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 الفهغؽ
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ٓم الٗالي ٓوـ اإلاىاع ظامٗت  ؤلاوؿاهيت، للٗل .  ج

93 

 الميت الىسبت اججاَاث ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ " الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ) ْص  –الض ىاث  –الخض  ،الاؾغاء ظامٗت ،صْخان مهُٟى يٓؾ٠ خؿً. ص ،(اإلاؿخَٓ
.  ٞلؿُحن
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 ٓعر الهغإ جضاٖياث ٓعر مىيب مدمض ابغاَيم ،الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى الؿ غ  ظامٗت ٖبضعبّ ه  ،ألاَػ

. ٞلؿُحن ،ٚؼة
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: البُان الخخامي للمإجمغ الضولي الثالث غكغ إلاغهؼ حُل البدث الػلمي جدذ غىىان

" كًُت وخم... فلؿُين " 
 2016صٌؿمبر  2-3  لبىان | َغابلـ

 

 

 

ٓم بخخٟاال  بى٣ابت UNSCIN الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص هٓم الٟلؿُيجي الكٗب م٘ للخًامً الٗالمي بالي

ٓمي  بُغابلـ اإلادامحن ٓان جدذ ٖكغ الشالض الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ماجمغ 2016 صٌؿمبر 2-3ي  ٢ًيت ٞلؿُحن" ٖى
  .ٚؼة في ؤلاؾغاء ظامٗت م٘ الٗلمي بالخٗاْن  ،"ْخ٤

ٓن  ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ل٣ض ْ بيت ٖغبيت ظامٗيت ماؾؿاث ٖضة مً ْباخش ٓػٖذ ْؤْع ْعا٢ِم ج  ٖلى البدشيت ؤ
ٓاهبها ٧ل ْصعؾذ الٟلؿُىيت ال٣ًيت ٖلى الًٓء ؾلُذ ٖلميت ظلؿاث ؾب٘ ٓهيت الخاعيسيت ظ  ْؤلاظخماٖيت، ْال٣اه

ْليت الٗال٢اث ٖلى او٩ٗاؾاتها بلى باالياٞت ٢ٓي٘ بٗض ؾيما الغاَىت الض ما ميشا١ ٖلى ٞلؿُحن ج  الجىاثيت للمد٨مت اإلايلء ْع

ْليت ْعٍ ْمسخل٠ اإلااجمغ َظا بق٩الياث مؿذ ْ ،الض  :الخالي الك٩ل ٖلى ؾُغة،الم مدا

ٓع    .  الٟلؿُيييت لل٣ًيت جاعيذي مسر: ألا٫ْ  اإلاد

ٓع  ْليت ْ ؤلا٢ليميت ْجضاٖياتها ؤْؾُيت الكغ١  ألاػماث ؾيا١ في الٟلؿُيييت ال٣ًيت: الشاوي اإلاد .  الض
ٓع  يت الجؿيمت الاهتها٧اث: الشالض اإلاد ْليت للكٖغ .   ٞلؿُحن في الاوؿان ْلخ١ٓ٣  الض

ٓع  . الغاَىت الٟلؿُىحن الالظئحن ؤػمت: ٕالغاب اإلاد
ٓع  ْع : الخامـ اإلاد الم ْؾاثل ص . ْههغتها الٟلؿُىيت بال٣ًيت الخٗغي٠ في ؤلٖا

ٓع  ْع : الؿاصؽ اإلاد ْليت آلالياث ص .   الٟلؿُىيحن خ١ٓ٣  اهتها٧اث ٠٢ْ في الض

: ألاٞايل الؿاصة مً للماجمغ الخد٨يميت الٗلميت اللجىت حك٩لذ ْل٣ض
ع. ص  (عثيؿا) الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ْعثيؿت الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي لئلجداص الٗامت ألاميىت ، اإلال َالبي ؾْغ

يا عثيؿا) ٚؼة في ؤلاؾغاء ظامٗت عثيـ الدجاع ٖضهان. ص  (قٞغ
  (الٗلميت اللجىت عثيـ) ٚؼة في ؤلاؾغاء بجامٗت الخ١ٓ٣  ٧ليت ٖميض مُغ، ٖالء. ص

 (ٞلؿُحن)  الكغي٠ بال٣ضؽ ْالضٖاة الٗلماء َيئت ًٖٓ الاؾغاء، ظامٗت ؤمىاء مجلـ ًٖٓ زًحر ماَغ ص.ؤ ال٣اضخي
ٓمجي مدمض ؤخمض. ص.م.ؤ   (ألاعصن) الٗغبيت، ٖمان ظامٗت اإلا

ٓن  ٧ليت  -الخحر، ؤبٓ ؤخمض مهُٟى الؿيض. ص.ؤ الهضا) عقض ابً ظامٗت ْالؿياؾت ال٣اه َ) .

.  (اإلاٛغب) الٗالي الخٗليم ؤؾخاط خمضاْر  ظميل. ص.ؤ

ٓصٍ نبدت ص.ؤ غب، مدمض ٖ  (ليبيا) نبراجّ ظامٗت ٖػ
ٓخت ال٣ضؽ ظامٗت ْاإلاٗانغ الخضيض الخاعيش ؤؾخاط ٖياف ٖضهان.ص.ؤ .  (ٞلؿُحن) ؾلٟيذ ٕٞغ/ اإلاٟخ

ٓػيىت آمىت. ص ٖٓلي بً خؿيبت ظامٗت امدمضر، ب . (الجؼاثغ)  الكل٠ ب
. (الجؼاثغ) 2 ؾُي٠ صباٚحن إلاحن مدمض ظامٗت ، ؤخمض بل٣اؾم بً. ص
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. (ٞلؿُحن)  الاؾغاء ظامٗت صْخان، خؿً.  ص

ٓاعة خؿحن. ص ٓص ظامٗت ، ه ٓل . الجؼاثغ ْػْ، جحير  مٗمغر  م
. (الجؼاثغ) ٞاعؽ، يخي ظامٗت  الٛغام ظِاص.ص

ار َاع١ . ص ٓن  ؤؾخاط الضيْغ . ؤلاؾغاء ظامٗت في الجىاجي ال٣اه

ٓان ظامٗت الخ١ٓ٣  ب٩ليت مىخضب مدايغ ؤخمض ناص١ ٖٟيٟي َاع١ . ص    خل
.     الجؼاثغ باجىت، ظامٗت ًٞيلت، ٖا٢لي. ص

. (الجؼاثغ ) اإلاؿيلت -بٓيياٝ مدمض ظامٗت صخيت، اللُي٠ ٖبض. ص
َٓاب، ٖبض اإلاىٗم ٖبض. ص . (الٗغا١) البهغة، اإلادامحن، ه٣ابت ال

ْليت الٗال٢اث ٕٞغ عثيـ البضعاوي خميض زل٠ ٖضهان. ص ٓم ٧ليت/  اإلآنل ظامٗت   (الٗغا١) اإلآنل امٗتبج الض  الٗل

. الؿياؾت
.  (الجؼاثغ)  2  ؾُي٠ صباٚحن إلاحن مدمض  ظامٗت نٟٓ هغظـ. ص 

. ٞغوؿا 3 ماعؾار ْظامٗت صبي/الٛغيغ ظامٗت قٗذ، َالت.ص

هذ كض و
ُ
  زل

ُ
: هي الىخاةج مً مجُمىغت ئلى الخىنُاث للىت

 الؿالم مٟخاح هيْ ْجخإزغ بّ يدضر بما جخإزغ ْهي الٗغبي ؤلا٢ليمي ْامالً مً ؤؾاسخي ظؼء الٟلؿُيييت ال٣ًيت .1
. الٗالمي ْالاؾخ٣غاع

 هي ٞلؿُحن ٧ل ؤْ ظؼء ٖلى لؿياصتها ٦ؿىض ؤلاؾغاثيلي ؤلاخخال٫ ؾلُاث ٖلحها حٗخمض التي ْالاصٖاءاث اإلابرعاث ٧ل .2
ٓاٖض جسال٠ حجج ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٢ٓاج٘ا لخ٣ي٣يت مسالٟتها ًٖ ًٞال اإلاٗانغ، الض  ي٣خطخي بما الخاعيسيت، ْألاخضار ل

ب ؤن يم٨ً ال ْبالخالي بها، ألازظ اؾدبٗاص
ّ
ٓوي الٓي٘ مً يّٛحر ؤزغا جغج  .ٞلؿُحن ألعى ال٣اه

ٔ  ظِت ْمً ظِت مً خغب ظغيمت بمشابت ْجٓؾّ ْاؾخمغاٍع الاؾديُان يٗخبر .3  خ٤ ْي٣ٓى الاخخال٫ ؤمض يُيل َٓ ؤزغ

 . مهحٍر ج٣غيغ في الٟلؿُيجي الكٗب
 ؤلاوؿاهيت، يض ْظغاثم ظماٖيت، بباصة ظغاثم الٟلؿُيجي، الكٗب بد٤ اإلاغج٨بت ؤلاؾغاثيليت ْالاهتها٧اث الجغاثم بن .4

ْان ْظغيمت خغب ْظغاثم ْلي اإلاجخم٘ ماػا٫ طل٪ ْعٚم ٖض . ؤمامِا ٖاظؼا ي٠٣ الض
ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام ٞلؿُحن اهًمام .5 ٓة الض ٓن ؽ ْم٩اؾبها بيجابيت، زُ  الخؿاثغ، مً ؤ٦بر ج٩

ٓجها  . بد٣ِم ؤلاؾغاثيليت الجغاثم مً اإلاؼيض مً الٟلؿُيجي الكٗب لخمايت الغصٖيت آلالياث ؤخض ٧
ْليت الجىاياث مد٨مت ماػالذ  .6 ٓاث اعج٨بتها التي الخغب ظغاثم ملٟاث م٘ قضيض ببِء جخٗامل الض  الاخخال٫ ٢

٫ٓ  ْقامل ٖليٝ جد٣ي٤ اإلاد٨مت جٟخذ لم جاعيسّ ٞدتى ؤلاؾغاثيلي، . ؤلاؾغاثيليت الجغاثم خ

ٓعصَا الخٓنياث، مً ظملت نياٚت بلى اللجىت جٓنلذ الىخاثج، َظٍ بلى ْاؾدىاًصا  : يلي ٞيما ه

 ":وخم كًُت...  فلؿُين"  مإجمغ جىنُاث
ٓن  ألاؾاجظة يٓصخي    :  يلي بما اإلااجمغ َظا ٞٗالياث في اإلاكاع٧

ْلي اإلاجخم٘ يخدمل ؤن .1 غاٝ الض لياتهم الغابٗت، ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلى اإلاخٗا٢ضة يتالؿام ْألَا  ؾلُاث ٖلى بالًِٛ مؿْا
٠٢ٓ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫  . الٟلؿُيييحن بد٤ الخٗؿٟيت ْمماعؾاتها ؾياؾتها ل
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لياتها ْا٢٘ مً ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُاث بلؼام .2 ْلت مؿْا  .الٟلؿُيييحن خ١ٓ٣  ْبٖما٫ ْخمايت باخترام اخخال٫، ٦ض

ْليت اإلاىٓماث ٧ل مً ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُت يض َغصا٫ ٢غاع جىٟيظ .3  ْ لؤلخ٩ام امخشالِا لٗضم الحها اهٓمذ التي الض
ٓاٖض ٓهيت ال٣  . اإلاىٓماث َظٍ ج٨غؾِا التي ال٣اه

عة .4 ٓص صٖم يْغ ٓيا ماصيا الٟلؿُيجي الكٗب نم  ْالخٟاّ زانت بهٟت ال٣ضؽ مضيىت ْ ٚؼة ْفي ٖامت بهٟت ْمٗى

. اإلا٣ضؽ بيذ في الش٣اٞيت اإلامخل٩اث ٖلى اإلاداٞٓت ٦ْظل٪ الاؾالميْ الٗغبي َابٗحها ٖلى
ْثت ألاوكُت ج٨شي٠ .5 الم ْؾاثل ٢بل مً ْجبىحها ْزاعظيا صازليا لاله٣ؿام اإلاىا  ٖلى للًِٛ ْالٗغبيت الٟلؿُيييت الٖا

ٓي٤.اإلاهالخت إلجمام ال٣غاع ؤصخاب   الخاعجي للٗالم الٟلؿُيييت ال٣ًيت ْحؿ
ً
 ْالخجاطباث ثالازخالٞا ًٖ بٗيضا

ٓصة الؿياؾيت ٓظ  .اإلا

ٓهيت لجىت حك٨يل .6 ٔ  بد١ٓ٣  للٗىايت صاثمت ٢اه  خض ٖلى ْالٗمل بد٣ِم ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث ْٞطر الٟلؿُيييحن ألاؾغ

٢ٓيت اإلااؾؿاث ْليت الخ٣  .الٗاصلت ل٣ًاياَم الض
ٔ  ٖلى الٗمل .7 ْلي ؤلا٢ليمي اإلاؿخٓ ٓعر الهغإ ؤَغاٝ ٖلى للًِٛ ْالض  .  ٞلؿُيييحنا٫ لخدييض الؿ

عة  .8 ٓصة في الخ٤ ٖلى ههذ ْالتي ألامميت ال٣غاعاث بلى الاخخ٩ام يْغ  التي ْجل٪ (194) ع٢م ال٣غاع ؾيما ال ْجٟٗيلِا، الٗ
ٓصة في الجئ ٧ل خ٤ مً ٞحها ظاء بما ْالخمؿ٪ لّ، مضٖمت ظاءث يت ٖضم بزباث ْباإلا٣ابل ؤعاييّ، بلى الٗ  ال٣غاع قٖغ

يت ٖضم بزباث ْبالخبٗيت لؿُحنٝ بخ٣ؿيم ؤ٢غ الظر ،181 ع٢م ْلت قٖغ  ألاعى بخخال٫ ؤؾاؽ ٖلى ٢امذ التي بؾغاثيل ص

 .قٗبها ْجهجحر
ٓماؾيت الخدغ٧اث ج٨شي٠ .9 ْليت اإلااؾؿاث في الضبل ا الٟلؿُيييت لل٣ًيت الضاٖمت الض  .ْابغاَػ

ٓاع ص٫ْ  م٘ الٗمل .10 ذ مٗبر ٞخذ زال٫ مً ٚؼة خهاع إلجهاء مهغ ْزانت الج  .ْالخجاعة الاٞغاص خغ٦ت امام البرر  ٞع

ٓة ْ الٟلؿُيييت، بال٣ًيت الاَخمام ٖلى اإلاٗانغيً ْاإلااعزحن الباخشحن جدٟحي .11  ٞاٖلت بدشيت مغا٦ؼ بوكاء بلى الضٖ
ٓاظّ التي اإلاكا٧ل بدل مخسههت . الٟلؿُيييت الجامٗاث في اإلاسخلٟت، الٗلميت اإلاجاالث في الٟلؿُيجي، اإلاجخم٘ ج

عة .12 ٓخضة ؾياؾت ْي٘ يْغ  م٣ابل في ألانيل ْجغاثها الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ ْالؿياسخي الا٧اصيمي ابالخِ مً م
ْاهيت الاؾغاثيليت الؿياؾت . الٗض

عة .13 ٕٓ بب٣اء يْغ  . ْالاؾالميت الٗغبيت الكٗٓب يماثغ في خيت الٟلؿُيييت ال٣ًيت مٓي

ٓانلت .14 ْاث ٣ٖض م ْعاث مخسههت ْماجمغاث ْمدايغاث هض . الٗغبي ًَالٓ مً مخٗضصة مىا٤َ في جضعيبيت ْص
15. ٘ ا اإلاٗىيت الجِاث بلى اإلااجمغ َظا جٓنياث ٞع الم، الصخاٞت زال٫ مً ْاؾ٘ هُا١ ٖلى ْوكَغ ٓا٢٘ ْمسخل٠ ْؤلٖا  م

ٓانل . الاظخماعي الخ
 اإلااجمغ َظا في اإلاكاع٦حن ظمي٘ الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ْ الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص يضٖٓ ألازحر ْفي .16

 .اإلاخسههت ْالضعاؾاث اإلا٣االث ْوكغ البدض ْانلتم ْمخدبٗحهم، ْؤًٖائهم

 . اإلاإجمغ هظا أغماٌ الؿلؿلت بهظه اإلاغهؼ  ًيكغ  باإلاإجمغ الهُاؾت للىت جىنُاث غلى بىاًءا و
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 فلؿُين أعى في بأخلُتهم اليهىص اصغاءاث صخٌ
ش أؾخاط غُاف، غضهان.ص.أ  فلؿُين-ؾلفُذ فغع/اإلافخىخت اللضؽ حامػت واإلاػانغ، الحضًث الخاٍع

 

 

 

: اإلالخو

ٓيت ٖغبيت ٞلؿُحن   ٓيت بؾالميت ؤلاؾالمي بالٟخذ ْالخاعيش،ؤنبدذ الِ  اإلاؼاٖم حؿ٣ِ ٧لّ ْبظل٪, ْالاهخماء الِ

ٓصيت ْالاصٖاءاث ٫ٓ  الحه ٓص خ٤ خ يت ٞلؿُحن في الخاعيذي الحه ْلتهم ْقٖغ ْ  ٖبر ال٣اثمت ص  زال٫ ْمً, ْالاؾخٗماع الٛؼ
اب ْؾاثل ٓعؾذ رالذ ْال٣ِغ ؤلاَع َٓا الظيً الٗغب ألَلِا زابذ الخاعيذي الخ٤ ْيب٣ى.ٞلؿُحن ٖغب يض م  ٢بل ؾ٨ى

م . ْالكٗٓب ألامم مً ٚحَر

ٓن  بؾغاثيل ٢اصة صؤب ل٣ض  ٓن  الؿياؾي ٫ٓ  ٖلى ْالضييي  ؤعى الخاعيسيت بؾغاثيل ؤعى هي ٞلؿُحن ؤعى بإن ال٣
ٓاَم، الكٗٓب مً لكٗب ليؿذ رٍْ اعى بال لكٗب قٗب بال اعى ألاعى َظٍ ْؤن ، ْؤظضاصَم آبائهم  ِٞم لظا ؾ

ٓن، ؤصخابها ي ٓن  الٗغب ْؤن الكٖغ . ٖجها ؤٚغاب الٟلؿُييي

ْلت ْٖليّ  ٖٓت ٖلى ٢امذ بؾغاثيل ٞض ٓعة جبضؤ مجها الخاعيسيت الضيييت ْالاصٖاءاث ألاؾاَحر مً مجم  مً 18 ع٢م باآليت الاؾُ
ٓيً ؾٟغ مً 15 ؤلاصخاح ٓم طل٪ في ) ههِا ْالتي الخ٩  جهغ مً الاعى َظٍ اُٖي ليؿل٪.٢اثال ميشا٢ا ابغام م٘ الغب ١َ٘ الي

ٓيً ؾٟغ في ْعص ؤيًا بيىما  .( الٟغاث جهغ ال٨بحر الجهغ الى مهغ ٓن  وؿل٪ بّن : لّ ٢ْا٫ (إلبغاَيم ؤر ) الغب ِْغ") الخ٩  ؾي٩

 
ً
م. باَل ٖليّ يؿدىضْن  الظر الاصٖاء ان ٖلى صليل َْظا (لِم ليؿذ ؤعى في ٚغيبا ٓهيت ٢اصة بضؤ ٣ٞض طل٪ نم ْبالٚغ  الهِي

ٓن  ٓص يجمٗ ْا ألاؾاَحر جل٪ ٖلى بىاءً  ألاعى َظٍ في الٗالم حه ٓن  ْؤزظ ٓن  الخاعيش يؼيٟ م   لِم ؤّن  ْيٖؼ
ً
  خ٣ا

ً
 ؤعى في جاعيسيا

ٓم التي الظعاج٘ ؤَّم  مً ٞلؿُحن في لِم الخاعيذي الخ٤ ٨ٞغة ْؤن ٞلؿُحن، ٓهيت الخغ٦ت ٖلحها ج٣  .الهِي

 

Abstract: 

Palestine is an Arab identity an history . It has become an Islamic identity an affliction of the 

Islamic conquest , so all Jewish claims an allegations about the historical right of Jews to 

Palestine fell and the legitimacy of their state via invasion , colonization and by means of terror 

and oppression practiced against Arab of Palestine and the constant historic right to the Arab 

remains to the Arab who lived before other nations and peoples. 

Israeli's political and religious leader have repeatedly said that the land of Palestine is Israel's 

historical land, the land of their fathers and ancestor and that this land is a land without people 

for a people without land which is not a people others. So they are the legitimate owners ant that 

the Palestinian Arabs are strangers. 

Accordingly, the state of Israel has a set of myths and religious allegations, the historical ones 

begin legend verse number 18 of chapter 15 of book of Genesis, which reads in that day the lord 

made a covenant with Arab ham saying give this land, from the river of Egypt to great river, the 
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Euphrates River, As also mentioned in the book of Genesis, the lord appeared and said to him 

"that thy seed shall be a stranger in a land that not theirs, and this is evidence of the prosecution 

which they rely on absurd" . Despite this, the Zionist leaders began gathering Jews of the world 

in this land according to those myths and began to falsify history and claim a historical right to 

the land of Palestine, and that the idea of historical right for them in Palestine is of the most 

important argument on which the Zionist movement is built on.   

 

 :ملضمت

ٓن  يظ٦غ :-  طل٪ ْبيان. م.١ 997-م.١ 3000 ؾىت مً اؾخمغث لٟلؿُحن ال٨ىٗاهيحن خ٨م ٞترة ؤّن  اإلااعز

ّ
ّ
ْاثل في ؤه ْاثل ٖكغ الشالض ال٣غن  ؤ  حٗٝغ ؾاميت ٚحر آعيت ٢باثل ألاعى َظٍ بلى صمذ١ اإلايالص ٢بل ٖكغ الشاوي ال٣غن  ْؤ

ٓم حٗٝغ التي ٢غيُل ظؼيغة مً ْطل٪ ،(ٞلؿخحن) ب٣باثل  بحن اإلاخٓؾِ البدغ بؿاخل ال٣باثل َظٍ هؼلذ (٦غيذ) بجؼيغة الي
ْازخلُذ ياٞا ْاط، مهاَغة مً ْاظخماٖيت ججاعيت نالث ٖبر ال٨ىٗاهيت بال٣باثل الٟلؿخيىيت ال٣باثل ْٚؼة، ا ْػ  ما نْؾٖغ

ٓا ْا بهم، امتيظ ٓا ٖاصاتهم، ْؤزظ ْا لٛتهم، ْجدضز ع ز٣اٞتهم، مً ْاؾخٟاص ن  الؼمً ْبمْغ ّٓ  الؿ٩ان مً مؼيج ألاعى َظٍ في ج٩

ٓاٞض الاؾم ٖليّ ْٚلب ظاهب، مً الؿاميت الٗغبيت ْاللٛت الٗغبي الضم ٖليّ ٚلب  آزغ، ظاهب مً (٦غيذ) ظؼيغة مً ال
 .الٟلؿُيييحن بالٗغب الؿ٩ان ْيٗٝغ بٟلؿُحن، حٗٝغ البالص ٞإنبدذ

ٓن  ْؤّما     ٓص ؤنل الٗبراهي ٓصيت ْاإلاهاصع الخاعيسيت اإلاهاصع ٞةّن : الحه ٓعاة ْزانت الحه  الؿالم ٖليّ ببغاَيم ؤن جظ٦غ الخ
ٓا ٢ض ْؤؾغجّ ذ التي ٦ىٗان، ؤعى بلى -الٗغا١ ببالص -ال٩لضاهيحن ؤْ بالصَم مً عخل  ٢ْض ٞلؿُحن، بإعى بٗض ٞيما ٖٞغ

ْمِم ػمً جدضيض في الخاعيسيت اإلاهاصع ازخلٟذ  اإلايالص، ٢بل ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مىخه٠: ؤعجخِا ْلّٗل  ٞلؿُحن، ؤعى ٢ض

ٓالي ؤر  .١ 1850 ؾىت خ

ْيت ٢باثل ألانل في الٗبراهيحن ؤن الخاعيسيت اإلاهاصع جظ٦غ      ْيت بض  ٧اهذ بل مٗحن، ْاخض بلض في الاؾخ٣غاع حٗٝغ لم صخغا
  ْماقيتها بةبلِا عآر بلى م٩ان مً جغخل

ً
م ؤْ ال٨ىٗاهيحن ٢بل مً ٖلحهم ْؤَل٤ ْاإلااء، ال٨ؤل ًٖ بدشا ٓن، اؾم ٚحَر  الٗبراهي

ٓعَم  ؤْ م.١ 2000 ؾىت ٞلؿُحن ؤعى بلى مجهم ظماٖت ظاءث ٢ْض البالص، في جغخالِم ل٨ثرة ؤْ الٟغاث، جهغ ؤْ ألاعصن جهغ لٗب

 لؿىحنا بمئاث ال٨ىٗاهيحن اؾخ٣غاع بٗض ؤر م،.١ 1850 ؾىت

ٓصيت الاؾٟاع ٦خب في ْعص ما زال٫ مً ْصخًِا الاصٖاءاث َظٍ جٟىيض ٖلى الًٓء ؾيؿلِ البدض َظا ْفي  ْبٌٗ الحه

 :الخاعيسيت ْاإلاغاظ٘ اإلاهاصع

  :البدض مىهج

ٓماث بجم٘ ْطل٪ ْالخدليلي، ٞالٓنٟي الخاعيذي، اإلاىهج الباخض اٖخمض ا مً اإلاٗل ْلت مهاصَع ٫ٓ  جدليلِا ْمدا  بلى للٓن

ٓة لىخاثجا . اإلاغظ

 -:البدض مهاصع

ٓٞغة الخاعيسيت اإلاهاصع ٖلى الباخض اٖخمض ٓعاة ٖلى ْاٖخمض يضيّ، بحن اإلاخ ا الخ  ٖىض ألانيل الخاعيذي اإلاهضع باٖخباَع

ٓص، ٓا٫ ْٖلى الحه ٓص ٖلماء ؤ٢ ٔ  حه ْعبيحن ْههاع . آلازاع في ْاإلاخسههحن اإلااعزحن مً ؤ
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ٌ  اإلابدث  فلؿُين اعى غغوبت ازباث:  و

ٓهيت الاصٖاءاث صخٌ  :الا٫ْ  اإلاُلب : الهِي

ا ْعص التي البكغيت ألاظىاؽ ؤ٢ضم بّن   ذ التي للبالص ٦ؿ٩ان الخاعيش في ط٦َغ  ٖىض اإلا٣ضؾت ْال٨خب ال٣ضيم الخاعيش في ٖٞغ

ٓص ٔ  الحه ٓن  َم ٦ىٗان ؤعى باؾم ْالىهاع  .باؾمِم البالص ؾميذ الظيً ال٨ىٗاهي

٫  َم الٗغب بّن    ّْ ٓا مً ؤ : طل٪ ْبيان. بٗض ٞيما بلحها ظاءث التي الٗبريت ال٣باثل مً طل٪ في ْؤؾب٤ ٞلؿُحن، ؤعى بلى ٢ضم
ٓز٣ت الخاعيسيت الضعاؾاث ؤّن  ْم ؤزبدذ ٢ض اإلا ٓاط ٢ض  بالص بلى مِاظغة الٗغب ظؼيغة مً ألاعى َظٍ بلى الٗغبيت ال٣باثل مً ؤٞ

ىذ اإلايالص، ٢بل الغاب٘ ألال٠ في الكام ٓم يٗٝغ ٞيما اإلاخٓؾِ، البدغ ؾاخل ال٣باثل َظٍ ْاؾخَٓ ٓعيا الي  ْلبىان بؿ

 .ْٞلؿُحن

 ْججاعة باؾخسغاط القخٛالِم الٟييي٣يحن اؾم اإلاخٓؾِ البدغ مً الكمالي الؿاخل في اؾخ٣غث التي ال٣باثل ٖلى ؤَل٤ ٢ْض 

ا الظيً ال٨ىٗاهيحن ٖلى ؤَل٤ ٢ْض الٟيى٨ـ، ٓم ال٣ضؽ مى٣ُت -٦ىٗان ؤعى ْؾِ بجىٓب اؾخ٣ْغ  اليبٓؾيحن، اؾم -الي
ٓا الظيً ْٖلى ٓا الظيً َم َْاالء الٗىا٢يحن، اؾم ٦ىٗان ؤعى ظىٓب ؤ٢صخى ؾ٨ى ذ التي ؤعب٘ مضيىت ؤ٢ام  باؾم ٖٞغ

 .(1)خبرْن

 ْطَب اإلايالص، ٢بل الشالض ألال٠ مىخه٠ في ٞلؿُحن بلى ٢ضمذ ٢ض ال٨ىٗاهيت ال٣باثل ؤّن  بلى الضعاؾاث جل٪ ْطَبذ      

ٓن  ا ؤّجهم بلى باخش ٓن  ْازخاع اإلايالص، ٢بل الشالض ألال٠ ؤ٫ْ  مىظ ٞحها اؾخ٣ْغ ن باخش   آزْغ
ً
ٓا خيض ،(2)طل٪ ٚحر جاعيسا  بلى طَب

ٓص ؤّن  م جدبٗذ التي اإلا٨دكٟاث بلى َاالء ْاؾدىض ،(3,4)اإلايالص ٢بل ؾىت آالٝ ؾبٗت ٢بل ٧ان ال٨ىٗاهيحن ْظ  اإلاضن في آزاَع
ٓاع مداَت اإلاضيىت ٧اهذ خيض الٗالم، مضن ؤ٢ضم مً بل ؤ٢ضمِا، مً ؤعيدا حٗخبر ْالتي ال٣ضيمت،  مىظ ٢اَغة حجغيت بإؾ

 (5).اإلايالص ٢بل ؾىت آالٝ ؾبٗت

 ٫ٓ ٓع  ال٩اجب ي٣ ٓص يضٖحها التي الباَلت اإلاؼاٖم مً بّن : ٧اعهيي٫.٠ الض٦خ ن الحه   لِم بإّن  اإلاٗانْغ
ً
  خ٣ا

ً
 ْيل ٞلؿُحن، في جاعيسيا

ٓص ؤّن : طل٪ ٖلى ٓا الحه  للٗغب، ٞلؿُحن خ٤ مً الخاعيسيت ْألاؾب٣يت ٞلؿُحن، ؾ٨ىذ زغةمخىا ٢باثل يمً ٢بيلت ٧اه
ٓن  ن ٞالٟلؿُييي ٓن  الخ٤، ؤصخاب َم اإلاٗانْغ  ٢بيلت ألانل في ْبؾغاثيل الخاعيش، ٖبر ٞلؿُحن ؾ٩ان َم ْال٨ىٗاهي

ْ  ٢امذ نٛحرة،   بالٛؼ
ً
 (6).ٞلؿُحن طل٪ بٗض ؾميذ ْالتي الٗاليت، الش٣اٞت طاث ٦ىٗان ؤعى في َمٗا

                                                           
11

 ،42-41ـ، ص1988 8، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ط -الييكدية –مقارنة األدياف  ,اؽّل,ٍّجٟ -

2
يريؿ ديكرانت. كؿ-  محمد بدراف، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، الطبعة الثالثة : ، ترجمة -حياة اليكناف -(8)قصة الحضارة : كا 

 324المجمد األكؿ ص ـ، الجزء الثاني مف1973

 ـ، الجزء األكؿ، الفصؿ السادس 1958جكرج حداد كعبد الكريـ رافؽ، بيركت .تاريخ سكريا كلبناف كفمسطيف، ترجمة د: فيميب حتى.د -3
4

  .22-21فمسطيف القضية الشعب الحضارة ، دار االستقالؿ لمدراسات كالنشر، ص: بياف نكييض الحكت - 
 17ـ، ص1985 3الصييكنية في العيد القديـ، دار اقرأ، بيركت، ط كثيقة: انظر جكرجي كنعاف-2
 -محمد عمي حكات، دار األفاؽ العربية. ترجمة كتقديـ  د -رؤية إعالمية -الييكدية كالصييكنية في نظر شعكب العالـ: انظر كتابو -6

 . 10ـ، ص 2001 –ق 1421الطبعة األكلى  -القاىرة
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ٓن  مً الخاعيسيت الضعاؾاث بليّ َبذط ْما      ال٣باثل ؤؾب٤ الٗغب ٧
ً
ٖٓت ؤ٦ّضٍ ٞلؿُحن في اؾخ٣غاعا  الخاعيش ٖلماء مً مجم

ٓا خيض ْاإلاؿلمحن الٗغب ٚحر مً ٓيت ٖغبيت ٞلؿُحن ؤعى ؤّن  ؤزبخ :- الٗلماء َاالء ْمً. ْالخاعيش الِ

 ٫ٓ ٓع  ي٣ ٓا٢٘: " ٧اعهيي٫.٠ الض٦خ ٓظض ال ْال ٓص بحن نلت ؤّر  ج ٓص اإلاٗانغيً الحه  هٓغ ْظِت ْمً الضيً، نلت ٚحر ال٣ضامى ْالحه
ٓم ٓص ؤلاوؿاهيت الٗل ٓا ٢ض ٞالحه ، الكٗٓب بٗكغاث ازخلُ ٓن  ال بظل٪ َْم ألازٔغ   يمل٩

ً
  ؤْ زابخت، ؤعيا

ً
  ؤْ ْاخضة، لٛت

ً
 ز٣اٞت

  ؤْ مخجاوؿت،
ً
  خياة

ً
ٓص يٗخبر ال ْلِظا ْاخضة، ا٢خهاصيت ن الحه ، اإلاٗانْغ

ً
ٓن  ال َمٞةّن  ْبالخالي قٗبا ل

ّ
ٓميت يك٩ ٢ ."(1)  

 * ٫ٓ ْلحرر  سخي صر ي٣  جل٪ ؤوؿا٫ َم الخاليحن الٟلؿُيييحن الٟالخحن مٗٓم بّن :" (Arabia Before Muhammad)٦خابّ في ؤ
ٓام  (2)".ؤلاؾغاثيليحن ؾب٣ذ التي ألا٢

ٓصر ال٩اجب*   زم الٗغبيت ال٣باثل بٗضَا جالذث زم ٞلؿُحن بلى ظاء مً ؤ٫ْ  َم ال٨ىٗاهيحن بن: "٢ا٫ خيض لييخا٫، ؤلٟغيض الحه

 (3) .الٗبريت ال٣باثل

 * ٫ٓ ٓعػ ميلغ ي٣ ٓعاجيت الضعاؾاث ؤؾخاط ب الياث في بيل بجامٗت الخ  بٟلؿُحن الٗغبيت ألامت نلت بن: "ألامغي٨يت اإلاخدضة ال

ٔ  َْٓ ْمباقغة، خ٣ي٣يت نلت ْز٤ ؤ٢ٓ  ْظّ ٖلى ؾُحنٞل ٖغب ْؤما. ٦ىٗان بإعى بؾغاثيل ؤبىاء جغبِ التي الهلت مً ْؤ
جهم هي البالص ؤن هجض ٞةهىا الخهٓم ٓا ٣ِٞ ْؤؾالِٞم ؤجهم بمٗجى الخاعيذي، َْ ٓا٫ ٖاق ن ؤظيا٫ َ  ْنلتهم ٧املت، ٢ْْغ

 (4)".بٟلؿُحن ْمؿخمغة خيت

 * ٫ٓ ٓظؼ) ٦خابّ في  ْلؼ. ط.َـ اإلااعر ي٣ ْلت ب٢امت حٗاص ؤن الصخيذ مً ٧ان بطا: (الخاعيش م ٓصيت ص  ؤلٟي َيلت ٢اثمت ج٨ً لم حه
ٓص ال ٞلماطا ؾىت ٓعاء بلى وٗ   ال

ً
ْلت ب٢امت ْوٗيض الؿىحن، مً آزغ ؤلٟا ٓص ب٨ٗـ ال٨ىٗاهيحن بن ال٨ىٗاهيت؟ الض ٓا ما الحه  ػال

٫ٓ  (5)".َىا٥  ٞخضْؾّ مؼصخم، َغي٤ ْؾِ ؤلا٢امت ٖلى يهغٌر  عظل خياة حكبّ ٞلؿُحن في الٗبراهيحن خياة ٧اهذ ْل٣ض:ْي٣
ٔ  ممل٨تهم ج٨ً لم آلازغ بلى ألا٫ْ  ْمً باؾخمغاع، ْالكاخىاث الخاٞالث ٓعيا مهغ جاعيش في َاعت  خاصر ؾٓ ٓع  ْؾ  ْآق

 (6)".جاعيسِم مً ْؤٖٓم ؤ٦بر َٓ الظر الخاعيش طل٪ ْٞييي٣يت،

 * ٫ٓ ٓجي الٗالم ي٣ ٓل  الىا٣َحن بّن  : "(ْالضيً السخغ في صعاؾت )الظَبي الٛهً ٦خابّ في ٞغيؼع  ظيمـ ؾحر البريُاوي ألاهثرْب
ىذ التي ال٣باثل عر  طعا َم ٞلؿُحن ٞالحي مً بالٗغبيت ْ  ٢بل ٞلؿُحن اؾخَٓ ٓا لم ْ ؤلاؾغاثيلي، الٛؼ  ال ألاعى ًٖ يى٩ٟ

ٓا  (7)".مجها ا٢خلٗ

                                                           
 .11المصدر السابؽ ص  -1

-Kegan Paul -New yorK-1927- p5   -
2
Arabia Before  Muhammad 

 .443ـ، ص1965 1إسرائيؿ ذلؾ الدكالر الزائؼ، تعريب الديراكي أبك حجمة، دار المالييف، بيركت، ط: انظر كتابو -3
ية الفمسطينية ، بطالف األسس التي أقيـ عمييا كجكد إسرائيؿ في األرض العربية كسالمة المكقؼ العربي مف القض: حسيف جميؿ -4

 .76ص -األردف-منشكرات كزارة الثقافة كاإلعالـ 
 .16ـ، ص1988مكانة القدس في تاريخ العرب كالمسمميف، شركة المطابع النمكذجية، عماف، : كامؿ جميؿ العسمي -5

-
 .7ـ، ص2001الطبعة األكلى  -القاىرة -في الفكر الديني اإلسرائيمي ، مركز اإلعالـ العربي" القدس" أكرشميـ : محمد خالء إدريس 6
مصدر  -، مكانة القدس في تاريخ العرب كالمسمميف 5-1/2ـ، 1972 -بيركت -القسـ األكؿ -بالدنا فمسطيف، : مصطفى مراد الدباغ _7

 .16السابؽ ص
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ظت (ًٞ) ٢الذ م1873 ٖام في*  ٫ٓ  الخ٣اليض ال الٗاصاث ال : "ال٣ضؽ في البريُاوي ال٣ىهل ْػ ٫ٓ  ْبحن بييىا جد  بّن  ال٣

ٔ  ْاإلاضن ألاما٦ً ْؤؾماء ْالخ٣اليض الٗاصاث بّن ...ال٣ضماء ال٨ىٗاهيحن ؤوؿا٫ َم الخاليحن الٟالخحن  (1)".طل٪ جشبذ ْال٣غ

 اإلاى٣ُت َظٍ ْؾميذ اإلاخٓؾِ، البدغ هدٓ مخجِت ألاعصن لجهغ الٛغبيت الًٟت ٖلى ٞلؿُحن في ال٨ىٗاهيحن اؾخ٣غاع ٧ْان     

ٓعاة ْنغخذ ٦ىٗان، ؤعى: باؾمِم ا، مً مٓي٘ ٚحر في اإلاغاث مئاث الاؾم بهظا الخ  بٗض بّ نغخذ بّجها ختى ؤؾٟاَع

ٖٓض ًٖ الخضيض ذ. آلبائهم ؤُٖيذ التي ألاعاضخي ظمي٘ بؾغاثيل بةُٖاء ؤلالهي ال ٓعاة ْاٖتٞر   الخ
ً
 َظٍ ؾ٩ان ؤّن  نغاخت

ٓن : َم ألاعى   ال٨ىٗاهي
ً
 .2الٟلؿُيييحن ؤعى ْؤخياها

ٓن  ْيظ٦غ    :- طل٪ ْبيان. م.١ 997-م.١ 3000 ؾىت نم اؾخمغث لٟلؿُحن ال٨ىٗاهيحن خ٨م ٞترة ؤّن  اإلااعز

ّ
ّ
ْاثل في     ؤه ْاثل ٖكغ الشالض ال٣غن  ؤ  حٗٝغ ؾاميت ٚحر آعيت ٢باثل ألاعى َظٍ بلى ٢ضمذ اإلايالص ٢بل ٖكغ الشاوي ال٣غن  ْؤ

ٓم حٗٝغ التي ٢غيُل ظؼيغة مً ْطل٪ ،(ٞلؿخحن) ب٣باثل  بحن ٍاإلاخٓؽ البدغ بؿاخل ال٣باثل َظٍ هؼلذ (٦غيذ) بجؼيغة الي
ْاط، مهاَغة مً ْاظخماٖيت ججاعيت نالث ٖبر ال٨ىٗاهيت بال٣باثل الٟلؿخيىيت ال٣باثل ْازخلُذ (3)ْٚؼة، ياٞا ان ْػ  ْؾٖغ
ٓا ما ْا بهم، امتيظ ٓا ٖاصاتهم، ْؤزظ ْا لٛتهم، ْجدضز ع ز٣اٞتهم، مً ْاؾخٟاص ن  الؼمً ْبمْغ ّٓ  مً مؼيج ألاعى َظٍ في ج٩

ٓاٞض الاؾم ٖليّ ْٚلب ظاهب، مً الؿاميت الٗغبيت لٛتْا٫ الٗغبي الضم ٖليّ ٚلب الؿ٩ان  ظاهب مً (٦غيذ) ظؼيغة مً ال
 (4).الٟلؿُيييحن بالٗغب الؿ٩ان ْيٗٝغ بٟلؿُحن، حٗٝغ البالص ٞإنبدذ آزغ،

ٓن  انل  :الشاوي اإلاُلب   : الٗبراهي

ٓن  ْؤّما ٓص ؤنل الٗبراهي ٓصيت ْاإلاهاصع الخاعيسيت اإلاهاصع ٞةّن : الحه ٓعاةا ْزانت الحه  ْؤؾغجّ الؿالم ٖليّ ببغاَيم ؤن جظ٦غ لخ
ٓا ٢ض ذ التي ٦ىٗان، ؤعى بلى -الٗغا١ ببالص -ال٩لضاهيحن ؤْ بالصَم مً عخل  ازخلٟذ ٢ْض ٞلؿُحن، بإعى بٗض ٞيما ٖٞغ

ْمِم ػم جدضيض في الخاعيسيت اإلاهاصع ٓالي ؤر اإلايالص، ٢بل ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مىخه٠: ؤعجخِا ْلّٗل  ٞلؿُحن، ؤعى ٢ض  خ
 . (5) م.١ 1850 ؾىت

ْيت ٢باثل ألانل في الٗبراهيحن ؤن الخاعيسيت اإلاهاصع جظ٦غ      ْيت بض  ٧اهذ بل مٗحن، ْاخض بلض في الاؾخ٣غاع حٗٝغ لم صخغا
  ْماقيتها بةبلِا آزغ بلى م٩ان مً جغخل

