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 البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني
 

 :الوضع المحلي- 

 
الظطب  اليطنوه  الفلسططني   طم  قوسطلو  والفط  فظفطل هلن طأمع ابرام الطرف الفلسططني  تففقياطق  

رفض ق فامق بعد  ظنط  فشيطف  يوااطق اسطراانص النط نوياد العدواياطد فشطق  اليطع  الفلسططني  ب قفطد 
من مراظطص  شدندة   الفظرري الذي نخوضه اليع  الفلسطني  مرظلد   أطاقفه  دخص اليضقل الوطي 

وال قبفه  وبق  من المظفم يضقله الطويص والمرير من أشص ايفباع ظقويه الوطياد الميروهه العقدلد 
الظر د الوطياد الفلسطنياد ب ص فنقال ق ويواهق مراشعطد م قم طق ووسطقاص يضطقل ق للمرظلطد  أن فعند
 الفقلاد.

 
  هطططذ  اتففقياطططق  وايعطططق  شدنطططدا   هطططذا الوايطططع السطططلب  والمعقطططد ظطططدا بقلدولطططد النططط نوياد فقطططد فرضططط

نططدهويق وهططذا  1947اتسططف ع هلططر ايراضطط  الفلسطططنياد الخقنططد ب ططم بموشطط  يططرار الفقسططام لعططقم 
 ذيهمقل أو فشقوب هذ  الويقاع  إييق  ظب  ينوه  فلسطني  ت ام ييق القبول ب ذا الوايع الإ بعدم 

مطع إسطراانص  و اقطق   رشعاد العرباد والشمبرادور الفلسطني  المرفبطد منقلظه ارفبقططق  ضفه هلنيق الر ف
 ايمري قن. وأساقدهم

 
أن هطذ  اتففقياطق   لقد سبق لظببيق أن أهلن هن معقرضفه ل ذ  اتففقياق  بعطد أن أنطبو واضطظق  

فقط،  دون ايخطذ بعطنن اتهفبطقر  مري ادمنقلو اتهفبقرا  اتمياد النط نوأيد وضع  بمق نففق و 
 الظقوق الميروهه لليع  الفلسطني .

 
اسفيقدا  إلر هذا الوايع الملموس وفظلنله من وش د يظر يقداد يسفطاع فظدند أهطداف وم طقم ظببيطق 

لظقط  ب طق  قيط  ففويشطق  لسلسطد أالظقلاد والمسفقبلاد  إييق يرى أن اففقياق  اوسلو واتففقياق  الف  
الميطططقر د هلطططر  الشومبرادوريطططد ابفطططداع  مطططن موافقف طططقت  الفططط  يطططدمف ق القاطططقدة الفلسططططنياد مطططن الفيطططقب 

وبدون إنطرار   الفلسطنياد ف  مؤفمر مدريد فظ  اليروط الف  ظددف ق اسراانص والوتاق  المفظدة
 داططأايططراف العرباطد هلطر فطبنطق يطرارا  اليطرهاد الدولاطد يرارا  مشلطس ايمطنخ يبطص الطدخول فط  

 اففقياططق . لقططد سطط ص ذلططس هلططر اتسططراانلنن مظقنططرة القاططقدة الفلسطططنياد وخقنططد بعططد ظططر  الخلططن 
ال قياد والفغنرا  العقنفد الف  اشفقظ  العقلم والف  أد  ف  ي قنف ق إلطر اتخط ل بمطوابين القطوى 

يطططد أبمطططد  يطططف  هطططن هقطططم ي ططط  البرشواب العقلماطططد لنطططقلو البرشوابيطططد والنططط نوياد   طططص ذلطططس أفطططرب 
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وهشطب  دة ظر طد الفظطرر الطوطي  الفلسططني الفلسطنياد ومسقيدن ق ممق اسمر بقوى الاسطقر فط  ياطق
         الي   البنرويراط  هن مواشبد العنر.

 
شطص الفظطرر واتسطفق ل أت  يطعبيق مطن لفلسططنياد ويضطقلقد  قن من الطباع  ان ففطث ر القضطاد ا

ق للطططي   ممقرسطططف خقنطططد فططط  ظطططص اسطططفمرار   اطططد ب طططص الفططططورا  الفططط  شطططر  هلطططر السطططقظد العقلم
 مري ططق وبقلفسططقوق مططع اسططراانصأالمعنيططد مططن يبططص  الفراشعطط  هيططد  ططص مواش ططد بططنن القاططقدة البرشوابيططد

هططططم مقومططططق  يفططططبال فففقططططر  والفطططط   قيطططط  ت  الم اميططططد هلططططر ياططططقدة ميظمططططد الفظريططططر الفلسطططططنيادو 
سططططلو  ات مفم يططططه والمفمرسططططد بم ططططص هططططذاوال وبططططنن ياططططقدة الشقيطططط  اتسططططراانل  الشفططططوع   الففططططقو 
 مري ادأن وفغرق ف  الفسقوق مع الظلول الن نو فثخذ  فيبلق نومق بعد نوم يظو الامن  الففقوض 

فعطططقي  مطططن هبلطططد وظنطططقر  -بقاقدف طططق الراهيطططد –بعطططد نطططوم بطططدأ  ظر طططد الفظطططرر الفلسططططني   ويومطططق  
فط  الويط     غنطر مطثشورةخ مطن ش طد أخطرى وفقدان  قطد الشمطقهنر الفلسططنياد  ال  من ش د يدندنن
منطقدر الفمويطص الفط  فقلط   رافطق ذلطس  فاطه يططقق القطوى المسطقيدة تسطراانص   افسطعالطذي يفسه 

سططبق ويطط لفه الميظمططد  ذياهفمططد  هلن ططق لسططيوا  طويلططد ففظططول الش ططقب البنرويراططط  الضططخم الطط
الساقسططططاد فطططط  فسططططريع الخطططططر  بمططططديلططططر شقيطططط  ا ططططقر  المقلاططططد إآايع سطططط  و    ططططقن قططططص  قهل هباططططق  

  والفطط  تيطط  يبططوت  مططن يبططص الرشعاططد الفلسطططنياد فطط  افشططق  القبططول بططقلظلول اتمري اططد اتسططراانلاد
هلططر اليظططو  العرباططد فظطط  الضططغ، ايمري طط  ممططق ظمططص ميظمططد الفظريططر القبططول بقلعملاططد الساقسططاد

 طططص مطططق ظملفطططه هطططذ  اتففقياطططق  مطططن الطططذي يطططقد تففطططقق اوسطططلو الميطططؤوم واتففقياطططق  المرفبطبطططد بطططه ب
طططقر إ  فطط  المقضطط   ططص القططوى الفلسطططنياد فطط  دفراشعططق  فلسطططنياد طقلطط   ططص ال وابطط  الفطط  وظطط

 .ميظمد الفظرير الفلسطنياد
 

فططط   واليقشظطططد راضططط  المظفلطططد أن ففشطططر اتيففقضطططد العقرمطططديشمطططقهنر ا  اسطططفطقه  ومطططع ذلطططس 
 الفلسططنياد  ضطار يا شطبع مطن سططنياد الطرد الفلوالف  م د  الطريق لدخول السلط 9/12/1987

اتيففقضد  م قس  هذ ن القاقدة الفلسطنياد لم ففم ن من اسف مقر وفطوير إ  1967المظفلد هقم 
واسطف مرف ق لمنطقلو يخنطاد فخطدم البرشوابيطد الفلسططنياد المفسطقويد  لنقلو ظطص يضطنفيق الوطياطد

وخنونططق  بعططد   يضططاد يططعبيق فطط  الففططورم  مططع الظمططقس والفعططقطع العططقل أدفبطط   مططع اتمري ططقن
س م  ف  فظول يسطم  بنطر مطن الطرأي العطقم العطقلم  يظطو أالف  اتخطقع بقسم اتيففقضد  ارفشق 

لطططد الدهقااطططد ع الفلسططططني  فطططدريشاق فططط  مواشطططه اآفططط  اضطططعقف المويطططهطططذا فسطططب   ويطططد  ال مبطططقتة
الدولاطططططد بقنشطططططقد ظطططططص للقضطططططاد  طقلبطططططد  الموان بقنططططط  هقلماطططططق  ذا  اليفطططططوذ الواسطططططع  مري ادأالنططططط نو 

 الفلسطنياد ف  داارة اتهفمقم العقلم .
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اسطفمر اسطفخدام و   هطقدة ف مطاد دور سطقظد الطداخصإ خطقع الممقرسطد فط  اتيففقضطد الطر أد  ألقد 
اتيففقضططد الططر اتظفططراف هظططم مططن ييططاط  يوفظططول القسططم ا  هططوان والمططوالنننييططراع امططوال ليا

هلططططر أييطططططف م مي ططططنن بططططذلس مططططي   العمططططص الفطططططوه  الططططذي سططططقد  ططططص ييططططقطق   شططططوروفلقطططط  اي
ففقد  الشمقهنر ف  الطداخص القطدرة هلطر امطف س بمطقم المبطقدرة الطذي ايفقطص   ف  بدااقف قاتيففقضد 

هططذ  القاططقدة الفطط   قيطط  وت فططبال  .للقاططقدة الامنياططد المفيفططذة فطط  ميظمططد الفظريططر الفلسطططنياد فلققااططق  
ذ  ويططد ظلطط  هططط  فن طططق الفطط  فيططط ص شططبعا  هضططواق   بقلبرشوابيطططد الفلسطططنيادو  قلشومبرادموربطط مرفبطططد

فططططرد ومعططططقداة فساقسططططد اللسططططقس يالبرشوابيططططد فغنططططر مططططن ساقسططططف ق فبعططططق لمنططططقلظ ق وفقططططدم الططططدهم ا
اليططط ص الفيظامططط  الطططذي اسططط ص ل طططق افخطططقذ القطططرارا  الفططط  فيقسططط  منطططقلظ ق بقهفبطططقر  الدامقراطاطططد 
   ي ططق فم ططص منططقلو  ططص الشمططقهنر الفلسطططنيادثت فشططع هططن اتدهططقع بظلطط  ي ططق أمططع   البرشوابيططد

وسقط المقلاد ف  دول الغر  وفعمطص ارفبقط ق بقيظنن ففطلع البرشوابيد الفلسطنياد يظو اسفمرار ف
الشمطططقهنر الفلسططططنياد فططط ن   هلطططر ظطططص القضطططاد الفلسططططنياد بمطططق تنفعطططقر  والمنطططقلو اتمبريقلاطططد

يقمططد ا  الططر فظقنططق ظططص هططقدل اضططمن ظططق اليططع  الفلسطططني  فطط  الفظططرر و طلططع داامططق ففالواسططعد 
 واضمن ذلس فطبنق القرارا  الدولاد ب ذا اليثن. دولفه المسفقلد وهقنمف ق القدس

 
لقططد ارفشبطط  فنططقاص المققومططد الفلسطططنياد خطططث  شسططامق  بميططقر ف ق فطط  مططؤفمر مدريططد وفقططق  لليططروط 

را  العقنفد الف  شطر  فط  العطقلم بسطب  فف طس من الفغن   مفخذة  لعربادمري اد والرشعاد اأالن نو 
را  ايشيباططد والرأسططمقلاد والفطط  باتفظططقد السططوفنف  وسططقوط الميظومططد اتيططفراشاد فطط  بططرا ن المخططق

واهفمدف ق بعد خروج اتفظقد السوفنف  ميفنرا  بعد الظر  العقلماطد ال قياطد  لقطد  طقن   خطط  ل ق
ريق  لشص القوى الفلسطنياد المققومد بقسف يقع ظر د ففو الف   قي  يد خطط  ل ق  مؤفمر مدريد خ
أن نفويطع يضطم ايراضط   فوسطع اتسطفاطقن  شع ف  المفقوضق  المرافقد  وبدلوبدأ مسلسص الفرا

أش ر فثش ر وابداد البطد والقمع واترهق  اتسراانل   وارففع هطدد الظطواشب العسط ريد وفضطقهف  
عبيق وفوشططط   طططص هطططذ  اتيف قشطططق  اتسطططراانلاد بقيقمطططد شطططدار الفنطططص العينطططري المفعطططدد معقيطططقة يططط

 ايغرا  وايهداف.     
 

