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 إعادة اننظر في أشكال انمقاومت

 طاونت مسخديرة

  إعادة اننظر في أشكال انمقاومت

 ۱۰۲۲ ابريل/نيسان   

 

 نمحت عامت

ٚٔبلِ . فؼب١ٌخ أّىبي اٌّمبِٚخ اٌّقزٍفخ فٟ رؾم١ك رمو٠و اٌّص١و ٌٍْؼت اٌفٍَط١ٕٟ ف١ٙب ذرٕبٌَِٚزل٠وح  غبٌٚخا١ٌَبٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ ّجىخ ػملد 

، ٚكٚه ؽّالد اٌّمبغؼخ، ٚاٍزقلاَ عل٠لح ِٓ إٌعبي اٌّلٟٔأّىبالا  ، فٟ ٍٍٍَخ ِٓ االعزّبػبد،َِزْبهٚ اٌْجىخ ٌْإْٚ ا١ٌَبٍبد

ٚوبْ ِٓ ث١ٓ . فطػ ئػالْ اٌلٌٚخ ٚا٢صبه اٌّزورجخ ػٍٝ ،االٍزوار١غ١بد اٌمب١ٔٛٔخ، ِْٚىالد اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ، ٚفًْ اٌّفبٚظبد وبٍزوار١غ١خ

أٍبِخ ف١ًٍ، ُٛ، أ١ٌٔ لبٍُ، مْلخ، ػوٚة اٌؼبثل، ٔبك٠خ ؽغبة، فىزٛه ، ٍبَ ثؾٛه، هٔب ثووبد، ِبهٞ ٔياي اٌجطب٠ٕهللاأِغل ػطب: اٌّْبهو١ٓ

 .ِؼ١ٓ هثبٟٔ

 

 انهدفإيضاح 

 

رز١ؼ ئعواء رم١١ُ  فٍَط١ٕ١خ ٚاظؾخ اٌّؼبٌُٔٙبئ١خ  ِوؽٍخِٚب ٠ٕمصٕب ا١ٌَٛ ٘ٛ . ٌٚغب٠خ ِؾلكح ثؾٕىخئْ ِٓ اٌّّىٓ اٍزقلاَ ع١ّغ أّىبي اٌّمبِٚخ 

فاما وبْ اٌٙلف ٘ٛ اٌزأص١و فٟ اٌّفبٚظبد فٟ ١ٍبق ؽً اٌلٌٚز١ٓ، فاْ اٌؼ١ٍّخ ٍزٕطٛٞ ػٍٝ . ١ٍىْٛ األفعً ٚاألٔغغأّىبي اٌّمبِٚخ أٞ ّؼوفخ ٌ

 .با ِغّٛػخ أكٚاد ِقزٍفخ رّبِفأٗ ١ٍزطٍت ِغّٛػخ ِؼ١ٕخ ِٓ األكٚاد، أِب ئما وبْ اٌٙلف ٘ٛ ؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح، 

 

٘ٛ اٌٙلف اٌنٞ ٍؼذ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ  ٚأٌٚٙب. غبئفخ ِزٕٛػخ ِٓأ٘لافٗ ٠قزبه اٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ  غب٠بدؽبعخ ٌٕمبُ ػٍٕٟ ؽٛي  ٕ٘بٌه

ؽً اٌلٌٚز١ٓ لبئُ ػٍٝ ّٔٛمط  وبْ ٕ٘بنئما  ػّبٚاٌٙلف اٌضبٟٔ ٘ٛ اٌجؾش  .ئٌٝ ؽل ثؼ١لؽك اٌؼٛكح  ّبٌزؾم١مٗ ٚ٘ٛ ل١بَ كٌٚز١ٓ ػول١ز١ٓ ٠َمػ ِؼٙ

اٌزّض١ً اٌٛغٕٟ اٌفٍَط١ٕٟ فٟ ئٍوائ١ً فٟ ظوة ِٓ  ٠ٕصٙو ثّٛعجٙباٌضبٌش ٘ٛ اٌلفبع ػٓ كٌٚخ صٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ٚاٌٙلف . ؾك اٌؼٛكحث ٠َّؼ

أْ ٠َبٚٞ  أهاكاٌم١ِٛخ ئما ِب  ٠َّٛ ػٍٝٚاٌٙلف اٌواثغ ٘ٛ اٌلفبع ػٓ ّٔٛمط اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح اٌنٞ ال ثل أْ . اٌزْبهن ث١ٓ اٌفئبد اٌّقزٍفخظوٚة 

ث١ٓ غبٌج١خ  ٚعلأٟرمبهة  ِب ئما وبْ ٕ٘بنٚاٌَإاي اٌّطوٚػ ٘ٛ . األٚي ػلاٍزطج١ك ٌ لبثًاأل٘لاف  ٚاؽل ِٓ ٘نٖٚوً . كث١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚا١ٌٙٛ

 .اٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚعٙخِٓ افز١به ٠ؼزملْٚ أٔٗ ٠ّىٓ رّى١ُٕٙ ٚال ١ٍّب ئما وبٔٛا  –اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ ّزٝ أٔؾبء اٌؼبٌُ ؽٛي ٘نٖ األ٘لاف 

 

 وانقيىد في إطار انمقاطعت وسحب االسخثماراث وفرض انعقىباث اإلمكاناث

 

 و١ٍٍٛخِٓ إٌظو ئ١ٌٙب  ، ٌٚىٓ ثلالا فٟ اٌٛلذ اٌوا٘ٓ أْ اٌّمبغؼخ ٍٚؾت االٍزضّبهاد ٚفوض اٌؼمٛثبد ٟ٘ اٌق١به اٌٛؽ١ل اٌّزبػ٠جلٚ  وجهت نظر
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، ثؾل مارٗ أصجؾذ فلِخ أعٕلح اٌّمبغؼخ ٟ٘ اٌٙلففٌٍىض١و ِٓ إٌبً؛  ٔٙب٠خ اٌّطبفٌزؼجئخ إٌبً ٚؽْلُ٘ ٔؾٛ ٘لف ٚاظؼ، غلد اٌّمبغؼخ 

ُِعًٍِّ ١ٍورل َِزمجالا   . ػٍٝ صبؽجٗٚ٘ٛ ِفَٙٛ 

 

رًّْ  اعلا صالصخ أ٘لاف ٚاظؾخ  5002ٔلاء اٌّمبغؼخ ٍٚؾت االٍزضّبهاد ٚفوض اٌؼمٛثبد اٌصبكه فٟ  أجضمذ ػِٓٚغ مٌه  مغايرةوجهت نظر 

