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دور الكاريكاجير في الخعريف بالقضيت الفلضطيييت وهصرتها 
الفلضطيييت  إلاعالموزارة / عاطف صالمت .د

 

 

 :ملخص

٩اجحر ًلٗب م ٖلىمهم ازخالٝ ٖلى اإلاجخمٗاث بحن للخىانل ٦أصاة َاما صوعا ال٩اٍع  إلاا ؛وحيؿُاتهم ولٛاتهم ومكاعبهم وأ٩ٞاَع

ت ٢ًاًا ئزاعة ،بهضٝ وطل٪، والاحخماُٖت الؿُاؾُت اإلاسخلٟت الحُاة ح٨ٗـ وحضًت أَمُت مً ُٞه  مداولت في, مغ٦ٍؼ

ت أصواث ٧ل اؾدشماع ٖلى ٢اصعة عؤي الؾخ٨كاٝ .  ألاخضار وعاء ما و٦ك٠ ومغج٨ؼاتها اإلاٗٞغ

ض ي الضوعر ٩اجحر الخدٍغ  زحر والخُب٤ُ الخهٝغ هدى والضٞ٘ اإلاكاٖغ وئزاعة وههغتها الٟلؿُُيُت بال٣ًُت الخٍٗغ٠ في لل٩اٍع

. الٟلؿُُجي الكٗب بد٤ ؤلاؾغاةُلي الاخخال٫ وحغاةم اهتها٧اث ٞطح ٖلى صلُل

٩اجحر ٞىاوي مً ٦شحر  ر خُاتهم ٢ضمىا وآزٍغً, واٖخضاءاث إلَاهاث حٗغيىا ال٩اٍع
ًا
ىا ان ٞسؿغوا, الًٟ لهظا َع  يهاج وما ، الَغ

 . همىطحا ئال الٗلي

٩اجحر؟ ٞىاوي م٘ َظا ٧ل ًدضر إلااطا, هٟؿه ًُغح الظي الؿإا٫  ًشحرون أجهم ئط ؟ َظا و٠ُ٦ بكٗىن؟ أهاؽ َم َل ال٩اٍع
ل الطح٪؟ ر الطح٪ َو

ًا
 !مس٠ُ؟ ؾالح ٞٗال

بت ًشحر ما َظا   الضٖاًت أؾالُب في وألاقض ألا٢ىير, الخُحر الًٟ َظا أٖما١ في والٛىم والبدث للضعاؾت الىٟـ في الٚغ

الم ٩اجحر صوعر ٖلى الًىء وإلل٣اء .ٞٗالُت وؤلٖا  الضعاؾاث ولُٛاب, حهت مً وههغتها الٟلؿُُيُت بال٣ًُت الخٍٗغ٠ في ال٩اٍع
 .٦هظا َام مىيٕى صعاؾت مً البض ٧ان أزغير حهت مً اإلاجا٫ َظا في والٗم٣ُت اإلاخسههت الٗلمُت

٩اجحر ًٞ: ةاإلاٟخاحي ال٩لماث  ؾازغ -الطح٪  -الٟلؿُُيُت ال٣ًُت  -ٞتالصحا  -ال٩اٍع

 

The Role of Caricature in Identifying and Supporting the Palestinian Cause 

Caricature plays an important role as a mean of communication between communities in spite of 

the differences in their, ideas, trends, languages nationalities, and because of its importance and 

seriousness that reflects the social and political life , aiming to raise central issues  in attempt to 

explore views able to investigate all tools of knowledge and its centers and discover what is 

behind events.  

The inflammatory role to identify and support the Palestinian cause and raise the feelings toward 

behavior and application are the best evidence to uncover violations and crimes of Israeli 

occupation in the right of the Palestinian people. many of the caricaturists were exposed to 

insults and assaults, and others give their lives in pledge to this art but lost it and Naji al-Ali was 

a model .  

The question that puts itself forward is: why does all that happen with the caricaturists? Are they 

ugly? How come! They make us laugh? Is laughing really a terrified weapon?! 
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That is what elicits the desire inside us to study, search and dive into this dangerous art, the most 

powerful and effective in propaganda, and media methods. To shed lights on the procedures of 

understanding the caricaturial text, its forming and kinds from one hand and the absence of the 

deep and specialized scientific studies in this field from the other hand, it was obligatory to study 

such important subject. 

 

  :مقذمت

٩اجحرا ٌٗخبر  ال٣غاء، ٢بل مً واؾ٘ باَخمام ًدٓى ٞهى ألازغي، الدك٨ُلُت الٟىىنر باقي بحن قٗبُت ألا٦ثر الٟىىنر مً ل٩اٍع
موب الدك٨ُلُت، للٟىىنر ٖا٢ا ابىا ٌٗخبروهه بدُث والباخشحن، الى٣اص بل١ مً ئَماال وألا٦ثر ئزاعة ألا٢ل ول٨ىه  اهخماةه ٚع

٩اجحر ٞىاوي يض الكغ ٢ىير خغب حٗل مامجها، أ٦ثر ةبالصحاٝ ًغجبِ أهه ئال ئلحها؛ بالىعازت  ومً ، اإلا٣ٗى٫ر جخسُى ج٩اص ال٩اٍع

٩اجحر ْهىعر ،ٞمىظ جخى٠٢ ولً لم أجها الىاضح ٩اجحر لٟىاوي إلاالخ٣اثوا َظا ًىمىا ؛وختى ٦ًٟ ال٩اٍع  مً ٞمجهم.جخىالى ال٩اٍع
ظبىا سجىىا وآزٍغً ، أٖضمىا م ، ٖخضاءاثال وحٗغيىا ٖو حَر . َاعبحن ٟٞغوا الح٩ام لهم ٌٟٛغ لً ٚو

٩اجحر اعجباٍ ئن ت أصواث ج٩ىنر مدضصة،٢ض أصواث اؾخسضام وبالخالي مدضصة، أَضاٝ جىُٟظ ٖلُه ٞغى بالصحاٞت ال٩اٍع  حٗبحًر
٩اجحرير الغؾم أَمُت مً ًىما ٣ًلل لم َظا ،ول٨ً أصبُت  هٕى أي أو الصحٟي اإلا٣ا٫ في اإلاُلىبت جل٪٥ مهاعة جاجًذ الظي ال٩اٍع

 .أ٦ثر ج٨ً لم ئن ؛آزغ صحٟي

بت أزاع ما ٩اجحر صوعر"في اإلاخسههت الٗلمُت الضعاؾاث ُٚاب َى ، البدث ٚع  الٟلؿُُيُت بال٣ًُت الخٍٗغ٠ في ال٩اٍع

. للٗلم حضًضو هاٞ٘ َى ما ئيٟاء ئلى باإلياٞت "وههغتها

  وو  القضم

 (حعريفيت هصىص) الكاريكاجير فً مفهىم:   وو  الجسء

٩اجحر ٩اجىعرا٫ أو ال٩اٍع  ماال ٫مًذ أو ًبالٜ،" حٗجي و الجُجيا٫ نلألا طاث Caricare) )  ؤلاًُالُت ال٩لمت مً مكخ٤ اؾم:  ٧1اٍع
. 1646 ؾىت (M0sini) مىؾُجي اؾخسضمها مً وأو٫ر ،"ا١ًِ

ى،( (Gian Lorenzo Berniniبغهُجي لىعٍجزو حُان ٧ان ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غنر وفي  ا٫ َو
ّ
 ٢ضمها مً أو٫ر ماَغ، ٧اع٧اجحرير وعؾام مش

 1665.2ٖامالٟغوس ي، اإلاجخم٘ ئلى

غ ًٖ ٌٗبر ز٣افي مهُلح ((Caricareو  اث ونٟاث لُبإ ؾازغ ٞجي جهٍى ت وأويإ وجهٞغ ٌ جىاو٫ر زال٫ مً مُٗىت بكٍغ
جٗلها الطٖت، هجاةُت بمبالٛت ٞحها الىمُي  ٖالماجه ئلى اإلاىيٕى ازتزا٫ طل٪ في ووؾاةله للهؼء، ٖغيت ناةب؛ بخدٍغ٠ ٍو

ت ته٨مُت هٓغة جدمل ما صاةما التي اإلامحزاث َظٍ جطخُم زم ومً محزة،الم ٍؼ ت اإلاالخٓت ص٢ت ٖلى حٗخمض ٍٚغ  م٘, البضحهت وؾٖغ
ت ًٖ جى٣ب هٓغة  الغمؼ ئلى حهضٝ ؛الىا٢٘ ًٖ مسخل٠ ق٩ل في الجؿض وحٗبحراث الىحه ج٣اَُ٘ زال٫ مً, اإلاىا٠٢ في السخٍغ

 3 .واخض آن في والكبه شخهُتا٫ ٖلى الحٟاّ م٘ اإلابالٛت مً زلُِ في

                                                           
 
 .برنٍُ، انًعهذ انببهىغرافٍ، 7يح .364 :973 ، يعدىياَر،  - 
 
 https://ar.wikipedia.org/wiki   وَكُبُذَا،  نًىضىعت انسرةا - 
3
 ٌبذو.غسة، انصسافت وانكارَكاحُر: 999 عاغف، ، ضاليت - 
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ى ر في م٣هىص جدٍغ٠ ئْهاع َضٞها ٞحها مبالٜ نىعة ًجؿض الغؾم، ٞىىنر مً ؾازغ ًٞ َو  زهاةو أو َبُُٗت مالمذَح

ت بُٛت ما، حؿم أو شخو وممحزاث ى .الى٣ض أو السخٍغ ر" َو ًّ  خُث ،"بالّغؾم ال٨الم ٞ

ت بسٍُى الطٕ عأي ًٖ الخٗبحر ُّ ت مٟٗمت َؼل  4.اؾدئظان صونر وحالغ يئ٫ جدؿلل بدُىٍّ

٩اجحر ٞىان ٣ًى٫ر ٩اجحر، ًٞ ":الغاٞعي حال٫ الٟلؿُُجي ال٩اٍع  ًدُذ ألهه أخُاها، ال٨خابت ًخجاوػر حٗبحر ًٖ ٖباعة َى ال٩اٍع
ر للمخل٣ي

ًا
ر اإلاكاع٦ت؛ مً ٢ضعا

ًا
، بظاجه ٨ًخٟي خحن زهىنا ؿخٌُٗ وبٗىانٍغ  ماال جستز٫ر الخٍُى مً ٞغةيبل اللٛت ًٖ َو

، ًٖ اإلاخل٣ي زغزغة ج٣ىير ت ًٖ"لى٧احل" ٢اله ماٌ ٖلي ،ًهُض١ امخشا٫ أال ًٞ ٞهى ئهجاٍػ  ٦ًٟ، َىو ، ؾالخا بهٟتها السخٍغ
ت؛ وازتزا٫ الخبرة ج٣ُحر في ًجاٝػ ئط ٞهى للثرزغة، اإلاًاصاث أخض ٞهى ظ٧ي الظا٦غة ًض يء ئهما اإلاٗٞغ  ًدُذ الخُا٫؛وبالخالي ٍو

  5.ؤلابضإ مً خهت" قيللمخل"

ً ٩اجحر ٞو ى الى٣ض، ٖلى ال٣ضعة له ٢ضًم، ؾازغ ًٞ ال٩اٍع  أيخى ٣ٞض ، والٟلؿُُجي الٗغبي جغازىا في خايغ ٚاةب ًٞ َو
ً مجها ٌٗاوي التي والش٣اُٞت والا٢خهاصًت، والاحخماُٖت الؿُاؾُت، ال٣ًاًا ًٖ للخٗبحر َامت ووؾُلت مٗانغة، ز٣اٞت  الَى