خطططر هطططن رفططط  يطططعبيق ومققومفطططه ليططط ص آ فعبنطططرا   28/9/2000و قيططط  ايففقضطططد اتينطططر بفطططقري  
هططذ   فلططم فسططف مر  المفبططع سططقبقق   قلي   الفراشعطط  الففريططط بطط  سططمفاالفطط    ومضططمون المفقوضططق 

شطراع إلعطدم  وذلطس   خططقع يالطدول  ولطم نطفم اتسطففقدة مطن او ظلط  الم يننمسفو الهلر   اتيففقضد
خذ  أاد و ففشرر  اليفقا  السلب  الفلسطنياد  خطقع من يبص القوى والفنقاصلالمراشعد الضروريد 

لباططد غأ ظططرب  أ  بططذلس ظططروف بططروب ويمططو فاططقرا  سططلفاد  انططولادخ موشططد الاططثس ففنططقهد فف اططث
لنبدأ نطراع داخلط  لطم فيط د لطه السطقظد الفلسططنياد م نطص   سقظقد ف  ايفخقبق  المشلس الفيريع 



 4 

 أخططذن  فططفو وظمططقسخ  ططم مقلبطط  أن نفبدااططد فطط  فبططقنن ساقسطط  واسططع بططنن الظططر فننن الرااسطط فم ططص 
فط  ظطنن اظففظط    ظمقس هلطر يططقع غطبة ةسفر هن ساطر أالظر فنن دموي بنن النراع الي ص 
   قر هذا النراع المطدمرآمن  مرينيا   وت نبال يعبيق اعقي الضفد من شباعأبقلساطرة هلر  ففو

هلطططر الظريطططد والوطياطططد  مبياطططدهماطططد بطططص ضطططرورة الوظطططدة الوطياطططد الأ خطططرى نؤ طططد ظببيطططق هلطططر أومطططرة 
هلطر أن فؤخطذ آراع شماطع الفنطقاص المققومطد بعططنن  مخطرج وظنطد مطن المطثبق الططراهن   والدامقراطاطد

 طقر همص شب وي دون الففرد بثخذ القرار من أي فننص.إتهفبقر ف  ا
 

 ومسألة الوحدة الوطنيةموقفنا من منظمة التحرير الفلسطينية 
 

لليطططع  الفلسططططني  وظطططق فقريطططر المنطططنر   الفظطططرر الطططوطي  الشقمطططصشطططص فظقنطططق أان اليضطططقل مطططن 
لدامقراطاطد لشماطع مواطين طق  دولطد ظطرة ا يقمد الدولطد الفلسططنياد ا  و   بشماع أطاقفد الدنياد والعرياد

وهطذا ت نفطثفر إت   وهقنطمف ق القطدس مسفقلد ذا  ساقدة هلر أرض ق وسمقعهق وظدودهق وماقه ق
من أشص اليضقل لفظريطر الطوطن  لطذلس ت بطد مطن إهطقدة  وف شماع الفنقاص الفلسطنيادبظيد نف

لططر شب ططد وطياططد إلططح ظشم ططق لففظططول ها لططد ميظمططد الفظريططر لففسططع لشططص القططوى الفلسطططنياد م مططق ب
فضم  ص القوى الفلسطنياد السقهاد إلر فظرير يعبيق ووطييق وايقمد دولفه المسفقلد  قملد الساقدة  

مويفططق  ممنططبا  للطبقططد العقملططد الفلسطططنياد  فطبقفيططق ويظططن يططرى فطط  داخططص هططذا الخضططم مططن اليضططقل 
 ر فضظاد ف  اليضقل من أشص ايفباع الظقوق  العقملد وشمقهنر ف ظنيق ه  القوة ايسقساد وايش

مططن أظططد  هيططدمق أيططر المشلططس الططوطي  الفلسطططني  ب ططذا الططدور لظططب   ولططم ا ططن منططقدفد أو ميططه  
الطبقطططططد العقملطططططد الفلسططططططنياد  الظطططططب  اليطططططنوه  الفلسططططططني خ  فنطططططنص هطططططقم مطططططن فنطططططقاص ال طططططورة 

ضطططقاه والفظطططول إلطططر ظطططب  رغطططم الفمطططرد فططط  نطططفوف ظببيطططق وخطططروج يسطططم  بنطططر مطططن أهالفلسططططنياد 
ايف قبي فظريف  هلر طريقد الفظريف  والمرفد خرويوف ظن  أشد أن الظب  الينوه  هطو ظطب  

ويشط    اليع   له. إن يرار المشلس الوطي  واش  الفطبنطق لفظقنطق الوظطدة الوطياطد الفلسططنياد
اهفمططقد الدامقراطاططد هططقدة ها لف ططقخ و إ أن ففشسططد هططذ  الوظططدة فطط  ميظمططد الفظريططر الفلسطططنياد  بعططد 

مي شق  للعمص الساقس  والع يق  بنن القوى الوطياد الفلسطنياد هلر أسقس الفعدداد وظريطد الطرأي 
والفطط  بططدوي ق نبقططر الش ططد الشمططقهنري الفلسطططني  هططقشبا  هططن ظيططد القططوى الرسططماد واليططعباد والفطط  

مد الفظرير يد شعطص مي طق أداة إن الوضع الراهن لميظ .بدوي ق انبو فظقنق اتيفنقر بعند الميقل
ووسططلاد بنططد طططرف واظططد اسططفخدمه وفططق ميظططور  الساقسطط  الخططق  ورؤيفططه الميفططردة بظنطط  ايطط ص 

     خطرا  هلر الميروع الوطي  وظقوق يعبيق الفقريخاد واليرهاد واتيفنقداد والساقساد. 
 

 -العالقة مع السطة الفلسطينية ومهمات المرحلة:
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 نضال الوطني:مهماتنا في مجال ال -1

 
و مسطفوطن اسطراانل  أخطر شيطدي آاوت: مققومد اتظف ل ب ص الوسقاص المفقظد ليق ظفر نفم شط ع 

 .وف  مقدمف ق القدس الفلسطنياد هن  قمص اراضنيق 
  وظقطططه فططط   أشيبطط ي فطططدخص أون منطططنر  بيفسططه ودل  ق ال قبطط  فططط  فقريططر  قياططق: ضطططمقن ظططق يطططعبي

 ابه الوطي  وهقنمف ق القدس.فر  ص قم دولفه المسفقلد هلر ايقم 
لطر داطقرهم إ قل ق: ضمقن ظطص ميط لد ال شاطنن وفقطق للقطرارا  الدولاطد بمطق اضطمن ظق طم فط  العطودة 

 الفعوا .و 
ضططم الشاططقن الفلسطططني  الططر  وألظططقق المخططططق  الميططبوهد الفطط  فسططف دف إ رابعططق: الفنططدي لشططص

نططقظبد الظططرة الفقدماططد ن الدولططد الفلسطططنياد أ اذ  و الشيفدرالاططدأر الفدرالاططد قفظطط  يططعدولططد اخططرى 
 .وظدهق فلب  طموظق  يعبيق  بمخفلع طواافه ومذاهبه دون فمنب هري  أو دني خ الساقدة

بقهفبقرهطططق المم طططص  هطططقدة ها لف طططقبعطططد فطويرهطططق أو إ  خقمسطططق: الفمسطططس بميظمطططد الفظريطططر الفلسططططنياد
اد المسطططفقلد ذا  السطططاقدة والمعفطططرف ب طططق ظفطططر ياطططقم الدولطططد الفلسططططني  اليطططره  لليطططع  الفلسططططني 

بريطقم   سططنياد  معفمطدةفظويل ق الر شب د وطياد هريضد فيمص  ص القطوى الفل دولاق   مع ام قياد
لفسطططويق اتسفسططط م هططط  لفيماطططد وفططططوير مواطين طططق. إن  طططص المبطططررا  الفططط  فسطططقق   فطططقظ  موظطططد

البرشوابيطد الفلسططنياد بقليطع   إن ياطقم  مبررا  واهاد ت ام ن يبول ق وفطدل فقط، هلطر ايعطدام  قطد
 صشب ططد وطياططد هريضططد مططن فنططقاص ميظمططد الفظريططر بعططد إدخططقل انطط ظق  هماقططد هلن ططق  وفعططدن

آلاق  همل ق وطريقد افخقذ القرارا  الف  ففعلق بمسفقبص ومننر اليع  الفلسطني  بثسطر  فنطبو 
ن ياططقم الدولططد الفلسطططنياد الدامقراطاططد ولظططنواظططدة مططن أهططداف ظببيططق الرااسططاد فطط  المرظلططد الققدمططد 

ن الممطططقس بم قيف طططق سطططنؤدي إلطططر إ الفقدماطططد المسطططفقلد  ضطططعقف القطططدرة الفلسططططنياد هلطططر خطططو  وا 
   اليضقل الساقس  تيفباع ظقوييق.

  فطط  الفم نططص فطط  م. .ف ومؤسسططقف قالظططب  اليططنوه  الفلسطططني   سقدسططق: اسططفعقدة ظططق ظببيططق 
لدورة ال قميد هيرة للمشلس الوطي  الفلسطني  والذي أيطر يبطول الظطب  فيفنذا للقرار النقدر هن ا

ومطقلبد القاقدة الفلسطنياد ومؤسسطق    الينوه  الفلسطني   فننص من فنقاص ال ورة الفلسطنياد
هططن فقططدنر المشلططس الططوطي  الفلسطططني  للططي   الساقسطط   م. .ف بفيفنططذ القططرار الططذي شططقع فعبنططرا  

شطص فظريططر اليططع  والططوطن وايفططباع أفطط  اليضططقل مططن والططدور الطذي نلعبططه  للظططب  اليططنوه المفقطدم 
 .ظقوييق الوطياد
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ور  نفوف الينوهننن الفلسططنيننن وفوظنطدهم   سقبعق: فقواد ظببيق وفوساع يقهدفه اتشفمقهاد
فظطط  رااططد الظططب  اليططنوه  الفلسطططني  ظفططر نططفم ن الظططب  مططن بيططقدة يفططوذ  وفططث نر  فطط  الظاططقة 

 ليضقلاد وفظقنق بريقمشه الساقس . داع م قمه األفلسطنياد وظفر نفم ن من الساقساد ا
لشماطع الفنطقاص الوطياطد الفلسططنياد  واففقي طق هلطر بريطقم  الظطد موظطدة  وطياطد  قميق: إيقمد شب د

ايدير الساقس  من أشص فظرير الوطن والمواطن  وبيقع الدولد الدامقراطاد الفقدماد العلمقياطد. إن 
مطي   و ذا  سطاقدة شب د الف  ل طق أهطداف يضطقلاد ففطلطع تيقمطد الدولطد الفلسططنياد المسطفقلد هذ  ال

 ص  وهطططط  يططططقدرة أاضططططق  هلططططر  ططططبو شمططططقو البرشوابيططططد الفلسطططططنياد وويططططع مسلسططططفقططططدم  دامقراططططط 
   الفيقبت  الذي دأب  هلر فقدامه.

عبنطر الظطر هطن الطرأي وظريطد فقسعق: إط ق الظريق  الدامقراطاد لليع  الفلسطني  والظطق فط  الف
فيطط نص اتظططبا  والشمقهططق  الساقسططاد دون أاططد ينططود  ومعقرضططد إضططفقع الطططقبع العسطط ري هلططر 

لشماططع المؤسسططق  بمططق فن ططق والفمسططس بضططرورة إشططراع ايفخقبططق  ظططرة ويبي ططد   السططلطد الفلسطططنياد
 واظد.وشعص الوظقاع الظ وماد خقضعد للشفقاد ولاس  مظ فرة من فننٍص  الراقسد.
وهطدم السطمقو بثاطد فشطقوبا  ل طذ  الظقطوق م مطق   الفطبنق الشقمص لمبقدىع ظقطوق اتيسطقنهقيرا: 

خضطقع  طص ومعقرضد أي إ   قي  المبررا  شطراعا  فعسطفاد ففخطذ بظطق اتفطراد أو الشمقهطق    وا 
  ن للريقبطططد اليطططعباد لضطططمقن هطططدم فشقوبهطططق للقطططقيو وأش بف طططق ايمياطططد فنطططرفق  السطططلطد الفلسططططنياد 

لغقع أاد يواينن فشنب الفعدي هلر الظقوق ا  سقساد ل يسقن وف  مقدمف ق يقيون الطوارىع.يوا 
 

 مهماتنا في مجال النضال االجتماعي: -2

 
 -اوال: حقوق ومصالح الطبقة العاملة:

 
فط  اليضطقل الفظطرري ليطعبيق هلطر مطدى سطيوا  طويلطد  بقربا   لعب  الطبقد العقملد الفلسطنياد دورا  

ي ططقر الططذا فمنططب    مططق فمنططب   ططذلس بوهن ططق لطباعططد النططراع الططذي   خ ل ططق بقتنططرار والففططقي  وا 
وفعبب دورهق هلر مر السينن بفضص يطدرف ق العقلاطد هلطر النطمود وموانطلد الشفطقو فط    فخوضه

. لقططد  قيطط  الطبقططد العقملططد هطط  القططوة الرااططدة فطط  اتيففقضططد الشمقهنريططد البقسططلد فطط   ططص الظططروف
الفلسطنياد المظفلطد  ويطد يطدم  مواشط  اليط داع وايسطرى والشرظطر أش طر ممطق يدمفطه أي  ايراض 

فظملط  أش طر مطن غنرهطق فبعطق  الممقرسطق  اتسطراانلاد لقطد   طبقد أو فاطد فط  المشفمطع الفلسططني 
وفعرضط    العينريد و ص نيوف العقوبق  الشمقهاد الفقياد الف  فرض ق اتظف ل هلطر يطعبيق

ذتل يطعبيق   لشطن طبقفيطق العقملطد ظلط  نطقمدة أش ر من مر  ة لساقسد الفشواع من أشص فر اع طق وا 
ومطق بال همقليطق البواسطص فط  الضطفد الغرباطد   ف  وشطه  طص الفظطداق  الفط  فرضط ق هلن طق اتظطف ل
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وظنطططقر  مياططد هلططر الميططقطق ططقر فططر  ايطططواق ايآويطططقع غططبة اعططقيون أش ططر مططن غنططرهم مططن 
  دى الططر إفسططقع يطططقق البطقلططد بططنن نططفوف م الططر ظططد لططم اسططبق لططه م نططصأ مططقمالمظفلططد  راضطط يا

هططن دااططرة اهفمططقم القاططقدة الفلسطططنياد بعنططد  ظلطط  هططو أن هططذ  القضططاد ال قمططد  والغريطط  فطط  ايمططر
 الش نططر مططن  ظلطط بنيمططق  مططر ت اعين ططقيوالوفططد الفلسطططني  المفططقو  ظفططر ويفيططق الظقضططر    ططثن ا

راض  المظفلد وفم الظفقظ هلر منطقلظ ق و يالبرشوابيد الفلسطنياد ف  االمي    الف  واش   
 طص ذلطس شطرى هلطر ظسطق   دون هوااطق. همل طقميظ  اتسف يقعا  ل ق ظفر ففم ن من موانلد 

فقرة لظر د ففو  م لظر د  –الطبقد العقملد ودورهق الفقريخ    الذي فم فشنر  لظسق  ظر د معنيد 
الظر فنن سلبق  ف  الش نر من المفش ق  اتندنولوشاطد للظر طد  العمقلاطد ويد أ ر  هقفنن  –ظمقس 

إهطططقدة اليظطططر فططط  غقلباطططد أطرهطططق وها لنف طططق وططططرق  إلطططرالفلسططططنياد الفططط  أنطططبظ  بظقشطططد مقسطططد 
 همل ق.