ً
م ؤْ ال٨ىٗاهيحن ٢بل مً ٖلحهم ْؤَل٤ ْاإلااء، ال٨ؤل ًٖ بدشا ٓن، اؾم ٚحَر  الٗبراهي

                                                           
 .17المصدر السابؽ ص -1
 (2004 ) ، ،والعلوم والثقافة للتربٌة العربٌة المنظمة .الهوٌة طمس و تحدٌات،سلمان نائلو جاد إسحق، 2

سعاد ماىر، المجمس األعمى لمشؤكف . زكي إسكندري كمحمد عبد القادر، مراجعة د. آثار فمسطيف، ترجمة د: أكلبرايت. ؼ. كليـ - 13
 ، 176-115ـ، ص1971-ق1391 -القاىرة -اإلسالمية

 .225ـ، ص1981 5مفصؿ العرب كالييكد في التاريخ، دار الحرية لمطباعة، بغداد، ط: أحمد سكسة -4
يريؿ ديكرانت. كؿ -5 محمد بدراف، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، الطبعة الثالثة : ، ترجمة -حياة اليكناف -(8)قصة الحضارة : كا 

 .48-46ص  -مصدر سابؽ -، مقارنة األدياف 324ـ، الجزء الثاني مف المجمد األكؿ ص1973
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ٓعَم  ؤْ م.١ 2000 ؾىت ٞلؿُحن ؤعى بلى مجهم ظماٖت ظاءث ٢ْض )1)البالص في جغخالِم ل٨ثرة ؤْ الٟغاث، جهغ ؤْ ألاعصن جهغ لٗب

  (2) .الؿىحن بمئاث ال٨ىٗاهيحن اؾخ٣غاع بٗض ؤر م،.١ 1850 ؾىت

ٓعاة بّن   ٓسخى ْي٣ٗٓب ْبسخا١ إلبغاَيم حٗخبر ٞلؿُحن ؤعى ؤّن  -مٓي٘ ٚحر في -جدضزىا الخ  ٚغبت، ؤعى الؿالم ٖلحهم ْم

م   اإلا٣ضؽ ال٨خاب ْاٖخبَر
ً
ٓعاجيت الىهٓم بٌٗ ْبلي٪ ألانليحن البالص ؤصخاب ْالٟلؿُيييحن ال٨ىٗاهيحن ْؾِ ؤٚغابا  :-الخ

ٓن  وؿل٪ بّن : لّ ٢ْا٫ (إلبغاَيم ؤر ) الغب ِْغ* "   ؾي٩
ً
 (3)".لِم ليؿذ ؤعى في ٚغيبا

ا* " 
ّ
  اٖلم إلبغام الغّب  ٣ٞا٫ ببغام ٖلى ٖمي٤ ؾباث ٢ْ٘ اإلاٛيب بلى الكمـ ناعث إلا

ً
ٓن  وؿل٪ بّن  ي٣يىا ٓه  ؤعى في هؼالء ؾي٩

 (]4)".ال٨بحر الجهغ بلى مهغ جهغ مً لِم ليؿذ

 (5) ...".٦ىٗان ؤعى ٧ل ٚغبخ٪ ؤعى بٗض٥ مً ْليؿل٪ ل٪ ؤُٖي* "

  الٟلؿُيييحن ؤعى في ببغاَيم ْحّٛغب* "
ً
 (6)".٦شحرة ؤياما

ا لٗبضٍ ببغاَيم ٢ا٫* " 
ّ
ظت جإزظ ال: "ؾىّ بغ٥ْ قار إلا  ؤعضخي، بلى بل ؤعيِم، في ؾا٦ً ؤها الظيً ٦ىٗان بىاث مً البجي ْػ

 (7)".جظَب ٖكحرحي ْبلى

ِغ* "   لّ ٢ْا٫ (8)".ألاعى َظٍ في حّٛغب: ظغاع الٟلؿُيييحن مل٪ ٖىض ٧ان ٖىضما لّ ٢ْا٫ إلسخا١، الغّب  ْْ
ً
 ْيُٗي٪: "ؤيًا

 (9)".ٚغبخ٪ ؤعى لترر ببغاَيم بغ٦ت

ا* "
ّ
 (10)".٦ىٗان ؤعى في ؤبيّ ٚغبت ؤعى في ؾ٨ً: "ؤعام ٞضان مً (بؾغاثيل ) ي٣ٗٓب ٖاص إلا

ا* 
ّ
ٓسخى زغط إلا ٓا التي ٚغبتهم ؤعى ٦ىٗان ؤعى ؤُٖحهم: "لّ ٢ْا٫ الغّب، لّ ِْغ مهغ ؤعى مً م  (11)".ٞحها حّٛغب

ٓعاة بّ نّغخذ ْما     ٓن  مً الخ ٓص ٧ ضجّ ٞلؿُحن ؤعى في ٚغباء الحه
ّ
 ي٣ٓ ألازغيت، ْاإلا٨دكٟاث الصخيدت اث٤الٓر ْؤزبدخّ ؤ٦

ٓص بّن : الخبراء ٓماث مً ٖىضَم ٧ان ْما ٞلؿُحن، ؤعى ًٖ ٚغباء الحه  مً م٣خبـ َٓ بهما اللٛت ٞحها بما الش٣اٞيت اإلا٣
                                                           

إسرائيؿ . ، د2:24سفر يشكع : انظر: اهلل إبراىيـ كجماعتو الذيف قدمكا إلى فمسطيفلمعرفة أسباب إطالؽ لقب العبرانييف عمى نبي -1
 ، 78ـ، ص1980الطبعة األكلى  -بيركت -تاريخ المغات السامية، دار القمـ: كالفنستكف

  :-لمعرفة تاريخ الكنعانييف كالفمسطينييف كالعبرانييف انظر المصادر التالية-2
 ،  -مصدر سابؽ -، بياف نكييض الحكت -مصدر سابؽ -أحمد شمبي. د،  -مصدر سابؽ –أحمد سكسة  
         3:15سفر التككيف -3
 .       12-15:21سفر التككيف -4
             8:17سفر التككيف -5
            12: 34سفر التككيف  -6
         1:24التككيف  -سفر-7
         1:26لتككيف -سفر-8
 1:28سفر التككيف -9

 1:27سفر التككيف -10
 4:6سفر الخركج  -11
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ٓزاث٤ ؤزبدذ ٦ما ٖغبي، ؤنل مً َْما ْآلاعاميت، ال٨ىٗاهيت ٧الخًاعة ؾب٣تهم التي الخًاعاث ْص ممل٨ت ؤّن  الخاعيسيت ال  صا
ما اإلايالص ٢بل الٗاقغ ال٣غن  في ٢امذ التي الؿالم ٖلحهما ْؾليمان

ّ
ٓصيت ٢بل وكإ ٖغبي ٦ىٗاوي جغار ٖلى ٢امذ به  بٗضة الحه

ن   (1).٢ْغ

 ٫ٓ ٓن  صزل ٖىضما:بغيؿخض َجرر  ظيمـ ْي٣ ْا ٞلؿُحن ؤعى الٗبراهي  الؼازغة، اإلاضن في ج٣يم ٦ىٗاهيت ٢باثل ٞحها ْظض
ن ي٣خبـ ٦ما ال٨ىٗاهيت خًاعةا٫ مً الٗبراهيحن َاالء ْا٢خبـ  ْألازال١ ْالخ٣اليض، الٗاصاث ؤمغي٩ا بلى الجضص اإلاِاظْغ

 (2).ألامغي٩ان مً ْاإلاالبـ

٤
ّ
ٓص ٖلى عاهياف اإلااعر ْيٗل ٓظ ٓصر ال ٫ٓ  ٞلؿُحن في الُاعت  الحه  في ْجايضَم اإلااعزحن مً ٦شحر ٧لمت اظخمٗذ ل٣ض :"ٞي٣
ٓص ؤّن  ٖلى ْآلازاع، الخٟغياث طل٪  ْمىظ اإلاخٓؾِ، البدغ خٓى ظِاث ظمي٘ في للميالص ألا٫ْ  ال٣غن  مىظ مىدكغيً ْا٧ان الحه

ٓص حجج جضخٌ الخ٣ي٣ت ْجل٪. بٟلؿُحن نلت لِم جب٤ لم البٗيض الؼمً طل٪ ٓص ٖضم بلى ْحكحر الحه ٓهيت ٖال٢ت ْظ  ٢اه
مِا ؤن يم٨ً ٓص يٖؼ ٓص ألّن  ٞلؿُحن، بلى باليؿبت الحه ٓا الحه ،زا٫ ج٨ً ْلم ٞلؿُحن بلى ؤج

ً
ٓا ْخيىما الٗغب، يؿ٨جها بل يت  زغظ

ٓص اؾخمغ مجها ٓظ  (3)".الؿىحن آالٝ اه٣ُإ صْن  مً ٞحها الٗغبي ال

م ٨ٞي٠ -جاعيسيت خ٣ي٣ت َْٓ -٦ظل٪ ألامغ ٧ان ْبطا ٓن  بً صاٞيض الؿاب٤ بؾغاثيل ْػعاء عثيـ يٖؼ ٓعي  ٞلؿُحن ؤعى ؤّن  ظ

ً الخاعيش مً خ٣بت ؤر في ج٨ً لم ْخض الَٓ ٓصر الكٗب ٚحر آزغ قٗب ألر ألا  بؾغاثيل ْػعاء عثيؿت جٟترر  ٦ْي٠ ،(4)الحه

ٓلضا الؿاب٣ت ٫ٓ  خحن ماثحر ظ ٓظض ال:" ج٣ ىا…ٞلؿُيجي قٗب ي
ّ
 بلضٍ ٖلى ْالاؾديالء صياٍع مً إلزغاظّ ظئىا الظيً هدً ٦ْإه

ٓن  -ِٞم ، ٓص ال-الٟلؿُييي ٫ٓ  خحن بيًٛ مىاخيم يٟترر  ٦ْي٠ (5)". لِم ْظ  خ٤ ْلىا ى،ألاع بهظٍ ْٖضها ل٣ض: " ي٣

ٔ  ال٨ظب َظا يهّض١ ٦ي٠ ْالؿاا٫(6)؟"ٞحها ْبا في الٗام الغؤر اإلاٟتر ْع ٓعاة ههٓم َاالء ي٣غؤ ؤلم ؟ ْؤمغي٩ا ؤ  جهغح التي الخ
ٕٓ ؾٟغ ي٣غئئا ؤلم الٟلؿُيييحن ؤعى…٦ىٗان ؤعى بإّجها م الظر اإلا٣ضؽ يك ٓص ؤّن  يٖؼ ا الحه   ْزالزحن بخضٔ ٦ؿْغ

ً
 في مل٩ا

ٓا(7)ٞلؿُحن جال٫ ٌٖب ٖلى الاؾديالء ٖمليت ٓا اإلال٥ٓ َاالء ؤليؿ ٓن  ٧اه  ألاعى؟ َظٍ ٖلى يٗيك

  بّن   
ً
ٓبا ٔ  قٗ ٓص ٚحر ؤزغ ٓظض ؤن ٢بل اإلا٣ضؾت ألاعى ؾ٨ىذ الحه ٓصر، الكٗب ي ٫ٓ  الخاعيش ٞد٣اث٤ الحه ٓعيحن بّن : ج٣  الٗم

ٓا ٓن  ٧اه ٓا٢ٗت ألاعاضخي يكٛل ا ٢ْض اإلايالص، ٢بل الشالض ألال٠ بضايت مىظ ٖامغ بً مغط ظىٓب ال  التي الكٗٓب في اههِْغ
ٓا الٟلؿُيييحن ْؤّن  ؾب٣تهم، ٓن  ْياٞا، ْخيٟا ٩ٖا في الكغقي، الجىٓب ؾ٨ى ٓعّي ٓن  هابلـ، في ْالخ  الجىٓب في ْاليبٓؾي
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ٓن  (ال٣ضؽ) يبٓؽ مضيىت ْمجها الضازل، ٓي ٓن  الكما٫، في ْألام ٫ٓ  ْاإلاضياهي  ال٨خاب نّغح ٢ْض ألاعصن، يٟاٝ خ

ٓص ٖجها ْيخٗامى يخٛاٞل التي الخ٣اث٤ بهظٍ(1)اإلا٣ضؽ   الحه
ً
  ٖمضا

ً
 (2).ْخ٣ضا

ٓصر آلازاع ٖالم ٢ضمِا التي الضعاؾت ٓٙ ػاثي٠" الحه  جل بجامٗت ال٣ضيم ألاْؾِ الكغ١  خًاعة آزاع ٢ؿم في ألاؾخاط" َحرحؿ

ٓان صعاؾخّ ٧ْاهذ. ؤبيب ٓعاجيت الاصٖاءاث جضخٌ ألازغيت الخ٣اث٤: "بٗى ٫ٓ  الخ  صخيٟت وكغتها ٢ْض" بؾغاثيل قٗب جاعيش خ

ٓم ؤلاؾغاثيليت" َأعحـ" ٓبغ 29 ي ٓبت مضٔ بلى الضعاؾت ناخب ؤقاع ٢ْض. م1999 ؤ٦خ ٓاظّ التي الهٗ  ج٣بل في ؤلاؾغاثيليحن ؾخ
ذ التي الخ٣اث٤

ّ
ٓعاة جىا٢ٌ جشبذ التي ألازغيت، اإلا٨دكٟاث ٖلحها صل ا ؤْ خ٩اياتها في الخ  باجذ التي الخ٣اث٤ م٘ ؤؾاَحَر

ٞت ٓص، اعآلار لٗلماء مْٗغ ٓن  الظيً الحه ّ. الؼمً مً ٣ٖضيً مىظ ٞلؿُحن صازل الخٟغياث في يٗمل
ّ
ٓصر للكٗب ٧ابً ْؤه  الحه

ٓعاجيت للمضعؾت ٦ْخلميظ ٓة ًٖ الىاظم ؤلاخباٍ يضع٥ الخ ٢ٓٗاث بحن الٟج ىت الخ  ْبحن جاعيذي ٦مهضع ال٣ضيم الِٗض ًٖ للبَر

ٓصيت اإلاؼاٖم ٦ظب الضعاؾت َظٍ ؤ٦ّضث ٢ْض. ألاعى ٖلى جخ٨ك٠ التي الخ٣اث٤ ٓعاجيت الحه   جدا٫ْ  التي الخ
ً
 زال٫ مً ٖبشا

خماص ٓعاة ٖلى الٖا  ٖبر ألاعى بهظٍ بؾغاثيل قٗب ْاعجباٍ ألاظضاص، ؤعى هي ٞلؿُحن ؤّن  بزباث -ْظٛغافي جاعيذي ٦مهضع -الخ
ْهخّ ما ؤن الباخض بحن ٦ما الخاعيش، مغاخل ٓعاة ص ٓص ٖال٢ت جبجي ههٓم مً الخ   رٌ ما بٟلؿُحن الحه

ّ
 ْؤؾاَحر زغاٞاث بال

  جدىا٢ٌ
ً
  جىا٢ًا

ً
ٓن  آلازاع ٖلماء ا٦دكِٟا التي الخ٣اث٤ م٘ ٖلميا ٓن  الظيً ؤلاؾغاثيلي  مً ٣ٖضيً مىظ اإلاجا٫ َظا في يٗمل

ت بلى اإلادخلت ٞلؿُحن ؤعى مً مخٗضصة مىا٤َ في ألازغيت اإلا٨دكٟاث ؤّصث بط. الؼمان ٖؼ ْلت الخاعيسيت ألاؾـ ٖػ  بؾغاثيل، لض
ت ٓعاة في ْعصث التي خضارألا ْػٖٖؼ  التي اإلا٨دكٟت ال٨شحرة الخٟغياث ْؤّن . ٞلؿُحن بإعى ْٖال٢تهم بؾغاثيل بجي ًٖ الخ
يّ ٦ما ٞلؿُحن ؤعى ٖلى بؾغاثيل لبجي الخاعيذي الدؿلؿل ؤبُلذ بؾغاثيل في آلازاع ٖلماء ؤظغاَا ٓعاة، جْغ  طل٪ ْمً الخ

 ْؤّما. ٦ىٗان ؤعى بلى الؿالم ٖليّ ببغاَيم هجغة جاعيش َْٓ يالص،الم ٢بل ٖكغ الخاصر ال٣غن  ختى بؾغاثيل ؤظضاص جاعيش
ْص ممل٨ت ٓعاة ْنٟتها ٦ما ٖٓمى ج٨ً لم الؿالم ٖلحهما ؾليمان ْابىّ صا  اإلامل٨ت ْؤن نٛحرة، ٢بليت ممل٨ت ٧اهذ بل الخ

ٓخضة ٔ  اإلا ٓعاة ْنٟتها ٦ما ال٨بر   ج٨ً لم الخ
ً
  ببضاٖا

ً
  جاعيسيا

ً
ٓعاة ل٩اجب ظٛغاٞيا ان ْبّن .الخ ىا طل٪ ٖلى الخاؾم البَر

ّ
 ال ؤه

ٓص م٘. اإلامل٨ت َظٍ اؾم ختى وٗٝغ ٓة ْظ   ْاؾٗت َ
ً
ٓا٢٘ بحن ظضا ْاياث ألازغر  ال ٓعاة ْع  بظل٪ الٗلماء يؿخُي٘ ْلً الخ

  الٟلؿُيييت، باألعى ؤلاؾغاثيلي الكٗب ؤنل بلها١
ً
ٓعاة ؤن الباخض ؤ٦ّض  ْؤزحرا  اإلا٨دكٟاث ؤزبدخّ ما ٖمض ًٖ ؤٟٚلذ الخ

ٓص ٖضم مً ةألازغر   زايٗت ٧اهذ ٞلؿُحن مً ْاؾٗت ؤعظاء ؤّن  بط ٞلؿُحن، بإعى بؾغاثيل لكٗب اؾخ٣غاع ٖال٢ت ْظ
ْازغ ختى اإلاهغيحن لخ٨م  جهغ يٟتي ٖلى ْياٞا ْبيؿان، ٚؼة، في بصاعيت مغا٦ؼ زال٫ مً اإلايالص ٢بل ٖكغ الشاوي ال٣غن  ؤ

ٓعاة، نٟداث ًٖ الخ٣اث٤ َظٍ ٚابذ ٢ْض ألاعصن،   :-الخالي الؿاا٫ يُغح هٟؿّ الباخض ٫ظ٘ مما الخ
ً
 ي٣هض -هدً مً بطا

تراٝ يخًمً ؤلاؾغاثيليحن ؤنل ًٖ ْالؿاا٫ ؟؟ -ؤلاؾغاثيليحن ٓلت بإن الًمجي الٖا  التي اإلايٗاص ؤعى ؤْ ألاظضاص ؤعى م٣
ظذ ٓهيت لِا ْع  (4)]3).الخضيض مالٗل ْخ٣اث٤ الخاعيش مً لِا ؤؾاؽ ال ْؤياليل ؤ٧اطيب بال هي ما الٗالم ؤ٢ُاع في الهِي

 

                                                           
 .   5:13، سفر القضاة 17:3كج سفر الخر: انظر مثالًال  -1
 .118ص -مصدر سابؽ -انظر كثيقة الصييكنية  -2
، 43-42ـ، ص1999، ديسمبر 28الحقائؽ األثرية تدحض االدعاءات التكراتية ،مجمة الرأي، السنة الرابعة، العدد : محمد النميالت 3

شرة، السنة الرابعة عشر، العدداف الحادي عشر كالثاني عشر، الحدث التكراتي كالشرؽ األدنى القديـ ، مجمة الف: كانظر فراس السّكاح
 .27-24ـ، ص1999ديسمبر 

4
 .ـ1999أكتكبر  29اإلسرائيمية يـك " ىآرتس"صحيفة  
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  ؾالمي الػهض في اليهىص :الثاوي اإلابدث

ٓص ٖضص ان اإلاهاصع جظ٦غ ن ٧ان زانت ال٣ضؽ في الحه ٓن  ازىحن الى الامٓر  الِٗض في ٖضصًَ اعجٟ٘ ٢ْض شخها ٖكْغ  ْاعبٗ

٫ٓ  ٞغصا م جد ٓا (1)الاؾالم الى ا٦ثَر ٓن  ٧اه  الا٢صخى اإلاسجض زضمت في يٗمل

ْلى الٗاميت الخغب ختى ْالى٣هان لؼياصةا بً يخظبظب ٖضصَم ب٣ي ٢ْض   الا

 ال٣غن  مُل٘ في ٖضصَم ٢ضع خيض ٦بحر بك٩ل الٗشماوي الخ٨م ْل في ٞلؿُحن ؾ٩ان ٖضص اهسٌٟ الخضيض الٗهغ في 

ٓص ْ وؿمّ 200000 ب ٖكغ الخاؾ٘ ٓٞياث اعجٟإ بلى طل٪ في الؿبب يٗ  ْ ، الجيل في الكباب مً ٦بحر ٖضص ْججىيض ال
٫ٓ  ْ الٗشماوي الخ٨م ٞتٍر بجهاء بٗض الالجيييت ؤمغي٩ا بلى اإلاؿيديحن زانت الكبان مً ال٨شحر هجٍغ  ؤلاهجلحير  الاخخال٫ صز

ٔ  لؿ٩ان الخ٣ضيغاث بٌٗ بظغاء جم   مجهم وؿمت 642850 ب 1917 ٖام الٟلؿُيييحن الؿ٩ان ٖضص ٢ضع خيض ْالبلضاث ال٣غ

ٓصر 65300 ْ مؿيخي 62550ْ مؿلم 515000  وؿمت 752048 الٗضص ٧ْان ٞلؿُحن في حٗضاص ؤ٫ْ  بظغاء جم 1922 ٖام في.  2حه

ٓصر 174606 مؿيخي 88907,  مؿلم 693147 مجهم وؿمت 966761 ٞلؿُحن ؾ٩ان ٖضص بلٜ 1931 ٖام ْفي ٔ  10101 حه .  ؤزغ
ٓصر 528702 مؿلم 994724 مجهم وؿمت 1673071 اإلاسر َظا في الؿ٩ان ٖضص ٢ضع 1945.1946 ٖامي ْبحن  يخيمـ 135549 حه

ٓمت هٟظث 1961 ٖام في. آزغيً 14098  805450 الؿ٩ان ٖضص بلٜ خيض الٛغبيت الًٟت في للؿ٩ان ٖام حٗضاص ألاعصهيت الخ٩
 للًٟت 1967 ٖام ؾبخمبر في للؿ٩ان خهغ بةظغاء بؾغاثيل ٢امذ مباقغة ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ بٗض 1967 ٖام ْفي مؿلم

 هٟظث 1995 ٖام ْفي وؿمت 356261 ٚؼة ٢ُْإ وؿمت 598630 الٛغبيت الًٟت ؾ٩ان ٖضص بلٜ خيض ٚؼة ٢ُْإ الٛغبيت
ٓٚغاٞيا مسخا الٟلؿُيييت اإلاغ٦ؼيت ؤلاخهاء صاثغة ٓصة الغ٧اثؼ ؤخض يٗخبر الظر ْال٣ُإ للًٟت صيم ٓظ  ٖلى للخٗٝغ اإلا

   (3) الٟلؿُيجي للكٗب الضيمٛغاٞيت الخهاثو

 :بي٩ٓ ؾاي٨ـ مٗاَضة:ألا٫ْ  اإلاُلب

ٓهيت وكاٍ ٧ان بيىما ٓة الٟؿاص ْبؿبب ،1908 ؾىت الشاوي الخميض ٖبض الؿلُان ٖؼ٫  بٗض ٞلؿُحن في يتيايض الهِي  ْالغق
ْاثغ ٧اهذ الٗشماهيت، ؤلاصاعة في ْعبيت الاؾخٗماعيت الض ْلت جغ٦ت ال٢دؿام بيجها، ٞيما الؿغيت، الخُِ جغؾم ألا  الٗشماهيت، الض

ٓعَا مٓاَغ ٧اهذ ْالتي ا جضَ  ،1916" مايٓ" ؤياع 16 في ْٞغوؿا بغيُاهيا مً ٧ل جٓنلذ ٣ٞض ٨َْظا،. يانلل٘ باصيت  ْاجهياَع

ْلى الٗاإلايت الخغب هحران ٧اهذ بيىما ْطل٪ بيجهما، ٞيما الٗغبي اإلاكغ١  ال٢دؿام ؾغيت مٗاَضة ٣ٖض بلى   بحن مؿخٗغة ألا
ْلت ظِت مً ْخلٟائها ْٞغوؿا بغيُاهيا  اهيتر ظِت مً ْخلٟائهما ْؤإلااهيا الٗشماهيت ْالض

ذ التي اإلاٗاَضة َظٍ ْظاءث   ماع٥ ؾحر بغيُاهيا ممشل بحن صاعث مداصزاث هديجت بي٩ٓ، ـ ؾاي٨ـ مٗاَضة باؾم ٖٞغ
ٓعط مؿيٓ ٞغوؿا ْممشل ؾاي٨ـ، ؾيا ٖلى الؿغيت مداصزاتهما هخاثج ٖغيا اللظيً بي٩ٓ، ظ ٓا٣ٞذ ال٣يهغيت، ْع  في ٖلحها ٞ

ٔ  آؾيا مً مٗيىت مىا٤َ يم في مابد٣ّ ْٞغوؿا بغيُاهيا ٞيّ حٗتٝر اجٟا١ م٣ابل ٓظب  الخغب بٗض الهٛغ  مٗاَضة ْبم
 مىا٤َ زالر مىا٤َ، زمـ بلى ـ الٗغبيت الجؼيغة قبّ باؾخصىاء ـ الٗغبي اإلاكغ١  ْٞغوؿا بغيُاهيا ٢ؿمذ بي٩ٓ، ـ ؾاي٨ـ

ٓاخل) الؼع٢اء اإلاى٣ُت هي ؾاخليت ٓعيت اللبىاهيت الؿ ٓاخل) الخمغاء ،(لٟغوؿا ْؤُٖيذ الؿ  بلى بٛضاص مً لٗغا٢يتا الؿ

                                                           
1

  586ٓ, 3اٌغيء,1910, اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ 
2

         1998ٓ,12كائوح اإلؽٖبء اٌّووي٠خ اٌفٍَط١ٕ١خ أعٕلح ػبَ  
3

 12مركز الدراسات السياسية ك اإلستراتيجية باألىراـ،ص(التطكرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية)اإلسرائيميعمي الديف ىالؿ ،المجتمع  
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ٓعيت، الضازليت للمى٣ُت (ؤ) بدغفي لِما عمؼ صازليخحن مى٣ُخحن زم ،(ٞلؿُحن) ْالؿمغاء ،(لبريُاهيا ْؤُٖيذ البهغة  الؿ

 الٗغا٢يت الضازليت للمى٣ُت (ب)ْ

 
 1916 بي٩ٓ ؾاي٨ـ اجٟا٢يت

٫ٓ  ْجم ٓعة ٖلى الٗام طل٪ مً ؤياع/ْمايٓ هيؿان/ؤبغيل بحن بلحها الٓن  الشالر الض٫ْ  زاعظيت ْػاعاث بحن ْزاث٤ اص٫جب ن
ٓمت ٖييذ ال٣يهغيت ْعْؾيا ْبهجلترا ٞغوؿا) ٓعط" الٟغوؿيت الخ٩ ْبا بحرْث في الؿاب٤ الٗام ٢ىهلِا" بي٩ٓ ظ  ؾاميا مىض

ن إلاخابٗت ٓمت ْمٟاْيت ألاصوى، الكغ١  قْا  ة،ال٣اَغ بلى ؾاٞغ ؤن يلبض ْلم الٗغبيت، البالص مؿخ٣بل في البريُاهيت الخ٩

ن البريُاوي الؿامي اإلاىضْب" ؾاي٨ـ ماع٥"بـ ْاظخم٘ ؾيا، مىضْب بةقغاٝ ألاصوى، الكغ١  لكْا  َظٍ ْؤؾٟغث ْع
ذ اجٟا٢يت ًٖ ْاإلاغاؾالث الاظخماٖاث ٞغ ٓا زم ،"الؿغيت ال٣اَغة اجٟا٢يت" باؾم ُٖ ؾيت، بُغؾبٙر مضيىت بلى اهخ٣ل  الْغ

ٓط مىا٤َ لخدضيض ْطل٪ بي٩ٓ ؾاي٨ـ بجٟا٢يتب ُؾمّيذ زالزيت اجٟا٢يت ًٖ اإلاٟاْياث َظٍ ْؤؾٟغث ْلت ٧ل هٟ  الىدٓ ٖلى ص

 :الخالي

ٓعيا ٚغب ٖلى ٞغوؿا اؾديالء -  ؤيىت ْْاليت ْلبىان ؾ

ْاؾِ ظىٓب مى٣ُت ٖلى بغيُاهيا اؾديالء -  ٞلؿُحن في ْخيٟا ٩ٖا ميىاء ٦ْظل٪ بٛضاص، مضيىت ٞحها بما الٗغا١ ْؤ

ؾيا اؾديالء - الياث ٖلى ْع  ٦غصؾخان ْقما٫ جغ٦يا في ألاعمىيت ال
ؾيا خ٤ - ٓط٦ـ مهالر ًٖ الضٞإ في ْع  ٞلؿُحن في اإلا٣ضؾت ألاما٦ً في ألاعز

ٓعة اإلاى٣ُت - ٓن  بغيُاهيا ٖلحها جدهل التي ْجل٪ ٞغوؿا، ٖلحها جدهل التي ألا٢اليم بحن اإلاده  ص٫ْ  ؤْ ٖغبيت ص٫ْ  اجداص ج٩
ٓخضة، ٖغبيت ْلت َظٍ ٞةن طل٪ ْم٘ م ٓط مىا٤َ بلى ج٣ؿم الض ٓط ْيكمل ْٞغوؿيت، بغيُاهيت هٟ  بالص قغ١  الٟغوسخي الىٟ

ٓط بيىما اإلآنل، ْْاليت الكام ْص ْختى بٛضاص اليت مً الكمالي ْالجؼء ألاعصن قغ١  بلى يمخض البريُاوي الىٟ  ؤلايغاهيت الخض

ْليت إلصاعة ٞلؿُحن مً الباقي الجؼء يسً٘ -  ص

ن ميىاء يهبذ -  خغا بؾ٨ىضْع
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٫ٓ  ا١الاج٠ ًٖ ال٨ك٠ جم ٖٓيحن بٓن ؾيا في الخ٨م ؾضة بلى الكي ٓعر الكٗب ًٚب ؤزاع مما 1917 ٖام ْع  الظر الؿ
 ْبغيُاهيا ٞغوؿا ْؤخغط مباقغة الاجٟا١ يمّؿّ

ٓظب اإلاى٣ُت ج٣ؿيم جم ٫ٓ  ظىٓب مً ٦بحر ْظؼء الكام بالص مً ألا٦بر الجؼء ٖلى ٞغوؿا ٞدهلذ الاجٟا١ بم  ألاهاي
ٓبي الكام بالص َٝغ مً ؾيُغتها مىا٤َ ٞامخضث عيُاهياب ؤما الٗغا١، في اإلآنل ْمى٣ُت  قغ٢ا باالججاٍ مخٓؾٗا الجى

ٓا٢ٗت اإلاىا٤َ ْظمي٘ ْالبهغة بٛضاص لخًم  الٟغوؿيت ْاإلاى٣ُت الٗغبي الخليج بحن ال

ٓعيا ظىٓب مً بٗض ٞيما ا٢خُٗذ التي اإلاى٣ُت ْي٘ ج٣غع  ٦ما ْليت بصاعة جدذ" ٞلؿُحن" ؾ ْع بالذ ٖلحها الاجٟا١ يخم ص  قا
 ) ْٞغوؿا بغيُاهيا بحن

ً
ٓظب الخ٣ا ٓع  ْٖض ْبم ٓص، بلٟ ْلت لبىاء للهِايىت ٞلؿُحن ؤُٖيذ للحه  هو الاجٟا١ ل٨ً (بؾغاثيل ص

ٓن  ؤن ٖلى ٩ْٖا خيٟا ميىاءر بغيُاهيا مىذ ٖلى  باإلا٣ابل بغيُاهيا ٞغوؿا ْمىدذ خيٟا، ميىاء اؾخسضام خغيت لٟغوؿا ي٩

ن ميىاء اؾخسضام  .ؾيُغتها صاثغة في ي٣٘ؽ ٧ان الظر بؾ٨ىضْع

ٓص:  الشاوي اإلاُلب   :الاجٟا٢يت بى

ْلى اإلااصة  :ألا

ا ؤن مؿخٗضجان الٗٓمى ْبغيُاهيا ٞغوؿا بن ْلت ْجدميا حٗتٞر ٓعيا صازليت)" آ" اإلاى٣ُخحن في ٖغبي عثيـ بغثاؾت ٖغبيت ص  (ؾ

ٓن . الاجٟا١ بهظا اإلالخ٣ت الخغيُت في اإلابيىت (الٗغا١ صازليت)" ب"ْ  خ٤ (ب) مى٣ُت في إلهجلترا (آ) مى٣ُت في لٟغوؿا ي٩

ٓيت ْل ٖاث في ألا ى اإلاكْغ  اإلاؿدكاعيً بخ٣ضيم (ب) مى٣ُت في ْبهجلترا (آ) مى٣ُت في ٞغوؿا ْجىٟغص اإلادليت، ْال٣ْغ
ٟحن ٓمت َلب ٖلى بىاء ألاظاهب ْاإلآْ ٓماث خل٠ ؤْ الٗغبيت الخ٩  .الٗغبيت الخ٩

 الشاهيت اإلااصة

ٓعيا) ػع٢اءا٫ اإلاى٣ُت في لٟغوؿا يباح بان ما بوكاء (البهغة مى٣ُت) الخمغاء اإلاى٣ُت في إلهجلترا (الؿاخليت ؾ  مً بّ جٚغ
ٓاؾُت ؤْ مباقغة الخ٨م ق٩ل ٓمت م٘ الاجٟا١ بٗض اإلاغا٢بت، مً ؤْ بال ٓماث خل٠ ؤْ الخ٩  .الٗغبيت الخ٩

  الشالشت اإلااصة

ْليت بصاعة جيكإ ؾيا اؾدكاعة ٖضب ق٩لِا يٗحن ،(ٞلؿُحن) الؿمغاء اإلاى٣ُت في ص  ْممشلي الخلٟاء ب٣يت م٘ ْباالجٟا١ ْع

.  م٨ت قغي٠

 الغابٗت اإلااصة

 يلي ما بهجلترا جىا٫ :

:  ٩ْٖا خيٟا ميىاءر-

ْص م٣ضاع يًمً - ٓمت ْجخِٗض ،(ب) للمى٣ُت (آ) اإلاى٣ُت في ْالٟغاث صظلت مياٍ مً مدض  بإال ظِتها مً اإلال٪ ظاللت خ٩
ْلت م٘ ما مٟاْياث ؤر في جخسلى ٔ  ص ٓا٣ٞت بٗض بال ٢برم ظؼيغة ًٖ للخىاػ٫  ؤزغ ٓمت م   الٟغوؿيت الخ٩

ً
 .م٣ضما

الخامؿت  اإلااصة
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ٓن  ن ي٩   ميىاء بؾ٨ىضْع
ً
ٓعيت لخجاعة خغا ٓم في مسخلٟت مٗامالث جيكإ ال البريُاهيت، ؤلامبراَ  جٟغى ال اإلايىاء، عؾ

هت َغي٤ ًٖ ؤلاهجلحييت للبًاج٘ الى٣ل خغيت ْجباح. البريُاهيت ْالبًاج٘ للمالخت زانت حؿِيالث  الخضيض ْؾ٨ت بؾ٨ىضْع

ٓاء الؼع٢اء، اإلاى٣ُت في  .مجهما ناصعة ؤْ (ب)ْ (آ) اإلاى٣ُخحن بلى ؤْ الخمغاء اإلاى٣ُت بلى ْاعصة ٧اهذ ؾ
ٓاوئ مً ميىاء ؤر في ؤْ الخضيض ؾ٨٪ مً ؤر ٖلى مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة مسخلٟت مٗامالث جيكإ ال ٓعة اإلاىا٤َ م  اإلاظ٧

ٓازغٕ البًات جمـ ٓن . البريُاهيت ْالب   ميىاء خيٟا ج٩
ً
ٓا٢ٗت ْالبالص ْمؿخٗمغاتها ٞغوؿا لخجاعة خغا  ي٣٘ ال خمايتها، جدذ ال

ٌ ال اإلاٗامالث في ازخالٝ ٓن  الٟغوؿيت، ْالبًاج٘ للمالخت حؿِيالث بُٖاء يٞغ   البًاج٘ ه٣ل ْي٩
ً
 ْٖلى خيٟا بُغي٤ خغا

ٓاء ،(ٞلؿُحن) الؿمغاء اإلاى٣ُت في ؤلاهجلحييت الخضيض ؾ٨ت  مً ؤْ الخمغاء، ؤْ الؼع٢اء اإلاى٣ُت مً ناصعة البًاج٘ ٧اهذ ؾ
 .بلحها ْاعصة ؤْ (ب)ْ (آ) اإلاى٣ُخحن

ٓازغ ؤْ البًاج٘ يمـ مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ بُغي٤ اإلاٗاملت في ازخالٝ ؤصوى يجغر  ال  ؾ٨٪ مً ؾ٨ت ؤر في الٟغوؿيت الب
ٓاوئ مً ميىاء في ال الخضيض ٓعة اإلا  اإلاظ٧

 الؿاصؾت اصةالم

، اإلآنل بٗض ما بلى (آ) اإلاى٣ُت في بٛضاص خضيض ؾ٨ت جمض ال
ً
ٓبا ، ؾامغاء بٗض ما بلى (ب) اإلاى٣ُت بلى ال ظى

ً
 يخم ؤن بلى قماال

  بدلب بٛضاص يهل خضيضر زِ بوكاء
ً
ٓاصر ماعا ٓن  الٟغاث، ب ٓمخحن بمؿاٖضة طل٪ ْي٩  .الخ٩

 الؿابٗت اإلااصة

ٓن  جضيغْ جيصخئ ؤن الٗٓمى لبريُاهيا يد٤ ٓخيض اإلاال٨ت ْج٩ ٓن  ،(ب) باإلاى٣ُت خيٟا يهل خضيضر لخِ ال  ٖضا ما لِا ْي٩
ٓص بى٣ل صاثم خ٤ طل٪ ٫ٓ  ٖلى ٧ان ٢ْذ ؤر في الجى  الخِ َظا َ

ٓن  ؤن ْيجب   ي٩
ً
ٓما ٓمخحن لضٔ مٗل  زِ بوكاء صْن  خالذ بطا ْؤهّ ببٛضاص، خيٟا اجها٫ يؿِل ؤن يجب الخِ َظا ؤن الخ٩

، بوكاءٍ ججٗل إلصاعجّ ْاٞغة ه٣ٟاث ؤْ ٞىيت مهاٖب لؿمغاءا اإلاى٣ُت في الاجها٫
ً
ٓمت ٞةن مخٗظعا  حؿمذ الٟغوؿيت الخ٩

ٍع ٓعة َغي٤ في بمْغ   (ب)اإلاى٣ُت بلى يهل ؤن بلى مٛايغ -ٚؿُا -بيضاع -مل٣ا -٢يـ ؤم -بغب

 الشامىت اإلااصة

 ٞال ،(ب)ْ (آ) اإلاى٣ُخحن في ْالخمغاء ع٢اءالؼ اإلاى٣ُخحن ظِاث ظمي٘ في ؾىت ٖكغيً هاٞظة التر٦يت الجماع٥ حٗغيٟت جب٣ى
ْة ؤيت جًاٝ ٓم، ٖلى ٖال ٓم في الخشمحن ٢اٖضة جبض٫ ال الغؾ ٓن  ؤن بال الٗحن، ؤزظ ب٣اٖضة الغؾ ٓمخحن بحن باجٟا١ ي٩ . الخ٩

ٔ  مى٣ُت ؤر بحن صازليت ظماع٥ جيكإ ال ٓعة اإلاىا٤َ في ْؤزغ ٓم مً يٟغى ْما ؤٖالٍ، اإلاظ٧  البًاج٘ ٖلى ظمغ٦يت عؾ
 البًاج٘ بلحها اإلاغؾلت اإلاى٣ُت إلصاعة ْيُٗى اإلايىاء في يضٞ٘ اإلاغؾلت

  الخاؾٗت اإلااصة

ٓمت ؤن ٖليّ اإلاخ٤ٟ مً ٢ِٓا، ًٖ للخىاػ٫  ٢ْذ ؤر في مٟاْيت ججغر  ال الٟغوؿيت الخ٩  في الخ١ٓ٣  مً لِا ما حُٗي ال خ٣
ْلت الؼع٢اء اإلاى٣ُت ٔ  لض ٔ  ؤزغ ْلت ؾٓ ٓا٤ٞ ؤن نبضْ الٗغبيت، الض٫ْ  لخل٠ ؤْ للض   طل٪ ٖلى ج

ً
ٓمت م٣ضما  اإلال٪ ظاللت خ٩

ٓمت طل٪ بمشل جخِٗض التي . الخمغاء اإلاى٣ُت في الٟغوؿيت للخ٩
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 الٗاقغة اإلااصة

ٓمخان جخ٤ٟ ْلت خاميخحن بهٟتهما ْالٟغوؿيت، ؤلاهجلحييت الخ٩ ْلت حؿمدا ال جمخل٩ا ال ؤن ٖلى الٗغبيت، للض  ؤن زالشت لض
  جمخل٪

ً
 يمى٘ ال َظا ؤن ٖلى الكغقي، اإلاخٓؾِ البدغ ؾاخل ٖلى بدغيت ٢اٖضة جيصخئ ؤْ لٗغب،ا ظؼيغة قبّ في ؤ٢ُاعا

 
ً
ْص في جصخيدا   يهبذ ٢ض ٖضن خض

ً
عيا  ألازحر التر٥ ٖضاء بؿبب يْغ

  ٖكغة الخاصيت اإلااصة

ٓمخحن ٢بل مً الؿاب٣ت الُغي٣ت بىٟـ الٗغب م٘ اإلاٟاْياث حؿخمغ ْص لخدضيض الخ٩ ْلت خض  يتالٗغب الض٫ْ  خل٠ ؤْ الض
  ٖكغة الشاهيت اإلااصة

ٓمخان جىٓغ ؤن ط٦ٍغ ٖضا ما ٖليّ اإلاخ٤ٟ مً . الٗغبيت الض٫ْ  بلى الؿالح ظلب إلاغا٢بت الالػمت الٓؾاثل في الخ٩

ٓوي الاخخال٫: الشالض اإلاُلب  : 1948 ٖام لٟلؿُحن الهِي   

 الخغب اؾباب -

ٓص ؾعي ٧ان ً إل٢امت الحه ٓا ٢ضٝ الخغب، لِظٍ عثيؿيا ؾببا ٞلؿُحن في لِم َْ ْهت -ؾٗ  ٞلؿُحن لخٟغيٜ -ٚغبيت ص٫ْ  بمٗا

