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 اإلهداء  
 جٌُِٔحش ُطخشؼ ٓؼرشز ػٖ ٌٕٓ٘ٞ رجضٜح،ئ٠ُ ٖٓ ضطغحذن 

 ئ٠ُ ٖٓ ػِٔط٢٘ ٝػحٗص جُقؼحخ ألفَ ئ٠ُ ٓح أٗح ك٤ٚ،

 ٝػ٘ذٓح ضٌغ٢ٗٞ جُّٜٔٞ أعرف ك٢ ذكش ق٘حٜٗح ُطخلق

 ٖٓ آال٢ٓ ...

 أ٢ٓ

 ئ٠ُ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ جُ٘ؿحـ ٝجُقرش ٝٛٞ ٓؼ٢ دٝٓح ك٢ ٓٞجؾٜس جُقؼحخ،

 ئ٠ُ ٖٓ ٛٞ ع٘ذ١ ٝػ٢ٗٞ ٓ٘ز هلُٞط٢ ...

 أذ٢

 جُؼٔش ٝأؾَٔ ٓح ك٤ٜح، ئ٠ُ قر٤رط٢ جُط٢ ؿٔشض٢٘ ٝعحٗذض٢٘،ئ٠ُ ؽش٣ٌس 

 ئ٠ُ فحقرط٢ ٝفذ٣وط٢ ك٢ جأل٣حّ جُقؼرس،

 ئ٠ُ ٖٓ ؾؼِص ق٤حض٢ فرشج ٝسمح كٌ٘ص ذٜح أهٟٞ ٝأٗطقش ػ٠ِ ًَ جُظشٝف ...

 صٝؾط٢

 ئ٠ُ ٖٓ قرْٜ ٣ؿش١ ك٢ ػشٝه٢ ٣ِٜٝؽ ذزًشجْٛ كإجد١ ...

 خٞج٢ٗ ٝأخط٢ئٝ)أٗظ ٝع٘حء ٤ُٖٝ( أذ٘حت٢ 

 ٖٓ عشٗح ٝٗكٖ ٗؾن جُطش٣ن ٓؼح ٗكٞ جُ٘ؿحـ ٝجإلذذجع ...ئ٠ُ 

 صٓالت٢ ٝص٤ٓالض٢

 ئ٠ُ ٖٓ ػِٔٞٗح قشٝكح ٖٓ رٛد ًِٝٔحش ٖٓ دسس ٝػرحسجش ٖٓ أع٠ٔ ٝأؾ٠ِ جُؼرحسجش ك٢ جُؼِْ،

 ٖٝٓ فحؿٞج ُ٘ح ػِْٜٔ قشٝكح ٖٝٓ كٌشْٛ ٓ٘حسز ض٤٘ش ُ٘ح

 ع٤شز جُؼِْ ٝجُ٘ؿحـ ...

 أعحضزض٘ح جٌُشجّ

 ؾٜذ١ جُٔطٞجمغ سجؾ٤ح هللا جإلهحُس ذؼٔشْٛ ٤ُشٝج غٔشز ؾٜذْٛ ئ٤ُْٜ ؾ٤ٔؼح أٛذ١

 الباحث
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 انشكر وانتقدير

 ذغْ هللا جُشقٖٔ جُشق٤ْ

 َوَأَصْهِحْ نًِ فًِ  عَهًََّ وَعَهَى وَانديَّ  وَأَنْ أَعْمَمَ صَانِحًا تَرْضَاهُانَّتًِ أَوْعَمْتَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَك

َّتًِ إِوًِّ تُبْتُ إِنٍَْكَ وَإِوًِّ مِهَ انْمُسْهِمِنيَ  (15)عٞسز جألقوحف، ج٣٥س فذم هللا جُؼظ٤ْ                                 ذُرٌِّ

 ٗرذأ ؽٌشٗح ٝجٓط٘حٗ٘ح، ئ٠ُ فحقد جُلنَ جألٍٝ ذؼذ سخ جُؼضز، جألعطحر جُلحمَ

 ادحانذكزىر/ ػجذ انمبدر طبثر جر

جُز١ قظ٤ص ذؾشف ئؽشجكٚ ػ٠ِ ٛزٙ جُذسجعس، ُغؼس فذسٙ ٝعؼس ػِٔٚ، ٝجُز١ ُْ ٣رخَ ػ٢ِ 

 ذحهطشجقحضٚ ٝضٞؾ٤ٜحضٚ، كٌحٕ ٗؼْ جُٔؾشف ٝجُٔطحذغ ُٜزٙ جُذسجعس، كؿضجٙ هللا ػ٢٘ ًَ جُؿضجء.

ًزُي أضوذّ ذخحُـ ؽٌش١ ٝجٓط٘ح٢ٗ ئ٠ُ جألخٞز جألقرحخ ئدجسز ٝػح٤ِٖٓ ك٢ ئرجػس فٞش جألهق٠ 

 جػس جألهق٠ ٓرحؽش.ٝئر

ٝال ٣ٌطَٔ ٝكحت٢ ذزًش ًَ ٖٓ هذّ ٢ُ ٣ذ جُٔغحػذز، ئال ذؼذ إٔ أصؾ٢ ٝجكش ؽٌش١، ذَ ٝضوذ٣ش١ 

 جُؿْ ٌَُ ٖٓ عحػذ٢ٗ ك٢ ئٗؿحص ٛزج جُؼَٔ.

 كٌَِ ٛإالء ؾ٤ًٔؼح ٢٘ٓ جُؾٌش ٝجُؼشكحٕ، ُْٜٝ ٖٓ هللا خ٤ش جُؿضجء.

 الباحث
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 انًطزخهض

 

ًزُي ٝٝجإلػالّ جُذ٢ُٝ، ضٜذف جُذسجعس ئ٠ُ جُطؼشف ػ٠ِ ضحس٣خ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ 

جُؿشجتْ ٞء ػ٠ِ ضغ٤ِو جُنّ  ٤ُٝس، ًٔح ٝضٜذف أ٣ًنح ئ٠ُ، ٝجُؼالهحش جُذّ ٝأسًحٜٗح جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس

جُؿشجتْ طِي شش ذجُلِغط٤٘٤س ٝجُط٢ ضأغّ  ٝجُطؼشف ػ٠ِ جُؼالهحش ذكّن جُّؾؼد جُلِغط٢٘٤جُط٢ جسضٌرص 

 .ِغ٤حعس جإلػال٤ٓس جُط٢ ٣طرغ ُٜحح ٢ُُٝ ُٜزٙ جُؿشجتْ ضرؼً جُذّ ذلؼَ ض٘حٍٝ جإلػالّ 

، ك٢ِ٤ِجُٞفل٢ جُطّ جُطّحس٣خ٢ ٝسجعس ئ٠ُ جُركٞظ جُٞفل٤س، ٝجعطخذٓص جُٜٔ٘ؽ ٝض٘ط٢ٔ جُذّ 

 ّْ  ٤ُٝس ٢ٛٝحذؼس ُٞعحتَ جإلػالّ جُذّ سجعس ٖٓ خالٍ ذؼل ٓٞجهغ جإلٗطشٗص جُطّ ؾٔغ ذ٤حٗحش جُذّ  ٝض

 س.٢ ئٕ ئٕ جألٓش٤ٌ٣ّ جُؿض٣شز، ٝجُؼشذ٤س، ٝجُؼحُْ جإل٣شج٤ٗس، ٝجُر٢ ذ٢ ع٢ جُرش٣طح٤ٗس، ٝجُغّ 

 ّٞ ه٤حدجش جُؼَٔ جُٞه٢٘ س ػ٠ِ فؼ٤ذ خق٤حش جُو٤حد٣ّ ٖٓ جُؾّ  سجعس ٖٓ ػذد  ٘س جُذّ ٗص ػ٤ّ ٝضٌ

َ   لس جُـشذ٤س ٝك٢ هطحع ؿضز ٝػذد  ك٢ جُنّ  جُلِغط٢٘٤  خٔظ ػؾشزهٞجٜٓح  ،ٖٓ جُخحسؼ ه٤ِ

جُؿشجتْ ط٢ ض٘حُٝص ٓٞمٞع جُّ س جألخرحس حَٓ ٌُحكّ ، ٝهذ ػَٔ جُرحقع ػ٠ِ جُكقش جُؾّ ؽخق٤س

ّ 2017-1-1ًش جذطذجًء ٖٓ ضحس٣خ ٖٓ جُٔٞجهغ عحُلس جُزّ جُط٢ جسضٌرص ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س  جُّذ٤ُّٝس

 ح أ٤ُٝٝس عِرً ُٝر٤حٕ ضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذّ ّ ٤ُكق٢ ػذدٛح 2017-1-31ٝقط٠ 

ّ ٖٓ خالُٜح ٗطحتؿٚ جُط٢ ح، ٝٛزج ٓح ظٜش ذحُلؼَ ُِرحقع ٖٓ خالٍ جُٔوحذالش جُط٢ أؾشجٛح، كوذّ ئ٣ؿحذً 

 :ٜٓ٘حَٝ ئ٤ُٜح ضٞفّ 

َُّٝذ ضنحٖٓ ؽؼٞخ جٌُػ٤ش ٖٓ دٍٝ جُؼحُْ خحّفس ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جألٝسٝذ٢ ٓغ  .1

ِغط٤٤٘٤ٖ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ئقشجًؾح ُِٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ، ُٝوذ ؾحء ٛزج جُطّنحٖٓ ٗطحًؾح ُ٘ؿحـ جُل

 ك٢ ذ٘حء ػالهحش د٤ُّٝس ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُّؾؼر٤س ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ.

جُلِغط٤٘٤س ئ٠ُ هن٤ط٘ح جُٔشًض٣س  -أعحء جالٗوغحّ ٝجُّقشجػحش جُّذجخ٤ِس جُلِغط٤٘٤س  .2

 ًػ٤ًشج ق٤ع ًحٕ ُٚ أغًشج عِر٤ح ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذ٤ُٝس.

جُكو٤وس ٝجُّشٝج٣س جُٔطحذوس ُِٞجهغ ُٚ أغش ئ٣ؿحذ٢ جإلػالّ جُّقحدم ك٢ ٗوَ جُخرش ٝٗوَ  .3

ػ٠ِ هن٤ط٘ح ق٤ع ٣ؼَٔ ػ٠ِ دقل جألًحر٣د جُط٢ ٣غٞهٜح جإلػالّ جإلعشجت٢ِ٤ 

 جٌُحرخ ٝخحّفس ٓغ جإلػالّ جُـشذ٢ جُٔطغحٝم ٓغ جُّشٝج٣س جإلعشجت٤ِ٤س.

ّٕ جُؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس ٢ٛ ٓخحُلس ُالُطضجٓحش جُٔلشٝمس هروحً ُٔؼحٛذز ٓح أٝ أ١ ج .4 ػطذجء  ئ

َ  ؿ٤ش ٓؾشٝع  ػ٠ِ عالٓس دُٝس أخشٟ، أٝ خشم  ُغ٤حدز ئه٤ِْ دُٝس أخشٟ أٝ أ١ ػٔ

 د٤ُٝحً.



 

 ه 
 

ٖٓ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس جُط٢ جسضٌرص ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ؾش٣ٔس جُوطَ جُؿٔحػ٢  .5

َ  ِٓكٞظ  ػ٠ِ جُؼالهحش  ٝؿ٤شٛح ٖٓ هرَ ؾ٤ؼ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ٝجُط٢ أغّشش ذؾٌ

ح عِرحً أٝ ئ٣ؿحذحً ٓٔح ؾؼَ جٌُػ٤ش ٖٓ جُذٍٝ ضؼَٔ ػ٠ِ دػْ جُلِغط٤٘٤س جُّذُٝ ّٓ ٤س ئ

 جُلِغط٤٤٘٤ٖ.

جإلػالّ جُذ٢ُٝ ٛٞ ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س؛ كاٗٚ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ جُٞعحتَ  .6

٣ؼَٔ ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجف ٛزٙ جُغ٤حعس، ٝضطٔػَ ٛزٙ جألٛذجف ك٢ ضكو٤ن جُٔقِكس 

ق ٛزٙ جألٛذجف ذحخطالف ٝصٕ جُذُٝس ٝدٝسٛح جُٞه٤٘س ُِذُٝس ك٢ جُٔوحّ جألٍٝ ٝضخطِ

 ك٢ جُ٘ظحّ جُّذ٢ُٝ.
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Abstract 

 

The objective of this study is to identify history of Palestinian's 

media and to identify International media, as well as international crimes 

and sanctions and international relations. It also aims to shed light on 

international crimes in Palestine and to recognize Palestinian-International 

relations that are affected by those international crimes, which the 

international media handles according to media policy it follows. 

As belongs to descriptive research, the study used the descriptive 

analytical and applied method, and data was collected from internet 

websites of international media channels, such as Al Jazeera TV, Al 

Arabiya TV, Al Alam Iranian TV, BBC British TV, and CNN TV of 

America. 

The study sample consisted of a number of leading figures at the 

level of Palestinian national action leaders in West Bank and Gaza Strip, 

and a few international figures; a total of fifteen persons. 

The researcher has worked on a comprehensive inventory of all 

news on the subject of international crimes committed against the 

Palestinian case from the aforementioned websites starting from 1
st
 

through 31
st
 of Jan. 2017. The researcher aims to identify number of this 

news and to indicate its impact on the Palestinian-International relations, 

positively or negatively, which has actually appeared through the 

conducted interviews through which the researcher introduced his results 

and recommendations,and he presented his findings, including: 

1. The solidarity of the peoples of many countries of the world, especially 

at the European level with the Palestinians, has created an 

embarrassment for the international community. This solidarity is a 



 

 ز 
 

result of the Palestinians' success in building international relations with 

many grassroots organizations worldwide. 

2. The division and internal Palestinian-Palestinian conflicts have greatly 

undermined our central cause, which has had a negative impact on 

international Palestinian relations. 

3. The sincere media in the transfer of news and the transfer of truth and 

the novel conforming to reality has a positive impact on our cause as it 

works to refute the falsehoods marketed by the false Israeli media, 

especially with Western media consistent with the Israeli narrative. 

4. International crime is a breach of obligations imposed under a treaty or 

of any attack on the integrity of another State, breach of the sovereignty 

of another State's territory or any internationally wrongful act. 

5. International crimes committed against the Palestinian cause are the 

crime of mass murder and others by the Israeli occupation army, which 

have significantly affected Palestinian international relations either 

negatively or positively, making many countries working to support the 

Palestinians. 

6. International media is one of the means of foreign policy; with other 

means it works to achieve the objectives of this policy. These objectives 

are to achieve the national interest of the state in the first place. These 

objectives differ according to the weight of the state and its role in the 

international system. 
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 ثطى هللا انرحًٍ انرحُى

ج ئ٠ُ ٣ّٞ ح ٓغطوشً ٝؾؼِٚ ٝق٤ً جُكٔذ هلل جُز١ أقٌْ جُط٘ض٣َ ٝقلظٚ ٖٓ جُطـ٤٤ش ٝجُطرذ٣َ،  

حجُذ٣ٖ، ٤ُكَٔ سعحُس هللا ُِؼح٤ُٖٔ  َٓ َِْ٘حىَ  َٝ حكَّسً  ئاِلَّ  أَْسَع َِٗز٣ًشج ذَِؾ٤ًشج َُِِّ٘حطِ  ًَ َٝ  ّٖ ٌِ
ََُٰ ػَشَ  َٝ ًْ  اَل  جَُّ٘حطِ  أَ

 َٕ ٞ ُٔ ٣َْؼَِ
1

َّٕ ، كؿحءش ذحُذ٣ٖ جُو٤ْ جُز١ ٛٞ جخط٤حس سخ جُؼح٤ُٖٔ  َٖ  ئِ ٣ ُّ  هللّاِ  ِػ٘ذَ  جُذِّ جإِلْعالَ
2
 ٌَٔ٤ُ ،

َّ ذٚ جُِٔس، ٣ٝطْ ذٚ جُ٘ؼٔس، ٣ٝخطْ ذٚ جُشعحالش:  ْٞ َ٤ ُْ ِْصُ  ج َٔ ًْ ْْ  أَ ٌُ َُ  ْْ ٌُ صُ  ِد٣َ٘ ْٔ َٔ أَْض َٝ  ْْ ٌُ ط٢ِ َػ٤َِْ َٔ  ِْٗؼ

َسِم٤صُ  َٝ  ُْ ٌُ َُ  َّ ْعاَل ِد٣ً٘ح جإْلِ
3
. 

ٝجُقالز ٝجُغالّ ػ٠ِ ع٤ذٗح ٓكٔذ خحضْ جألٗر٤حء ٝجُٔشع٤ِٖ، سقٔس هللا ُِؼح٤ُٖٔ، جُز١ ذٚ  

ًَٔ ذ٤٘حٕ جُشعحالش، ٝأه٤ٔص ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ جُِٔس كقحٜٗح ٖٓ ضكش٣ق جُـح٤ُٖ، ٝضأ٣َٝ جُؿح٤ِٖٛ، 

 .ك٢ ئهحٓس جإلعالّ ػ٠ِ جُؼذٍ ٝئفالـ جُشػ٤سوذٝز جُككلع جُذ٣ٖ ٝعحط أٓش جُذ٤ٗح كٌحٕ ُٖٔ ذؼذٙ 

ٝٝسغٞج جُؼِْ ٝجإل٣ٔحٕ،  ٝسم٢ هللا ػٖ جُقكحذس جٌُشجّ جُز٣ٖ ذِـٞج ػٖ سعٍٞ هللا  

 ٝذؼذ: ،ٝػٖ جُطحذؼ٤ٖ ٝضحذؼ٤ْٜ ذاقغحٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُذ٣ٖ

 ًمذيخ:ان: أوًل 

ّ 1948ك٢ ػحّ ٝجقطالٍ كِغط٤ٖ ٖٓ أسمٚ  ضٜؿ٤شُٙوذ ػح٠ٗ جُؾؼد جُلِغط٢٘٤ ٝٓ٘ز 

٤ُظ ُٜٔح ٗظ٤ش، كلشم ؾٔؼٚ ٝؽطص  ٝٓؼحٗحز   رُي جُؼحّ ذؾوحء  ذؼذ ج، كِوذ ػحػ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ح ٛزج ًػ٤شً 

ّٞ  فحٓذ   ؽِٔٚ ك٢ أفوحع جألسك، ٌُ٘ٚ ٝػرش جُطحس٣خ أغرص أٗٚ ؽؼد   س ٖٓ رجضٚ ال ٣ٌ٘غش، كط

ّ    ك٢ ضكو٤ن ٓح ٣قرٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ضكش٣ش  أٓاًل   ج.ئ٠ُ كِغط٤ٖ ٓ٘طقشً  ُرالدٙ، ٤ُٝؼٞد رجش ٣ٞ

 د٤ُٝس   ؼد جُلِغط٢٘٤ ذ٘حء ػالهحش  أذ٘حء جُؾّ ذٜح هحّ جش جُط٢ ٖٝٓ خطٞجش ضط٣ٞش جُزّ 

ٛذكٚ ٖٓ ضِي جُؼالهحش ئ٣ؿحد دجػ٤ٖٔ ٝٓ٘حفش٣ٖ  ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ دٍٝ جإله٤ِْ ٝجُؼحُْ، ئ٣ؿحذ٤س  

 .ػ٠ِ ٛزٙ جألسك ٚ جُٔغِٞخطٚ ٝٓؼطشك٤ٖ ذكوّ ُون٤ّ 

٤ُٝس ٤ُٝس ُْ ضشم إلعشجت٤َ ٌُِٝػ٤ش ٖٓ جُؿٜحش جُذّ ئال إٔ ٛزٙ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذّ 

ػ٠ِ مشذٜح ٝئمؼحكٜح ٖٓ خالٍ كؼٔذش ئعشجت٤َ جػٔس ُٜح ُٝٞؾٞدٛح ػ٠ِ أسك كِغط٤ٖ، جُذّ 

ٖٓ جُلِغط٤٤٘٤ٖ  ػذد   ذكن جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝسجُط٢ ضشه٠ ُٔغطٟٞ ٌِػ٤ش ٖٓ ؾشجتْ جالؿط٤حٍ ُ ٜحجسضٌحذ

                                                           
1
 : سورة سبأ.88آلٌة  
2
 : سورة آل عمران.19اآلٌة  
3
 : سورة المائدة.3اآلٌة  
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ػ٠ِ ٤ُٝس ُذّ ػرش ذؼل ٝعحتَ جإلػالّ جٝكوح ُشٝج٣طٜح ، ٝجُطش٣ٝؽ ُٜزٙ جُؿشجتْ ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ

 ".ػ٠ِ جإلسٛحخ قشخ  "ٜح أّٗ 

ز٣ٖ هحٓٞج حعس جُلِغط٤٤٘٤ٖ ٝجُّ ٖٓ جُٔط٘لز٣ٖ ذ٤ٖ جُغّ  ًٔح ٝػِٔص ئعشجت٤َ ػ٠ِ ئ٣ؿحد ػذد  

ٝؿ٤شٛح، ٖٝٓ غْ ػِٔص ػ٠ِ كنكْٜ ػرش ٝعحتَ جإلػالّ جُٔخطِلس ٓٔح  ٓح٢ُ   ذحسضٌحخ ؾشجتْ كغحد  

  ٤ُٝس.ػحد ذحألغش ػ٠ِ جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٝػ٠ِ ػالهحضٜح جُذّ 

ٖٝٓ ٛ٘ح هحّ جُرحقع ذؼَٔ ٛزٙ جُذسجعس ألؾَ إٔ ٣ظٜش دٝس جإلػالّ جُذ٢ُٝ ك٢ ًؾق 

ٞف٤حش جُطّ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞفَ ئ٤ُٜح ٝذّ و٤ُ ،٤ُٝسٝأغشٙ ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذّ  جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس

 ّٞ  .س ٜٓ٘ح ٣ٝو٣ٜٞحجُط٢ هذ ضخذّ ك٢ دػْ ٛزٙ جُؼالهحش ٣ٝط

 :انذراضخ يشكهخثبَُب: 

ّٞ  أمحػص ٝجُط٢ جُلِغط٤٘٤س، جُون٤س ػ٠ِ حػرثً  جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝس أفركص ُوذ  قن زه

 ٓؾٌِس ضٌٖٔ ٛ٘ح ٖٝٓ ،جُط٢ جضخزش ُقحُكٜح ٤ُٝسجُذّ  جُوشجسجش ذط٘ل٤ز جُٔطحُرس ك٢ سجُون٤ّ 

 :ح٢ُجُطّ  ت٤ظجُشّ  إجٍجُغّ  جُٔؾٌِس ٛزٙ ػٖ ٣ٝ٘رػن سجعس،جُذّ 

 ؟انّذونُخ انفهططُُُخ انؼاللبد ػهً ّذونُخان نهجرائى انذونٍ اإلػالو كشف أثر هى يب

 :انذراضخ رطبؤلدثبنثب: 

 ٤ًق ٓش جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ػرش ضحس٣خ جُون٤س جُلِغط٤٘٤س؟ .1

 جُذ٢ُٝ؟ ذحإلػالّ جُٔوقٞد ٓح .  2

 ٤ُٝس؟حُؿشجتْ جُذّ جُٔوقٞد ذٓح  .3

  جُذ٤ُٝس؟ كِغط٤ٖ ػالهحش ٝٓح ٤ُٝسجُذّ  ذحُؼالهحش جُٔوقٞد ٓح .4

 ؟ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ًؾق ك٢ ٢ُٝجُذّ  جإلػالّ دٝس ٓح .5

 جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش جإلػال٢ٓ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُّذ٢ُٝ ك٢ُزُي جُذٝس  أغش ٛ٘حى َٛ .6

 ؟جُّذ٤ُٝس

 :راضخانذّ  أهذافراثؼب: 

 :ئ٠ُ جُكح٤ُس سجعسجُذّ  ضٜذف
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 .٢ُٝجُذّ  جإلػالّ ٝأؽٌحٍ جُلِغط٢٘٤ جإلػالّ ضحس٣خ ػ٠ِ جُطؼشف .1

 .كِغط٤ٖ ك٢ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ػ٠ِ ٞءجُنّ  ضغ٤ِو .2

 .حُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝسذ ضأغشش ٝجُط٢ جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش أؽٌحٍ ػ٠ِ جُطؼشف .3

 .جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش ػ٠ِ ّذ٤ُٝسجُ ُِؿشجتْ جُذ٢ُٝ جإلػالّ ًؾق أغش ضو٤٤ْ .4

 ُٔكحعرس جُٞه٤٘س ٝجُوٟٞ جُوشجس ُقحٗغ جُركع ٗطحتؽ مٞء ك٢ ٞف٤حشجُطّ  ٖٓ ؾِٔس ضوذ٣ْ .5

َّ  ك٢ جُؼحّ جُلِغط٢٘٤ حُفذحُقّ  ٝجأمشّ  ز٣ٖجُّ  ًَ  جُط٢ جُٔؼحٗحز سؿْ جُؿشجتْ ٛزٙ ُٔػَ جسضٌحذْٜ ظ

 .جُلِغط٢٘٤ جُؾؼد أذ٘حء ٣ؼ٤ؾٜح

ًّ خبيطب:   :راضخانذّ  ُخأه

ّٔ  ضٌٖٔ  :ح٢ُجُطّ  ك٢ سجعسجُذّ  ٤سأٛ

 ظرَخ:انُّ  األهًُخ •

ّٞ  جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش إٔ ك٢ جُذسجعس أ٤ٔٛس ض٘رغ  ضخذّ جُط٢ جألؽٌحٍ ٖٓ ؽٌاًل  ضؼذّ  ضٜحٝه

 ؿِدض كحُؼالهحش ّ،1948 جُؼحّ ٓ٘ز جإلعشجت٢ِ٤ جالقطالٍ ضكص ضؼ٤ؼ جُط٢ جُلِغط٤٘٤س جُون٤س

ًٓ  ضغؼ٠ جُط٢ جإلعشجت٤ِ٤س سجُؼ٘ؿ٤ّٜ  ٝؾٚ ك٢ ضوق ط٢جُّ  ٍٝجُذّ  َّ  ػ٠ِ جُونحء ئ٠ُ حدٝ  ٛٞ ٓح ً

ّٕ ٗوَ  ئال ،جُلِغط٢٘٤ ؽؼر٘ح ٓغ جُٔطنحٓ٘س جُٔؿطٔؼحش ًزُي ٝضؿِد جُروحء ألؾَ كِغط٢٘٤ أ

جُلِغط٤٘٤س جُّذ٤ُٝس ئٓح عِرحً أٝ ئ٣ؿحذحً  جُؼالهحش ٖٓ شٌػ٤جُ ػ٠ِ جألغش ُٚ ًحٕ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس

ّٔ  ض٘رغ ًٔح ،ًطنحٖٓ جُؾؼٞخ ٓغ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ٝؿ٤شٛح  ط٢جُّ  حذوسجُغّ  سجعحشجُذّ  سهِّ  ٖٓ سجعسجُذّ  ٤سأٛ

 جٌُٔطرس ئ٠ُ محكس  ئ ٖٓ سجعسجُذّ  ٛزٙ ِٚضٔػّ  ٝٓح ،ّذ٤ُٝسجُ ُِؿشجتْ جُذ٢ُٝ جإلػالّ ًؾق أغش ض٘حُٝص

 .سجُلِغط٤٘٤ّ  ٤حع٤سٝجُغّ  ًحد٤ٔ٣سجأل ٝجُك٤حز جُلِغط٤٘٤س

 :طجُمُخانزّ  األهًُخ •

 ٓٞمٞع ٖٓ ُالعطلحدز ؽر٤ٜس   قحش  ضخقّ  ك٢ جُؿذد جُرحقػ٤ٖ أٓحّ ش٣نجُطّ  سجعسجُذّ  ضٜٔذ

ّٕ  ع٤ٔح ٝضٞف٤حضٚ ٝٗطحتؿٚ جُركع  جُذ٢ُٝ جإلػالّ ًؾق أغش ٓٞمٞع ٣ط٘حٍٝ سجعسجُذّ  ٓٞمٞع أ

 حعفّ٘  ُذٟ أًحد٢ٔ٣   ذكع   ٝمغ ك٢ سجعسجُذّ  ٛزٙ ٝضل٤ذ ػالهحضٜح، ػ٠ِ كِغط٤ٖ ك٢ ّذ٤ُٝسجُ ُِؿشجتْ

 ئغش كِغط٤ٖ ػالهحش ػ٠ِ جُطأغ٤ش ك٢ ٢ُٝجُذّ  جإلػالّ دٝس ذ٤حٕ ك٢ جُلِغط٢٘٤ إٔجُؾّ  ك٢ جُوشجس

 .ك٤ٜح ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝس ًؾلٚ
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 :راضخانذّ  يظطهحبدضبدضب: 

 جُكذٝد ٣خطشم جُز١ جُٔٞؾٚ جإلػالّ ٛٞ(: International Media) ونٍانذّ  اإلػالو .1

 جُؼحُْ ؽؼٞخ ُطؼش٣ق ٓغطٜذكس ؾـشجك٤س ٓ٘طوس ك٢ جُخحسؾ٢ جُؿٜٔٞس ئ٠ُ ٤ُقَ ُِذٍٝ جُذ٤ُٝس

 ُِٔؾٌالش ذحُ٘غرس جُغ٤حع٤س ٗظشٛح ٝؾٜحش ٝضلغ٤ش ُِذُٝس ٝجُكنحس١ ٝجُلٌش١ جُػوحك٢ ذحُٞجهغ

.جُذ٢ُٝ جُؼحّ ُِشأ١  دػحت٤س ؿ٤ش ٝغوحك٤س ئخرحس٣س خذٓس ُٝطوذ٣ْ جُذ٤ُٝس ٝجُونح٣ح
4
 

ؿ٤ش ٓؾشٝع فحدس ػٖ  ئٗغح٢ٗ   عِٞى  (: International Crimes) انجرائى انّذونُّخ .2

س ٣وشّ  د٤ُٝس   ُٔقِكس   ٜٓ٘ح ٣ٝ٘ط١ٞ ػ٠ِ جٗطٜحى   ذحعْ جُذُٝس أٝ ذشمحء   كشد   ح٣شضٌرٜ ئؾشج٤ٓس   ئسجدز  

٢ُٝ قٔح٣طٜح ػٖ هش٣ن جُؿضجء جُؿ٘حت٢.جُوحٕٗٞ جُذّ 
5
 

َ   سػ٤ِّٔ  ٢ٛ(: International Relation) ونُخانذّ  انؼاللبد .3  ذ٤ٖ جألٝؾٚ ٓطؼذدز ضلحػ

 أٜٓ٘ح ػ٠ِ ٝجُكلحظ جُذُٝس ٓقحُف ٝقٔح٣س ضكو٤ن ئ٠ُ ضٜذف ٓخطِلس ٝذذسؾحش أًػش أٝ دُٝط٤ٖ

 ٝقشًحش ٝجإله٤ٔ٤ِس جُذ٤ُٝس جُٔ٘ظٔحش جُذٍٝ ؾحٗد ئ٠ُ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ٝضؾَٔ ًٔح جُو٢ٓٞ

.جُك٤ٌٓٞس ؿ٤ش ٝجُٔ٘ظٔحش جُؼٔالهس ٝجُؾشًحش جُٞه٢٘ جُطكشس
6
 

 يُهج انذراضخ:ضبثؼبً: 

تاريخ لدراسة في ىذه الدراسة وذلؾ  حميميالوصفي التّ التّاريخي و المنيج  سيتـ إتباع    

ظيار أثر كشؼ اإلعالـ  اإلعالـ الفمسطيني والجرائـ الّدولية عمى صعيد القضية الفمسطينية وا 

 .وليةالدّ الفمسطينية عالقات الولي ليا عمى الدّ 

 :راضخانذّ  حذودثبيُبً: 

 :سجعسُِذّ  ح٤ُسجُطّ  جُكذٝد ٝمغ ٣ٌٖٔ 

 ػ٠ِ ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝس جُذ٢ُٝ جإلػالّ ًؾق أغش جُذسجعس عطط٘حٍٝ: انًىضىػٍ انحذ .1

 .جُذ٤ُٝس جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش

                                                           
4
 .89م(، ص8111، )عمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 1الرازق الدلٌمً، اإلعالم الدولً فً القرن الواحد والعشرٌن، طعبد  
5
 .816م(، ص8118فتوح الشاذلً، القانون الدولً الجنائً، )اإلسكندرٌة: دار المطبوعات الجامعٌة  
6

، )عمان: المركز العلمً للدراسات السٌاسٌة 1سٌة والقنصلٌة، طعبد الفتاح الرشدان، ومحمد الموسى، أصول العالقات الدبلوما 

 .84م(، ص8115
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جُلِغط٤٘٤س ٓ٘ز ط٘حٍٝ ٛزٙ جُذسجعس جُؿشجتْ جإلعشجت٤ِ٤س ذكن جُون٤س عط :يبٍَانسّ  انحذ .2

 .ّ قط٠ ٣ٞٓ٘ح1948جُؼحّ 

أ١ ؾش٣ٔس جسضٌرص ذكن جُٔوحٝٓس جُلِغط٤٘٤س  ػ٠ِ جُذسجعس ٛزٙ عططرن: انًكبٍَ انحذ .3

 .أ٣٘ٔح ٝؾذش

 جُشع٢ٔ جُلِغط٢٘٤ جُغ٤حع٢ حُؼَٔذ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُذسجعس ٛزٙ عططرن : انجشرٌ انحذ    .4

 جُلقحتَ ك٢ جُٞه٢٘ جُؼَٔ ه٤حدجش ٖٓ ػذد ٓغ ٓوحذالش ػَٔ خالٍ ٖٓ عٞجء قذ ػ٠ِ ٝجُؾؼر٢

 .كق٤ِٚ ػٖ ًٔٔػَ جُلِغط٤٘٤س

 انذراضبد انطبثمخ:ربضؼبً: 

قغد جهالػ٢ ك٢ ٓٞمٞع دسجعط٢ كا٢٘ٗ ُْ أػػش ػ٠ِ دسجعس ؽحِٓس ِٓٔس ك٢ ؾ٘رحضٜح 

سجعس، ٢ٌُ٘٘ٝ ٝؾذش دسجعحش ضؾطَٔ ػ٠ِ ذؼل جُٔٞجم٤غ جُٔطؼِوس ذٜح ٌُٖٝ ُؿ٤ٔغ ػ٘حفش جُذّ 

 سجعحش:  ٖٓ ٛزٙ جُذّ  قذز، ٝعأعطؼشك ك٤ٔح ٢ِ٣ ذؼنحً ًَ ػ٠ِ 

 ُخ:راضبد انًحهّ أول: انذّ 

 (:2015دراضخ )انفرا،  •

ثؼُىاٌ: دور انؼاللبد انذونُخ نجهذَبد يحبفظبد غسح انكجري فٍ حشذ انزًىَم نًشبرَغ 

 انجهذَبد.

ذٔكحكظحش ؿضز ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ جٌُؾق ػٖ دٝس جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ُِرِذ٣حش جٌُرشٟ 

ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ ٛزٙ جُرِذ٣حش ٝذكع جُغرَ جٌُل٤ِس ذطلؼ٤َ ٛزج جُذٝس ٢ً ضطٌٖٔ ٛزٙ 

 جُرِذ٣حش ٖٓ ض٘ل٤ز جُٔؾحس٣غ جُٔ٘ٞهس ذٜح ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ.

ٝهذ ٝظلص جُذسجعس جُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢، ًٔح جعطخذٓص جُذسجعس جُٔؿٔٞػس جُرإس٣س ًأدجز 

جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ك٢ ذِذ٣حش ٓكحكظحش ؿضز جٌُرشٟ ك٢ قؾذ ُركع جُغرَ جٌُل٤ِس ُطلؼ٤َ دٝس 

 جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش.

ٝهذ ضٞفِص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٜٓ٘ح إٔ ٛ٘حى ػالهس رجش دالُس ئققحت٤س 

ذ٤ٖ جُٔؾحسًس ٝجُؾشجًس جُلحػِس ٝذ٤ٖ جُ٘ؿحـ ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش ٝإٔ ٛ٘حى ػالهس 

ققحت٤س ذ٤ٖ جالضقحٍ ٝجُطٞجفَ ٝذ٤ٖ جُ٘ؿحـ ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش، رجش دالُس ئ
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ٝئ٠ُ ؾحٗد رُي ذ٤٘ص جُذسجعس ٝؾٞد ػالهس رجش دالُس ئققحت٤س ذ٤ٖ ض٤ٌٖٔ جُؼح٤ِٖٓ ٝذ٤ٖ جُ٘ؿحـ 

ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش، ًٝزُي ذ٤ٖ ًَ ٖٓ جُطذس٣د جُٔغطٔش ٝجإلذذجع ج٢ُٜ٘ٔ 

ش ٖٓ ؾٜس ٝذ٤ٖ جُ٘ؿحـ ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش ٖٓ ؾٜس أخشٟ، ًٔح ٝجُطكغ٤ٖ جُٔغطٔ

أظٜشش جُذسجعس ػذّ ٝؾٞد كشٝم رجش دالُس ئققحت٤س ك٢ ٓطٞعطحش ضوذ٣شجش أكشجد ػ٤٘س 

جُذسجعس قٍٞ دٝس جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ُرِذ٣حش ٓكحكظحش ؿضز جٌُرشٟ ك٢ جُ٘ؿحـ ك٢ قؾذ جُط٣َٞٔ 

 ل جُٔطـ٤شجش جُؾخق٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س.ُٔؾحس٣غ جُرِذ٣حش ضؼضٟ ُرؼ

ق٤ع أٝفص جُذسجعس ذنشٝسز ه٤حّ ئدجسز ذِذ٣حش ٓكحكظحش ؿضز ذطؼض٣ض غوحكس جُٔؾحسًس 

ٝجُؾشجًس ٓغ ًحكس جألهشجف، ٝجالٛطٔحّ ذحٌُحدس جُرؾش١ ٖٓ خالٍ جضرحع ٓرحدب جُطذس٣د جُٔغطٔش 

ص ذنشٝسز عؼ٢ جُرِذ٣حش ٝض٤ٌٖٔ جُؼح٤ِٖٓ ٝضؾؿ٤غ جإلذذجع ك٢ ٝعحتَ قؾذ جُط٣َٞٔ، ًٔح ٝأٝف

ُط٣ٌٖٞ ؽرٌس ػالهحش ٓغطذجٓس ٓغ ٓخطِق جُؿٜحش جُٔحٗكس ٖٓ خالٍ جالعطلحدز ٖٓ جُطؿحسخ 

جُغحذوس، ٝأٝفص ٝصجسز جُكٌْ جُٔك٢ِ ذنشٝسز ضر٢٘ ع٤حعس جالٗلطحـ ػ٠ِ جُؼحُْ جُخحسؾ٢، 

 ٝقع جُرِذ٣حش ػ٠ِ جالٛطٔحّ ذحُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذؾٌَ أًرش.

 (:2014 دراضخ )ػىع هللا، •

و فٍ يىالغ انفضبئُبد األجُجُخ 2012ثؼُىاٌ: األطر انخجرَخ نهؼذواٌ ػهً غسح ػبو 

 اإلنكزروَُخ ثبنهغخ انؼرثُخ.

 هغٝجٓ ػ٠ِ ٝسزُٓٗؽج ٣سسُخذج ٝجدُٓج ٕٝٓمٓ ٍضق٣ِٝ دفس ٠ُئ عسدجسُٛذكص ج

 دجظذأق م٣ضؼِ ك٣ٓح( 24 ٗعحسكٝ ّٝ،٣ُج ع٣ح)سٝ ذ٣سسُؼج ذحُِـس ٣ٗسسٝإلًُضج ألؾٗذ٣سج شُلمحت٣حج

 مالضلحج ؾٚأٝ ػ٠ِ ٝفهُّٝ، ٝج2012 ُّؼحج سخأٝج صزؿ عحهه ػ٠ِ ت٢ِ٣سجإلعج دٝجُٕؼج

 خضسض ٓحٝ دجظقأ ٕٓ عذوٚ ٓحٝ ،عسدسجُج هغٝجٓ ػ٠ِ دٝجُِٕؼ ٣سسُخذج ٣سهُضـج ك٢ فالخضالٝج

 ُٓخضِلسج دجظألقج خالُٜح ٕٓ شٓده ُض٢ج ٣سسُخذج هشألج ٍضق٣ِ ىُر ك٢ ذٓح شضذؼحٝ ٗضحتؽ ٕٓ ػ٣ِٚ

 .ػ٣حضٚدجضٝ دٝجُِٕؼ

جٗطٔص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جُركٞظ جُٞفل٤س ق٤ع جعطخذّ جُرحقع ٜٓ٘ؽ جُذسجعحش  ٝهذ

جُٔغك٤س جُز١ ضْ ك٢ ئهحسٙ جعطخذجّ أدجز ضك٤َِ جُٔنٕٔٞ ٜٝٓ٘ؽ دسجعس جُؼالهحش جُٔطرحدُس جُز١ 

 ضْ ك٢ ئهحسٙ ضٞظ٤ق أعِٞخ جُٔوحسٗس جُٜٔ٘ؿ٤س.

 ٣سهذضـ ٣ُّٝج ع٣حسٝ هغٝٓ ّٛضٓحج د٣صجض ٜٛٓحأ ٕٓ ًٕح دزػ ٗضحتؽ ٠ُئ عسدسجُج شخِفٝ

 هغٝجُٓج مضلحج ُٗضحتؽج شًؽل ًٓح ٕ،ٓؾضٓؼ٣ ٣ٕس٥خج ٕهؼ٣ُٝٓج ٕػ فٓمحػ ٍذؽً دٝجُٕؼج دجظقأ
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 ٝجدُِٓ خُـحُج ُفقل٢ج ٍُؽًٛٞ ج سُخذٝإٔ ج ،ت٣ِ٣سسجعئ ءٗذحأ ًحُسٝ ٣سأ ػ٠ِ ٛحدػضٓحج دّذؼ ُغالغسج

 سزُقج هغٝٓإٔ  ُٗضحتؽج شذ٣ٗ ًٓحجُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ػ٤٘س جُذسجعس،  ػ٠ِ ٝسزُٓٗؽج ٣سسُخذج

 ك٢ ىُرًٝ ،٣ُسدُٝج ّإلػالج ٍعحتٝ ػ٠ِ دالػضٓحج ك٢ ٣ٕس٥خج ٕهؼ٣ُٝٓج ٓغ مفٝج ٍذؽً كضٗحه

 دٓؽحٛ دجؾ سًذ٣ ٍذؽً ٣ّقؾ سزُقج هغٝٓٝإٔ  ،ت٣ِ٣سسجإلعج ّإلػالج ٍعحتػ٠ِ ٝ ٙدػضٓحج د٣صجض

 دٝجٕذحُؼ ُٓضؼِوسج ٣سسُخذج ٝجدُٓج ٕمٓ ٣٣ٗ٣ٕهُلِعج دُٟ سٓحدُٝج ُمقح٣حج سكضؼ ُض٢ج ٣ٝدُل٣ج

 شُؽخف٣حج هشأل شًحٗ ٣سسُخذج هشُأل ألػ٠ِج ُٗعذسإٔ ج عسدسجُج شًؽل ًٓح ،ت٢ِ٣جإلعشج

 كتس ُفحُف شًحٗ سجعُفج هشأل ُّؼحج الضؾحٙج شقحال ظْٓؼإٔ  ُٗضحتؽج شذ٣ٗٝ ،٣سٝسُٓقج

 سشؽحأ ُض٢ج ٣سسُخذج ٝجدُٓإٔ ج عسدسجُج ٗضحتؽ شًؽل ًٓح ،ػ٣حضٜحدجضٝ ت٣ِ٣سسجإلعج دجءجشالػضج

 ّػح ٍذؽًئال أٜٗح ٝ دٝدز،ٓقًحٗص  ت٣ِ٣سسجإلعأٝ ج ٣ٗ٣سهُلِعج ٗعح٣ٗسجإل شالٛضٓحٓحج ٠ُئ ٓمح٣ٜٓٗح

 ُض٢ج شُقحالج ظْٓؼإٔ  ُٗضحتؽج شًؽلٝ دج،ؾ سزًذ٣ ذٗعذس ٢ٗ٣هُلِعج هشفُج ُفحُف ٓضؾٜس شًحٗ

 ػ٠ِ ٍألكؼحسدٝد ج شقحال ظْٓؼجُٔغث٤ُٞس إلعشجت٤َ، ٝإٔ  ِصػ٤٘س جُذسجعس  قٔ ك٢ٝسدش 

 عسدسجُج شًؽل ًٓح ش،الضفحالٝج شالؾضٓحػحج ك٢جُؼذٝجٕ جُط٢ ٝسدش ك٢ ػ٤٘س جُذسجعس ضٔػِص 

 عسدسجُج ٗضحتؽ شًؽلٝ دٝجٕ،ُؼج مسسٓؼح ضؾحٙج ك٢ شضٓغِ مسسُٓؼحٝج دُضأ٣٣ج شضؾحٛحج ظْٓؼإٔ 

 شكوٝجض ٣سسُخذج هشألج ف٣ٝظض شذآ٣ُح م٣ضؼِ ك٣ٓح ُؼ٣ٗسج ؽِٓضٜح ُض٢ج ٣سسُخذج ٝجدُٓج ٕٓمح٣ٓإٔ 

 شًحٗ دٝجُِٕؼ ٣ٗ٣سهُلِعج خألعذحج سصذإٔ أ ُٗضحتؽج شًؽلٝ ،٣ٗ٣سهُلِعج ظشُٗج ؾٜسٝ ٓغ خُـحُج ك٢

 ٍٝق ت٣ِ٣سسجإلعج خألعذحج سصذأ صًسض ك٣ٓح ،ٓضٜحٝٓوح سٝسزمٝ ت٣ِ٣سسجإلعج ٣ٗسدٝجُؼج ػسصُٗج

 فهٝ قسسُٓوضج ٣ٗ٣سهُلِعج ٍُٝقِج سصذأ ًٕح ك٣ٓح ،٣خٝجسُفج مالٝئه ٣ٗ٣سهُلِعج ٓسُٝٓوحج شػ٣ِٓح

 ٓسُٝٓوحج شػ٣ِٓح فهٝ قسسُٓوضج ت٣ِ٣سسجإلعج ٍُٝقِج سصذٝأ  ش،الؿض٣حالٝج ت٢ِ٣سجإلعج دٝجُٕؼج

 ،ٓسُٝٓوحج سٗضفحج ك٢ شضٓغِ ٣ٗ٣سهُلِعج ُٗضحتؽج سصذإٔ أ عسدسجُج ٗضحتؽ شذ٣ٗٝئهالم جُقٞجس٣خ، ٝ

 مالٝئه ٓسُٝٓوحج شػ٣ِٓح فهٝضجُ٘طحتؽ جإلعشجت٤ِ٤س  سصذأ شًحٗ ذ٣ٗٓح س،ذحُٗف شالقضلحالٝج

 شُؽخف٣حج ك٢ شًحٗ هشألج خُٗع ضذسسٓ ػ٠ِإٔ أ عسدسجُج ٗضحتؽ شًؽلٝ ،٣ٗ٣سهُلِعج ٣خٝجسُفج

 ض٣ِٜحٝ شُؽخف٣حج ذحه٢ ٕػ ٛحٝسقم ٗعذس ك٢ شهٝضل ٣ٗ٣سهُلِعج شُؽخف٣حٝإٔ ج ،٣سٝسُٓقج

 .ت٣ِ٣سسجإلعج شُؽخف٣حج

جإلٌُطش٤ٗٝس جُػالغس ػ٤٘س جُذسجعس ذض٣حدز جالٛطٔحّ ذطٞم٤ف ٝأٝفص جُذسجعس جُٔٞجهغ 

ٝجُكشز جُكذ ٖٓ جعطخذجّ  24جُٔقحدس جُخرش٣س جُط٢ جػطٔذش ػ٤ِٜح، ٝأٝفص ٓٞهؼ٢ كشٗغح 

جُٔٞجد جُخرش٣س جُط٣ِٞس ذٔح قِٔطٚ ٖٓ أخرحس ٓشًرس ٝدػطٜٔح ئ٠ُ ص٣حدز جالٛطٔحّ ذحُطـط٤س 

ٝجإلهالٍ ٖٓ جُطٌشجس، ًٔح ٝأٝفص جُذسجعس ه٘حز ٝٓٞهغ  ذحُون٤س جُلِغط٤٘٤س ؼِوسجإلخرحس٣س جُٔط

سٝع٤ح ج٤ُّٞ ذض٣حدز جالٛطٔحّ ذ٘ٞػ٤س جُؾخق٤حش جُٔغطنحكس ك٢ ٗؾشجش جألخرحس ٝجُطوحس٣ش 
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ٝجُكٞجسجش، ٝأٝفص ٓٞهغ ه٘حز جُكشز ذطذػ٤ْ جُٔٞجد جُخرش٣س جُٔ٘ؾٞسز ذِٔلحش جُٞعحتو جُٔطؼذدز 

 ٢ ٗؾش جُٔٞجد جُل٤ِٔ٤س ُألقذجظ.ٝجُ٘ضجٛس ٝج٤ُٜ٘ٔس ك د٣سٝجُطضجّ جُك٤ح

 (:2014دراضخ )انؼجهخ،  •

 : انخطبة انظحفٍ َحى لضُخ انمذش فٍ انظحف انؼرثُخ انذونُخ. ثؼُىاٌ

 ذ٣سسُؼج ُفقحكسج ك٢ دطُوج هم٣س ٝٗق ُفقل٢ج خحهُخج دفس ٠ُئ عسدسجُج ٛذكص

 ،إل٣ؾحذ٣سٝج ُعِذ٣سج ُلحػِسج ُٟٝوأدٝجس ج دفٝس ،ٛٗسسُذج سجشٓعح ػ٠ِ ٝفهُٝٝج ضق٣ِِٚٝ ٣ُسدُٝج

 ،٣ٗسدُِٗج زُق٣حٝج ذ٢سُؼج دطُوج فق٣لض٢ خحهخ ٕذ٣ فالخضالٝج مالضلحج ؾٚأٝ ػ٠ِ ٝفهُٝٝج

 ّٛأ ٗحق٣س ٕٓ دطُوج ُوم٣س عسدسجُج فق٣لض٢ ٣سهُضـ ُٕٝٓمٓج ٍضق٣ِ ػ٠ِ سفُضؼج ىُرًٝ

 سُؼٗحفٝج ،ٛحدسٓفحٝ ضٜحسجسجضًٝ دطُوج ٝؿذخف قٜحهش ّض ُض٢ج ٍُٝقِٝج شُلؼح٣ُحٝج ُومح٣حج

 ٕذ٣ مالضلحج ؾٚأٝ ػ٠ِ ٝفهُٝٝج دط،ُوج هم٣س سجصإلذ شٓدعضخج ُض٢ج ُٓخضِلسج ك٣سسجؿُٝضذج

 .عسدسجُج فق٣لض٢

 ٍضق٣ِ ٢ٛ ٓٗحٛؽ غالغس عسدسجُق٤ع جعطخذٓص ج ،فل٣سُٝج ٝظُذقج ٠ُئ عسدسجُج ضٗض٢ٓٝ

 ٝخعِأ ف٣ٝظض ٙسحئه ك٢ ّض ر١ُج ،ُسدُٓضذحج شُؼالهحج ٜٓٗؽٝ ُٓعق٣سج شعحدسجُج ٜٓٗؽٝ خحهُخج

 .ُٜٓٗؾ٣سج ٗسسُٓوحج

جُذسجعس ئ٠ُ ػذد ٖٓ جُ٘طحتؽ ًحٕ ٖٓ أٜٛٔح إٔ هن٤س جالٗطٜحًحش ك٢ جُٔغؿذ  ٝضٞفِص

 ءشؾح ٕق٣ ك٢ ،ذ٢سُؼج دطُوج فق٣لس ك٢جألهق٠ ٝجالعط٤طحٕ قظ٤ص ػ٠ِ أػ٠ِ جُطٌشجسجش 

 ّهحسذحأل دالعضؽٜحج ٍخال ٕٓ ػ٣ِٜح شٛٗسذٝ ضذسسٓ ًأػ٠ِ ٣ٗسدُِٗج زُق٣حج ك٢ ٕحهالعض٣ج هم٣س

 ك٢ ،٣ٗسدُِٗج زُق٣حج فق٣لس ك٢ سهُِعِ ٣ٗ٣سهُلِعج إل٣ؾحذ٣سج دٝجسألج ٗعذس شضلؼٝجس ش،إلقفحت٣حٝج

 سصذأ ٕٓ ًٕح ًٓح ،٣ٗ٣سهُلِعج سهُِعِ ُعِذ٣سج دٝجسألج ذ٢سُؼج دطُوج فق٣لس ك٢ شضلؼجس ٕق٣

 ٍألؽًحج ٓغ ذ٤شًجُقك٤لط٤ٖ ػ٠ِ جُخرش ك٢ ض٘حٍٝ هن٤س جُوذط ذلحسم  ص٣ًسض عسدسجُج ٗضحتؽ

 .ظ٣دُقٝج س٣سُضوٝج ٍُٓوحج ٍٓغ سٟألخج ُفقل٣سج

 ٢هُضؼحج ػ٠ِ سؿذحُق ف٣سُٝضج ٛحسصذأ ًٕح شف٣حُٝضج ٕٓ ددذؼ عسدسجُج شؾسخٝ

 ٕ،ع٣٣دُٓوج سضٜؾ٣ٝ ،م٢سجألج دسزٓفح هم٣س ٍٓغ ،ُٓخضِلسج دطُوج همح٣ح ٓغ مػٓأ ٍذؽً

 ًٓح دط،ُوج هم٣س ٣سهضـ ك٢ ُفقل٣سج ٍألؽًحج دجّعضخج ك٢ ٣غُٝضٗج ىُرًٝ ش،٣حُٜٝج خعقٝ

 د،العضذؼحٝج ٍإلؿلحج ٕػ دجذؼ٣ دطذحُو ُٓضؼِوسج إل٣ؾحذ٣سج ُٕٓمح٣ٓج ػ٠ِ ص٣ًسذحُض عسدسجُج شفأٝ
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 ُِٟٝو ذسُٝٓٗعج  دٝجسألذط٘حٍٝ ج عسدسجُج شفٝأٝ ف،ُِفق ؾ٣سُٝدٝأل٣ج شؾٜحُٝضج د٣ّخ ذٓح

 .دطُوج هم٣س ك٢ ٍُلؼحٝج إل٣ؾحذ٢ج ٛحدٝسذ ػ٣سُٝضج مع٣ح ك٢ ُلحػِسج

 (:2012 دراضخ )جرادح، •

 ثؼُىاٌ : أثر اإلػالو ػهً انؼذانخ انجسائُخ زيٍ انثىراد انؼرثُخ.

ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ ئظٜحس أغش جإلػالّ عِرح ًحٕ أّ ئ٣ؿحذح ٝرُي ضرؼح ُِغ٤حعس جإلػال٤ٓس   

جُط٢ ض٘طٜؿٜح جُٞع٤ِس جإلػال٤ٓس ٝجُط٢ هذ ضٌٕٞ ضخذّ أؾ٘ذجش خحسؾ٤س ٓلشٝمس ػ٤ِٜح مٖٔ 

جُذٍٝ جٌُرشٟ ًحُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ػ٠ِ جُؼذجُس جُؿضجت٤س ك٢ صٖٓ  ع٤حعس ج٤ُٜٔ٘س ٖٓ هرَ

جُػٞسجش جُؼشذ٤س، ٝرُي ضكو٤وح ُـح٣حش ٓرط٘س ُٜح هذ ٣ٌٕٞ ٓػحُٜح ظٜٞس "عح٣ٌظ ذ٤ٌٞ" أخشٟ 

ضؼَٔ ػ٠ِ ضوغ٤ْ جُٞهٖ جُؼشذ٢ أًػش ٓٔح ٛٞ ٓوغْ ٣ٝض٣ذ ٖٓ ج٤ُٜٔ٘س جإلعشجت٤ِ٤س ٣ٝقَ ذٜح ئ٠ُ 

 ُُْؼظ٠ٔ" ٝجُط٢ ٣كِْ جإلعشجت٤ِ٤ٕٞ ذطكو٤وٜح، ٝهذ ؾحءش ٛزٙ جُذسجعس ك٢ ٝهص دُٝس "ئعشجت٤َ ج

ضطخز ك٤ٚ جُذسجعحش جُط٢ عروطٜح ؽٌَ جُذسجعس جُؼ٤ِٔس جُوح٤ٗٞٗس جُشج٤ٓس ئ٠ُ ضلغ٤ش أغش جإلػالّ ذَ 

جضخزش ؽٌَ جألكٌحس ٝجُطأٓالش دٕٝ جُـٞؿ ك٢ هر٤ؼطٜح جُكو٤و٤س، كحضغٔص ٓؼظٜٔح ذحُرؼذ ػٖ 

 جُؼ٤ِٔس ُِظحٛشز.جُذسجعس 

ٝهذ جعطخذّ جُرحقع جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُطأف٢ِ٤ ُِ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س جُط٢ ض٘ظْ ٓٞمٞع 

جُركع ٝرُي ٖٓ خالٍ ئُوحء جُنٞء ػ٤ِٜح ذؾٌَ أٝعغ ٝذقٞسز ٓٞمٞػ٤س ذٜذف جعطؿالء 

 قو٤وطٜح.

ٝهذ خِقص جُذسجعس ئ٠ُ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس: إٔ ٝعحتَ جإلػالّ ػرحسز ػٖ عالـ رٝ قذ٣ٖ ُٜح 

ضأغ٤ش ئ٣ؿحذ٢ ٖٓ خالٍ ضٞؾ٤ٚ جُشأ١ جُؼحّ ك٢ جُٔؿطٔغ ٝضػو٤لٚ، ٝضأغ٤ش عِر٢ ٖٓ خالٍ دٝسٛح 

ػ٠ِ جُظٞجٛش جإلؾشج٤ٓس ٝجُقشجػحش جُغ٤حع٤س، ٝإٔ ٓرذأ ػال٤ٗس جُٔكحًٔس ٖٓ جُٔرحدب جُشت٤غس 

ُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ٓٔح ٣ذػْ غوس جُ٘حط ك٢ ئؾشجءجش جُٔكحًٔس ٝٗطحتؿٜح، ٝٛ٘حى ٓرذأ ػذّ ج ك٢

ػال٤ٗس جُطكو٤ن ٝجُز١ ٣طكون ذٔ٘غ ًَ ٖٓ جُؿٜٔٞس ٝجُقكل٤٤ٖ ًٝحكس ٝعحتَ جإلػالّ جُٔشت٤س 

 ٝجُٔغٔٞػس ٖٓ قنٞس ٓؿش٣حش جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢.

س جُخقّٞ ئؾشجءجش جُطكو٤ن جُ٘طحتؽ جُط٢ خِقص ئ٤ُٜح جُذسجعس أ٣نح: إٔ قنٞ ٖٝٓ

جُؿ٘حت٢ مٔحٕ ٛحّ القطشجّ قن جُذكحع قط٠ ٣ٌٕٞ جُخقْ ػ٠ِ ذ٤٘س ٓٔح ٣ؿش١ قُٞٚ أٝ مذٙ، 

ٝإٔ ٖٓ قن جُٔطْٜ أٝ جُنك٤س إٔ ال ضالقوٚ ٝعحتَ جإلػالّ ئال ذحُوذس جُز١ ضكذدٙ جُغِطس 

ِٜح ػشمس ُغّٔٞ ٓ٘ٚ، ٝإٔ جُٔؿطٔؼحش جُؼشذ٤س ُذ٣ٜح ؾَٜ هح٢ٗٞٗ ؾؼ فجُٔخطقس أٝ ذارٕ فش٣
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جإلػالّ جُط٢ ذػص ك٢ ػوِٚ ٝجُط٢ أغشش عِرح ػ٠ِ جُؼذجُس ك٢ دُْٜٝ، ٝئٕ جُؼُٞٔس ًأ٣ذ٣ُٞٞؾ٤ح 

سأعٔح٤ُس ٛذكٜح جُٜ٘حت٢ ضٌش٣ظ ج٤ُٜٔ٘س جُـشذ٤س ػ٠ِ جُؼحُْ ق٤ع ضغطخذّ جُوٞز جالضقح٤ُس 

جُٞػ٢ جُذ٢ُٝ ٝٗؾش جُؼُٞٔس أٝ كشمٜح ُٝٞ ذحُوغش أٝ جإلسٛحخ  ُـضٝٝجإلػال٤ٓس ًٞع٤و أعحع٢ 

 جُلٌش١.

