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 مقدمة

 بشتت   تهتااجتماعا عقت  مطاصتل  علت  باالتفتا  التطنن  للمجلت  التحضترير  اللجنت  جتماعتا ا نتهت ا
 ختل  مت  رتضت   متا االنقستام نهتا بإ ذلت  طيهنت  ، الفصتا  مختلت  رضم طنن  مجل  لعق   طيي
 ابتت      افتت  المصتتالح  طتفاهمتتا  اتفاقتتا  تنفرتتذ طضتتيطي  ،التت اخل  االنقستتام نهتتا إ طجتتط  لتت إ التت عط 
 الطننرتتتت  الستتتتلن  أياضتتتت  جمرتتتت  فتتتت  صتتتتلحراتها بممايستتتت  تضتتتتنل  طننرتتتت  طحتتتت   ح طمتتتت  بتشتتتت ر 

 بمطجتتت  لرهتتتاإ المط لتتت  المهتتتام بستتتا ي طالقرتتتام ألساستتت ،ا للقتتتانط  اطفق تتت ،القتتت   فرهتتتا بمتتتا ،الفلستتتنرنر 
 ،مشتتت لت  طحتتت  غتتت   قنتتتا  إعمتتتاي طاستتتت ما  المؤسستتتا  تطحرتتت  ذلتتت  فتتت  بمتتتا ،المصتتتالح  اتفاقرتتتا 
 .طالطنن  التشيرع  لمجلسر لط  الي اسر  االنتخابا  جيا إ ج أ م  الحثرث طالعم 

 علتت   افتت  السراستتر  القتتط  متت  بالمشتتاطيا  افتتطي   البتت  " لتت إ عبتتا  محمتتط  التتي ر  المجتمعتتط  ط عتتا
 عا رتت  جلستت  ستتر ط  طهتت  ه،عقتت  المنتتطي المجلتت  شتت   تحتت   طلتتم، "الطننرتت  الطحتت   ح طمتت  تشتت ر 
 تفستتريها رم تت  الطاضتتح  شتتاي اإل عتت م  أ متت  ،ج رتت  مجلتت  تشتت ر  مأ القتت رم للمجلتت  ااستتتمياي   تشتت  
 .ج ر  مجل  تش ر  طلر  الق رم للمجل  جلس  ع  ر طي الح رث  أ لصال 

 

 مالحظات أولية

 - الشتتتعبر   طالجبهتتت ستتتلم اإل طالجهتتتا  حمتتتا حي تتتت   بمشتتتاي   التحضتتترير  اللجنتتت  عقتتت   إ ،ب ارتتت 
رجتتاب  مهتتم أمتتي "الصتتاعق "ط العامتت  القرتتا    طهتتذا ،حضتتطيهم  ط  اجتماعتتا  أيبعتت  عقتت    أ بعتت  طا 
تتتتخعلرتتتت ،  البنتتتتا  رجتتتت  لتتتتذا ،طلتتتت األ للمتتتتي  الشتتتت   بهتتتتذا رحتتتت ث   طيرتتتت  علتتتت  ااتفاق تتتت هنتتتتا     أ اصطص 

 للجنتتتت  الثتتتتان  االجتمتتتتا  مطعتتتت  علتتتت  االتفتتتتا  بعتتتت م المتمث لتتتت  ال برتتتتي  الثغتتتتي  يغتتتتم ،اللجنتتتت  اجتماعتتتتا 
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  المبالغت مت  الحتذي رجت هنتا،  .القتا م شتبان شتهي منتصت  تعقت  بتن  تت اطال   هنا     أ م  التحضرير 
 ال بحرتتث ،الضتتا   الطقتت  فتت  اطلعب تت للطقتت  ستت   مجتتي  ت تتط  أ  رم تت  فهتت  ،الخنتتط  ههتتذ بإرجابرتت 

تتا التحضتترير  اللجنتت  تعقتت   تفعرتتت  لجنتت  مصتتريشتتابه ا لم مصتتريها طر تتط  ،عتتت   جتماعتتا ا أط اجتماع 
 .األنظاي ع  بع ها  طغاب ميتر   جتمعا  تال( المؤق  القرا ي اإلناي) المنظم 