.فٟ ظً االؽزالي أٚ كافً ئٍوائ١ً أٚ فٟ اٌْزبد ٚ٘نٖ األ٘لاف ٟ٘ اٌؾو٠خ ٚاٌَّبٚاح ٚؽك اٌؼٛكح ٍٛاءا  وبفخ ّوائؼ اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ
1
ٚثنٌه،  

َُّٕصت ػٍٝملَ ٔلاء اٌّمبغؼخ رؼو٠فا ٠ ِٚٓ ثؼط . ؽً اٌلٌٚز١ٓٚؽً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح  اٌّفبظٍخ ث١ٓ ب ٌٕٙب٠ٍخ رقوط ػٓ ٔطبق إٌمبُ اٌؼم١ُ اٌ

ُ٘ ؽ١ٓ ال ٠ؼٛك إٌبً ٠ؼوفْٛ ثبٌزؾل٠ل ِب  ِؾلكح ب ٔؾٛ ٔٙب٠خا ٚاظؾا َِبها  رٛفوٍزوار١غ١خ ألٔٙب وبإٌٛاؽٟ، رفٛق أ١ّ٘خ األ٘لاف اٌّمبغؼخ 

وً  زفبص١ًث إٌّعّْٛفّىو ٘إالء  ِٕظّخ ٚٔمبثخ ٚعّبػخ ئٌٝ ٔلاء اٌّمبغؼخ، ٍٛاءا  070ٚػالٚح ػٍٝ مٌه، أعّذ أوضو ِٓ  .ألعٍٗ ِٕبظٍْٛ

 .ٔلاء اٌّمبغؼخ ال ٠غوٞ ثزٍه اٌطو٠مخ" ر٠َٛك"أْ  كٚاػٟ اإلؽجبغِٚٓ  .أَ ٌُ ٠فىوٚا ّٟء

 

ال ٠ىبك ٠ىْٛ ٕ٘بن فٍَط١ٕٟ ال ٠ٛك االٔعّبَ ئ١ٌٙب، ؽزٝ أوضو  ِصبغخ ثؾ١شئّىب١ٌخ ِؾزٍّخ ٟٚ٘ أْ األ٘لاف اٌضالصخ  ٕ٘بن وجهت نظر

ثبٌّٛلؼ١ٓ ػٍٝ  ِورجػٕٚ٘بن رؾٍل آفو . ٔٙب٠خا ٌٍّطبف، فأٙب رّضً ِجبكب أوضو ِٕٙب ٚكلزٗ ص١بغزٙب صؾخٓ ِوغُ ثبٌٌنا، . باٌّفعٛؽ١ٓ ١ٍب١ٍا 

ٌنا، فاْ ثؤبِظ " ٍْٛ أَ ال؟؟ ً٘ ٠ؼملْٚ أزقبثبد؟ ً٘ ُ٘ ِّضِّ ا ِغزّؼه اٌّلٟٔ؟ و١ف ٠ؼًَِّٓ ٘ٛ رؾل٠لا "ِزؼّك  ثبؽش ٠َأئلاء اٌّمبغؼخ، فمل 

 .رغل٠لِٓ ٔٛع ِب أٚ ئٌٝ  "رول١خٍ "اٌّمبغؼخ ثؾبعخ ئٌٝ 

 

ٚثؼجبهح أفوٜ، . ٓ ِمبهثخ ؽمٛل١خٟ٘ ػجبهح ػ 5002ئْ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ أْ ٔلهن ثأْ ٚص١مخ ػبَ : اٌزٛظ١ؼ ظوٚهٞ ٕ٘ب مغايرةوجهت نظر 

ا ئْ اٌّمبغؼخ و١ٍٍٛخ أٚ اٍزوار١غ١خ ٟ٘ ِا  ِؼ١ٕخ ١ٌَذ لصلا . ب ِؼ١ٕخ ثٕٙب٠خ اٌّطبفثبٌؾً، ٚئّٔب ثبٌلػٛح ٚاألٍب١ٌت ٚاالٍزوار١غ١بد، ٌُٚ رىٓ ٠ٛ

ثؼط ِٕن مٌه اٌؾ١ٓ اٌزٟ أْٔأ٘ب وّب ئْ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ أْ ٔؼٟ ئِىبٔبد اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍّمبغؼخ ٍٚؾت االٍزضّبهاد ٚفوض اٌؼمٛثبد 

ٌُ ١٘ىً اٌٍغٕخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍّمبغؼخ ٚٚظ١فزٙب  ئْ.  ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ١ٌَٚذ ثل٠الا  اٌّٛلؼ١ٓ ػٍٝ ٔلاء اٌّمبغؼخ ٚمٌه ثٛصفٙب آ١ٌخ ّؼج١خ

ِا ٚظٛؽا ٠زعؾب  أظو ػّو ] ٠ٛفو آ١ٌخ ّؼج١خ؟ ب ٚفبػالا  ك٠ّمواغ١ا فًٙ ثٍٛؼٙب أْ رصجؼ ١٘ىالا . ب ثؼل ٚال ؽزٝ ثبٌَٕجخ ألٌٚئه إٌّقوغ١ٓ ف١ٙبب رب

 [ اٌّمبغؼخ ٍٚؾت االٍزضّبهاد ٚفوض اٌؼمٛثبد ،اٌجوغٛصٟ 

 

 .اٌّمبغؼخ ٌلهعخ إٔٔب ٌُ ٔووي ثؾك ػٍٝ و١ف١خ اٌٛصٛي اٌفؼٍٟ ئٌٝ ٔٙب٠خ اٌّطبف رٍه ػٍٝثْلح  ِٕىج١ٓ غلٚٔبؽٛي ِب ئما اٌَإاي ٕ٘ب  وجهت نظر

 

٠ؾزبط ئٌٝ فطٛغ ؽّواء  ػٍٝ األهض ِْزذ فْؼت  . ئما وبٔذ أ٘لاف اٌّمبغؼخ روٍٟ اٌّجبكب ٌؾووخ ٚغ١ٕخ، فنٌه أِو ع١ل مغايرةوجهت نظر 

غ١و أْ وً ٘لف ِٓ ٘نٖ األ٘لاف اٌضالصخ لل ٠ؾزبط  .٠ٛاصًأْ  ٌٗ ٠ٕجغٟاٌّمبِٚخ ِٚزٝ  ٠ٕجغٟ أْ ٠زٛلف ػٓو١ٍٍٛخ ٌّؼوفخ ِزٝ  ًِٓ ٘نا اٌمج١