ْلت ْب٢امت الٗغب، ؾ٩اجها مً ٓعث بً يكٗيآَ الؿاب٤ ؤلاؾغاثيلي ال٨ىيؿذ ًٖٓ ؤ٦ضٍ ما َْٓ بؾغاثيل، ص ٓلّ ٞ  ال" ب٣
ْلت ٓصيت ص  ".ْحؿييجِا ؤعايحهم ْمهاصعة ٞلؿُحن مً الٗغب بزالء بضْن  حه

ٓصر الاؾديُان ْاهخهج ٔ  بذجج ألانليحن ؾ٩اجها َغص بٗض الٟلؿُيييت، ألاعاضخي ٖلى الاؾديالء ؤؾاؾِا ٞلؿٟت الحه  ْصٖاْ

ٓمت، ْجاعيسيت صيييت ٓلت ْالترْيج مٖؼ ". ؤعى بال لكٗب قٗب بال ؤعى" إلا٣

ٓهيت الخغ٦ت" ؾٗذ ٢ْض  ألاعاضخي مً مؿاخت ؤ٦بر ٖلى للؿيُغة ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في" الهِي

ن صٖا ٦ما الٟلؿُيييت، ٓن  اإلابكْغ ٓصَد  ألامحر٦ي ٓصة بلى الحه ٓن  ؤعى بلى الٗ ْلِم ٧ْان ،(ٞلؿُحن) نِي  ال٨ىيؿت عاعي ؤ
ٓن  ال٣ـ ؤلاهجيليت ْهالض ظ . 1914 ؾىت ما٦ض

ْلت ٞترة قِضث ْلى الٗشماهيت الض  اإلاغخلت َظٍ ْاؾخمغث. 1840 ٖام لىضن ماجمغ او٣ٗاص بٗض ؾيما ال الاؾديُان، مغاخل ؤ
حكيلضر الاؾديُان" اؾم اٖليّ البٌٗ ْؤَل٤ ،1882 ٖام ختى ٓهحر بلى وؿبت" الْغ ٓصر اإلالي ٓهيل البريُاوي الحه  صر لي

حكيلض، ٓلى الظر ْع ىاث بوكاء ج ىت 39 بلى ٖضصَا ْنل ختى الٟترة، َظٍ في اإلاؿخَٓ ٓصر ؤل٠ 12 يؿ٨جها مؿخَٓ . حه

ْلت جغخيب ٖضم ْعٚم ٓصر باالؾديُان الٗشماهيت الض  الِٗض في ٞلؿُحن في ألاعاضخي خياػة هٓام ؤن بال ٞلؿُحن، في الحه
ٓصيت اإلاىٓماث اؾخٛلذ خيض جٓؾيّٗ، ٖلى ؾاٖض الٗشماوي ٝ ٧ل الٗاإلايت الحه ٓص ْجغخيل الاؾديُان لخ٨شي٠ الْٓغ  حه

. ٞلؿُحن بلى الٗالم

 بلفىع  وغض -

ْع  ْبٗض ٓع  ْٖض نض ً بةوكاء ي٣طخي الظر ،1917 ؾىت بلٟ ٓمي َْ ٓص ٢ ٫ٓ  ٞلؿُحن، في للحه  الاهخضاب جدذ ٞلؿُحن ْصز
ٓهيت، اإلااؾؿاث وكُذ البريُاوي، ٓمت ْلٗبذ الهِي ْعا الاهخضاب خ٩ ٓص جم٨حن في ٦بحرا ص  مؿاخاث ٖلى الؿيُغة مً الحه

. الٟلؿُيييت ألاعاضخي مً ة٦بحر

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/427ef559-ba0b-4a73-b8b7-5bcd7a616e1b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f7ce5797-bfc5-4a09-b604-145b24db55d7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/31238f8a-f82c-4836-bd9a-4987965666c3
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ٖٓض ملتيمت ْهي ٞلؿُحن بغيُاهيا صزلذ خيض لالؾديُان، الظَبيت اإلاغخلت البريُاوي الاهخضاب مغخلت ْحٗخبر ٓع  ب  ،بلٟ

ٓصر الاؾديُان ؤنبذ ْبظل٪ ْلت ع٢ابت جدذ يخم الحه . ْجضٖيمّ مؿاهضجّ ٖلى ٖملذ ٖٓمى ص

خباعاث الاؾديُان زً٘ اإلاغخلت َظٍ في ىاث ٞإ٢يمذ ْاؾتراجيجيت، ؾياؾيت اٖل  ٖلى ٧ْاهذ اؾتراجيجيت، مىا٤َ في مؿخَٓ

". ٚيخٓ" مٛل٣ت مجخمٗاث ق٩ل

ْع  ْم٘ ْلخحن، ٢ؿيمث ؤ٢غ الظر ،1930 ؾىت ألابيٌ ال٨خاب نض ٓص ؤٖضاص ْخضص الض ٓح الحه  زال٫ بالهجغة لِم اإلاؿم
ٓاث ٓهيت اإلاىٓمت ٢غعث الالخ٣ت، ألاعب٘ الؿى ٓص، يؿ٨جها لم التي اإلاىا٤َ في الاؾديُان ٖملياث في ؤلاؾغإ الهِي  الحه

٫ٓ  خالت في مم٨ىت ظٛغاٞيت مؿاخت ؤْؾ٘ لدكمل . لٟلؿُحن ج٣ؿيم خه

ٓػي٘ الاهخضاب ٞترة ٫زال الاؾديُاهيت الؿياؾت ْجمحيث ىاث بخ ٓػيٗا الؼعاٖيت اإلاؿخَٓ ْص ٖلى بؾتراجيجيا ج  الض٫ْ  خض

ىت 12 ؤ٢يمذ خيض لٟلؿُحن، اإلاخازمت الٗغبيت ْص ٖلى مؿخَٓ ْص ٖلى ْمشلِا ،ألاعصن خض  زماوي ْؤ٢يمذ ،لبىان خض

ىاث ْص ٖلى مؿخَٓ ْص ٖلى ْؾبٗت ،مهغ خض ٓعيا خض . ؾ

ٓهيت اإلاىٓمت ٦ْشٟذ ٓاث في الهِي  قما٫) خيٟا بحن الؿاخلي الؿِل في الاؾديُان بؾغاثيل ل٣يام الؿاب٣ت الؿى

ٓلت، ؾِل في ةْزام ٞلؿُحن مً الكمالي ال٣ؿم في ٦بحرة مؿاخاث جمل٨ذ ٦ما ،(ٚغبا)ْياٞا (ال٣ضؽ ٚغب  ْبلى الخ
٫ٓ  ٖلى َبريا بدحرة مً الجىٓب . مهبّ ْٖىض ألاعصن جهغ َ

ٓص ؤمال٥ ْجٓؾٗذ ٓاحي ْفى ال٣ضؽ، مى٣ُت في الحه -1939 بحن ما الٟترة ٟٞي ،ٚؼة ْمى٣ُت الكمالي ْالى٣ب ،الؿب٘ بئر ي

ىت 79 ؤ٢يمذ 1948 ْػث مؿاخت ٖلى مؿخَٓ ٓها ججا ْهم ملي . ص

ٓن  ؤصع٥ ٓص، ْهجغة الاؾديُان مساَغ ْالٗغب الٟلؿُييي ٓا الحه ٓاظِت ْؾٗ ٓا مب٨غ، ٢ْذ في اإلاسُِ َظا إلا  ٣ٞام

ْمت ْالجماٖاث، ألاخؼاب مً ٖضص بخإؾيـ ٓصيت، الهجغة إلا٣ا  الكبيبت" مؿمى جدذ ظمٗيت بحرْث في جإؾؿذ ْ الحه

ْعَا ق٩لذ ْالتي" الىابلؿيت ١" ظمٗيت بض  الخُغ ًٖ ال٨ك٠ بلى َْضٞذ لِا، م٣غ ال٣ضؽ مً اجسظث التي" الٟاْع
ٓوي . ْمجابهخّ باإلاى٣ُت الهِي

٠٢ٓ ألن الهجغة، جؼايض جمى٘ لم ْالٗغبيت الٟلؿُيييت الي٣ٓت ل٨ً  بم٩اهيت ٖلى اًَيغ ٧ان خيىّ، في الَٓىيت الخغ٦ت م
٠٢ٓ حٛحر ٓمت م ٕ الضاٖم البريُاهيت الخ٩ ٓوي للمكْغ  حٗيل ٧اهذ الٟلؿُيييت الؿياؾيت ألاخؼاب ؤن ٦ما ظِت، مً الهِي

ْعَا ؤي٠ٗ ال٣ياصة ٖلى نغاٖا ٓاظِت في ص ٓيض مسُِ م   (1).الته
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: زخاما

ٓص لبـ اهّ لىا يدبحن ٧لّ لِظا  ٓص ؤر للحه ٓمىا الى متال٣ضر الٟترة مً ٞلؿُحن في ْظ ال َظا ي  البريُاوي الاؾخٗماع ل

ْبيت ْاإلاؿاٖضة ْع ٕٓ من ؤسعٔ ْْٖص خىا٢ًّ لليُْص الم٣صؿت األعى بخملي٥ المٟخعٔ  اإللُي الْٖص بن.   الا  مً ازغ ه
ٓعاتهم  ليؿث ألىُا الْْٖص هطٍ ٫خخجاه اليُْصيت ْل٨ن ، الم٣صؿت خْعاخُم ط٨عخُا  بٗصٍ من ْىؿلّ إلبعاهيم ؤٍٖيث ج

  (1)؛الْٖيص ْالُال٥ بالسعاب ْخىطعهم ٞلؿٍين الم٣صؿت الاعى ٖلى  ببىائُا ال الصْلت بٟىاء ْْٖص بىُا لختهامو ٞي

ٓعاجيت الىهٓم َظٍ ؤن ق٪ ال   ٓلِا ْما ٞلؿُحن ؤعى في بد٣ِم بؾغاثيل لبجي اإلاُل٤ هللا ْٖض مً الخ  ما م٘ يدىا٢ٌ خ
ٓن، هدً بّ هامً ْما ال٨غيم ال٣غآن في ظاء  لٟترة بؾغاثيل لبجي ؤُٖيذ ألاعى َظٍ ؤن ط٦غ ْحٗالى ؾبداهّ هللا اإلاؿلم

ْصة ٓا ٖىضما مدض ٓن  ٧اه ٓخيض، ؤمت يمشل ٓسخى هبيّ لؿان ٖلى حٗالى ٢ا٫ الخ ا:" بؾغاثيل بجي مساَبا  -الؿالم ٖليّ  -م مِم  يَد
ْٓو َد
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٣ ىْو خَد

َد
ًَد  ٞ ي غِم اؾِم

َد
 ،(21 آلايت اإلااثضة،)" ز

ْا بؾغاثيل بجي ؤن ٚحر ٓخيض لغؾالت بدملِم ْاإلاخمشلت اإلاؼيت َظٍ ٣ٞض ٓا بٗضما ْطل٪ ألامم، بحن مً الخ  هللا لٗىت اؾخد٣
ٓص بى٣ًِم ٓصة ألاعىٌ َظ جٓل ؤن يؿخ٣يم ٨ٞي٠ ألهبيائهم، ٢ْخلِم حٗالى هلل ْٖهياجهم للِٗ ٖٓ  حٗالى هللا ٢بل مً لِم م

 . ْلٗىخّ حٗالى هللا ًٚب ٖلحهم خل ٢ْض

 ٫ٓ لْو :" ججييلّ مد٨م في حٗالى ي٣
ُ
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ٓعة)" الؿَّد  (60 آلايت اإلااثضة، ؾ

 في ؾبداهّ ٢ا٫ خيض ٞيّ لبـ ال ق٩ل في ْطعيخّ - الؿالم ٖليّ  -ببغاَيم ؾيضها بمامت مؿإلت ؤْضر ال٨غيم ال٣غآن ل٨ً

طِم : " ال٨غيم ال٣غآن بِم
ىٰى  َْد

َد
ل خَد ُّ  يمببغاٍ ابْو بُّد اثٍّر  عَد مَد لِم

َد
٩ ًَّد  بِم ُِ مَّد
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ُ
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ا٫ُ  ال ىَد ر يَد ضِم ِْو  َٖد

حنَد  ِم اإلاِم
َّد
ٓعة)" الٓ  .(124 آلايت الب٣غة، ؾ

ٓن  بإهّ  -الؿالم ٖليّ  -إلبغاَيم حكحر بط ٞاآليت ، في زحر٥ ابً ط٦غ ٦ما ْالم َٓ مً طعيخّ مً ؾي٩  ؤْضخذ ؤجها بال جٟؿحٍر

 !بؾغاثيل بجي ْلم مً ؤٖٓم ْلم ْؤر ٖباصٍ، مً الٓلمحن يىا٫ُ  ال هللا ِٖض بإن

  اٞتريىا لٓ ختى بهىا زم
ً
ٖٓض َظا بصخت ظضال  ٞةهّ ٞلؿُحن، ؤعى في بد٣ِم -الؿالم ٖليّ  -ببغاَيم ليؿل حٗالى هللا مً ال

م ْالتيْيغ الٓلم مً ؤليـ الؿالم، ليّٕ ببغاَيم وؿل َم مً َىا هدؿاء٫ ؤن خ٣ىا مً  ٣ِٞ، بؾغاثيل بجي ٖلى ٢هَغ

ٓن  الٗغب ؤليـ ٓن  ؤيًا َم -الؿالم ٖليّ  -ببغاَيم بً بؾماٖيل ؤخٟاص الٗضهاهي ٖٓض" بهظا مٗىي  جيخمي بلحهم ْالظيً ،"ال
ٓلىا بلحها يىدؿب التي الٗغبيت، ٢غيل ٢بيلت  الخُاب بً ٖمغ ٦ظل٪ ْ ،اإلاؿلمحن ٢اثض -ْؾلم ٖليّ هللا نلى  -مدمض عؾ

ٓليض بً ْزالض الجغاح بً ٖبيضة ْؤبٓ ٓان - ال ٓا الظيً  -ؤظمٗحن ٖلحهم حٗالى هللا عي   .ٞلؿُحن ؤعى ٞخد

٫ٓ  ؤؾلٟجها ما ٧ل بن زم ٖٓض" خ ٓم" ال ٓعاة في ط٦غ الظر اإلاٖؼ ت الخ  هللا ْؤمغ ٞلؿُحن، ؤعى في بؾغاثيل بجي بد٤ اإلادٞغ

ٓسخى ؾيضها لؿان ٖلى بؾغاثيل لبجي الٗؼيؼ ٦خابّ في اإلاشبذ حٗالى ٓا بإن  -الؿالم ٖليّ  -م ْع  ٧لّ اإلا٣ضؾت، ألاعى يضزل  يض

 ٫ٓ ْلئ٪ ْبسخ٤، ببغاَيم ؤخٟاص مً بؾغاثيل بجي خ ٓم ؤ ٓا الظيً ال٣ ٓسخى م٘ زغظ  باججاٍ مهغ مً -الؿالم ٖليّ  -م
ٓص ًٖ ال ٞلؿُحن، ٕ ؤصخاب الخاليحن الحه ٓوي اإلاكْغ  ال بؾغاثيل ببجي الٗٓمى ٚالبيتهم في بهموـ يغجبِ ال الظيً الهِي

ٓص بن بط بٗيض، مً ال ٢غيب مً  -الؿالم ٖليّ -بةبغاَيم ٓم الحه ٓا الي ٓميت ؤبىاء ؤهٟؿِم َم ليؿ  خملت ْبهما ؤلاؾغاثيليت ال٣

                                                           
1

 13-12ٓ .ث١وٚد  ياالَزمال كاه  اٌم١ٚخ,   اٌْؼة,   اٌؾٚبهح ف١ٍَْٛ اٌؾٚد,   ١ٕٚٙٗ ج١بْ:   
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ٓصر؛ الضيً ٓن  بليّ يكحر ما طل٪ ألامغيً، بحن قاؾ٘ ٞغ١  َْىا٥ الحه ٓن  الباخش ٓص ختى الخاعيسيي  آعزغ زا٫ؤم مجهم الحه

ٓص. ْٚحٍر ٧ٓؾخلغ   "ألاق٨ىاػ" الخؼع  ٞحه
ً
ٓن  الظيً ْ مشال ٓص مً% 80 يك٩ل ٓن  الخالي ٖهغها في الٗالم حه ٕ ْيخد٨م  باإلاكْغ

ٓوي، ٓص الهِي ٓلِم حٗ ىذ لكٗٓب ؤن يً بدغ خٓى اؾخَٓ ٓصيت ْاٖخى٣ذ ٢ْؼ  اٖخى٤ ٖىضما اإلايالصر الشامً ال٣غن  في الحه

ٓصيت" الخؼع  زا٢ان" مل٨ِم ٓصا ٧اجبهم يظ٦ٍغ ما َْظا عآَا، عئيا بٗض الحه ٓص باليؿبت الخا٫ ٦ْظل٪. الخؼعر َاليٟي حه  للحه
م ْالِىض ْالهحن ؤٞغي٣يا مً ال٣اصمحن  .ْٚحَر

ٓص خ٤ مً ليـ ٞةهّ ْبالخالي ٓم الحه   الي
ً
ٓلِا ْما ٞلؿُحن ؤعى في بد٣ِم الاصٖاء بَال٢ا ٓم ْٖض بلى اؾدىاصا خ  في مٖؼ

ٓعاة ٓا ؤجهم طل٪ ،- الؿالم ٖليّ  -ببغاَيم يّلىب حٗالى هللا مً الخ  اليؿب خيض مً ال  -الؿالم ٖليّ  -بةبغاَيم مغجبُحن ليؿ
ٓن  هدً بهىا بل ال٣ٗيضة، خيض مً ال ٓسخى ْي٣ٗٓب ْبسخ٤ بةبغاَيم ؤخ٤ اإلاؿلم  ْعزت ٞىدً مجهم، - الؿالم ٖلحهم  -ْم

 1.ؤظمٗحن بهم هامً بإن يإمغها ْصييىا ، -ْؾلم ٖليّ هللا نلى  -مدمض بها ظاءها التي ٣ٖيضتهم

  

                                                           
1

 .July 04, 2013؟هل للٌهود حق فً فلسطٌن والقدس ,ِؾّل ١ٌٚل 
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بُػتها اإلاكيلت خلُلت...  فلؿُين كًُت  َو

 .الػغاق البهغة، اإلادامين، هلابت الىهاب، غبض اإلاىػم غبض. ص

 

 

Summary:  

Over seven decades ago, Question of Palestine takes the most attendance and interest among all 

the issues which occupied the global system in general, and our Arabic system in particular. 

Because of the importance and preference of The Question Of  Palestine in Arab world , there 

were many visions about its nature and its fact . So , What is the fact of the problem of Palestine, 

and what is its nature? This presentation will endeavor to answer for these two questions. 

 

ٓص ؾبٗت مضٔ ٖلى : اإلالخو ٓع  مً ألا٦بر ال٣ضع ٞلؿُحن ل٣ًيت ٧ان ، زلذ ٣ٖ  التي ال٣ًايا ٧ل بحن ْالاَخمام الخً
ٓمت حكٛل ٓمخىا ، ٖام بك٩ل الٗاإلايت اإلاىٓ ٓيت ألاَميت ْبػاء.  زام بك٩ل الٗغبيت ْمىٓ ْل  ٢ًيت بها جدٓى التي ْألا

٫ٓ  الغئٔ حٗضصث ، ٖغبيا ٞلؿُحن بيٗتها خ٣ي٣تها خ  ما َظا ؟ َبيٗتها هي ْما ، ٞلؿُحن مك٩لت خ٣ي٣ت هي ٞما.  ٦مك٩لت َْ
.   اإلاضازلت َظٍ في ٖليّ ؾيخٗٝغ

 
:  ملضمت

ُب  خحن
َّد
ل
َد
٣

ُ
ٓيت جل٪ ؾخضَكىا الق٪ ، ٞلؿُحن ٢ًيت ؤؾٟاع ه  الهٗيضيً ٖلى ال٣ًيت َظٍ بها جخمخ٘ التي الخي

ْلي م.  ْالٗغبي الض ٓئها ٖلى الؼمان مً ٢غن  مطخي ٞبٚر مْب ، وك  التي ، ْاإلاضبغة مجها الُاعثت ، ْالاهخ٩اؾاث ألاػماث مً ٦شحر ٚع
م ، لِا حٗغيذ الث ، الخاٞيت ٚحر اإلاكاعي٘ مً ٖضيض ْبٚغ  ٢اثضة لض٫ْ  ٞاٖلت بعاصاث ْعائها ج٠٣ التي ، اإلاٗلىت ٚحر ْاإلادا

ٔ  ٖلى هاٞظة ْماؾؿاث  ٖلى ٖهيت ، بالخياة هابًت جؼ٫  لم ٞلؿُحن ٢ًيت ٞإن ،.. ٖلحها للخٗخيم ، اظم٘ الٗالم مؿخٓ

ٓصَا جٟغى ، الؿىحن ج٣اصم ٓعَا ْظ ْليت ْالٟٗالياث ألاْؾاٍ مسخل٠ ٖلى الضاثم ْخً  التي ال٣ًيت جؼ٫  لم ؤجها ٦ما.  الض

ٓيت الهضاعة جدخل ْل ٔ  الٗغبيت ال٣ًايا ٧ل بحن ْألا ٓن  ؤن ج٩اص ٞهي.  ألازغ ٓخيضة الٗغبيت ال٣ًيت ج٩ ٓا٤ٞ التي ال ٓا٠٢ جخ  م
ٓماث ٓا٠٢ جل٪ َبيٗت ًٖ الىٓغ ْبٌٛ ، بكإجها الٗغبيت الخ٩ ٓجها اإلا ٓخيضة ال٣ًيت ؤيًا ْهي.  ْمًم  ٢ًايا بحن مً ال

٢ٓذ التي اإلاٗانغة الٗغبيت الخدغع  ٓلِا الٗغبي الكٗب ظماَحر باؾخ٣ُاب الؼمان مً ٧امل ٢غن  َيلت جٟ  صْن  ْاهٟغصث ، خ

ٓاَا .   الخليج بلى اإلاديِ مً الٗغب ٧ل ، الٗغب ٢ًيت بد٤ هذ٩ٞا ، الٗغبي للضم ظؿام بخطخياث ال٣ًايا جل٪ مً ؾ
ٓيت آياث ْمً ْام ٖلى جشحٍر ما ، الٗغبي ْا٢ٗىا في ٞلؿُحن ٢ًيت بها جخمخ٘ التي الخي  الىسب نٟٝٓ بحن الض

بيٗت لخ٣ي٣ت عئيتهم في ازخالٝ مً الٗغب ْاإلاش٣ٟحن بيٗتها ، اإلاك٩لت خ٣ي٣ت بحن ْالٟغ١ .  مك٩لتها َْ  ْلىألا ؤن َٓ ، َْ

ٓجها ؤر ، اإلاك٩لت ماَيت جدىا٫ْ  ا ؤْ نٟتها ؤر ، اإلاك٩لت ْن٠ الشاهيت جدىا٫ْ  ٞيما ، مًم ت ٖلى ْيترجب. 1مَِٓغ  خ٣ي٣ت مٗٞغ

                                                           
و  2لساف العرب للعالمة ابن منظور ، مج. على التوايل  518و ص  312، ص  1992، دار العلم للماليُت ، بَتوت ،  7جرباف مسعود ، ط ادلعجم الرائد ،: ينظر  1

 .على التوايل  560و ص 529، ص  2013، دار احلديث ، القاىرة ،  5مج
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ا ٖلى الخٗٝغ اإلاك٩لت ٓهت ٖىانَغ ت ٖلى يترجب ٞيما ، لِا اإلا٩  ْاإلا٩اوي الؼماوي هُا٢ِا ٖلى الخٗٝغ ، اإلاك٩لت َبيٗت مٗٞغ

يَّد  ٞالٟاع١ .  ْؤلاوؿاوي ٍّٕر  مً ْما اإلاهُلخحن بحن نٌر بَد .   ؟ َبيٗتها هي ْما ؟ ٞلؿُحن مك٩لت خ٣ي٣ت هي ٞما.  بيجهما للخلِ صا
 ما ججمل بساجمت َظٍ مضازلخىا هىهي زم ، مؿخ٣ل مُلب في الؿاالحن َظيً مً ؾاا٫ ٧ل ٖلى ٞىجيب ؾىجتهض

.   هخاثج مً بليّ هخٓنل

ٌ  اإلاُلب   فلؿُين مكيلت خلُلت:  ألاو

ٓمٔ مٌ ٢غن  مىظ ٓانلت ٖمليت ٞلؿُحن في ج٣ حن ، قٗبها مً ألاعى الهتيإ مخ  ٖمليت.  ٖلحها آزغيً بكغا ْجَٓ
ٓطث زٟي بدؿلل بضؤث ٓهيت ٖهاباث زاللّ مً اؾخد ٓلذ زم ، ألاعى مً ؤظؼاء ٖلى مىٓمت نِي ٓة اؾديالء بلى جد  بال٣

ٓم اإلاؿلخت ٓطظا ليؿذ الٗمليت َظٍ.  ألاعى لٗم ٔ  ماعؾخّ الظر لالخخال٫ هم  ٧اهذ ْالظر ، الخ٣ليضيت الاؾخٗماعيت ال٣ٓ
ا ْبكغيت ماصيت بم٩اهاث مً اإلاجخم٘ طل٪ في ما لؿلب ، ما مجخم٘ ٖلى ظيٓقِا بؿيُغة جٟغيّ ْلت لخضمت ْحسخحَر  الض

غة ٗمِم ؿخَد
ُ
غة الكٗٓب ؤعاضخي ٖلى الاؾديالء الخ٣ليضر الاؾخٗماع ؤَضاٝ مً ي٨ً لم بط.  اإلا ٗمَد ؿخَد

ُ
 ؤهما ، 1ؤَلِا مً زاليت اإلا

اث ٖلى الاؾديالء اؾتهضٝ اجها ظٗل زم ْمً ، الكٗٓب جل٪ زْغ ٓا٢ا ؤَْ ٨ت ؤؾ  ؤر  -ْل٨جها.  اإلاسخلٟت مىخجاجّ لٟاثٌ ُمؿتهلِم

مت  زُـت  -ٞلؿُحن اعى اهتيإ ٖمليت
َد
ٓهيت الخغ٦ت زاللِا ٖملذ ُمد٨  ؤعيّ ًٖ ٞلؿُحن قٗب جهجحر ٖلى الٗاإلايت الهِي

حن ، اؤَلّ مً زاليت ٖلحها ْالاؾديالء  بما الكبّ ٢غيبت ٖمليت ؤجها.  الٗالم ؤن٣إ قتى مً بلحها خملتهم آزغيً بكغا لخَٓ
 َغص بٗض ؤعايحهما في الاؾديُان بلى بلحهما اإلاِاظغيً مً مجامي٘ ٖمضث خيض ، ؤٞغي٣يا ْظىٓب ، الكماليت ؤمغي٩ا في خضر

يحن ؤصخابها ٫ٓ .  مجهم زاليت ٖلحها ْالاؾديالء مجها الكٖغ ٫ٓ  ال ، الكبّ ٢غيبت ةٖملي ه٣  في خضر ما الن ، لِا جماما مكابهت ه٣
ٓم مً ؤظؼاء ٖلى الاؾديالء اؾتهضٝ ؤهما ؤٞغي٣يا ْظىٓب ، الكماليت ؤمغي٩ا ٢ِٓٗا ؤما ألاعى ٖم  مً ج٨خجٍي إلاا ْؤما ، اإلامخاػ إلا

اث زحراث ٓة الخانت ؤعيِم مً ألانليحن الؿ٩ان َغص ٞخم ، ْزْغ ٔ  ؤما٦ً بلى جغخيلِم ْجم ، بال٣  في ؤما.  البالص مً ؤزغ
َٓا قٗبها مً زاليت ؤعيِا مً ؤظؼاء ٖلى باالؾديالء الهِايىت ي٨خ٠ِم  ٞلم ، ٞلؿُحن ى ٓا ؤهما ، َم ليؿخَٓ  ْما ، اؾتهضٞ

ٓا ٓن  ػال ٓاط ، يؿتهضٞ ٔ  ٖغبيت ْؤعاىٍّر  ، الٟلؿُيييت ألاعى ٧امل ٖلى الاؾخد م الىيل بلى الٟغاث مً جمخض ؤزغ  ؤجها بٖؼ

 هٓغيت عئيت هي ؤهما ، قٗبها ٧ل ، قٗبها مً جماما زاليت ، ٞلؿُحن ٧ل ، ٞلؿُحن ٖلى ٞاالؾديالء ،( ..(الخاعيسيت ؤعيِم))
ْاهيت اؾترجيجيتهم جخبىاٍ الظر الغثيسخي الِضٝ جمشل ، 2الهِايىت لضٔ زابخت  مىظ مماعؾاتهم ظمي٘ في ٖمليا ْجخجؿض ، الٗض

ٓا ؤن ِٖم جبى ٓوي مكْغ م في 3الهِي ٓمىا ْختى 1897 ٖام ٫ْ ألا ماجمَغ . 4َظا ي

َٓغ ؤن ٓن  إلاً ، 5ألاعى ٖلى نغإ َٓ ٞلؿُحن في الهِايىت م٘ الهغإ ظ  في ٞلؿُحن مك٩لت ٞان لظا.  ج٩
.   ج٣ليضر اخخال٫ مك٩لت ٦إر ْليؿذ ، ألعى اٚخهاب مك٩لت هي خ٣ي٣تها

                                                           
 . 30مل ادلعرفة ، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب ، الكويت ، ص ، سلسلة عا 2عبد الوىاب ادلسَتي  ، األيديولوجية الصهيونية ، ط. د: ينظر  1
2

 . 52ادلصدر السابق ، ص  
3

 . 125، ص  1989، مؤسسة الشراع العريب ، الكويت ، 2عبد ادلالك خلف التميمي ، االستيطاف األجنيب يف الوطن العريب ، ط. د 
تسعى الصهيونية إىل بناء وطن للشعب اليهودي : " ما نصو  (1897آب  31-21)يف مدينة باؿ السويسرية  جاء يف برنامج ادلؤدتر الصهيوٍل األوؿ ادلنعقد 4

رلموعة مؤلفُت ، القضية : ودلزيد من التفاصيل حوؿ برنامج ذلك ادلؤدتر ومقررات ادلؤدترات الالحقة لو ينظر .." . يف فلسطُت يضمنو القانوف الدويل العاـ 
، دار  1منَت ماشوش ، الصهيونية ، ط. وما بعدىا  51، ص  1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بَتوت ،  1لصهيوٍل ، طالفلسطينية واخلطر ا

وما  10، ص  1977للكتاب ، عبد السميع سامل اذلراوي ، الصهيونية بُت الدين والسياسة ، اذليئة ادلصرية العامة . وما بعدىا  42، ص 1979ادلسَتة ، 
 . وما بعدىا  10، ص  1981، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  1د الرمحن أبو عرفو ، االستيطاف التطبيق العملي للصهيونية ، طعب. بعدىا 

5
 . 136عبد ادلالك خلف التميمي ، مصدر سابق ، ص . د 
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ٓجها يى٨غ لم خ٣ي٣ت ْهي.  ٞلؿُحن مك٩لت خ٣ي٣ت هي جل٪ ٓا ما الظيً ، ؤهٟؿِم الهِايىت ختى مًم ن  ٞخئ  يبرْع

ْاجهم م ٞلؿُحن ٖلى ٖض  ؾ٩اجها مً زاليت"  ألاعى اؾخٗاصة"  بمٗجى" . الٗغب الٛؼاة مً الخاعيسيت ؤعيِم اؾخٗاصة" بٖؼ
.   ٖلحها ال٣اثمحن

  فلؿُين مكيلت َبُػت:  الثاوي اإلاُلب

ٔ .  نٞلؿُي مك٩لت َبيٗت ِٞم في اججاٍ مً ؤ٦ثر َىا٥ ، الٗغبي الهٗيض ٖلى  هي ٞلؿُحن مك٩لت ؤن 1ؤ٫ْ  اججاٍ يغ

ٓص اإلاؿلمحن بحن ٢اثمت صيييت مك٩لت  -يا٦ضْن  ٦ما -ٞلؿُحن اعى الن.  اعى ٖلى هؼإ مك٩لت ٦إر ليؿذ ٖىضَم ٞهي.  ْالحه

ٔ  اعى ٦إر ليؿذ ٓن  ٖلحها ٖاف ؤزغ إتها ؤْ ، اإلاؿلم  ٖىض ، ٖاليـت ْمجيلت ، ؾاميت م٩اهت ٞلؿُحن ٞؤلعى.  ؤ٢ضامِم َْ
ْلى اإلاؿلمحن ٢بلت ألا٢صخى اإلاسجض جدخًً التي ألاعى ٞهي ، ؤلالهي ْالخ٨غيم ال٣ضؾيت مً بّ جدٓى إلاا ، اإلاؿلمحنٕ ظمي  ألا

 ٦شحر زغاَا في ْصًٞ ، ٖلحها ْٖاف ، ٞحها ْلض التي ألاعى ْهي ، ؤلاؾـالم في م٩اهت اإلاؿاظض ْزالض ، ألاعى في هلل مسجض ْزاوي ،
ٓاتهم جهام ْاهُل٣ذ ، هللا ؤهبياء مً ٓخيض صٖ ؾغِمرَد  التي ألاعى ؤيًا ْهي ، للىاؽ َضايتهم ْعؾاالث للخ

ُ
 ، ؤلاؾالم بىبي بلحها ؤ

ٓع  َب٣ا ْهي.  الؿماء بلى مٗغاظّ ٧ان ْمجها  ٞحها اإلاددؿب ْاإلا٣يم ، ؤلاؾالم صاع ٣ْٖغ ، ْاإلايكغ اإلادكغ اعى ؤلاؾالمي للمىٓ
ٓعة الُاثٟت ْمغ٦ؼ ، هللا ؾبيل في ٧اإلاجاَض ٓم بلى الخ٤ ٖلى الشابخت اإلاىه ٓن  ٦ما  -الهٟاث بهظٍ.  2ال٣يامت ي ٓل   ا٦دؿبذ  -ي٣

م اإلاؿلمحن ٢لٓب في الٗٓيمت م٩اهتها ٞلؿُحن ٓن  ٦ما  –اإلاحياث ْلِظٍ.  الخاعيش مغ ٖلى ْيماثَغ م ٓن  ؤؾخد٤  –يٖؼ  ؤن اإلاؿلم
ٓا ٓه ٓعزت ي٩ ٓن  ال ن الخ٣ي٣ي ٓا الظيً بؾغاثيل بجي ؤهبياء ْمجهم ، هللا ؤهبياء بمحرار الجضيْغ ٓخيض عايت جدذ ٞلؿُحن خ٨م  الخ
ٓخيض عايت خاملي ألجهم ، مخٗا٢بت ؤػماها ن ، ألاهبياء َاالء بٗض مً الخ  محرازا ٞلؿُحن اعى ٞٛضث ، َضحهم ٖلى ْالؿاثْغ

ٓاَم صْن  ْخضَم ْلِم ، لِم جاعيسيا ٔ  الضياهاث ؤصخاب مً ؾ  مك٩لت خل بإن الاججاٍ َظا ؤصخاب ي٣غع  ٧لّ ْلِظا.  ألازغ

ٓصة في ي٨مً ٞلؿُحن يحن ألصخابها ؤعيِا ٖ  ال ، بؾالميت اعى ٞلؿُحن:  الن ْطل٪ ، اإلاؿلمحن ٧ل ، اإلاؿلمحن ؤر ، الكٖغ

ٓص" الخاعيذي الخ٤" مؼاٖم ْان. 3ٞحها اإلاؿلمحن ٚحر ألخض خ٤  ْهي.  ٞحها اإلاؿلمحن خ٤ ؤمام ْحؿ٣ِ 4جتهاٞذ ٞلؿُحن في للحه
ْاهيت جٟطر بط مؼاٖم ٕ خ٤ َٓ ٞيما ْؤَماِٖم ْصاليّ ٖض  الهغإ لبيب ٣ٖل لّ مً ل٩ل ج٨ك٠ ٞةجها ، للمؿلمحن مكْغ
ٓص بحن ال٣اثم ٓا٢ّٗ مٗاع٦ّ ؾدب٣ى الظر الهغإ طل٪ ؛ الؼمان مً ٢غها ٖكغ ؤعبٗت مىظ ْاإلاؿلمحن الحه  مؿخٗغة ْمجغياجّ ْم

ٓص بجهايت بال ييخهي ْلً ، ْٖالهيت ؾغا الٗالم ب٣إ قتى في اإلاؿلمحن ٖلى ٓم ؤٖخاب ٖلى حه  يدب٘ صيجي نغإ َْٓ.  5ال٣يامت ي

ٓما ي٨ً ْلم ، اإلاك٩لت ؤنل ٓلى مً بان َظٍ عئيتهم صخت ٖلى الاججاٍ َظا ؤصخاب ْيضلل.  6الهٟت َظٍ بٛحر ي  ٖلى اؾخ

                                                           
تيار اإلسالـ السياسي ، والنخب والشخصيات ذات الرؤى يضم ىذا االجتاه حشدا من احلركات والتنظيمات واألحزاب اليت تشكل ما يعرؼ اصطالحا باسم  1

 .ب والطوائف اإلسالمية اإلسالمية ، مضافا إليها التشكيالت االجتماعية والثقافية ذات التوجو اإلسالمي ، واذليئات الدعوية وادلؤسسات الدينية من شىت ادلذاه
.  10، ص  2013دمشق ،  –رؤية إسالمية ، مؤسسة فلسطُت للثقافة  –زلسن زلمد صاحل ، حقائق وثوابت يف القضية الفلسطينية . د 2
 
3

 . 5ىػ ، ص 1422ناصر سليماف العمر ، رؤية إسًتاتيجية يف القضية الفلسطينية ، ادلنتدى اإلسالمي ، الرياض ، . د 
 . 12زلسن زلمد صاحل ، مصدر سابق ، ص . د 4
ناصر سليماف العمر . د).." واالنتصار النهائي وادلعركة الفاصلة ستكوف آخر الزماف .. ليهود قضاء كوٍل وشرعي االنتصار على ا"حيث يؤمن أصحاب ىذا االجتاه باف  5

، وبشرى ..ىزؽلة ادلشروع اليهودي الصهيوٍل يف فلسطُت واندحاره ليست أمرا شلكنا فقط ، وإظلا ىي حقيقة أكيدة ألهنا بشرى ربانية " واف  . (48، مصدر سابق ، ص 
  .(38زلسن زلمد صاحل ، مصدر سابق ، ص . د).."ة نبوي

6
، فادلتأمل ذلذا ..جذوره يف التاريخ ، ومل يكن ذلك الصراع صراعا عرقيا أو قوميا ، وإظلا ىو صراع بُت صاحب احلق وبُت الدخيل ، بُت الكفر واإلسالـ "فالصراع القائم يف فلسطُت لو  

أو  بأهنا بُت الكفر واإلؽلاف ،  ومل تكن أبدا معركة عرقية أو قومية أو وطنية ، مل تكن بُت جنس وجنس ، أو بُت قبيلة وقبيلة من اجل ارض.. ة الصراع يف مجيع فًتاتو يدرؾ طبيعة ادلعرؾ
  .(وما بعدىا 10ناصر سليماف العمر ، مصدر سابق ، ص . د)" تراب 
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ٔ  مؿلمت ٖغبيت لض٫ْ  اعاىٍّر  ْاخخل ؤَلحها ْقغص ٞلؿُحن اعى ٓص َم ؤزغ ا الظيً الحه .  ْن ييؿل خضب ٧ل مً لٟلؿُحن ظاْئ
ٓز٣ت ؤلاخهاثياث بياهاث مً ْما٦ض ْا٢ٗا زابذ َٓ ٞما ٓا ْان مطخى ٢غن  زال٫ ٞلؿُحن ٚؼاة ؤن اإلا ا ٢ض ٧اه  مً بلحها ظاْئ

ٓا٫ ، قتى بلضان ٓان ؤظىاؽ ْمً ، قتى ْبإخ ٓص مً ظميٗا ؤجهم َْٓ ْاخض عابِ َٓ يجمِٗم ما ْل٨ً ، قتى ْؤل .   الحه
ٓلض ما صيً بلى هخماءالا ؤن ، الاججاٍ َظا ؤصخاب عئيت مً يِٟم  ؤْ ِْغ التي ألاعى مل٨يت في ألجباّٖ جاعيسيا خ٣ا ي

ٓصَم خ٣ي٣ت ًٖ الىٓغ بٌٛ ْطل٪ ، صيجهم ٞحها ؾاص ؤْ اهدكغ .  بها الخاعيسيت ْٖال٢تهم ألاعى َظٍ ٖلى الاظخماعي ْظ

ٓن  ؤن  -الغئيت لِظٍ َب٣ا  -ٞيجب ٓن  ْان ، اعى صيً ل٩ل ي٩ .   صيً اعى ل٩ل ي٩
 ْالضيً ألانل ْخضة ظمٗتها التي ، ال٣بليت ؤْ ، البضاثيت ؤلاوؿاهيت الجماٖاث ٖلى يصر ٢ض الغئيت َظٍ مى٤ُ ؤن

 قاطا مى٣ُا يك٩ل ْل٨ىّ ،.. مٛايغ صيً يٗخى٤ ؤْ ، آزغ ألنل يىدؿب بمً مجها ؤر بحن هٟٓغ ٞال ، مٗيىت بإعى ْازخهذ
ٓص ْمىا٢ًا ٓظ ٫ٓ  اٞيّ جخٗضص التي ْالكٗٓب لؤلمم الاظخماعي لل ٓيجها زال٫ مجها ٧ل ازخهام م٘ ْألاصيان ألان  الاظخماعي ج٩

ٓمت مٗيىت بإعى ْص مغؾ ثذ ْاخضة امت هجض ٢ض بط ، الخض  ٢ْض ، الٗغبيت امخىا خا٫ َٓ ٦ما  قتى ص٫ْ  بحن ْبكغا ؤعيا ُظؼِمّ
غِمصَد  ؤعيّ اٚخهبذ قٗبا هجض

ُ
 اإلاٗانغ ٖاإلاىا في هجض ؤن اإلاؿخديل مً ْل٨ً ، ٞلؿُحن في الٗغبي قٗبىا خا٫ َٓ ٦ما ٖجها ْق

ٓاَجي .   ْاخض صيً ٖلى الكٗٓب مً قٗب ؤْ ألامم مً ؤمت م
ٓص ْمىا٢ًت قاطة عئيت ألجها ٓظ ٔ  جبىتها ْان ؾب٤ ٣ٞض ْالكٗٓب لؤلمم الاظخماعي لل ْاهيت ٢ٓ  في إلاغجحن مخسلٟت ٖض

ْعبيت ال٨ىيؿت جبىتها التي الغئيت طاث ٞهي.  1جاعيسىا ْاجها لخبريغ ْن ٢غ حؿٗت مً ؤ٦ثر ٢بل ألا  في الٗغبيت ألاعى ٖلى ٖض

ْعَا ْما ٞلؿُحن ب خمالث باؾم جاعيسيا يٗٝغ باث ما جدذ ظا ْازغ ٟٞـي.  (1291-1096) الهليبيت الخْغ  ظم٘ م 1095 ٖام ؤ
ْعبا في ؤلا٢ُإ ؤمغاء (1099-1088)" الشاوي ؤعبان" البابا ٓهذ٧ل" مضيىت في اإلاخضيىحن ْٚحر اإلاخضيىحن ؤَلِا مً ْخكض ؤ  بجىٓب" يغم