 طذلت  ،لتبع  الطقت  علت  األقت  هتجتاط   تتم قت  القت رم المجلت  عقت  أ  رجتاب اإلط  مهتماألمي الثتان  ال
 رعنت   أ  ط  تطحرت ي مجلت  عقت  علت  التحضترير  اللجنت  عت  الصا ي البرا  ف   ر نالت خل  م 
 اطفق ت ج رت  طننت  مجلت  عقت  التحضتري رستته    أ - الباي ر  المشاي ر  بع  صيح  ما - ل ذ

 (.5022أراي ) "القاهي  اتفا "ط( 5002 آذاي) "القاهي  عل إ" ف  اسابق    علر اتف  لما

 ،االجتمتتا  عتت  الصتتا ي البرتتا  أ  ،اإرجابر تت امتتي  أ بالضتتيطي  لتتر  طهتتط ،باالنتبتتاه الجتت ري الثالتتث متتياأل
تتتإ هنتتتا  أ  ، أشتتتاي إلتتت المشتتتاي ر  متتت  عتتت   ططفتتت  تن رتتت   إنهتتتا  عقتتت  المجلتتت  رستتتب   أ علتتت  اجماع 

 المجلت  عقت  متيأ رعلت  قت  بإنهتا  االنقستام االيتهتا  هتذا ، ل ت طننر  طح   ح طم   ر شطت االنقسام
 طحت   ح طمت  تشت ر  علت  طاالتفتا  ،أعتطام عشتي  حتطال  منتذ طقت  االنقستام  أل ،نطرلت  لفتي  الطنن 
 عتتتل إ" بتطقرتتت علرتتت    رتتتتن تتتتم الط  ،"القتتتاهي  اتفتتتا " تطقرتتت  منتتتذ قتتتا م ،طننتتت  طفتتتا  ح طمتتت  طأ ،طننرتتت 
 بتت ف  طااللتتت ام ،السراستت  البينتتام  علتت  الختتل ه تنفرتتذ  ط  رحتتط طمتتا  ،"الشتتان  عتتل إ"ط "ال طحتت 
 التحيرتتي منظمتت  تفعرتت  لجنتت الت تتام ط  ،التشتتيرع  المجلتت  عقتت  علتت  االتفتتا  طعتت م ،المتتطظفر  يطاتتت 

 ،غتتت   قنتتتا  علتتت  نفيا رتتت اال ستتترنيتها ستتتتمياياب "حمتتتا "  تمس تتت، طاألهتتتم (المؤقتتت  القرتتتا ي اإلنتتتاي)
 .الضف  ف  السلن  طعل  ، المنظم عل  بهرمنتها "فت " طتمس 
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 ما وراء الانفراج

 عقتتت  ضتتتيطي  تتبنتتت  فتتتت حي تت    نمتتتا  انتتترب بتتت أ االجتمتتتا   أ إلتت  شتتتاي اإل تجتتت ي ،حصتتت  متتا إل يا 
 المجلتتت  فتتت  أعضتتتا ها ختتتل  متتت  "حمتتتا " فرتتت  تشتتتاي  أ  رم تتت  التتتطنن  للمجلتتت  عتتتا ي جتمتتتا ا

 طالجهتا  "حمتا " مشتاي   علت  ختي األ المطافقت  شتيطن حتط  المطقت  فت  غمتط  طهنا  .التشيرع 
 المجلتت  ستترنتخبها التتت  التنفرذرتت  اللجنتت  فتت  بالمشتتاي   رتعلتت  بمتتاط  حجتتم، طبتتني  فصتترلر  اإلستتلم 
ه   المستخ م  طالذيرع  ،لمنظم ل السراس  بينام ال عل  مطافقتهما الشيطن ههذ تشم  طه  ،الطنن 
 !؟ال طلر  اليباعر  اللجن  شيطنرذ ا لتنف المنظم  مقانع   إل المشاي   ههذ تؤ ي ال حت 

مقتي  فت  الشتقريي أحمت  قاعت  فت  القتا م نن ط الت المجلت  عقت  علت  صتيايإلبا "فتت " ما اتسم مطق  
 .طخايجها المنظم  فصا    اخ   بري خل  مح  طهذا. اهلل يام المقانع  بم رن 

