
 

 

 

 

 إعـالن فـلـسـطـيـه فـي لـبـىـان

 

 

 مقذمت: 

 
 

  نزأ قسشاً إنىٗ نبُىاٌ صىٕانٗ يأىة أنىط فهسىطُٛٙ يىٓذم صٛىا ٓى 8491فٙ أحش َكبة فهسطٍٛ عاو ،

عىٍ انفىفة انبشبٛىة ٔقطىاة  ىض ، حىى  8491سهسهة يتصهة يٍ انصعٕبام بفعم انُضٔس انخاَٙ عاو 

نبُىىاٌ فىٙ  فىىٌٕ بفىى: سىُٕاما يىىٍ ا فىىا   رىشا  ارتًىىاة يعاىى انًةأيىىة انفهسىىطُٛٛة عهىٗ أس 

ة قٕاعذ انتًشكىض ٔانَطى   فىٙ رُىٕن نبُىاٌ، إنىٗ صىشن   ىشٍٚ  8494انةاْش    8411انز٘ يشَّ

انتٙ أففت إنٗ إقفال رًٛ: انزبٓام انعشبٛة ي: اسشائٛم باسىتخُا  انزبٓىة انهبُاَٛىة، ٔيىا بىٍٛ ْىزٍٚ 

 .8418 -8411: يٍ أصذاث دايٛة فٙ األسدٌ انتاسٚخٍٛ يا ٔق
 

  ن فائذ  اٌٜ يٍ استعاد  انسزال انسٛاسٙ انز٘ صكى  هك انفتشام. ٔنكٍ اإلَصاف ٚةتفٙ انةىٕل

اٌ انٕرٕد انفهسطُٛٙ فٙ نبُاٌ، بضزًّ انب ش٘ ٔانسٛاسٙ ٔانعسكش٘، قذ أحةم كخٛشاً عهٗ ْزا انبهىذ 

ًعهٕو يٍ ٔارب انًساًْة ان ةٛق ٔس ـَّب عهّٛ  أعباً  فٕ  طاقتّ ٔاصتًانّ، ٔبانتأكٛذ فٕ  َصٛبّ ان

فٙ َصش  انةفٛة انفهسطُٛٛة )دٔنة يساَذ ( األيش انز٘ أصان دٔنتّ ٔاقتصادِ ٔارتًاعّ اإلَسىاَٙ 

ط  ٔصىىٛبة عٛ ىىّ إصىىابام بانبىىة يىىا عىىادم دافٛىىة عهىىٗ أصىىذ. كىىزنك يىىٍ اإلَصىىاف انةىىٕل أٌ انتىىٕس 

، إًَا كىاٌ فىٙ 8411 – 8411انفهسطُٛٙ فٙ نبُاٌ، عهٗ َضٕ يا يٓذَا، ٔبخاصة فٙ أحُا  صشٔن 

 يزًهّ قسشٚاً بفعم ظشٔف دادهٛة ٔداسرٛة أيبّ يا  كٌٕ باناشٔف انةاْش .
 

ن َةٕل ْزا  ُص ً، ٔن يٍ قبٛم َسبة يا رشٖ إنٗ "انًؤايش "، بىم سفةىاً بانفىضٛتٍٛ، ٔفتضىاً نبىان 

ئَُا يٍ راَبُىا َبىادس إنىٗ انًشارعة، ٔيساعذ ً ألَفسُا رًٛعاً عهٗ  ُةٛة انزاكش . ٔأٚاً يا كاٌ األيش، ف

انعتزاس عٍ أ٘ ضشس أنضةُاِ بهبُاٌ انعضٚض، بٕعٙ أٔ يٍ  ٛش ٔعٙ. ْٔزا انعتزاس  ٛش ي شٔط 

 باعتزاس يةابم.
 

