البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني
 الوضع المحلي-:
مع ابرام الطرف الفلسططني تففقياطق
رفض ق فامق بعد ظنط

فشيطف

أوسطلو والفط فظفطل هلن طق الظطب اليطنوه الفلسططني

يوااطق اسطراانص النط نوياد العدواياطد فشطق اليطع

أطاقفه دخص اليضقل الوطي الفظرري الذي نخوضه اليع

طم

الفلسططني ب قفطد

الفلسطني مرظلد شدندة من م ارظطص

يضقله الطويص والمرير من أشص ايفباع ظقويه الوطياد الميروهه العقدلد وال قبفه وبق

من المظفم

أن فعند الظر د الوطياد الفلسطنياد ب ص فنقال ق ويواهق مراشعطد م قم طق ووسطقاص يضطقل ق للمرظلطد
الفقلاد.
فق ططد فرضط ط

ه ططذ اتففقيا ططق

وايع ططق شدن ططدا ه ططذا الواي ططع الس ططلب والمعق ططد ظ ططدا بقلدول ططد النط ط نوياد
يطرار الفقسططام لعططقم  1947وهططذا نططدهويق

اتسططف ع هلططر اي ارضط الفلسطططنياد الخقنططد ب ططم بموشط

بعدم إهمقل أو فشقوب هذ الويقاع إييق ظب ينوه فلسطني ت ام ييق القبول ب ذا الوايع الذي
فرضفه هلنيق الرشعاد العرباد والشمبرادور الفلسطني المرفبطد منقلظه ارفبقططق و اقطق مطع إسطراانص
وأساقدهم ايمري قن.

لقد سبق لظببيق أن أهلن هن معقرضفه ل ذ اتففقياق
يد وضع

بعطد أن أنطبو واضطظق أن هطذ اتففقياطق

بمق نففق ومنقلو اتهفبق ار اتمياد النط نوأمري اد فقط ،دون ايخطذ بعطنن اتهفبطقر

الظقوق الميروهه لليع

الفلسطني .

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

الظقلاد والمسفقبلاد إييق يرى أن اففقياق

مططن الفيططقبت

اوسلو واتففقياق

الف ألظقط

ب طق قيط

ففويشطق لسلسطد

الف ط يططدمف ق القاططقدة الفلسطططنياد الشومبرادوريططد ابفططداع مططن موافقف ططق هلططر الميططقر د

الفلسطنياد ف مؤفمر مدريد فظ

اليروط الف ظددف ق اسراانص والوتاق

المفظدة وبدون إنطرار

ايططراف العرباطد هلطر فطبنطق يط ار ار اليطرهاد الدولاطد ي ار ار مشلطس ايمطنخ يبطص الطدخول فط أاطد

اففقياططق  .لقططد سط ص ذلططس هلططر اتسطراانلنن مظقنطرة القاططقدة الفلسطططنياد وخقنططد بعططد ظططر الخلططن
ال قياد والفغن ار العقنفد الف اشفقظ

العقلماططد لنططقلو البرشوابيططد والن ط نوياد

العقلم والف أد

ف ي قنف ق إلطر اتخط ل بمطوابين القطوى

ططص ذلططس أفططرب أبمططد يططف
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هططن هقططم ي ط البرشوابيططد

الفلسطنياد ومسقيدن ق ممق اسمر بقوى الاسطقر فط ياطقدة ظر طد الفظطرر الطوطي الفلسططني وهشطب
الي

البنرويراط هن مواشبد العنر.

لقد قن من الطباع ان ففطث ر القضطاد الفلسططنياد ويضطقت

يطعبيق مطن أشطص الفظطرر واتسطفق ل

ب ططص الفط ططو ار الفط ط ش ططر هل ططر الس ططقظد العقلما ططد خقن ططد فط ط ظ ططص اس ططفمرار ممقرس ططف ق لل ططي

الفراشعط هيططد ططص مواش ططد بططنن القاططقدة البرشوابيططد المعنيططد مططن يبططص أمري ططق وبقلفسططقوق مططع اسطراانص

والم امي ططد هل ططر يا ططقدة ميظم ططد الفظري ططر الفلس طططنياد والفط ط
وبط ططنن ياط ططقدة الشقي ط ط

الففط ططقو

فثخذ

الففقوض

قيط ط

ت فط طبال فففق ططر يه ططم مقوم ططق

اتس ط طراانل الشفط ططوع والمفم يط ططه والمفمرسط ططد بم ط ططص هط ططذا اتسط ططلو

فيبلق نومق بعد نوم يظو الامنن وفغرق ف الفسقوق مع الظلول الن نوأمري اد
ظر ططد الفظططرر الفلسطططني – بقاقدف ططق الراهيططد -فعططقي مططن هبلططد وظن ططقر

ويومططق بعططد نططوم بططدأ

يدندنن من ش د وفقدان قطد الشمطقهنر الفلسططنياد الغنطر مطثشورةخ مطن ش طد أخطرى فط الويط
يفسه الطذي افسطع

اهفمططد

فاطه يططقق القطوى المسطقيدة تسطراانص ارفطق ذلطس فقلط

هلن ططق لسططيوا

طويلططد ففظططول الش ططقب البنروي ارط ط الضططخم ال طذي سططبق وي ط لفه الميظمططد

هباط ططق ن قط ططص قهل ط ططق وايع س ط ط

آ ط ططقر المقلاط ططد إلط ططر شقي ط ط

ايبمط ططد الساقسط ططاد ف ط ط فس ط طريع الخطط ططر

الفلسطططنياد ف ط افشططق القبططول بططقلظلول اتمري اططد اتس طراانلاد والف ط تي ط

العرباططد فظط

يبططوت مططن يبططص الرشعاططد

الضططغ ،ايمري ط ممططق ظمططص ميظمططد الفظريططر القبططول بقلعملاططد الساقسططاد هلططر اليظططو

الططذي يططقد تففططقق اوسططلو الميططؤوم واتففقياططق

فراشعططق

منطقدر الفمويطص الفط

فلسطططنياد طقلط

ميظمد الفظرير الفلسطنياد.
وم ططع ذل ططس اس ططفطقه

 1987/12/9والف م د

ططص ال وابط

المرفبطبططد بططه ب ططص مططق ظملفططه هططذ اتففقياططق

الفط وظطد

فط المقضط

مططن

ططص القططوى الفلسطططنياد فط إطططقر

شم ططقهنر اي ارضط ط المظفل ططد أن ففش ططر اتيففقض ططد العقرم ططد واليقشظ ططد فط ط

الطريق لدخول السلطد الفلسططنياد الطر شطبع مطن ايارضط الفلسططنياد

المظفلد هقم  1967إن القاقدة الفلسطنياد لم ففم ن من اسف مقر وفطوير م قس

هذ اتيففقضد

لنقلو ظطص يضطنفيق الوطياطد واسطف مرف ق لمنطقلو يخنطاد فخطدم البرشوابيطد الفلسططنياد المفسطقويد

مططع اتمري ططقن فب طدأ الظمططقس والفعططقطع العططقلم مططع يضططاد يططعبيق ف ط الففططور وخنونططق بعططد

ارفشق

اتخطقع بقسم اتيففقضد الف أس م

ال مبططقتة ويططد فسططب

الن ط ط نوأمري اد ذا

ف فظول يسطم بنطر مطن الطرأي العطقم العطقلم يظطو

هططذا ف ط اضططعقف الموي طع الفلسطططني فططدريشاق ف ط مواشططه اآلططد الدهقااططد

اليفط ططوذ الواسط ططع هقلماط ططق وان بقن ط ط

الفلسطنياد ف داارة اتهفمقم العقلم .
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المطقلبط ططد الدولاط ططد بقنشط ططقد ظط ططص للقضط ططاد

لقد أد

أخطقع الممقرسطد فط اتيففقضطد الطر إهطقدة ف مطاد دور سطقظد الطداخص واسطفمر اسطفخدام

ايم طوال لي طراع ايه طوان والم طوالننن وفظططول القسططم ايهظططم مططن ييططاط اتيففقضططد الططر اتظف طراف
وفلق ط ط ايشطططور هلط ططر أييط طططف م مي طططنن بطططذلس مطططي

اتيففقضد ف بدااقف ق ففقد

العمط ططص الفط ططوه ال ططذي سطططقد ط ططص ييطططقطق

الشمقهنر ف الطداخص القطدرة هلطر امطف س بمطقم المبطقدرة الطذي ايفقطص

فلققااططق للقاططقدة الامنياططد المفيفططذة ف ط ميظمططد الفظريططر الفلسطططنياد .هططذ القاططقدة الف ط

وت ف طبال

قي ط

مرفبطططد ب طقلشومبرادمور وبقلبرشوابيططد الفلسطططنياد الف ط في ط ص شططبعا هضططواق فن ططق ويططد ظل ط

ه طذ

البرشوابيط ططد فغنط ططر مط ططن ساقسط ططف ق فبعط ططق لمنط ططقلظ ق وفقط ططدم الط ططدهم ايسط ططقس لساقسط ططد الففط ططرد ومعط ططقداة

الدامقراطا ططد بقهفب ططقر اليط ط ص الفيظامط ط ال ططذي اسط ط ص ل ططق افخ ططقذ القط ط ار ار الفط ط فيقسط ط
البرشوابيططد مططع أي ططق ظل ط

من ططقلظ ق

ت فشططع هططن اتدهططقع بثي ططق فم ططص منططقلو ططص الشمططقهنر الفلسطططنياد

فظنن ففطلع البرشوابيد الفلسطنياد يظو اسفمرار ارفبقط ق بقيوسقط المقلاد ف دول الغر وفعمطص
هلططر ظططص القضططاد الفلسطططنياد بمططق تنفعططقر

والمنططقلو اتمبريقلاططد ف ط ن الشمططقهنر الفلسطططنياد

الواسططعد ففطلططع داامططق الططر فظقنططق ظططص هططقدل اضططمن ظططق اليططع

الفلسطططني ف ط الفظططرر وايقمططد

دولفه المسفقلد وهقنمف ق القدس واضمن ذلس فطبنق الق ار ار الدولاد ب ذا اليثن.
لقططد ارفشبط

فنططقاص المققومططد الفلسطططنياد خطططث شسططامق بميططقر ف ق فط مططؤفمر مدريططد وفقططق لليططروط

الن نوأمري اد والرشعاد العرباد مفخذة من الفغن ار العقنفد الف شطر فط العطقلم بسطب

فف طس

اتفظططقد السططوفنف وسططقوط الميظومططد اتيططفراشاد ف ط ب ط ار ن المخططقب ار ايشيباططد وال أرسططمقلاد والف ط

خطط

ل ق واهفمدف ق بعد خروج اتفظقد السوفنف ميفن ار بعد الظر العقلماطد ال قياطد لقطد طقن

مؤفمر مدريد خريق لشص القوى الفلسطنياد المققومد بقسف يقع ظر د ففو الف
وبدأ مسلسص الف ارشع ف المفقوضق

المرافقد وبدل أن نفويطع يضطم اي ارضط

أش ر فثش ر وابداد البطد والقمع واترهق

معقيططقة يط طعبيق وفوشط ط
ايغ ار
و قي ط

قي

ططص ه ططذ اتيف قش ططق

اتسراانل

يد خطط

لق

فوسطع اتسطفاطقن

وارففع هطدد الظطواشب العسط ريد وفضطقهف

اتسط طراانلاد بقيقم ططد ش ططدار الفن ططص العين ططري المفع ططدد

وايهداف.
ايففقضططد اتينططر بفططقري  2000/9/28فعبن ط ار آخططر هططن رف ط

ومضططمون المفقوضططق

الف ط افسططم

ب طقلي

يططعبيق ومققومفططه ليط ط ص

الفراشع ط الففريط ط المفبططع سططقبقق فلططم فسططف مر هططذ

اتيففقضد هلر المسفوينن المظلط والطدول ولطم نطفم اتسطففقدة مطن ايخططقع وذلطس لعطدم إشطراع

المراشعد الضروريد ل خطقع من يبص القوى والفنقاص الفلسطنياد ففشرر اليفقا السلباد وأخذ
موشططد الاططثس ففنططقهد فف اططث
سقظقد ف ايفخقبق

بططذلس ظططروف بططروب ويمططو فاططق ار سططلفاد انططولادخ أظططرب أغلباططد

المشلس الفيريع

لنبدأ نطراع داخلط لطم فيط د لطه السطقظد الفلسططنياد م نطص
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فم ططص بدااططد فط فبططقنن ساقسط واسططع بططنن الظططر فننن الرااسطنفن فططفو وظمططقسخ ططم مقلبط