  طفت ،ج رت  طننت  مجلت  بعقت  رنالت  امطقف ت ،االستلم  الجهتا  طمعهتا ،"حمتا " تبنت  ،المقابت  ف 
 ثتتلث فتت  رعقتت  ن بتت طذلتت  ،التتطنن  المجلتت  عقتت  م تتا  علتت  تفتتا اال يتعتتذ   إذا مختتي  هنتتا  .الختتاي 
 . طنفين  الفر رط تقنر  عبي( القاهي  مث  العيبر  العطاصم إح  ، غ  يام اهلل، ) قاعا 

 تتتيف  الحاضتتير  متت  أغلبرتت  هنتتا  أ  ظهتتي عنتت ما التحضتترير  اللجنتت  إجتمتتا  أثنتتا  االنفتتيا  حتت ث
 علتتت  إصتتيايها علتت  أنتتت  يغتتم تن رتت هاب ميطنتت  "حمتتتا " بتت  أ طعنتت ما ،القتتت رمالتتطنن   المجلتت  عقتت 

 بالمطافقت  "فتت " م  مقابل  ميطن  ل إ   أ طهذا  ،علر التطاف  رم   ما ض  ت ط  ل  ، إال أنهامطقفها
 اقتت رم   مأ ،اقتت رم   طأ ،اج رتت     طنتت  لتت إ شتتاي اإل  ط  القتتط  مختلتت  بمشتتاي   طننتت  مجلتت  عقتت  علتت 
 .اطميمم   مع ال  
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تت ،قرا اتهتتاإلتت   لعتتط  ل المشتتاي   الطفتتط  حاجتت  معلقتت  األمتتطي بقتتا   إعلتت ستاع   عتت م ظتت  فتت  اخصطص 
مشتع ، طاألمنتا   خال  حما  لحي   السراس  الم ت  ي ر ط  محمط  عبا ، الي ر     م  مشاي  
 أحمت  جبيرت ، العام  القرا   -الجبه  الشعبر  ط  يمضا  شل ، اإلسلم  محم  الجها لحي    العامر 
 االحتفاظ أج  م  المشاي   ع م عل  احيص   هنا   أ رعن  طهذا .نار  حطاتم  ال رمقيانر   طالجبه
تالتحضترير  اللجنت  جتمتا ا ختل  نها رت  قتيايا  اتخاذ طع م ، اليجع بخن  غرتي اللجنت هتذه   ا أ، علم 

  تت  حضتتطي ل تت  ،التنفرذرتت  للجنتت  التطصتتر  علتت  صتتلحراتها ، طتقتصتتيقتتيايا  باتختتاذ أصتتل   مخطلتت 
 .نها ر  شب  صف  تطصراتها رعن  مستط  عل أ عل  القا  

 

 :، أبرزهاالنتيجة هلى هذإساعدت على التوصل عدة هناك عوامل 

 عتت م قتت األ لتت عف ذلتت ، رحتت ث لتتم ذاا  ط  ،الفلستتنرن  االتفتتا  تفتتي  المت ارتت   الملحتت  الضتتيطي   إ :وًلاأ
 نهتا إ فيصت  هت يفت   ستب تالم ريحم ل ج  ا، ط   رعرش ف  طض  حي  الفلسنرن  الشع   أل ،الفش 

 ظتتت  فتتت  الميحلتتت  طتحتتت را  مختتتاني استشتتتعي  التتتت  الحضتتتطي  لمتتتا  فتتت  ذلتتت  انع تتت ط  .االنقستتتام
 .النير  هذا ف  أ ثي للمض  طاستع ا ها طالتني  الرمر  نحط سيا ر إ انجيا 

تطسترع ا  رخت متا  امنهتط  ،ج رت   عنصتير  قتطانر  إص اي ل إ ال عطا ف  خاني المت ار   المطتتجل  
  طنالتت  تتتطل  قتتي  متت  ،( ) منتتان  لضتتم اتمهرتت    "أ طمتترم  معالرتت" مستتتعمي  ضتتميهرب تتا للستتترنا ، ط 

 سترما ال ، رت ري أم سراست  لت إ تعه اتت  بتحطرت  ستيا رلر إ آمتا  مت  هرثري  طما ،ي ر رماأل الي اس  تيام 
نل  الق  ، ل إ  ر ري ماأل السفاي  بنق  رتعل  فرما  ال رشت   نت أ بذيرع  االسترنا  ف  سيا ر إ ر  طا 