ٓا لم ؤٖضاءَم ؤن ، اإلاؿيديحن لٗاع يا: "  ٢اثال ٞحهم ْزُب ، ٞغوؿا ٓطَم ؾغاص٢اث هانبحن بٗيض ِٖض مً يؼال ٓعيا ٖلى هٟ  ؾ
  ، ْؤعميييا

ٓا بل ٓا ؤجهم بط ْؤمغ طل٪ مً ؤصهى َٓ ما اعج٨ب ٓا ،.. إليماهىا العجيب اإلاِض طل٪ اإلاؿيذ ٢بر ازخلؿ ٓا اطَبـ  2.." هللا ؤٖضاء ٢ْاجل
م بما مؿخمٗيّ ْمٛغيا مدغيا ؤياٝ زم.  ٓا: "  مٛاهم مً ييخَٓغ ٓا..  اإلا٣ضؽ بيذ بلى ج٣ضم  ، الُاَغة ألاعى جل٪ اهتٖي

َٓا ُع  ٞهي ، ألهٟؿ٨م ْاخٟٓ ضِم
ُ
  ج

ً
  ؾمىا

ً
٦ْم ٖلى اهخهغجم ؤن ؤه٨م.  ْٖؿال ٔ  ٨َْظا.  3" الكغ١  ممال٪ ْعزخم ٖض  ؤن هغ

ب  ْصمغث ، اليؿل ْؤباصث ، الخغر ْؤخغ٢ذ ، الٗغبي الكٗب مً مخٗا٢بت ؤظيا٫ بلٓاَا ا٦خٓث التي الهليبيت الخْغ
ٓازو ظذ عئيت ٖلى اؾدىضث ؤهما ، الؼمان مً ٧املحن ٢غهحن مضٔ ٖلى ؤلاؾالميت الٗغبيت للخًاعة ٢اثمت ق  ال٨ىيؿت لِا ْع

ْازغ .  بإعيِا ْخهغيا جاعيسيا خ٣ا اّٖؤجب جمىذ ٞلؿُحن في ْوكإجّ اإلاؿيذ الؿيض الصة ؤن:  مٟاصَا ٖكغ الخاصر ال٣غن  ؤ
عة مؼاٖمِا ٚظث الغئيت َظٍ ْمً ْا ممً زاليت ْاؾخٗاصتها ، اإلاؿلمحن ؾيُغة  مً اإلا٣ضؾت ؤعيِم جسليو بًْغ ٓط  اؾخد

.  4ٖلحها
ن ؾخت مً ؤ٦ثر بٗض ٓظاث اهدؿاع ٖلى ٢ْغ اث م ٓهيت الخغ٦ت جدبجى ، الهليبيت الْٛؼ  الغئيت طاث الٗاإلايت الهِي

ٓصيت بلى اإلاغة َظٍ حؿىضَا ْل٨جها ، الٗام اإلاى٤ُ خيض مً ال٨يؿيت م ، الحه ٓص ؤن ٞتٖي ٓا ٢ض الحه ٓن  بان هللا مً ْٖضا جل٣  ج٩

ٓهيت.  ْمؿيديحن مؿلمحن الٛؼاة ؾ٩اجها مً زاليت اؾخٗاصتها ٞٗلحهم ، لِم ٞلؿُحن اعى   –الغئيت لِظٍ َب٣ا  –ٞالهِي
                                                           

1
 .وما بعدىا  36، بَتوت ، ص  1986ادلستقبل العريب ، ، دار  1عصمت سيف الدولة ، عن العروبة واإلسالـ ، ط. د: ينظر  
2

 . 66، ص  1977، دار بو سالمة للطباعة والنشر ، تونس ،  3امحد رضا بك ، وثائق عن احلروب الصليبية ، ترمجة زلمد بورقيبو وزلمد الصادؽ الزمريل ، ط 
 .   21، ص  1972ت والنشر ، بَتوت ، عماره ، معارؾ العرب ضد الغزاة ، ادلؤسسة العربية للدراسازلمد . د 3
 .  111، الكويت ، ص 1990قاسم عبده قاسم ، ماىية احلروب الصليبية ، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب ، . د 4
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ٓصيا قٗبا زمت ؤن مٟاصَا ٞغييت مً جىُل٤  بلى  -ؤبى ؤم قاء  -يى٣ل ؤن يجب الكٗب َظا ْان ، الٗالم في مكدخا خضاْا حه

ىّ هي التي ، ٞلؿُحن ، اإلايٗاص اعى ٓمي َْ ٓهيت الخغ٦ت اٖخمضث ٣ٞض ، الِضٝ لِظا ْجد٣ي٣ا.  1ال٣  ، الٗاإلايت الهِي
ْاث ْاهيت بؾتراجيجيت ، لِا الخابٗت ْألاص ْلِا:  هي ؤؾاؾيت ٖىانغ زالزت جخًمً ٖض م ، ؤ ٓص ٫خَد  باإلظباع ؤْ باإل٢ىإ  -الٗالم حه

 مً اإلاِاظغيً ْجم٨حن ، الٟلؿُيييت ألاعى ٖلى لالؾديالء اإلاخاخت الٓؾاثل ب٩ل الٗمل ، ْزاهحها ، ٞلؿُحن بلى الهجغة ٖلى -

ٓة التيام ، ْزالثها ، ْخمايتها اؾخٛاللِا ٓبا ال٣ م ألاعى ؾا٦جي م٘ الخٗامل في ؤؾل حن ْؤ َاجٗحن جغ٦ِا ٖلى إلظباَع  َْظا.  ٧2اَع
.     ٞٗال جد٤٣ ما

ٓٙ ِٞل ٓا مً عئيت يدبجى ؤن الٗغب هدً مىا ألر يؿ  ْمً ، الؼمان مً ٧املحن ل٣غهحن اإلاؿيديت باؾم المخىا ؤٖضاء ٧اه

ٓا ما َم ٓصيت باؾم لىا ؤٖضاء ػال ْاهيحن ؾىبرع ؤهىا ٞاإلاا٦ض ، طل٪ ازترها ؤن.  ؟ الحه ْاجهم للٗض يت ْؾىًٟي ، ٖض  ٖلى قٖغ
.   مؿلمحن ْٚحر مؿلمحن ، ألامت لِظٍ اإلاسلهحن ظمي٘ -يإباٍ الق٪  -يإباٍ ما َْظا.  قٗبىا ألبىاء ْحكغيضَم ألعيىا ٚخهابهما

ٔ  زانٍّر  اججاٍ َْىا٥ ٓن .  ٞلؿُيييت مك٩لت هي ٞلؿُحن مك٩لت ؤن:   3يغ  ألاعى بان َظٍ عئيتهم صخت ٖلى ْيضلل
ٓص زال٫ الهِايىت اٚخهبها التي ٓا ْما ْالخٟي الٓاَغ الهغإ مً ٣ٖ ٓجها ػال ٓم يدخل ٞت ، ٞلؿُحن اعى هي ، الي  اإلاْٗغ

ْصَا ، َظا باؾمِا ٓع  مغ ٖلى الجٛغاٞيت ْخض ٍْ ، ؤعيِا مً الهِايىت َغصٍ الظر الكٗب ْبإن.  الٗه  ألامهاع بحن ْقغص

ً بال قٗبا ٚضا ختى ٓاظِت ٝر ، حؿيل جؼ٫  ْلم ، ؾالذ التي الضماء ُظلُّد  ْبإن.  ٞلؿُحن قٗب َٓ َْ ْان م ٓوي الٗض  ، الهِي

ٓن .  ٞلؿُيييت صماء هي م ِٖم ٫ٓ  َظٍ عئيتهم ْيّض  ٧ان ما ْختى بل ، ٖغبيت ْٚحر ٖغبيت ، ْماؾؿاجّ الٗالم ص٫ْ  ظمي٘ ؤن:  بال٣
ْلت م٘ مخٗاَٟا ؤْ صاٖما مجها ٓن .  بها ْحؿلم ، الخ٣اث٤ َظٍ جى٨غ ال ، الهِايىت ص ٢ٓ ٓاَض ْيؿ  الض٫ْ  جل٪ جخبىاٍ مما ق

ٓاٖض جغسخي ْمماعؾاث ٢ْغاعاث ؾياؾاث مً ؾؿاثْاإلاا ٓصة في ٞلؿُحن قٗب خ٤" ٢  ج٣غيغ في خ٣ّ"ْ" ؤعيّ بلى الٗ
ْلخّ بوكاء في خ٣ّ" ْ" مهحٍر ٢ٓذ طاث في ْجا٦ض ،" ص ٘" ٖلى ال هّ الخضزل ٖضم" ْ"  ٞلؿُحن قٗب ًٖ الٓنايت ٞع " . بكْا

ٓن  طل٪ ْل٩ل .  ٞلؿُيييت مك٩لت هي ٖىضَم ٞلؿُحن مك٩لت ج٩
 ٞلؿُحن قٗب ْان ، ٞلؿُحن بكٗب زانت مك٩لت هي ٞلؿُحن مك٩لت ؤن ، الاججاٍ َظا ؤصخاب عئيت مً َمي٠

ّٞ بم٩اهاجّ م٘ يدىاؾب الظر خلِا يسخاع مً َٓ ْخضٍ ْغ .   الخل طل٪ لخىٟيظ اإلاالثم ألاؾلٓب ي٣غع  زم ، ْْ

ٓن  ٢ْض ٓا ؤن يٟلخ ٓاان ما خيض ، جماما طل٪ ٚحر جغيىا مماعؾتهم ل٨ً ،.. نض٢ ن ٩ٞ عة ٖلى يهْغ  جد٣ي٤ يْغ

 ؤلاظمإ"
٫ٓ " الٗغبي ٓا ْما ، ٞلؿُحن ٢ًيت خ ٓخيض بإَميت يدىاصْن  بغخ ٓا ْما ، ٞلؿُحن بكإن" الٗغبي الخُاب" ج ٓن  ػال  يلخمؿ

ٓاجحر حؿضيض .      الٗغبي ألار مً الٟلؿُيجي البيذ ٞ
ٓص ؾيدضص خيض ، بظاجّ ٢اثما اظخماٖيا ٦ياها ٞلؿُحن ٧اهذ لٓ يصر الغئيت َظٍ مى٤ُ ؤن ٓظ ٓعي ال  ل٨ياجها اإلآي

اع خييئظٍّر  الاظخماعي ٓاظِِا التي اإلاك٨الث لجمي٘ الؼماوي ْالبٗض اإلا٩اوي ؤلَا ٓلِا ، ج  مً حؿخلؼمّ ْما ، الصخيدت ْخل

٫ٓ  جل٪ لخىٟيظ مخاخت ْماصيت بكغيت بم٩اهياث ٓا٢٘ في الخل  متألا مً ظؼء هي ، ْبكغا ؤعيا ، ٞلؿُحن ؤن وٗلم خحن ْل٨ىىا.  ال
ٓيا مغجبُت ، الٗغبيت ٓص ًٖ ٓظ ٓمي بال ا التي اإلاك٨الث ؤن وٗٝغ ْخحن ، الٗغبي ال٣ ٓا٢٘ يشحَر ٓمي ال ٓميت مك٨الث هي ال٣ ٢ ، 

ٓمي اإلاهحر بَاع يمً الصخيذ خلِا ججض ي٠ ْحؿخضعي ، ال٣ ٓميت ؤلام٩اهياث جْٓ  في خلِا لخىٟيظ ، ْماصيت بكغيت ، ال٣
                                                           

 . 11عبد الوىاب ادلسَتي ، مصدر سابق ، ص . د 1
2

 . 69منَت ماشوش ، مصدر سابق ، ص  
.  ؤسسات يف النظاـ الرمسي العريب ، مضافا إليها قوى وتنظيمات وحركات وطلب سياسية ورلتمعية من داخل فلسطُت ومن خارجها يضم ىذا االجتاه كافة الدوؿ وامل 3
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ٓا٢٘ ٓميت مك٩لت هي ٞلؿُحن مك٩لت ؤن هضع٥ ،..1 ال ٓمي اإلاهحر ؤَاع في بال صخيدا خال خلِا يم٨ً ال ، ٖغبيت ٢  الٗغبي ال٣

ٔ  بةم٩اهياث نٌر  زلل مً الاججاٍ َظا ؤصخاب مى٤ُ يٗترر  ما ٦ظل٪ ْهضع٥.  ٖغبيت ٢ْٓ حًّي  زاَئ ِٞم مً عئيتهم جُغخّ ْما ، بَد
.   لِا ٞاقل ْخل ٞلؿُحن مك٩لت لُبيٗت

ٓميت يتٖغب مك٩لت ، ؤطن ٞلؿُحن مك٩لت   ؟ بٗض ْماطا.  ٢
 َبيٗت ْان ، قٗبها مً زاليت جىتٕي ٖغبيت ألعى اٚخهاب مك٩لت هي ٞلؿُحن مك٩لت خ٣ي٣ت ؤن بلى هيخهي خحن

ٓميت مك٩لت هي اإلاك٩لت َظٍ ٓص جمـ ؤجها بمٗجى ، ٢ ٓظ ٓمي ال ٓص جمـ ْؤجها ، مىّ ظؼءا ْليـ ٧لّ الٗغبي ال٣ ٓظ ٓمي ال  ال٣
ٓص ؤر ْليـ ْخضٍ الٗغبي ٓخيض ، الصخيذ اإلاك٩لت َظٍ خل ؤن عاسخ بي٣حن هضع٥ ، زاعظّ عآر ْظ  ٧امل اؾترصاص َٓ ، ْال

 في الخل َظا جىٟيظ ْان.  مؿلمحن ْٚحر مؿلمحن الٗغب ؤصخابها بلى ْبٖاصتها ، الهِايىت ٢بًت مً اإلاٛخهبت ٞلؿُحن ؤعى
ٓا٢٘ ٓخضة قاملت ؾتراجيجيتإل ٣ْٞا ، ْاإلااصيت البكغيت الٗغبيت ؤلام٩اهاث ٧اٞت حسخحر ي٣خطخي ال  خؿاباتها مً حؿدشجي ال ، ْم

.   ا٢ل ال ، طل٪ مً ؤ٦ثر ال ، ٖغبي ظؼء ؤر

:   زاجمت
ٔ  ٢ًيت اإلاٗانغ الٗغبي جاعيسىا يٗٝغ لم ٓع  مً ٞلؿُحن ٢ًيت بّ خٓيذ ما ٞا٢ذ ؤزغ  ْاَخمام صاثم خً

ٓانل  ال٣ضع جشحر التي ال٣ًيت مً هي ٞلؿُحن ة٢طخي ٞان ، طل٪ م٣ابل في.  ْالكٗبيت الغؾميت الٗغبيت ألاْؾاٍ لضٔ مخ
ٓجها ٖلى الازخالٝ مً ألا٦بر بيٗتها مًم .   الٗغبيت ْالٟٗالياث الىسب بحن َْ

ٓع  خ٣اث٤ ِٞم في البكغ ازخالٝ يُ٪  ْان ٓا ، بوؿاهيت سجيت ألام  ِٞم ٖلى الٗغب هدً اجٟا٢ىا ٖضم ٞان ، ٖلحها ظبل
ٓعي بيٗت لخ٣ي٣ت ْاخض مٓي ٓئها ٖلى ٧امل ٢غن  بٗض ٞلؿُحن مك٩لت َْ  اؾخمغاع ؤؾباب مً ؾببا يك٩ل ق٪ ال وك

ٓصَا ٓع  يٗيض ٖاصال خال خلِا ْجإزغ ْظ .   خ٣ّ خ٤ طر ٧ل ْيُٗي ههابها بلى ألام
ٓاظّ ْخحن ٖٓيت ه ٫ٓ  عئٔ مً الٗغبيت الؿاخت ٖلى يُغح ما بمٓي بيٗتها ٞلؿُحن مك٩لت خ٣ي٣ت خ َْ ، 

ٓن  ؤهما الهِايىت ؤن خخما ؾى٨دك٠ ط بما هىسضٕ ٞال ، ؤَلِا مً زاليت ٞلؿُحن اعى ٖلى ؾديالءالا يؿتهضٞ  جدذ لّ يْغ

ْلخحن خل" ؤْ" الؿلمي الخٗايل" الٞخاث َٓغ الن ،" الض ٓن  إلاً ألاعى ٖلى نغإ َٓ ٞلؿُحن في الهغإ ظ  زم.  ج٩
ٓن  ؤن خخما ؾى٨دك٠ ٖٓيت ْخضة يٟغى الٗغبيت ألامت مً ظؼء ْؤعيا قٗبا ٞلؿُحن ٧ ٓص مٓي ٓظ  ٞال ، بيجهما عْاإلاصخي لل

ٓعٍ بما ه٣ًٗ ٓعٍ ٢ض ؤْ ، يخه  ج٣غيغ في خ٣ِم" ؤْ" الٟلؿُيجي الضازلي بالكإن الخضزل ٖضم" مؼاٖم ٖبر البٌٗ ، يه
ٓا٢٘ الن ، ٞلؿُحن بكٗب زانت مك٩لت هي ٞلؿُحن مك٩لت ؤن مً ،" اإلاهحر ٓع  الظر ال  ظؼء َٓ ٞلؿُحن مك٩لت ٞيّ جش

ٓا٢٘ مً ٓمي ال  بال صخيدا خال لِا ججض لً ْلِظا ، الٗغبي ال٣

ٓص بَاع في ٓظ ٓمي ال ٓميت ْباإلم٩اهياث ، الٗغبي ال٣ .   الٗغبيت ال٣
م ٓايا نض٢ذ ٞان ، ال٣اثم الازخالٝ ْبٚغ مَد  ، البدض في ْجد٤٣ ، الى ِٗم و

ُ
 ٢ا٫ ٦ما ، الخالٝ ؾييخهي..  الىٓغ في ْؤ

ٓعي الٗغب ٖالم ٓن  ، الِيشم ابً الخؿً اإلآؾ ْلى ٢ًيخىا مً ةْاخض مؿاٞت ٖلى ظميٗا ْؾى٩  .  ألا
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 اإلاهاصع
: هخب اللؿت 

ٓص ، اإلاعجم الغاثض ، ٍ -1 .  1992، صاع الٗلم للماليحن ، بحرْث ،  7ظحران مؿٗ

ٓع ، لؿان الٗغب ، مج  -2  . 2013، صاع الخضيض ، ال٣اَغة ،  5ْ مج 2مدمض ظما٫ الضيً ابً مىٓ

 :الضعاؾاث والبدىر 

ب الهليبيت  -3 ْزاث٤ ًٖ الخْغ ْمدمض الهاص١ الؼمغلي ، ٍاخمض عيا ب٪ ،  ٓع٢يبّ  ٓ ؾالمت  3، جغظمت مدمض ب ، صاع ب

ٓوـ ،  ْاليكغ ، ج  . 1977للُباٖت 

ٓهيت ، ٍ -4 ّ ، الاؾديُان الخُبي٤ الٗملي للهِي ٓ ٖٞغ ْاليكغ ،  1ٖبض الغخمً ؤب  1981، اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث 

 . 

ْالؿياؾت ،  -5 ٓهيت بحن الضيً   .  1977لل٨خاب ، الِيئت اإلاهغيت الٗامت ٖبض الؿمي٘ ؾالم الِغاْر ، الهِي

ً الٗغبي ، ٍ. ص -6 ٓيذ ، 2ٖبض اإلاال٪ زل٠ الخميمي ، الاؾديُان ألاظىبي في الَٓ  1989، ماؾؿت الكغإ الٗغبي ، ال٩

. 

ٓهيت ، ٍ. ص -7 ٓظيت الهِي ٓل َٓاب اإلاؿحرر  ، ألايضي ٓن  2ٖبض ال ْالٟى جي للش٣اٞت  ت ، اإلاجلـ الَٓ ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

ٓيذ  ْآلاص  .اب ، ال٩

بت ْؤلاؾالم ، ٍ. ص -8 ْلت ، ًٖ الْٗغ  . ، بحرْث  1986، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،  1ٖهمذ ؾي٠ الض

ٓعة الٗغبيت . ص -9 ْلت ، هٓغيت الش  . 1979، صاع اإلاؿحرة ، بحرْث ،  1، ٍ 3اإلاىُل٣اث ، ط  –ٖهمذ ؾي٠ الض

جي ٫. ص -10 ب الهليبيت ، اإلاجلـ الَٓ ٓن ْآلاصاب ، ٢اؾم ٖبضٍ ٢اؾم ، ماَيت الخْغ ْالٟى ٓيذ  1990لش٣اٞت   .، ال٩

ٓوي ، ٍ  -11 ْالخُغ الهِي ٖٓت مالٟحن ، ال٣ًيت الٟلؿُيييت  ، ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُيييت ، بحرْث ،  1مجم

1973 . 

ٓابذ في ال٣ًيت الٟلؿُيييت . ص  -12 ْز  –عئيت بؾالميت ، ماؾؿت ٞلؿُحن للش٣اٞت  –مدؿً مدمض نالر ، خ٣اث٤ 

 . 2013صمك٤ ، 

ْاليكغ ، بحرْث ، خمض م. ص  -13 .    21، م  1972ٖماٍع ، مٗاع٥ الٗغب يض الٛؼاة ، اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث 

ٓهيت ، ٍ  -14  .  1979، صاع اإلاؿحرة ،  1مىحر ماقٓف ، الهِي

 .َـ  1422هانغ ؾليمان الٗمغ ، عئيت بؾتراجيجيت في ال٣ًيت الٟلؿُيييت ، اإلاىخضٔ ؤلاؾالمي ، الغياى ، . ص  -15
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 الضولي اللاهىن  يىء في فلؿُين في ؤلاؾغاةُلي الىحىص مبرعاث
 اللؼاةغ -2 ؾُُف صباؾين إلاين مدمض بجامػت الؿُاؾُت والػلىم الحلىق  ولُت بللاؾم بً أخمض. ص

  

 

 

 :اإلالخو

ٖٓت ٖلى ٞلؿُحن ٖلى لؿياصتها ٦إؾاهيض بؾغاثيل حٗخمض  ؾيمالخ٤ ٢غاع م٣ضمتها في يإحي اإلاسخلٟت، اإلابرعاث مً مجم

 جبرعٍ ٞهي الخ٣ؿيم ٢غاع ؤُٖاَا ما زاعط ألاعاضخي ؤما ،1947 ٖام اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصع 181 ع٢م
ٖٓت ٓهيت الىٓغياث مً بمجم ا، الؿياصة ْٞغاٙ الكغعي الضٞإ ٦د٤ ال٣اه  ْالخاعيسيت الضيييت اإلابرعاث ًٖ ًٞال َظا ْٚحَر

ٓصَا ٖلى جًٟحها التي ٓاٖض ٣ْٞا اإلابرعاث َظٍ ٧ل مىا٢كت ؤن يغٙ ٞلؿُحن، في ْظ ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  َظٍ ؤّن  يِٓغ اإلاٗانغ الض
ٓهيت ٢يمت ال مٗخبرة ٚحر اإلابرعاث ٓجها لِا ٢اه ٓاٖضٍ جسال٠ ٧ ٓا٢٘ مسالٟتها ًٖ ًٞال اإلاؿخ٣غة، ٢  الخاعيسيت ْالخ٣اث٤ لل

 . ْالضيييت

 

Summary:  

Israel grounds its sovereignty over Palestine on a range of different justifications.  In the 

forefront comes the partition resolution No. 181 issued by the United Nations General Assembly 

in 1947, while the territory, which exists outside the borders drawn by the partition resolution, is 

justified by a variety of legal theories such as the right of self-defense, the vacuum of 

sovereignty, and others. Besides, it has got religious and historical justifications that it places on 

its presence in Palestine. However, according to contemporary norms of international law, the 

discussion of all these justifications shows that they are worthless and contradict with its stable 

and unchangeable rules. They violate the reality of the historical and religious facts as well.  

 

: ملضمت

م ْلت ٢يامِا في بؾغاثيل اٖخماص ٚع  ٖلى الٟلؿُيييت ألاعاضخي ب٣يت اخخاللِا في زم ٞلؿُحن، ؤعى مً ظؼء ٖلى ٦ض

ٓة،   ال٣
ّ

ٓم اؾخ٣اللِا بٖالن في ْعص ما بدؿب ال٩اق٠ ؾىضَا ؤّن  بال  ًٖ الهاصع 181 الخ٣ؿيم ٢غاع َٓ 1948 مار 15 لي
ٓم اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٓٞمبر 29 ي ٓص ٢بلّ الظر ال٣غاع َظا ،1947 ه ٓصَم ي٨ّغؽ  باٖخباٍع آهظا٥ الحه  في ْظ

ٓصَم ْيد٤٣ ٞلؿُحن، ْلت بوكاء في ظِ ٓا مما ؤ٦بر مؿاخت ْٖلى بهم، زانت ص ٓن  ٧اه ٓهيا ْنٟا ْيُٗحهم يمل٩  بّ يٗتٝر ٢اه
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ْلي اإلاجخم٘ ٓا لم ْل٨ّجهم ،1الض ٓهّ يلتيم  اظتهض زم ْمً ٞلؿُحن، ٧امل ٖلى الؿيُغة في َمٓخاتهم يسال٠ الظر بمًم
ا ٓن ْالم ٣ِٞاَئ ٖٓت الترْيج في لِا ْال ٖٓت ْالاصٖاءاث ْالدجج إلابرعاث مً إلاجم ٓع ْ ٖجها، الاخخال٫ نٟت لىٟي اإلاخى  ؤمام للِٓ

ما٫ اإلاماعؽ بمِٓغ الٗالم يت، أٖل  ْقٗبا ؤعيا ٞلؿُحن خ٤ في جغج٨بها التي البكٗت ْالجغاثم الخُحرة الاهتها٧اث ْلخبريغ قٖغ

ٓن  يٟغيِا التي الالتياماث مسخل٠ مً ْتهغبا ْجاعيسا، ْلي ال٣اه  مضٔ ًٖ الؿاا٫ يشاع َىا ْمً. باالخخال٫ ال٣اثم ٖلى الض
ٖيت ٓص مكْغ ٓظ ٓاٖض ٣ْٞا ٞلؿُحن في ؤلاؾغاثيلي ال ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  مضٔ ما: بلى الغثيـ الؿاا٫ َظا هّٟغٕ ؤن ْيم٨ً ؟ الض

ٓهيت اإلابرعاث صخت ٓص ال٣اه ٓظ ٓن  في اٖخباع لِا ْالضيييت يسيتالخاع اإلابرعاث َْل ٞلؿُحن؟ في ؤلاؾغاثيلي لل ْلي ال٣اه  الض
  اإلابرعاث؟ َظٍ ًٖ اإلاترجبت آلازاع هي ْما اإلاٗانغ؟

ٓن  ألاؾئلت َظٍ ًٖ ؤلاظابت ٓوي، الُاب٘ طاث باإلابرعاث زام ألا٫ْ، مبدشحن زال٫ مً ج٩  الشاوي اإلابدض ؤما ال٣اه

ٓاهب طاث اإلابرعاث بلى ٞيّ ٞىٗغى  .ْالخاعيسيت الضيييت الج

ٌ  راإلابذ  فلؿُين في ؤلاؾغاةُلي للىحىص اللاهىهُت اإلابرعاث مكغوغُت مضي: ألاو

 لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ نضع الظر الخ٣ؿيم ٢غاع ٖلى ٞلؿُحن مً ٦بحر ظؼء ٖلى ؾياصتها في بؾغاثيل حؿدىض
ٓلذ التي ألاعاضخي ب٣يت ؤما ،1947 ٖام اإلاخدضة ْص  زاعط ٖلحها اؾخ  اٖخماصا ٖلحها الؿياصة ٦دؿابا جّضعي ٞةّجها ال٣غاع، َظا خض

ٓهيت الىٓغياث بٌٗ ٖلى اتها يبرع بما ال٣اه ٓلت ْألاؾاهيض اإلابرعاث َظٍ ِٞل ْبظغاءاتها، جهٞغ ٓاٖض ٣ْٞا م٣ب ٓن  ل٣  ال٣اه
ْلي؟   الض

 الىٓغياث جل٪ ببٌٗ ْالشاوي الخ٣ؿيم، ب٣غاع زام ألا٫ْ  مُلبحن، بلى اإلابدض َظا ه٣ّؿم ؾٝٓ طل٪ ًٖ بظابت

  .بها اإلاضعى

ٌ  اإلاُلب  الفلؿُُيُت ألاعاض ي غلى ؤلاؾغاةُلُت للؿُاصة همبرع الخلؿُم كغاع: ألاو

ْع  ٓٞمبر 29 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ًٖ الخ٣ؿيم ٢غاع بهض  ٦بحر، ؾياسخي ههغ للهِايىت جد٤٣ ،1947 ه
الن جإزغ ْبن خّتى الخاعيش، َظا مىظ ْا٢ٗيا بؾغاثيل ْلضث ٣ٞض  حٗخبٍر بؾغاثيل ؤّن  طل٪ ،1948 مار 15 بلى عؾميا ٖجها ؤلٖا

ّ بل ٞلؿُحن، مً ٦بحر ظؼء ٖلى ؾياصتها في ؾىضَا
ّ
ٓوي اإلاباقغ الؿبب به ْلتها بٖالن في ْال٣اه  ال٣غاع َظا يهلر ِٞل. 2ص

ٓظبّ؟ لِا ؤُٖيذ التي ألاعاضخي ٖلى ؾياصتها في لِا ْؾىضا بؾغاثيل ل٣يام مبرعا  بم

٢ٍْٓا الخ٣ؿيم، ٢غاع الٗغب ٖاعى ل٣ض  ٓة، ْم ٓا٤ٞ ال باٖخباٍع بال٣ ٓن  م٘ يخ ْلي، ال٣اه  الٗض٫ ْمباصت الض

ٓهيت الٗيٓب ٞةّن  ْبالخالي ،3ْالضيم٣غاَيت ٓبّ التي ال٣اه ٖٓا ق٨ال باَال ججٗلّ حك  في الٗيٓب َظٍ هدىا٫ْ  َىا ْمً. ْمٓي

حن، ٖٓيت للٗيٓب ْالشاوي الك٩ليت، للٗيٓب ألا٫ْ  ٖٞغ   . اإلآي

ٌ  الفغع  الخلؿُم كغاع في قيلُتاٌ الػُىب :ألاو

                                                           
1

, ٓ ٠2003ٓ ِٓ اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ ؽزٝ ا١ٌَٛ, روعّخ ِٕٖٛه اٌمبٟٙ, ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ, , أٚهٚثب ٚ فٍَٜتشارج خضز 

238. 
2

, ِلٜ ِْوٚػ١خ أٍب١ٔل ا١ٌَبكح اإلٍوائ١ٍ١خ فٟ فٍَط١ٓ, هٍبٌخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌؾمٛق, عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ, ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 

1974 ٓ ,241. 
3Henry Cattan, The Palestine and International Law, Longman Group LTD London, Second edition 
1976, p  .39  
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ب ال ْبالخالي باَال، ججٗلّ ق٩ليت ٖيٓب ٖلى الخ٣ؿيم ٢غاع يدخٓر 
ّ
 ألاعاضخي في الؿياصة ٖلى ؤزغ ؤّر  يغج

 :هي الٗيٓب َْظٍ الٟلؿُيييت،

 الضولُت الىناًت هظام خضوص ججاوػه (1

ًاء الض٫ْ  ظمي٘ ػمذْؤ٫ الكٗٓب، لجمي٘ اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً (2)1 اإلااصة ٢غعث ل٣ض  ألٖا

٫ٓ  َٓ الٓنايت هٓام مً الِضٝ ظٗلذ (ب)76 اإلااصة ؤّن  ٦ما. الخ٤ َظا مماعؾت باخترام ٓلت باأل٢اليم الٓن  بلى بّ اإلاكم
ٓبها ْعٚباث يخ٤ٟ بما الاؾخ٣ال٫، ؤْ الظاحي الخ٨م  بوكاء ٖلى ٞىهذ 75 اإلااصة ؤما. ْخغيتها بعاصتها ب٩امل ٖجها حٗغب التي قٗ

ْلي ايتْم هٓام ٓاعصة الٟئاث في الضازلت ألا٢اليم إلصاعة اإلاخدضة ألامم بقغاٝ جدذ ص  بيجها مً ْالتي اإلايشا١، مً 77 اإلااصة في ال
ٓلت ٧اهذ التي البلضان  .باالهخضاب مكم

ٓاص َظٍ مً ْيؿخيخج ٓلت ٧اهذ التي البلضان ظمي٘ ؤّن  اإلا  صْن  الؿاب٣ت الٓنايت هٓام جدذ جٓل باالهخضاب مكم

ْلي الٓنايت هٓام حك٨يل يخّم  ؤن بلى بها اإلاٗتٝر الخ١ٓ٣  بجمي٘ الخٛيحر ؤْ اإلاؿاؽ  ؤْ جبضيل ؤْ حٛيحر ؤّر  ؤّن  ٦ما .1الجضيض الض

ٓيغ ن في جُ ْص في يخم ؤن يجب ٖلحها اإلاىخضب البلضان جل٪ قْا .  اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً (ب)76ْ (2)1 اإلااصجحن خض

ْلت حِٗضاتها مماعؾت في حؿخمغ ؤن بما: ؤمغيً ؤخض لبريُاهيا ةباليؿب حٗجي ألاخ٩ام َظٍ ٞةّن  ْبالخالي  بلى مىخضبت ٦ض

ٓٙ ٞلؿُحن اؾخ٣ال٫ حٗلً ؤن ْبما الجضيض، الٓنايت هٓام حك٨يل يخّم  ؤن  ما َْٓ ،2بىٟؿّ هٟؿّ بصاعة ٖلى ال٣ضعة قٗبها لبل
ٓظب الٓنايت هٓام جدذ ْيِٗا جُلب لم ٞةّجها اإلاخدضة، ألامم ٖلى ال٣ًيت بخالتها ْعٚم ؤّجها بط ؛جٟٗلّ لم  مً 77 اإلااصة بم

 جُلب ْلم اإلاخدضة، ألامم ميشا١ مً 76 ْاإلااصة الٗهبت ِٖض مً 32 اإلااصة ج٣خطخي ٦ما اؾخ٣اللِا بٖالن جُلب ْلم اإلايشا١،
ما ،(2)1 اإلااصة جىو ٦ما ٞلؿُحن لؿ٩ان اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ جُبي٤ ؤيًا

ّ
ٓص بحن هؼإ ق٩ل ٖلى ٖغيتها ْبه  لم لٗغبْا الحه

ً بُغي٣ت الٟلؿُيييت اإلاىا٤َ مً جيسخب ٧اهذ بّجها بل ،3يغيحهما خل بلى الخٓنل حؿخُ٘
ّ
ٓصيت للمىٓماث جم٨  مً الحه

 . ٖلحها ْالؿيُغة الاؾديالء

 :اللغاع بانضاع الػامت اللمػُت ازخهام غضم (2

ٓظب ْليا اجٟا٢ا باٖخباٍع هخضابالا به٪ الالتيام الٗامت الجمٗيت ٖلى اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً (1)80 اإلااصة ج  يلػى ؤن بلى ص
اتها في ملؼمت ٞالجمٗيت اؾخ٣اللِا، جمىذ ْلم الٓنايت جدذ جٓي٘ لم ٞلؿُحن ؤّن  ْبما. 4الٓنايت اجٟا١ مدلّ يدّل  ؤْ  جهٞغ

ْلت حُٗي ال الاهخضاب ن٪ ههٓم ؤن ْبما ْخضٍ، الاهخضاب ن٪ بىهٓم ْليت مىٓمت ؤيت ؤْ اإلاىخضبت للض  ؤْ خ٤ ؤّر  ص

ْلت زل٤ جمل٪ ال الٗامت الجمٗيت ٞةّن  ،5ٞلؿُحن لخ٣ؿيم ؾلُت ْلت بػالت ؤْ ظضيضة ص   ٢اثمت، ص
ّ

 بّما: الخالخحن إلخضٔ ٣ْٞا بال

                                                           
1

 .291, ٓ ١ِٖٚ1991وا, ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ, ث١وٚد, اٌطجؼخ األٌٚٝ, ... ٚػجوح... , فٍَط١ٓ ربه٠قبشفٞك اىزشٞداخ 
2John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, New York: 
Cambridge University Press, 2010. P 88. 

3
 .29, ِوعغ ٍبثك, ٓشفٞك اىزشٞداخ

فٌما عدا ما قد ٌتفق علٌه فً اتفاقات الوصاٌة الفردٌة التً تبرم وفق أحكام " من مٌثاق األمم المتحدة على أّنه  (1)80نّصت المادة 4

اها توضع األقالٌم تحت الوصاٌة، وإلى أن تعقد مثل هذه االتفاقات ال ٌجوز تأوٌل نص أي حكم من أحكام ، وبمقتض81و 79و 77: المواد
ٌّة دول أو شعوب، أو ٌغٌر شروط االتفاقات الدولً ٌّة حقوق أل ة هذا الفصل، وال تخرٌجه، تأوٌال أو تخرٌجا من شأنه أن ٌغٌر بطرٌقة ما، أ

 ."حدة أطرافا فٌهاالقائمة التً ٌكون أعضاء األمم المت
5

 .242, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 
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ّٓٚ ٖليّ مىخضب ؤْ مؿخٗمغ بلض اؾخ٣ال٫ بٖالن جإييض بت جإييض ْبما بىٟؿّ، هٟؿّ خ٨م ٖلى ال٣ضعة لبل  ْبعاصجّ قٗب ٚع

ٓن  ْبالخالي. 1مهحٍر ج٣غيغ في رالُبي٘ خ٣ّ بمماعؾت ٖجها ّٖبر التي ا الٗامت الجمٗيت ج٩  زغظذ ٢ض الخ٣ؿيم ٢غاع بةنضاَع

ا يبُل ما َْٓ ازخهانِا، ًٖ  .طل٪ هديجت ٢غاَع

 يٗخبر ؾٝٓ ألامً مجلـ ؤّن  ٖلى الضيباظت مً (ط) ال٣ٟغة في هّو  خيىما ؤلالؼام َاب٘ اجسظ ال٣غاع ٞةّن  طل٪ ٖلى ْػياصة
ْلت ٧ل ٓيت حٛيحر بلى جغمي مدا ٓة ال٣غاع َظا بلحها حهضٝ التي الدؿ ْاوي ٖمل بمشابت ؤْ لّ، ْزغ٢ا للؿلم تهضيضا بال٣ ٓظب ٖض  بم

ٝ ؛اإلايشا١ مً 39 اإلااصة هو  اجساط صْن  بالخٓنياث الخ٣ضم خ٤ لِا ،14ْ 10 اإلااصجحن بلى اؾدىاصا الٗامت الجمٗيت ؤّن  ْاإلاْٗغ
  جمل٨ّ، ال ةبال٣ٓ للخُبي٤ ٢ابلت ٢غاعاث اجساط ْؤّن  ،2ال٣غاعاث

ّ
 ٢غاع بٗض ظاء الظر" الؿلم ؤظل مً الاجداص" ٢غاع بَاع في بال

.  3الخ٣ؿيم

ٓا٢ٗت ألا٢اليم في الؿياصة ٞةّن  طل٪، ًٖ ًْٞال ْلت ْليـ ج٣ُجها التي للكٗٓب زابذ خ٤ الاهخضاب جدذ ال  للض
 خ٣ِا مً ٞليـ ْبالخالي ٞلؿُحن، في ٝالخهغ ؾلُت جمل٪ ال الٗامت الجمٗيت ؤّن  يٗجي ما َْٓ ألامم، لٗهبت ال اإلاىخضبت

٢ِٓا ه٣ل ؤْ الؿياصة، ججؼثت ازخهانِا مً ْليـ ألاظاهب، ْاإلاِاظغيً ألانليحن الؿ٩ان بحن البلض ج٣ؿيم  ألّن  ،4خ٣
 لّ، ملؼمت ٚحر هي اإلاباصت َظٍ م٘ جخٗاعى جٓنيت ْؤّيت لكٗبها، اإلاُل٤ الازخهام في يضزل ٞلؿُحن في الخ٨م مؿخ٣بل

ْػ  َٓ ال٣غاع ِٞظا َىا ْمً. اإلاهحر ج٣غيغ لخ٤ ٣ْٞا الؿ٩ان ي٣بلِا لم ما صمتمى٘ ْحٗخبر ط َٓ ؤْ للؿلُت ججا  ًٖ زْغ

ًاء الض٫ْ  يلؼم ال باَل ِٞٓ ْبالخالي ،5إلايشا٢ِا ْمسال٠ اإلاخدضة، ألامم ازخهام ٓلّ ألٖا  .6ب٣ب

  هخضاب نً مؼ ًخػاعى اللغاع (3

ٓص ٚحر مً ٞلؿُحن ؾ٩ان خ١ٓ٣  ٖلى باإلاداٞٓت يلؼم ما الاهخضاب ن٪ في ْعص ل٣ض ٓاظِت في الحه ٔ  م ٓهيت الضٖاْ  الهِي
ْلت بةوكاء اإلاخهلت ٓصيت ص ٌ ي٣خطخي ما َْظا ٞلؿُحن، في حه  ْمً الٟلؿُيجي الكٗب ؾياصة مً جىا٫ ألّجها الخ٣ؿيم ٨ٞغة ٞع
ٓهّ ًٖ ًٞال ؤعاييّ، ؾالمت ٓظب التي اله٪ مً الخامؿت اإلااصة م٘ يخٗاعى ٧ ْلت ٖلى ج  شخيء ًٖ الخىاػ٫  ٖضم هخضابالا ص

ٓمت ؾيُغة جدذ ْيِٗا ؤْ ٖلحها الاهخضاب جماعؽ التي ألاعاضخي مً ٔ  ص٫ْ  ؤْ خ٩  . 7ؤزغ

ْلت ؤّن  ٦ما  الاؾخ٣ال٫ مً لّ جم٨يىا لّ ْؤلاعقاص الىصر ْج٣ضيم ٞلؿُحن، بكٗب بالجهٓى التيمذ اإلاىخضبت الض
هّ، ٖٓضا ْخضصث ٞلؿُحن، ٖلى اهخضابها بجهاء ٞجإة ْؤٖلىذ بهظا، ج٠ لم ل٨ّجها بكْا ٓاتها، ظالء إلجهاء م  جيخٓغ ؤن ْصْن  ٢

                                                           
1

 .292, ِوعغ ٍبثك, ٓشفٞك اىزشٞداخ
2

ب ر١ٕٛبد غ١و ٍِيِخ, ٚاٌمواهاد اٌٍّيِخ اٌزٟ رٖله٘ب اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ رٕؾٖو فٟ : ِب رٖلهٖ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ  ِّ ب لواهاد ٍِيِخ ٚئ ِّ ئ

ه٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ, أِب ػلا مٌه فٙٛ ِغوك ر١ٕٛبد ال رٍيَ األػٚبء, ٚ٘نا ٘ٛ االرغبٖ اٌَبئل فٟ فمٗ رٍه اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٕٛاؽٟ اٌّب١ٌخ ٚاإلكا