أٝف٠ ذٚ ؾشجدز ك٢ ٜٗح٣س ٛزٙ جُذسجعس ٝؾٞخ ذ٘حء ٗظحّ ئػال٢ٓ ٝغوحك٢ ػشذ٢  ٝٓٔح

٣ٞجؾٚ جإلػالّ جُٔغطٞسد، ٝأ٣نح ٝؾٞخ جالسضوحء ذٔغطٟٞ جُرشجٓؽ جإلعال٤ٓس ٝجُؼشذ٤س ك٢ جُشجد٣ٞ 

ٝئعال٤ٓس ٓط٤ٔضز ػ٠ِ جُؾرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س ُٔٞجؾٜس ًَ أؽٌحٍ جُرع  ٝجُطِلحص ٝئهحٓس ٓٞجهغ ػشذ٤س

ٖٓ جُخحسؼ، ًٔح ٝأٝف٠ ذحُؼَٔ ػ٠ِ ئفذجس ضؾش٣ؼحش ؾذ٣ذز خحفس ذاؾشجءجش جُطكو٤ن  ذجُٞجك

ٝٓكحًٔس سؤعحء جُذٍٝ، ٝأ٣نح ض٘ظْ ػالهس ٝعحتَ جإلػالّ ذحُونحء ذك٤ع ضٌلَ ػال٤ٗس جُٔكحًٔس 

زُي أٝف٠ ذ٘ؾش جُٞػ٢ جُوح٢ٗٞٗ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُؾؼر٢ ػرش ٝعحتَ ذٔح ال ٣خَ ذوٞجػذ جُؼذجُس، ً

 ٝٝسػ جُؼَٔ ٝؿ٤شٛح ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضؼذ٣َ جُٔ٘حٛؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُؼشذ٤س. ٝجُٔإضٔشجشجإلػالّ 

 (:2009دراضخ )ػىع،  •

 ضذ األفراد. ّذونُّخ: انجرًَخ انثؼُىاٌ

جُرحقع ٓلّٜٞ مذ جألكشجد، ق٤ع ٝمف  ّذ٤ُٝسجُذسجعس ٓٞمٞع جُؿش٣ٔس جُ ض٘حُٝص

جُؿش٣ٔس، ٝذ٤ٖ ٜٓ٘ؽ جإلعالّ ك٢ ٌٓحككطٜح، ٝذ٤ٖ أٗٞجػٜح ٝأسًحٜٗح، ٝأظٜش جُؿشجتْ جُٔطؼِوس 

ذحُكذٝد، ٝجُوقحؿ ٝجُذ٣حش ٝأقٌحّ جُطؼض٣ش، ٝأٝمف إٔ ٌَُ ؾش٣ٔس أسًحًٗح ػحٓس ٝأسًحًٗح 

 خحفس.

ضكذظ ػٖ ، ٝمٞجذطٜح ٝأٗٞجػٜح، غْ ّذ٤ُٝسك٢ دسجعطٚ ٓلّٜٞ جُؿش٣ٔس جُٝمف ػٞك  غْ

مذ جألكشجد، ٝذ٤ٖ  ذ٤ُٝسٝرًش فًٞسج ُِؿشجتْ جُٝػٖ أهغحٜٓح ٝأٗٞجػٜح،  ّذ٤ُٝسدٝجكغ جُؿش٣ٔس جُ

قٌٔٚ ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝمٞجذطٚ ٝأٛذجكٚ، غْ ضكذظ ػٖ ٓلّٜٞ جالؿط٤حٍ ٝػٖ ٓؾشٝػ٤طٚ 

 .ٍجالؿط٤ح ٤حشٝأٛذجكٚ، ٝرًش ٗٔحرؼ ٖٓ ػِٔ

ٖٓ جُ٘ٞجق٢  مذ جألكشجد، ذ٤ُٝسجُؿشجتْ جُحس جُٔطشضرس ػ٠ِ جُركع ُر٤حٕ ج٥غ ٝخِـ

، ٝٓح ٣طشضد ػ٤ِٜح ٖٓ م٤حع جألٗلظ ٝئصٛحم جألسٝجـ ٝجُطلٌي ك٢ جُٔؿطٔغ جالؾطٔحػ٤س

 شجػحش جُلٌش٣س ٝجُذ٣ٞٓس ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔحش جالػطذجء ٝجُوطَ جُٞجهؼس ذغرد ضِي جُؿشجتْ.ٝجُقّ 

ط٢ ضط٘حٍٝ ٓرحقع جع٤س جُجُذسجعس ذنشٝسز ػوذ جُٔإضٔشجش جُؼ٤ِٔس ٝجأل٣حّ جُذس ٝأٝفص

ٝذ٤حٕ أقٌحٜٓح ك٢ جُؾش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ًٔح ٝأٝفص ذنشٝسز فذٝس ذ٤حٕ  ّذ٤ُٝسجُؿش٣ٔس جُ
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مذ سٓٞص جُؾؼد جُلِغط٢٘٤،  ٤حٍٝجمف ٖٓ سجذطس جُؼحُْ جإلعال٢ٓ ٣ؿشّ ػ٤ِٔحش جالؿط

شجتْ جُكشخ ٝمشٝسز جالٛطٔحّ ذونح٣ح جُؾؼٞخ جُٔغِٔس ٝضك٤َٔ جُؼذٝ جإلعشجت٢ِ٤ ٓغإ٤ُٝس ؾ

 ٝجإلسٛحخ.

 : انذراضبد انؼرثُخ:ثبَُب

ود،  •  (:2010دراضخ )ػذُّ

 ثؼُىاٌ: انجرائى انًضرح ثأيٍ انذونخ انذاخهٍ وػمىثبرهب فٍ انمبَىٌ انًىرَزبٍَ. 

ٛذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ ئذشجص جإلهحس جُوح٢ٗٞٗ ٝجُؾشػ٢ ُؿشجتْ أٖٓ جُذُٝس جُط٢ ضؼطرش 

جُٔكشى جألعحع٢ ألذشص جُػٞسجش ٝجُوالهَ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س، ٓٔح ؾؼِٜح ػ٠ِ دسؾس ٖٓ جُطؼو٤ذ 

ٝجُـٔٞك أكشصش سدٝد أكؼحٍ ٝضٞظ٤لحش ًحدش ضلشؽ هٞجػذ ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔ٘رػن ٖٓ 

 جإلعال٤ٓس ٖٓ ٓكطٞجٛح. ٣ؼسجُؾش

ُٝوذ جٗطٜؽ جُرحقع ك٢ دسجعطٚ جُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢ جُطك٢ِ٤ِ جالعطوشجت٢ جُطأف٢ِ٤ جُٔوحسٕ  

 ُِؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف جُٔنشز ذأٖٓ جُذُٝس جُذجخ٢ِ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔٞس٣طح٢ٗ.

 ٝهذ ضٞفَ ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٜٓ٘ح إٔ ؾشجتْ جُرـ٢ ٝجُكشجذس ٝجُشدز ًَ ٜٓ٘ح ٓظِس

ٌُِػ٤ش ٖٓ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف جُٔؼشٝكس هح٤ٗٞٗح ذؿشجتْ أٖٓ جُذُٝس، ٝإٔ جُطك٤ض جُٔؼ١ٞ٘ جُز١ 

٣كقَ ٖٓ ذؼل جُؼقحذحش أٝ جُط٘ظ٤ٔحش ًٔح رًش جُرحقع ٣أخز قٌْ جُطك٤ض جُلؼ٢ِ ك٢ ؾشجتْ 

ٝرًش ٖٓ جُ٘طحتؽ إٔ جُؾش٣ؼس جٗلشدش ػٖ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔٞس٣طح٢ٗ ذطؿش٣ْ صػضػس  حجُرـ٢، ًٔ

 جألٖٓ كٌش٣ح ٝػوذ٣ح.

ٝضوذّ جُرحقع ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُطٞف٤حش ٖٓ أذشصٛح ئدسجؼ ئغحسز جُ٘ؼشجش جُؼ٘قش٣س  

ٝٗكٞٛح مٖٔ ؾشجتْ أٖٓ جُذُٝس، ٝئُـحء ػوٞذس جألؽـحٍ جُؾحهس ٝجُٔقحدسز جُؼحٓس، ٝضو٤ِـ 

 ػوٞذس جإلػذجّ ك٤ٔح ػذج ؾشجتْ جُكذٝد ٝجُوقحؿ.

 : انذراضبد األجُجُخ:ثبنثب

 (Campanaro ،2012دراضخ ) •

 : انًمذيخ فٍ انؼاللبد انذونُخ ثؼُىاٌ
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ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جعطٌؾحف ٓشجقَ ضطٞس جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذ٤ٖ جُذٍٝ ك٢ جُؼحُْ  ٛذكص

خالٍ جُوشٕ جُٔحم٢ ٝضأغ٤ش جألقذجظ جُطحس٣خ٤س جٌُرشٟ ػ٠ِ ضطٞسٛح ذٔح ك٢ رُي جُؼُٞٔس، ًٔح 

ٝٛذكص ئ٠ُ دسجعس عِٞى جُؿٜحش ٝجُٔإعغحش جُذ٤ُٝس جُلحػِس ٝهر٤ؼس جُ٘ظْ جُذ٤ُٝس، ٝضوذ٣ْ 

جُشت٤غ٤س جُٔؼ٤٘س ذحُؼالهحش جُذ٤ُٝس ًحُكشخ ٝجُغالّ ٝجُذُٝس ٝجُغِطس،  ح٤ْٛجُٔلضؼش٣ق ُرؼل 

ٝػَٔ ضو٤٤ْ ُِطكذ٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ جُٔؼحفش، ذٔح ك٢ رُي جألٖٓ ٝجُكٌْ جُؼح٢ُٔ 

 ٝفؼٞد جُؿٜحش جُلحػِس خحفس ؽشم آع٤ح. 

حٍ جُؼالهحش جُذسجعس ئ٠ُ ٝؾٞد ٓؼشكس ػحٓس ُذٟ جُرحقػ٤ٖ ٝجُٜٔط٤ٖٔ ذٔؿ ٝأٝفص

جُذ٤ُٝس ًَ جُؿٞجٗد جُٔطؼِوس ذٜزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼالهحش ٝرُي ٤ٌُٕٞ ُْٜ جُذٝس جإل٣ؿحذ٢ ك٢ جُطأغ٤ش 

 ػ٠ِ ػالهحش دُٝطْٜ جُذ٤ُٝس ٢ٌُٝ ٣ٌٞٗٞج جُؼٕٞ ك٢ ٜٗنس ٓؿطٔؼْٜ ٝدُْٜٝ.

 ػهً انذراضبد انطبثمخ: انزؼهُك

  2016 - 2000جُلطشز ٖٓ ػحّ ضؼطرش ؾ٤ٔغ ٛزٙ جُذسجعحش قذ٣ػس ق٤ع أٜٗح أؾش٣ص خالٍ   

ُزُي ك٢ٜ ُٜح أ٤ٔٛس ًر٤شز خقٞفح إٔ ٓؼظٜٔح سًضش ػ٠ِ ذؼل جُؿٞجٗد جُٔطؼِوس ذٔٞمٞع 

جُؼالهحش جُذ٤ُٝس( ئال إٔ  –جإلػالّ جُذ٢ُٝ  - ّذ٤ُٝسشت٤غ٤س جُػالغس )جُؿشجتْ جُدسجعط٘ح ذؼ٘ح٣ٜٝ٘ح جُ

ُغ٤حع٤س خحفس ؾشجتْ جُلغحد جُٔح٢ُ جُذسجعحش سؿْ أ٤ٔٛطٜح ك٢ٜ ُْ ضط٘حٍٝ ٓٞمٞع جُؿشجتْ ج ٙٛز

ك٢ كِغط٤ٖ ٝأغش ًؾق جإلػالّ جُذ٢ُٝ ُٚ ػ٠ِ ػالهحش كِغط٤ٖ جُذ٤ُٝس، ق٤ع ئٕ ؾ٤ٔغ 

جُذسجعحش جُغحذوس ض٘حُٝص ًَ ٓٞمٞع ػ٠ِ قذز ُْٝ ضؼَٔ ػ٠ِ جُٔضؼ ذ٤ٜ٘ح ًٔح دسجعط٘ح ٛزٙ. 

 ذحإلمحكس ئ٠ُ جخطالف جٌُٔحٕ ٝجُضٓحٕ جُط٢ أؾش٣ص ك٤ٚ ٛزٙ جُذسجعحش.
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 انفصم األول
 تاريخ اإلعالو وياهيته

 

 جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ضحس٣خجُٔركع جألٍٝ:  -

 ٝجإلػالّ جُّذ٢ُٝ كع جُػح٢ٗ: ٓح٤ٛس جإلػالّجُٔر -
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 :رًهُذ

٣ؼذ جإلػالّ ذٔخطِق ٝعحتِٚ جُٔشت٤س ٝجُٔغٔٞػس ٝجُٔوشٝءز؛ جُٔقذس جُشت٤ظ جُز١ ٣طْ  

ٝجألخرحس ػٖ جُونح٣ح جُٔخطِلس ٝؾ٤ٔغ جألقذجظ جُط٢ ضذٝس ٖٓ خالُٚ ضؼش٣ق جُ٘حط ذحُٔؼِٞٓحش 

قٍٞ جُؼحُْ، خحفس ك٢ ظَ جُكشٝخ ٝجُقشجػحش ٝجألصٓحش ٝجُ٘ضجػحش ٝجٌُٞجسظ أٝ جُٔ٘حعرحش 

جُٔط٘ٞػس، ٝػ٠ِ رُي كإ سؿرحش جُؿٜٔٞس ضضدجد ُٔؼشكس ٓح ٣ؿش١ ٖٓ أكؼحٍ قٍٞ جُكذظ أٝ 

ؾحهٜح ذٜذف ضوذ٣ْ جُٔٞجد جإلػال٤ٓس جُٔخطِلس ئ٠ُ جُون٤س، ٓٔح ٣ذكغ ٝعحتَ جإلػالّ ٗكٞ ضٌػ٤ق ٗ

ؾ٤ٔغ جُ٘حط ذحخطالف غوحكحضْٜ ُٝـحضْٜ، ال ع٤ٔح ك٢ جُٞهص جُكحمش جُز١ جٓطحص ذٞكشز جإلٌٓحٗحش 

 جُطو٤٘س جُٔططٞسز ُ٘وَ جألقذجظ ٓرحؽشز ػرش جُؼحُْ.

ػالو اإل ربرَخٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح عرن كاٗ٘ح ك٢ ٛزج جُلقَ ع٘طؼشف ك٢ جُٔركع جألٍٝ ػ٠ِ  

٤طْ ض٘حٍٝ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ك٢ ػٜذ جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ، ٝجإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ك٢ ع، ق٤ع انفهططٍُُ

جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤، ٝجإلػالّ جُلِغط٢٘٤  ٣طح٢ٗ، ٝجإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ك٢ ظَػٜذ جالٗطذجخ جُرش

 ك٢ ػٜذ جُغِطس جُلِغط٤٘٤س.

٤طْ ض٘حٍٝ ٓلّٜٞ جإلػالّ، عق٤ع  ،يبهُخ اإلػالوذ٤٘ٔح ع٘ط٘حٍٝ ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ  

 ٝٓشجقَ ضطٞس جإلػالّ، ٝجُطؼشف ػ٠ِ أٗٞجع جإلػالّ ٝجُز١ ع٘طؼشف ك٤ٚ ػ٠ِ جإلػالّ جُذ٢ُٝ.
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 املبحث األول

 اإلعالو انفهسطيني تاريخ

 
 :(1918 – 1876) : اإلػالو انفهططٍُُ فٍ ػهذ انحكى انؼثًبٍَانًطهت األول

هحسجش جُؼحُْ جُوذ٣ْ، آع٤ح ٝأكش٣و٤ح ٝأٝسٝذح، ٝألؾَ رُي جقطِص ئٕ كِغط٤ٖ ضوغ ػ٘ذ ِٓطو٠  

ًٓ ح جعطشجض٤ؿ٤ً ٓٞهؼً  ح ٌَُ دٍٝ جُؼحُْ ٓ٘ز جُوذّ، كل٢ جُؼقش جُكذ٣ع ٝهؼص ح ؾؼِٜح ٓطٔؼً ح ٛح

ًٔ كِغط٤ٖ ضكص جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ، ضالٙ جالٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ غْ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤، ٝأخ٤شً  ح ج قٌ

 ٖٓ أسجم٤ٜح. ؾضء  ح ػ٠ِ ح كِغط٤٘٤ً رجض٤ً 

ٝك٢ ًَ كطشز ٖٓ ٛزٙ جُلطشجش ًحٕ جُٞمغ جُؼحّ ُِك٤حز ذٔخطِق ؾٞجٗرٜح ٣طأغش ك٢  

ح ك٢ جُك٤حز جُػوحك٤س، جُغ٤حعحش جُٔلشٝمس ٖٓ جُؿٜحش جُكحًٔس، جُؾ٢ء جُز١ ذحٕ ٝجمكً 

 ٖٓ جُٞجهغ جُٔؼحػ ٌُٜٝٞٗح ضؼٌظ ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس، ٝجُغ٤حع٤س ٝجالؾطٔحػ٤س، ٝألٕ جُقكحكس ٢ٛ ؾضء  

جُؼالهس ذ٤ٖ جُغِطحش جُكحًٔس ٝجُؿٔح٤ٛش جُٔكٌٞٓس كاٜٗح ٖٓ أًػش جألٓٞس ضأغشج ذحُٞجهغ جُغ٤حع٢ 

جُٔنطشخ ك٢ كِغط٤ٖ.
7
 

ذقذٝس فك٤لس "جُوذط جُؾش٣ق" ٝجُطّش٤ًّس ُٝوذ ػشكص كِغط٤ٖ جُقكحكس ذحُِـس جُؼشذ٤س  

ٜح؛ ق٤ع ًحٕ ّ، ٓطأخشز هشجذس ٗقق هشٕ ػ٠ِ ظٜٞس جُطرحػس ك1876٤ك٢ ٓذ٣٘س جُوذط ػحّ 

ّ.1830هذ أهحّ جُٔطرؼس جُلِغط٤٘٤س جأل٠ُٝ ػحّ  "ٗغ٤ْ ذحم"
8
 

ّ ه٤حّ ٓطرؼس ُ٘ذٕ 1848ٝٓح ذؼذ ٛزج جُطحس٣خ جٗطؾشش جُٔطحذغ ك٢ كِغط٤ٖ، كوذ ؽٜذ ػحّ  

 ك٢ جُوذط ٝذؼذٛح ٓطحذغ ُألسٖٓ، ٝج٤ُٞٗحٕ، ٝج٤ُٜٞد، ٝجُؼشخ ٝؿ٤شْٛ.

س ٝٝؾٞد جُطرحػس ٝجٗطؾحس جُٔطحذغ، كإ ًٝ٘ط٤ؿس هر٤ؼ٤س ُِؼالهس جُطشد٣س ذ٤ٖ جُقكحك 

ج ك٢ جٗطؾحس ح ؾذً ه٣ًٞ  ٓغحػذجً  ٓؼشكس كِغط٤ٖ ك٢ ٛزٙ جُلطشز ٖٓ جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ ُِطرحػس ًحٕ ػحٓالً 

جُقكحكس ك٤ٜح.
9
 

                                                           
7
 .15(، ص8115، )غزة: فلسطٌن، 1حسن أبو حشٌش، الصحافة فً فلسطٌن، ط 
8
 .5م(، ص8118، )رام هللا: مطبعة بٌت المقدس 1محمد سلٌمان، تارٌخ الصحافة فً غزة، ط 
9
 .17حسن أبو حشٌش، مرجع سابق، ص 
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ّ 1908ُٝوذ ضٞجكن جُٔإسخٕٞ ػ٠ِ  إٔ جُطحس٣خ  جُلؼ٢ِ ُِقكحكس جُلِغط٤٘٤س ٣رذأ ٖٓ ػحّ  

ٝجُٜ٘نس ٝفذٝس جُذعطٞس جُؼػٔح٢ٗ جإلفالق٢ ك٢ رُي جُؼحّ، ٝك٢ ذؼذ جٗطقحس قشًس جإلفالـ 

ٛزج جُغ٤حم أؽحسش ٓؼط٤حش جُٔشجؾغ جُطحس٣خ٤س ئ٠ُ أٗٚ هذ فذس ك٢ ٓ٘حخحش رُي جُذعطٞس 

ؾش٣ذز ٝٓؿِس ع٤حع٤س ٝأدذ٤س ٝجؾطٔحػ٤س  34( أًػش ٖٓ 1914 - 1908ٝضذجػ٤حضٜح خالٍ جُلطشز )

ٝك٤٘س ٝٛض٤ُس ٝخط٤س ًٝحس٣ٌحضٞس٣س.
10
 

ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ جإلفذجسجش جُقكل٤س ك٢ كِغط٤ٖ خالٍ جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ ؾش٣ذز "جُوذط  

ٖٓ هرَ جُكٌٞٓس جُؼػٔح٤ٗس ٝضٞهلص ػٖ  -ًٔح أعِل٘ح  –ّ 1876جُؾش٣ق" جُط٢ ضأعغص ػحّ 

جألعطحر ػ٢ِ جُش٣ٔح١ٝ ٝٛٞ رجضٚ ٖٓ ق٤ع ًحٕ ٓكشسٛح ّ، ٝؾش٣ذز "جُـضجٍ" 1903جُقذٝس ػحّ 

ؾش٣ذز سع٤ٔس فحدسز ٖٓ هرَ جُكٌٞٓس أ٣نحً ٢ٛٝ ُؾش٣ق عحُلس جُزًش ًحٕ ٣كشس ؾش٣ذز جُوذط ج

ؽٌِص جُ٘ٞجز جُقِرس ُقكحكس كِغط٤ٖ ٓغ عحذوطٜح، ٝؾش٣ذز "جُ٘ل٤ش"  هذّ،  1876ٝجُؼػٔح٤ٗس ػحّ 

ّ.1908ّ غْ جٗطوِص ئ٠ُ جُوذط ػحّ 1904جُط٢  أعغٜح ئذشج٤ْٛ صًح ك٢ جإلعٌ٘ذس٣س ػحّ 
11
 

ّ ػ٠ِ ٣ذ ػ٤غ٠ دجٝٝد جُؼ٤غ٠ 1911ٝجُط٢ ضأعغص ػحّ  ًٔح ضْ ئفذجس ؾش٣ذز "كِغط٤ٖ" 

ّ، ًٝزُي ؾش٣ذز "جٌُشَٓ" ٝجُط٢ أفذسٛح ٣ٝ1967ٞعق جُؼ٤غ٠ ٝجٓطذ فذٝسٛح قط٠ ػحّ 

ّ، ٝؾش٣ذز "جألخرحس" جُط٢ ضأعغص ػحّ 1941ّ ٝجٓطذش قط٠ ػحّ 1908ٗؿ٤د ٗقحس ك٢ ػحّ 

ّ.1908 ، ٝٓؿِس "جألفٔؼ٢" ٝجُط٢ أفذسٛح ق٘ح ػرذ هللا ػ٤غ٠ ػح1909ّ
12
 

ٝسؿْ رُي جٌُْ ٖٓ جُقكق جُلِغط٤٘٤س جُط٢ فذسش ك٢ كطشز جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ ئال إٔ  

جُؼَٔ جُقكل٢ ك٢ كِغط٤ٖ ك٢ جُؼٜذ جألخ٤ش ٖٓ رُي جُكٌْ ضؼشك ٌُِػ٤ش ٖٓ جُو٤ٞد ٣ٌٖٔ 

ئؾٔحُٜح ذٔح ٢ِ٣:
13
 

 ٝؾٞخ ئذالؽ جُؾؼد ٝجُشأ١ جُؼحّ ػٖ أقٞجٍ جُغِطحٕ جُكحًْ ٝفكطٚ ٝق٤حضٚ. .1

 جُطوذّ جُكحفَ ك٢ جُضسجػس ٝجُق٘حػس ٝجُطؿحسز ك٢ جألهح٤ُْ جُؼػٔح٤ٗس.ئذشجص  .2

 ٣ؿد ٓقحدهس جُذُٝس ٝٝص٣ش جُٔؼحسف ػ٠ِ ًَ ٓح ٣٘ؾش ك٢ جُقكق. .3

٣كظش ٗؾش أذكحظ ٓطُٞس ٜٓٔح ًحٗص ٓٞجم٤ؼٜح ٝال ٣ؿٞص جعطخذجّ ًِٔس ٣طرغ أٝ ٓح ٛٞ  .4

 ػ٠ِ ؽحًِطٜح ٖٓ جٌُِٔحش جُٔؼرشز ػٖ ػذّ جٗطٜحء جُٔٞمٞع ذؼذ.

 ال ٣غٔف ذحعطخذجّ جُ٘وحه جُٔططحذؼس ك٢ جُٔوحٍ، قط٠ ال ضطشى ٓؿحال ُِطخ٤ٖٔ ٝجالكطشجك. .5

                                                           
10
 .5سلٌمان، مرجع سابق، صمحمد  
11
 .59 ص ،(م1988نٌقوسٌا: مؤسسة بٌسان للصحافة والنشر والتوزٌع ) ،8 ط ،الفلسطٌنٌة الصحافة تارٌخ ،سلٌمان محمد 
12
 .87م(، ص1988، )عمان: دار الجلٌل للنشر 1حسٌن أبو شنب، اإلعالم الفلسطٌنً، ط 
13
 .19حسن أبو حشٌش، مرجع سابق، ص 
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 ال ٓؿحٍ ُِطؼٖ ذحُؾخق٤حش ٝخحفس جُٞالز قط٠ ُٝٞ عشهٞج أٝ هطِٞج. .6

 ٓٔ٘ٞع ٗؾش ضظِٔحش ٝؽٌٟٞ جُؿٔح٤ٛش. .7

 ػذّ ٗؾش أخرحس جالؿط٤حالش ٝجُٔظحٛشجش ٝجالمطشجذحش. .8

  ٔحش ٝجألقٌحّ ٢ً ال ٣طْ جعطخذجٜٓح ٖٓ جالٗطٜحص٤٣ٖ.ال ٣قف ٝال ٣غٔف ٗؾش ٛزٙ جُطؼ٤ِ .9

ّ، ق٤ع 1908ح ك٢ ه٤حّ جُػٞسز ػ٠ِ ٣ذ ؾٔؼ٤س جالضكحد ٝجُطشه٢ ػحّ عررً  صًحٗٛزٙ جُو٤ٞد ٝ

 ػضُٞج جُغِطحٕ ػرذ جُك٤ٔذ، ٝه٤ذٝج عِطحش جُِٔي.

ّ فذس جُوحٕٗٞ جُؼػٔح٢ٗ ُِقكحكس ٝجُز١ ضضجٖٓ فذٝسٙ ٓغ جؽطذجد 1909ٝك٢ ػحّ 

ًٔ ج ًر٤شً جُق٢ٗٞ٤ٜ ٝجُٜؿشز ج٤ُٜٞد٣س، جُط٢ ؽؼش ذٜح جُلِغط٤٘٤ٕٞ خطشً  جُٔؾشٝع ح ػ٤ِْٜ، ج دجٛ

ٌَُ جألعِكس ٝجُٞعحتَ ُٔوحٝٓس ج٤ُٜٞد ٝػ٠ِ سأعٜح جُقكحكس. ٝأْٜٗ ذكحؾس  
14

 

ػحّ ٓٔح دكغ ذحُلِغط٤٤٘٤ٖ ئ٠ُ ئفذجس جُقكق كٌحٕ ٗق٤د جُؾٜٞس جألخ٤شز جألسذؼس ٖٓ  

فكق ٓٔح ضْ جػطرحسٙ أػ٠ِ ٓؼذٍ  ك٢ ضحس٣خ كِغط٤ٖ جُكذ٣ع  ئفذجس جُوحٕٗٞ كوو قٞج٢ُ ػؾش

ّ جٗوطغ جُٔؼ٤ٖ جُقكل٢ جُلِغط٢٘٤ ػٖ جُؾؼد ق٤ع هحٓص 1914ٝجُٔؼحفش، ئال أٗٚ ٝك٢ ػحّ 

جُكشخ جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ ٝجُط٢ ٓح ذؼذٛح جٗطوِص كِغط٤ٖ ضكص قٌْ جالٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ.
15
 

الٍ جُلطشز جُؼػٔح٤ٗس هذ جهطقش ك٢ ٝعحتِٚ ٖٝٓ ٛ٘ح ٝؾذ جُرحقع إٔ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ خ 

 ّٕ كوو ػ٠ِ جُقكق ٝجُٔؿالش؛ ألٜٗح ًحٗص ٢ٛ جُٞعحتَ جُٔطحقس ك٢ رُي جُٞهص ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أ

ّٕ ضِي جُقكق ٝجُٔؿالش هذ ًػشش  جُرّع جإلرجػ٢ ًحٕ هذ جٗطِن ك٢ دٍٝ أخشٟ ك٢ ضِي جُلطشز، ٝأ

 ك٢ رُي جُٞهص سؿْ هِس جُٔطحذغ جُلِغط٤٘٤س. 

 و(:1948 –و 1919) : اإلػالو انفهططٍُُ فٍ ػهذ الَزذاة انجرَطبٍَهت انثبٍَانًط

ّ ك٢ ٓإضٔش ُ٘ذٕ، غْ 1920كرشج٣ش  21فذس هشجس د٢ُٝ ذط٢ُٞ ذش٣طح٤ٗح جالٗطذجخ ذطحس٣خ  

ح ّ ٝذٔٞؾرٚ أفركص ذش٣طح٤ٗح سع٤ًٔ 1920أذش٣َ  25ك٢  "عحٕ س٣ٔٞ "ُكوٚ هشجس آخش ك٢ ٓإضٔش

ذِلٞس ك٢ كِغط٤ٖ.ٓغإُٝس ػٖ ض٘ل٤ز ٝػذ 
16

  

 ًٓ ح ٖٓ ػٔش ٝػ٠ِ ئغش رُي ػحؽص كِغط٤ٖ ٓشقِس ؾذ٣ذز ذادجسز ؾذ٣ذز قٞج٢ُ غالغ٤ٖ ػح

، ٝرُي ذٜذف كشك ع٤طشضٜح ٝضٞك٤ش ٝٓغطوشزً  ؽؼرٜح ٝهن٤طٜح، ذذأضٜح قٌٞٓس جالٗطذجخ ٛحدتسً 
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 .81مرجع سابق، صحسن أبو حشٌش،  
15

م(، 8115، )بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر 1عاٌدة النجار، صحافة فلسطٌن والحركة الوطنٌة فً نصف قرن، ط 

 .51ص
16
 .38ص ،(م1996 منصور مطبعة: غزة) ،1ط وتطورها، نشأتها الصحافة البردوٌل، محمد 
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٤ع أذوص جالعطوشجس ُكٌٞٓطٜح، ُٝؿزخ جُؿٔح٤ٛش جُلِغط٤٘٤س ُذ٣ٜح ٝذع جُطٔأ٤ٗ٘س ك٢ ٗلٞعٜح، ق

ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ جُٔ٘ظٔس ُِؼَٔ جُقكل٢ ٓ٘ز جُؼٜذ جُؼػٔح٢ٗ ذٌَ ٓح ُٜح ٝٓح ػ٤ِٜح.
17
 

٤ُٝظ أدٍ ػ٠ِ ٗطحتؽ ٛزٙ جُرذج٣س جُٜحدتس ٖٓ إٔ ػذد جُٔطرٞػحش جُط٢ فذسش ك٢ 

ػؾشز فك٤لس ٜٓ٘ح  ٢ّ ٝفَ ئ٠ُ غٔح1920ٗ –ّ 1919كِغط٤ٖ ك٢ جُلطشز جُٞجهؼس ذ٤ٖ ػح٢ٓ 

س، ٝفك٤لطحٕ ٗحهوطحٕ ذحعْ جُٔغطٞه٤ٖ٘ ج٤ُٜٞد، ٝفك٤لس ٝجقذز خٔظ ػؾشز فك٤لس كِغط٤٘٤

ّ قٞج٢ُ أسذغ ٝخٔغ٤ٖ فك٤لس.1929ٗحهوس ذحعْ جُكٌٞٓس، ٝهذ ذِؾ ػذد جُقكق قط٠ ػحّ 
18
 

عٔرغٕٞ" جُز١ أفذسضٚ جُكٌٞٓس جُرش٣طح٤ٗس ػٖ  –ُٝوذ ٝسد ك٢ ضوش٣ش "ؾٕٞ ٛٞخ 

كس ٝجُطرحػس ٓح ٣ل٤ذ ذإٔ هطحع "جُٜؿشز ٝٓؾحس٣غ جإلعٌحٕ ٝجُؼٔشجٕ"، قٍٞ ٓٞمٞع جُقكح

جُطرحػس ك٢ كِغط٤ٖ هذ ذِؾ رسٟ ذؼ٤ذز ٖٓ جُططٞس ٝجٌُلحءز جالٗطحؾ٤س جُؼح٤ُس ػ٘ذٓح ؽحسف جُؼوذ 

جُؼؾش٢٘٣ ٖٓ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ ػ٠ِ جالهطشجخ ٖٓ ٜٗح٣طٚ.
19
 

ئال أٗٚ ٝك٢ ٓ٘طقق جُؼؾش٤٘٣حش ٖٓ جُوشٕ جُٔحم٢ ٝٓغ فذٝس ٝػذ ذِلٞس ٖٓ هرَ 

ح، ٝجُطش٤ًض ػ٠ِ مشٝسز ج ك٢ ٓكحسذطٚ، ٝضل٤٘ذٙ هح٤ًٗٞٗ جالٗطذجخ، ُؼرص جُقكحكس دٝسً قٌٞٓس دُٝس 

ٓغ ص٣حدز جُٜؿشز ج٤ُٜٞد٣س  ئُـحتٚ، ٝؽؼشش ذش٣طح٤ٗح ذـ٤ِحٕ جُؾحسع جُلِغط٢٘٤ ٝخحفسً 

ٝجالعط٤طحٕ ٝجُطغ٤ٜالش جُرش٣طح٤ٗس ٌَُ رُي، ٝجعطوشأش قٌٞٓس جالٗطذجخ ه٤حّ جُؾحسع جُلِغط٢٘٤ 

 ضِي ٝسؿْ ،ذػٞسز كغروطٚ ٝجٗوِرص ػ٠ِ جُقكحكس، ٝٝمؼص جُوٞج٤ٖٗ ٝجإلؾشجءجش ُِطكٌْ ك٤ٜح

 ًَ ك٢ جُؼحّ جُشأ١ ٝضؼرثس ٜحٓٞجؾٜط ك٢ ٗؿكص جُلِغط٤٘٤س جُقكحكس إٔ ئال ٝجُوٞج٤ٖٗ جإلؾشجءجش

 ئ٠ُ ٝجُٔٔطذز 1936ّ ٝغٞسز ّ،1935 ٝجعطؾٜحدٙ جُوغحّ ٝغٞسز ّ،1929 جُرشجم غٞسز ٖٓ

.1945ّ قط٠ 1938ّ ٖٓ جُٔٔطذز جُػح٤ٗس جُؼح٤ُٔس ٝجُكشخ ّ،1939
20
  

حٓس ػٖ ٓٞجهق غالغس ضؿحٙ ٓح ُٝوذ ػرشش فكحكس كِغط٤ٖ ك٢ ضِي جُكورس جُض٤٘ٓس جُٜ

 ٣ؿش١:

ًٝ  األول:  ج ٝمشٝسز ئٜٗحء جالٗطذجخ ُٔغحٗذز ج٤ُٜٞد.ًحٕ ٣ذػٞ ئ٠ُ جػطرحس ذش٣طح٤ٗح ػذ

 ج ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضأ٤ُرْٜ ػ٠ِ ج٤ُٜٞد.سًض ػ٠ِ إٔ ًغد ٝد ذش٣طح٤ٗح ْٜٓ ؾذًّ  انثبٍَ:

ٝ   انثبنث:  ٓؾطشى. ٣ذػٞ ئ٠ُ جُٞقذز ٝجُٞكحم ُٔٞجؾٜس جُطشك٤ٖ ج٤ُٜٞد ٝجإلٗؿ٤ِض ًؼذ
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ذش٣طح٤ٗح ٝجُط٢ أفركص هِوس ٖٓ جُذٝس جُز١ ضوّٞ ذٚ  ئال إٔ ٛزٙ جإلؾشجءجش أصػؿص 

ٖٝٓ أٓػِطٜح: ٓشعّٞ جُذكحع )هرغ ٝٗؾش  ؛جُقكحكس جُلِغط٤٘٤س، كحعطٔشش ذحعطقذجس جُوٞج٤ٖٗ

ئٗؾحء جإلدجسجش ٝٝمغ جُؼشجه٤َ ٝجعطخذجّ أعح٤ُد ّ، ًٔح ٝجعطٔشش ك٢ 1941جُؿشجتذ( ػحّ 

قٌْ جالٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ. جُطش٤ٛد ٝجُطشؿ٤د ٌُغش ٛزج جُذٝس ػ٠ِ هٍٞ كطشز
21
 

ّ، ق٤ع ًحٗص 1936ًٔح ٝهحٓص ذش٣طح٤ٗح ك٢ رُي جُٞهص ذادخحٍ جإلرجػس ئ٠ُ كِغط٤ٖ ػحّ  

ضرع ذشجٓؿٜح ذحإلٗؿ٤ِض٣س ٝجُؼشذ٤س ٝجُؼرش٣س، ؿ٤ش إٔ رُي ال ٣ؼ٢٘ أٜٗح ٓكطحش كِغط٤٘٤س، ًٜٞٗح 

َ ذع جُغ٤حعس جُط٢ ضخذّ ُْ ض٘ؾأ ػ٠ِ أ٣ذ١ كِغط٤٤٘٤ٖ، ٖٝٓ أؾَ جُلِغط٤٤٘٤ٖ، ذَ ًحٗص ٖٓ أؾ

ٓقحُف جالٗطذجخ ٝضقَ ذٚ ئ٠ُ جُٜذف جُز١ ٝؾذ ٖٓ أؾِٚ.
22
 

ح ُالٗطذجخ ٝع٤حعحضٚ ٝهٞج٤ٗ٘ٚ ػحد جُلِغط٤٘٤ٕٞ ُِؼَٔ ػ٠ِ ئفذجس ٝسؿْ رُي ٝضكذ٣ًّ  

ٝٛح ك٢ ػٜذ جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ، ٝضٞهلص ذلؼَ جُكشخ جُقكق ٝجُٔؿالش جُط٢ ًحٗٞج هذ ذذأذؼل 

 ِٔٞج ػ٠ِ ئفذجس فكق ؾذ٣ذز أخشٟ ؿ٤شٛح.جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ، ذَ ٝػ

ق٤ع ًحٕ ٖٓ أذشص جُقكق ك٢ ٛزج جُؼٜذ "عٞس٣ح جُؿ٘ٞذ٤س" ٝ"ٓشآز جُؾشم" ٝ"جُك٤حز" 

ٝ"جُٞهحتغ جُلِغط٤٘٤س" ٝ"جُؿحٓؼس جُؼشذ٤س" ٝ"جُؼشخ" ٝ"جُ٘ل٤ش" ٝ"جُؿحٓؼس جإلعال٤ٓس" 

م٤س" ٝ"جُلؿش" ٝ"جُؿٜحد" ٝ"جُقشجه جُٔغطو٤ْ" ٝ"جُذكحع" ٝ"جُؾرحخ" ٝ"جُؿ٤َ" ٝ"جُك٤حز جُش٣ح

ٝؿ٤شٛح.
23

 

ٝهذ عحٛٔص ضِي جإلفذجسجش ذشكغ ٓغطٟٞ جُٞػ٢ جُلِغط٢٘٤ ق٤ع أفرف ُذٟ جُ٘حط 

٤ٍٓٞ ُوشجءز جُؿشجتذ ٝجُٔؿالش ٝٓطحذؼس ٓح ٣ؿش١ ٣ٝذٝس قُْٜٞ ٖٓ أقذجظ ٝأخرحس رجش فِس 

 ذٔغطورِْٜ ٝٓغطورَ ذالدْٛ.

الٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ هذ ؽٜذ ضطٞسجً أًػش ٝٛ٘ح ٝؾذ جُرحقع إٔ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ك٢ كطشز ج

ّٕ هطحع  ٖٓ ٓشقِس جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ ق٤ع صجد ًْ جُقكق ٝجُٔؿالش جُط٢ أفذسش ذغرد أ

 جُطرحػس هذ ضطٞس ٝصجدش ًلحءضٚ جالٗطحؾ٤س.
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 : اإلػالو انفهططٍُُ فٍ ظم الحزالل اإلضرائُهٍ:انًطهت انثبنث

ّ 1947جُطحعغ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ٗٞكٔرش ػحّ أهشش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكذز ك٢ 

ػ٠ِ أسك كِغط٤ٖ ٣ٜٞد٣س   ح ٣ذػٞ ئ٠ُ ئهحٓس دُٝس  ٓؾشٝػً 
24

ُٜزج جإلهشجس ػَٔ ج٤ُٜٞد  ، ٝجعطؿحذسً 

ٝجُز١  -ػحّ جٌُ٘رس جُلِغط٤٘٤س  –ّ 1948ػ٠ِ جإلػالٕ ػٖ دُٝس ئعشجت٤َ ك٢ ٓ٘طقق ػحّ 

ٕ دُٝس ئعشجت٤َ ٢ٛ دُٝس ٣ٜٞد٣سؾٞس٣ٕٞ" ست٤ظ جًُٞحُس ج٤ُٜٞد٣س، ٝهذ أًذٝج أ أػِٜ٘ح "ذٖ
25

 ،

 ٝذٜزج جٗطوِص كِغط٤ٖ ٖٓ ٓشقِس قٌْ جالٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ ئ٠ُ ٓشقِس جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤.

ٝذغرد جٌُ٘رس جُلِغط٤٘٤س قذغص ضطٞسجش ؾذ٣ذز ٓخطِلس ضٔحٓح ػٖ جُٞجهغ جُغحتذ هرِٜح، 

ٔح ضٞصع ذو٤س جُلِغط٤٤٘٤ٖ كحُلِغط٤٘٤ٕٞ جُز٣ٖ ذوٞج ػ٠ِ أسمْٜ أفركٞج ٖٓ جُذسؾس جُػح٤ٗس ذ٤٘

ػ٠ِ ػذد ٖٓ جُذٍٝ جُؼشذ٤س جُٔؿحٝسز، ٝذؼل آخش خحسؼ جُٞهٖ جُؼشذ٢، كحٗؼٌظ ٛزج جُٞمغ 

ػ٠ِ جُقكحكس جُلِغط٤٘٤س ٝجُط٢ ظِص ؿحترس ػٖ جُٞؾٞد قط٠ أٝجخش جُخٔغ٤٘حش ٝذذج٣س جُغط٤٘حش 

ٖٓ جُوشٕ جُٔحم٢.
26
 

ّ قط٠ 1948جألسد٤ٗس ٖٓ جُؼحّ  ٝهذ ٝهؼص جُنلس جُـشذ٤س ك٢ ضِي جُلطشز ضكص جإلدجسز

ق٤ع ًحٗص جألسدٕ ضؼطرش ك٢ جسجضٜح ػ٠ِ جُنلس آٗزجى، ّ، ٝجُط٢ كشمص هٞج٤ٜٗ٘ح ٝهش1967جُؼحّ 

ضِي جُلطشز ٖٓ أقذظ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ٓؼشكس ذحُقكحكس ٝرُي ُكذجغس ٤ًحٜٗح جُغ٤حع٢، ٌُٖٝ ٓغ 

جٌُػ٤ش ٖٓ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ئ٤ُٜح جُز٣ٖ ًحٕ ُْٜ جُرحع جُط٣َٞ  ّ ٝٛؿشز1948قذٝظ جُكشخ ػحّ 

ٝجُخرشز ك٢ جُقكحكس خالٍ جُلطشجش جُغحذوس ُالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ أدٟ ئ٠ُ ص٣حدز ضوذّ جُٞمغ 

جُقكل٢ ك٢ جألسدٕ ٝجُز١ ًحٕ ُٚ جٗؼٌحعٚ ػ٠ِ جُنلس.
27
 

كِغط٤ٖ" ٖٝٓ جإلفذجسجش جُط٢ ؽٜذضٜح ٓذٕ جُنلس جُـشذ٤س ك٢ ضِي جأل٣حّ ؾش٣ذز "

ٝؾش٣ذز "جُذكحع" ٝؾش٣ذز "جُؿحٓؼس جإلعال٤ٓس" ٝؾش٣ذز "جُؿٜحد" ٝٓؿِس "جألكن جُؿذ٣ذز" ٝٓؿِس 

"كطحز جُرالد".
28
  

غ ضكص جإلدجسز جُٔقش٣س ك٢ رجش جُلطشز، ق٤ع مح هطحع ؿضز جُز١ ٝٝال ٗ٘غ٠ أ٣نً 

خحمؼس أُكوص جُكٌٞٓس جُٔقش٣س جُوطحع ُغالـ جُكذٝد جُٔقش١، ٝأهِوص ػ٤ِٚ جُٔ٘حهن جُ

، ئال أٗٚ ضْ الٗطذجذ٤سُشهحذس جُوٞجش جُٔقش٣س، ٝخنغ جُؾؼد جُلِغط٢٘٤ ٓ٘زتز ُوٞج٤ٖٗ جُطٞجسب ج
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ّ ك٢ ٓقش، ٝجُز١ ًحٕ ُٚ جألغش جإل٣ؿحذ٢ 1952ضؼذ٣َ جالعْ ئ٠ُ هطحع ؿضز ذؼذ ه٤حّ غٞسز ٤ُٞ٣ٞ 

ُوطحع ؛ ق٤ع ضْ ػَٔ ضشض٤د خحؿ ذوطحع ؿضز كطوشس جُغٔحـ ُِطؿحس ٖٓ جػ٠ِ جُؾؼد ٝجُون٤س

ذحعط٤شجد ٓح ٣ِضّ ٖٓ جُخحسؼ دٕٝ ضك٣َٞ ػِٔس ػ٠ِ إٔ ٣ؾَٔ رُي جُٔٞجد جألعحع٤س ك٢ جُرذج٣س 

.ٝٓٞجد جُر٘حء
29
 

ًٔ ُٝوذ ًحٗص جألٝمحع جُغحتذز ك٢ هطحع ؿضز كطشز جإلدجسز جُٔقش٣س ػ٤ِٚ ػحٓاًل  ح ك٢  ٓغحٛ

فكق جُكحتو ٝمغ جألعحعحش جأل٠ُٝ ُطؿشذس ئػال٤ٓس ٝفكل٤س ك٤ٚ، ق٤ع ض٘ٞػص فٞسٛح ذ٤ٖ 

ك٢ جُٔذجسط، ٝجُٜٔشؾحٗحش ٝجُٔ٘طذ٣حش جُػوحك٤س، ٝجٗطؾحس جُقٞس ٝجُشعّٞ، ًٝزُي جُٔطحذغ 

ٝجُقكق، كٌحٕ ٖٓ أْٛ جإلفذجسجش ك٢ ٛزٙ جُلطشز ك٢ جُوطحع ؾش٣ذز "جُقشجقس" ٝؾش٣ذز 

"ؿضز" ٝؾش٣ذز "جُِٞجء" ٝؾش٣ذز "جُٞقذز" ٝؾش٣ذز "جُطكش٣ش" ٝؾش٣ذز "أخرحس كِغط٤ٖ" ٝٓؿِس 

ٔغطورَ"."جُ
30
 

ّ هحٓص قشخ ؾذ٣ذز ذ٤ٖ ج٤ُٜٞد ٝجُؼشخ أدش ُٞهٞع 1967ٝذؼذ رُي ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ ٖٓ ػحّ 

ًحكس أسك كِغط٤ٖ ضكص جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ذحإلمحكس ُٔغحقحش ٖٓ جألسجم٢ جُٔقش٣س 

ٝجألسد٤ٗس ٝجُغٞس٣س، ق٤ع جعطٔش ذزُي خنٞع جُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُنلس جُـشذ٤س ٝجُوذط ٝهطحع 

ّ.1994شجت٢ِ٤ قط٠ جُؼحّ ؿضز ُِكٌْ جإلع
31
 

ئفذجس جُقكق  ًحكس أٝؾٚ جُك٤حز جُقكل٤س، ٝضٞهقٝك٢ ذذج٣س ضِي جُلطشز ضؼطِص 

ٝجُٔؿالش جُلِغط٤٘٤س، ٓٔح دكغ عِطحش جالقطالٍ ُٔكحُٝس جُغ٤طشز ػ٠ِ ٛزٙ جُٞعحتَ ٝجُطخل٤ق 

ش ػٖ ٖٓ قشًس جُٔ٘ؾٞسجش ٝجُ٘ؾشجش جُغش٣س جُط٢ ًحٕ جُلِغط٤٘٤ٕٞ ٣غطخذٜٓٞٗح ك٢ جُطؼر٤

أٗلغْٜ ٝٗنحالضْٜ ٝٓوحٝٓطْٜ ُالقطالٍ، كأفذسش ؾش٣ذز "ج٤ُّٞ" جُط٢ كؾِص، غْ ضِطٜح ذؿش٣ذز 

ح.غح٤ٗس ٢ٛ "جألٗرحء" ٌُٜٝ٘ح كؾِص أ٣نً 
32
 

٣ذٝس ك٢ أٝعحه جُٔػول٤ٖ ٝجُٜٔط٤ٖٔ جُلِغط٤٤٘٤ٖ  جقحدً  جاًل ؾذٛ٘حى ٝك٢ رُي جُٞهص ًحٕ 

القطالٍ، ئال إٔ ٛزج جُؿذٍ جٗط٠ٜ قٍٞ هرٍٞ أٝ سكل ئفذجس فكق ٝه٤٘س ضخنغ ُوٞج٤ٖٗ ج

ذأ٤ٔٛس ٝؾٞد فكحكس ٝه٤٘س ُٝٞ ذحُكذ جألد٠ٗ ٖٓ أؾَ ٗؾش جُٔؾٌِس جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س ك٢ 

جُٔكحكَ جُٔك٤ِس ٝجُؼشذ٤س ٝجُذ٤ُٝس.
33
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ٝك٢ ئغش رُي ٝسؿْ ًَ جُوٞج٤ٖٗ جُؿحتشز ٝجُٔٔحسعحش جُؤؼ٤س ذكن جُقكحكس ٝجُقكل٤٤ٖ 

( سخقس ُطأع٤ظ فكق دجخَ 22جعطقذجس ٓح ٣وحسخ ٖٓ ) ئال إٔ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ضٌٔ٘ٞج ٖٓ

( ٓؿِس ك٢ ًَ ٖٓ جُوذط 22ّ، ٝقٞج٢ُ )1987ّ قط٠ ػحّ 1967جُوذط جُٔكطِس ٖٓ ػحّ 

ٝجُنلس ٝؿضز ك٢ ٗلظ جُلطشز، ًٝحٕ ٛ٘حى ٓح ٣وحسخ ٖٓ أسذؼ٤ٖ ٌٓطرح فكل٤ح.
34
  

الش ك٢ ًَ ُٝوذ ؽٜذش ٛزٙ جُلطشز ٖٓ ػٔش كِغط٤ٖ ئفذجس ػذد ًر٤ش ٖٓ جُقكق ٝجُٔؿ

ٖٓ جُوذط، ٝجُنلس جُـشذ٤س، ٝهطحع ؿضز ًحٕ ٖٓ أذشصٛح ٖٓ جُؿشجتذ "جُوذط" ٝ"جُؾؼد" 

ٝؾش٣ذز "ج٤ُٔػحم" ٝ"جُلؿش" ٝ"جُٜ٘حس" ٝ"جُٔٞهق"، ٖٝٓ جُٔؿالش "جُر٤حدس جُغ٤حع٢" 

ٝ"جُؾشجع" ٝ"جُؼٞدز".
35
 

ط ٝجُنلس ٌُٖٝ ُْ ضوق جُقكحكس جُلِغط٤٘٤س ك٢ ػٜذ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ػ٘ذ قذ جُوذ

دٝسج ك٢ جُقٔٞد أ٣ًنح ّ 1948جُـشذ٤س ٝهطحع ؿضز، كِوذ ًحٕ ُٜح ك٢ كِغط٤ٖ جُٔكطِس ػحّ 

ٝجُطكذ١ ُالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ُ٘وَ ًحكس أؽٌحٍ جُٔؼحٗحز جُط٢ ٣ؼ٤ؾٜح كِغط٤٘٤ٞ جُذجخَ جُٔكطَ 

ٌُحكس جُٔكحكَ جُٔك٤ِس ٝجُؼشذ٤س ٝجُذ٤ُٝس.
36
 

ّ، 1948س جُٞه٤٘س ُؾؼد كِغط٤ٖ جُٔكطِس ػحّ كِوذ ًحٗص جُقكحكس ٖٓ أْٛ أدٝجش جُكشً

ٝخحفس ك٢ ئذشجص ؽخق٤طْٜ ٝجُذكحع ػٖ قوٞهْٜ، كٌحٕ ٖٓ أذشص جإلفذجسجش ؾش٣ذز "جالضكحد" 

ٝؾش٣ذز "ًَ جُؼشخ" ٝؾش٣ذز "فٞش جُكن ٝجُكش٣س" ٝؾش٣ذز "جُق٘حسز" ٝٓؿِس "ج٤ُٔذجٕ".
37
 

جُؿٔح٤ٛش جُلِغط٤٘٤س  ج ك٢ ؽكٖج ًر٤شً ًٔح ُٝؼد جإلػالّ ٝجُقكحكس ك٢ جُؾطحش دٝسً 

ٝضٞػ٤طٜح، ًٝؾلص ٝػشش ٓخططحش جُطز٣ٝد، ٝعِطص جُنٞء ػ٠ِ ضحس٣خ ٝقحمش ٝٓغطورَ 

جُون٤س جُلِغط٤٘٤س، ق٤ع ؽٜذش كطشز جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ٝٓح صجُص ذشٝص ػؾشجش جُقكق 

ٝجُٔؿالش ٝجُ٘ؾشجش جُؼ٤ِ٘س ٝجُغش٣س جُط٢ ٓػِص جُلقحتَ ٝجُوٟٞ ٝجالضكحدجش جُلِغط٤٘٤س 

ٔط٘حغشز ك٢ جُؾطحش.جُ
38
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ُٝوذ ًحٕ ٖٓ أْٛ جإلفذجسجش ك٢ جُؾطحش ؾش٣ذز "كِغط٤٘٘ح ٗذجء جُك٤حز" ٝؾش٣ذز 

"جُكش٣س"، ٖٝٓ جُٔؿالش "جُٜذف" ٝ"كِغط٤ٖ جُػٞسز" ٝ"فحٓذ" ٝ"ذِغْ" ٝ"جُط٤ِؼس 

جإلعال٤ٓس" ٝٓؿِس "كِغط٤ٖ جُٔغِٔس".
39
 

جُؾطحش ذذػْ ٖٓ دٍٝ ػشذ٤س ًٔح ٝضْ ئٗؾحء جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔكطحش جإلرجػ٤س جُلِغط٤٘٤س ك٢ 

ّ ٝجُط٢ جعططحػص جُو٤حّ ذذٝس ٛحّ ك٢ دػْ 1994ٝؿ٤شٛح ذ٤ٖ ٓ٘طقق جُغط٤٘حش ٝقط٠ ػحّ 

آٗزجى، ًٝحٕ  جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٝضؼض٣ض ٗلٞر ٓ٘ظٔس جُطكش٣ش جُلِغط٤٘٤س ك٢ فلٞف جُلِغط٤٤٘٤ٖ

ٜٓ٘ح "فٞش جُؼحفلس"، ٝ"فٞش كطف"، ٝ"فٞش كِغط٤ٖ" ٖٓ جُوحٛشز ٝؿ٤شٛح.
40
 

ّ ؽٜذش كِغط٤ٖ جٗذالع جٗطلحمس ك٢ ٝؾٚ 9/12/1987ٝك٢ ٣ّٞ جألسذؼحء جُٔٞجكن 

ح ػ٠ِ ح ِٓٔٞعً ج ئ٣ؿحذ٤ً جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ع٤ٔص خ"جٗطلحمس جُكؿحسز"، ٝجُط٢ أقذغص ضأغ٤شً 

ٌحش جٌُحدس ٝذطضج٣ذ ػذد جُؼح٤ِٖٓ ٢ٓ جُلِغط٢٘٤ ػٌظ ٗلغٚ ذططٞس ِٓجُٞجهغ جُقكل٢ ٝجإلػال

ٝجإلػالّ ٝذحُطؼشف ػ٠ِ أٗٞجع ؾذ٣ذز ٖٓ ف٘ٞف جُؼَٔ جإلػال٢ٓ  ك٢ ٓؿحالش جُقكحكس

ٜٝٓحسجضٚ ٝهشجتن جعطخذجّ ٝعحتِٚ ٝأدٝجضٚ.
41
 

ّ ًحٕ ًَ ٖٓ هطحع ؿضز ٝجُنلس جُـشذ٤س جُٔكطِس ٓغ ٓٞػذ 1994ٝذؼذ ًَ رُي ٝك٢ ػحّ 

ُذخٍٞ جُغِطس جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س ٝػٞدز جُشت٤ظ جُشجقَ ٣حعش ػشكحش ئ٤ُٜٔح، ذؼذ جضلحم أٝعِٞ 

ست٤ظ جُٞصسجء جإلعشجت٢ِ٤ ك٢ ضِي جُلطشز "ئعكحم سجذ٤ٖ" ذشػح٣س  ٖٓٝ ٓ٘ٚجُز١ ضْ ضٞه٤ؼٚ 

ّ ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س، ٤ُؾٜذ ذؼذٛح 1993ش٢ٌ٣ آٗزجى "ذَ ٤ًِ٘طٕٞ" ػحّ جُشت٤ظ جألٓ

ج ٖٓ جُؼَٔ ٝجُططٞس.ج ؾذ٣ذً جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ٝجُقكحكس ػٜذً 
42
 

ٝٓٔح عرن؛ كإ جُرحقع القع جُطّطٞس جُّ٘ٞػ٢ ٝج٢ٌُٔ ك٢ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ ٝٝعحتِٚ 

جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ُٔٞجؾٜس جإلػالّ جإلعشجت٢ِ٤ جُٔخطِلس جُط٢ ضْ ئٗؾحؤٛح ٝجعطخذجٜٓح ك٢ ظَ 

 جُز١ ٣غؼ٠ ُطؾ٣ٞٚ فٞسز جإلٗغحٕ جُلِغط٢٘٤ أٓحّ جُؼحُْ.

 : اإلػالو انفهططٍُُ فٍ ػهذ انطهطخ انفهططُُُخ:انًطهت انراثغ

ّ 1994ٖٓ ٓح٣ٞ  18ٓغ هذّٝ جُغِطس جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س ئ٠ُ هطحع ؿضز ٝأس٣كح ك٢ 

ٝض٤ُٜٞح ئدجسز جُٔ٘حهن جُلِغط٤٘٤س، ؽٜذ جإلػالّ ٝؽٜذش جُقكحكس جُلِغط٤٘٤س هلشز ك٢ ئفذجس 
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 ؾش٣ذزً  خٔظ ٝعطّٕٞ قٞج٢ُ 1996ٓحسط  31جُقكق، ق٤ع فذس ٓ٘ز هذٜٝٓح ٝقط٠ 

جد ػذدٛح ئ٠ُ أًػش ٖٓ جُنؼق.ّ ص1997، ٝك٢ ٜٗح٣س ػحّ ٝٓؿِسً 
43
 

"ٓحسط ّ ٝقط٠ ػحّ ئػذجد ٛزٙ جُذسجعس 1995ًٔح ٝؽٜذش جُلطشز جُٔٔطذز ٖٓ ػحّ 

ضطٞسجش ٓطالقوس عٞجء ػ٠ِ فؼ٤ذ جُؼالهحش جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س أٝ جُؼالهحش ٓغ " 2017

جألٓش  جالقطالٍ، ٝذحُطح٢ُ ضأغش ًَ ٖٓ جُؾؼد ٝهٞجٙ جُٞه٤٘س ذَ ٝجُون٤س ذٔؿِٜٔح ذٔح ٣ؿش١،

جُز١ جٗؼٌظ ػ٠ِ جُٞمغ جُقكل٢ جُلِغط٢٘٤، ق٤ع ًحٗص جُقكحكس ٢ٛ ٓشآز ػحًغس ُٜزٙ 

جألقذجظ جُط٢ ٝمكطٜح ُِشأ١ جُؼحّ.
44
 

ّ ألٍٝ ٓشز ك٢ ضحس٣خ 1995ٝهذ أهش جُشت٤ظ ٣حعش ػشكحش هحٕٗٞ جُٔطرٞػحش ٝجُ٘ؾش ػحّ 

ك٢ قش٣س جُقكحكس ضذكغ ذحُلؼَ ٗكٞ ضشع٤خ أعظ ٓٔحسعس جُكن  جً كِغط٤ٖ ٝجُز١ ضنٖٔ ٓٞجد

أخشٟ عِر٤س ضإغش ػ٠ِ جُٔٔحسعس جُقكل٤س، ًٔح ٝذذأش جُؿحٓؼحش جُلِغط٤٘٤س  جً ٝجُ٘ؾش ٝٓٞجد

جُٔخطِلس ذاٗؾحء أهغحّ ُِقكحكس ٝجإلػالّ ُٔ٘ف ؽٜحدجش ؾحٓؼ٤س ٝٓطٞعطس، ٝضأعغص فكق 

ٝٓؿالش ٤ٓٞ٣س ٝأعرٞػ٤س ٝؽٜش٣س، خحفس ٝقضذ٤س، ٝق٤ٌٓٞس.
45
 

فك٤لس "جُوذط" ٝٓح ذؼذٛح ك٢ ٛزٙ جُلطشز جُلِغط٤٘٤س ٖٓ أْٛ جإلفذجسجش جُقكل٤س ٝ

ٝ"جأل٣حّ" ٝ"جُك٤حز جُؿذ٣ذز" ٝ"جُذجس" ٝ"جُٔ٘حس" ٝ"جُشعحُس" ٝ"كِغط٤ٖ" ٝ"جالعطوالٍ" 

 ٝؿ٤شٛح.