 رثبتتت  أ  بعتتت  ستتتلم اتفتتتا  لتتت إ للتطصتتت  ثنا رتتت  مفاطضتتتا  لتتت إ طالتتت عط  ،الستتتلم نيرتتت  فتتت  عقبتتت 



 

6 

 

 عل  العم   إضاف  إل ، طل  ت خ   ط  المفاطضا  ت ط   أ عل  ،يها اإل ض  نهمأ الفلسنرنرط 
 .االسترنا  ض  خرياأل مجل  األم  قياي اخصطص   ،سيا ر إ ض  ص ي   طلر  قيايا  إلغا 

ًً  بتتر  المهمتتا  تط رتت  حستتم عتت م استتتمياي ظتت  فتت  فتتت  حي تت  تعانرهتتا التتت  الصتتعب  األطضتتا  :اثانًي
 طتحتتت ي ،التتتي ر  نا تتت  منصتتت  رتتتتطل  متتت  علتتت  االتفتتتا  عتتت مبخاصتتت  ط  المي  رتتت ، اللجنتتت  أعضتتتا 

 يغتم قطرت  مشت ل  رعت ط  التذر  ، حتل جماع  عضط اللجن  المي  ر  الساب  محم   م  "المتجنحر "
 ،أنصتتايهال تتطا ي القرا رتت  متت   معظتتم طفصتت  ،الستتاب  متتؤتميال بعقتت  لهتتم طجهتت  التتت  القطرتت  الضتتيب 
 . م  المؤتمي اقطر   طخيطج  الي ر  شيعر  طتج ر  ،منهم تبق  م  طتحجرم

  برتتي  ظتتاهي  متت الستتاب   متتؤتميال عتت  تطلتت  متتا ضتتط  فتت  "فتتت " فتت  التت اخل  ضتت الط  صتتعطب  طتظهتتي
 طهتتط ،ختتل  االنتخابتتا  إستتقانهم طأ ستتقطنهم طأ استتتبعا هم جتتي  ممتت  الغاضتتبر  متت  ال ثرتتي تضتتم

تت العيبرتت ، اليباعرتت  اللجنتت  أنتتيا  متت  يتالتتتط  استتتمياي ظتت  فتت  أهمرتتت  ر تستت  متتيأ  ،مصتتي اخصطص 
 عقتت  علتت  أستتابر   ستتبع نحتتط متتيطي يغتتم مصتتيإلتت   عبتتا  للتتي ر  الميتقبتت  ي ال رتتا إتمتتام عتت م بتت لر 
 ."فت " مؤتمي

 فت  االنفتيا  بعت مت   يغمبتالط  .طال طلرت  العيبرت  طع لتها حصايها استمياي م  "حما " تعان  :اثالثًا
 تتنتطي  رت  طيؤرت  الختبتاي االنتظاي الحي   تفض  لذا ا،ت تر ر   ر ط  ق  ن أ الإ ،مصي م  علقتها
 .الستاب  مت   بتيأ بشت   يفت  معبتي فتت انتظتام ط  ،التجايي المعبي فت  رتمس طه  ،مصي م  تهاعلق
 تفتاقم مت  سترما ال ،الطقت  مت  ا برتي   اهامش ت رعنرهتا ال غ   قنا  ف  المعرشر  األ ما  تفاقم  أ غري

 الم خ  ه  الفلسنرنر  الشيعر  مظل   أ  ثيفن أ ثي "حما "  يا ا  ط  ،األرام ههذ ف  ال هيبا  مش ل 
 طتستتتتع  تتحستتت  نهتتتاأ طبخاصتتت  ،منهتتتا تعتتتان  التتتت  األ متتت  متتت  للختتتيط  الطحرتتت  ر تتت  لتتتم  إ األفضتتت 
 الت  المسلمر  خطا اإل  لجماع ع ا   ف  امعيطف     طن ،ي ر رماأل الي اس  س   تيام   تطل لت اعرا 
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 الحي ت  مت  جت   نهتاأ  ت ؤ ت طأطضت  بتي أ مستاف   قامتإ علرهتا رطجت  متا ،لهتا اامتت ا    "حما " ت ا  ام
 .المسلمر  خطا اإل جماع ل امت ا  ه  ما  ثيأ الفلسنرنر  الطننر 

