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 دراسة 

بداعات إ )األطباق الورقية 

 (فلسطينية يف املواجهات السلمية 

 

 لدكتور ا

 محدونة **خليل رأفت 

 

 
 

 

 ِمذِــــخ :

ػٍٝ اٌّؼزث١ٓ، ٌىٕٗ اٌّؼبٔبح رٌّٛذ اإلثذاع، عٍّخ ِزذاٌٚخ ٌذٜ وً اٌؾؼٛة، ٚاإلثذاع ال ٠مزقش  

أعًّ ٚأفذق ٚأسٚع ُِٕٙ ألٔٗ ٠خشط ِٓ سؽُ اٌّٛد ١ٌقٕغ اٌؾ١بح، فؤفً وً اثذاع اٌزخ١ً، 

 ٟٚألْ االثذاع ِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌؾ١بح االعزّبػ١خ، اِب ٌغٍت ِٕفؼخ أٚ دفغ مشس، فبٌؾبعخ ٘

ت ٚاٌّؼبٔبح أْ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٝ ػبػ وً أؽىبي اٌزؼز٠ىْٛ ٌ، ٚ (1رذفغ اٌٝ اإلثذاع ) ٟاٌز

ىبْ أؽٛط ف١ٙب ٌذفغ اٌنشس ٚاٌظٍُ ِٓ االؽزالي االعشائ١ٍٝ ٚرن١١مٗ ٚؽقبسٖ اٌّزٛافً ف

أٚلؼٗ ثؾمٗ، فىبْ وض١ش اٌزخ١ً ٌغٍت إٌّفؼخ ػٍٝ لٍخ اإلِىبْ، ِّب أٔزظ ػٕذٖ سٚػ  ٞاٌز

 اٌزؾذٞ ٚسٚػ االثزىبس، ٚعؼٍٗ ٠فىش ثطش٠مخ غ١ش ِؤٌٛفخ ٚغ١ش رم١ٍذ٠خ ١ٌمٙش اٌظشف اٌضِٕٟ
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ِّب أدٜ اٌٝ اٌؾبٌخ اٌزغذ٠ذ٠خ فىبٔذ إٌز١غخ اثذاػ١خ، فبإلثذاع صّشحٌ  ،الً أِضًثبعزغالٌٗ اعزغال

 بأٚ اؽغبعً  اِب رىْٛ ِؼبٔبح ٚلٙشً  جًبخبفخ غبٌ ب١ِّض ٠ؾ١ب ظشٚفً  ِمٙٛسقذس ػٓ ر١ِّضح، 

 .(2) ثبٌظٍُ

ؽخق١ّخ، ٠ٕٚزظ ٘زا اٌزفبػً ثؾٍٛي ٠ؼّذ اإلثذاع رفبػالً ٌؼّذح ػٛاًِ ػم١ٍّخ ٚث١ئ١ّخ ٚاعزّبػ١ّخ ٚ ٚ

ٍّٞ ِٓ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّّخ أٚ اٌؾ١بر١ّخ، ِٚب  ُّ اثزىبس٘ب ٌٍّٛالف اٌؼ١ٍّّخ أٚ إٌظش٠ّخ فٟ أ عذ٠ذح ر

١ّ٠ّض ٘زٖ اٌّغبالد ٟ٘ اٌؾذاصخ ٚاألفبٌخ ٚاٌم١ّخ االعزّبػ١ّخ اٌّئصّشح؛ فٟٙ اؽذٜ اٌؼ١ٍّّبد 

ؾىٍخ، ِٚٛالغ اٌّنؼف، ٚاٌجؾش ػٓ اٌؾٍٛي اٌزٟ رغبػذ اإلٔغبْ ػٍٝ اإلؽغبط ٚادسان اٌّ

ٚاخزجبس فّؾزٙب، ٚاعشاء رؼذ٠ً ػٍٝ إٌزبئظ، وّب أّٔٙب رٙذف اٌٝ اثزىبس أفىبس عذ٠ذح ِف١ذح 

ِٚمجٌٛخ اعزّبػ١ّبً ػٕذ رطج١مٙب، وّب رّّىٓ فبؽجٙب ِٓ اٌزّٛفً ثٗ اٌٝ أفىبس عذ٠ذح ٚاعزؼّبالد 

 .(3) ِؤٌٛفخ غ١ش

 

د فٟ فىشح اعزخذاَ " األهجبق اٌٛسل١خ " فٟ ِغ١شاد اٌؼٛدح ، رٍه اٌؾبٌخ االثذاػ١خ رغغذ

 ٚاٌزٝ أخزد اٌىض١ش ِٓ اال٘زّبَ ، ٚاٌؼٕب٠ٚٓ فٟ اٌقؾف اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌؼجش٠خ

  

 
 

                                                 
، القاهرة ، رسالة مقدمة لمحصول عمى 3111إلى 1981في الفترة ما بين  ةر د. رأفت خميل حمدونة : الجوانب اإلبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية األسي  ( 3)

 . 1، ص 3111البحوث والدراسات العربية ،  درجة الدكتوراة في قسم العموم السياسية ، معهد

 : http://cutt.us/B7IG9  موضوع.كوم( 2)
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 ، اعشائ١ً" رؾشق" اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ، االؽزالي ٠ش٘ك ؽجبثٟ ٚاٌذ١ٌٚخ وبْ أثشص٘ب " اثذاع

 - اٌؾبسلخ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ٚٔبس، ٚسق ِٓ هبئشاد ، اٌّجذػخ ٚاٌّمبِٚخ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد

 اٌطبئشاد ، اعشائ١ً" رش٘ك أهفبي ٌؼجخ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ،اعشائ١ً مذ ؽم١م١خ فٍغط١ٕ١خ ؽشة

 رش٘ك اٌفٍغط١ٕ١خ اٌؾبسلخ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ، اعشائ١ً" ػغض ػٓ وؾفذ اٌؾبسلخ اٌٛسل١خ

 ِزظب٘شٞ اثزىبس.. اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ، اعشائ١ً" ٠ئسق اٌٛسل١خ اٌطبئشاد وبثٛط،اٌّؾزً اٌى١بْ

 إلعشائ١ً ". أ١ِٕب رؾذ٠ب رؾىً غضح فٟ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ، االؽزالي ِٛالغ إلؽؼبي غضح

 

ف اعزخذاَ األهجبق اٌٛسل١خ وغضء ِٓ اٌّمبِٚخ اٌغ١ٍّخ ٌٍّزظب٘ش٠ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٕ ٚفُ 

اٌغٍه اٌزٜ ٠فقً اٌّزظب٘ش٠ٓ ػٓ ِذُٔٙ ٚلشاُ٘ اٌزٝ ٘غشٚا ِٕٙب فٟ ثؼؾشاد األالف ػٍٝ 

ٚأخزد ٘زٖ األٔؾطخ اٌغ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ ػٍٝ اٌؾذٚد ففخ " اٌّمبِٚخ اٌغ١ٍّخ  ،  1441اٌؼبَ 

 وؼًّ عّب١٘شٜ .اٌّمبِٚخ اٌؾؼج١خ  " أٚ

 

ٚاٌؼ١ؼ فؼً أغبٟٔ اسادٞ ٚاٍع ِٚغئٚي ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌٛعٛد " فبٌّمبِٚخ اٌغ١ٍّخ " ٘ٝ  

ثىشاِخ ٚؽش٠خ، ٚأٞ ِمبِٚخ أغب١ٔخ رؼزجش دفبػبً أغب١ٔبً ِؾشٚػبً ػٓ اٌؾ١بح، مذ ِٓ ٠ؼًّ 

ٔنبي  فبٌّمبِٚخ اٌّذ١ٔخ أٚ اٌؾؼج١خ أٚ اٌالػٕف١خ ،خػٍٝ لزٍٙب ٚاعزضبس اٌم١ُ اإلٔغب١ٔخ إٌج١ٍ

ٚ٘زا إٌنبي اٌغٍّٟ ٠مَٛ ػٍٝ االثزىبس فٟ ِٛالغ ،ؽبق ٚه٠ًٛ رخٛمٗ اٌؾؼٛة مذ االؽزالي

اٌّٛاعٙخ ٚف١ٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌقّٛد ٚاٌقجش، ٌغؼً رىب١ٌف االؽزالي وً ٠َٛ أوضش فؤوضش ؽزٝ 

 (. 4) ٠مزٕغ ثضٚاٌٗ ٚٔٙب٠زٗ

 

عذ٠ذح ِٚجٙشح ٌٍّمبِٚخ  ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ اثذاع ٚعبئًِٚٓ اٌّئوذ أْ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٝ 

بٌّمبِٚخ ف ، اٌغ١ٍّخ ِٓ ؽؤٔٙب أْ رغؼً اعشائ١ً رارٙب رؼ١ؼ ػٍٝ عطؼ ِٓ اٌقف١ؼ اٌغبخٓ

اٌغ١ٍّخ فؼً ال ؽذٚد ٌٗ، ال ٔزؾذس ٕ٘ب ػٓ ػٕف أٚ عالػ أٚ مشثبد فبسٚخ١خ أٚ ٔضاي فٝ 

ِٚخ اسادح اٌّمب ، ١ِذاْ ػغىشٜ ، ثً ٔزؾذس ػٓ فىشح ثغ١طخ راد ٔزبئظ وجشٜ ِٚئصشح

اعزخذاَ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ، ٚ٘ٝ أفال ِٓ أعً اٌٍؼت ٚاٌزشف١ٗ أثذػذ فٟ اٌغ١ٍّخ اٌزٝ 

اٌجشٜء، وؤعٍٛة ِمبِٚخ فش٠ذ ٠شعً اؽبساد ٌذٌٚخ االؽزالي أٗ ِّٙب رىٓ لٛرٙب اٌؼغىش٠خ 

اٌنخّخ ٚرطٛس٘ب اٌزمٕٝ فبٔٙب رمف ػبعضح أِبَ اسادح اٌؾؼت األػضي ِب داَ ِئِٕب ثمن١زٗ 