 
إن هطططذا المويطططع إيمطططق نطططدل هلطططر الوايطططع الطبقططط  للسطططلطد والقاطططقدة الفلسططططنياد الفططط  فيظنطططر دااطططرة 

م الضطرر م مطق  طقن ظشط  البرشوابيطد الفط  فيفمط  إلن طقالطبقطد ظفقظ هلر منقلو اهفمقمقف ق ف  ال
  الفلسطططططني  ظططططب  العمططططقل هالمشفمططططع  وت اسططططع ظببيططططق اليططططنو فاططططق  والغططططبن الططططذي نلظططططق ب ططططص 

 والف ظنن والشقدظنن والم قفنن ال ورينن أن نفغقضر هن هذ  الظققاق فظ  يطعقر يوماطد اليضطقل
ن ظببيق سنيقضص من أش  ص فظقنق اتهداف الفقلاد:وا 

 
مياد هلطر الميطقطق المظفلطد والسطمقو بعطودة العمطقل يطواق ايالعمص الفوري لميع يرارا  ا خ1

القاططططقدة هططططقفق السططططلطد الفلسطططططنياد و  فقططططع المسططططؤولاد هلططططرو   همططططقل م دون أاططططد ينططططودأ الطططر 
 سواق مظلاد.يضمن او مر يالفلسطنياد من أشص فظقنق ا

وفظمنططص السططلطد الفلسطططنياد مسططؤولاد خلططق فططر    ر البطقلططدالقضططقع هلطط ططم مططن الظططد و  خ2
بقهفبططقر أن العمططص هططو ظططق لشططص مططواطن وهلططر هططقفق   هططن العمططص همططص لشططص العططقطلنن

مططن خطط ل منططقيع ايفططقج اعمططص فن ططق   السططلطد الققامططد فقططع مسططؤولاد ظططص ميطط لد البطقلططد
 العمقل.

بطططقلف ر المقر سططط  اللنينيططط  وفسطططلاظ م   د الطططوه  الطبقططط  واتشفمطططقه  لطططدى العمطططقلفيماططط خ3
و يطع بيطع اتدهطقعا  البرشوابيطد   اتندنولوشاق ال وريد للطبقد العقملطد وسطقار الشطقدظنن

وفطثهنل م   طبقطد العقملطد أو فم نل طق ل طملاد ظول ظر  البرشوابيد هلر منقلو واتيف قبي
 لخو  اليضقل الطبق  شيبق الر شي  مع اليضقل اليققب .

يقمطططد اليققبطططق  والشمعاطططق  العمقلاطططد دون ينطططد أو يطططرطظطططق العمطططقل فططط  فيططط ن خ4   ودون ص وا 
  العمططقل هلططر اتيضططمقم الططر اليققبططق  الققامططد أو فيطط نص فططدخص مططن السططلطد الققامططد وظطط
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شدنطططدة وففعنطططص دور اليققبططق   ططط  ففظطططول مطططن مشططرد واش طططق  م ملطططد لمؤسسطططق    يققبططق 
قملطد مطن أشطص فظسطنن أوضطقه ق السلطد الر ميظمق  يقدرة هلر فوظند يضقل الطبقطد الع

ظق العمقل ف  في نص لشقن همقلاطد فط  المؤسسطق    و وايفباع ظقوي ق من أنظق  العمص
 اتيفقشاد للدفقع هن ظقوي م.

ظطططق العمطططقل فططط  اللشطططوع الطططر اتضططططرا  بقهفبطططقر  وسطططنلد ميطططروهد مطططن وسطططقاص يضططططقل م  خ5
 .وايفباع ظقوي م من أربق  العمص لفظسنن ظروف همل م وظاقف م

  فظدند سقهق  العمص بمق ت نفشقوب  مقي  سقهق  ف  النوم ولمدة سفد أاقم ف  اتسطبوع خ6
 .والظد من همقلد ايطفقل أو نوم اتضرا  وظق العمقل ف  أشر نوم العطلد اتسبوهاد

 ل العقلم  نوم هطلد رسماد مدفوهد اتشر .ول من أاقر هند العمقياهفبقر ا خ7

 مومد.يشر و ذلس ظق العقم   ف  إشقبة ايهد اظق العمقل ف  اتشقبا  المدفو  خ8

 و للقاقم بيفس العمص.قوضمقن ظنول ق هلر أشر مس ة المرأة العقملد بقلرشصا مسقو  خ9

   وشدول غ ع المعايدشور بمق نفيقس  وفشقلنع المعايدألدير ليفظدند الظد ا خ10
 هن ظدود الفقر. دا  بعن  وبمق اضمن ظاقة  ريمد للعمقل

  ن اتهفبططقر منططقلو الطبقططد العقملططد وظقوي ططقللعمططص اثخططذ بططن وضططع يططقيون شدنططد خ11
لغقع  قفطد القطوايننن السطقبقد الفط  وضطع    واضمن ظمقنف ق من فعسع أنظق  العمص وا 

وضمقن ظمقاطد العمطقل مطن   لفظقق منقلو أنظق  العمص هلر ظسق  العمقل وظقوي م
 الفنص الفعسف .

فططثمني م فطط  و  النططرف هلططن م رللضططمقن اتشفمططقه  للعمططقل نفططول ق إييططقع نططيدو  خ12
ودفططع الفعواضططق  الميقسططبد ل ططم فطط  ظططقل فقططدان همل ططم أو هشططبهم هططن   ظططقت  البطقلططد

هلططططر أن نشططططري فمويططططص هططططذا النططططيدوق مططططن هوااططططد الضططططراا  و   اتسططططفمرار فطططط  العمططططص
 الفثمنيق  هلر العمقل الف  اسقهم فن ق أنظق  العمص.

مطن خط ل فثمنيطق  نطظاد ففرضط ق   رهمفوفنر الخدمق  الطباد للعمقل وأبيقع أس خ13
 .الدولد

ورفطع  فطقاف م   وا هقدة فثهنطص العمطقل  لفدري  العمقل إيقمد مراشب الفدري  الم ي  خ14
تسطفاعقب م فط  الميطروهق   فم نطدا    نف ام والفطور ف  وسقاص اتيفقجالعلماد والفياد بمق 
 المظلاد الشدندة.

شططص يلططذاف  أو بفمويل ططق بقططرو  ينططنرة اإيقمططد الفعقوياططق  اتيفقشاططد بقلفمويططص ا خ15
 وبفقادة رمبيد أو بدون فوااد.

أسطططمقل ر إييطططقع بيطططوس لايطططرا  البراهططط  واتيطططرا  النطططيقه  بفوااطططد فيطططشاعاد و  خ16
 وطي  مدهومق  بقلمسقهدا .
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 ثانيا: الفالحون:
 

قن ظف ل معقرس ضقريد ضد ساقسطد اتسطفطاولر لياقم ايوميذ ا  خق  الف ظون الفلسطنينون 
شططص أويططدم الف ظطون الفلسطططنينون فضطظاق  شسططقم مطن   راضط  لنططقلو المسطفوطيق يومنطقدرة ا

ر  يفنشطططد ضطططعع إيفقشاطططد اي   وهطططقير معظم طططم مطططن الفقطططر والعطططوبالظفطططقظ هلطططر أر  الطططوطن
د اتيفططقج اتسططراانل  البراهطط  الم  ططع سططوهططدم القططدرة هلططر ميقف  شططقلنع البراهططد مططن ش ططدوارففططقع ف
لنيضطموا بطذلس الطر   ر فرس البراهد والعمص داخطص اسطراانصلواضطر العدند مي م ا  خرى أمن ش د 

هلطر وهطدم مبطقتة السطلطد الفلسططنياد شبطرف م ظطروف اتظطف ل أشاد العمطقل الفلسططنيننن الطذنن 
  العمططص فطط  اسططراانص فطط  ظططروف يقسططاد فرضطط ق الق ططر الطبقطط  للرأسططمقلننن اتسططراانلننن مططن ش ططد

ويد همص معظم الف ظنن   خرى أمن ش د  العينري الذي مقرسه الن قنيد ضدهموالق ر القوم  
ويططد همططص   الفلسطططنيننن الططذنن اضطططروا للعمططص فطط  اسططراانص هلططر الظفططقظ هلططر أرضطط م وبراهف ططق

الف ظططون إضططقفد لططذلس هلططر براهططد ايراضطط  البططور والفطط   قيطط  فعفبططر فطط  ويطط  مططقغنر نططقلظد 
 مطق يطقرس الف ظطون فط  اليضطقل الطوطي  مطن   أش طر نطعوبد أمطرا   شعلوا من منقدرف قللبراهد  ف

و قيطط  مسططقهمف م الفقهلططد فطط  اتيففقضططد   أشططص فظريططر اليططع  والططوطن فطط   ططص مراظططص اليضططقل
قطد يط ص الف ظطون واظطدة مطن القطوى ل  وسشلوا بطوت  سفظص ظاد فط  ضطمنر اليطع  الفلسططني 

ل طططم  فقطططد  طططقن الف دنطططد موش طططق    ريطططد يطططعبيق ووطييطططقالرااسطططد ذا  المنطططلظد الظقاقاطططد فططط  ايفطططباع ظ
ول للساقسطططططد النططططط نوياد ير  الفلسططططططنياد هططططط  ال طططططدف ايولوشطططططودهم يبطططططص  طططططص يططططط ع إذ أن ا

 العينريد الف  ظص الفطلع للفوسع هلر ظسق  اليع  الفلسطني  نوش  ق واظدد خطواف ق .
 

ضطعع الضفد الغرباد ويططقع غطبة و  ف  يراض  الفلسطنياداف   إن طقبع الملشاد النغنرة السقاد
شعططص مططن الف ظططنن الفلسطططنيننن أيططر  الططر الفقططراع و الشططقدظنن مططي م   راضطط  البراهاططديإييفقشاططد ا

ولطططذا فططط ن يضطططقل الف ظطططنن يطططد فمنطططب بطططقتخ   والففطططقي  والبعطططد هطططن   الطططر البرشوابيطططد النطططغنرة
العقملطططد القطططوة المظر طططد الرااسطططاد ويططط ص الف ظطططون الفلسططططنينون مطططع الطبقطططد   الفذبطططذ  والمسطططقومد

القسطططم  العمطططقل الفلسططططنينون ن و دم الف ظطططو ويططط  لليضطططقل الطططوطي  الفططط  ظملططط  أهبطططقع هطططذا اليضطططقل
ومططقبال ف ظططو ب ديططق اقفططون بقلمرنططقد لشططص   شبطر مططن اليطط داع الططذنن سططقطوا فطط  معر ططد الظريطديا

يقمد المسفوطيق  المظقوت  الن نوياد الراماد الر منقدرة المبيد من أراضن م   هلن ق وظرمقن وا 
بقهفبططقر  واظططدا مططن أهططم اتهمططدة الفطط  اقططوم   مططن ظقططه فطط  الفوسططع فطط  اتيفططقجاليططع  الفلسطططني  

 هلن ق اتيفنقد الفلسطني .
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 -إن ظببيق سنيقضص ف  هذا المشقل من أشص:
 

دة  طص واليضقل من إشص إبالطد  طص المسطفوطيق  واسطفعق  ظف لاتسفمرار ف  الفندي ل  خ1
براهاططططد   شمعاططططق أو همططططصوفملاططططس اتراضطططط  الظ وماططططد للف ظططططنن   اتراضطططط  المنططططقدرة

 تسفن ظ ق واسف مقرهق ف  بيقدة اتيفقج البراه .فعقوياد  

وبيططقدة مسططقظف ق هططن طريططق اسفنطط و المبيططد مططن   ظمقاططد اتراضطط  البراهاططد الفلسطططنياد خ2
 ذلطسو   والفشيولوشاق البراهاد الظدن د اتراض  وفظسنن إيفقشاد اتر  بقسفخدام الوسقاص

قلفظول بط مسقهدة الف ظنندهم السلطد الفلسطنياد للف ظنن واتيفقج البراه  و  من خ ل
 يظو البراهد الظدن د بمسقهمف ق المبقيرة ف  فشقلنع الفظدن .