أن أخططذ

ي ص النراع الدموي بنن الظر فنن أسفر هن ساطرة ظمقس هلطر يططقع غطبة فط ظطنن اظففظط

ففو بقلساطرة هلر أشباع من الضفد وت نبال يعبيق اعقي ايمرين من آ قر هذا النراع المطدمر

وم طرة أخططرى نؤ ططد ظببيططق هلططر أهماططد بططص ضططرورة الوظططدة الوطياططد المبياططد هلططر الظريططد والوطياططد
والدامقراطاطد

مخطرج وظنطد مطن المطثبق الطراهن هلطر أن فؤخطذ آراع شماطع الفنطقاص المققومطد بعططنن

اتهفبقر ف إطقر همص شب وي دون الففرد بثخذ القرار من أي فننص.
موقفنا من منظمة التحرير الفلسطينية ومسألة الوحدة الوطنية

ان اليضططقل مططن أشططص فظقنططق الفظططرر الططوطي الشقمططص وظططق فقريططر المنططنر لليططع

الفلسطططني

بشماع أطاقفد الدنياد والعرياد وايقمد الدولطد الفلسططنياد الدامقراطاطد لشماطع مواطين طق دولطد ظطرة
مسفقلد ذا

ساقدة هلر أرض ق وسمقعهق وظدودهق وماقه ق وهقنطمف ق القطدس وهطذا ت نفطثفر إت

بظيد نفوف شماع الفنقاص الفلسطنياد من أشص اليضقل لفظريطر الطوطن لطذلس ت بطد مطن إهطقدة
ها لططد ميظمططد الفظريططر لففسططع لشططص القططوى الفلسطططنياد م مططق بلططح ظشم ططق لففظططول إلططر شب ططد وطياططد
فضم ص القوى الفلسطنياد السقهاد إلر فظرير يعبيق ووطييق وايقمد دولفه المسفقلد قملد الساقدة

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

ولططم ا ططن منططقدفد أو ميططه مططن أظططد هيططدمق أيططر المشلططس الططوطي الفلسطططني ب ططذا الططدور لظططب

الطبقط ططد العقملط ططد الفلس ط طططنياد الظط ططب اليط ططنوه الفلس ط طططني خ فنط ططنص هط ططقم م ط ططن فنط ططقاص ال ط ططورة

الفلسطططنياد رغططم الفمططرد ف ط نططفوف ظببيططق وخططروج يسططم بنططر مططن أهضططقاه والفظططول إلططر ظططب
ايف قبي فظريف هلر طريقد الفظريف والمرفد خرويوف ظن
اليع

له .إن يرار المشلس الوطي واش

أشد أن الظب الينوه هطو ظطب

الفطبنطق لفظقنطق الوظطدة الوطياطد الفلسططنياد ويشط

أن ففشسططد هططذ الوظططدة ف ط ميظمططد الفظريططر الفلسطططنياد بعططد إهططقدة ها لف ططقخ واهفمططقد الدامقراطاططد

مي شق للعمص الساقس والع يق

بنن القوى الوطياد الفلسطنياد هلر أسقس الفعدداد وظريطد الطرأي

والفط بططدوي ق نبقططر الش ططد الشمططقهنري الفلسطططني هططقش اب هططن ظيططد القططوى الرسططماد واليططعباد والفط

بدوي ق انبو فظقنق اتيفنقر بعند الميقل .إن الوضع الراهن لميظمد الفظرير يد شعطص مي طق أداة

ووسططلاد بنططد طططرف واظططد اسططفخدمه وفططق ميظططور الساقس ط الخططق

ورؤيفططه الميفططردة بظن ط

خط ار هلر الميروع الوطي وظقوق يعبيق الفقريخاد واليرهاد واتيفنقداد والساقساد.
العالقة مع السطة الفلسطينية ومهمات المرحلة-:
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اي ط ص

 -1مهماتنا في مجال النضال الوطني:
اوت :مققومد اتظف ل ب ص الوسقاص المفقظد ليق ظفر نفم شط ع آخطر شيطدي أو مسطفوطن اسطراانل

هن قمص اراضنيق الفلسطنياد وف مقدمف ق القدس.
قياططق :ضططمقن ظططق يططعبيق ال قب ط

ايقم

ف ط فقريططر لمنططنر بيفسططه ودون أي فططدخص أشيب ط

وظقططه ف ط

دولفه المسفقلد هلر قمص فرابه الوطي وهقنمف ق القدس.

قل ق :ضمقن ظطص ميط لد ال شاطنن وفقطق للقط ار ار الدولاطد بمطق اضطمن ظق طم فط العطودة إلطر داطقرهم

والفعوا

.

رابعططق :الفنططدي لشططص المخططططق

دولططد اخططرى فظ ط

الميططبوهد الف ط فسططف دف إلظططقق أو ضططم الشاططقن الفلسطططني الططر

يططعقر الفدرالاططد أو الشيفدرالاططد اذ أن الدولططد الفلسطططنياد الفقدماططد الظ طرة نططقظبد

الساقدة وظدهق فلب طموظق

يعبيق بمخفلع طواافه ومذاهبه دون فمنب هري أو دني خ.

خقمسططق :الفمس ططس بميظمططد الفظري ططر الفلس طططنياد بعططد فطويره ططق أو إه ططقدة ها لف ططق بقهفبقره ططق المم ططص

اليططره لليططع

الفلسطططني

ظفططر ياططقم الدولططد الفلسطططنياد المسططفقلد ذا

السططاقدة والمعفططرف ب ططق

دولاق مع ام قياد فظويل ق الر شب د وطياد هريضد فيمص ص القطوى الفلسططنياد معفمطدة بريطقم
فططقظ موظططد لفيما ططد وفطططوير مواطين ططق .إن ططص المبططر ار الفط ط فسططقق لفس ططويق اتسفس ط م هط ط

مبر ار واهاد ت ام ن يبول ق وفطدل فقط ،هلطر ايعطدام قطد البرشوابيطد الفلسططنياد بقليطع
شب ططد وطياططد هريضططد مططن فنططقاص ميظمططد الفظريططر بعططد إدخططقل انط ظق
آلاق

همل ق وطريقد افخقذ الق ار ار الف ففعلق بمسفقبص ومننر اليع

إن ياطقم

هماقططد هلن ططق وفعططدنص

الفلسطني بثسطر فنطبو

واظططدة مططن أهططداف ظببيططق الرااسططاد فط المرظلططد الققدمططد ولظططنن ياططقم الدولططد الفلسطططنياد الدامقراطاططد
الفقدما ططد المس ططفقلد وان المم ططقس بم قيف ططق س ططنؤدي إل ططر إض ططعقف الق ططدرة الفلس طططنياد هل ططر خ ططو
اليضقل الساقس تيفباع ظقوييق.

سقدسططق :اسططفعقدة ظططق ظببيططق الظططب اليططنوه الفلسطططني ف ط الفم نططص ف ط م. .ف ومؤسسططقف ق
فيفنذا للقرار النقدر هن الدورة ال قميد هيرة للمشلس الوطي الفلسطني والذي أيطر يبطول الظطب
الينوه الفلسطني

فننص من فنقاص ال ورة الفلسطنياد ومطقلبد القاقدة الفلسطنياد ومؤسسطق

م. .ف بفيفنططذ الق طرار الططذي شططقع فعبن ط ار هططن فقططدنر المشلططس الططوطي الفلسطططني للططي

المفقطدم للظططب اليططنوه والططدور الطذي نلعبططه فط اليضططقل مططن أشطص فظريططر اليططع
ظقوييق الوطياد.
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الساقس ط

والططوطن وايفطباع

سقبعق :فقواد ظببيق وفوساع يقهدفه اتشفمقهاد ور

فظ ط

نفوف الينوهننن الفلسططنيننن وفوظنطدهم

اراططد الظططب اليططنوه الفلسطططني ظفططر نططفم ن الظططب مططن بيططقدة يفططوذ وفططث نر ف ط الظاططقة

الساقساد الفلسطنياد وظفر نفم ن من أداع م قمه اليضقلاد وفظقنق بريقمشه الساقس .

قميق :إيقمد شب د وطياطد موظطدة لشماطع الفنطقاص الوطياطد الفلسططنياد واففقي طق هلطر بريطقم الظطد

ايدير الساقس من أشص فظرير الوطن والمواطن وبيقع الدولد الدامقراطاد الفقدماد العلمقياطد .إن

هذ الشب د الف ل طق أهطداف يضطقلاد ففطلطع تيقمطد الدولطد الفلسططنياد المسطفقلد ذا

دامق ارطط ط فق ططدم
الفيقبت

سطاقدة ومطي

وهط ط ي ططقدرة أاض ططق هل ططر ططبو شم ططقو البرشوابي ططد الفلس طططنياد ووي ططع مسلسط طص

الذي دأب

فقسعق :إط ق الظريق

هلر فقدامه.

الدامقراطاد لليع

في ط نص اتظ ط اب والشمقهططق

الفلسطني والظطق فط الفعبنطر الظطر هطن الطرأي وظريطد

الساقسططاد دون أاططد ينططود ومعقرضططد إضططفقع الطططقبع العس ط ري هلططر
بمططق فن ططق

السططلطد الفلسطططنياد والفمسططس بضططرورة إش طراع ايفخقبططق ظ طرة ويبي ططد لشماططع المؤسسططق
ٍ
فننص واظد.
الراقسد .وشعص الوظقاع الظ وماد خقضعد للشفقاد ولاس مظ فرة من

هقيرا :الفطبنق الشقمص لمبقدىع ظقطوق اتيسطقن وهطدم السطمقو بثاطد فشطقو اب ل طذ الظقطوق م مطق
قي

المبر ار

فن طرفق

فعسطفاد ففخطذ بظطق اتفطراد أو الشمقهطق

ومعقرضد أي إشطراعا

واخضطقع طص

الس ططلطد الفلس طططنياد وأش بف ططق ايميا ططد للريقبططد الي ططعباد لض ططمقن ه ططدم فشقوبه ططق للق ططقيون

والغقع أاد يواينن فشنب الفعدي هلر الظقوق ايسقساد ل يسقن وف مقدمف ق يقيون الطوارىع.
 -2مهماتنا في مجال النضال االجتماعي:

اوال :حقوق ومصالح الطبقة العاملة-:
لعب

الطبقد العقملد الفلسطنياد دو ار بقر اب فط اليضطقل الفظطرري ليطعبيق هلطر مطدى سطيوا
مططق فمنططب

فمنططب خ ل ططق بقتنطرار والففططقي واي ططقر الططذا

طويلطد

ططذلس بوهن ططق لطباعططد النطراع الططذي

فخوضه وفعبب دورهق هلر مر السينن بفضص يطدرف ق العقلاطد هلطر النطمود وموانطلد الشفطقو فط
ططص الظططروف .لقططد قي ط

الطبقططد العقملططد ه ط القططوة ال اراططدة ف ط اتيففقضططد الشمقهنريططد البقسططلد ف ط

ايراض الفلسطنياد المظفلطد ويطد يطدم
طبقد أو فاطد فط المشفمطع الفلسططني
العينريد و ص نيوف العقوبق

اليط داع وايسطرى والشرظطر أش طر ممطق يدمفطه أي

مواشط

أش طر مطن غنرهطق فبعطق

لقطد فظملط

الممقرسطق

الشمقهاد الفقياد الف فرض ق اتظف ل هلطر يطعبيق وفعرضط

أش ر من مرة لساقسد الفشواع من أشص فر اع طق واذتل يطعبيق لشطن طبقفيطق العقملطد ظلط
ف وشطه طص الفظطداق

اتسطراانلاد
نطقمدة

الفط فرضط ق هلن طق اتظطف ل ومطق بال همقليطق البواسطص فط الضطفد الغرباطد
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ويطططقع غ طبة اعططقيون أش ططر مططن غنططرهم مططن آ ططقر فططر

ايط طواق ايمياططد هلططر الميططقطق وظنططقر

ف ط ايمططر هططو أن هططذ القضططاد ال قمططد ظل ط

بعنططد هططن داا طرة اهفمططقم القاططقدة الفلسطططنياد

اي ارض ط المظفلططد ممططق أدى الططر إفسططقع يطططقق البطقلططد بططنن نططفوف م الططر ظططد لططم اسططبق لططه م نططص
والغري ط