 6 .الٗغبي

غاػ ٞجي أهمىطج ،َىو لى الهؼلُت، الهىعة ٖلى ٌٗخمض َو ت اإلاىحه، لى٣ض٫ الؿازغة الٟىُت اإلابالٛت ٖو  ؛َىا اإلابالٛت وهٖؼ

. لألشخام الحُاجُت للٓىاَغ الؿلبُت الىىاحي ئلى لإلقاعة

٩اجحر ممحزاث أَم ومً ٩اجحر ٞىان ٞان لظا الجمُلت، الٟىىنر مً ٦ًٟ الهؼلُت الهىعة ئْهاع: له واإلاالػمت الخانت ال٩اٍع  ال٩اٍع
اث، مً ال٨شحر َغح ٌؿخُُ٘ ر اإلاىيٖى

ًا
ر بالخُا٫، الىا٢٘ ماػحا

ًا
 للصخهُاث اإلامحزة للهٟاث والحضة اإلابالٛت مىضحا

اث اإلاسخلٟت وألاهماٍ واإلاالبـ للىحٍى اإلاٗغوٞت، ت مدضصي أهاؽ لخهٞغ   7.الهٍى

٩اجحر ٞىان ٣ًى٫ر ٩اجحر ًٞ نئ": الل٣ُت ٖالء" ال٩اٍع غيرث ٖمل ال٩اٍع ً َمىم لحمل حهضٝ باألؾاؽ هٍى  2.ألاولى بالضعحت الَى
ىنر و الخِ ٌٗخمض الٟىىنر مً هٕى َى و ؾازغ حك٨ُلي عؾم ٞهى؛ ٖلُه مخٗاٝع َى و٦ما

ّ
 ًٖ ٌٗبر و ٩َُله لبىاء الٓل و الل

 8. ؾازغة ٨ٞغة

 

 الكاريكاجير فًو يتجاريخاو الججور :  الثاوي الجسء

٩اجحر لًٟ ألاولى ألانى٫ر  الغمؼير الغؾم ٧ىنر جابت؛ال٪ ٖهغ ؾب٤ أهه أي اإلاُالص، ٢بل الزحنالث ال٣غنر ئلى ٖىص؛ث ةٖخ٤ُ ال٩اٍع

ىه مىظ ؤلاوؿان عا٤ٞ ٢ض وعةبالو والخٗبحر. بمغاخل الحٝغ خلتعم ٢بل ْهغ  ٖلى زُغ ما ٧ل ال٨هٝى ٖلى ٞغؾم ألاو٫، ج٩ٍى

.  طَىه

                                                           
4
 َايىضكىاراعت صىث روش6 0 ، ضبخًبر  26  خبراٌ، هاٍَ - 
5
 .عًاٌ،000  ،خرَذة انذضخىر، أنف كارَكاحُر وكارَكاحُر، انرفاعٍ، خالل عبذ انكرَى - 
6
    5 0 َُاَر   www.alwatanvoice.com   9عابذ، زهُر  - 
7
 .غسة، انصسافت وانكارَكاحُر.  6 : 999 عاغف، ، ضاليت - 
ٍّ انّرضىو انّطاخرة: انكارَكاحُر -      .Error! Hyperlink reference not valid -23/10/2011 -ف

http://www.alwatanvoice.com/
http://www.alwatanvoice.com/
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٩اجحر حظوعر نئ:" ٣ًى٫ر (عووا) الٟغوس ي الباخث ت ٢ابُل بضأ ٖىضما ، ال٣ضًم الٗهض في اهُل٣ذ ةألانلي ال٩اٍع  أزُه مً بالسخٍغ
  أزُه ًغؾم ٢ابُل أنبذ ٞٗىضَا ، َابُل أخبذ أزتهم بأن والضلُل َابُل،

ت ٢ابُل ل٣ى ألازحر ٣ًخله أن ٢بل ،بسخٍغ   9.الىُل جهغ في بجشخه ٍو

٩اجحر ٞىان ٣ًى٫ر ٩اجحر ًٞ نئ": بهجذ ٖشمان" اإلاهغير ال٩اٍع ، ٢ضًمت بضاًاجه وأن خضًث، ٢ضًم ال٩اٍع
ًا
 أًام مً بضأث حضا

ت عؾىم ٖلحها عة٦ثي بغصًاث ٞهىا٥ الٟغاٖىت، ٩اجحًر ر ٖلحها ألاويإ، اه٣الب ًٖ جخدضر ٧اٍع
ًا
 بحجمه وا٠٢ الجهغ ٞغؽ مشال

داو٫ر شجغة حظٕ ٖلى ؾلما ًً٘ َاةغ أو شجغة، ٖلى ال٨بحر ظا؛ الٛىم عاعي نىعة في الظةب أو صعحاجه، ٖلى ًهٗض أن ٍو  َو

ت مً ًهى٠ هٕى    10.الغا٢ُت السخٍغ

ر الٟغاٖىت حؿض ل٣ض
ًا
بت وعؤير م٩ٗىؾت، وأوياٖا ؾازغة نىعا  البرصي وع١ ٖلى ال٣ضًم اإلاهغير زبتها م٣ٗىلت ال وأخىا٫ ، ٍٚغ

ت ألاواوي وب٣اًا اةه في الؼمً وازتزجها الٟساٍع  هجالكُغ خماعا ًالٖب ،أؾض وػرألا ًغعى بغير ٢ِ:٦مشا٫ طل٪ مً الٗخ٤ُ، ٖو

ت  ؛"خماع ٦ل: "٣ًى٫ر خاله ولؿان ى في ٠٣ً ٢ُا جىا٤ٞ وجغ٢و جمغح الٟئران مً مجمٖى  مىؾ٣ُى اوع٦ؿترا ، وزُالء َػ
ت مً مإل٠  ٠٣ً أؾض الٛلُٓت، بدىاٍٞغ آلت أوجاع ٖلى ٌٗٝؼ الخلُٟخحن عحلُه ٖلى ٠٣ً خماع ،الحُىاهاث مً مجمٖى
خضلى اإلاس٠ُ بؼةحٍر ٌٛجي ٦أهه ٞاٍ ٞاٚغا   11.مؼصوج مؼماع في ًىٟش ٢غص ٨ُٞه، بحن مً لؿاهه ٍو

ت ال٩ىمُضًا ٖىانغ ٖلى جدخىير التي الغؾىم مً ال٨شحر ٖلى ٖثر ٢ض٫و  وئًُالُا ٞغوؿا في ال٨هٝى حضعان ٖلى والسخٍغ

٩ا غة الجىىبُت وأمٍغ ت والصحغاء الٗغبُت والجٍؼ او الجؼاةٍغ  12.ٚحَر

 

  الكاريكاجير فً رحلت:  الثالث الجسء

٩اجحر عخلت أن آلازاع ٖلماء ٌٗخ٣ض  عمؿِـ"جابىث ٖلى عؾىماث وحضوا ٢ضٝ ،13 ؾىت آالٝ بشالزت اإلاُالص ٢بل بضأث ال٩اٍع

ٍغ وأمغ" عمؿِـ" ٖا٢ب الظي "ػوَعـوأ الغب" أمشلتها ،مً خ٣ُ٣ُحن أهاؾا جهىعر" الخامـ غ ق٩ل ٖلى بخهٍى  ل٩ي زجًز
٨ظا ٧لب، بغأس ي ٢غصًً م٘ ألاعى ئلى صٌٗى ٩اجحر ٫اهخ٤ َو ٍغ٤ الٟغؽ صولت ئلى الٟغاٖىت مً ٦ًٟ ال٩اٍع  ؛مغوعا والغومان وؤلٚا

ت اليسخ مً أٖضاص جضاو٫ر اإلام٨ً مً أنبذ وبٗضَا .1440 ٖام أإلااهُا في الُباٖت ْهغث أن ئلى؛ اإلاؿُذ الؿُض بٓهىعر  اإلاُبٖى
٩اجحر عؾىم اهدكاع بضاًت ئلى الخ٣جي الخُىعر َظا أصي مما الىاخض، للغؾم  طل٪ و٧ان الُباٖت؛ ْهىعر مً ٢غنر هه٠ بٗض ال٩اٍع

 14.(1500-1559) ٖامي بحن ما

                                                           
 5 0 اغططص  http://www.alhayatp.net/ 9  انسُاة برش - 9
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٩اجحر، ًٞ عيجُى في ؾاَما (1471- 152)" صعوععر" ألاإلااوي والغؾام (1452-1519)" صاٞيش ي لُىهاعصو" أن ٣ًا٫  زال٫ مً ال٩اٍع
٩اجحرير بمىخى الىحه ٖالملم تهماصعاؽ ت مدضصي أشخام ٖلى بخُب٣ُه طل٪ َّىعر زم ،٧اٍع  ؤلاًُالُان الغؾامان ٢بل مً ؛الهٍى

   15.( 159-0 16)" بغهُجي"و (1557-1602)"  ٦غاحس ي"

 الاحخماُٖت ألاخىا٫ لٟطح الىداؽ ٖلى الكٛل (1592-1635)" ٧الى" والٟغوس ي ( 156-1652)" بغوٚل" الهىلىضي واؾخسضم

اعث،" ًؼؤلاهجل الاحخماُٖحن الىا٢ضًً وه٣ىف لغؾىماث صلُلحن ٧اها بظل٪و الؿِئت؛  ،"عوالهضؾً حُالعي، ٦غو٦كاه٪، َٚى

٩اجحر لٍُغ٤ الغةِؿُحن اإلاّمهضًً ٖكغ الخاؾ٘و الشامً ال٣غنر في بضوعَم بدىاأم الظًً  صوعا لٗبىا ٣ٞض, الحضًث ال٩اٍع
ؼا ّٟ ٩اجحر مد غ، وبخغ في ألاإلااوي لل٩اٍع ٩اجحر وزانتالخدٍغ  16 .30 1 ٖام بٗض الٟغوس ي ال٩اٍع

ر يتالىه ٖهغ في ٧ان؛ مؿخ٣ل ٦ًٟ ٧اجحرال٩اعير ْهىعر أن ٢ا٫وير
ًا
 ٞان الى٣اص وخؿب. صاُٞيش ي لُىهاعصو" الٟىان م٘ وجدضًضا

دُت الضعاؾاث ذ ٢ىاٖض بها ٦ؿغ والتي" صاُٞيش ي لُىهاعصو" الٟىان زُها التي الدكٍغ ، الىحٍى عؾم في الدكٍغ
ًا
 هي جدضًضا

ر ألا٦ثر البضاًت
ًا
ر هطجا

ًا
 الهىلىضي حاء زم .(1516 ـ 1460 )"بىف ححروهُم" ًضعى يٞلمى٪ ٞىان ْهغ ؾىىاث ٖضة وبٗض.وويىخا

ُٛل" كخه (1569 ـ 1525)" بَغ  ْهغ أإلااهُا وفي.  آهظا٥ اإلاخبٗت ال٣ىالب وججاوػر اإلابالٛت في وأؾلىبه" ببىف" اإلاخأزغة بَغ
 ٞٗلي حُٛحر خهل (1650 ـ 1560)" ٧اعاحش ي أهِبا٫" الهىلىضي ْهىعر م٘ ل٨ً ،(1523 ـ 1497)" ٚىلبحن"و (1491 ـ 1430)" قىوٛاوعر"