رؼجئخ اٌالعئ١ٓ ٚؽْلُ٘ غو٠مخ فمل ٠ىْٛ ئٔٙبء االؽزالي أؽل اٌَّبهاد ماد ٍٚبئً اٌّمبِٚخ اٌّزؼلكح، ٌٚىٓ . ئٌٝ ِغّٛػخ أكٚاد ِقزٍفخ ٌٍّمبِٚخ

اٍزوار١غ١خ ػبِخ ٌٍّمبِٚخ رصٍؼ  أْ ٠ّزٍىٛافٟ فزواد ِقزٍفخ ِٓ ربه٠قُٙ ٌمل ؽبٚي اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ِواد ِٚواد . ب َِبه ِقزٍف و١ٍابٟ٘ هثّ

                                                 
 http://www.bdsmovement.net/?q=node/52، أظو 5002ٌالغالع ػٍٝ إٌص اٌىبًِ ٚلبئّخ ثأٍّبء اٌّٛلؼ١ٓ ػٍٝ ٔلاء ػبَ  1 

http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/civil-society/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%25D
http://www.bdsmovement.net/?q=node/52
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ثغٙٛك وبف١خ الٍزلاِزٗ، ٍٛاء وبٔذ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ أَ  ٌُ ٠ؾع ِٓ أّىبي اٌّمبِٚخًٍ ثبٌٕغبػ ألْ أ٠اب ٌٚىٓ مٌه ٌُ ٠زى. ٌأل٘لاف اٌضالصخ ع١ّؼٙب

 .نٌهواٌّفبٚظبد اٌَّزقلِخ وْىً ِٓ أّىبي اٌّمبِٚخ، ئْ أِىٓ ر١َّزٙب 

 

فٟ ربه٠ـ االٍزؼّبه،  رأٍِذٚئما ِب . ، ٌمل ظً إٌغبػ األوجو ٌٍّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ ِو اٌزبه٠ـ اٌفٍَط١ٕٟ ٠زّضً فٟ ػلَ اٌقَبهحِٚٓ ٔبؽ١خ

 .وج١وأزصبه  وٜ ثأٔٗفَز

 

ؽزٝ ٚئْ  - أ١ّ٘خ لصٜٛرؾظٝ ثفاْ اٌملهح ػٍٝ رْى١ً عجٙخ ِٛؽلح وبٔزٛٔبد صغ١وح،  رم١َُّٙ ئٌٝٚثبٌٕظو ئٌٝ ِلٜ رْزذ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ أٚ 

 . ٔٙب٠بد اٌّطبففٟ اٌؾل٠ش ػٓ  ػلَ اٌزٛهغِجبكب ث١َطخ ِْٚزووخ ٚرمٍُّل وبٔذ رٍه اٌغجٙخ اٌّٛؽلح رمزعٟ 

 

 انقانىنيت انمقاومتفعانيت 

ٍٚؾت اٌّمبغؼخ عٙٛك ٚاٌزٟ رْجٗ " اٌّمبِٚخ اٌمب١ٔٛٔخ"رْبهن ثؼط اٌغّبػبد اٌفٍَط١ٕ١خ ِضً صٕلٚق اٌلػُ اٌمبٟٔٛٔ ٌفٍَط١ٓ فٟ عٙٛك 

إٌٛع ِٓ ثٍٛغ ٘نا  ٠ّٚىٓ اٌمٛي ئْ. عٙٛك اٌلػٛح ٚإٌّبصوح األٍٚغ فٟاٍزقلاِٙب وغيء  ٠زَٕٝأٔٗ  االٍزضّبهاد ٚفوض اٌؼمٛثبد ِٓ ؽ١ش

 -ِمبهٔخ ثغٙٛك اٌّمبغؼخ ألٔه ال رزؾلس ػٓ اٌّمبغؼخ ٚئّٔب ػٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ١ٍٚبكح اٌمبْٔٛ  ّو٠ؾخ أٍٚغ ِٓ اٌغّٙٛهاٌّمبِٚخ أْ ٠صً ئٌٝ 

ٌؾوة، فاْ اٌَّزٛغٕبد أٚ ظُ اٌملً أٚ اٌالعئ١ٓ أٚ عوائُ افَٛاءا وبْ اٌّٛظٛع ِٛظٛع . ٌلٜ اٌغّٙٛه اٌلٌٟٚ وضٟٚ٘ ر١َّبد رٍمٝ لجٛالا أو

 .خِزبؽ خلعبئ١ ٚال٠خوً  أِبَاإلٍوائ١ٍ١خ ثفؼب١ٌخ ػٍٝ اٌصؼ١ل اٌلٌٟٚ ٌٍطؼٓ فٟ االٔزٙبوبد ثصٛهح ٔٙبئ١خ ٚ اٌفىوح ٟ٘ اٍزقلاَ اٌمبْٔٛ

 

ا ؽ١بي اٌزياِبد األغواف اٌضبٌضخ 5002ٌمل وبْ اٌوأٞ االٍزْبهٞ اٌنٞ أصلهرٗ ِؾىّخ اٌؼلي اٌل١ٌٚخ فٟ ػبَ  ب علا فوصخ  ، ٚوبٔذ ٘نٖٚاظؾا

فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، ُهفؼذ لع١خ رَزٕل ئٌٝ هأٞ اٌّؾىّخ . ئٍوائ١ً ئىاءاٌّغزّغ اٌلٌٟٚ  ٠صٕؼٗئٌٝ ِب ئما ِب ٔظؤب  ٟوج١وح ٌٍؼًّ اٌمبٔٛٔ

اٍوائ١ً، ثّب فٟ مٌه رعبػف ػلك رواف١ص رصل٠و ً ػاللزٙب ثِغّاالٍزْبهٞ ظل ؽىِٛخ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ٌٍطؼٓ فٟ ئعواءاد ِؾلكح ٚفٟ 

ب وبِالا ٌغ١ّغ رواف١ص  ئلبِخثؼل ٚ .5002ِٕن ػبَ أهثغ ِواد ئٍوائ١ً اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ئٌٝ  ٍِٓؾخ األٍ اٌمع١خ، أعود اٌؾىِٛخ اٍزؼواظا

وبفخ  فٟ٘نا ٠ّىٓ رىواهٖ ِضبي اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ٚ .ػمٛثبد عيئ١خ ػٍٝ اٌمطغ اٌلافٍخ فٟ رى٠ٛٓ ثؼط األٍٍؾخ ٚفوظذرصل٠و األٍٍؾخ، 

 .ػب١ٌّخلعبئ١خ ٛال٠خ ٌ مخطجِّ ُِ  اٌجٍلاْ رىْٛب ألٔٗ ال ٠مزعٟ أْ اٌٛال٠بد اٌمعبئ١خ رمو٠جا 