والوفططد الفلسطططني المفططقو

المي
ميظ

الف واش

اتسف يقعا

ظفططر ويفيططق الظقضططر

ططثن ايمططر ت اعين ططق بنيمططق ظلط

الش نططر مططن

البرشوابيد الفلسطنياد ف ايراض المظفلد وفم الظفقظ هلر منطقلظ ق و

ل ق ظفر ففم ن من موانلد همل طق دون هوااطق .طص ذلطس شطرى هلطر ظسطق

الطبقد العقملد ودورهق الفقريخ

الذي فم فشنر لظسق

ظر د معنيد – فقرة لظر د ففو م لظر د

ظمقس – ويد أ ر هقفنن الظر فنن سلبق ف الش نر من المفش ق
الفلس طططنياد الفط ط أن ططبظ

اتندنولوشاطد للظر طد العمقلاطد

بظقش ططد مقس ططد إل ططر إه ططقدة اليظ ططر فط ط غقلبا ططد أطره ططق وها لنف ططق وط ططرق

همل ق.
إن هططذا المويططع إيمططق نططدل هلططر الوايططع الطبقط ط للسططلطد والقاططقدة الفلسطططنياد الف ط فيظنططر دااططرة
اهفمقمقف ق ف الظفقظ هلر منقلو الطبقطد البرشوابيطد الفط فيفمط إلن طق م مطق طقن ظشطم الضطرر
والغطططبن الط ططذي نلظط ططق ب ط ططص فاط ططق

المشفمط ططع وت اسطططع ظببيط ططق الي ططنوه الفلسط طططني ظط ططب العمط ططقل

والف ظنن والشقدظنن والم قفنن ال ورينن أن نفغقضر هن هذ الظققاق فظ

وان ظببيق سنيقضص من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:

يطعقر يوماطد اليضطقل

1خ العمص الفوري لميع ي ار ار ايطواق ايمياد هلطر الميطقطق المظفلطد والسطمقو بعطودة العمطقل
ال ططر أهم ططقل م دون أا ططد ين ططود وفق ططع المس ططؤولاد هل ططر ه ططقفق الس ططلطد الفلس طططنياد والقا ططقدة
الفلسطنياد من أشص فظقنق ايمر وضمن ايسواق مظلاد.

2خ الظططد ومططن ططم القضططقع هل طر البطقلططد وفظمنططص السططلطد الفلسطططنياد مسططؤولاد خلططق فططر

همططص لشططص العططقطلنن هططن العمططص بقهفبططقر أن العمططص هططو ظططق لشططص م طواطن وهلططر هططقفق

السططلطد الققامططد فقططع مسططؤولاد ظططص مي ط لد البطقلططد مططن خ ط ل منططقيع ايفططقج اعمططص فن ططق

العمقل.

3خ فيماط طد ال ططوه الطبقط ط واتشفم ططقه ل ططدى العم ططقل وفس ططلاظ م ب ططقلف ر المقر سط ط اللنينيط ط
اتندنولوشاق ال وريد للطبقد العقملطد وسطقار الشطقدظنن و يطع بيطع اتدهطقعا

واتيف قبيد ظول ظر
لخو

البرشوابيطد

البرشوابيد هلر منقلو الطبقطد العقملطد أو فم نل طق ل طم وفطثهنل م

اليضقل الطبق شيبق الر شي

4خ ظ ططق العم ططقل فط ط فيط ط نص وايقم ططد اليققب ططق
فططدخص مططن السططلطد الققامططد وظط

مع اليضقل اليققب .
والشمعا ططق

العمقلا ططد دون ين ططد أو ي ططرط ودون

العمططقل هلططر اتيضططمقم الططر اليققبططق
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الققامططد أو في ط نص

يققبططق

شدنططدة وففعنططص دور اليققبططق

السلطد الر ميظمق

ط ففظططول مططن مشططرد واش ططق

م ملططد لمؤسسططق

يقدرة هلر فوظند يضقل الطبقطد العقملطد مطن أشطص فظسطنن أوضطقه ق
العمص وظق العمقل ف في نص لشقن همقلاطد فط المؤسسطق

وايفباع ظقوي ق من أنظق

اتيفقشاد للدفقع هن ظقوي م.

5خ ظ ططق العم ططقل فط ط اللش ططوع ال ططر اتضط ط ار بقهفب ططقر وس ططنلد مي ططروهد م ططن وس ططقاص يض ططقل م
لفظسنن ظروف همل م وظاقف م وايفباع ظقوي م من أربق

6خ فظدند سقهق

العمص بمق ت نفشقوب مقي سقهق

العمص.

ف النوم ولمدة سفد أاقم ف اتسطبوع

وظق العمقل ف أشر نوم العطلد اتسبوهاد أو نوم اتض ار والظد من همقلد ايطفقل.

7خ اهفبقر ايول من أاقر هند العمقل العقلم نوم هطلد رسماد مدفوهد اتشر .
8خ ظق العمقل ف اتشق اب المدفوهد ايشر و ذلس ظق العقم

ف إشقبة ايمومد.

9خ مسقواة المرأة العقملد بقلرشص وضمقن ظنول ق هلر أشر مسقو للقاقم بيفس العمص.
10خ

وفشقلنع المعايد وشدول غ ع المعايد

فظدند الظد ايدير لألشور بمق نفيقس

وبمق اضمن ظاقة ريمد للعمقل بعندا هن ظدود الفقر.

11خ

وضططع يططقيون شدنططد للعمططص اثخططذ بططنن اتهفبططقر منططقلو الطبقططد العقملططد وظقوي ططق

واضمن ظمقنف ق من فعسع أنظق

لفظقق منقلو أنظق

الفنص الفعسف .
12خ

ظططقت

العمص والغقع قفطد القطوايننن السطقبقد الفط وضطع

العمص هلر ظسق

العمقل وظقوي م وضمقن ظمقاطد العمطقل مطن

إييططقع نططيدوق للضططمقن اتشفمططقه للعمططقل نفططولر النططرف هلططن م وفططثمني م فط

البطقلططد ودفططع الفعواضططق

الميقسططبد ل ططم فط ظططقل فقططدان همل ططم أو هشططبهم هططن

اتس ططفمرار ف ط ط العم ططص هلط ططر أن نش ططري فمويط ططص ه ططذا النط ططيدوق م ططن هوااط ططد الض ط طراا
الفثمنيق

13خ

الدولد.

14خ

هلر العمقل الف اسقهم فن ق أنظق

فوفنر الخدمق

العمص.

الطباد للعمقل وأبيقع أسرهم مطن خط ل فثمنيطق
الم ي لفدري

إيقمد مراشب الفدري

و

نطظاد ففرضط ق

العمقل واهقدة فثهنطص العمطقل ورفطع فطقاف م

العلماد والفياد بمق نف ام والفطور ف وسقاص اتيفقج فم نطدا تسطفاعقب م فط الميطروهق

المظلاد الشدندة.

اتيفقشاططد بقلفمويططص الططذاف أو بفمويل ططق بقططرو

15خ

إيقمططد الفعقوياططق

16خ

إيي ططقع بي ططوس لايط ط ار

وبفقادة رمبيد أو بدون فوااد.
وطي مدهومق بقلمسقهدا .

الب ارهط ط واتيط ط ار
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ينططنرة ايشططص

الن ططيقه بفواا ططد في ططشاعاد و أرس ططمقل

ثانيا :الفالحون:
خق

الف ظون الفلسطنينون وميذ اياقم ايولر لاظف ل معقرس ضقريد ضد ساقسطد اتسطفطقن

ومنطقدرة اي ارضط لنططقلو المسطفوطيق

الظف ططقظ هل ططر أر

ويططدم الف ظطون الفلسطططنينون فضطظاق

شسططقم مطن أشططص

ال ططوطن وه ططقير معظم ططم م ططن الفق ططر والع ططوب يفنش ططد ض ططعع إيفقشا ططد اير

وارففططقع فشططقلنع الب ارهططد مططن ش ططد وهططدم القططدرة هلططر ميقفسطد اتيفططقج اتسطراانل الب ارهط الم ططع

من ش د أخرى واضطر العدند مي م الر فرس البراهد والعمص داخطص اسطراانص لنيضطموا بطذلس الطر
شاد العمطقل الفلسططنيننن الطذنن أشبطرف م ظطروف اتظطف ل وهطدم مبطقتة السطلطد الفلسططنياد هلطر
العمططص ف ط اس طراانص ف ط ظططروف يقسططاد فرض ط ق الق ططر الطبق ط لل أرسططمقلننن اتس طراانلننن مططن ش ططد

والق ر القوم العينري الذي مقرسه الن قنيد ضدهم من ش د أخرى ويد همص معظم الف ظنن
الفلسطططنيننن الططذنن اضطططروا للعمططص ف ط اس طراانص هلططر الظفططقظ هلططر أرض ط م وبراهف ططق ويططد همططص

الف ظططون إضططقفد لططذلس هلططر ب ارهططد اي ارض ط البططور والفط

للبراهد فشعلوا من منقدرف ق أمط ار أش طر نطعوبد
أشططص فظريططر اليططع
وسشلوا بطوت

الرااس ططد ذا

والططوطن ف ط

مطق يطقرس الف ظطون فط اليضطقل الطوطي مطن

ططص م ارظططص اليضططقل و قي ط

سفظص ظاد فط ضطمنر اليطع

قي ط

فعفبططر ف ط ويط

مططقغنر نططقلظد

الفلسططني

مسططقهمف م الفقهلططد ف ط اتيففقضططد

لقطد يط ص الف ظطون واظطدة مطن القطوى

المن ططلظد الظقاقا ططد فط ط ايفط طباع ظري ططد ي ططعبيق ووطيي ططق فق ططد ططقن الف دن ططد موش ططق ل ططم

ولوش ط ططودهم يب ط ططص ط ططص يط ط ط ع إذ أن اير

الفلس ط طططنياد هط ط ط ال ط ططدف ايول للساقس ط ططد النط ط ط نوياد

العينريد الف ظص الفطلع للفوسع هلر ظسق

اليع

الفلسطني نوش ق واظدد خطواف ق .

إن طقبع الملشاد النغنرة السقاد ف ايراض الفلسطنياد ف الضفد الغرباد ويططقع غطبة وضطعع
إييفقشاططد اي ارضط البراهاططد شعططص مططن الف ظططنن الفلسطططنيننن أيططر الططر الفقطراع و الشططقدظنن مططي م

ال ططر البرشوابي ططد الن ططغنرة ول ططذا فط ط ن يض ططقل الف ظ ططنن ي ططد فمن ططب ب ططقتخ
الفذب ططذ

والفف ططقي والبع ططد ه ططن

والمس ططقومد ويط ط ص الف ظ ططون الفلس طططنينون م ططع الطبق ططد العقمل ططد الق ططوة المظر ططد الرااس ططاد

لليض ططقل ال ططوطي الفط ط ظملط ط

أهب ططقع ه ططذا اليض ططقل ويط طدم الف ظ ططون والعم ططقل الفلس طططنينون القس ططم

ايشبطر مططن اليط داع الططذنن سططقطوا فط معر ططد الظريطد ومططقبال ف ظططو ب ديططق اقفططون بقلمرنططقد لشططص
المظقوت

اليططع

الن نوياد الراماد الر منقدرة المبيد من أراضن م وايقمد المسفوطيق

هلن ق وظرمقن

الفلسطططني مططن ظقططه ف ط الفوسططع فط اتيفططقج بقهفبططقر واظططدا مططن أهططم اتهمططدة الفط اقططوم

هلن ق اتيفنقد الفلسطني .
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إن ظببيق سنيقضص ف هذا المشقل من أشص-:
1خ اتسفمرار ف الفندي ل ظف ل واليضقل من إشص إ ابلطد طص المسطفوطيق

واسطفعقدة طص

ات ارضط ط المن ططقدرة وفملا ططس ات ارضط ط الظ وما ططد للف ظ ططنن أو هم ططص شمعا ططق

براها ططد

فعقوياد تسفن ظ ق واسف مقرهق ف بيقدة اتيفقج البراه .

2خ ظمقاططد ات ارضط البراهاططد الفلسطططنياد وبيططقدة مسططقظف ق هططن طريططق اسفنط و المبيططد مططن
اتراض وفظسنن إيفقشاد اتر

بقسفخدام الوسقاص والفشيولوشاق البراهاد الظدن د وذلطس

من خ ل دهم السلطد الفلسطنياد للف ظنن واتيفقج البراه ومسقهدة الف ظنن بطقلفظول
يظو البراهد الظدن د بمسقهمف ق المبقيرة ف فشقلنع الفظدن .