  ٙفٙ انًزال اإلَساَٙ، ظهت أٔضاة ان رأٍٛ انفهسطٍُٛٛٛ فٙ نبُاٌ يتشّدٚة عهٗ انىذٔاو، صتىٗ فى

م اَتعايّ ٔاستةٕائّ بانًةأيىة. فةىذ  خهىت انذٔنىة عةذ انسبعُٛٛام صٛج بهغ انفهسطُٛٙ أقصٗ دسرا

انهبُاَٛة يُز انبذاٚة يسؤٔنٛتٓا عٍ سعاٚة ان رأٍٛ، ٔأٔكهت ْزا األيىش بشيتىّ إنىٗ ٔكانىة "األَىشٔا" 

شم يًٓتٓىىا عهىىٗ انضىىذ األدَىىٗ يىىٍ "انبىىٕث" يىىٍ دٌٔ "  ىىبٛم" ٔإَتىىاد، يىى:  ُىىاق   انتىىٙ قىىـتصت

عهىٗ انىش ى يىٍ انتضاٚىذ انطبٛعىٙ نصتٛارىام ان رأىٍٛ. ٔقىذ يٛضاَٛتٓا ٔ ةذًٚا ٓا عهٗ َضٕ يستًش، 

 فاقى انببٍ بًىا سُىـَّتت ّ انذٔنىة انهبُاَٛىة يىٍ قىٕاٍَٛ يزضفىة بضىق ان رأىٍٛ،  تعهىق باإلقايىة ٔانتًهىك 

بانًخىم" بىٍٛ انىذٔل. ْٔىزِ قفىٛة ن  ىضال عانةىة ٔ ضتىاد ٔانتُةم ٔانعًم، يتزسعة بةاعذ  "انًعايهىة 

 بصشف انُاش عٍ أ٘ بُعذ سٛاسٙ أٔ أيُٙ.إنٗ يعانزة سشٚعة، 

 

 

 



 

 

 
 

  ٗيٓذم أٔادش انخًاَُٛٛىام  ىٕافش عٕايىم را ٛىة ٔدٔنٛىة سىاعذم انةٛىاد  انهبُاَٛىة ٔانفهسىطُٛٛة عهى

 إَفاد دٛاسام  اسٚخٛة كبشٖ نًصهضة ان عبٍٛ. فةذ  ًكٍ انهبُإٌَٛ يٍ ٔض: صذ نهضشن انذادهٛة 

، فًٛا كاٌ انفهسىطٌُٕٛٛ ُٚةهىٌٕ يشكىض َفىانٓى 8414ئط بئقشاسْى "ٔحٛةة انٕفا  انٕطُٙ" فٙ انطا

فىىٙ فهسىىطٍٛ، حىىى قىىشاس  8411انىىٕطُٙ إنىىٗ األس  انًضتهىىة، يىىٍ دىى ل انَتفاضىىة ان ىىعبٛة عىىاو 

بتبُىىـّٙ دٛىىاس انىىذٔنتٍٛ، ٔيىىا أعةىىب رنىىك يىىٍ قٛىىاو انسىىهطة  8411انًزهىىا انىىٕطُٙ انفهسىىطُٛٙ عىىاو 

. بزنك أكىذ انزاَىب انفهسىطُٛٙ عًهٛىاً 8441أٔسهٕ انٕطُٛة انفهسطُٛٛة عهٗ أسضٓا بًٕرب ا فاقام 

 أَّ ياعاد ٚفكش، ن ادتٛاساً ٔن اضطشاساً، فٙ أ٘ ي شٔة سٛاسٙ أٔ أيُٙ فٙ نبُاٌ أٔ اَط قاً يُّ.
 

