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خطفذ ِظب٘شاد اٌؾؼت اٌّصش ٞاٌؼبسِخ ظذ ٔظبَ دغِٕ ٟجبسن ٚاٌزبٌ١خ ٌٕجبح اٌؾؼت اٌزٔٛغ ٟف ٟػضي دبوّٗ اٌذ٠ىزبرٛس األظٛاء ِٓ ٚصبئك
فٍغط ٟ٘ٚ ٓ١أوضش ِٓ ٚ 0011ص١مخ عش٠خ ِٓ اٌؼمذ اٌّبظٚ ِٓ ٟصبئك "ػٍّ١خ اٌغالَ" وؾفذ ػٕٙب لٕبح اٌجض٠شح ثزبس٠خ  30-32وبْٔٛ
اٌضبٕٔ٠/ٟب٠ش  .3100غ١ش أْ اٌغإاي اٌ ٍُّخ ثبٌٕغجخ ٌٍفٍغط٠ ٓ١١ٕ١ظً ٠ذٚس دٛي و١ف١خ رمِ ُ١١ذز٘ ٜٛزٖ اٌٛصبئك ٚا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٔ ٝؾش٘ب ٚو١ف١خ
اٌزؼبًِ ِغ اٌىؾف ػٕٙب.
ٌمذ سوض رذٍ ً١اٌٛصبئك فُ ٟجٍّٗ ػٍ ٝاٌ زٕبصالد اٌز ٟأثذد اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ ف ٟساَ هللا ٚثمب٠ب ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ اعزؼذادا ٌزمذّٙ٠ب ثغ١خ
اٌزٛصً ئٌ ٝارفبق فِٛ ٟاجٙخ اٌزؼٕذ اإلعشائ.ٍٟ١
ِٚغ رٌه ،فّٓ األّ٘١خ أْ ٔغززوش ثأْ اٌخطٛغ اٌؼش٠عخ ٌزٍه اٌزٕبصالد لذ سُعّذ دّٕ١ب وبْ اٌشئ١ظ اٌشادً ٠بعش ػشفبد ٠مٛد ػٍّ١خ
اٌّفبٚظبدٚ ،ال عّ١ب فّ١ب ٠زؼٍك ثذك اٌالجئ ٓ١ف ٟاٌؼٛدح .أِب ِفبٚظ ٛاٌ َٛ١فِ ُٙغزؼذٌ ْٚزمذ ُ٠رٕبصالد أوجش فٍِ ٟف اٌمذط ِ ٛ٘ٚب سفعٗ
ػشفبد ف ٟوبِت د٠ف١ذ .وّب ئْ ِمزشدبد رجبدي األساظ ٟالعز١ؼبة اٌّغزٛغٕبد اإلعشائ١ٍ١خ ظٍذ دبظشح ِٕز عٕٛاد  ٟ٘ٚرؼط ٟئعشائً١
دبفضا آخش ٌّٛاصٍخ خٍك اٌٛلبئغ ػٍ ٝاألسضّّ ٌٚ .ب جبء ارفبق غبثب ،وبْ ػشفبد ٠ؾ١ش ئٌ ٝاعزؼذادٖ ٌزمذ ُ٠رٕبصالد أوضش.
ٚثؼجبسح أخش ،ٜئرا ٚجذ اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف ٟاٌٛصبئك اٌزٔ ٟؾشرٙب اٌجض٠شح عججب ٌٍضٛسح ظذ ل١بدر ،ُٙفمذ وبْ ٕ٘بن ِٓ األعجبة اٌىض١ش ٌٍم١بَ ثٙىزا صٛسح
ئثبْ ػمذ اٌزغؼ١ٕ١بد ػٕذِب أعفشد أوضش ِٓ ػؾشح ارفبلبد أُثشِذ ف ٟأٚعٍ ٛػٓ ٚظغ األسض اٌفٍغط١ٕ١خ ٚااللزصبد ٚاألِٓ اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فؼٍ١ب
س٘ٓ اٌغ١طشح اإلعشائ١ٍ١خ.