واسطططفخدام   فيطططشاع فشطططوين الشمعاطططق  الفعقوياطططد الف ظاطططد فططط  ماطططقدنن اتيفطططقج والفسطططويق خ3
نفططولر  بظنطط  لف ظططنن الفلسطططنينننففعنططص إفظططقد هططقم ات  البراهاططد والعمططص مططن أشططص آا

فوظند يضقل م والدفقع هن منقلظ م  بعندا هن أاطد اسطفقطقبق  ظر اطد   ظفطر ت فشطون 
 و فلس أو ل ذا الفننص دون سوا .الفيظامق  الف ظاد مشرد أدوا  ل ذ  الظر د أهذ  

مسططقهدة الف ظططنن فطط  و   م فطط  وشططه أي ميقفسططد خقرشاططدظططق الف ظططنن فطط  ظمقاططد إيفططقش  خ4
وفظسنن يوهاد   وفقدام الظوافب لبيقدة اتيفقجفسويق ميفشقف م ف  الداخص وخقرج الوطن  

 وفيشاع الفندنر البراه  بفقدام الدهم للميفشنن ولاس للمندرين.  المظقننص

ق  الميقسططبد للمفضططررين وفقططدام الفعواضطط  فططثمنن اتيفططقج البراهطط  ضططد الشططوار  الطباعاططد خ5
 من الف ظنن ف  ظقلد ظدو  ق.

مطن ظق القرى الفلسطنياد ف  الفمفع بقلخطدمق  اتسقسطاد الفط  فقطدم فط  المطدن  قلش ربطقع  خ6
مؤسسططق  ظ وماططد ولططاس مططن البططقاعنن المسططفغلنن ل ططذ  الخططدمق  وايقمططد المططدارس الغنططر 

 .الف  فرب، القرى  ومؤسسق  الرهقاد النظاد والطرق المعبدة م فظد بقلط  

راضطط  البراهاططد مططن فشريططع ومنططقدرة يهلططر ا النطط نويادالعمططص هلططر مواش ططد الفعططداق   خ7
 ال .

 
 -: مخيمات الالجئين:اثالث
 

 أوت   اتمطططر وهللطططو   1948لطططم فظطططل مخامطططق  ال شاطططنن بطططثي اهفمطططقم نطططذ ر ميطططذ إيقمف طططق إ طططر ي بطططد 
القضطططاد الفلسططططنياد ظاطططد فططط  ضطططمنر  بظشطططد الظفططقظ هلطططر  ورة بقطططقع المخامطططق  هلطططر ظقل طططقر بضطط

ي  الططذي فسططب  بططه اظططف ل ظولطط  المخامططق  مططع مططرور الططبمن الططر رمططب للبططؤس اتيسططق  وفالعططقلم
وفدهور  أوضقه م الر الظطد إيسقياد  ت وهقد ال شاون ف  ظص ظروف  فيريد أهل قفلسطنن و 
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امطق  ظلط  رغطم ذلطس واظطدة لشطن المخ  الذي اهفبر  فاه هذ  المخامق  هقرا هلر اتيسطقياد  ل طق
ة اتولططر تيففقضططد ايطلقطط  اليططرار  فمططن هططذ  المخامططق   مططن أهططم يواهططد العمططص الططوطي  الفلسطططني 

  تف اليط داع والشرظطر واتسطرى آضد ويبل طق ق خ ل اتيففقي  ويدم أهل1987هقم  يعبيق المشند 
 ابيطططقدة وضطططع ق سطططوعوفظولططط  هطططذ  المخامطططق  الطططر يطططو د فططط  ظلطططق المظفلطططنن الطططذنن هملطططوا هلطططر 

خقنطططد بعطططد  طططص أيططط قل العقوبطططق  الشمقهاطططد الفططط  طقلططط    فن طططق العطططوب والمطططر و  وايفيطططر الفقطططر
فقططد  ططقن معظطم العمططقل الططذنن   المخامطق  أش ططر ممطق طقلطط  بقاططد المطدن والقططرى الفلسطططنياد المظفلطد

د قسطططمطططن أبيطططقع هطططذ  المخامطططق  وطقلططط  ساأشبطططرف م ظطططروف اتظطططف ل هلطططر العمطططص فططط  اسطططراانص 
وظلطططط  يضططططاد   اتغطططط ق واتطططططواق اتمياططططد اتسططططراانلاد لقمططططد العططططاد فطططط   ططططص بنطططط  مططططن بنوف ططططق

اتوضططقع البقاسططد للمخامططق  بعنططدة هططن دااططرة اتهفمططقم و ثيمططق هططذ  اتوضططقع هطط  يططدر ت ام ططن 
 فشيبه.

 
 ر  ضقع أهليق ف  المخامق  لطم ا طن لطه مطق نبطر إن الظب  الينوه  الفلسطني  نرى أن اسفمرار أو 
ام طن ليططعبيق أن  وت  فطط  شبطنن البيطريد شمعططقع وأن هطذ  اتوضطقع الطط  إيسطقياد هط  ونططمد هطقر

ن الظطططص الشطططذري لميططط لد   اقبل طططق م مطططق  قيططط  المبطططررا  المخامطططق  ا مطططن فقططط، فططط  ظطططص يضطططاد وا 
يططط  هلطططر ظق طططم فططط  العطططودة الطططر  ذيالططط 194لقطططرار مشلطططس ايمطططن ال شاطططنن الفلسططططنيننن وفقطططق 

وأيطه ظفطر نفظقطق ظطص    ن الظطدن  هطن إبالطد هطذ  المخامطق وهيدهق فق، ام   ماضوهم وفعو داقر 
  ططذا فطط ن ظببيططق سنيقضططص مططن أشططص فظقنططق اتهططداف الفقلاططد مططن أشططص فظسططنن أوضططقع أهليططق فطط  

 -المخامق :
 

 فخنا  اتهفمقدا  الضروريد تيقمد بياد فظفاد ففيقس  واظفاقشق  س قن المخامق . خ1

والسطططمقو بقيقمطططد مبطططقن شدنطططدة فسطططمو بقلفوسطططع   اد فططط  المخامطططق ع الضطططقاقد السططط يفخفنططط خ2
 الرأس  وبيقدة المسقظق  المخنند ل س قن.

خططرا داهمطق هلطر مي لد الفلطو  البناط  فم ص ظن    فظسنن الوضع البنا  ف  المخامق  خ3
 نظد وظاقة س قي ق.

اتهفمططقم  وبيططقدة  فظسططنن مسططفوى الخططدمق  الفعلاماططد والنططظاد الفطط  فقططدم فطط  المخامططق  خ4
 بقلويقاد من اتمرا .

 .ل ا..ظق المخامق  ف  الفمفع بقلخدمق  الف  فقدم للمدن والقرى  قلش ربقع والماق   خ5
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 رابعا: المرأة الفلسطينية
 

  لعب  المرأة الفلسطنياد هلر مدى سيوا  اليضقل ضطد اتظطف ل دورا هقمطق فط  مخفلطع الماطقدنن
واشفسططططب    1967اتظططططف ل اتسططططراانل  ميططططذ هططططقم  وسططططقهم  بنططططورة مبقيططططرة فطططط  اليضططططقل ضططططد

عطقظم دورهطق   وفبيضقل ق وفضظاقف ق م قيد مرمويطد فط  الخقرططد الساقسطاد اتشفمقهاطد الفلسططنياد
ي قر الذا   أ يقع اتيففقضد وفعرضط  العدنطد مطن يسطقع فلسططنن   وفمنب  يضقتف ق بقلفضظاد وا 

نن العينطرينن للقمع واتهفققل والفعذن  هلر أندي المظفلطن هطذ  لطم ففلطو وسطقاص الق طر الفقيطاد  وا 
اد هن هبم ق هلر موانلد المسقهمد ف  اليضقل الوطي  من أشص فظرير يف   ي  المرأة الفلسطن

  واسفظق  بذلس أن فعقمص هلر يدم المسقوة مع يقمد الدولد الفلسطنياد المسفقلدوا  اليع  والوطن 
ظنط     طص غنرهطق مطن اليسطقع العرباطق  مطن الق طر اتشفمطقه هقي  المرأة الفلسطنياد م لقد  الرشص

ومن ش طد اخطرى هقيط  المطرأة   شرى اليظر إلن ق والفعقمص مع ق بقهفبقرهق مخلوق أدير من الرشص
الفلسططططنياد مطططن الق طططر القطططوم  الطططذي فرضطططه اتظطططف ل النططط نوي  العينطططري هلطططر يطططعبيق برشقلطططه 

ذا  قيطط  المططرأة يططد فم يطط  بفضططص  ويسططقاه يضططقل ق وفضططظاقف ق مططن الططفخل  ولططو بنططورة شبااططد  وا 
 من العبوداد للرشص إت أي ق مق بال  فعقي  من الففريد ف  العدند من مشقت  الظاقة.

وميطططقر ف ق فططط    فقطططدنرا ميطططه لطططدور المطططرأة فططط  الظاطططقة اتشفمقهاطططد لظطططب  اليطططنوه  الفلسططططني إن ا
و يططرط تغيططر هيططه للفقططدم اتشفمططقه    فظريططر المططرأة هطط نططرى اليضططقل الططوطي  الفظططرري ليططعبيق 

 من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد: ظببيق سنيقضصو 
 

الططدفقع هططن ظططق المططرأة فطط  المسططقواة مططع الرشططص بمططق فطط  ذلططس ظططق العمططص والظنططول هلططر  خ1
 أشر مفسقو لعمص مفسقو.

ضمقن الظريد الساقساد للمرأة بمق ف  ذلس ظق طق فط  ممقرسطد العمطص الساقسط  واتيفخطق   خ2
 فريو ف   قفد الييقطق  اتشفمقهاد والساقساد.وال

  وفطثمنن ظق طق فط  إشطقبا  اتمومطد المدفوهطد اتشطر  فوساع ميقر ف ق ف  العمطص الميطف  خ3
طقع هيطه فط  ظطقت  الضطرورة مطع اظففقظ طق بظق طق فط  العطودة إلاطه مفطر وظق ق ف  اتيق

 ايف   الظروف الف  أوشب  اتيقطقع.

نص اتفظقدا  والشمعاق  اليسقااد وفطثمنن ايخراط طق فط   في ظق اليسقع الفلسطنياق  ف  خ4
  قفد الييقطق  اتشفمقهاد والساقساد.

الفوسع ف  إييقع ريق  اتطفقل ودور الظضقيد وفظسنن يوهنف ق لفخفنطع اتهبطقع هطن  خ5
 وضمقن اسفمرار مسقهمف ق الفقهلد ف  العمص الميف .؟  المرأة العقملد
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ن اتظوال اليخناد الف  فيف س ظقطوق المطرأة فط  الفنطدي اليضقل من أشص فعدنص يواين خ6
  والعمص الشقد  ق يفنشد لساقدة هذ  القوايننهر الظلم اتشفمقه  الذي اقع هلنلشقفد مظق

 .هلر ف بن  هذ  القواينن المعدلد ف  الدسفور الفلسطني 

رسطماد  بطقر  هطلطدواهف  ا للمطرأة الفلسططنياددنطوم المطرأة العطقلم  هنط  اذارمطن إيرار ال قمن  خ7
   .مدفوهد اتشر لليسقع العقم

 لقاقدة العمص اليسقا  ف  الماقدنن اتشفمقهاد والساقساد واليققباد. فيشاع خلق الشوادر خ8

 
 -خامسا:الطالب وقضية التعليم:

 
  طططوال سططيوا  لقططد فظططول ط بيططق   أبيططقع العمططقل والف ظططنن والشططقدظنن والم قفططنن مططن أبيططقع يططعبيق

   منالمرارة هلر أاقدالش نر من وذاق اتظف ل   ل ورة ويوف ق الضقربد الرااسدالر ويود ل اتظف ل
  وسططططروا بطططوت  نيططدر أن اسطططشص الفططقري  ل ططق م نطططص  و ططقيوا طلاعططد النططدام مطططع يططوى اتظططف ل

مطق داا   قي فقلمواش د لم فشن مفشقفاد لشن هبم اليبق  أبيقع المخامق  والقرى والمدن الفلسطنياد
فطط  اليضططقل مططن ويططدم الططط   مططن أبيططقع الشططقدظنن فضططظاق  شسططقم   أيططوى مططن  ططص أسططلظد العططدو

ولططططم فططططفم ن  ططططص يططططوى الق ططططر اتسططططراانلاد وت الوسططططقاص الوظيططططاد الفطططط    اتسططططفق لأشططططص الظريططططد و 
اسططفخدم  لقمططع يضططقل اليططع  الفلسطططني  وفطط  طلاعفططه الططط   مططن  سططر هططبم م هلططر موانططلد 

نق الينر ولشث  سطلطق  اتظطف ل الطر ساقسطد فطر  الفش نطص هلطر ط بيطق  ظفر فظق  اليضقل
 وأسط م   الميطقطق الفلسططنيادوهريل  المسنرة الفعلاماد فط   طص   فثغلق  المدارس لففرا  طويلد