 

 ؟انمقاومت انمسهحت ماحجهم 

مّ  يهوّ  وجهت نظر اٌّفبٚظبد فٟ ؽ١ٓ فجزذ  اىك٘ودب اٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ ربه٠ق١اب ػٍٝ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ اٌّمزؤخ ثبٌّفبٚظبد، ٚلل ِّ

ئما وبٔذ اإلعبثخ ثال، فّب ٟ٘ ا٢صبه ٚفًٙ ِبرذ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ئمْ؟ ً٘ ِب ىاي ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب وق١به لبثً ٌٍزطج١ك، . اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ

ٚ٘نا ٠مٛك ئٌٝ أٍئٍخ أفوٜ، ِٕٙب  ن اٌغّبػبد اٌزٟ ال ىاٌذ رإِٓ ثأْ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ٟ٘ اٌَج١ً اٌٛؽ١ل؟رُْوِ  ٌه أْ ٚو١فاٌّزورجخ ػٍٝ مٌه؟ 

بػِ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ثبٌّمبِٚخ اٌمب١ٔٛٔخ،  ّجهو١ف ٠ّىٓ : ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ّا ٠لٚه ؽٛي رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ؟ ٚهغُ أْ إٌعبي اٌفٍَط١ٕٟ  ثأْ ٍ

ّٓ ثطو٠مخ رٕزٙه اٌمبْٔٛ  اٌم١بَ ثٙباالؽزالي، فال ٠ّىٓ  اٌواىؽخ رؾذٌٍْؼٛة اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ؽك   .٘غّبد رزؼّل اٍزٙلاف اٌّل١١ٔٓ اٌلٌٟٚ، وْ
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ؽووخ اٌغٙبك اإلٍالِٟ فٟ غيح ٚثؼط اٌغّبػبد وأؽل اٌق١بهاد ػلا عّبػبد وض١وح رإِٓ فٟ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ  ل ٕ٘بنؼُ ٌُ رَ ٚػٍٝ أ٠خ ؽبي، 

أْ ٌزجٕٟ اٍزوار١غ١خ ِٕظّخ اٌزؾو٠و، ٟٚ٘  ارغٙذأِب ؽووخ اٌّمبِٚخ اإلٍال١ِخ، ؽّبً، فمل . إٌّْمخ ػٓ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ ٌجٕبْ

ب ػٍٝ  دأُعجو ث١ل أٔٙب –اٌَالػ  أْ رعغَِزؼلح ٌٍزفبٚض ٌٚىٓ كْٚ رمٛي ئٔٙب   .ِٛلفٙب ٘نا رؼل٠ًا٢ْ أ٠عا

 

ا٠اٌٍَّؼ ٌُ ٠ىٓ لػ اٍزوار١غ١خ عبكح، ٌٚٓ  اٌىفبػلل ٠مٛي لبئً ئْ  مغايرةوجهت نظر  ٕ  ااٌٙغّبد  ٚال رؼلٚ. ىْٛ ونٌه أثلا ُّ األهثؼ١ٓ  ذ ئثبٌْزٟ 

ؽّبً فٟ اٌٛلذ اٌؾبظو أٚ فصبئً ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ  فٟ ؽبٌخٍٚٛاء ." ٙابِٛعّ "أٚ اٌق١َّٓ ٍٕخ اٌّبظ١خ أوضو ِٓ وٛٔٙب ػٕفاب 

و١ف ٌٕب : ٚاٌَإاي اٌّطوٚػ ٘ٛ. ثؾل مارٙب وبٍِخلػ اٍزوار١غ١خ ، فاْ اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ٌُ رىٓ ِٓ اٌموْ اٌّبظٟ ػملٞ اٌَجؼ١ٕ١بد ٚاٌضّب١ٕ١ٔبد

ئْ وبفخ  ؽ١ش، غبئجْٛاٌٍَّؾخ أَ غ١و٘ب؟ فُٙ  ُِْٔون اٌفصبئً اٌزم١ٍل٠خ اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ أٞ ثؤبِظ ٌٍّمبِٚخ ٍٛاءا أْ 

ؼ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رغ١١و َِزلاَ كْٚ ٚثبٌٕظو ئٌٝ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ، فّٓ غ١و اٌّوع. اٌفصبئً ا١ٌَب١ٍخ ثّب ف١ٙب ؽووخ فزؼ لل اوزفذ ٚاٍزواؽذ

ئْ ِٓ اٌعوٚهٞ أْ . ئٌٝ أْ ث١ؼذ ٌمبء ػ١ٍّخ أٍٍٚٛ اٌملهح اٌزٕظ١ّ١خ ٠زؾٍْٛ ثزٍهْ ٌٛفٍَط١ٕ١ٌٚمل وبْ ا .ٚعٛك للهاد ِٕظّخ ػٍٝ أهض اٌٛالغ

 .ٔٙبأٚ ِٓ كٚ اٌزٟ أفوىرٙب أٍٍٚٛ رٍهاٌزٕظ١ُ ػٍٝ اٌّلٜ اٌجؼ١ل ِغ اٌفصبئً اٌزم١ٍل٠خ أٚ  ٍُجًٔووي ػٍٝ 

 

 هم انمفاوضاث شكم من أشكال انمقاومت؟

ثلٌٚخ فٍَط١ٕ١خ صُ اٌزٛعٗ ثنٌه ئٌٝ  ػٍٝ االػزواف اٌجٍلاْ ٌؾشاٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ  رؾونً٘ اٌّفبٚظبد ٟ٘ اٌق١به اٌٛؽ١ل اٌّزبػ؟ ِٚبما ػٓ 

ٌُ رُجني أ٠خ ٚ. اٌؾم١مخ ٟ٘ أْ اٍزوار١غ١خ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌُ رُٕبلِ ثطو٠مخ عبكح ٚال ؽزٝ كافً األهاظٟ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخاألُِ اٌّزؾلح؟ 

 أِب ِّضٍٛ. زؼجئخ إٌبً ٚؽْلُ٘ ٌقلِخ أعٕلح اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خٌ ِؾبٌٚخٍ فٟ ٌٚٛ عٙٛك ٌٍؼًّ ػٍٝ أٞ َِزٜٛ آفو غ١و اٌَّزٜٛ اٌلثٍِٛبٍٟ 

ٚ٘نا ٠ج١ٓ . فٟ كػُ فطخ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ فال ٠ؾصٍْٛ ػٍٝ ئعبثبدٌَّبػلح ا٠زَٕٝ ٌُٙ ِؼوفخ و١ف ْ فٟ ٛبِٓ اٌؼبٌّٟ اٌواغجؽووخ اٌزع