 243, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد: أظو. اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ
3

 .29, 1982ٓ, اٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاٌّْبوً اٌّؼبٕوح, ِطجؼخ اٌلاٚكٞ, كِْك, عشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة 
4

 .192, 1977ٓ, اٌّووي اٌمبٟٔٛٔ ٌّل٠ٕخ اٌملً, هٍبٌخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌؾمٛق ثغبِؼخ اٌمب٘وح, مس٘اّٜساىٌ اه 
5

, فىوح اٌزل٠ًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚرطج١مبرٙب فٟ ٙٛء لواهاد األُِ اٌّزؾلح اٌّزؼٍمخ ثّل٠ٕخ اٌملً, ِووي اإلِبهاد رائد ف٘سٛ داٗد 

 219-217, ٓ 2003 ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس االٍزوار١غ١خ, أثٛظجٟ,
6

 .190, ٓ 1970, ل١ٚخ فٍَط١ٓ فٟ ٙٛء اٌؾك ٚاٌؼلي, روعّخ ٚك٠غ فٍَط١ٓ, ِىزجخ ٌجٕبْ, ث١وٚد, ْٕزٛ مرِ 
7

, اٌٖواع اٌفٍَط١ٕٟ اإلٍوائ١ٍٟ ٚلٚب٠ب اٌّوؽٍخ إٌٙبئ١خ ث١ٓ لٛاػل اٌمبْٔٛ ٚافزالي اٌمٜٛ ٚاٌّٛاى٠ٓ, ّجىخ ٍحَد عثد اىسالً سالٍٔ

 .374, ٓ 2001عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ,  اٌّؼٍِٛبد اٌغبِؼ١خ,
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ٓصيت للمىٓماث ؾِلت ٞغيؿت الٗغب الؿ٩ان ْجغ٦ذ بل ،1اهخضابها مدل ليدل اإلاخدضة ألامم ؾخ٣غعٍ الظر الخل خت الحه
ّ
 اإلاؿل

ْلت ْْاظباتها اللتياماتها، يسال٠ بما  في الىٓغ نالخيت لِا ٧اهذ نْب اإلاخدضة، ألامم ؤّن  ٦ما.الؿ٩ان خمايت في مىخضبت ٦ض
. ميشا٢ِا م٘ يخٗاعى ال ْبما ،2ْههٓنّ الاهخضاب ن٪ بَاع يمً لِا خل ًٖ بالخدغر  ملؼمت ٞهي الٟلؿُيييت، ال٣ًيت

ٓاظب مً ٧ان لظل٪ تراٝ بّما ميشا٢ِا، مً 77 اإلااصة بلى اؾدىاص جخهٝغ ؤن ٖلحها ال ، بخ٣غيغ ٞلؿُحن قٗب بد٤ بااٖل  مهحٍر

. ٢3بلِا مً يخّم  لم ما َْٓ الٓنايت، هٓام جدذ لبالصا جً٘ ؤن ْبّما

 الخلؿُم كغاع في اإلاىيىغُت الػُىب: الثاوي الفغع

ٓبا بّ ٞةّن  ال٣غاع، جبُل التي الك٩ليت الٗيٓب ًٖ ًٞال ٖٓيت ٖي : ْهي ؤيًا، جبُلّ مٓي

 اللغاع لصحت اللاهىهُت الكغوٍ جىفغ غضم (1

 َظا مشل اجساط في ألاَليت جمل٪ ال مسخهت، ٚحر اإلاخدضة لؤلمم امتال٘ الجمٗيت ؤّن  زبذ ٣ٞض ألاَليت خيض مً
 شخها بٓنِٟا ال٣غاع ؤنضعث ٖىضما اإلاىٓمت ؤّن  باٖخباع مم٨ً ٚحر مدل ٖلى ْاعص ٞال٣غاع  اإلادل، خيض مً ؤّما ال٣غاع،
ٓهيا ْليا ٢اه  لٗضم باَال ال٣غاع يجٗل الظر عألام ؛ٞيّ جخهٝغ ؤن بالخالي جمل٪ ال ٞلؿُحن، ٖلى الؿياصة خ٤ جمل٪ ج٨ً لم ص

ٓٞغ يت ج .  4اإلادل في الكٖغ

الياث ماعؾتها التي الًٍٛٓ ؤييٟذ ٞةطا ا الض٫ْ  ٖلى اإلاخدضة ال ٓيذ ٖلى إلظباَع  ال٣غاع ناع ال٣غاع، لهالر الخه

ٓبا . 5الغيا بٗيٓب مك

 الػضالت غً الخلؿُم كغاع ابخػاص (2

ٓهيت الىاخيت مً ال٣غاع صخت اٞتريىا بطا ّ ،ال٣اه
ّ
ٓع  ؤبك٘ مخًمىا ظاء خيض الٗضالت، مباصت زال٠ ٢ض ٞةه  ن

 للخُبي٤ ٢ابل ْٚحر مىه٠، ْٚحر ٖاص٫، ْٚحر مى٣ُي، ٚحر يجٗلّ بما ،6الٟلؿُيجي الكٗب بد١ٓ٣  ْالٗؿ٠ الٓلم

. 1الخٟجحر ٖىانغ ْيدٓر 

                                                           
1

 .245, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 
2

 .اٌّبكح اٌقبَِخ ِٓ اٌٖه رزّٚٓ ػلَ اٌزٕبىي ػٓ أهاٟٙ فٍَط١ٓ أٚ رأع١و٘ب و١ٍب أٚ عيئ١ب أٚ ٚٙؼٙب رؾذ هلبثخ أ٠خ ٍٍطخ أعٕج١خ 
3

 .247, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 
4

 .191عغ ٍبثك, ٓ, ِوساىٌ اىنس٘اّٜ 
5

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح فالي ػ١ٍّخ اٌز٠ٖٛذ ٚلجٍٙب غب٠خ اٌغٙل ٌّٚبْ أغٍج١خ اٌز٠ٖٛذ ٌٖبٌؼ اٌمواه, َِزؼٍّخ  اٌزٙل٠ل ٚاٌٛػ١ل ثلي  ثنٌذ  

ثواغٛاٞ أْ غ١ّود فٟ آفو ٌؾظخ وً ِٓ ثٍغ١ىب ٚفؤَب ٚ٘ب٠زٟ ١ٌٚج١و٠ب ٌٚىَّجٛهؽ ٌٕٚ٘ٛلا ١ٔٚٛىٌٕلا ٚ , ٚلل أصّو ٘نا اٌٚغٜ اإللٕبع

ٕٛرذ ٌٗ ٚاٌف١ٍج١ٓ ِٛلفٙب ػٕل اٌز٠ٖٛذ ػٍٝ اٌّْوٚع فٟ اٌغٍَخ اٌؼبِخ, ٚ٘ٛ ِب عؼً اٌّْوٚع ٠ؾًٖ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّطٍٛثخ, ؽ١ش 

 .20, ِوعغ ٍبثك, ٓعشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة: أظو. كٚي 10كٌٚخ, ٚاِزٕؼذ ػٓ اٌز٠ٖٛذ  13كٌٚخ, ٚػبهٙزٗ  33
6

ِٓ األهاٟٙ ℅ 35,43ِٓ أؽَٓ األهاٟٙ ٚأفٖجٙب, ُٚ٘ األل١ٍخ, ث١ّٕب ِٕؼ ٌٍلٌٚخ اٌؼوث١خ ℅ ٠56خ أػطٝ لواه اٌزم١َُ ٌٍلٌٚخ ا١ٌٙٛك 

ٌخ℅  65,0األلً عٛكح ٚأ١ّ٘خ, ِغ أُّٔٙ األوضو٠خ, ٚأثمٝ  ّٚ ّْ األهاٟٙ اٌزٟ وبْ ٠ٍّىٙب ا١ٌٙٛك أٚ ٠َىٕٛٔٙب آٔنان ال . ِٕطمخ ِل ئٙبفخ ئٌٝ أ

ّْ ِب ٠موة ِٓ  ِٓ وبًِ َِبؽخ فٍَط١ٓ, ٚة ℅65,6رزغبٚى  ِٓ َِبؽخ فٍَط١ٓ ٚاٌزٟ أ١ٙفذ ٌٍلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ رؼٛك ℅ 50اٌزبٌٟ فا

ُّ ألً ػلك ِّىٓ ِٓ ا١ٌٙٛك, ٚألً ػلك ِٓ اٌٍّى١بد ا١ٌٙٛك٠خ, . ٍِى١زٙب ئٌٝ اٌؼوة أٚ ٠َىٕٛٔٙب ٚوبٔذ اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ ِٓ عٙخ صب١ٔخ, رٚ

ّّذ  أٌف  498أٌف ػوثٟ, ئٌٝ عٕت  407د اٌلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ اٌّمزوؽخ ث١ّٕب ُّٙ  ؛أٌف ػوثٟ 725آالف ٠ٙٛكٞ ئٌٝ عٕت 10ؽ١ش ٙ

ّْ ػلك اٌؼوة ١ٖ٠و َِب٠ٚب ٌؼلك ا١ٌٙٛك, ٚثبٌزبٌٟ  ٠90ٙٛكٞ, فاما أٙفٕب ٌٙب  أٌف ِٓ اٌجلٚ اٌؼوة اٌّواك كِغُٙ فٟ اٌلٌٚخ ا١ٌٙٛك٠خ, فا

ٌخ, فىبْ اٌؼوة  . ١ٌٓ١١ٌٍٕ ِٓ إٌّطك أْ ١َ٠طو ا١ٌٙٛك ُٚ٘ كفالء ١ٌَٚٛا أغٍج١خ ػٍٝ اٌَىبْ اٌؼوة األ ّٚ ب فٟ اٌملً اٌّل ِّ أٌف  105أ
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ٓص، زالهت البالص مً مى٣ُت اٖخبر ال٣غاع َظا ؤّن  ْبما       ٓن  الٗغب نم ؾ٩اجها هه٠ ؤّن  م٘ للحه  ٞحها، ألاعى ؤ٦ثر ْيمل٩
ًاء ؤّن  يٗجي بما الٗغقي، بالخُِحر ؤَلِا ٖلى بظل٪ خ٨م ٣ٞض ٓا الظيً ألٖا ج ّٓ ٓا ال٣غاع ٖلى ن  التي الجغيمت َظٍ في ؾاَم

ٓا٢ٗت ٚحر الٟلؿُيييت ألاعاضخي ب٣يت مهحر ظٗل ال٣غاع ؤّن  ًٖ ًٞال ،2جغج٨ب ؤن ْق٪ ٖلى ٧اهذ ْص في ال ْلت خض  الض
ٓصيت ىا الحه ْلت َظٍ م٘ ا٢خهاصيت ْخضة ب٣يام َع ٓصيت، الض ْلت م٘ باالهضماط ؤْ الحه ض ما َْٓ ألاعصن، قغ١  ص

ّ
 ٞلؿُحن ؤّن  يا٦

ٓبّ، ججىب ؤعيض مهُى٘، ؤمغ ؾياؾيا ٢ؿمتها ْؤّن  ا٢خهاصيا، للخ٣ؿيم ٢ابلت ٚحر مـ ٖي ٓخضة ْؤٚغايّ ؤَضاّٞ، َْ  بال

 .3الا٢خهاصيت

ٓهيت اإلااؾؿاث ْيٗخّ ْالظر لّ، اإلاؿب٤ لخسُيِا ٖلى يض٫ّ  الُغي٣ت بهظٍ ْالخ٣ؿيم ايت الهِي  الض٫ْ  بٖغ
 ألامم َْيئت ِٖضَا، يسال٠ بما ٞلؿُحن ٖلى البريُاوي الاهخضاب ن٪ ؤ٢ّغث التي ألامم ٖهبت مىٓمتي ٖبر الاؾخٗماعيت

ٕ ؤ٢ّغث التي اإلاخدضة ذ ميشا٢ِا، يسالِٟا بما الخ٣ؿيم مكْغ ْلت ْاٖتٞر ا، جمل٪ ال ْهي ؤلاؾغاثيليت بالض  ٢ْبلذ ٖىانَغ

ٓيتها م ًٖ ا ٚع َغ
ّ
. الخ٣ؿيم ٢غاع عؤؾِا ْٖلى البضايت مىظ ل٣غاعاتها جى٨

ل غُب (3   اللضؽ جضٍو

 ٔ ْيل ٖلى الخ٣ؿيم ٢غاع اخخٓ ٓاث٠ مسخل٠ بحن اإلاضيىت في الضيجي الؿالم خٟٔ بذجت ،ال٣ضؽ مى٣ُت جض  الُ
  بها، اإلا٣ضؾت ألاما٦ً ْنياهت الضيييت

ّ
ْيل ؤّن  بال ٝ جل٪ في ٢ضؽا٫ جض ، ٖضيم ٧ان الْٓغ  اعجباَا مغجبِ ْيِٗا ألّن  الجضْٔ

ْيل ٧اٞيا مبرعا ليؿذ اإلا٣ضؾت ألاما٦ً خمايت ؤّن  ٦ما بإ٦ملِا، ٞلؿُحن في الٓي٘ بمؿخ٣بل ْزي٣ا  ؤَلِا ْخغمان اإلاضيىت لخض

م ج٣غيغ في خ٣ِم مً ّ ًٖ ًٞال ،4ؤعيِم ١ٓٞ  مهحَر
ّ
ٓظض ال ؤه ٓاث٠ بحن صيجي زالٝ ي ما ال٣ضؽ في الرالض الُ

ّ
 الهغإ ْبه

ٓع  ْٖض ْلضٍ ؾياسخي . البريُاهيت الاهخضابيت الؿياؾت ٦ّْغؾخّ ؤٚلبيت، جمل٨ِا ؤعى ١ٓٞ  أل٢ليت ٖىهغر  ٦يان بة٢امت بلٟ

ٔ  ظِت ْمً ْيل ؤهٓمت ظمي٘ ٞةّن  ؤزغ ٞت الخض ٫ٓ  جٟترى اإلاْٗغ ٓا٣ٞت ٖلى مؿب٣ا الخه ْلت م  الؿياصة ناخبت الض
 حؿدكغ لم الٗامت ٞالجمٗيت َظا، مً شخيء ؤّر  يخم لم لل٣ضؽ باليؿبت ْل٨ً مٗاَضة، في ؾياصتها ًٖ جدىاػ٫  ْؤن ؤلا٢ليميت،

ْهت، جل٪ في الٟلؿُيجي الكٗب َْم ،5الؿياصة ؤصخاب ٓا٤ٞ ْلم آلا ْعٍ، بٗض ٖليّ ي ْمّ بل نض ٓهيا ٢ا  ْؾياؾيا ٢اه
ٓيب يٗجي ال اإلاٗغ٦ت َظٍ في ْاجهؼامّ ْٖؿ٨غيا، .  ٖليّ ٍعآزا جغجيب ال ال٣غاع جه

ٖٓا، ق٨ال باَل ٢غاع ٞلؿُحن ج٣ؿيم ٢غاع ٞةّن  ؾب٤ ما ٖلى ْبىاء ب ال ِٞٓ ْبالخالي ْمٓي
ّ
 ؤعى ٖلى ؤزغ ؤّر  يغج

ْلت، ٢يامِا في ٖليّ حؿدىض ؤن يم٨ً ال بؾغاثيل ؤّن  يٗجي بما ٞلؿُحن،  اإلاسههت ألاعاضخي ٖلى الؿياصة خ٤ اصٖاء في ال ٦ض

ٓوي ؤؾاؽ ؤّر  بلى جىضيـ ال ٢غاعا باٖخباٍع بمٓظبّ، لِا ْلت ٞهي ْبالخالي ؛٢6اه ٓصَا في حؿدىض ص خهاب ٖلى ْظ  ْالاؾخٗماع الٚا

                                                                                                                                                                                           
-258, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞدٚ. 243, ِوعغ ٍبثك, ٓتشارج خضز: أظو ِضال. أٌف َّٔخ 100َّٔخ ٚا١ٌٙٛك 

 .297, ٓ 1989, فطو ا١ٌٙٛك٠خ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ اإلٍالَ ٚا١ٌَّؾ١خ, لٖو اٌىزبة, اٌغيائو, عثد هللا اىروٚ. 259
 . 243، مرجع سابق، ص بشارة خضر  1
2

 .138, ٓ 2007, اٌزط١ٙو اٌؼولٟ فٟ فٍَط١ٓ, روعّخ أؽّل ف١ٍفخ, ِإٍَخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ , ث١وٚد, إٝالُ تاتٔ 
3

 .14, 1969ٓ, ل١ٚخ اٌملً فٟ ِؾ١ٜ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ, ِووي األثؾبس, ث١وٚد, عش اىدِٝ ف٘دج 
4

 202ٓ  , ِوعغ ٍبثك,ساىٌ اىنس٘اّٜ 
5

 .61, ِوعغ ٍبثك, ٓعشٝش شنزٛ، ٗفؤاد دٝة 
6

 .475, 2004ٓا١ٌٖٟٙٛٔ, اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ, ػّبْ, اٌطجؼخ اٌضبٌضخ,  -, اٌملً فٟ اٌٖواع اٌؼوثٟ ٍحَد ع٘ض اىٖشاَٝح 
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ْان ٓا٢٘ ٧ان ْبن خّتى ْالٗض ٓم ال خباعاث طل٪ زالٝ الي ٓا٢٘ ألامغ بٟٗل جخٛحر ال ج٣ٟض ال ٞالخ١ٓ٣  ؾياؾيت، اٖل  الظر ال

ٓلض ال ٞالخُإ ؛باَلت اٖخباعاث بلى يؿدىض ٖيخّ ظحير ال ْاؾخمغاٍع الخ٤، ي  .1مكْغ

ٓخيض الكٗب ؤّجهم طل٪ في ْالؿبب ،181 بال٣غاع ملؼم ٚحر َٝغ ِٞم للٟلؿُيييحن باليؿبت ؤما  يمل٪ ٧ان الظر ال
٢ٓذ في ٞلؿُحن ٖلى الؿياصة  الٗاإلايت الخغب اهتهاء بٗض جغ٦يا ًٖ الٗغبيت اإلاىا٤َ اهٟها٫ ؤّن  طل٪ ؛ال٣غاع ٞيّ اجسظ الظر ال

ْلى ٓعيا لبىان، الٗغا١، ) اإلاؿخدضزت الٗغبيت إلاىا٤َا في الؿياصة يجٗل ألا  الاهخضاب يجغص ْلم لؿ٩اجها، (ألاعصن ٞلؿُحن، ، ؾ

ْعٍ ي٨ً ْلم الؿياصة في خ٣ِم مً الٟلؿُيييحن البريُاوي ٓن  ٣ِٞاء ظمي٘ بّ يٗتٝر الظر ألامغ َْٓ  -طل٪ بم٣ض  ال٣اه
ْلي ما ،-الض

ّ
ٓا ْبه م ٓن  ؤن َبيٗخّ خيض مً ٢هض ْالظر الاهخضاب، ٞترة ٫زال ٣ِٞ الٟٗليت الؿياصة مماعؾت مً ُخغِم  ما٢خا ي٩

٢ٓٝٓ مً ٞلؿُحن قٗب يخم٨ً ؤن بلى . ٢2ضميّ ٖلى ال

٢ْاث ظمي٘ في ٧اهذ ٞلؿُحن ٖلى الؿياصة ؤّن  ْبما   الٟلؿُيجي، الكٗب خ١ٓ٣  مً خ٣ا جغ٦يا ًٖ الاهٟها٫ بٗض ألا
ٓع  ؤن يؿخُي٘ ؤخض ٞال ٓن  يمل٨ِا التي ْالؿياصة الخ١ٓ٣  جى٣و ؤْ جلػي ؤن اإلاخدضة لؤلمم يم٨ً ٦ي٠ يخه  ٖلى الٟلؿُييي

 ٞال٣غاع َىا ْمً. ؤعيّ ٖلى الٟلؿُيجي الكٗب ؾياصة خ٤ يبُل ؤن ٢غاعاتها مً ٢غاع ألّر  يم٨ً ال مجها، ظؼء ؤّر  ؤْ بلضَم
ٓا٣ٞخّ لٗضم لّ ملؼما ي٨ً ْلم الؿياصة، في خ٣ّ مً الٟلؿُيجي الكٗب يجغص لم 181  ال٣غاع ِٞظا ْبالخالي ،3ؤخ٩امّ ٖلى م

ٓعة في ْاإلاؿخمغ الضاثم الخ٤ يُٗيّ مما الاخخال٫ جدذ الٟلؿُيجي الكٗب ظٗل  مً اإلاخاخت الٓؾاثل بمسخل٠ ْال٨ٟاح الش

. 4مهحٍر ْج٣غيغ اإلاٛخهبت ؤعيّ اؾخٗاصة ؤظل

ب ال ْباَل، قغعي ٚحر ٢غاع الخ٣ؿيم ٢غاع ؤن ْالخالنت
ّ
 ْمباصت ميشا٢ِا بّ لٟذزا اإلاخدضة ألامم ألّن  ؤزغ، ؤّر  يغج

ٓن  ْلي ال٣اه ٓاٖضٍ، الض ٓاٖض ْخّتى ٢ْ ا ال٣غاع بهظا ْظّؿضث ْؤلاههاٝ، الٗض٫ ٢ ٓهيت اهدياَػ  لخ١ٓ٣  ْمٗاصاتها للهِي

 . الٟلؿُيجي الٗغبي الكٗب

اث: الثاوي اإلاُلب  لها ؾىمتاإلاغ الحضوص زاعج الفلؿُُيُت ألاعاض ي غلى ؾُاصتها ئؾغاةُل بها جبرع التي اللاهىهُت الىظٍغ
 الخلؿُم كغاع في

ٓن  عظا٫ ؤٞٙغ ٓن  ال٣اه ٓهيت ْمٟاَيم هٓغياث اؾخٛال٫ في ظِضَم الٛغب مً يضٖمِم ْمً ؤلاؾغاثيلي  لخبريغ ٢اه
ٓظب ؾياصتها ًٖ الخاعظت الٟلؿُيييت ألاعاضخي ب٣يت ٖلى ؤلاؾغاثيليت ْالؿيُغة الًّم  ٖمليت  َظٍ ِٞل الخ٣ؿيم، ٢غاع بم

اتها ْمبرعا ألاعاضخي َظٍ ٖلى ؾياصتها٫ ؾىضا ٞٗال جهلر الىٓغياث ٓيضيت ْمماعؾاتها لخهٞغ ٓن  ٣ْٞا الته ْلي؟ لل٣اه   الض

ا التي الىٓغياث َْظٍ ا ؤزاَع  هٓغيت: هي ؤَّمِا ؤّن  ٚحر ْؤَضاِٞا، ٚاياتها في ْمدكابهت ٦شحرة لِا ْاإلاؿاهضْن  ٣ِٞاَئ
 ْ ْلِما ْاللخان 5الؿياصة، ٞغاٙ ملء ْهٓغيت الضٞاعي، الٛؼ حن في هدىا  .  ٖٞغ

                                                           
1

اإلَٔب١ٔخ ٌغبِؼخ كِْك, ػلك , ِل٠ٕخ اٌملً ٚإٌظبَ اٌلٌٟٚ, ئّىب١ٌخ اٌّىبٔخ ِْٚىٍخ اإلِىب١ٔبد, ِغٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ جاسٌ ٍحَد سمزٝا 

 .116, ٓ 2009ثّٕبٍجخ اٌملً ػبّٕخ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٌؼبَ  2009فبٓ ٌؼبَ 
2Henry Cattan, Jerusalem, London: Croom Helm, 1981, p107. 
3Henry Cattan, Jerusalem, Ibid, p108. 

4
 199, ِوعغ ٍبثك, ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
5

ا ٠ؾٛىٖ اٌّؾبهثْٛ ثؼل ٚلف اٌمزبي, ٔظو٠خ أزفبء األٍبً اٌمبٟٔٛٔ ٌٍؾ١بىح اٌَبثمخ, ٔظو٠خ اإلثمبء ػٍٝ ٔظو٠خ االؽزفبظ ثُ: ٕ٘بن أ٠ٚب  

, ِوعغ ذٞسٞز اىْاتيسٜ, 248ٚ-224, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ: ٌّؼوفخ رفب١ًٕ ػٕٙب ٠ّىٓ اٌؼٛكح ئٌٝ. األٚٙبع اٌمبئّخ
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ٌ  الفغع ت: ألاو  الضفاعي الؿؼو  هظٍغ

م ْمً ؤلاؾغاثيليحن ال٨خاب مً ٖضص يٗخمض ْ " هٓغيت ٖلى يىانَغ  ْمجها ٞلؿُحن مً ؤظؼاء يّم  لخبريغ" الضٞاعي الٛؼ
ّ الىٓغيت َظٍ ْملخو ؤلاؾغاثيليت، الؿياصة بلى ال٣ضؽ

ّ
ٓػ  ؤه ٓم ؤن صٞاٖيت خغبا زاى الظر للمىخهغ يج  ألاعاضخي بًّم  ي٣

ِا لتيا
ّ
ا يخ٣غع  ختى بها الاخخٟاّ ألا٢ل ٖلى ؤْ اخخل . 1ؾالم مٗاَضة ب٣ٗض مهحَر

 ٖلحها ؾيُغث التي ألاعاضخي ٞةّن  الىٟـ، ًٖ الضٞإ خالت في 1967ْ 1948 ٖامي هٟؿِا حٗخبر بؾغاثيل ؤّن  ْبما
ْػا ْص ججا ع م٘ الاخخال٫ َظا َاَاؤٕ ٢ْض ،2ال٣خا٫ ٠٢ْ بٗض بها الاخخٟاّ خ٣ِا مً الخ٣ؿيم ٢غاع عؾمِا التي للخض  مْغ

ٓصَا جضٖيم في بياٞيت ؤخ٣يت الؼمً  .3الؿياصة ا٦دؿاب ؤْ الاؾديالء ْفي اإلاى٣ُت، في ْظ

ٓزغبازذ ٔ " E.Lautherpacht  ٞل ٓاػ ٖضم مبضؤ بإّن  يغ ْاهّ زماع مً اإلاٗخضر اؾخٟاصة ظ   يُب٤ ال ٖض
ّ

 خالت في بال
ْان ْلت ٖلى الٗض ، ص ْلت جإميىا ب٢ليميت يغاثحػي ْبخضار الًّم  ؤّن  ٚحر ؤزٔغ  الىٟـ ًٖ الضٞإ خالت في جّم  بطا اإلاضاٞٗت، للض

ٖا ٖمال يٗخبر ٕ بظغاء ال٣ضؽ في ؤلاؾغاثيلي ٞاإلظغاء ْلِظا ؛مكْغ  .   4مكْغ

ٓن "  طل٪ ْيٗؼػ  ٓلّ" Stoneؾخ ٓاػ ٖضم مبضؤ بّن " ب٣ ْاهّ زماع مً اإلاٗخضر اؾخٟاصة ظ  ْي٘ ٖلى يىُب٤ ال ٖض
ْلت ٞإّر  بؾغاثيل، ٓة بلى جلجإ ؤن خ٣ِا مً ْيِٗا ٝر ص  ٣ٖض صْن  الٗؿ٨غيت الٗملياث ٠٢ْ ْؤّن  الظاث، ًٖ صٞاٖا ال٣

٫  ؾالم مٗاَضة ّٓ ت الؿلُت يس
ّ
ٓيل اإلادخل . 5ؤلا٢ليميت الؿياصة خ١ٓ٣  بلى ؤلا٢ليم اخخال٫ في خ٣ِا جد

تالم باإلاىا٤َ بؾغاثيل اخخٟاّ بإّن  ي٣غع  خيىما آزغ، بٗضا 6"قٟايض اليٗؼع " يًي٠ بيىما
ّ
 ْبسانت ،1967 ٖام خخل

عر  ال٣ضؽ عة َظٍ ْؤّن  ألامىيت، بؾغاثيل لخاظاث ْمالثم يْغ ٓعا جيخّ لم ألامىيت الًْغ  ؤّن  طل٪ ؛7الخغب اهتهاء بٗض ٞ

ٓصَا مىظ بؾغاثيل" ْع  ْهي الخاعيسيت، ؤعيِا ٖلى 1948 ٖام ْظ ٖٓت ججا بتها ًٖ ؤٖلىذ ْالتي لِا، اإلاٗاصيت الض٫ْ  مً مجم  ٚع
جها ما ْالا٢خهاصّيت ْالبكغّيت الٗؿ٨غّيت ال٣ضعاث مً جمخل٪ الض٫ْ  َْظٍ حها،ٖل ال٣ًاء في

ّ
 َْٓ الِضٝ، َظا جد٣ي٤ مً يم٨

ٓعة يمشل َضٝ ٔ  الخُ ْلت لِا جخٗغى ٢ض التي ال٣هٓ ٓصيت الض ٓن  لظل٪ ؛الحه  الخُغ لِظا جدخاٍ ؤن بؾغاثيل خ٤ مً ي٩

ْع  ٓاٖض ٣ْٞا ؤَضاّٞ يد٤٣ ؤن ٢بل لِا اإلاجا ٓن  ل٣ ْليا ال٣اه ْلت ٧ل خ٤ ج٣غع  التي لض  ؤّن  ْبما .هٟؿِا ًٖ الكغعي الضٞإ في ص

                                                                                                                                                                                           
, االٍز١طبْ اإلٍوائ١ٍٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً فٟ حساِّٞ حسِ عَز حسِ, 453, ِوعغ ٍبثك, ٓ خٞزٙ ٝ٘سف ٍزٝنة, 216ٍٚبثك, ٓ 

 .127 -126, ٓ ٓ 2003ٙٛء لٛاػل اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚلواهاد األُِ اٌّزؾلح, هٍبٌخ كوزٛهاٖ,و١ٍخ اٌؾمٛق, عبِؼخ اٌمب٘وح, 
1

 213, ٓ ٠1975وٚد, , االؽزالي اإلٍوائ١ٍٟ ٌألهاٟٙ اٌؼوث١خ, ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ, ةذٞسٞز اىْاتيسٜ 
2

 232, ِوعغ ٍبثك, ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
3
 Dumper Michael, Constructive Ambuguities ? Jerusalem, International Law, and the Peace Process, 

International Law and the Israeli-Palestinian Conflict : A Right-based Approach to Middle East Peace ,Ed. 
Susan M. Akram et al. Routledge: New York,  2011,p 118.  
4
 Lauterpacht  Elihu, Jerusalmen and the Holy palces", The Arab-Israeli Conflict, Ed, John Norton 

Moore, Vol I, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p p   975 -976. 
5

 213, ِوعغ ٍبثك, ٓ ىسٜذٞسٞز اىْاب:  ٔمال ػٓ 
الدٌنً المتطرف، وقد " شاس"أستاذ الفلسفة الٌهودٌة بالجامعة العبرٌة وعضو سابق بالكنٌست اإلسرائٌلً عن حزب  "اليعزر شفايد" 6

 .1967بمناسبة مرور ثالثٌن عاما على حرب  1997قال بهذه النظرٌة بمناسبة الندوة التً عقدت بالجامعة العبرٌة بالقدس فً جوان 
، 1997، الوضع القانونً لمدٌنة القدس و مواطنٌها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت، الطبعة األولى، أسامة الحلبي 7

 51ص
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ٓاٖض ؤّن  يٗجي ال َظا ٞةّن  الٗغبيت، للجيٓف اإلادخملت الهجماث يض الكغعي الضٞإ خ٤ لِا بؾغاثيل ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  جلؼم الض
ْصَا صازل بالب٣اء بؾغاثيل ٓم زم لالٖخضاء، جخٗغى ختى خض  بالٛت، بإيغاع بنابتها بلى صريا ِٞظا هٟؿِا، ًٖ بالضٞإ ج٣

بيٗت مؿاختها نٛغ في جخمشل اؾتراجيجيت، ي٠ٗ ه٣ُت مً حٗاوي ْؤّجها زانت  قغيُا يجٗلِا ما َْٓ الجٛغافي، ق٩لِا َْ

ٓظمذ ما بطا الخُغ، قضيض ْي٘ في ْيجٗلِا الٗغبيت، الض٫ْ  مً ب١ُٓ  مداَا ب٢ليميا  .1الٗغبيت الض٫ْ  ٢بل مً َ

ْصَا، زاعط هٟؿِا ًٖ الضٞإ في خ٣ِا جماعؽ ؤن بؾغاثيل ٖلى ٧ان لظل٪  ؤعى بلى ؤعيِا مً الخغب جى٣ل ْؤن خض
ٓاٖض ْؤّن  زانت بّ، ٢امذ ما َْٓ الٗضْ، ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ْلت جلؼم لم الض  هٟؿِا، ًٖ للضٞإ مٗيىت بٓؾيلت ٖلحها اإلاٗخضٔ الض

ٝ طل٪ جغ٦ذ بل ْلت ب٩ل الخانت للْٓغ  ؤلاؾغاثيلي ال٠ًٗ ٖلى ْبىاء. ْالبكغيت ٞيتْالجٛغا اإلااصيت بم٩اهياتها خؿب ص
ٓاٖض ٞةّن  ْالجٛغافي، البكغر  ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  ًٖ الضٞإ مً يم٨جها بما ال٠ًٗ َظا مٗالجت الخالت َظٍ في لِا ججحي الض

ٓن  هٟؿِا، غاٝ أل٢اليم الخغبيت الٗملياث بى٣ل اإلاٗالجت َظٍ ْج٩ . 2الًي٤ ؤلاؾغاثيلي الٗم٤ ًٖ بٗيضا اإلاٗخضيت، ألَا

ّ" قٟايض ْيًي٠
ّ
ٓاٖض ٧اهذ إلاا ؤه ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ْلت جضٖٓ الض ٘ بلى اإلادخّل  ؤلا٢ليم ٖلى ٖؿ٨غيا اإلاؿيُغة الض  ٞع

 ٔ ليت َْظٍ ؾ٩اهّ، مٗيكت مؿخٓ ٖٓت اإلاؿْا  ألاعاضخي َظٍ ٖلى ؤلاؾغاثيليت الؿياصة ٞغى جخُلب بؾغاثيل ٖاج٤ ٖلى اإلآي
ٓع  الجهايت في يد٤٣ بما ْالؿياؾيت ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت اخيتالً مً بؾغاثيل ؤعاضخي ٦ؿاثغ مٗاملتها يخّم  خّتى  جُ

ٓاَا يت مبرعة اإلاخسظة ؤلاؾغاثيليت ؤلاظغاءاثٝ ْمىّ ؛مؿخ . 3"ْقٖغ

ْص لّ الكغعي الضٞإ خ٤ بإّن  بضايت جهُضم ؤلاؾغاثيليت اإلاؼاٖم ؤّن  ٚحر ْػَا ال خض  بمبضؤ م٣يض ِٞٓ ؛يخجا
ْان، لغصّ  اإلاؿخسضمت ْؤلاظغاءاث الٓؾاثل ٖلى ي٣خهغ ال الخىاؾب َْظا الخىاؾب، ما الٗض

ّ
 التي الخ١ٓ٣  بلى طل٪ يخٗضٔ ْبه

ْلت ججغيض بلى جهل ال ؤن يجب الخ١ٓ٣  َْظٍ. 4الىٟـ ًٖ صٞاٖا ي٨دؿبها ؤن يم٨ً ٔ  ص  ٖلى ْالؿيُغة الؿياصة خ٤ مً ؤزغ
 ؤلاظغاء يجٗل ما َْٓ اإلاهحر، ج٣غيغ خ٤ م٘ ْييسجم يخ٤ٟ ؤن يجب الؿياصة اهخ٣ا٫ ؤّن  بلى باإلياٞت بلحها، ْيّمِا ؤعايحها

ٓى، ؤلاؾغاثيلي ٓن  الؿ٩ان ألّن  مٞغ ٓن  ال الٟلؿُييي . 5بؾغاثيل بلى مجهم الؿياصة اهخ٣ا٫ ال الًّم، ٖمليت ي٣بل

ٓن  الخالي الٓي٘ ؤّن  ٦ما ْلي لل٣اه ْ  بحن يمّحي ال الض ْ  الضٞاعي الٛؼ ٓمي ْالٛؼ ٓهيت، آزاٍع خيض مً الهج ض ْما ال٣اه
ّ
 يا٦

٣ت ْمجها ألامميت ال٣غاعاث َٓ ل٪ط
ّ
ِا ؛الٟلؿُيييت بال٣ًيت اإلاخٗل

ّ
ْ  َغي٤ ًٖ ؤلا٢ليم ا٦دؿاب ؾبب ألّر  ج٣ّغ  لم ٩ٞل  الٛؼ

ض بّجها بل. الىٟـ ًٖ صٞاٖا ٧ان ْلٓ ختى نٟخّ، ٧اهذ مِما
ّ
 باَلت ؤلاؾغاثيليت ؤلاظغاءاث بإّن  نغاخت ْجىّو  طل٪، ٨ٖـ جا٦

ب ال مُل٣ا، بُالها
ّ
ٓهيت اعآر ؤّيت جغج . ٢6اه

                                                           
1

 .120, ِوعغ ٍبثك, ٓ حسِ عَز حسِ حساِّٞ 
ة المقدسٌة فً ضوء أحكام دراسة قانونٌة سٌاسٌة لقضٌة أمالك الكنٌسة األرثودكسً)، تهوٌد القدس عارف موسى فارع الوريكات 2

 .10، ص2011، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، (القانون الدولً المعاصر
3

 .122, ِوعغ ٍبثك, ٓ  حسِ عَز حسِ حساِّٞ 
4John Quigley, “Jerusalem in International Law: What Future for the Peace process”, Ghada Karmi,ed., 
Jerusalem Today, Ithaca press: UK, 1996. P 26 

5
 214, ِوعغ ٍبثك, ٓ ذٞسٞز اىْاتيسٜ 
، القدس بٌن مشارٌع الحلول السٌاسٌة والقوانٌن الدولٌة، القدس بٌن مشارٌع الحلول السٌاسٌة والقوانٌن الدولٌة، دار جاسر علي العناني 6

 .241، ص2002الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، 
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ٓن  الىٓغيت بهظٍ ال٣اثلحن ؤّن  ٦ما ْل ٖٓيت خ١ٓ٣  جإؾيـ يدا ْلت ج٣ضيغ مشل ْوؿبيت شخهيت ؤؾـ ٖلى مٓي  الض

ٓجها  بوكاء ْبالخالي ؛الٗضْ ميضان بلى الخغب ه٣ل في الخ٤ يُٗحها ْالجٛغافي البكغر  يِٟٗا ؤّن  ْؤ ،1قغعي صٞإ خالت في ٧
م الاؾدباقي، الكغعي الضٞإ خ٤ َغي٤ ًٖ ؤلا٢ليم ال٦دؿاب ظضيض ؾبب ّ ٚع

ّ
 الضٞإ إلاباقغة آلان لخض بّ مٗتٝر ٚحر ؤه

ٓن  ؤن ًٖ ًٞال ؤنال، الكغعي  الضٞإ خالت في ٞٗال بؾغاثيل ٧اهذ َل طل٪، ْم٘. ؤلا٢ليم ا٦دؿاب ؤؾباب مً ؾببا ي٩
  ؟1967ؤْ 1948 خغبي في الكغعي

بيٗت يدىافى ؤمغ 1948 ٖام الكغعي الضٞإ خالت في بؾغاثيل اٖخباٍع بّن  ٓوي الٓي٘ َْ ٓصيت لؤل٢ليت ال٣اه  في الحه
٢ٓذ طل٪ في ٞلؿُحن ظضث ٢ض ج٨ً لم بؾغاثيل ؤّن  بط ؛2ال ٓصيت ألا٢ليت ٖلى يُل٤ ما ْؤ٦ثر ،1948 خغب وكٓب ٖىض ُْ  التي الحه
ٍ ْؤّن  اإلاداعبحن، ْن٠ َٓ ألا٦ثريت زالٟذ ٓٞغة ٚحر الظاث ًٖ الضٞإ قْغ ٓصيت، الخغ٦ت في مخ  بلى تهضٝ الخغ٦ت ؤّن  طب الحه
ٓصيت ألا٢ليت بلى الٗغبيت ألا٦ثريت بزًإ ٓعصة الحه بت زالٞا الٟلؿُيجي ؤلا٢ليم ججؼثت ؤْ ٞلؿُحن زاعط مً اإلاؿخ  الؿ٩ان لٚغ

ٓن  الظيً ألانليحن ٓلت ألا٦ثريت، يمشل م ج٣غيغ في خ٣ِم ْبحن بيجهم ْالخيل  .3مهحَر

ٓن  ٧ان ْبطا  ْلي ال٣اه ْلت ب٢ليم ججؼثت صعظت بلى جهل لم الخ١ٓ٣  َظٍ ٞةّن  ٢ِْا،خ٤ لؤل٢لياث هٓم ٢ض الض  ْؤّن  ؛الض
ط ٓوي خ٤ ؤّر  يُٗحها ال ْاوك٣ا٢ِا ألا٢ليت زْغ يت الؿلُت ججاٍ ٢اه  ًٖ صٞإ خالت في بإّجها جضعي بإن ألا٦ثريت في ممشلت الكٖغ

ّ بلى باإلياٞت. 4الىٟـ
ّ
م ؤه ٌ ٚع   الخ٣ؿيم، ل٣غاع ْالٟلؿُيييحن الٗغب ٞع

ّ
٢ٓاج٘ ؤّن  بال ٓهيت ْالكِاصاث ْألاخضار ال  الهِي

ٓصيت اإلاىٓماث بإّن  جشبذ طاتها خض في خضاء بضؤث مً هي الحه . 5ؤعيِم مً َغصَم بٛيت الٗغب ٖلى الٖا

 باصعث مً هي ؤّجها ٖلى ال٣ِٟاء مً ال٨شحر يجم٘ بل الىٟـ، ًٖ صٞإ خالت في ج٨ً لم 1967 ٖام بؾغاثيل ؤّن  ٦ما
ٓم ْان مضبغ بهج ر ْٖض

ّ
 خ٤ ججحي التي ،6ألاممي اإلايشا١ مً 51 للماصة باإلاسالٟت الٗغبيت ْالض٫ْ  الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى مؿل

                                                           
1

 244, ِوعغ ٍبثك, ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
2

ّْ رؼو٠ف األل١ٍخ اٌنٞ ؽلكرٗ اٌٍغٕخ اٌفوػ١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ   ؽزٝ ٕٚف األل١ٍخ ٚال ٠ٕطجك ػٍٝ ا١ٌٙٛك اٌّٙبعو٠ٓ ئٌٝ فٍَط١ٓ, مٌه أ

ثٖفخ ٚاٙؾخ ػٓ ثم١خ اٌْؼت رٍه اٌغّبػبد اٌزٟ ٌٙب إًٔ ػولٟ صبثذ ٚرمب١ٌل ك١ٕ٠خ ٌٚغ٠ٛخ رقزٍف "...اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزؾلح, ١ْ٠و ئٌٝ 

وّب ٠غت أْ رل٠ٓ ثبٌٛالء ٌٍلٌٚخ اٌزٟ رزّزغ . اٌنٞ رؼ١ِ ف١ٗ, ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ػلك ٘نٖ األل١ٍخ وبف١ب ٌٍؾفبظ ػٍٝ رمب١ٌل٘ب ٚؽٚبهرٙب

ّْ اٌْوٚٛ اٌٛاعت رٛافو٘ب فٟ األل١ٍخ غ١و ِزٛفوح...". ثغ١َٕزٙب أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, , ارفبل١بد أٍٍٚٛ ٚاىْفاذٜ سراص: أظو. ٚثبٌزبٌٟ فا

 .32ِْٕأح اٌّؼبهف ثبألٍىٕله٠خ, كْٚ ٍٕخ إٌْو, ٓ 
3

 242, ِوعغ ٍبثك, ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
4

 242, اٌّوعغ ٔفَٗ, ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
ات داخل استمرٌنا بالقٌام بهجم....عدا الشهور التً سبقت الغزو العربً"الثورة"بطل مذبحة دٌر ٌاسٌن فً كتابه " مناحٌم بٌغن"ٌقول  5

كان أملنا ٌكمن فً ... كنا نشرح لضباطنا ورجالنا أّن ما قمنا به لم ٌكن كافٌا 1948المنطقة العربٌة، غٌر أّننا فً األٌام األولى من عام 
، وفً اجتماع لقٌادة األرغون اشترك فٌه قسم التخطٌط حددنا أربعة أهداف 1948وفً نهاٌة جانفً ... السٌطرة على األرض العربٌة

إّن المذبحة أدت إلى هروب جنونً للعرب فً "ثم ٌقول عن مذبحة دٌر ٌاسٌن ". القدس، ٌافا، سهل اللد الرملة، المثلث: ستراتٌجٌةإ
جورج : نقال عن". ألف عربً 165ألف الذٌن كانوا ٌعٌشون ضمن المنطقة الحالٌة لدولة إسرائٌل سوى  800فلسطٌن، ولم ٌتبق من 

ي قضٌة فلسطٌن فً األمم المتحدة، ندوة جمعٌة الخرٌجٌن فً الكوٌت، نشر مركز دراسات الوحدة العربٌة، ، المنعطفات الكبرى فطعمة
 .187، ص 1989بٌروت، سبتمبر 

6
ئْ اٌّبكح :" ثؼل أْ اٍزمبي ِٓ اٌٛفل, لبي" عْٛ ٌٛهٌٔ ٘بهغو٠ف"ٌمل وزت اٌَّزْبه األٚي فٟ اٌٛفل األِو٠ىٟ اٌلائُ ٌلٜ األُِ اٌّزؾلح  

ا١ٌّضبق ٚاٙؾخ فٟ أْ اٍزؼّبي اٌمٛح وؾك ال ٠غٛى ئال ئما رؼوٙذ اٌلٌٚخ ٌٙغَٛ ٍَِؼ, ٌُٚ ٠مُ اٌل١ًٌ لٜ أْ ئٍوائ١ً رؼوٙذ ِٓ  51

ّٞ ػٚٛ فٟ األُِ اٌّزؾلح ٌغأ ئٌٝ اٌّبكح  ٌزجو٠و ؽوة وبٌؾوة اٌزٟ  51ئٌٝ ِضً ٘نا اٌٙغَٛ, أِب ؽغزٙب فٟ اٌؾوة اٌٛلبئ١خ فال أػوف أ

علال أْ ؽْل ع١ُٛ ِٖو فٟ ١ٍٕبء ٚئغالق اٌّٚبئك وبْ رٙل٠لا ٌٙب, فؾوثٙب اٌقبٛفخ أىاٌذ ٘نا اٌزٙل٠ل, ٌُٚ ٠ؼل ّٕزٙب, ٌٚٛ افزوٕٙب 

ئْ إٌّظّخ  ٔز١غخ ٌٍّٛلف . ٕ٘بن صّخ ِجوه ٌجمبئٙب فٟ األهاٟٙ اٌٛاٍؼخ اٌزٟ اؽزٍزٙب ٚأؼلاَ ؽمٙب رّبِب فٟ أْ رٛعل ػٍٝ أهٗ أعٕج١خ

ئْ اٌق١بهاد اٌزٟ أهغّذ ػ١ٍٙب األُِ " ٠ٚزبثغ اٌمٛي " ؽ١ٓ ٛبٌجذ ثٛلف ئٛالق إٌبه ِٓ كْٚ رواعغاألِو٠ىٟ ػغيد ػٓ فوٗ ٍٍطزٙب 
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ٓة اؾخسضام ٕٓ ٖىض الىٟـ ًٖ للضٞإ ال٣ ٢ٓ ٓم الٟٗلي ال ر، لهج
ّ
٠٢ٓ لم ؤّجها ٦ما. الِضهت اجٟا٢ياث بظل٪ ْه٣ًذ مؿل  ج

  ال٣خا٫،
ّ

ٓا٢٘ اخخاللِا بٗض بال م مجها الاوسخاب ْعًٞذ ،1لِا زُُذ بؾتراجيجيت م  َلبذ التي ال٨شحرة ألامميت ال٣غاعاث ٚع
. طل٪ مجها

ِا ؤما لبها" جحران مًي٤" مهغ بٛل٤ جظٖع ٓاث مً َْ ْليت ال٣  ٖضيمت ٞهي ؾيىاء، ظؼيغة قبّ مً الاوسخاب الض
ٓػن، ٓعيا، بؾغاثيل تهضيضاث ٖلى عّصا ٧ان مهغ ٞٗلخّ ما ألّن  ال ، َّٞض في صٞاعي جهٝغ بمشابت يٗخبر مّما لؿ ٍَٓغ ّ ْظ

ّ
 أله

ٓا٤ٞ ٓن  م٘ يخ ْلي، ال٣اه  اإلاياٍ ٖلى الؿياصة في خ٣ِا ماعؾذ ْهي اإلااجي، اإلاهغر  ؤلا٢ليم يمً ي٣٘ جحران ْمًي٤ الض
ل طل٪ ي٨ً ْلم ،2"ؤلا٢ليميت

ّ
  زُغا يك٩

ّ
ٓن  ؤن لِا ٧ان ما اإلاهغيت ؤلاظغاءاث َظٍ ؤّن  ًٖ ًٞال ،3بؾغاثيل ٖلى ْظضيا خاال  ج٩

ال ٓعيا يض ؤلاؾغاثيلي الخهٗيض ؾياؾت ل ْلخحن بحن الِضهت اجٟا٢يت ؤوكإتها التي الؿالح مً اإلاجغصة اإلاى٣ُت بكإن ؾ  لٗام الض
19494 . 