٩اجحر جُىعر٫ وصاٖم ر ؤلاضحا٥، بهضٝ عؾم أهه ًغون الى٣اص وأ٦ثر ،ال٩اٍع
ًا
 ٧لمت أن البٌٗ ًًٓ الٟىان َظا ألَمُت وهٓغا

٩اجحر   17. "٧اعاحش ي" اؾمه مً مكخ٣ت ٧اٍع

٣ت عؾم (1755 ـ 1674)" ُٚدس ي" ؤلاًُالي أما ٩اجحر ألؾلىب مكابهت بٍُغ ،ح اإلاٗغوٝ ال٩اٍع
ًا
 آالٝ زالزت مً أ٦ثر أهجؼ و٢ض الُا

اعث" لحزيرجالان ٌٗض بِىما, ألاؾلىب بهظا لىخت  الاؾباوي حاء زم.الاحخماعي لى٣ض٫ عؾىمه جسهُو في ألاو٫ر (1764 ـ 1697 )"َٚى
ا ٞغاوؿِؿ٩ى" ، ( 2 1 ـ 1746)" ٍٚى

ًا
ر مجضصا

ًا
ر الًٟ َظا آٞا١ مً مىؾٗا

ًا
  .آعاةه في وخاصا

ً لحزجالان الٟىاهحن مً ٧ى٦بت م٘ (27 1 ـ 1756)" عوالهضؾىنر جىماؽ" أَل ٖكغ الشامً ال٣غنر مً الشاوي الىه٠ وفي  اإلامحًز

م هم، بأ٩ٞاَع م وزَُى اعث" جأزحر بٚغ   .أٖمالهم في مىازاجه وججلي" َٚى

٩اجحر ًٞ أؾـ واصٖم الٟىاهحن َإالء ُاهُا في إلاٗذ التي ألاؾماء ومً ,مؿخ٣ل ٥ًٞ بلىعجه جمذو ال٩اٍع  الٟترة جل٪ في بٍغ

. (15 1 ـ 1757)" ُٚلغير حُمـ"و (11 1 ـ 1750)" باهبحرير َجرير"

ى ،(09 1 ـ 1760)" ٞىصٞاعص حىعج"و ه ًٞ أعؾىا الظًً ألاواةل مً َو   .البىعجٍغ

٩اجحر" ًٟتصح أنضع خُث اإلاهىعة، الؿازغة الصحاٞت مإؾـ" ُٞلُبىنر قاع٫ر" ُٞٗخبر ٞغوؿا في أما  زم 30 1 ٖام" ال٩اٍع
ٛاعير" ر بغػرو . 32 1 ٖام" لىقاَع

ًا
ً" أًًا  ٧ان خُجها.(3  1 ـ 32 1)" صوعٍت"و (47 1 ـ 03 1)" ٚغاهُٟل"و (66 1 ـ 04 1)" ٚاٞاٍع

٩اجحر ر جدمل التي الصخهُت بغؾم اجسهوم ال٩اٍع
ًا
ر عأؾا

ًا
 اإلاُشىلىحُا ئلى بغلحن في الًٟ لجأ وخُجها نٛحر، حؿض ٖلى ضخما

ما٫ ال٨الؾ٩ُي والكٗغ  18 .شخهُاتهم ٖلى الخٗضًالث بٌٗ ئحغاء أحل مً ال٣ضًمت الٟىُت وألٖا

                                                           
 5
دار عشخروث نهطباعت وانُشر، ، فٍ انكارَكاحُر يٍ خذراٌ انكهىف إنً أعًذة انصسافت.   4: 999 يًذوذ، ، زًادة - 

 ديشك
 6
 غسة، انصسافت وانكارَكاحُر.  43: 999 عاغف، ، ضاليت - 
 7
 نهذراضاث وانُشر، ديشكدار كُعاٌ ، ديشك ,Caricature ودل يا لم.   : 999 عصاو، ، زطٍ - 
  
 دار رادوغا: يىضكى، انمارئ، رضاو انكارَكاحُر، انكارَكاحُر.    : 9 9 ، اضًاعُهىف - 
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ٗخبر ُما بغلحن، في الؿازغة الؿُاؾُت الصحاٞت والصة ٖام  4 1 الٗام َو ٗذ ٞو ٛاعير" ٞع  ٧اهذ الطح٪، لىاء" لىقاَع

  19. الشىعة ٞكل بٗض الصحاٞت ٖلى مكضصة ع٢ابت ٞغى جداو٫ر ٧اهذ التي الؿلُت وجدضث حضًت، أ٦ثر" أحل ٦الصع" صحُٟت
لهلم" أبضٖىا الظًً ألاإلاان الٟىاهحن ومً ٩اجحر في وبؿماع٥ الشالث هابلُىنر 62 1 لٗام  4 ٖضص في عؾم الظي ،"قىلتز ٍو  ٧اٍع

  "والخلمُظ ألاؾخاط" ٖىىاهه

دـ"و "قبُٛل ئًلً" في عؾم الظي (1929 ـ  5 1)" حؿُلي" ألاإلاان الٟىاهحن مً هظ٦غ ٦ما  في بٕغ الظي (1945 ـ 67 1) "٧ىلٍى
سُت ألاخضار بٌٗ اؾخ٣غاء   .ؾهل بأؾلىب وجغحمتها أإلااهُا في الخاٍع

ؿ٩ي: " مجهم الٞخحن ٞىاهحن ٖضة ٢ّضمذ ٣ٞض عوؾُا أما  (90 1 ـ 19 1)" ؾخمُل٩ٝى" و" ُٞىدؿُاهٝى"و ( 32 1 ـ 1777 )"أعلٞى
  .(77 1 ـ 07 1)" ؾخِباهٝى" ٞهى عوؾُا في ٞٗلُت بهمت جغ٥ الظي ألابغػر أما (52 1 ـ 15 1 )"ُٞضوجٝى"و

٩اث الحغ٦ت ًٖ بُٗضة ج٨ً لم بضوعَا أمحر٧ا ت،يال٩اٍع  ـ 1799)" ٦لي"و ، (20 1ـ1776) "حكاعلؼ"و" صولُخ٪"و" صٝو" ٞٓهغ ٍع

ضص الُباٖت ةلوؾا جُىعر م٘ الشلج ٨٦غة اػصاصث ٦شحرة وأؾماء (1902 ـ 40 1)" هاؾذ"و (94 1 ـ  3 1)" ٦ُبلغ"و (57 1  ٖو

    .الصح٠

 

:  الثاوي القضم 

 العربي الىطً في الكاريكاجير فً جطىر :   وو  الجسء

ش؛ ألاولى الٗهىعر بضء مىظ جمحزث مهغ أن اإلاٗغوٝ ، الدك٨ُلُت نالٟىى و٦ظل٪ الى٨خت، أخب قٗبها بأن للخاٍع
ًا
 ابضء ئحماال

غ والىدذ الٗماعة مً ت والخهٍى ر والؼزٞغ
ًا
٩اجحر، ئلى ونىال ٩اجحر ٢هت ٞهى٫ر مٗٓمٝ ال٩اٍع  ٧اهذ. مهغ في خضزذ ال٩اٍع

ا التي ال٩ٟاَُت الى٣ضًت " هٓاعة أبى" مجلت م٘ البضاًت   أنضَع

٩اجحر بغؾىم ٞحها واؾخٗان ، "نىٕى ٣ٌٗىب"  مجلت نضعث أن ئلى الًٟ بهظا الاَخمام ػاص زم،ئًُالُحن لٟىاهحن ًت٧اٍع
ر اخخىث التي" ال٨ك٩ى٫ر" 

ًا
٩اجحر لٟىان بضٌٗت عؾىما  واؾخ٣غ مهغ ػاع 1925ؾىت ،وفي "ؾاهخحز حىان" اإلاخمهغ ألاؾباوي ال٩اٍع

٣ي ٖلي" التر٧ي الٟىان ْهغ الٟترة هٟـ وفي ،"ناعوزان" ألعمجيأ الٟىان ٞحها لى" ٞع  اإلاضعؾت وكأث الشالزت َإالء ًض ٖو

ت ً، ال٣غنر بضاًت فيو .٧اجحرال٩اعير في اإلاهٍغ  عوؾُا مً َاحغ الظي ألانل ألاوعوبي" ناعوزان" بغػر ٢غن، هه٠ وإلاضة الٗكٍغ
ت  21 .1976 ٖام جىفي أن ئلى "الُىم أزباع"و"ؾاٖت آزغ"و" الُىؾ٠ عوػ" مجلتي في ٖمل خُث مهغ، في واؾخ٣غ ال٣ُهٍغ

هغ ، 1909 ٖام (بال٪ ْهغ٥) باؾم َؼلُت صحُٟت أو٫ر نضعث ؾىعٍا في ٩اجحر عؾامي مً ٖضص ْو ٤ُ: "أمشا٫ ال٩اٍع  َاع١، جٞى
بض اب ٖو بض الؿٗىص، أبى الَى لي الًاقىلي، الل٠ُُ ٖو بض زل٠ وأمحن البدغة وممخاػ ٦دالت، وؾمحر أعهاؤوٍ، ٖو  ٖو

  22."الكمإ الهاصي

                                                           
    5 0 َُاَر   www.alwatanvoice.com   9، زهُر  بذعا - 19
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٩اجحر ٞىاوي ْهىعر جىالى زم ومً ً مؿاخه ٖلى ال٩اٍع  ٖغبُت واحخماُٖت ز٣اُٞت بيُت ٖلى ا٢اةم اٖغبي اًٞ وأؾؿىا الٗغبي الَى

٩اجحر ؾاخت هي مهغ ٧اهذ. الضولُت الجىاةؼ وخهضوا مجالهم، في وأبضٖىا  ؾاخخه لبىان و٧اهذ الغةِؿُت، الٗغبُت ال٩اٍع
ا الٗغبي؛ اإلاكغ١ر في ألاَم امل الٗغبي، البلض َظا في الصحاٞت وجُىعر الهدكاع هٓغًا ت َو  ٞتراث مضي ٖلى به جمخ٘ الظي الحٍغ

سُتجا   23.ٍع

٩اجحر ًٞ والصة ٞتٍر هي اإلااض ي ال٣غنر مً اثالخمؿحن ٞتٍر وحٗخبر  وحىعج اَحنج نالح مً ٧ل ًض ٖلى الٗغبي ال٩اٍع

٩اجحر ًٞ وجُىعر .ٖشمان وبهجذ البهجىعي ، ال٩اٍع
ًا
٩اجحر ٞمىه أهىاٖه، وحّٗضصث الخ٣ا اض ي والاحخماعي، الؿُاس ي، ال٩اٍع  ،والٍغ

لؿُحن، ولبىان وؾىعٍت مهغ في ٦باع، هىنرٞىا الًٟ، َظا ٢مت ٖلى وجغّب٘ ا وفي ٞو  الٗضًض ٞؿاَم ،الٗغبُت البلضان مً ٚحَر
 و٧لهم ألاق٣غ وزلُل الؼواوير ومدمض ٦دالت وؾمحر ماعصًجي الل٠ُُ ٖبض مجهم الًٟ َظا صٖاةم ئعؾاء في الٗغب الٟىاهحن مً

دت صٖىة أٖمالهم ٧اهذ  .احخماُٖه لحاالث اهخ٣اص أو ، آهظا٥ الاؾخٗماع َُٛان يض نٍغ

 

 فلضطين في الكاريكاجير فً جطىر :  الثاوي الجسء

٩اجحر بضأ خماص الٟلؿُُيُت الصحاٞت في ال٩اٍع  اإلاهىت، َظٍ في الُىمي والخٟاٖل الٟٗل آلُت مً اؾخيباَه ًم٨ً ما ٖلى بااٖل