3خ في ططشاع فش ططوين الشمعا ططق
اآ ت

الفعقويا ططد الف ظا ططد فط ط ما ططقدنن اتيف ططقج والفس ططويق واس ططفخدام

البراهاططد والعمططص مططن أشططص ففعنططص إفظططقد هططقم الف ظططنن الفلسطططنيننن بظن ط

فوظند يضقل م والدفقع هن منقلظ م بعندا هن أاطد اسطفقطقبق

هذ الفيظامق

الف ظاد مشرد أدوا

نفططولر

ظر اطد ظفطر ت فشطون

ل ذ الظر د أو فلس أو ل ذا الفننص دون سوا .

4خ ظططق الف ظططنن فط ظمقاططد إيفططقش م فط وشططه أي ميقفسططد خقرشاططد ومسططقهدة الف ظططنن فط
فسويق ميفشقف م ف الداخص وخقرج الوطن وفقدام الظوافب لبيقدة اتيفقج وفظسنن يوهاد

المظقننص وفيشاع الفندنر البراه بفقدام الدهم للميفشنن ولاس للمندرين.

5خ فططثمنن اتيفططقج الب ارهط ضططد الشطوار الطباعاططد وفقططدام الفعواضطق
من الف ظنن ف ظقلد ظدو ق.

6خ ظق القرى الفلسطنياد ف الفمفع بقلخطدمق
مؤسسططق

اتسقسطاد الفط فقطدم فط المطدن قلش ربطقع مطن

ظ وماططد ولططاس مططن البططقاعنن المسططفغلنن ل ططذ الخططدمق

م فظد بقلط

ومؤسسق

7خ العمططص هلططر مواش ططد الفعططداق

الميقسططبد للمفضططررين

وايقمططد المططدارس الغنططر

الرهقاد النظاد والطرق المعبدة الف فرب ،القرى .

النط نوياد هلططر اي ارضط البراهاططد مططن فشريططع ومنططقدرة

ال .
ثالثا :مخيمات الالجئين-:
لططم فظططل مخامططق

ال شاططنن بططثي اهفمططقم نططذ ر ميططذ إيقمف ططق إ ططر ي بططد  1948وهلل طو اتمططر أوت

بض طرورة بقططقع المخامططق

العططقلم وفظول ط

المخامططق

هلططر ظقل ططق بظشططد الظفططقظ هلططر القضططاد الفلسطططنياد ظاططد ف ط ضططمنر
مططع مططرور الططبمن الططر رمططب للبططؤس اتيسططقي الططذي فسططب

بططه اظططف ل

فلسطنن وفيريد أهل ق وهقد ال شاون ف ظص ظروف ت إيسقياد وفدهور أوضقه م الر الظطد
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هق ار هلر اتيسطقياد ل طق لشطن المخامطق

الذي اهفبر فاه هذ المخامق

مططن أهططم يواهططد العمططص الططوطي الفلسطططني

فمططن هططذ المخامططق

ايطلقط

ظلط

رغطم ذلطس واظطدة

اليطرارة اتولططر تيففقضططد

يعبيق المشند هقم  1987ويدم أهليق خ ل اتيففقضد ويبل طق آتف اليط داع والشرظطر واتسطرى
وفظول ط

الططر يططو د ف ط ظلططق المظفلططنن الططذنن همل طوا هلططر بيططقدة وضططع ق سططوعا

هططذ المخامططق

وايفي ططر الفق ططر والع ططوب والم ططر

المخامطق

أش ططر ممطق طقلط

فن ططق خقن ططد بع ططد ططص أيط ط قل العقوب ططق

الشمقها ططد الفط ط طقلط ط

بقاططد المطدن والقططرى الفلسطططنياد المظفلطد فقططد ططقن معظطم العمططقل الططذنن

أشبط طرف م ظ ططروف اتظ ططف ل هل ططر العم ططص فط ط اسط طراانص م ططن أبي ططقع ه ططذ المخام ططق
اتغط ط ق واتطط طواق اتميا ططد اتسط طراانلاد لقم ططد الع ططاد فط ط
اتوضططقع البقاسططد للمخامططق

ططص بنط ط

وطقلط ط

ساقسط طد

م ططن بنوف ططق وظلط ط

يض ططاد

بعنططدة هططن داا طرة اتهفمططقم و ثيمططق هططذ اتوضططقع ه ط يططدر ت ام ططن

فشيبه.
إن الظب الينوه الفلسطني نرى أن اسفمرار أوضقع أهليق ف المخامق

لطم ا طن لطه مطق نبطرر

وأن هطذ اتوضطقع الط إيسطقياد هط ونططمد هطقر فط شبطنن البيطريد شمعططقع وت ام طن ليططعبيق أن

اقبل ططق م مططق قي ط

وان الظططص الشططذري لمي ط لد المخامططق

المبططر ار

ال شا ططنن الفلس طططنيننن وفق ططق لقط طرار مشل ططس ايم ططن  194الط طذي يط ط

داقروهم وفعواض م وهيدهق فق ،ام ن الظطدن

ا مططن فقطط ،ف ط ظططص يضططاد

هل ططر ظق ططم فط ط الع ططودة ال ططر

هطن إ ابلطد هطذ المخامطق

وأيطه ظفطر نفظقطق ظطص

ططذا ف ط ن ظببيططق سنيقضططص مططن أشططص فظقنططق اتهططداف الفقلاططد مططن أشططص فظسططنن أوضططقع أهليططق ف ط

المخامق -:
1خ فخنا

الضروريد تيقمد بياد فظفاد ففيقس

اتهفمقدا

2خ فخفن طع الض ططقاقد الس ط ياد فط ط المخامططق
الرأس وبيقدة المسقظق
نظد وظاقة س قي ق.
بقلويقاد من اتم ار

5خ ظق المخامق

.

والس ططمقو بقيقمططد مب ططقن شدنططدة فس ططمو بقلفوس ططع

المخنند ل س قن.

3خ فظسنن الوضع البنا ف المخامق
4خ فظسططنن مسططفوى الخططدمق

واظفاقشق

س قن المخامق .

ظن

فم ص مي لد الفلطو البناط خطط ار داهمطق هلطر

الفعلاماططد والنططظاد الف ط فقططدم ف ط المخامططق

ف الفمفع بقلخدمق

وبيططقدة اتهفمططقم

الف فقدم للمدن والقرى قلش ربقع والماق ..ال .
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رابعا :المرأة الفلسطينية
لعب

المرأة الفلسطنياد هلر مدى سيوا

وس ططقهم

اليضقل ضطد اتظطف ل دو ار هقمطق فط مخفلطع الماطقدنن

بن ططورة مبقي ط طرة فط ط اليضط ططقل ض ططد اتظط ططف ل اتسط طراانل مي ططذ ه ططقم  1967واشفسطططب

بيضقل ق وفضظاقف ق م قيد مرمويطد فط الخقرططد الساقسطاد اتشفمقهاطد الفلسططنياد وفعطقظم دورهطق

أ يقع اتيففقضد وفمنب يضقتف ق بقلفضظاد واي قر الذا
للقمع واتهفققل والفعذن

ف

اليع

وفعرضط

العدنطد مطن يسطقع فلسططنن

هلر أندي المظفلطنن العينطرينن وان وسطقاص الق طر الفقيطاد هطذ لطم ففلطو

ي المرأة الفلسطنياد هن هبم ق هلر موانلد المسقهمد ف اليضقل الوطي من أشص فظرير
والوطن وايقمد الدولد الفلسطنياد المسفقلد واسفظق

الرشص لقد هقي

بذلس أن فعقمص هلر يدم المسقوة مع

المرأة الفلسطنياد م طص غنرهطق مطن اليسطقع العرباطق

مطن الق طر اتشفمطقه

شرى اليظر إلن ق والفعقمص مع ق بقهفبقرهق مخلوق أدير من الرشص ومن ش طد اخطرى هقيط

ظنط

المطرأة

الفلسطططنياد مططن الق ططر القططوم الططذي فرضططه اتظططف ل الن ط نوي العينططري هلططر يططعبيق برشقلططه
ويسططقاه واذا قيط

بفضططص يضططقل ق وفضططظاقف ق مططن الططفخل

المطرأة يططد فم يط

فعقي من الففريد ف العدند من مشقت

من العبوداد للرشص إت أي ق مق بال

ولططو بنططورة شبااططد

الظاقة.

إن الظططب اليططنوه الفلسطططني فقططدن ار ميططه لططدور الم طرأة ف ط الظاططقة اتشفمقهاططد وميططقر ف ق ف ط
اليضططقل الططوطي الفظططرري ليططعبيق نططرى فظريططر الم طرأة ه طو يططرط تغيططر هيططه للفقططدم اتشفمططقه
وسنيقضص ظببيق من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:
1خ الططدفقع هططن ظططق المطرأة فط المسططقواة مططع الرشططص بمططق فط ذلططس ظططق العمططص والظنططول هلططر
أشر مفسقو لعمص مفسقو.

2خ ضمقن الظريد الساقساد للمرأة بمق ف ذلس ظق طق فط ممقرسطد العمطص الساقسط واتيفخطق
والفريو ف

اتشفمقهاد والساقساد.

قفد الييقطق

3خ فوساع ميقر ف ق ف العمطص الميطف

وظق ق ف اتيقطقع هيطه فط ظطقت

ايف

الظروف الف أوشب

4خ ظق اليسقع الفلسطنياق
قفد الييقطق

وفطثمنن ظق طق فط إشطق اب اتمومطد المدفوهطد اتشطر

الضطرورة مطع اظففقظ طق بظق طق فط العطودة إلاطه مفطر

اتيقطقع.

ف في نص اتفظقدا

والشمعاق

اليسقااد وفطثمنن ايخراط طق فط

اتشفمقهاد والساقساد.

5خ الفوسع ف إييقع ريق

اتطفقل ودور الظضقيد وفظسنن يوهنف ق لفخفنطع اتهبطقع هطن

المرأة العقملد وضمقن اسفمرار مسقهمف ق الفقهلد ف العمص الميف .؟
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6خ اليضقل من أشص فعدنص يواينن اتظوال اليخناد الف فيف س ظقطوق المطرأة فط الفنطدي
لشقفد مظقهر الظلم اتشفمقه الذي اقع هلن ق يفنشد لساقدة هذ القواينن والعمص الشقد
هلر ف بن

هذ القواينن المعدلد ف الدسفور الفلسطني .

7خ إيرار ال قمن مطن اذار نطوم المطرأة العطقلم هنطدا للمطرأة الفلسططنياد واهفبطقر هطلطد رسطماد
.

مدفوهد اتشر لليسقع العقم

8خ فيشاع خلق الشوادر لقاقدة العمص اليسقا ف الماقدنن اتشفمقهاد والساقساد واليققباد.
خامسا:الطالب وقضية التعليم-:
لقططد فظططول ط بيططق أبيططقع العمططقل والف ظططنن والشططقدظنن والم قفططنن مططن أبيططقع يططعبيق ططوال سططيوا
اتظف ل الر ويود لل ورة ويوف ق الضقربد الرااسد وذاق اتظف ل الش نر من الم اررة هلر أاقدن م
و ططقيوا طلاعططد النططدام مططع يططوى اتظططف ل وسطططروا بطططوت
أبيقع المخامق

فقلمواش د لم فشن مفشقفاد لشن هبم اليبق

أيططوى مططن ططص أسططلظد العططدو ويططدم الطط

نيططدر أن اسططشص الفططقري ل ططق م نططص

والقرى والمدن الفلسطنياد قي

مططن أبيططقع الشططقدظنن فضططظاق

داامطق

شسططقم فط اليضططقل مططن

أشط ططص الظريط ططد واتسط ططفق ل ولط ططم فط ططفم ن ط ططص يط ططوى الق ط ططر اتس ط طراانلاد وت الوسط ططقاص الوظيط ططاد الف ط ط
لقمططع يضططقل اليططع

اسططفخدم

الفلسطططني وفط طلاعفططه الطط

اليضقل ظفر فظقنق الينر ولشث
فثغلق

بعط

سطلطق

المدارس لفف ار طويلد وهريل

اتظطف ل الطر ساقسطد فطر

المسنرة الفعلاماد فط

اخطططقع اتيففقضططد فط فشطريس ساقسططد الفش نططص وفقططد

الططبمن وبططق

الفش نطص هلطر ط بيطق

طص الميطقطق الفلسططنياد وأسط م

المسطنرة الفعلاماططد شططدنف ق لففطرة مططن

مططن الضططروري إهططقدة اليظططر ف ط هططذ العملاططد برمف ططق لفنططظاو هططذ المسططنرة واهططقدة

اتيظبططقط الن ططق لقططد فخلفط
العططقلم ويفوشط

مططن سططر هططبم م هلططر موانططلد

مسططنرة الفعلططام فط ب ديططق سططيوا

طويلططد هططن ر ط

الفقططدم العلمط ف ط

هلنيططق أن يبططذل ش ططودا مضططقهفد مططن أشططص اللظططقق بقلمسططفوى العططقلم للفعلططام إذ ان
النططوم وان ظببيططق سنيقضططص ف ط هططذا المشططقل مططن

مسططؤولاد مسططفقبص الططوطن فقططع هلططر هططقفق ط ط

أشص فظقنق اتهداف الفقلاد-:
1خ مشقياد الفعلام ف شماع المراظص اتسقساد وال قيواد.
2خ إهقدة اليظر ف
واافطقد البع طق

ص الميقه الفعلاماد وفطويرهق بمق نطف ام والميشط اب العلماطد فط العطقلم

الد ارسطاد مطن المعلمطنن ل طط ع هلطر أظطد

الميشط اب فط ماطقدنن الفعلططام

المخفلفطد وبمططق نطف ام ططذلس مطع ظقططقاق الفطقري الططذي يطوه ق اتظططف ل خقنطد فامططق نفعلططق
بقلقضاد الفلسطنياد وفدريس ق ف المدارس بطريقد هلماد ووطياد.
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3خ بيططقدة هططدد المططدارس وفطططوير أبينف ططق للوفططقع بظقشططد الط ط

العلماططد وال ققفاططد والريقضططاد

وفبويطد المطدارس بططقلمخفب ار واتش طبة والوسططقاص الفعلاماطد الظدن طد وبيططقدة هطدد المدرسططنن

وفظسنن أوضقه م المعاياد.