وفقططد  المسطنرة الفعلاماططد شططدنف ق لففططرة مططن   اخطططقع اتيففقضططد فطط  فشطريس ساقسططد الفش نططص بعط 
لفنططظاو هططذ  المسططنرة وا هططقدة  ي إهططقدة اليظططر فطط  هططذ  العملاططد برمف ططقوبططق  مططن الضططرور   الططبمن

مطط  فطط  لوا  طويلططد هططن ر طط  الفقططدم العفخلفطط  مسططنرة الفعلططام فطط  ب ديططق سططيقططد لالن ططق   اتيظبططقط
العططقلم ويفوشطط  هلنيططق أن يبططذل ش ططودا مضططقهفد مططن أشططص اللظططقق بقلمسططفوى العططقلم  للفعلططام إذ ان 
ن ظببيططق سنيقضططص فطط  هططذا المشططقل مططن  مسططؤولاد مسططفقبص الططوطن فقططع هلططر هططقفق ططط   النططوم وا 

 -أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:
 

 ال قيواد.اتسقساد و مشقياد الفعلام ف  شماع المراظص  خ1

  اليظر ف   ص الميقه  الفعلاماد وفطويرهق بمق نطف ام والميشطبا  العلماطد فط  العطقلم إهقدة خ2
افطقد البع طق  الدراسطاد مطن المعلمطنن ل ططط ع هلطر أظطد  الميشطبا  فط  ماطقدنن الفعلططام  وا 

خقنطد فامططق نفعلططق الططذي يطوه ق اتظططف ل المخفلفطد وبمططق نطف ام  ططذلس مطع ظقططقاق الفطقري  
 .وفدريس ق ف  المدارس بطريقد هلماد ووطياد دبقلقضاد الفلسطنيا
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بيططقدة هططدد المططدارس وفطططوير أبينف ططق للوفططقع بظقشططد الططط   العلماططد وال ققفاططد والريقضططاد  خ3
بيططقدة هطدد المدرسططنن و   وفبويطد المطدارس بططقلمخفبرا  واتش طبة والوسططقاص الفعلاماطد الظدن طد

 .وفظسنن أوضقه م المعاياد

 ي والشططقمع  وضطططمقن ظططق الطططط   فطط  الفعلطططام ب ططص مسطططفواقفهالفوسططع فططط  الفعلططام ال طططقيو  خ4
للدراسططد فطط  الططداخص والخططقرج  مططن شماططع ايطاططقف ودون مظقبططقة واافططقد الططط   المففططوينن

 .وهلر يفقد الدولد

إهطططقدة العمطططص بقطططقيون إلباماطططد الفعلطططام ظفطططر ي قاطططد المرظلطططد اتسقسطططاد هلطططر اتيطططص ومرايبطططد  خ5
  الطططط   مطططن المطططدارس الطططر اليطططوارع أو اسطططوق نسطططفطبنطططق هطططذا القطططقيون بظطططبم وويطططع ف

 العمص.

وفيططشاع الييطططقطق  الريقضططاد وشعطططص   بيططقع الم هطط  الريقضطططاد والسططقظق  فططط  المططدارس خ6
وفبويططد المططدارس بقلم فبططق  وفيططشاع   باماططد فطط   ططص مراظططص الفعلططامبدياططد إلمططقدة الفرباططد ال

 الط   هلر اتط ع هلر ال ققفد العقلماد والعرباد.

يططراس الططط   فطط  فقريططر ساقسططقف ق فر  خ7 سططن  الظاططقة الدامقراطاططد فطط  المططدارس والشقمعططق  وا 
نفسطططططم بقسطططططفق لاد  الطلبطططططد  ططططط أفظطططططقد  دورلطططططوفوطنطططططد دور اتفظطططططقد  الط باطططططد وفعبيطططططب 

موضوهاد فامق نفعلق بقفظقد طط   الشقمعطق  الطذي نيبغط  أن اقطوم هلطر أسطس الفيطقفس 
فنططططقال    لفنططططبو أم ططططقل هططططذ  اتفظططططقدا  لبيططططق  الططططوطي  ولططططاس الفيططططقظر الظببطططط  أو ال

 .الوطن والمواطنأسقساد ف  بيقع 

 دهم إيقمد إفظقدا  ط باد ف  المدارس ال قيواد وفي نص افظقد هقم للطلبد ال قيوينن. خ8

 فقدام الدهم والمسقيدة للييقطق  الط باد الطوهاد ف  يفر المشقت  . خ9

شماع  فلسطنياد والميظمق  الط باد ف فعبيب الرواب، بنن الميظمق  الط باد ال خ10
 ايظقع العقلم.

  ن بعد سيوا  من الغبن الذي لظق ب م ف  يفر الماقدننإهقدة اتهفبقر للمعلمن خ11
افططقد   وفظسططنن أوضططقه م المعايططاد والعمططص هلططر فظسططنن يططدراف م وذلططس بفيظططام دورا  وا 

 ق.ساد الف  فسف دف فظدن  معقرف م العلماد وفطويرهالبع ق  الدرا

 
 -:سادسا:الثقافة والفنون 

 
لعطط  الم قفططون الفلسطططنينون دورا هقمططق لططاس فقطط، فطط  هملاططد الفعباططد الوطياططد   بططص يططقر وا  غنططرهم 

ولعبطط  مسططقهمقف م فطط    مططن فاططق  اليططع  الفلسطططني  بنططورة مبقيططرة فطط  اليضططقل ضططد اتظططف ل
وفنططدوا ببسططقلد لشططص   ياديططفر الماططقدنن دورا ظقسططمق فطط  الظفططقظ هلططر اليخنططاد الوطياططد الفلسطططن
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وهملططوا فطط  ظططروف نططعبد   مظططقوت  الفيططواه ال قططقف  وفبويططر الفططقري  المشنططد لليططع  الفلسطططني 
ضفقع الططقبع الفقطدم  واتيسطقي  هلن طق وفظمطص العدنطد مطي م   للغقاد هلر فطوير ال ققفد الوطياد وا 

لسطططططني  ظلمططططد البيططططقبين فططططذايوا  مططططق ذاق العدنططططد مططططن أبيططططقع اليططططع  الف  هسططططع اتظططططف ل وي ططططر 
لشططي م ظلططوا رغطم ظططروف الق طر الفقيططاد ظططقملنن لرااطد اليضططقل مططن   وهطذابق  السططشون والمعطفق  
ومطن أشطص اترفقطقع بقل ققفطد الوطياطد الفلسططنياد فط ن ظببيطق سنيقضطص   أشص ظريد الطوطن واسطفق له

 من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:
والطرد   لوشاق الشطقدظنن فط   طص م طقننو ر بقهفبقرهطق انطديير ال ققفد المقر ساد بنن الشمطقهن خ1

والعمططص مططن أشططص   الططذنن اظططقولون فيططوي  ق واتففططراع هلن ططق اتيف ططقبينن والمظططرفننهلططر 
فبسططا، المفططقهام المقر سططاد اللنينياطططد لفنططبو فطط  مفيطططقول شمططقهنر الشططقدظنن الفلسططططنيننن 

 اتشفمقه . انظق  المنلظد الظقاقننن ف  الفغنر ال وري والفقدم

وذلطس بطدهم ييطر إبطداهق  ال ققفطد   فعبيب دور ال ققفد والفيون ف  ظاقة اليطع  الفلسططني  خ2
والفيططون الوطياططد وشعل ططق فطط  مفيططقول الشماططع وفقططدام المططيو الفيططشاعاد للمبططدهنن مططن أبيططقع 

 يعبيق.

بطططد ومظقربططد ال ققفططق  الرخانططد وال ق  الفنططدي لشططص مظططقوت  الغططبو ال قططقف  اتمبريططقل  خ3
والشططيس الفطط  فظططقول الططدول اتمبريقلاططد فنططدنرهق الططر والمخططدرا    ققفططد الشريمططد والعيططع 

 .ال ققف  اتظف لو  ال اميد بلدان العقلم ال قل   وسنلد أخرى من وسقاص

دهططططم النطططططظع و   وفقططططدام الططططدهم ل ططططق  فعبيططططب دور اتفظططططقدا  والططططرواب، اتدباططططد والفياطططططد خ4
اطططد الشمقهنريطططد لليضطططقل الطططوطي  ودهطططم دور ق فططط  الف ن  وفقواطططد دورهطططوالمشططط   الوطياطططد

 اليير للمسقهمد ف  خف  فشقلنع طبقهد الشف  والنظع والمش  ,

 والنظف . ريقبد هلر اتيفقج اتدب  والفي إط ق ظريد الفعبنر للشماع ورفع ال خ5

 بعضط ق دهم الييقط المسرظ  والعمطص هلطر فططوير  وبيطقدة هطدد الفطرق المسطرظاد وفظويطص خ6
افططقد البع ططق  لدراسططد الفيططون المسططرظاد فطط  البلططدان   و شدنططدةر لططر اتظفططراف وبيططقع مسططقا وا 

 المفطورة ف  هذا المشقل.

 الفي نلاد.فيشاع إيقمد المعقر  الفياد والعمص هلر إيقمد معقر  أشقداماد للفيون  خ7

مطد العمص هلر فطوير وفيشاع ال ققفد العقمطد هطن طريطق الفوسطع فط  اييطقع الم فبطق  العق خ8
 و المفخنند.

 

 

 

 -:سابعا:حول التنمية االقتصادية
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  لظقي ق بقتيفنطقد اتسطراانل ومن  م إ   قن فدمنر البياد اتيفنقداد للميقطق الفلسطنياد المظفلد

 مططق هاططث  الطبقططد   واظططدا مططن اتهططداف الرااسططاد الفطط  خطططط  ل ططق سططلطق  اتظططف ل اتسططراانل 
ل البراهنننخ للعمص  ثشراع لدى اسراانص مسفعملد شماع المغريطق  العقملد الفلسطنياد  وظفر العمق

 المقداد الف   قي  يظاظد ف  الضفد الغرباد ويطقع غبة.
ويططد يشظطط  هططذ  الساقسططد بقلفعططص فطط  فيططواه معططقلم ايفنططقديق الططوطي  واضططعقفه الططر الظططد الططذي  

بطقلش ود واتم قياططق   أونطله فط  ي قاططد اتمطر الطر الططدخول فط  أبمطد هماقططد انطع  الخطروج مي ططق
ويطططد شطططر  خططط ل سطططيوا  اتظطططف ل هملاطططد ي ططط  ميظمطططد تيفنطططقديق هلطططر أنطططدي   الذافاطططد ليطططعبيق

وخ ل سيوا  اتظف ل فويف  الفيماد اتيفنقداد  المفع رة أن خ فمقمق فط  الضطفد   اتسراالننن
قد اتسططراانل   لقططد الغرباططد ويطططقع غططبة  وايططام يمطط، ايفنططقدي نططف ام فقطط، مططع اظفاقشططق  اتيفنطط

أمعي  اسراانص ف  مظقربد الميروهق  النيقهاد والبراهاد ف  الميقطق المظفلد وميع  بقيوامر 
طني  ن فلسطططنيننن  وفظططول المشفمططع الفلسططالعسطط ريد ايقمططد ميططروهق  شدنططدة هلططر أنططدي مسططف مري

الميفوشطق  البراهاطد إلر مشفمع اسف  ش  ت نيف  إت القلنطص مطن اظفاقشفطه  وفرضط  القنطود هلطر 
اتظطف ل  طص هملاطق  النططاقيد  اتسطراانلاد  وفويفط  ططوال سططيوا  القطقدرة هلطر ميقفسطد الميفشططق 

سطططيوا  لتهمطططقل االبياطططد يفنشطططد دمطططر  هطططذ   و يطططد  والفططططوير للبياطططد الفظفاطططد ل يفنطططقد الفلسططططني 
ون بظطروف مطق ق فشطأن نبطدأوا مطن ظطروف هط  أيطبه مط وبق  من المظفم هلر الفلسطنيننن  يلدطو 

 يبص الظضقرة البيريد    اعندوا بيقع ايفنقدهم المدمر.
 