ًٔح ٝضْ ضأع٤ظ ٤ٛثس جإلرجػس ٝجُطِلض٣ٕٞ جُلِغط٤٘٤س، ٝجُط٢ ٖٓ خالُٜح ضْ ضأع٤ظ "كنحت٤س 

ًّٔ  جّ ُطٌٕٞ ئٗؿحصً 30/3/2000كِغط٤ٖ" ك٢  ح ك٢ دػْ جٗطلحمس جألهق٠،  ٗحؾكً ح أػط٠ كؼاًل ٜٓ

ًٝزُي أعظ جُوطحع جُخحؿ ػؾشجش ٓكطحش جُطِلضز ٝجإلرجػس جُٔك٤ِس، ؿحُر٤طٜح ك٢ ٓذٕ جُنلس 

جُـشذ٤س ذحعطػ٘حء ذؼل جإلرجػحش ك٢ ؿضز.
46
  

جػ٢ ٝجُطِلض٢ٗٞ٣ ٓٞهغ جُٔ٘طحس ُِرع جإلرذوقق هحتشجش جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤  ُٝوذ هحٓص

ّ.2000ٖٓ ٗٞكٔرش ػحّ  20جُٔٞجكن ّٞ جالغ٤ٖ٘ ك٢ ٣
47
 

ٖٓ أْٛ جإلرجػحش جُٔك٤ِس جُط٢ جٗطِوص ك٢ جُنلس جُـشذ٤س جُٔكطِس ئرجػس "أؾ٤حٍ" ٝئٕ 

ٝ"سج٣س" ٝ"جُؾشم" ٝ"ٗغحء أف أّ" ٝؿ٤شٛح ك٢ ٓذ٣٘س سجّ هللا، ٝك٢ ٓذ٣٘س جُخ٤َِ ئرجػس 

                                                           
43
 .56سابق، ص جواد الدلو، مرجع 
44
 .71حسن أبو حشٌش، مرجع سابق، ص  
45
 .881مرجع سابق، ص عرجة، أبو تٌسٌر 
46
 .168حسٌن أبو شنب، مرجع سابق، ص 
47
 .5م(، ص8118عبد القادر جرادة، أثر اإلعالم على العدالة الجزائٌة زمن الثورات العربٌة، دراسة بحثٌة غٌر منشورة، ) غزة:  



 

85 
 

رَ جالقطالٍ، ٝ"جُخ٤َِ" جُط٢ أؿِوص "ػشٝذس" ٝ"ٓ٘رش جُكش٣س" جُط٢ ضْ ئؿالهٜح ُغطس أؽٜش ٖٓ ه

ّ، أٓح ك٢ ؽٔحٍ جُنلس جُـشذ٤س كوذ جٗطِوص 21/11/2015أ٣نح ػ٠ِ ٣ذ هٞجش جالقطالٍ ك٢ 

ئرجػس "جُظحٛش٣س" ٝ"جُلؿش" ٝ"جُغالّ" ٝؿ٤شٛح.
48
   

ٝك٢ هطحع ؿضز كوذ جٗطِوص ئرجػس "فٞش جألهق٠" ٝ"جُوذط" ٝ"جألعشٟ" ٝ"جُؾؼد" 

س" ٝ"جُرشجم" ٝ"ؽرحخ كِغط٤ٖ" ٝؿ٤شٛح.ٝ"ٝهٖ" ٝ"جإل٣ٔحٕ" ٝ"جُٔ٘ح
49
 

ٖٝٓ ٓكطحش جُطِلضز ٝجُلنحت٤حش ئ٠ُ ؾحٗد كنحت٤س "كِغط٤ٖ" كوذ جٗطِوص كنحت٤س 

"جُوذط" ٝ"جألهق٠" ٝ"كِغط٤ٖ ج٤ُّٞ" ٝ"جٌُطحخ" ٝ"جُؼٞدز" ٝ"ٓؼح" ٝ"ٛ٘ح جُوذط" 

ٝ"جُخ٤َِ" ٝؿ٤شٛح.
50

 

جُٔإعغحش جُٞه٤٘س جُؼحِٓس ك٢ ًٔح ٝضْ ك٢ ذذج٣س ػٜذ جُغِطس جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س ٗوَ 

جُؾطحش ئ٠ُ جألسجم٢ جُلِغط٤٘٤س ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح جُٔإعغحش رجش جُؼالهس ذحُؼَٔ جإلػال٢ٓ ًًٞحُس 

جألٗرحء جُلِغط٤٘٤س "ٝكح" ٤ٛٝثس جالعطؼالٓحش جُلِغط٤٘٤س ٝؿ٤شٛح، ٝضْ ئٗؾحء ٝصجسز جإلػالّ 

ٝضأع٤ظ ٗوحذس خحفس ذحُقكل٤٤ٖ جُلِغط٤٤٘٤ٖ.
51
 

أػٞجّ  زح ك٢ ٛزج جُؼٜذ خحفس ك٢ جُؼؾشجُلِغط٢٘٤ ٝجُقكحكس أ٣نً ٝهذ ؽٜذ جإلػالّ 

ػ٠ِ ٓٞجهغ  ئػال٤ٓسً  جألخ٤شز، ٝٓٞجًرس ُِططٞس ٝجُطوذّ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ، هلشزً 

جإلٗطشٗص جُٔخطِلس، ًٝزُي ٓٞجهغ جُطٞجفَ جالؾطٔحػ٢ ًٔٞهغ "ك٤غرٞى" ٝٓٞهغ "ض٣ٞطش"، كٖٔ 

 –جٗطِن ئ٠ُ ػحُْ جإلٗطشٗص ٓٞهغ "ًٝحُس جُقكحكس جُلِغط٤٘٤س  جُٔٞجهغ جإلػال٤ٓس جُلِغط٤٘٤س

فلح" ٝ"جُٔشًض جُلِغط٢٘٤ ُإلػالّ" ٝ"عٔح جإلخرحس٣س" ٝ"جُشأ١ إٔٝ ال٣ٖ" ٝ"جُشعحُس ٗص" 

ح ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔٞجهغ ٝجُط٢ ضؼٞد ًزُي ُِقكق جُلِغط٤٘٤س ٝجُط٢ أفركص ضشكغ أػذجدٛح ٤ٓٞ٣ً 

 ِغط٤ٖ" ك٢ ؿضز.ػ٠ِ جُٔٞهغ جُخحؿ ذٜح ًٔح فك٤لس "ك

ُْٝ ٣وق جإلػال٢ٓ جُلِغط٢٘٤ ك٢ ػٜذ جُغِطس جُٞه٤٘س جُلِغط٤٘٤س ػ٘ذ قذ ٝعحتَ جإلػالّ 

جُٔخطِلس جُط٢ ػٔذ ػ٠ِ ئٗؾحتٜح، ذَ ػَٔ ػ٠ِ ضط٣ٞش جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؿحٍ جإلػال٢ٓ ٖٓ خالٍ 

ضأع٤ظ ٓشجًض جُطذس٣د جُٔطخققس، ًٔشًض "جُؾ٤ٜذ كنَ ؽ٘حػس" ٝ"جُذٝقس ُِطذس٣د" 

ذٟ ٤ٓذ٣ح" ٝ"جألًحد٤ٔ٣س جُذ٤ُٝس ُِذسجعحش جُٔطخققس" ٝجٌُػ٤ش ٖٓ جُٔشجًض ك٢ جُنلس ٝ"ف

 جُـشذ٤س ٝهطحع ؿضز.

                                                           
48
 .-مراسلة إذاعة صوت األقصى فً الضفة الغربٌة  –فٌحاء شلش  
49
 .88(، ص8118، )غزة: 8المكتب اإلعالمً الحكومً، الدلٌل اإلعالمً الفلسطٌنً، ط 
50
 31المرجع السابق، ص 
51
 .73حسن أبو حشٌش، مرجع سابق، ص 
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ٝذٜزج ٣ٌٕٞ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ هذ ٝجًد قحُس جُططٞس جُغش٣غ جُط٢ ٝفَ ئ٤ُٜح جُؼحُْ ك٢ 

جألذ٢؛ ظَ جُطوذّ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ٝجُلنحت٢ ًزُي، سؿْ ًَ جُٔؼ٤وحش جُط٢ ضؼ٤ؾٜح كِغط٤ٖ ٝؽؼرٜح 

 ذغرد جعطٔشجس جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ٝقحُس جالٗوغحّ جُلِغط٢٘٤.
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 املبحث انثاني

 
 
 واإلعالو اندويل ة اإلعالوياهي

 

 :ووظبئفه وأهذافه اإلػالو رؼرَف: انًطهت األول

ٝقذ٣ػٜح، ٣ٌٝٔ٘٘ح جُوٍٞ ذأٗٚ  ٓح ٖٓ ؽي إٔ جإلػالّ ٛٞ ٝؾٚ ٖٓ أٝؾٚ جُكنحسز هذ٣ٜٔح 

ًحٗص جهطقحد٣س أٝ أٓؼرش ػٖ جُطٞؾٚ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ٝجُلٌش١ ٝجُظشٝف جُؼحٓس عٞجء 

 جؾطٔحػ٤س ئ٠ُ ؿ٤ش رُي، ك٢ٜ ذٌَ جألقٞجٍ ضؼٌظ جُٞجهغ ئٕ ضكِص ذحُٔقذجه٤س جُٔطِٞذس.

خذٓٚ ٝرُي ًٔح أٗٚ ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ذإٔ جإلػالّ ٓٞؾٞد ٓ٘ز جُوذّ ٝأٗٚ ٓح ٖٓ أٓس  ُْ ضغط

 ُِطٞجفَ ذ٤ٖ جألهشجف. ست٤غس   أل٤ٔٛطٚ جُرحُـس ًأدجز  

كٌحٕ جالٛطٔحّ ٖٓ جألْٓ ذؾٌَ ػحّ ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ؾٜحش ضشػ٠ ٛزج جُذٝس جُٜحّ ك٢ ػ٤ِٔس 

جُطٞجفَ ٝٗؾش جألكٌحس ٝجُطش٣ٝؽ ئ٤ُٜح قغد ٓح ٣كون أٛذجكٜح ذشؤ٣س ٓؼ٤٘س ٌَُ أٓس  ٖٓ جألْٓ 

 ػ٠ِ قغد أٝمحػٜح ٝع٤حعحضٜح.

، ٌُ٘٘ح ع٘طؼشف ٛ٘ح ػ٠ِ ضؼش٣لٜح جُقؼد ٖٓ أفرف ذذسؾس   ٜحُٓذُٞ جضغغ ًِٔس الّجإلػٝ

ضؼش٣ق جإلػالّ ك٢ جُِـس ٝجالفطالـ، ٝأٛذجف جإلػالّ ٝٝعحتِٚ ٝأٗٞجػٚ جُط٢ ع٘طؼشف ػ٤ِٜح 

 .أًػش ك٢ جُؿضء جُػح٢ٗ ٖٓ ٛزج جُٔركع

 رؼرَف اإلػالو فٍ انهغخ والططالح:أولً: 

 :اإلػالو نغخً يؼًُ  . أ

جُطر٤ِؾ ٝجإلذالؽ أ١ جإل٣قحٍ، ٣وحٍ: ذِـص جُوّٞ ذالؿحً أ١ أٝفِطْٜ جُؾ٢ء ٛٞ 

جُٔطِٞخ، ٝجُرالؽ ٓح ذِـي أ١ ٝفِي، ٝك٢ جُكذ٣ع: "ذِـٞج ػ٢٘ ُٝٞ آ٣س"، أ١ 

حً: "ك٤ِرِؾ جُؾحٛذ جُـحتد"، أ١ ك٤ِؼِْ جُؾحٛذ أٝفِٞٛح ؿ٤شًْ ٝأػِٔٞج ج٥خش٣ٖ، ٝأ٣نً 

ِشِٙ ، ٝرُي ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ: جُـحتد، ٣ٝوحٍ: أٓش هللا ذِؾ أ١ ذحُؾ ْٓ َ ذَحُُِؾ أَ َّٕ هللاَّ أ١ ٗحكز  ئِ

٣رِؾ أ٣ٖ أس٣ذ ذٚ.
52
 

 

                                                           
52
 م(، مادة "علم".1988، )بٌروت: دار لسان العرب 1ابن منظور، لسان العرب، ط 
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 :اإلػالو اططالًحبيفهىو  . ة

ضؼش٣لٜح،  جُقؼد ٖٓ أفرف ذذسؾس ٓذُُٜٞح جضغغ ًِٔس ًٝٔح أعِل٘ح جإلػالّ

 ٝذزُي ضؼذدش جُطؼش٣لحش قٍٞ ٛزج جُٔقطِف ٖٓ هرَ جُرحقػ٤ٖ ٝجإلػال٤٤ٖٓ، ٝٗزًش ٜٓ٘ح:

جُطؼش٣ق ذونح٣ح " :أٝسدٙ ٗٞس جُكن ئذشج٤ْٛ ك٢ ًطحذٚ إٔ جإلػالّ ٓؼ٘حٙٓح 

جُؼقش ٝٓؾٌالضٚ ٤ًٝل٤س ٓؼحُؿطٜح ك٢ مٞء جُ٘ظش٣حش ٝجُٔرحدب جُط٢ جػطٔذش ُذٟ ًَ 

ٗظحّ أٝ دُٝس، ٖٓ خالٍ ٝعحتَ جإلػالّ جُٔطحقس، ٝذحألعح٤ُد جُٔؾشٝػس ُذٟ ًَ ٗظحّ 

."ٝدُٝس
53
 

ضِي جُؼ٤ِٔس جإلػال٤ٓس جُط٢ " :جإلػالّ ذأُٗٚٝوذ ػشف جُذًطٞس ٓكٔذ جُٔٞع١ٞ 

ضرذأ ذٔؼشكس جُٔخرش جُقكل٢ ذٔؼِٞٓحش رجش أ٤ٔٛس، أ١ ٓؼِٞٓحش ؾذ٣شز ذحُ٘وَ ٝجُ٘ؾش، 

غْ ضطٞج٠ُ ٓشجقِٜح: ضؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ٓقحدسٛح، غْ ٗوِٜح، ٝجُطؼحه٢ ٓؼٜح 

ُٜح ػرش فك٤لس أٝ ًٝحُس أٝ ئرجػس أٝ ٓكطس ٝضكش٣شٛح، غْ ٗؾشٛح ٝئهالهٜح أٝ ئسعح

."ضِلضز ئ٠ُ هشف ٓؼ٢٘ ذٜح ٜٝٓطْ ذٞغحتوٜح
54
 

٣شٓض ذٚ ئ٠ُ جالضقحٍ " :ًٔح ٝرًش جألعطحر جُذًطٞس ػقحّ جُٔٞع٠ إٔ جإلػالّ

"جُؿٔح٤ٛش١
55

 :، ٝػ٤ِٚ ؾحء ضؼش٣ق جُذًطٞس قغ٢٘ ٗقش ُالضقحٍ جُؿٔح٤ٛش١ ذأٗٚ

إلسعحٍ سعحتَ ئ٠ُ ػذد ًر٤ش ٝؿ٤ش ٓكذد ٖٓ  ػ٤ِٔس جعطخذجّ ٝع٤ِس ئػالّ ؾٔح٤ٛش٣س"

."جُ٘حط ذـشك جإلػالّ أٝ جُطغ٤ِس أٝ جإله٘حع
56
 

ٛٞ " :ح ضؼش٣ق جُذًطٞس فحُف أذٞأفرغ ُالضقحٍ جُؿٔح٤ٛش١ ذأٗٚٝؾحء أ٣نً 

ػ٤ِٔس جالضقحٍ جُط٢ ضطْ ذحعطخذجّ ٝعحتَ جإلػالّ جُؿٔح٤ٛش٣س، ٣ٝط٤ٔض ك٢ هذسضٚ ػ٠ِ 

ٓطرح٣ٖ جالضؿحٛحش ٝجُٔغط٣ٞحش، ٝألكشجد ؿ٤ش  ضٞف٤َ جُشعحتَ ئ٠ُ ؾٜٔٞس ػش٣ل

ٓؼشٝك٤ٖ ُِوحتْ ذحالضقحٍ، ضقِْٜ جُشعحُس ك٢ جُِكظس ٗلغٜح ٝذغشػس ٓذٛؾس، ٓغ ٓوذسز 

ٖٓ جُغِٞى ؿ٤ش ٓٞؾٞدز أفال،  ٝأٗٔحه   ػ٠ِ خِن سأ١ ػحّ، ٝػ٠ِ ض٤ٔ٘س جضؿحٛحش  

."ٝجُٔوذسز ػ٠ِ ٗوَ جُٔؼحسف ٝجُٔؼِٞٓحش ٝجُطشك٤ٚ
57
 

ًَ ٗوَ " :جُذًطٞس ػرذ جُشصجم جُذ٢ٔ٤ُ جإلػالّ ػ٠ِ أٗٚٝهذ ػشف جألعطحر 

ُِٔؼِٞٓحش ٝجُٔؼحسف ٝجُػوحكحش جُلٌش٣س ٝجُغ٤ًِٞس، ذطش٣وس ٓؼ٤٘س، خالٍ أدٝجش ٝٝعحتَ 

جإلػالّ ٝجُ٘ؾش، جُظحٛشز ٝجُٔؼ٣ٞ٘س، رجش جُؾخق٤س جُكو٤و٤س أٝ جالػطرحس٣س، ذوقذ 

                                                           
53
 .14م(، ص1989، )المدٌنة المنورة: مكتبة اإلٌمان 1إبراهٌم، مدخل إلى اإلعالم والجهاد، ط نور الحق 
54
 .6م(، ص8118محمد الموسوي، نظرٌات االتصال واإلعالم الجماهٌري، )كوبنهاغن: األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك  
55
 .89م(، ص8119لجامعة ، )الشارقة: مكتبة ا6عصام الموسى، المدخل فً االتصال الجماهٌري، ط  
56
 .83م(، ص8111، )العٌن: مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع 1حسنً نصر، مقدمة فً االتصال الجماهٌري، ط 
57
 .15م(، ص1999، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع 1صالح أبو أصبع، االتصال الجماهٌري، ط 
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حٕ جُطؼر٤ش ُؼو٤ِس جُؿٔح٤ٛش أٝ حً أٝ ُْ ٣ؼرش، ٝعٞجء ًػرش ٓٞمٞػ٤ً  جُطأغ٤ش، عٞجءً 

."ُـشجتضٛح
58
  

جُؼ٤ِٔس جإلػال٤ٓس جُط٢ ضرذأ ذٔؼشكس " :ٝهحٍ جُذًطٞس ًحَٓ ٓشجد ػٖ جإلػالّ أٗٚ

جُٔخرش جُقكل٢ ذٔؼِٞٓحش رجش أ٤ٔٛس، أ١ ٓؼِٞٓحش ؾذ٣شز ذحُ٘ؾش ٝجُ٘وَ، غْ ضطٞج٠ُ 

ضكش٣شٛح، غْ ٓشجقِٜح: ضؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ٓقحدسٛح، غْ ٗوِٜح، ٝجُطؼحه٢ ٓؼٜح ٝ

ٗؾشٛح ٝئهالهٜح أٝ ئسعحُٜح ػرش فك٤لس أٝ ًٝحُس أٝ ئرجػس أٝ ٓكطس ضِلضز ئ٠ُ هشف 

."ٓؼ٢٘ ذٜح ٜٝٓطْ ذٞغحتوٜح
59
 

 ٝجألكٌحس ٝجألخرحس ُِكوحتن ٗؾش ٛٞ" :ٝػشف جُذًطٞس ئذشج٤ْٛ ئٓحّ جإلػالّ ذأٗٚ

."جُٔخطِلس جإلػالّ ذٞعحتَ ٝج٥سجء
60
 

ئقذٟ جُٞعحتَ أٝ جُٔ٘ظٔحش جُطؿحس٣ّس جُط٢ " :ٝؾحء ضؼش٣ق هٚ ٗؿْ ُإلػالّ ذأٗٚ

ضط٠ُٞ ٓغإ٤ُّٝس ٗؾش جألخرحس ٝئ٣قحٍ جُٔؼِٞٓحش ُألكشجد، ٝضٌٕٞ ػحدز ؿ٤ش سذك٤س، 

ٝضخطِق ك٢ ٤ٌِّٓطٜح كوذ ضٌٕٞ ػحٓس أٝ خحفس ٝسع٤ّٔس أٝ ؿ٤ش سع٤ّٔس، ًٝٔح ضوذّ ٛزٙ 

خرحس ٝؿ٤شٛح ٓح ٣ْٜ جُطو٤٘س ٓٞجم٤غ ٓخطِلس ُِؿٜٔٞس ًحُطشك٤ٚ ٝجُٔؼِٞٓحش ٝجُطغ٤ِس ٝجأل

٠ّٔ ٝعحتَ جُلشد، ٣ٌٕٝٞ ئ٣قحٍ ٛزٙ جُٔؼِٞٓحش ذٞجعطس ضو٤٘حش أٝ ٝع حتَ خحفس ذٜح ضغ

."ّجإلػال
61
 

ػ٤ِٔس " :ل٤حٕ جُلِغط٤٘٤حٕ خحُذ جُؼٔح٣شز ٝٗح٣ق جُٜؾِٕٔٞ ذأٗٚجُقكػشكٚ ٝهذ 

أًحٗٞج ٓغطٔؼ٤ٖ أٝ ٓؾحٛذ٣ٖ أٝ هشجء،  ٗؾش جُٔؼِٞٓحش، ٝئ٣قحُٜح ئ٠ُ جُؿٔح٤ٛش عٞجءً 

، ٣ٝوّٞ جإلػالّ ػ٠ِ جالضقحٍ جُز١ ٣كذظ ػرش ٝعحتَ ٤ًٝل٤حش ػذز، ٓػَ جألغ٤ش )جُخطرس

."جُطِلض٣ٕٞ، ٝجُقكحكس، ٝؿ٤شٛحٝ ٝجإلرجػس،
62
 

ذػْ جُطؼش٣لحش جُغحذوس ذحػطرحسٛح ٣ٝٓٔح ضوذّ ٖٓ ضؼش٣لحش ُإلػالّ كإ جُرحقع 

، ق٤ع هحّ ذٞمغ ضؼش٣ق جألعطحر ئذشج٤ْٛ ئٓحّ، ٤ٔ٣َٝ أًػش ئ٠ُ ٌِٓٔس ُرؼنٜح جُرؼل

 .ًِٔحش ٓ٘طوحز ك٢ جُطؼش٣ق ضؿؼِٚ هحذالً ألٕ ٣ٌٕٞ ؾحٓؼحً ٝٓحٗؼحً 

ُٜزج جُطؼش٣ق، ًٞٗٚ جػطٔذ ػ٠ِ ذ٤حٕ ٓح ٣٘ؾشٙ جإلػالّ  جُرحقع عرد ضشؾ٤فٝ

جُكو٤وس جُٔحدز ٢ٛٝ ك٢ (، جُكوحتن ٝجألخرحس ٝجألكٌحس ٝج٥سجء) جُٔؼحفش ُِ٘حط، ٢ٛٝ

 .جُشت٤غس ُإلػالّ
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 أهذاف اإلػالو ووظبئفه:ثبَُبً: 

 أهذاف اإلػالو: . أ

ًٔ  جُٔؿطٔغ ك٢ جإلػالّ دٝس أفرف  ؾ٤ٔغ خققص دسؾس ئ٠ُ ؾذجً، جٝخط٤شً  حٜٓ

 ٖٝٓ ،ٝخحسؾ٤س دجخ٤ِس أٛذجف ضكو٤ن ضط٠ُٞ ئػالّ ٝٝصجسجش ٝدٝجتش أهغحٓحً  جُكٌٞٓحش

 جالؾطٔحػ٤س أٝمحػٜح ٝضط٣ٞش غوحك٤حً، جُؿٔح٤ٛش ٓغطٟٞ سكغ جُذجخ٤ِس جألٛذجف ضِي

 ٗظش ٝٝؾٜحش جُؾؼٞخ ذكنحسز جُؼحُْ ضؼش٣ق، ٖٝٓ جألٛذجف جُخحسؾ٤س ٝجالهطقحد٣س

 .جُذ٤ُٝس جُٔغحتَ ك٢ جُكٌٞٓحش

ًٔح ٝإٔ ُإلػالّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألٛذجف جُؼحٓس ٣ٌٖٔ رًش ذؼنٜح ػ٠ِ جُ٘كٞ 

جُطح٢ُ:
63
 

جُؿٜٔٞس ٝئػالْٜٓ ػٔح ٣ذٝس قُْٜٞ ٖٓ ٗوَ جُٔؼِٞٓحش ٝجألكٌحس ئ٠ُ . 1

 أقذجظ.

 جإلغحسز ٝجُطش٣ٝف ػٖ ٗلٞط أكشجد جُٔؿطٔغ ٝضغ٤ِطْٜ.. 2

ضذس٣د ٝضط٣ٞش أكشجد جُٔؿطٔغ ػٖ هش٣ن ضض٣ٝذْٛ ذحُٔؼِٞٓحش ٝجُٜٔحسجش . 3

 جُط٢ ضإِْٜٛ ُِو٤حّ ذٞظ٤لس ٓؼ٤٘س، ٝضط٣ٞش ئٌٓحٗحضْٜ جُؼ٤ِٔس ٝجُؼ٤ِٔس.

 ٥خش٣ٖ.ئقذجظ ضكٞالش ك٢ ٝؾٜحش ٗظش ج .4

 جُذػح٣س ٝجإلػالٕ ٝجُطغ٣ٞن. .5

 وظبئف اإلػالو: . ة

 :٠ُئ ٝض٘وغْ ضط٘ٞع ق٤ع ققشٛح ٣ٌٖٔ ال ٝٓط٘ٞػس ػذ٣ذز ٝظحتق ُإلػالّ

 ٝجُونح٣ح جألقذجظ ذ٘وَ جإلػالّ ٝعحتَ ه٤حّ ضؼ٢٘ :اإلخجبرَخ انىظُفخ .1

 قحؾس ُطِر٤س ٝرُي جُٔؿطٔغ، ػ٠ِ ٝجٗؼٌحعحضٜح ضطٞسجضٜح ٝٓطحذؼس جُٜٔٔس،

 جُؿحس٣س جُكٞجدظ ٝٓؼشكس ذٚ، جُٔك٤طس جُر٤ثس ُٔؼشكس جُطر٤ؼ٤س جإلٗغحٕ

.قُٞٚ ٖٓ
64
 

 ذؾٌَ ٣ٔحسط جُٔؿطٔغ طٞؾ٤ٚك :والرجبهبد انًىالف وركىٍَ انزىجُه .2

ئ٠ُ ؾحٗد  جإلػالّ ٝعحتَ هش٣ن ػٖ ،عٞجء ػ٠ِ ٓرحؽش ٝؿ٤ش ٓرحؽش

 ٓالتٔس جإلػال٤ٓس جُٔحدز ًحٗص ًِٔحٝ ،جألعشز ٝجُٔذسعس ٝؿ٤شٛح

.ك٢ جُٔؿطٔغ ضأغ٤شٛح جصدجد ٝٓكطٟٞ، ُـسً  ُِؿٜٔٞس
65
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 ٝعحتَ ذٞجعطس جُلشد غوحكس ص٣حدزٖٓ خالٍ  :وانًؼهىيبد انثمبفخ زَبدح .3

ػٖ هش٣ن ذع جُرشجٓؽ جُػوحك٤س جُٔٞؾٜس جإلرجػ٤س ٝجُطِلض٤ٗٞ٣س  جإلػالّ

أٝ ٖٓ خالٍ ضوذ٣ٜٔح ػرش ٝعحتَ جإلػالّ جُٔوشٝءز ًحُقكق ٝجُٔؿالش 

 كوو. جُطؼ٤ٔ٤ِس جألًحد٤ٔ٣س ٝجُٞعحتَ ذحُطشم ٤ُٝظ ،ذأٗٞجػٜح

 جالؾطٔحػ٢ جالضقحٍ ٣ٝؼشف :انجُُُخ وانؼاللبد الجزًبػٍ الرظبل .4

 جالقطٌحى ٛزج ذؼل، ٓغ ذؼنْٜ جألكشجد ذ٤ٖ جُٔطرحدٍ ذحالقطٌحى ػحدز

 جُط٢ جإلػالّ ٝعحتَ هش٣ن ػٖ ٣طْ جالؾطٔحػ٢ جُطؼحسف ٖٓ ٗٞع ٛٞ

 ه٤حّ ٛٞٝ غحٕ أٓش ٝض٤ٔ٘طٜح، ٝٛ٘حى جالؾطٔحػ٤س جُقالش ضؼ٤ٔن ضط٠ُٞ

 جُرحسص٣ٖ جألؽخحؿ ذرؼل جُ٘حط ذطؼش٣ق ضوش٣رح ًِٜح جإلػالّ ٝعحتَ

 أٝ جُلٖ أٝ جُغ٤حعس ٓؿحٍ ك٢ عٞجء جُؾٜشز هش٣ن ك٢ ْٛ جُز٣ٖ أٝ

.جألدخ أٝ جُٔؿطٔغ
66

 

 َٓء ذٜٔٔس جإلػالّ ٝعحتَ ضوّٞق٤ع  :ورطهُزه انجًهىر ػٍ انزرفُه .5

 جُٔغ٤ِس جألذٞجخ ٝٓشكٚ؛ ٓػَ ٓغَ ٛٞ ذٔح جُؿٜٔٞس ػ٘ذ جُلشجؽ أٝهحش

 ُشجقس مشٝس٣س٢ٛٝ جُطِلض٣ٕٞ،  ك٢ ج٤ٌُٓٞذ٣س جُرشجٓؽ أٝ جُقكق ك٢

 ضشك٤ٚ ٝأذٞجخ ذشجٓؽ ٝٛ٘حى ،ٗكٞ جُٞع٤ِس جإلػال٤ٓس ُٝؿزذٚ جُؿٜٔٞس

 ذؼل ٝدػْ جُٔٞجهق ذؼل ئ٠ُ جُذػٞز هش٣وٜح ػٖ ٣ٌٖٔ سٓٞؾٜ

.ضـ٤٤شٛح ٝقط٠ ضك٣ٞشٛح أٝ جالضؿحٛحش
67

 

 جُغِغ ػٖ جإلػالٕ ذٞظ٤لس جإلػالّ ٝعحتَ ضوّٞ :وانذػبَخ اإلػالٌ .6

 جُؼَٔ قوٍٞ ك٢ ْٜٓ ذذٝس ضوّٞ ًٔح جُٔٞجه٤ٖ٘، ضْٜ جُط٢ جُؿذ٣ذز

 ٝؾٞد أٝ ؽحؿشز ٝظحتق ٝؾٞد ػٖ جإلػالٕ ضط٠ُٞ ػ٘ذٓح ٝجُطؿحسز

 ٓ٘حهقس ئؾشجء ػٖ جإلػالٕ ضط٠ُٞ ػ٘ذٓح أٝ ُِؼَٔ، ٓغطؼذ٣ٖ ٓٞظل٤ٖ

.جُخ…جُط٘ل٤ز ٓٞمغ جُطضجّ ٝمغ أٝ
68

 

 أَىاع اإلػالو:: انًطهت انثبٍَ

ذؼذ جُٔطحُؼس ك٢ أذكحظ ٝدسجعحش عحذوس، ًٝزُي جُركع ٖٓ خالٍ جُؾرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س، ُْ  

٣طٞفَ جُرحقع ُٞمغ ضقٞس ٝجمف ألٗٞجع جإلػالّ، كوحّ ذحُطٞجفَ ٓغ ست٤ظ هغْ جُقكحكس 

ٝجإلػالّ ك٢ جُؿحٓؼس جإلعال٤ٓس ك٢ ؿضز جُذًطٞس هِؼص ػرذ جُك٤ٔذ ػ٤غ٠ ُٔؼشكس أٗٞجع جإلػالّ 
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، كر٤ٖ ُِرحقع إٔ ٓٞمٞع دسجعطٚ ٝضكص أ١ ٗٞع  ٣ٌٖٔ ضق٤٘ل٢ُٝٚ جإلػالّ جُذّ ٠ ٤ُقَ ذزُي ئُ

٣ٌٖٔ ضوغ٤ٜٔح ُ٘طحهحش ٓطؼذدز، ٣ٌٖٔ ئؾٔحُٜح ٝ ٜٓ٘ح، جُـشك قغد ضخطِق حً أٗٞجػ ُإلػالّ

 ذح٥ض٢:

كارج ٗظشٗح ُإلػالّ ٖٓ خالٍ ج٤ٌُِٔس ٗالقع إٔ ٛ٘حى  أَىاع اإلػالو حطت َطبق انًهكُخ: .1

ٝجإلػالّ جُطؿحس١، ٝجإلػالّ جُكضذ٢، جإلػالّ جُك٢ٌٓٞ، ٝجإلػالّ ؽرٚ جُك٢ٌٓٞ، 

 ٝجإلػالّ جُخ٤ش١.

كارج ٗظشٗح ُإلػالّ ٖٓ خالٍ جُطخقـ ٗؿذ أَىاع اإلػالو حطت َطبق انزخظض:  .2

طقحد١، ٝجإلػالّ جُط١ٞٔ٘، ٝجإلػالّ جإلػالّ جُش٣حم٢، ٝجإلػالّ جُل٢٘، ٝجإلػالّ جاله

جُذ٢٘٣، ٝجإلػالّ جُػوحك٢، ٝجإلػالّ جُطؼ٢ٔ٤ِ، ٝجإلػالّ جُطر٢، ٝئػالّ جُٔشأز، ٝئػالّ 

 جألعشز، ٝئػالّ جُطلَ، ٌٝٛزج.

كارج ٗظشٗح ئ٠ُ جإلػالّ ٖٓ ق٤ع جُٔ٘طوس  أَىاع اإلػالو حطت انُطبق انجغرافٍ: .3

٢ُٝ ٝجُز١ ٢، ٝجإلػالّ جإله٢ٔ٤ِ، ٝجإلػالّ جُذّ جُؿـشجك٤س ٗالقع إٔ ٛ٘حى جإلػالّ جُٔكِ

 .ع٘طؼشف ػ٤ِٚ أًػش

 : اإلػالو انّذونٍ:انًطهت انثبنث

 ونٍ:يفهىو اإلػالو انذّ أولً: 

 :كإجدز جُرٌش١ ذأٗٚ زجُذًطٞس ػشكطٚجُخحفس ذحإلػالّ جُذ٢ُٝ ق٤ع ُوذ ضؼذدش جُٔلح٤ْٛ 

ٝجُؿٔح٤ٛش جُٔإغشز أٝ جُٔطقِس ذق٘غ ٝع٤ِس ضغطخذٜٓح جُذُٝس ُالضقحٍ ذحُٔإعغحش ٝجُؿٔحػحش "

جُوشجس ٝٛٞ جُٔؼرش ػٖ ٝؾٜس ٗظش جُذُٝس ئصجء جُٔغحتَ جُٔخطِلس جُغ٤حع٤س ٝؿ٤ش جُغ٤حع٤س كٜٞ 

جُؿغش جُز١ ضؼرش ذٚ جُذُٝس جُكذٝد ٢ٌُ ضقَ ئ٠ُ جُذٍٝ ٝجُؾؼٞخ جُقذ٣وس ٝؿ٤ش جُقذ٣وس ذٜذف 

جُطوحسخ ٝجُطلحْٛ ُٝزُي كٜٞ ٣شضرو ضٞم٤ف جُغ٤حعحش ٝجألكٌحس ٝجُشؤٟ، ٝٓكحُٝس جُطٞجفَ أٝ 

."ذحُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ُِذُٝس ذإٔ ٣ؼرش ػٜ٘ح ٝال ٣شعٜٔح
69
 

ضض٣ٝذ جُؿٔح٤ٛش ك٢ جُذٍٝ جألخشٟ " :ذأٗٚجُذًطٞس أقٔذ ذذس جإلػالّ جُذ٢ُٝ  ػشفًٔح ٝ

ه٘حػٜح ذؼذجُس هنح٣ح ئذحُٔؼِٞٓحش جُقك٤كس ٝجألخرحس جُقحدهس ذوقذ جُطأغ٤ش ػ٠ِ ضِي جُؿٔح٤ٛش ٝ

."ٓٞجهق ضِي جُذُٝسضطر٠٘ ؾٔح٤ٛش ضِي جُذٍٝ جألخشٟ  جُذُٝس، ٝذحُطح٢ُ
70
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ٛٞ رُي " :ػرذ جُشصجم جُذ٢ٔ٤ُ ذأٗٚجُذًطٞس ٖٝٓ ضؼش٣لحش جإلػالّ جُذ٢ُٝ أ٣نح ٓح رًشٙ 

جإلػالّ جُٔٞؾٚ جُز١ ٣خطشم جُكذٝد جُذ٤ُٝس ُِذٍٝ ٤ُقَ ئ٠ُ جُؿٜٔٞس جُخحسؾ٢ ك٢ ٓ٘طوس 

أٓش٣ٖ؛ أُٜٝٔح ضؼش٣ق ؽؼٞخ جُؼحُْ ذحُٞجهغ جُػوحك٢ ٝجُلٌش١ ؾـشجك٤س ٓغطٜذكس ُطكو٤ن أقذ 

ٝجُكنحس١ ُِذُٝس ٝضلغ٤ش ٝؾٜحش ٗظشٛح جُغ٤حع٤س ذحُ٘غرس ُِٔؾٌالش ٝجُونح٣ح جُذ٤ُٝس ٝجإله٤ٔ٤ِس 

ٝجُٔك٤ِس ٝٓغحٗذز ع٤حعطٜح جُخحسؾ٤س، ٝغح٤ٜٗٔح ضوذ٣ْ خذٓس ئخرحس٣س ٝغوحك٤س ؿ٤ش دػحت٤س ضغؼ٠ 

٢ أٝ جإله٢ٔ٤ِ ذحألخرحس ٝجُٔؼِٞٓحش جُقحدهس جُٔطؼِوس ذحُونح٣ح جُط٢ ضؾـَ ُطض٣ٝذ جُشأ١ جُؼحّ جُذُٝ

."كٌشٙ ٝضػ٤ش جٛطٔحٓٚ
71
 

جإلػالّ جُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ ضوذ٣ْ " :ًٔح ٝػشف جُذًطٞس أقٔذ هحٛش جإلػالّ جُذ٢ُٝ ذأٗٚ

جُٔقذسز ُٚ، ٝضوذ٣ْ جألخرحس أكنَ فٞسز ٖٓ فٞس جُػوحكس جُو٤ٓٞس ٝجألخرحس جُو٤ٓٞس ُِذُٝس 

ح٤ُٔس ضوذ٣ٔح ئ٣ؿحذ٤ح، ٝضلغ٤ش ٝؾٜس ٗظش جُذُٝس جُٔقذسز ُٚ ك٢ جُٔغحتَ جُذ٤ُٝس جُٜحٓس ٝضؼض٣ض جُؼ

."جُطلحْٛ جُذ٢ُٝ
72
 

ػالّ جُز١ ضٔحسعٚ جإل" :ٝهذ ُخـ جُذًطٞس أ٤ٖٓ ٝجك٢ ضؼش٣لٚ ُإلػالّ جُذ٢ُٝ ذوُٞٚ أٗٚ

أٛذجف ٓؼ٤٘س، ٝٛٞ ػالّ ٝجالضقحٍ جُذ٢ُٝ ُط٘ل٤ز ع٤حعحش ٓؼ٤٘ٚ ٝضكو٤ن جُذُٝس ػرش ٝعحتَ جإل

."ػرحسز ػٖ ٗوَ جُٔؼِٞٓحش جُؼ٤ِٔس ٝجُكوحتن ٝجألخرحس ؿ٤ش جُِٔٞٗس
73
 

 ضطر٘حٛح جُط٢ جُخحسؾ٤س جُغ٤حعحش ذطر٤ؼس ٝٝغ٤ن ٓرحؽش ذؾٌَ ٓشضروٝجإلػالّ جُذ٢ُٝ 

 جُغ٤حعس ألكن ٣طغغ ٓح مٞء ػ٠ِ ٝٓٔحسعطٚ ٝأذؼحدٙ ٝغوِٚ قؿٔٚ ٣ٝأخز ٣طؾٌَ ٝٛٞ جُذٍٝ،

 جُخحسؾ٤س جُغ٤حعس ض٘ل٤ز ٝعحتَ أقذ ٛٞ جُذ٢ُٝ جإلػالّ ك٤ٜح ٣ٌٕٞ ع٤ِٔس ٝسؤ٣س ٜٗؽ ٖٓ جُخحسؾ٤س

ًٔ  جدٝسً  ضِؼد ق٣ٞ٤س أخشٟ ٝعحتَ ػذز ذ٤ٖ ٖٓ  جُٔؿطٔغ دجخَ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ذ٘حء ك٢ حٜٓ

.جُذ٢ُٝ
74
 

ٖٝٓ خالٍ جُطّؼش٣لحش جُّغحذوس ُإلػالّ جُّذ٢ُٝ؛ كوذ سأٟ جُرحقع أّٜٗح ًِّٜح ضؼط٢ ًَ ٖٓ 

ٓطخقـ ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جإلػالّ ضؼش٣لحً ٝجمكح ٝؽحٓالً ُؿ٤ٔغ ؾٞجٗرٚ ًِٜٝح ضقَ ُٜذف ٛٞ 

 ٝجقذ أال ٝٛٞ عؼ٢ جُذٍٝ ُطكو٤ن أٛذجكٜح جُخحسؾ٤ّس ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُؼح٢ُٔ.
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 ونٍ:يهبو اإلػالو انذّ ثبَُبً: 

٢ٛٝ: ،جُذُٝس ٓقحُف ضخذّ جُط٢ جُٜٔحّ ٖٓ جػذدً  ٣إد١ ٢ُٝجُذّ ئٕ جإلػالّ 
75
 

ٝرُي  سجم٤ٜحأ خحسؼ ٣ؿحذ٤سئ فٞسز ُِذُٝس ضكون جُط٢ ٝجألكٌحس ُٔؼِٞٓحشج ٗؾش .1

 .ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جإله٢ٔ٤ِ ٝجُذ٢ُٝ

 جُذ٤ُٝس ٝجُٔؾٌالش جُونح٣ح ئصجء ٓٞجهلٜح ٝضلغ٤ش جُذُٝس ع٤حعس ػٖ جُطؼر٤ش .2

 .ٝأ٤ٔٛطٜح جُٔٞجهق ٛزٙ ذغالٓس جإله٘حع ػ٠ِ ٝجُؼَٔ

 .أسجم٤ٜح خحسؼ ُِذُٝس جُٔنحدز ُِذػح٣س جُطقذ١ .3

 جُٔغطٟٞ ػ٠ِ جالضقحٍ ػ٤ِٔس كإ ٝجُٔإعغحش ٝجُؿٔحػحش ُِٔ٘ظٔحش ذحُ٘غرس .4

 ئ٠ُ ضغؼ٠ جُط٢ ٝجألؿشجك ضإد٣ٜح جُط٢ جألٗؾطس هر٤ؼس ذحخطالف ضخطِق جُذ٢ُٝ

 .٣ٝكووٜح جألؿشجك ٛزٙ ٣خذّ ٓح ًَ ٗؾش ػ٠ِ جالضقح٤ُس جُؿٜٞد ٝض٘قد ضكو٤وٜح

 ونٍ:أهذاف اإلػالو انذّ ثبنثبً: 

ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س، كاٗٚ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ جُٞعحتَ ٣ؼَٔ  ئرج ًحٕ جإلػالّ

ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجف ٛزٙ جُغ٤حعس، ٝضطٔػَ ٛزٙ جألٛذجف ك٢ ضكو٤ن جُٔقِكس جُٞه٤٘س ُِذُٝس ك٢ 

جُٔوحّ جألٍٝ ٝضخطِق هٞز ٛزٙ جألٛذجف ذحخطالف ٝصٕ جُذُٝس ٝدٝسٛح ك٢ جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ، ٣ٌٝٔ٘٘ح 

٢ِ٣: ضِخ٤ـ ٛزٙ جألٛذجف ك٤ٔح
76

 

 ضكو٤ن جُٔقِكس جُٞه٤٘س جُؼ٤ِح ُِذُٝس. .1

 ه٤حدز جُؿٜٞد ُٔٞجؾٜس جألصٓحش جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س. .2

 ٗؾش غوحكس جُطلحْٛ ٝجُطؼحٕٝ ٝجُطآخ٢ جُذ٢ُٝ قٍٞ جُونح٣ح جُذ٤ُٝس. .3

 ضؼرثس جٌُشج٤ٛس مذ جُؼذٝ. .4

 جُكلحظ ػ٠ِ فذجهس جُقذ٣ن ٝضؼحٕٝ جُٔكح٣ذ٣ٖ. .5

 ضكط٤ْ جُشٝـ جُٔؼ٣ٞ٘س ُِؼذٝ. .6

 أٛذجف جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٖٓ خالٍ ضر٢٘ ٗؾحهٜح ك٢ جُٔكحكَ جُذ٤ُٝس. ضكو٤ن .7
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 وظبئف اإلػالو انذونٍ:راثؼبً: 

٣ٌٖٝٔ ئ٣ؿحص ٝظحتق جإلػالّ جُذ٢ُٝ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:
77
 

 خذٓس جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ُِذُٝس. .1

 خذٓس جالعطشجض٤ؿ٤س جُؼغٌش٣س ٖٓ خالٍ ئمؼحف جُشٝـ جُٔؼ٣ٞ٘س ُِؼذٝ. .2

 جالهطقحد٣س ُِذُٝس.خذٓس جألٛذجف  .3

خذٓس جُ٘ظحّ جالؾطٔحػ٢ ٝجُػوحك٢ ٖٓ خالٍ جُطؼحٕٝ ٝئقذجظ جالقطٌحى جُكنحس١  .4

 ذ٤ٖ جُذٍٝ.

 جُطك٤ض مذ جُؼذٝ. .5

 جالضقحٍ ذحُؿٔحػحش جُٔإغشز. .6

 جالضقحٍ ذحُؿٔح٤ٛش ذؾٌَ ػحّ. .7

 جعطوطحخ جُ٘خد جُٔػولس. .8

جألؽٌحٍ  ٝظحتق عٔؼ٤س ذقش٣س ٖٓ خالٍ جُذسجٓح ٝجألكالّ ٝجُغ٤٘ٔح ٝؿ٤شٙ ٖٓ .9

 جإلػال٤ٓس.

 وضبئم اإلػالو انذونٍ:خبيطبً: 

ُوذ ظٜشش ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع جٌُػ٤ش ٖٓ ٝعحتَ جإلػالّ جُذ٤ُٝس جُٔخطِلس ٝجُط٢ ؾؼِص 

ٖٓ جُؼحُْ هش٣س فـ٤شز، ق٤ع أفرف ذٔوذٝس جإلٗغحٕ جُطؼشف ػ٠ِ أقذظ جألخرحس ك٢ جُغحقس 

ٝهٞػٚ، ٝضطِخـ ٛزٙ جُٞعحتَ ذٔح ٢ِ٣:ج ال ٣طؼذٟ جُذهحتن ٖٓ ُكظس جُذ٤ُٝس ٝذٞهص هق٤ش ؾذً 
78

 

ًٝحُس أٗرحء ٣ٞٗح٣طذ ذشط ٝذشصٛح ًٝحُس س٣ٝطشص، أًٝحالش جألٗرحء جُؼح٤ُٔس ٝ .1

 ذشط. ٤طذ٤جٗطشٗحؽ٤ٞٗحٍ، ًٝٝحُس جألٗرحء جُلشٗغ٤س، ٝأعٞؽ

ٍٝ ، ٝصجُقكق ٝجُٔؿالش جُذ٤ُٝس ٝأذشصٛح ٣ٞ٤ٗٞسى ضح٣ٔض، ٝجُٞجؽ٘طٖ ذٞع .2

ًغرشط س جإلجُطح٣ْ ٤ٗٞص٣ٝي جألٓش٤ٌ٣س، ٝٓؿِ س، ٝٓؿِسٓش٤ٌ٣جألعطش٣ص ؾٞسٗحٍ 

 جُلشٗغ٤س.

 .ٓػَ ئرجػس ٓٞٗص ًحسُٞ ٝئرجػس د٣ٝطؾٚ ك٤ِٚ جألُٔح٤ٗس رجػحش جُذ٤ُٝسجإل .3

 ٓش٤ٌ٣س، ٝجُؿض٣شز.جأل  Foxٓش٤ٌ٣س، ٝجأل CNNذشصٛح أجُو٘ٞجش جُلنحت٤س ٝ .4
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ٝخحفس ٓٞجهغ جُطٞجفَ جالؾطٔحػ٢ ك٤ٚ ٓػَ ٓٞهغ "جُل٤ظ ذٞى" ٝٓٞهغ  ٗطشٗصجإل .5

 "ض٣ٞطش".

ضْ سذو ٝعحتَ جإلػالّ ٓغ جُٞعحتَ جإلٌُطش٤ٗٝس جُكذ٣ػس ٝخِن ٗظحّ ٝٗؾ٤ش ٛ٘ح ئ٠ُ أٗٚ 

جضقح٢ُ ٓر٢٘ ػ٠ِ ضشجذو ٛزٙ جُٞعحتَ، جألٓش جُز١ أهِن غٞسز ئػال٤ٓس ٝٓؼِٞٓحض٤س أذشصش 

٠ ئٌٓح٤ٗحش ضٞجفَ ػح٤ُس جُٔغطٟٞ ٓغ جُؿٜٔٞس، ٝعشػس ؿ٤ش ٓغرٞهس ئٌٓح٤ٗحش ٛحتِس جعط٘ذش ئُ

هٔش  600ك٢ ئ٣قحٍ جُشعحتَ جإلػال٤ٓس ٝجُٔؼِٞٓحض٤س ئ٠ُ أ١ ٌٓحٕ ك٢ جُؼحُْ، ق٤ع ٣ذٝس 

.جُغ٘ٞجش جُوحدٓسهٔش خالٍ  2000ف٘حػ٢ قٍٞ جألسك، ٣وذس ُٜح إٔ ضضدجد ئ٠ُ 
79
 

 ه:ئخفبل أو انذونٍ اإلػالو َجبح ػًهُخ فٍ رزحكى انزٍ انؼىايمضبدضبً: 

ُوذ ضؼذدش جُؼٞجَٓ جُط٢ ضطكٌْ ك٢ ػ٤ِٔس ٗؿحـ جإلػالّ جُذ٢ُٝ أٝ ئخلحهٚ، ق٤ع ٣ٌٔ٘٘ح 

ئؾٔحُٜح ذٔح ٣أض٢:
80

 

 ٢.جُذُٝ ُإلػالّ ٝجُٔ٘ظْ جُؼ٢ِٔ جُطخط٤و مشٝسز .1

 .جُذذِٞٓحع٢ ٝجُؼَٔ جُذ٢ُٝ جإلػالّ ذ٤ٖ جُٔكٌْ جُشذو مشٝسز .2

 ُـس ػٖ ٣رطؼذ أٝ ٣طكشس ٝإٔ جُٔقحُف ُـس ٖٓ جُذ٢ُٝ جإلػالّ ٣٘رغ إٔ مشٝسز .3

 جُٔ٘لؼس ػالهس خِن ئ٠ُ ٣غؼ٠ جُذ٢ُٝ جإلػالّ إٔ ذحػطرحس ٝجالٗلؼحالش جُؼٞجهق

 ف.ذحُٔقحُ جالسضرحه أدٝجش ٝجفط٘حع

 ٝٓؿٔٞػس جُذ٢ُٝ جإلػالّ ذ٤ٖ جُٔطٌحَٓ ٝجُط٘غ٤ن ٝجالسضرحه جالٗذٓحؼ مشٝسز .4

 ح:أٜٛٔ ٖٝٓ ُٚ ٝٓغحٗذز خِل٤س أخشٟ أدٝجش
 .الثقافي التبادؿ وعممية الثقافية السياسةأ. 

 .الحضاري االنفتاح وعممية السياحية السياسةب. 