ٍمذ أؾؤد اعشائ١ً لجزٙب اٌقبسٚخ١خ وٕظبَ ف ،ٌم١ِٛخ اٌزٝ ال ٠ّىٓ اٌزٕبصي ػٕٙبٚثؾمٛلٗ ا

١ٍِبس دٚالس ٌّٛاعٙخ اٌقٛاس٠خ اٌّؾ١ٍخ اٌقٕغ اٌزٝ رطٍمٙب  2دفبػٝ ِزطٛس ٚثىٍفخ رض٠ذ ػٍٝ 

أؽ١بٔب فقبئً اٌّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌؼغىش٠خ ػٍٝ اٌّغزٛهٕبد اٌّمبِخ فٝ ِؾ١و لطبع غضح، 

اٌّغّبح ثبٌؾذ٠ذ٠خ رمف ػبعضح رّبِب أِبَ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌّؾٍّخ ثؾؼٍخ ِٓ  ٌىٓ ٘زٖ اٌمجخ

ٚاٌغذاي ، ا١ٌٕشاْ ؽ١ٓ رغمو ػٍٝ أسك فٍغط١ٕ١خ ِغزقجخ فزؾشق ِب ف١ٙب ِٓ صسع أٚ ِٕؾآد

اٌغبئذ فٝ اعشائ١ً ؽب١ٌب ٠ىؾف ػٓ اٌغنت ٚاالٔجٙبس ٚلٍخ اٌؾ١ٍخ سغُ وضشح االِىبٔبد أِبَ ٘زا 

فٝ اٌجذا٠خ اػزجش٘ب  ،١ٕٝ ٌّمبِٚخ ع١ٍّخ ل١ٍٍخ اٌزىٍفخ ٌٚىٕٙب ػب١ٌخ اٌزؤص١شاإلثذاع اٌفٍغط

اإلعشائ١ٍ١ْٛ ِغشد أعٍٛة ربفٗ، ٚثؼذ ِب أؽذصزٗ ِٓ خغبئش ِٚب ػجشد ػٕٗ ِٓ اسادح ل٠ٛخ، 

 .( 5) رؾٛي األِش اٌٝ اؽىب١ٌخ ع١بع١خ ٚػغىش٠خ ٚرم١ٕخ

                                                 
  نموذجا   فمسطين وآفاق تاريخ: السممية المقاومة:  عودة فارس أحمد ( 4)

 http://www.shuun.ps/page-96-ar.html: التحرير منظمة موقع

 األهرام المصرية ،  طالبد. حسن أبو  ( 1)

http://cutt.us/L413m 

http://cutt.us/L413m
http://cutt.us/L413m
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 فٕبػخ اٌطبئشح اٌٛسل١خ :ربس٠خ 
 

 اٌطبئشح فىشح ٚرؼزّذ ،  ٚاٌخ١ٛه اٌخؾت ِٓ رقٕغ ٚاٌىجبس ٌألهفبي ٌؼجخ ٟ٘ اٌٛسل١خ اٌطبئشح

 .ثؼبًِ اٌش٠ؼ  ط١شزٌ خ١ٛه ػّذح أٚ ثخ١و ِشثٛه اٌٛصْ خف١ف أغ١بثٟ عغُ ػٍٝ اٌٛسل١خ

 اٌٛسل١خ اٌطبئشاد اْ ٠ؼزمذ ؽ١ش ٚاٌق١ٓ ٚا١ٌبثبْ إٌٙذ فٟ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ٘ٛا٠خ ٚرٕزؾش

 اٌخف١ف إٌب٠ٍْٛ أْ اال( صاٌذ ٚال) اٌٛسق ِٓ رُقٕغ اٌٛسل١خ اٌطبئشاد ٚوبٔذ ٕ٘بن، ٔؾؤد

 ثؼل ِٓ لذ٠ّب اٌٛسل١خ اٌطبئشاد اعزخذِذ ٌٚمذ ، اٌطبئشاد فٕغ ٠ئدٜ اٌغشك ٔفغٗ فٝ

 ٘زٖ أْ ؽ١ٕٙب صػُ ٚاٌزٜ ، ٌٍغبؽع اٌؾ١ٛاْ وزبة فٟ ٚسد وّب اٌىزاة وّغ١ٍّخ إٌبط

 ٟٚ٘ ػٍٟ رٕضي اٌّالئىخ اْ"" ِظٍّخ اٌش٠بػ ِٕىشح ١ٌٍخ فٟ ٌُٙ فمبي اٌّالئىخ ٟ٘ اٌطبئشاد

 فؤْ ِٕضٌٗ، ف١ٍذخً ظب٘شاً  ِٕىُ وبْ فّٓ ٚلؼمؼخ؛ ٚخؾخؾخ، صعً، ٌّٚغ١ئٙب أعٕؾخ، رٚاد

 ِٚٓ اٌق١ٕٟ اٌٛسق ِٓ رؼًّ اٌزٟ اٌقج١بْ سا٠بد ِٓ سا٠خ فٕغ صُ ، ثقشٖ اخزطف رؤًِ ِٓ

 اٌغالعً فذٚس٘ب فٟ ٚرؼٍك ٚاألعٕؾخ األرٔبة ٌٙب ٚرغؼً" أٜ ِٓ اٌٛسق "  اٌىبغذ

 (. 6")ٚرشعً

 

 
 

 

 

                                                 
 http://cutt.us/IJ5f6:  ويكبيديا ( 6)
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 ٍطبئشاد اٌٛسل١خٚع١ٕزظ ٌأهفبي فٍغط١ٓ 
 

ِغ١شاد اٌؼٛدح ٌُ ٠ىٓ اٌظب٘شح األٌٚٝ ألهفبي فٍغط١ٓ ، ثً  فٟاٌطبئشاد اٌٛسل١خ اعزخذاَ 

سلّب ل١بع١ب ثبهالق  2212عغً أوضش ِٓ عجؼخ آالف هفً فٍغط١ٕٝ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ ١ٌٛ٠ٛ 

ٔظّزٗ ٚوبٌخ األُِ اٌّزؾذح ٌغٛس ٚرؾغ١ً  هبئشاد ٚسل١خ فٝ ٚلذ ٚاؽذ مّٓ ِٙشعبْ رشف١ٙٝ

اٌالعئ١ٓ )األٚٔشٚا( ػٍٝ ؽبهئ ثؾش ؽّبي لطبع غضح ، ٚفٛس اهالق ففبسح اٌجذء أهٍك 

، ٚع١ّؼُٙ ٠ؾبسوْٛ فٝ اٌّخ١ّبد اٌق١ف١خ ٌألٚٔشٚا، هبئشاد ٚسل١خ 2222األهفبي ٚػذدُ٘ 

 .ٍِٛٔخ فٝ اٌٙٛاء 

اٌزال١ِز فٝ اٌّذاسط األعبع١خ ٚغبٌج١زُٙ فٝ ِذاسط  ٚعؼٝ األهفبي ؽ١ٕٙب ٚع١ّؼُٙ ِٓ

 (. 2)األٚٔشٚا اٌٝ رغغ١ً ٘زا اٌشلُ مّٓ ِٛعٛػخ ع١ٕزظ ٌألسلبَ اٌم١بع١خ 

٘زٖ اٌفؼب١ٌبد رؤرٟ مّٓ " اْ  ِذ٠ش ػ١ٍّبد "أٚٔشٚا" فٟ لطبع غضح عْٛ ع١ٕظؽ١ٕٙب ٚلبي 

اٌق١ف١خ، ٠ٚنُ سثغ ١ٍِْٛ ثشٔبِظ "أٌؼبة اٌق١ف" اٌزٞ رشػبٖ "أٚٔشٚا" خالي فزشح اإلعبصح 

 هفً ثغشك ا٠غبد أعٛاء اٌّشػ ٚاٌزغ١ٍخ ٌُٙ.

ٚلبي اْ رط١١ش أهفبي غضح اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ٘ٛ رؼج١ش ػٓ اٌؾش٠خ ٚرفش٠غ ٌُٙ ػّب ٠ؼبٖٔٛ، 

 ِن١فبً "ٔش٠ذ أْ ٔزّوش اٌؼبٌُ ثبإلِىبٔبد اٌشائؼخ ٚاٌىج١شح ٌٙئالء األهفبي فٟ غضح".

أهٍمٙب األهفبي ؽؼبساد رذػٛ اٌٝ سفغ اٌؾقبس اإلعشائ١ٍٟ  ٚؽٍّذ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌزٟ

 1)اٌّفشٚك ػٍٝ اٌمطبع، ث١ٕٙب "ؽمّٟ فٟ اٌّٛاهٕخ"، ٚ"أهفبي غضح ٠ؾٍّْٛ ثؾ١بح وش٠ّخ"

.) 

