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ُُ إٌمبؽبد اٌذائشح فٟ ٚعبئً اإلػالَ ثؾأْ اإلػالْ اٌّمجً " إٌؾٛح اٌّفزؼٍخ"رزجبً٘  عجزّجش /دٌٚخ فٍغط١ٕ١خ ِغزمٍخ فٟ أ٠ٍٛيػٓ ل١بَ اٌزٟ رَِغ

اٌزٟ ٌُ رؼذ " رذٍذ ٌؼ١ٍّخ اٌغالَ"ٚ" رمذَ ثب٘ش"إْ رص٠ٛش ٘زا اإلػالْ ػٍٝ أٔٗ . ٕبلذ٠ٓاٌذمبئك اٌصبسخخ ػٍٝ أسض اٌٛالغ ٚرذز٠شاد اٌّؼٍم١ٓ اٌ

ػٍٝ اعزّشاس إعشائ١ً فٟ دشِبْ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ دمٛلَُٙ، فٟ د١ٓ أٔٗ ٠ؼضص رأ١٠ذ اٌّجزّغ  لبئّخ ٚاٌذىِٛخ ا١ٕ١ّ١ٌخ اإلعشائ١ٍ١خ ٘ٛ ثّضبثخ رغزشٍ 

 .شق األٚعظدٌٚخ فصً ػٕصشٞ فٟ اٌؾٛجٛد اٌذٌٟٚ اٌضّٕٟ ٌ

 

ٓ فٟ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ساَ هللا، ٘زٖ اٌذٍّخ اٌشا١ِخ ١ًٌٕ االػزشاف ٟٚ٘ رمَٛ ػٍٝ أعبط لشاس ارخزرٗ ٠مٛد عالَ ف١بض، سئ١ظ اٌٛصساء اٌّؼ١ّ 

٠ٚٛوذ ٘زا اٌجشٔبِج ." ٓدً اٌذٌٚز١"اٌجشٔبِج األوضش ِشٚٔخ اٌّزّضً فٟ  ثزجِٕٟٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ اٌغجؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌّبضٟ ٠مضٟ 

فٟ اٌضفخ اٌغشث١خ ٚلطبع غضح ٚػبصّزٙب " دٌٚخ ِغزمٍخ"إلبِخ ػٓ طش٠ك ثأٔٗ ٠ّىٓ دً اٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، جٛ٘ش اٌصشاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ، 

ف ٔفغٙب ١ٌٚظ إٌٝ د٠بسُ٘ اٌّٛجٛدح فٟ إعشائ١" فٍغط١ٓ"ٚثّٛجت ٘زا اٌجشٔبِج، عٛف ٠ؼٛد اٌالجئْٛ إٌٝ دٌٚخ . اٌمذط اٌؾشل١خ أٔٙب ثً اٌزٟ رُؼشِّ

١ٍِْٛ فٍغط١ٕٟ ِٛاطٓ فٟ إعشائ١ً رذػٛ إٌٝ رذ٠ًٛ  2.1زٖ اٌّغأٌخ ٚال ٠ٍزفذ ٌٕذاءاد ٠زصذٜ ٌٙال " االعزمالي"غ١ش أْ ." دٌٚخ ا١ٌٙٛد"

 .اٌصشاع إٌٝ دشوخ ِٕب٘ضخ ٌٍفصً اٌؼٕصشٞ د١ش إُٔٙ ٠ُؼبٍِْٛ وّٛاط١ٕٓ ِٓ اٌذسجخ اٌضبٌضخ

 

ٌٍمٛاد  ٌٚىٓ ً٘ ع١ىْٛ االٔغذبة ثّضبثخ إػبدح ٔؾشٍ . ٘زا وٍٗ ثؼذ أغذبة اٌمٛاد اإلعشائ١ٍ١خ ِٓ اٌضفخ اٌغشث١خ ٚغضحِٚٓ اٌّفزشض أْ ٠ُٕفز 

فٟ ٚدغت وّب دذس إثبْ أٚعٍٛ؟ ِٚغ رٌه فال ٠ضاي اٌّؤ٠ذْٚ ٌٙزٖ االعزشار١ج١خ ٠ّذػْٛ ثأْ االعزمالي ع١ضّٓ رؼبًِ إعشائ١ً ِغ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ 