٩اث الصحاٞت) الهُٗضًً، ٖلى والخبراث اإلاٗاٝع جبلىعث ٢ض ج٨ً لم خُث  الصحاٞت جغير أن بالًغوعة خخم ما ،(ًغوال٩اٍع

 هٟؿها الاخخال٫ ْغوٝ ٞغيذ ٦ما ج٣لُضَا، ًهلح هماطج اإلادُُت، الٗغبُت البلضان صحاٞت ،(زانت اإلادلُت) الٟلؿُُيُت
غاة٤ أؾالُب بٌٗ الٟلؿُُيُت الصحاٞت حؿخلهم أن يغوعةو  التي،(ولبىان ؾىعٍت) ، الٗغبُت البلضان صحاٞت في الٗمل َو

 24 .مجها الخ٣غب أو ئلحها الخٗٝغ أم٨ً

 

 فلضطين في الفكاهيت الصحافت:  الثالث الجسء

ىنر ًماعؾه ٧ان الظي الؿلُىير والاؾدبضاص ال٣م٘ أق٩ا٫ أن ًبضو ما٫ اإلاخهٞى  الصحاٞت  يض التر٦ُت الح٩ىمت ٖو
ت أق٩ا٫ ًٖ البدث ئلى صٞٗهم والصحُٟحن؛ ت حٗبحًر ٩اجحًر  به ٣ًىم بما الجمهىعر لخٍٗغ٠ أٖم٤ نىعة ج٣ضًم مً جم٨جهم و٧اٍع

اب، مً اإلاٛخهب   .وال٩ٟاَُت الهؼلُت,الاهخ٣اصًت بالصحاٞت ٖٝغ ما ٩ٞان ئَع

 مجلت بخأؾِؿه وطل٪ ٞلؿُحن، في الىٕى َظا مً صحاٞت ئوكاء ئلى الؿبا١ ٧ان بُضؽ زلُل الؿُض

ّغٞها ، 190 ٖام خُٟا في" الىٟاتـ" ت الىٟاتـ" ئلى مهااؽ ٌٗض٫ أن ٢بل ٩ٞاَُت أصبُت مجلت بأجها ٖو ى٣ل" الٗهٍغ ا ٍو  ئلى م٣َغ

 25. 1909ٖام في ال٣ضؽ

٘ الىجاح ت الغؾىم  باٖخماصٍ" بُضؽ" خ٣٣ه الظي الؿَغ ٩اجحًر  ال٨شحر شج٘ الؿازغ؛ ألاؾلىب و ال٩اٍع

                                                           
23 - http://www.wata.cc/-  واحا –اندًعُت انذونُت نهًخرخًٍُ وانهغىٍَُ انعرب 
 .Error! Hyperlink reference not valid، دراضت حسهُهُت انكارَكاحُر وعصاو زُفٍعبذ انعسَس ، انطُذ يسًذ ،  - 24
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 هخ٣اصا في الهؼ٫ر باؾخسضام ٖلحها والخٗل٤ُ والغؾىم ال٩ٟاَت أؾلىب باٖخماص خظٍو وخظو به ؤلا٢خضاء ٖلى الصحاُٞحن مً

اث وؾُاؾاتها التر٦ُت الح٩ىمت م٨ً .ٖمالها وجهٞغ  مشل الٟلؿُُيُت الصح٠ مً الٗضًض نضوعر ٖبر ألامغ َظا جلمـ ٍو

ضة ضة و٦ظل٪ ،"بىضلي الُاؽ" أؾؿها التي" ؤلاههاٝ" حٍغ ضة ،"البلبل" حٍغ  ،"الحالج مترير" لهاخبها" ال٨غصي حغاب" وحٍغ
ت"و ،"ٖغابي خىا بىضلي" للؿُض 1909"وألازباع" ٤ُ" أؾؿها التي 1910"الحٍغ ضة و٦ظل٪ ،"الؿمهىعي جٞى  الحماعة" حٍغ

ر حٗمغ لم أجها ٚحر ؛"حاها هجُب" و" ػ٢ىث زلُل" الؿُضان أؾؿاَا التي 1911"ال٣اَغة
ًا
ال  اللظان ناخبحها ازخالٝ بؿبب ٍَى

ضة حاها هجُب الؿُض ؛ٞأؾـ اهٟهال   26.(1912ٖام" ٖها إلاً الٗها" حٍغ

ضة و٧اهذ ت الهؼلُت الصح٠ آزغ 1912" قاصٝو أبى" حٍغ ٩اجحًر بي" ناخبها و٧ان التر٧ي الٗهض في نضعث التي ال٩اٍع  جماعي، َو

ر" ومدغعَا
ًا
 ."ٍٖغًت نلُبا

ت ؤلاصاعجحن ٖهض في أما بت ب٣ىاهحن م٨بلت الصحاٞت ٧اهذ (1967 - 194) وألاعصهُت اإلاهٍغ  ٖلى بالؿلب أزغ مما ٞلؿُحن؛ ًٖ ٍٚغ

٩اجحر ٖام بك٩ل الصحاٞت جُىعر  27.زام بك٩ل وال٩اٍع

ت مجالث أو صح٠ صونر اإلادخلت ألاعاض ي ب٣ُذ وال٣ُإ؛ للًٟت ئؾغاةُل اخخال٫ بٗض ٩اجحًر   196 جهاًت ختى ٩ٞاَُت أو ٧اٍع
ى ضة ُٞه نضعث الظي الٗام َو ضة الؼل٠، أبى إلادمىص" ال٣ضؽ" حٍغ " الكٗب"،و ههغ ههغير لُىؾ٠ 1970" الٟجغ"وحٍغ

ىسي، لبكحر "الُلُٗت"و ٌِٗل، إلادمىص  .الخُُب إلادمىص 0 19" اإلاُشا١"و البٚر

٩اجحر، لًٟ ال٩اُٞت ألاَمُت الصح٠ َظٍ حِٗ لم  مداولت في" هّور" ٦ـ الهؼلي ألاؾلىب باؾخسضام جمحز بًٗها أن ئال ال٩اٍع

ت، ال٣ًاًا إلزاعة  حُضة مؿاخت (الُلُٗت)و (الكٗب)و (الٟجغ)و (ال٣ضؽ)و (اإلاُشا١) مً ٧ل أٞغصث هٟؿه الى٢ذ في اإلاغ٦ٍؼ
ت، للغؾىم ٩اجحًر ىا ال٩اٍع  28.الٗلي هاجي الٟىان لغؾم زانت مؿاخت جٟغص ٧اهذ التي (اإلاُشا١) بالظ٦غ أزو َو

٩اجحر ٧اُٞت مؿاخت وأٞغصث اإلادخلت، ٞلؿُحن زاعج الصح٠ مً الٗضًض نضعث طاجه الى٢ذ في  مجلت ٞهضعث ،لل٩اٍع

 (الح٣ُ٣ت)و(الٗغبي الشأع)و (الُالت٘)و (الجبهت)و (الكغاعة)و (َضٝا٫) أما ،1970(الجماَحر)و 1972 (الشىعة ٞلؿُحن)

 .1969ٖام نضعث ٣ٞض(الشىعي اإلا٣اجل)و (الىًا٫)و

ـ
َح
٩اجحر مبضعي ٨ٖ اجه، ب٩ل الىا٢٘ ال٩اٍع ت أبى زلُل"و ،"بساعير بهاء"و ،"الٗلي هاجي" بالظ٦غ وأزو مجٍغ  حال٫"و ،"ٖٞغ

اعي  مً لل٣اعبر اؾتراخت مشلىا الغؾامىنر َإالء ،"ٖاقىعر ئؾماُٖل"و ،"جحا ًتأم"و ،"مدمض ماَغ"و ،"بٛضاصي"و ،"الٞغ
ا الخُٟٟت الى٨خت ابخضٖىا ٞل٣ض الجاٞت، اإلااصة ٢غاءة ٖىاء ٣ت بالجض ومؼحَى  ؾُاؾُتا٫ ألابىاب حمُ٘ َغ٢ىا و مغخت؛ بٍُغ

  29.والاحخماُٖت والش٣اُٞت

٩اجحر، زابخت مؿاخت زههذ الصح٠ بٌٗ ىسي، لحاٞٔ 1994 (لجضًضةا الحُاة) مجها لل٩اٍع  َىُت، أل٦غم 1996(ألاًام)و البٚر
ا..(الاؾخ٣ال٫)و (الغؾالت)و (الح٣ُ٣ت)و ال٣ضوة، لؿّغير 1996 (الهباح)و الؼل٠، أبى إلادمىص (ال٣ضؽ)و حَر  . ٚو

 

                                                           
 . 6 انعذد ، انعربٍ، بهدج عثًاٌ وأربعىٌ عاياً يٍ انرضىو: 995 إنُاش، ، انبراج -26
 .64 انعذد ، انماهرة، ظسكاث عًُمت فىق باب انطخرَت: 996 يسًذ، ، إبراهُى - 27
 https://pulpit.alwatanvoice.com  30 /  / 007، ضاليت،عاغف، انكارَكاحُر انطُاضٍ أربعىٌ عايا يٍ انُعال -  2
 ديشك. 6 9 انطُازت انطىرَت،  - 29

https://pulpit.alwatanvoice.com/
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:  الثالث القضم

  الفلضطيييت القضيت هصرة في الضياس ي الكاريكاجير دور  :  وو  الجسء

 هي الهـغإ َظا في اإلاخهلت ألاصواث أَم وئخضي ، ؤلاًضًىلىجي الهغإ َى وقغاؾت خـضة الٗالمي الهغإ أق٨ـا٫ أ٦ثر ئن

الم وؾاةل  . للجماٖت ومىٓم ، مدغى ٧ىجها الجماَحرير ؤلٖا

٩اجحر ت ، اإلاباقغ الخدٍغٌ ٖلى ل٣ضعجه هٓغا ، اإلاهمت بهظٍ الجهىى حؿخُُ٘ التي الٟىىنر أَم مً الؿُاس ي ال٩اٍع  وؾٖغ

خماصٍ ، ألازغير للٟىىنر اإلاغا٣ٞت الخ٣ُٗضاث ًٖ بُٗضا ال٣غاء ئلى نىلهو ٗت ال٣غاءة ٖلى اٖل   .اإلاباقغة الؿَغ

ر ٞلؿُحن في ٩ًاجحرال٩اع ٧ان أن بٗض
ًا
 وؾُلت ٞأنبذ ٦لي بك٩ل اإلاٟهىم َظا لُٛحر الٗلي هاجي الٗغبي الٟىان حاء ،َامكُا

 م٩ىهاث مً أؾاؾُا حؼءا ومك٨ال ، ملحت ؾُاؾُت ب٣ًاًا ًغجبِ ؾُاس ي ًٞ ئلى ئًاٍ مدىال الخٛحر أحل مً للخ٨ٟحر

 30 .صحاٞتا٫

٩اجحر ٞىاوي لىخاث في ًخىاحض ما ٚالبا  ؤلاؾغاةُلي الضوعر ئلى الٟىاهىنر به ًغمؼ الظي ، الههُىوي الجىضي الٟلؿُُيُحن ال٩اٍع
م ٟٞي ،٩٦ل الهغإ في أو الٟلؿُُجي الكٗب يض حغاةم اعج٩اب في ٧ان ؾىاء َغ  ٌؿخٗمل الههُىوي للجىضي جهٍى