 

 
 

 

 

                                                 
 http://cutt.us/iXPbmاليوم السابع :   ( 7)

 https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2010-07-31-1.272898االمارات اليوم :   ( 8)
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 2211اٌفٍغط١ٕ١خ اٌذاػ١خ ٌٍغالَ ٚسفغ اٌؾقبس ٛسل١خ اٌطبئشاد اٌ
 

رطٛسد رغشثخ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ِغ أهفبي فٍغط١ٓ ػٍٝ اٌغ١بط اٌؾذٚدٜ فجذأد ثبهالق وّب 

ػٍٝ ِمشثخ ِٓ اٌغ١بط اٌفبفً أِال فٟ دػُ  ١ٔٛ٠2211ٛ   21 فٟ ػؾشاد اٌطبئشاد اٌٛسل١خ 

ػٍٝ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌزٟ ٕٙب ؽ١ٚوزت األهفبي ،  عٙٛد اٌغالَ ٚسفغ اٌؾقبس اإلعشائ١ٍٟ

ِٓ خالي سفغ اٌؾقبس ٚرؾم١ك اٌؾش٠خ ، رذػٛ اٌٝ اؽالي اٌغالَ فٕؼٛ٘ب ثؤٔفغُٙ ؽؼبساد 

 .اإلعشائ١ٍٟ ػٓ لطبع غضح 

 

ٚعبءد اٌفؼب١ٌخ مّٓ ٔؾبهبد اٌّجبدسح اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رٕؾو فٟ لطبع غضح ٌّٕب٘نخ فشك  

ِٕغ ٚؽغخ ِزش ثضػُ  322"اعشائ١ً" ِٕطمخ أ١ِٕخ ػبصٌخ ػٍٝ هٛي ؽذٚد لطبع غضح ثؼّك 

 ِٓ ؽٓ ٘غّبد مذ أ٘ذاف اعشائ١ٍ١خ. اٌفٍغط١ٕ١خاٌفقبئً 

 

 
  

 

اٌّغزّغ ِٓ خالي هبئشارُٙ اٌٛسل١خ ِخبهجخٚلبي اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌفؼب١ٌخ أُٙ ٠شغجْٛ 

،  ثؾمُٙ ثغ١ٍّخ رٛعٙبرُٙ ٚٚعٛة ٚلف اٌؾقبس ٚاعزخذاَ اٌؼٕف ٚالٕبػُٙاإلعشائ١ٍٟ 

األهفبي اٌّؾبسوْٛ ػٍٝ هبئشارُٙ اٌٛسل١خ ػٓ أ١ِٕبرُٙ فٟ اٌؼ١ؼ ثؾش٠خ ٚأِبْ وّب  ٚأػشة

 (. 4) أهفبي اٌؼبٌُ

 

 2212سعبٌزٝ ِٓ اٌٛامؼ أْ عٍطبد االؽزالي ٚاٌّغزّغ االعشائ١ٍٝ ٌُ ٠زغبٚة ثبٌّطٍك ِغ 

ّطبٌت أهفبي فٍغط١ٓ ثشفغ اٌؾقبس ٚرؾم١ك وشاِخ ٌاالؽزالي ػٍٝ رغبً٘ ، ٚثمٝ  2211، ٚ 

اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ثجذ٠ً ٚؽىً ٚسعبٌخ ِخزٍفخ فٟ  سعبٌخ، ؽزٝ وبٔذ اٌؼ١ؼ وجبلٝ اٌؾؼٛة 

 مّٓ أٔؾطخ ِغ١شاد اٌؼٛدح اٌىجشٜ . 2211ِبسط 

                                                 
 http://cutt.us/BkjZz:  فمسطين اليوم ( 9)
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 2211هبئشاد ِغ١شاد اٌؼٛدح اٌٛسل١خ 
دلذ ٔبلٛط اٌخطش فٟ أٚعبه األعٙضح األ١ِٕخ  2211ِبسط  فِٟغ١شاد اٌؼٛدح هبئشاد 

 (. 12اإلعشائ١ٍ١خ اٌزٟ ساؽذ رزؾذس ػٓ "عالػ عذ٠ذ" ٠غزخذِٗ اٌّزظب٘شْٚ فٟ لطبع غضح)

 

 
 

جًٍ ث ِغ امبفخٔفظ اٌطبئشح اٌٛسل١خ اٌزم١ٍذ٠خ ،  ٘ٝٚ ُّ بٌجٕض٠ٓ "ِخشلخٌ" ِٓ اٌمّبػ اٌ

جذع؛ إل٠الَ ٚ، اٌٝ ر٠ٍٙب  " اٌغٛالسأٚ ُّ االؽزالي أصٕبء  ٟ٘ فىشحٌ ِغزؾذصخ ٌٍؾجبة اٌفٍغط١ٕٟ اٌ

رؾٍّٙب اٌش٠بػ فٛق اٌّٛالغ ، ٚاٌزٝ  2211فٟ ِبسط  جشِٜغ١شاد اٌؼٛدح اٌىاٌّؾبسوخ فٟ 

ُّؾذد ٠فٍزٙب اٌؾجبْ، فزؤرٟ اٌؼغىش٠خ،  ٚاألؽشاػ، ٚاألػؾبة اٌغبفخ، ٚثؼذ أْ رقً اٌّىبْ اٌ

 .( 11) ػٍٝ األػؾبة فٟ اٌّىبْ، ٚرزغجت ثؾشائك ٚاعؼخ

 

 

 

 

                                                 
 33http://cutt.us/mgqg0:  رصيف  ( 11)

 

 http://cutt.us/ghEgt:  فمسطين اليوم ( 11)
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 ف اٌطبئشاد اٌٛسل١خ :ا٘ذأ
أٚفذ ثغشمٙب ، ٚؽممذ اٌىض١ش ِٓ األ٘ذاف اٌمش٠جخ ٚاٌجؼ١ذح اٌجبؽش أْ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ  ٠ؼزمذ

 ، ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌغ١بعٝ ٚاالػالِٝ ٚغ١ش رٌه ِٓ أ٘ذاف ِضً : 

 اػال١ِخ ٌٍؼبٌُ ِٓ خالي اهالق اٌطبئشاد اٌٛسل١خ .ع١ٍّخ سعبٌخ  -1

 ثؤٔٛاع ٚٚعبئً اثذاػ١خ ِخزٍفخ . اٌزىبًِ فٟ إٌنبي اٌفٍغط١ٕٝ -2

 اظٙبس سٚػ اٌزؾذٜ ٚاالثذاع ٚاٌفْٕٛ فٟ اٌّٛاعٙخ ِغ االؽزالي . -3

ٚاٌؼًّ ػٍٝ  اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٝ ٚلن١زٗ،ٌٍٕظش ٌّؼبٔبح رٛع١ٗ سعبٌخ ٌالؽزالي ٚاٌؼبٌُ  -4

 . ػٍٝ لطبع غضح اٌّغزّش  اٌؾقبسٚلف 

س٠خٝ رؾ١ٍك ػٍُ فٍغط١ٓ فٛق فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ١خ وزؼج١ش ػٓ أزّبء اٌؾجبْ ٌٛهُٕٙ اٌزب -5

 فٟ ظً ِٕؼُٙ ِٓ ػٛدرُٙ فٟ ظً أٔؾطخ ِغ١شاد اٌؼٛدح اٌىجشٜ .

 .االعشائ١ٍ١خ اسثبن دٌٚخ االؽزالي ٚاٌغ١ؼ ٚاالهفبئ١خ  -6

اهالق اٌطبئشاد اٌٛسل١خ رٙذف إلؽغبي لٕبفخ عٕٛد االؽزالي اٌزٝ رغزٙذف اٌّؾبسو١ٓ  -2

 ٌذٚاػٝ االػبلخ ٚاٌمزً اٌمقذ ٚاٌّزؼّذ .فٟ ِغ١شاد اٌؼٛدح 

 ١ٕٝ ثال سادع .اٌزغجت ثبألمشاس ٌٍّغزٛه١ٕٓ اٌز٠ٓ ٠ٕؼّْٛ ثخ١شاد اٌؾؼت اٌفٍغط -1

اظٙبس ؽبٌخ اٌؼغض ٌغ١ؼ االؽزالي فٟ ِٛاعٙخ أهفبي ٚهبئشاد ِقٕٛػخ ِٓ اٌٛسق فٟ  -4

 .اٌؼغىش٠خ ٚاٌشدػ١خ ح ٚاالِىب١ٔبد بٌمٛظً اٌزفبخش ث

  
 

" أْ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ أدد دٚس٘ب، أوذ اٌخجشاء اٌغ١بع١١ٓ ٚاٌؼغىش١٠ٓ ٚفٝ ٘زا اٌغ١بق 

 االؽزالي اإلعشائ١ٍٟ ٠زفٛق ثبٌغطشعخ ٚاٌمزً ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ.ِؾ١شاً اٌٝ أْ 

"اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٠زفٛق ػٍٝ اٌؼٕقش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ، ثّمبِٚخ اٌشٚػ، اٌزٟ ٟ٘ ٚفٝ اٌّمبثً 

 (. 12) ألٜٛ أٔٛاع اٌّمبِٚخ"

                                                 
 المركز الفمسطينى لالعالم ( 13)
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 رم١ٍذ فبؽً :
 

ا١ّ١ٌٓ اإلعشائ١ٍٟ ٕؾطبء روشد رمبس٠ش ػشث١خ ٚػجش٠خ أْ صالصخ ِٓ اٌّغزٛه١ٕٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌ

ؽبٌٚٛا رم١ٍذ األهفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ٚرٛع١ٙٙب ٔؾٛ لطبع غضح ،  اٌّزطشف

عّبء اٌّغزٛهٕبد  فٟ اال أٔٙب رٛعٙذ رؾذ ػبًِ اٌش٠ؼ اٌٝ اٌّضاسع فٟ فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ١خ

اؽشاق ِغبؽبد ٚاعؼخ ِٓ األسامٟ اٌضساػ١خ اٌٛالؼخ ؽشلٟ اٌغ١بط ، ِّب أدٜ اٌٝ  ٕخاٌق٠ٛ١ٙ

اْ اٌؾش٠ك اٌزٞ ٔؾت فٟ األسك اٌضساػ١خ اٌزبثؼخ " عشائ١ٍ١خ اإلدس ّقب، ٚأوذد اٌاٌفبفً 