  كاٌ يأيٕنً أٌ ٚ كم ْزا انتضىٕل انكبٛىش فشصىة  اسٚخٛىة نتصىضٛش انع قىام انهبُاَٛىة انفهسىطُٛٛة

ٚهٛىىق بتفىىضٛام ان ىىعبٍٛ ٔكشايىىة كىىم يًُٓىىا، ٔبةٛىىاد   ان ىىشعٛتٍٛا ، بًىىا 8441اعتبىىاساً يىىٍ انعىىاو 

انذٔنىىة انهبُاَٛىىة ٔيُاًىىة انتضشٚىىش انفهسىىطُٛٛة. بٛىىذ أٌ ظشٔفىىاً ٔ طىىٕسام صانىىت دٌٔ رنىىك  إر بةٛىىت 

يُاًة انتضشٚش يةصَّٛةً  عٍ يؤٌٔ انفهسطٍُٛٛٛ فٙ نبُاٌ، ٔ ضٕل ان أٌ انفهسطُٛٙ إنٗ يهىط أيُىٙ  

٘ ساكىىى  عةٛىىذام ٔفىىاقى ي ىىك م كىىاٌ يىىٍ َتائزٓىىا انًأسىىأٚة أصىىذاث يخىىٛى َٓىىش انبىىاسد األيىىش انىىز

األدٛىىش . ُْٔىىا ن بىىذ يىىٍ انيىىاس  إنىىٗ َزىىاس انًٕقىىط انفهسىىطُٛٙ فىىٙ ْىىزا اندتبىىاس انصىىعب نزٓىىة 

 انصذقٛة ٔصسٍ انُٛام  زاِ انذٔنة انهبُاَٛة.
 

 ف انع قام انشسًٛة ي: انذٔنة انهبُاَٛة إٌ يُاًة انتضشٚش انفهسطُٛٛة  ُاش بأيم كبٛش إنٗ استأُا

، كًا   ٓذ عهٗ انستعذادام انطٛبة انتٙ أظٓش ٓا انضكٕية انهبُاَٛة يؤدشاً فىٙ 1119آٚاس  81بعذ 

  ٛش يُاسبة. ْٔزا يا ٚزعم رًٛ: انً ك م انعانةة قابهة نهًعانزة انسهًٛة.
 

 استىاداً إلً ما تقذم وعله ما يلي:
 

فسُا ٔإدٕ ُا انهبُاٍَٛٛ ب  استخُا  إنٗ  زأص انًاضٙ بأدطائّ ٔدطاٚاِ، ٔانَفتاس إَُا َذعٕ أَ أوالً:

انصىاد  عهىٗ يصىانضة فىٙ انعًىىق  هٛىق بأصىانة يىعبُٛا. كًىا َ ىىعش بايتُىاٌ عاىٛى نه ىعب انهبُىىاَٙ 

ان ةٛق عهٗ يا قذو يىٍ  فىضٛام رسىاو نةفىٛتُا انفهسىطُٛٛة عهىٗ يىذٖ عةىٕد، باألصىانة عىٍ َفسىّ 

 بانُٛابة عٍ رًٛ: انعشن فٙ كخٛش يٍ األصٛاٌ.دائًاً، ٔ
 

ا َعهىٍ انتضايُىا انكايىم، بى   ضفىع، سىٛاد  نبُىاٌ ٔاسىتة نّ، فىٙ ظىم ان ىشعٛة  انهبُاَٛىة بزًٛى: ثاوياً 

 يكَٕا ٓا انت شٚعٛة ٔانتُفٛزٚة ٔانةفائٛة، ٔيٍ دٌٔ أ٘  ذدم فٙ يؤَّٔ انذادهٛة.
 

طُُا فهسطٍٛ، ساففٍٛ بضضو ٔحبام رًٛ: أيكال انتٕطٍٛ َعهٍ  ًسكُا بضةُا فٙ انعٕد  إنٗ ٔ ثالثاً:

 ٔانتٓزٛش. ٔإنٗ أٌ َعٕد يٍ صةُا أٌ َعٛش بكشاية.
 