4خ الفوسططع ف ط الفعلططام ال ططقيوي والشططقمع وضططمقن ظططق الط ط

ف ط الفعلططام ب ططص مسططفواقفه

المففططوينن مططن شماططع ايطاططقف ودون مظقبططقة للد ارسططد فط الططداخص والخططقرج

واافططقد الط ط

وهلر يفقد الدولد.

5خ إه ططقدة العم ططص بق ططقيون إلباما ططد الفعل ططام ظف ططر ي قا ططد المرظل ططد اتسقس ططاد هل ططر اتي ططص ومرايب ططد
فطبن ططق ه ططذا الق ططقيون بظ ططبم ووي ططع فسط طن

الطط ط

العمص.

6خ بيططقع الم ه ط

الريقضططاد والسططقظق

مططقدة الفرباططد البدياططد إلباماططد ف ط
الط

م ططن الم ططدارس ال ططر اليط طوارع أو اس ططوق
الريقضططاد وشعططص

ف ط المططدارس وفيططشاع الييططقطق

ططص م ارظططص الفعلططام وفبويططد المططدارس بقلم فبططق

هلر اتط ع هلر ال ققفد العقلماد والعرباد.

7خ فرسططن الظاططقة الدامقراطاططد فط المططدارس والشقمعططق
وفوطن ط ططد دور اتفظ ط ططقد

فط فقريططر ساقسططقف ق

الط با ط ططد وفعبي ط ططب لط ط طدور أفظ ط ططقد الطلب ط ططد ط ط ط نفس ط ططم بقس ط ططفق لاد

موضوهاد فامق نفعلق بقفظقد طط

الشقمعطق

ال ططوطي ول ططاس الفي ططقظر الظببط ط أو الفنطططقال

أسقساد ف بيقع الوطن والمواطن.
8خ دهم إيقمد إفظقدا

وايطراس الطط

وفيططشاع

الطذي نيبغط أن اقطوم هلطر أسطس الفيطقفس
لفن ططبو أم ططقل ه ططذ اتفظ ططقدا

لبيطططق

ط باد ف المدارس ال قيواد وفي نص افظقد هقم للطلبد ال قيوينن.

9خ فقدام الدهم والمسقيدة للييقطق

الط باد الطوهاد ف يفر المشقت

10خ

فعبيب الرواب ،بنن الميظمق

11خ

إهقدة اتهفبقر للمعلمنن بعد سيوا

ايظقع العقلم.

الط باد الفلسطنياد والميظمق

.

الط باد ف شماع

من الغبن الذي لظق ب م ف يفر الماقدنن

وفظسططنن أوضططقه م المعايططاد والعمططص هلططر فظسططنن يططدراف م وذلططس بفيظططام دو ار واافططقد

البع ق

الد ارساد الف فسف دف فظدن

معقرف م العلماد وفطويرهق.

سادسا:الثقافة والفنون-:
لعط

الم قفططون الفلسطططنينون دو ار هقمططق لططاس فقطط ،فط هملاططد الفعباططد الوطياططد بططص يططقر وا غنططرهم

مططن فاططق

اليططع

الفلسطططني بنططورة مبقيطرة فط اليضططقل ضططد اتظططف ل ولعبط

مسططقهمقف م فط

يططفر الماططقدنن دو ار ظقسططمق فط الظفططقظ هلططر اليخنططاد الوطياططد الفلسطططنياد وفنططدوا ببسططقلد لشططص
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الفلسطططني

وهملطوا فط ظططروف نططعبد

مظططقوت

الفيططواه ال قططقف وفبويططر الفططقري المشنططد لليططع

هس ططع اتظ ططف ل وي ططر ف ططذايوا م ططق ذاق العدنطططد م ططن أبي ططقع الي ططع

الفلس طططني ظلم ططد البيط ططقبين

للغقاد هلر فطوير ال ققفد الوطياد واضفقع الططقبع الفقطدم واتيسطقي هلن طق وفظمطص العدنطد مطي م
وهطذابق

السططشون والمعطفق

لشططي م ظلطوا رغطم ظططروف الق طر الفقيططاد ظططقملنن ل اراطد اليضططقل مططن

أشص ظريد الطوطن واسطفق له ومطن أشطص اترفقطقع بقل ققفطد الوطياطد الفلسططنياد فط ن ظببيطق سنيقضطص
من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:

طص م طقن والطرد

1خ يير ال ققفد المقر ساد بنن الشمطقهنر بقهفبقرهطق انطدنولوشاق الشطقدظنن فط

هلططر اتيف ططقبينن والمظ طرفنن الططذنن اظططقولون فيططوي ق واتفف طراع هلن ططق والعمططص مططن أشططص
فبسططا ،المفططقهام المقر سططاد اللنينياططد لفنططبو ف ط مفيططقول شمططقهنر الشططقدظنن الفلسطططنيننن

انظق

المنلظد الظقاقننن ف الفغنر ال وري والفقدم اتشفمقه .

2خ فعبيب دور ال ققفد والفيون ف ظاقة اليطع

وذلطس بطدهم ييطر إبطداهق

الفلسططني

ال ققفطد

والفيططون الوطياططد وشعل ططق فط مفيططقول الشماططع وفقططدام المططيو الفيططشاعاد للمبططدهنن مططن أبيططقع

يعبيق.

3خ الفنططدي لشططص مظططقوت

الغططبو ال قططقف اتمبريططقل

ومظقربططد ال ققفططق

الرخانططد وال قبطططد

ققفططد الشريمططد والعيططع والمخططد ار والشططيس الفط فظططقول الططدول اتمبريقلاططد فنططدنرهق الططر

بلدان العقلم ال قل

وسنلد أخرى من وسقاص ال اميد واتظف ل ال ققف .

4خ فعبيط ططب دور اتفظط ططقدا
والمشطط

والط ططرواب ،اتدباط ططد والفياط ططد وفقط ططدام الط ططدهم ل ط ططق ودهط ططم النط ططظع

الوطيا ططد وفقوا ططد دورهط طق فط ط الف نا ططد الشمقهنري ططد لليض ططقل ال ططوطي وده ططم دور
فشقلنع طبقهد الشف

اليير للمسقهمد ف خف

والنظع والمش

,

5خ إط ق ظريد الفعبنر للشماع ورفع الريقبد هلر اتيفقج اتدب والفي والنظف .

6خ دهم الييقط المسرظ والعمطص هلطر فططوير وبيطقدة هطدد الفطرق المسطرظاد وفظويطص بعضط ق
الططر اتظف طراف وبيططقع مسططقرو شدنططدة واافططقد البع ططق
المفطورة ف هذا المشقل.

7خ فيشاع إيقمد المعقر

لد ارسططد الفيططون المسططرظاد ف ط البلططدان

الفياد والعمص هلر إيقمد معقر

أشقداماد للفيون الفي نلاد.

8خ العمص هلر فطوير وفيشاع ال ققفد العقمطد هطن طريطق الفوسطع فط اييطقع الم فبطق
و المفخنند.

سابعا:حول التنمية االقتصادية-:
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العقمطد

قن فدمنر البياد اتيفنقداد للميقطق الفلسطنياد المظفلد ومن م إلظقي ق بقتيفنطقد اتسطراانل
ل ططق سططلطق

واظططدا مططن اتهططداف الرااسططاد الفط خططط

اتظططف ل اتسطراانل

الطبقططد

مططق هاططث

العقملد الفلسطنياد وظفر العمقل البراهنننخ للعمص ثشراع لدى اسراانص مسفعملد شماع المغريطق
المقداد الف

ويططد يشظ ط

قي

يظاظد ف الضفد الغرباد ويطقع غبة.

هططذ الساقسططد بقلفعططص ف ط فيططواه معططقلم ايفنططقديق الططوطي واضططعقفه الططر الظططد الططذي

أونطله فط ي قاططد اتمطر الطر الططدخول فط أبمطد هماقططد انطع
الذافا ططد لي ططعبيق وي ططد ش ططر خط ط ل س ططيوا

اتظف ل فويف

اتسراالننن وخ ل سيوا

الخطروج مي ططق بطقلش ود واتم قياططق

اتظ ططف ل هملا ططد ي ط ط

ميظم ططد تيفن ططقديق هل ططر أن ططدي

الفيماد اتيفنقداد المفع رة أن خ فمقمق فط الضطفد

الغرباططد ويطططقع غ طبة وايططام يمطط ،ايفنططقدي نططف ام فقطط ،مططع اظفاقشططق
أمعي

اسراانص ف مظقربد الميروهق

العسط ريد ايقمططد ميططروهق

اتيفن طقد اتس طراانل

لقططد

النيقهاد والبراهاد ف الميقطق المظفلد وميع

بقيوامر

القنطود هلطر الميفوشطق

البراهاطد

شدنططدة هلططر أنططدي مسططف مرين فلسطططنيننن وفظططول المشفمططع الفلسططني

إلر مشفمع اسف ش ت نيف إت القلنطص مطن اظفاقشفطه وفرضط
اتسطراانلاد وفويفط

القطقدرة هلطر ميقفسطد الميفشططق

والفطططوير للبياططد الفظفاططد ل يفنططقد الفلسطططني

ططوال سططيوا

اتظطف ل طص هملاطق

النططاقيد

و يططد دمططر هططذ البياططد يفنشططد اتهمططقل لسططيوا

طويلد وبق

من المظفم هلر الفلسطنيننن أن نبطدأوا مطن ظطروف هط أيطبه مطق فشطون بظطروف مطق

وخ ل سيوا

اتظف ل شرى اسف مقر ماق

يبص الظضقرة البيريد

اعندوا بيقع ايفنقدهم المدمر.

الم ننن وربمق ملاق ار الدوت ار من أمطوال النطمود

فط الميطقطق الفلسطططنياد المظفلططد إت أن القسططم اتهظططم مططن هططذ اتمطوال يططد اسططفخدم ليطراع الططذمم
و سط

انع

اته طوان والمظقسططن

وفعرض ط

القول بثن أي فقادة يد هقد

أم طوال النططمود لعملاططق

ي ط

واسططعد اليطططقق ظفططر أيططه

هلر الميقطق المظفلطد يفنشطد فطدفق هطذ اتمطوال وأدى هطذا

اتمططر ف ط أظاططقن ن طرة الططر بهبهططد ال قططد بططنن الشمططقهنر والقاططقدة الفلسطططنياد لقططد يططشع

المقيظد تموال النمود هذا الي

والذي أراد

الططدول

به إفسقد الظر د الوطياطد الفلسططنياد ودفع طق يظطو

اترفبقط الو نطق بمنطقدر الفمويطص وفلباطد طص يطروط ق ل سطفمرار فط فقطدام اتمطوال ويشطري اتن

الفعلططص بططي

الساقسططد المقلاططد للسططلطد الفلسطططنياد لفبريططر وضططع ينططود هلططر أمطوال المسططقهدا

يررف ططق ال ططدول ال ارس ططمقلاد المقيظ ططد وبعط ط
تيطراف السططلطد الفلسطططنياد ولفططر
وفظدند الساقسق

ال ططدول العربا ططد ته ططقدة إهم ططقر المي ططقطق الفط ط

الونططقاد هلططر مشمططص هملاططق

المقلاد واتيفنقداد ل ذ السلطد بمق نف ام وفوش ق
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الفط

فخض ططع

اتسططف مقر فط هططذ الميططقطق
الدول الرأسمقلاد المقيظد.