ئْ اٌفشق ثٚ" ٓ١صبئك فٍغط "ٓ١اٌزٔ ٟؾشرٙب اٌجض٠شح ٚث ٓ١ارفبلبد أٚعٍ٠ ٛىّٓ ف ٟعٌٛٙخ ٚصٛي اٌجّٛٙس ئٌ ٝرٍه اٌٛصبئك ِمبسٔخ ثبالرفبلبد اٌزٟ
٠صً غٌٙٛب ئٌ ٝآالف اٌصفذبد ٚاٌز٠ ٟزغُ اٌؼذ٠ذ ِٕٙب ثطج١ؼخ رمٕ١خ ثذزخ .ئْ ٚصبئك فٍغط ٓ١رجؼً ِٓ اٌّغزذ ً١ػٍ ٝاٌفٍغط ٓ١١ٕ١أْ ّ ٠ذػٛا ػذَ
اٌؼٍُ ثّب ٠جش ٞاٌزفبٚض ػٍ ٗ١ثبعّ.ُٙ
ٚثبإلظبفخ ئٌِ ٝعّٚ ْٛصبئك فٍغطٕ٘ ،ٓ١بٌه ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٔ ٝؾش٘بٌ .مذ لذَ ػشفبد رٕبصالد ٘بئٍخ غٛاي ػمذ اٌزغؼ١ٕ١بد ٌٚىٕٗ سفط فٟ
ق ئٌِ ٝب عّبٖ اٌذذ األدٔ ِٓ ٝاٌذمٛق اٌفٍغط١ٕ١خ .أِب ِفبٚظ ٛاٌ َٛ١فمذ ٚظؼٛا دذا ألً ِٓ
ٔٙب٠خ اٌّطبف اٌزٛل١غ ػٍ ٝارفبق عالَ ٔٙبئ٠ ٌُ ٟش َ
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رٌه ثىض١ش ِ ٛ٘ٚ -ب ٠ؼىظ ِٛلفب فٍغط١ٕ١ب أظؼف ثىض١ش ِٓ ر ٞلجً ِٚ -غ رٌه ف٠ ُٙشفع ْٛفٙٔ ٟب٠خ األِش االعزّشاس ف ٟػٍّ١خ ال رؼزشف
دز ٝثذذٚد ػبَ  0601سغُ اٌعغٛغ اٌٙبئٍخ اٌزّ٠ ٟبسعٙب اٌطشف األِش٠ى ٟػٌٍّٛ ُٙ١اصٍخ رٍه اٌؼٍّ١خ (أظش اٌزذٍ ً١اٌّزّ١ض اٌز ٞوزجٗ
اٌّإعظ اٌّؾبسن ٌالٔزفبظخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚغزؾبس اٌؾجىخ ٌؾإ ْٚاٌغ١بعبد ،ػٍ ٟأثٔ ٛؼّخ ،دٛي ٚصبئك فٍغط٠ٚ ،ٓ١زٕبٚي ف ٗ١رشاجغ ئداسح أٚثبِب
ػٓ ِٛلف اإلداسح اٌغبثمخ).
رزّضً اٌّؾىٍخ ثبٌٕغجخ ٌٍغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خِٕ/ظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ف ٟأْ اٌجبٔت األِش٠ى٠ ٟش٠ذّ٘ب أْ ٛ٠لؼب .فبٌشغجخ اٌ ٍُّ َذخ ٌذ ٜاٌجبٔت
األِش٠ى ٟإلٔٙبء اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ثشِزٙب رجشص جٍ١خ ف ٟعجالد اٌؼبِ ٓ١اٌّبظ .ٓ١١فؼٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،دُػ ٟفش٠ك اٌّفبٚظ ٓ١اٌفٍغط ٟٕ١راد
ِشح ئٌٚ ٝصاسح اٌذفبع األِش٠ى١خ ٌٍمبء األدِ١شاي ِب٠ىً ِ ٓ١ٌٛاٌز ٞلبي ٌؼجبط وّب أفبدد اٌزمبس٠ش" :ئْ ٌذ ٜاٌؼشة ٚاٌّغٍّ٘ ٓ١بجظ ٚادذ ٠ؾغً
ثبٌ :ُٙفٍغطٌٚ .ٓ١زا ٔذٓ ٔش٠ذ ِغبػذرىُ ف ٟئلبِخ دٌٚخ فٍغط١ٕ١خ ...أٔب ٌذ 3210000 ٞجٕذ ٞف ٟاٌؼشاق ٚأفغبٔغزبْ ،أُػ١ذ ػؾشح ِٕ ُٙوً أعجٛع
ئِب لزٍٍِ ٝفٛف ٓ١ثبٌؼٍُ األِ١شوٚ ٟئِب ِؾٍ ٓ١ٌٛػٍ ٝوشاعِ ٟزذشوخ٘ٚ .زا ِإٌُ ألِش٠ىبٚ .ألٔ ٟأس٠ذ أْ أػ١ذُ٘ ئٌ ٝد٠بسُ٘ ،فاْ ل١بَ دٌٚخ
فٍغط١ٕ١خ ِ٘ ٛصٍذخ أعبع١خ ٌٍٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ".