وخ ل سيوا  اتظف ل شرى اسف مقر ماق  الم ننن وربمق ملاقرا  الدوترا  من أمطوال النطمود 
إت أن القسططم اتهظططم مططن هططذ  اتمططوال يططد اسططفخدم ليططراع الططذمم   ق الفلسطططنياد المظفلططدقطفطط  الميطط

ظفططر أيططه   وفعرضطط  أمططوال النططمود لعملاططق  ي طط  واسططعد اليطططقق  والمظقسططن  و سطط  اتهططوان
وأدى هطذا   انع  القول بثن أي فقادة يد هقد  هلر الميقطق المظفلطد يفنشطد فطدفق هطذ  اتمطوال

يططشع  الططدول لقططد   اتمططر فطط  أظاططقن   نططرة الططر بهبهططد ال قططد بططنن الشمططقهنر والقاططقدة الفلسطططنياد
ود هذا الي   والذي أراد  به إفسقد الظر د الوطياطد الفلسططنياد ودفع طق يظطو المقيظد تموال النم

ويشطري اتن   اترفبقط الو نطق بمنطقدر الفمويطص وفلباطد  طص يطروط ق ل سطفمرار فط  فقطدام اتمطوال
لفبريططر وضططع ينططود هلططر أمططوال المسططقهدا  الفطط  للسططلطد الفلسطططنياد الفعلططص بططي   الساقسططد المقلاططد 

همطططقر الميطططقطق الفططط   فخضطططع تهطططقدة إ وبعططط  الطططدول العرباطططد ل الراسطططمقلاد المقيظطططد لطططدو يررف طططق ا
فطط  هططذ  الميططقطق تيططراف السططلطد الفلسطططنياد ولفططر  الونططقاد هلططر مشمططص هملاططق  اتسططف مقر 

 وفظدند الساقسق  المقلاد واتيفنقداد ل ذ  السلطد بمق نف ام وفوش ق  الدول الرأسمقلاد المقيظد.
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اتمري اططد فطط  إدارة و الدولاططد والمؤسسططق    لفططدخص الفططل للبيططس الططدول بقلططق بططقلح ل يظططرن ظببيططق إن
والطذي ونطص الطر ظططد   اتمطوال المقدمطد فط  إططقر إففقياطد المسطقهدا  لميططقطق السطلطد الفلسططنياد

وفظدنطد أوشطه   اليطرطد الفلسططنيننننرف رواف  المطوظفنن ورشطقل اتمطن و إافقد ميدوبنن لمرايبد 
و بطططذلس أنطططبو اتيفنطططقد الفلسططططني  برمفطططه   فلطططس نطططرد مطططن أمطططوال هطططذ  المسطططقهدا نطططرف  طططص 

نخضططع تيططراف البيططس الططدول  والمؤسسططق  اتمري اططد الم لفططد بفططر  الريقبططد هلططر نططرف امططوال 
 ام ق نطططف طططص يطططدرة هلطططر فوشاطططه اتسطططف مقرا  أو إدارف طططق بمطططوفقطططد الشقيططط  الفلسططططني    المسطططقهدا 

 ططص الفظططذنر مططن أهططداف ومرامطط  الش نططر مططن  ظببيططق اظططذرو نياد    مططق ومنططقلو الشمططقهنر الفلسططط
هططططن طريططططق م ططططص هططططذ   هفقططططد بططططق  واضططططظق أيطططط  خ NGOS الغنططططر الظ وماططططد  الميظمططططق  اتهلاططططد

الميظمق  شرى فخري  اندنولوش  ممي   لطبع  اتظطبا  والفيظامطق  هطن طريطق ظطرف وبرشطبة 
د فطط  مفططقهام وهقططول  وادرهططق لفسططقنر مخططططق  نبرالاططللا اتف ططقربعطط  يقدف ططق   ومططن  ططم إدخططقل 

 ومن  م اتيخراط ف   ص ساقسقف ق.لدول المقيظد ا
  

سطاقود ظفمطق الطر   يقد و إن إدارة هملاد الفيماد اتيفنقداد وفقق ليروط البيس الدول  وفظ  إيرافه
البيس الدول   خط، إن   البلدان اليقماد  مق فعلميق فشربد الفيماد ف   اييقع ايفنقد ميو  وهقشب

ق الفطططوارق اتشفمقهاطططد فططط   طططص البلطططدان الفططط  يطططدم فن طططق ميطططورفه فبيطططد  يسطططبد الفضطططخم وفعمطططداامطططق 
يططرافه يططر فطط  هططذ  البلططدان وفظولطط  مشفمعقف ططق الططر أيمططقط مططن غفقططرا واتغياططقع  اعباد الفقططر  مططق   وا 

لمقنطودة والمدهومطد ب طذ  الساقسطد ا  اتسف  س الفرف  الذي اعمص فق، هلر فبدند  طروا  ب دهطق
يطقم البيططس بفنطدنر  ططص ويطد مطن الطدول الرأسططمقلاد  نطقظبد النططد العلاطق فط  ساقسططق  البيطس الططدول خ 

 أمرا  المشفمعق  الرأسمقلاد المفقدمد إلر البلدان اليقماد.
ان يبططول القاططقدة الفلسطططنياد بقتسططفمرار فطط  اخضططقع اتيفنططقد الفلسطططني  تيططراف وادارة البيططس  

إذ أن مططن افططرط فطط  اسططفق له   ام ططص خطططرا هلططر ظاططقة ومسططفقبص اليططع  الفلسطططني  بثسططر الططدول  
ن  اتيفنططقدي افططرط بقسططفق له الساقسطط  يططقع أم أبططر ف يططه  ظببيططق إذ اعططقر  بيططدة هططذا الفوشططه وا 

 نيقضص من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:ساظص 
والعمطص مطن اشطص فعططدنص   لمقيظطديطد للمسطقهدا  الفط  فقطدم ق الطدول االيطروط الم ن رفط  خ1

الفططل فطط  إدارة وويططع  ططص هملاططق  الفططدخص   هططذ  اليططروط بمططق اظفططل ليططق  رامفيططق الوطياططد
 أموال المسقهدا .

 فيقسطط وبمططق ن  خططط، الفيماططد اتيفنططقداد وفقططق لمنططقلو اليططع  الفلسطططني  فقطط،وضططع  خ2
والعمططص   الططدول واظفاقشقفططه اتياططد والمسططفقبلاد ولططاس وفقططق لرغبططق  الططدول المقيظططد والبيططس 
ممططق اسططفوش    مططن اشططص إيقمططد بياططد ايفنططقداد مسططفقلد فمقمططق هططن اتيفنططقد اتسططراانل 
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نططدر ربق لعمقليططق واسططفاعقب م الفخطططا، ل سططفغيقع الفططدريش  هططن العمططص فطط  اسططراانص  م
 .وميروهق  براهاد ونيقهاد وبمرايبد الدولد مظلادف  مؤسسق  

الططدول المقيظططد واسططفخدام شططبع مططن هططذ  ايمططوال فقبططص فقطط، ايمططوال غنططر الميططروطد مططن  خ3
من أشص فيماد الدخص  تهمقل الفيماد وخلق فر  همص للعمقل  واييقع فعقوياق  براهاد

 القوم  وفطوير القرى الميفشد ف  المشفمع.

إلبام اسراانص بدفع فعواضق  لليع  الفلسطني  هن اظف ل ق للضفد الغرباد ويطقع غبة  خ4
واسطفعمقل هطذ  الفعواضطق  لفيماطد اتيسطقن واتيفنطقد   ارفشبف ق بظقهوهن شراام ق الف  

 .الفلسطني  وايعقد البياد اتيفنقداد الف  دمرف ق اسراانص

وهلطر اربطقو اليطر ق  العققريطد   ربطقوا  فنطقهداد هلطر أربطقو اليطر ق  واتفر  ضرا خ5
الف ظططططنن  والمنططططرفاد وبيططططقدة مططططداخنص السططططلطد مي ططططق  وفخفنططططع ايهبططططقع الضططططريباد هططططن

 .والشقدظنن ومظدودي الدخص

وفططططفو اآفططططقق لفنططططدنر هططططذا اتيفططططقج  الفططططقا  هططططن  اتهفمططططقم بفطططططوير اتيفططططقج البراهطططط  خ6
يقمد نيقهق  فعفمد هلر اتيفقج.الظقشدخ الر الدول المشقورة,   وا 

يقمطد نطيقهق  شدنطدة فقطوم هلطر اسطفغ ل الم طقرا  العلماطد   فيماطد النطيقهق  الققامطد خ7 وا 
  قلليع  الفلسطني  والعمطص هلطر فيماطد القطوى البيطريد الفلسططنياد وفططوير يطدراف قيادوالف

 .وانشقد فر  العمص الميقسبد ل ق

الميقريع الميفر د وايقمد ميقريع خقند للقطقع العقم  وبيقدة مسقهمد القطقع العقم ف   خ8
فنطططقدي وبيططقدة مسططقهمد القططططقع العططقم فطط  هملاططق  الفطططوير اتي  لبيططقدة الططدخص القططوم 

وفيططططشاع ياططططقم يطططططقع فعططططقوي  فطططط  مشططططقت  اتيفططططقج النططططيقه  واتيفططططقج بيطططط ص هططططقم  
 والبراه .

واتهفمططقم بقيقمططد   إيقمططد الميططروهق    افططد العمقلططد الفطط  فسطط م فطط  ظططص ميطط لد البطقلططد خ9
 .بدهم وفوشن ق  الظ ومد الميروهق  الظرفاد والنيقهاد الميبلاد

قل  واتداري  و ص أهمقل هدر المقل العقم  الويع الفوري لشص مظقهر الفسقد الم خ10
وفريند اتيفقق  وففعنص همص  ص هناق  الريقبد والفففاد  وهلر وشطه الخنطو  دنطوان 

 المظقسبد.
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 -ثامنا: البيئة والحفاظ عليها:
 

نول  ظببيق الينوه  الفلسطني    اهفمقمق خقنق بقضقاق   البناد يظرا لمق في له هذ  القضقاق من 
  فلطم فعططد خقفاططد هلططر أظطد أخطططقر الفلططو  الفطط  هلططر نطظد اتيسططقن وهلططر الطباعططد رة بقلغططدخططو 

بقفططط  ف طططدد البطططر والبظطططر والشطططو   الفربطططد والماطططقة الشوفاطططد وال طططواع الطلطططق الطططذي يسفييطططقد خ و قفطططد 
لمطق  ويظطرا الفط  ففخطذ مطن مشمطوع هطذ  البناطق  مط ذا ل طق    .الشقايق  الظاد وهلر رأس ق اإليسطقن

ومخلفقف طق والططرق  فسببه اتيبعق ق  اإليطعقهاد والغقبيطد الميطلقطد مطن المعقمطص الشامقواطد واليوواطد
ففبطططع القطططواينن البنااطططد النطططظاظد  الفططط  تالغنطططر نطططظاد فططط  الطططفخل  مطططن يفقاقف طططق  وططططرق دفي طططق 

نططريد خططرق فقضططو فمقرسططد العي ممططق نططؤدي إلططرد  ولاططق لفشلفف ططق المقداططد البقهظططوالمفعططقرف هلن ططق د
النطط نوياد واإلمبريقلاططد ايمري اططد دون ايخططذ بعططنن اتهفبططقر منططقلو اليططعو  وظاططقة البيططر هلططر 

وبطدهم  1999و 1996ف  هقم أن هدم الفبام إسراانص بقلفع دا  الدولادو وشه الشرة ايرضاد , 
لطر طبقطد من الوتاق  المفظدة ايمري اد بعدم إيفقج مواد ذا  فث نر مبقير هلطر ظاطقة اإليسطقن وه

 إن هططططذ  المططططواد الفطططط  .برومقنططططد المظرمططططد دولاطططق-ايوبون واتيظبطططقس الظططططراري م ططططص مطططقدة المنفنططططص
فنطططيع ق إسطططراانص وبمسطططقهدة ودهطططم أمري ططط   قمطططص وهلطططر درااطططد فقمطططد لمطططق فظد طططد المطططواد الشامقواطططد 

فطد لططم مخفل أمططرا  وفيطوهق المفعطددة مطن  قواإليطعقهق  اليوواطد الميطلقططد والميبع طد مطن منططقيع 
ن فدي العقص البيرى لططرق الويقاطد والعط ج اليطقف  الفطقم مي طق فط    نطر مطن الظطقت  المرضطاد   

الفث نر الضقر هلر الش نر من البواظع والظنوايق  سطواع البريطد   مق أن ل ذ  المواد واتيعقهق  
لبناط  هطدى هطن غنر البريطد واييطشقر الم مطرة وغنطر الم مطرة ممطق نطؤدي إلطر خلطص فط  الفطوابن ا او

الفططططططث نر المبقيططططططر هلططططططر طبقططططططد ايوبون واترففططططططقع فطططططط  يسططططططبد اتيظبططططططقس الظططططططراري فطططططط  العططططططقلم 
.                       

  ت فعود فسقوي  النيقهادإن ايربقو الخرافاد الف  فظقق ق الير ق  النيقهاد الشبرى ف  الدول 
وففظمل طق البيطريد  هق  للبناطد واإليسطقنق هطذ  النطيقيناق أمطقم ايضطرار والخسطقار الفط  فسطبب  ب ط

شمعقع  وهلر هقفق هذ  الدول نقظبد فلس الير ق  وراهنف ق فقع مسؤولاد هذا الفدمنر   وهلن ق 
ففوشططط  مسطططؤولاد العمطططص هلطططر إبالطططد هطططذ  اآ طططقر  وهلطططر رأس هطططذ  الطططدول فقطططع الوتاطططق  المفظطططدة 

نطططوفه إلطططر بطططقي  اينطططوا  اضطططم يطططق ظبب إنايمري اطططد  مسطططب  أشبطططر ل طططذ  الخسطططقار وايضطططرار  
الميطططددة والمطقلبطططد بقلعمطططص الفطططوري والسطططريع لفطبنطططق اففقياطططد  نوفطططو لظمقاطططد البناطططد   والفططط  ت فطططبال 
الوتاططق  المفظططدة ايمري اططد فف ططر  مططن الفوياططع هلن ططق   مططق ويضططع أنططدنيق فطط  أنططدي  قفططد ال ناططق  

واإليسطططقياد والظفطططقظ هلن طططق م طططقم رااسطططاد والميظمطططق  والشمقهطططق  الفططط  فشعطططص مطططن القضطططقاق البناطططد 
 يييطف ق.