اٌّغزٛهْٕٛ ٌّغٍظ ِٕطمخ "عذٚد ١ٕ٘غ١ف" رّذ اٌغ١طشح ػ١ٍٗ ٚاخّبدٖ، فٟ ؽ١ٓ فش 

 (. 13) اٌضالصخ ِٓ اٌّىبْ ٌىٓ اٌغ١ؼ رّىٓ ِٓ اٌٍؾبق ثُٙ ٚاػزمبٌُٙ ٚرؾ٠ٍُٛٙ ٌٍزؾم١ك

 

 

 رؤص١ش اٌطبئشاد اٌٛسل١خ :
١خ عالػ ثذائٟ ٌٗ ِفؼٛي آٟٔ فٟ اؽؼبي اٌؾش٠ك ٌذٜ األهفبي ٚاٌؾجبْ، رؾىً اٌطبئشاد اٌٛسل

ف١ّب راللٟ اٌفىشح لجٛال ٚاعؼبً ث١ٓ أٚاعو اٌّزظب٘ش٠ٓ وبؽذٜ اٌٛعبئً اٌّضػغخ ٌالؽزالي فٟ 

 .( 14) اٌؾذٚد٠خ ِغ١شاد اٌؼٛدح اٌغ١ٍّخ اٌزٟ رؾٙذ٘ب ِٕبهك لطبع غضح

اٌطبئشاد ، غنت لبدح االؽزالي اإلعشائ١ٍٟ، خبفخ ِغ ػذَ لذسح ع١ؼ االؽزالي ػٍٝ رٍه رُض١ش ٚ

 ا٠غبد ؽً ِٕبعت ٌٙب ٌٛلف ؽشق األسامٟ اٌّزبخّخ ٌؾذٚد لطبع غضح. 

 

 
 

 اٌطبئشاد ٔمٍذ فٛساً ٚأخجبس ٚاؽقبئ١بد ٚرقش٠ؾبد رئوذ أْ ِٓ اٌّقبدس اٌؼجش٠خٚاٌىض١ش 

 ٚٚفٍذ اٌٝ ِب ٠مبسة ِٓ اٌّغزٛه١ٕٓ أسامٟ ِٓ ٚاعؼخ ِغبؽبد ثبؽشاقلبِذ  اٌٛسل١خ

                                                                                                                                            
http://cutt.us/SGaXT 

 http://cutt.us/TTmtl: سكاى نيوز العربية ( 12)

 http://cutt.us/CmMbM:  الراى ( 14)

http://cutt.us/SGaXT
http://cutt.us/SGaXT
http://cutt.us/TTmtl
http://cutt.us/CmMbM
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 آخشْٚ  ٚامطش ،ثبٌغخ ِب١ٌخ خغبئش ١ٓاإلعشائ١ٍ١ ١ٓػ، ٚوجذد اٌّضاساٌغبثبد ِٓ دُٚٔ 2122

 (. 15)ِجىش ثؾىً ؾقبد٘بٌ

 

ٚلبي ِٛلغ )ٚاٌالٖ( اإلعشائ١ٍٟ، اْ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌؾبسلخ، اٌزٟ ٠زُ اهاللٙب ٔؾٛ 

ِغزٛهٕبد غالف غضح، رغججذ ثبؽزشاق ِغبؽبد صساػ١خ أوضش ِٓ مؼفٟ ٚٔقف اٌّغبؽخ 

ٌُ رغذ ثؼذ اعشائ١ً  ٚأٚمؼ اٌّٛلغ، أْ،  ٠2212ك اٌىشًِ ػبَ اٌزٟ اٌزّٙزٙب ا١ٌٕشاْ فٟ ؽش

 (. 16)إٌمت اٌغشثٟ ِٕطمخ فٟ ِؾزؼٍخ اٌؾمٛي ١ِٛ٠ٚبً رجمٝ ٙزا األعٍٛة، ٌٕبعجبً سداً ِ

ائ١ً أمشاسا وجذد اعشٚرشافك رٌه ِغ اػالْ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ ِٛؽ١ٗ وؾٍْٛ اْ ٘زٖ اٌطبئشاد 

 (. 12)خّغخ ِال١٠ٓ ؽ١ىً ض٠ذ ػٓ ِبد٠خ ر

 

 
 

 120222 ِب ٠مبسة ِٓ، اؽزشق عشائ١ً ا فٟ عٍطخ اٌطج١ؼخ ٚاألؽشاػ اؽقبئ١بد ٚثؾغت

، ٌٚىٓ لبي ٔبهك ثبعُ اٌغٍطخ أْ إٌّطمخ دُٚٔ ِٓ األسامٟ فٟ اؽشاػ ِٚؾ١ّبد هج١ؼ١خ فٟ 

اٌزؾم١مبد ال صاٌذ عبس٠خ ٌزؾذ٠ذ أٞ ِٓ اٌؾشائك ٔزغذ ػٓ اٌطبئشاد ٚاٌٛسل١خ ٚاٌجبٌٛٔبد 

ِفزؼٍخ  ، ٠ٚؼزمذ اٌجبؽش أْ ٕ٘بن ؽشائك ( 11) اٌؾبسلخ، ٚأٞ ِٕٙب ٔزغذ ػٓ ِقبدس أخشٜ

 . ٛه١ٕٓ ثذافغ اٌؾقٛي ػٍٝ رؼ٠ٛنبدِٓ لجً اٌّغز

 

١ٔٛ٠ٛ / ؽض٠شاْ، اْ "اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌؾبسلخ" رغججذ فٟ  2فٟ اٌمٕبح اٌضب١ٔخ اٌؼجش٠خ  ٚرمٛي

خغبئش الزقبد٠خ ٚأ١ِٕخ فبدؽخ ٌٍطشف اإلعشائ١ٍٟ، ِٓ ث١ٕٙب رذ١ِش آالف اٌذّٚٔبد ِٓ إٌّبهك 

                                                 
 https://www.hespress.com/international/394754.html هسيبريس :  ( 11)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/09/1151003.html#ixzz5I6XTKToIنيا الوطن :  د ( 16)

  : http://www.alquds.co.uk/?p=949213 القدس العربى ( 17)

 http://cutt.us/yCPwi:  تايمز اوف اسرائيل ( 18)

 

http://www.alquds.co.uk/?p=949213
http://cutt.us/yCPwi
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اٌذّٚٔبد اٌضساػ١خ ٌٍّغزٛهٕبد اٌمش٠جخ ِٓ اٌؾش٠و اٌؾذٚدٞ ٌمطبع غضح، ف١ّب ٠ؼبدي سثغ 

 اٌؾم١م١خ اٌّضسٚػخ فٟ رٍه إٌّبهك.

 

ْ "اٌطبئشاد اٌٛسل١خ لبي اسئ١ظ ثٍذ٠خ إٌمت اٌغشث١خ " دأٟ ثٓ د٠ف١ذ " أْ  ٚأمبفذ 

اٌؾبسلخ" رغجت فٟ ارالف آالف اٌذّٚٔبد، ثّب ٠مبثً ِئبد ا٢الف ِٓ اٌؾٛاوً اإلعشائ١ٍ١خ، 

١م١خ "ِٓ اٌغبٔت اٌفٍغط١ٕٟ، ِئوذا أْ ؽ١ش ٚفف رٍه اٌخغبئش اإلعشائ١ٍ١خ ثؤٔٙب "ؽشة ؽم

 سلخرٍه اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌؾبِٛاعٙخ  فٟاٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ ١ٌظ ٌذ٠ٗ أ٠خ ٚعبئً دفبػ١خ 

(14 .)  

 

 
 

اِزذد ٌززّىٓ، ٚألٚي ِشح، ِٓ ؽً خو اٌغىخ ٚرؤص١شاد اٌطبئشاد ٚفٝ اٌفزشح األخ١شح ارغؼذ 

 (. 22) اٌؾذ٠ذ٠خ اٌزٞ ٠شثو ِذ٠ٕزٟ ػغمالْ ٚٔز١فٛد

 

 

 ِٛاعٙخ االؽزالي ٌٍطبئشاد اٌٛسل١خ :
ِٓ فز١بْ ثذأ اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ فٟ أزٙبط أعٍٛة عذ٠ذ ٌّٛاعٙخ األهجبق اٌطبئشح اٌزٟ ٠طٍمٙب 

أفبدد فؾ١فخ "ع١شٚصاٌُ ثٛعذ" ٚ،  ضد ٚعبئٍٗ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اعمبهٙبلطبع غضح، ثؼذِب ػغ

أمبف عىبو١ٓ ، ٚفغ١شح  ثؤْ اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ أدخً اٌٝ اٌخذِخ هبئشاد ِغ١شح اإلعشائ١ٍ١خ

                                                 
(19 ) sputniknews 

http://cutt.us/RzARr  

 http://cutt.us/wmUuo:  العربى الجديد ( 31)

http://cutt.us/RzARr
http://cutt.us/RzARr
http://cutt.us/wmUuo
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ِّٚٙخ ٘زٖ اٌطبئشاد ، لطغ خ١ٛه ٘زٖ اٌطبئشاد إلعمبهٙب لجً أْ رقً اٌٝ ،  اٌٝ أعٕؾزٙب

، ٌٍزقذٞ ٌظب٘شح اٌطبئشاد غ١ؼ اٌأْ ِٓ ث١ٓ اٌزذاث١ش اٌزٟ ع١زخز٘ب ٚأمبفذ ،اٌّغزٛهٕبد 

اعزٙذافٙب ثبٌشفبؿ خالي رؾ١ٍمٙب ثبٌٙٛاء لجً اعز١بص٘ب اٌؾذٚد، ثبإلمبفخ اٌٝ اػبلزٙب 

 (. 21اٌّغ١شح ٚاعمبهٙب داخً اٌمطبع )ثٛاعطخ اٌطبئشاد 

 

 
 

أػٍٕذ اٌقٕبػبد اٌؾشث١خ اإلعشائ١ٍ١خ، ػٓ أغبص٘ب ٌغٙبص هبئش، لبدس ػٍٝ رذ١ِش ٚوّب 

  رغّٝ عذ٠ذحعشائ١ٍ١خ أخشٜ اٚؽىٍذ دٌٚخ االؽزالي ٚؽذح ( ،  22) اٌطبئشاد اٌٛسل١خ

ِغ اٌؼٍُ أْ ، ب اٌفزبن"، ػٍٝ ؽذ رؼج١ش٘ غالػ٘زا اٌرُ رؾى١ٍٙب ِٓ أعً ِؾبسثخ " )اٌذسٚٔض(

ٌَُٚ  ،اٌزٟ رغزخذِٙب اٌٛؽذح اإلعشائ١ٍ١خ ٌٓ رٛلف ػٍُّٙ" اٌذسٚٔض اٌّغّبح " اٌطبئشاد ٘زٖ 

 رئصش ػ١ٍُٙ ؽزٝ ا٢ْ.