ئْ أزفبع اإلداسح األِش٠ى١خ ِٓ ٔؾش ٚصبئك فٍغط ٛ٘ ٓ١أِش ٚاسد .فارا ٔجخ اٌغعت اٌفٍغط ٟٕ١ف ٟئغبدخ ػجبط ٚػش٠مبد ٚا٢خشِٓ ٓ٠
ِٕبصج ،ُٙعزىٕ٘ ْٛبن فشصخ إلثذاٌ ُٙثم١بدح رى ْٛأوضش أص١بػب ِٚغزؼذح ٌٍزٛل١غ د١ضّب رش٠ذ اٌٛال٠بد اٌّزذذح.
ٚف ٟظً أفعبح أِش ٘زٖ االٔزٙبوبد األخ١شح ٌذمٛق اإلٔغبْ اٌفٍغط ٟٕ١اٌّؼزشف ثٙب ػبٌّ١ب ،و١ف ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛسد اٌؾؼت اٌفٍغطٟٕ١؟ ٕ٘بن
خّغخ أِٛس رذعش ئٌ ٝاألر٘بْ ف٘ ٟزا اٌصذد.
٠ .0جذس ثبٌؾؼت اٌفٍغط ٟٕ١أْ ٠مشأ ٚصبئك فٍغط ٓ١أ ٚػٍ ٝألً رمذ٠ش اٌٛصبئك اٌشئ١غ١خ ِٓ ثٕٙ١ب ٌى٠ ٟؼشف رّبِب و١ف جشد ػٍّ١خ اٌزفبٚض.
فٍُ ٠طٍّغ ِب ٠ىف ِٓ ٟاٌفٍغط ٓ١١ٕ١ػٍ ٝارفبلبد أٚعٍ ،ٛأ ٚػٍ ٝاأللً األجضاء اٌز ٟوبْ ٠غ ًٙاٌٛصٛي ئٌٙ١ب ِٓ ،أجً ف ُٙا٢صبس اٌّزشرجخ
ػٍ ٝدمٛل .ُٙفّٓ د٘ ْٚزٖ اٌّؼشفخ ٚاالغالع ٠غزذ ً١اٌزخط١ػ ٌٛظغ اعزشار١ج١بد فؼبٌخ.
 ِٓ .3اٌعشٚس ٞأْ ٠ىٕ٘ ْٛبن رفٚ ُٙؽؼٛس ثٛجٙبد إٌظش اٌّخزٍفخ ٌٍغب٠خ اٌز ٟرؼجش ػٕٙب اٌّجزّؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ فٌ ٟجٕبْ ٚاألسدْ ٚاٌعفخ
اٌغشث١خ ٚاٌمذط ٚلطبع غضح ٚأٚسٚثب ٚاٌٛال٠بد اٌّزذذح ِٚب ٚساء رٌه .فج١بٔبد اٌؾجت ٚاالعزٕىبس اٌز٠ ٟطٍمٙب اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف" ٟاٌخبسط"
عزجذ ٚفبسغخ ف ٟاألساظ ٟاٌفٍغط١ٕ١خ ٌٚذ ٜاٌالجئِ ٓ١ب ٌُ رذػّٙب لذسح ٍِّٛعخ ػٍ ٝاٌّغبّ٘خ ٚاٌزأص١ش ف ٟاٌٛظغ ػٍ ٝأسض اٌٛالغ ،ثّب
ف ٟرٌه ف ٟدبجخ اٌؾؼت ألْ ٠ؼ١ؼ ٠ٚذ ٝ١د١بحً غج١ؼ١خ ِب أِىٕٗٚ .فٚ ٟالغ اٌذبي ،ال ٠غزط١غ اٌالجئٚ ْٛإٌّف ْٛ١اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ص٠بسح
فٍغط ٓ١ئرا ٌُ رُشد ٌ ُٙئعشائ/ٚ ً١أ ٚاٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ رٌهٌ .زا صّخ دبجخ ٌمذس وج١ش ِٓ اإلثذاع ٚاالثزىبس ثٙذف رؼض٠ض اٌغجً اٌّجذ٠خ ٌٍشثػ
ث ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ف" ٟاٌخبسط" "ٚاٌذاخً".