 ة.الفني المعونات وتقديـ االقتصادية المعونات ياسةس. ج

ًٔح ٝإٔ ٝعحتَ جإلػالّ جُذ٤ُٝس ضطرغ ُغ٤حعحش ئػال٤ٓس، كحُغ٤حعس جإلػال٤ٓس ٢ٛ ضش٤ًد  

ٓؼوذ ٖٓ جألكٌحس ٝجُطٞؾٜحش ٝجُٔؾحس٣غ ٝجُرشجٓؽ ٝجُخطو، جُط٢ ضٞمغ ك٢ ًَ ٓؿحٍ ٖٓ 

جُٔؿحالش جأل٤٘ٓس، ك٢ مٞء جُلِغلس ٝجالعطشجض٤ؿ٤س جإلػال٤ٓط٤ٖ، ٖٝٓ أؾَ ضكو٤ن جألٛذجف 

ؿحالش، ق٤ع ضؼطرش جُغ٤حعس جإلػال٤ٓس جألعحط جُز١ ضوّٞ ػ٤ِٚ جُٔٔحسعس جُٔكذدز ك٢ ًَ جُٔ
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جإلػال٤ٓس، ٝجألدجز جُط٢ ضؿؼَ ٓؿَٔ جُ٘ؾحهحش جإلػال٤ٓس ضوغ ػ٠ِ ٓكٞس ٝجقذ ٖٓ أؾَ ئٗؿحص 

جألٛذجف جُٔٞمٞػس ك٢ ٓخطِق جُٔؿحالش جأل٤٘ٓس.
81
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38 
 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاني
ة
 
وني

 
 اجلرائى اند

 

 جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝسٓح٤ٛس  جُٔركع جألٍٝ: -

 جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝس أسًحٕجُٔركع جُػح٢ٗ:  -
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 :رًهُذ  

ذؼذ جُكشخ  جُكذ٣ع ٓرحؽشزً  جُّذ٢ُٝ٘ظ٤ْ ُْ ضغططغ ػقرس جألْٓ، جُط٢ قحُٝص ضأه٤ش جُطّ 

َ جُخط٤ش ُؿشجتْ جُكشخ ٝجُؿشجتْ مذ جإلٗغح٤ٗس، ٓٔح ػؿّ  جُّذ٢ُّٝ س جأل٠ُٝ، ٓ٘غ جالٗطؾحس جُؼح٤ُّٔ 

َ   غح٤ٗس   س  ػح٤ُّٔ  ذو٤حّ قشخ   ّ   ؾ٢ِّ  عحٛٔص ذؾٌ ، ٝمؼٚ جُكِلحء ؾذ٣ذ   د٢ُٝ   هح٢ٗٞٗ   ك٢ جُطأع٤ظ ُ٘ظح

 ح ػ٠ِ ؾشجتْ جُكشخ ٝجُؿشجتْ مذّ ح ٜٝٗحت٤ً س، ذـ٤س جُونحء ضذس٣ؿ٤ً س ٝجُلحؽ٤ّ حص٣ّ جُٔ٘طقشٕٝ ػ٠ِ جُّ٘ 

.ح ذلؼح٤ُس  ٝهنحت٤ً  حٝ ػ٠ِ جألهَ جُطو٤َِ ٜٓ٘ح ٝٓكحفشضٜح هح٤ًٗٞٗ س، أجإلٗغح٤ّٗ 
82
 

س، كوذ ال ضوطقش كوو ػ٠ِ ؾشجتْ جُكشخ ٝجُؿشجتْ مذ جإلٗغح٤ّٗ  جُّذ٤ُٝسٝسؿْ إٔ جُؿش٣ٔس 

 ٌّ َّ  ك٢ح، جُٔكٞس جألعحط ٖٓ جٗؾـحالش هحدز جُؼحُْ قح٤ًُ  جُؿشجتْقذ١ ُٜزٙ َ جُطّ ؽ  ضشعحٗس   ظ

ِْ قٔح٣س قوٞم جإلٗغحٕ ك٢ جُغّ  ، جُط٢ ضكحٍٝ ؾحٛذزً سجُّذ٤ُّٝ حش ٝجُٔؼحٛذجش ٖٓ جالضلحه٤ّ  هح٤ٗٞٗس  

ٝجُكشخ.
83
 

ُٝزُي ع٘طؼشف ٖٓ خالٍ ٛزج جُلقَ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس ٖٓ خالٍ ضوغ٤ٔٚ ئ٠ُ 

 ٓركػ٤ٖ:

٤٤ٔض ػٖ ذحه٢ ؼش٣ق، ٝجُطّ ، ػ٠ِ ؿشجس جُطّ جُّذ٤ُٝسأعحع٤حش جُؿش٣ٔس ٣ط٘حٍٝ  جُٔركع جألٍٝ

 ٞس.جألٗٞجع ٝجُقّ ئ٠ُ س، ئمحكس ٣ّ جُؿشجتْ جُؼحد

 جُّشًٖشػ٢ ٝجُؾّ  حُّشًٖج ذ، ذذءً جُّذ٤ُٝسٓخطِق أسًحٕ جُؿش٣ٔس ٣ط٘حٍٝ جُػحٗـ٢  ٔركعجُ

 جُّشًٖئ٠ُ  س، ئمحكسً ٓغ أسًحٕ جُؿشجتْ جألخشٟ جُؼحد٣ّ  جُّذ٤ُٝسز٣ٖ ضؾطشى ك٤ٜٔح جُؿش٣ٔس ١، جُّ جُٔحدّ 

 ضٛح ػٖ ضِي جُؿشجتْ.، جُز١ ٤ٔ٣ّ جُّذ٢ُٝ
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 األول بحثامل

ة
 
ونيةاجلرمية  ياهي

 
 اند

 

 :خانّذونُّ رؼرَف انجرًَخ  :لانًطهت األوّ 

ُوذ أغحس ٓٞمٞع ضؼش٣ق جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس ٗوحًؽح ٝجعًؼح ٝؾذاًل ًر٤ًشج ذ٤ٖ جُلوٜحء، ُْٝ 

جُطّؼذد ئ٠ُ ئ٣نحـ ٝضر٤حٕ  ٟ ٛزج جُؿذٍ ٝرجى٣وطقش جألٓش ػ٠ِ رُي ذَ ضؼّذدش جُطؼش٣لحش، ٝهذ أدّ 

ٓؼحُْ جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس ٝضكذ٣ذ ػ٘حفشٛح ٝأسًحٜٗح.
84
 

ّٕ  ش"٤العؾ"جُلو٤ٚ  رٛدق٤ع  جُلؼَ جُز١ ٣شضٌد ضطٔػَ ك٢  جُّذ٤ُٝسٔس جُؿش٣" :ئ٠ُ أ

ذوٞجػذ جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُٝ ُإلمشجس ذحُٔقحُف جُط٢ ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ ٓغ جالػطشجف ُٚ هحًٗٞٗح  ئخالاًل 

."ٝجعطكوحم كحػِٚ جُؼوحخذقلس جُؿش٣ٔس 
85
 

ًَ عِٞى ٓكظٞس ٣وغ ضكص " :ٜحأّٗ  جُّذ٤ُٝسِؿش٣ـٔس ُ "ذ٤اّل"جُلوـ٤ٚ ًٔح ٝؾحء ك٢ ضؼش٣ق 

."جُّذ٤ُٝسز١ ٣طرن ٣ٝ٘لز ذحعْ جُٔؿٔٞػس هحتِس جُؿضجء جُؿ٘حت٢ جُّ 
86
 

رُي جُغِٞى جُنحس ذأًػش ٖٓ دُٝس، " :ٝهذ ػشف جُلو٤ٚ "عحُذجٗح" جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝس ذأّٜٗح

."ًؿش٣ٔس ضض٤٣ق جُؼِٔس جُط٢ هذ ٣ذذّش ُٜح ك٢ دُٝس  ٝض٘لز ك٢ دُٝس  أخشٟ، ٝضٞصع ك٢ دُٝس  غحُػس  
87
 

ضِي جألكؼحٍ جُط٢ ئرج " :ٝرٛد جُلو٤ٚ "عر٤شذُٞٞط" ك٢ ضؼش٣لٚ ًزُي ُِؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس ذأّٜٗح

ٔغث٤ُّٞس جُّذُٝس أٝ عٔكص ذٜح ضؼطرش ٓخحُلحش  ؾغ٤ٔس  ُِوحٕٗٞ جُّذ٢ُٝ ٝضغطٞؾد جُجسضٌرطٜح 

."جُّذ٤ُٝس
88
 

 :ذأّٜٗح جُّذ٤ُٝسؿش٣ٔس جُكطٞـ جُؾحر٢ُ ػّشف جُّذًطٞس ٝٗوالً ػٖ جُذًطٞس ٓكٔذ سٝجٕ كوذ 

" َّ ، جُّذ٢ُٝظحّ د ػ٘ٚ جإلخالٍ ذحُّ٘ ، ٣طشضّ ئؾشج٤ٓس   ذاسجدز   ػٖ كشد   فحدس   ئؾشج٢ٓ   ئٗغح٢ٗ   عِٞى   ً
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ػٖ هش٣ن جُؿضجء  جُّذ٢ُٝذكٔح٣س جُوحٕٗٞ  ٓح ضٌٕٞ ٓؾُٔٞسً  ح، ؿحُرً ٓؼ٤٘س   د٤ُٝس   ٝجُٔغحط ذٔقِكس  

."جُؿ٘حت٢
89
 

عِٞى ذؾش١ّ " :ٝهذ رٛد جُذًطٞس ٓكٔذ ػرذ جُـ٢٘ ك٢ ضؼش٣لٚ ُِؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس ػ٠ِ أّٜٗح

ئسجد١ّ ؿ٤ش ٓؾشٝع  ٣قذس ػٖ كشد ذحعْ جُّذُٝس أٝ ذشمحء أٝ ذطؾؿ٤غ  ٜٓ٘ح ٣ٝ٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓغحًط 

."جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢ ػٖ هش٣ن جُؿضجء جُؿ٘حت٢ذٔقِكس  د٤ُّٝس  ضٌٕٞ ٓكاًل ُكٔح٣س 
90
 

ًٔح ٝضّٞفَ جُّذًطٞس ػرذ جُوحدس ؾشجدز ئ٠ُ ضؼش٣ق جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝس ذأّٜٗح عِٞى ئٗغح٢ّٗ 

٣شضٌد ئخالاًل ذوٞجػذ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُّذ٢ُٝ ٣طشضد ػ٤ِٚ جُٔغحط ذٔقِكس د٤ُّٝس ٣ك٤ٜٔح ٣ٝٞهغ 

رٚ جُؿضجء جُٔ٘حعد.جُونحء جُؿ٘حت٢ جُّذ٢ُٝ ػ٠ِ ٓشضٌ
91
 

 :انجرًَخ انّذونُخأَىاع  :انًطهت انثبٍَ

 ض٘وغْ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ئ٠ُ أسذؼس أهغحّ ضٔػِص ك٢ ج٥ض٢:

ٌّ اإلثبدح انجًبػُخ )جرائى أولً:   (:ئثبدح انجُص انجشر

ح٤ٗس ضِو٢ س جُػّ ٤ّ ُْٔ ضٌٖ ؾش٣ٔس جإلذحدز جُؿٔحػ٤س ضكظ٠ ذحالٛطٔحّ قط٠ أخزش جُكشخ جُؼحُ

ػ٠ِ مشٝسز ٓؼحهرس  جُّذ٢ُٝ، كأؾٔغ ػذد ًر٤ش ٖٓ جُٔؿطٔغ سجُّذ٤ُّٝ حقس ذظالٍ ٓآع٤ٜح ػ٠ِ جُغّ 

ٛٞ جُٔكح٢ٓ  ٝفحقد ضغ٤ٔس ٛزٙ جُؿش٣ٔس ذؿش٣ٔس ئذحدز جُؿ٘ظ جُرؾش١ّ  ،ٓشضٌر٢ ٛزٙ جُؿشجتْ

، سؿْ إٔ أفَ ٛزج جُٔقطِف "سجكح٤٣َ ٤ٌ٤ُٖٔ"٤ٖ ز١ أذ٤ذش ػحتِطٚ ػ٠ِ ٣ذ جُ٘حص٣ّ جُرُٞ٘ذ١ ٝجُّ 

ػ٠ِ ٓشقِط٤ٖ "٤ٌ٤ُٖٔ"٣ٞٗح٢ٗ، ٝض٘لز ٛزٙ جُؿش٣ٔس قغد 
92

 : 

  .س جُٔنطٜذز٢ ُِؿٔحػجأل٠ُٝ: ضٜذ٣ْ جإلهحس جُٞه٘

ّ  جُػّ   ْ ٛزٙ جُٔأعحز.ز١ ٣٘ظّ ٣لشمٚ جُّ  ح٤ٗس: جعطرذجٍ جإلهحس جُٞه٢٘ جُْٜٔ ذ٘ظح

ٓظحٛش ٢ٛ ك٢ ق٤ٖ ضظٜش ٛزٙ جُؿش٣ٔس ًٔح ٣شٟ جُلو٤ٚ "كحذش" ك٢ غالغس
93
: 

جإلذحدز جُؿغذ٣س: ٢ٛٝ جالػطذجء ػ٠ِ جُكوٞم جُِق٤وس ذؾخـ جإلٗغحٕ، ًحُك٤حز ٝجُغالٓس  - أ

 س.جُؿغذ٣ّ 
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ٔٞ جُرؾش١ ًاؾٜحك جُ٘غحء س: ض٘قد ػ٠ِ هطغ ٓقحدس جُك٤حز ٝجُّ٘ جإلذحدز جُر٤ُٞٞؾ٤ّ  - خ

 ؾحٍ. ٝضؼو٤ْ جُشّ 

س جُٔطٔػِس ذطكش٣ْ ٝجُؼوحتذ٣ّ ٤ًِٞس ل٤ٌش٣س جُغّ ضوغ ػ٠ِ جُٔ٘ظٞٓس جُطّ  ٙجإلذحدز جُػوحك٤س: ٝٛز - ش

 س. ٤٘٣ّ جُِـس جُٞه٤٘س ٝجالػطذجء ػ٠ِ جُطوح٤ُذ جُذّ 

  :خُّ َاإلَطب ضذّ  ىانجرائثبَُبً: 

حذوس ح جُغّ ك٤ال٤ُٞؿغ سجُّذ٤ُّٝ س ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤ّ  ظحّ جألعحع٢ّ ز جُخحٓغس ٖٓ جُّ٘ ص جُٔحدّ ُوذ ٗقّ 

 ّٕ ٌّ جألكؼحٍ جُّ  ػ٠ِ أ ، "ٗٞسٓرٞسؽ"ح جُٔزًٞسز ذالتكس ٗلغٜح ضوش٣رً س ٢ٛ جإلٗغح٤ّٗ  َ ؾشجتْ مذّ ط٢ ضؾ

ٌّ ، جُِّ ٓغ ئمحكس ؾش٢ٓ جالؿطقحخ ٝجُرـحء جُؿرش١ّ  حٕ جُرٞع٘س.ز٣ٖ ػح٠ٗ ٜٓ٘ٔح ع
94
 

ظحّ حذؼس ٖٓ جُّ٘ ز جُغّ ، ٝهذ أؽحسش جُٔحدّ 1994ُشٝجٗذج ػحّ  سجُّذ٤ُّٝ جُٔكٌٔس  ٚضٝٗلظ جُكحٍ أهشّ 

دٛح ط٢ قذّ س، ئر ٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ جألكؼحٍ جُّ جإلٗغح٤ّٗ  مذّ  ئ٠ُ جُؿشجتْ سجُّذ٤ُّٝ س جألعحع٢ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤ّ 

، س ئ٠ُ أكؼحٍ جُوطَ أٝ جإلذحدز أٝ جالعطشهحم أٝ جإلذؼحد ٖٓ ؾٜس  جإلٗغح٤ّٗ  ـ ًؿشجتْ مذّ جُّ٘ 

.أخشٟ س ٖٓ ؾٜس  س أٝ د٤٘٣ّ س أٝ ػ٘قش٣ّ ػ٠ِ أعرحخ ع٤حع٤ّ  ٝجالمطٜحد جُٔر٢ّ٘ 
95
 

ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس ػ٠ِ إٔ أ١ كؼَ ٖٓ ٝض٘ـ جُٔحدز جُغحذؼس ٖٓ جُ٘ظحّ جألعحع٢ 

جألكؼحٍ جُطح٤ُس "ؾش٣ٔس مذ جإلٗغح٤ٗس" ٓط٠ جسضٌد ك٢ ئهحس ٛؿّٞ ٝجعغ جُ٘طحم أٝ ٜٓ٘ؿ٢ ٓٞؾٚ 

:مذ أ٣س ٓؿٔٞػس ٖٓ جُغٌحٕ جُٔذ٤٤ٖٗ، ٝػٖ ػِْ ذحُٜؿّٞ
96

 

 .جُوطَ جُؼٔذ -أ 

 .جإلذحدز -خ 

 .جالعطشهحم -ؼ 

 .ئذؼحد جُغٌحٕ أٝ جُ٘وَ جُوغش١ ُْٜ -د 

 .جُكشٓحٕ جُؾذ٣ذ ػ٠ِ أ١ ٗكٞ ذٔح ٣خحُق جُوٞجػذ جألعحع٤س ُِوحٕٗٞ جُذ٢ُٝجُغؿٖ أٝ  -ٙ 

 .جُطؼز٣د -ٝ 

، أٝ جُكَٔ جُوغش١، أٝ جُطؼو٤ْ أٝ جالعطؼرحد جُؿ٘غ٢ أٝ جإلًشجٙ ػ٠ِ جُرـحء جالؿطقحخ -ص 

جُوغش١ أٝ أ١ ؽٌَ آخش ٖٓ أؽٌحٍ جُؼ٘ق جُؿ٘غ٢ ػ٠ِ ٓػَ ٛزٙ جُذسؾس ٖٓ 

 .جُخطٞسز
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جمطٜحد أ٣س ؾٔحػس ٓكذدز أٝ ٓؿٔٞع ٓكذد ٖٓ جُغٌحٕ ألعرحخ ع٤حع٤س أٝ ػشه٤س أٝ  -ـ 

ْ ه٤ٓٞس أٝ ئغ٤٘س أٝ غوحك٤س أٝ د٤٘٣س، أٝ ٓطؼِوس ذ٘ٞع جُؿ٘ظ أٝ ألعرحخ أخشٟ ٖٓ جُٔغِ

ػح٤ُٔح ذإٔ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ال ٣ؿ٤ضٛح، ٝرُي ك٤ٔح ٣طقَ ذأ١ كؼَ ٓؾحس ئ٤ُٚ ك٢ ٛزٙ 

 .جُلوشز أٝ أ٣س ؾش٣ٔس ضذخَ ك٢ جخطقحؿ جُٔكٌٔس

 .جإلخلحء جُوغش١ ُألؽخحؿ -ه 

 .ؾش٣ٔس جُلقَ جُؼ٘قش١ -١ 

جألكؼحٍ جُالئٗغح٤ٗس جألخشٟ رجش جُطحذغ جُٔٔحغَ جُط٢ ضطغرد ػٔذجً ك٢ ٓؼحٗحز ؽذ٣ذز أٝ  -ى 

 .خط٤ش ٣ِكن ذحُؿغْ أٝ ذحُقكس جُؼو٤ِس أٝ جُرذ٤ٗس ك٢ أرٟ

 :جرائى انحرةثبنثبً: 

ْ ك٢ أٝجخش جُوشٕٝ جُٞعط٠ ٝأٝجتَ ػقش جُٜ٘نس، كحٗطرٚ ئ٠ُ ؾشجت جُّذ٢ُٝضشػشع جُؼشف 

ز٣ٖ دػٞج ئ٠ُ ض٘ظ٤ْ ش٣ٖ جُّ ٌّ ل جُٔلخ ك٢ ذؼل فٞسٛح ٖٓ خالٍ جُلوٚ جٌُ٘غ٢، ٝأػٔحٍ ذؼشجُك

ّٓ ع٤حعس جُٔطكحسذ٤ٖ مٖٔ  ّٔ ٓرحدب ػح ٜح مشٝسز جُٔكحكظس ػ٠ِ ق٤حز جألذش٣حء ٝأٓٞجُْٜ، س، أٛ

، ٝجالذطؼحد ػٖ جألػٔحٍ جُط٢ ضٔظ ق٤حز جألهلحٍ ٝجُ٘غحء، قغ٘سً  ٝٝؾٞخ ٓؼحِٓس جألعشز ٓؼحِٓسً 

ٝجُؼؿضز ٝسؾحٍ ج٤ٌُ٘غس.
97
 

، عشػحٕ ٓح ٝٓٞجغ٤ن د٤ُٝسً  ضٌػلص ٛزٙ جُؿٜٞد ك٢ جُؼقٞس جُكذ٣ػس، كأغٔشش ٓؼحٛذجش  ٝهذ 

ج ػ٠ِ عِٞى جُؿ٤ٞػ ٝٝجؾرحضٜح، ؼص ئ٠ُ ض٘ظ٤ْ ػحدجش جُكشٝخ ٝهٞج٤ٜٗ٘ح، ئر كشمص ه٤ٞدً ع

.شخٝأٗٞجع جألعِكس جُط٢ ال ٣ؿٞص جعطؼٔحُٜح ك٢ جُك
98
 

، 1919حش جُط٢ ضؾٌِص ع٘س س جأل٠ُٝ، جؾطٔؼص ُؿ٘س جُٔغإ٤ُّٝ ػود جٗطٜحء جُكشخ جُؼح٤ُّٔ ٝ

ٖٓ ؾشجتْ جُكشخ، ًٝزج ُؿ٘س أػٔحٍ جُكشخ  ؾش٣ٔسً  32ٖ ضغ٤ٔس ج ٣طنّٔ ٓص ضوش٣شً ٝجُط٢ هذّ 

ؽؼٞخ  ُطكذ٣ذ ؾشجتْ جُكشخ جُط٢ جهطشكٜح جألُٔحٕ ٝقِلحؤْٛ ذكنّ  1943جٌُٔٞٗس ك٢ ُ٘ذٕ ػحّ 

ٞٛح.جُٔ٘حهن ٝجُذٍٝ جُط٢ جقطِّ 
99
 

حٍ، ٖٝٓ أْٛ جألػٔحٍ جُط٢ أٗؿضضٜح كذز ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ذذٝس كؼّ عحٛٔص جألْٓ جُٔطّ ٝهذ 

٤ٖ ٝجُٔطؼِوس ذكٔح٣س جُٔذ٤ّٗ  12/08/1949كذز ك٢ حدسز ػٖ جألْٓ جُٔطّ جُقّ ش ؾ٤٘ق جألسذؼس حجضلحه٤

حٕ ُٜح، ك٤ّ ٤ٖ ٖٓ جُؿشق٠ ٝجُٔشم٠ ٝأعشٟ جُكشخ، ًٝزُي جُِٔكوحٕ جإلمحٝجُؼغٌش٣ّ 
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 ذٜذف ضكذ٣ع ٝئضٔحّ ٛزٙ جالضلحه٤حش، ٝجُط٢ ذذٝسٛح ضؼذّ  1977كذز ػحّ ٝجُقحدسجٕ ػٖ جألْٓ جُٔطّ 

.1929ؾ٤٘ق ُغ٘س  ؼذ٣ال الضلحه٤حشضكذ٣ػح ٝ ض
100
 

 ّٞ ّٕ جُّذ٢ُٝس جُونحء جُؿ٘حت٢ أٓح ػ٠ِ ٓغطٟٞ ضط دضٜح ٓرحدب ؾشجتْ جُكشخ قذّ  ، كـا

ٜح جٗطٜحًحش هٞج٤ٖٗ أٝ أػشجف جُكشخ، ًحالؿط٤حٍ ٝعٞء جُٔؼحِٓس، ٝضشق٤َ ذأّٗ  "ٗٞسٓرٞسؽ"

أٝ هطَ ِس أعشٟ جُكشخ أٝ سجًر٢ جُركش، ٤ٖٓ ك٢ جألسجم٢ جُٔكطِس، ٝئعحءز ٓؼحٌحٕ جُٔذ٤ّٗ جُغّ 

شٝسز سٙ جُنّ ز١ ال ضرشّ خش٣د جُّ ذ٤ٓش جُـحؽْ ُِٔذٕ جُلو٤شز ٝجُوشٟ، أٝ جُطّ ٛحتٖ أٝ جُطّ جُشّ 

س.جُؼغٌش٣ّ 
101
 

َّ  جُّذ٤ُٝسظحّ جألعحع٢ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س ض٤ٔض جُّ٘ ٝهذ  ٖٓ جُٔكٌٔس  ذطكذ٣ذٙ ُؿشجتْ جُكشخ ٌُ

٘طٚ ُٔكٌٔس جأل٠ُٝ ػ٠ِ ٓح ضنّٔ حذوس ٝسٝجٗذج، كل٤ٔح جهطقشش جح جُغّ ك٤ُ٤ٞؿغال جُّذ٤ُٝسس جُؿ٘حت٤ّ 

 ّٕ  ٘ص ٓخحُلسً جُٔكٌٔس جُػح٤ٗس ضنّٔ  جضلحه٤حش ؾ٤٘ق، ٓغ جعطرؼحد ٓح أمحكٚ جُرشٝضًٍٞٞ جألٍٝ، كا

ح٢ٗ.جُرشٝضًٍٞٞ جُػّ  ك٢س حش ؾ٤٘ق ٝجُ٘قٞؿ جألعحع٤ّ لحه٤ّ جضّ  ك٢ح٤ٗس جُٔؾطشًس ُِٔحدز جُػّ 
102
 

ػذز ش٣لٜح ُؿشجتْ جُكشخ ػ٠ِ ّ ك٢ ضؼ1998ٝهذ ٗقص جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ ٤ٓػحم سٝٓح ػحّ 

، ٜٓ٘ح ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال جُكقشفٞس  
103
: 

ٓػَ: ّ، 1949آخ/أؿغطظ  12"جالٗطٜحًحش جُؿغ٤ٔس الضلحه٤حش ؾ٤٘ق جُٔإسخس خ  ٜحأّٗ   .1

ضؼٔذ ئقذجظ ٓؼحٗحز ؽذ٣ذز أٝ ئُكحم أرٟ  –جُطؼز٣د أٝ جُٔؼحِٓس جُالٗغحت٤س  –)جُوطَ جُؼٔذ 

 –ئُكحم ضذ٤ٓس ٝجعغ جُ٘طحم ذحُٔٔطٌِحش ٝجالعط٤الء ػ٤ِٜح  –خط٤ش ذحُؿغْ أٝ ذحُقكس 

 ."(.... جُخ

أّٜٗح "جالٗطٜحًحش جُخط٤شز جألخشٟ ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألػشجف جُغحس٣س ػ٠ِ جُٔ٘حصػحش جُذ٤ُٝس   .2

جُٔغِكس، ك٢ جُ٘طحم جُػحذص ُِوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ٓػَ: )ضؼٔذ ضٞؾ٤ٚ ٛؿٔحش مذ جُغٌحٕ 

ضؼٔذ ضٞؾ٤ٚ مذ ٓٞجهغ  –ز ك٢ جألػٔحٍ جُكشذ٤س جُٔذ٤٤ٖٗ ذقلطْٜ ال ٣ؾحسًٕٞ ٓرحؽش

ضؼٔذ ؽٖ ٛؿٔحش مذ ٓٞظل٤ٖ ٓغطخذ٤ٖٓ أٝ ٓ٘ؾآش أٝ ٓٞجد أٝ ٝقذجش أٝ  –ٓذ٤ٗس 

 .... جُخ(". -ٓشًرحش ٓغطخذٓس ك٢ ٜٓٔس ٖٓ ٜٓحّ جُٔغحػذز جإلٗغح٤ٗس أٝ قلع جُغالّ 
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ّٔ  أؽٌحٍز ٣ٌٖٔ إٔ ضأخز ؾشجتْ جُكشخ ػذّ ٝ  ٜح:خط٤شز، أٛ

 :، وهٍوضبئم لزبل يحظىرحاضزؼًبل  -1

جُ٘حذحُْ "ح ك٢ ضطٔػَ أعحعً ٝجُط٢  شز ٝجُكحسهس ٝجُٔغٔٞٓس:جألعِكس جُٔطلؿّ  -أ 

عحٕ "ذٔ٘حعرس ئػالٕ  1868ر ضْ قظشٛٔح ألٍٝ ٓشز ع٘س ئ ،"ٝجُلٞعلٞس

، 1907ٝ 1899حش الٛح١ ع٘س ذ ٛزج جُطؿش٣ْ ذٔٞؾد جضلحه٤ّ ، ٤ُطأذّ "ذطشعرٞسؽ

ِٚ ٖٓ ْ أٝ جألعِكس جُٔغٔٞٓس، ُٔح ضٔػّ جعطخذجّ جُغّ حش ٓص ٛزٙ جالضلحه٤ّ ئر قشّ 

.ٝخ٤حٗس   ؿذس  
104

 

ّْ ٝهذ  س:جألعِكس ج٤ٌُٔح٣ّٝ  -خ  س، ٤ًٔح٣ّٝ  ٖٓ ٓٞجدّ  ٓق٘ٞػس   ٜح أعِكس  قظشٛح ألّٗ  ض

١ ئ٠ُ ؽَِ ، ًحُـحصجش جُخحٗوس جُط٢ ضإدّ ٝعحٓسً  ُٜٝح خقحتـ ضؿؼـِٜح هحضِسً 

١ ٤ٖ كوو، ذَ ٣إدّ جألػقحخ، ٝال ٣وطقش مشس ٛزٙ جألعِكس ػ٠ِ جُٔطوحضِ

جعطؼٔحُٜح ئ٠ُ ضؿحٝص ٓوطن٤حش جُكشخ، ٓٔح ٣طؼحسك ٓغ أذغو هٞجػذ 

س.جإلٗغح٤ّٗ 
105

 

ط٢ س ضِي جُّ ٣وقذ ذأعح٤ُد جُكشخ جُؿشغ٤ّٓٞ ٝ :أٝ جُر٤ُٞٞؾ٢ّ  الـ جُؿشغ٢ّٓٞ جُغّ  -ؼ 

، ذـشك ح ٓؼ٤٘سً ٖ أٓشجمً ضطنّٔ  ٌشٝذحش  ٣٤ِؿأ ك٤ٜح جُٔطكحسذٕٞ ئ٠ُ هزف ٓ

س رحش، ٝجُـشك ٖٓ جعطخذجّ جألعِكس جُر٤ُٞٞؾ٤ّ جُّ٘  هطَ جإلٗغحٕ أٝ جُك٤ٞجٕ أٝ

ّٝ ؿحٙ ٗكٞ ئذحدز ػ٘قش جُؾّ ك٢ جُكشخ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ جضّ  ، ٝٛٞ ؼد ك٢ دُٝس جُؼذ

ػ٠ِ إٔ جعطخذجّ ٛزٙ جألعِكس ٣طْ  ٣ؿحٝص ٓوطن٤حش جُكشخ ذٌػ٤ش، ػالٝزً  أٓش  

ذحإلٗغحٕ ئ٠ُ جُوشٕٝ جُٞعط٠، ًٔح ٣طقحدّ  ضشضذّ  ٝٛٔؿ٤س   ٝخ٤حٗس   ػٖ ؿذس  

.٤ح ٓغ كِغلس ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُٝ جإلٗغح٢ّٗ عطخذجّ ٛزٙ جألعِكس ًِّ ج
106

 

حًس ١ٝٞ ٖٓ أخطش جألعِكس جُلطّ الـ جُّ٘ ٣ؼطرش جُغّ  س١ٝٞ:١ أٝ جُزّ الـ جُّ٘ جُغّ  -د 

ػٞز ئ٠ُ جُط٢ ػشكٜح جإلٗغحٕ قط٠ ج٥ٕ، ُٝزُي عحسع جُٔؿطٔغ جُّذ٢ُٝ ئ٠ُ جُذّ 

جٗطؾحسٛح، ٓغ  غ٤ِٔس كوو، ٝٓ٘جُغّ س٣س ك٢ جألؿشجك حهس جُزّ ض٘ظ٤ْ جعطؼٔحٍ جُطّ 

رُي ذؼذ إٔ رجهص ، ٝهذ قذظ ٤طشز ػ٤ِٜحٗرز جعطخذجٜٓح ك٢ جُكشٝخ، أٝ جُغّ 

الـ قط٠ ٝٛٞ ك٢ أذغو فٞسز، ذؼذ إٔ هحٓص جُرؾش٣س ٓشجسز جعطؼٔحٍ ٛزج جُغّ 
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 "٤ٛشٝؽ٤ٔح ٝٗحؿحصج٢ً"س ذنشخ ٓذ٣٘ط٢ كذز جألٓش٤ٌ٣ّ جُٞال٣حش جُٔطّ 

.1945ط٤ٖ ػحّ ج٤ُحذح٤ّٗ 
107
 

 :انؼذواٌ خجرًَثؼبً: را

٤ُٝس قٍٞ ٓح ٣ٔػَ ؾش٣ٔس جُؼذٝجٕ، ٝجُط٢ س جُذّ ٍٝ جألػنحء ك٢ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤ّ جضلوص جُذّ 

ع٘ٞجش. 10ٍٝ ألًػش ٖٓ قٍٞ ضؼش٣لٜح ذ٤ٖ جُذّ  ًحٗص ٓػحس خالف  
108
 

ظ ُِٔكٌٔس، ُطؼش٣ق ؾش٣ٔس ٍٝ جألػنحء ػ٠ِ ضؼذ٣َ ٤ٓػحم سٝٓح، جُٔإعّ جضلوص جُذّ هذ ٝ

ـ  خط٤و ٝجإلػذجد ٝجُرذء أٝ جُطّ جُطّ " :ٜحجُؼذٝجٕ ػ٠ِ أّٗ  ٌّ  ك٢ ٝمغ   ٘ل٤ز ٖٓ ؽخ ٤طشز ٘ٚ ٖٓ جُغّ ٣ٔ

َ  ٤حع٢ أٝ جُؼغٌش١ ُِذّ أٝ ضٞؾ٤ٚ جإلؾشجء جُغّ  ز١ ذطر٤ؼطٚ ٝقؿٔٚ ٝخطٞسضٚ ٝجُّ  ػذٝج٢ٗ   ُٝس، ُلؼ

."٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكذز ٣ٔػَ جٗطٜحًحً 
109
 

ّٕ "سٝٓحٓشجؾؼس ٤ٓػحم "ٝذٔٞؾد جُوشجس جُٔؼطٔذ ك٢ ٜٗح٣س ٓإضٔش  ققحس جُٔٞجٗة أٝ  ، كا

 أخشٟ ذحإلمحكس ئ٠ُ ؿضٝ أٝ جػطذجء هٞجش دُٝس   كس ُذُٝس  ٖٓ هرَ جُوٞجش جُٔغِّ  عٞجقَ دُٝس  

ٕ   ألسجم٢ دُٝس   ذٔٞؾد ج٤ُٔػحم. أخشٟ ؾ٤ٔؼٜح ضؼطرش أػٔحٍ ػذٝج
110
 

ّٕ ٝجكوص جُذّ هذ ٝ س جُ٘ظش ك٢ ؾش٣ٔس جُؼذٝجٕ، ٌُٖٝ كوو ك٢ ضِي ُِٔكٌٔس فالق٤ّ  ٍٝ ػ٠ِ أ

  ّ ٍ.ػ٠ِ ج٤ُٔػحم جُٔؼذّ  دُٝس   30ٖٓ ٓقحدهس  جُٔشضٌرس ذؼذ ػح
111
 

ز أخشٟ ُٔشجؾؼس ٍٝ ٓشّ ، ػ٘ذٓح ضِطو٢ جُذّ 2017ّػحّ جألٍٝ ٖٓ ٣٘ح٣ش ٖٓ ُٖٝ ٣كذظ ٛزج هرَ 

.جُطؼذ٣َ
112
 

كو٤ن ك٢ ذؼل جُونح٣ح ك٢ جُطّ  ػ٢ جُؼحّ ذحُٔن٢ هذٓحً ٚ ئرج ٓح أسجد جُٔذّ ًٔح أؽحس جُوشجس ئ٠ُ أّٗ 

ًّ جُٔكطِٔس، ك٤ٔ ٕ  ٌٖ ضك٣َٞ جألٓش ئ٠ُ ٓؿِظ جألٖٓ، ٝػ٘ذٓح ٣إ ّٕ ذ جُٔؿِظ ٝهٞع ؾش٣ٔس ػذٝج  ، كا

كو٤ن.ػ٢ جُؼحّ ع٤ٞجفَ جُطّ جُٔذّ 
113
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 انثاني بحثملا

ونية
 
 أركاٌ اجلرمية اند

 

ٖٓ ٗظحّ سٝٓح جألعحع٢ جُٔطؼِوس  (9( ٖٓ جُٔحدز )1ك٢ ٓإضٔش "ًحٓرحال" ضْ ضؼذ٣َ جُلوشز ) 

  ذأسًحٕ جُؿشجتْ، ق٤ع أفركص ذؼذ جُطؼذ٣َ ًٔح ٢ِ٣:

  :خرػٍ نهجرًَخ انّذونُانشّ  انّركٍ: أوًل 

 شػ٤س، ٝرُي ٌُٕٞ جُوحٕٗٞػ٠ِ ٓرذأ جُؾّ  أٝ خحسؾ٤سً  ًحٗص دجخ٤ِسً  ضوّٞ جُؿش٣ٔس عٞجءً 

ًٓ  جُؿ٘حت٢ّ  شػ٢ ٣ططِد إٔ ٣ٌٕٞ جُؾّ  جُّشًٖح ػ٠ِ ٓرذأ جإلٗزجس ٝجُطكز٣ش، ُٝطكو٤ن ٛزج ح ٓر٤ً٘ ػٔٞ

ـّ  ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ، ٣ٝوشّ  ح ٓغ عِطس  ٓطؼحسمً  جُلؼَ جُٔحد١ّ  ح ػ٠ِ ح ؾ٘حت٤ً ضؿش٣ٜٔح، ًٔح ٣ٞهغ ػوحذً  ٗ

ٓشضٌر٤ٜح.
114
 

 ّٕ  ؿ٘حت٢ّ س ُِلشد ٝجُٔؿطٔغ دجخَ جُذُٝس جُٞجقذز ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ جُجخ٤ِّ جُٔقحُف جُذّ  ٝذٔح أ

ؾأز، كال ذذ ٖٓ ز١ ٣ؼذ قذ٣ع جُّ٘ ، جُّ جُّذ٢ُّٝ  ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ّ  سجُّذ٤ُّٝ ، ٝجُٔقحُف جُذجخ٢ِّ 

  ح ًٔح ٢ِ٣:دسجعس جُكحُط٤ٖ ضرحػً 

ٍّ رػُّ يجذأ انشّ  . أ ٍّ انذّ  خ فٍ انمبَىٌ انجُبئ ئال  ٝال ػوٞذسً  ال ؾش٣ٔسً "َ ٓرذأ ٣ٔػّ ق٤ع : اخه

ـ   ـّ جخ٤ِّ س جُذّ جُؿ٘حت٤ّ ؾش٣ؼحش ح ك٢ جُطّ أعحعً  "ذ٘ دعحض٤ش ٛزٙ  س ُٔخطِق دٍٝ جُؼحُْ، ئر ض٘

ك٤ٜح ٓح ٣غش١  ح ضؾش٣ؼ٤سً ٍٝ ػ٠ِ مشٝسز جالُطضجّ ذٜزج جُٔرذأ، قط٠ ال ضقذس ٗقٞفً جُذّ 

ػ٠ِ جُٔحم٢. ذأغش سؾؼ٢ّ 
115

 

ٍّ يجذأ انشّ  . خ ٍّ  رػُخ فٍ انمبَىٌ انّذون ّٕ س جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝ ج ُخقٞف٤ّ ٘ظشً ك: انجُبئ ٓرذأ  س، كا

، أ١ إٔ كٌشز ٣شؾغ أفِٚ ئ٠ُ جُؼشف جُّذ٢ُّٝ  جُؿ٘حت٢ّ  س ك٢ ٓؿحٍ جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُّٝ شػ٤ّ جُؾّ 

ٔح ٣ٌٖٔ جالٛطذجء ئ٠ُ ضؼش٣لٜح ، ٝئّٗ ٌٓطٞذس   س ال ٝؾٞد ُٜح ك٢ ٗقٞؿ  جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝ 

.ٝجُٔؼحهرس ػ٤ِٜح ػٖ هش٣ن جالعطوشجس ػ٠ِ ٓـح ضٞجضش ػ٤ِٚ جُؼشف جُّذ٢ُّٝ 
116
 

ط٢ ضْ ك٤ٜح ضو٤ٖ٘ س، جُّ حش جُّذ٤ُّٝ لحه٤ّ س، ًحُٔؼحٛذجش ٝجالضّ جُّذ٤ُّٝ قٞؿ ٛ٘حى جُؼذ٣ذ ٖٓ جُّ٘ ٝ

، أٓػِس رُي ج ُِؼشف جُّذ٢ُّٝ ح ٝٓإًذً دٝس ٛزٙ جُٔؼحٛذجش ًحٕ ًحؽلً  ّٕ ئحذوس، ٝس جُغّ جألػشجف جُّذ٤ُّٝ 
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٘طٚ جإلٗغح٤ٗس، ٝضنّٔ  حدعس جٌُحؽلس ػٖ جُؿشجتْ مذّ ز جُغّ ك٢ جُٔحدّ  "ٗٞسٓرٞسؽ"ٓح ؾحء ك٢ التكس 

ّٕ ، ئاّل 1949ّس ُؼحّ حش ؾ٤٘ق جإلٗغح٤ّٗ ، ٝجضلحه٤ّ 1948ُّغ٘س  ٔس ئذحدز جُؿ٘ظ جُرؾش١ّ ؾش٣ ٓرذأ   أ

ـ   ٝال ػوٞذسً  ال ؾش٣ٔسً "س جُٔغط٘ذ ػ٠ِ شػ٤ّ جُؾّ  ح ذ٤ٖ ٓإ٣ذ٣ٖ ٝٓؼحسم٤ٖ،  كو٤ًٜ أغحس ؾذاًل  "ئال ذ٘

ـّ ، ق٤ع ٝضرِٞسش ٛزٙ ج٥سجء ك٢ ػذز ٗظش٣حش   جُٔرذأ، كطشٟ مشٝسز  ضِطضّ جأل٠ُٝ ذكشك٤س ٗ

 غر٢ّ حذغ جُّ٘ جُطّ كطشّؾف ح٤ٗس جُػّ ، أٓح أٝ جُّذ٢ُّٝ  جخ٢ِّ ك٢ جُٔؿحٍ جُذّ  ح، ٝجُطو٤ذ ذٚ عـٞجءً جُؼَٔ ذٚ قشك٤ً 

ح ذحُٔرذأ، ذَ ٣ٌٖٔ ٚ ال ٣ؿد جالُطضجّ قشك٤ً ضشٟ جُػحُػس أّٗ ، ٝـُِٔرذأ، ٝجألخز ذٔوطن٠ سٝـ جُّ٘ 

س ٝهر٤ؼطٚ جُؼشك٤ّ  جُؿ٘حت٢ّ  ج ُكذجغس جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُّٝ ٗظـشً  ح،س ٝٓإهطً  ػٖ ٛزٙ جُكشك٤ّ ٢ ه٤ِاًل خِّ جُطّ 

ح ججُٔططٞسز ّٓ ّٕ كطشٟ جذؼس ُشّ ، أ ُٝس، ٝٛزج ٓح ال ٣طٞجكش ُِذّ  ٛحدتس   س ٣لطشك ٝؾٞد ق٤حز  شػ٤ّ ٓرذأ جُؾّ  أ

س.ك٢ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝ 
117
 

س، ق٤ع رٛرص شػ٤ّ ٜح ضط٘حٍٝ ٓرذأ جُؾّ ٜح ًِّ حش جُغحذوس أّٗ ظش٣ّ خالٍ جُّ٘ ُ٘ح ٖٝٓ ٣طر٤ٖ ٝذحُطح٢ُ 

س، أ١ ذشٝـ جُٔرذأ شػ٤ّ ذٜزج جُخقٞؿ ئ٠ُ جػطٔحد جُٔلّٜٞ جُٞجعغ ُٔرذأ جُؾّ  "ٗٞسٓرٞسؽ"ٓكٌٔس 

ّٖ جُؿ٘حت٢ّ  جُّذ٢ُّٝ ك٢ ٓؿحٍ جُوحٕٗٞ  ّٕ  ، ئ٠ُ إٔ ٣طْ ضذ٣ٖٝ ٗقٞؿ ٛزج جُوحٕٗٞ، ٌُٝ  جُلوٚ ٣شٟ أ

ػ٠ِ  سجُّذ٤ُّٝ ص جُٔؼحٛذجش ٗقّ  ، قط٠ ُٝٞسجُّذ٤ُّٝ جُؿشجتْ  ك٢ع٤رو٠ ٓقذس جُطؿش٣ْ  جُّذ٢ُّٝ جُؼشف 

 ّٕ ٔح ضٌؾق ػٖ جُؼشف جُز١ ٛزٙ جُٔؼحٛذجش ال ض٘ؾة جُؿشجتْ، ٝئّٗ  ضؿش٣ْ ذؼل جألكؼحٍ، ذحػطرحس أ

ٜٓح.ؾشّ 
118
 

 :خٌ نهجرًَخ انّذونُّ انًبدّ  انّركٍ: ثبًَُب

ز١ ضظٜش ك٤ٚ ئ٠ُ جُؼحُْ حش جُؿش٣ٔس، أ١ جُٔظٜش جُّ ٣ّ ١ ئ٠ُ ٓحدّ جُٔحدّ  جُّش٣ًٖ٘قشف 

ئ٠ُ غالغس ػ٘حفش: جُغِٞى )كؼَ/أٝ/جٓط٘حع(، جُ٘ط٤ؿس،  ػحدزً  جُٔحد١ّ  جُّشًٖ، ٣ٝطكَِ جُخحسؾ٢ّ 

س.رر٤ّ سجذطس جُغّ 
119
 

، ٣٘غد فذٝسٙ ئ٠ُ جُؿح٢ٗ، أٓح جُ٘ط٤ؿس ك٢ٜ جألغش عِر٢ّ  أٝ ٓٞهق   ئ٣ؿحذ٢ّ  ِٞى ٗؾحه  كحُغّ 

س ضِي جُقِس جُغرر٤ّ ٣ك٤ٔٚ جُوحٕٗٞ، ك٤ٔح ضؼ٢٘ سجذطس  ذ ك٤ٚ جالػطذجء ػ٠ِ قنّ ز١ ٣طؿغّ جُّ  جُخحسؾ٢ّ 

ط٢ ذٔوطنحٛح ٣ٌٖٔ ضر٤حٕ ٓذٟ جُقِس ٓح ذ٤ٖ ط٤ؿس، أ١ جُؼالهس جُّ ِٞى ٝجُّ٘ جُط٢ ضشذو ٓح ذ٤ٖ جُغّ 

رد.د ذحُغّ جُٔغرّ  ط٤ؿس ٝجُغِٞى، ٢ٛٝ فِسُ جُّ٘ 
120
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ط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضوغ ، جُّ جُّذ٤ُٝسح ٖٓ أسًحٕ جُؿش٣ٔس سًً٘  جإلسجد١ّ  ِٞى جُرؾش١ّ ٣ؼطرش جُغّ ًٔح ٝ

ّٓ ف، ٝٛٞ ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ ذحُؿش٣ٔس جُطّ قشّ ط٤ؿس قق٤ِس رُي جُطّ كطوغ جُّ٘  جُّذ٢ُّٝ ك٢ جُٔك٤و  س، أٝ ح

ٜح ال ضرِؾ ضِي جُٔشقِس.أّٗ 
121
 

س، ك٢ ق٤ٖ كن٤ش٣ّ ػ٠ِ جألػٔحٍ جُطّ  س، ال ٣غِو ػوـحخ  ؾش٣ؼحش جُٞه٤ّ٘ ًٔرذأ ػحّ ك٢ جُطّ ٝ

 ّٕ ن ئرج ضؼِّ  ، خحفسً جُؿ٘حت٢ّ  ٢ُّ جُّذٕٝٞ ٗك٢ جُوح ِٞى جإلؾشج٢ّٓ ٛزٙ جُٔشقِس ضذخَ مٖٔ ٗطحم جُغّ  أ

٤ْٖ.جُّذ٤ُّٝ ِْ ٝجألٖٓ ط٢ ضشضرو ذق٤ْٔ جُغّ جُّ  سجُّذ٤ُّٝ ٞع ٖٓ جُؿشجتْ جألٓش ذزُي جُّ٘ 
122
 

ػ٤ِٜح ذٔٞؾد  حٓؼحهـرً  س ضقشكحش  كن٤ش ٝجإلػذجد ُِكشخ جُؼذٝج٤ّٗ جػطرشش أػٔحٍ جُطّ ٝهذ 

، ًزُي "ٗٞسٝٓرٞسؽ"ٖٓ التكس  جُّغحدعسز دّ ح، ٝجُٔ"ه٤ًٞٞ"ٖٓ التكس ٓكٌٔس  جُّغحذؼسز جُٔحدّ 

.سجُّذ٤ُّٝ س ٖٓ مٖٔ جُؿشجتْ جػطرش ٓؾشٝع ضو٤ٖ٘ جُؿشجتْ مذ أٖٓ ٝعِْ جُرؾش٣ّ 
123
 

 ٣ؿحذ٢ّ ف جإلقشّ س ذقٞسض٤ٖ، ئٓح جُطّ جُطؾش٣ؼحش جُٞه٤ّ٘  ك٢ُِؿش٣ٔس  ١ّ جُٔحدّ  جُّشًٖن ٣طكوّ ٝ

الٓطضجؼ ئسجدز جإلٗغحٕ ذكشًحضٚ  ن جُؿش٣ٔس ٗط٤ؿسً ٞسز جأل٠ُٝ ضطكوّ جُقّ  ل٢، كِر٢ّ قشف جُغّ أٝ جُطّ 

ِر٢ ف جُغّ قشّ جُطّ  ك٢ذزُي ػٔال ٣كظشٙ جُوحٕٗٞ، ك٢ ق٤ٖ ٣ٌٕٞ ٓظٜش جإلسجدز  ـس، ٓ٘طؿسً ُؼن٣ّٞ ج

١ جُٔحدّ  جُّشًٖد س ٣أٓش جُوحٕٗٞ ذأدجتٜح، ٜٝٓٔح ٣ٌٖ كإ ضطِّ ٛٞ جالٓط٘حع ػٖ ئٗؿحص قشًحش ػن٣ّٞ 

ٛزٙ جُؿش٣ٔس، ٝػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ ٛزج كإ ضؿش٣ْ ٣ؿؼَ ٖٓ ج٤ُغ٤ش ئغرحش ٝهٞع  جُو٤حّ جُؿش٣ٔس أٓشً 

ح ئغرحش ٛزٙ ؼد ئٕ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ جُٔغطك٤َ ػ٤ًِٔ ، ئر ٖٓ جُقّ جُ٘ٞج٣ح ٝجُؼوحخ ػ٤ِٜح ال ٣خِٞ ٖٓ ؽطو  

جُ٘ٞج٣ح.
124
 

١ ئ٠ُ ه٤حّ جُؿش٣ٔس، جُو٤حّ ذؼَٔ ٣كظشٙ جُوحٕٗٞ، ٣ٝإدّ  ك٢جإل٣ؿحذ٢ّ ِٞى ٣طٔػَ جُغّ ٝ

ّٖ  ٢طُٝس جُّ كحُذّ  ّ   ضوّٞ ذؾ أخشٟ، أٝ ضـضٝٛح، أٝ ضنشذٜح ذحُو٘حذَ، أٝ ضلشك ػ٤ِٜح  دُٝس   ػ٠ِ ٛؿٞ

ًً ح أٝ ؾ٣ًٞ ح أٝ ذكش٣ً ج ذش٣ً ققحسً  .د٤ُٝس   ُؿش٣ٔس   ح ُِوحٕٗٞ، ٝضؼذ ٓشضٌرسً ُلً حح ٓخح، ضغِي عِٞ
125
 

ط٢ ضلن٢ ئ٠ُ ػ٠ِ جُذُٝس إٔ ضٔط٘غ ػٖ جسضٌحخ جألػٔحٍ جُّ  جُّذ٢ُّٝ ٣ٞؾد جُؼشف ًٔح ٝ

َ   ٓؼ٤٘س   دُٝس   ، ٝئرج خحُلصجُّذ٤ُٝسجُؿشجتْ  ٖ   ٓح أٓش ذٚ جُوحٕٗٞ ذحالٓط٘حع ػٖ ئض٤حٕ كؼ ، ٝرُي ٓؼ٤

ًً ذإٔ هحٓص ذٚ كؼاًل  ٣ؿحذ٢ ٝفٞسز جُلؼَ جإل، سح ٗؿٔص ػ٘ٚ ؾش٣ٔس د٤ُّٝ ٣ؿحذ٤ً ئح  ُػذَّ ػِٜٔح ٛزج عِٞ
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٢ٜ ػٖ ٞسز جُـحُرس ك٢ جُوحٕٗٞ، ٌُٕٞ ضؿش٣ْ جألكؼحٍ ٣ؼ٢٘ جُّ٘ ١ ئ٠ُ جُؿش٣ٔس ٢ٛ جُقّ جُٔإدّ 

ئض٤حٜٗح.
126
 

ح ّ جُوحٕٗٞ جُّذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢ عِٞى جالٓط٘حع ُزجضٚ، ٣ٝؼطرشٙ ضقشكً ٣ؿشّ ؛ ِر٢ِٞى جُغّ جُغّ ٝػٖ 

جُؿشجتْ جُغِر٤س، ٖٓ  ٤ٖ جُؿشجتْ مذ أٖٓ ٝعِْ جُرؾش٣س ػ٠ِ ػذد  ٘ح، كوذ ٗـ ٓؾشٝع ضوؾش٤ًٓ 

غ ( قٍٞ جٓط٘حع عِطس جُذُٝس ػٖ ٓ٘جُشجذؼسجُلوـشز  جُػح٤ٗس؛ٓػحٍ رُي ٓح ٗقص ػ٤ِٚ )جُٔحدز ٝ

 ُإلؿحسز ػ٠ِ ئه٤ِْ دُٝس   ُِؼ٤ِٔحش، أٝ ً٘وطس   ش جُٔغِكس ٖٓ جعطخذجّ ئه٤ِٜٔح ًوحػذز  حجُؼقحذ

ح جُلوشز جُغحذؼس ٖٓ ٗلظ جُٔحدز ذؾإٔ جٓط٘حع جُذُٝس ػٖ ص ػ٤ِٚ أ٣نً ئ٠ُ ٓح ٗقّ  أخشٟ، ئمحكسً 

ّ  ز١ جػطرشضٚ ئخالاًل غِف، جُّ ٖٓ جُطّ  جُكذّ  كذ٣ذ.٣لشك ٛزج جُطّ  د٢ُٝ    ذحُطضج
127
 

 :انًؼُىٌ نهجرًَخ انّذونُخ انّركٍ: ثبنثًب

ٕ  هٞجٜٓح جُلؼَ كوو، ٌُّٝ٘  خحُقسً  ٓحد٣سً  ٤ُغص جُؿش٣ٔس ظحٛشزً   / ٓؼ١ٞ٘   ٗلغ٢   ٜح ًزُي ٤ًح

ّٕ رُي جُٔرذأ جُّ ػٖ ، ٖٝٓ غْ جعطوش ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُكذ٣ع / جؾطٔحػ٢   ٣حش ٓحدّ  ز١ ٣ون٢ ذأ

ط٢ س جُّ لغ٤ّ ش ئ٠ُ ؾحٗرٜح جُؼ٘حفش جُّ٘ كح ٓح ُْ ضطٞججُؿش٣ٔس ال ض٘ؾة ٓغإ٤ُٝس، ٝال ضغطٞؾد ػوحذً 

ٖ  شرٜح ٤ًحٕ جُؿ٣ططِّ  ٣خطـ ذٜح، ٣ٝكَٔ جعْ "جُّشًٖ جُٔؼ١ٞ٘  ٣ٔس، ئر ضؿطٔغ ٛزٙ جُؼ٘حفش ك٢ سً

ُِؿش٣ٔس".
128
 

ّٕ  جُّشًٖك٢  ٛحٓس   ُِٝوقذ جُؿ٘حت٢ ٌٓحٗس   جإلسجدز ٢ٛ ؾٞٛش  جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔس، كارج هِ٘ح أ

 جُّشًٖحء جُوحٕٗٞ ػ٠ِ إٔ ِٜد كوجُٔؼ١ٞ٘، كاٜٗح ًزُي ؾٞٛش جُوقذ جُؿـ٘حت٢، ئر أؾٔغ أؿ جُّشًٖ

جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔس ٛٞ جُز١ ٣ٞكش جُشجذطس جُٔؼ٣ٞ٘س ذ٤ٖ جُؿح٢ٗ ٝجُؿش٣ٔس جُٔوطشكس، ٝضطخز ضِي 

جُشجذطس ك٢ جألفَ ٓظٜش جُؼٔذ، ٝك٢ ذؼل جألق٤حٕ ٓظٜش جُخطأ ؿ٤ش جُؼٔذ١.
129
 

ح ُطكو٤ن جُؼذجُس، جُٔؼ١ٞ٘ ُو٤حّ جُؿش٣ٔس ٝضشضد جُٔغإ٤ُٝس مٔحًٗ  ٖجُّش٣ًؼـذ جؽطشجه ٝ

ح ئال ٖٓ هحّ ذاسجدضٚ ذحسضٌحخ جُلؼَ جُط٢ ضون٢ ذطٞه٤غ جُؿضجء ػ٠ِ جُٔخطة، ٝال ٣ؼذ ٓخطـثً 

ّ.جُٔؿشّ 
130
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ضطخز ئسجدز جُلشد ك٢ جضؿحٜٛح ُطكو٤ن جُؿش٣ٔس ئٓح فٞسز جإلسجدز جُٞجػ٤س جُط٢ ضوقذ ٝ

ز١ قذدٙ جُوحٕٗٞ ٝضغ٠ٔ جُوقذ جُؿ٘حت٢، أٝ ضطخز فٞسز جإلسجدز جُ٘كٞ جُّ ط٤ؿس ػ٠ِ ئقذجظ جُّ٘ 

جُِٜٔٔس جُط٢ ضوّٞ ذحُلؼَ كطوغ جُ٘ط٤ؿس ػٖ ؿ٤ش هقذ ٜٓ٘ح ٝضغ٠ٔ جُخطأ.
131
 

ئرج ٓح هحسٗح ذ٤ٖ جُوقذ جُؿ٘حت٢ ٝجُخطأ ؿ٤ش جُؼٔذ١، ع٘ؿذ جألٍٝ ٣لٞم جُػح٢ٗ ك٢ ٝ

ٝجالعطػ٘حء إٔ ضٌٕٞ ؿ٤ش ػٔذ٣س، ُٝزُي ًحٗص جأل٤ٔٛس، كحألفَ ك٢ جُؿشجتْ إٔ ضٌٕٞ ػٔذ٣س، 

ح.ػوحذً  ٝأؽـذّ  ؾغحٓسً  ج، ٢ٛٝ ئ٠ُ ؾحٗد رُي أؽذّ جُؿشجتْ جُؼٔذ٣س أًػش ػـذدً 
132
 

 ّٕ ًٔح ٛٞ ك٢ ؾشجتْ جُوحٕٗٞ جُؼحّ أعحعٚ  جُّذ٤ُٝسجُٔؼ١ٞ٘ ك٢ جُؿش٣ٔس  جُّشًٖ ٝئرج عِٔ٘ح ذأ

ٕ جُوحٕٗٞ ئضحٕ ٛٔح جُؼٔذ ٝجإلٛٔحٍ، ٝح ُٚ فٞسجإلغْ )أٝ جُخطأ ذٔؼ٘حٙ جُٞجعغ(، كإ جُخطأ ضرؼً 

ٝجُٞه٢٘ ػ٠ِ  جُّذ٢ُٝجُؿ٘حت٢ ٣ؼحهد ػ٠ِ جُؿشجتْ جُٔشضٌرس ذاٛٔحٍ، ق٤ع أؾٔغ جُونحء  جُّذ٢ُٝ

ك٢ قحٍ جٓط٘حػٚ ذاٛٔحٍ ػٖ جسضٌرٞٛح ت٤ظ جألػ٠ِ ػٖ جُؿشجتْ جُط٢ ٓشؤٝعٞٙ ٝؾٞخ ٓؼحهرس جُشّ 

ٓ٘ؼْٜ ٖٓ جسضٌحذٜح. 
133
 

٤ُس جُؿ٘حت٤س ضٞجكش جُٞػ٢ أٝ جُط٤٤ٔض ُذٟ ٓشضٌد جُؿش٣ٔس، ذَ ال ٣ٌل٢ ُو٤حّ جُٔغإٝٝأ٣ًنح 

ح ُِكو٤وس ٝجُذالالش، ٌُٝ٘ٚ ج ٝجػـ٤ً ؼح ذكش٣س جالخط٤حس، كوذ ٣ٌٕٞ جُؿح٢ٗ ٓٔـ٤ضً ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٔطّ 

ّٞ هذ ٣طؿشد ك٢ ٗلظ جُٞهص ٖٓ ئسجدضٚ ٤ًِح، ًٔح ك٢ قحُس جإلًشجٙ جُٔحدّ  ز ١ أٝ ٓح ؽحذٚ رُي ًحُو

ػحٍ رُي قحُس ز، ٝٓذز ؿ٤ش قشّ ٞ ٣ؿؼِٜح ئسجدز ٓو٤ّ كـ ٖٓ ئسجدضٚ ككغد ػ٠ِ ٗجُوحٛشز، ٝهذ ٣٘و

.جإلًشجٙ جُٔؼ١ّٞ٘ 
134
 

د جإلسجدز جخط٤حسٛح، ٖٓ ٓٞجٗغ ج ٖٓ جُؿغحٓس ذك٤ع ٣ؿشّ ٣ؼطرش جإلًشجٙ ذ٘ٞػ٤ٚ ئرج ذِؾ قذً ٝ

شجٙ ًزُي ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؿشجتْ ًس، ٝهذ جػطرش جإلس ك٢ جُطؾش٣ؼحش جُٞه٤٘س جُؿ٘حت٤ّ جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤ّ 

ّ  جُّذ٤ُٝس فذسش ذؼذ جُكشخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، ٢ٛٝ ٗقٞؿ جُوٞج٤ٖٗ  ًػ٤شز   ، ٝرُي ك٢ أقٌح

ح ك٤ً ج ٗححدسز ذخقٞؿ ٓكحًٔس ٓؿش٢ٓ جُكشخ، ق٤ع جػطرشش جإلًشجٙ ػزسً س جُقّ جُخحفّ 

ح٤ُسُِٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ك٢ قحُس ضٞكش جُؾشٝه جُطّ 
135

 : 

 شس ذؼذ ققُٞٚ.قحٍ ٝؾذ، ٝال ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٞل جُنّ  د خطش  جُؿش٣ٔس ُطؿّ٘ ئرج جسضٌرص  –أ 

 خِـ ٖٓ ٛزج جُخطش.إٔ ال ضٌٕٞ ٛ٘حى ٝعحتَ ُِطّ  –خ 
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ؾحه ٝجُؼِْ جُٔطٔػَ جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔس ئال ذطٞجكش ػ٘قش١ ئسجدز جُّ٘  جُّشًٖال ٣طٞجكش ًٔح 

دز ك٢ ٗٔٞرؾٜح جإلؾشج٢ٓ ك٢ جُٔؼشكس أٝ جإلقحهس ذٌحكس ػ٘حفش جُٞجهؼس جإلؾشج٤ٓس، ًٔح ٢ٛ ٓكذّ 

ـ جُوح٢ٗٞٗ، ٝئرج جٗؼذّ ٛزج جُؼَٔ ًحٕ ٛ٘حى ٓح ٣غ٠ٔ ذحُؿَٜ، ٝئرج ضٞجكش ٌُٖٝ ػ٠ِ ٗكٞ ذحُّ٘ 

 جُّشًٖز١ ال ٣وّٞ ٤وس، ًحٕ ٛ٘حى ٓح ٣غ٠ٔ ذحُـِو، ًٝالٛٔح ٓؼذّ ُِؼٔذ، جُّ وُِكصجتق أٝ ٓـح٣ش 

. ؼ١ٞ٘ ك٢ جُؿشجتْ جُؼٔذ٣س ئال ذٚجُٔ
136
 

دش ٓكٌٔس جُؿ٘حت٢ ٝؾٞخ ػِْ جُؿح٢ٗ ذحُٞجهغ جإلؾشج٢ٓ، ذَ ضؾذّ  جُّذ٢ُٝد جُوحٕٗٞ ٣ططِّ ٝ

٣ٔس ُو٤حّ جُوقذ شفش جٌُٔٞٗس ُِؿكحؽطشهص مشٝسز ضٞجكش جُؼِْ جُكو٤و٢ ذؿ٤ٔغ جُؼ٘ح "ٗٞسٓرشؽ"

ّٕ  جُؿ٘حت٢، ٓإًذزً  جُؿَٜ ذحُٞهحتغ أٝ جُـِو ك٤ٜح ٣٘ل٢ جُوقذ جُؿ٘حت٢. ػ٠ِ أ
137
 

ّٕ ك٢ ٝ ٖٓ جُؿشجتْ جُؼٔذ٣س ٣ؿد إٔ ٣طخز  دز جُؿٔحػ٤س جُط٢ ضؼذّ ؾش٣ٔس جإلذحئهحس آخش؛ كا

سًٜ٘ح جُٔؼ١ٞ٘ فٞسز جُوقذ جُؿ٘حت٢، جُز١ ٣طٌٕٞ ٖٓ جُؼِْ ٝجإلسجدز، ٌُٖٝ ال ٣ٌل٢ ُطٞجكش ٛزج 

ٝٛٞ هقذ جإلذحدز. خحؿ   جُوقذ ضكو٤ن جُوقذ جُؼحّ كوو، ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ ٣طٞجكش ئ٠ُ ؾحٗرٚ هقذ  
138
 

٣زجء ؾغذ١ أٝ ػو٢ِ ؾغـ٤ْ، ٝإٔ ئ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هطَ أٝ ٣ؿد إٔ ٣ؼِْ جُؿح٢ٗ إٔ كؼِٚ ٝ

س، ًٔح ٣ؿد إٔ ضطقشف س أٝ د٤٘٣ّ س أٝ ػشه٤ّ غ٤ّ٘ ئضشضرو ذشٝجذو ه٤ٓٞس أٝ  ٚ ٣وغ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس  ٣ؼِْ أّٗ 

سجدز ئ٠ُ رُي جُلؼَ، ٝئ٠ُ ؾحٗد جُوقذ جُؼحّ جُغحذن ٣ؿد إٔ ٣طٞجكش ُذٟ جُؿح٢ٗ هقذ خحؿ جإل

٤ٓش ج٢ٌُِ أٝ جُؿضت٢ ُؿٔحػس ٓؼ٤٘س.ذٝٛٞ "هقذ جإلذحدز"، أ١ هقذ جُطّ 
139
 

 :انّذونٍ نهجرًَخ انّذونُخ انّركٍ: راثًؼب

ٖ جُذُٝس، أٝ ٓؿٔٞػس ٓش ٓذذّ  ػ٠ِ ضخط٤و   ذ٘حءً  جُّذ٤ُٝسه٤حّ جُؿش٣ٔس  جُّذ٢ُٝ حُّش٣ًٖوقذ ذ

ّٞ  جُّذ٤ُٝسُٝس جُؿش٣ٔس ٍٝ، ٝض٘لز جُذّ ٖٓ جُذّ  .سضٜح ٝهذسضٜح ٝٝعحتِٜح جُخحفّ ذحالػطٔحد ػ٠ِ ه
140
 

، ئرج ٓح جُّذ٢ُٝسًٜ٘ح  جُّذ٤ُٝسرُي ٣طٞكش ُِؿش٣ٔس  غ٣٘لز جُؿش٣ٔس ذؼل جألكشجد، ٝٓ هذٝ

ء ػٜ٘ح، أٝ ذحالعطؼحٗس ذوذسجضٜح.ضقشف ٛإالء ذحعْ جُذُٝس أٝ ًًٞال
141
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٢ٛ ٖٓ ف٘غ جُذُٝس، أٝ ٖٓ ف٘غ جُوحدس٣ٖ ػ٠ِ جضخحر جُوشجس  جُّذ٤ُٝسٝذزُي، كحُؿش٣ٔس 

ح، ئر ٣قؼد ػ٠ِ جُلشد ٜٓٔح ػظْ جعٔٚ إٔ ٣شضٌد جُؿش٣ٔس ك٤ٜح، أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ضٞؾ٤ٜٜح ٝئسجدضٜ

س.ذآٌح٤ٗحضٚ ٝٝعحتِٚ جُؾخق٤ّ  جُّذ٤ُٝس
142
 

ٚ جخ٤ِس، كاّٗ س جُذّ ػٖ جُؿش٣ٔس جُؿ٘حت٤ّ  جُّذ٤ُٝسض جُؿش٣ٔس ٛٞ جُز١ ٤ٔ٣ّ  جُّذ٢ُٝ جُّشًٖذٔح إٔ ٝ

 ّٕ  ؾحٗرحٕ: جُّشًُٖٜزج  ٣ٌٖٔ جُوٍٞ أ

 ٍّ ح ٜٓ٘ح، ذحعْ جُذُٝس، أٝ ذشمً  جُّذ٤ُٝسذ ك٢ مـشٝسز إٔ ضٌٕٞ جُؿش٣ٔس ٣طؿغّ ٝ :األول: شخظ