وؾؼت ٚادذ، ٚأٔٗ ٠ّىٓ دً اٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ طجمًب ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، ٚ٘ٛ ِب ع١ٍُجٟ اٌذذ األدٔٝ ِٓ اٌذمٛق اٌغ١بع١خ غضح ٚاٌضفخ اٌغشث١خ 

ٔمطخ رفز١ؼ ِزٕمٍخ؛  96دبجًضا ٚٔمطخ رفز١ؼ دائّخ ِٕزؾشح فٟ اٌضفخ اٌغشث١خ اٌّذزٍخ ٚ 375ٌٕٕٚغٝ أْ إلعشائ١ً . ٚاٌم١ِٛخ ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ

 .فٟ اٌّئخ ِٓ ِغبدخ اٌضفخ اٌغشث١خ 35لذ ضّذ أوضش ِٓ " اٌّمزصشح ػٍٝ ا١ٌٙٛد"اٌّغزؼّشاد اٌمبئّخ  ٌٕٚزجبً٘ أ٠ًضب ثأْ

 

فٟ اٌذصٛي ػٍٝ  ٌفٍغط١١ٕ١ٓا" ذكث" دزٝ 2662ػبَ إٌّؼمذ ثم١بدح سئ١ظ اٌٛصساء إعذبق ؽب١ِش فٟ ِؤرّش ِذس٠ذ " اٌصمٛس"ٌُ رمجً دىِٛخ 

ل١بدح  مذ عبسػذاٌزٟ ؽىٍٙب دضثب ١ِشرظ ٚاٌؼًّ ثم١بدح إعذبق ساث١ٓ ٚؽ١ّْٛ ث١ش٠ض، ف" اٌذّبئُ"غ١ش أٔٗ ِٚغ ِجٟء دىِٛخ . اعزمالي إداسٞ

ضً فٟ ّٚثبٌزٛل١غ ػٍٝ ارفبلبد أٚعٍٛ، اعزشادذ إعشائ١ً ِٓ اٌؼتء اٌضم١ً اٌّز. ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ إٌٝ ػمذ ِفبٚضبد عش٠خ فٟ إٌش٠ٚج

ِٓ ِٕظّخ اٌزذش٠ش  –ٞ ٚعشّ  –ٚلذ أزٙذ االٔزفبضخ األٌٚٝ ثمشاس سعّٟ . ١ًٔب فٟ اٌضفخ اٌغشث١خإداسح لطبع غضح ٚاٌّذْ اٌغجغ اٌّىزظخ عىب

 .ٚدْٚ ِٛافمخ اٌؾؼت اٌزٞ صػّذ إٌّظّخ ثأٔٙب رّضٍٗ" اٌذش٠خ ٚاالعزمالي"أ٘ذافٙب اٌٛط١ٕخ اٌّشد١ٍخ ٟٚ٘  أْ رذمكاٌفٍغط١ٕ١خ دْٚ 
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ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ " اٌذذ األدٔٝ ِٓ اٌذمٛق اٌّؾشٚػخ"٘زٖ ألٔٙب ٌُ رٍتِّ " االعزمالي"٠بَ فىشح ٌمذ سفضذ ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ٠َٛ ِٓ األ

أْ ٠مجً ٠جت ٚثؼجبسح أخشٜ، . دٌٚخ ثبالعُ فمظ٘ٛ ٙزٖ اٌذمٛق إْ اٌجذ٠ً اٌّمزشح ٌ. ٚألٔٙب رّضً طشًدب ِخبٌفًب ٌٍٕضبي اٌفٍغط١ٕٟ اٌغبػٟ ٌٍذش٠خ

ب ػٍٝ جضءٍ  ًِ ٠غ١ش ِٓ أسضُٙ ٚأْ ال ٠فىشٚا أثًذا فٟ اٌغ١بدح ػٍٝ دذٚدُ٘ أٚ ضجطٙب أٚ فٟ ادز١بطبرُٙ اٌّبئ١خ، ٚاألُ٘ ِٓ  اٌفٍغط١ٕ١ْٛ اعزمالاًل رب

فال ػجت، إًرا، فٟ أْ ٠مٛي سئ١ظ اٌٛصاسء . اٌّشرمت" إػالْ االعزمالي"فٙزا ِب ٠ّضٍٗ ارفبق أٚعٍٛ ٚ٘ٛ أ٠ًضب . رٌه وٍٗ، فٟ ػٛدح اٌالجئ١ٓ