إن ظببيططق نيظططر بقلططق بططقلح للفططدخص الفططل للبيططس الططدول
اتمطوال المقدمطد فط إططقر إففقياطد المسطقهدا

إافقد ميدوبنن لمرايبد نرف رواف

المطوظفنن ورشطقل اتمطن واليطرطد الفلسططنيننن وفظدنطد أوشطه

نخضططع تي طراف البيططس الططدول والمؤسسططق

المسططقهدا

الفلسطططني

ومنططقلو الشمططقهنر الفلسطططنياد

الميظم ططق
الميظمق
بع ط

والمؤسسططق

لميططقطق السطلطد الفلسططنياد والطذي ونطص الطر ظططد

نططرف ططص فل ططس ن ططرد م ططن أمط طوال هططذ المس ططقهدا
وفقططد الشقي ط

و ب ططذلس أن ططبو اتيفن ططقد الفلس طططني برمف ططه

اتمري اططد الم لفططد بفططر

مططق واظططذر ظببيططق ططص الفظططذنر مططن أهططداف وم ارمط الش نططر مططن

اندنولوش ممي

لطبع

واض ططظق أيط طه ه ططن طري ططق م ططص ه ططذ

هطن طريطق ظطرف وبرشطبة

اتظط اب والفيظامطق

يقدف ططق ومططن ططم إدخططقل اتف ططقر اللنبرالا طد ف ط مفططقهام وهقططول وادرهططق لفسططقنر مخططططق

الدول المقيظد ومن م اتيخراط ف

ص ساقسقف ق.

إن إدارة هملاد الفيماد اتيفنقداد وفقق ليروط البيس الدول وفظ

اييقع ايفنقد ميو وهقشب
وايطرافه

إيرافه يقد وسطاقود ظفمطق الطر

مق فعلميق فشربد الفيماد ف البلدان اليقماد إن خط ،البيس الدول

داامططق فبيططد يسططبد الفضططخم وفعم طق الف طوارق اتشفمقهاططد ف ط

ططص البلططدان الف ط يططدم فن ططق ميططورفه

مططق باد الفقططراع فقط ار واتغياططقع غيططر فط هططذ البلططدان وفظولط

اتسف س الفرف الذي اعمص فق ،هلر فبدند طروا

مطن الطدول ال أرسططمقلاد نطقظبد النططد العلاطق فط ساقسططق

أم ار

الريقبططد هلططر نططرف ام طوال

ططص يططدرة هلططر فوشاططه اتسططف مق ار أو إدارف ططق بم طق نططف ام

اتهلا ططد الغن ططر الظ وما ططد NGOSخ فق ططد ب ططق

شرى فخري

الدولاططد واتمري اططد ف ط إدارة

المشفمعق

مشفمعقف ططق الططر أيمططقط مططن

ب دهطق ب طذ الساقسطد المقنطودة والمدهومطد
البيطس الططدول خ ويطد يطقم البيططس بفنطدنر ططص

الرأسمقلاد المفقدمد إلر البلدان اليقماد.

ان يبططول القاططقدة الفلسطططنياد بقتسططفمرار ف ط اخضططقع اتيفنططقد الفلسطططني تي طراف وادارة البيططس
الفلسطططني بثسططر إذ أن مططن افططرط فط اسططفق له

الططدول ام ططص خط ط ار هلططر ظاططقة ومسططفقبص اليططع

اتيفنططقدي افططرط بقسططفق له الساقس ط يططقع أم أبططر وان ظببيططق إذ اعططقر

بيططدة هططذا الفوشططه ف يططه

ساظص نيقضص من أشص فظقنق اتهداف الفقلاد:
1خ رفط

اليطروط الم نيطد للمسطقهدا

الفط فقطدم ق الطدول المقيظطد والعمطص مطن اشطص فعططدنص

هططذ اليططروط بمططق اظفططل ليططق رامفيططق الوطياططد وويططع ططص هملاططق

أموال المسقهدا .

2خ وضططع خططط ،الفيماططد اتيفنططقداد وفقططق لمنططقلو اليططع
واظفاقشقفططه اتياططد والمسططفقبلاد ولططاس وفقططق لرغبططق

الفططدخص الفططل ف ط إدارة

الفلسطططني فقطط ،وبمططق نفيقس ط

الططدول المقيظططد والبيططس الططدول

مططن اشططص إيقمططد بياططد ايفنططقداد مسططفقلد فمقمططق هططن اتيفنططقد اتس طراانل
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والعمططص

ممططق اسططفوش

الفخطططا ،ل سططفغيقع الفططدريش هططن العمططص فط اسطراانص منططدر ربق لعمقليططق واسططفاعقب م

ف مؤسسق

مظلاد وميروهق

براهاد ونيقهاد وبمرايبد الدولد.

3خ فقبططص فقطط ،ايم طوال غنططر الميططروطد مططن الططدول المقيظططد واسططفخدام شططبع مططن هططذ ايم طوال
تهمقل الفيماد وخلق فر

براهاد من أشص فيماد الدخص

همص للعمقل واييقع فعقوياق

القوم وفطوير القرى الميفشد ف المشفمع.

4خ إلبام اسراانص بدفع فعواضق

لليع

الفلسطني هن اظف ل ق للضفد الغرباد ويطقع غبة

وهن شراام ق الف ارفشبف ق بظقه واسطفعمقل هطذ الفعواضطق

لفيماطد اتيسطقن واتيفنطقد

الفلسطني وايعقد البياد اتيفنقداد الف دمرف ق اسراانص.

5خ فر

فنطقهداد هلطر أربطقو اليطر ق

ض ارا

واتربطقو وهلطر اربطقو اليطر ق

العققريطد

والمنط طرفاد وبي ططقدة م ططداخنص الس ططلطد مي ططق وفخفن ططع ايهب ططقع الضط طريباد ه ططن الف ظ ططنن

والشقدظنن ومظدودي الدخص.

6خ اتهفم ططقم بفط ططوير اتيف ططقج الب ارهط ط وف ططفو اآف ططقق لفن ططدنر ه ططذا اتيف ططقج الف ططقا
الظقشدخ الر الدول المشقورة ,وايقمد نيقهق

7خ فيماطد النطيقهق
والفقياد لليع
وانشقد فر

الققامطد وايقمطد نطيقهق

فعفمد هلر اتيفقج.

شدنطدة فقطوم هلطر اسطفغ ل الم طق ار العلماطد

الفلسطني والعمطص هلطر فيماطد القطوى البيطريد الفلسططنياد وفططوير يطدراف ق

العمص الميقسبد ل ق.

8خ وبيقدة مسقهمد القطقع العقم ف
لبيططقدة الططدخص القططوم

الميقريع الميفر د وايقمد ميقريع خقند للقطقع العقم

وبيططقدة مسططقهمد القطططقع العططقم ف ط هملاططق

واتيفط ططقج بي ط ط ص هط ططقم وفيط ططشاع ياط ططقم يطط ططقع فعط ططقوي ف ط ط مشط ططقت

والبراه .

9خ إيقمططد الميططروهق
الميروهق

10خ

ه ططن

الفطططوير اتيفنططقدي
اتيفط ططقج النط ططيقه

افططد العمقلططد الف ط فس ط م ف ط ظططص مي ط لد البطقلططد واتهفمططقم بقيقمططد

الظرفاد والنيقهاد الميبلاد بدهم وفوشن ق

الظ ومد.

الويع الفوري لشص مظقهر الفسقد المقل واتداري و ص أهمقل هدر المقل العقم

وفريند اتيفقق وففعنص همص ص هناق

المظقسبد.
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الريقبد والفففاد وهلر وشطه الخنطو

دنطوان

ثامنا :البيئة والحفاظ عليها-:
نول ظببيق الينوه الفلسطني

اهفمقمق خقنق بقضقاق البناد يظ ار لمق في له هذ القضقاق من

خططورة بقلغططد هلططر نطظد اتيسططقن وهلططر الطباعططد فلطم فعططد خقفاططد هلططر أظطد أخطططقر الفلططو الفط
بقف ط

ف ططدد البططر والبظططر والشططو الفربططد والماططقة الشوفاططد وال طواع الطلططق الططذي يسفييططقد خ و قفططد
الظاد وهلر رأس ق اإليسطقن .الفط ففخطذ مطن مشمطوع هطذ البناطق

الشقايق

فسببه اتيبعق ق

مط ذا ل طق ويظط ار لمطق

اإليطعقهاد والغقبيطد الميطلقطد مطن المعقمطص الشامقواطد واليوواطد ومخلفقف طق والططرق

الغنططر نططظاد ف ط الططفخل

مططن يفقاقف ططق وطططرق دفي ططق الف ط ت ففبططع الق طواينن البنااططد النططظاظد

والمفعططقرف هلن ططق دولاططق لفشلفف ططق المقداططد البقهظطد ممططق نططؤدي إلططر خططرق فقضططو فمقرسططد العينطريد

النط نوياد واإلمبريقلاططد ايمري اططد دون ايخططذ بعططنن اتهفبططقر منططقلو اليططعو وظاططقة البيططر هلططر
وشه الشرة ايرضاد  ,وأن هدم الفبام إسراانص بقلفع دا
من الوتاق

المفظدة ايمري اد بعدم إيفقج مواد ذا

الدولاد ف هقم 1996و 1999وبطدهم

فث نر مبقير هلطر ظاطقة اإليسطقن وهلطر طبقطد

ايوبون واتيظب ططقس الظط طراري م ططص م ططقدة المنفن ططص-برومقن ططد المظرم ططد دولا ططق .إن ه ططذ المط طواد الفط ط
فنططيع ق إس طراانص وبمسططقهدة ودهططم أمري ط
واإليطعقهق

قمططص وهلططر د اراططد فقمططد لمططق فظد ططد الم طواد الشامقواططد

اليوواطد الميطلقططد والميبع طد مطن منططقيع ق المفعطددة مطن أمط ار

ن فدي العقص البيرى لططرق الويقاطد والعط ج اليطقف الفطقم مي طق فط
مق أن ل ذ المواد واتيعقهق

وفيطوهق

نطر مطن الظطقت

الفث نر الضقر هلر الش نر من البواظع والظنوايق

مخفلفطد لططم

المرضطاد

سطواع البريطد

او غنر البريطد واييطشقر الم مطرة وغنطر الم مطرة ممطق نطؤدي إلطر خلطص فط الفطوابن البناط هطدى هطن

الفط ط ططث نر المبقيط ط ططر هلط ط ططر طبقط ط ططد ايوبون واترففط ط ططقع ف ط ط ط يسط ط ططبد اتيظبط ط ططقس الظ ط ط طراري ف ط ط ط العط ط ططقلم

.

إن ايربقو الخرافاد الف فظقق ق الير ق

يناق أمطقم ايضطرار والخسطقار الفط فسطبب

النيقهاد الشبرى ف الدول النيقهاد ت فعود فسقوي
ب طق هطذ النطيقهق

شمعقع وهلر هقفق هذ الدول نقظبد فلس الير ق

ففوش ط

للبناطد واإليسطقن وففظمل طق البيطريد

وراهنف ق فقع مسؤولاد هذا الفدمنر وهلن ق

مس ططؤولاد العم ططص هل ططر إ ابل ططد ه ططذ اآ ططقر وهل ططر رأس ه ططذ ال ططدول فق ططع الوتا ططق

ايمري اططد مسططب

المفظ ططدة

أشبططر ل ططذ الخسططقار وايض طرار إن ظببيططق اضططم نططوفه إلططر بططقي اين طوا

الميططددة والمطقلبططد بقلعمططص الفططوري والس طريع لفطبنططق اففقياططد نوفططو لظمقاططد البناططد والف ط ت ف طبال
الوتاططق

والميظمططق

المفظططدة ايمري اططد فف ططر مططن الفوياططع هلن ططق
والشمقهططق

مططق ويضططع أنططدنيق فط أنططدي قفططد ال ناططق

الف ط فشعططص مططن القضططقاق البناططد واإليسططقياد والظفططقظ هلن ططق م ططقم رااسططاد

يييطف ق.
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الوضع العربي
إن الظططب اليططنوه الفلسطططني ن طرى أن الم ططقم اتسقسططاد الف ط فواشططه ب ديططق ه ط مرظلططد الفظططرر
الوطي والقوم وف مقدمف ق فظرير ص أرضيق المظفلد من اتظف ل الن نوأمري
دامقراطا ططد هلمقيا ططد ذا

واييقع دولد

س ططاقدة هل ططر شما ططع أ ارض ططن ق ظف ططر نفس ططير لي ططق فظقن ططق ه ططدف الفط ططوير

الدامقراط اتيسقي وفوساعه هلر المسفوى الوطي والقوم .