ُٗت الخٍُى الٟىاهىنر ل خاص ٞهى ،ألاه٠ باألزو و وحهه جٟانُل بٌٗ مبرػًٍ الحاصة الاه٨ؿاعاث طاث الٞغ  ٖلى ًض٫ ٍَى
ت الكم خاؾت ؿخه ًٖ البدث صاةم الجىضي َظاٝ ، ال٣ٍى  ُٞه جلمـ وئهما ، الهضوء نٟاث٫ وحهه ٣ٞضان ئلى ئياٞت ،َٞغ

ؿخه ًلح٣ها التي باإلاهاةب الدكٟي ًٖ جالىاث واإلا٨غ الخبث نٟت  31 .بالؿالح مضمجا وصوما ، بَٟغ
٩اجحر ٞىاهى ها أو ، ما م٩ان في ئؾغاةُل جىاحض ٖلى للضاللت الؿضاؾُت الىجمت ٌؿخسضمىنر الٟلؿُُيُىنر ال٩اٍع  يلٖى
 ، الٓل في صاةما ٞهي؛ مباقغ بك٩ل مىحىصة ج٨ً لم ئن ٞهي ، مغتي ٚحر أو مغتي بك٩ل ، والخسٍغب ٧الخضمحر ال٣ظعة ماثباإلاه

ماء وحٍى حؿخسضم و٦ظل٪   32الخ.. وأوإلاغث هخيُاَى ، بحرؽ بًُٛ، ٚىلضاماةحر،، قاعون :مشل ئؾغاةُل ٖلى للضاللت الٖؼ

 والحق الحياة قىة العلي هاجي:  ثاوياو الجسء

ان ٦ؿب الظي الٟىان َى الٗلي هاجي مض ي ًبضٕ اإلاُضان في ػا٫ ما الظي والكٗب ، الكٗب ٖلى عاًَ ألهه ، الَغ ٣ضم ٍو  ٍو
خ٣ضم م ٍو لؿُحن ، والح٤ الحُاة ٢ىة ٖلى ؾاَم ٞىان الٗلي ، والايُهاص والجٕى والسجىنر اإلاىث ٚع  ١الح هي له باليؿبت ٞو
ىمت الحضوص ججاوػر ٞىان ،الٟاح٘ نٗبا٫ ةبالها ازخاع لظا ، وؾإالها ألامت وعوح والحُاة  جغؾم التي بالخٍُى اإلاَى

ت خضوص ، الحغة الحضوص ت ، يٟاٝ بال الحٍغ ً خٍغ  .الَى

 وحغاةم ، الؿُاؾُت ألاخضار مخابٗت ٖلى لٟاة٣تا وال٣ضعة ؤلاهخاج ٚؼاعة الٗلي هاجي الٟىان ًمحز ما أَم 

ت ؾىماثع ئلى وجغحمتها اإلاٟاع٢اث والخ٣اٍ الههُىوي، الاخخال٫ ٩اجحًر  مغ٦ؼا ، الخ٣ُٗض ًٖ بُٗضا وواضح بؿُِ بأؾلىب ٧اٍع

 33 .الك٩ل مً أ٦ثر ال٨ٟغة ٖلى

                                                           
  .اندسء األول،   9 -76  حارَخ انصسافت انفهططُُُت .  7: 7 9 يسًذ، ، ضهًُاٌ - 30
  .اندسء األول،   9 -76  حارَخ انصسافت انفهططُُُت .  07 : 7 9 يسًذ، ، ضهًُاٌ - 31
 . 0 ، انعذد993 ، انًعسك انًبكٍ - 32
   https://sites.google.com     ، ضهً عُاد - 33
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https://sites.google.com/
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٩اجحر لِـ ال٨شحر، ال٨شحر 1"الٗلي هاجي" ٢ضم  مسؼون ًٖ الٟىان ّٖبر ٣ٞض والٗالمي، للٗغبي بل ٞدؿب؛ الٟلؿُُجي لل٩اٍع
سُت، عؤٍخه بها وجىج أحضاصٍ ًٖ وعثها خ٣ُ٣ت لُض يء الش٣افي باإلاىعور وجمؿ٪ الظا٦غة ت هاجي ٞغؾىم الخاٍع ٩اجحًر  ججم٘ ال٩اٍع

  ٢ُمت ًجؿض (الخخم) الكاَض" خىٓلت"و مخ٩املت، عؤٍت بُجها

 زم ومً التراح٩ُىمُضي، اإلاكهض في اإلاداًض ٚحر م٩اهت اخخال٫ ئلى اإلاؿخمغ ؾُٗه زال٫ مً الُىمُت، الحُاة في زىعٍت أزال٢ُت

 34.اإلاخل٣ي ٖلى حٗمُمه

٣ت ال٨ٟغة ئًها٫ ٖلى ٢اصع ،ص٣ُ٢ت خؿاباث ٖلى ٢اةم ٣ٖالوي؛ مى٣ُي لبىاء جسً٘ صاةما ؾىمهٞغ  بٍُغ

ظا ٌ،ؾخيخاجيا  ٣ًغأ أن ٌكاء، ٦ما يمىه ًجتهض أن" للمخل٣ي"  ًتر٥ البؿاَت، ٖلى ال٣اةم ال٣الب َو

ٟهم  .ٌكاء ٦ما (اللٛؼ) ال٣ٗضة ًدل وأن اإلاى٠٢ ٌؿخسلو وأن ٌكاء، ما ٍو

ما عؾىماجه، في ال٣اس ي ال٣ًاء الٗلي هاجي اؾخسضم  اخخل عؾىماجه مٗٓم في ألاؾىص ٞاللىنر وألابٌُ، ألاؾىص اللىهحن َو

 الخٗبحرير اإلاضي ٞهى ألابٌُ اللىنر أما ،(اإلاهِبت) الؼمً م٣ُاؽ بمشابت ٞهى اإلاأؾاوير ال٣ًاء ًٖ اإلاٗبرة ال٣اجمت الخلُٟت
ت ؛ باإلا٩ان الالخها١ لٍٟٗى

ًا
 في ألاؾاؾُت ال٨ٟغة جغ٦حز وئلى ألاؾىص باللىنر اإلاؿاخت زلثي حٗبئت ئلى حًغجا هاجي ٩ٞان ٚالبا

غاٝ، ٖلى الحغ٦ت ٖىانغ وجىػَ٘ الىؾِ؛ ر هاجي أهخج ٣ٞض الغؾم هاخُت ومً ألَا
ًا
ر زُا

ًا
ر أ٦ثر ججؿُضًا

ًا
 الٟجي؛ مىداٍ في حٗبحرا

 اإلاخىجغة خغ٦تها في والٓال٫ ولُىهخه وع٢خه بهاوؿُا في الخِ بحن أي والك٩ل؛ الجؼء بحن الٗال٢ت في والخىا٤ٞ الاوسجام إلًجاص

  35. 7 19 ٖام لىضن في اٚخُاله ًخم أن ٢بل لىخت أل٠ ألاعبٗحن ٣ًاعب ما ،٣ٞضم

 الفلضطيييت الهىيت رمس حىظلت

 َظٍ أقهغ ٧ان خىٓلت الٟلؿُُيُت، ال٣ًُت وا٢٘ ًٖ لخٗبر بخضٖهاا التي وشخهُاجه بغؾىماجه الٗلي هاجي اقتهغ

ضة في 1969 ٖام خىٓلت ولض الصخهُاث، دُت الؿُاؾت حٍغ ى ال٩ٍى ر الشُاب مغ٢٘ الٗاقغة، في َٟل َو ٍٝف ا، وخا ًًا  الٗام بٗض أً
ا خىٓلت أنبذ 1973 ، زل٠ ًضًه ٣ٖضيو للجمهىع، ْهٍغ مضًغًا ر أنبذ ٦ما، الٗلي هاجي جى٢ُ٘ بمشابت باث أن ئلى ْهٍغ

ًا
 عمؼا

ت  .الٟلؿُُيُت للهٍى

٣ض الٓهغ ئصاعة ، ٞلؿُحن جغ٥ ٖلى ٞحها أحبر التي ةؾًا٫ جل٪ ًمشل أٖىام ٖكغة ٖمٍغ خىٓلت :"الٗلي هاجي ٣ًى٫ر  الُضًً ٖو

ٌ ًغمؼان ٠ًُ الخاعحُت، لحلى٫راٌ لٞغ هىعٍ ع٢ٗتالم إلاالبـا ٌثلبـأ ":ٍو  36".لل٣ٟغ الهخماةه ًغمؼان ال٣ضمحن خافي ْو

ض ي  ال الُبُٗت ٣ٞىاهحن ال٨بر، في ًبضأ زم ؛ الٗاقغة في ًؼا٫ ال ؾ٩ُىنر ٞلؿُحن ئلى خىٓلت ٌٗىص خحن: " الٗلي هاجي ٍٝو
 ٖملُت حكهض ٧اهذ اإلاى٣ُت ألن 1973 أ٦خىبغ خغب بٗض ٦خٟخه: "الٗلي هاجي ٣ًى٫ر ًضًه ج٨خ٠ُ ؾبب ًٖ وأما ، ٖلُه جىُب٤

٘ ىا قاملت، وجُبُ٘ جَُى ًه ٖلى صاللت َو ت خلى٫ر في اإلاكاع٦ت ٞع ٨ُت الدؿٍى  وخى٫ر. مُب٘ ولِـ زاةغ ٞهى اإلاى٣ُت، في ألامٍغ
ض ىضما مهضصة، ٚحر الٗغبُت ال٨غامت جهبذ ٖىضما": الٗلي أحاب خىٓلت وحه عؤٍت مٖى  قٗىعٍ الٗغبي ؤلاوؿان ٌؿترص ٖو

خه  37."وئوؿاهِخه بدٍغ

                                                           
34

، ضاليت،عاغف، انكارَكاحُر انطُاضٍ أربعىٌ عايا يٍ انُعال - https://pulpit.alwatanvoice.com    
35 - http://www.baht1.com/   حعرَف فٍ انكارَكاحُر
   997 /  /5 - انىغٍ انمطرَتصسُفت  - 36
  .انطُت انعاشرة،  3 3انعذد: 004 ، انسُاة اندذَذة - 37

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.baht1.com/
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 إلاصرائيلي الاحخالو جرائم وفضح العلي هاجي

 ، ألازغير الضًاهاث مً وآزُه الٟلؿُُجي اإلاىاًَ وبحن ألاصًان بحن ًٟغ١ر لم أهه م٘ ،الاخخال٫ حغاةم ٞطح في هاجي وانًذ لم
ا صاةما ٩ٞان ر ٞىان ًض جسُه أن ًم٨ً ما بأحملٌ عؾىم في ال٨ٟاخُت اإلاؿُدُت ْهغثٝ ، الىخضة ئلى مكضَو

ًا
 طل٪ مؿخلهما

ُه مً الجما٫ ت ابً ٞهى الظاحي، ٖو لى الجلُل في الصجغة ٢ٍغ  حاهب ئلى اإلاؿُخي ٞحها ٌِٗل ٧ان التي ٞلؿُحن بكما٫ ألٖا
ى ، ؾلمالم ر ٌُٗي ما َو

ًا
 اإلاؿُذ ٞجؿض ،اإلا٣اومت ال٨ىِؿتو الشاةغ اإلاؿُذ ٞلؿُُيُت ٞحها اجطحذرالتي  وختلل جٟؿحرا