 ."لذ ٠ٛافك ػٍٝ إلبِخ دٌٚخ فٍغط١ٕ١خ ِٓ خالي اٌّفبٚضبد"٘ٛ ثٛضٛح إٔٗ اإلعشائ١ٍٟ ث١ٕب١ِٓ ١ٔز١ٕب

 

فٟ اٌّئخ فمظ ِٓ ِغبدخ  57ٚاٌزٟ ِٕذذ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ  2657ال ٠َؼُذ ٘زا اإلػالْ ثأْ ٠زّبؽٝ ٚخطخ اٌزمغ١ُ اٌزٟ ٚضؼزٙب األُِ اٌّزذذح فٟ ػبَ 

فٟ  12فئٔٙب عٛف رؾغً ألً ِٓ " اٌّغزمٍخ"ِٚزٝ ِب أُػٍٕذ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ  .صٍضٟ ػذد اٌغىبْ رؼذادُ٘ وبْ ٠فٛق فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ١خ سغُ أْ

عٛف رزخٍص إعشائ١ً ِٓ اٌؼتء اٌٛالغ ػٍٝ وبٍ٘ٙب ٚاٌّزّضً " ٌٍذ١بح لبثٍخً  دٌٚخً "ثئٔؾبء ثبٔزٛعزبْ ٚرغ١ّزٗ ٚ. اٌّئخ ِٓ ِغبدخ فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ١خ

ٟٚ٘ أجضاء  –خ أوجش ػذد ِٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ ألً ػذد ِٓ لطغ األساضٟ اٌّجضأح ٚعٛف رذىُ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١. ١ٍِْٛ فٍغط١ٕٟ 5.3فٟ 

جبٔزٛعزبٔبد ٌ اٌمج١ٍْٛضػّبء اٌال ثذ ٚأْ ٠ىْٛ ٌزا  –ػؾشاد اٌجٍذاْ  ِٓ ثبػزشافٍ " اٌذٌٚخ"ٚعزذظٝ ٘زٖ ." دٌٚخ فٍغط١ٓ"٠ّىٓ أْ ٔغ١ّٙب 

 !جٕٛة إفش٠م١ب ع١ئخ اٌغّؼخ فٟ غب٠خ اٌذغذ

 

اٌزٞ وضش اٌذذ٠ش دٌٛٗ ٚاٌزغٕٟ ثٗ عٛف ٠ؼضص ثجغبطخ اٌذٚس ٔفغٗ اٌزٞ ٌؼجزٗ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ " االعزمالي"ثأْ  االفزشاضٌّشء إال ال ٠َغُغ ا

أٚي اٌّطبٌت اٌزٟ طٍُجذ ِٓ  افمذ وبْ ٘ز. ثّٛجت ارفبلبد أٚعٍٛ، ٚ٘ٛ ٚضغ اٌزذاث١ش اٌج١ٌٛغ١خ ٚاأل١ِٕخ ٌٕضع عالح فصبئً اٌّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ

ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، ٌُ . ٚفٟ ٚاؽٕطٓ اٌؼبَ اٌّبضٟ 1227ٚفٟ أٔبث١ٌٛظ ػبَ  1222ٚفٟ وبِت د٠ف١ذ ػبَ  2665فٍغط١١ٕ١ٓ فٟ أٚعٍٛ ػبَ اٌ

 .ض ػٍٝ إعشائ١ً ضّٓ إطبس اٌّفبٚضبد ٚاٌّطبٌت ٘زا أ٠خ اٌزضاِبد أٚ رؼٙذادرُفشَ 

 

٘ذف ِؾبثٗ ٚ٘ٛ  ٘زا فخ اٌّزّضٍخ فٟ االٔزفبضخ األٌٚٝ، فئْ إلػالْ االعزماليسِضد ارفبلبد أٚعٍٛ إٌٝ ٔٙب٠خ اٌّمبِٚخ اٌؾؼج١خ غ١ش اٌؼ١ٕ ِٚضٍّب

ٚ٘جِٛٙب ػٍٝ أعطٛي اٌذش٠خ  1226-1222إٔٙبء اٌذػُ اٌذٌٟٚ اٌّزٕبِٟ ٌٍمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٕز اٌؼذٚاْ اٌزٞ ؽٕزٗ إعشائ١ً ػٍٝ غضح فٟ ؽزبء 