ال ٣شضٌرٚ ذقلطٚ  ٚؼ٢، أ١ جإلٗغحٕ، كاّٗ ر٤خـ جُطّ ٣شضٌرٚ جُؾّ  جُّذ٤ُٝسٝٓغ إٔ جُغِٞى ك٢ جُؿش٣ٔس 

ح ٜٓ٘ح.ٖٓ جُذُٝس، أٝ ذحعٜٔح، أٝ ذشمً  ػ٠ِ هِد   خق٤س ضِي، ٝئٗٔح ذ٘حءً جُؾّ 
143
 

ّٕ ٣طٔػَ ك٢  :بٍَ: يىضىػٍانثّ   جُّذ٤ُٝس، كحُؿش٣ٔس د٤ُٝس   جُٔقِكس جُٔؾُٔٞس ذحُكٔح٣س ُٜح فلس   أ

جُؿ٘حت٢  جُّذ٢َُٝ جُوحٕٗٞ ٣طذخّ ، ٝس، أٝ ٓشجكوٚ جُك٣ٞ٤ّ جُّذ٢ُٝحُف، أٝ ه٤ْ جُٔؿطٔغ ح ذحُٔقضوغ ٓغحعً 

 َّ حتْ جألعحع٤س جُط٢ ػذحُذّ  ٛ٘ح ٤ُغرؾ قٔح٣طٚ جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ ٛزٙ جُٔقحُف، ٌُٕٞ جُؼذٝجٕ ػ٤ِٜح ٣خ

لحْٛ ػ٠ِ أعحط جُٞد ٝجُطّ  جُّذ٤ُٝسد ؾٜٞد ض٘ظ٤ْ جُؼالهحش ، ًٔح ٣ٜذّ جُّذ٣٢ُٝوّٞ ػ٤ِٜح ذ٤٘حٕ جُٔؿطٔغ 

ٍٝ.ذ٤ٖ جُذّ 
144
 

، ئر ػ٘ذ جعطؼشجك أٗٞجع جُّذ٤ُٝسك٢ جُؿش٣ٔس  جُّذ٢ُٝ جُّشًٖٞسز أًػش ُر٤حٕ نف جُقّ ٝضطّ 

٤٤ٔض ذ٘حء ػ٠ِ  ق٤ٖ ضشضٌد أكؼحٍ جُطّ ؼ٘قش١ ٓػاًل ك٢ ؾش٣ٔس جُط٤٤ٔض جُ ن جُّشًٖٛزٙ جُؿشجتْ ٣طكوّ 

ٌّ  سعٔطٜح جُذُٝس، ٝض٘لزٛح أٝ ضشم٠ ذط٘ل٤زٛح، عٞجءً  ع٤حع٤س   خطس   حّ ًٝرحس ٖٓ هشف جُك

ل٤ٖ أٝ قط٠ جألكشجد جُؼحد٤٣ٖ.جُٔغإ٤ُٖٝ، أٝ ٖٓ هشف جُٔٞظّ 
145
 

 ح ُذُٝس  ضحذؼً ُٝس ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ح ُِذّ ٤٤ٔض جُؼ٘قش١ عٞجء ًحٕ جُؿح٢ٗ ضحذؼً ٝضوغ ؾش٣ٔس جُطّ 

، ٝجقذز   ه٤ن، أّ ًحٕ جُؿح٢ٗ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضحذؼ٤ٖ ُذُٝس  ذٔؼ٘حٙ جُذّ  جُّذ٢ُٝ جُّشًٖأخشٟ، ٝٛزج ٛٞ 

 ض ذٜح جُؿشجتْ مذّ ط٢ ضط٤ّٔ س جُّ ج ُطر٤ؼطٚ جُخحفّ ، ٝرُي ٗظشً جُّذ٢ُٝ جُّشًٖٝٛزج ٛٞ جالعطػ٘حء ٖٓ 

.س  ػحٓ جإلٗغح٤ٗس ذقلس  
146
 

جكغ ػ٠ِ ػحضن جألكشجد ٝأػنحء ح ًحٕ جُذّ ؿ٘حت٤س أ٣ً جُ جُّذ٤ُٝسٌٝٛزج ضوغ جُٔغإ٤ُٝس 

ًحٗٞج ٓو٤ٔ٤ٖ ك٢ ئه٤ِْ جُذُٝس جُط٢ ضشضٌد ك٤ٜح  ٍٝ، عٞجءً غحش ٝٓٔػ٢ِ جُذّ ٔحش ٝجُٔإعّ جُٔ٘ظّ 

                                                           
142
 .461محمد عوض، مرجع سابق، ص 
143
 .131حسنٌن عبٌد، مرجع سابق، ص 
144
 .39محمد ٌوسف، مرجع سابق، ص 
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 .335عبد القادر جرادة، القضاء الجنائً الدولً والحرب على غزة، مرجع سابق، ص 
146
 .611محمد عبدالغنً، مرجع سابق، ص 
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ُؤغ  سجُّذ٤ُّٝ ز جُػحُػس ٖٓ جالضلحه٤س أخشٟ، ٝٛٞ ٓح أؽحسش ئ٤ُٚ جُٔحدّ  جألػٔحٍ، أٝ ك٢ ئه٤ِْ دُٝس  

ضٜح جأل٠ُٝ.جُلقَ جُؼ٘قش١ ك٢ كوشؾش٣ٔس 
147
 

ػٖ ٛزٙ جُؿش٣ٔس، ذٖٔ ك٤ْٜ ٓشضٌرٜح  ًحِٓسً  د٤ُٝسً  ضطْ ٓغحءُس جُؿ٤ٔغ ُطك٤ِْٜٔ ٓغإ٤ُٝسً ٝ

ك ػ٤ِٜح ٝجُٔغحػذ أٝ جُٔؾؿغ أٝ جُٔإجصس ُٖٔ جسضٌرٜح، قغد جُلوشز ٝجُٔغحْٛ ك٤ٜح، ٝجُٔكشّ 

٤س ك٢ جالضلحه٤س جُٔزًٞسز.ٗز جُػحدّ حجُػح٤ٗس ٖٓ جُٔ
148
 

ّٕ  جُّذ٢ُٝ جُّش٠ًٖ ٣طؿِّ  ،ٝك٢ ؾش٣ٔس جُؼذٝجٕ ٓػاًل  ػ٠ِ  ٛزٙ جُؿش٣ٔس ضشضٌد ذ٘حءً  ك٢ أ

ّٔ  أٝ ٓؿٔٞػس دٍٝ، أٝ ذ٘حءً  ٖٓ هرَ دُٝس   ٓذذشز   خطس   ١ ئ٠ُ ح ٣إدّ ػ٠ِ جإلٛٔحٍ أٝ ػذّ جقط٤حهٜح، ٓ

ّٕ  جُّذ٤ُٝسط٢ ضكشؿ جُؼحتِس ، جُّ جُّذ٢ُٝس ك٢ جُٔؿطٔغ جٗطٜحى جُو٤ْ جألعحع٤ّ   ػ٠ِ ف٤حٗطٜح، ٝٗالقع أ

ك٤س .جُنّ  سُٝس ٝجُذّ ُٝس جُٔؼطذ٣ٛٞ ػ٘قش ٓضدٝؼ ذ٤ٖ جُذّ  ٢ُٝجُذّ  جُّشًٖ
149
 

ٝ ّٕ ح، ئر ٣ؿؼِٜح ضط٤ٔض ذحُخطٞسز ٝمخحٓس ج خحفً ُِؿش٣ٔس ٣ؼط٤ٜح ذؼذً  جُّذ٢ُٝ جُّشًٖ ئ

ح، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗطقٞس ٝؾٞد ٜح ُـٖ ضٌٕٞ قط٠ ك٢ أذغو فٞسٛح ئال ؾ٘حت٤ً طحتؽ، ُٜٝزج كاّٗ جُّ٘ 

.أٝ ٓخحُلس   غْ ض٤٤ٌلٜح ػ٠ِ أعحط ؾ٘كس   د٤ُٝس   ؾش٣ٔس  
150
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 انفصم انثانث
 انعالقات اندونية

 

 ح٤ٛس  جُؼالهحش  جُذ٤ُٝسجُٔركع  جألٍٝ: ٓ -

 ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝسجُٔركع جُػح٢ٗ: أغش ًؾق جإلػالّ   -
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 :رًهُذ

جُٔؿطٔؼحش جُرؾش٣س ٓػِٜح ٓػَ جألكشجد ال ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضؼ٤ؼ ٓ٘ؼضُس ػٖ ذؼنٜح جُرؼل، 

ذذ ٖٓ جالضقحٍ كٌحٕ الق٤ع ًَ ٓؿطٔغ ٜٓ٘ح ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٞكش ٓططِرحش ق٤حز جألكشجد ك٤ٚ ذ٘لغٚ، 

جُٔرحؽش، ٖٓ أؾَ جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ ذ٢٘ جُرؾش، ٛزج جُطؼحٕٝ جُز١ ٣إد١ ئ٠ُ ضٞجفَ جُك٤حز جُرؾش٣س، 

 ٔشجسٛح، ٖٝٓ غْ ضوذٜٓح ٝضط٣ٞشٛح.ٝجعط

رؼل ُٝذش ذ٤ٜ٘ح ؽرٌس ٖٓ جُغِٞى ٝجُطقشكحش جُئٕ قحؾس جُٔؿطٔؼحش جُرؾش٣س ُرؼنٜح  

 أٝ جُٔؼحٓالش جُط٢ ٢ٛ ذٔػحذس قوٞم ٝٝجؾرحش ٣٘رـ٢ قلظٜح ألفكحذٜح، ٝذزُٜح ُٔغطكو٤ٜح.

جُـحُد ُٞ  ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ جُرؾش ٓلطٞسٕٝ ػ٠ِ قد جُغ٤حدز ٝجُطِٔي، ٝإٔ هرحػْٜ ك٢ 

 ُْ ضٜزخ كاٜٗح ض٤َٔ ئ٠ُ جُؼذٝج٤ٗس ٝجُؾش.

ّٕ جُرحقع  كذ٣ع ػٖ ٓح٤ٛس جُؼالهحش ذحُٛزج جُلقَ  ع٤وّٞ ك٢ٖٓ خالٍ جُٔركع جألٍٝ  ٝئ

جُذ٤ُٝس ٝٓلٜٜٞٓح ق٤ع ع٘ططشم ذذج٣س ئ٠ُ ضؼش٣ق جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ك٢ جُِـس ٝجالفطالـ، ٖٝٓ 

غ٤حعس حُُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٝال ٣لغش ئال ذٜح ًغْ ع٘طكذظ ػٖ ٓقطِكحش ضشضرو ٝذؾٌَ ٓرحؽش ذح

 جُخحسؾ٤س ٝجُغ٤حعس جُذ٤ُٝس ٝجُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ٝأؽخحؿ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس.

ئ٠ُ ئظٜحس أغش ًؾق جإلػالّ  ع٤ؼٔذ جُرحقعأٓح ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ٖٓ ٛزج جُلقَ  

 ػ٠ِ ػالهحش كِغط٤ٖ جُذ٤ُٝس. ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝس
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 املبحث األول

 انعالقات اندونيةياهية 

 
 :رؼرَف انؼاللبد انذونُخ :انًطهت األول

ٓغ إٔ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس هحتٔس ٓ٘ز أذؼذ جُؼقٞس، ئال أٜٗح ُْ ضطرِٞس ًؼِْ ٓغطوَ ػٖ ذو٤س 

جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ئال قذ٣ػحً، ًٝحٗص جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ك٢ ه٤ِؼس جُذٍٝ جُط٢ أهرِص ػ٠ِ 

جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ، ٝػٜذش ذطذس٣غٚ ك٢ ؾحٓؼحضٜح، ذؼذ ضخ٤ِٜح ػٖ ػضُطٜح ٛزج جُؼِْ ذؼذ جُكشخ 

ٝضٞؾٜٜح ٗكٞ جالٛطٔحّ ذحُؾثٕٞ جُذ٤ُٝس، ٝذؼذ رُي ذذأ ٛزج جُؼِْ ٣كظ٠ ذحٛطٔحّ جُؿحٓؼحش 

جألٝسٝذ٤س ق٤ع أخزش ٛزٙ جُؿحٓؼحش ضذسعٚ ضكص أعٔحء ٓخطِلس ًحُؾإٕٝ جُذ٤ُٝس، أٝ جُغ٤حعس 

٤ُس ٝؿ٤شٛح.جُخحسؾ٤س أٝ جُٔ٘ظٔحش جُذٝ
151
 

ُْٝ ضٌذ جُكشخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ضنغ أٝصجسٛح قط٠ ضطٞسش جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذغشػس  

ٓذٛؾس، ٝأفركص ٓحدز ٓغطوِس ضذسط ك٢ أؿِر٤س ؾحٓؼحش جُؼحُْ، ٝٗكٖ ٛ٘ح ك٢ ٛزج جُٔركع ذقذد 

 جُطؼشف ذذج٣س ػ٠ِ ضؼش٣ق جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ك٢ جُِـس ٝجالفطالـ.

 :انؼاللبد انذونُخ نغخً  يؼًُأولً: 

٣٘وغْ ٓقطِف جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ُـس ئ٠ُ هغ٤ٖٔ جغ٤ٖ٘ ٝٛٔح ػالهحش ٝد٤ُٝس ق٤ع 

 ٗؿذ إٔ ضؼش٣لٜٔح ك٢ جُِـس ًٔح ٢ِ٣:

٢ٛ ؾٔغ ػالهس ٝجُؼالهس ٢ٛ جضقحٍ ٝجُطقحم جُؾ٢ء ذحُؾ٢ء، ٝٓ٘ٚ هٍٞ  ػاللبد: .1

غْ خِو٘ح جُٔنـس ػِوسهللا ضؼح٠ُ ك٢ ٓشجقَ خِن جإلٗغحٕ: 
152

ٝع٤ٔص ػِوس ألٜٗح ، 

ضؼِن أ١ ضِطقن ذؿذجس جُشقْ، ٝػِوص جُٔشأز أ١ قرِص، ٝػِن جُخقْ ذحُخقْ أ١ 

أٓغي ذٚ.
153
 

ٍ ٖٓ دجُص ضذٍٝ، ٝدجُص جأل٣حّ أ١ دجسش ٝصٗحً ٝٓؼ٠ً٘،  دونُخ: .2 َٝ أفَ جٌُِٔس ِد

ٝع٤ٔص جُذٍٝ ذٜزج جالعْ ألٜٗح ضذٍٝ ٖٓ ق٤ٖ ٥خش، ٖٓ أٓس ألخشٟ أٝ ٖٓ قحًْ 
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 .16م(، ص8118، )بٌروت، المؤسسة الجامعٌة للنشر 1العولمة،طمحمد منذر، مبادئ فً العالقات الدولٌة من النظرٌات إلى  
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 : سورة المؤمنون.14اآلٌة  
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 .487(، صالمطبعة البهٌة المصرٌةأحمد الفٌومً، المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر للرافعً، )القاهرة: 
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ضغطوش ػ٠ِ قحٍ، ٝضذجٍٝ جُوّٞ جُؾ٢ء ضذجٝالً أ١ دجس جُؾ٢ء ك٢ أ٣ذ٣ْٜ ًَ ٥خش كال 

ٝجقذ ضحسز.
154
 

 انؼاللبد انذونُخ فٍ الططالح: يفهىوثبَُبً: 

ُوذ جخطِق جُٔلٌشٕٝ قٍٞ ٝمغ ضؼش٣ق ٓٞقذ ُٔقطِف جُؼالهحش جُذ٤ُٝس، ٝئٗ٘ح ع٘ؼٔذ 

 ٌطد ٝجُذسجعحش.ٛ٘ح ػ٠ِ جعطؼشجك ذؼل ٛزٙ جُطؼش٣لحش جُط٢ ؾحءش ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُ

جُؼالهحش ٓح ذ٤ٖ جألْٓ أٝ جُؼالهحش ٓح " :جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذأٜٗح "س٣ٕٔٞ آسٕٝ"كِوذ ػشف 

."ذ٤ٖ جُٞقذجش جُغ٤حع٤س جُٔغطوِس
155
 

ػ٠ِ ٓشًض٣س جُؼالهحش ٓح ذ٤ٖ جُٞقذجش جُغ٤حع٤س دٕٝ ئٛٔحٍ  ٣ٝؾذد عطح٢ِٗ ٛٞكٔحٕ

جُؼ٘حفش ؿ٤ش جُطحذؼس ُِذٍٝ جُط٢ ُٜح أغش ػ٠ِ ٛزٙ جُؼالهحش، ٣ٝؼضٝ ُِؼالهحش جُذ٤ُٝس جُٜذف جُطح٢ُ 

"أٜٗح ضذسط جُؼٞجَٓ ٝجُ٘ؾحهحش جُط٢ ضإغش ػ٠ِ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٝػ٠ِ عِطس جُٞقذجش 

جُشت٤غ٤س جٌُٔٞٗس ُِؼحُْ".
156
  

جُؼالهحش ذ٤ٖ " :ئ٠ُ ضؼش٣ق جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذأٜٗح "٤ٌٗٞالط عر٤ٌٔحٕ"وذ رٛد جٌُحضد ُٝ

أكشجد ٣٘طٕٔٞ ُذٍٝ ٓخطِلس، ٝجُغِٞى جُذ٢ُٝ ٛٞ جُغِٞى جالؾطٔحػ٢ ألؽخحؿ أٝ ٓؿٔٞػحش 

."ضغطٜذف أٝ ضطأغش ذٞؾٞد أٝ عِٞى أكشجد أٝ ؾٔحػحش ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ دُٝس أخشٟ
157
 

جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٢ٛ جُط٢ ضنْ جُؼالهحش جُغ٤ِٔس " :إٔ "دج٤ٗحٍ ًٞالس"ًٔح ٣ٝشٟ 

ٝجُؼذٝج٤ٗس ذ٤ٖ جُذٍٝ ٝدٝس جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝضأغ٤ش جُوٟٞ جُٞه٤٘س ٝٓؿٔٞع جُٔرحدالش 

."ٝجُ٘ؾحهحش جُط٢ ضخطشم جُكذٝد جُذ٤ُٝس
158
 

أٓح جألعطحر جُذًطٞس ػرذ جُوحدس ك٢ٜٔ ٖٝٓ خالٍ ًطحذٚ كوذ ضٞفَ ئ٠ُ ضؼش٣ق جُؼالهحش 

ٓؿٔٞػس جُشٝجذو جُٔطؼذدز ك٢ أؿشجمٜح ٝجُٔط٘ٞػس ك٢ ٓنح٤ٜٓ٘ح ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ " :٠ِ أٜٗحجُذ٤ُٝس ػ

سفذٛح، ك٢ ٓشقِس ضحس٣خ٤س ٓؼ٤٘س، ذ٤ٖ جُٞقذجش ٝجُؼ٘حفش جُط٢ ٣طؾٌَ ٜٓ٘ح جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ، 

ٝهحٍ ٗكٖ ٛ٘ح ٗغطخذّ ٓلشدز جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ رُي أٗ٘ح ٗشٟ ك٤ٚ جإلهحس جُز١ ض٘طظْ مٖٔ قذٝدٙ 
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س، ضذخَ ٓغ ذؼنٜح، ٝذغرد ٝؾٞدٛح ك٢ ؽرٌس ٓؼوذز ٖٓ جُطلحػالش جُنشٝس٣س ٝقذجش د٤ُٝ

."إلدجٓس ذوحتٜح ٝضكو٤وحً ُـح٣حش ٝؾٞدٛح
159
   

جُؼِْ جُز١ ٣ؼ٠٘ ذٞجهغ " :ذأٜٗحٗوال ػٖ ػػٔحٕ م٤ٔش٣س ًٔح ٝػشكٜح ٓكٔذ هٚ ذذ١ٝ 

جُطلغ٤ش ٝجُطٞهغ، ق٤ع إٔ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٝجعطوشجتٜح ذحُٔالقظس ٝجُطؿش٣د أٝ جُٔوحسٗس ٖٓ أؾَ 

ٛزج جُطؼش٣ق ٣ٜطْ ذحألعِٞخ جُؼ٢ِٔ ك٢ ضٞم٤ف جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٝؿح٣طٜح ٝضٞهغ ٓح ع٤طْ ٖٓ 

."ظٞجٛش ك٢ ئهحسٛح
160
 

٢ٛ ًحكس جُطلحػالش ٝجُشٝجذو " :ٝرًش ٛح٣َ هؾطٞػ ك٢ ضؼش٣لٚ ُِؼالهحش جُذ٤ُٝس أٜٗح

."ج٤ٌُحٗحش جُٔخطِلس ك٢ ئهحس جُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝجُٔطرحدُس عٞجء ًحٗص ع٤حع٤س أٝ ؿ٤ش ع٤حع٤س ذ٤ٖ 
161
 

ٝٓٔح ضوذّ ٖٓ ضؼش٣لحش ُِؼالهحش جُذ٤ُٝس ٗقَ ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُكوحتن ٣ٌٔ٘٘ح ئؾٔحُٜح ذٔح 

٣أض٢:
162
 

إٔ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٢ٛ أٗٔحه ٖٓ جُ٘ؾحهحش ضوذّ ػ٤ِٜح، ٝضوّٞ ذٜح، ٝقذجش د٤ُٝس  .1

 ك٢ ٓٞجؾٜس ذؼنٜح جُرؼل ج٥خش.

٘ؾحهحش ٢ٛ رجش هر٤ؼس جضقح٤ُس ضإعظ ؽرٌس ٖٓ جُؼالهحش إٔ ٛزٙ جألٗٔحه ٖٓ جُ .2

 جُٔؼوذز ذ٤ٖ جُذٍٝ.

ٝإٔ ٛزٙ جألٗٔحه ٖٓ جُ٘ؾحهحش ٝجالضقحالش ٤ٓذجٜٗح جُر٤ثس جُخحسؾ٤س، أ١ أٜٗح ضطْ  .3

خحسؼ جُكذٝد جإله٤ٔ٤ِس ُِذُٝس. ٖٝٓ ٛزٙ جُخحف٤س ؾحء ضٞف٤ق ٛزٙ جُؼالهحش ذأٜٗح 

 د٤ُٝس.

ضقح٤ُس ػ٠ِ جُذٍٝ كوو، رُي إٔ جُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ ال ضوطقش جُ٘ؾحهحش ٝجُشٝجذو جال .4

٣نْ ٤ًحٗحش ٝٝقذجش د٤ُٝس ٓنحكس ئ٠ُ جُذُٝس، ًحُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝجإله٤ٔ٤ِس، 

ٝجُؾشًحش جُٔطؼذدز جُؿ٘غ٤س ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس، ٝؾ٤ٔؼٜح ضغْٜ ذحإلمحكس ئ٠ُ 

 جُذٍٝ، ك٢ ف٤حؿس ٝضؾ٤ٌَ ٛزٙ جُؾرٌس جُٔؼوذز ٖٓ جُطلحػالش جُذ٤ُٝس.
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 :رًُُس انؼاللبد انذونُخ ػٍ يب شبثههب يٍ يظطهحبد: انًطهت انثبٍَ

ٓقطِف جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ؿحُرحً ٓح ٣طذجخَ ٓغ ٓقطِكحش أخشٟ ٣ٝلغش ذذالُطٜح،  ئٕ

ٕ جُذ٢ُٝ، ٝجُط٢ ع٘طؼشف ػ٤ِٜح ك٤ٔح ًحُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٝجُذذِٞٓحع٤س، ٝجُغ٤حعس جُذ٤ُٝس، ٝجُوحٗٞ

:٢ِ٣ 

 انذونُخ وانطُبضخ انخبرجُخ:انؼاللبد أولً: 

٣شٟ جألعطحر جُذًطٞس ػرذ جُوحدس ك٢ٜٔ إٔ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٢ٛ جُلؼَ جُٔإعظ ُِؼالهحش 

جُذ٤ُٝس، ٝذؿِٔس ٝجقذز، ئرج ًحٗص جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٢ٛ عِٞى خحسؾ٢، كإ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٢ٛ 

 ٗط٤ؿس ٓطشضرس ػ٠ِ ٛزج جُغِٞى.

عِٞى ع٤حع٢ خحسؾ٢، " :ُِغ٤حعس جُخحسؾ٤س ذأٜٗح٣ٝظٜش رُي ؾ٤ِح ٖٓ خالٍ ضؼش٣لٚ 

، ٝرًشٙ إٔ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ٢ٛ "ٛحدف ٝٓإغش، ٝٓٞؾٚ ئ٠ُ جُـ٤ش ٖٓ ٝقذجش جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ

ٓؿٔٞػس جُشٝجذو جُغ٤حع٤س ٝجالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ... ئُخ. جُط٢ ض٘ؾأ ذ٤ٖ جُٞقذجش 

هذ ضٌٕٞ ضؼح٤ٗٝس أٝ ضقحسػ٤ٚ، ٝرُي ذوذس جهطشجخ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح دذِٞٓحع٤س جُذ٤ُٝس ٝضإعظ ػالهحش 

أٛذجف ٝٓقحُف ٛزٙ جُٞقذجش ٖٓ ذؼنٜح أٝ جذطؼحدٛح ٝجخطالكٜح ػٖ ؿ٤شٛح.
163
 

ًٔح ٣ٝزًش جُذًطٞس ٓ٘قٞس ٣ٞٗظ إٔ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ُذُٝس ٓح، ٢ٛ ؾضء ُِغ٤حعس 

كذسجعس جُغ٤حعس  جُؼحٓس ُٜزٙ جُذُٝس أٝ جُؾٌَ جُز١ ضغ٤ش ذٚ دُٝس ٓح ػالهحضٜح ٓغ دٍٝ أخشٟ،

جُخحسؾ٤س ضوطقش ػ٠ِ ظحٛشز جُوشجس جُغ٤حع٢ ُِذٍٝ جُخحؿ ذؼالهحضٜح جُخحسؾ٤س ٝضؼحٜٝٗح جُذ٢ُٝ 

دٕٝ إٔ ضؾَٔ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ذٌحِٜٓح.
164
 

جُخطس جالعطشجض٤ؿ٤س جُؼحٓس جُط٢ " :٣ٝؼشف جُذًطٞس ٓكٔٞد خِق جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ذأٜٗح

."َ ػذز أٜٛٔح جُؼغٌش١ ٝجُذذِٞٓحع٢ضشعٜٔح دُٝس ٓح ٝض٘لزٛح ذٞجعطس ٝعحت
165
  

ّٕ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ُِذٍٝ ك٢ جُؼحُْ ئٗٔح ٢ٛ ٣شٟ جُرحقع  ٝػ٤ِٚ كاٗ٘ح ٗغط٘طؽ ٓٔح عرن أ

 .عِٞى ٣٘طؽ ػ٘ٚ ػالهحش د٤ُٝس ضشذو ذ٤ٜ٘ٔح جألػٔحٍ جُذذِٞٓحع٤س ُِذٍٝ
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 انؼاللبد انذونُخ وانذثهىيبضُخ:ثبَُبً: 

جُكحمش ذذٝس ٤ٔٓض ٝٛحّ ك٢ ٗطحم جُؼالهحش ٝضذػ٤ٜٔح، ضوّٞ جُذذِٞٓحع٤س ك٢ ػقشٗح 

ٝػٖ هش٣وٜح ٣ٌٖٔ جُطٞك٤ن ذ٤ٖ جُٔقحُف ، ٝٓؼحُؿس ًحكس جُؾإٕٝ جُط٢ ضْٜ ٓخطِق جُذٍٝ

ؽحػس جُٞد ئجُٔطؼحسمس ٝٝؾٜحش جُ٘ظش جُٔطرح٣٘س، ٣ٝط٤غش قَ جُٔؾٌالش ٝضغ٣ٞس جُخالكحش ٝ

ٞهذ ٓشًضٛح ٝضؼضص ٗلٞرٛح ك٢ ٓٞجؾٜس ٕ ضأٝجُطلحْٛ ذ٤ٖ جُذٍٝ ٝذٞعحهطٜح ضغطط٤غ ًَ دُٝس 

٠ُ رُي ٣طٔػَ ئمحكس ، ئضذػ٤ْ جُغِْ ٝضؿ٘د جُكشخجُذٍٝ ضغطط٤غ ٖٝٓ خالُٜح  ،خشٟجُذٍٝ جأل

ٓٞس ٝجُكٞجدظ ٝذكٔح٣س ٓقحُف جُذُٝس ٝذحُٔلحٝمس ك٢ ًَ ػَٔ جُذذِٞٓحع٤س ذٔشجهرس ٓؿش٣حش جأل

 .ٓح ٣ٜٜٔح

٢ٛ كٖ ضٔػ٤َ جُكٌٞٓس ٝٓقحُف جُرالد " :كحُذذِٞٓحع٤س ًٝٔح ٣ؼشكٜح "ذشجد٤٣ٚ كٞد٣ش٣ٚ"

ُذٟ جُكٌٞٓحش ٝك٢ جُرالد جألؾ٘ر٤س، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ أال ض٘طٜي قوٞم ٝٓقحُف ٤ٛٝرس جُٞهٖ ك٢ 

."جُخحسؼ، ٝئدجسز جُؾثٕٞ جُذ٤ُٝس ٝض٢ُٞ أٝ ٓطحذؼس جُٔلحٝمحش جُغ٤حع٤س
166
  

جُؼالهحش ئدجسز " :جُذذِٞٓحع٤س ذأٜٗح "ٛحسُٝذ ٤ٌُٗٞغٕٞ"ًٔح ٝػشف جٌُحضد جإلٗؿ٤ِض١ 

جُذ٤ُٝس ػٖ هش٣ن جُطلحٝك، ٝجألعِٞخ جُز١ ض٘ظْ ٝضٞؾٚ ذٚ ٛزٙ جُؼالهحش ذٞجعطس جُغلشجء 

."ٝجُٔرؼٞغ٤ٖ، ٝػَٔ جُذذِٞٓحع٢ ٝك٘ٚ
167
 

ػ٤ِٔس " :٣ٝؼشف ًَ ٖٓ جُذًطٞس ذطشط ؿح٢ُ ٝجُذًطٞس ٓكٔٞد ػ٤غ٠ جُذذِٞٓحع٤س ذأٜٗح

."ؼالهحضٜح جُذ٤ُٝسجُطٔػ٤َ ٝجُطلحٝك جُط٢ ضؿش١ ذ٤ٖ جُذٍٝ ك٢ ؿٔحس ئدجسضٜح ُ
168
 

جُذذِٞٓحع٤س ٢ٛ جُ٘ط٤ؿس جُكط٤ٔس ُطؼح٣ؼ ٝقذجش ع٤حع٤س " :إٔ "ؾٞص٣ق كشجٌَٗ"ٝهذ رًش 

."ٓغطوِس ػ٠ِ دسؾس ٖٓ جالضقحٍ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح
169
 

ٝضٌٕٞ جُذذِٞٓحع٤س ذٔػحذس جُوحعْ جُٔؾطشى ذ٤ٖ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٝجُؼالهحش جُذ٤ُٝس، 

كٌِطحٛٔح ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣غطـ٢٘ ػٜ٘ح، كل٢ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ضٌٕٞ جُذذِٞٓحع٤س ئقذٟ أْٛ أدٝجش 

ض٘ل٤ز ٝضكو٤ن أٛذجكٜح، ٝك٢ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ضٌٕٞ أ٣نح أْٛ أدجز إلدجٓس جُؼالهحش ذ٤ٖ ٝقذجش 

ٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضط٣ٞشٛح ٝقَ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼطشمٜح ٖٓ ٓؾٌالش، قط٠ ك٢ أٝهحش جُ

جُكشخ، ػ٘ذٓح ضِؿأ جُذٍٝ ئ٠ُ جعطخذجّ أدٝجش جُؼ٘ق جُٔ٘ظْ، أ١ جألدٝجش جُؼغٌش٣س، ضٌٕٞ ٜٓٔس 
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جُذذِٞٓحع٤س ئهحٓس ضكحُلحش ٓنحدز، أٝ جُؼَٔ ػ٠ِ ضوش٣د ٝؾٜحش ٗظش جألهشجف جُٔطكحسذس ذٜذف 

ٍ ئ٠ُ قٍِٞ ٓطلن ػ٤ِٜح ض٢ٜ٘ قحُس جُقشجع جُؼغٌش١.جُٞفٞ
170
 

 انؼاللبد انذونُخ وانطُبضخ انذونُخ: ثبنثبً: 

ٗكٖ أٓحّ ٓقطِك٤ٖ ٓخطِل٤ٖ ًٔح ٣زًش جٌُػ٤ش ٖٓ جٌُطحخ، كحُؼالهحش جُذ٤ُٝس أًػش جضغحػح 

ٝؽ٤ُٞٔس ٝٓح جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس ذٔلٜٜٞٓح ٓح ذ٤ٖ جُذٍٝ ئال ؾضء ٓ٘ٚ، ٣ٝظٜش رُي ٖٓ خالٍ 

 جُطؼش٣لحش جُخحفس ذٔقطِف جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس.

ق٤ع ٣زًش جُذًطٞس ػرذ جُوحدس ك٢ٜٔ ك٢ ع٤حم ًطحذٚ جُ٘ظش٣حش جُؿضت٤س ٝج٤ٌُِس ك٢ 

جُؼالهحش جُذ٤ُٝس إٔ جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس ضؼرش ػٖ أٗٔحه ٖٓ جألكؼحٍ أٝ جُغ٤حعحش ضوذّ ػ٤ِٜح جُٞقذجش 

ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ضؿٔغ ذ٤ٖ جُخقحتـ جُطقحسػ٤س جُذ٤ُٝس ٓإعغس ُ٘ٔحرؼ ٓطؼذدز ٝٓط٘ٞػس ٖٓ جُؼالهحش 

ٝجُطؼح٤ٗٝس، أٓح جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ك٢ٜ ضٔػَ ؾِٔس جُشٝجذو ٝجُ٘ؾحهحش جالضقح٤ُس جُ٘حؾٔس ػٖ 

ع٤ًِٞحش جُٞقذجش جُذ٤ُٝس.
171
  

 ضِي ٢ٛ" :ٝؾحء ضؼش٣ق جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس ػ٠ِ ٓٞهغ جألًحد٤ٔ٣س جُؼشذ٤س جُرش٣طح٤ٗس ذأٜٗح

 ٛزٙ ٝسدٝد جألكؼحٍ ٢ٛ أٜٗح ًٔح أًػش أٝ دُٝط٤ٖ ذ٤ٖ جُطذجخَ ٝ لحػَذحُط ضطؼِن جُط٢ جُغ٤حعس

."جُو٤ٓٞس جُذٍٝ ذحعْ جُٔؼشٝكس جُٞقذجش ذ٤ٖ ٝجُطذجخالش جألكؼحٍ
172
 

ٓؿٔٞػس جُؼالهحش " :ًٔح ؾحء ضؼش٣ق جُذًطٞس ٓكٔٞد خِق ُِغ٤حعس جُذ٤ُٝس ذأٜٗح

جُوحتٔس ك٢ جُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ أ١ ٤ُظ جُغ٤حع٤س جُوحتٔس ٓح ذ٤ٖ جُذٍٝ، ذحإلمحكس ُؿ٤ٔغ جُؼالهحش 

."جُٔوقٞد دُٝس ٝجقذز ذَ جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ذٌحِٓٚ
173
 

ٖٓ ضؼش٣لحش ُٜزج جُٔقطِف ٝٓح عروٚ ٖٓ ضؼش٣لحش  عرن ٓٔح ٗغط٘طؽ إٔ ٝػ٤ِٚ ٗغطط٤غ

 جُر٤ثس ضؿحٙ ٓح دُٝس عِٞى ذطك٤َِ ٣ُؼ٠٘ جُز١ جُلشد ُِغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٝجُؼالهحش جُذ٤ُٝس إٔ

 ٖٓ ؾضء ٓؿشد ٓح دُٝس أكؼحٍ ٣شٟ جُز١ جُلشد أٓح جُخحسؾ٤س ذحُغ٤حعس ٣ٜطْ كشد ٛٞ جُخحسؾ٤س

 ذحُغ٤حعس ٣ٜطْ كشد كٜٞ جألخشٟ جُذٍٝ أكؼحٍ ٝسدٝد ٓح دُٝس ذٜح ضوّٞ أكؼحٍ ٖٓ ضطأُق ػ٤ِٔس

 أعحع٢ ذؾٌَ جُطش٤ًض ٣طْ جُخحسؾ٤س جُغ٤حعس ٓؿحٍ ٝ جُذ٤ُٝس جُغ٤حعس ٓؿحٍ ك٢ أٗٚ جُذ٤ُٝس، ك٘ؿذ

 جُٔؼشٝكس جُٞقذجش ذ٤ٖ جُطذجخَ أؽٌحٍ ذٌحكس ٣ٜطْ كٜٞ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ٓقطِف أٓح جُذُٝس، ػ٠ِ

 .جُذ٤ُٝس جُطؿحسز ٝ جُؿ٘غ٤حش ٓطؼذدز جُؾشًحش ٝ جُذ٤ُٝس جُٔ٘ظٔحش ذؿحٗد جُو٤ٓٞس ذحُذٍٝ
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 انؼاللبد انذونُخ وانُظبو انذونٍ:راثؼبً: 

ُ٘ظحّ ، كحػٖ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس٣غطخذّ ٓلّٜٞ جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ذؾٌَ ًر٤ش ػ٘ذٓح ٣طْ جُكذ٣ع 

جُذ٢ُٝ ٣ؼذ ئهحسج ٗظش٣ح جذطٌشٙ ػِٔحء جُغ٤حعس قط٠ ٣غحػذ جُٔك٤ِِٖ ٝجُذٍٝ ػ٠ِ كْٜ ٗظحّ جُوٞز 

ُٝزُي كإ جُ٘ظحّ ، جُغ٤حع٤س ك٢ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس، ٝؽٌَ جُوٞز ذ٤ٖ جُذٍٝ قط٠ ٣ٌٖٔ ضق٤٘لٜح

ْ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُذٍٝ، ذَ ٛٞ ئهحس ٣غحػذ جُذ٢ُٝ ٤ُظ ٗظحٓح ٌٓطٞذح أٝ ٗظحٓح سع٤ٔح أٝ هحٗٞٗح ٣٘ظ

ػ٠ِ ضك٤َِ ؽٌَ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُذٍٝ، ٝٓؼشكس جألهشجف جألًػش هٞز ٝجألًػش ٗلٞرج ٓوحسٗس 

.ذـ٤شٛح
174
 

٣ٝظٜش رُي ٖٓ خالٍ جُطؼش٣لحش جُٔخطِلس جُط٢ فحؿٜح جُغحعس ٝؿ٤شْٛ ٖٓ جُٔخطق٤ٖ 

ٛٞ جإلهحس جُٔإعغ٢ ٣شز ٗص" ُِ٘ظحّ جُذ٢ُٝ، كحُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ًٝٔح ٝسد ػ٠ِ ٓٞهغ "جُؿض

٣ٝؼذ ضلحػَ ، ٝجُذذِٞٓحع٢ ٝجُغ٤حع٢ ٝجُوح٢ٗٞٗ جُ٘حظْ ُِؼالهحش جُذ٤ُٝس خالٍ كطشز ضحس٣خ٤س ٓؼ٤٘س

ئمحكس  جُٞقذجش جُغ٤حع٤س ُٜزج جُ٘ظحّ )دٍٝ جُؼحُْ( ضؼحٝٗح ٝض٘حكغح ٝقشذح ٛٞ جُٔكشى جألًرش ك٤ٚ،

جُٔ٘ظٔحش ٝجُكشًحش  هحش جُذ٤ُٝس، ٓػَئ٠ُ ًَ ئهحس ض٘ظ٢ٔ٤ هحدس ػ٠ِ جُطأغ٤ش ك٢ ٝجهغ جُؼال

.جُغ٤حع٤س ٝجُؾشًحش جٌُرشٟ رجش جُ٘لٞر جُؼحذش ُِكذٝد
175
 

ٓؿٔٞػس " :جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ذأٗٚ "ٓٞسضٕٞ ًحذالٕ"ػشف ٗوالً ػٖ غحٓش جُخضسؾ٢ كوذ ٝ

ٖٓ جُٞقذجش جُٔطشجذطس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٝجُٔط٤ٔضز ػٖ ٓك٤طٜح، ٝضغط٘ذ ٛزٙ جُٞقذجش ػ٠ِ هٞجػذ 

."جُؼالهحش جُوحتٔس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ٝضؼطٔذ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔطـ٤شجش جُخحسؾ٤س ع٤ًِٞس ض٤ٔض
176
 

٣ٝؼشف جُذًطٞس ٛح٣َ هؾطٞػ جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ذأٗٚ ٛٞ ػرحسز ػٖ أكٌحس ٓشًرس ٝٓطـ٤شز 

ٝضذجذ٤ش ػغٌش٣س ضنْ ٝضطضٝد ذحُوٞز ٖٓ ػ٘حفش جالٗطظحّ جُط٢ ٢ٛ ك٢ جُـحُد ضخـ جُؼالهحش 

ذ٤ٖ جُذٍٝ.
177
 

جُذًطٞس ؾٜحد ػٞدز جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ذأٗٚ ٛٞ ضؿٔغ ٣نْ ٝقذجش ع٤حع٤س ٓغطوِس ًٔح ٝػشف 

ٝضِؼد جُوٞز دٝسج ست٤غ٤ح ك٢ جُطلحػَ ذ٤ٖ  ضطلحػَ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ذطٞجضش ٓؼوٍٞ ٝكوح ُؼ٤ِٔحش ٓ٘طظٔس

ٛزٙ جُٞقذجش.
178
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 ٝئٕ ٖٓ أٓػِس جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ٗظحّ ضٞجصٕ جُوٟٞ ٝٗظحّ جُوطر٤س جُػ٘حت٤س ٝٗظحّ ضؼذد ٓشجًض

جضخحر جُوشجسجش ك٢ جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس، ك٘ظحّ ضٞجصٕ جُوٟٞ ٓػال ٣وّٞ ػ٠ِ ٝؾٞد ػذد ٖٓ ٓكحُلحش 

أٝ ٓكحٝس جُوٟٞ جُٔنحدز ٝجُط٢ ضطٌحكأ هٞجٛح أٝ ضٌحد ٝرُي ُشدع أ١ ٓكٞس د٢ُٝ ٖٓ جعطـالٍ أ١ 

 ضلٞم ٓإهص ك٢ هٞجٙ ُطـ٤٤ش ٓؼحُْ جُٞمغ جُذ٢ُٝ جُوحتْ جُز١ ٖٓ أذشص خقحتقٚ ضؼذد جُذٍٝ

ٝجعطوالُٜح ٝٓشٝٗطٜح جٌُحِٓس ك٢ جُذخٍٞ ٝجالٗغكحخ ٖٓ ٓكحُلحش ٝضؿٔؼحش جُوٟٞ ٛزٙ، أٓح ٗظحّ 

جُوطر٤س جُػ٘حت٤س ك٤وّٞ ػ٠ِ ٝؾٞد ٓشًض٣ٖ ٓطلٞه٤ٖ ٖٓ ٓشجًض جُوٟٞ ك٢ جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس، ٣ٝك٤و 

ٕ قن ذٌَ ٓشًض ٜٓ٘ح ػذد ٖٓ جُذٍٝ جُطحذؼس ٝجألهَ ًػ٤شج ك٢ ئٌٓحٗحش جُوٞز ٝٓوذسجضٜح، ٣ٌٝٞ

جُطٞؾ٤ٚ ٝسعْ جُغ٤حعحش ٝجضخحر جُوشجسجش جقطٌحسج ُِذُٝس جُٔغ٤طشز ك٢ دجخَ ًَ ٝجقذ ٖٓ ٛز٣ٖ 

جُٔشًض٣ٖ ٖٓ ٓشجًض جُوٟٞ جُذ٤ُٝس، ٝػ٠ِ جُ٘و٤ل ٖٓ رُي كإ جُ٘ظحّ جُوحتْ ػ٠ِ ضؼذد ٓشجًض 

١ جضخحر جُوشجسجش ك٢ جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس ٣ؼ٢٘ جُطخِـ ٖٓ جقطٌحس عِطس جُطكٌْ ٝجُطٞؾ٤ٚ جُز

٣ٔحسعٚ ٓشًض ٝجقذ دجخَ ًَ ًطِس ذقلس ٓطِوس أٝ ؽرٚ ٓطِوس ٝضٞص٣غ ٛزٙ جُغِطس ػ٠ِ ػذد 

أًرش ٖٓ جُذٍٝ ذـل جُ٘ظش ػٖ جُطلحٝش ك٢ جُطٞص٣غ جُ٘غر٢ إلٌٓح٤ٗحضٜح ٖٓ جُوٞز.
179
 

 أشخبص انؼاللبد انذونُخ:: انًطهت انثبنث

جُذ٢ُٝ، ٝٗوقذ ذحُؾخـ ئٕ دسجعس جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ضوطن٢ ٓ٘ح ضكذ٣ذ ٓلّٜٞ جُؾخـ 

جُذ٢ُٝ أٝ جُلحػَ جُذ٢ُٝ ًَ عِطس أٝ ٤ٛثس أٝ ضؿٔغ؛ ٓإٛال ألٕ ٣ِؼد دٝسج ٓح ػ٠ِ جُغحقس 

جُذ٤ُٝس، ٝػ٠ِ ٛزج ال ٣ٌٖٔ ققش دٝس أؽخحؿ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ػ٠ِ جُذُٝس كوو، ئٗٔح ٣قطق 

ُطلحػَ ئ٠ُ ؾحٗد جُذٍٝ أؽخحؿ أٝ هٟٞ أٝ ٝقذجش د٤ُٝس ضإغش ٢ٛ جألخشٟ ك٢ ػ٤ِٔحش ج

جُذ٢ُٝ، جألٓش جُز١ ٣ذكغ ذ٘ح ئ٠ُ جُطؼشك ئ٠ُ ٛزٙ جألؽخحؿ أٝ جُٞقذجش، أٝ جُٞهٞف ػ٠ِ قو٤وس 

ٝهر٤ؼس جُذٝس جُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ضوّٞ ذٚ ك٢ ٤ٓذجٕ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس.
180
 

ٝئٕ أؽخحؿ جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ًٔح أٝسدٛح جُٔخطقٕٞ ٝجُرحقػٕٞ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ضأض٢ 

 ًٔح ٢ِ٣:

 انذونخ:أولً: 

٣ؿٔغ ػذد ٖٓ خرشجء جُؼالهحش جُذ٤ُٝس ػ٠ِ إٔ جُذُٝس ضٔػَ ٝقذز جُطك٤َِ جألعحع٤س ُشفذ 

ٝضلغ٤ش ػ٤ِٔحش جُطلحػَ ك٢ جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ، ٢ٛٝ ٗط٤ؿس القطٌحسٛح ٝع٤طشضٜح ػ٠ِ ٓقحدس جُوٞز 

ٝجُ٘لٞر ضؼذ جُلحػَ جُشت٤ظ جُوحدس ػ٠ِ ئقذجظ جُلؼَ جُغ٤حع٢ جُٔإغش خحسؾ٤ح ٝٓح ػذجٛح ٖٓ 
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ٓحد٣س أٝ ٓؼ٣ٞ٘س ٝئٕ جضخزش فلس د٤ُٝس )ًحُٔ٘ظٔحش جُك٤ٌٓٞس جُذ٤ُٝس، جُؾشًحش ٓطؼذدز  ٤ًحٗحش

جُؿ٘غ٤س، جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، جُشأ١ جُؼحّ(، ٓح ٢ٛ ئال أدٝجش ذ٤ذ جُذُٝس إلٗؿحص جألٛذجف جُٔ٘حهس 

ذٜح.
181
 

ٝػ٘ذٓح ٗطكذظ ػٖ جُذُٝس ئٗٔح ٗطكذظ ػٖ غالغس ػ٘حفش ست٤غس ٣ؼذ ٝؾٞدٛح ٝضٞجكشٛح ؽشهح 

أعحع٤ح ُٞؾٞد جُذُٝس، ٝٛزٙ جُؼ٘حفش ٢ٛ جُؾؼد ٝجإله٤ِْ ٝجُغ٤حدز.
182
 

 انًُظًبد انذونُخ:ثبَُبً: 

٢ٛٝ ٤ٛثحش دجتٔس ض٘ؾثٜح جُذٍٝ ُٔٔحسعس جخطقحفحش د٤ُٝس ك٢ ٓؿحٍ قلع جُغِْ ٝجألٖٓ 

جُذ٤٤ُٖٝ، ٣ٝؾطشه ُو٤حّ ٓ٘ظٔس د٤ُٝس ضٞكش ػ٘قش٣ٖ أعحع٤٤ٖ أُٜٝٔح ػ٘قش جُط٘ظ٤ْ؛ كحُٔ٘ظٔس 

٤س ضؼرش ػٖ ٝؾٞد ؽخـ هح٢ٗٞٗ ُٚ قوٞم ٝػ٤ِٚ جُطضجٓحش، ٝالذذ ُطٞجكش رُي ٖٓ ئهحٓس ٤ًحٕ جُذُٝ

٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٔحسط ٛزٙ جُكوٞم ٝإٔ ٣ِطضّ ذٜزٙ جُٞجؾرحش، ٝغح٢ٗ جُؼ٘قش٣ٖ جُؼ٘قش جُذ٢ُٝ جُز١ 

 ػ٠ِ ٝضوّٞ ٝض٘ل٤ز١ ئدجس١ ٤ٌَٛ ػ٠ِ ضوّٞ ألٜٗح ٓ٘ظٔحش ٤ٔ٣٢ٛٝضٛح ػٖ جُٔ٘ظٔحش جُٞه٤٘س، 

 جُذٍٝ ٖٓ ضطٌٕٞ جُط٢( جُك٤ٌٓٞس جُذ٤ُٝس جُٔ٘ظٔحش ٓػَ) جالػطرحس٣س جألؽخحؿ ٖٓ ٓؿٔٞػس ئسجدز

 ئ٠ُ جُذٍٝ ٖٓ ٓؿٔٞػس جٗنٔحّ ٖٓ ضطٌٕٞ جُط٢ جُٔ٘ظٔحش ٖٓ ٝؿ٤شٛح جُٔطكذز جألْٓ ًٔ٘ظٔس

.جُٔ٘ظٔس ٝػَٔ ذاٗؾحء ٓؼ٤٘س جضلحه٤س أٝ ٤ٓػحم
183
 

جُٔ٘ظٔس ٣ٝكذد ٗظحٜٓح جُوح٢ٗٞٗ ٣ٝر٤ٖ ٝضوّٞ جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ذ٘حء ػ٠ِ جضلحم د٢ُٝ ٣٘ؾة 

أٛذجكٜح ٝجخطقحفحضٜح ٝجألؾٜضز جُط٢ عطؼَٔ ذٜح ُطكو٤ن ٛزٙ جألٛذجف ٝجُوٞجػذ جُط٢ ضكٌْ ع٤ش 

جُؼَٔ ذٜح، ٝهذ ؾشٟ جُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣أخز ٓػَ ٛزج جالضلحم جُذ٢ُٝ فٞسز جُٔؼحٛذز جُذ٤ُٝس.
184
 

ُٝؼَ رُي ٣ؼٞد ئ٠ُ جٌُٔحٗس جُط٢  أقذ ٝقذجش جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ،جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ضؼذ ُزُي ٝ

ضٔحسعٜح ٝجألٛذجف جُط٢ ضطٞخ٠ ضكو٤وٜح، ك٢ٜ ضٔحسط جخطقحفح ٝظ٤ل٤ح ٓطؼذد جُٔنح٤ٖٓ ٝرج 

أذؼحد د٤ُٝس، ُزج ضؼذ ئقذٟ أدٝجش جُنرو ٝجُط٤٤ٌق ُكحالش جُطٞضش ٝجالمطشجخ جُط٢ ضؼطش١ 

ضقحسػ٤ٚ. جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ ٝجُط٢ هذ ضوٞد ذؼل ٝقذجضٚ ئ٠ُ جضرحع أٗٔحه ع٤ًِٞس
185
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 .198جً، مرجع سابق، صثامر الخزر 
182
 .31عالء أبو عامر، مرجع سابق، ص 
183
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 انمىي غُر انمىيُخ:ثبنثبً: 

٣ٝوقذ ذٜح ضِي جُوٟٞ جُط٢ ٣طشضد ػ٠ِ ٝؾٞدٛح ٗٞع ٖٓ جُ٘ؾحهحش ؿ٤ش جُشع٤ٔس، جُط٢ 

ضخشؼ ػٖ ٗطحم ع٤طشز أٝ سهحذس جألؾٜضز جُك٤ٌٓٞس ٝضطؼذٟ جُكذٝد جُٞه٤٘س، ٣ٝ٘طرن ٛزج 

ٝجُؾشًحش ٓطؼذدز ك٤ٌٓٞس جُٞفق ك٢ جُ٘ظحّ جُغ٤حع٢ جُذ٢ُٝ ػ٠ِ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُ

جُؿ٘غ٤حش.
186
 

 انًُظًبد غُر انحكىيُخ: . أ

٢ٛ ًَ ضؿٔغ أٝ قشًس ٣طْ ضأ٤ُلٜح ٖٓ هرَ أكشجد ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ غالظ دٍٝ ػ٠ِ 

جألهَ ٝضٌٕٞ ُٜح فلس جُذ٣ٔٞٓس ٝجُٔػحذشز دٕٝ إٔ ضٌٕٞ ُٜح أ٣س ؿح٣س ك٢ جُشذف جُٔحد١، 

ُٜٝزٙ جُٔ٘ظٔحش ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخقحتـ أٜٛٔح:
187
 

 .ئه٤ٔ٤ِس ئٓحػح٤ُٔس ٝئٓح د٤ُٝس؛ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُـح٣حش ٝجألٛذجف   .1

ذحخ جُؼن٣ٞس ك٤ٜح ٓلطٞـ ُؿ٤ٔغ جألكشجد ٝجُطؿٔؼحش جُط٢ ٣طلن جخطقحفٜح  .2

 .ٓغ جخطقحؿ جُٔ٘ظٔس

ضؼطٔذ ج٤ُٜثس ػ٠ِ ؾٜحص ٣غٔف ألػنحتٜح ذحإلؽشجف دٝس٣ح ػ٠ِ جخط٤حس ج٤ُٜثس  .3

 ٓشًض دجتْ.جإلدجس٣س، ٓغ ٓكحكظس ج٤ُٜثس ػ٠ِ ٌٓطد أٝ 

 انشركبد يزؼذدح انجُطُبد: . ة

ٝ ضطٔطغ ذؾٌَ هح٢ٗٞٗ ٓكذد ك٢ ػوذ  ٕٓغحٛٔٞؽشًحش ٣إعغٜح أكشجد أٝ ٢ٛ 

ٔشًض جُشت٤غ٢ ُِؾشًس، ٣ٝطْ جُجُطأع٤ظ ك٢ دُٝس ٓح ضغ٠ٔ دُٝس جُٔوش جُط٢ ٣ٞؾذ ك٤ٜح 

 ؾ٘غ٤س ٛزٙ جُذُٝس، ٝضخنغ ُؿ٤ٔغ ٝضأخزضأع٤ظ ٝئٗؾحء جُؾشًس ضرؼحً ُوحٜٗٞٗح جُٞه٢٘ 

هٞج٤ٖٗ دُٝس جُٔوش، أٝ هٞج٤ٖٗ جُذُٝس جُٔن٤لس ُ٘ؾحهٜح ٝ كشٝػٜح ٝ جُؾشًحش جُطحذؼس 

.ُٜح
188
 

 ٓخطِلس جُؾشًحش ٖٓ ٓؿٔٞػسٖٝٓ ضؼش٣لحش جُؾشًحش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ذأٜٗح 

 أؽٌحٍ ٖٓ ؽٌَ أٝ أعْٜ ٖٓ ضٔطٌِٚ ٓح خالٍ ٖٓ خشج٥ ذحُرؼل ذؼنٜح ضشضرو جُؿ٘غ٤حش

                                                           
186
 .196ثامر الخزرجً، مرجع سابق، ص 
187
 .48عالء أبو عامر، مرجع سابق، ص 
188
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 أعظ رجش ٓطٌحِٓس جهطقحد٣س ٝقذز ذزُي ٌٓٞٗس ٓؼ٤ٖ جضلحم ػوذ أٝ جإلدجس٣س جُغ٤طشز

.جهطقحد٣س
189
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 املبحث انثاني

ونيةأثر كشف اإلعالو 
 
 نهجرائى اند

 
ُوذ هحّ جُلِغط٤٘٤ٕٞ ٝٓ٘ز جقطالٍ كِغط٤ٖ ٝئػالٕ ه٤حّ دُٝس جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ك٢ جُؼحّ  

ػالهحش د٤ُٝس ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ دٍٝ جُؼحُْ ٝخحفس ػ٠ِ ّ؛ ئ٠ُ جضرحع هش٣ن جُذذِٞٓحع٤س ٝذ٘حء 1948

جُقؼ٤ذ جُشع٢ٔ، ُطٌٕٞ ٛزٙ جُذٍٝ دجػٔس ُْٜ ك٢ قوْٜ جُٔؾشٝع ئ٠ُ ؾحٗد هش٣ن ٓوحٝٓس 

.جالقطالٍ
190
 

ئال إٔ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ٣أذ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ُِلِغط٤٤٘٤ٖ ػالهحضْٜ جإل٣ؿحذ٤س ٓغ دٍٝ  

ٛزٙ جُؼالهحش ٖٓ خالٍ جسضٌحذٚ ُؿشجتْ ٓخطِلس ذكن  جُطؾ٣ٞؼ ػ٠ِجُٔ٘طوس ٝدٍٝ جُؼحُْ، كؼٔذ ئ٠ُ 

.جُلِغط٤٤٘٤ٖ ٝضق٣ٞشٛح ٖٓ خالٍ ئػالٓٚ ػ٠ِ أٜٗح مذ ٓح أعٔحٙ "جإلسٛحخ جُلِغط٢٘٤"
191
 

ُٝوذ ض٘ٞػص أؽٌحٍ ٛزٙ جُؿشجتْ جُط٢ جسضٌرص ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س خحفس ٖٓ هرَ  

ؾشجتْ جالؿط٤حالش جٌُػ٤شز ُؾخق٤حش ُٜح جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ، كٌحٕ ٜٓ٘ح 

ػالهس ذلِغط٤ٖ عٞجء ًحٗص ٛزٙ جُؾخق٤حش كِغط٤٘٤س ٓػَ جؿط٤حٍ جُشت٤ظ جُلِغط٢٘٤ جُشجقَ 

٣حعش ػشكحش،
192
أٝ ؿ٤ش كِغط٤٘٤س ٓػَ ٜٓ٘ذط جُط٤شجٕ جُطٞٗغ٢ ٓكٔذ جُضٝجس١ جُز١ ضْ جؿط٤حُٚ  

 ّ.2016ك٢ ؽٜش د٣غٔرش ٖٓ جُؼحّ 

ل٤ز قٔالش ئػال٤ٓس ُطؾ٣ٞٚ جُكوحتن، ق٤ع ضؼطٔذ ٛزٙ جُكٔالش ًٝزُي جػط٤حد ئعشجت٤َ ض٘ 

ئ٠ُ ٌٓحضد  –ُط٘ل٤ز ٛزٙ جُكٔالش  –ػ٠ِ جالكطشجء ٝجُطذ٤ُظ ٝجُطن٤َِ أ٣ًنح، ٝػحدز ضِؿأ ئعشجت٤َ 

أٓش٤ٌ٣س ٓطخققس ك٢ أػٔحٍ جُؼالهحش جُؼحٓس خحفس ػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُذ٢ُٝ، ُٝزُي ٗؿكص ٖٝٓ 

ظ كٌشز جُطٞق٤ذ ذ٤ٖ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ٝئعشجت٤َ خالٍ ٓغحػذز ٛزٙ جٌُٔحضد ك٢ ضٌش٣

ك٢ ٓٞجؾٜس جإلسٛحخ ًؼذٝ ٓؾطشى، ٝإٔ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ٣ٔحسعٕٞ جإلسٛحخ، ٝإٔ جُٔوحٝٓس 

جُؾشجتغ جُذ٤ُٝس ٤ٓٝػحم جألْٓ جُٔطكذز ٢ٛ جإلسٛحخ ذؼ٤٘ٚ. ضر٤كٜحجُٔؾشٝػس مذ جالقطالٍ جُط٢ 
193
 

                                                           
190
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191
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ٝجُط٢ جسضٌرص ذكن جُون٤س  جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝسٖٔ م ٝٛ٘حى ٖٓ جُؿشجتْ جُط٢ هذ ضؼذ أ٣نحً 

٤ُس ٤ُٝظ ُٜح ػالهس جُلِغط٤٘٤س ٝسذٔح ػحدش ذحألغش جُغِر٢ ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذٝ

ًحٕ ُٞعحتَ جإلػالّ جُذ٤ُٝس جُذٝس ك٢ ض٘حُٜٝح ٝجٌُؾق ػٜ٘ح.ٌُٖ ٝ ،ذحالقطالٍ
194
 

أخطش جُظٞجٛش جإلؾشج٤ٓس جُط٢ ح ك٢ ٓالقوس جُلغحد ذحػطرحسٙ ج ست٤غً كحإلػالّ ٣ِؼد دٝسً 

ذحضص ٓ٘طؾشز ك٢ ٓؿطٔؼحض٘ح ٖٓ خالٍ ٓح ٣وّٞ ذٚ ٖٓ ٝظ٤لس ًؾق جُٔغطٞس ًٕٞ جُلغحد ٣كذظ ك٢ 

جُظَ.
195
 

ٝٓٔح عرن هحّ جُرحقع ذٔطحذؼس ػذد ٖٓ ٝعحتَ جإلػالّ جُذ٤ُٝس، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جُركع ػٖ  

عحُلس جُزًش ػ٠ِ فلكحضٜح جُخحفس  ٤ُّسحُؿشجتْ جُّذٝجألخرحس جُط٢ ض٘حُٝطٜح ضِي جُٞعحتَ ٝجُٔطؼِوس ذ

 ػ٠ِ جُؾرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س، ٖٝٓ ٛزٙ جُٞعحتَ:

 أول: انجسَرح:

، ُٝوذ هحّ هطشك٢  جُذٝقس وشٛحٓس ُؾرٌس جُؿض٣شز جإلػال٤ٓ ٢ ه٘حز ضِلضز ضحذؼسٛ جُؿض٣شز

 جُرحقع ذحخط٤حسٛح أٝال ذغرد أٜٗح جُو٘حز جألًػش ضـط٤س ُألخرحس جُٔطؼِوس ذحُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٝذٌحكس

جُِٔلحش.
196
 

ٝجُط٢ جسضٌرص ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س كوذ  جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝسٝقٍٞ ٓٞمٞع دسجعط٘ح ػٖ 

ٓح ٣ض٣ذ  ٝؾذ جُرحقع إٔ ٓؿٔٞع جألخرحس ٝجُٔوحالش ٝجُطوحس٣ش جُط٢ ض٘حُٝطٜح جُؿض٣شز قٍٞ جُؿشجتْ

عش ػشكحش ( ًِٜٝح ضطؼِن ذؿشجتْ جؿط٤حٍ جُشت٤ظ جُلِغط٢٘٤ جُشجقَ ٣ح1300) ػٖ أُق ٝغالغٔحتس

ك٢ سجّ هللا ٝجؿط٤حٍ جُو٤حد١ ك٢ قشًس قٔحط ٓكٔٞد جُٔركٞـ ك٢ دذ٢ ٝجؿط٤حٍ ػٔش جُ٘ح٣ق ك٢ 

، ًٝزُي أخرحس جُؿشجتْ جُٔخطِلس ذأؽٌحُٜح ُطٞٗغ٢ذِـحس٣ح ٜٝٓ٘ح ؾش٣ٔس جؿط٤حٍ جُط٤حس ج

.ٝأٗٞجػٜح
197
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 ثبَُب: انؼرثُخ:

ًحٗص ، ٝؾضء ٖٓ ؽرٌس ئػال٤ٓس عؼٞد٣سس عؼٞد٣ ٢ٛ ه٘حز كنحت٤س ئخرحس٣س ه٘حز جُؼشذ٤س

ّ ٓذ٣٘س دذ٢ ُإلػال ج٥ٕ ضرع ٖٓٝش، ذٔق ٢جُؾشًس جُٔقش٣س ُٔذ٣٘س جإلٗطحؼ جإلػالٓ ٖٓ ضرع

.ٝجُش٣حم٤س ٝجالهطقحد٣س ، ٝضٜطْ ٛزٙ جُو٘حز ذحألخرحس جُغ٤حع٤سذحإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز
198
 

، ٝضؼذ ُٝوذ جخطحسٛح جُرحقع مٖٔ دسجعطٚ ٝرُي ألٜٗح ضؼذ ٖٓ أْٛ ٝعحتَ جإلػالّ ػشذ٤حً 

ًزُي ٓ٘حكغس ُو٘حز جُؿض٣شز جُلنحت٤س، ٝق٤٘ٔح هحّ جُرحقع ذٔطحذؼس أخرحسٛح ٝضوحس٣شٛح قٍٞ 

ذكن جُون٤س  د٤ُّٝسذٔح ٣ظٖ جُرحقع أٜٗح ؾشجتْ ٓٞمٞع جُذسجعس ٝؾذ إٔ ٓؿٔٞع ًَ ٓح ٣طؼِن 

 ، ٝٓػحُٜح ضوش٣ش ض٘حٍٝٝؿ٤شٙ ( خرشج ٝضوش٣شجً 400) ٝفِص ئ٠ُ ٓح ٣وحسخ جألسذؼٔحتسجُلِغط٤٘٤س 

.ٓٞمٞع جُوطَ جُؼٔذ ػ٠ِ جُكٞجؾض جإلعشجت٤ِ٤س ُِلِغط٤٤٘٤ٖ
199
 

 ثبنثب: انؼبنى:

س ٤ٓوشٛح جُؼحفٔس جإل٣شجٗٝضرع ذحُِـس جُؼشذ٤س  ؽ٤ؼ٤س ئخرحس٣س ضِلض٤ٗٞ٣س ه٘حز ٢ٛ جُؼحُْ

٘ذٓح جُـضٝ جألٓش٢ٌ٣ ُِؼشجم ػ جًطغرص ه٘حز جُؼحُْ جٛطٔحٓح ػشذ٤حً ٝػح٤ُٔحً ك٢ أػوحخٕ، هٜشج

جُؼشجه٤س، ض٤ٔضش ذطـط٤طٜح ُألقذجظ ٛ٘حى ك٢ ظَ جٗطؾحس ٝجعغ ُٔشجع٤ِٜح ك٢ ٓخطِق جُٔ٘حهن 

ُِكشخ جإلعشجت٤ِ٤س ػ٠ِ ز ٝققذش جُو٘حز ٓطحذؼس ٝجعؼس ٖٓ جُؾؼٞخ جُؼشذ٤س أغ٘حء ضـط٤طٜح جُٔط٤ٔض

 ك٢ز ُِػٞسجش جُؼشذ٤س ٖٓ ذؼذٛح ضـط٤طٜح جُٔرحؽشٝز ٝجُكشخ ػ٠ِ ؿضّ، 2006 ٞ ٢٣٤ُٞ كٕ ُر٘ح

دش ه٘حز جُؼحُْ ذطوذ٣ْ ضوحس٣ش ٤ٓذج٤ٗس ٖٓ هِد جُكذظ ٖٓ خالٍ ٗلشج ًٔح، ح٤ُٝر٤ش ٝٓقظ ضٞٗ

ح.ُِكشخ ػ٠ِ عٞس٣ ضـط٤طٜح جُٔرحؽشز
200
 

٣ٝؼٞد عرد جخط٤حس جُرحقع ُٜح ُٔح إل٣شجٕ ٖٓ دٝس ست٤غ٢ ك٢ جُؼحُْ جُؼشذ٢ ًٝزُي 

جٛطٔحٜٓح جُٔرحؽش ذحُون٤س جُلِغط٤٘٤س، ٝق٤٘ٔح هحّ ذٔشجؾؼس جألخرحس ٝجُطوحس٣ش ٝجُٔوحالش جُط٢ 

أًػش ٖٓ غالغٔحتس ٗؾشش ٝجُط٢ ُٜح ػالهس ذٔٞمٞع دسجعط٘ح ٛزٙ ٝؾذ إٔ ٓؿٔٞػٜح هذ ٝفَ ئ٠ُ 

ػص ذ٤ٖ ٓخطِق جُؿشجتْ جُط٢ ضؼذ ؾشجتْ د٤ُٝس ٓػَ ؾشجتْ جؿط٤حٍ ه٤حدجش (، ضٞص350) ٝخٔغ٤ٖ

.كِغط٤٘٤س
201
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 راثؼب: ثٍ ثٍ ضٍ:

ذ٢ ذ٢ ع٢، ٤ٛثس جإلرجػس جُرش٣طح٤ٗس ٤ٛثس ئػال٤ٓس ٓغطوِس ٓوشٛح جٌُِٔٔس جُٔطكذز، 

غص ػ٠ِ ، أٓح هرَ رُي كٌحٕ جعٜٔح ؽشًس جإلرجػس جُرش٣طح٤ٗس ًٝحٗص هذ ضأع1922ّضأعغص ػحّ 

.٣1923ّذ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؾشًحش جُخحفس ػحّ 
202
 

ُٝوذ جخطحسٛح جُرحقع مٖٔ دسجعطٚ ألٜٗح ٝجقذز ٖٓ ٝعحتَ جإلػالّ جألؾ٘ر٤س ٝجُط٢ ُٜح   

 ؾٜٔٞسج ٝجعغ جالٗطؾحس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ، ُٜٝح جٛطٔحٓحش ٓرحؽشز ذحٌُػ٤ش ٖٓ هنح٣ح جُؼحُْ.