 .ِلٜ اثزؼبك اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ػٓ اٌْؼت ٚؽووخ اٌزعبِٓ

 

فؼٍٝ . ٌألفعً ٌٚٓ ٠ىْٛ اٌزغ١و –ا عنه٠اب ٍززغ١و رغ١وا  اػزوفذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح أٚ األُِ اٌّزؾلح ثٙنٖ اٌلٌٚخ، فاْ أّىبي اٌّمبِٚخ اٌّزبؽخئما أِب 

(. ٕبرٛاٌ)ربثؼخ ٌؾٍف ّّبي األغٍَٟ  ئ١ً أٚ لٛح  ٌٍٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِلهثْٛ فٟ األهكْ ٚئٍوا ٍج١ً اٌّضبي، لل ٠ؾً ِؾً اٌغٕٛك اإلٍوائ١١ٍ١ٓ عٕٛك  

 .اٌّقزٍفخ ٚأٞ ٔمبُ ألّىبي اٌّمبِٚخ ٠ٕجغٟ أْ ٠أفن فٟ االػزجبه ٘نٖ ا١ٌَٕبه٠ٛ٘بد

 

َؼٝ ئٌٝ فٍك ؽمبئك ِؼبوَخ ٠غل٠لح ا١ٌٍجوا١ٌخ اٌأعٕلح  ٚ٘ٛ َظوة ِٓ [َٔجخ ئٌٝ ٍالَ ف١بض] "اٌف١بظ١خ" إٌبً ١َّ٠ٗ ِبوّب ئْ ٕ٘بن ّٔٛمط 

ٍّفبٚظبد اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ رزجؼٙب ِٕظّخ اٌزؾو٠و ٔز١غخا ٌٚ٘نا ١ٌٌ ثبٌعوٚهح . 5000ٍجزّجو /قطػ إللبِخ كٌٚخ فٟ أ٠ٍٛي٠ػٍٝ أهض اٌٛالغ ٚ

، ثّب فٟ مٌه ثٕبء ح ٘نااٌغل٠ل خا١ٌٍجوا١ٌ ّٔٛمطؽبعخ إلِؼبْ إٌظو فٟ  ٚصّخ. ٔٛع ِقزٍف ِٓ اٌّفبٚظبد ٚئّٔب ٟ٘اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ، /اٌفٍَط١ٕ١خ

 .ِل٠ٕخ هٚاثٟ اٌغل٠لح
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 انخمثيم وانعداوانخفخيج  مقاومت

 

اٌؼلك ػٍٝ اٌصؼ١ل٠ٓ ا١ٌَبٍٟ ب١ِخ ٌؼ١ٍّخ رفز١ذ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌفٍَط١ٕٟ ٚر١ِّٙ اٌمٛاػل اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّزٕ ٔزصلٜأْ ئْ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ 

فٟ األهكْ ٌٚجٕبْ ِٓ ٠مٛي ئٔٗ ٠فعً اٌجمبء ِٓ اٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٕٙبن . رزؼبًِ اٌغب١ٌبد اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّقزٍفخ ِغ لعب٠ب ِقزٍفخ .ٚاٌغغوافٟ

ٓ  ٌٗ اٌؼٛكح ئٌٝ اٌجٍلح اٌزٟ ؽ١ش ٘ٛ ئْ ٌُ ٠ أِب فٟ اٌعفخ . ثؾك اٌؼٛكحال رزؼٍك اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ٚاٌزٟ  حٓ ٠َوك اٌّْبوً اٌىض١وُٕٙ ِِٕٙب، ِٚ أرٝزَ

د ٌمل أك. ٚفٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح، رمٛي اٌغب١ٌبد اٌفٍَط١ٕ١خ ئٔٙب رو٠ل رؾل٠ل لعب٠ب٘ب اٌقبصخ ثٙب. صبٌؼ فبصخاٌغوث١خ ٚغيح، فمل أٚعلد أٍٍٚٛ ِ

 .ٌٚنا فاْ اٌزؾلٞ اٌمبئُ ٠زّضً فٟ ئؽ١بء اٌغَُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٍزؼبكح أ١ّ٘زٗ. أٍٍٚٛ ئٌٝ رفَـ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ

 

 0912أّىبي اٌّمبِٚخ أْ ٕٔظو ئٌٝ اٌّوؽٍخ االٔزمب١ٌخ اٌزٟ ٔؼ١ْٙب ِمبهٔخا ثؾبي اٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ فٟ ػبَ  ٔفىو ف٠ٟغله ثٕب ٚٔؾٓ  وجهت نظر

وبٔذ َِإٌٚخ ئٌٝ ؽل وج١و ػٓ ا١ٙٔبه اٌزٟ ؼو٠مخ اٌّمل١ٍخ اٌؼبئالد ٚثش ف١ٙب اٌٍبٔل عّبي ػجل إٌبصو ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ األص١ٍخ  ػٕلِب

. اٌؼوث١خ فجؼل مٌه اٌؾ١ٓ، أفن ّىً عل٠ل ِٓ أّىبي اٌّمبِٚخ ٠ٍزف ؽٛي اٌىفبػ اٌٍَّؼ ٚاٌم١ِٛخ. 0921 ثؾٍٛي ػبَاٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ 

اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ  ِٓ فاليثؼعٙب  ُؽ١ِّلد، ثؼل أْ رزٙبٜٚ أّىبي اٌم١بكح اٌمل٠ّخأفند ّٔٛمط ِمبِٚخ ِقزٍف ؽ١ش صٛة ً٘ ٔؾٓ ِزغْٙٛ 

 ؟ اٌَبؽخِىبْ ٌٙب ػٍٝ  صّخِب رّضٍٗ؟ ً٘ ئىاء غ١و ِزأولح  أفوٜؽ١ٓ غلد 

 

ٌٚىٓ ً٘ ٠ّىٓ اٌزقٍٟ ػٓ اٌفصبئً ا١ٌَب١ٍخ اٌزم١ٍل٠خ؟ رُظٙو أزقبثبد ِغٌٍ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ث١وى٠ذ، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي،  مغايرةوجهت نظر 

ب فٟ ِق١ّبد اٌالعئ١ٓ فٟ ٌجٕبْ ٚاألهكْ. ؽّبً ٚفزؼ ٚؽزٝ اٌغجٙخ اٌْؼج١خ -٘نٖ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ  هٍٛؿ  وجوٌٜٚؼً . ٚ٘نٖ ٟ٘ اٌؾبي أ٠عا