ٚؽٛي و١ف١خ ػًّ اٌطبئشاد اإلعشائ١ٍ١خ، لبي ١ٌفٕٟ اْ ٕ٘بن هش٠مز١ٓ رؼًّ ثّٙب اٌطبئشاد 

 اإلعشائ١ٍ١خ.

ر رقطذَ اٌطبئشح ثذْٚ ه١بس ثبٌطبئشح اٌٛسل١خ ٚر٠ٛٙبْ األٌٚٝ "أزؾبس٠خ"، ؽغت ٚففٗ، ا

ِشح أخشٜ ؽزٝ  ِّٚىٓ اعزخذاِٙب، ل٠ٛخ  رُ رق١ّّٙبِؼبً اٌٝ األسك. "ٌىٓ ٘زٖ اٌطبئشح اٌزٟ 

 ثؼذ ٚلٛػٙب"، ػٍٝ ؽذ لٌٛٗ.

اٌطبئشح اٌّغ١شح ػٍٝ اٌطبئشح اٌٛسل١خ فٟ اٌغٛ،  ع١طشحأِب اٌطش٠مخ اٌضب١ٔخ فزؼًّ ػٍٝ ِجذأ أْ 

 ٚرٙجو ثٙب داخً ِٕطمخ خب١ٌخ.

 

                                                 
 48http://cutt.us/JXC1U: عرب  ( 31)

 http://cutt.us/nQCVH:  العرب والعالم ( 33)

http://cutt.us/JXC1U
http://cutt.us/JXC1U
http://cutt.us/nQCVH
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ٌَُٚ ٠زوش ١ٌفٕٟ فٟ ؽذ٠ضٗ ٌٍمٕبح اٌشع١ّخ اإلعشائ١ٍ١خ رىب١ٌف ٘زٖ اٌطبئشاد أٚ ػذد٘ب، ٌىٕٗ أوذ 

 .( 23)أْ "ٕ٘بن ِب ٠ىفٟ ٌّٛاعٙخ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ثٕغبػخ"

 ٌظب٘شح اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ،الْ ِٚغ ٘زا فؾً اٌغ١ؼ االعشائ١ٍٝ فؾالً رس٠ؼبً فٟ اٌزقذٜ

ٔغجخ اػزشاك اٌطبئشاد اإلعشائ١ٍ١خ اٌّغ١شح ٌٍطبئشاد اٌفٍغط١ٕ١خ اٌٛسل١خ اٌؾبسلخ ِٕخفنخ  

٠ٚغزخذَ اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ اٌطبئشاد اٌّغ١شح ثبٌزؾىُ ػٓ ثؼذ ٚاٌزٟ رؾًّ وب١ِشاد ،  عذا

٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزطٛسح ٚأدٚاد ؽبدح الػزشاك اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌزٟ رطٍك ِٓ غضح، ٌىٓ 

 (. 24) ٌُ رزّىٓ ِٓ اػزشاك اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌجذائ١خ اال ثٕغجخ ِٕخفنخ عذا

 

 
 

لٕبٍؿ ػٍٝ هٛي اٌؾش٠و  222ٚأٚمؾذ اٌمٕبح اٌؼجش٠خ، أْ اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ ع١مَٛ ثٕؾش 

 اٌؾذٚدٞ ٌٍمطبع، ٚرض٠ٚذُ٘ ثؤعٙضح إلعمبه اٌطبئشاد اٌٛسل١خ.
                                                 

 http://cutt.us/JzxHZ: عربى بوست ( 32)

(34 ) R.T : http://cutt.us/NN7Qa 

http://cutt.us/JzxHZ
http://cutt.us/NN7Qa
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غضح ٚاهالق  وّب ٠ذسط اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ اعزخذاَ سدٚد لبع١خ؛ ِضً رٕف١ز ٘غّبد داخً لطبع

 إٌبس ػٍٝ اٌّغئ١ٌٚٓ ػٓ اهالق اٌطبئشاد ٚرغ١١ش٘ب.

ٚفٟ اٌغ١بق رارٗ، ٔمٍذ اٌمٕبح اٌضب١ٔخ فٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌؼجشٞ ػٓ ِغئٚي ػغىشٞ اعشائ١ٍٟ، 

لٌٛٗ "اْ اٌغ١ؼ ٠زؼبًِ ِغ اهالق اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌؾبسلخ ِٓ غضح، ٚوؤٔٙب لزائف 

 (. 25فبسٚخ١خ، ٠ٚؼزجش٘ب ظب٘شح خط١شح")

 

  

ٚوزت لبئذ ػغىشٞ عبثك فٟ اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ ٌقؾ١فخ "اعشائ١ً ا١ٌَٛ" أْ اٌغ١ؼ 

اإلعشائ١ٍٟ رؼٛد ػٍٝ ؽً ِؾبوٍٗ ثٛاعطخ أعٙضح رىٌٕٛٛع١خ فبئمخ ِضً اٌمجخ اٌؾذ٠ذ٠خ، ٚرٌه 

ع١ذ، ٌىٓ ػ١ٍٗ أْ ٠ؼ١ذ سٚػ اٌّجبدسح ٌغٕٛدٖ فٟ ا١ٌّذاْ ١ٌزقذٚا ٌٙزٖ اٌزؾذ٠بد ثبثذاع فشدٞ 

(26 ) . 

 

وّب لّذَ أؽذ ِٕٙذعٟ االؽزالي اٌز٠ٓ اؽزشوٛا فٟ ِؾبس٠غ فٕبػ١خ أ١ِٕخ، أٔٗ ٠ّىٓ ِؾبٌٚخ 

اعزؾؼبس اٌؾشاسح، ٌٚىٓ اٌّؾىٍخ اٌزٟ رٛاعٗ ٘زٖ اعزخذاَ" ساداساد ِٕٚبظ١ش" رؼًّ ػٍٝ 

األٔظّخ أٔٙب رؼًّ فٟ اٌظالَ، ٠ٚغت رط٠ٛش٘ب ٚعؼٍٙب رؼًّ خالي عبػبد إٌٙبس ٚػٕذ٘ب ٠ّىٓ 

 . ( 22رغشثزٙب ٚفؾـ ِذٜ فؼب١ٌزٙب)

                                                 
 https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=43929 وكالة قدس برس ( 31)

  http://cutt.us/223MCر:المصد ( 36)

 https://www.qudsn.ps/article/150158 :  االخباريةقدس  ( 37)

http://cutt.us/223MC
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"، أْ "أؽذ ِشاوض 21ٚوؾفذ فؾ١فخ "٠ذ٠ؼٛد أؽشٚٔٛد" فٟ رمش٠ش رشعّزٗ "ػشثٟ

ٌٍطبئشاد اٌٛسل١خ"، ِؾ١شح اٌٝ أْ "سعبي اإلهفبء ٠ٕزمٍْٛ ِٓ  اإلهفبء أوذ أٔٗ ال ٠ٛعذ ؽً

 (. 21٘ذف اٌٝ آخش، ٚرزؾشن س٠بػ ا١ٌٕشاْ مذُ٘")

خ ع٠ّٛخ رؼًّ فٟ ِغبي االرقبالد اٌزبثغ ٌالؽزالي، اْ ٔغ١ُ اٌٙٛاء اٌمبدَ ئِٓ عٙزٙب، لبٌذ ِزٕج

ِٓ ثؾش غضح ٠غبػذ اٌؾجبْ فٟ اهالق اٌطبئشاد اٌٛسل١خ، ٚ٘زٖ اٌش٠بػ اٌجبسدح اٌمبدِخ ِٓ 

اٌجؾش رؼًّ ػٍٝ دفغ امبفٟ ٌٍطبئشاد ثبرغبٖ األسامٟ اٌّؾزٍخ، ِٚٓ اٌقؼت أْ ٠زُ ا٠مبف 

بئشاد اٌّؾزؼٍخ ٚاٌجبٌٛٔبد ألْ ؽذح اٌش٠بػ رىْٛ ل٠ٛخ، ٚرٛلؼذ أ٠ًنب أْ رؾٙذ األ٠بَ اٌط

 اٌّمجٍخ ؽشائك أوضش ٔظًشا ٌؾذح اٌؾش ٚاٌغفبف إٌّزظش٠ٓ.

 

 

 رقش٠ؾبد اعشائ١ٍ١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٔؾطبء اٌطبئشاد اٌٛسل١خ 

 
ثـ"رقف١خ اٌؾغبة" ِغ ؽشوزٟ ؽّبط  ٠ٙذد ٚص٠ش اٌغ١ؼ اإلعشائ١ٍٟ أف١غذٚس ١ٌجشِبْ -

اٌشد ػغىش٠ب ، ٚٚاٌغٙبد اإلعالِٟ، الرٙبِّٙب ثزغ١١ش اٌفؼب١ٌبد اٌزٟ رؾٙذ٘ب ؽذٚد غضح

أعشٜ ارقبالد ، ٚ ( 29) ػٍٝ رٌه، ٚرؼٙذ ١ٌجشِبْ ثـ "ِؾبعجخ" اٌّغئ١ٌٚٓ ػٓ رٌه

ادع ػٍٝ ِب ٘برف١خ ِغ اٌم١بدح اٌغٕٛث١خ ٌغ١ؼ االؽزالي، ٚاٌز٠ٓ هبٌجٛا ثشد اعشائ١ٍٟ س

 اػزجشٖٚ "ظب٘شح خط١شح".