َّ جلتيم لم ٞهي قغعي، صٞإ خالت في ٧اهذ بؾغاثيل اٖخبرها لٓ ختىْ  51 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهٓم ْبظغاءاجّ بكْغ
ْان لغصّ  ميتالؿل الٓؾاثل بلى جلجإ لم ؤّجها بط اإلايشا١، مً ال، الٗض عة جغإ لم ْزاهيا ؤ ٓة، الؾخسضام الخ٣ي٣يت الًْغ  ال٣

٠٢ٓ اإلاخسظة، بالخضابحر ألامً مجلـ ْبباٙل الخىاؾب، ْقٍغ .  5الالػمت للخضابحر ألامً مجلـ اجساط بمجغص ْالخ

ٓوي، ٚحر ؤلا٢ليم لًّم  الكغعي الضٞإ خ٤ بلى الاؾدىاص ؤّن  ٦ما ْلت يُٗي هٟـا٫ ًٖ الضٞإ خ٤ ألّن  ٢اه  التي للض

ٓن  ٓة اؾخسضام الىٟـ ًٖ الضٞإ خالت في ج٩ ْان، لغصّ  ال٣ ّ ٦ما. 6ؤلا٢ليم باخخال٫ يؿمذ ال ل٨ً الٗض
ّ
 ألامم ميشا١ في ليـ ؤه

ْلت ٧اهذ ْلٓ ختى الخغب، مً ألاعاضخي ال٦دؿاب يكّغٕ ما اإلاخدضة .  7الكغعي الضٞإ خالت في الض

ٓة َغي٤ ًٖ ْيّمِا ٢اليمألا ٖلى الاؾديالء ؤّن  يخطر َىا ْمً ٓاء ال٣ ٓة َظٍ ٧اهذ ؾ ٖت ال٣ ٖت ٚحر ؤْ مكْغ  مكْغ

ٓن  ألاؾاؾيت للمباصت مسالٟا يٗخبر ْلي لل٣اه ضث الٗامت الجمٗيت ْؤّن  الؾيما ،8اإلاٗانغ الض
ّ
 خ٤ ٦شحرة جٓنياث في ؤ٦

                                                                                                                                                                                           
, ِوعغ ج٘رج طعَح: ٔمال ػٓ." اٌّزؾلح ثٚغٜ أِو٠ىب ٌُ رىٓ لب١ٔٛٔخ لٜ, ٌٚىٕٙب أهاكد اٍزغالي االٔزٖبه اإلٍوائ١ٍٟ ئٌٝ أثؼل ؽل ِّىٓ

 .193ٍبثك, ٓ 
1

 71, ٓ 2001ٌّل٠ٕخ اٌملً ث١ٓ االٔزلاة ٚاٌز٠َٛخ ا١ٌَب١ٍخ, ِإٍَخ اٌؾك, , اٌٛٙغ اٌمبٟٔٛٔ ّشار أٝ٘ب 
2

 118, فٍَط١ٓ فٟ ٙٛء اٌؾك ٚاٌؼلي, ِوعغ ٍبثك, ٓ ْٕزٛ مرِ 
3

 235, ِوعغ ٍبثك, ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
4

ّْ " ١ِّٛٗ كا٠بْ"اػزوف   وٕب  ١٠1967ٓ لجً ؽوة ِٓ االّزجبوبد ِغ اٌَٛه℅  80أوضو ِٓ " ٚى٠و اٌلفبع اإلٍوائ١ٍٟ آٔنان لبئال ثأ

, 1999, اٌٛٙغ اٌمبٟٔٛٔ ٌّل٠ٕخ اٌملً, كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ, اٌمب٘وح, حساً أحَد ٍحَد ْٕداٗٛ: أظو." ٔؾٓ اٌّجبكه٠ٓ ئٌٝ اٌزؾوُ

 ٓ141 
5

 -332, ٓ 2005ٓ, اإله٘بة ا١ٌٖٟٙٛٔ فٟ ظً اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, كاه لوٛجخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ, اٌغيائو, ٍصطفٚ ٝ٘سف اىيداٗٛ 

335  
6Antonio Cassesse, Op Cit, P 305. 
7John Quigley, Palestine and Israel : A Challenge to Justice, North Carolina: Duke University Press, 1990. 
P, 172. 

8
, ٚ ِجلأ ػلَ عٛاى (ِِّٟٓ ا١ٌّضبق األ (4) 2َ )ِجلأ رؾو٠ُ اٌٍغٛء ئٌٝ اٍزؼّبي اٌمٛح فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ : ٕذٓ اىَثادئ ٕٜ 

 135, ِوعغ ٍبثك, ٓ حسِ عَز حسِ حساِّٞ :أظو. اٍزفبكح اٌّؼزلٞ ِٓ صّبه ػلٚأٗ, ِٚجلأ ؽك رمو٠و ا١ٌّٖو
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ٓة ْاؾخسضام ال٨ٟاح في الكٗٓب ٫ٓ  ؤظل مً اإلاخدضة ألامم ميشا١ م٘ ييسجم بما ال٣ ا ج٣غيغ في خ٣ِا ٖلى الخه  ،1مهحَر

ضث ٦ما
ّ
. 2مهحٍر ج٣غيغ في الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ ٞيّ لبـ ال ْاضر بك٩ل الخٓنياث مً الٗضيض في ؤ٦

ت باإلاىا٤َ بؾغاثيل اخخٟاّ ٞاؾخمغاع ْبالخالي
ّ
ٓاء اإلادخل  الضٞإ خ٤ ٖلى بىاء جبريٍغ يم٨ً ال 67 ٖام ؤْ 48 ٖام ؾ

ٓظب ْيِٗا ْؤّن  الكغعي، ٓن  بم ْلي ال٣اه ع ؤْ باإلاٗخضر ص٫ْ  اٖتراٝ ْؤّن  ٣ِٞ، ٞٗليت ؾلُت يماعؽ مدخّل  ْي٘ َٓ الض  مْغ

يت ٖضم مً ي٣لل ال الاخخال٫ ٖلى الؼمً  .3ْالًّم  الاخخال٫ قٖغ

ت: الثاوي الفغع  الؿُاصة فغاؽ ملء هظٍغ

ٓصر بها ال٣اثلحن ؤَّم  ْمً الؿاب٣ت، الىٓغيت ج٨مل الىٓغيت َظٍ ٓزغبازذ" الحه ٔ  خيض ،"Lautherpacht ل  بإّن  يغ
 َظٍ ٖلى ؾياصتها حٗلً ؤن طل٪ هديجت بؾغاثيل خ٤ مً ْؤّن  الؿياصة، في ٞغاٙ خالت في ؤنبدذ الاهخضاب اهتهاء بٗض ٞلؿُحن
ْص ٖلى ي٣خهغ ال الظر الكغعي الضٞإ خالت في ٧اهذ ْؤّجها الؾيما الٟغاٙ، َظا لخمؤل ألاعاضخي  الخ٣ؿيم، ٢غاع في اإلابيىت الخض

ْػٍ ْل٨ً ْص مىا٤َ زاعط يخجا .  4الخ٣ؿيم خض

ت الٟلؿُيييت اإلاىا٤َ يّم  ؤما
ّ
ٕ ؤمغ ِٞٓ الكغ٢يت ال٣ضؽ ٞحها بما 1967 ٖام اإلادخل  نٟت هٟي مً اهُال٢ا مكْغ

ٖت الخياػة ٔ  بط ،5ألاعاضخي لِظٍ ْمهغ لؤلعصن اإلاكْغ ٓن  ؤالن" يغ ٫ٓ  ؤّن " Allan Garson ظغؾ  الٛغبيت الًٟت ألاعصن صز

ٓهيا ٖمال ٦ًر لم 1948 ٖام ْال٣ضؽ يت ؾياصة ناخب مً ؤ٢ل لِما باليؿبت ْيّٗ ٞةّن  ْبالخالي ؛٢اه  مً ٢ليال ْؤ٦ثر قٖغ

. 6"ٖؿ٨غر  مدخّل 

ّ الىٓغيت َظٍ ٖلى ْعّصا
ّ
ٓظض ال ٞةه ٓن  في ي ْلي ال٣اه  ؾياصة ال٦دؿاب َغي٣ا الِضهت باجٟا٢ياث ؤلازال٫ يجٗل ما الض

ًاء ٚحر ٖلى اهُبا٢ِا ٖىض ختى ألاممي اإلايشا١ مً (4)2 اإلااصة ْؤّن  ْالاؾديالء، الؿيُغة َغي٤ ًٖ ظضيضة ٓجها ألٖا  مً ٧
ٓن  مباصت ْلي ال٣اه ىا اخترامّ، الجمي٘ ٖلى يجب الظر اإلاؿخ٣غ الٗغفي الض

ّ
 ٖام الٗغبيت الض٫ْ  ؤٖما٫ وٗخبر ؤن وؿخُي٘ ال ٞةه

ْلت ج٨ً ْلم لٟلؿُحن، الٗليا بيتالٗغ الِيئت مً َلب ٖلى بىاء جضزلذ الض٫ْ  َظٍ ؤّن  بط ؛اإلااصة لِظٍ اهتها٧ا 1948  الض
ٓٞذ ٢ض ؤلاؾغاثيليت ٍ اؾخ ٓصَا قْغ ٓوي، ْظ  ٢بل مً بصاهخّ يخم لم الٗغبيت الض٫ْ  َٝغ مً الخضزل َظا ؤّن  ًٖ ًٞال ال٣اه

. 7اإلايشا١ مً (4)2 اإلااصة يىته٪ باٖخباٍع ال الخ٣ؿيم ٢غاع يىته٪ باٖخباٍع ال ألامميت الِيئت

                                                           
1

 .1971ك٠َّجو  6اٌّإهفخ فٟ  2787, ٚاٌز١ٕٛخ 1970أوزٛثو  12اٌّإهفخ فٟ  2621اٌز١ٕٛخ : أُ٘ ٘نٖ اٌز١ٕٛبد ٟ٘ 
2

 3089, ٚ اٌمواه 1971ك٠َّجو  6اٌّإهؿ فٟ  2972, ٚاٌمواه 1970ك٠َّجو  8اٌّإهؿ فٟ  2649ه اٌموا:  ِٓ ٘نٖ اٌمواهاد ِب ٠ٍٟ 

 , 1973ك٠َّجو  7اٌّإهؿ فٟ 
3 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p121 
4
 Lauterpacht  Elihu, Op Cit,  pp 965-969. 

5
ّْ األهكْ فالي اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ " ٌٛصوثبفذ"٠وٜ   ال ٠ٍّه ؽك ا١ٌَبكح ػٍٝ إٌّبٛك اٌفٍَط١ٕ١خ, ألّٔٗ اٍزقلَ اٌمٛح  1967ٚ 1949أ

 5 اٌٍَّّؾخ ثٖٛهح غ١و ِْوٚػخ, ٚلل أٚعلد ارفبل١خ اٌٙلٔخ ٌألهكْ اٌؾّب٠خ ٌٛعٛكٖ ف١ٙب, ٌٚىّٕٗ فمل ٘نٖ اٌؾّب٠خ ثبٌٙغَٛ ػٍٝ ئٍوائ١ً فٟ

١ٍ٠خ اٌزٟ وبٔذ فٟ ؽبٌخ كفبع ّوػٟ الؽزالي اٌّل٠ٕخ ًِٚء , ٚثيٚاي اٌؾّب٠خ ٌألهكْ إٔجؼ اٌطو٠ك ِفزٛؽب ٌٍمٛاد اإلٍواب1967عٛاْ 

 .Lauterpacht  Elihu, Ibid, p 968   :                 أظو. 1967اٌفواؽ فٟ ا١ٌَبكح, اٌنٞ إٔجؼ لبئّب ثؼل ؽوة 
6
 Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Great Britain : Frank Cass, 1978.  P 78. 

7
 211, ِوعغ ٍبثك, ٓ ذٞسٞز اىْاتيسٜ: ٔمال ػٓ
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ٓما ج٨ً لم ٞلؿُحن ؤّن  ْم٘ ٓما ج٨ً ْلم ؾياصة، بال ي ٫ٓ، ٚحر ب٢ليما ي  في بها يٗخّض  ال الؿياصة ٞغاٙ هٓغيت ٞةّن  مإَ
ٓن  ْلي ال٣اه ّ الخضيض، الض

ّ
ٓلت ٚحر ألا٢اليم ٖلى الاؾديالء َغي٤ ًٖ ألا٢اليم ا٦دؿاب بٗملياث يٗتٝر يٗض لم أله  اإلاإَ

ٓن  وؿ٠ بلى ياصر بها ؤلا٢غاع ؤّن  ٦ما. ما لؿياصة جسً٘ ال التي ْألا٢اليم  جُبي٤ ججٗل ألّجها ؤؾاؾّ، مً الاخخال٫ ٢اه

ٓاٖضٍ ٠٢ٓ ٢ ٖيت بمضٔ باالخخال٫ ال٣اثم اٖتراٝ مضٔ ٖلى مخ ْلت مكْغ مت الض  َظٍ ؤّن  بلى باإلياٞت ،1ؤلا٢ليم طل٪ في اإلاِْؼ
ا ج٣غيغ في الكٗٓب لخ٤ ْػن ؤّر  ج٣يم ال الىٓغيت . 2مهحَر

ٓن  ٣ِٞاء بحن ٖام بظمإ ِٞىا٥ الؿياصة، إلاؿإلت باليؿبت ؤّما ْلي ال٣اه  ٞلؿُحن ٖلى ؤلا٢ليميت الؿياصة ؤّن  ٖلى الض

ٓػان" مٗاَضة ؾغيان ٢بل ٧اهذ ْلت بلى ٖاثضة 1924 ٖام" ل ٟؿغ ْلم الٗشماهيت، الض
ُ
ٓا٫ مً خا٫ بإّر  اإلاٗاَضة َظٍ ج  ٖلى ألاخ

ّ بل. طل٪ يخًمً لم الاهخضاب هٓام ْختى ألامم، ٖهبت بلى ال الخلٟاء ص٫ْ  بلى الؿياصة ه٣ل
ّ
ْلي التيام جًمً به  ٧امل ججاٍ ص

ٓم بإّن  ٞلؿُحن ؤعاضخي ْلت ج٣ ا ؤْ الٟلؿُيييت ألاعاضخي ًٖ الخىاػ٫  ٖضم بخإمحن اإلاىخضبت الض  ؾيُغة جدذ ْيِٗا ؤْ جإظحَر

ٓمت ؤّر  ْلت مً الؿياصة اهخ٣ا٫ يٗجي ما َْٓ ؤظىبيت، خ٩ ذ الظر الٟلؿُيجي الكٗب بلى الٗشماهيت الض  مً 22 ةاإلااص لّ اٖتٞر
ٓصٍ الٗهبت ِٖض ٓظ  ْبن ختى الاهخضاب، ٞترة ؤزىاء لّ الؿياصة ْب٣اء ْالخٓظيّ، ٣ِٞ للمؿاٖضة يدخاط مؿخ٣ل ٦كٗب ب
ْلت الٟٗليت اإلاماعؾت ٧اهذ .  3اإلاىخضبت للض

مىا لٓ ْخّتى
ّ
ّ ؤلاؾغاثيلي، الاصٖاء بصخت ظضال ؾل

ّ
يت يُٗحها ال ٞةه ٓن  ؤن طل٪ ألاعاضخي، لِظٍ الخياػة قٖغ  خياػةا٫ ٧

ٖت ٚحر الؿاب٣ت ٖيت ؤّيت يًٟي ال مكْغ  الكٗب خياػة ؤن ُي٣ا٫ ؤن اإلاى٤ُ مً ْليـ ،4ظضيض اخخال٫ ؤّر  ٖلى مكْغ
ٓوي ؤؾاؽ بلى يؿدىض ال ؤلا٢ليم لِظا الٟلؿُيجي ْلى لّ اخخاللِا ْيجٗل ٖليّ ؤلاؾغاثيليت الؿيُغة يبرع الظر ألامغ ؛٢اه  ؤ

خباع . 5بااٖل

ب ال باَلت، ْاٖخبرتها ألاعاضخي َظٍ في ؤلاؾغاثيليت ؤلاظغاءاث ؤصاهذ ألامميت اعاثال٣غ ٞةّن  طل٪ ٖلى ْػياصة
ّ
 ؤّيت جغج

ٓهيت، آزاع ط بؾغاثيل جُالب ْماػالذ ٢اه َٓا ٦ما ،6اخخاللِا مىظ ألاعاضخي َظٍ مً بالخْغ  بخُبي٤ لاللتيام مغة ٧ل في جضٖ

ٓن  ٓصَا باٖخباع اإلاضهيحن لخمايت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ْزانت الاخخال٫ ٢اه ٓص اإلاىا٤َ َظٍ في ْظ . مدخّل  ْظ

ٓوي ألاؾاؽ جٟخ٣ض الىٓغيت َظٍ ٞةّن  ؾب٤، ما ٖلى ْبىاء ٓا٢عي ال٣اه  ؾياصة لخبريغ بها ُيٗخّض  ال ٖليّ، ُبىيذ الظر ْال
ْص زاعط اخخلتها التي اإلاىا٤َ ٖلى بؾغاثيل ٓوي ج٨يي٠ ؤّر  ًٖ الىٓغ بٌٛ الخ٣ؿيم ٢غاع خض  اإلاهغيت ؤْ ألاعصهيت للؿياصة ٢اه

. اإلاىا٤َ جل٪ ٖلى

سُت الضًيُت اإلابرعاث: الثاوي اإلابدث  والخاٍع

ٓم ٓوي ال٨ٟغ ي٣ ْلت ب٢امت ٖلى الهِي ٓصيت ص  ٞلؿُحن ٖلى اؾديالئها في بؾغاثيل اؾدىضث ْلظل٪ ْالجيـ، الضيً حه
ٓيضَا  الخبريغاث َظٍ مىا٢كت ٢خطخير ما َْٓ ْجاعيسيت، صيييت ْجبريغاث اصٖاءاث ٖلى ال٣ضؽ ْزانت مىا٣َِا مً ل٨شحر ْته

                                                           
 31-29، ص ص 2005وانتفاضة األقصى، جامعة القدس، فلسطٌن،  1949، اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام موسى القدسي الدويك 1
2

 451, ِوعغ ٍبثك, ٓ خٞزٙ ٝ٘سف ٍزٝنة 
3

 11, ِوعغ ٍبثك,  ٓعارف ٍ٘سٚ فارع اى٘رٝناخ 
4

 125, ِوعغ ٍبثك, ٓ حسِ عَز حسِ حساِّٞ 
5

 247, ِوعغ ٍبثك,  ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
6

 246, اٌّوعغ ٔفَٗ,  ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
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ٓاٖض ٣ْٞا الؾيما ٢ْيمتها، ْظاَتها مضٔ ل٨ك٠ ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه ٓن  ْالخبريغاث الاصٖاءاث َظٍ ْمىا٢كت. الض  مُلبحن، في ي٩

.  الخاعيسيت للمبرعاث ْالشاوي الضيييت، للمبرعاث ألا٫ْ 

ٌ  اإلاُلب ت اإلابرعاث: ألاو ُّ   الضًي

 ٢ض هللا ؤّن  باٖخباع بلِيت بعاصة بلى يؿدىض زانت ْال٣ضؽ ٖامت ٞلؿُحن لىٕ الؿياصة في خ٣ِا ؤّن  بؾغاثيل جضعي

ٓص مىذ  للٛغباء، مل٩ا جهبذ ؤن يم٨ً ال ألاعى َظٍ ْؤّن  ْألاعى، الكٗب بحن جالػما َىا٥ ؤّن  يٗجي مّما ،1ألاعى َظٍ الحه
ذ ما ٞةطا ْبالخالي

ّ
خخل

ُ
٢ٓا ؤخض ي٨دؿب ال ا ٖٓض بد٨م الكغعي اإلاال٪ ألّن  ٖلحها، خ٣ ٓص َم ؤلالهي ال  ؤن ْٖلحهم ،2الحه

َٓا ى ٓا ختى يؿخَٓ ٓاػر  بؾغاثيل ؤعى ٖلى الٗيل بّن : "خازاماتهم ؤخض ٢ا٫ ختى الضييّيت، الٟغيًت َظٍ يد٣٣  ظمي٘ ي
ٓعاة في الٟغاثٌ ٓعاة ٞغيخّ ؤمغ َٓ يؿ٨جها مّمً ْاهتياِٖا ألاعى ٖلى الاؾديالء ؤّن  بلى ليهل ،"الخ ٓا ٦ما.3الخ  ؤياٞ

ٓص ٖلى يهٗب بديض ال٣ضؽ في ممشلت اإلايٗاص ألعى صيضةط زهٓنيت ٓسخى" ٢ا٫ بط ْم٩ان، ػمان ؤّر  في جىاؾحها الحه  بً م

ٓص خازاماث ٦باع ؤخض" هاخمان ٓخيض اإلا٩ان هي ألاعى َظٍ بّن : " م 13 ال٣غن  في الحه  الضييّيت الٓنايا لخإصيت اإلاىاؾب ال
ٓعاة، في ٖلحها اإلاىهٓم ٓانْا٫ ؤلاوؿان يهل ْٞحها الخ  . 4"٦مالِما ٢مت بلى خي

ما خ٣ا، يسل٤ ال ٞحها، ْالاؾديُان ألاعى َظٍ بلى الهجغة ٞةّن  َىا ْمً
ّ
ضٍ ْبه

ّ
 ٖملي جُبي٤ َٓ آزغ بمٗجى ؤْ ،5يا٦

ٓعاة في ظاء إلاا ْلتهم ٖانمت ْظٗلِا جدضيضا ال٣ضؽ في الاؾديُان ٖلى ؤلاؾغاثيلي ؤلانغاع ؤّن  هجض ْلظل٪ ؛الخ  بلى حهضٝ لض

ٓصَم عبِ ٓصَم الؿياسخي ْظ ٓظ حي ب . 6ٞحها ْالضيجي الْغ

ٓص ْحٗبئت لخدٟحي ْؾيلت الضيييت اإلابرعاث َظٍ مً جخسظ بؾغاثيل ؤّن  هي الخ٣ي٣ت ؤّن  ٚحر  بؾغاثيل بلى للهجغة الحه

ٓة إليجاص ٓص في الاؾخمغاع ٖلى حٗيجها التي البكغيت ال٣ ٓظ ٖٓض ،7ْالاخخال٫ ال ٓعاة جشبذ ٦ما ؤلالهي ٞال ٓع  ٚحر الخ  ٝر مده
ٓص، .  8"الؿالم ٖليّ بؾماٖيل" ابىّ َغي٤ ًٖ" ببغاَيم" وؿل مً ظؼء ْالٗغب الؿالم، ٖليّ" ببغاَيم" ليؿل ِٞٓ الحه

ٍ لِم هللا ْٖض ؤّن  ٦ما الء مكْغ ٓا ؤّجهم ٚحر ِٖضٍ، ٖلى ْاإلاداٞٓت هلل بال
ّ
، بهظا ؤزل  الغّب، ٖلحهم ًٞٛب الكٍغ

ٓص ال": " َٓق٘ ؾٟغ" مً ألا٫ْ  ؤلاصخاح في ْعص ما بدؿب لِم ْٖضٍ ْوسخ  طَابا، بهم ؤطَب بل بؾغاثيل بجي ؤعخم ؤٖ

                                                           
1

ّْ ٘نٖ إٌٖٛٓ ِزٕبلٚخ فٟ رؾل٠ل األهٗ اٌّٛػٛكح فّوح رغل٘ب   ٕ٘بن أهثؼخ ٖٔٛٓ فٟ ٍفو اٌزى٠ٛٓ رزؾلس ػٓ ٘نا اٌٛػل, غ١و أ

, ً٘ ٍحَد عَارج, ِٚوح ٟ٘ ِب ث١ٓ ا١ًٌٕ ٚاٌفواد,  "ثٍٛٛخ ِٛهح" ؽلٚك ثٖو اثوا١ُ٘, ِٚوح ٟ٘ وً أهٗ وٕؼبْ, ِٚوح ٟ٘ أهٗ

 .2012ِبهً  7ثزبه٠ـ  ١ٔٛ١ٌٍٖٙ45747خ ؽك فٟ اٌملً اٌْو٠ف؟ عو٠لح األ٘واَ, ػلك 
2

 75, ِوعغ ٍبثك, ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
3

, كاه اٌج١ْو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ, 1985-1967, األٍبً اٌغغوافٟ ٌالٍزؼّبه االٍز١طبٟٔ ا١ٌٖٟٙٛٔ فٟ اٌٚفخ اٌغوث١خ سَٞز أحَد ٍعر٘ق 

  44, ٓ 1992ػّبْ, 
 38، ص 2001، منشورات بٌت المقدس، (1993-1967 )، االستٌطان الصهٌونً فً القدسمحمد رشيد عناب4
5

 65, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 
6

ٙٛء لٛاػل اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ, ِْٕأح اٌّؼبهف,  , اٌَّزٕٛٛبد اإلٍوائ١ٍ١خ فٟ األهاٟٙ اٌؼوث١خ اٌّؾزٍخ فٍٟ٘سٚ اىقدسٜ اىدٗٝل 

 150, ٓ 2004اإلٍىٕله٠خ, 
7

 33, ٓ 2001, اٌملً اٌؼوث١خ صالصْٛ ػبِب ِٓ اٌزٙل٠ل ٚاٌزؾلٞ, كاه ِغلالٚٞ ٌٍْٕو, ػّبْ, شذا جَاه خطٞة 
 3، ص1981بٌروت، ، القدس المخططات الصهٌونٌة، االحتالل، التهوٌد، مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، سمير جريس 8
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٨م
ّ
ا ال٣ضؽ ؾ٣ٍٓ ال٣ضيم الِٗض ؤهبياء ّٞؿغ ْلِظا". ل٨م ؤها ال بكٗبي لؿخم ٞةه ٓص ْؾبي م ١ 587 ؾىت ْجضمحَر ّ الحه

ّ
 بإه

ٖٓض بلٛاء . 2الضيييت الىاخيت مً ختى اٖخباع لّ يٗض لم للؿياصة ٦ؿىض الضيجي بالخ٤ الاصٖاء ٞةّن  َىا ْمً. 1هللا ل

ٓص ٞةّن  آزغ، ظاهب مً ؤّما ٓم حه ٓا الي ٓص وؿل مً ليؿ ٖٓض اإلاساَبحن مً يٗخبرْا خّتى ال٣ضامى الحه  ؛ؤلالهي بال
ٝ ٓص ؤّن  جاعيسيا ٞاإلاْٗغ ا الظيً الحه ٓعيحن البابليحن ٢بل مً َغصَم جّم  ٢ضيما ٞلؿُحن ْٚؼ مان، ْآلاق  ظاءث زم ْالْغ
ٓعٍ، بٗض ؤلاؾالم مجهم ٖضص صزل ٦ما مجهم، زحر٥ ٞاٖخى٣ِا اإلاؿيديت ْبا ْآؾيا بٞغي٣يا قما٫ بلى بًِٗم َْاظغ ِْ ْع  زم ْؤ

م ْامتيظذ ؤمغي٩ا، بلى ٓا التي الكٗٓب بضماء صماَئ ٔ  الكٗٓب مً ال٨شحر ؤّن  ٦ما. مِٗا ؾ٨ى ٓصيت الضياهت في صزلذ ألازغ  الحه
ٓهاهيحن ٧الغماهيحن ٓع  في ْألاإلااهيحن ْالؿالٞيحن ميالص،لل ْالشاوي ألا٫ْ  ال٣غهحن في ْالي  الجؼيغة في الٗغب ْبٌٗ الٓؾُى، الٗه

ٓيً في البّحن الازخالٝ ٞةّن  ْللخإ٦يض،. 3الٗغبيت ٓجي الخ٩ ٓل ٓص بحن ْالًٗٓر  الٟؿي ْبا حه ْع ٓص ؤ ٓص الكغ١  ْحه ٓص الكام ْحه  ْالحه
ٓط ٓا ؤّجهم ٖلى يض٫ّ  الؼه ما مخمحيا، ْاخضا ظيؿا ليؿ

ّ
ٓن  ْبه ٓاظضَم جبٗا ؤظىاؽ ةٖض بلى ييخم  ْؤّن  مسخلٟت، بيئاث في لخ

ٓصيتهم َٓا حه ٓن  م٘ ييسجم ما َْٓ ،٣ٞ4ِ الضيً مً ا٦دؿب ٓصيت ٧ ْيت، عؾالت الحه ٓميا اهخماء ْليؿذ ؾما ٢ .

ٓن  ْبالخالي ٓن  الظيً ٞاإلؾغاثيلي ٓن  ال خاليا ٞلؿُحن ي٣ُى ٓعاة، ػمً في باإلؾغاثيليحن الٗغ٢يت الىاخيت مً يغجبُ  الخ

ٓصر اإلااعر بها يكِض التي ٢ي٣تالر ْهي ٓػي٠" الحه ٓص مٗٓم ؤّن : "٢اثال" عيىا٥ ظ ٓصيً الحه ٓظ ٓن  ال ٞلؿُحن في اإلا  بهلت يمّخ
ل ال... البلض َظا بلى

ّ
ٓص يك٩ ضٍ ما َْٓ ،5"يئيلت ؤ٢ليت بال ٞلؿُيجي ؤنل مً َم الظيً الحه

ّ
ٓجي البريُاوي الٗالم يا٦ ٓل  ألاهترب

ٓن  ظيمـ" ٫ٓ " ٞاهخ ٓص مً ℅95"  بإّن  بال٣ ٓا الحه ٓص ؤّن  باٖخباع الضيجي، الخ٤ ٨ٞغة ؤّن  ٦ما.6"بؾغاثيل بجي مً ليؿ  قٗب الحه
ٓم اإلاسخاع هللا  اإلاجخمٗاث ؤّن  ًٖ ًٞال الجيـ، ؤؾاؽ ٖلى البكغ بحن يمحي ال ْظّل  ّٖؼ  ْهللا ْالٗىهغيت، الخميحي ٖلى ج٣

ٓم اإلاضهيت ٌ الي ٓها يؿخ٣يم ٞال ْبالخالي. 7الٗىهغيت جٞغ ْلت يام١ ٢اه ٓى اإلاٗياع َظا بلى اؾدىاصا ص . اإلاٞغ

ّ، طل٪ ْم٘ 
ّ
ٓن  مهاصع مً مهضعا ليـ الضيً ؤّن  ٖلى ال٣ّٟ في ٢اثم ؤلاظمإ ٞةّن  ٧ل ْلي ال٣اه  ما َْٓ ،8الٗام الض

ضجّ
ّ
ْليت الٗض٫ إلاد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً 38 اإلااصة ؤ٦  ؤّر  ٫ٌ ليـ اإلا٣ضؾت ال٨خب في ظاء ما بلى الاؾدىاص ٞةّن  لظا. 9الض

ٓن  في اٖخباع ْلي ال٣اه ٓعيض يٗتٝر ال الظر اإلاٗانغ، الض  الغب مل٨يت بىٓغيت ال الؿياصة، ؤؾباب مً ٦ؿبب ؤلالهي بالخ

ٓن  ؤّن  ٦ما ،10لؤلعى ْلي ال٣اه ا يدمحها الضيً، خغيت يدمي خحن الض  ًٖ بٗيضا الجماٖاث، ؤْ ألاٞغاص خ١ٓ٣  مً خ٣ا باٖخباَع

                                                           
1

 4, اٌّوعغ ٔفَٗ, ٓسَٞز جزٝس 
2

 78-77, ِوعغ ٍبثك, ٓ ساىٌ اىنس٘اّٜ 
3

 5, ِوعغ ٍبثك , ٓ سَٞز جزٝس 
4

 69, ِوعغ ٍبثك, ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
5
 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94. 