مبِخ اٌّق١ّبد ثؼط١خ ٌزؾو٠و فٍَط١ٓ ِٛعٛكح فٟ لٛاػل اٌغجٙخ اٌْؼج ُّ ١ٌَذ  فأٙباألؽياة ١ِزخ ١ٍب١ٍاب  هثّب رىْٛ ٘نٖٚفٟ ؽ١ٓ . فٟ ٌجٕبْ اٌ

 .١ِزخ ثبٌىبًِ ٚ٘نا أِو ال ٠ّىٓ رغبٍ٘ٗ ػٍٝ اٌصؼ١ل اٌّؾٍٟ

 

 ثّضبثخ اٌمٛي ٛفٙاٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ،  ِٓ ثلالا وّب ػٙلٔبٖ ربه٠ق١ب،  "ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ" اٍٍُزقلاَ ا١ٌَٛ الل١ّخ   رٛعلال رياي  وجهت نظر

فٙٛ رمو٠جاب وّب ٌٛ أفنٔب أ٘لاف ٔلاء  .األعٕلح ٟ٘ؽمٛق اٌالعئ١ٓ ظّبْ ئٔٙبء االؽزالي، ِٕٚؼ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ ئٍوائ١ً ؽمٛلاب ِزَب٠ٚخ، ٚ ثأْ

١٘ئخ  كْٚ ٚعٛكلٌٚخ اٌؽبكٞ ٔؾٛ ئلبِخ األزؾون اٌٟ ِٛاعٙخ ٚف. ػٓ رٍه األ٘لافٌزؼج١و ٌٍؾىُ ِٓ أعً ا ١ٍب١ٍخ اٌّمبغؼخ اٌضالس ٚأٚعلٔب ث١ُٕخ

اٌَّزمج١ٍخ، ٚئّٔب  إٌبظّخِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ال ٠ؼٕٟ اٌمٛي ئٔٙب لل رىْٛ ا١ٌٙئخ  اٌؾل٠ش ػٓفاْ ِٚٛاى٠ٓ فٟ إٌظبَ، ثال ظٛاثػ ؽبوّخ ٚ

ب ال رٍّه ١٘ئخ ؽبوّخ ِٕبٍجخاٌمبئّخ ا١ٌَٛ ؽزٝ ٚئْ واٌْوػ١خ اٌٛؽ١لح  اٌغٙخٟ٘   .بٔذ أ٠عا

 

ِغٌٍ رْو٠ؼٟ  ف١ٌٍ ٕ٘بن. ٌفٍَط١ٕٟ فٟ ػ١ٍّخ رمو٠و َِزمجٍِْٗبهوخ اٌْؼت ا الٔؼلاَأْ رزصلٜ فٟ أؽل أّىبٌٙب  ٍّمبِٚخٌٚفٟ اٌٛالغ، ٠ٕجغٟ 

ئْ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثؾبعخ ئٌٝ ١٘ئخ ؽبوّخ . ألٞ صٛهح ِٓ صٛه اٌزّض١ً اٌْؼجٟ ٚ٘نا فؼالا غ١بة   –فٍَط١ٕٟ فبػً ٚال ِغٌٍ ٚغٕٟ فٍَط١ٕٟ 

 . ٌّٕبلْخ اٍزوار١غ١بد اٌّمبِٚخ ٚأكٚارٙب ٚأّىبٌٙب
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أ١ٌٌ ؽو٠ّاب . ب ال ٠زجؼٙبٟ٘ أْ اٌٍَطخ اٌٛغ١ٕخ رمٛك ّؼجا ٚ ػٍٝ اإلغالقِجبّوح  رُٕبلٌُِ م١مخ ٚاظؾخ ٚظٛػ اٌٌّْ صّخ ؽ مغايرةوجهت نظر 

ب؟ثبٌفٍَط١ٕ١ ُ٘ فٟ غو٠مُٙ  –أَ ً٘ ٠ٕجغٟ ٌُٙ االٍزّواه ثجَبغخ ٚوأْ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ غ١و ِٛعٛكح  ١ٓ أْ ٠مبِٚٛا اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ أ٠عا

ب ٌٍْؼٛة اٌّغوكح ِٓ ؽمٛلٙب، ٚ٘ٛ ِغ مٌه ِضبي ٌٍفًْ  ألثوىبي ِؾىّخ اٌؼلي اٌل١ٌٚخ ٘ٛ ِض لواهٚٔؾٓ فٟ غو٠مٕب؟ ئْ  ّا اٌمواهاد اٌصبكهح كػ

ب ألٔٗ افزمو ئٌٝ اٌّزبثؼخ اٌّلٚٞ ٌٚضٕٟ اٌىض١و ِٓ ٌضٕٟ اٌغٙٛك اٌمب١ٔٛٔخ اٌّجنٌٚخ ٌّزبثؼخ لواه اٌّؾىّخ  ثً ئْ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍّذ ثِغل. أ٠عا

 [اٌؼلاٌخ اٌّإعٍخ ،أظو عّبي عّؼخ. ]اٌّجبكهاد اٌمب١ٔٛٔخ األفوٜ ِضً رمو٠و غٌٛلٍزْٛ أٚ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ

 

ا  ٠ُضبهٕٚ٘ب  أْ ٠ؼٍٕٛ٘ب صواؽخا ثأْ ٘نٖ اٌم١بكح فٟ ِوؽٍخ ِب،  ،َٛف ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌفٍَط١١ٕ١ٓف .اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ رؾلٞ ؽٛي و١ف١خٍإاي ُِٙ علا

ا ِٓ  اإلثؼبك ٍِٓٚٛف ٠ىْٛ ٌنٌه صّٓ ٠ًّْ . ٕبال رّضٍ ، غ١و أْ اٌَإاي ؽم١مخ ٘ٛ ػٓ ِب١٘خ األكٚاد اٌزٟ ٠ُّىٓ أْ اٌزغيؤفٍَط١ٓ ِٚي٠لا

 اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ِٚزٝ ٠ٕجغٟ ٌٍّوء أْ ٠َزقلِٙب؟ فٟ رؾلَٞزقلَ رُ 

 

ً ِئبد األٌٛف ِٓ إٌبً فٟ اٌعفخ اٌغوث١خ ٚثلهعخ ألً ْغِّ فٕٙبن اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌزٟ رُ . ه ٚعٙبْ ِقزٍفبْ ٌٍٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خٌٕ٘ب وجهت نظر