ِٕخ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌذذ األدٔٝ ِٓ اٌذّب٠خ ٚاألِبْ فٟ ِجبثٙخ أٞ ٘جّبد  ال ٠شلٝ إٌٝ ِغزٜٛ اإلػالْ غ١ش أْ. ِب٠ٛ اٌّبضٟ/فٟ ؽٙش أ٠بس

فمجً رٛل١غ ارفبلبد أٚعٍٛ، ٌُ رغزخذَ إعشائ١ً ِطٍمًب وبًِ . ِٓ صّبس أٚعٍٛصّشحً ٌمذ وبْ اجز١بح غضح ٚدصبس٘ب . ٚفظبػبد إعشائ١ٍ١خ ِغزمج١ٍخ

ِٓ أجً ِٙبجّخ ِخ١ّبد اٌالجئ١ٓ فٟ ( أعٍذخ اٌذا٠ُ)ح ثىضبفخ ثبٌّؼبدْ اٌخبٍِخ ٚلٕبثً اٌفغفٛس ٚاألعٍذخ اٌّذؾٛ 29رشعبٔزٙب ِٓ طبئشاد اإلف 

، فمذ 1226أِب فٟ ػبَ . 2665-2627إثبْ االٔزفبضخ األٌٚٝ فٟ اٌفزشح  ٔذجُٙ فٍغط١ٕٟ 2,122ٌمذ لضٝ أوضش ِٓ . غضح ٚاٌضفخ اٌغشث١خ

ٚ٘زا اٌؼذد ال ٠ؾًّ . فٍغط١ٕٟ فٟ غضح ٚدذ٘ب 1,400 أوضش ِٓ لزٍذ ثٛدؾ١خجبٚصد إعشائ١ً ران اٌؼذد فٟ اجز١بدٙب اٌزٞ داَ صالصخ أعبث١غ د١ش 

ٚاٌزٞ ارغُ ثبإلغاللبد اإلعشائ١ٍ١خ ٚاٌٙجّبد اٌّزىشسح لجً اجز١بح  1229اٌضذب٠ب اٌز٠ٓ عمطٛا جشاء اٌذصبس اإلعشائ١ٍٟ اٌّغزّش ِٕز ػبَ 

 .غضح ٚثؼذٖ
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ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ." ٚطٓ ِغزمً"غشاة، ثبٔزٛعزبْ فٟ صٛة ا١ٌٕٟ، فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف، ٘ٛ اٌّشرمت ٌٍؾؼت اٌفٍغط" إػالْ االعزمالي"إْ ِب ٠مذِٗ 

ػٍٝ ػىظ إٌمبػ إٌّذبص  –إْ إٌمبػ إٌبلذ . ِٓ اٌجٍذاْ اٌصذ٠مخ، فئٔٗ لبصش ػٓ ِٕخ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌذش٠خ ٚاٌزذشس اٌىض١شأٔٗ ٠ذظٝ ثبػزشاف 

ٔظشح إٔغب١ٔخ ربس٠خ١خ ٚاٌّطٍٛة ٘ٛ . اٌّغبٌظ ٌٍٛلبئغ ٠ذ٠ٌٛٛجٟاألاٌؼشض  ِٓ خالي٠خ ٠زطٍت رّذ١ًصب فٟ ِٛاطٓ رؾ٠ٛٗ اٌزبس -أٚ اٌغٛغبئٟ 

ثذاًل ِٓ االػزشاف  –ٌٍمض١ز١ٓ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚا١ٌٙٛد٠خ، ٔظشحٌ ال رٕىش أثًذا دك اٌؾؼٛة، ٚرضّٓ اٌّغبٚاح اٌىبٍِخ، ٚرٍغٟ اٌفصً اٌؼٕصشٞ 

ب ػٍٝ عمٛط اٌفصً اٌ 27ثجبٔزٛعزبْ جذ٠ذ ثؼذ ِشٚس  ًِ  .ؼٕصشٞ فٟ جٕٛة إفش٠م١بػب

 

 

 

 

 . حيذر عيذ أستار مشارك لمادة االدب الخاص بفترة ما بعذ االستعمار وما بعذ الحذاثت في جامعت االقصىى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

، "شبكة السياسات الفلسطينية"، "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 

mailto:contact@al-shabaka.org