 

 
 

                                                 
 http://cutt.us/mwnI7:  31 عربى ( 38)

 http://www.alquds.co.uk/?p=949213 : القدس العربى ( 39)

http://cutt.us/mwnI7
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ع١ؼ االؽزالي اٌٝ أزٙبط ع١بعخ ٠ذػٛ ٚص٠ش األِٓ اٌذاخٍٟ اإلعشائ١ٍٟ عٍؼبد اسداْ  -

٠ذػٛ اٌغ١ؼ العزٙذاف ِطٍمٟ اٌطبئشاد ، ، ٚؽبعّخ رغبٖ ِطٍمٟ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ 

ؽشوخ ؽّبط صّٓ ػذَ ل١بِٙب ثٛلف  دػب اٌٝ رذف١غ ٚ وّب،  هبئشاد االغز١بالد"ػجش 

٘زٖ اٌظب٘شح هبٌّب أْ اهاللٙب ٠زُ ِٓ أساك خبمؼخ ٌغ١طشرٙب، ؽ١ش لبي أٗ ٠زٛعت 

 (. 32) اٌشد مذ لبدح ؽّبط

-  

 
 

ػنٛ اٌى١ٕغذ ؽب١٠ُ ١ٍ٠ٓ: "٠غت ػٍٝ ِغٍظ اٌٛصساء ارخبر لشاس ثؾؤْ لطبع غضح،  -

اس٠خ اٌمغبَ، ٚؽزٝ رٌه ٠ٚغت ػ١ٍٗ رٕف١ز لبْٔٛ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ وقٛ

اٌؾ١ٓ ع١غزّش اإلس٘بة اٌؼ١ٕف، ٚعزغزّش اٌؾشائك فٟ غالف غضح، ٌذ٠ٕب ؽىِٛخ ال 

 (. 31) رؼشف و١ف رزخز اٌمشاساد"، ٚفك رؼج١شٖ

 

  

ثبهالق اٌشفبؿ اٌؾٟ ػٍٝ  اٌغ١ؼ هبٌت ٚص٠ش اٌضساػخ اإلعشائ١ٍٟ، أٚسٞ أسئ١ً -

اٌغضء اٌغفٍٟ ألعغبد ِطٍمٟ اٌطبئشاد، ٚرٌه ِٓ خالي رغش٠ذح ػٍٝ ؽغبثٗ اٌشعّٟ 

ثّٛلغ "ر٠ٛزش"، ٚأمبف أٔٗ "أرّٕٝ أْ رزجٕٝ اٌّئعغخ األ١ِٕخ ٘زٖ 

 (. 32)اإلعزشار١غ١خ"

  

أْ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ٟ٘ ٔٛع ِٓ  لبي : سئ١ظ اٌى١ٕغذ اإلعشائ١ٍٟ "ثٌٟٛ ادٌؾزب٠ٓ"  -

" فٟ وً األؽٛاي، ٚػ١ٍٕب أْ ِؾبسثزٙب ث١ذ ل٠ٛخ، ٚأْ ػٍٝ ؽذ رؼج١شٖ  – "اإلس٘بة

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اإلعشائ١ٍ١خ اٌّزمذِخ عٛف رغذ لش٠جب ؽال ٌٙزٖ اٌمن١خ"

                                                 
 http://cutt.us/MzJO1:  صفا ( 21)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/09/1151003.html#ixzz5I6XTKToIدنيا الوطن :  ( 21)

 http://cutt.us/JXC1U:  48 عرب ( 23)

http://cutt.us/MzJO1
http://cutt.us/JXC1U


 

12 | P a g e 

 

 

 

 

"ارا ٚفٍذ األِٛس اٌٝ ٚمغ ال ٠ٛعذ لبيٚص٠ش اإلعىبْ اإلعشائ١ٍٟ "٠ئاف عبالٔذ"  -

س فبٕٔب عٕذخً غضٖ ٚٔمنٟ ػٍٝ ع١ّغ لبدح ؽّبط .. ٔؾٓ ٔنجو ٔفغٕب أِبَ ف١ٗ خ١ب

 اس٘بة اٌطبئشاد ٌٚىٓ ؽ١ٓ ٔزؾشن عٕمنٟ ػٍٝ وً ِٓ ٠شعً اٌطبئشاد ألسام١ٕب". 

 

ؼذَ اٌزغبً٘ هبٌت ثٚص٠ش اٌؾشة اإلعشائ١ٍٟ اٌغبثك ػنٛ اٌى١ٕغذ "ػ١ّش ث١شرظ"  -

ٌٛسل١خ اٌؾبسلخ، داػ١بً اٌؾىِٛخ اٌٝ ِغ لن١خ اٌؾشائك، ٚاالعزغالَ إلس٘بة اٌطبئشاد ا

رؼ٠ٛل اٌّضاسػ١ٓ ٚاٌٝ رط٠ٛش آ١ٌبد ٌّٛاعٙبد اٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌؾبسلخ، ِزٛػذاً 

 (. 33ؽّبط ثذفغ صّٓ ثب٘ل ارا اعزّشد ٘زٖ اٌظب٘شح اٌزٟ رٕزؾش أوضش ٚأوضش)

 

 

 
 

١ٔٛ٠ٛ  24اٌغجذ ػ١ٍّبً ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌؼغىشٜ لبِذ هبئشاد االعزطالع االعشائ١ٍ١خ فٟ ٠َٛ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌؾجبْ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ِطٍمٟ اٌطبئشاد اٌٛسل١خ ؽّبي ؽشق  ثبعزٙذاف  2211

 (. 34)ث١ذ ؽبْٔٛ ؽّبي لطبع غضح

 

                                                 
 http://cutt.us/13CYh: البوابة ( 22)

 http://cutt.us/92nCu: سما ( 24)

 

http://cutt.us/13CYh
http://cutt.us/92nCu
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 ٚاألِٓ اٌخبسع١خ اٌؾئْٚ ٌغٕخ فبدلذ 11/26/2211ٚػٍٝ فؼ١ذ آخش فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ 

 ث١ٕب١ِٓ اإلعشائ١ٍٟ اٌٛصساء سئ١ظ لذِٗ ِمزشػ ػٍٝ اإلعشائ١ٍ١خ ثبإلعّبع ٌٍى١ٕغذ اٌزبثؼخ

 اٌؾشائك أمشاس ثغجت غضح، لطبع غالف ٌغىبْ رذفغ اٌزٟ اٌزؼ٠ٛنبد أِٛاي ٌخقُ ٔز١ٕب٘ٛ

 ".اٌفٍغط١ٕ١خ اٌغٍطخ اٌٝ رؾٛي اٌزٟ اٌنشائت أِٛاي ِٓ ٕ٘بن، أذٌؼذ اٌزٟ

 ١ٌؾًّ اٌّمزشػ ٘زا ثٍٛسح ػٍٝ ثبٌؼًّ اٌمِٟٛ، األِٓ ١٘ئخ ٌشئ١ظ ِىزت ٔز١ٕب٘ٛ ٚأٚػض

 (. 35) اٌؾشائك ثغجت غضح، غالف ٌغىبْ رذفغ اٌزٟ اٌزؼ٠ٛنبد

 

 
 

 اٌزٟ األمشاس وً ػٍٝ اٌمشاس ثبٌمٛي " أْاٌفٍغط١ٕ١خ ٚسدد اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌّٕظّخ اٌزؾش٠ش 

 اعزّشاسٚ ،االؽزالي بدع١بع اعزّشاس ػٓ ٔبعّخ ٟ٘ ٚاالعشائ١ٍٟ اٌفٍغط١ٕٟ ثبٌؾؼت رٍؾك

 ٌؾؼجٕب ا١ٌٍّبساد آالف رذفغ أْ اعشائ١ً اٌمطبع ، ٚػٍٝ ػٍٝ رفشمٗ اٌزٞ اٌظبٌُ اٌؾقبس

                                                 
 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=952010:   معا ( 21)
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 أسام١ُٙ اعزغالي ػٓ رؼ٠ٛنب ،41 ػبَ ٘غشٚا اٌز٠ٓ اٌالعئ١ٓ ِٓ غبٌج١زٗ اٌزٞ اٌفٍغط١ٕٟ

 أْ اعشائ١ً د٠بسُ٘ ، ٚػٍٝ اٌٝ اٌؼٛدح ِٓ رّىُٕٙ ٚأْ ٚاٌنفخ، ٚاٌمذط غضح فٟ ِّٚزٍىبرُٙ

 ؽٙذاء ٚوزٌه ،2211 ِبسط 32 ِٕز غضح فٟ اسرىجزٙب اٌزٟ اٌّغبصس ؽٙذاء ػبئالد رؼٛك

ذسط رٌه أْ اٌٝ ِؾ١ًشا ،"ٚاٌنفخ اٌمذط  (. 36)اٌذ١ٌٚخ  اٌغٕبئ١خ ٌٍّؾىّخ ُِؾبي ٍِف فٟ ُِ

 

 

 رٕؾبص ٌٍشٚا٠خ االعشائ١ٍ١خ أِش٠ىب 
٘بعُ ِجؼٛس اٌشئ١ظ األِش٠ىٟ ٌالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ع١غْٛ غش٠ٕجالد، اهالق اٌؾجبْ 

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ هبئشاد ٚسل١خ ؽبسلخ ِٓ لطبع غضح ثبرغبٖ اٌّغزٛهٕبد اإلعشائ١ٍ١خ، ِؼزجشاً ا٠ب٘ب 

 "أعٍؾخ ػؾٛائ١خ".