تيس أن البلدان العرباد – بي ص هقم -فعقي من وايع مثبوم ساقساق وايفنقداق واشفمقهاق بسب

الفبعاطد وضططعع هملاطد الفيماططد وفخلف ططق هطن م ظقططد الفططو ار العقلماططد سطواعا فط سططوع اسططف مقر
الطفرة اليفطاطد أو هطدم يطدرف ق هلطر ويطع يطبف المطقل والف طر والعقطص والشفطقعة يظطو الغطر

فط ن البلططدان العرباططد ت ف طبال ف ط مقدمططد ميططقطق الع طقلم الف ط فعططقي مططن ه يططق
ومضطربد مع الدول اتخرى بسب

العيقاري أو الملش

أيظمد ظ م فففطقو مطق بطنن اتيظمطد ذا

ولطذلس

غنططر مفشقفاططد بططص

الططقبع اتبطوي أو

و ل طق فففقطر الطر الممقرسطد الدامقراطاطد والميطقر د اليطعباد فط إدارة اليطؤون

العقمد  .وف ظص ففرد الوتاطق

المفظطدة اتمري اطد الفط فعمطص بقسطفمرار هلطر فرسطن ظقلطد الطوهن

واتيقسقم والفمبق ف النفوف العرباد بمق نخدم مخططق

اتمبريقلاد ومن م النط نوياد تيقمطد

مق اسمر بقليظقم العقلم الشدند وبمق رافق طق مطن اخف اريطق

اتمطن العرباطد

فقظيطد لشطص ميظومطق

الغذاااد وال ققفاد والساقساد واتيفنقداد لنقلو أمري ق والن نوياد الف ف دف بقلطبع الر:
1خ فثمنن ساطرة أمري اد قملد هلر اليف ،والخقمق
2خ مظقربططد مشمططوع ظر ططق

الفظططرر العرباططد فظ ط

العرباد بثسعقر بخسد.

بهططم يظريططد اترهططق

العرب ط واتس ط م

والدول .

3خ مسقيدة ودهم مق فسماه بقتيظمد المعفدلد الموالاد-الفقبعدخ والف ه ف ظقاقف ق أيظمد
موالاد وفقبعد للرأسمقل المفوظد ف مسمر لبنرال شدند خقدع.

4خ ض ططمقن بق ططقع البل ططدان العربا ططد ثسط طواق مففوظ ططد وبقس ططفمرار ام ططقم ططص الميفش ططق
والغرباد وسوق إسف شاد ل ق وفعنق أي هملاد نيقهاد ف العقلم العرب .

5خ اتبققع بص فيطشاع طص ساقسطق
إيلام فظ

رااق

فففنط

اتمري ا ططد

الطدول العرباطد لقططع الطريطق أمطقم أي فشفطص هربط

ويعق ار الفظرر اتيفنقدي واتن و واهقدة ال ا لد والخنخنطد

وان تسط طراانص دوره ططق الب ططقرب فط ط فظقن ططق ططص ه ططذ اته ططداف بم ططق ف ططؤمن ل ططق اتمبريقلا ططد
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اتمري اطد مططن ففططوق يططقمص هلططر قفططد الططدول العرباططد فط

ططص المشططقت

لفظططص داامططق يططقدرة
ططص

هلططر الفنططدي لمرظلططد الفظططرر الططوطي العرب ط الفقريخاططد والطويلططد والف ط اسططفطقه

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

وظدواق.
لقد دأب

اش ططق

اتمبريقلاد اتمري اطد وت ابلط

وبقلفعطقون مطع النط نوياد اسطراانصخ فعمطص هلطر

اتس ط م الساقس ط

ططص

ه ططذا المي ططروع ال ططوطي الفظ ططرري م ططوفرة ب ططذلس بنا ططد خن ططبد وميقس ططبد لن ططعود

وفعططقظم دور ظر ططق

اتنططولادخ والف ط فففططقو ف ط يططعقراف ق ف ط

دولد من هذ الدول ولشي ق ل ق فبج ف الي قاطد بقتسط م طثداة نطراع اشفمطقه ساقسط
يعقر هقم هو –اتس م هو الظص-

فظ

وفظ

هذا اليعقر فخف ظر طق

معنيططد الططر شقي ط

موايططع وساقسططق

اتسط م الساقسط

اينطولادخ منطقلو فاواطد وضطاقد

العيططع الساقس ط فططقرة والعيططع المسططلو فططقرة اخططرى

مظولططد بططذلس الططدنن مططن هقنططدة روظاططد لعقنططدة ساقسططاد واندلوشاططد فقططوم هلططر يف ط اتخططر

واظفش ط ططقر الظقاق ط ططد مفن ط ططقرهد ب ط ططذلس م ط ططع مشم ط ططص مف ط ططقهام الظري ط ططد والدامقراطا ط ططد والفق ط ططدم

اتشفم ططقه واتيفن ططقدي وي ططد رهط ط

الط طدواار اتمري ا ططد بعط ط

ه ططذ الظر ططق

ظر ططق

اتسطط م الساقسط ط خ ظر ططد طقلب ططقن فط ط افغقيس ططفقن وداه ططد والين ططر فط ط العططراق س ططوريق

ولنباق أت أن هذا تاعي أبدا أن ال واد اتندلوشاد لشص شمقهنر المؤمينن والمفدنينن ه

هواططد رشعاططد داامططق ف يططقس مططن القططوى الدنياططد المفيططورة الف ط فييططد العدالططد وف طرف

الفسططقد

وفيقضططص ضططد اتمبريقلاططد والن ط نوياد .لططذلس ف ط ن الظططب اليططنوه الفلسطططني نططرى أن

هي ططقس م م ططق

مي ططفر د نيبغط ط هل ططر ظببي ططق ان اض طططلع ب ططق ال ططر شقيط ط

ب ططقي اتظط ط اب

الفقدماد العرباد والدولاد لبلورة بريقم يقمص للفغنر هن طريق ظيد اوسطع القطوى الوطياطد
والقوماططد والاس ططقريد والدامقراطاططد والدنيا ططد المفي ططورة ف ط إط ططقر شب ط طد فظططرر وطيا ططد هربا ططد

دامقراطاد فالتناقض االساس في هذه المرحلة هو معع المشعروا االمبريعالي االمري عي
الصهيوني واالنظمة العربيعة الرجعيعة المتحالفعة معع  .وهلاطه فط ن مظطقور يضطقل ظببيطق
هلر النعند العرب ه -:
 .1مققومططد اتطمططقع اتمبريقلاططد اتمري اططد النط نوياد ومواش ططد الميططروع النط نوي
ف وطييق فلسطنن والوطن العرب

ايشيباد والغقع شماع اتففقياق

وفظرير البلدان العرباطد مطن القواهطد العسط ريد

الفط فمطس اتمطن الطوطي والقطوم وايقمطد يظطقم

أم ططن هربط ط مفشقم ططص بعنط ططدا ه ططن ال ططدول العربا ططد الرشعا ططد والمفظقلف ططد م ططع الطططدول
اتسفعمقريد.
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 .2بيططقع أيظمططد وطياططد هن طريد دامقراطاططد فخططدم منططقلو اليططع
العقشبة ففم ص فن ق قفد المؤسسق

الفم نلاد والمدياد الميفشد.

ففشططقوب اتيظمططد

 .3الفندي لطقهون العولمد اتمري اد المفوظيد بقلعمص هلر فعباطد المطوارد العرباطد
واسف مقرهق لنقلو اليعو والنقلو العقم وذلس:

أ -بقلرد هلر اليرق أوسطاد بميروع هرب مفشقمص .

 ففعنص العمص العرب الميفرس بثي ناغد مفقظد هلر مسطفوى شمطقهأو يقا أو أش ر واسفغ ل الموارد العرباد لنقلو اليعو العرباد .

 فوطنط ط ططد يقهط ط ططدة مقداط ط ططد ميط ط ططفر د ل سط ط ططففقدة الفعلاط ط ططد مط ط ططن اتففقياط ط ططقاتيفنقداد الغنر مشظفد الف سبق الفونص إلن ق وفوياع ق.

 فيططشاع الفشططقرة البنياططد العرباططد وفيططشاع ايفقططقتالعرباد.

ج -مواش د فظداق

رأس المططقل والعمقلططد

الماق بفعقون هرب ميفرس ودون المسقس بقلبناد.

و -العم ططص المس ططفمر تض ططعقف وم ططن ططم تلغ ططقع الس ططاطرة اتشيبا ططد هل ططر
اتيفنقدا

العرباد و بو ص مظقوت

شذريد فيم القطقع العقم وفرهر وفراي

خ -انط ط ظق

وساقسطق

الفبعاطد بقنط ظق

القطقع الخق

.

أيظم ططد الفعل ططام والن ططظد وف ططفو أف ططقق الفط ططور الفشيول ططوش
العلم وف ناد وادر ققفاد يقدرة هلر م ظقد

والفعلام الم ي والبظ

المعقنرة المعلومقفاد واللظقق ب ورة المعلومق .
هلر ضوع ص مق سبق ف ييق ف الظب الينوه الفلسطني

ولطاس فظط

مظلطد الشقمعطد العرباطد

الف فبقع وفيفرى ب ٍ
من بخسخ ييظر للوظدة العرباطد ظلطم ويطعقر فقهطص بطنن دول هرباطد مفققربطد
اشفمقهاق وايفنقداق وساقساق واظظر بفعقطع وفثنند يدند من يبص الشمقهنر العرباطد ويطرى فط

الوظططدة فعبن ط ار ظضططقريق هططن طموظططق

واتيفنقداد إن الوظدة العرباد ف الوي

ميططروهد خنونططق ف ط مواش ططد خضططم الفشططف

البي طريد

الراهن ضرورة هرباد:

 -1لمواش د العولمد  -2لمواش د اتهفداعا

اتمري اد ولفنفاد القواهد العس ريد الممفدة هلطر

ططوال الططوطن العربط -3لمواش ططد الفمططدد اتس طراانل والفطباططع الققدمططد -4لمواش ططد قفططد الضططغوط
هل ططر ال ططدول العربا ططد الممقيع ططد والظر ططق

المققوم ططد ومظقول ططد فن ططفنف ق  -5واخنط ط ار لفم ططنن ي ططعبيق

العرب الفلسطني من فقرير مننر بيفسه بقيقمفد دولفه المسطفقلد الظطرة قملطد السطاقدة وهقنطمف ق

القدس.
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ويعفقد ايه للونول الر مقسبق ام ن البدع بمقنل -:
 ففعنص العمص العرب الميفرس ب هقدة ناح الفضقمن العرب .
أو اخف فق

 إييقع مؤسسد هرباد فظص أي يباهق
الففقهم.

هرباد يد فييث أ يطقع مسطنرة الف يط و

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

 فيشاع وفثنند ص الفشمعق

الفيسنق فامق بني ق.

 وف ناط ططد الفرنط ططد والعمط ططص هلط ططر إيقمط ططد افظط ططقد فنط ططدرال هرب ط ط مرظل ط ط اقط ططوم هلط ططر اظف ط طرام
الخنوناق

الراهيد.

 العمططص هلططر فطططوير أيظمططد الفعلططام ف ط الططوطن العرب ط بمططق نططف ام مططع الفطططو ار العلماططد
والفقياد ف العقلم المفقدم وف بن

 معقلشد قفد يضطقاق اتيلاطق
واذا قيط ط

ال واد العرباد واإلس قم ف فظقنق الوظدة.

القوماطد معقلشطق

دامقراطاطد فطؤمن ظقوي طق وظريقف طق العقمطد

اتوض ططقع العربا ططد المثبوم ططد ي ططد ف ططدهو ال ططبع

الينوه الفلسطني يرى أن من واش
بططص أن ال طباام المففقلاططد الف ط ألم ط

للفي ططقؤم ف يي ططق فط ط الظ ططب

طموظقفيق العرباد أن ت فسفسلم ل طذ اترهقنطق

بقلعططقلم العرب ط نش ط

أن فظفططب الشماططع ل فشططق يظططو

الفغن ططر هل ططر أرض ططاد اتام ططقن ب ططثن اليط طعو ت فق ططر خقن ططد اذا فظلط ط
وياقداف ق بف ر هلم

فعرف الشلص وت الملص.