جُؿشجتْ ٝق٤٘ٔح ػٌق جُرحقع ػ٠ِ ٓشجؾؼس أسؽ٤ق جألخرحس ٝجُطوحس٣ش جُخحفس ذون٤س  

ذكن جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٝجُط٢ ؾحءش ػ٠ِ فلكس جُر٢ ذ٢ ع٢ ٝؾذ إٔ ٓؿٔٞػٜح ًحكس  جُّذ٤ُّٝس

.، ٝٓػحُٜح أخرحس ذ٘حء جُٔغطٞه٘حش جإلعشجت٤ِ٤س(150) ٓحتس ٝ خٔغ٤ٖٝفَ ئ٠ُ ٓح ٣وحسخ 
203
 

 خبيطب: ضٍ ئٌ ئٌ:

ضٞسٗش ٝس٣ظ  ّ ذٞجعطس ضذ1980ٌس ضِلض٣ٕٞ ع٢ٌِ، أٝؾذش ػحّ ٢ ؽرٛ ٕئٕ ئ٢ ع

، ٝجُط٢ ضٌِٜٔح ؽشًس ضح٣ْ ٝجسٗش ٢ٛ ئقذٟ أهغحّ ٓ٘ظٞٓس ض٤شٗش ُِرعٕ ئٕ ئٝجُغ٢ ، ضؾٌٞٗل٤ِذ

ػحّ  ٢ د٣غٔرش، كجُٔطٞجفَ جإلخرحس١جُو٘حز ذأٜٗح أٍٝ ٖٓ جعطكذظ كٌشز جُرع ٛزٙ ٣ؾحس ئ٠ُ ٝ

قؿشز  890000ًػش ٖٓ ألٝ ،٤ِٕٓٞ ذ٤ص أٓش٢ٌ٣ 88.2ٍ  ٓطحقسأفركص ّ 2004

ٖٝٓ ح ذأهِ٘طع٢ ئٕ ئٕ  ضوذّ جُو٘حز ذشجٓؿٜح أعحعحً ٖٓ ٓشًضٝس، جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣ ذل٘حدم

٤ُٔحً جعططحػص جُو٘حز جالٗنٔحّ ػحٖ، ٝجؽ٘طس جُؼحفٔس جألٓش٤ٌ٣ٝى ٣ٞ٤ٗٞسس ٓذ٣٘ عطذ٣ٞٛحضٜح ك٢ج

دُٝس  ٤ِٓ212حس ؽخـ ك٢ أًػش ٖٓ  1.5جُٔطحقس ألًػش ٖٓ  ٌُِػ٤ش ٖٓ جُؾرٌحش ٝجُخذٓحش

 24ٖ أًػش ؽرٌحش جُو٘ٞجش جٗطؾحسجً ٝٓؾحٛذز ػ٠ِ ٓذجس ع٢ ئٕ ئٕ ٓ ٝذزُي ضقرف ه٘حز ،ٝٓ٘طوس

.عحػس ك٢ جُؼحُْ
204
  

ٝذغرد جٗطؾحسٛح جُٞجعغ قٍٞ جُؼحُْ هحّ جُرحقع ذحخط٤حسٛح أ٣نح مٖٔ دسجعطٚ ٛزٙ، ُٝوذ  

ؼطٚ ألسؽ٤ق جألخرحس ٝجُطوحس٣ش جُخحؿ ذٜح إٔ ٓؿٔٞع جألخرحس جُط٢ أقق٠ جُرحقع ٝمٖٔ ٓشجؾ

جُٔطؼِوس ذحُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٖٓ هش٣د أٝ ذؼ٤ذ ُْ ضطؿحٝص  جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝسهحٓص ذط٘حٍٝ ٓٞجم٤غ 

( خرشج.100) جُٔحتس
205
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ٝذؼذ إٔ أ٠ٜٗ جُرحقع ئققحءٙ ُألخرحس ٝجُطوحس٣ش ٝجُٔوحالش ػرش ٝعحتَ جإلػالّ عحُلس  

ذ٤ٖ أػذجدٛح خحفس ذ٤ٖ ه٘حز جُؿض٣شز ٝذحه٢ جُو٘ٞجش جألخشٟ، ٝهذ جخطالكحً ًر٤شجً ش القع جُزً

جإلػال٢ٓ ٝجُٔخطـ ذحُؾإٔ  –كوحّ ذحُطٞجفَ ٓغ د. ػذٗحٕ أذٞ ػحٓش  جعطـشخ رُي ًػ٤شجً 

جُز١ القظٚ ذٌْ جألخرحس ٝؿ٤شٛح ػ٠ِ جالخطالف جُؼذد١ ٝعأُٚ ػٖ عرد ٛزج  –جإلعشجت٢ِ٤ 

ضِي جًُٞحالش ٝجُٔإعغحش جإلػال٤ٓس، كأسؾغ جُغرد ئ٠ُ هر٤ؼس ًَ ٝع٤ِس ئػال٤ٓس ٓخطِق ٓٞجهغ 

ٝع٤حعطٜح جُطكش٣ش٣س جُط٢ ضطغن ٝع٤حعس قٌٞٓس جُذُٝس جُط٢ ضطرغ ُٜح أٝ ضغطن٤لٜح ك٢ أسمٜح، 

 ٝدسؾس جٛطٔحّ ضِي جُذُٝس ذطِي جُونح٣ح.

جُٔوحذالش هحّ ذؼشك ، ٝهرَ جُؾشٝع ذؼَٔ هحّ جُرحقع ذٞمغ أعثِس جُٔوحذالشٝذؼذ رُي  

 ٌّ  ٤ٖٔ، ْٝٛ:جألعثِس ػ٠ِ ػذد ٖٓ جُٔك

 ست٤ظ هغْ جإلػالّ ك٢ ؾحٓؼس جُ٘ؿحـ. –جُذًطٞس كش٣ذ أذٞ م٤ٜش  .1

 .جُ٘ؿحـ ؾحٓؼس ك٢ جُغ٤حع٤س جُؼِّٞ أعطحر -جُذًطٞس سجتذ ٗؼ٤شجش  .2

 ست٤ظ ٓ٘طذٟ جإلػال٤٤ٖٓ جُلِغط٤٤٘٤ٖ. –جألعطحر ػٔحد جإلكشٗؿ٢  .3

 ٓحؾغط٤ش ئدجسز ٝه٤حدز ٖٓ أًحد٤ٔ٣س جُذسجعحش جُؼ٤ِح. –س جُٜٔ٘ذط ئذشج٤ْٛ أذٞ ؽٔحُ .4

 ٓذ٣ش ػحّ ٓشت٤س جألهق٠ ٝٓحؾغط٤ش فكحكس ٝئػالّ. –جألعطحر عحتذ سمٞجٕ  .5

ٝهذ هحّ ذطؼذ٣َ أعثِطٚ قغد ضٞؾ٤ٜحش جُٔك٤ٌٖٔ ُٚ ٝٝمغ أعثِطٚ ك٢ جُٜ٘ح٣س ػ٠ِ جُ٘كٞ 

 جُطح٢ُ:

 ؟مف واقع خبرتكـ ماذا تعرؼ عف العالقات الفمسطينية الدولية .1
 2006ىػػؿ ىنػػاؾ تفيػػر فػػي العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة خػػالؿ الفتػػرة الممتػػدة مػػف عػػاـ  .2

 ؟2016حتى عاـ 
 التي وقعت بحؽ القضية الفمسطينية خالؿ الفترة ذاتيا؟ الجرائـ الّدولّيةما ىي  .3
 األثر عمى تفير العالقات الفمسطينية الدولية؟ لمجرائـ الّدوليةىؿ تعتقد أف  .4
عمػػػػى العالقػػػػات الفمسػػػػطينية  لمجػػػػرائـ الّدوليػػػػةؿ يوجػػػػد أثػػػػر لمتفطيػػػػة اإلعالميػػػػة الدوليػػػػة ىػػػػ .5

 الدولية؟
 ما ىي طبيعة ىذا األثر عمى العالقات الفمسطينية الدولية؟ .6
كيػػػؼ يمكػػػف اسػػػتثمار المؤسسػػػات اإلعالميػػػة الدوليػػػة فػػػي دعػػػـ الموقػػػؼ الفمسػػػطيني تجػػػاه  .7

 ؟الجرائـ الّدولّية
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مو عمى التنسيؽ لممقابالت مع الشخصيات الفمسػطينية الرسػمية لعقػد وبعد ذلؾ بدأ الباحث عم
 المقابالت معيـ.

 
 مقابالت الدراسة:

 
 المدلل األستاذ أحمد .0

 اإلسالمي: حركة الجهاد في قيادي
 

 أصػػػػبحت المػػػػدلؿ وسػػػػؤالو عػػػػف العالقػػػػات الفمسػػػػطينية الدوليػػػػة قػػػػاؿ: مقابمػػػػة مػػػػعال بدايػػػػةفػػػػي و 
حيػث  ،بسػبب دور اإلعػالـ السػابؽ مف وأفضؿ أكثرالفمسطينية في وقتنا الحالي  الدولية العالقات
 مػػػف شػػػيدناه مػػػا اخصوصػػػ ،العػػػالـ دوؿلكثيػػػر مػػػف وا الفمسػػػطينييف بػػػيف عالقػػػات ىنػػػاؾ تأصػػػبح
 الفمسػطينية الجاليػات دور ننسػى ال كمػا دولة في األمـ المتحدة بفمسطيف، 173 مف أكثر اعتراؼ
 والقنصػػميات والممثميػػات المراكػػزا فػػي دوؿ العػػالـ والػػذيف كػػاف ليػػـ الػػدور فػػي ت سػػيس ودعػػـ أيًضػػ

 العالقػػػػات تمكػػػػيف فػػػػي األكبػػػػر الػػػػدور ليػػػػا لػػػػيس السػػػػفارات أف مػػػػف بػػػػالر ـالفمسػػػػطينية  والسػػػػفارات
 التي الدوؿ في الدور البارز كاف ليا الفمسطينية الجاليات أف وأريد اإلشارة ىنا ،الدولية الفمسطينية

 .تيـوقضي الفمسطينييف عمى الضوء لتسميط إلعالـل افعادمما شكؿ أيضا  فييا يقيموف
التػػي ارتكبػػت بحػػؽ القضػػية الفمسػػطينية  الجػػرائـ الّدولّيػػةولقػػد أقػػر المػػدلؿ فػػي سػػياؽ المقابمػػة أف 

ومثاليػػا الدوليػػة فػػي وقتيػػا، الفمسػػطينية ا عمػػى العالقػػات ا ممموًسػػوأثػػرً  اكبيػػرً  اإعالمًيػػ اكػػاف ليػػا لمعاًنػػ
جػػػػرائـ كػػػػذلؾ و  ،الخػػػػارجالػػػػداخؿ و  فػػػػي الفمسػػػػطينييف ضػػػػد و يرىػػػػا  تيػػػػاالتاالالمػػػػدلؿ  حكمػػػػا صػػػػرّ 

 ساتنا وأرضنا الفمسطينية المحتمة.االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ مقد
قضايا  تفعيؿ في االستمرار في األكبر الدورلعب  أنفسيـ الفمسطينييفمناط بثـ أشار إلى أنو 

 أف مػػوالف ،الشػػقاقي فتحػػي الػػدكتورومثػػاؿ ذلػػؾ قضػػية ا تيػػاؿ  الجػػرائـ كافػػة المرتكبػػة بحػػؽ قضػػيتنا،
لماتػت قضػيتو، وكػذلؾ قضػية سػمب أراضػي  اإلعػالـ وأمػاـ وعن تتحدث عاـ كؿ في مناسبة ىناؾ

بنػاء ـ منػازليـ بحجػة الوكػذلؾ ىػد ،المقدسييف في المدينػة المقدسػة وبنػاء مسػتوطنات جديػدة عمييػا
 دوف ترخيص.

العالقػػػات  عمػػػى لمجػػػرائـ الّدوليػػػةوحينمػػػا سػػػ لو الباحػػػث عػػػف أثػػػر اإلعػػػالـ الػػػدولي فػػػي تفطيتػػػو 
عمػػى  ا ب نػػو قػػد لمسػػنا ىػػذا األثػػرعمػػى صػػحة ىػػذا القػػوؿ مصػػرحً  المػػدلؿ الدوليػػة الفمسػػطينية، أكػػد

صعيد العالقات بيننا وبيف بعض الدوؿ العربيػة الشػقيقة و يرىػا مػف دوؿ العػالـ، وىنػا أذكػر مثػاال 
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في وقػت مػف األوقػات عمػى إلفػاء  -متحفظا عمى ذكر اسميا  –عمى ذلؾ وىو قياـ إحدى الدوؿ 
 .إقامة بعض الفمسطينييف المقيميف عمى أرضيا مما اضطرىـ إلى مفادرتيا

 حػػوؿ كيفيػػة اسػػتثمار وسػػائؿ اإلعػػالـ الدوليػػة لخدمػػة المػػدلؿ مػػةو وعنػػد سػػؤاؿوفػػي ختػػاـ المقاب
نا العربي خاصة وبعدىا إعالم عمى تركيز ىناؾ يكوف أف يجبقاؿ: العالقات الفمسطينية الدولية 

مكانيػػاتٍ  ميزانيػاتٍ  تجيػػيش خػالؿ مػػف تركيػزذا الىػػ يكػوف أف يجػػبو  ولي،عمػى اإلعػػالـ الػدّ   كبيػػرةٍ  وا 
 اإلسرائيمية الجرائـ وفضح الفمسطينية القضايا لتفعيؿ اإلعالـ ىذا ستخداـوا ستفالؿا أجؿ مف اجدً 
 مػػف إعػػالـ حقيقػػي، إعػػالـٍ  إلػػى نحتػػاج حػػفوبالتػػالي ن ،الػػداخؿو  الخػػارج فػػي الفمسػػطيني شػػعبنا ضػػد
 الفمسػػطينييف، بعػػض يمتمكيػػا التػػي الخاصػػة األجنػػدات عػػف بعيػػداً  الفمسػػطينية القضػػية تفعيػػؿ أجػػؿ
 مكػػػاف كػػػؿ فػػػيالعػػػدو مػػػف خالليػػػا  ؿو يحػػػاة المكذوبػػػة والتػػػي اإلسػػػرائيمي مواجيػػػة الروايػػػة أجػػػؿ ومػػػف

 القضػػػػية ريجػػػػب عمينػػػػا تسػػػػخيو  ،لمتػػػػرويج ليػػػػا الخػػػػارج فػػػػي سػػػػفاراتوو  مكاتبػػػػوو  مؤسسػػػػاتو سػػػػتفالؿا
 وتقويػػة المقاومػػة تفعيػػؿ خػػالؿ مػػف حتػػى فمسػػطينياً  وأ إقميميػػاً  وأ دوليػػاً  كػػاف إف إعالميػػاً  الفمسػػطينية

 .الصييوني اإلجراـ مواجية في ستمراراال أجؿ مف الفمسطينية رادةاإل
دور الجاليات الفمسطينية في الخػارج ميػـ جػدًا لػدعـ مف ىذه المقابمةو توصؿ الباحث إلى أف 

العالقػػات الفمسػػطينية وخػػدمتيا وتطويرىػػا، وأف ا تيػػاؿ قيػػاداٍت فمسػػطينيٍة باإلضػػافة إلػػى مػػواطنيف 
أشكاؿ الجرائـ الدولية، وأّف التفطية اإلعالمية لمثؿ تمؾ الجرائـ قد فمسطينييف عزؿ تعد شكال مف 

تؤثر سمبًا عمى عالقاتنا الدولية ومثاليا إلفاء إقامػة فمسػطينييف مػف أحػد الػدوؿ العربيػة كمػا أوردنػا 
سابقًا، ولكف يجػب عمينػا كفمسػطينييف أف نعمػؿ عمػى تفعيػؿ قضػايانا الفمسػطينية إعالميػا وتجيػيش 

 لؾ.األمواؿ لذ
 
 حماد الدكتور أحمد .7

 الديمقراطية: الجبهة في قيادي
 
وليػػة حمػػاد حػػوؿ العالقػػات الفمسػػطينية الدّ  الباحػػث بتوجيػػو سػػؤالو إلػػى فػػي بدايػػة المقابمػػةو قػػاـ

 عمػػػى أو جفرافيػػػة منػػػاطؽ أسػػػاس ىعمػػػ الدوليػػػة الفمسػػػطينية العالقػػػات تقسػػػيـ يمكػػػف :ف جػػػاب قػػػائالً 
 القضػية يخػص بمػا ودولػي وعربػي إقميمػي ودور مصالح عالقات ىي العالقاتف ،المصالح أساس

 .الوطنية لمسمطة أو لفمسطيف الخارجية السياسة يخص وما الفمسطينية
 محطػات ىنػاؾ كانػت وّنػأ عمػى حماد شّدد ووحينما س لو الباحث عف التفير في ىذه العالقات

نمػػافحسػػب  العربػػي بالػػدور أو الفمسػػطيني بالػػدور لػػيس عالقػػة ليػػا وتفيػػرات كثيػػرة  بالػػدور اأيًضػػ وا 
 االجتياحػػػػاتبعػػػػد  جػػػػرى مػػػػا أف القػػػػوؿ مػػػػف بػػػػد ال أنػػػػوو  ،واألوروبػػػػي األمريكػػػػي والػػػػدور اإلقميمػػػػي
، 2007-2006فػي فتػرة   ػزة مف االسرائيمي االنسحاب قبؿ 2005 عاـ تكررت التي اإلسرائيمية
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 ىنػاؾ كػاف ،2014و 2012 عػاـ فػيالحػربيف  ثػـ ومػف 2008 عػاـ األولػى بالحرب توجتالتي و 
وكػاف  ،عميػو اطمقػو أ كمػا "اإلرىػاب" محاربػة فػي إلسػرائيؿ األوروبيػة الدوؿ بعض مف مؤيدة مواقؼ
 ،لممجتمػع الػدولي اإحراجػ ولػد وىػذا الفمسػطينييف مػع الشػعبيعمػى المسػتوى  أوروبي تضامفىناؾ 

 والتػ ثيرحينما تػدعو لمقاومػة االحػتالؿ  الفصائؿ لفة وفؽ الفمسطينية السياسةفي  العمؿ يجب لذا
 .ذلؾ أمكف ما يفياألوروب الساسة عمى
 2016حتػى العػاـ  2006فترة السنوات الممتدة مف العاـ قد شيدنا خالؿ و أضاؼ حماد ب نّ و 
 فػػي اعمييػػ تػػ ثيرالو  الدوليػػة المؤسسػػات تجػػاه الفمسػػطيني الحقيقػػي الدبموماسػػي لمعمػػؿجديػػدة  بدايػػةً 
 فػي كػاف إف الفمسػطينييف بحػؽ مجػازر مػف إسرائيؿ قدمتو وما وسياساتيا إسرائيؿ ممارسات فضح
 فا  و  الدوليػة بالمؤسسػات القػرار صػناع عمػى تػ ثيرالتػي أدت إلػى الو  ، ػزة قطػاع أو الفربيػة الضفة

 لـ يكف بالصورة التي نريد ونطمح أف تكوف.
 يداءالّشػ بحػؽ ارتكبػتالتػي  الجػرائـ فّنػد حمػاد الجرائـ الّدولّيةعف  وانتقؿ الباحث لسؤال وحينما
الػذي تػـ ا تيالػو  نػزاؿ وخالد ،كنفاني و ساف ناصر كماؿجريمة ا تياؿ  مثؿ و يرىـ الفمسطينييف

ليػػػذه  كػػافلقػػػد و  كثػػر، و يػػػرىـ ياسػػيف أحمػػد والشػػػييد ياسػػػر عرفػػات بالشػػييد وانتيػػػاءً  ،اليونػػاف فػػي
 مػف تيديداتالمطالب والا مف فقد شيدنا بعضً  العالقات الفمسطينية الدولية، عمى اوقتيً  االجرائـ أثرً 

 لػـ يػاولكن الموجيػة ضػد إسػرائيؿ، الػدولي المسػتوى عمى أو أوروبية أو عربية كانت فإ الدوؿ قبؿ
 .حرب مجرمو أنيـ عمى اإلسرائيمي العدو قيادة بمحاكمة تصؿ لمستوى المطالبة

الفمسػػػطينية العالقػػػات عمػػػى  لمجػػػرائـ الّدوليػػػةوتفطيتػػػو  وليالػػػدّ  االعػػػالـ رحػػػوؿ أثػػػ وعػػػف سػػػؤالو
 تقمبػات وفؽ ي تي الماضية والسنوات الفترات فيف ت ثير اإلعالـ الدولي الدولية تطرؽ حماد إلى أ

 اعصػنّ  مػف اإلعػالـ وسائؿ عمى ت ثير ىناؾ فاكو منيا،  البث يتـ التي وؿالدّ  في ياسيالسّ  المزاج
 بظاللػو أرخػى وىػذاوعمى موقفيا مف القضية الفمسطينية وعمى الجػرائـ التػي ترتكػب بحقيػا،  القرار
 .الفمسطينييف مع الدوؿ ىذه تعامؿ وطريقة الخارجية ياساتالسّ  عمى

والتػي عممػت  وليةالدّ  اإلعالـ وسائؿ عنيا كشفت التي الجرائـ موضوعوجّدد حماد ت كيده ب ّف 
 .ا إلمالءاتيااألمريكية وتبعً  أو وروبيةاأل األمف أجيزة ر بةمع  تماشياً كاف  عمى تفطيتيا ونقمياو

بحقيػا  جػرى ومػا الفمسػطينية مقضػيةتفطية وسػائؿ اإلعػالـ الدوليػة ل أفّ إلى أشار حماد لذلؾ و 
نمػػا ،والموضػوعية الحياديػػة مػف بنػػوع أو بشػػفافيةلػػـ يكػف  دوليػة جػػرائـ مػف  سياسػػية ىػػداؼا ألتبًعػ وا 
تتبػػع  ودوؿ كبػػرى أمػػف أجيػػزةعمييػػا  تمميػػو مػػاا لتبًعػػ أو الدوليػػة عالميػػةاإلوالوسػػائؿ  الوكػػاالت ليػػذه

 ليا، مما أحدث أثرا عكسيا عمى العالقات الفمسطينية الدولية.
عػػػف الكيفيػػػة التػػػي يمكػػػف مػػػف خالليػػػا اسػػػتثمار وسػػػائؿ اإلعػػػالـ  وحينمػػػا انتقػػػؿ الباحػػػث لسػػػؤالو

 أف يجػب اإلعػالـ وسائؿ دور ب ف حماد وّجو ،الدولية لخدمة القضية الفمسطينية وعالقاتيا الدولية
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 بحػػػػؽ جػػػػرائـ مػػػػف ارتكبػػػػوه ومػػػػا وأجيزتػػػػو االحػػػػتالؿ ممارسػػػػات فضػػػػح عمػػػػى التػػػػ ثير فػػػػي ينصػػػػب
 .الخارج في أو الوطف داخؿ في كاف إف الفمسطينييف

لػػف تقػػػـو وسػػائؿ اإلعػػػالـ الدوليػػة بيػػذا الػػػدور إال حينمػػا يكػػػوف ىنػػاؾ عمػػػؿ  وحػػّذر حمػػاد ب نػػػو
يقػػـو بتزويػػدىا بالروايػػة الفمسػػطينية الصػػحيحة والتػػي وفػػؽ أجنػػدة وطنيػػة ال حزبيػػة فمسػػطيني موحػػد 

مسػطيني وجػود شػبكة إعالميػة فمسػطينية تحمػؿ اليػـ الف ىتمنػو  تعمؿ عمى نفي الرواية اإلسػرائيمية،
ا عػػف الحزبيػػة المقيتػػة التػػي أودت بقضػػيتنا وعالقاتيػػا مػػع دوؿ العػػالـ بشػػكؿ حقيقػػي ومممػػوس بعيػػدً 

 إلى مياوي الردى.
مف خالؿ مقابمة الباحث مع الدكتور أحمد حمادو وجد أف العالقات الفمسطينية قد تنبني عمى 

االحػتالؿ لمفمسػطينييف تعػد  قضية القتؿ العمد مػف قبػؿ ، وأفّ أساس مصمحة إقميمية وعربية ودولية
وأّف التفطية اإلعالمية الّدولية ت تي تساوقًا مع جرائـ حرب يجب أف تتـ محاكمة االحتالؿ عمييا، 

إمػػالءات أجيػػزة األمػػف فػػي دوليػػا، لػػذلؾ يجػػب عمينػػا كفمسػػطينييف أف نوحػػد عممنػػا اإلعالمػػي وفػػؽ 
 الصحيحة لإلعالـ الّدولي.أجندة وطنية ال حزبية تقـو بالتزويد بالرواية الفمسطينية 

 
 األستاذ أمين أبو راشد .3

 غزة: عن الحصار لرفع األوروبية الحممة رئيس
 

عػف العالقػات الفمسػطينية الدوليػة أجػاب  "أبو راشػد" ة وحينما س ؿ الباحثفي بداية المقابم
 فمسػػطينيةٍ  بنػػاء عالقػاتٍ  فػي الفمسػطيني الشػػتات لعبػو الػػذي الػرئيس الػدور يػػدرؾالجميػع بػالقوؿ أف 

 كػؿ وعبػر الزمػاف، مػف عقػود عبر استمراريتيا وت ميف رعايتيا ثـ ومف ،دولية جيدة مع دوؿ العالـ
 المؤسػػػػس الخػػػزاف ومخيماتػػػػو الفمسػػػطيني الشػػػػتات شػػػكؿ حيػػػػث التاريخيػػػة، والمنعطفػػػػات المحطػػػات

 .خاصة عمى المستوى الشعبي ثـ عمى المستوى الرسمي يذه العالقات خارجياً ل والداعـ
 ىذا وفعالية وتيرة وبدأت الدور، ىذا ت ثر أوسمو اتفاؽ بعدو  كما وأشار "أبو راشد" إلى أّنو

 دور إلػى بعػدىا الشػتات دور ليتحػوؿ الفمسػطيني، الػداخؿ لصػالح ا،فشػيئً  اشيئً  باالنخفاض الشتات
 بالشػػػكؿ أداؤه يتػػػابع لػػػـ والمسػػػاند الرافػػػد الػػػدور ىػػػذا حتػػػى لكػػػف، الفمسػػػطيني لمػػػداخؿ ومسػػػاند داعػػػـ

 .كبيرةٍ  بدرجةٍ  وانحسر الكثير، الشيء وشابو المطموب،
 انحيػػاز مػػف عميػػو كانػػت مػػا بقػػدرب نيػػا و  األوروبيػػة السػػاحة عػػف كمػػا وتطػػرؽ إلػػى الحػػديث

 عػف فضػال التحػرؾ، حريػة حيػث مف مفتوحة ساحة تزاؿ وما كانت فإنيا الفمسطينية، القضية ضد
 الفصائمية. عف ما انوعً  البعيدة فييا الفمسطيني التواجد طبيعة

 تمبػي عمػؿ وأطػر مؤسسػات لنشػوء خصػبةً  تربػةً  أسسػت مجتمعػة العوامػؿ ىذه وقد بّيف أف
 إحػداث استطاعت الزمف وعبر ا،حقيقيً  تمثياًل  وتمثميا فييا المتواجدة الفمسطينية الجاليات تطمعات
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 شػعبنا أبنػاء مػف أكبػر ثقػة أكسػبيا مػا الفمسػطينية، القضية مف الفربي المجتمع موقؼ في تفييرات
 .األوروبية القارة في

" أبو راشػد" أشاروحينما انتقؿ الباحث لسؤالو عف التفير في العالقات الدولية الفمسطينية، 
  شػػيدت تفيػػرات كثيػػرة عبػػر التػػاريخ النضػػالي الطويػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني، ىػػذه العالقػػات أفّ إلػػى 

استشػػػػعر الفمسػػػػطينيوف فػػػػي الخػػػػارج وفػػػػي الػػػػدوؿ ، وقػػػػد سػػػػنوات األخيػػػػرةوزاد ىػػػػذا التفيػػػػر خػػػػالؿ ال
عبي، مف خالؿ مشاركة شعوب الكثير عيد الشّ األوروبية ىذا التفير وبشكؿ كبير خاصة عمى الصّ 

ا ا لمقضية الفمسطينية ودعًمػدعمً  ،مف الدوؿ األوروبية في كافة الفعاليات التي يقيميا الفمسطينيوف
 .لقطاع  زة المحاصر

ا، كثيػرة جػػدً وذكػػر أنيػا كانػػت  "أبػو راشػد" ىادفّنػػ والجػػرائـ الّدولّيػةعػف  وبعػد االنتقػاؿ لسػػؤالو
قطػػػػاع  ػػػزة، وكػػػػذلؾ جريمػػػػة بنػػػاء جػػػػدار الفصػػػػؿ  عمػػػى المفػػػػروض جريمػػػة الحصػػػػارومػػػف أىميػػػػا 

ذلػؾ جػرائـ التيويػد كمػا وأضػاؼ إلػى ـ، 1948العنصري عمػى األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ 
العمػد ألبنػاء شػعبنا الفمسػطيني عمػى الحػواجز العسػكرية التػي يقيميػا لممدينة المقدسة وجرائـ القتػؿ 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
 لمجػرائـ الّدوليػةعػف التفطيػة اإلعالميػة وكشػفيا  "أبػو راشػد"الباحث بتوجيو سػؤالو ؿ ثـ قاـ

 وتصػ إعػالء عمى عمموا األوروبية القارةفي  يـن ّكد ب وأثرىا عمى العالقات الفمسطينية الدولية، ف
 لفمسػػػطينيي اإلسػػػالمية العربيػػػة اليويػػػة عمػػػى والحفػػػاظ العػػػودة حػػػؽ عػػػف التنػػػازؿ رفػػػض فػػػي أوروبػػػا
يجاد أوروبا،  .بينيـ االجتماعية العالقات وتقوية الفمسطينية الجاليةبيف أبناء  تعارؼمل منتديات وا 

ا ا عػابرً أمػرً  لمجػرائـ الّدوليػةو جعػؿ التفطيػة اإلعالميػة وكشػفيا ىذا األمػر كم ػوقد اعتبر أف 
ف أثػػر فػػإنػػو ال يثػػؽ بالمعمومػػة التػػي ت تيػػو مػػف خػػالؿ اإلعػػالـ، ولػػذلؾ أأمػػاـ المجتمػػع األوروبػػي إذ 

 .ا عمى العالقات الفمسطينية الدوليةا جدً ا بسيطً اإلعالـ في تفطيتو ليذه الجرائـ كاف أثرً 
عػف الكيفيػة التػي يمكػف مػف خالليػا اسػتثمار  "أبو راشد"وفي الختاـ، وجو الباحث سؤاال ؿ

يجػب عمػى المجتمػع الفمسػطيني  فوجػو أنػواإلعالـ الػدولي فػي خدمػة العالقػات الفمسػطينية الدوليػة 
، وأف يقػـو عممػو وسػائؿتطػوير و رسالة اإلعالـ الخاص بو وتوحيػدىا بدايػة  تطويرأف يعمؿ عمى 

 .اإلشكاالت وزوتتجا الم موؿ تحقؽ وبرامج عمؿ خطط وضعبعد ذلؾ ب
ومػػػػف ىػػػػذه المقابمػػػػة، تعػػػػرؼ الباحػػػػث عمػػػػى الػػػػدور الكبيػػػػر لمشػػػػتات الفمسػػػػطيني فػػػػي تقويػػػػة 

التػػػي  وتوصػػػؿ إلػػػى أف الحمػػػالت التيويديػػػةالعالقػػػات الفمسػػػطينية فػػػي الخػػػارج مػػػع شػػػعوب العػػػالـ، 
يرتكبيا االحػتالؿ بحػؽ مدينػة القػدس قػد تمحػؽ بػالجرائـ الدوليػة، وفيػـ أّف الفمسػطينييف فػي الخػارج 
لعبوا دورًا ىامًا في تصحيح مسار الكثير مف وسائؿ اإلعالـ الػدولي ورؤيتيػا لمقضػية الفمسػطينية، 

الخػارج إعالميػًا  ويجب عمينا مف الداخؿ في أراضينا الفمسػطينية أف نعمػد إلػى التواصػؿ معيػـ فػي
 ليقوموا ىـ بدورىـ المنوط بيـ في إيصاؿ روايتنا الصحيحة لإلعالـ الدولي.



 

78 
 

 صفية بوأ بكرالدكتور  .4
 الشعبية: الجبهة في الالجئين ممف مسئول

 
مػػف أشػػار إلػػى أنػػو حينمػػا سػػ لو الباحػػث عػػف العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة فػػي بدايػػة المقابمػػة 

 اجتيػاح قبػؿ ومػا الفمسػطينية الثػورة فتػرة :فتػرات إلػى وليةالفمسطينية الدّ  العالقات جزئأف ن ممكفال
 والحػؽ الفمسػطيني الجانب مع والصحؼ اإلعالمية الوكاالت مف العديد ىنالؾ كاف ، حيثبيروت

 كانػػت األفريقػي المسػتوى عمػىأمػا  الفربيػة، أوروبػػا ودوؿ الشػرقي المعسػكر فػي خاصػة الفمسػطيني
 أمريكػػاأمػػا  آسػػيا، شػػرؽ جنػػوبكػػذلؾ دوؿ و  الفمسػػطينية القضػػية مػػع إعالميػػاب أفريقيػػا دوؿ معظػػـ

 الثػورة مػع كمػو اإلعػالـ كػاف الحػرب فتػرة أثنػاءو  ،أقػؿ مػف ذلػؾ بمػا يعػادؿ النصػؼكانػت ف الالتينية
 .الفمسطيني الشعب معو  الفمسطينية

 لصػػالحكمػػو  زجيّػػو أوسػػمو تطػػرؽ إلػػى الحػػديث عػػف اإلعػػالـ الفربػػي وكيػػؼ أّنػػ فتػػرةل ووبانتقالػػ 
 داخميػػةٍ  مؤسسػػاتٍ  عمػػى عديػػدةٍ  ماليػػةٍ  مسػػاعداتٍ  ضػػخعمػػى صػػورة جػػاء الػػدعـ الفربػػي وأّف  ،أوسػػمو

لكف ىذه المساعدات مشػروطة بتنفيػذ  السمطةمؤسسات  فييا وبما أنش ىا ىو ومؤسساتٍ  فمسطينيةٍ 
 .إمالءاتيـ

وبػػّيف  والػػدولي العربػػي اإلعػػالـانتقػػد "أبػػو صػػفية" الفمسػػطيني االنقسػػاـ وباالنتقػػاؿ لفتػػرة ظيػػور 
 .في التعاطي مع القضية الفمسطينية وبشكؿ كبيراختمؼ ىذا اإلعالـ أّف كيؼ 

 اإلسػػالـ ظيػػور فّ بػػ  صػػّرحوليػػة تفيػػر فػػي العالقػػات الفمسػػطينية الدّ الوحينمػػا سػػ لو الباحػػث عػػف 
 ألف الفمسػػطينية، القضػػية وبشػػؽ الفمسػػطيني الشػػعب بشػػؽتسػػبب  -وفػػؽ أبػػو صػػفية  – ياسػػيالسّ 

 ىػػذا مػػف بروحػػو خػػرج مشػػروعٌ  ىمػػا: مشػػروعيف بػػيف صػػراع ىػػو الػػداخمي المسػػتوى عمػػى الصػػراع
ألف  وظيفيػػة كدولػػةاإلسػػرائيمي  االحػػتالؿ مػػع تعامػػؿالػػذي  الفمسػػطينية الثػػورة مشػػروع وىػػو الشػػعب
ومػػف ثػػـ يقػػـو  كمػػو المجتمػػع ةأسػػمم الػػذي يحػػاوؿ السياسػػي اإلسػػالـ ومشػػروعُ  ،دينيػػةليسػػت  معركتنػػا

 .القدس ريحر ت بالعمؿ عمى
يا االحػػػػتالؿ شػػػػنّ  يتػػػػال الثالثػػػػة الحػػػػروب أف "أبػػػػو صػػػػفيةأكػػػػد " الجػػػػرائـ الّدولّيػػػػةوبسػػػػؤالو عػػػػف 

ومػف خػالؿ تفنيػده جرائـ حػرب،  تعدالتي و كاف فييا مف الجرائـ الكثيرة   زة قطاع عمى اإلسرائيمي
ذكػػر منيػػا  ـ1948 عػػاـ المحتمػػة أراضػػينا وفػػي الضػػفة فػػي التػػي تقػػع اليوميػػةواالعتػػداءات  مجػػرائـل

 .الفمسطينية األراضي عمى واالستيالء المستوطناتعدد  وزيادة المقدسة لممدينة التيويدجرائـ 
 صػراعو بحػؽ القضػية الفمسػطينية وىػ داخميػة جريمػةىػو االنقسػاـ كما واعتبر "أبو صػفية" أف 

كمػػا  ،إلينػػا مػػف الخػػارج صػػد ر مشػػروع ىػػوبػػؿ  الشػػعب ىػػذا رحػػـ مػػف لػػيسأحػػدىما  ،مشػػروعيف بػػيف
 القضػػية عمػػى كبػػرى مصػػيبة رمػػي النػاس بػػالكفر فيػػذه أو النػػاس كػػؿ ةأسػػمم محاولػػةوأشػار إلػػى أف 

ختيػػار مػػا اللشػػعب أف يتػػرؾ او  االنتخابػػاتيحػػتكـ الجميػػع إلػػى وقػػد وّجػػو بػػ ف  الفمسػػطينية، الوطنيػػة
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 عػاـ نكبػة مػف أخطػر وىػي أسػمييا كمػا الثانيػة النكبػة أياـ نعيش اآلف نحفيريد، واستمر في قولو 
 .الفمسطيني الشعب ظير شقت يوالت 1948

لدوليػة عمى العالقات الفمسطينية ا هر ي ثمدى تعف اإلعالـ الدولي و  ووبعد انتقاؿ الباحث لسؤال
إلػى  السػبب ويعػودواألثر أكبػر  اكبيرً  كاف التفييرف بتفطيتو لمثؿ ىذه الجرائـ اعتبر "أبو صفية" أ

وىػػذا أدى إلػػى  ،وليسػػت لصػػالح القضػػية كمشػػروع حزبيػػة تفطيػػات كانػػت اإلعالميػػة التفطيػػات أف
 كذلؾ. الفمسطينية القضية تجاه الدولية السياسات تفير

ثػػػـ انتقػػػؿ الباحػػػث لسػػػؤالو عػػػف الكيفيػػػة المثمػػػى السػػػتفالؿ اإلعػػػالـ الػػػدولي فػػػي دعػػػـ العالقػػػات 
كممتنا ونوحد صفنا وننيي االنقساـ المقيػت  أف نوحد يجب عمينا أواًل  فوّجو ب نوالفمسطينية الدولية 

نمتفت بعد ذلػؾ لمػا يقولػو اإلعػالـ الػدولي  الذي قد يكوف قد أضاع القضية الفمسطينية وأىمكيا، ثـّ 
عنػػا وعػػف قضػػيتنا لنعمػػؿ عمػػى تزويػػده دومػػا بحقيقػػة مػػا يجػػري عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية مػػف جػػرائـ 

 ما يتوافؽ معيا ومع السياسة التي يتبعيا. و يرىا لكي يصيغ رواياتو حسب روايتنا نحف أو
عػػرؼ الباحػث أف العالقػػات الفمسػطينية مػػرت ومػف ىػذه المقابمػػة مػع الػػدكتور بكػر أبػػو صػفية، 

بفتػػػػرات مختمفػػػػة قسػػػػميا الػػػػدكتور لمػػػػا قبػػػػؿ اجتيػػػػاح بيػػػػروت وفتػػػػرة أوسػػػػمو وفتػػػػرة مػػػػا بعػػػػد االنقسػػػػاـ 
الفمسػطينية وبنػاء المسػتوطنات عمييػا  أّف االستيالء عمى األراضيالفمسطيني، ورأى الباحث كيؼ 

تعد شكاًل مف أشػكاؿ الجػرائـ بحػؽ الفمسػطينييف، وفيػـ مػف سػياؽ المقابمػة أّف إنيػاء حالػة االنقسػاـ 
 الفمسطيني ستكوف السبيؿ الوحيد نحو دعـ الرواية الفمسطينية في وسائؿ اإلعالـ الدولية. 

 
 األستاذ خضر حبيب .5

 :اإلسالمي الجهاد لحركة السياسي المكتب عضو
 

في بداية المقابمة وحينما س ؿ الباحث األستاذ خضر حبيب عػف العالقػات الفمسػطينية الدوليػة 
ومنػذ االحػتالؿ إلػى يومنػا ىػذا عمػى  بالعمػؿ دومػاً ئػو أف الشعب الفمسطيني قػاـ الكثيػر مػف أبنا أقرّ 

ى المستوى العربي أو اإلسالمي كثيرة ليس عم ا مع دوؿٍ ا وثقافيً ا واقتصاديً ربط الفمسطينييف سياسيً 
فحسػػب بػػؿ عمػػى مسػػتوى العػػالـ، فبتنػػا نػػرى كيػػؼ أف الكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ باتػػت تعتػػرؼ بػػالحؽ 

 الفمسطيني المشروع وكيؼ أف االحتالؿ اإلسرائيمي ىو الذي قاـ بسمب أرضنا ونيب ثرواتنا.
يػػا شػػيدت تفيػػرات،  نّ ب حبيػػب أّكػػدر فػػي ىػػذه العالقػػات وحينمػػا انتقػػؿ الباحػػث لسػػؤالو عػػف التفّيػػ

ودليػػؿ ذلػػؾ العالقػػات الفمسػػطينية المصػػرية بػػيف قطػػاع  ػػزة وجميوريػػة مصػػر العربيػػة، فقػػد تفيػػرت 
أو  قطػاع  ػزة العالقات بيف مصر والقطاع مرة باإليجاب ومرة بالسمب، مػف خػالؿ تشػديد حصػار

تخفيفػػو أو  يػػر ذلػػؾ مػػف أشػػكاؿ ىػػذا التفيػػر، وقػػد رأينػػا الوفػػود التػػي قػػدمت إلينػػا عبػػر البحػػر فػػي 
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محاولػػػة منيػػػا لكسػػػػر الحصػػػار عمػػػػى  ػػػزة وكيػػػػؼ أنيػػػا واجيػػػػت العنجييػػػة اإلسػػػػرائيمية مػػػف خػػػػالؿ 
 مقاومتيا العتدائو عمى سفينة مرمرة التركية.

 عمػى العالقػات الفمسػطينية ت ثيرىػاو  ولّيػةالجػرائـ الدّ وبعد ذلؾ انتقؿ الباحث لسػؤاؿ حبيػب عػف 
ـ 1948مصػادرة األراضػي الفمسػطينية فػي أراضػينا المحتمػة عػاـ ومنيػا الجرائـ كثيػرة  :قاؿ الّدولّية

وجػػرائـ قصػػؼ البيػػوت  ،وجػػرائـ القتػػؿ والتشػػريد بحػػؽ أبنػػاء شػػعبنا ،لبنػػاء مسػػتوطنات جديػػدة عمييػػا
مستشفيات والمدارس كما حصؿ فػي الحػروب التػي عمى ساكنييا والمساجد واستيداؼ أجزاء مف ال

 .الّدولية عالقاتنا الفمسطينيةعمى رت أثّ كؿ تمؾ الجرائـ أف وأشار إلى شنت عمى قطاع  زة، 
ثـ س ؿ الباحث حبيب عػف التفطيػة اإلعالميػة الدوليػة ليػذه الجػرائـ وىػؿ أثػرت عمػى عالقاتنػا 

لنقؿ الصورة الصحيحة لممعاناة التي يعيشيا  ميمةً  وسيمةً  اإلعالـ يعدّ   فّ ب وجوالفمسطينية الدولية 
لػذلؾ فػتح و أبناء الشػعب الفمسػطيني فػي ظػؿ وجػود االحػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى أرضػنا الفمسػطينية، 

ا مػنيـ أماـ جميع الوسائؿ اإلعالمية العربية واإلسػالمية والدوليػة، ظًنػ الفمسطينيوف أبوابيـ مشرعةً 
 ي في نقؿ معاناتيـ لمعالـ مما سيجمب ليـ النصرة الدولية لقضيتيـ.أنيا سيكوف ليا الدور اإليجاب

الحظنػا كيػؼ أف ىنػاؾ مػف الػدوؿ  حبيػب:قػاؿ  إف كػاف ىنػاؾ أثػرًا سػمبياً وحينما سػ لو الباحػث 
رفضػػت اسػػتقباؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف أخرجػػوا مػػف ديػػارىـ فػػي مخيمػػات المجػػوء الفمسػػطينية 

 ة ىناؾ، مما فاقـ مف معيشتيـ.في سوريا بسبب الحرب الدائر 
وفػػي ختػػاـ المقابمػػة، سػػ ؿ الباحػػث حبيػػب عػػف الكيفيػػة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا اسػػتثمار وسػػائؿ 

 أف نقػػوـ بػػالتحري يجػػب عمينػػا أواًل ف كػػد ب نػػو اإلعػػالـ الدوليػػة لخدمػػة العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة 
فػػي بالدنػػا، لنػػتمكف مػػف إعطائيػػا  وراء السياسػػة اإلعالميػػة لكػػؿ وسػػيمة إعالميػػة دوليػػة نستضػػيفيا

رواياتنػػا الصػػحيحة لكافػػػة القضػػايا واألخبػػػار ومػػا يتوافػػػؽ مػػع سياسػػػتيا كػػي ال تشػػػوه صػػورتنا أمػػػاـ 
ا أف نتوافػؽ فيمػا بيننػا فػي الروايػة الفمسػطينية مػف الواجػب عمينػا أيًضػكما وجّدد ت كيده ب نو العالـ، 

نفعػػؿ اآلف مػػف خػػالؿ كافػػة وسػػائمنا اإلعالميػػة  وايػػات المختمفػػة كمػػالكافػػة األخبػػار ونبتعػػد عػػف الرّ 
 الفمسطينية.

ممػػا سػػػبؽ فػػػي ىػػػذه المقابمػػة، عػػػرؼ الباحػػػث مػػػف حبيػػب أّف عمميػػػة ربػػػط الفمسػػػطينييف سياسػػػيًا 
واقتصػػػاديًا وثقافيػػػًا مػػػع دوؿ كثيػػػرة إقميميػػػًا وعربيػػػًا ودوليػػػًا تعػػػد شػػػكاًل مػػػف أشػػػكاؿ العالقػػػات الدوليػػػة 

وفيػػـ الباحػػث أف عمميػػة القصػػؼ لممسػػاكف عمػػى رؤوس أصػػحابيا وقصػػؼ المسػػاجد الفمسػػطينية، 
و يرىػػا يعػػد شػػكاًل مػػف أشػػكاؿ الجػػرائـ الّدولّيػػة، وأّف التعػػرؼ عمػػى السياسػػة اإلعالميػػة لكػػؿ وسػػيمة 
إعػػالـ دوليػػة تعػػّد أىػػـ وسػػائؿ االسػػثمار الصػػحيح ليػػذه الوسػػائؿ لخدمػػة العالقػػات الفمسػػطينية مػػف 

 الجرائـ المرتكبة مف االحتالؿ تجاه الفمسطينييف.خالؿ تبياف حقيقة 
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 الدكتور راجي الصوراني .6
 مدير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان

 
فػػي بدايػػة المقابمػػةو قػػاـ الباحػػث بتوجيػػو سػػؤالو إلػػى الصػػوراني حػػوؿ العالقػػات الفمسػػطينّية  

يًّا، لكػػػف وجػػػدنا أف القضػػػّية الدولّيػػػة ف جػػػاب قػػػائاًل: كّنػػػا نعتقػػػد أّف العػػػالـ يظػػػّف فمسػػػطيف نسػػػًيا منسػػػ
وىػػػػي فػػػػي عمػػػػؽ ذاكػػػػرة الّشػػػػعوب وذاكػػػػرة األكػػػػاديمّييف  ىػػػػاـ مسػػػػطينّية قضػػػػّيٌة مركزّيػػػػٌة وموضػػػػوعالف

 والمثّقفيف.
وأّكػػػد عمػػػى أّنػػػو ومػػػف خػػػالؿ احتكاكػػػو فػػػي العػػػالـ العربػػػي صػػػدـ مػػػف مػػػدى الػػػّدعـ المػػػاّدي 

تعتػػري الحالػػة الّسياسػػّية لػػدى واالقتصػػادي والمعنػػوي لػػدى الّشػػعوب، ر ػػـ كػػؿ حالػػة الضػػعؼ التػػي 
 القادة الّسياسّييف ضمف العمؿ الفمسطينّي سواًء في راـ اهلل أو في  ّزة عمى الّصعيد الّدولّي.

وذكر أّف العالقات الفمسطينّية الّدولّية قوّية بشعوب دوؿ العالـ والتي أّسست ليا الجاليات 
ـّ حشػػػد مػػػا يزيػػػد عػػػف وفػػػي مظػػػاى 2014الفمسػػػطينّية، ففػػػي لنػػػدف لوحػػػدىا فػػػي حػػػرب  رٍة واحػػػدٍة تػػػ

 شخص لنصرة فمسطيف وفؽ الّصوراني. 450000
 وة التػػي ارتكبػػت بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطينيولّيػػوحينمػػا انتقػػؿ الباحػػث لسػػؤالو عػػف الجػػرائـ الدّ 

ّف ما مارسو االنتداب البريطػاني ومػا مارسػتو العصػابات إ :وقاؿ 1948نكبة  الّصوراني إلى أشار
قيػػػاـ دولػػػة "إسػػػرائيؿ" وىػػػي  أنتجػػػتالصػػػييونية العسػػػكرّية فػػػي فمسػػػطيف وقتيػػػا تعػػػّد جػػػرائـ واضػػػحة 

 الجريمة العظمى كما وصفيا.
وذكر أّف ىناؾ شواىد كثيرة عمى الجػرائـ الّدوليػة التػي تػـ ارتكابيػا قبػؿ الّنكبػة ووقتيػا ومػا 

لبعض منيا لـ يكف معروًفا وقد بدأنا نتعرؼ عمييا حديثًا عف طريػؽ بعػض مػف يسػّموىـ بعدىا، وا
"التصحيحييف التاريخييف" مف اإلسرائيمّييف، حيث تػـ الكشػؼ فػي يومنػا ىػذا عػف مجػازر كانػت قػد 
حدثت في حيفا وطبريا لػـ نكػف نعػرؼ عنيػا، كمػا أّف ىنػاؾ جػرائـ ارتكبػت خػالؿ فتػرة الخمسػينات 

ـ، ومنػػذ الّنكبػػػة وحتػػػى اآلف إسػػرائيؿ لػػػـ تتوقػػػؼ سػػنوًيا عػػػف ممارسػػػة 1967عػػػدواف  وامتػػدت حتػػػى
جرائـ حرب، وجرائـ الحرب ىذه حدثت ضد الشعب الفمسطينّي وضد مدنّييو وضد مػدنّيي الشػعب 

 بػػػػاردٍ  وبػػػػدـٍ  جمػػػػاعيٍ  الّمبنػػػاني والّسػػػػوري واألردنػػػػي والمصػػػػري، وىػػػػذه الجػػػػرائـ تمثمػػػت بالقتػػػػؿ بشػػػػكؿٍ 
 إطار القانوف. خارج وبإعداماتٍ 

وعنػػدما سػػ لو الباحػػث عػػف اإلعػػالـ الػػّدولّي وتفطيتػػو لتمػػؾ الجػػرائـ أجػػاب الّصػػوراني بػػ ّف 
فػي  مػف فػراغ لمػا ليػا مػف دورٍ  إلعالميػيف ومراكػز اإلعػالـ لػـ يػ تاستيداؼ إسرائيؿ لمصحفييف وا
 فضح جرائمو ضد اإلنسانية.
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ئـ حػػػرٍب عمػػػى اليػػػواء مباشػػػرًة وتحػػّدث الّصػػػوراني بػػػ ّف اإلعػػػالـ كػػػاف لػػػو الفضػػػؿ ببػػػث جػػػرا
لحظة وقوعيا أماـ العالـ عبر شاشات التمفزة والوسائؿ التكنولوجية الحديثػة، ممػا سػاىـ فػي خدمػة 

 واإلنساني وتعرية االحتالؿ وكشؼ كذبو وتدليسو.الفمسطيني المشروع الوطني 
الـ وفػػػي سػػػياؽ المقابمػػػةو رّد الّصػػػوراني عمػػػى الباحػػػث حينمػػػا سػػػ لو عػػػف أثػػػر كشػػػؼ اإلعػػػ

لمجػػرائـ الّدولّيػػة عمػػى العالقػػات الفمسػػطينية بػػ ّف اإلطػػار العػػاـ ألثػػر اإلعػػالـ ىػػو إيجػػابّي، حيػػث ال 
مػػػع الفمسػػػطينّييف  يةية إال وخرجػػػت فييػػػا مظػػػاىرات تضػػػامنيوجػػػد مدينػػػة أوروبيػػػة أو أمريكيػػػة رئيسػػػ

 وقضيتيـ.
عػف الكيفيػة التػي يمكػف بيػا اسػتفالؿ الوسػائؿ اإلعالميػػة  وفػي الختػاـ سػ ؿ الباحػث الّصػوراني

و يحب القوؿ "تعػاوف" ولػيس "اسػتفالؿ" معمػاًل نّ إالمحمية والّدولّية لخدمة العالقات الفمسطينّية فقاؿ 
بػػ ف  :أصػػحاب قضػػّية عادلػػة ومشػػروعة، ثػػـ قػػاؿ الّصػػورانيفػػنحف  ،ذلػػؾ ب ّننػػا نريػػد الوصػػوؿ لمحػػؽّ 

بالفة في نقؿ الحقيقة لمعالـ فمو عمؿ عمى نقؿ نصؼ الحقيقة أو حتػى الفمسطينّي ليس بحاجة لمم
ربعيػػا وأظيػػػر مػػا يمارسػػػو االحػػػتالؿ مػػف جػػػرائـ بحػػؽ اإلنسػػػانية فػػػذلؾ كػػاٍؼ السػػػتقطاب الػػػّداعميف 
والمناصريف والمؤيديف لو ولقضيتو، كما ويجب عمى الفمسطينّي أف ي خذ التوثيؽ القانونّي ويوظفو 

 حالة مف التّفوؽ اإلنسانّي عمى ىذا االحتالؿ.بالشكؿ الصحيح ليصنع 
وفي ىذه المقابمةو عرؼ الباحث أّف تقوية العالقات الفمسطينية ت تي مػف خػالؿ تقويػة العالقػة 
بشػػعوب دوؿ العػػالـ قبػػؿ حكوماتيػػا فيػػي الضػػا ط عمييػػا، وأّف جػػرائـ القتػػؿ الجمػػاعي كمػػا تمثمػػت 

راىيمػي تعػد جػرائـ حػرب يحاسػب عمييػا القػانوف، بمجازر بحؽ الفمسطينييف مثؿ مجزرة الحػـر اإلب
وأدرؾ الباحث أّف عممية التوثيؽ القانوني لكافة جػرائـ االحػتالؿ وتوظيفيػا بالشػكؿ الصػحيح يخػدـ 

 دور اإلعالـ الّدولي في فضح سياسات االحتالؿ.
 