 



 20 

 
 الوضع العربي

 
الفظططرر  مرظلططدرى أن الم ططقم اتسقسططاد الفطط  فواشططه ب ديططق هطط  الفلسطططني  نططيططنوه  الظططب  إن ال

ييقع دولد الوطي  والقوم   وف  مقدمف ق فظرير  ص أرضيق المظفلد من اتظف ل الن نوأمري   وا 
سطططاقدة هلطططر شماطططع أراضطططن ق  ظفطططر نفسطططير ليطططق فظقنطططق هطططدف الفططططوير دامقراطاطططد هلمقياطططد ذا  

 الدامقراط  اتيسقي  وفوساعه هلر المسفوى الوطي  والقوم .
 

سب  بفعقي  من وايع مثبوم ساقساق وايفنقداق واشفمقهاق  -بي ص هقم –تيس أن البلدان العرباد 
اسططف مقر  فط  سططوع ا  سططواع  لعقلماططدضططعع هملاطد الفيماططد وفخلف ططق هطن م ظقططد الفططورا  االفبعاطد و 

ولطذلس   الطفرة اليفطاطد أو هطدم يطدرف ق هلطر ويطع يطبف المطقل والف طر والعقطص والشفطقعة يظطو الغطر 
قلم الفطط  فعططقي  مططن ه يططق  غنططر مفشقفاططد بططص عرباططد ت فططبال فطط  مقدمططد ميططقطق العططفطط ن البلططدان ال

ن اتيظمطد ذا  الططقبع اتبطوي أو مد ظ م فففطقو  مطق بطن  بسب  أيظومضطربد مع الدول اتخرى 
و ل طق فففقطر الطر الممقرسطد الدامقراطاطد والميطقر د اليطعباد فط  إدارة اليطؤون   العيقاري أو الملش 

العقمد . وف  ظص ففرد الوتاطق  المفظطدة اتمري اطد الفط  فعمطص بقسطفمرار هلطر فرسطن  ظقلطد الطوهن 
خططق  اتمبريقلاد ومن  م النط نوياد تيقمطد واتيقسقم والفمبق ف  النفوف العرباد بمق نخدم م

وبمق رافق طق مطن اخفرايطق  فقظيطد لشطص ميظومطق  اتمطن العرباطد   مق اسمر بقليظقم العقلم  الشدند
 اد وال ققفاد والساقساد واتيفنقداد لنقلو أمري ق والن نوياد الف  ف دف بقلطبع الر:االغذا

 
 لخقمق  العرباد بثسعقر بخسد.فثمنن ساطرة أمري اد  قملد هلر اليف، وا خ1

مظقربططد مشمطططوع ظر طططق  الفظطططرر العرباطططد فظططط  بهطططم يظريطططد اترهطططق  العربططط  واتسططط م   خ2
 والدول .

الفقبعدخ والف  ه  ف  ظقاقف ق أيظمد -مسقيدة ودهم مق فسماه بقتيظمد المعفدلد  الموالاد خ3
 خقدع. شدند موالاد وفقبعد للرأسمقل المفوظد ف  مسمر لبنرال 

بقطططقع البلطططدان العرباطططد  ثسطططواق مففوظطططد وبقسطططفمرار امطططقم  طططص الميفشطططق  اتمري اطططد  ضطططمقن خ4
 .وفعنق أي هملاد نيقهاد ف  العقلم العرب والغرباد وسوق إسف  شاد ل ق 

بص فيطشاع  طص ساقسطق  فففنط  الطدول العرباطد لقططع الطريطق أمطقم أي فشفطص هربط  اتبققع  خ5
  قدي واتن و وا هقدة ال ا لد والخنخنطدإيلام  فظ  رااق  ويعقرا  الفظرر اتيفن

ن و  تسطططراانص دورهطططق البطططقرب فططط  فظقنطططق  طططص هطططذ  اتهطططداف   بمطططق فطططؤمن ل طططق اتمبريقلاطططد ا 
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اتمري اطد مططن ففططوق يططقمص هلططر  قفططد الططدول العرباططد فطط   ططص المشططقت  لفظططص داامططق يططقدرة 
اسططفطقه   ططص  هلططر الفنططدي لمرظلططد الفظططرر الططوطي  العربطط  الفقريخاططد والطويلططد والفطط 

ميطروهق ي ضطواق يوماططق بقيططر الطدول العرباطد خ ل ططق مطن ايفطباع اسططفق ل ق بعيطقع   بعضط ق 
 وظدواق.

فعمطص هلطر   اسطراانصخ دأب  اتمبريقلاد اتمري اطد وت بالط  وبقلفعطقون مطع النط نويادلقد  
  مططططوفرة بططططذلس بناططططد خنططططبد وميقسططططبد لنططططعود هططططذا الميططططروع الططططوطي  الفظططططرري  اش طططق 

ظم دور ظر ططق  اتسطط م الساقسطط   اتنططولادخ والفطط  فففططقو  فطط  يططعقراف ق فطط   ططص وفعططق
  ولشي ق  ل ق فبج ف  الي قاطد بقتسط م  طثداة نطراع اشفمطقه  ساقسط  دولد من هذ  الدول

 -اتس م هو الظص–فظ  يعقر هقم هو 
قد منطقلو فاواطد وضطاظر طق  اتسط م الساقسط   اينطولادخ فخف   وفظ  هذا اليعقر  

  معنيطططد الطططر شقيططط  موايطططع وساقسطططق  العيطططع الساقسططط  فطططقرة والعيطططع المسطططلو فطططقرة اخطططرى 
مظولطططد بطططذلس الطططدنن مطططن هقنطططدة روظاطططد لعقنطططدة ساقسطططاد واندلوشاطططد فقطططوم هلطططر يفططط  اتخطططر 

مفنطططططقرهد بطططططذلس مطططططع مشمطططططص مفطططططقهام الظريطططططد والدامقراطاطططططد والفقطططططدم   واظفشطططططقر الظقاقطططططد
بعططط  هطططذ  الظر طططق   ظر طططق  دواار اتمري اطططد الططط ويطططد رهططط   اتشفمطططقه  واتيفنطططقدي

وداهطططد والينطططر فططط  العطططراق  سطططوريق  اتسططط م الساقسططط خ  ظر طططد طقلبطططقن فططط  افغقيسطططفقن
  أت أن هذا تاعي  أبدا  أن ال واد اتندلوشاد لشص شمقهنر المؤمينن والمفدنينن ه  ولنباق

ييططد العدالططد وفططرف  الفسططقد هواططد رشعاططد داامططق   ف يططقس مططن القططوى الدنياططد المفيططورة الفطط  ف
لطططذلس فططط ن الظطططب  اليطططنوه  الفلسططططني  نطططرى أن وفيقضطططص ضطططد اتمبريقلاطططد والنططط نوياد. 

 طططق الطططر شقيططط  بطططقي  اتظطططبا  يطططفر د نيبغططط  هلطططر ظببيطططق ان اضططططلع بهيطططقس م مطططق  م
العرباد والدولاد لبلورة بريقم  يقمص للفغنر هن طريق ظيد اوسطع القطوى الوطياطد الفقدماد 

د فظطططرر وطياطططد هرباطططد فططط  إططططقر شب ططط ماطططد والاسطططقريد والدامقراطاطططد والدنياطططد المفيطططورةوالقو 
التناقض االساس في هذه المرحلة هو معع المشعروا االمبريعالي االمري عي فدامقراطاد   

وهلاطه فط ن مظطقور يضطقل ظببيطق   .ة العربيعة الرجعيعة المتحالفعة معع الصهيوني واالنظم
 -هلر النعند العرب  ه :

 
اتطمططقع اتمبريقلاططد اتمري اططد النطط نوياد ومواش ططد الميططروع النطط نوي  ومططد مقق .1

وفظرير البلدان العرباطد مطن القواهطد العسط ريد والوطن العرب   ف  وطييق فلسطنن 
لغقع شماع اتففقياق  الفط  فمطس اتمطن الطوطي  والقطوم  وايقمطد يظطقم ايشيباد  وا 

الرشعاططططد والمفظقلفططططد مططططع الططططدول  بعنططططدا  هططططن الططططدول العرباططططد أمططططن هربطططط  مفشقمططططص
 .اتسفعمقريد
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ففشطططقوب اتيظمطططد  فخطططدم منطططقلو اليطططع  دامقراطاطططد هنطططريد يظمطططد وطياطططدأبيطططقع  .2
 .لاد والمدياد الميفشدنففم ص فن ق  قفد المؤسسق  الفم  العقشبة

قلعمص هلر فعباطد المطوارد العرباطد هون العولمد اتمري اد المفوظيد بالفندي لطق .3
 :لو اليعو  والنقلو العقم وذلسلنق واسف مقرهق

 
 بقلرد هلر اليرق أوسطاد بميروع هرب  مفشقمص . -أ

هلر مسطفوى شمطقه  ففعنص العمص العرب  الميفرس بثي ناغد مفقظد  - 
 . واسفغ ل الموارد العرباد لنقلو اليعو  العرباد أش رأو  يقا  أو 

فوطنططططططد يقهطططططططدة مقداططططططد ميطططططططفر د ل سططططططففقدة الفعلاطططططططد مططططططن اتففقياطططططططق   - 
 الف  سبق الفونص إلن ق وفوياع ق. الغنر مشظفد تيفنقدادا

فيططشاع الفشططقرة البنياططد العرباططد وفيططشاع ايفقططقت  رأس المططقل والعمقلططد  - 
 العرباد.

 ودون المسقس بقلبناد. مواش د فظداق  الماق  بفعقون هرب  ميفرس -ج

هلططططر  العمططططص المسططططفمر تضططططعقف ومططططن  ططططم تلغططططقع السططططاطرة اتشيباططططد -و
بقنط ظق   و بو  ص مظقوت  وساقسطق  الفبعاطد لعرباداتيفنقدا  ا

 طقع الخق .قشذريد فيم  القطقع العقم وفرهر وفراي  ال

انطططط ظق  أيظمططططد الفعلططططام والنططططظد وفططططفو أفططططقق الفطططططور الفشيولططططوش   -خ
م ظقد يقدرة هلر  والفعلام الم ي  والبظ  العلم  وف ناد  وادر  ققفاد

 ة المعلومق .المعقنرة المعلومقفاد واللظقق ب ور 

 
 ولطاس فظط  مظلطد الشقمعطد العرباطد هلر ضوع  ص مق سبق ف ييق ف  الظب  الينوه  الفلسطني  

 بطنن دول هرباطد مفققربطد ر فقهطصييظر للوظدة العرباطد  ظلطم ويطعقالف  فبقع وفيفرى ب مٍن بخسخ 
ويطرى فط    باطدص الشمقهنر العر يدند من يبند نواظظر بفعقطع وفث اشفمقهاق وايفنقداق وساقساق   

الوظططدة فعبنططرا ظضططقريق هططن طموظططق  ميططروهد خنونططق فطط  مواش ططد خضططم الفشططف   البيططريد 
 إن الوظدة العرباد ف  الوي  الراهن ضرورة هرباد:واتيفنقداد 

لمواش د اتهفداعا  اتمري اد ولفنفاد القواهد العس ريد الممفدة هلطر  -2مواش د العولمد ل -1 
لمواش ططد  قفططد الضططغوط -4لمواش ططد الفمططدد اتسططراانل  والفطباططع الققدمططد -3  طططوال الططوطن العربطط

واخنطططرا لفم طططنن يطططعبيق  -5ومظقولطططد فنطططفنف ق  والظر طططق  المققومطططد هلطططر الطططدول العرباطططد الممقيعطططد
هقنطمف ق ه المسطفقلد الظطرة  قملطد السطاقدة و العرب  الفلسطني  من فقرير مننر  بيفسه بقيقمفد دولف

 القدس.
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 -بمقنل : ه للونول الر مقسبق ام ن البدعويعفقد اي

 
 . ففعنص العمص العرب  الميفرس ب هقدة ناح الفضقمن العرب 

 ة الف يط  و ر إييقع مؤسسد هرباد فظص أي يباهق  أو اخف فق  هرباد يد فييث أ يطقع مسطن
 الففقهم.

 .فطوير همص الشقمعد العرباد ف  افشق  برلمقن هرب  أو ناغد اخرى اش ر فقهلاد 

 ند  ص الفشمعق  العرباد وفسريع خطوا  الفيسنق فامق بني ق.نفيشاع وفث 

  يقمططططد افظططططقد فنططططدرال  هربطططط  مرظلطططط  اقططططوم هلططططر اظفططططرام والعمططططص هلططططر إوف ناططططد الفرنططططد
 الخنوناق  الراهيد.

  يظمططد الفعلططام فطط  الططوطن العربطط  بمططق نططف ام مططع الفطططورا  العلماططد أالعمططص هلططر فطططوير
 .  فظقنق الوظدةاإلس قم فو  وف بن  ال واد العرباد فقدموالفقياد ف  العقلم الم

 عقلشد  قفد يضطقاق اتيلاطق  القوماطد معقلشطق  دامقراطاطد فطؤمن ظقوي طق وظريقف طق العقمطد م
لططططبع  للفيططططقؤم   ف ييططططق فطططط  الظططططب  واذا  قيطططط  اتوضططططقع العرباططططد المثبومططططد يططططد فططططدهو ا

د أن ت فسفسلم ل طذ  اترهقنطق  ينوه  الفلسطني  يرى أن من واش  طموظقفيق العرباال
فظفططب الشماططع ل فشططق  يظططو نشطط  أن  الفطط  ألمطط  بقلعططقلم العربطط ال ططباام المففقلاططد بططص أن 

خقنطططد اذا فظلططط  يخب طططق واظباب طططق عو  ت فق طططر لفغنطططر هلطططر أرضطططاد اتامطططقن بطططثن اليطططا
مطد ت بربقطد الشثد والعمطص الطدؤو  واليضطقل بعبيمطد هقلاطد و هبف ر هلم   و وياقداف ق 

 فعرف الشلص وت الملص.