ى الٟلؿُُجي ُت ملشم َو  باؾم وحىخاَا وجؼصان الجاللت لٟٔ َاٌٗلى "الٟلؿُُيُت اإلاغأة" ال٨ىِؿت ُٞما ،ٞلؿُُيُت ب٩ٞى
م ابً واإلاؿُذ "نلٗم" مدمض الىبي ضم ٞلؿُحن ب٩ل جمؿ٨ها جإ٦ض وهي"الؿالم ٖلُه" مٍغ ً بأي الغض ي ٖو  38.بضًل َو

ى اإلاهلىب الٟلؿُُجي اإلاؿُذ الٗلي هاجي حؿض ٦ظل٪  ؤلاؾغاةُلي الجىضي الهلُب مؿماع مً اإلاخدغعة ب٣ضمه ًغ٧ل َو

ر
ًا
ضم ألازغير الضًاهاث أصحاب ججاٍ ٖضواهُتهم جىيُذ، الخٗبحر طل٪ب أعاص. به والىقاًت اإلاؿُذ نلب في الحهىص بضوعر مظ٦غا  ٖو

ض أو ٖهض بأي التزامهم   .ٖو

ر بٟلؿُُىِخه اإلاٗتز اإلاًخي اإلاؿُذ حؿض أزغير عؾىماث وفي
ًا
ًه مً اهُال٢ا  ٧ىهه الٗغبُت ألاعى ٞى١ر الههُىوي  للىحىص ٞع

ر
ًا
 َٟله خىٓلت مً ٦ظل٪ حٗل . واإلاؿُدُحن للمؿلمحن الضًيُت للمٗخ٣ضاث هتوئَا واإلاؿُدُت ؤلاؾالمُت للم٣ضؾاث جضهِؿا
ر الك٣ي

ًا
، اإلادخل لحرحم نلُبه ًٖ اإلاؿُذ مدغعا  عناناث اإلادخلت ألاعى في اإلاؿُدُت ال٨ىاتـ أحغاؽ نىعر ُٞما بحجٍغ

 39.اإلاؿلحت للشىعة ةبإعر٥ حؿضَا ُٞما ، الكاة٨ت ألاؾال٥ زل٠ أؾحرة ج٣ب٘ وهي، زىعٍت

 اٖخ٣اصٍ في الضًجي الىإػ ألن الؿُاؾُت والخىمُت الىعي زل٤ مهمت في صوعٍ الٗلي هاجي هخاحاث في ال٣ٗاةضي اهبالج أزظ
ى وأخاؾِؿهم، الىاؽ إلاكاٖغ الح٣ُ٣ُت اإلاالمؿت ٌك٩ل حهم لحغ٦ت ألاؾاؽ اإلادغى َو  مساَغ مً بهم ًد٤ُ ما ججاٍ ٖو

ى ومإامغاث، ر ًٟؿغ ما َو
ًا
 الٟلؿُُيُت واإلاضن اإلا٣ضؽ بِذ باججاٍ اإلاكحرة عؾىماجه ىب٘ في واعصةا٫ والالٞخاث ؤلاقاعاث صوما

  40.اإلاسخلٟت

ت الصخغة ٢بت حؿض أزغير لىخت وفي لى حؼأَا نهُىوي حىضي اهتٕز مجٝى ٦صحً اإلاكٞغ ر بضازلها وو٠٢ ألٖا
ًا
 الٗلم عاٞٗا

 ألاما٦ً ٖلى لىخاجه مً ٖضص في والٓاَغ اإلاكغوٕ هاجي زٝى ئن ،. ؤلاؾغاةُلي

تها، اإلا٣ضؾت همهٌ وعي ٖلى ًضلل ئهما وخٍغ   اإلاىاًَ ال٢خإل الهاصٞت الٗضواهُت ال٣ٗلُت لُبُٗت ٞو

 ٖلى وخثهم حغاخهم وصاوير ؤلاؾغاةُلي الاخخال٫ سجىنر في والٗغب الٟلؿُُيُحن واإلاٗخ٣لحن ألاؾغير أوحإ مً هاجي ا٢ترب
ت بٟجغ وألامل عالهب هضٕ ؾالؾلهم، ًدُم أمل بهُو وأُٖاَم َمَمم ٞصحظ السجىن، ُٚاَب مً آلاحي الحٍغ  ٍو

جهم حضع ت لُىٗمىا ػهاٍػ  41. بالحٍغ

                                                                                                                                                                                           
 

 5 0 -0 -  ،أخبار  انثىرة -وكاالث  -  3
 0 0 دَطًبر  3 خرَذة انًصرٌ انُىو فٍ - 39
 .ديشك، األهانٍ نهطباعت وانُشر وانخىزَع، َاخٍ انعهٍ يٍ زطٍ انًههاة ويفدع انًأضاة.  7 : 993 ياهر، ، انُىضفٍ - 40
4 
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 ًٓهغ ُٞما البىاء بٗملُت ؤلاؾغاةُلي الجىضي ٣ًىم خُث ، الٗىهغير الجضاع بىاء ئلى عؾىماجه ئخضي في الٗلي هاجي ٌكحر
ى الجضاع وؾِ قاقت ٖلى اإلاخ٨غف الٗغبي ٘ َو ه ماب وا٤ٞثوالم زاو٘ا٫ عبيال٘ الضوعر ًٓهغ مما ، الىهغ قاعة ًٞغ  ج٣تٞر

مت مً ئؾغاةُل ىا ، الٗىهغير الجضاع بىاء حٍغ  هاجي جيبإ ٖلى واضحت عؾالت َو

ت ، ٢ىة وال لها خى٫ر ال الٗغبُت ألاهٓمت ُٞما؛ الُىم ًدضر إلاا اإلاؿخ٣بل واؾدكغاٝ الٗلي  به ج٣ىم ما خُا٫ ألاًضي م٨خٞى

 42 .الجضاع وبىاء ألاعاض ي مهاصعة ٖلى نهُىهُت هجمت مً ئؾغاةُل

ظٍ.  الظاحي الح٨م بٗض الٟلؿُُيُحن خا٫ ؾ٩ُىنر ٠ُ٦ الٗلي هاجي ًىضح أزغير لىخت وفي  التي اللىخاث أَم ئخضي أًًا َو
 ٣ًترب ألاو٫ر حؼءا٫ في ، حؼأًً ئلى اللىخت ٢ؿم خُث ، اإلاؿخ٣بل في الٟلؿُُيُحن أويإ ئلُه ؾخإصي إلاا الٗلي بها جيبأ

ىاث لُٟاحأ اللىخت مً الشاوي حؼءا٫ في الباب ًٟخذ ُٞما 2.الظاحي الح٨م ٖلُه م٨خىب باب صزى٫ر مً الٟلؿُُجي  باإلاؿخَى
ض ، مباقغة الباب ٌٛل٤ بداةِ الٟىان حؿضَا التي  ، الٟلؿُُيُىنر أحها جىالٍى لً الظاحي الح٨م ختى ٣ًى٫ر أن َىا الٗلي ًٍغ

٨غوا ٢ٟىا   43.لهم أمان وال أمً ال الظًً الههاًىت م٘ ؾالم مٗاَضة أو اجٟا١ أي ٖلى ٌ٘الخى١ر ٢بل ٞو

ىىنر ٣ًىم ٠ُ٦ الٗلي ًىضح أزغير لىخت وفي ىاث ببىاء اإلاؿخَى ٣خلٗىنر اإلاؿخَى  ُٞما ، أعيه مً الٟلؿُُجي ؤلاوؿان ٍو
٣ىم الههُىوي الاخخال٫ لجغاةم الخهضي في الٟلؿُُجي ٌؿخمغ ى ختى الصجغ بؼعاٖت ٍو   َو

 . بأعيه الٟلؿُُجي وحكبث  الهمىص ًٖ ٦ىاًت ألاعى، مً ٢خل٘م

ا وجج٠ُٟ اإلاُاٍ مهاصعة مً الُىم ًجغير ما الٗلي اؾدكٝغ ى الههُىوي الجىضي ،ٞجؿض الٟلؿُُجي ًٖ مهاصَع  َو

 ئلى للىختا وحكحر ، اإلاُاٍ مً ال٣لُل جأزظ أن جداو٫ر ٞلؿُُيُت امغأة ًٖ  ًمىٗها ُٞما ،"الجغة ٖبر" اإلاُاٍ ٖلى ٌؿخدىط
.  مجها خهخه ٖلى الٟلؿُُجي ًدهل لً التي ألاعصن جهغ مُاٍ مؿخ٣بل

ً  حىضي الٗلي هاجي الكهُض حؿض ٣ٞض الٟضاتي، والٗمل الٟلؿُُجي، للكٗب اإلاؿلح ال٨ٟاح ٖو

ى نهُىوي  ٞـى١ر مً مغ ٞلؿُُىـي ٞضاتي ألعحـل آزاع ًٖ ٖباعة وهي ْهٍغ ٖلى بهماتها جغ٦ذ التي اإلا٣اومت بٟٗل م٣خى٫ر َو

كغح للجشت حىضي ٌكحر ُٞما ، اإلا٣خى٫ر الههُىوي حشت  44 .واضحت الٟلؿُُيُت البهماث بأن لؼمُله َو
 الٟلؿُُجي الٗلي هاجي الٟىان حؿض ٣ٞض الٟلؿُُيُحن للمىايلحن اٖخ٣االث مً الههاًىت به ٣ًىم وما ألاؾغير ٢ًُت وخى٫ر

ى اإلاىايل ا وأن اإلا٣اومت مً الكماجت ئلى ئقاعة في الههُىوي الجىضي ٖلُه ًُل ، نٛحرة ةػهؼان في مل٣ى َو  في ؾ٩ُىنر مهحَر

ً َظٍ ت عمؼ" الهٛحر  الٗهٟىعر ٣ًىم ُٞما ,الؼهاٍػ  مً ٌؿخُُ٘ ٞجىة لُٗمل ال٣ًبان ه٣غب لىخخه،٫ٌ يم الظي "الحٍغ
ت أن ئلى ئقاعة في ، الؼهؼاهت مً الخغوج الٟلؿُُجي اإلاىايل زاللها  ئلى ؾغيرألا ُٞه ًب٣ى ولً للغحا٫ السجً و آجُت الحٍغ

ظٍ 45. ألابض  صٖىة بمشابت َو

                                                           
 .4انعذد، انسمُمت، رَشت َاخٍ انعهٍ: 997 خهُم، ، أبى عرفت - 42
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 . ٢هغ أو الؼمً َا٫ مهما هدُجت ؾُد٤٣ بالخأ٦ُض ٞاهه اإلاؿلح ال٨ٟاح ي٠ٗ ومهما ٢ٍغب ٞاألمل ، ًىايلىا بأن للجمُ٘
ؿخُُ٘ اإلاٗخ٣ل حضاع خُملذ ٞكِئا قِئا ٞخ٨بر ٞلؿُُجي ألؾحر وعصة خىٓلت حهضي ٠ُ٦ أزغير لىخت في وعؾم  ٞضاتيا٫ َو

ت والخغوج ال٣ُض ٦ؿغ  .للحٍغ

ى الٟلؿُُجي الٗلي ًجؿض ، الالحئحن ل٣ًُت ومٗالجت أزغير لىخت وفي  اإلاسُماث حمُ٘ أؾماء اإلاكاَض لُحرير ٢مُهه ًٟخذ َو

 ،  194 لالحئحن ٌ٘والخى١ر "اٖتراٝ ال مٟاوياث ال نلح ال" نضٍع ٖلى م٨خىب ُٞما ٢مُهه ٖلى مى٣ىقت وهي الٟلؿُُيُت
ى حضا واضح ٞمى٢ٟهمالههاًىت، م٘ مباخشاث أي في الالحئحن عأي ًأزظوا بأن للجمُ٘ عؾالت بمشابت وهي  ٞلؿُحن ٧ل ئما َو