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ٕ٠ .2جغ ٟأْ رشوض ث١بٔبد اٌشد اٌز ٟرصذس٘ب اٌّجزّؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍ ٝثعغ ٔمبغ سئ١غ١خ ال رمجً اٌطؼٓ فٙ١ب (ػٛظب ػٓ اٌؾجت
ٚاالعزٕىبساد اٌّطٌٛخ) ثذ١ش ٍ٠زمطٙب اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف ٟوً ِىبْ ٛ٠ٚصٍ ْٛسعبٌزٙب ثمٛح ِٓٚ ،أِضٍزٙب:
 لبدح اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٕٚظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ اٌذبٌ٠ ْٛ١فزمش ْٚئٌٚ ٝال٠خ رخ ٌُٙٛثزّض ً١اٌؾؼت اٌفٍغط ٟٕ١ف ٟاٌّفبٚظبد.
 أصجزذ ػٍّ١خ اٌّفبٚظبد اٌز ٟثذأرٙب ارفبلبد أٚعٍٚ ٛاٌجبس٠خ ف ٟظً االدزالي فؾٍٙب اٌىبسصٚ ٟال ثذ أْ رزٛلف دز٠ ٝضٚي االدزالي.
 ال ثذ ِٓ ئػبدح رؾىِٕ ً١ظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ثذ١ش رصجخ ٘١ئخ ِّضٍخ ٌٍجّ١غ .
ٕ٘ .4بن دبجخ اٌ ٝاٌزذشن ػٍ ٝصؼ١ذ اٌمشاس ٓ٠اٌز ٓ٠رؼىف اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خِٕ/ظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍ ٝػشظّٙب ػٍ ٝاألُِ اٌّزذذح ،ئر
٠ذ ٓ٠اٌمشاس اٌ ّذسط دبٌ١ب ػٍ ٝجذٚي ِجٍظ األِٓ االعز١طبْ اإلعشائ ٛ٘ٚ ٍٟ١ف ٟاٌٛالغ غش٠مخ رو١خ ٌٛظغ اٌٛال٠بد اٌّزذذح ػٍ ٝاٌّذه .فارا
٘ ٟاِزٕؼذ ػٓ اٌزص٠ٛذ ،فبٔٙب ثبٌىبد رجم ٟػٍ ٝاٌ ُ٘ٛثأٔٙب ٚع١ػ ِمجٛي .أِب ئرا اعزخذِذ دك إٌمط "اٌف١ز "ٛظذ لشاس اإلدأخ ،فغٛف
رُفزعخ رّبِبِٚ .غ رٌه ،فاْ عؼ ٟاٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خِٕ/ظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ئٌ ٝص٠بدح ػذد اٌذٚي اٌز ٟرؼزشف ثبٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚرزجٕٝ
لع١زٙب ف ٟاألُِ اٌّزذذح ِ٘ ٛجبدسح رذزًّ اٌخطش ٚال عّ١ب ف ٟظً اٌمٛ١د ػٍ ٝاألساظٚ ٟاٌغ١بدح ٚاٌز ٟعٛف رُفشض ظّٓ ظشٚف آٌ٘ٛ
اٌذبٌ١خ اٌز٠ ٟؼبٔٙ١ب اٌفٍغطٚ ْٛ١ٕ١ف ٟظً اٌذٌٚخ اٌج١ٌٛغ١خ اٌجبس ٞثٕبؤ٘ب ػٍ ٝاألسض (أظش اٌزمش٠ش اٌّإٌُ اٌز ٞوزجزٗ ئ٠غٍٕ١غ ث١شْ ٕ٘ب) .فال ثذ
ِٓ ئ٠جبد اٌٛعبئً ٌّمبِٚخ ٘زا اٌزٛجٗ ٔذ ٛئلبِخ اٌذٌٚخ ِّٙب وبْ اٌضّٓ.