ا َعهٍ أٌ انس س انفهسطُٛٙ فٙ نبُاٌ، ُٚببٙ أٌ ٚخف: نسٛاد  انذٔنىة انهبُاَٛىة ٔقٕاَُٛٓىا، ٔفةىاً رابعاً 

 ىشعٛة. ٔفىٙ ْىزا انسىبٛم َعهىٍ نًةتفٛام األيٍ انىٕطُٙ انهبُىاَٙ انىز٘  عّشفىّ ٔ شعىاِ انسىهطام ان

استعذادَا انكايم ٔانفٕس٘ نهتفاْى ي: انضكٕية انهبُاَٛة، عهٗ قاعىذ  أٌ أيىٍ اإلَسىاٌ انفهسىطُٛٙ فىٙ 

نبُاٌ ْٕ رض  يٍ أيٍ انًٕاطٍ انهبُاَٙ. فٙ ْزا انسىٛا  رىا  انًٕقىط انفهسىطُٛٙ يىٍ َتىائذ يىؤ ًش 

 ُٛام.انضٕاس انهبُاَٙ بشْاَاً أكٛذاً عهٗ قٕنُا ٔصذ  ان
 



 

 

 

َعهٍ  ًسكُا بضةٕقُا األساسٛة، ك رأٍٛ يةًٍٛٛ قسشاً ٔيٕقتاً فٙ نبُاٌ، ٔكزىض  يىٍ يىعب  خامساً:

فهسىىطُٛٙ ٚكىىافش يىىٍ أرىىم صشٚتىىّ ٔاسىىتة نّ عهىىٗ أسضىىّ. إٌ صةٕقُىىا ْىىزِ  ٛىىش ي ىىشٔطة بةفىىٛة 

 انس س، ٔن َفكش فٙ أ٘ يعانزة بأسهٕن انًبادنة.
 

صهة انُفال انسهًٙ انذًٚةشاطٙ عهٗ رًٛ: انًستٕٚام، ٔضًٍ َعهٍ  ًسكُا بضةُا فٙ يٕا سادساً:

انةٕاٍَٛ انهبُاَٛة انًشعٛة اإلرشا . كًا إٌ َفانُا ٚتطهب دعًاً  يٍ رًٛ: انةٕٖ ٔانعائ م انشٔصٛة 

فىىٙ نبُىىاٌ يىىٍ دٌٔ اَضٛىىاصام أ اصىىطفاف ألٌ فهسىىطٍٛ عهىىٗ يسىىافة ٔاصىىذ  يىىٍ انزًٛىى:. ٔانًعٛىىاس 

 فٛة فهسطٍٛ.انشئٛا ُْا ْٕ انًٕقط يٍ ق
 

إٌ انضم انززس٘ ٔاٜيىٍ نً ىكهتُا فىٙ نبُىاٌ يىش بت باَتصىاس قفىٛتُا فىٙ فهسىطٍٛ ٔفةىاً نًىا  سابعاً:

قشسِ يعبُا يٍ د ل يًخهّ ان شعٙ ٔانٕصٛذ، يُاًة انتضشٚىش ، ٔيىا عىاد ٚسىأسَا أ٘ يىك فىٙ أٌ 

اْىم إدٕاَُىا انهبُىاٍَٛٛ استةشاس نبُاٌ ٚ كم دعًاً أساسٛاً نةفٛتُا، كًا أٌ د ص يعبُا ٚىضٚش عىٍ ك

عبأاً حةٛ ً. نزنك َضٍ صةاً يشكا  فٙ ي شٔة انس و انعشبٙ انز٘ سٛؤد٘، بىئرٌ   ٔ فىايُُا، إنىٗ 

 انضم انًُ ٕد انذائى ٔانعادل.

 

َتٕرّ بٓزا اإلع ٌ إنٗ انذٔنة انهبُاَٛة ٔان عب انهبُاَٙ بزًٛ: عائ  ّ انشٔصٛة ٔا زاْا ّ انسٛاسٛة 

انهبُاَٛىىة ٔن سىىًٛا بىىٍٛ  –صىىشٚضاً ٔفىىٙ انعًىىق يىىٍ يىىأَّ اسسىىا  انع قىىام انفهسىىطُٛٛة آيهىىٍٛ صىىٕاساً 

عهىٗ أسىا يتُٛىة ٔعادنىة  ان شعٛتٍٛا انذٔنة انهبُاَٛة ٔيُاًة انتضشٚش انفهسطُٛٛة. "دٔنة فهسطٍٛ".
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