ا جلبـ وهي لٟلؿُُيُت زا٢بت هٓغة ًجؿض أزغير لىخت وفي .ال أو "  ٖلحها م٨خىب ؾاَٗت والكمـ ٢ىبلت ق٩ل ٖلى ٢َغ
 ج٣ىم خُث ، الٛغبُت الًٟت اهخٟايت حؿض ٣ٞض ، ؾدخىالى الاهخٟاياث أن أزغير لىخت في الٗلي ًىضح ُٞما  46  "ٖاةضونر
غصٍ الههُىوي الجىضي بًغب ٞلؿُُيُت ؾُضة  ول٨جها الىا٢٘ أعى ٖلى مخىاحضة اإلاؿدؿلمت ألاهٓمت ُٞما ، اإلا٩ان مً َو

ه ما ٖلى ألاهٓمت مىا٣ٞت ٌٗجي ما باألعحل بهماث ق٩ل ٖلى  47.حغاةم مً الٟلؿُُجي الكٗب بد٤ ٫ئؾغاتي ج٣تٞر

 

 الفلضطيني اليىمي والهم اللبارر  الذيً بهاء: الثالث الجسء

 ال٣ًاًا ٖلى لىخاجه في ًغ٦ؼ ٞخجضٍ ، الؿُاس ي الىا٢٘ ًٖ ًىٟهل ال الظي للٟلؿُُجي الُىمي بالهم البساعير الٟىان أَخم
 في الظي الُٟل أما ، اإلاغأة أو الغحل ؾىاء اإلاخ٨غعة الههُىوي الاخخال٫ حغاةم مً الٟلؿُُجي الكٗب ومٗاهاة الؿُاؾُت

تا٫ ٌِٗل وال ، الٗالم أَٟا٫ ب٣ُت ًٖ ًسخل٠ ٞهى ؛ البساعير لىخاث  بد٣ى١ر ًخمخ٘ وال ، ب٨غامت ٌكٗغ وال، ال٩املت خٍغ

. ولتال٠ُ

٩اجحر ٩ًىنر أن ٩ًاص: البساعير ٣ًى٫ر  حٗبحر أصاة ٞهي ٞىُت، وؾُلت مجها أ٦ثر هًالُت وؾُلت الخي، الكٗب يمحر ًٖ اإلاٗبر ال٩اٍع
 48.الٟلؿُُجي الكٗب هًا٫ ح٨ٗـ ٞهي ، حضا مهمت

ً في ألاواةل الٟىاهحن مً البساعير الٟىان ٌٗض ٩اجحر ٞىاوي أٖما٫ جًاهي ، ٖالُت حىصة طاث ٞأٖماله ، الٗغبي الَى  ال٩اٍع

ً م.. ووجاػير حاَحن نالح ، ٞغػاث ٖلى,  الٗلي هاجي:  أمشا٫ اإلامحًز حَر  أخاؾِؿه ًٖ والخٗبحر ؤلا٢ىإ أصاة ًمخل٪ ٞهى ، ٚو
٨ٗـ مخل٪ ، مهىُت ب٩ل الىا٢٘ َو لت ٞىُت ججغبت ٍو ضاٞ٘ وحهاحم ٣ًاجل ٞاهه ًغؾم ٞدحن ٍَى  لٗضالت مىداػ ٞىان ٞهى ، ٍو

 49.زا٢بت ةيمؿخ٣بل بىٓغة الاخخال٫ حغاةم ٨ٌٗـ وصوما قٗبه ٢ًُت

 املحخل بإرها يجضذ اللبارر 

 الٗىهغير الٟهل حضاع مً وحٗل الضعاؾُت م٣اٖضَم ٖلى الابخضاتي َالب ٞحها لىخت البساعير حؿض

ُما ، اإلاٗلم ٌؿخسضمها التي الؿبىعة ٦أهه ض ، (الٟانل الجضاع  –ألاو٫ر الٟهل) الجضاع ٖلى ٦خب ٞو ٍغ  َىا البساعير الٟىان ٍو
 ، وممخل٩اتهم ومضاعؾهم وأعايحهم الٟلؿُُيُحن أونا٫ و٢ُ٘ الٟلؿُُيُت ألاعاض ي ناصع الٟانل الجضاع أن ًىضح أن

                                                           
 (06  انعذد-0 انطُت-االنكخروَُت"كُعاٌ"َشرة )،فٍ ركري َىو األرض -َاخٍ انعهٍ انفمُه، خانذ ، - 46
 .Error! Hyperlink reference not valid، دراضت حسهُهُت انكارَكاحُر وعصاو زُفٍعبذ انعسَس ، انطُذ يسًذ ،  - 47
 بذوٌ.غسة، انصسافت وانكارَكاحُر: 999 عاغف، ، ضاليت -  4
 يصذر ضابك - 49
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 ٞهل الٓالم الجضاع أن مٗىاٍ ما ، للجضاع  يألازغ الجهت في ًجلؿىنر آلازغ الىه٠و ؛ حهت في ًجلؿىنر الُلبت ٞىه٠
ىا ، قٍُغً ئلى بًٗهم ًٖ الخالمُظ  التي  الخٗلُمو واللٗب صعاؾتا٫ في وخ٣ى٢هم لألَٟا٫ ؤلاوؿاوي البٗض الٟىان ًٓهغ َو

  . الضولُت اإلاىاز٤ُ حمُ٘ َاث٦ٟل

  مؿاٞت أبٗض ئلى للىنى٫ر مداولت في بمجضاٞحن مغ٦با ٌؿخسضم نهُىهُا الٟىان، حؿض أزغير لىخت وفي

 ججٍغ٠ ئلى ئقاعة في , اءالم ٖلى ولِـ الٟلؿُُيُت ألاعى ٖلى بهٗىبت ٌؿحر اإلاغ٦ب أن خحن في ، الٟلؿُُيُت ال٣غير صازل
لى ( الاخخال٫) اإلاجضاٞحن ئخضي ٖلى الٟىان و٦خب ،اإلاغ٦ب ؾحر حغاء مً اللىخت في خذاجٌ التي ألاعى اب) زغآلا ٖو  (ؤلاَع

ت في أوضح ُٞما   50. (يات٘ حهض) َظا أن اللىخت ػاٍو

ر لً الٟلؿُُجي أن البساعير بحن أزغير لىخت وفي َـح  ئخضاَما ٖلي ٦خب قمٗخان ؾمع خُث بد٣ه اعج٨بذ التي اإلاجاػعر ًي

لى ( نبرا) ظ٦غ ، الٓالم ًستر١ر الكمٗخحن يىء أن خحن في ( قاجُال ) الشاهُت ٖو  بأن ٍو

  . 2 19 ٖام لبىان في قاعون اإلاجغم ٢بل مً بد٣ه اعج٨بذ التي اإلاجؼعة َظٍ ًيـ لً الٟلؿُُجي الكٗب
 صازل مً نىث ًسغج ُٞما الُحن في ًىٛغؽ ٢اطٞها و ئؾغاةُلُت صبابت البساعير نىعر ٣ٞض اإلاؿلح ال٨ٟاح مىيٕى وخى٫ر

ت لُتآلا  في أهٟه مٙغ الظي ٚؼة ٢ُإ في ؤلاؾغاةُلي الجِل جىعٍ ئلي ئقاعة في"  حؿمٗىا َل ،َىا هدً: " ٣ًى٫ر الٗؿ٨ٍغ

ىا ، الىخل   . الخؿاةغ به وجى٢٘ الههُىوي الاخخال٫ لجِل ال٨ماةً جىهب التي الٟلؿُُيُت للم٣اومت أًًا ئقاعة َو
ه ما ئلى باحش يآلا مغوخُت مً ياخ٩ا الههُىوي الجىضي ًىٓغ خُث ، خاهىنر بِذ مجؼعة الٟىان حؿض أزغير لىخت وفي  ا٢تٞر

٣ى٫ر بلضةا٫ بد٤ ومجاػعر حغاةم مً ش مدملت َاةغجه ُٞما"  خاهىنر بِذ: "ٍو  وفي ، آلامىت الهٛحرة البلضة جض٥ التي بالهىاٍع
 ( وأوالصَما الٗبض وأم الٗبض أبى ) لىخاجه في البساعير ٨ًغعَا التي الصخهُاث وهي" الٗبض أبى" ٖاةلت ٧اهذ هٟؿه الى٢ذ

خه ما ئلى بخجهم ًىٓغون   .جضمحرو ٢خل مً زلٟخه وما خاهىنر بِذ في الههُىوي الاخخال٫ َاةغة ا٢تٞر

  الجىف كارلىش البرازيلي ريكاجيرلكاا مارش مً حغضب الاحخالو دولت

لي للٟىان عؾما َاليكغ الؿامُت بمٗاصاة" الُىم َجيالى" صحُٟت ،ال٣اَغة في ال٨ُان صولت ؾٟاعة اتهمذ  ٧اعلىؽ) البراٍػ

ت" بٗىىان (الجٝى ت أؾُى٫ر ؾُٟىت وعرًو" ئؾغاةُل مُاٍ في حٛغ١ر الحٍغ  ٖغى في الههاًىت ال٣غانىت ٖلحها اٖخضي التي الحٍغ
لحها البدغ ت عمؼ اإلا٣ٗٝى الهلُب نىعة ٖو ٩اجحر َظا ئن" الصحُٟت جل٣تها التي الغؾالت ج٣ى٫ر .الىاٍػ  صالةل ٧ل ججاوػر ال٩اٍع

ت عمؼ يغب وأن ٖلحها، اإلاخٗاٝع واإلاٗاًحر الخٗامل، ٩اجحر نضع في الىاٍػ ت ئَاهت َى باؾخٗماله ال٨ٟغة ومجغص ال٩اٍع  للبكٍغ

 51.للؿامُت مٗاصًت ٖباعة وبمشابت

  الاحخالو دولت يضخفس هرويجي كاريكاجير

 عؾما وكغث التي ، الجروٍجُت "Dagbladet" صحُٟت يض بكضة الجروٍج في ؤلاؾغاةُلُت الاخخال٫ صولت ؾٟاعة اخخجذ

ا ٩اجحًر ٣اعنر" ال٣خلت نم أمت ؤلاؾغاةُلُىنر" ُٞه حاء ؾازغا ٧اٍع ت الضولت ٍو ت بأإلااهُا الٗبًر ٓهغ. الىاٍػ  أمام اشخو الغؾمت في ٍو

ت لألٚظًت مخجغ ت؟ مىاص" مدؿاةال الًٍٗى جُب ًٍٖى ٌ َظ جهيُ٘ جم" أًًا الغؾمت وفي". ًتأزال١ ٚحر ه٨هتها ل٨ً" ٍو

                                                           
 يصذر ضابك 50
 

51
- http://www.i24news.tv/ar 
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، الهلُب اإلاجمضة البُتزا مغب٘ ًدمل ألازحر، الغؾمت حؼء وفي ،"ٖلحها خهلذ ٠ُ٦ الكمالُت؟ ٧ىعٍا في اإلا٨ٗغوهت  اإلا٣ٗٝى

ت أإلااهُا في نى٘" ٖالمت م٘ ظٍ" ٣ًى٫ر والُاب٘ ،"الىاٍػ  وقبهذ "؟ خا٫ أي ٖلى اإلاسؼن، َظا َى ما.. ٚحر مً هي البُتزا َو
حن مً مىخجاث قغاء بمشابت ؤلاؾغاةُلُت اإلاىخجاث ألاوعوبُحن قغاء ؛ لىختا٫ ٌ ُٞما. اإلاٗاصًحن الىاٍػ غ عةِـ ٞع  جدٍغ