6
 .120, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٍحَد اسَاعٞو عيٜ اىسٞد 
7

 .30, ِوعغ ٍبثك, ٓ اىْفاذٜ سراص 
8

 78, ِوعغ ٍبثك , ٓ خٞزٙ ٝ٘سف ٍزٝنة 
9

ّٔ اٌّبكح   ّْ  38ٔز اٌّؾىّخ رفًٖ فٟ إٌّبىػبد اٌزٟ روفغ ئ١ٌٙب ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, ٟٚ٘ " ِٓ ١ِضبق ِؾىّخ اٌؼلي اٌل١ٌٚخ ػٍٝ أ

اٌؼبكاد  (ة)ح ِٓ عبٔت اٌلٚي اٌّزٕبىػخ, االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ اٌزٟ رٚغ لٛاػل ِؼزوفب ثٙب ٕواػ"(أ): رطجك فٟ ٘نا اٌْأْ

أؽىبَ اٌّؾبوُ  (ك)ِجبكب اٌمبْٔٛ اٌؼبِخ اٌزٟ ألورٙب األُِ اٌّزّلٔخ,  (ط)اٌل١ٌٚخ اٌّوػ١خ اٌّؼزجوح ثّضبثخ لبْٔٛ كّي ػ١ٍٗ رٛارو االٍزؼّبي, 

ٚمٌه ِغ ِواػبح أؽىبَ . ا١ٛب ٌمٛاػل اٌمبِْٔٛٚنا٘ت وجبه اٌّإٌف١ٓ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ فٟ ِقزٍف األُِ, ٠ٚؼزجو ٘نا أٚ مان ِٖلها اؽزٟ

 "59اٌّبكح 
 .82، مرجع سابق، ص محمد إسماعيل علي السيد 10
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ٔ  ظِت ْمً. 1نغاٖاتهاْ ؤَماِٖا ؤْ ْٞلؿٟتها، ٣ٖاثضَا ٓص ٞةّن  ؤزغ  ٞلؿُحن في ْاإلاؿيديحن للمؿلمحن اإلا٣ضؾت ألاما٦ً ْظ
ٓيل ػمً مىظ زانت ال٣ضؽ ْفي ٖامت ّ ال٣ضؽ، في ؤلاؾغاثيلي الضيجي الاصٖاء مً ي٠ًٗ َ

ّ
 ٢اؾماَا طل٪، لِا صّر  بن أله

ٔ  هٟـ ْيت الكغاج٘ مً ٢بلّ الم ؤلاؾالم ْعازت باٖخباع الاصٖاء بهظا ؤخ٤ اإلاؿلمحن بّن  بل ،2الضٖٓ  يخطر ٧لّ َظا ْمً. 3الؿما
ٓصر الضيجي الاصٖاء ؤّن  ٓهّيا، ْٖغ٢ّيا ْجاعيسّيا صييّيا باَل الحه  مً ظؼء ؤّر  ٖلى للؿياصة مبرعا بّ الخمؿ٪ يصّر  ال ْبالخالي ٢ْاه

. ٞلؿُحن ؤعى

سُت اإلابرعاث: الثاوي اإلاُلب  الخاٍع

ٓم ٓص ؤّن  ٖلى اإلابرع َظا ي٣ َا ال٣ضؽ بجى نم ؤ٫ْ  َم الحه َْا ْٖمْغ ٓما ج٨ً لم ْؤّجها إلامل٨تهم، ٖانمت ْاجسظ  ي

م ٖانمت ٖٓت الؿياصة ْاؾخئىاٝ لِم ٦ٗانمت اؾخٗاصتها خ٣ِم ٞمً َىا ْمً. لٛحَر  ًٖ زاعظت ألؾباب ٖلحها اإلا٣ُ

ٓهيت الخغ٦ت خغنذ ٣ٞض ْلظل٪ ؛4بعاصتهم ابِ ببغاػ ٖلى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مىظ الهِي  جخٗل٤ ْزي٣ت ؤّر  ٝر الخاعيسيت الْغ
. 5الاؾخ٣ال٫ ْزي٣ت ْفي الخانت، ألامميت ْاللجىت الاهخضاب ن٪ في طل٪ ججلى ٢ْض بٟلؿُحن،

تها التي ألاعاضخي حٗخبر بؾغاثيل ٞةّن  اإلاىُل٤ َظا ْمً
ّ
ت، ْليؿذ مدغعة ؤعاضخي 1967 ٖام ؤْ 1948 ٖام اخخل

ّ
 مدخل

ٓيضَا ْؤّن  ٓصر ٚحر َٓ مً ٧ل بُغص اإلاُالبت بلى مجهم اإلاخٗهبحن ٖاءالاص َظا صٞ٘ بل ،6ألاظضاص بإعى جمؿ٪ َٓ ته ٓص حه  لخٗ

٫ٓ  خيض ؛7لِم زالها مل٩ا ٓع  اعيّ"  ي٣ ٓاها بوؿان ألّر  خ٤ ال آلاباء، ؤعى هي بلحها ٖضها التي ألاعى َظٍ بّن ": "هيش  ٖلحها، ؾ
ٓصة في هللا ؾاٖضها ل٣ض ٢خل٘ ؤن طهبىا ي٨ً لم ؤبضا، ٖجها هخسلى ْلً بلحها، الٗ

ُ
ٓة هاا ّم  ْمً ألاعى، َظٍ مً بال٣

َد
٢يم ز

ُ
 خ٨م ؤ

 .8"ٞحها خ٣ىا يًي٘ ال َْظا ٞحها، ٚغيب

 آزاٍع ييخج ؤن يم٨ً 9الخاعيذي بالخ٤ الاصٖاء ؤّن  طل٪ الخ٤، َظا مىا٢كت يؿخضعي الخاعيذي، الغبِ َظا بّن 

ٓهيت، ٓٞغث بطا ال٣اه ٍ ج ٓاظبت الكْغ ٓن  ؤن: في ةْاإلاخمشل اإلا٨ؿب، الخ٣اصم في ٖلحها ْاإلاخ٤ٟ ال  جابٗا ب٢ليما اليض ْي٘ مدل ي٩
ْلت ، لض ٓيلت، مضة الخ٣اصم مدل ؤلا٢ليم ٖلى اليض ْي٘ يؿخمغ ْؤن ؤزٔغ ٓن  ْؤن َ  صْن  َاصثا ؤلا٢ليم ٖلى اليض ْي٘ ي٩

ْمت ت ؤْ م٣ا . 10مىاٖػ

                                                           
1

 44, ِوعغ ٍبثك, ٓعش اىدِٝ ف٘دج 
2
 W. Thomas Mallison and Sally V. Mallison, The Palestine Problem : An international Law and World 

Order, New York: Longman, 1986, p 207. 
، 2002، 2، قضٌة القدس ومستقبلها فً القرن الواحد والعشرٌن، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان، ط ابراهيم أبو جابر وآخرون 3

 23ص
4

 64, ٓ 2000, اٌملً ِٓ ِٕظٛه ئٍوائ١ٍٟ, ِطجؼخ اٌغبِؼخ األهك١ٔخ, ػّبْ, عثد هللا ذ٘فٞك مْعاُ 
5

 33, ِوعغ ٍبثك, ٓعش اىدِٝ ف٘دج 
6

, اٌَّزٕٛٛبد اإلٍوائ١ٍ١خ فٟ األهاٟٙ اٌؼوث١خ اٌّؾزٍخ فٟ ٙٛء لٛاػل اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ, ِوعغ ٍبثك, ٗسٚ اىقدسٜ اىدٗٝلً 

ٓ154  
7

 22, ِوعغ ٍبثك, ٓ حساً أحَد ٍحَد ْٕداٗٛ 
8

 46, ِوعغ ٍبثك, ٓ سَٞز أحَد ٍعر٘ق: ٔمال ػٓ
. لعهد بممارسته واستعماله، بما ٌعنً أّنه ٌوازي التقادم المكسب فً القانون الدولًالحق التارٌخً ٌعنً الحق الذي اُكتسب نتٌجة تقادم ا 9

 56، ص 1967، 2، قضٌة فلسطٌن أمام القانون الدولً، منشأة المعارف باألسكندرٌة، ط محمد طلعت الغنيمي :انظر
10

 26-24, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٓ حساً أحَد ٍحَد ْٕداٗٛ 
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ٍ َظٍ ؤّن  ْيالخٔ ٓٞغة ٚحر الكْغ ٓص ؤّن  طل٪ ؛ؤلاؾغاثيلي الاصٖاء في مخ ٓا الحه  اإلاضيىت خ٨م مً آزغ ال ؤ٫ْ  ليؿ
، الكٗٓب مً ؤ٦ثر جضم لم ٖامت ٞلؿُحن ْفي ٞحها ب٢امتهم ؤّن  ٦ما ٞحها، ْؾ٨ً اياث مسخل٠ جشبذ ٦ما ٞاإلاضيىت ألازٔغ  الْغ

ٓن  بىاَا الخاعيسيت، ٓا ،1ألا٢ل ٖلى اإلايالص مً ؾىت 3000 ٢بل اليبٓؾي ْْص" صزلِا ؤن بلى بها ْاخخٟٓ  ؾىت" الؿالم ٖليّ صا

ٓن آلا ْخ٨مِا م،.١ 1000 ٓعي ٓن  ق ٓن  ْالبابلي مان ْالٟاعؾي ٓن  ْالْغ ٓصر الخ٨م ؤّن  ْعٚم. ْاإلاؿلم ٓالي صام ال٣ضؽ في الحه  خ
  ؾىت 518

ّ
ً ؤّر  الؿاا٫ يد٤ ْبالخالي ،2الٗغب لؿيُغة زاللِا زًٗذ التي بخل٪ م٣اعهت ٢هحرة، ظض ٞترجّ ؤّن  بال ٓصيْو ٓظ  ال

خباع؟ ؤخ٤  بااٖل

ٓصا يد٨م لم اإلاضة َظٍ ٞةّن  طل٪، ًٖ ًْٞال ٔ  مؿخ٣ال خ٨ما اإلاضيىت ٞحها لحه  ْالٟترة ألا٦ثر، ٖلى ؾىت 73 ؾٓ
ٓا البا٢يت ٔ  ٞحها جابٗحن ٧اه م ْالٟييي٣يحن ٧اإلاهغيحن زاعظيت ل٣ٓ  ألاعاضخي ٖلى يمخض لم  الخ٨م َظا ؤّن  بلى باإلياٞت. ْٚحَر

ْط في ختى ب٩املِا الٟلؿُيييت ٓتهم ؤ ٓص ؤّن  ٦ما.٢3 ٓظ ٓصر ال ٓا مغة ٧ل ٟٞي ْمؿخ٣غا، اَاصت ي٨ً لم بال٣ضؽ الحه  ٞحها اؾخُاٖ
ٓا اإلاضيىت ٖلى الؿيُغة ٓن  ٧اه ٓاظِ ْمت ي اث ألانليحن، ؾ٩اجها مً قضيضة بم٣ا ْعة الكٗٓب مً ٖؿ٨غيت ْبْٛؼ  اإلاجا

ٓصَم ٖلى ْال٣ًاء مجها إلزغاظِم ٓصر الكخاث ْمىظ. 4ٞحها ْظ مان يض ٖلى ٧ان الظر الشاوي الحه  لِم ج٣م لم م135 ٖام الْغ
 َظا م٘ يب٣ى ِٞل ؛مخٗضصة ص٫ْ  لؿياصة ال٣ضؽ ٞحها زًٗذ ٢غها 18 ًٖ جؼيض إلاضة بها ٖال٢تهم ْاه٣ُٗذ ٢اثمت، ؤّيت ةباإلاضيً

 !الخاعيذي باالصٖاء جمؿ٪

ّ ٦ما
ّ
ٓم جُبي٤ يم٨ً ال ؤه  ٖلى بؾغاثيل ماعؾتها التي الٟٗليت الؿياصة ٖلى الخاعيذي الخ٤ ؤْ اإلا٨ؿب الخ٣اصم مِٟ

ٓم، ْختى 1967 مىظ ٞلؿُحن ٧امل ٖلى زّم  1948 ٖام مىظ ٞلؿُحن ب٢ليم مً ظؼء  مً (ؾىت 69) ٢هحرة الٟترة َظٍ ألّن  الي

ٔ  ظِت ْمً ظِت، ٓا الٟلؿُيييحن ٞةّن  ؤزغ ْم َٓا، الؿلُت َظٍ ٢ا ٓا ْٖاعي ٓن  ْماػال م ،5الٓؾاثل بمسخل٠ طل٪ يٟٗل  ٚع
 ٫ٓ ْظضث التي الؿلميت، الٗمليت في بًِٗم صز . ألاعاضخي َظٍ مً ظؼء ٖلى صةؾيا بضْن  ٞلؿُيييت ؾلُت ؤ

، ظِت ْمً بلذ ما بطا ؤزٔغ
ُ
 الٗغب الٟلؿُيييحن اٖخباع مً ٞالبض ب٢ليميت الصٖاءاث ؤؾاؾا الخاعيسيت الٗال٢ت ٢

٫ٓ  اعجباٍ طْ ألّجهم بظل٪، ألاخ٤ ٓا لم ِٞم آزغ، قٗب ؤّر  مً اؾخمغاعيت ْؤ٦ثر مضة ؤَ ٓن  بىاَا ؤن مىظ ٖجها يى٣ُٗ  اليبٓؾي

ٓمىا ختى ٓا ْلم َظا، ي ٓلى ٖىضما خّتى مجها يسغظ ْص" الىبي ٖلحها اؾخ م ْلم ٖلحها، الؿالم ٖليّ" صا  ٚؼاتها مً ؤخض يهّجَغ

                                                           
1

ئٌٝ اٌؼّبٌمخ, اٌن٠ٓ ٘بعوٚا ِٓ اٌغي٠وح  -ؽَت ثؼ٘ اٌّإهف١ٓ -ٔؼب١ٔخ اٌؼوث١خ اٌمل٠ّخ اٌزٟ ٠وعغ َٔجُٙ ُ٘ ِٓ اٌمجبئً اٌه :اىٞث٘سُٞ٘ 

, ٚاٌمجبئً اٌزٟ "ا٢ها١ِْٛ"اٌؼوث١خ فٟ ِٛعبد ِزالؽمخ ئٌٝ ِٕطمخ فٍَط١ٓ, ٚلل أٍٛك ػٍٝ اٌمجبئً اٌزٟ اٍزمود فٟ إٌّبٛك اٌّْب١ٌخ اٍُ 

ّْ وٍّخ "اٌىٕؼب١ْٔٛ"اٍزمود فٟ إٌّبٛك اٌغٕٛث١خ اٍُ  رؼٕٟ فٟ " وٕؼبْ ", َٔجخ ئٌٝ األهٟٙ إٌّقفٚخ اٌزٟ ٍىٕٛ٘ب فٟ ثلا٠خ األِو, أل

. , اٌزٟ ٚهك اٍّٙب ٚاٍُ أٍ٘ٙب وض١وا فٟ اٌزٛهاح"أهٗ وٕؼبْ",  ٌٚنٌه أٍٛك ػٍٝ أهٗ فٍَط١ٓ آٔنان اٍُ "األهٗ إٌّقفٚخ"ٌغزُٙ 

 .15-14, ٓ ٓ 2001ٌَط١ٓ, ِىزجخ اٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ, ثٛهٍؼ١ل, ِٖو, , ربه٠ـ فعَز اىصاىح اىثزغ٘شٜ ٗخيٞو ط٘طح: أظو
2

ٌّلح  (اٌج١ئطٟ ٚا١ٌٍٖجٟ ٚاٌجو٠طبٟٔ)ٍٕخ ٚاٌؾىُ ا١ٌَّؾٟ  400رٛىػذ اٌّلح اٌزٟ وبٔذ ثؼلُ٘ ث١ٓ اٌؾىُ اٌوِٚبٟٔ اٌٛصٕٟ ٌؾٛاٌٟ  

ِٓ  ℅ 67.8ػوثٟ ٚاإلٍالِٟ فٟ اٌملً ٠ّضً ؽٛاٌٟ ٍٕخ, ٚثبٌزبٌٟ فبٌٛعٛك اي 1200ٌّلح  (ػوة ٚأروان)ػبِب, ٚاٌؾىُ اإلٍالِٟ  429

ِٓ ٔفٌ اٌفزوح  ℅ 1.5ٍٜٛ  (فزوح كاٚك ١ٍٍّٚبْ ػ١ٍّٙب اٌَالَ), ث١ّٕب ال ٠ّضً اٌٛعٛك ا١ٌٙٛكٞ اٌَّزمً (1917َ ئٌٝ .ق 3000 )اٌفزوح 

 .23, ِوعغ ٍبثك, ٓاتزإٌٞ أت٘ جاتز ٗآخزُٗ: أظو. 
3

ّْ أوجو هلؼخ   (رً اٌمبٟٙ)كاْ "عغواف١خ اِزٍىزٙب كٌٚخ ئٍوائ١ً فٟ ػٙل كاٚك ١ٍٍّٚبْ ػ١ٍّٙب اٌَالَ ٟ٘ ِٓ  رإول اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ أ

ّٞ ٚعٛك ػٍٝ اٌَبؽً ٚال فٟ اٌغ١ًٍ ّّبي فٍَط١ٓ ثبٍزضٕبء مٌه اٌّٛلغ اٌٖغ١و  فٟ ّّبي فٍَط١ٓ ئٌٝ ثئو اٌَجغ فٟ عٕٛثٙب, ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ أ

 7, ِوعغ ٍبثك, ٓسَٞز جزٝس: أظو" رً اٌمبٟٙ"
 26، مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد ىنداوي 4
5

 94, ِوعغ ٍبثك, ٓساىٌ اىنس٘اّٜ 
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ٔ  اإلاخٗا٢بحن ضٍ ما َظا. 1الخاليحن ؤلاؾغاثيليحن ؤيضر ٖلى ؾٓ
ّ
ٓعاة ٞحها بما ال٣ضيمت الخاعيسيت اإلاهاصع ظمي٘ جا٦  مًاٞا الخ

ٓظيتألاهثرْب ْالضعاؾاث ألازغيت الخٟغياث بلحها ٓص ٢ضم بيىما ،2ْل ظِم بٗض ٦ٛؼاة اإلاضيىت بلى الحه  الِٗض في مهغ مً زْغ
ٓوي، ٓا الٟٖغ مان يض ٖلى ألازحر جغخيلِم بٗض مجها ْازخٟ . ؾىت ؤلٟي ٢بل الْغ

ٍ ٞةّن  ٖليّ، ْبىاء  زانت ٞلؿُحن مً ظؼء بًم ؤلاؾغاثيلي الاصٖاء ؤّن  يٗجي بما جخد٤٣ لم اإلا٨ؿب الخ٣اصم قْغ

ٓهيا، جاعيسيا ػاث٠ ؤمغ الخاعيذي الاعجباٍ ؽؤؾا ٖلى ال٣ضؽ ٓم خ٣ِم بّن  بل ٢ْاه . 3اإلاؿ٣ِ ْالخ٣اصم بالتر٥ ؾ٣ِ ٢ض اإلاٖؼ
ح م٘ يخالءم يٗض لم طاجّ خض في الخ٣اصم ٞةّن  طل٪ ًٖ ًْٞال ّ الٗهغ، ْع

ّ
ٓن  في َام مبضؤ م٘ يدىا٢ٌ أله ْلي ال٣اه  الض

 ُيؿخمض مٗيىت ؤعى ٖلى ما قٗب لخ٤ خاليا اإلاٗخمض اإلا٣ياؽ ؤّن  ٦ما. 4ؤلا٢ليم لكٗب اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ مبضؤ َْٓ اإلاٗانغ،

الصة خ٣ي٣ت مً ٓيلت ْؤلا٢امت ألاعى، جل٪ ٖلى ال ٓانلت الُ ٓٞغ ٚحر ٖىهغ َْٓ ٖلحها، ْاإلاخ ٓص مخ ٔ  ظِت ْمً. 5للحه  ٞةّن  ؤزغ

ٓصر الاصٖاء بهظا ألازظ م الحه ٓابّ ٖضم ٚع ٓهيا جاعيسيا ن ٫ٓ  يؿخلؼم ٢ْاه ٔ  ص٫ْ  ظاهب مً ممازلت باصٖاءاث ال٣ب ّ بل ،6ؤزغ
ّ
 به

ٓيلؼ.ٌ"  ٢ا٫ ٦ما ْلت بىاء بٖاصة ؾليما ٧ان بطا" " ظ ٓصيت الض ٓظض لم التي الحه ٓن  ؤال ؾىت، ؤلٟي مىظ ج ٓصة ألاؾلم مً ي٩  الٗ

ٔ  ؾىت ؤل٠ ْلت بىاء ْبٖاصة ؤزغ ٓن  ال٨ىٗاهيت؟ الض ٓص ٨ٖـ ٖلى ٞال٨ىٗاهي ٓا ال الحه . 7"ٞلؿُحن في ػال

ٓهيت الىاخيت مً باَل الاصٖاء اَظ ؤّن  ْالخالنت ب ال ِٞٓ ْبالخالي ْالخاعيسيت، ال٣اه
ّ
ٓص خ٤ ؤّر  يغج  ٞلؿُحن، في للحه

ٓوي الخاعيذي للمى٤ُ نغيدت مسالٟت َٓ بّ ْالدكبض   . ْألازالقي ْال٣اه

: الخاجمت

ْلذ التي الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ٓهيت اإلابرعاث مسخل٠ جىا  في بؾغاثيل ٖلحها هضحؿذ التي ْالخاعيسيت ْالضيييت ال٣اه
ٓصَا جبريغ ٓاٖض يٓء في ؤعيِا ٖلى اؾديُاجها ْفي ٞلؿُحن في ْظ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٫ٓ  ؤم٨ً اإلاٗانغ الض  مً ظملت بلى الٓن

. ْالخٓنياث الىخاثج

  :الىخاةج

 جسال٠ حجج هي ٞلؿُحن ٧ل ؤْ ظؼء ٖلى لؿياصتها ٦ؿىض بؾغاثيل ٖلحها حٗخمض التي ْالاصٖاءاث اإلابرعاث ٧ل (1
ٓن  اٖض٢ٓ ْلي ال٣اه ٢ٓاج٘ لخ٣ي٣يت مسالٟتها ًٖ ًٞال اإلاٗانغ، الض  اؾدبٗاص ي٣خطخي بما الخاعيسيت، ْألاخضار ال

ب ؤن يم٨ً ال ْبالخالي بها، ألازظ
ّ
ٓوي الٓي٘ مً يّٛحر ؤزغا جغج . ٞلؿُحن ألعى ال٣اه

ٓهيت اإلاٗايحر ب٩اٞت ٧املت ٞلؿُحن ؤعى ٖلى الؿياصة في الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ يخإ٦ض اإلاسالٟت مبضؤ بةٖما٫ (2  ال٣اه

 . ْالخاعيسيت ْالضيييت

                                                           
1 Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94. 

2
 18, ٓ ١ٍ2004ٕبه٠ٛ٘بد َِزمج١ٍخ, أِبٔخ ػّبْ اٌىجوٜ, ػّبْ, ... , اٌملًجاسز عيٜ اىعْاّٜ 
3

ا١ٌَبكح ػ١ٍٗ, ث١ّٕب اٌزمبكَ اٌَّمٜ ٘ٛ ٚٙغ كٌٚخ ٠ل٘ب ػٍٝ ئل١ٍُ كٌٚخ أفوٜ  ٠ؼٕٟ اٌزقٍٟ ػٓ اإلل١ٍُ ث١ٕخ االَٔؾبة ٚاٌزٕبىي ػٓ :اىرزك

 59 -58, ِوعغ ٍبثك, ٓ ٓ ٍحَد طيعد اىغَْٜٞ: أظو. ٚاٍزّواه مٌه فزوح ٠ٍٛٛخ
4

ذ ػٍٝ ٘نا اٌؾك ثبٌقٖٛٓ اٌّبكح   ّٖ  اف١خِٓ اٌؼٙل٠ٓ اٌل١١ٌٚٓ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضك 2ٔ
5

 6, ِوعغ ٍبثك, ٓسَٞز جزٝس 
6

 9, اٌّوعغ ٔفَٗ, ٓسَٞز جزٝس 
7

 14, ٓ 1969, ك١ًٌ اٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ, ِووي األثؾبس ٌّٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ, ث١وٚد, اتزإٌٞ اىعاتد 
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ٓص ي٨ّي٠ ؾب٤ ما ٖلى بىاء (3 ٓظ ّ ٖلى ٞلؿُحن، في ؤلاؾغاثيلي ال
ّ
ٓاٖض الخ٣يض بضايت مجها يؿخلؼم اخخال٫ ؤه  الاخخال٫ ب٣

٤ ٞيما زانت ْاظباث مً ٖلحها ي٣٘ ْٞيما ازخهاناث، مً جماعؾّ ٞيما الخغبي
ّ
 ْاهتهاء اإلاضهيحن، بدمايت يخٗل

ْلخّ، ْب٢امت مهحٍر ْج٣غيغ ؤعيّ ٖلى الؿياصة في خ٣ّ مً الٟلؿُيجي الكٗب ْجم٨حن الاخخال٫ َظا بجهاءب  م٘ ص
ٓاء آلان لخض ظغث التي الؿالم اجٟا٢ياث ؤّن  بلى ؤلاقاعة  ال جلٜ ال الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت م٘ ؤْ ألاعصن م٘ ؾ

 .1ؤعيّ ٖلى الٟلؿُيجي الكٗب خ١ٓ٣  مً جى٣و

 :الخىنُاث

ٕ بد٣ِم الخمؿ٪ الٟلؿُيييحن ٖلى يجب (1 ٓص ٞلؿُحن، ٧ل في اإلاكْغ  الخ٩الي٠ ٧اهذ مِما الاخخال٫ ْظّ في ْالهم
، ا٫ الاخخال٫ ٞمهحر ْالًٍٛٓ .  مُالب ْعاءٍ خ٤ يإ ْما َا٫، ْبن الْؼ

ٓة ٖلى ٢امذ بؾغاثيل (2 ٓة، بال حٗتٝر ال ْهي ال٣ ٓماث بىاء الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى يجب َىا ْمً بال٣ ٓاظِتا م٣  إلا
ٓة، ٓاٖض ًٖ زاعظا يٗض ال طل٪ في َْٓ بال٣ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  ميشا١ مً 51 اإلااصة ْزانت لّ مىٟظا بل ،2ْؤخ٩امّ الض

ْلي اإلاجخم٘ عجؼ ؤمام ؤيًا الؾيما الكغعي، الضٞإ بد٤ اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ألامم  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ بظباع ًٖ الض

 الخٓنياث مً الٗضيض في ؤ٦ضث ؤن اإلاخدضة لؤلمم الٗامت للجمٗيت ب٤ؽ ٢ْض ،3الٟلؿُيييت ألاعاضخي مٛاصعة ٖلى
 ْفي الَٓىيت ْالؿياصة الاؾخ٣ال٫ ْفي اإلاهحر، ج٣غيغ في خ٣ّ ْزهٓنا ٞلؿُحن في الٟلؿُيجي الكٗب خ١ٓ٣  ٖلى

٢ّٓ اؾخٗاصة  . الٓؾاثل ب٩اٞت  خ٣

ٓزي٣ت َٓ الخ٣ؿيم ٢غاع ٧ان بطا (3 ٓهيت ال م) ال٣اه يتها ٖضم ٚع  ْؾبب وكإتها في بؾغاثيل ٖلحها اؾدىضث التي (قٖغ
 في زانت ظؼثياجّ ب٩ل ال٣غاع بخُبي٤ يخمؿ٪ ؤن ألا٢ل ٖلى الٟلؿُيجي اإلاٟاْى ٖلى ٞيجب بها، الض٫ْ  اٖتراٝ

ْص يخٗل٤ ْيت خ١ٓ٣  ْبًمان بالخض ْلت ْل في للٟلؿُيييحن مدؿا ٓصيت، الض  لٗام 194 الخٓنيت بلى باإلياٞت الحه

ٓص خ٤ ٖلى اإلاا٦ضة 1948 م بلى الٟلؿُيييحن الالظئحن ةٖ  ٖلى اإلاا٦ضة 1949 لٗام 303 ْالخٓنيت ْممخل٩اتهم، صياَع

ْيل .  ال٣ضؽ جض

: اإلاػخمضة اإلاغاحؼ

ْالٗكغيً، مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ١  (1 ٓاخض  ْمؿخ٣بلِا في ال٣غن ال ن، ٢ًيت ال٣ضؽ  ْآزْغ ٓ ظابغ  ابغاَيم ؤب

. 2002، 2ألاْؾِ، ٖمان، ٍ 

 .1969الٟلؿُيييت، مغ٦ؼ ألابدار إلاىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت، بحرْث،  ابغاَيم الٗابض، صليل ال٣ًيت (2

                                                           
1

ّٞ "ِٓ ارفبل١خ ع١ٕف اٌواثؼخ ػٍٝ أّٔٗ  47رٕٔ اٌّبكح   ّٞ ال ٠ؾوَ األّقبٓ اٌّؾ١ّْٛ اٌن٠ٓ ٠ٛعلْٚ فٟ أ ّٞ ؽبي, ٚال ثأ ئل١ٍُ ِؾزً ثأ

ّٞ رغ١١و ٠طوأ ٔز١غخ الؽزالي األهاٟٙ ػٍٝ ِإٍَبد اإلل١ٍُ اٌّنوٛه أٚ ؽىِٛزٗ, أٚ ثَت ة و١ف١خ ِٓ االٔزفبع ثٙنٖ االرفبل١خ, ٍٛاء ثَجت أ

ّٞ ارفبق ٠ؼمل ث١ٓ ٍٍطبد اإلل١ٍُ اٌّؾزً ٚكٌٚخ االؽزالي, أٚ ونٌه ثَجت ل١بَ ٘نٖ اٌلٌٚخ ثُٚ وً أٚ عيء   ".  ِٓ األهاٟٙ اٌّؾزٍّخأ
2

ّْ  1970ٌؼبَ  2621ٌمل ألود اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح فٟ ػلح ر١ٕٛبد ِٕٙب اٌز١ٕٛخ   ٔٚبي اٌْؼٛة اٌٛالؼخ رؾذ ا١ٌَطوح " ثأ

ِغ ِجبكب االٍزؼّبه٠خ ٚاألعٕج١خ ٚاألٔظّخ اٌؼٕٖو٠خ فٟ ٍج١ً رؾم١ك ؽمٙب فٟ رمو٠و ا١ٌّٖو ٚاالٍزمالي ٘ٛ ٔٚبي ّوػٟ, ٠زفك رّبِب 

ّٞ ِؾبٌٚخ ٌمّؼ اٌىفبػ ٙل ا١ٌَطوح االٍزؼّبه٠خ ٚاألعٕج١خ ٚاألٔظّخ اٌؼٕٖو٠خ ٟ٘ ِقبٌفخ ١ٌّضبق األُِ اٌّزؾلح ...اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ّْ أ ٚأ

اإلَٔبْ  ٚإلػالْ ِجبكب اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌقبٕخ ثبٌؼاللبد اٌٛك٠خ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌلٚي ٚفمب ١ٌّضبق األُِ اٌّزؾلح ٚاإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق

 ."ٚإلػالْ ِٕؼ اٌجالك ٚاٌْؼٛة اٌَّزؼّوح اٍزمالٌٙب, ٚرّْىً فطوا ػٍٝ اٌَالَ ٚاألِٓ اٌل١١ٌٚٓ
3

, ٓ ٓ 1991, 47ؽَبَ أؽّل ِؾّل ٕ٘لاٚٞ, ؽك اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ فٟ رمو٠و ا١ٌّٖو, اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, اٌؼلك  

116-117. 
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ٓاَىحها الٗغب، ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُيييت، بحرْث،  (3 ْ م ٓوي إلاضيىت ال٣ضؽ  ؤؾامت الخلبي، الٓي٘ ال٣اه

ْلى،   .1997الُبٗت ألا

 .2007ؾُيييت ، بحرْث، بيالن بابّ، الخُِحر الٗغقي في ٞلؿُحن، جغظمت ؤخمض زليٟت، ماؾؿت الضعاؾاث الٟل (4

ٓع ال٣اضخي، مغ٦ؼ صعاؾاث  (5 ٓم، جغظمت مىه ب الهليبيت ختى الي ْ ٞلؿُحن مً الخْغ ْبا  ْع بكاعة زًغ، ؤ

ٓخضة الٗغبيت،   .2003ال

 .1975جيؿحر الىابلسخي، الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٗغبيت، مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت، بحرْث،  (6

عر الٗلميت لليكغ ظاؾغ ٖلي الٗىاوي، ال٣ضؽ بحن مكا (7 ْليت، صاع الياْػ ٓاهحن الض ْال٣ ٫ٓ الؿياؾيت  عي٘ الخل

ٓػي٘، ٖمان،   .2002ْالخ

، ٖمان، ... ظاؾغ ٖلي الٗىاوي، ال٣ضؽ (8 َٓاث مؿخ٣بليت، ؤماهت ٖمان ال٨بٔر  .2004ؾيىاعي

ْمك٩لت ؤلام٩اهياث، مجلت آلاص (9 ْلي، بق٩اليت اإلا٩اهت  ْالىٓام الض ٓم ظاؾم مدمض ػ٦غيا، مضيىت ال٣ضؽ  ْالٗل اب 

 .2009بمىاؾبت ال٣ضؽ ٖانمت الش٣اٞت الٗغبيت لٗام  2009ؤلاوؿاهيت لجامٗت صمك٤، ٖضص زام لٗام 

ٓيذ، وكغ  (10 ْة ظمٗيت الخغيجحن في ال٩ ٓعط َٗمت، اإلاىُٟٗاث ال٨بٔر في ٢ًيت ٞلؿُحن في ألامم اإلاخدضة، هض ظ

ٓخضة الٗغبيت، بحرْث، ؾبخمبر   .1989مغ٦ؼ صعاؾاث ال

ْلى خؿام ؤخمض مدم (11 ٓوي إلاضيىت ال٣ضؽ، صاع الجهًت الٗغبيت، ال٣اَغة، الُبٗت ألا ص َىضاْر، الٓي٘ ال٣اه

1999. 

ْلي، الٗضص  (12 ٓن الض خؿام ؤخمض مدمض َىضاْر، خ٤ الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ اإلاهحر، اإلاجلت اإلاهغيت لل٣اه

47 ،1991 

٢ْغاعاث خؿً ٖمغ خؿً خؿاهحن، الاؾديُان ؤلاؾغاثيلي في مضيىت ال٣ضؽ في يٓء  (13 ْلي  ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٢

ٓعاٍ م٣ضمت ب٩ليت الخ١ٓ٣، ظامٗت ال٣اَغة،  خت ص٦خ  .2003ألامم اإلاخدضة، ؤَْغ

ْلي الٗام، صاع  (14 ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٓعاث الؿلميت اإلاٗانغة ل٣ًيت ٞلؿُحن في يٓء ٢ زحٔر يٓؾ٠ مغي٨ب، الخُ

 .2006الجهًت الٗغبيت، ال٣اَغة، 

ْيل ٝ (15 ْص، ٨ٞغة الخض ٓػر صا ْجُبي٣اتها في يٓء ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة اإلاخٗل٣ت بمضيىت عاثض ٞ ْلي  ٓن الض ر ال٣اه

بي،  ْالبدٓر الاؾتراجيجيت، ؤبْٓ  .2003ال٣ضؽ، مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث 

ٓعاٍ، ٧ليت الخ١ٓ٣ بجامٗت ال٣اَغة،  (16 ٓوي إلاضيىت ال٣ضؽ، عؾالت ص٦خ ٓاوي، اإلاغ٦ؼ ال٣اه  .1977ؾالم ال٨ؿ

ٓوي في الًٟت الٛغبيت ؾمحر ؤخمض مٗخ١ٓ، ألاؾاؽ  (17 ، صاع 1985-1967الجٛغافي لالؾخٗماع الاؾديُاوي الهِي

ٓػي٘، ٖمان،  ْالخ  .1992البكحر لليكغ 

ٓيض، ماؾؿت الضعاؾاث الٟلؿُيييت، بحرْث،  (18 ٓهيت، الاخخال٫، الته ؾمحر ظغيـ، ال٣ضؽ اإلاسُُاث الهِي

ْلى،   .1981الُبٗت ألا

ٓن ٖام (19 ْالخدضر، صاع مجضالْر لليكغ، ٖمان، قظا ظما٫ زُيب، ال٣ضؽ الٗغبيت زالز  .2001ا مً التهضيض 
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ْلى، ... ْٖبرة... قٟي٤ الغقيضاث، ٞلؿُحن جاعيسا (20 ٓخضة الٗغبيت، بحرْث، الُبٗت ألا ْمهحرا، مغ٦ؼ صعاؾاث ال

1991. 

ٓيض ال٣ضؽ  (21 ٓعي٩اث، ته ٓسخى ٞإع ال ٓط٦ؿيت )ٖاٝع م ٓهيت ؾياؾيت ل٣ًيت ؤمال٥ ال٨ىيؿت ألاعز صعاؾت ٢اه

ْلي اإلاٗانغاإلا٣ضسخي ٓن الض ٓم الؿياؾيت، ظامٗت ال٣اَغة، (ة في يٓء ؤخ٩ام ال٣اه ٓعاٍ، ٢ؿم الٗل ، عؾالت ص٦خ

2011. 

ْاإلاؿيديت، ٢هغ ال٨خاب، الجؼاثغ،  (22 ٓصيت الٗاإلايت ٖلى ؤلاؾالم   .1989ٖبض هللا الخل، زُغ الحه

ٓع بؾغاثيلي، مُبٗت الجامٗت ألاعصهيت، ٕ (23 ٓٞي٤ ٦ىٗان، ال٣ضؽ مً مىٓ  .2000مان، ٖبض هللا ج

ْليت، مغ٦ؼ ألابدار، بحرْث،  (24 ٓصة، ٢ًيت ال٣ضؽ في مديِ الٗال٢اث الض . 1969ٖؼ الضيً ٞ

ْصر، صمك٤،  (25 ْاإلاكا٧ل اإلاٗانغة، مُبٗت الضا ْٞااص صيب، ال٣ًيت الٟلؿُيييت   .1982ٖؼيؼ ق٨غر، 

ٓعؾٗيض، مو (26 ذ، جاعيش ٞلؿُحن، م٨خبت الش٣اٞت الضيييت، ب ْزليل ََٓ ٓسي   .2001ع، ٖمغ الهالر البٚر

ٓعاٍ، ظامٗت  (27 ٖيت ؤؾاهيض الؿياصة ؤلاؾغاثيليت في ٞلؿُحن، عؾالت ص٦خ مدمض اؾماٖيل ٖلي الؿيض، مضٔ مكْغ

 .1974ٖحن قمـ، 

ٓوي في ال٣ضؽ  (28 ٓعاث بيذ اإلا٣ضؽ، (1993  –1967)مدمض عقيض ٖىاب، الاؾديُان الهِي  .2001، ميك

ْلي،  (29 ٓن الض ميكإة اإلاٗاٝع باألؾ٨ىضعيت، الُبٗت الشاهيت، مدمض َلٗذ الٛىيمي، ٢ًيت ٞلؿُحن ؤمام ال٣اه

1967. 

ْازخال٫  (30 ٓن  ٓاٖض ال٣اه ٢ًْايا اإلاغخلت الجهاثيت بحن ٢ مدمض ٖبض الؿالم ؾالمّ، الهغإ الٟلؿُيجي ؤلاؾغاثيلي 

ٓماث الجامٗيت، ظامٗت ٖحن قمـ،  ٓاػيً، قب٨ت اإلاٗل ْاإلا  .2001ال٣ٔٓ 

ٓهيت خ٤ في ال٣ضؽ الكغي٠ (31  .2012ماعؽ  7بخاعيش  45747؟ ظغيضة ألاَغام، ٖضص مدمض ٖماعة، َل للهِي

ىيت، ٖمان، الُبٗت الشالشت،  -مدمض ٖٓى الِؼايمت، ال٣ضؽ في الهغإ الٗغبي  (32 ٓوي، اإلا٨خبت الَٓ  . 2004الهِي

ٓػي٘، الجؼاثغ،  (33 ْالخ بت لليكغ  ْلي، صاع ٢َغ ٓن الض ٓوي في ْل ال٣اه اب الهِي مهُٟى يٓؾ٠ اللضاْر، ؤلاَع

2005. 

ٓسخى ال٣ض (34 ْي٪، اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت لٗام م ْاهخٟايت ألا٢صخى، ظامٗت ال٣ضؽ، ٞلؿُحن،  1949سخي الض

2005. 

ْلي  (35 ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ىاث ؤلاؾغاثيليت في ألاعاضخي الٗغبيت اإلادخلت في يٓء ٢ ْي٪، اإلاؿخَٓ ٓسخى ال٣ضسخي الض م

، ؤلاؾ٨ىضعيت،   .2004الٗام، ميكإة اإلاٗاٝع

ٓوي إلاضيىت (36 ٓيت الؿياؾيت، ماؾؿت الخ٤،  هؼاع ؤيٓب، الٓي٘ ال٣اه ْالدؿ  .2001ال٣ضؽ بحن الاهخضاب 

ْلي، ميكإة اإلاٗاٝع باألؾ٨ىضعيت، صْن ؾىت اليكغ (37 ٓن الض ْؤخ٩ام ال٣اه  ٓ  .الىٟاحي ػعام، اجٟا٢ياث ؤْؾل

ْ الٗض٫، (38 ْصي٘ ٞلؿُحن، م٨خبت لبىان، بحرْث،  َجرر ٦تن، ٞلؿُحن في يٓء الخ٤   .1970جغظمت 

39) Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Great Britain :  Frank Cass, 
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م في  حخماعي الخىانل إلاىاكؼ الىسبت اؾخسضام  الفلؿُُيُت اللًُت حؿٍى
اإلاهغي  مدمىص ئبغاهُم.ص  

. ؾؼة حامػت -واللؿاث ٌ جها غلىم بيلُت اإلاؿاغض ؤلاغالم أؾخاط  
  

 

 

Abstract 

The Palestinian cause consider the most important modern world issues, which affect and are 

affected most of the events at the regional and international level, and with start of chaos so-

called Arab Spring in late 2010, the Palestinians hope it may towards to the best for their issues, 

including the Syrian conflict, which began in March 15 / March 2011 Dera‟a city.  

The study came in several sections, in the first section, brief history of the Palestinian presence 

in Syria in the period 1948-2011, the second section, the Palestinian position on the conflict, 

which became divided on himself, and the third section focused effects of the Palestinian 

position towards the conflict in Syria.  

The importance of this study is that it has a modern and being one of the few studies that have 

addressed the Palestinian position of conflict, especially in light of variation Palestinian position, 

which was formed to build on the links parties and the Palestinian leadership and factions of the 

Palestine Liberation Organization to the Syrian regime and regional and international system 

positions.  

The most important conclusions drawn from the study include that the outbreak of the Syrian 

conflict was a Bullet of mercy, which Hamas drove out of the so-called Treaty of opposition or 

resistance by adopting opposition to the Syrian regime. And adopting both Turkey and Qatar for 

Hamas‟s‟ leadership as for most of the PLO factions own position, and shape of the position of 

president of the Palestinian Authority and Fatah, Mahmoud Abbas, the most balanced position, 

as announced from the outset stand of neutrality and perhaps it stems from Yasser Arafat's 

experience in the second Gulf War.  