يخب ططق واظباب ططق

وبربقطد الشثد والعمطص الطدؤو واليضطقل بعبيمطد هقلاطد و همطد ت

الوضع الدولي
إن أبرب سطمق

الوضطع الطدول

اتيفراشاد هو هذا الففرد اتمري

وميطذ ايف طقع الظطر البطقردة بفف طس اتفظطقد السطوفنف والميظومطد
الذي مق ايف

العقلم أشمع مسففندة من ص المسفشدا
ول غ ار

لب

امري ق فسعر شقهدة لفرسطنخه وفوسطاعه لايطمص

السلباد للظقبد لفظويل ق وفظويرهطق للمقطقس الطذي فريطد

الف فسعر إلن ق وهط ال اميطد الشقملطد والمطلقطد هلطر العطقلم وبطروظطق

أن مقف

ساقسطاد مطق

بعد وتدف ق قلبهم بي قاد الفقري وببدع الساقدة المطلقد والي قااطد لليظطقم ال أرسطمقل
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اتظفشقري المفعدد الشيسطاق
طبقق

وأيظمد.

وشطقع

أظطدا

هلر ظسق

وبطثن النطراع بطق

انلطول  2001لفطلططق الوتاطق

نطراهق بطنن ظضطق ار واداطقن ولطاس نطراهق بطنن

المفظطدة مطن هققل ططق معفمطدة ميططق القطوة وال اميططد

ميطق ومبقدىع هدم الفدخص ف يؤون الدول اتخطرى مغلفطد فطدخ ف ق الفظطد بظشط

ودوافع باافد قلدفقع هن الدامقراطاد وظقوق اتيسطقن فقنطبظ
إن هذا نفطل

ضرورة اليضقل بدون هوادة من أشص السلم العطقلم

اتس ططفبقياد الفط ط بقفط ط

بعر

ف طدد أمطن ومسطفقبص طص اليطعو

ففبيقه ططق اتدا ار اتمري ا ططد ساقس ططد هقم ططد فقم ططد ميشط طبة وهب ططر الض ططر

الظقا ،ب ص مبطقدىع القطقيون الطدول و طص مقومطق

اليطرهاد الدولاطد ميسطقيد وراع مغطقم ار

دمواد اشراماد طقايد ف العراق ويبل ق ف أفغقيسفقن والنوم ف

وسوريق ولبيقن ف مظقوت
من خ ل مخططق

وفضطو ساقسطق

الظطرو

نطر مطن دول افريقاطق وفلسططنن

تهقدة رسم خراا ،ساقساد شدندة لميقطق مخفلفد من العقلم.

فقساماد فآمريد م ص ميروع اليرق اتوسط ،الموسطع لل اميطد هلطر الميطقطد

بقهفبقرهق أشبر خبان يف ،وغقب ف العقلم فسفطاع بقلساطرة هلاطه وفملطس خقمقفطه الطفظ م بمنطنر

العططقلم ووراع هططذ اتغ ط ار
مغططقم ار ظرباططد وهملاططق

اتسططفعمقريد ايسططقي

هس ط ريد وفططدخ

وظقطد و راهاططد ومعططقداة ففعططر

ل طق أمري ططق فط

الفلسطططنياد اظططد أبططرب أوشططه هططذ الفططدخ

الوتاططق

المفظططدة بي ط ص طططقاد ومشيططون ف ط

ساقسططاد وغنططر ساقسططاد أ ططقر أشبططر موشططد اسططفي قر
ططص فقريخ ططق ويطد قيط

ميطقفيططق وبقلططذا

يضططنفيق

الفظططد والعدواياططد والغنططر مبططررة هلططر اتط ط ق بططص

والميظططقبة ايظاططق اب سططقف ار ومفضططوظق م طع هططدوة اتيسططقياد والدامقراطاططد وظقططوق اتيسططقن الن ط نوياد

الفقياد وميذ أن ساطر المظقفظون الشدد وامري ق فظقول ان فشعص العقلم له مندايق تظفشقراف طق
وامفداداف ق الفوسطعاد .لقطد طقن للعولمطد يبطص أن فديسط ق اتطمطقع اتمري اطد شوايط

للبيريد فبفضل ق ايطلق
ولشن سطرهقن مطق ايقضط

وو ططقت

ورة المعلومق

واتفنقت

مضطناد ومفنطدة

ويم

الفشقرة العقلماد يمطوا طباعاطق سطلماق

هلن طق اتمبريقلاطد اتمري اطد فظولط

طص ميشباف طق تظفشطق ار فشيولوشاطد

هلما ططد س ططخرف ق دول العولم ططد وهل ططر أرسط ط ق أمري ططق لمن ططقلظ ق الخقن ططد هل ططر ظس ططق

منقلو بطقي دول العقلم بطدل أن فسطخرهق لنطقلو يطعو العطقلم فقلعولمطد ال أرسطمقلاد الينولنبرالاطد

انططبظ

النططوم فطرفب ،بيظططقم دولط نيططدفع بيطراهد وي ارسططد يظططو الفمططدد العسط ري هسط رة العولمططدخ

وس ططظق ال وا ططق

القوما ططد وفظط ططام ال ططدول الوطيا ططد وافق ططقر أشب ططر ي ططدر مم ططن م ططن يططرااو المشفم ططع

البيططري لططذلس فقططد بططدأ
فشل ط

هططذ العولمططد فواشططه بمققومططد مفنططقهدة مططؤ رة هلططر نططعند العططقلم اشمططع

آ قرهططق ف ط اتبمططد الراهيططد الف ط بططق

اعاي ط ق اليظططقم ال أرسططمقل العططقلم
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فظططقهرة العولمططد

ال أرسطمقلاد الينولنبرالاطد وبمطق فمقرسططه مطن هيطع ضطد اليططعو تبطد وان فيطف –دانلشفا اطق -يقاضط ق

هذا اليقا

هو الظر د العقلماد الميقهضد للعولمد هولمد المواش دخ.

وهيق تبد وان ففشلطر أهماطد الفضطقمن اتممط فط هطذ المرظلطد بقلطذا

اسططقهد ف ط ذلططس بططروب ايطقبططق اخططرى ف ط العططقلم بقف ط
اتمري

والي و

الوظند ومي ق الننن ذا

مطن فطقري الظاطقة البيطريد

في ط ص خط ط ار يقام طق ومظططفم هلططر القط ط

الفطور اتيفنقدي واتشفمقه العقنع – الاقبقن – روساق

الشبنر الذي بدأ اظ ر فط بلطدان أمري طق ال فنياطد فيطبوا  -الب اربيطص – وبطق –هطدد مطن

دول افريقا ططقخ .وظنط ط

أن اليظ ططقم الع ططقلم الشدن ططد ل ططم اط ط ق لغقا ططد اتن اليش ططقو الم ططثمول مي ططه مم ططق

المفظططدة بعططد أن قي ط

يططد ظولف ططق الططر اداة طاعططد بنططدهق وظططدهق – ه ططس الشمعاططد العموماططد الف ط

اضطططر اتدارة اتمري اططد الططر م قديططد الفش طف
ظلط

فقططع الططر شقي ط

الفوابن بنن هناق

اتيلاماططد الرااسططاد والعططودة بططقلقبول الشبا ط ل مططم

اليططعو ف ط يضططقل ق وبظن ط

ام ططن القططول بططثن مططق ظططد

مططن اخططف ل ف ط

اتمم المفظدة يد أدى الر فقدان اليرهاد الدولاد فطدريشاق وظنطرهق فط مشلطس

اتمن الذي ت فبال فظقول اتدارة اتمري اد ابققع ف يبضف ق.
أمق بقليسطبد لمعظطم بلطداييق العرباطد ت فطبال ال اميطد اتمري اطد واضطظد –وشطود هسط ري بطقلعراق-
ف دول الخلن –يواهد هس ريد ويفوذ ساقس ف بلدان هرباد اخرى لدرشد اتظفطواع وهاميطد
السط ط ط ططقفرة ف ط ط ط ط اليط ط ط ططؤون الداخلاط ط ط ططد الع ط ط ط طراق

هلط ط ط ططر بلط ط ط ططدان هرباط ط ط ططد اخط ط ط ططرى لدرشط ط ط ططد الفط ط ط ططدخ

لبيقن النططومقل...خ مططع فظقلفططق
وبلح ظشم الفدخ

اسططفرافنشاد مططع اسطراانص هلططر ظسططق

اتمري اد طرو يظقم بدنص لليظقم العرب اتيلام

الظقططوق والش ارمططد العرباططد
بيظقم نفواام والمخططق

ايمري اد وهو يظقم يرق أوس ،شدند فشيد له العدند مطن دول فسطمر بقلمعفدلطد يظطقم فقطام فاطه
امري ططق مططن اتيظمططد الساقسططاد مططق فيقسططب ق ويفمقيططر مططع ساقسططف ق ومنططقلظ ق مسططفغلد ضططعع
اتيظمد العرباد اليمولاد وفسقد البع

اتخر وضعع القوى الوطياد والدامقراطاد بي ص هطقم

وفيقم الفاق ار السلفاد اتنولاد طقمظد فط بيطقع إططقر إيلامط مطرفب ،بقسطفرافنشاقف ق واضطمن

دم ط اس ط ارانص ف ط يسططن هططذا اتطططقر ضططمقيق تمططن اس طراانص وميظ طق يططرهاد اظططف ل ات ارض ط
الفلسطنياد والعرباد الف اظفلف ق وفوطنن ال شانن خقرج ب دهم ووطي م فلسطنن.
ان خطورة هذ الميقريع والخط ،والمرام ففعبب ف غاق
الميروع اتمبريقل اتمري

من خ ل-:
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ميروع هرب ي ضوي بدنص لمواش د

 .1رف

فظ

ال اميد الخقرشاد والويوف ف وشه الفدخ

اتشيباد ف اليؤون العرباد الداخلاد

ذرااع اتن و وايقهد الدامقراطاد واتن و الساقس وظقوق اتيسقن ف الويط

الذي نيبغ أن فثف م ص هذ اتن ظق

من الداخص العرب ت أن ففر

 .2مبقيط طرة ش ططود ظقاقا ططد تنط ط و ساقسط ط وايفن ططقدي ظسط ط

هلاه فرضق.

الظ ططروف الموض ططوهاد لش ططص

مشفمع ايط يق من اظفاقشقفه الخقند واهفبقرافه الداخلاد.

 .3فقط ططدام البط ططدنص  /وهط ططو الميط ططروع الي ض ط طوي المبي ط ط هلط ططر أسط ططس هلماط ططد ويظريط ططد فطط ططور
المشفمعق

البيريد يظقم ايلام هرب مفمقسس ساقساق وايفنقداقخ .

 .4الفثشند هلر أولواد ظص القضاد الفلسططنياد قضطاد مر بيطد للعطر وظسطم النطراع العربط
اتس طراانل بظططص هططقدل نفمقيططر ومفطلبططق
ظن

اليططع

الفلسطططني بمخفلططع أه اريططه وطواافططه

ايرهن السلم ف الميطقد والس م ف العقلم بقيسظق

المظفلد من السقظد الفلسطنياد وسوريق ولبيقن.

اسراانص من ايراض العرباد

 .5المطقلب ط ططد بوض ط ططع ال ط ططدول الن ط ططيقهاد أم ط ططقم مس ط ططؤولاقف ق اتيس ط ططقياد واتدبا ط ططد واتخ يا ط ططد
وخنونق فامق نفعلق بمسثلد الفقر والمدنوياد والمطقلبد ب شراعا
بنن الدول الغياد والفقنرة وبقشراعا
 إلغقع دنون العقلم ال قل
 فقط ططدام مسط ططقهدا

ميع أي وار ايسقياد أو بنااد بقترفشقب هلر -:

الف ف قص قهص اليعو .

فعقلط ططد ولط ططاس دنط ططونخ– وغنط ططر ميط ططروطد – مط ططن أشط ططص فيماط ططد

ايفنقداد واشفمقهاد.

 اظ ططدا

سريعد لشسر ال وة مطق

الفغنط ط ار الض ططروريد فط ط طباع ططد الع ي ططق

الدولا ططد فغنط ط ار فق ططوم هل ططر

أسقس المسقواة والعدالد ونوت للبريقم العقلم لمظقربطد المشقهطد الفقطر والطذي

أيرفه يمد اتلفادخ.

ايف ر
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