ٚوزت غش٠ٕجالد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رغش٠ذح ػجش ؽغبثٗ ػٍٝ ر٠ٛزش: "هبئشاد ؽّبط اٌٛسل١خ 

ئ١خ ٚأعٍؾخ اٌّمبرٍخ ١ٌغذ أٌؼبثب غ١ش ِئر٠خ أٚ رؼج١شاد ِغبص٠خ ٌٍؾش٠خ، ثً ٟ٘ ؽشة دػب

ػؾٛائ١خ"، ٚأ٘ذسد ِال١٠ٓ اٌذٚالساد ِٕز ٔؾٛة اٌؼٕف فٟ اٌفزشح األخ١شح )ِٕز ِبسط/ آراس 

2018( ")32 .) 

 

 
 

، ٚرقش٠ؾبد اٌؾخق١بد اٌّزق١ٕٙخ فٟ أِش٠ىب غ١ش ِفبعئخ ، غش٠ٕجالد أْ سأٜ اٌجبؽش ٠ٚشٜ 

فٟ اٌذػُ اٌغ١بعٝ ٚاالػالِٝ ألْ أؾ١بص اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ٌٍشٚا٠خ االعشائ١ٍ١خ 

ٚاٌؼغىشٜ ٚاٌّبدٜ غ١ش عذ٠ذ ، ٚ٘زٖ اٌزقش٠ؾبد رئوذ أْ اإلداسح االِشو١خ ٚػٍٝ سأعٙب " 

ٚاٌؼشة ٚؽمٛلُٙ اٌّؾشٚػخ  ٍفٍغط١١ٕ١ٓاٌؼذاء ٌ رٕبفت رشاِت " ثؾىً ِجبؽش أٚ غ١ش ِجبؽش
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 اٌق١ٔٛ١ٙخ ٌالػزذاءاد االِش٠ىٟ اٌذػُ اعزّشاس ٚ٘زٖ اٌّٛالف اٌزم١ٍذ٠خ رئوذ ػٍٝ ،

 . ( 31)ٚأزٙبوبرٙب ٚع١بعبرٙب اٌؼٕقش٠خ 

 

 

ش٠ٓ ٘العزخذاِٗ اٌمٛح اٌّفشهخ ِغ اٌّزظب اإلعشائ١ٍٟاٌؼبٌُ ٠غشَ االؽزالي 

 اٌفٍغط١١ٕ١ٓ :
ٚصػبِبد األؽضاة اٌق٠ٛ١ٕٙخ ٚٚص٠ش اٌغ١ؼ اٌؾىِٛخ االعشائ١ٍ١خ رقش٠ؾبد اٌجبؽش أْ ٠ئوذ 

 فًٚاٌمبدح اٌؼغىش١٠ٓ أػطذ اٌنٛء األخنش ٌٍغ١ؼ ٚاٌمٕبفخ ٌٍزؼبًِ ثبٌّض٠ذ ِٓ اٌمٛح 

اسرفبع ، األِش اٌزٜ ارنؼ ِٓ خالي اٌغ١١ٍّٓ ٌّزظب٘ش٠ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ا اٌزؼبًِ اٌٛؽؾٝ ِغ

، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اسرىبة اٌّغبصس ٚاعّبع اٌؼبٌُ فزشح ِؾذٚدح  فًأػذاد اٌؾٙذاء ٚاٌغشؽٝ 

ػٍٝ اعزخذاَ اٌمٛح اٌّفشهخ ثؾك اٌّزظب٘ش٠ٓ اٌغ١١ٍّٓ اال أْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ 

" إسرائٌل" الستخدام لألمن، مجلس فً إدانة بٌانؽزٝ غٝ ٌالؽزالي ػطٍذ وؾ١ٍف اعزشار١
 الشعب على عدوانها الستمرار إلسرائٌل غطاء" ، األِش اٌزٜ ٠ؼطٝ  المفرطة القوة

 ".االحتالل إنهاء إلى الرامٌة الدولٌة الشرعٌة قرارات تحدي على وتشجعها الفلسطٌنً،
 

 
 

 اإلسرائٌلً االحتالل أن أوذد " ػجش ِزؾذص١ٙب " العودة لمسٌرات العلٌا الوطنٌة لهٌئةاأِب 
 داللة فً العودة، مسٌرة فً العزل المدنٌٌن المشاركٌن ضد للقوة المفرط االستخدام وتٌرة رفع

 ارتكاب ، ٚأوذد العزل المدنٌٌن ضد ومجازر جرائم الرتكاب ٌخططون أنهم على واضحة
 أبرزها ، رظب٘شاد ع١ٍّخ فً المدنٌٌن المتظاهرٌن بحق ومتعمدة جسٌمة نتهاكاتالاالؽزالي 
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 لقناب استخدام وكذلك،  دولٌا المحرم والمتفجر والمطاطً الحً بالرصاص علٌهم االعتداء
 السفلٌة واألجزاء المحقق الموت إلى تؤدي والتً كالرأس العلوٌة األجزاء فً السامة، الغاز

 االحتالل انتهاكات أن إلى الفزخً ا١ٌٙئخ المصاب، حركة لشل الركبة منطقة خاصة بالجسد
 .االنسان لحقوق الدولً والقانون اإلنسانً الدولً القانون قواعد تخالف

 

 
 
 ضد ةالمفرط القوة استخدام أنػذد ِٓ اٌؾمٛل١١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚاٌؼشة ٚاٌذ١١ٌٚٓ  اعتبرو 

 القوانٌن وفق مرتكبٌها ٌالحق أن الدولً المجتمع على ٌجب حرب، جرٌمة ؼذ٠ العزل المدنٌٌن
 بسحب ِطبٌج١ٓ المدنٌٌن، لحماٌة تدعو التً الرابعة جنٌف اتفاقٌةٚخبفخ  الدولٌة واالتفاقٌات
 الذي المتحدة، األمم مٌثاق شروط كافة على صادقت التً اإلسرائٌلً االحتالل بدولة االعتراف

 الشروط من وغٌرها فلسطٌنٌة دولة وإقامة مصٌره بتقرٌر الفلسطٌنً الشعب حق على ٌنص
 .علٌها وقعت التً

 قوات الستخدام الشدٌدٌن واستنكارها إدانتهاٚػجشد اٌىض١ش ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاٌغشث١خ ػٓ 
 اإلسرائٌلً العسكري التصعٌد  معتبرا سلمٌة، تظاهرات مواجهة فًاٌمٛح اٌّفشهخ  االحتالل
 تحمل إلى الدولً المجتمع ، ٚدػذالدولٌة والقوانٌن للمواثٌق صارخا انتهاكا الخطٌر،

 . (34) العدوانً نهجها فً االستمرار عن ثنٌها فً مسؤولٌته
 إلنهاء فاعل، بشكل إسرائٌل ىعل الضغط الدولً، المجتمع دولٌة، منظمة 62 طالبت  وّب ٚ

 لألراضً المستمر اإلسرائٌلً االحتالل إنهاء على والعمل فوري، بشكل غزة لقطاع حصارها
 ".المنطقة فً العنف وتصاعد النزاع الستمرار أساسا ٌشكل باعتباره" الفلسطٌنٌة،

 القوة وسٌاسة المتفجر الرصاص استخدم االحتالل أن بٌان، فً الدولٌة المنظمات وأكدت  
 .غزة قطاع حدود على المتظاهرٌن تجاه المفرطة
 حدود على الجٌش عملٌات دعم على ػٍٝ االفشاس"إسرائٌل قادة" الدولٌة المنظمات ٚارّٙذ

 حق باحترام اإلسرائٌلً االحتالل المنظمات وطالبت  ، "األحداث فً تحقٌق فتح وٌرفضون غزة

                                                 
 https://www.alestqlal.com/post/7598:   االستقالل (29)
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 عن القوات ٌلجموا أن اإلسرائلٌٌن القادة داعٌة   السلمً، باالحتجاج غزة قطاع فً المتظاهرٌن
 .السلمٌٌن المحتجٌن مع التعامل فً القوة استخدام

 

 
 

 تجاه للقوة المفرط االستخدام حاالت فً وجدي فعال تحقٌق لفتح اإلسرائٌلً االحتالل ودعت
 عن المسؤولٌن وتقدٌم لها، مبرر ال آالما تحدث أسلحة واستخدام غزة، قطاع فً المتظاهرٌن

 . (42)للعدالة الجرائم هذه ارتكاب
 

 خ :ـــــخبرّ
ػٍٝ دٌٚخ ٠غت فٟ ظً االسادح اٌم٠ٛخ ، ٚاالثذاع األعطٛسٜ ٌفز١بْ فٍغط١ٓ ،  اٌجبؽش٠ؼزمذ 

االؽزالي ٚلبدرٙب أْ رذسن أْ أعطٛسح " اٌىجبس ٠ّٛرْٛ ٚاٌقغبس ٠ٕغْٛ " ال ٚعٛد ٌٙب ػٍٝ 

اٌزبس٠خ ٚاٌّغزمجً اٌمش٠ت ٚاٌجؼ١ذ ، فؤهفبي فٍغط١ٓ األسك ، ٚال فٟ رؼبلت األع١بي ، ٚال فٟ 

أصجزٛا ثطبئشارُٙ اٌٛسل١خ ، ِٚغ١شارُٙ اٌغ١ٍّخ ، ٚافشاسُ٘ غ١ش اٌّغجٛق ، أْ اٌؼٛدح اٌٝ 

فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ١خ ؽك وبٌؾّظ ، ٚال ِغبي اال ثبٌؼٛدح  ِّٙب رضا٠ذد اٌّؾبس٠غ ِٚٓ وً 

 اٌغٙبد ٌزم٠ٛنٙب .