 الدكتور سالم سالمة .7
  النائب في المجمس التشريعي عن حركة حماس:

 
الشػػعب  فقػػاؿ: إفّ  ،عػػف العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػةفػػي مطمػػع المقابمػػة سػػ ؿ الباحػػث سػػالمة 

ومنػػػذ أوؿ يػػػـو الحػػػتالؿ أرضػػػو حتػػػى يومنػػػا ىػػػذا عمػػػى بنػػػاء عالقػػػات دوليػػػة عمػػػى قػػػاـ الفمسػػػطيني 
دوؿ الجػػوار والعػػالـ وكػػؿ أرض وصػػؿ إلييػػا الميجػػروف مػػف أبنػػاء  مػػعالصػػعيد الرسػػمي والشػػعبي 

الضػػػوء نحػػػو قضػػػيتنا ونحػػػو حقنػػػا المسػػػموب، مػػػف خػػػالؿ عقػػػد المقػػػاءات وحضػػػور شػػػعبنا، لتسػػػميط 
رسػػػاؿ الوفػػػود الرسػػػمية والشػػػعبية إلػػػى كافػػػة الػػػدوؿ لرسػػػـ الصػػػورة الصػػػحيحة  المػػػؤتمرات الدوليػػػة وا 

 .لمقضية
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ولقػػد ذكػػر الػػدكتور سػػالـ أف العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة تػػ ثرت وبشػػكؿ ممحػػوظ خاصػػة فػػي 
بػػؿ وقبػػؿ ىػػذه الفتػػرة أيضػػا ومنػػذ قػػدـو السػػمطة  2016و 2006العػػاميف االتجػػاه السػػمبي مػػا بػػيف 
 ـ.1994الوطنية الفمسطينية عاـ 

 أّكػدة ة الدولّيػعمػى العالقػات الفمسػطينيّ ومػدى ت ثيرىػا  الجرائـ الّدولّيةوحينما س لو الباحث عف 
أحمػػد ياسػػيف، منيػػا مػػا كػػاف ليػػا أثػػر إيجػػابي مثػػؿ قضػػية ا تيػػاؿ الشػػيخ الجػػرائـ كثيػػرة  أفّ سػػالمة 

 ومنيا ما عادت باألثر السمبي كما حدث في قضية ا تياؿ االحتالؿ لمشييد محمود المبحوح.
مػا يرتكبػو االحػتالؿ متعمػدًا بحػؽ األسػرى الفمسػطينييف ومف الجرائـ التػي ذكرىػا سػالمة أيضػًا 

 .رضىداخؿ الّسجوف مف إىماٍؿ طبيٍّ ومف عزٍؿ داخؿ زنازيف إنفرادية وتكبيِؿ األسرى الم
ولية لمثػؿ ىػذه الجػرائـ وبعدما انتقؿ الباحث لسؤالو عف التفطية اإلعالمية لوسائؿ اإلعالـ الدّ 

ا التفطيػات كانػت ليػا أثػر  كػؿّ  عمى أفّ  سالمة أّكدولية وىؿ ليا األثر عمى العالقات الفمسطينية الدّ 
وسػائؿ اإلعػالـ الدوليػة  حيػث كانػت كاف أكثر مف األثر الجيد، لكف األثر السيء، اجيدً  اوأثر  اسيئً 

ويتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ اعتبارىػا االستشػيادي انتحاريػا، واعتبػار  ،في العسػؿ ـّ السّ  تتعمد أف تدس
 .اا إرىابيً حينما يقتؿ إسرائيميً عرضو عف دينو و  مف يدافع

عػػف الكيفيػػة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا اسػػتثمار  سػػالمة قػػاـ الباحػػث بسػػؤاؿوفػػي ختػػاـ المقابمػػة 
ف كد عمى  المية الدولية في دعـ العالقات الفمسطينية الدولية ومحاربة تمؾ الجرائـالمؤسسات اإلع

عمػػػى قضػػػيتنا و فػػػي الروايػػػة ونشػػػرىا يعػػػود عمينػػػا و دؽ فػػػي الحقيقػػػة دؽ فػػػي اإلعػػػالـ والّصػػػالّصػػػ أفّ 
والعمػػؿ دومػػا عمػػى تزويػػده بالروايػػة الفمسػػطينية الصػػحيحة البػػد مػػف صػػدؽ اإلعػػالـ لػػذلؾ بػػالخير، 

 .الجرائـ الّدولّيةة القضايا بما فييا قضايا لكافّ 
ممػػا سػػبؽ فػػي ىػػذه المقابمػػة، توصػػؿ الباحػػث إلػػى أّف عقػػد المػػؤتمرات الّدوليػػة تعػػد صػػورة مػػف 
صور العالقات الّدولّية، وأّف العػزؿ واإلىمػاؿ الطّبػي بحػؽ األسػرى الفمسػطينييف قػد تعػد شػكال مػف 

استفالؿ اإلعالـ لخدمة العالقات الفمسطينية تكمف  أشكاؿ الجرائـ التي يعاقب عمييا القانوف، وأفّ 
في صدؽ رواية اإلعالـ الػدولي فػي نقػؿ أشػكاؿ الجػرائـ اإلسػرائيمية بحػؽ الفمسػطينييف والتػي تػ تي 

 مف خالؿ تزويد وسائؿ اإلعالـ كافة بالرواية الفمسطينية الصحيحة.
 
 الدكتور سمير أبو مدلمة .8

 :الديمقراطية بالجبهة المركزية المجنة عضو
 

عف العالقات الفمسطينية الدولية،  "أبو مدلمة" إلىفي بداية المقابمةو قاـ الباحث بتوجيو سؤالو 
 الػػدعـ تقػػدـ الفمسػػطينية السػػمطة وجػػود قبػػؿ مػػاو  وروبيػػةاأل الػػدوؿ بعػػض ىنػػاؾكانػػت   ّنػػو كػػد لػػو بف

 آالؼ تقػديـو  ،الفمسػطينية الفصػائؿ كػوادر تػدريبمػف خػالؿ و  المؤسسػات عبػر الفمسػطيني لمشعب
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ف تمػػؾ العالقػػات الفمسػػطيني الشػػعب ألبنػػاء الدراسػػية المػػنح  السػػمطة نشػػوء بعػػد زدادتاو  دتتوطّػػ، وا 
مػػػف خػػػالؿ عمػػػؿ  ،رسػػػميال مسػػػتوىال عمػػػى عالقػػػات ىنػػػاؾ تأصػػػبححيػػػث  ،الفمسػػػطينيةالوطنيػػػة 
نشػ ت  رسػمية  يػر عالقاتأيضا  ذلؾ إلى يضاؼ الكثير مف دوؿ العالـ، مع دبموماسية عالقات

 فػي ومنظمػات وقػوى الفمسػطينية الثػورة فصػائؿ بػيف مػامنذ ستينيات القرف الماضي وليذه المحظػة 
 العالـ. دوؿ الكثير مف

بالفعػػؿ تفّيػػرت   نيػػاب أّكػػد ،عػػف التفيػػر فػػي العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة وحينمػػا سػػ لو الباحػػث
 االنتخابػػػات بعػػػد مػػػا، خاصػػػة 2006 عػػػاـ بعػػػد مػػػاا عبػػػر التػػػاريخ، وقػػػد شػػػيدت تفيػػػرا أكبػػػر كثيػػػرً 

 أدى ممػا ،االنتخابػات ىػذه لنتػائج الفمسػطينية طػراؼاأل بعػضو  الػدولي المجتمػع ورفػض التشريعية
وعػػاد سػػمبا  الفمسػػطينية ةيالقضػػ كػػؿ عمػػى بظاللػػو ألقػػى فمسػػطيني – فمسػػطيني انقسػػاـحػػدوث  لػػىإ

 عمى العالقات الفمسطينية الدولية.
أبػو " نػّوهالتي ارتكبت بحؽ القضية الفمسطينية  الجرائـ الّدولّيةوبعد انتقاؿ الباحث لمسؤاؿ عف 

تعػرض ليػا فػي األعػواـ  حػروب ثالثػةالتػي وقعػت فػي قطػاع  ػزة خػالؿ الكثيرة الجرائـ  إلى "مدلمة
خالليػػا وقػػاـ  حيػػث قػػاـ العػػدو باسػػتخداـ أسػػمحة محرمػػة دوليػػاً  ،2014و 2012و 2008-2009

 ـ الكثيرة التي ارتكبت في القطاع.بقصؼ لممنازؿ عمى رؤوس ساكنييا و يرىا مف أشكاؿ الجرائ
فمسػػطينية مسػػموبة  يعمػػى أراضػػ االسػػتيطانية البػػؤر مػػف مئػػاتال بنػػاء أفّ وأّكػػد "أبػػو مدلمػػة" كمػػا 

التػي تعمػؿ عمػى  الحػواجزالتػي ارتكبػت بحػؽ قضػيتنا، وكػذلؾ إقامػة  الجػرائـ الّدولّيػةيعد جزءا مػف 
 المجتمػػع مػػف مػػرأى عمػػى  ػػزة قطػػاع عمػػى المفػػروض الحصػػارو  الفمسػػطينية المػػدف أوصػػاؿ تقطيػػع
 .الدولي

لو   ّكدعمى العالقات الفمسطينية الدولية، ف الجرائـ الّدولّيةعف أثر  "أبو مدلمة"ثـ س ؿ الباحث 
 العالـ ومسمع مرأى عمى يقع الفمسطيني الشعب بحؽ يرتكب ما ألف ا،سمبيوما زاؿ  كاف رىاف أثأ

 إزاءىا. لكنو ال يحرؾ ساكناً  كمو
وأثرىػػػػػا عمػػػػػى العالقػػػػػات  لمجػػػػػرائـ الّدوليػػػػػةوبعػػػػػد أف سػػػػػ لو الباحػػػػػث عػػػػػف التفطيػػػػػة اإلعالميػػػػػة 

ا يكوف ليا األثر في كؿ شيء، فيػي تػؤثر التفطية اإلعالمية دومً   فّ " بأبو مدلمة" نّوه، الفمسطينية
خػػالؿ ت ثيرىػػا عمػػى الػػرأي العػػاـ الػػدولي، لكػػف ىػػذا األثػػر يكػػوف وقتيػػا، وليػػة مػػف عمػػى العالقػػات الدّ 

مػػػف خػػػالؿ نقمػػػو لةحػػػداث سػػػاعة  قريػػػة صػػػفيرة العػػػالـالػػػدولي وبوسػػػائمو المختمفػػػة جعػػػؿ  عالـاإلفػػػ
لمعػػالـ  مفضػػوحة االحػػتالؿ جػػرائـباتػػت  وبالتػػالي ،المنػػاطؽ كػػؿ فػػي وقوعيػػا مباشػػرة عبػػر مراسػػميو

 .ب سره
عػػػف الكيفيػػػة التػػػي يمكػػػف مػػػف خالليػػػا  "أبػػػو مدلمػػػة"وفػػػي ختػػػاـ المقابمػػػة، وحينمػػػا سػػػ ؿ الباحػػػث 

 حبفضػ يكػوف االسػتثمار أفّ  وّجػو إلػىاستفالؿ اإلعالـ الدولي لدعـ العالقات الفمسػطينية الدوليػة، 
عػػػػف طريػػػؽ إعطػػػاء روايػػػػة  الػػػدولي لممجتمػػػع بػػػػ وؿ أواًل  الصػػػورة نقػػػؿ مػػػف خػػػػالؿ االحػػػتالؿ جػػػرائـ
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ا أيًضػ ىنػاؾ يكػوف وأف ية حوؿ الجريمة المرتكبة وبنقؿ صورة حقيقيػة تصػدؽ ىػذه الروايػة،فمسطين
عمينػػا اسػػتفالؿ مالحقػػة  جػػّدد ت كيػػده ب ّنػػوالدوليػػة، كمػػا و  عػػالـاإل وسػػائؿل المعمومػػة نقػػؿ فػػي صػػدؽ

فػي نقػؿ المعمومػة وتصػوير  مراكمػةاالحتالؿ المستمرة لمصحفييف واعتدائػو عمػييـ وأف يكػوف لػدينا 
 .بحؽ شعبنا الجريمة الّدولّية

تمثمػت بعالقػات رسػمية  أف العالقػات الفمسػطينية الّدولّيػةإلػى الباحػث مػف ىػذه المقابمػة  توّصؿ
 الكثيػػر مػػف فػػي ومنظمػػات وقػػوى الفمسػػطينية الثػػورة فصػػائؿدبموماسػػية وعالقػػات  يػػر رسػػمية بػػيف 

العالـ، وأّف الحصار المفروض عمى قطاع  زة يعد صورة مػف الجػرائـ الّدوليػة، وأّف المراكمػة  دوؿ
فػػػي نقػػػؿ المعمومػػػة وتصػػػوير الجريمػػػة الدولّيػػػة تعػػػّد خطػػػوة صػػػحيحة فػػػي اسػػػتفالؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ 

 الّدولية لتبياف الحقيقة.
 
 الدكتور عصام يونس .9

 مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 

ابمةو وّجو الباحث سؤالو ليونس عف معرفتو بالعالقات الفمسطينّية فرّد عميػو في مطمع المق
ىا كػػاف بقػػراٍر دولػػّي، وأّنػػو يقصػػد تقسػػيـ فمسػػطيف ومػػا تػػال ذلػػؾ، وبالتػػالي  قضػػيتنا منشػػ بػػالقوؿ: أفّ 

 الفمسطينيوف ومنذ نش ة قضّيتيـ عمى تماٍس مع المجتمع الدولّي.
جزٌء مف تبمور الحالػة السياسػّية والنظػاـ السياسػّي،  وتحّدث يونس عف أّف الفمسطينّييف ىـ

ولذلؾ البد عمييـ التّفاعػؿ عمػى المسػتوى الػدولّي، فظيػر ذلػؾ وبشػكٍؿ كبيػٍر جػًدا مػف خػالؿ إنشػاء 
منظمػػة التحريػػر، حيػػث أّف التّػػاريخ الفمسػػطيني تطػػّور وتفاعػػؿ منػػذ نشػػ تيا، فيػػي مػػف أسسػػت لعمػػؿ 

 .دولّي كبيٍر وفاعؿ
احػػػث يػػػونس عػػػف مالحظتػػػو ألي تفيػػػٍر طػػػرأ عمػػػى العالقػػػات الفمسػػػطينّية وبعػػػد أف سػػػ ؿ الب

تحػػّدث عػػف الوضػػع الحػػالي وقػػاؿ: تفيػػٌر كبيػػٌر جػػًدا، ففمسػػطيف كانػػت تحتػػؿ بنػػًدا كبيػػًرا جػػًدا عمػػى 
ثورات الربيع العربي كما سميت والتػي أسػماىا  تفّيرت ما بعدلكنيا مستوى المجتمع الدولّي دائًما، 

فػي المنطقػة وفػي اإلقمػيـ المجتمع الػّدولي أصبحت فمسطيف في ذيؿ أولوّيات ، و يونس "التسونامي"
 االنقساـ السياسّي المقيت.بسبب وفي العالـ، كما وأّف الحالة الفمسطينّية شيدت تراجًعا كبيًرا جًدا 

وحينمػػا انتقػػؿ الباحػػث لسػػؤالو عػػف الجػػرائـ الدولّيػػة التػػي ارتكبػػت بحػػّؽ القضػػّية الفمسػػطينّية 
اقػتالع شػعٍب مػف أرضػو وحرمانػو مػف حقّػو  أفّ البػّد مػف التّ كيػد عمػى و نّييف رّد يػونس ب ّنػوالفمسػطي

فػػػي تقريػػػر مصػػػيره وصػػػواًل إلػػػى احػػػتالؿ أرضػػػو ومصػػػادرة تمػػػؾ األراضػػػي كمػػػا حػػػدث مػػػع شػػػعبنا 
 الفمسطينّي كّميا مجّرمة وفؽ قواعد القانوف الدولّي.
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حصػػػػار وخالفػػػػو وصػػػػواًل إلػػػػى وتػػػػابع يػػػػونس بػػػػ ّف العقوبػػػػات الجماعيػػػػة التػػػػي تفػػػػرض مػػػػف 
حػػروٍب  ةاسػػتيداؼ المػػدنييف عمػػى نحػػٍو واضػػٍح كميػػا تعػػد جػػرائـ حػػرب، وىػػذا مػػا حػػدث خػػالؿ ثالثػػ

 .شّنت عمى قطاع  زة
وحينما س ؿ الباحث يونس عف أثر تمؾ الجػرائـ عمػى العالقػات الفمسػطينية رّد عميػو ب ّنيػا 

تمؾ العالقات ر ـ أف المجتمع الدولي يتعامؿ مع قضيتنا بشكؿ نفعػّي  عممت عمى إعادة موضعة
سياسّيو ومثالو اتفاؽ "أوسمو"، فالمجتمع الػدولّي لػـ يمعػب دوًرا سياسػيًّا يػؤّدي إلػى إنيػاء االحػتالؿ 
وتػوفير الحمايػػة لمّسػػكاف المػػدنّييف، فاتفاقّيػة "أوسػػمو" أظيػػرت وبشػػكٍؿ واضػٍح جػػدًّا أّف كػػّؿ شػػيٍء يػػتـّ 

 ظيفو توظيًفا سياسيًّا تحت شعار "أعطوا الّسالـ فرصًة".تو 
ثػـ تػابع يػونس حديثػو قػائاًل: إّف المجتمػع الػػدولّي تعامػؿ مػع حالػة كفػزة والمفػروض عمييػػا 
حصػػاٌر منػػذ مػػا يزيػػد عػػف أحػػد عشػػر عاًمػػا كحالػػٍة إنسػػانيٍة ولػػيس كحالػػٍة سياسػػيٍة ر ػػـ أّنيػػا حالػػٌة 

 سياسيٌة بامتياز.
سػػػؤالو ليػػػونس عػػػف دور اإلعػػػالـ فػػػي نقػػػؿ الجريمػػػة وأثػػػر ىػػػذا النقػػػؿ عمػػػى  ولّمػػػا وّجػػػو الباحػػػث

إال أّف الكثيػػر مػػف وسػػائؿ  ،العالقػػات الفمسػػطينّيةو أّكػػد يػػونس أّف ىنػػاؾ أثػػر ليػػذا النقػػؿ اإلعالمػػي
 .اإلعالـ الّدولّية حاولت االبتعاد وتبًعا لسياسات دوليا عف التفطية لمكثير مف األحداث

وفػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة أطمقػػػػت الجزيػػػػرة فضػػػػائية تتحػػػػدث بالمفػػػػة  وبعػػػػدىا قػػػػاؿ يػػػػونس: لكػػػػف
اإلنجميزية ولذلؾ أصبح الوضع أكثر توازًنا ما بعدىا، وليذا أدعو إعالمنا الفمسطيني ليحذو حػذو 

 ىذه الخطوة مف الجزيرة وأف يعمد اإلعالميوف الفمسطينيوف عمى إيجاد فضائية إنجميزية.
العالقات الفمسطينية ال تعّد وليدة العصر الحػالي يونس أّف  الباحث مف ىذه المقابمة مع أدرؾ

أف نقػؿ جػزء مػف سػكاف دولػة االحػتالؿ أراضػي بؿ إّنيا نش ت منذ اليوـ األوؿ الحػتالؿ فمسػطيف، 
فمسػػطينية مصػػػادرة تعػػد صػػػورة مػػػف جػػرائـ الحػػػرب، وتوصػػؿ الباحػػػث إلػػػى أّف إيجػػاد وسػػػيمة إعػػػالـ 

 يقة ميمة لخدمة قضيتنا وعالقاتنا الدولية.فمسطينية تتحدث بمساف الفرب تعّد طر 
 

 الغول األستاذ كايد .01
 الشعبية: لمجبهة السياسي المكتب عضو

 
تفيػر والعػف العالقػات الفمسػطينية الدوليػة حينما سػ لو الباحػث أجاب الفوؿ  في بداية المقابمةو

 االنقسػاـ حالػة سػببب ،بدايػةً  اسمبيً  اتراجعً  واجيت عاـ بشكؿ الدوليةالفمسطينية  العالقات  فّ ب فييا
 .الفمسطينية الوطنية القضية مع الدولي المجتمع لتعاطي إضعاؼ مف عنيا ترتب وما الفمسطينية

 الفمسػطيني لمصػراع حػؿ إيجػاد عمػى عممػتفمسػطينية  دوليػة عالقات ىناؾوقد نّوه الفوؿ ب ّف 
 مجموعػػة بػػدعـ ذلػػؾ عػػف عبػػرت قػػدو  الفمسػػطينية، الدولػػة تحقيػػؽ عمػػى تعمػػؿ رؤيػػة وفػػؽ اإلسػرائيمي
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 القػرارات بعػض فػي أو ،المتحػدة بػاألمـ مراقػبك فمسطينية بدولة باالعتراؼ سواء فمسطينية مواقؼ
 قرارات عف ييبط بما الفمسطينية الوطنية األىداؼ لمحاصرة محاوالت جرت لكفو  يضعونيا، التي

 .والدولة المصير وتقرير بالعودة المتعمقة سطينيمالف بالشعب الصمة ذات الدولية الشرعية
 ا تيػػػاؿ ّكػػػد الفػػػوؿ بػػػ فّ المرتكبػػػة بحػػػؽ القضػػػية الفمسػػػطينية أ الجػػػرائـ الّدولّيػػػةعػػػف  وبعػػػد سػػػؤالو

الفمسػػطينييف عمػػى الحػػواجز التػػي  اسػػتيداؼومثاليػػا  ،ىػػي أحػػد أشػػكاليا ودمتعّمػػ بشػػكؿ فيالفمسػطيني
 لػػػفلػػػـ و  إسػػػرائيؿيجػػػب أف نعمػػػـ أف و  ،دوابشػػػةلمطفػػػؿ ال يػػػاحرقو  متعمػػػد ينصػػػبيا االحػػػتالؿ وبشػػػكؿٍ 

 فمسػطيني كػؿّ ) أفّ  قاعػدةتتعامػؿ معنػا وفػؽ  يػيف ،عقيػدتيا مػف جػزءٌ  وأنيػاالجرائـ  ىذه عف تتوقؼ
 .(الجيد الفمسطيني ىو ميت

 أثػرا عمػى العالقػات الفمسػطينية الدوليػة أـ ال لمجػرائـ الّدوليػةوحينما س لو الباحث فيما إذا كاف 
 ألفلقد كاف ىناؾ أثرا فػي حػدوث تمػؾ الجػرائـ، لكػف لػيس بالشػكؿ الكبيػر بإجابتو نعـ،  أّكد الفوؿ

 وأحيانػػا التنديػدب واكتفػت الجػرائـ ىػذه مواجيػة فػي يجػػب كمػا تتعامػؿ لػـ الفمسػطينية الرسػمية القيػادة
 .نفسيا الحادثة استحضار أو بو المشتبو باستحضار

ا ا أثػػرً وىػؿ كػػاف ليػا أيًضػػ لمجػرائـ الّدوليػػةعالميػػة وحينمػا انتقػػؿ الباحػث لسػػؤالو عػف التفطيػػة اإل
ىنػػاؾ أثػػر لمثػػؿ ىػػذه التفطيػػات ولكنػػو   فّ تطػػّرؽ الفػػوؿ لمقػػوؿ بػػعمػػى العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة 
 ف ىػذا األثػر لػيس كبيػرا ولػيس رئيسػيا، ولػنعمـ بػ هداعتقػأبدى او ، يكوف وقت وقوع مثؿ ىذه الجرائـ

 االسػرائيمي الصػراع قضػية مػف الوسػائؿ ىػذه بمواقػؼ مػا حػد إلػى تػرتبط اإلعػالـ وسائؿ تفطيةأف 
فػػإف  اأحياًنػػ ولػػذلؾ الجػػرائـ، ىػػذه تبػػرر أف تحػػاوؿ قػػد الدوليػػة اإلعػػالـ وسػػائؿ بعضفػػ الفمسػػطيني،

 وسػػائؿ قبػػؿ مػػف وتوصػػيؼ تشػػيير أشػػكاؿ مػػف ابيػػ يمحػػؽ لمػػا اعتػػذار عػػدـ موضػػع كػػوفت الضػػحية
 .الفربية اإلعالـ

عػػف الكيفيػػة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا اسػػتثمار وسػػائؿ اإلعػػالـ  بسػػؤالواـ قػػاـ الباحػػث وفػػي الختػػ
 اسػػتراتيجية نعتمػػد أف مينػػاوّجػػو ب ّنػػو عالدوليػػة ألجػػؿ خدمػػة القضػػية الفمسػػطينية وعالقاتيػػا الدوليػػة ف

 فعندما العالمي، الصعيد عمى خاصة الصعد تمؼمخ عمى إسرائيؿ مواجية في منيا ننطمؽ واحدة
 مجػاؿ كػؿ فػي الفمسػطيني الشػعب طاقػات وتتوحػد اموحػد اخطابػ لنػا ويكوف لنا االستراتيجية تتوحد
 .وعمى قضيتنا وعالقاتيا الدولية واقعنا عمى بكثير أعمى المردود سيكوف المجاالت مف

 العػدو مػع الصػراع أشػكاؿ تػدير الفمسػطيني لمشػعب واحدة قيادة تكوف أف وى اآلخر األمرأما 
 معمنػة سياسػة أمػاـ نكػوف اليوبالتّػ ،اليػاـ الميػداف ىػذا ذلػؾ في بما االتجاىات بمختمؼ اإلسرائيمي

 تفصػػيمية سياسػػات تتبنػػى أف يمكػػف أخػػرى مػػرة ياضػػوئ عمػػى والتػػي الموحػػد الموقػػؼ تعكػػس واحػػدة
 .الفمسطينييف لصالح العاـ الرأي مف المزيد لكسب

فػػػي ىػػػذه المقابمػػػة، الحػػػظ الباحػػػث كيػػػؼ أّف االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني قػػػد أتػػػى بشػػػكؿ سػػػمبي عمػػػى 
وعػػػرؼ أف عمميػػػة حيػػػث ضػػػعؼ التعػػػاطي الػػػدولي مػػػع القضػػػية الفمسػػػطينية، العالقػػػات الفمسػػػطينية 
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اسػػتيداؼ الفمسػػطينييف بشػػكؿ متعمػػد عمػػى الحػػواجز العسػػكرية الصػػييونية تعػػد شػػكاًل مػػف أشػػكاؿ 
جػػرائـ الحػػرب، وأف توحيػػد الخطػػاب الفمسػػطيني عبػػر اإلعػػالـ يعػػّد صػػورًة مثمػػى السػػتثمار اإلعػػالـ 

 إلبراز القضية الفمسطينية. 
 

 الدكتور محمد حجازي .00
 تح:نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عن حركة ف

 
ف شػػار إلػػى أنيػػـ عػػف العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة، حجػػازي سػػ ؿ الباحػػث  مطمػػع المقابمػػةفػػي 

و لػػـ أّنػمؤكػًدا  ،ـ1970ؼ منػذ العػاـ وبشػكؿ مكثّػ العالقػات الدوليػة مباشػرةً مجػاؿ فػي  بػدأوا عمميػـ
 ة.قبؿ ذلؾ مع دوؿ أوروبا أو مع السياسة األوروبيّ  يحصؿ أي لقاءٍ 
بػػدأنا فبػػدأت كثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ تعتػػرؼ بوجودنػػا، حجػػازي إلػػى القػػوؿ: وبعػػد ذلػػؾ  ثػػـ تطػػّرؽ

نضع مكاتب تمثيؿ لنا في الخارج، ولقد بدأت دوؿ أوروبػا فػي الثمانينيػات تعتػرؼ بحقػوؽ الشػعب 
 .الفمسطيني ووجوده

ة فػي مػف خػالؿ تػوفير المػنح الدراسػي وقد أّكد حجازي أنيـ بدأوا أعماليـ فػي العالقػات الدوليػة
ا، جػػػدًّ  عالقاتنػػػا مػػػع أمريكػػػا الالتينيػػػة جيػػػدةٌ حجػػػازي أّف  أضػػػاؼو مػػػف القػػػرف الماضػػػي،  اتيّ بعينالّسػػػ

 .الفمسطينيوالجميع ىناؾ بات يعرؼ وعمى رأسيـ فنزويال حقيقة معاناة الشعب 
و أشػار حجػازي إلػى عػف التفيػر فػي العالقػات الدوليػة الفمسػطينية ووحينما انتقؿ الباحػث لسػؤال

خالليػػا حصػػؿ خالليػػا انقسػػاـ مػػا بػػيف الضػػفة والقطػػاع، ووقعػػت حصػػار قطػػاع  ػػزة والتػػي فتػػرة  أف
آخػػر  معنػػا، وجػػزءٍ  متعػػاطؼٍ  نقسػػـ إلػػى جػػزءٍ مالعػػالـ  ، جعمػػتفػػي قطػػاع  ػػزة ينػػاثػػالث حػػروب عم

 لإلرىاب يجب القضاء عميو. ؼ قطاع  زة أنو مرتعٌ صنّ 
 يػػـ عممػػواألنّ  هلػػـ يػػنجح مػػراد وقػػد اعتبػػر أف الجػػزء الػػذي صػػّنؼ القطػػاع ب نػػو مرتػػٌع لإلرىػػاب

 .الحروب زة في ظؿ الحصار و  قطاععمى تعريفيـ بالمعاناة التي يعيشيا أىمنا في  مباشرةً 
ة ة الفمسػػطينيّ القضػػيّ  التػػي ارتكبػػت بحػػؽّ  الجػػرائـ الّدولّيػػةعػػف  ووبعػػد ذلػػؾ انتقػػؿ الباحػػث لسػػؤال

 وفتتبعػػالػػوا يمػػا ز التػػي جػػرائـ اال تيػػاالت التػػي وقعػػت فػػي السػػنوات األخيػػرة و  منيػػا فشػػّدد عمػػى أفّ 
يػاؿ ا تيػاؿ الشػيخ أحمػد ياسػيف وا تكذلؾ جرائـ  والرئيس ياسر عرفات، قضية ا تياؿ كخيوطيا 

ىػػذا األمػػر لػػـ يػػنجح فػػي وقػػؼ  ، لكػػفّ و يػػرىـ وأبػػو عمػػي مصػػطفى الػػدكتور عبػػد العزيػػز الرنتيسػػي
ة، فما زالت مستمرة وزادت خاصة رؽ واالتصاالت الدوليّ سي و يره مف الطّ العمؿ الفمسطيني السيا

 في وقتنا ىذا.
أشػار ة، ر عمى العالقات الفمسػطينية الدولّيػي ثتوحينما س لو الباحث إذا كاف لمثؿ ىذه الجرائـ 

نا وعمػػى ا بػاألثر السػمبي عمػى قضػيتالتػي عػادت سػابقً  الجػرائـ الّدولّيػة ا لمعػالـ أفّ و ضػحأو  إلػى أّنيػـ
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الحقيقػػة التػػي  وأّكػػد أّف الكثيػػر مػػف الػػّدوؿ باتػػت تػػرىبيػػا وال يػػد،  دخػػؿٌ  ة لػػيس ليػػـولّيػػعالقاتنػػا الدّ 
ا كثر وتدميرً  فت شيداءً حروب خمّ  ةة، فقطاع  زة خاض ثالثا في األراضي الفمسطينيّ حصؿ يوميًّ ت

ة، ا بالحػديث فييػا بكػؿ قػوّ و ماقػفجػّدد ت كيػده بػ نيـ  ،يذه قضايا ليست بالبسػيطةفحتية، في البنية التّ 
 .في قطاع  زة إلعادة اإلعمار الكثيروف بالدفع ليـ، فقاـ أصحاب حؽّ  ا ب نيـمقتنعً العالـ بات ف

 ىػاالباحث عف التفطية اإلعالميػة لوسػائؿ اإلعػالـ الػدولي لمثػؿ ىػذه الجػرائـ وأثر  ووحينما س ل
إيجػػابي عمػػى  عػػادت بػػ ثرٍ  وبػػالطبعأّكػػد حجػػازي ذلػػؾ بقولػػو: عمػػى العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة، 

عالقاتنا الدولية، فقد نجحنا مف خالؿ تقديـ روايتنا نحو كؿ القضػايا المتعمقػة بقضػيتنا الفمسػطينية 
ونحو تمؾ الجرائـ لمثؿ ىذه الوسائؿ بتعرية االحتالؿ اإلسرائيمي أماـ العػالـ وأظيرنػا الحقيقػة التػي 

 ا ما يبدأ بارتكاب ىذه الجرائـ.وىي أنو دائمً  يحاوؿ طمسيا دوما،
الباحػث عػف الكيفيػة التػي يمكػف مػف خالليػا اسػتثمار وسػائؿ  ووفي ختاـ المقابمةو وعنػدما سػ ل

حضور الكثير مػف  دعا حجازي إلى استفالؿاإلعالـ الدولية لخدمة العالقات الفمسطينية الدولية، 
والتػي تكػذب ليػـ روايتنػا الفمسػطينية الصػحيحة  بتقػديـ يف األجانب إلى أرضنا الفمسػطينيةاإلعالميّ 

ر عمى الدواـ اصة ليـ عمى كافة األماكف التي تظيالرواية اإلسرائيمية، وأف نقوـ بتنظيـ جوالت خ
 المعاناة التي يعيشيا شعبنا الفمسطيني وخاصة ىنا في قطاع  زة.
وليػة لػـ تقػؼ عنػد قػارة بعينيػا بػؿ في ىذه المقابمػة، عػرؼ الباحػث أّف العالقػات الفمسػطينية الدّ 

والحػػظ تكػػرار اال تيػػاالت كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ شػػممت الكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ فػػي قػػارات العػػالـ كمّػػو، 
الجرائـ الدولية التي ترتكب بحؽ القضية الفمسطينية والتي أثرت عمى العالقات الفمسطينية، ويؤكد 

عمػى أرضػينا لتصػػحيح مسػار قضػػيتنا  الباحػث ىنػا عمػػى ضػرورة اسػتفالؿ وجػػود اإلعػالـ األجنبػػي
 الفمسطينية وتقوية عالقاتيا الدولية.

 
 الدكتور مصطفى البرغوثي .07

 المجمس التشريعي:رئيس لجنة الحريات والنائب في 
 

يا  نّ بولية س لو عف العالقات الفمسطينية الدّ عمى الباحث حينما البر وثي  ردّ  ة المقابمةفي بداي
فمسطيف تحظى بػاعتراؼ عػدد كبيػر مػف دوؿ العػالـ،  فّ أمكاف آلخر، و تتفاوت مف بمد آلخر ومف 

 القضية الفمسطينية في العالقات الدولية مرت بثالث مراحؿ:  فّ أقاؿ و 
باألسػػاس طػػابع شػػعبي مػػع األحػػزاب والقػػوى ومنظمػػات فييػػا المرحمػة األولػػى: كػػاف طػػابع العالقػػات 

 المجتمع المدني.
الفمسطينية وقبؿ ذلؾ حتى بقميؿ أخذت العالقات الدوليػة طابعػا  المرحمة الثانية: بعد نشوء السمطة

 رسميا وىذا أضعؼ كثيرا العالقات عمى المستوى الشعبي وعمى مستوى التضامف العالمي.
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 المرحمة الثالثة: بعد االنتفاضة الثانية عاد االىتماـ أكثر بالعالقات الشعبية.
 أشػػػار بدايػػػة إلػػػى ،ات الفمسػػػطينية الدوليػػػةوحينمػػػا تػػػـ سػػػؤاؿ البر ػػػوثي عػػػف التفيػػػر فػػػي العالقػػػ

 إلى المعاىػدة التػي تػنظـ العالقػة مػع محكمػة الجنايػات الدوليػة،وبعد تردٍد طويٍؿ فمسطيف  انضماـ
، 2004ا لمحكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي الىػػاي فػػي عػػاـ قبػػؿ ذلػػؾ كػػاف ىنػػاؾ توجيػػا ميمػػا جػػدًّ ولكػػف 

القضػػية الفمسػػطينية ضػػد الجػػدار وضػػد حيػػث صػػدر قػػرار ىػػو مػػف أحسػػف القػػرارات الدوليػػة لصػػالح 
الضػػـ وضػػد التيويػػد وضػػد االسػػتيطاف، وأىػػـ تطػػور جػػرى بعػػد ذلػػؾ كػػاف االنضػػماـ إلػػى محكمػػة 

 الجنايات الدولية.
التي ارتكبت بحػؽ القضػية الفمسػطينية  الجرائـ الّدولّيةف عوبعد ذلؾ قاـ الباحث بتوجيو سؤالو 

قطاع  زة أو فػي الضػفة الفربيػة، مؤكػًدا  واال تياؿ فيجرائـ االعتداء بالقتؿ  ف شار البر وثي إلى
وىػي جريمػة ترتكػب خػارج إطػار القػانوف ودوف أي مبػرر  ،أىـ ىذه الجرائـ جريمػة القتػؿ العمػدأف 

نػاء الحػروب الثالثػة عمػى قطػاع ا ىناؾ جرائـ الحرب الكبرى التػي ارتكبػت أثعمى اإلطالؽ، وأيضً 
  زة.

جرائـ المتمثمة في الطريقة التي تمارس فييػا و الالجرائـ الّدولّيةوأضاؼ البر وثي أيًضا أف مف 
 -حسػػػػب البر ػػػػوثي  – الجػػػػرائـ الّدولّيػػػػةف أكبػػػػر أإسػػػػرائيؿ سياسػػػػتيا تجػػػػاه األسػػػػرى الفمسػػػػطينييف، و 

االسػػتيطاف، وفػػي ىػػذا المجػػاؿ إسػػرائيؿ تخػػػرؽ القػػانوف الػػدولي وتخػػرؽ القػػانوف اإلنسػػاني الػػػدولي، 
 ساسية في العالقات الدولية بعدـ جواز ضـ أراضي اآلخريف بالقوة.ا القواعد األوتخرؽ أيضً 

، أقػػػػّر الدوليػػػػة الفمسػػػػطينية العالقػػػػات عمػػػػى الجػػػػرائـ الّدولّيػػػػةسػػػػ لو الباحػػػػث عػػػػف تػػػػ ثير حينمػػػػا و 
 مشػيًرا إلػىلقد كاف لمثؿ ىذه الجرائـ األثر الممموس عمػى عالقاتنػا الدوليػة، البر وثي ذلؾ، وقاؿ: 

أف أف السػػمطة الفمسػػطينية لػػـ تسػػتثمر مػػا جػػرى بمثػػؿ ىػػذه الجػػرائـ كمػػا يجػػب لمحاسػػبة إسػػرائيؿ، و 
 ا في محاسبة إسرائيؿ عمى ىذه الجرائـ.رت كثيرً المجتمع الدولي وعدد مف الدوؿ قصّ 

عمػى العالقػات  الجػرائـ الّدولّيػةعػف أثػر تفطيػة وسػائؿ اإلعػالـ الدوليػة ليػذه  ووفي إطػار سػؤال
، ا فػػػي توضػػػيح القضػػػية الفمسػػػطينيةالتفطيػػػة اإلعالميػػػة ميمػػػة جػػػدًّ  بػػػّيف البر ػػػوثي أفّ الفمسػػػطينية 
كومػة الوحػدة مت فييا حكانت الفترة التي تشكّ مّرت خالؿ السنوات الماضية أحسف فترة واعتبر أّف 

ي ف -حسب وصفو  –ز ممتا عمؿٌ  حيث كاف لدييـحقيبة وزارة اإلعالـ، الوطنية عندما توّلى ىو 
ثػالث مػؤتمرات صػحفية أسػبوعية، وكػانوا فػي وزارة اإلعػالـ  فضح وتعرية إسرائيؿ، حيث كاف ليػـ

ـّ إقيػا بالفيػديوىات والصػور و يوثيقومػوف بتا لمجرائـ اإلسػرائيمية و جردً يعمموف  ليا إلػى كػؿ ارسػمػف ثػ
 ا.السفارات أسبوعيًّ 

أشػار البر ػوثي إلػى قػات الفمسػطينية الدوليػة وحينما س لو الباحث عف طبيعة األثػر عمػى العال
الػػدنيا وال تقعػػد عمػػى  اإلعػػالـ عنصػػر حاسػػـ، فعنػػدما نػػنجح فػػي إيصػػاؿ الحقيقػػة لمعػػالـ سػػتقوـ فأ

 :ىما مثاليف إسرائيؿ، وذكر
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قصػػة الشػػاب الػػذي قػػاـ االحػػتالؿ بتكسػػير عظامػػو فػػي نػػابمس، وكانػػت مػػف العوامػػؿ  المثــال األول:
 التي ساعدت عمى ت جيج حركة التضامف مع االنتفاضة الشعبية الفمسطينية.

ا عمػى ا شػديدً صػورة المػرأة التػي يياجميػا كمػب فػي الضػفة الفربيػة، ممػا أثػار  ضػبً  المثال الثاني:
 إسرائيؿ.
نا كفمسػطينييف مػف الصػور التػي لػـ نسػتخدميا كمػا يجػب الكثيػر نحف لديتابع البر وثي: و 

الكثير، وبرأيي عندما تستخدـ ىذه الصور والمعمومات ونعمؿ عمى إيصاليا لمعػالـ بشػكؿ صػحيح 
 ا في الت ثير السياسي، ولنعمـ أف صورة واحدة يمكف أف تقمب الرأي العاـ الدولي.ا كبيرً ستمعب دورً 

س لو الباحث عف كيفية استثمار وسائؿ اإلعػالـ الدوليػة لخدمػة  حينما ومقابمةالوفي ختاـ 
بشػكؿ كبيػر   نو يمكننػا االسػتفادة مػف تمػؾ الوسػائؿتحدَّث البر وثي ب ،العالقات الفمسطينية الدولية

 ا لثالث شروط: تبعً 
 في المائة. مائةً  وموثقةً  أف تكوف الحقائؽ دقيقةً  األول:
 .الصحيحة وبالسرعة الكافيةأف يتـ إيصاليا بالوسائؿ  الثاني:
 .أف يكوف العمؿ منيجي ومنظـ الثالث:
وفي ىذه المقابمة فإّف الباحث الحظ كيؼ أف البر ػوثي عمػد لتقسػيـ العالقػات الفمسػطينية  

ويؤيػػد الباحػػث اعتبػػار االسػػتيطاف شػػكاًل مػػف  إلػػى عػػدة مراحػػؿ مػػا قبػػؿ قػػدـو السػػمطة ومػػا بعػػدىا،
  ضرورة منيجية العمؿ اإلعالمي الفمسطيني وتنظيمو.ويؤكد أشكاؿ الجرائـ الّدولية، 

 
 عون بوأ األستاذ نزيه .03

 الضفة: من حماس اإلسالمية المقاومة حركة في قيادي
 

شّدد عمى لو عف العالقات الفمسطينية الدولية  الباحث وسؤاؿ "أبو عوف"مع في بداية المقابمة 
 تابعػةٌ  عالقػاتٌ  -العالقات الفمسػطينية الرسػمية ذاكًرا أنو يقصد  –ة وليّ العالقات الفمسطينية الدّ أّف 

بكياناتيػا وبػديمومتيا  مرىونةٌ حيث أف السمطة الفمسطينية ، نديةٍ  وأ منافسةٍ  ليست عالقاتُ و لمفرب 
ىػػي عالقػػة لػػذلؾ ، عػػاـ بشػػكؿٍ ليػػا  عـ الفربػػيّ لػػدّ با -حسػػب أبػػو عػػوف  –ياتيػػا وفػػي كػػؿ منػػاحي ح

 ي عالقػاتٌ ىو ، الفمسطينية لتبقى عمى قيد الحياةالموارد المادية لمسمطة تبعية بشكؿ يضمف تزويد 
 .ال تتجاوز ىذه المحددات

تػـ  احقيقيًّػ اىنػاؾ تفيػرً أقػّر "أبػو عػوف" أّف  ،عف التفير فػي تمػؾ العالقػاتالباحث لو  وحينما س
 محػدودةٍ  معينةٍ  عالقاتٍ  ظر عفنّ ال بفّض  اجدًّ  اكبيرً  اجوىريًّ  ارً و ليس تفيّ لمسو خالؿ ىذه الفترة لكنّ 

 . الفمسطينيةِ  اولة مع المقاومةِ وؿ المتعاطفة مف تحت الطّ ا وبعض الدّ ميا قطر وتركيّ تمثّ 
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لػيس يػا أنّ " أبػو عػوفبحؽ القضية الفمسطينيةو بػّيف " الجرائـ الّدولّيةفي سؤاؿ الباحث لو عف و 
جرائـ ا ا بعد يوـ، وىناؾ أيضً يومً تعاظـ األرض الفمسطينية ت بحؽّ ارتكبت جرائـ فيناؾ ليا نياية، 

جػرائـ كػذلؾ الو ، ريكػامعظػـ الػدوؿ الفربيػة بزعامػة أمإلسػرائيؿ مػف   ير متنػاه تكوف في شكؿ دعـٍ 
 . زةقطاع عمى متتالية  ثالثة حروبٍ خالؿ التي وقعت 

ضػرار  المينػدسمػا حصػؿ مػع أّف ىنػاؾ شػكٌؿ آخػر لتمػؾ الجػرائـ ومثاليػا وأضاؼ "أبو عوف" 
وفػي  وؿ العربيةالدّ العديد مف في التي وقعت  تياالت االو  ،الذي تـ خطفو مف أوكرانيا يأبو سيس
  .أوروبا

"أبػو  أّكػدوليػة لعالقات الفمسطينية الدّ عمى ا الجرائـ الّدولّيةر تمؾ ي ثتعف  س لو الباحثوحينما 
ليػػػا منحنػػػى المقاومػػػة الفمسػػػطينية أّف كػػػوف  ،ى صػػػعيد المقاومػػػة لػػػيس ليػػػا أي أثػػػرٍ أّنػػػو عمػػػ عػػػوف"

يف بفػػض النظػػر عػػف أيػػديولوجي قػػائـ عمػػى أف األرض ىػػي فمسػػطينية ويجػػب أف تعػػود لمفمسػػطيني
ـّ لمسػػيارات ولكػػف التفّيػػ ،الػػثمف الػػذي سػػيدفع عمػػى مواقػػؼ السػػمطة وبشػػكؿ واضػػح لمعيػػاف  التػػي تػػ

 الفمسطينية.
عمػػػى  ت ثيرىػػػاو  لمجػػػرائـ الّدوليػػػةوليػػػة لػػػو عػػػف التفطيػػػة اإلعالميػػػة الدّ  الباحػػػث وفػػي إطػػػار سػػػؤاؿ

األحػداث فػي العػالـ العربػي جرفػت االىتمػاـ  أفّ عمػى  شّدد "أبػو عػوف"ولية ة الدّ العالقات الفمسطينيّ 
والتػػػي ترتكػػػب بشػػػكؿ شػػػبو يػػػومي بحػػػؽ  الجػػػرائـ الّدولّيػػػةأكثػػػر مػػػف تنػػػاوؿ قضػػػايا  ىػػػانحو اإلعالمػػي 

، الرقعػػة العربيػػةداث المتعاقبػػة فػػي ليبيػػا وجػػاءت األحػػو فجػػاءت أحػػداث مصػػر القضػية الفمسػػطينية، 
 .تياكؿ المطموب لمتابعبالشّ و الحيز الواسع تمؾ الجرائـ لـ ت خذ ولذلؾ 

ة تتبنػػػى إعالميػػػة فمسػػػطينيشػػػبكة العمػػػؿ عمػػػى بنػػػاء إلػػػى  دعػػػا "أبػػػو عػػػوف"وفػػػي ختػػػاـ المقابمػػػة 
 ابعة لمفريؽ ىذا أو ذاؾ.ياسية التّ وجيات السّ عف التّ  ابعيدً  المواقؼ الفمسطينية كافةً 

المقابمةو ال يميؿ الباحث كثيرًا لرؤيػة "أبػو عػوف" لمعالقػات الفمسػطينية الّدوليػة التابعػة في ىذه 
لمسػػمطة ب ّنيػػا عالقػػات تبعّيػػة بالكميػػة لمسياسػػات الخارجيػػة، ولكػػف يؤكػػد عمػػى أّف عمميػػة اختطػػاؼ 
د الفمسػػػطينييف مػػػف قبػػػؿ جيػػػاز "الموسػػػاد" اإلسػػػرائيمي تعػػػد شػػػكاًل مػػػف أشػػػكاؿ الجػػػرائـ الدوليػػػة، ويؤيػػػ

 الباحث "أبو عوف" في ضرورة إنشاء شبكة إعالمّية فمسطينية موحدة.
 

 عمي الشيخ األستاذة نعيمة .04
 فتح: حركة عن الفمسطيني التشريعي المجمس في نائب

 
 أفّ  أّكػػػدتوسػػػؤاليا عػػػف العالقػػػات الفمسػػػطينية الدوليػػػة  "الشػػػيخ عمػػػي"مػػػع  المقابمػػػةفػػػي بدايػػػة 

ىنػػاؾ بعػػض  أفّ ، وقالػػت مػػع الشػػعوب الحكومػػات ومنيػا مػػا ىػػوالدوليػػة منيػػا مػػا ىػػو مػػع العالقػات 
 ،الػػدوؿ متعاطفػػة مػػع الشػػعب الفمسػػطيني ولكػػف لػػيس كمػػا يجػػب أو كمػػا نطمػػح نحػػف كفمسػػطينييف
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أف تكػوف راعيػة لتنفيػذ قػرارات األمػـ المتحػدة التػي تصػدر عمييػا يجػب فحكومات تمؾ الػدوؿ والتػي 
ؿ لوبي ضا ط يشكتعمؿ بجدية ألجؿ الضفط أو تال  وضد االحتالؿ ولصالح الشعب الفمسطيني

 .حتالؿ مف أجؿ تنفيذ تمؾ القراراتاال مىع
العالقات الفمسطينية الدولية ليست وليدة اليـو بػؿ ىػي ممتػدة منػذ احػتالؿ  ىت إلى أفّ كما ونوّ 

اخؿ والخػػػارج عمػػػؿ خػػػالؿ العقػػػود الماضػػػية عمػػػى جػػػذب الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي الػػػدّ  وأفّ  ،أرضػػػنا
 .دولية نحو القضية الفمسطينية والحؽ الفمسطيني المشروعالعيوف ال

"الشػػيخ عمػػي" أقػػّرت الفمسػػطينية الدوليػػة العالقػػات  الباحػػث بسػػؤاليا عػػف التفيػػر فػػي وحينمػػا قػػاـ
ا، إال أف التفيػر ا وسػمبً ا خػالؿ السػنوات القميمػة الماضػية إيجاًبػا كبيػرً شػيدت تفيػرً  تمؾ العالقات  فّ ب

 .كاف أكبر خاصة مع شعوب الكثير مف الدوؿ األوروبية اإليجابيّ 
 تيػاؿ اجػرائـ االحػتالؿ اإلسػرائيمي مػف  إلػى أشػارت الجػرائـ الّدولّيػة عػف"الشيخ عمػي" سؤاؿ وب

جػػػػرائـ سػػػػمب األراضػػػػي و  ،داخؿلػػػػعػػػػدد لػػػػيس بالقميػػػػؿ مػػػػف الشخصػػػػيات الفمسػػػػطينية فػػػػي الخػػػػارج وا
مػػا يقػػوـ بػػو االحػػتالؿ مػػف حفريػػاٍت أسػػفؿ و ، إقامػػة مسػػتوطنات إسػػرائيمية عمييػػا الفمسػػطينية لصػػالح

 .المسجد األقصى ومحاوالت تيويٍد لمدينة القدس
عمػى  تػ ثيًراوىؿ كاف ليذه التفطيػة  لمجرائـ الّدوليةسؤاليا عف التفطية اإلعالمية الدولية  وعند

لػوال وجػود التفطيػة اإلعالميػة وذكػرت أّنػو  ذلػؾ،عمػي"  "الشػيخأّكدت  والعالقات الفمسطينية الدولية
لمثػػػؿ ىػػػذه الجػػػرائـ و يرىػػػا لمػػػا شػػػيدنا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ التضػػػامف الشػػػعبي الػػػدولي مػػػع القضػػػية 

شػنيا االحػتالؿ حػروب فػي ثػالث سػنوات متقاربػة  ةثالثػالفمسطينية ومع قطػاع  ػزة خاصػة خػالؿ 
 .ععمى القطا اإلسرائيميّ 

اسػػتثمار خالليػػا مػػف التػػي يمكػػف الكيفيػػة  عػػف لباحػػثسػػ ليا اوحينمػػا  ،وفػػي آخػػر ىػػذه المقابمػػة
عمػػػى الكػػػؿ  أبػػػدت تمنّييػػػا ،نا الفمسػػػطينية وعالقاتنػػػا الدوليػػػةوسػػػائؿ اإلعػػػالـ الػػػدولي لخدمػػػة قضػػػيت

الروايػػػة الفمسػػػطينية الػػوطني الفمسػػػطيني العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ إيجػػػاد وحػػدة واحػػػدة تعمػػػؿ عمػػػى صػػػيا ة 
تنا قضػػػيّ  المرتكبػػػة بحػػػؽّ  الجػػػرائـ الّدولّيػػػةقضػػػايا  عمييػػػا بخصػػػوص كافػػػة القضػػػايا وخاصػػػة المجمػػػع

 لتقديميا لكافة الوسائؿ اإلعالمية المحمية والدولية لتناوليا في تفطياتيا اإلعالمية.
لقد الحظ الباحث في ىذه المقابمة ت كيد "الشيخ عمي" أّف العالقات الدولية ليست وليدة الوقػت 

ـ، وت كيػدىا أيضػًا لجػرائـ التيويػد فػي 1948الحالي بؿ ىي منذ ممتدة منذ النكبة الفمسطينية عػاـ 
طينية حػػوؿ المدينػػة المقدسػػة عمػػى أنيػػا تمحػػؽ بػػالجرائـ الّدوليػػة، وأّف توحيػػد صػػيا ة الروايػػة الفمسػػ

 الجرائـ الّدولية ضرورة ممحة يجب تناوليا في اإلعالـ. 
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 المهندس ياسر خمف .05
 عضو المكتب السياسي في حركة األحرار:

 
 بػدأت رسػمياً فػذكر أنيػا عػف العالقػات الفمسػطينية الدوليػة  س لو الباحثو المقابمةفي بداية 

احات الخارجيػة بشػكؿ واسػع لتحشػيد منذ ت سيس منظمة التحرير الفمسػطينية والتػي عممػت فػي الّسػ
وعمػػػؿ بكػػػؿ قػػػوة إليصػػػاؿ شػػػعبنا الفمسػػػطيني ولي لمقضػػػية الفمسػػػطينية، فاجتيػػػد الػػػرأي العػػػالمي والػػػدّ 

العالقػػػات فػػػإف حقيقػػػة التػػػاريخ الػػػذي يريػػػد العػػػالـ أجمػػػع أف يػػػزوره لػػػدوؿ العػػػالـ وشػػػعوبيا، وبالتػػػالي 
منػػذ أعػػواـ كثيػػرة وسػػتبقى ىػػذه العالقػػات الدوليػػة الفمسػػطينية لػػـ تبػػدأ منػػذ وقػػت قريػػب لكنيػػا بػػدأت 

 وستتطور بإذف اهلل حتى ي خذ شعبنا الفمسطيني حقو كامال ويعيد فمسطيف.
نية العالقػػات الفمسػػطي فّ وقػػاؿ: أ ،أقػػّر خمػػؼ ذلػػؾوبسػػؤالو عػػف التفيػػر فػػي تمػػؾ العالقػػات 

مسػػطينية، التػػي تعرضػػت ليػػا القضػػية الفالدوليػػة شػػيدت تفيػػرات عديػػدة مػػف خػػالؿ األحػػداث الكبيػػرة 
 .مع المجتمع الدوليّ  وواسعةٍ  جديدةٍ  عالقاتٍ  ا وبناءَ ا واسعً شيدت قضيتنا حراكً حيث 

ـّ نػػّوه لعمػػؿ عمػػى تصػػحيح بافػػي الػػداخؿ والخػػارج قػػاموا  أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطينيإلػػى أف  ثػػ
وتصحيح مسار العالقػات الدوليػة لصػالح قضػيتنا، ف صػبحنا نػرى ككؿ، نحو شعبنا الدولّية الرؤية 

 عاـ يقؼ مع قضيتنا الفمسطينية. ا لممجتمع الدولي بشكؿٍ ا واضحً ىناؾ تجمعً  أف
تيجيػػر بػػو االحػػتالؿ مػػف قػػاـ مػػا الجػػرائـ مػػف  فّ أخمػػؼ  بػػّيف الجػػرائـ الّدولّيػػةعػػف بسػػؤالو و 
، باإلضػافة إلػى مػا قػاـ بػو مػػف ت شػممو وقتػؿ مػا قتػؿ منػوأرضػو بعػد احتاللػو ليػا، فشػتّ شػعبنا مػف 

فتاكػة ومحرمػػة  ةوباسػتخداـ أسػػمح دولػػيٍّ  بػدعـٍ حتػػى وقتنػا ىػػذا  مػا زالػػت مسػتمرةً  وانتياكػػاتٍ  حػروبٍ 
 .دوليا عمى شعبنا الفمسطيني

خمػؼ  أّكػد ،الجرائـ عمى العالقات الفمسطينية الدولية تمؾر ي ثتحينما س لو الباحث حوؿ و 
 يمكننا أف نقيسو مف شقيف: ذلؾ الت ثيرو وقاؿ: 

لػػػو تػػػ ثير مػػػف جانػػػب عػػػاطفي وىػػػو وقػػػوؼ بعػػػض الػػػدوؿ وانحيازىػػػا لجانػػػب شػػػعبنا  :الشـــق األول
الفمسػػطيني، ومحاولتيػػا نصػػرة شػػعبنا بعػػدما أيقنػػت بشػػكؿ كامػػؿ أف ىػػذا االحػػتالؿ ىػػو المجػػـر وأف 

 .شعبنا الفمسطيني يكافح وينافح لموصوؿ إلى حقوقو
اإلسػػػرائيمي وعمػػػى رأسػػػيا يتمثػػػؿ بانحيػػػاز بعػػػض دوؿ العػػػالـ إلػػػى جانػػػب االحػػػتالؿ  :الشـــق الثـــاني

 .وتقؼ معو وتدعمو ا لجانب االحتالؿ اإلسرائيميّ اإلدارة األمريكية التي تنحاز كميًّ 
عمػػى  تػػ ثير ذلػػؾو  لمجػػرائـ الّدوليػػةعػػف كشػػؼ اإلعػػالـ الػػدولي وتناولػػو  ولمػػا سػػ لو الباحػػث
ؿ ت إجػراـ االحػتالالتفطيػة اإلعالميػة الدوليػة نقمػأشار خمؼ إلى أّف  ،العالقات الفمسطينية الدولية
عممػػت عمػػى نقػػؿ حقيقػػة الموقػػؼ الفمسػػطيني ومػػدى بشػػاعة اإلجػػراـ الػػذي الصػػييوني ليػػذا العػػالـ، و 

 .شعبنا الفمسطينيّ  يرتكبو االحتالؿ بحؽّ 
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فػػي  وفعمػػي   وحقيقػػي   بػػالغٌ  ليػا تػػ ثيرٌ  لمجػػرائـ الّدوليػػةة اإلعالمّيػػة فطيػػالتّ  أفّ  أضػاؼ خمػػؼو  
، تضميؿ العػالـمف خالليا التي يحاوؿ  فة لالحتالؿ اإلسرائيميّ واية المزيّ ة والرّ ورة الحقيقيّ نقميا الصّ 
 ، ونجػحاإلسػرائيميّ  راع الفمسػطينيّ ا في نقؿ حقيقػة الّصػا ىامًّ لعب دورً  اإلعالـ الدوليّ فإّف وبالتالي 

ا واسػػعً ا ا شػػعبيًّ وؿ التػػي رأينػػا ليػػا حراًكػػيػػات ىػػذه الػػدّ فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة فػػي تحويػػؿ آراء وتوجّ 
 .ة ولشعبنا الفمسطينيّ ة الفمسطينيّ ا لمقضيّ دعمً 

عػػػف الكيفيػػة التػػػي يمكػػف مػػف خالليػػػا اسػػتثمار وسػػػائؿ سػػ لو الباحػػث  ومقابمػػػةالوفػػي ختػػاـ 
األجػػواء لتزويػػػد  دعا خمػػؼ إلػػى تييئػػةفػػوليػػة، دمػػة العالقػػات الفمسػػطينية الدّ اإلعػػالـ الدوليػػة فػػي خ

 ،ة وشػػعبيا المقػػاوـة الفمسػػطينيّ ة التػػي تخػػدـ القضػػيّ وسػػائؿ اإلعػػالـ الػػدولي بالمصػػطمحات الحقيقّيػػ
وجعػػؿ ىػػذا اإلعػػالـ يسػػتخدـ تمػػؾ المصػػطمحات ليوصػػؿ لمعػػالـ وبشػػكٍؿ كبيػػٍر أّف شػػعبنا الفمسػػطينّي 

 ىو شعٌب يدافع عف أرضو وحقوقو وثوابتو.
و خمؼ إلى  لػدعـ ىػذا اإلعػالـ ولمواجيػة اإلعػالـ  موحػدةٍ  ةٍ فمسػطينيّ  وضع خطػطٍ كما ووجَّ

تي الّ  وأف نيتـ أكثر بوسائؿ التواصؿ االجتماعيّ ، المضم ؿ اآلخر المضاد وىو اإلعالـ اإلسرائيميّ 
 ة.وليّ في وصوؿ الحقيقة ووصوؿ المعمومة إلى المجتمعات الدّ  كبيرٌ  ليا أثرٌ 

يػػة أخػػذت صػػورا عػػدة ولػػـ مػػةو عػػرؼ الباحػػث أف العالقػػات الفمسػػطينية الّدولفػػي ىػػذه المقاب
تقؼ عند حد معيف واليدؼ إيصاؿ الحقيقة لمرأي العاـ العالمي، وأّف الجرائـ الدوليػة التػي ارتكبػت 
في فمسطيف مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كاف ليػا صػورًا عػدة أىميػا تيجيػر شػعٍب أعػزٍؿ بالكامػؿ 

ؤكػد الباحػث مػا قالػو خمػؼ حػوؿ مف أرضو ووطنو واستخداـ األسمحة المحرمة دوليػًا بحقػو، وىنػا ي
ضرورة استفالؿ وسائؿ التواصػؿ اإلجتمػاعي إعالميػًا إليصػاؿ الحقيقػة لمعػالـ أجمػع ومواجيػة آلػة 

 اإلعالـ اإلسرائيمي.
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 اخلامتة وتشًم
 اننتائج وانتوصيات
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ٖٓ  جُؼذ٣ذئ٠ُ جُٔوحذالش جُط٢ أؾشجٛح دسجعطٚ ٖٝٓ خالٍ جُرحقع ٖٓ خالٍ وذ ضٞفَ ُ 

 ح٤ُس:وحه جُطّ جُط٢ ٣ٌٖٔ ضكذ٣ذٛح ذحُّ٘ ، ٝٞف٤حشطحتؽ ٝجُطّ جُّ٘ 

 زبئج:: انُّ أولً 

ؽٜذ جإلػالّ جُلِغط٢٘٤ هلشزً ًر٤شزً ك٢ ؾ٤ٔغ ٓؿحالضٚ جُٔشت٤س ٝجُٔوشٝءز ٝجُٔغٔٞػس،  .1

ق٤ع ضْ ئٗؾحء جُؼذ٣ذ ٖٓ ٓكطحش جُطِّلضز جُلنحت٤ّس ٝجإلرجػ٤ّس ٝجُّقكق ٝجُٔؿالش ًٝزُي 

ٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جخطالف أٗٞجػٜح ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جإلػال٢ٓ جُلِغط٢٘٤ ال ئٗؾحء جُ

 ٣وَ ك٢ ٓغطٞجٙ ػٖ جإلػال٤٤ٖٓ ك٢ جُؼحُْ.