 .4اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف ٟإٌّف ٝلبدس ُ٘ٚ( ْٚثبٌفؼً ٠ؼٍّ )ْٛػٍ ٝلٍت ٔمطخ اٌعؼف اٌّزّضٍخ ف ٟاٌجؼذ اٌّبد ٞػٓ أسض فٍغط ٓ١ئٌٔ ٝمطخ لٛح
ثٛعبئً ػذح:
 رمذ ُ٠اٌذػُ اٌّبٌٚ ٟاٌغ١بعٌٍٕ ٟعبي اٌؾؼجٚ ٟدشوبد اٌّمبغؼخ اٌز٠ ٟإعغٙب ٠ٚمٛد٘ب اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف" ٟاٌذاخً" ٔٚؾش اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ
ثٛاعطخ اإلػالَ ٚاٌزذذس اٌؼٍٕ.ٟ
 اٌؼًّ ِغ اٌجّبػبد اٌؾؼج١خ اٌّزٕٛػخ اٌذاػّخ إللبِخ اٌؼذي ٚاٌمبئّخ ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذح ٚأٚسٚثب ٚإّٔ٠ب وبٔذ ٚرٌه ػٓ غش٠ك اٌزشو١ض
ػٍِ ٝغإ١ٌٚخ دىِٛبرٙب ػٓ رطج١ك اٌمبٔ ْٛاٌذ.ٌٟٚ
ِٛ اصٍخ ثٕبء ٚرؼض٠ض إٌّظّبد اٌّجزّؼ١خ اٌز ِٓ ٟؽأٔٙب أْ رذشن إٌُظُ اٌغ١بع١خ ٚاإلػالِ١خ ف ٟاٌجٍذاْ اٌز٠ ٟؼ١ؾ ْٛفٙ١ب ٌصبٌخ
اٌذمٛق اٌفٍغط١ٕ١خ.
 اعزخذاَ ٚصبئك فٍغط ٓ١ف ٟاٌزٛػ١خ ٚاٌزٛاصً ِغ دىِٛبد اٌجٍذاْ اٌز٠ ٟؼ١ؾ ْٛفٙ١بِٚ ،غ اٌجؼضبد ئٌ ٝاألُِ اٌّزذذح فٛ٠ٛ١ٔ ٟسن ٚجٕ١ف
ٚغ١شّ٘ب ،إلظٙبس أْ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٌ ٟٕ١ظ ُِ َّضال ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌذثٍِٛبع١خ اٌشإ٘خ ٚأْ دمٛلِٚ ُٙصبٌذ ُٙال ثذ ٚأْ رإخز فٟ
االػزجبس.
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ٚثبخزصبس ،ال ثذ ِٓ سفغ اٌصٛد اٌفٍغط - ٟٕ١ػبٌ١ب ٚػٍٔ ٝذ ٛاعزشار١ج ،ٟثبٌزؼبغف ٚاٌؼبغفخ  -و٠ ٟغّؼٗ اٌفٍغط ْٛ١ٕ١ا٢خش٠ٚ ْٚغزّذْٚ
ِٕٗ األًِ ٚسثبغخ اٌجأػ ِٓ ،أجً إٌأ ٞثبٌؼبٌُ ػٓ اٌزطّٕ١بد اٌفبسغخ ثالبِخ اٌذٌٚخ ٚرٛجٔ ٗٙ١ذ ٛرمذ ُ٠اٌذػُ اٌّجذٌٍ ٞذك ف ٟرمش٠ش اٌّص١ش
ٚاٌذش٠خ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌؼٛدح.

ناديا حجاب هي مديرة مشاركت في "الشبكت" شبكت الدراساث الفلسطينيت ،وهي كانبت عامود ،مؤلفت ،متكلمت دائمت ومعلقت إعالميت لدى
وسائل اإلعالم.

" شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيين
وحقهم في تقرير المصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية
للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الى" الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية"،
كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن "الشبكة" ،زوروا الموقع االلكتروني التاليwww.al shabaka.org :
او اتصلوا بنا على البريد االلكتروني التالي contact@al-shabaka.org:
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