٘زٖ ِٓ اؽزٛاء رزّىٓ  ٌٓوً ع١بعبد اٌزٙذ٠ذ ٚاٌٛػ١ذ ٛا أْ ٚػٍٝ لبدح االؽزالي أْ ٠ذسو

غذٚا ؽال الزقبد٠بً ٚال ع١بع١ب ٚال ٠اػ١خ فٟ اٌّمبِٚخ اٌغ١ٍّخ ، ٌٚٓ ٚإٌمٍخ االثذاٌظب٘شح 

ِّٚٙب رىٓ اٌم١ٛد ٚاٌؾقبس فبٌؾؼٛة لبدسح ،  ( 41)ٌٍغ١طشح ػ١ٍٙب ٚال رىٌٕٛٛع١ب ػغىش٠ب

٘زٖ ؽم١مخ ربس٠خ١خ  ، أْ رمٍت اٌّٛاص٠ٓ ثؤلً االِىبٔبدػٍٝ رخط١ٙب، ٚثبسادرٙب اٌؾشح رغزط١غ 

أغب١ٔخ، اصجزٙب اٌؾؼت إٌٙذٜ فٝ ِٛاعٙخ االعزؼّبس اٌجش٠طبٔٝ ػٍٝ ٠ذ لبئذ٘ب اٌؼظ١ُ غبٔذٜ، 
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ٚفٝ عٕٛة افش٠م١ب ؽ١ش أثذع أٍ٘ٙب األفالء اعٍٛة اٌؼق١بْ اٌّذٔٝ ٌغٕٛاد ٚرنؾ١بد ٘بئٍخ، 

ِٚب ٔشاٖ ، طبٔٝ ٚاخزفٝ اٌفقً اٌؼٕقشٜ اٌٝ غ١ش سعؼخٚفٝ اٌؾبٌز١ٓ أضٜٚ االعزؼّبس اٌجش٠

فٝ اٌؾبٌخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٠جؾش ثّٕٛرط فش٠ذ ِٓ اٌّمبِٚخ اٌغ١ٍّخ عٛف رئرٝ صّبس٘ب ٌٚٛ ثؼذ 

 (.  42) ؽ١ٓ

ال ٠ٍّه اٌفٍغط١١ٕ١ْٛ هبئشاد ؽشث١خ رىز١ى١خ ٚال اعزشار١غ١خ، ٚال ٠ٍّىْٛ ع١ٛؽب ٚفٕٛف ٔؼُ 

( أٚ دثبثبد ا١ٌّشوبفب، s) 400فٛاس٠خ وشٚص ٚرِٛب٘ٛن ٚاعٍؾخ ثش٠خ ٚثؾش٠خ ٚع٠ٛخ، ٚال 

وّب ال ٠ّىُٕٙ ػٍٝ االهالق أؾبء ٔظبَ دفبػٟ وٕظبَ اٌمجخ اٌؾذ٠ذ٠خ اٚ اٌجبرش٠ٛد، ٌىُٕٙ 

 ٠ٍّىْٛ )اسادح ِبع١خ( رمبَٚ اٌؾذ٠ذ ٚاٌفٛالر، ٚفٛق وً رٌه رؾغ ثم١ُ اٌؾك ٚاألخالق ٚاٌؾش٠خ.

بث١خ، رٕجؼش ػٕذ وً ِٕؼطف ربس٠خٟ ٌزئوذ اْ هبلبد ٚلذساد ؽج٠ٍّىْٛ بٌفٍغط١١ٕ١ْٛ ف

 . اٌؾؼٛة اٌزٟ رغزؾك ِىبٔٙب رؾذ اٌؾّظ ٟ٘ اٌؾؼٛة اٌّزغزسح ٌىٕٙب ِزغذدح

 

اٌشاداساد، ٌىٓ )هبئشارُٙ اٌٛسل١خ( ( ٚال ٠ّزٍىْٛ f35ال ٠ّزٍه اٌفٍغط١١ٕ١ْٛ اٌطبئشاد اٌؾجؼ )

رذفغ ِٕظِٛخ دٌٚخ رذػٟ أٙب اٌذ٠ّمشاه١خ اٌٛؽ١ذح فٟ اٌؾشق األٚعو ٌالٔخشاه فٟ ػقبثبد 

االعشاَ اٌذٌٟٚ، ؽزٝ ثبد األؽشاس فٟ اٌؼبٌُ ٠ؼشفْٛ )دٌٚخ االؽزالي( اعشائ١ً ثؤٔٙب )دٌٚخ 

، ثً اسمٗ، ٠ٚغفىْٛ دِبء اٌمشافٕخ( ال ٠غزٌْٛٛ ٠ٚغشلْٛ اِٛاي اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚؽغت

 ؽجبثٗ ٚٔغبئٗ ٚأهفبٌٗ، ٠ٚغزبٌْٛ االٔغب١ٔخ.

ال ِغبي ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ دِبس فٛاس٠خ هبئشارُٙ ٚخبفخ رٍه اٌّغ١شح ػٓ ثؼذ، ٚث١ٓ اٌخغبئش 

اٌزٟ رغججٙب هبئشاد اٌؾجبة اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌٛسل١خ راد اٌز٠ً إٌبسٞ، ٌىٓ ػٕذِب ٠شٜ اٌّؾزٍْٛ 

اٌٛسل١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚوؤٔٙب ر١ٕٓ اعطٛسٞ، فٙزا ؽؤُٔٙ، ألُٔٙ ٚؽذُ٘ اٌّغزؼّشْٚ اٌطبئشح 

٠ؼشفْٛ ٠ٚؼٍّْٛ اٌٝ ؽذ ا١ٌم١ٓ أُٙ ٠مفْٛ فٟ عجٙخ اٌجبهً، ٚأْ ِب صسػٖٛ فٟ ػشٚق أسمٕب 

 فبعذ، ِٚب أٔؾؤٖٚ ػ١ٍٙب عش٠ّخ.

 

٠شٜ عٕشاالد ٚعبعخ )دٌٚخ اٌطبئشاد ٚاٌقٛاس٠خ اٌؾشث١خ ٚاٌشإٚط ا٠ٌٕٚٛخ( فٟ ٚوّب 

اٌٛسل١خ عالؽب ِشػجب! ١ٌظ ثبػزجبس اٌؾشائك اٌزٟ رغججٙب فٟ ِضسٚػبد ٚؽمٛي  اٌطبئشاد

اٌّغزٛه١ٕٓ فٟ ِغزؼّشاد ِب ٠غّٝ غالف غضح ٚؽغت، ثً ألْ اٌغ١ً اٌشاثغ ٚاٌخبِظ ٌٍٕىجخ 

ِب صاي ٠جذع اٌٛعبئً إلؽٙبس سعبئٍٗ ٌٍؼبٌُ ٚرؤو١ذ ؽمٗ فٟ اٌؾش٠خ ٚاالعزمالي ٚاٌؼٛدح، 

١شح ثخ١و سف١غ أٌٚٗ فٟ لجنخ عبػذ ؽبة فٍغط١ٕٟ اعّش ٚآخشٖ فٟ فبٌطبئشاد اٌٛسل١خ اٌّغ

لٍت هجك ِٓ ٚسق ِذػَٛ ثبٌمقت، ١ٌغذ اال ػالِخ ػٍٝ لذسح ٘زا اٌؾؼت ػٍٝ اٌزؾ١ٍك ٔؾٛ 

اٌغّبء، ٚرط١١ش ا٢ِبي فٛق األعالن اٌؾبئىخ ٚاٌغذساْ ٚؽمٛي االٌغبَ اٌّبٔؼخ ث١ٓ اسعبء 

  (.  43)اٌٛهٓ، ؽزٝ ٠ؼُ اٌغالَ وً اٌٛهٓ

 

 

 

                                                 
 http://cutt.us/L413m : األهرام المصرية : د. حسن أبو طالب ( 43)

  : http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3d58bbfy64326591Y3d58bbf الحياة الجديدة، موفق مطر ( 42)

 

 

 

http://cutt.us/L413m
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3d58bbfy64326591Y3d58bbf
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 رؼش٠ف ثبٌجبؽش : **
 اٌذوزٛس سأفذ خ١ًٍ ػط١خ ؽّذٚٔخ/ االعُ 
 عاو يتىاصهت ، حاصم عهً  15االعتمال  في، وأسيز يحزر أيضً  1991يىانيذ ين 

( وشهادة انعبزيت أثناء االعتمال ) انجايعت  ين سنااسنيتاالعهىو انتجتًا  واالعهى  في بكانزيىس

دراساث الهيًيت تخصص دراساث اسزائيهيت ين  ياتجاتيز ، و  2111عاو ان فيينها ايتياس 

: فً " انعهىو اناياسيت " ين يعهذ دكتىراة ، و% " 9109تجايعت انمذس " أبى ديس " ، بايتياس  

ين ، وانبحىث وانذراساث انعزبيت بانماهزة يع يزتبت انشزف األونً يع تىصيت بانطباعت 

ين اصذاراث وسارة االعالو انفهاطينً ،  –انجىاسنب االبذاعيت نألسزي انفهاطينيين يؤنفاته " 

لهبي  -يا بين اناجن وانًنفً حتً انشهادة  -انشتاث  -عاشك ين تجنين  -سنجىو فىق انجبين و

 0 صزخت ين أعًاق انذاكزة  -نن يًىث انحهى  -وانًخيى 

 

 

  ِشوض األعشٜ ٌٍذساعبد ٚاألثؾبس اإلعشائ١ٍ١خ
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