خظاع، الصحُٟت  52.ُٞه مبالٛا ٧ان ؤلاؾغاةُلي الٟٗل عص وأن" عؾمت مجغص" ئجها ٢اةال الٖا

  الاحخالو دولت إرهاب  يفضح"  اصرائيلي كاريكاجير"

الم وكغ ر الٗبرير ؤلٖا
ًا
٩اجحرا ب مضي ًبّحن ٧اٍع  ًىٟظَا التي الًُٗ ٖملُاث حغاء ؤلاؾغاةُلُحن، ًجخاُحر الظي والخٝى الٖغ

ىحن يض ٞلؿُُيُىنر ٞضاةُىنر ر ؤلاؾغاةُلُحن، والجىىص اإلاؿخَى
ًا
 وفي .الٟلؿُُجي الكٗب بد٤ البكٗت حغاةمهم ٖلى عصا

٩اجحر ىحه خحن في ،"الخٟاح آ٧ل ٣ِٞ أها: "جهغر ٞلؿُُيُت امغأة نىعة ال٩اٍع
ُ
 ألازغير وألاؾلحت البىاص١ ٖكغاث ئلحها ج

٩اجحر، ًىضح ٦ما.وال٩امحراث ضا ٖملُاث ال٩اٍع ا الجىىص،بد٤ ًىٟظَا التي اإلاُضاهُت، مؤلٖا َغ مهم الٟلؿُُجي،وجبًر  مداولت بٖؼ

 53.ئؾغاةُلُحن يض ًَٗ ٖملُت جىُٟظ الٟلؿُُجي

  لالحخالو القليح الىجه ولىحاث الذرب على فىاهىن 

 ج٨ك٠ لالخخال٫،بدُث ال٣بُذ الىحه ثحؿض التي اللىخاث هي ٨ٞشحرة ، الاخخال٫ ًخدضونر الٟلؿُُيُحن الٟىاهحن مٗٓم

خ٣االثو الاؾدُُان٥ اإلاكِىت ألاٞٗا٫ .  الخ.. الجغاةم و الٖا

ىاحهىههٌ م٘ ًد٣٣ىنر الاخخال٫ مسابغاث عحا٫ ٧ان الخد٤ُ٣ وأزىاء اٖخ٣ل الؿباٖىت مدمض الٟىان ٩اجحر بغؾىماجه ٍو  ًتال٩اٍع
جهم مً جدغعر وخحن ، َميض  في اإلاٗخ٣ل صازل ًغؾمها ٧ان التي لىخاجه ٖغى ػهاٍػ

 54". 2 ػهؼاهت" ٖىىان جدذ مٗغى

ت أبى زلُل الٟىان ٩اجحر صوعر: ٣ًى٫ر ٖٞغ  واإلاؿُُغ اإلاهحن ألاو٫ر الجغحٝ ٖمىما الًٟ صوعر ًٖ ًسخل٠ ال ٩ًاص الح٣ُ٣ي ال٩اٍع

 55.ؤلاؾغاةُلي الاخخال٫ م٣اومت في ًخجؿض عؾىماحي ٖلى

٩اجحر ٖلى جىُب٤ اإلا٣ىلت َظٍ ئن ٧لمت، أل٠ حٗاص٫ الهىعة ئن ٢الىا ٢ضًما  في ا٦بر مهضا٢ُت ج٨دؿب وهي حضا٫ بال ال٩اٍع

٩اجحرير الغؾم أن الٗهغ نٟت م٘ وجماقُا ال٣ى٫ر بم٣ضوعها ئط. الخ٨ىىلىحُا ٖهغ  56.و٧لمت ٧لمت أل٠ ٌؿاوير ٢ض ال٩اٍع

 ، يعؾىماث زال٫ مً الىا٢٘ اعى ٖلى جغحمهأل بلحٓت لحٓت الحضر جاب٘أ: ٣ًى٫ر هؼا٫ أؾامت الٟىان

 التي الىمُُت الهىعة لخٛحر عؾمىا ول٣ض ، الؿُاؾُت ألاخضار م٘ ًدىاؾب والظي بلضٍ في ال٣اةم الىي٘ بُغح ًلتزم ٞالٟىان
 اعى ئلى ؤلاؾغاةُلي ابؤلاٍع خىلها والتي واإلادبت الؿالم اعى بأجها ال٣ضؽ ًٖ ٞغؾمىا الٟلؿُُيُحن ًٖ الٛغب نض٢ها

                                                           
52

 - https://paltoday.ps 
53
 - http://paltimes.net1 
 - http://alarab.qa/story 5 0  أكخىبر 3 نثالثاء، انعرب ا - 54
 4 0 ،ضبخًبر http://www.sasapost.com/-1  ضهطت فٍ انكارَكاحُر -55
56 - http://www.caripedia.com/painters_al...bet_index.html 
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اب أصاة هي الؿ٨ُىت أن و٢لىا والكباب لألَٟا٫ ٢خلهم بؿبب  زىعة  الؿالح اؾخسضم مً و٫رأ َى الجىضي وان ؤلاؾغاةُلي ؤلاَع

 57".يضها ألابٌُ

 الذراصت هخائج

خماص ًم٨ً -  ٩اجحر ًٞ ٖلى الٖا ش صعاؾت في ٦أعق٠ُ ال٩اٍع   . ؾب٣ىها مً جاٍع

٩اجحر -   ًلٗب أن ًم٨ىه وبالخالي وجُىعاتها، الؿُاؾُت الحُاة م٘ الخٗامل ٦ُُٟت أُٖيىا ههب ًً٘ الؿُاس ي ال٩اٍع
 الٗام الغأي ٖلى والخأزحر اإلاىا٠٢ حك٨ُل  في َاما صوعا

٩اجحر ًٞ خى٫ر والٗم٣ُت اإلاخسههت الضعاؾاث ُٚاب -3 ال٢خه ال٩اٍع  . بالصحاٞت ٖو

 اقتراحاث

٩اجحر ًٞ بأَمُت للخٍٗغ٠ ، والىعف الىضواث ٣ٖض ٖلى الٗمل -   .اإلاجخم٘ جىمُت في وصوعٍ ال٩اٍع

٩اجحر ًٞ في اإلاخسههت ال٨خب بُباٖت الاَخمام ، أم٨ً ما واليكغ الُباٖت صوعر خث -  . ال٩اٍع

 جىصياث

٩اجحر ٞىاوي خماًت ٖلى الٗمل -  ؼ ال٩اٍع طح ، حهت مً الؿاؾت ُٖىب وئْهاع ٦ك٠ مهمتهم ،٧ىنر صوعَم وحٍٗؼ  ٞو

ت ضاء وحٍٗغ  .أزغير حهت مً ألٖا
٩اجحر ًٞ" جضَعـ -  ت ٦ماصة" ال٩اٍع الم الصحاٞت جضعؽ التي واإلاٗاَض الجامٗاث في هٍٓغ  الصحُٟت ألاهىإ ٦أخض وؤلٖا

.  ألازغير اإلاؿا٢اث ٦باقي له مؿا١ وجسهُو بل ، الهامت

 خاجمت

٩اجحر ٞىان ٣ًى٫ر ر مجهىلت؛ شخهُاث أعؾم أشخبِ؛ أْل": (٧امل هاجي) اإلاهغير ال٩اٍع
ًا
؛الل في عأًتهم ئوؿاها ر إع

ًا
 ؾمٗخه زبرا

٩اجحر الغؾم، ًسغج ختى أشخبِ وأْل.. ؤلاطاٖت في م٨ً ٢اهىن، له لِـ ٞال٩اٍع  خغ٦ت أو أجظ٦ٍغ خىاع مً الى٨خت ججيء أن ٍو
ر ٞأ٢ىم ٨ٞغة ببالي جسُغ ٞجأة وعبما طَجي في الحُاة قٍغِ ًمغ خُث الىىم، ٢بل وختى مض ى، بش يء جظ٦غوي ما

ًا
 ٞىعا

 .بدسجُلها

 خضر هٟؿه الش يء .طاجه للمخل٣ي وئًهالها جغحمتها خحن طل٪ مً ال٨ٟغة،وأنٗب والصة ختى الٟىان ٌب ًمغ ٖؿحر مساى
 اإلاش٣ٟحن مً أ٦بر ومؿاخت أ٦ثر اَخماما ٌؿخد٤ لًٟ جأنُل بمشابت ٌو طيوا٫ ؛ اإلاخىاي٘ بدثا٫ ابهظ للخغوج معي

ر خ٣٣ه إلاا واإلاهخمحن، والباخشحن
ًا
" ال٣اعبر" أ٣ًً أن ئلى الؿازىت، واإلاىاحهت الخدضي نم الؿىحن آالٝ بل مئاث، ٖبر جل٣اةُا

 .اإلاٗلىمت ه٣ل في الًٟ َظا مخٗتو وزُىعة أَمُت
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7- Error! Hyperlink reference not valid. ٩اجحر ر: ال٩اٍع ًّ   23/10/2011 الّؿازغة الّغؾىم ٞ

 - ً ٩اجحر -الصحافي الٗمل أؾاؾُاث م خي هًا٫ ال٩اٍع - خمغاء وزٍُى جاٍع
http://www.almaghribia.ma/-  09.02.2006الال٨ترووي الصحغاء   

ؼ ٖبض -9 ٩اجحر ، مدمض الؿُض ، الٍٗؼ هام ال٩اٍع  Error! Hyperlink reference ،جدلُلُت صعاؾت خىٟي ٖو

not valid. 

 0- http://www.i24news.tv/ar 

  - https://paltoday.ps 

  - http://paltimes.net 

٩اجحر ًٞ ؾلُت -3   2014,ؾبخمبر http://www.sasapost.com/-1  ال٩اٍع
 4- http://www.caripedia.com/painters_al...bet_index.html 
حن للمترحمحن الضولُت الجمُٗت -5  / http://www.wata.cc ، واجا  –الٗغب واللٍٛى
   https://sites.google.com     ؾهى ، ُٖاص  -6 

 7- http://www.baht1.com/ ٩اجحر ًٞ حٍٗغ٠   ال٩اٍع

  ٖاإلاُت ضجت أخضزذ عؾىم /http://www.moheet.com عباب ،ألاَىاوي -  
 9- http://rassd.com/170979.htm#sthash.rfIQvNAn.dpuf 
 - http://alarab.qa/story 2015 أ٦خىبغ 13 لشالزاء،ا الٗغب  -0 

 10الؿىت-الال٨تروهُت"٦ىٗان" وكغة)،ألاعى ًىم ط٦غير في -الٗلي هاجي ، زالض ال٣ُٟه، -  

٩اجحر ؾالمت،ٖا٠َ،  -      https://pulpit.alwatanvoice.com الىًا٫ مً ٖاما أعبٗىنر الؿُاس ي ال٩اٍع

 3- http://www.sasapost.com-  ٩اجحر ر ال٩اٍع ٌّ  !الؿلُت مًاح٘ ٣ً

ماوير -4   2002 ماعؽ http://www.albayan.ae/ :19 ، البُان -ٖبضالغخُم ، الٍغ

٩اجحر مجضولحن، ػ٧اعهت، -5    -http://www.raya.ps/ar/news-اإلادخل وحه في وجغا.. الٟلؿُُجي ال٩اٍع

 هللا عام -عاًــت  -16/11/2015
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