ئمْ، ِبما . ن اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌزٟ رُّضً االؽزالي أوضو ِّب رّضً اٌفٍَط١١ٕ١ٕٓٚ٘ب. فٟ لطبع غيح ٟٚ٘ ِّٙخ ٌٍغب٠خ ٚرّضً ػمجخ أِبَ اٌّزؾل٠ٓ

ه ِٕظّخ رٍّٚثبألفص، ِبما رؼٕٟ ِؾبهثزّٙب ػٍٝ اٌصؼ١ل اٌلٌٟٚ ٚثبٌمبْٔٛ؟ ً٘  –رؼٕٟ ِؾبهثخ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِٕٚظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ 

ثّٛعت اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌٍزٛل١غ ػٍٝ اٌزقٍٟ ػٓ اٌؾمٛق اٌفوك٠خ وبٌؾك فٟ اٌؼٛكح ٚػٍٝ ئػفبء ئٍوائ١ً ِٓ  اٌصالؽ١خاٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ 

 .ٚفماب ٌمبْٔٛ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ أٚ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ِٕز١ٙخ اٌٛال٠خ اٌم١بك٠خ وبٔذٚال ١ٍّب ئما ِب  –اٌّطبٌجبد 

 

 أدوار انمانحين مقاومت

 

زفبػً اٌنٞ ٠زجؼٗ اٌّبٔؾْٛ فٟ اٌ األٍٍٛةئْ . كٚه ِغزّغ اٌّبٔؾ١ٓ ػٓئْ لع١خ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚو١ف١خ اٌزصلٞ ٌٙب ِورجطخ ثٛظٛػ ثبٌَإاي 

خ ِٓ ؽ١ش َِبءٌخ اٌٍَطأٚ ِٓ ِٕظٛه اٌؾمٛق اٌفٍَط١ٕ١خ ٚفماب ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ  ، ٍٛاءا ٔمل٠خثطو٠مخ ٠ّىٓ رٕبٌٚٗ  ِغبيِغ اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ 

 .اٌفٍَط١ٕ١خ ػٓ أفؼبي اٌّبٔؾ١ٓ

 

اٍزطبػٛا ئُٔٙ وّب . فُٙ ال ٠ٕعْٛٚ فٟ ػٍُّٙ رؾذ أٞ ئغبه غ١و ئغبهُ٘. ٠زصوف اٌّبٔؾْٛ فٟ األهاظٟ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ وأُٔٙ هػبح ثمو

ْْ  أٚالا ػٓ آفو ّوائؼ وج١وح ِٓ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ألْ اٌفٍَط١١ٕ١ٓرؾ١١ل  ٚ٘نا ٠ُمصٟ اٌزؼجئخ االعزّبػ١خ ثٛصفٙب  .أٔف٠َُٙطؼّٛا  ٠ؾزبعْٛ أل

ٚال ثل ِٓ ِمبِٚخ . أوضورملِٟ ِٓ ؽ١ش كفغ اٌٍَطخ اٌٛغ١ٕخ فٟ ارغبٖ  اٌزؼبًِ ِؼٙب٠ّىٓ  ظؼف٠ُؼزجو اٌّبٔؾْٛ ٔمطخ . ٚاؽلح ِٓ أكٚاد اٌّمبِٚخ

 .ِغزّغ اٌّبٔؾ١ٓ ئٌٝ ِٕؼ اٌَّبػلاد ثلالا ِٓ ارقبم اٌّٛالف ا١ٌَب١ٍخ اٌصؾ١ؾخ ٔيػخ

 

 

 

http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/civil-society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
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 م اندبهىماسيانخمثي

 

 اٌلٚي اٌؼوث١خ ِىبٔخ كثٍِٛب١ٍخ ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ثؼلِب وبفؼ اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ٚعبِؼخِٕؾذ األُِ اٌّزؾلح  وجهت نظر

 ٠ُزالػت ثٙب اٌزّض١ٍ١خاٌٛظ١ف١خ ٘نٖ  ٚفٟ اٌٛلذ اٌوا٘ٓ، أصجؾذ .ٌٍؾصٛي ػٍٝ اػزواف ثّٕظّخ اٌزؾو٠و ثبػزجبه٘ب ِّضٍُٙ اٌْوػٟ ٚاٌٛؽ١ل

ضًرَُزقلَ ظل اٌْؼت ٔفَٗ اٌنٞ ٠ُفزوض أْ ٠ىْٛ ٚ َّ ُّ اٌّمبهٔخ ث١ٓ كٚه ِٕظّخ اٌزؾو٠و  ئْ ٌٕب فبئلح فٟفّبما ٠ّىٓ أٚ ٠ٕجغٟ ػٍّٗ ئمْ؟ . ٘ٛ اٌ

اٌّإرّو اٌٛغٕٟ اإلفو٠مٟ فمل ٍّؼ . وَّٕك ٌؾووخ ِٕب٘عخ اٌفصً اٌؼٕصوٞ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚكٚه اٌّإرّو اٌٛغٕٟ اإلفو٠مٟ

ب ٌٚىٕٗ ِزْؼجخٌٍؾووخ أْ رىْٛ   .رفبػً ِؼٙب ٌعّبْ ٚعٛك ِغّٛػخ ِْزووخ ِٓ األ٘لاف أ٠عا

 

ٚعٗ ّجٗ أوضو كلخ ٠َزقلِٗ اٌىض١و ِٓ إٌبً ٚ٘ٛ ث١ٓ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚؽىِٛبد  صّخف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّإرّو اٌٛغٕٟ اإلفو٠مٟ،  مغايرةوجهت نظر 

ػلَ ارعبػ فٟ رىّٓ ثؼضبد كثٍِٛب١ٍخ ّىً  اٌنٞ ٠زقنرؾلٞ االػزواف اٌلٌٟٚ ثّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ صؼٛثخ اٌئْ . اٌجبٔزٍٛزبٔبد

 .ظبه فؼً أؽّكث١َّّبرٙب أَ  أل١ّبءٌب وبْ اإلللاَ ػٍٝ مٌه ٘ٛ ر١َّخ ئما ِ اٌصٛهح ثؼل

 

كّق ئٍف١ٓ ث١ٓ ِٕظّخ اٌزؾو٠و ٚاٌٍَطخ ٌّؾبٌٚخ ١ٕ١خ ِلفالا لل ٠ىْٛ اٌلٚه اٌلثٍِٛبٍٟ اٌنٞ رعطٍغ ثٗ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط وجهت نظر

ّضً هؤٍبء اٌجؼضبد اٌلثٍِٛب١ٍخ ِٕظّخ اٌزؾو٠و ١ٌٌٚ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ، ُٚ٘ ِٓ إٌبؽ١خ إٌظو٠خ َِبءٌْٛ أِبَ فّٓ اٌّفزوض أْ ٠ُ . اٌفٍَط١ٕ١خ