 تنتطيا  فهنتا  ،التطنن  المجلت  عقت  همرت نب  لنمست فت  العيبت  العامت  تنثري تجاه  رم   ال: ارابعًا
 رم ت  ال  ط  طهت ، افلستنرنر   رجتيي ممتا طالسعط ر  طاألي   مصي مث   ط  طمطاق  ،سطيرا تشه ها

  إلتت التحيرتتي منظمتت  تحطرتت  فتت  رستتاهم ،حضتتي بمتت  طأ ،عتتا ي طننتت  مجلتت  عقتت  متت  تتستتاه   أ
 لت إ الفلستنرن  االنقستام تحطرت  مت  ذلت   لرتإ رتؤ ي  أ رم ت  طمتا ،طحرت  شيع  ممث  م  ب   فير 

 ،فلستنرنر ال   طلتال إقامت  خرتاي نهتا إل إلستيا ر   بتيأ فيصت  تعنت  التت  الشتيذم  م  طم ر  انفصا 
 .اعمطم   المننق   طف فرهما طاالستقياي م األ طره   ،طمصي ي  األ عل   بيأ بنعبا  رلق  ما

تت ،للنتظتتاي ملحتت  حاجتت  هنتتا   ا تتت ال :اخامًسًً  يؤرتت ل الفلستتنرنر  طالقرتتا   التتي ر  متت  قبتت  اخصطص 
 يأ طعلتت  ،ا رلر ستتي اإل الفلستتنرنر  بالمفاطضتتا  امعنر تت ستتر ط  طهتت  ، تتي ر  تيامتت  سرتصتتي   رتت 

 ج رت  قتياي صت ايإل مت األ مجلت  لت إ نتا جت  حم ستت   طهت  ،باير  مؤتمي سرنته  ماذا ل ا  ط  س ،أ
 معارري ع  ا ثري   تخي  ل  المعارري ههذ  أ م  ،تيام   اي إ أر ي لتقرر  التسطر  طمعارري س أ رح  
 ؟سيا ر إ م  مقبطل  غري نهاأ جطهيها طمعظم بنط ها، يغم ف  للفلسنرنرر  السر    ريي جط 

 

حتملة يالس
ُ
 ناريوهات امل

 حتتر إلتت   ،نتتطرل   اطقت تت تستتتغي بحرتتث  ،التحضتترير  اللجنتت  اجتماعتتا  تتطاصتت   أ: ولالااالسًًيناريو
 مطعت  تح رت  عت م ستب  متا علت  طالت لر  ،طال طلرت  طاإلقلرمرت  طالعيبرت  المحلر  المتغريا  اتجاه اتضاح

 نجحت  ذاا  ط . بذل  منالبا  نيح يغم ،طغريها طتنظرمر  سراسر  لجا   تش ر طع م ،القا م للجتما 
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  تا  التي ر   أ مت  ،القتا م آذاي فت  العيبرت  القمت  عقت  بعت  ذلت  سر ط ف ف  است ما  عملها، اللجن 
طبت عم  اخلت   الفلستنرنر  الشتيعر ب امستلح  بت عم  إلرهتا لرتذه  القمت  قب  الطنن  المجل  عق  رفض 
 .طاس 

 ،فصا  أسط  بال "الجها "ط "حما " مشاي   قب ت   بحرث ،الق رم المجل  تيمرم هط االتفا  ل إ األقي 
 "الجهتتا " طتحصتت  فتت  المجلتت ،" فتتت " أعضتتا  لعتت   مماثتت  عتت   علتت  "حمتتا " حصتتط  لتت إ إضتتاف 
 طالعستت ي الشتتعبر  طاالتحتتا ا  الفصتتا   حتت  متت ستتر ط   اطنبع تت .ختتي األ للفصتتا   مماثتت  عتت   علتت 

  .ممثلرها استب ا 

 اللجنتت  فتت  طمشتتاي تها ،"حمتتا " مشتتاي   حجتتم :همتتا  اعقبتتت الستترنايرط هتتذا نيرتت  فتت  رقتت غرتتي أنتت  
 طالت اماتهتتا المنظمتت  بينتتام  علتت  مطافقتهتتا ضتتيطي  نتتيح متت  ذلتت  إلرتت  رتتؤ ي  أ رم تت  طمتتا ،التنفرذرتت 