كاٗٚ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ جُٞعحتَ ٣ؼَٔ  ؛ػالّ جُذ٢ُٝ ٛٞ ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤سجإل .2

ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجف ٛزٙ جُغ٤حعس، ٝضطٔػَ ٛزٙ جألٛذجف ك٢ ضكو٤ن جُٔقِكس جُٞه٤٘س 

ُِذُٝس ك٢ جُٔوحّ جألٍٝ ٝضخطِق ٛزٙ جألٛذجف ذحخطالف ٝصٕ جُذُٝس ٝدٝسٛح ك٢ جُ٘ظحّ 

 .٢ُٝجُذّ 

ٓح  ، ٝؿحُرحً س ئ٠ُ جُٔغحٛٔس ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٜح٣ٜذف جإلػالّ جُذ٢ُٝ ُِٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝ .3

ُطٜح الّ جُؼح٢ُٔ ٝجُطؼحٕٝ جُذ٢ُٝ ٖٓ خالٍ ٗؾش سعحضشضرو ٛزٙ جألٛذجف ذطكو٤ن جُغّ 

 .جإلػال٤ٓس ػ٠ِ ٗطحم ػح٢ُٔ

جإلػالّ ٖٓ أْٛ جُٞعحتَ جُط٢ ضغطػ٤ش جُْٜٔ ٝضكع ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُػٞسجش ٝال أدٍ ػ٠ِ رُي  .4

ّ ق٤ع هحّ ذؼذز 1939ّ ُٝـح٣س 1917ٓح هحّ ذٚ جُؾؼد جُلِغط٢٘٤ خالٍ جُلطشز ٖٓ 

 جالٗطذجخ جُرش٣طح٢ٗ. مذّ  ٓططح٤ُس   غٞسجش  

ّٕ جُؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس ٢ٛ  .5 ٓخحُلس ُالُطضجٓحش جُٔلشٝمس هروحً ُٔؼحٛذز ٓح أٝ أ١ جػطذجء  ػ٠ِ ئ

َ  ؿ٤ش ٓؾشٝع د٤ُٝحً   .عالٓس دُٝس أخشٟ، أٝ خشم  ُغ٤حدز ئه٤ِْ دُٝس أخشٟ أٝ أ١ ػٔ

جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ؾش٣ٔس جُوطَ جُؿٔحػ٢ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس جُط٢ جسضٌرص ذكن  .6

َ  ِٓكٞظ  ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س  ٖٓ هرَ ؾ٤ؼ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤ ٝجُط٢ أغّشش ذؾٌ

ح عِرحً أٝ ئ٣ؿحذحً ٓٔح ؾؼَ جٌُػ٤ش ٖٓ جُذٍٝ ضؼَٔ ػ٠ِ دػْ جُلِغط٤٤٘٤ٖ. ّٓ  جُّذ٤ُٝس ئ

ّٔ جُذّ  .7 ٞك٤ن ق٤ع ٣طْ ػٖ هش٣وٜح جُطّ  جُلِغط٤٘٤سالهحش س ك٢ ضذػ٤ْ جُؼذِٞٓحع٤س جُلِغط٤٘٤س ٜٓ

لحْٛ ٓغ ٝضغ٣ٞس جُخالكحش ٝئؽحػس جُٞد ٝجُطّ ذ٤ٖ جُٔقحُف جُٔطؼحسمس ٝقَ جُٔؾٌالش 

 دٍٝ جُؼحُْ.

 جُغ٤حعحش ضـ٤ش ذكغد ٝرُي أؽٌحُٜح دشٝضؼذّ  ٤ُٝسجُذّ  جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش أٗٞجع ضؼذدش .8

 ػ٠ِ د٤ُٝس ػالهحش ػٜ٘ح كحٗرػن جإلعشجت٢ِ٤ جالقطالٍ ذذُٝس ػالهحضٜح ٝٓذٟ ٤ُٝسجُذّ 

 .جُشع٢ٔ جُٔغطٟٞ ػ٠ِ د٤ُٝس ٝػالهحش جُؾؼر٢جُشع٢ٔ ٝ جُٔغطٟٞ
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 جُلِغط٤٤٘٤ٖ ٓغس ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جألٝسٝذ٢ خحفّ  ؽؼٞخ جٌُػ٤ش ٖٓ دٍٝ جُؼحُْ ضنحٖٓذ َُّٝ  .9

نحٖٓ ٗطحًؾح ُ٘ؿحـ جُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ ذ٘حء ػالهحش ، ُٝوذ ؾحء ٛزج جُطّ جُذ٢ُٝ ُِٔؿطٔغ حئقشجؾً 

 ؼر٤س ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ.س ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُؾّ د٤ُّٝ 

جُلِغط٤٘٤س ئ٠ُ هن٤ط٘ح جُٔشًض٣س ًػ٤ًشج  -جخ٤ِس جُلِغط٤٘٤س شجػحش جُذّ أعحء جالٗوغحّ ٝجُقّ  .10

 ق٤ع ًحٕ ُٚ أغًشج عِر٤ح ػ٠ِ جُؼالهحش جُلِغط٤٘٤س جُذ٤ُٝس.

ُِٞجهغ ُٚ أغش ئ٣ؿحذ٢ ػ٠ِ ٝج٣س جُٔطحذوس حدم ك٢ ٗوَ جُخرش ٝٗوَ جُكو٤وس ٝجُشّ جإلػالّ جُقّ  .11

هن٤ط٘ح ق٤ع ٣ؼَٔ ػ٠ِ دقل جألًحر٣د جُط٢ ٣غٞهٜح جإلػالّ جإلعشجت٢ِ٤ جٌُحرخ 

 ٝج٣س جإلعشجت٤ِ٤س.س ٓغ جإلػالّ جُـشذ٢ جُٔطغحٝم ٓغ جُشّ ٝخحفّ 

 ثبَُب: انزىطُبد:

حط ٝذخحفس ضٌػ٤ق جُ٘ؾحه جإلػال٢ٓ ذٜذف ضوذ٣ْ جُٔٞجد جإلػال٤ٓس جُٔخطِلس ئ٠ُ ؾ٤ٔغ جُّ٘  .1

 ط٢ ضخذّ جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٝػالهحضٜح ٓغ دٍٝ جُؼحُْ.جُ

ٝٓح ٣وّٞ ذٚ قط٠ ٣ٞٓ٘ح ٛزج جُطش٤ًض ٖٓ خالٍ جإلػالّ ػ٠ِ ٓح هحّ ذٚ جالقطالٍ جإلعشجت٢ِ٤  .2

جُون٤س جُلِغط٤٘٤س جُؼحدُس ًٞع٤ِس ُكع ؽؼر٘ح جُلِغط٢٘٤  مذّ  د٤ُٝس ٓخطِلسٖٓ ؾشجتْ 

 ػ٠ِ جعطخذجّ ًَ جُٞعحتَ جٌُٔٔ٘س العطشدجد قوٞهٚ ًحِٓس.

س ٝضخذّ ذز ضطر٠٘ جُٔٞجهق جُلِغط٤٘٤س ًحكّ س ٓٞقّ ذ٘حء ؽرٌس ئػال٤ٓس كِغط٤٘٤ّ  ػ٠ِ جُؼَٔ .3

طالم ٜٓ٘ح س ٝجقذز ٌَُِ جُلِغط٢٘٤ ٣طْ جالٗٓوحٝٓس جالقطالٍ ٝضطر٠٘ ع٤حعس ئػال٤ّٓ 

رٌس ٛزٙ جُؾّ  ؼ٤ذ جُؼح٢ُٔ، ٝضنّْ جُقّ  ُٔٞجؾٜس ئعشجت٤َ ػ٠ِ ٓخطِق جألفؼذز خحفسً 

 جُؼحُْ ُٔخحهرس جإلػال٤ٓس ذغ٤حعطٜح ٜسٓٞؾّ  ضٌٕٞ سئٗؿ٤ِض٣ّ س ٝأخشٟ ط٤ٖ ػشذ٤ّ كنحت٤ّ 

 ،جُؼحُْ ذِـحش ٝٓوشٝءز   ئٌُطش٤ٗٝس   ئػالّ ٝعحتَٝضنْ ًزُي  ،جُـشخ دٍٝ ٝخحفس

ّٓ  ٓرحدب ٝف٤حؿس  ٓو٘ؼس   كِغط٤٘٤س   سٝج٣س   ُطقذ٣شٌس رُٜزٙ جُؾ كِغط٤٘٤حً  ػ٤ِٜح ٓطلن سػح

 .ُِؼحُْ

ٜح أ١ ٌُحكس هٞجهْ جُؼَٔ جإلػال٢ٓ جُلِغط٢٘٤ هحُٔح أّٗ كحكس ٝقش٣س جُشّ ئهالم قش٣س جُقّ  .4

 س ذؼ٤ًذج ػٖ جُٔقحُف جُكضذ٤س.س جُلِغط٤٘٤ّ ضؼَٔ ك٢ ٓقِكس جُون٤ّ 

ٝذ٤حٕ  جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝسػوذ جُٔإضٔشجش جُؼ٤ِٔس ٝجأل٣حّ جُذسجع٤س جُط٢ ضط٘حٍٝ ٓرحقع  .5

 أقٌحٜٓح ك٢ جُؾش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ.

جُٔكحكظس ػ٠ِ ًحكّس أؽٌحٍ جُؼالهحش جُّذ٤ُٝس جُّط٢ ػَٔ جُّؾؼد جُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ ذ٘حتٜح ٓ٘ز  .6

جُطّذخَ ك٢ جُّؾثٕٞ جُّذجخ٤ِس ّ ٝقط٠ ٣ٞٓ٘ح ٛزج ٝرُي ػٖ هش٣ن ػذّ 1948جُٜؿشز ػحّ 

 ُِّذٍٝ جُّط٢ ضْ ئٗؾحء ػالهحش  ٓؼٜح، ٖٝٓ غْ جُؼَٔ ػ٠ِ ضط٣ٞش ٛزٙ جُؼالهحش.
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ؼر٢ ٝرُي ع٢ٔ ٝجُؾّ د٤ُٝس كِغط٤٘٤س ؾذ٣ذز ػ٠ِ جُقؼ٤ذ٣ٖ جُشّ  جُؼَٔ ػ٠ِ ئ٣ؿحد ػالهحش   .7

ػٖ هش٣ن جعطخذجّ ًَ ٝعحتَ جالضقحٍ جٌُٔٔ٘س جإلػال٤ٓس ٝجإلٌُطش٤ٗٝس ٝذحالضقحٍ 

جُٔرحؽش، ٖٝٓ خالٍ ضؾ٤ٌَ ُؿحٕ ُكنٞس ٗذٝجش ٝٓإضٔشجش د٤ُٝس ُطغِو جُنٞء ػ٠ِ 

 هن٤ط٘ح جُلِغط٤٘٤س ٝػ٠ِ قو٘ح جُٔغِٞخ.

ؼر٤س جُذ٤ُٝس ٝئهحٓس جُلِغط٤٘٤س ٓغ جُٔ٘ظٔحش جإلػال٤ٓس ٝجُؾّ جُذ٤ُٝس ضٔط٤ٖ جُؼالهحش  .8

 ؾغٞس ُِكٞجس ٝجُطٞجفَ ذٔح ٣خذّ جُون٤س جُلِغط٤٘٤س.

خ جإلػال٢ٓ جُٔك٢ِ ٝجُخطحخ جُؼح٢ُٔ ٝجُطش٤ًض ك٢ جُخطحخ جُؼح٢ُٔ جُطلش٣ن ذ٤ٖ جُخطح .9

ٔس ذحُكوحتن ٝجألسهحّ ٝجُؾٞجٛذ جُطحس٣خ٤س ػ٠ِ ئذشجص ػذجُس جُون٤س جُلِغط٤٘٤س ٓذػّ 

 ًٝؾق ؾشجتْ جالقطالٍ ٝجٗطٜحًحضٚ مذ جإلٗغح٤ٗس.

ٓإعغحض٘ح ٝرُي ذإٔ ٗقِف رجض٘ح ٝكؼ٤ِحً جُلِغط٤٘٤س  –ٝؾٞخ ضكو٤ن جُٔقحُكس جُلِغط٤٘٤س  .10

ًِٝٔط٘ح ٝجقذز ُٝذقل جألًحر٣د  ٝجقذ   ٘ح ؽؼد  ٜٞس أٓحّ جُؼحُْ ذأّٗ ذ فل٘ح ُِظّ ٝٗٞقّ  ًحِٓسً 

 جُٔغٔٞٓس جُط٢ ٣شٝؾٜح جإلػالّ جإلعشجت٢ِ٤ مذ ؽؼر٘ح ٝهن٤ط٘ح.
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 يصادر ويراجع اندراسة

 انؼرثُخ:وانًراجغ أول: انكزت 

 جُػوحكس دجس ٌٓطرسجٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ جُؿ٘حت٤س، جُغ٤حعس ،أًشّ ئذشج٤ْٛ، .1

 .2008ّ جُطٞص٣غ ٝ ُِ٘ؾش

 ٝجُٞمؼ٢، جإلعال٢ٓ جُٔ٘ظٞس٣ٖ ٖٓ ٝجُؿٜحد جإلػالّ ئ٠ُ ٓذخَ جُكن، ٗٞس ئذشج٤ْٛ، .2

 .1989ّ جإل٣ٔحٕ ٌٓطرس جُغؼٞد٣س، جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس: جُٔ٘ٞسز جُٔذ٣٘س جأل٠ُٝ، جُطرؼس

 دجس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُٔخطحس، جُذس ػ٠ِ جُٔكطحس سد ٓكٔذ، ػحذذ٣ٖ، جذٖ .3

 .1994ّ جُؼ٤ِٔس جٌُطد

 .1979ّ جُلٌش دجس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جُِـس، ٓوح٤٣ظ ٓؼؿْ جُكغ٤ٖ، أذٞ كحسط، جذٖ .4

 دجس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س جُوحٛشز، جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُؼشخ، ُغحٕ ٓ٘ظٞس، جذٖ .5

 .1988ّ جُٔؼحسف

 جُؼشذ٢ جُطشجظ ئق٤حء دجس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جُػحُػس، جُطرؼس جُؼشخ، ُغحٕ ٓ٘ظٞس، جذٖ .6

1992ّ. 

 جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُؿٔح٤ٛش١، جالضقحٍ فحُف، أفرغ، أذٞ .7

 .1999ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُؾشٝم دجس جُٜحؽ٤ٔس،

 ،(2005ّ – 1876ّ) جُٔغطورَ جُططٞس جُ٘ؾأز كِغط٤ٖ ك٢ جُقكحكس قغٖ، قؾ٤ؼ، أذٞ .8

 .2005ّ كِغط٤ٖ،: ؿضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس

 جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُلِغط٢٘٤، جإلػالّ قغ٤ٖ، ؽ٘د، أذٞ .9

 . 1988ّ ُِ٘ؾش جُؿ٤َِ دجس

 ٌٓطرس كِغط٤ٖ،: خح٤ٗٞٗظ ٝضكذ٣حضٚ، ضؿحسذٚ جُلِغط٢٘٤ جإلػالّ قغ٤ٖ، ؽ٘د، أذٞ .10

 .2001ّ جُوحدع٤س

 جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ػالء، ػحٓش، أذٞ .11

 .2004ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُؾشٝم دجس

جٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ ٝجالػالّ، جُقكحكس ك٢ دسجعحش ،ض٤غ٤ش ػشؾس، ذٞأ .12

 .2000ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش ٓؿذال١ٝ دجس

ؾٜٔٞس٣س ٓقش : جُوحٛشز جالعشجت٢ِ٤، جُؼشذ٢ جُقشجع ك٢ جُذ٢٘٣ جُرؼذ ،ٓكٔذ ئعٔحػ٤َ، .13

 .2000ّ ٝٛرس ٌٓطرسجُؼشذ٤س، 
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 ُِ٘ؾش جُؿ٤َِ دجس: ػٔحٕ جُلِغط٤٘٤س، ٝجُون٤س ٝسٝذ٤سجأل جُؿٔحػس ،ٓكٔذ جألصػش، .14

1991ّ. 

 ٓطرؼس كِغط٤ٖ،: ؿضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝضطٞسٛح، ٗؾأضٜح جُقكحكس ٓكٔذ، جُرشد٣َٝ، .15

 .1996ّ ٓ٘قٞس

 ػحُْ جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُذ٢ُٝ، جإلػالّ كإجدز، جُرٌش١، .16

 .2011ّ جٌُطد

: جُوحٛشز ،جُطرؼس جُػح٤ٗس جُٔؼحفش، جال٣ذ٣ُٞٞؾ٢ جُٞجهغ ك٢ جإلعالّ ٓكٔذ، ،جُر٢ٜ .17

 .1982ّ ٝٛرس ٌٓطرسؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، 

 جُطرؼس جُؼشذ٢، جإلػال٢ٓ جُخطحخ ئؽٌح٤ُحش ٝذؼل جُذ٢ُٝ جإلػالّ ٤ُٝذ، جُكذ٣ػ٢، .18

 .2006ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُؼ٤ِٔس جٌُطد دجس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جأل٠ُٝ،

 سعحُس جإلعال٢ٓ، جُلوٚ ك٢ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ك٢ ذحُٔػَ جُٔؼحِٓس جُشقٖٔ، ػرذ جُكٞجؾش١، .19

 .2002ّ جإلعال٤ٓس جُؿحٓؼس كِغط٤ٖ،: ؿضز ٓحؾغط٤ش،

 جأل٠ُٝ، جُطرؼس جألصٓحش، ئدجسز ٝجعطشجض٤ؿ٤س جُذ٤ُٝس جُغ٤حع٤س جُؼالهحش غحٓش، جُخضسؾ٢، .20

 .2009ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش ٓؿذال١ٝ دجس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ

 جُِر٘ح٢ٗ جُلٌش دجسُر٘حٕ، : ذ٤شٝش جُٔشجٛو٤ٖ، ضشذ٤س ك٢ جُطِلض٣ٕٞ أغش ،ٗضٛس جُخٞس١، .21

1997ّ. 

 ٌٓطرس كِغط٤ٖ،: ؿضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُلِغط٤٘٤س، جُقكحكس ك٢ دسجعحش ؾٞجد، جُذُٞ، .22

 .2000ّ جُطؿحس٣س جألَٓ

 جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝجُؼؾش٣ٖ، جُكحد١ جُوشٕ ك٢ جُذ٢ُٝ جإلػالّ جُشجصم، ػرذ جُذ٢ٔ٤ُ، .23

 .2011ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُٔغ٤شز دجس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ

 ػٔحٕ، جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝجالضقحٍ، جإلػالّ ٝعحتَ ئ٠ُ جُٔذخَ جُشصجم، ػرذ جُذ٢ٔ٤ُ، .24

 .2011ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُػوحكس دجس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس

: جُوحٛشز قذجظ،ٝجأل جُغؿٕٞ ٗضالء ٓك٤و ك٢ جالؾطٔحػ٤س جُخذٓس ،ٓكٔذ جُذ٣د، .25

 .1997ّ جُٔقش٣س جألٗؿِٞ ٌٓطرسؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، 

 .1997ّ جُؼقش٣س ٌٓطرس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جُػحُػس، جُطرؼس جُقكحـ، ٓخطحس ٓكٔذ، جُشجص١، .26

 جُطرؼس ٝجُو٘ق٤ِس، جُذذِٞٓحع٤س جُؼالهحش أفٍٞ ٓكٔذ، ٝجُٔٞع٠، جُلطحـ، ػرذ جُشؽذجٕ، .27

 .2005ّ جُغ٤حع٤س ُِذسجعحش جُؼ٢ِٔ جُٔشًض جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ،

 جٌُطد دجس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جُرالؿس، أعحط ٓكٔٞد، هللا ؾحس جُوحعْ أذ٢ جُضٓخؾش١، .28

 .1979ّ جُؼ٤ِٔس
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جُغؼذ١، ق٤ٔذ، ٓوذٓس ك٢ دسجعس جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جُطرؼس جُػح٤ٗس، ذـذجد: جُؼشجم،  .29

 ّ.1971ٓطرؼس جُٔؼحسف 

جُغؼذ١، ػرحط، ٓغإ٤ُٝس جُلشد جُؿ٘حت٤س ػٖ جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُٝس، جإلعٌ٘ذس٣س: ؾٜٔٞس٣س  .30

 ّ.2002ٓقش جُؼشذ٤س 

جإلعٌ٘ذس٣س: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُؾحر٢ُ، كطٞـ، جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢،  .31

 ّ.2002جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س 

ؾٜٔٞس٣س ٓقش : جُوحٛشز جُؿذ٣ذ، جُؼح٢ُٔ جُ٘ظحّ ظَ ك٢ جُذ٢ُٝ سٛحخجإل ػ٢ِ، ،جُؾٌش١ .32

 .2007ّ ٝجُطٞص٣غ جُ٘ؾش ٝ ُِطرحػس ئ٣طشجىجُؼشذ٤س، 

 ٓإضٔش ئ٠ُ ٓوذّ ذكع كِغط٤ٖ، ك٢ ج٤ُٜٞد١ جإلعال٢ٓ جُقشجع هر٤ؼس ٓكٔٞد، جُؾٞذ٢ٌ، .33

 جُؼ٢ِٔ جُٔإضٔش ًطحخ كِغط٤ٖ، ك٢ جُق٢ٗٞ٤ٜ جإلعال٢ٓ جُقشجع ٓغطورَ جعطؾشجف

 .2014ّ جإلعال٤ٓس جُؿحٓؼس كِغط٤ٖ،: ؿضز جألٍٝ، جُؿضء جُغحدط، جُذ٢ُٝ

جُؾ٤رح٢ٗ، ٣حع٤ٖ، جُطنحٖٓ جُذ٢ُٝ ك٢ ٓٞجؾٜس جُؼذٝجٕ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش  .34

 ّ.1997جُؼشذ٤س، ؾحٓؼس جُوحٛشز 

ٓكٔذ، أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُٔطؼِوس ذٌٔحككس جُؿشجتْ رجش جُطر٤ؼس جُذ٤ُٝس،  جُقح١ٝ، .35

 ّ.1980جإلعٌ٘ذس٣س: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س 

جُؼحد٢ُ، ٓكٔٞد، جُؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس، جإلعٌ٘ذس٣س: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُلٌش  .36

 ّ.2003جُؿحٓؼ٢ 

 ٝجُ٘ظش٣حش، ٝجُطحس٣خ ٝجُ٘ؾأز جألفٍٞ ك٢ ضك٤ِ٤ِس دسجعس جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ػ٢ِ، جُؼوحذ٢، .37

 .2015ّ جُؼِْ هش٣ن ٌٓطرس جُؼشجم،: ذـذجد

 جُطرؼس ،- ٝجُططر٤ن جُ٘ظش٣س - ٝجإلػالّ جُقكحكس ٗح٣ق، جُٜؾِٕٔٞ، خحُذ، جُؼٔح٣شز، .38

 .1991ّ جُٞهٖ، دجس ٓ٘ؾٞسجش: كِغط٤ٖ  جأل٠ُٝ،

جأل٢٘ٓ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُٜ٘نس جُ٘ظحّ جُذ٢ُٝ جُؼ٘ح٢ٗ، ئذشج٤ْٛ،  .39

 ّ.1997جُؼشذ٤س 

جُلحس، ٓكٔذ، جُؿشجتْ جُذ٤ُٝس ٝعِطس جُؼوحخ ػ٤ِٜح، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س،  .40

 ّ.1996دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س 

: جإلعٌ٘ذس٣س جأل٠ُٝ، جُطرؼس ػقش٣س، دُٝس ك٢ ذحإلعالّ ٗكٌْ ٤ًق أقٔذ، جُل٘ؿش١، .41

 .1990ّ ٌُِطحخ جُؼحٓس جُٔقش٣س ج٤ُٜثس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س

 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جُػحٓ٘س، جُطرؼس جُٔك٤و، جُوحٓٞط جُذ٣ٖ، ٓؿذ آذحد١، جُل٤شٝص .42

 .2005ّ ٝجُطٞص٣غ ٝجُ٘ؾش ُِطرحػس جُشعحُس ٓإعغس جُؼشذ٤س،
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 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جٌُر٤ش، جُؾشـ ؿش٣د ك٢ ج٤ُ٘ٔش جُٔقرحـ أقٔذ، جُل٢ٓٞ٤، .43

 .جُ٘ؾش ع٘س رًش ذذٕٝ جُٔقش٣س، جُر٤ٜس جُٔطرؼس جُؼشذ٤س،

 .1999ّ جُؼشذ٤س جُٜ٘نس دجس ٓقش،: جُوحٛشز جُذ٢ُٝ، جإلػالّ عٞصجٕ، جُو٢٘٤ِ، .44

جُوٜٞؾ٢، ػ٢ِ، جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش  .45

 ّ.2001جُؼشذ٤س، ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س 

 دجس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝجُغِطس، جإلػالّ ذغحّ، جُٔؾحهرس، .46

 .2014ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش أعحٓس

 جإلٓحسجش: جُؾحسهس جُغحدعس، جُطرؼس جُؿٔح٤ٛش١، جالضقحٍ ك٢ جُٔذخَ ػقحّ، جُٔٞع٠، .47

 .2009ّ جُؿحٓؼس ٌٓطرس جُٔطكذز، جُؼشذ٤س

 جُذٗٔحسى،: ًٞذٜ٘حؿٖ جُؿٔح٤ٛش١، ٝجإلػالّ جالضقحٍ ٗظش٣حش ٓكٔذ، جُٔٞع١ٞ، .48

 .2002ّ جُذٗٔحسى ك٢ جُؼشذ٤س جألًحد٤ٔ٣س

 ،(1948 – 1900) هشٕ ٗقق ك٢ جُٞه٤٘س ٝجُكشًس كِغط٤ٖ فكحكس ػح٣ذز، جُ٘ؿحس، .49

 . 2005ّ ٝجُ٘ؾش ُِذسجعحش جُؼشذ٤س جُٔإعغس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جأل٠ُٝ، جُطرؼس

 جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس: جُش٣حك جُغحذغ، جُؿضء جُطحُر٤ٖ، سٝمس ٣ك٠٤، جُذٓؾو٢، ج١ُٝٞ٘ .50

 .2003ّ جُغؼٞد٣س

 ٌٓطرس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز ذحُؿٔح٤ٛش، ٝجالضقحٍ جإلػالّ ئذشج٤ْٛ، ئٓحّ، .51

 .1969ّ جُٔقش٣س جألٗؿِٞ

 جُػحُػس، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، ٝجُذػح٣س جالضقحٍ ك٢ دسجعحش جُذ٢ُٝ جإلػالّ أقٔذ، ذذس، .52

 .1982ّ جُٔطرٞػحش ًٝحُس ج٣ٌُٞص،: ج٣ٌُٞص

ذغ٢ٗٞ٤، ٓكٔذ، جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س؛ ٗؾأضٜح ٝٗظحٜٓح جألعحع٢، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش  .53

 ّ.2002جُؼشذ٤س، ٓطحذغ سٝص ج٤ُٞعق جُؿذ٣ذز 

ذكع ٓوذّ ُِٔإضٔش جألٍٝ ُِؿٔؼ٤س جُٔقش٣س ُِوحٕٗٞ ذٜ٘حّ، سٓغ٤ظ، جُؿشجتْ جُذ٤ُٝس،  .54

 ّ.1987ٓ٘ؾٞس ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، ؿ٤ش جُؿ٘حت٢

: ؿضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُلِغط٤٘٤س، جُون٤س ٝغحتن ٗحٛل، ٝصهٞش، عؼ٤ذ، ضٔشجص، .55

 .2005ّ ٝجُطٞغ٤ن ُِذسجعحش جُو٢ٓٞ جُٔشًض كِغط٤ٖ،

ؾشجدز، ػرذ جُوحدس، جُونحء جُؿ٘حت٢ جُذ٢ُٝ ٝجُكشخ ػ٠ِ ؿضز، جُطرؼس جُػح٤ٗس، ؿضز:  .56

 ّ.2010كِغط٤ٖ، ٌٓطرس آكحم 
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جإلؽٌح٤ُحش جُوح٤ٗٞٗس ُذٟ ٓالقوس ئعشجت٤َ ػٖ ؾشجتٜٔح ك٢ كِغط٤ٖ، ػرذ جُوحدس ؾشجدز،  .57

ذؼ٘ٞجٕ جُذُٝس جُلِغط٤٘٤س؛ ضكذ٣حش  ذكع ٓوذّ ُٔإضٔش جألٖٓ جُو٢ٓٞ جُلِغط٢٘٤ جُػحُع

 ّ.2015ؿضز: كِغط٤ٖ، أًحد٤ٔ٣س جإلدجسز ٝجُغ٤حعس ُِذسجعحش جُؼ٤ِح  ،ٝٓآالش

 جُؿحٓؼس كِغط٤ٖ،: ؿضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ٝٗظش٣حش ضحس٣خ ئذشج٤ْٛ، قٔذ، .58

 .1990ّ جإلعال٤ٓس

 .2002ّ دٓؾن ؾحٓؼس عٞس٣ح،: دٓؾن جأل٠ُٝ، جُطرؼس جأل٢٘ٓ، جإلػالّ أد٣د، خنٞس، .59

خ٤ٔظ، ػرذ جُك٤ٔذ، ؾشجتْ جُكشخ ٝجُؼوحخ ػ٤ِٜح، سعحُس دًطٞسجٙ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س  .60

 ّ.1955ٓقش جُؼشذ٤س، ٓطرؼس جُكِر٢ 

 جُؼشذ٤س جإلٓحسجش: جُؼ٤ٖ جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُكذ٣ػس، ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جإلػالّ جُقحدم، سجذف، .61

 .2004ّ جُؿحٓؼ٢ جٌُطحخ دجس جُٔطكذز،

سعالٕ، أقٔذ، ٗظش٣س جُقشجع جُذ٢ُٝ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، ج٤ُٜثس  .62

 ّ.1986جُٔقش٣س ٌُِطحخ 

سعحُس دًطٞسجٙ، هغ٘ط٤٘س: جُؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، سٝجٕ، ٓكٔذ،  .63

 ّ.2008جتش، ؾحٓؼس ٓ٘طٞس١ هغ٘ط٤٘س جُؿض

عشٝس، أقٔذ، أفٍٞ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُؿضء جألٍٝ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س،  .64

 ّ.1979دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س 

 دجسجٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ جالضقحٍ، ٝ جالػالّ ٝعحتَ ،ٓكٔذ عِطحٕ، .65

 .2012ّ ٝجُطرحػس ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُٔغ٤شز

، جُؿضجتش: جُؿٜٔٞس٣س جُٔوذٓحش جألعحع٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢ع٤ِٔحٕ، ػرذ هللا،  .66

 ّ.1992جُؿضجتش٣س جُذ٣ٔوشجه٤س، د٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س 

: هللا سجّ جأل٠ُٝ، جُطرؼس ،(1994 – 1876) ؿضز ك٢ جُقكحكس ضحس٣خ ٓكٔذ، ع٤ِٔحٕ، .67

 .2002ّ جُٔوذط ذ٤ص ٓطرؼس كِغط٤ٖ،

: ٤ٗوٞع٤ح جُػح٤ٗس، جُطرؼس ،1976 -1876 جُلِغط٤٘٤س جُقكحكس ضحس٣خ ٓكٔذ، ع٤ِٔحٕ، .68

 .1988ّ ٝجُطٞص٣غ ٝجُ٘ؾش ُِقكحكس ذ٤غحٕ ٓإعغس هرشؿ،

ؽرَ، ذذس جُذ٣ٖ، جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢ جُٔٞمٞػ٢، ػٔحٕ: جٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس،  .69

 ّ.2011دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ 

 جُؼ٤ِٔس جُشجتذ ٌٓطرسجٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ ٝؾٌْٞٛ، ٤ُغٞؤٝج ،ٓكٔذ ؽكحدز، .70

2004ّ. 
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 ٓشًضؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، : جُوحٛشز جُغ٤حع٤س، جُؾرحخ ٓٞعٞػس ٓخطحس، ،ؽؼ٤د .71

 .2011ّ جُغ٤حع٤س جُذسجعحش

جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ؽٔظ جُذ٣ٖ، أؽشف، ٓرحدب جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُذ٢ُٝ، جُطرؼس جُػح٤ٗس،  .72

 ّ.1999ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س 

 ُِ٘ؾش جُلالـ ٌٓطرس ج٣ٌُٞص،: ج٣ٌُٞص جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُذ٢ُٝ، جإلػالّ ع٤ِٔحٕ، فحُف، .73

 .2003ّ ٝجُطٞص٣غ

 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جُؿ٘حت٢، ٝجُوحٕٗٞ جُغ٤حع٢ جإلسٛحخ جُشق٤ْ، ػرذ فذه٢، .74

 .1985ّ جُؼشذ٤س جُػوحكس دجس جُؼشذ٤س،

فذه٢، ػرذ جُشق٤ْ ، جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، ج٤ُٜثس  .75

 ّ.1986جُٔقش٣س ٌُِطحخ 

جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز، : جُؾحسهس جالعالّ، ك٢ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ،ػػٔحٕ م٤ٔش٣س، .76

 .2007ّ جُؾحسهس ؾحٓؼس

 .1983ّ جُٔؼحسف دجس ٓقش،: جُوحٛشز جُذ٢ُٝ، جإلػالّ أقٔذ، هحٛش، .77

 ؾحٓؼس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ئسذذ جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ك٢ ٓوذٓس ٛح٣َ، هؾطٞػ، .78

 .2010ّ ج٤ُشٓٞى

 جإلعشجء ؾحٓؼسجٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ جُغ٤حعس، ػِْ ذؿذ٣حشأ ،أقٔذ ،ظحٛش .79

1994ّ. 

جُؼشذ٤س، دجس  ػحٓش، فالـ جُذ٣ٖ، هحٕٗٞ جُط٘ظ٤ْ جُذ٢ُٝ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش .80

 ّ.1970جُٜ٘نس جُؼشذ٤س 

ػرذ جُك٤ٔذ، ٓكٔذ، هحٕٗٞ جُكشخ، جُطرؼس جُػح٤ٗس، ذ٤شٝش: ُر٘حٕ، دجس جُٔطرٞػحش  .81

 ّ.2004جُؿحٓؼ٤س 

ػرذ جُخحُن، ٓكٔذ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس، سعحُس دًطٞسجٙ، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س  .82

 ّ.2002ٓقش جُؼشذ٤س، ؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ 

 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جُغحدعس، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، جُٔ٘ظٔحش ؼلش،ؾ جُغالّ، ػرذ .83

 .1990ّ جُؼشذ٤س جُٜ٘نس دجس جُؼشذ٤س،

ػرذ جُـ٢٘، ٓكٔذ، جُؿشجتْ جُذ٤ُٝس دسجعس ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جإلعٌ٘ذس٣س:  .84

 ّ.2011ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز 

: ضٞٗظ ،(1987ّ – 1976) ٝجُوطحع جُنلس ك٢ جُلِغط٤٘٤س جُقكحكس ٝجهغ ػ٢ِ، هللا، ػرذ .85

 .1989ّ جُلِغط٤٘٤س جُطكش٣ش ٓ٘ظٔس – جُػوحكس دجتشز ضٞٗظ،



 

116 
 

 جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُؼحٓس، ٝجُؼالهحش جُذذِٞٓحع٢ جإلػالّ ك٢ دسجعحش ٛٔص، جُٔؿ٤ذ، ػرذ .86

 .2010ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُؼشذ٤س ٓقش جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز

: جُؿ٤ضز جأل٠ُٝ، جُطرؼس جألٓش٤ٌ٣س، ج٤ُٜٔ٘س صٖٓ ك٢ جُذذِٞٓحع٤س ٓكٔذ، جُٜحد١، ػرذ .87

 .2006ّ ٝجُطٞص٣غ ٝجُ٘ؾش ُِطرحػس ٓقش ٜٗنس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س

 .1970ّ جُٔؼحسف ٓطرؼسجُؼشجم، : ذـذجد جُٔوحسٗس، جُؼحٓس جالدجسز قٔذ١، ،ػرذجُٜحد١ .88

ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ػر٤ذ، قغ٤ٖ٘، جُؿش٣ٔس جُذ٤ُٝس، جُوحٛشز:  .89

1999.ّ 

 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: ج٤ُ٘ٔح جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝئؽٌح٤ُحش، ٗظش٣حش جُذ٢ُٝ جُ٘ظحّ ؾٜحد، ػٞدز، .90

 .2005ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُٜذٟ دجس جُؼشذ٤س،

ػٞك، ٓكٔذ، دسجعحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س،  .91

 ّ.1987جُؼشذ٢ دجس جُلٌش 

 ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جُغ٤حعس، ػِْ ئ٠ُ جُٔذخَ ٓكٔٞد، ٝػ٤غ٠، ذطشط، ؿح٢ُ، .92

 .1986ّ جُوحٛشز ؾحٓؼس جُؼشذ٤س،

 دجسجٌُِٔٔس جألسد٤ٗس جُٜحؽ٤ٔس، : ػٔحٕ جُؼح٢ُٔ، جُلٌش ٝ جُكنحسز ٓقطل٠، ،ؿ٤٘ٔحش .93

 .2005ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُػوحكس ػحُْ

: ؾذز جُػح٤ٗس، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ؿحص١، جُوق٤ر٢، ضشؾٔس ؾٞص٣ق، كشجٌَٗ، .94

 .1984ّ ضٜحٓس ٓطرٞػحش جُغؼٞد٣س، جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس

كشؼ هللا، عٔؼحٕ، جُٔؿِس جُٔقش٣س جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، جُٔؿِذ جُشجذغ ٝجُؼؾشٕٝ، جُوحٛشز:  .95

 ّ.1986ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، جُؿٔؼ٤س جُٔقش٣س ُِوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ 

 جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ك٢ ٝج٤ٌُِس جُؿضت٤س جُ٘ظش٣حش جُوحدس، ػرذ ك٢ٜٔ، .96

 .2010ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُؾشٝم دجس جُٜحؽ٤ٔس، جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ

 دجسؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، : جُوحٛشز جالؿط٤حالش، دُٝس ئعشجت٤َ، هحسم كٞص١، .97

 .2004ّ ُِ٘ؾش قٔذ١جأل

 جألسد٤ٗس جٌُِٔٔس: ػٔحٕ جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝجإلػالّ، جُؿٔح٤ٛش١ جالضقحٍ ًحَٓ، ٓشجد، .98

 .2011ّ ٝجُطرحػس ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُٔغ٤شز دجس جُٜحؽ٤ٔس،

 جٌُٔطرس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س: جُوحٛشز جُذ٤ُٝس، جُغ٤حع٤س جُؼالهحش ئعٔحػ٤َ، ٓوِذ، .99

 .1991ّ جألًحد٤ٔ٣س

 جُطرؼس جُؼُٞٔس، ئ٠ُ جُ٘ظش٣حش ٖٓ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ك٢ ٓرحدب ٓكٔذ، ٓ٘زس، .100

 .2002ّ ٝجُطٞص٣غ ٝجُ٘ؾش ُِذسجعحش ٓؿذ ٓإعغس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش جأل٠ُٝ،
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: جُوحٛشز جأل٠ُٝ، جُطرؼس ٝجُططر٤ن، جُ٘ظش٣س ذ٤ٖ جأل٢٘ٓ جإلػالّ ؾحعْ، ٤ٓشصج، .101

 . 2006ّ ُِ٘ؾش جٌُطحخ ٓشًض جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س

: جالعٌ٘ذس٣س جُكذ٣ع، جُؼشذ٢ جُٔؿطٔغ ك٢ جُؿٔح٤ٛش١ جالضقحٍ هٚ، ٗؿْ، .102

 .2004ّ جُؿحٓؼ٤س جُٔؼشكس دجس جُؼشذ٤س، ٓقش ؾٜٔٞس٣س

: هللا سجّ أٝعِٞ، ذؼذ ٓح كِغط٤ٖ ك٢ ٝجُٔغٔٞع جُٔشت٢ جإلػالّ ؾٔحٍ، ٗضجٍ، .103

 .2008ّ ذَ ٤ٛ٘شػ ٓإعغس كِغط٤ٖ،

 جإلٓحسجش: جُؼ٤ٖ جأل٠ُٝ، جُطرؼس جُؿٔح٤ٛش١، جالضقحٍ ك٢ ٓوذٓس قغ٢٘، ٗقش، .104

 .2001ّ ٝجُطٞص٣غ ُِ٘ؾش جُلالـ ٌٓطرس جُٔطكذز، جُؼشذ٤س

ٛحؽْ، ع٤ذ، جُونحء جُذ٢ُٝ جُؿ٘حت٢، جُوحٛشز: ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س، جضكحد  .105

 ّ.1986جُٔكح٤ٖٓ جُؼشخ 

 .2012ّ جإلعال٤ٓس جُؿحٓؼس كِغط٤ٖ،: ؿضز جُذ٢ُٝ، جإلػالّ أ٤ٖٓ، ٝجك٢، .106

جُوحٛشز: ٣ٞعق، ٓكٔذ، جإلهحس جُؼحّ ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُذ٢ُٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ،  .107

  ّ.2002 ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س

 ٗحفش ؾحٓؼس ٤ُر٤ح،: هشجذِظ جُذ٤ُٝس، جُؼالهحش ُذسجعس ٓوذٓس ٓ٘قٞس، ٣ٞٗظ، .108

1991ّ. 

 ثبَُب: انذورَبد:

 ٝجُٔؼٜذ ٝجُؾلحك٤س ٝجالؾطٔحػ٢ جالهطقحد١ جُذ٢ُٝ ٝجُٔؼٜذ جإلٗغحٕ ُكوٞم جُؼحّ جإلػالٕ .1

 جُؼح٤ُٔس جُٞغحتن جألٍٝ، جُٔؿِذ، جإلٗغحٕ قوٞم: ك٢ ٝجُغ٤حع٤س جُٔذ٤ٗس ُِكوٞم جُذ٢ُٝ

، جُذهحم ٝٓكٔذ ٝص٣ش جُؼظ٤ْ ٝػرذ ذغ٢ٗٞ٤ ؽش٣ق ٓكٔٞد: جُذًحضشز ئػذجد، ٝجإله٤ٔ٤ِس

 .1988ّ ُِٔال٤٣ٖ جُؼِْ دجس ُر٘حٕ،: ذ٤شٝش

ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُغٞس١، دسجعس ٓوذٓس ٖٓ ُؿحٕ جُذكحع ػٖ قوٞم  جُؿش٣ٔس جُّذ٤ُّٝس .2

 .جإلٗطشٗص ٖٓ أخز ذكع ،جإلٗغحٕ ك٢ عٞس٣ح

كِغط٤ٖ، ، ؿضز: جُطرؼس جُػح٤ٗسجٌُٔطد جإلػال٢ٓ جُك٢ٌٓٞ، جُذ٤َُ جإلػال٢ٓ جُلِغط٢٘٤،  .3

2012.ّ 

ًٔرحال: أٝؿ٘ذج:  جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس، جُٔإضٔش جالعطؼشجم٢ ُ٘ظحّ سٝٓح جألعحع٢، .4

 ّ.2010ٓ٘ؾٞسجش جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس 

ّ، أخز 1989ٓوذّ ئ٠ُ جُٔؼٜذ جُونحت٢ ك٢ ع٘س  ذكع ،جُّذ٤ُّٝسجُؿش٣ٔس  ،عؼذ سؽ٤ذ ٗؼٔحٕ .5

 .ٖٓ جإلٗطشٗص
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ٓإضٔش جألْٓ سٝٓح: ئ٣طح٤ُح، جألْٓ جُٔطكذز، ٗظحّ سٝٓح جألعحع٢ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس،  .6

ّ، أخز ٖٓ 1998جُٔؼ٢٘ ذاٗؾحء ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س د٤ُٝس  جُٔطكذز جُذذِٞٓحع٢ ُِٔلٞم٤ٖ

 جإلٗطشٗص.

 إلَزرَذ:: يىالغ اثبنثًب

 /https://newmediawiki.com ٓٞعٞػس جإلػالّ جُؿذ٣ذ: .1

 https://www.palestinapedia.netجُٔٞعٞػس جُلِغط٤٘٤س:  .2

 www.abahe.co.ukجألًحد٤ٔ٣س جُؼشذ٤س جُرش٣طح٤ٗس ُِطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ:  .3

 /http://arb.majalla.comٓٞهغ جُٔؿِس جإلٌُطش٢ٗٝ  .4

 /encyclopedia.org-http://political جُٔٞعٞػس جُغ٤حع٤س: .5

 http://www.uobabylon.edu.iq ؾحٓؼس ذحذَ: .6

 www.islamweb.netئعالّ ٣ٝد  .7

 ency.com-www.arabجُٔٞعٞػس جُؼشذ٤س  .8

 https://www.moj.gov.kwج٣ٌُٞص  –ٝصجسز جُؼذٍ  .9

 http://www.aljazeera.net/portalجُؿض٣شز ٗص:  .10

 /http://www.aljazeera.com/investigationsجُٞغحتن:  ٘ؾشُ جُؿض٣شز .11

 https://www.alarabiya.netجُؼشذ٤س ٗص:  .12

 www.alalam.irكنحت٤س جُؼحُْ:  .13

 www.bbc.com: ذ٢ ع٢ذ٢  .14

 www.cnn.comع٢ ئٕ ئٕ:  .15

 

 

 شخظُبد:: راثًؼب

 .-ست٤ظ هغْ جُقكحكس ٝجإلػالّ ك٢ جُؿحٓؼس جإلعال٤ٓس ك٢ ؿضز  -جُذًطٞس هِؼص ػ٤غ٠  .1

 .–جإلػال٢ٓ ٝجُٔخطـ ذحُؾإٔ جإلعشجت٢ِ٤ ك٢ ؿضز  –جُذًطٞس ػذٗحٕ أذٞ ػحٓش   .2

 .-ٓشجعِس ئرجػس فٞش جألهق٠ ٖٓ جُنلس جُـشذ٤س  –جألعطحرز ك٤كحء ؽِؼ  .3

 

https://newmediawiki.com/
http://www.abahe.co.uk/
http://arb.majalla.com/
http://political-encyclopedia.org/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.islamweb.net/
http://www.arab-ency.com/
https://www.moj.gov.kw/
http://www.aljazeera.net/portal
http://www.aljazeera.com/investigations/
https://www.alarabiya.net/
http://www.alalam.ir/
http://www.bbc.com/
http://www.cnn.com/
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 (1يهحك رلى )

 أضئهخ انذراضخ يب لجم انزحكُى انُهبئٍ

 :نهًمبثهخ رئُطُخ أضئهخ

 جٌُش٣ْ؟ ؽخقٌْ ػٖ ضؼش٣ل٤س ٗرزز ٌْٓ٘ ٗٞد .1

 رُي؟ ك٢ خرشضٌْ خالٍ ٖٓ جُذ٤ُٝس جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش ػٖ ضؼشف ٓحرج .2

 قط٠ 2006 ػحّ ٖٓ جُٔٔطذز جُلطشز خالٍ جُذ٤ُٝس جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش ك٢ ضـ٤شج ُٔغطْ َٛ .3

 ؟2016 ػحّ

 جُلِغط٤٘٤س؟ جُذ٤ُٝس جُؼالهحش ٛزٙ ضـ٤ش ػ٠ِ جألغش ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝس إٔ ضؼطوذ َٛ .4

 جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش ػ٠ِ ذحألغش ُِؿشجتْ جُّذ٤ُٝس جُذ٤ُٝس جإلػال٤ٓس جُطـط٤س ػحدش َٛ .5

 جُذ٤ُٝس؟

  جُذ٤ُٝس؟ جُلِغط٤٘٤س جُؼالهحش ػ٠ِ جألغش ٛزج هر٤ؼس ٢ٛ ٓح .6

 :انطإال َخظه يٍ نكم إلضبفزهب أخري أضئهخ

 ؟جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ٝٓطحذؼس ًؾق ك٢ جُلِغط٤٘٤س جُٞه٤٘س جُغِطس دٝس ٓح .1

 ٤ٛثس جُخحسؾ٤س، ٝصجسز جُلِغط٢٘٤، جُونحء جُلِغط٤٘٤س، جُغلحسجش دٝس) جُغإجٍ ضلق٤َ ٣ٌٖٔ

 ...(  جُلغحد، ٌٓحككس

  ؟جُّذ٤ُّٝسجُؿشجتْ  ٝٓطحذؼس ًؾق ك٢ جُلِغط٤٘٤س جُلقحتَ دٝس ٓح .2

  جُؿشجتْ؟ ٛزٙ ئصجء جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ك٤ٜح ضوغ جُط٢ جُذٍٝ دٝس ٓح .3

  جُلِغط٤٘٤س؟ جُون٤س ػ٠ِ جُلِغط٤٘٤س جُؿشجتْ ضرؼحش ٓح .4

  ؟جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ٓطحذؼس ك٢ جُذ٤ُٝس جُٔكحًْ دٝس/  سأ١ ٓح .5

  ٝجُخحسؼ؟ جُذجخَ ك٢ جُلِغط٤٘٤س جُو٤حدجش جؿط٤حٍ ٝسجء ٖٓ ئعشجت٤َ أٛذجف ٓح .6

  خرح٣حٛح؟ ًٝؾق ،جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس ٓطحذؼس ك٢ جإلػالّ دٝس ٓح .7

 ؟جُؿشجتْ جُّذ٤ُّٝس أخرحس جُلِغط٢٘٤ جُٔٞجهٖ ٣طورَ ٤ًق .8
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 (2يهحك رلى )

 ًٍُ ألضئهخ انًمبثالدجذول َضى أضًبء انًحكّ 

 

 انزىطُف الضى و

 جُ٘ؿحـ ؾحٓؼس ك٢ جإلػالّ هغْ ست٤ظ م٤ٜش أذٞ كش٣ذ جُذًطٞس 1

 جُ٘ؿحـ ؾحٓؼس ك٢ جُغ٤حع٤س جُؼِّٞ أعطحر ٗؼ٤شجش سجتذ جُذًطٞس 2

 جُلِغط٤٤٘٤ٖ جإلػال٤٤ٖٓ ٓ٘طذٟ ست٤ظ جإلكشٗؿ٢ ػٔحد جألعطحر 3

 جُؼ٤ِح جُذسجعحش أًحد٤ٔ٣س ٖٓ ٝه٤حدز ئدجسز ٓحؾغط٤ش ؽٔحُس أذٞ ئذشج٤ْٛ جُٜٔ٘ذط 4

 ٝئػالّ فكحكس ٝٓحؾغط٤ش جألهق٠ ٓشت٤س ػحّ ٓذ٣ش سمٞجٕ عحتذ جألعطحر 5

 

 

 (3يهحك رلى )

 أضئهخ انًمبثالد ثؼذ انزحكُى

 

 ماذا تعرؼ عف العالقات الفمسطينية الدولية؟ .1
 2006ىػػؿ ىنػػاؾ تفيػػر فػػي العالقػػات الفمسػػطينية الدوليػػة خػػالؿ الفتػػرة الممتػػدة مػػف عػػاـ  .2

 ؟2016حتى عاـ 
 التي وقعت بحؽ القضية الفمسطينية خالؿ الفترة ذاتيا؟ الجرائـ الّدولّيةما ىي  .3
 األثر عمى تفير العالقات الفمسطينية الدولية؟ لمجرائـ الّدوليةىؿ تعتقد أف  .4
عمػػػػى العالقػػػػات الفمسػػػػطينية  لمجػػػػرائـ الّدوليػػػػةىػػػػؿ يوجػػػػد أثػػػػر لمتفطيػػػػة اإلعالميػػػػة الدوليػػػػة  .5

 الدولية؟
 ية الدولية؟ما ىي طبيعة ىذا األثر عمى العالقات الفمسطين .6
كيػػػؼ يمكػػػف اسػػػتثمار المؤسسػػػات اإلعالميػػػة الدوليػػػة فػػػي دعػػػـ الموقػػػؼ الفمسػػػطيني تجػػػاه  .7

 ؟الجرائـ الّدولّية
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 (4يهحك رلى )

 جذول رحذَذ انًمبثالد ويىاػُذ ػمذهب

 

 ربرَخ انًمبثهخ يكبٌ انًمبثهخ انزىطُف الضى و

ه٤حد١ ك٢ قشًس جُؿٜحد  أ.أقٔذ جُٔذَُ 1

 جإلعال٢ٓ

 26/1/2017 جُوذطئرجػس 

 24/1/2017 ؾحٓؼس جألهق٠ ه٤حد١ ك٢ جُؿرٜس جُذ٣ٔوشجه٤س د.أقٔذ قٔحد 2

ست٤ظ جُكِٔس جألٝسٝذ٤س ُشكغ  أ.أ٤ٖٓ أذٞ سجؽذ 3

 جُكقحس ػٖ ؿضز

ذشٗحٓؽ 

WhatsApp 

12/2/2017 

ٓغثٍٞ ِٓق جُالؾث٤ٖ ك٢  د.ذٌش أذٞ فل٤س 4

 جُؿرٜس جُؾؼر٤س

 23/1/2017 ٓوش جُؿرٜس

ػنٞ جٌُٔطد جُغ٤حع٢ ُكشًس  قر٤د أ.خنش 5

 جُؿٜحد جإلعال٢ٓ

ئرجػس جألهق٠ 

 جضقحٍ -ٓرحؽش 

16/2/2017 

د.سجؾ٢  6

 جُقٞسج٢ٗ

ٓذ٣ش جُٔشًض جُلِغط٢٘٤ ُكوٞم 

 جإلٗغحٕ

 3/9/2017 ٓوش جُٔشًض

ٗحتد ك٢ جُٔؿِظ جُطؾش٣ؼ٢  د.عحُْ عالٓس 7

 جُلِغط٢٘٤ ػٖ قشًس قٔحط

جُٔؿِظ 

 جُطؾش٣ؼ٢

29/1/2017 

ػنٞ جُِؿ٘س جُٔشًض٣س ذحُؿرٜس  ش أذٞ ٓذُِسد.ع٤ٔ 8

 جُذ٣ٔوشجه٤س

 12/2/2017 ؾحٓؼس جألصٛش

ٓذ٣ش ٓشًض ج٤ُٔضجٕ ُكوٞم  د.ػقحّ ٣ٞٗظ 9

 جإلٗغحٕ

 18/9/20017 ٓوش جُٔشًض

ػنٞ جٌُٔطد جُغ٤حع٢ ُِؿرٜس  أ.ًح٣ذ جُـٍٞ 10

 جُؾؼر٤س

 25/1/20107 ٌٓطد جُؿرٜس

جُطؾش٣ؼ٢  ٗحتد ك٢ جُٔؿِظ د.ٓكٔذ قؿحص١ 11

 كطفجُلِغط٢٘٤ ػٖ قشًس 

ئرجػس جألهق٠ 

 جضقحٍ -ٓرحؽش 

31/1/2017 

د.ٓقطل٠  12

 جُرشؿٞغ٢

ست٤ظ ُؿ٘س جُكش٣حش ٝجُ٘حتد 

 ك٢ جُٔؿِظ جُطؾش٣ؼ٢

ئرجػس جألهق٠ 

 جضقحٍ -ٓرحؽش 

7/2/2017 

ه٤حد١ ك٢ قشًس قٔحط ٖٓ  أ.ٗض٣ٚ أذٞ ػٕٞ 13

 جُنلس

ئرجػس جألهق٠ 

 جضقحٍ -ٓرحؽش 

29/1/2017 

أ.ٗؼ٤ٔس جُؾ٤خ  14

 ػ٢ِ

ٗحتد ك٢ جُٔؿِظ جُطؾش٣ؼ٢ 

 جُلِغط٢٘٤ ػٖ قشًس كطف

 30/1/2017 ٌٓطد ٗٞجخ كطف

ػنٞ جٌُٔطد جُغ٤حع٢ ك٢  ّ.٣حعش خِق 15

 قشًس جألقشجس

ٓوش قشًس 

 جألقشجس

4/2/2017 

 

 

 