 غوػ ٗ ٠غله فٟ ٘نا اٌّمبَٕظّخ اٌزؾو٠و إٌّزْوح ؽٛي اٌؼبٌُ، ٌٚؼٍال أؽل ٠مف ثٛظٛػ ػٍٝ اٌّىبٔخ اٌفؼ١ٍخ ٌجؼضبد ٌِىٓ ٚ. اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ

 ؟ثؾك اٌّمبِٚخ اٌمب١ٔٛٔخ ّبهًرأْ رزَُ ثْٕبغ أوجو  كثٍِٛب١ٍخٍ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، و١ف ٠ّىٓ ١ٌٙئخ ، ِٕٚٙب ثؼط األٍئٍخ اٌّؾلكح

 

٠ؾًّ ِؾّٛك ػجبً ٌمت هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌزٕف١ن٠خ ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ، ٌنا فاْ ثٍٛؼُٙ اٌمٛي ئْ ِٓ ظّٓ ؽمٛلُٙ أْ  مغايرةوجهت نظر 

 .اٌَفواء فأُٙ ٠يػّْٛ ثأُٔٙ ٠ّضٍْٛ اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ ٘إالءٚثبٌطجغ، ػٕلِب رزىٍُ ئٌٝ أؽل . ٠ؼ١ٕٛا ٘إالء اٌَّإ١ٌٚٓ ٠ٚؼيٌُٛ٘

. اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ ارغبٖٚاعجبرُٙ َِٚإ١ٌٚبرُٙ  ٠زٙوثْٛ ١ٍِٓبٍبرُٙ ٚاٌمٛي ئُٔٙ  فٟإٌظو ػٓ غو٠ك ّغبكٌخ ٌٍ ِّىٕخ ٍج١الا غ١و أْ ٕ٘بن 

ٌُ ٠لع ِغبالا ٌٍْه ِٓ فالي رصوفبرٗ  5007فجاِىبٔه أْ رغبكي، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، ثأْ اٌَف١و ٌلٜ األُِ اٌّزؾلح ه٠بض ِٕصٛه ِٕٚن ػبَ 

 .ؼت اٌفٍَط١ٕٟ ٚئّٔب ٍف١و اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خاٌّزؼٍمخ ثغيح ثأٔٗ ١ٌٌ ٍف١و اٌْ

 

ٕ٘بٌه اٌىض١و ِٓ  ِبما وبْ ربه٠ق١اب ِٚب ٘ٛ ا٢ْ؟ ِٚب ٟ٘ ا٢صبه اٌّزورجخ ػ١ٍٗ؟. كٚه ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ػٓٚ٘نا ٠وعغ ؽم١مخ ئٌٝ اٌَإاي 

ٓ ٌل٠ٗ اٌْوػ١خ ٚفماب ٌٍلٍزٛه رٛظؼهغخ اٌقٍػ ٚاالٌزجبً فٟ صفٛف اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثْأْ ِٕيٌخ و١بٔبرُٙ ا١ٌَب١ٍخ؛ فال رٛعل فب َِ ٚ ،َِٓ ٓ ٠ىْٛ  َِ. 

 

ٚػٍٝ ٍج١ً . هغُ أْ ػجبً ٠ؾًّ وال اٌٍمج١ٓ، فاْ ٔظوح فبؽصخ ػٍٝ ١٘ىً ر١١َو اٌْإْٚ ا١ِٛ١ٌخ ٍزض١و ثؼط األٍئٍخ اٌقط١وح وجهت نظر

م١ُِّ طخ اٌفٍَط١ٕ١خ؟ ِٓ أ٠ٓ ٠ؾصٍْٛ ػٍٝ اٌزؼ١ٍّبد؟ ِٓ ٠ُ اٌٍَ" ٚى٠و فبهع١خ"و٠بض اٌّبٌىٟ ٌاٌّضبي، ً٘ ٠زجغ ٍفواء ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ 

 .اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ أٞ ػاللخ ثزّض١ً ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ" ٌٛى٠و فبهع١خ"، ال ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ فٕظو٠ابأكاءُ٘؟ ِٓ أ٠ٓ ٠أرٟ اٌز٠ًّٛ؟ 
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  انشبكت
اٌفٍَط١ٕ١خ ١ٌَبٍبدا ّجىخ   

 إعادة اننظر في أشكال انمقاومت

ب فبٌَفبهح فٟ ثبه٠ٌ . ِٓ اٌغل٠و ثبٌنوو أْ ػًّ اٌَفبهاد ٠قزٍف ثبفزالف ِٛالؼٙبٚ ّا ثصٛهح ِغب٠وح ٌزٍه اٌىبئٕخ فٟ أص١ٕب أٚ فٟ  رؼًّؽز

ٌٚؼً اٌجؼضبد اٌلثٍِٛب١ٍخ فٟ اٌقبهط ٟ٘ اٌغيء اٌٛؽ١ل اٌّزجمٟ ِٓ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ ل١ل . ٚإّطٓ اٌؼبصّخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ

ا ٌٍْؼت اٌفٍَط١ٕٟ، ٌنا فأٙب لل رىْٛ ِلفالا الٍزؼبكح ِٕظّخ اٌزؾو٠واٌؾ ئْ وبْ ّٟء ٠جلٚ ؽزٝ ٚ اٌزؾمك ٠ٚغله. ١بح، أٞ اٌنٞ ِب ىاي ظب٘وا

ب ػٍٝ اٌٛهق ِٓ ؽ١ش اٌجوٚرٛوٛي ّا ١ٍٍ. 

 

بئما ِب أهاكٚا أْ ٠زؾٍٛا ثفُٙ ٌألؽٛاي اٌوإ٘خ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثأٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ  رف١لث١َطخ ؽم١مخ  صّخ ِا  ػًّ ثطو٠مخفٕٙبن كها٠خ غ١و وبف١خ . اٌّعٟ لل

 ِّبِٛاظغ رمبغؼٙب ِغ اٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خ،  ٚاٌجؾش ػٌٓزؾ١ًٍ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ٕٚ٘بن ؽبعخ . أٚ وّب ٠َُّٝ ٔظبَ اٌؾىُ اٌؾبٌٟ

 .ٌٍَطخ اٌفٍَط١ٕ١خاٌزؼبًِ ِغ ا١ٍَبػل فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ أفعً ٌى١ف١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

، "فلسطينيةشبكة السياسات ال"، "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