 .خي األ الغيبر  ال ط م  بع  ط  ،ا ر  أمري  مقانعتها ل إ للمنظم  انضمامها رؤ يبذيرع  أال 

 بعضتطر  ،ج رت  طننت  مجلت  عقت  إلت  تطافت  علت  التحضترير  اللجن  تتطص   أ :الثانياالسيناريو
 سراستت  بينتام  إقتتياي رتنلت  نتت أل ،مستتبع  ستترنايرط طهتذا .استتابق   فت ات    متتا اعضتط   020 عتت   رت ت ال

 ما  مس ط ، نير  ل إ عتم  الم البيام  طصط  يغم  ،ب  مقتنع طا ن  فلسنرنر  أنيا  تب ط ال ج ر 
 رتنل  طقب     ذل ، . بري خل  مح  أمي طهذا ،الطنن  المرثا  تغرري طأ تع ر  ل إ ذل  رحتا 

 علت  ستهل   لر  مير األ ط ل ،عضا األ عل  التطاف  طأ ،أم   حرثما انتخابا  جيا هذا السرنايرط إ
 بتتتإجيا  تتتتتح م التتتت  ستتتيا ر إ فهنتتتا  ، همطحتتت  ط الفلستتتنرنر االنتخابتتتا  بشتتتن  رقتتتيي ال، إذ اإلنتتتل 

 فتت  االنتخابتتا  جيا إبتت تتتتح م التتت  العيبرتت  طالتت ط  ،2691العتتام  المحتلتت  ياضتت األ فتت  االنتخابتتا 
 تيف الت   التحيري منظم  إحرا  قرام عل  رساع  ال طال طل  طاإلقلرم  العيب  الطض  أ   ما .هانبل ا
 .أ ثي الفلسنرنر   المنال سق  تخفر  المنلط  أ  حر  ف  ،الفلسنرنر  الطننر  الحقط  لطا 
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ًً اناريويالسًً  حرتتا إ طرتتتم ،التحضتترير  اللجنتت  إلرتت  تطصتتل  متتا فتتت  طحي تت  التتي ر  رقتتي   ال  أ :الثال
 سته  ان  غرتي بتا  نايرطرالست طهتذا. حضتي طبمت  ،اهلل يام ف  الق رم الطنن  المجل  عق محاطال  

 .تعايض   بري  أغلبر   أ اتضاح بع  ، طبخاص ق األ عل 

 

 التوصيات

تمعي   صتب أ باستتمياي رتت هطي الذي الفلسنرن  الطض  إ   شتن  لخنتي ستاب  طقت  يأ مت   ثتيأ اض 
 المفتتطح طاالنتظتاي البقتا  سراست  باعتمتا  االستتمياي معت  رحتمت  طلم رع  القضر  الفلسنرنر ، تصفر ط 
 . ثيأ ض الط  فاقمت ب   ،طالمطاجه الصمط  عل  ساع ت ال  تال

 رنبثتت  طنضتتالر  سراستتر  ستتتياترجر إ طال جامعتت ، شتتامل  يؤرتت   ط ا استتتمياي هتتذا الطضتت  لتتم رعتت  مم ن تت
 تشتتت ر  علتتت  االتفتتتا  ختتتل  متتت ط  ،المح قتتت  للمختتتاني رتصتتت   مشتتتتي  ملمتتتط  عمتتت  بينتتتام  نهتتتاع

 علرهتا ا االتفت تعتذي ذاإ قرامهتا علت  طرساع  رسبقها بحرث ، طنهام   حت  طأ جامع  طننر  مؤسس 
  .االنتظاي رقب  ال مطح  عم  بينام  عل  االتفا  ؛افطي  

 مختلتتتت  علتتتت  التتتتت هطي ططقتتتت  ال اهمتتتت  للمختتتتاني التصتتتت يب رتمثتتتت  طلطرتتتت األ اذ الحاستتتتم متتتتياألإ   
  ط مت   مم ت  غري طهذا ا،  فرهالمبالغ طال إن ايها رم   ال الت  المتحقق  اإلنجا ا  يغم المستطرا 
حبتتتان، طالخستتا ي األضتتياي طتقلرتت  الم استت  علتتت  طالحفتتاظ ،هتت ا طاأل لمبتتا  طا بتتالحقط  التمستت   طا 