 
 

 الوضع الدولي
 

إن أبرب سطمق  الوضطع الطدول    وميطذ ايف طقع الظطر  البطقردة بفف طس اتفظطقد السطوفنف  والميظومطد 
ة لفرسطنخه وفوسطاعه لايطمص   الذي مق ايف   امري ق فسعر شقهداتيفراشاد هو هذا الففرد اتمري 

السلباد للظقبد   لفظويل ق وفظويرهطق للمقطقس الطذي فريطد  مسففندة من  ص المسفشدا    العقلم أشمع
ول غرا  الف  فسعر إلن ق وهط  ال اميطد الشقملطد والمطلقطد هلطر العطقلم   وبطروظطق  ساقسطاد مطق 

الفقري  وببدع الساقدة المطلقد والي قااطد لليظطقم الرأسطمقل    قادلب   أن مقف  بعد وتدف ق  قلبهم بي
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يسطاق  وبطثن النطراع بطق  نطراهق بطنن ظضطقرا  واداطقن ولطاس نطراهق بطنن اتظفشقري المفعدد الش
 طبقق  وأيظمد.

 
  لفطلططق الوتاطق  المفظطدة مطن هققل ططق معفمطدة ميططق القطوة وال اميططد  2001وشطقع  أظطدا  انلطول 

هلر ظسق  ميطق ومبقدىع هدم الفدخص ف  يؤون الدول اتخطرى مغلفطد فطدخ ف ق الفظطد بظشط  
لدفقع هن الدامقراطاد وظقوق اتيسطقن فقنطبظ  ف طدد أمطن ومسطفقبص  طص اليطعو  ودوافع باافد  ق

  وفضطو ساقسطق  الظطرو  نفطل  ضرورة اليضقل بدون هوادة من أشص السلم العطقلم   إن هذا  
اتسطططفبقياد الفططط  بقفططط  ففبيقهطططق اتدارا  اتمري اطططد  ساقسطططد هقمطططد فقمطططد ميشطططبة   وهبطططر الضطططر  

القطقيون الطدول  و طص مقومطق  اليطرهاد الدولاطد ميسطقيد وراع مغطقمرا   بعر  الظقا، ب ص مبطقدىع
وفلسططنن  ق فريقاط  نطر مطن دول ادمواد اشراماد طقايد ف  العراق ويبل ق ف  أفغقيسفقن والنوم ف  

 لبيقن ف  مظقوت  تهقدة رسم خراا، ساقساد شدندة لميقطق مخفلفد من العقلم.سوريق و و 
 

ميروع اليرق اتوسط، الموسطع   لل اميطد هلطر الميطقطد م ص فآمريد خططق  فقساماد ممن خ ل 
الطفظ م بمنطنر  هوفملطس خقمقفط قلساطرة هلاطهبفسفطاع   ف  العقلم وغقب يف،بقهفبقرهق أشبر خبان 

ووراع هطططذ  اتغطططرا  اتسطططفعمقريد ايسطططقي  الوتاطططق  المفظطططدة بيططط ص ططططقاد ومشيطططون فططط    العطططقلم
وفططدخ   ساقسططاد وغنططر ساقسططاد أ ططقر  أشبططر موشططد اسططفي قر  مغططقمرا  ظرباططد وهملاططق  هسطط ريد

فيق لططذا  يضططنفيططق وبق راهاططد ومعططقداة ففعططر  ل طق أمري ططق فطط   ططص فقريخ ططق   ويطد  قيطط  ميطقو وظقطد 
بطططص  الفطططدخ   الفظطططد والعدواياطططد والغنطططر مبطططررة هلطططر اتطططط ق   الفلسططططنياد اظطططد أبطططرب أوشطططه هطططذ 
ع هططدوة اتيسططقياد والدامقراطاططد وظقططوق اتيسططقن النطط نوياد ق مططوالميظططقبة ايظاططقبا سططقفرا ومفضططوظ

الفقياد   وميذ أن ساطر المظقفظون الشدد وامري ق فظقول ان فشعص العقلم  له مندايق تظفشقراف طق 
لعولمطد يبطص أن فديسط ق اتطمطقع اتمري اطد شوايط  مضطناد ومفنطدة قطد  طقن لل .وامفداداف ق الفوسطعاد

ق   ورة المعلومق  واتفنقت  ويم  الفشقرة العقلماد يمطوا طباعاطق سطلماق للبيريد   فبفضل ق ايطل
ولشن سطرهقن مطق ايقضط  هلن طق اتمبريقلاطد اتمري اطد فظولط   طص ميشباف طق تظفشطقرا  فشيولوشاطد 

هلماططططد سططططخرف ق دول العولمططططد وهلططططر رأسطططط ق أمري ططططق لمنططططقلظ ق الخقنططططد هلططططر ظسططططق   و ططططقت و 
  فقلعولمطد الرأسطمقلاد الينولنبرالاطد  عطقلملنطقلو يطعو  ال هقأن فسطخر  بطدل منقلو بطقي  دول العقلم

انططبظ  النططوم فططرفب، بيظططقم دولطط  نيططدفع بيططراهد ويراسططد يظططو الفمططدد العسطط ري  هسطط رة العولمططدخ 
يطططدر مم طططن مطططن يطططرااو المشفمطططع  وسطططظق ال واطططق  القوماطططد وفظططططام الطططدول الوطياطططد وافقطططقر أشبطططر

  لعولمططد فواشططه بمققومططد مفنططقهدة مططؤ رة هلططر نططعند العططقلم اشمططعلططذلس فقططد بططدأ  هططذ  ا  البيططري 
فشلطط  آ قرهططق فطط  اتبمططد الراهيططد الفطط  بططق  اعايطط ق اليظططقم الرأسططمقل  العططقلم    فظططقهرة العولمططد 
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يقاضطط ق  -نلشفا اطقاد–يطف  هيطع ضطد اليططعو  تبطد وان فالرأسطمقلاد الينولنبرالاطد وبمطق فمقرسططه مطن 
 واش دخ.ملعقلماد الميقهضد للعولمد  هولمد الهو الظر د ا  هذا اليقا 

 
  وهيق تبد وان ففشلطر أهماطد الفضطقمن اتممط  فط  هطذ  المرظلطد بقلطذا  مطن فطقري  الظاطقة البيطريد

هلطططر القطططط   ومظططفم    ق  يقامططط خطططرا  اسططقهد فططط  ذلططس بطططروب ايطقبطططق اخططرى فططط  العططقلم بقفططط  فيططط ص 
روساق  –الاقبقن  –يفنقدي واتشفمقه  العقنع اتمري   الوظند ومي ق الننن ذا  الفطور ات

هطدد مطن – وبطق  –البرابيطص  -والي و  الشبنر الذي بدأ اظ ر فط  بلطدان أمري طق ال فنياطد  فيطبوا 
اليظطططقم العطططقلم  الشدنطططد لطططم اططط ق لغقاطططد اتن اليشطططقو المطططثمول ميطططه ممطططق أن ظنططط  دول افريقاطططقخ. و 

ف   اتيلاماططد الرااسططاد والعططودة بططقلقبول الشباطط  ل مططم اضطططر اتدارة اتمري اططد الططر م قديططد الفشطط
ه ططس الشمعاططد العموماططد الفطط   –المفظططدة بعططد أن  قيطط  يططد ظولف ططق الططر اداة طاعططد بنططدهق وظططدهق 

ظلطط  فقططع الططر شقيطط  اليططعو  فطط  يضططقل ق وبظنطط  ام ططن القططول بططثن مططق ظططد  مططن اخططف ل فطط  
قدان اليرهاد الدولاد فطدريشاق وظنطرهق فط  مشلطس الفوابن بنن هناق  اتمم المفظدة يد أدى الر ف

 اتمن الذي ت فبال فظقول اتدارة اتمري اد ابققع  ف  يبضف ق.
 

 -وشطود هسط ري بطقلعراق–يق العرباطد   ت فطبال ال اميطد اتمري اطد واضطظد يبقليسطبد لمعظطم بلطداأمق 
لدرشد اتظفطواع   وهاميطد  يواهد هس ريد   ويفوذ ساقس  ف  بلدان هرباد اخرى –  ف  دول الخلن

هلططططططططر بلططططططططدان هرباططططططططد اخططططططططرى لدرشططططططططد الفططططططططدخ   السططططططططقفرة فطططططططط  اليططططططططؤون الداخلاططططططططد  العططططططططراق  
لبيقن النططومقل...خ مططع فظقلفططق  اسططفرافنشاد مططع اسططراانص هلططر ظسططق  الظقططوق والشرامططد العرباططد   

فواام والمخططق  بيظقم ن  ظقم بدنص لليظقم العرب  اتيلام وبلح ظشم الفدخ   اتمري اد طرو ي
وهو يظقم يرق أوس، شدند فشيد له العدند مطن دول فسطمر بقلمعفدلطد   يظطقم فقطام فاطه  ايمري اد 

فمقيطططر مطططع ساقسطططف ق ومنطططقلظ ق   مسطططفغلد ضطططعع مطططق فيقسطططب ق ويامري طططق مطططن اتيظمطططد الساقسطططاد 
د بي ص هطقم   وفسقد البع  اتخر وضعع القوى الوطياد والدامقراطا  اتيظمد العرباد اليمولاد

ب، بقسطفرافنشاقف ق واضطمن بيطقع إططقر إيلامط  مطرفطقمظد فط   م  الفاقرا  السلفاد اتنولاد  وفيق
اظططف ل اتراضطط   ق يططرهاد ططوميظ  انص فطط  يسططن  هططذا اتطططقر   ضططمقيق تمططن اسططراانصدمطط  اسططرا

 .ووطي م فلسطنن ب دهمج ر العرباد الف  اظفلف ق وفوطنن ال شانن خقالفلسطنياد و 
 

اش د والمرام  ففعبب ف  غاق  ميروع هرب  ي ضوي بدنص لمو الميقريع والخط، هذ   ان خطورة
 -من خ ل: الميروع اتمبريقل  اتمري  
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رف  ال اميد الخقرشاد والويوف ف  وشه الفدخ   اتشيباد ف  اليؤون العرباد الداخلاد  .1
قس  وظقوق اتيسقن ف  الويط  فظ  ذرااع اتن و وايقهد الدامقراطاد واتن و السا

 الذي نيبغ  أن فثف  م ص هذ  اتن ظق  من الداخص العرب  ت أن ففر  هلاه فرضق.

مبقيطططرة ش طططود ظقاقاطططد تنطططط و ساقسططط  وايفنطططقدي ظسطططط  الظطططروف الموضطططوهاد لشططططص  .2
 مشفمع ايط يق من اظفاقشقفه الخقند واهفبقرافه الداخلاد.

المبيططططط  هلطططططر أسطططططس هلماطططططد ويظريطططططد فططططططور وي فقطططططدام البطططططدنص / وهطططططو الميطططططروع الي ضططططط .3
 سس ساقساق وايفنقداقخ .  يظقم ايلام  هرب  مفمقالمشفمعق  البيريد 

الفثشند هلر أولواد ظص القضاد الفلسططنياد  قضطاد مر بيطد للعطر  وظسطم النطراع العربط   .4
 نفمقيطططر ومفطلبطططق  اليطططع  الفلسططططني  بمخفلطططع أهرايطططه وطواافطططه  اتسطططراانل  بظطططص هطططقدل

ايرهن السلم ف  الميطقد والس م ف  العقلم بقيسظق  اسراانص من ايراض  العرباد  ظن 
 وسوريق ولبيقن. ادفلسطنيال من السقظد المظفلد

  المطقلبطططططد بوضطططططع الطططططدول النطططططيقهاد أمطططططقم مسطططططؤولاقف ق اتيسطططططقياد واتدباطططططد واتخ ياطططططد .5
  سريعد لشسر ال وة مطق وخنونق فامق نفعلق بمسثلد الفقر والمدنوياد والمطقلبد ب شراعا

 -بنن الدول الغياد والفقنرة وبقشراعا  ميع أي  وار  ايسقياد أو بنااد بقترفشقب هلر :

 
 . إلغقع دنون العقلم ال قل  الف  ف قص  قهص اليعو 

  مطططططن أشطططططص فيماطططططد  –وغنطططططر ميطططططروطد  –ولطططططاس دنطططططونخ فقطططططدام مسطططططقهدا  فعقلطططططد
 ايفنقداد واشفمقهاد.

 د فططط  طباعطططد الع يطططق  الدولاطططد   فغنطططرا  فقطططوم هلطططر اظطططدا  الفغنطططرا  الضطططروري
الفقطر   والطذي المشقهطد أسقس المسقواة والعدالد ونوت للبريقم  العقلم  لمظقربطد 

 أيرفه يمد اتلفادخ.
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