٓ عثبٟٔ، ِٛلف فٟ ل http://al-shabaka.org/ar/node/127" و١ف ٠صجخ ٌٍضٌٚخ ؿ١بصح؟"أظغ و١ًّ ِٕصٛع، ِٛلف فٟ لع١خ   3

 http://al-shabaka.org/ar/node/160" آْ أٚاْ اٌشطخ اٌجض٠ٍخ: 0212
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ٞ، ٚػضَ اإل٠ّبْ ثمٛح اٌشؼت اٌفٍـط١ٕٟ ٚاٌزعبِٓ اٌضٌٟٚ اٌجّب١٘غٞ فٟ ئْ ٘ظٖ اٌّذبٚالد رضي ػٍٝ ؿمٛغ أ٠ض٠ٌٛٛجٟ ِضٚ. األعض األص١١ٍٓ

 .ئدضاس رغ١١غاد صٛع٠خ ػٍٝ ّٔػ ِب دصً ظض ٔظبَ اٌزفغلخ اٌؼٕصغ٠خ

 

، رؼٍك (Jabulo Ndebele)ٌٍىبرت اٌجٕٛة ئفغ٠مٟ جبثٌٛٛ ئٔضث١ٍٟ " The Music of the Violin"فٟ ئدضٜ اٌمصص اٌمص١غح اٌّؼٕٛٔخ 

٘ظا ثبٌعجػ ِب ٘ٛ ِشطػ ٌٗ، أْ ٠غِٝ ٌٕب اٌم١ًٍ اٌم١ًٍ ِٓ : "اٌزٟ لضِٙب إٌظبَ اٌؼٕصغٞ ٌٍـىبْ األص١١ٍٓ" اٌزٕبػالد"د ػٍٝ ئدضٜ اٌششص١ب

 ."وً شئ ٌضعجخ أْ ٔفزشغ ٍٚٔزٟٙ ثٙظا اٌم١ًٍ ٕٚٔـٝ اٌذغ٠خ

 

ثذغ٠خ فٟ اٌشٛاعع ػٍٝ أْ ٠ىْٛ وٍجب ؿ١ّٕب ٠فعً أْ ٠ىْٛ وٍجب جبئؼب ٠جغٞ "ٚفٟ ِٛظغ آسغ ِٓ اٌمصخ ٔفـٙب، ٠مٛي ِضمف صٛعٞ أؿٛص ئٔٗ 

."ِىجال ثضمٍٗ ٚصمً اٌـٍـبي اٌظٞ ٠غثطٗ
4

فٍُ رىٓ ٕ٘بن أٞ . 0227ئْ ٘ظ٠ٓ اٌّضب١ٌٓ ِٓ جٕٛة ئفغ٠م١ب ٠ٍشصبْ اٌضعٚؽ اٌزٟ ٔزؼٍّٙب ِٓ غؼح   

 .ئِىب١ٔخ ٌٍزؼب٠ش ِغ األثبعر١ٙض فٟ جٕٛة ئفغ٠م١ب، ٚٔذٓ ػ١ٍٕب أْ ال ٔمجً ثألً ِٓ طٌه

 

 

متة . ر عيذ أستار مشارك لمادج االدب الخاص تفترج ما تعذ االستعمار وما تعذ الحذاثح في جامعح االقصىىحيذ

 ,Znet)على نطاق واسع في الصراع العرتي اإلسرائيلي تما في رلل عذد من المقاالخ التي نشرخ في

Electronic Intifada, Palestine Chronicle, Open Democracy . ) االوراق الثحثيح في عذد من نشر عذد من

 Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic, Journal of:)المجالخ تما في رلل

Comparative Literature) 

 

 

 

 

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

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

، "كة السياسات الفلسطينيةشب"، "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 

                                                 
4   Njabulo Ndebele, Fools and Other Stories (1891) 
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