 طالصتتمط  ،فلستتنر  ي أ علتت  البشتتيي التطاجتت  عطامتت  تع رتت  عبتتي اإلستتيا رلر  طالحلتتط  المخننتتا 
 ،طال طلرت  طاإلقلرمرت  العيبرت  طالمحافت  المستتطرا  جمرت  علت  است رالس طالتحتي ، طالمقانع  طالمقاطم 

 البنتتتا  مهمتتتا  تهمتتت  ال طننتتت  تحتتتيي قضتتتر  بطصتتتفها الطننرتتت  للقضتتتر  االعتبتتتاي عتتتا  إ إضتتتاف  إلتتت 
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 ت تط  بحرتث ،طالت اماتهتا طشت لها طنبرعتهتا الستلن  شت  فت   النظتي عتا  إ تستتطج  التت  ال رمقيان 
 ألتطا  مختلت  تضتم الت  التحيري منظم  أ طا  م   ا أط  ،الطنن  البينام  تخ م خ مر   اير إ سلن 
 .أرنما طج  الشع  الفلسنرن  مصال  ع  طت اف  ،طاالجتماع  السراس   النر

، طأ  طقت  ل إ طرحتا  اي  متعذ   ،طالضيطيي األمث  الخراي طهط ،الج ر  الطنن  المجل  عق   ا  ذاا  ط 
 قت رم طننت  مجلت  بعقت  فلنبت أ تنضت ، لتم ج رت  طننت  مجلت  طتنستر  اجتذير   الطض  تغرري إم انر 
 اللجنتتتت  إلتتتت  طالشتتتتتا  طالشتتتتبا  المتتتتيأ  عتتتت  طممثلتتتتر  "الجهتتتتا "ط "حمتتتتا "  إضتتتتاف تمتتتتت بحرتتتتث ،مجتتتت  

 ل إ ع  هم طص  الذر  ر المتطف عضا األ استب ا   ذل  رتم  أ عل  ،المجل  عضطر ط  التحضرير 
 .اعضط   ستر 

تت قتتي  ر    أ المجلتت  هتتذا علتت  طبتتالتطا ي متت  ذلتت ،   مطاجهتت علتت  قتتا ي  عمتت  خنتت  متت  اسراستتر   ابينامج 
 االتفتتا  رشتم  بحرتث ،المتاحتت  الفتي  طتطظرت  ،الفلستتنرنر  القضتر  تهت   التتت  طالمختاني لتحت را ا

 التطنن  المرثتا  صراغ  إلعا   طلجن  ،طتنظرمر  سراسر  لجا  ل  تش   ج ر  مجل  لعق  التحضري
 الحقتتتط ط  التايرخرتتت  باليطارتتت  المستتتا   ط  المستتتتفا   طالخبتتتي  الج رتتت   طالحقتتتا   التنتتتطيا  لرستتتتطع 
 للشتتع  اط رمقيانر تت اطتعتت  ر   شتتامل   تمثتترل   تضتتم  ج رتت   ستت أ علتت ط  ،الفلستتنرن  للشتتع  النبرعرتت 
 اإلنقستام إنهتا  متتطا   طبش   بالتطا ي  فر رتم الذي الطق  نف  ف ، تجمعات  مختل  ف  الفلسنرن 

نهتتا  غتت  ، قنتتا  علتت  "حمتتا " ستترني  إنهتتا  ختتل  متت   فتت  طالستتلن   المنظمتت علتت  "فتتت " هرمنتت  طا 
 .الضف 

 الفلسنرنر  القضر  عل  الغرطير  جمر  رتحي   أ مفتي  ،الم مي االنتظاي  ا ي  ف  نبق  ال طحت 
 التت  خنتايلأل بالتص ي  فر  عم  بينام  باتجاه التطاف  عل  للضغن حر  إبقا ها عل  طالحيرصر 

 . ج ر طنن  مجل  لعق  رمه  مج   طنن  لمجل  طالتحضري ،بها تحرن