And the presence of a large number of Palestinian refugees in Syria, it is natural that these 

refugees events in the Syrian arena is affected by it and the reflection of the Palestinian political 

positions on them, and I Palestinian Syria's suffered the second Nakba in Syria after the Nakba 

of 1948 at all levels and the best example of this Yarmouk camp and what happened in it.. This 

research has come out with several recommendations, that the formation of committees and 

organizations to follow up on Palestinians in Syria, Permanent pager UNRWA to stand at their 

responsibilities towards the Palestinian Syria, and that the Palestinian leadership of various 

backgrounds taking into consider that the Palestinians in Syria affected by the political of their 

position on the Syrian conflict and the Palestinian issue is still in the national liberation period.  
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:  ملضمت

ٓة الىسبت ٖاج٤ ٖلى ي٣٘       م ْبٖالميحن ظامٗاث ْاؾاجظٍ ٨ٞغ ٢ْاصة ؾاؾت مً ٖام بك٩ل اإلاجخمٗاث في ْالهٟ   ْٚحَر

ٓي٤ في ألا٦بر الٗبء ا ْالا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت الؿياؾيت ٢ًاياَم حؿ ٓاء ْٚحَر ٓع  ؾ  ْخيض,  الخاعجي ؤْ الضازلي للجمِ
ٓي٤ يٗض لم ْ  ٖلى ٣ِٞ م٣خهغ الدؿ ٓي٤ ليكمل امخض ْبهما,  ْالخضماث الؿل٘ يججغ  ْألاخؼاب لؤل٩ٞاع الؿياسخي الدؿ

ٓاء اإلاخاخت الاجهاليت ْألاؾاليب الٓؾاثل ٧اٞت باؾخسضام ْطل٪,  ٖام بك٩ل الؿياؾيت ْال٣ًايا ,  الخضيشت ؤْ الخ٣ليضيت ؾ
ٓعيت ٢ًيت الٟلؿُيييت ال٣ًيت ْحٗخبر ٓياث الٟئاث يتٚالب حؿعى ْؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم لضٔ مد ٓاء ْاإلاؿخ  اإلاجخم٘ في ؾ

ا ٖلى الٗمل زاعظّ ؤْ الٟلؿُيجي ٓي٣ِا وكَغ ٓوي الاخخال٫ مماعؾاث ْلٟطر لٗضالتها ْطل٪,  ْحؿ  ؤزغ باٖخباٍع الهِي

ٓص ٖؿ٨غر  اخخال٫ ٓظ .  بإؾٍغ الٗالم في م

ٓا٢٘ ْحٗخبر       ٓانل م  الاهترهيذ قب٨ت ٖلى اهدكاعا ألا٦ثر رٍْ,  الاجهاليت ْألاؾاليب الٓؾاثل ؤًٞل مً الاظخماعي الخ
٫ٓ  اإلاجخم٘ في الىسبت حؿخسضمِا ْالتي ٓعَا للٓن ت مشل ممحياث مً بّ جخمخ٘ إلاا لّ عؾالتها ْجٓنيل اإلاؿتهضٝ لجمِ  في الؿٖغ

ٓماث وكغ ٓصة الجٛغاٞيا خاظؼ ْجسُى اإلاٗل ٓظ  ٖام زال٫ ٞلؿُحن اخخلذ خيض,  الخٗبحر خغيت ٦ْظل٪,  الض٫ْ  بحن اإلا

ٓن  الظيً الؿ٩ان ٖضص وؿبت خيض مً الٗغبيت الض٫ْ  ٢اثمت يمً الشامىت اإلاغجبت م2014 ٓانل قب٨ت يؿخسضم  الاظخماعي الخ
  ألاقِغ

ً
ٓانل قب٩اث مؿخسضمي وؿبت جبلٜ خيض,  ب٥ٓ الٟيـ ٖاإلايا  اإلاجخم٘ مً% 37 ٞلؿُحن في الاظخماعي الخ

ا الىسبت يضٞ٘ ما َْظا, (1)الٟلؿُيجي ٓي٫٤ ظيض بك٩ل الؾدشماَع ٓاء ٖام عؤر خكض ٖلى ْالٗمل الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ  ؾ

ْلي ٖغبي ؤْ مدلي .  الٟلؿُيييت ال٣ًيت لهالر ْص

ْع  ٖلى الًٓء لدؿليِ الضعاؾت َظٍ ْظاءث        الميت الىسبت ص ٓا٢٘ اؾخسضام في الٟلؿُيييت ؤلٖا ٓانل م  الاظخماعي الخ

ٓي٤ ٓاء ْٖضالتها الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ الميت الىسبت بّ جخمخ٘ إلاا ْطل٪,  الضازلي ؤْ عجيالخا للٗالم ؾ ٓاء ؤلٖا  ؤ٧اصيميحن ؾ
الم مجا٫ في م للمِىت مماعؾحن ْبٖالميحن صخٟيحن ؤْ ْالاجها٫ ؤلٖا الميت الغؾالت ه٣ل في اإلاخسههحن َم باٖخباَع  ؤلٖا

ٓع  . يِٟمِا الظر باللٛت الخاعجي الٗالم مساَبت ٖلى ال٣ضعة ْٖىضَم للجمِ

 
ً
اع: أوال : للضعاؾت اإلانهجي ؤلَا

: وحؿاؤالتها الضعاؾت مكيلت

الميت الىسبت اؾخسضام مضر َْٓ للضعاؾت الغثيسخي الؿاا٫ ٖلى ؤلاظابت في الضعاؾت مك٩لت جخدضص          ٓا٢٘ ؤلٖا ٓانل إلا  الخ

ٓي٤ في الاظخماعي ٖٓت الؿاا٫ َظا مً ْيخٟٕغ,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ يت ألاؾئلت مً مجم  : ْهي الٟٖغ

الميت الىسبت اؾخسضام ٞيت٧ي ما - ٓا٢٘ ؤلٖا ٓانل إلا   الاظخماعي؟ الخ

ٓا٢٘ ما - ٓانل م   ألا٦ثر الاظخماعي الخ
ً
الميت الىسبت ٢بل مً اؾخسضاما  ؟ ؤلٖا

الميت الىسبت جٟاٖل َبيٗت ما - ٓا٢٘ م٘ ؤلٖا ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ   ؟ الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

ْع  ما - ٓا٢٘ ص ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  .الٟلؿُيييت ل٣ًيتا حؿ

ٓا٢٘ ج٩املذ َل - ٓانل م الم ْؾاثل م٘ الاظخماعي الخ ٔ  ؤلٖا ٓي٤ في ألازغ  الٟلؿُيييت؟ ال٣ًيت حؿ

                                                           

 .2015، فلسطُت تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف (1) 
https://drive.google.com/file/d/0B8jJSVHI3cmcWtYRnJXOHlVQTg/view 

https://drive.google.com/file/d/0B
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ٓا٢٘ ؤخضزذ َل - ٓانل م ٓع  اججاَاث في حٛيحر الاظخماعي الخ  ؟ الجمِ

ٓا٢٘ اؾخسضام ممحياث ما - ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  الٟلؿُيييت؟ ال٣ًيت حؿ

ْلِا رالذ الَٓىيت ال٣ًايا ما - الميت الىسبت جدىا ٓا٢٘ في الٟلؿُيييت ؤلٖا ٓانل م  . الاظخماعي الخ

الميت الىسبت ا٢تراخاث ما - ٓا٢٘ الؾخسضام ؤلٖا ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  ؟ ؤًٞل بك٩ل الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

 :الضعاؾت أهمُت

الميت الىسبت اؾخسضام ؤَميت مً الضعاؾت َظٍ ؤَميت جيب٘          ٓا١  ؤلٖا ٓانلٕ إلا ْعَم الاظخماعي الخ ٓع  بمضاص في ْص  الجمِ

ٓماث ٓانل الاجها٫ ٖلى ٢ْضعتهم باإلاٗل ٓع  ٞئاث م٘ ْالخ لِا م٩اهت مً جمشلّ ْما,  اإلاسخلٟت الجمِ  عؾالتها لخٓنيل جَا
الميت ٓع  ؤلٖا ٓاء اإلاؿتهضٝ للجمِ ٓي٤ الخاعجي ؤْ الضازلي ؾ  ؾالتالغ ؤَضاٝ يد٤٣ الظر ْبالك٩ل, الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ

الميت .  ؤلٖا

:  الضعاؾت أهضاف

الميت الىسبت اؾخسضام مضٔ ٖلى الخٗٝغ في الضعاؾت َظٍ تهضٝ           ٓا٢٘ الٟلؿُيييت ؤلٖا ٓانل إلا ٓي٤ في الاظخماعي الخ  حؿ

:   ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً ْطل٪,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت

ٓا٢٘ ابغػ  ٖلى الخٗٝغ - ٓانل م .  ٖالميتؤلا الىسبت حؿخسضمّ التي الاظخماعي الخ

الميت الىسبت اؾخسضام مضٔ ٖلى الخٗٝغ - ٓا٢٘ ؤلٖا ٓانل إلا ٓي٤ في الاظخماعي الخ  . الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

ْلِا التي الَٓىيت ال٣ًايا ٖلى الخٗٝغ - الميت الىسبت جدىا ٓا٢٘ في الٟلؿُيييت ؤلٖا ٓانل م  .الاظخماعي الخ

ت - ْع  مٗٞغ ٓم التي الض ٓا٢٘ بّ ج٣ ٓانل م  .الٟلؿُيييت ال٣ًيت ْي٤حـ في الاظخماعي الخ

ٓانل لالجها٫ ْبغامج زُِ ْي٘ في مجها لالؾخٟاصة اإلاسخهت للجِاث ْجٓنياث ا٢تراخاث ج٣ضيم - ٓع  م٘ ْالخ  الجمِ

 .اإلاؿتهضٝ

 : الؿابلت الضعاؾاث

ٓان(1)(م2016,مغاص أبى ماحض) صعاؾت -1 , ماثألاػ ؤزىاء الال٨ترْهيت الصخاٞت ٖلى الٟلؿُيييت الؿياؾيت الىسبت اٖخماص:بٗى
ت,  ألاػماث ؤزىاء الال٨ترْهيت الصخاٞت ٖلى الٟلؿُيييت الؿياؾيت الىسبت اٖخماص مضٔ ٖلى الخٗٝغ الضعاؾت َضٞذ  ْمٗٞغ

ٓا٢٘ ؤَم ت,  ألاػماث ؤزىاء الىسبت بلحها جلجا التي الال٨ترْهيت اإلا ٓزحن اٖخماص ًٖ الىاججت آلازاع ْمٗٞغ  الصخاٞت ٖلى اإلابد

 ٖيىت ٖلى الضعاؾت جُبي٤ ْجم,  اإلاسر مىهج الباخض ْاؾخسضم,  الٓنٟيت البدٓر يمً لضعاؾتا َظٍ ْجضزل,  الال٨ترْهيت
ٓامِا : الىخاثج ابغػ  ْمً, مبدٓر207 ٢

ٓعيت ظاءث - ٓزحن جضٞ٘ التي ألاؾباب م٣ضمت في الال٨ترْهيت الصخاٞت بّ جخمخ٘ الظر اإلاؿخمغ ْالخدضيض الٟ  الؾخسضام اإلابد

خماص الاهترهذ قب٨ت  %.70 بلٛذ بيؿبت الال٨ترْهيت الصخاٞت ٖلى ْالٖا

                                                           

، غزة  –اجلامعة اإلسالمية ،  رسالة ماجستَت، دراسة ميدانية ، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة االلكًتونية أثناء األزمات ، ماجد امحد أبو مراد  (1)
. ـ2016، قسم الصحافة ، كلية اآلداب 
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٢ٓ٘ ظاء - ْلي اإلاغجبت في الجؼيغة م ٓا٢٘ نٗيض ٖلى ألا ٓزحن مُالٗت خيض مً ْألاظىبيت الٗغبيت الال٨ترْهيت الصخاٞت م  اإلابد

 %. 75 بيؿبت ألاػماث ؤزىاء ٖليّ

تهم يضجؼ الال٨ترْهيت الصخاٞت ؤن يٗخبرْن الضعاؾت ٖيىت مً% 52.2 وؿبت ؤن الضعاؾت ؤْضخذ -  . ٖاليت بضعظت مٗٞغ

ً) صعاؾت -2 ٓان (1)(م2016,زلُفت قيًر الميت الىسبت اججاَاث: بٗى ٓا٢٘ التيام هدٓ ؤلٖا  بإزال٢ياث الٟلؿُيييت ؤلازباعيت اإلا

الميت الىسبت اججاَاث ٖلى الخٗٝغ الضعاؾت تهضٝ,  اإلاِىت ٓا٢٘ التيام هدٓ ؤلٖا ,  اإلاِىت بإزال٢ياث الٟلؿُيييت ؤلازباعيت اإلا
ٓا٢٘ ؤ٦ثر نضْع  الميت الىسبت ٢بل مً مخابٗت اإلا ٓا٢٘ التيام إلاضٔ ْج٣ييمِم,  ؤلٖا ٓليتها ؤلازباعيت اإلا  الاظخماٖيت بمؿئ

ٓهيت ا ْفي الٓنٟيت للضعاؾاث الضعاؾت ْجيخمي,  ْاإلاِىيت ْال٣اه ب٣ذ,  اإلاؿخي اإلاىهج الباخشت اؾخسضمذ بَاَع  الضعاؾت َْ

 : ؤَمِا مً بيخاثج الضعاؾت ْزغظذ,  ْالصخٟيحن ٖالمؤلا مدا٫ في ألا٧اصيميحن  مً 154 ٖلى

  ٧ْالت اخخلذ -
ً
ٓا٢٘ ٦إ٦ثر ألا٫ْ  اإلاغ٦ؼ مٗا الميت الىسبت ٢بل مً مخابٗت اإلا ٓا٢٘ ؤلٖا ٢ٓ٘ يلحها, % 93.5 ب ً صهيا م , % 83.8 الَٓ

 .ْالغاب٘ الشالض الترجيب ؾما ٧ْْالت نٟا ٧ْالت  ْج٣اؾمذ

ٓا٢٘ بتالىش مخابٗت ؤؾباب بن الضعاؾت ؤِْغث - ٓعاث زم,  مىخٓم بك٩ل ألازباع مخابٗت هي ؤلازباعيت للم ,  الؿياسخي الٓي٘ جُ
ٓا٢٘ ٖلى ْالخٗٝغ ْلي الٟلؿُيجي ال ٓميت باألخضار اإلاخٗل٣ت الخدليالث ٢غاءة ا٢ل بيؿب زم,  ْالض  الخ٣اعيغ ْمخابٗت الي

 . ؤلاوؿاهيت

ٓا٢٘ مغاٖاة وؿبت جضوي الضعاؾت ٦كٟذ - ٓليخّ ؤلازباعيت اإلا ٓا٢٘ الاظخماٖيت امؿئ ٓليتها, % 58.7 ب ٓهيت ْمؿئ % 61.6 بيؿبت ال٣اه

ليتها,   %.58.7 بيؿبت اإلاِىيت ْمؿْا

ٓان(2)(م2015,بغبش هًاٌ) صعاؾت -3 ٓانل قب٩اث ٖلى الٟلؿُيييت الؿياؾيت الىسبت اٖخماص:بٗى  ٦مهضع الاظخماعي الخ
ٓماث ْان ؤزىاء للمٗل  الؿياؾيت الىسبت اٖخماص مضٔ ٖلى الخٗٝغ صعاؾتا٫ َضٞذ, م2014 ٖام ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗض

ٓانل قب٩اث ٖلى الٟلؿُيييت ٓماث ٦مهضع الاظخماعي الخ ْان ؤزىاء للمٗل ت م2014 ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗض  مضٔ ْمٗٞغ
المي اإلاسر مىهج الباخض ْاؾخسضم,  الٓنٟيت البدٓر يمً الضعاؾت َظٍ ْجإحي,  لِا اإلاخابٗت  خههيت ٖيىت ْازخياع ؤلٖا

ٓامِا بلٜ الؿياؾيت الىسبت مً ٖٓت بلي الضعاؾت ْزلهذ. مبدٓر164 ٢  :ؤَمِا الىخاثج مً مجم

ٓانل قب٩اث ظاءث - ٓزحن ٖلحها اٖخمض التي اإلاهاصع م٣ضمت في الاظخماعي الخ ٓماث ٦مهضع اإلابد ْان ؤزىاء للمٗل  بيؿبت الٗض
 % .70.10 بيؿبت ْؤلاطاٖاث, % 78.66

ٓانل قب٩اث م٣ضمت في ب٥ٓ الٟيـ قب٨ت ظاءث - ٫ٓ  الاظخماعي الخ ٓماث ٖلى للخه ْان ؤزىاء اإلاٗل  بيؿبت ؤلاؾغاثيلي الٗض

ٓيتر قب٨ت ْجالَا, % 96 ٓجيٓب زم, % 31 بيؿبت ٦بحر بٟاع١  ْطل٪  ج  %.22 بيؿبت الي

ٓانب (3)(م2015,ٌػلىب أبى قضان) صعاؾت -4 ٓا٢٘ ازغ:ٖى ٓانل م ٓعي ٖلى الاظخماعي الخ  لضٔ الٟلؿُيييت بال٣ًيت الؿياسخي ال

٢ٓٝٓ بلي الضعاؾت َظٍ تهضٝ,  الَٓىيت الىجاح ظامٗت َلبت ٓا٢٘ جتر٦ّ الظر ألازغ ٖلى ال ٓانل م ٓعي ٖلى الاظخماعي الخ  ال

                                                           

اجلامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستَت ، دراسة ميدانية ، بعنواف اجتاىات النخبة اإلعالمية ضلو التزاـ ادلواقع اإلخبارية الفلسطينية بأخالقيات ادلهنة ، شَتين حامد خليفة  (1)
 .ـ2016، لصحافة قسم ا، كلية اآلداب ، غزة  –

، ـ 2014اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء العدواف اإلسرائيلي على غزة عاـ ، نضاؿ عبدا هلل بربخ  (2)
 .ـ 2015، حافة قسم ص، كلية اآلداب ، غزة  –اجلامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستَت ، دراسة ميدانية يف زلافظات غزة 

، رسالة ماجستَت ،  اثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية ، شداف يعقوب خليل أبو يعقوب  (3)
. ـ2015، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح 
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,  الخدليلي الٓنٟي اإلاىهج الباخشت ْاؾخسضمذ,  الَٓىيت الىجاح ظامٗت َلبت قغيدت لضٔ الٟلؿُيييت بال٣ًيت الؿياسخي

ب٣ذ ٓامِا ٖيىت ٖلى الضعاؾت َْ  :  ؤَمِا مً الىخاثج مً بالٗضيض الضعاؾت ْزغظذ.  الجامٗت َلبت مً 273 ٢

ٓا٢٘ ؤن الضعاؾت بييذ - ٓانل م ٓعي حٗؼيؼ في ؾاَمذ الاظخماعي الخ  الؿياؾيت ال٣يم ْجضٖيم ْالاظخماعي الؿياسخي ال
ٖٓيت الؿياؾيت ْاإلاكاع٦ت ٓع  ْج ْع  بما الجمِ ٓلِم يض ٓا٠٢ ؤخضار مً خ ٓاء ْم ٔ  ٖلى ؾ ٔ  ْؤ الخاعجي اإلاؿخٓ  الضازلي اإلاؿخٓ

 . الٟلؿُيييت بال٣ًيت ْاإلاخٗل٤ الٟلؿُيجي

ٓا٢٘ ؤن الضعاؾت ؤْضخذ - ٓانل م الم ْؾاثل باقي ًٖ مىٟهلت ْؾيلت ليؿذ الاظخماعي الخ  ْؾيلت هي بل,  الخ٣ليضيت ؤلٖا

ْص جسُذ لِا م٨ملت ٫ٓ  يم٨ً ال التي الجٛغاٞيت الخض الم زال٫ مً بلحها الٓن  .  الخ٣ليضر ؤلٖا

ٓان (1)(م2014,ؾىًُ هكام) صعاؾت -5 ْع :بٗى ٓانل قب٩اث ص ٖٓيت في الاظخماعي الخ ,  الَٓىيت بال٣ًايا الٟلؿُيجي الكباب ج
ْع  ٖلى الخٗٝغ الضعاؾت َظٍ َضٞذ ٓانل قب٩اث ص ٖٓيت في الاظخماعي الخ  ْاَم الَٓىيت ب٣ًاياٍ الٟلؿُيجي الكباب ج

ْلِا التي الَٓىيت ال٣ًايا  اإلاسر مىهج الباخض ْاؾخسضم,  الٓنٟيت البدٓر بَاع في الضعاؾت َظٍ ْجإحي,  الكب٩اث جل٪ جدىا

 : ؤَمِا الىخاثج مً بالٗضيض الضعاؾت ْزغظذ,  مبدٓر426 ٖلى الضعاؾت جُبي٤ ْجم, 

ٔ  ٢ًيت اخخلذ - ْلي اإلاغجبت ألاؾغ ٓعة ال٣ًايا في ألا  ٢ًيت ٦بحر بٟاع١  جالَا, % 45.8 بيؿبت الٟيؿب٥ٓ قب٨ت ٖلى اإلايك
 % .8.1 بيؿبت الالظئحن ٢ًيت زم, % 18.6 بيؿبت  الاؾديُان ٢ًيت زم, % 23.2 بيؿبت ال٣ضؽ

ْلى اإلاغجبت ٖلى ب٥ٓ الٟيـ قب٨ت خهلذ - ٓن  يؿخسضمِا التي ألا ٓز ٖٓيت اإلابد  بيؿبت ْطل٪ الٟلؿُيييت الَٓىيت بال٣ًايا للخ

ٓيتر ٦بحر بٟاع١  جالَا زم, % 93.3 ٔ  الكب٩اث زم, %49.65 بيؿبت ج  . ألازغ

ٓان(2)(م2014, اإلاهغي  غُمن) صعاؾت -6 ْع :بٗى ٓانل قب٩اث ص  الكباب لضٔ الؿياؾيت اإلاكاع٦ت حٗؼيؼ في الاظخماٖيت الخ

ٓا٢٘ الٟلؿُيجي الكباب اؾخسضام مضٔ ًٖ ال٨ك٠ بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ,  الٟلؿُيجي ت,  الاظخماٖيت الكب٩اث إلا  ْمٗٞغ
 البدٓر بلي الضعاؾت ْجيخمي,  الؿياؾيت اإلاكاع٦ت حٗؼيؼ في الاظخماٖيت الكب٩اث الؾخسضام ْْٖحهم الكباب بصعا٥ مضٔ

ب٣ذ,  اإلاسر مىهج ْاؾخسضمذ,  الٓنٟيت  : الضعاؾت هخاثج ؤَم ْمً,  مٟغصة462 الكباب مً ٖيىت ٖلى َْ

٫ٓ  في الكباب ٖلحها يٗخمض التي اإلاهاصع ؤ٦ثر مً الاهترهذ بن الضعاؾت ٦كٟذ - ٓماث ٖلى الخه  بال٣ًايا اإلاخٗل٣ت اإلاٗل

ٓاث الترجيب في يلحها,  ؾيتالؿيا ْاث زم,  الًٟاثيت ال٣ى   اإلاهاصع اصوي في ْألا٢اعب ْألاؾغة ْاإلااجمغاث الىض
ً
 ٢بل مً اٖخماصا

 . الكباب

ْع  حٗؼيؼ مً ياٖٟذ الاظخماٖيت الكب٩اث بن الضعاؾت ؤْضخذ -  ٦ما,  ٦بحرة بيؿبت الؿياؾيت اإلاكاع٦ت في الٗغبي الكباب ص

ٖٓيت الؿياؾيت الش٣اٞت وكغ في ؾاَمذ ؤجها ٓع  ْج ٓن  اَخمامّ ْػياصة الجمِ  ٢ضعتها في ؤصهاَا ظاءث خحن في,  الؿياؾيت بالكئ

ٓخضة جد٣ي٤ ٖلى  . ْالاظخماٖيت الؿياؾيت ال

                                                           

اجلامعة ، رسالة ماجستَت ، دراسة حتليلية وميدانية ، االجتماعي يف توعية الشباب الفلسطيٍت بالقضايا الوطنية دور شبكات التواصل ، ىشاـ امحد عبد الكرَل سكيك  (1)
. ـ2014، قسم الصحافة ، كلية اآلداب ، اإلسالمية 

سلسة العلـو ، غزة  -رللة جامعة األزىر ، انية دراسة ميد، دور الشبكات االجتماعية يف تعزيز ادلشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيٍت ، نعيم فيصل ادلصري  (2)
 . 2العدد، 16اجمللد ، ـ2014، اإلنسانية 
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ٓان(1)(م2014, عفاعي أخمض) صعاؾت -7 ٓا٢٘ اإلاهغر  الكباب اؾخسضام بحن الٗال٢ت:بٗى ٓانل إلا  بٌٗ ْا٦دؿابهم الاظخماعي الخ
ٓا٢٘ ٖلى اإلاهغر  الكباب اٖخماص مضٔ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َضٞذ ،الؿياؾيت ال٣يم ٓانل م  ٦مهضع الاظخماعي الخ

 ٫ٓ ٓماث ٖلى للخه  مىهج ٖلى اٖخمضث ْنٟيت صعاؾت ْهي ، الؿياؾيت ال٣يم بٌٗ ْا٦دؿابهم الؿياؾيت ال٣ًايا ًٖ مٗل
المي اإلاسر ٓانل ا٢٘مٓ مؿخسضمي اإلاهغر  الكباب مً ٖمضيّ ٖيىت مسر زال٫ مً ْطل٪,  ؤلٖا ٓامِا الاظخماعي الخ ٢ 

ْح (مٟغصة366) م جترا  :يلي ما ؤَمِا هخاثج لٗضة الضعاؾت ْجٓنلذ,  (ؾىت21-18) بحن ؤٖماَع

ٓظض - ٫ٓ  في الضعاؾت ٖيىت اإلاهغر  الكباب اٖخماص ػياصة بحن بخهاثيت صاللت طاث اعجباَيّ ٖال٢ت ج ٓماث ٖلى الخه  ًٖ اإلاٗل
ٓا٢٘ ٖبر الؿياؾيت ال٣ًايا ٓانل م  .الؿياؾيت ال٣يم بٌٗ ْا٦دؿابهم الاظخماعي الخ

ٓظض -  ٖلى الؿياؾيت ألازباع ب٣غاءة الضعاؾت ٖيىت اإلاهغر  الكباب اَخمام صعظت بحن بخهاثيت صاللت طاث اعجباَيّ ٖال٢ت ج

ٓا٢٘ ٓانل م  .الؿياؾيت ال٣يم بٌٗ ْا٦دؿابهم الاظخماعي الخ

ٓظض - ٓا٢٘ ٖلى الضعاؾت ٖيىت اإلاهغر  ابالكب اٖخماص بحن بخهاثيت صاللت طاث اعجباَيّ ٖال٢ت ج ٓانل م  الاظخماعي الخ

يت ْالخإزحراث ٦ٓيت ْالٓظضاهيت اإلاٗٞغ  .الؿياؾيت ٢يمِم ٖلى ْالؿل

ٓان (2)(م2014,الػؼب قُماء) صعاؾت -8  ال٣ًايا هدٓ الٗام الغؤر اججاَاث بدك٨يل ْٖال٢تها الاظخماٖيت الكب٩اث ْا٢٘م: بٗى
ٓيً حك٨يل آلياث ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َضٞذ ،الؿياؾيت  مً مهغ في الؿياؾيت ال٣ًايا هدٓ الٗام الغؤر اججاَاث ْج٩

٢ٓ٘ الخٗغى زال٫  مىهج ٖلى الضعاؾت ْاٖخمضث مهغ، في اؾخسضاًما الاظخماٖيت الكب٩اث ؤ٦ثر باٖخباٍع ب٥ٓ الٟيـ إلا
 الٟيـ مؿخسضمي مً مخاخت هتللعي بعؾالِا جم بل٨ترْهيت اؾخ٣هاء صخيٟت باؾخسضام ْالخدليلي، الٓنٟي بك٣يّ اإلاسر

ٓامِا بلٜ ب٥ٓ،  :يلي ما ؤَمِا هخاثج لٗضة الضعاؾت ْجٓنلذ. مبدٓر (407) ٢

ٓزحن جإعجر -  ٦ْظل٪ ٖامت، بهٟت ٞيؿب٥ٓ هدٓ باالججاٍ يخٗل٤ ٞيما ْطل٪ ؤلايجابي؛ ْالاججاٍ اإلادايض الاججاٍ بحن اإلابد
ْعٍ هدٓ الاججاٍ ٓزحن ظاٍاث ٚلب بيىما الؿياسخي، الٓي٘ جدغي٪ في ص ا ٖام، ٦مجا٫ ٞيؿب٥ٓ هدٓ الايجابي اإلابد ًً  هدٓ ْؤي

ْعٍ ٓعة ؤخضار حُٛيت في ص  .الش

ٓع  الٟيضيٓ ْمكاع٦ت وكغ -  ٞإن آلازغيً، ب٢ىإ ألامغ يخُلب ٖىضما ؤما ألا٩ٞاع، ًٖ ْالخٗبحر الغؤر ببضاء آلياث ؤَم مً ْاله

ٓزحن ٓن  اإلابد ٫ٓ  ٦ظل٪ الصخ٠، م٣االث ْمكاع٦ت وكغ يؿخسضم ٫ٓ  آلازغيً م٘ ٦شحرة مىا٢كاث ٝر الضز  .ال٣ًيت خ

ٖٓاث في الاقترا٥ وؿبت اعجٟإ - ٢ٓ٘ ٖلى الؿياسخي بالكإن تهخم التي اإلاجم  ٚالبيت ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪ ٞيؿب٥ٓ، م

ٓا الضعاؾت ٖيىت ؤٞغاص ٓن  ٧اه ٖٓاث يخابٗ ٓعة ٢بل الؿياؾيت اإلاجم ٓعة ل٣يام ي٨ً ْلم يىايغ، 25 ز   جإزحًرا الش
ً
ا  ٢با٫ب في ملخْٓ

ٖٓاث َظٍ بلى الاهًمام ٖلى الٗيىت ؤٞغاص ا مضٔ ًٖ ؤما الؿياؾيت، اإلاجم ٓالي ؤن اجطر ٣ٞض جإزحَر ن الٗيىت هه٠ خ  بن يْغ
ٖٓاث الهٟداث ْع  ؤر لِا ي٨ً لم الؿياؾيت ْاإلاجم لِم ٢غاع في ص ٔ  بيىما اإلآاَغاث، في ْاقترا٦ِم الخدغيغ ميضان بلى هْؼ  يغ

ٖٓاثْ الهٟداث َظٍ بن ألازغ الىه٠ ٔ  ؤؾباب يمً) مازغة ٧اهذ اإلاجم  .مخٓؾُت بضعظت ْل٨ً (ؤزغ

                                                           

جامعة عُت )ير منشورة أمحد زلمد حسن رفاعي، العالقة بُت استخداـ الشباب ادلصري دلواقع التواصل االجتماعي واكتساهبم بعض القيم السياسية، رسالة دكتوراه غ (1)
. (ـ2014ليا للطفولة، قسم اإلعالـ وثقافة األطفاؿ، معهد الدراسات الع: مشس

كلية : جامعة حلواف) شيماء العزب حسُت، مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل اجتاىات الرأي العاـ ضلو القضايا السياسية، رسالة دكتوراه غَت منشورة (8)
 .(2014اآلداب، قسم اإلعالـ، 
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ٓان (1)(م2013,  خمىصة أخمض) صعاؾت -9 ْع : بٗى ٓانل قب٩اث ص  ال٣ًايا في الٟلؿُيجي الكباب مكاع٦ت جىميت في الاظخماعي الخ
٢ٓٝٓ بلى الضعاؾت َضٞذ اإلاجخمٗيت، ٓانل قب٩اث في ْاإلاازغة اإلاِمت الى٣اٍ ٖلى ال ْع  ْٖال٢تها الاظخماعي الخ  الخىمٓر  بالض

ٓلياجّ الٟلؿُيجي للكباب  اؾخماعة َغي٤ ًٖ اإلاسر مىهج ٖلى اٖخمضث ْنٟيت صعاؾت ْهي ٢ًاياٍ، ججاٍ اإلاجخمٗيت ْمؿئ
ٓامِا اخخماليت ٚحر خههيت ٖيىت ٖلى الاؾخبيان  ٚؼة ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت في الٟلؿُيجي الكباب مً مٟغصة 410 ٢

 :يلي ما ؤَمِا هخاثج لٗضة عاؾتالض ْجٓنلذ, الكغي٠ ْال٣ضؽ

ٓانل قب٩اث ؤ٦ثر مً ب٥ٓ الٟيـ قب٨ت ؤن الضعاؾت ؤْضخذ -   الاظخماعي الخ
ً
  اؾخسضاما

ً
  ْجٟاٖال

ً
ٓظِت ٣ْٞا ٓزحن هٓغ ل  اإلابد

ْلى اإلاغجبت في ظاءث بط ٓجيٓ)الٟيضيٓ مكاع٦ت يدبِٗا ،(ْاإلااؾىجغ بي، ؾ٩ار) اإلاداصزاث زم ، ألا ٓظل) زم ،(بالي  ،(بلـ ظ

ْيً يدبِٗا ٓيتر) مشل اإلاهٛغ الخض ْهاث، زم اإلاىخضياث، يلحها ،(ج   اإلاض
ً
٢ٓ٘ ْؤزحرا ٓع  م  .(الٟلي٨غ) اله

ْع  ؤن الضعاؾت ؤْضخذ - ٓم الظر الض ٓانل قب٩اث بّ ج٣  ال٣ًايا هدٓ اإلاكاع٦ت جىميت جٟٗيل ؤظل مً الاظخماعي الخ
ٓزحن بظاباث خؿب اإلاجخمٗيت   جمشل اإلابد

ً
ٓعي ةػياص ٖلى ٖملا٫ ٝر لؤلَميت ٣ْٞا  مً ٞغيضة هاٞظة حٗخبر ْالؿياسخي، الش٣افي ال

ِٖٓا  ال٣ًايا ْمىا٢كت اإلاكاع٦ت ٞغنت ْبجاخت ،اإلاجخم٘ في الؿاثضة اإلاجخمٗيت ألاْيإ ًٖ بُال٢ت الخٗبحر لخغيت ه

 .ةاإلاجخمعي

ٓان(2)(2012, غِس ى َلػذ) صعاؾت -10 ٓانل لكب٩اث الٟلؿُيييت الجامٗاث َالب اؾخسضاماث: بٗى ٖٓيت في الاظخماعي الخ  الخ
ٓانل لكب٩اث الٟلؿُيييت الجامٗاث َالب اؾخسضام مضٔ ٖلى الخٗٝغ الضعاؾت َظٍ َضٞذ, الٟلؿُيييت بال٣ًيت  الخ

ٖٓيت في الاظخماعي ٓع٢ت َظٍ اؾخسضمذ ْ الٟلؿُيييت بال٣ًيت الخ  الاؾخ٣هاء صخيٟت ؤصاجّ ْ اإلاؿخي اإلاىهج الٗلميت ال

ٓهت ٖيىت ٖلى َب٣ذ التي  : بها زغظذ التي الضعاؾت هخاثج ؤَم ْمً. مبدٓر 287 مً م٩

ٓن  اؾخسضمِا التي الٓؾاثل ؤ٦ثر بن - ٓز ٓع  هي الٟلؿُيجي، الكٗب يٗيكِا التي اإلاٗاهاة ًٖ الخٗبحر في اإلابد  ٖاليت بيؿبت اله
،
ً
َٓاث، ٢غيبت ْبيؿبت ْالخٗلي٣اث، الى٣اقاث ٦بحر بٟاع١  جالَا ظضا ْ  زم الغؤر اؾخُالٖاث طل٪ بٗض ْظاء الٟيضي  ابِع

ْابِ اإلا٣االث ٓا٢٘ ْع . اإلا

ٓزحن مً وؿبت اؾخسضام ٖضم ؤؾباب ؤَم جمشلذ - ٓانل لكب٩اث اإلابد ٖٓيت في الاظخماعي الخ  في الٟلؿُيييت، بال٣ًيت الخ
ٓجها ؤجهم ٓانل في يؿخسضم ٖٓاث في ؤنض٢اء م٘ الخ تهم ْٖضم ٣ِٞ، اظخماٖيت مٓي ٖٓيت في اؾخسضامِا ب٨يٟيت مٗٞغ  الخ

خ٣اص ٖضم زم الٟلؿُيييت، بال٣ًيت ٓص الٖا ٓظ  .طل٪ في اؾخسضامِا مً ٞاثضة ب

:  الضعاؾت ومىهج هىع

 ْال٣يم ْالاججاَاث ْاإلاٗخ٣ضاث ْألاشخام ألاخضار ْن٠ حؿتهضٝ التي الٓنٟيت البدٓر بَاع في الضعاؾت َظٍ ج٣٘ 
 اإلاجغص الٓن٠ خضْر ٖىض ي٠٣ ال الٓن٠ َْظا ، اإلاسخلٟت الؿل٥ٓ ؤهماٍ ٦ْظل٪ ْالاَخمام ْالخًٟيل ْألاَضاٝ

                                                           
جامعة الدوؿ )بكات التواصل االجتماعي يف تنمية مشاركة الشباب الفلسطيٍت يف القضايا اجملتمعية، رسالة ماجستَت غَت منشورة أمحد يونس زلمد محودة، دور ش((1

 .(ـ2013معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات اإلعالمية، : العربية
ادلنتدى السادس للجمعية ، دراسة منشورة ، جتماعي يف التوعية بالقضية الفلسطينيةاستخدامات طالب اجلامعات الفلسطينية لشبكات التواصل اال، طلعت عيسى  (2)

. (ـ2012، ابريل  16-15، الرياض –جامعة ادللك سعود : السعودية  )التحديات النظرية والتطبيقية .. اإلعالـ اجلديد :السعودية لإلعالـ واالتصاؿ
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ا، ْخغ٦تها للٓاَغة ٫ٓ  اإلاخباصلت ْالخإزحراث الٗال٢اث ْن٠ ليكمل يمخض ْل٨ً ْٖىانَغ  الٗال٢اث جٟؿغ هخاثج بلى ْالٓن

. (1)ْجإزحراتها الؿببيت

الميت الضعاؾاث مجا٫ في اإلاؿخسضمت اإلاىاهج ؤبغػ  مً يٗخبر الظر ، اإلاسر مىهج ٖلى الضعاؾت َظٍ ْحٗخمض  يٗخبر خيض ، ؤلٖا

 
ً
  ظِضا

ً
  ٖلميا

ً
٫ٓ  مىٓما ٓماث بياهاث ٖلى للخه ٖٓت ؤْ الٓاَغة ًٖ ْؤْناٝ ْمٗل ٓاَغ مجم ٕٓ الٓ . (2)البدض مٓي

:  البُاهاث حمؼ أؾلىب

 ؤخضٔ حٗخبر التي الال٨ترْوي الاؾخ٣هاء صخيٟت ٖلى الٗلميت بياهاتها ظم٘ في الضعاؾت َظٍ حٗخمض : ؾخلهاء صحُفت
ٓماث البياهاث ظم٘ في حؿخسضم التي ألاؾاؾيت ألاؾاليب ٖٓت ًٖ ٖباعة ْهي,  ْاإلاٗل   ْاإلاٗضة اإلادضصة ألاؾئلت مً مجم

ً
 مؿب٣ا

ٖٓت ٖلى الخٗٝغ في ْحؿخسضم الاؾخ٣هاء، جُبي٤ ٢بل ٓماث مً مجم  مً اإلاماعؾت ْؤهماٍ الىٓغ ْْظِاث ْآلاعاء اإلاٗل

ٖٓت ٓزحن، مً ٦بحرة مجم المي للىسبت اؾخ٣هاء صخيٟت جهميم جم خيض اإلابد  ٖلى الصخيٟت ٖغى ْجم,  الٟلؿُيييت ةؤلٖا

ٖٓت  .مالخٓاتهم ٖلى بىاءً  الاؾخ٣هاء صخيٟت حٗضيل ْجم,  اإلاد٨محن مً مجم

 : الضعاؾت وغُىت مجخمؼ

الميت الىسبت في الضعاؾت َظٍ مجخم٘ جمشل  ْجم,  الٗمل لِظا مماعؾحن ْبٖالميحن ؤ٧اصيميحن جًم ْالتي الٟلؿُيييت ؤلٖا
الم ٧ْلياث ؤ٢ؿام في الخضعيؿيت الِيئت مً ٖمضيت ٖيىت ازخياع  ٚؼة مداٞٓاث في الٟلؿُيييت بالجامٗاث ْالاجها٫ ؤلٖا

ٓبيت الميحن الصخٟيحن بلي باإلياٞت,  الجى المي للٗمل اإلاماعؾحن ْؤلٖا الم ْؾاثل في ؤلٖا  ٖيىت بلٛذ خيض,  اإلاسخلٟت ؤلٖا

ٓػٖحن مبدٓر 76 الضعاؾت .  ٖالميتؤلا ْاإلااؾؿاث الجامٗاث مً الٗضيض ٖلى م

: الضعاؾت لػُىت الػامت الؿماث

ٓع  وؿبت بن يبحن خيض الضعاؾت لٗيىت الٗامت الؿماث الخالي الجض٫ْ  يٓضر           , % 14.5 ؤلاهار ْوؿبت, % 85.5 بلٛذ الظ٧
ٓص َْظا ٓعر لل٨ٟغ يٗ م الظيً وؿبت ْظاءث,  الٗيىت َظٍ ٖمل مشل في ْزانت الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ في الظ٧  30 نم ؤٖماَع

 
ً
  40 مً أل٢ل ٖاما

ً
م مً وؿبت جلتها, % 51.3 وؿبت ؤٖلى ٖاما   50-40 ؤٖماَع

ً
 الاظخماٖيت للخالت باليؿبت ؤما, % 22.3 بيؿبت ٖاما

 صعظت ٖلى الخانلحن وؿبت ظاءث ٦ْظل٪, %11.8 بيؿبت ؤٖؼب زم, % 88.1 ْهي وؿبت ؤٖلى متيْط ٞئت ٞجاءث الضعاؾت لٗيىت

ٓعيٓؽ صعظت بٗضَا يلي, %53.9 وؿبت ؤٖلى اإلااظؿخحر ٓعاٍ صعظت ٖلى الخانلحن زم, % 23.6 بيؿبت الب٩ال , %22.3 بيؿبت الض٦خ

ٓظّ باليؿبت ؤما ٓظّ زم, %36.8 وؿبت ؤٖلى مؿخ٣ل ٞئت ٞجاءث للٗيىت الؿياسخي ْالاهخماء للخ  لخماؽ الؿياسخي ْالاهخماء الخ

                                                           

. 159ص ، ـ، الطبعة الثانية2004، (عامل الكتب: القاىرة)اإلعالمية،  البحث العلمي يف الدراسات: زلمد عبد احلميد (1)
 .147الطبعة الثانية، ص، ـ2006، (عامل الكتب: القاىرة)دراسات يف مناىج البحث العلمي، حبوث اإلعالـ، : مسَت زلمد حسُت (2)
 مت عرض االستمارة على احملكمُت التاليُت:  

.  جامعة األقصى –عالـ ادلشارؾ يف كلية اإلعالـ أستاذ الصحافة واإل: د ماجد ترباف  -
 .جامعة األقصى –أستاذ اإلعالـ ادلساعد يف كلية اإلعالـ : د امحد مغاري  -
 .جامعة األقصى –أستاذ اإلعالـ ادلساعد يف كلية اإلعالـ : د غساف حرب  -
 .غزة –ىر جامعة األز -أستاذ اإلعالـ ادلساعد يف كلية االتصاؿ اجلماىَتي : د حسُت سعد  -
 .جامعة فلسطُت  –أستاذ اإلعالـ ادلساعد يف كلية اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ : د عمرو أبو جرب  -
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ٓظّ زم, %19.7 بيؿبت ٓظّ مر, %17 بيؿبت لٟخذ الؿياسخي ْالاهخماء الخ , % 15.7 بيؿبت بؾالمي للجِاص الؿياسخي ْالاهخماء الخ

ٓظّ زم %. 10.5 بيؿبت لليؿاع الؿياسخي ْالاهخماء الخ

ٓػي٘ يٓضر (1) ع٢م ظض٫ْ   الٗامت الؿماث خؿب الٗيىت ج

 % اليؿبت الخىغاع الفئاث الػامت الؿماث

 الىىع

 

 85.5 65 ط٦غ

 14.5 11 ؤهثى

 

 الػمغ

  30 مً ا٢ل
ُ
 11.8 9 ٖاما

  40 مً ا٢ل بلى 30 مً
ً
 51.3 39 ٖاما

   مً ا٢ل50 بلي 40 مً
ً
 22.3 17 ٖاما

 14.5 11 ٞإ٦ثر ٖاما 50 مً

 

 الحالت

  حخماغُت

 11.8 9 ؤٖؼب

 88.1 67 متيْط

 - - ؤعمل

 - - مُل٤

 

 الػلمُت الضعحت

ٓعيٓؽ  23.6 18 ب٩ال

 53.9 41 ماظؿخحر

ٓعاٍ  22.3 17 ص٦خ

 

 

 ماءو هذ الخىحه

 الؿُاس ي

 17 13 ٞخذ

 19.7 15 خماؽ

 15.7 12 بؾالمي ظِاص

 10.5 8 يؿاع

 36.8 28 مؿخ٣ل

 
ً
: اإلاُضاهُت الضعاؾت هخاةج:زاهُا

:   حخماعي الخىانل مىاكؼ اؾخسضام َبُػت -1

ٓا٢٘ اؾخسضام َبيٗت يٓضر (2)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل م  الاظخماعي الخ

 اإلاؿخسضم اللهاػ

 % اليؿبت الخىغاع % اليؿبت عالخىغا % اليؿبت الخىغاع

ٓا٫ الخاؾٓب ٔ  الج  ؤزغ

45 59.3 31 40.7 - - 

 هذ م٣هى الٗمل م٩ان اإلاجي٫   ؾخسضام أماهً
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48 63 18 23.6 10 13.2 

 اإلاؿخسضمت اللؿت
ٔ  الاهجلحييت اللٛت الٗغبيت اللٛت  ؤزغ

72 94.7 4 5.2 - - 

  ؾخسضام مضة

 
ً
 ًىمُا

 ٞإ٦ثر ؾاٖاث 5 4 ٫ ؾاٖخحن مً ؾاٖت مً ا٢ل

4 5.2 55 72.3 17 22.3 

ٓا٢٘ اؾخسضام َبيٗت الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر ٓانل م الميت الىسبت ٢بل مً الاظخماعي الخ  يبحن خيض,  الٟلؿُيييت ؤلٖا

ٓا٢٘ ٖلى لالَإل ا٦بر بك٩ل اإلاؿخسضم الجِاػ َٓ الخاؾٓب بن الجض٫ْ  ٓانل م  زم, %59.2 بيؿبت ْطل٪,  الاظخماعي الخ
ٓا٫  بيؿبت ْطل٪ الضعاؾت لٗيىت اإلاىاؾب اإلا٩ان َٓ اإلاجي٫  بن الىخاثج ٞدكحر الاؾخسضام إلا٩ان باليؿبت ؤما, % 40.7 بيؿبت الج

 ْطل٪ مؿخسضمت لٛت ؤ٦ثر الٗغبيت اللٛت ْظاءث, % 13.2 بيؿبت الاهترهذ م٣هى زم, % 23.6 بيؿبت الٗمل م٩ان زم, % 63

ٓا٢٘ اؾخسضام مٗض٫ اعجٟإ ٦ظل٪ الجض٫ْ  ْيٓضر,  % 5.2 بيؿبت ػيتالاهجلي اللٛت زم, % 94.7 بيؿبت ٓانل م  الاظخماعي الخ
 
ً
ٓميا , بغبش هًا٫) ْصعاؾت (م2016,  زليٟت قحريً) صعاؾت  م٘ جخ٤ٟ ْهي, % 72.3 بيؿبت ْطل٪ ؾاٖاث ألعب٘ ؾاٖخحن مً ي

 %.  5.2 بيؿبت ؾاٖت مً ا٢ل زم, % 22.3 بيؿبت ٞإ٦ثر ؾاٖاث 5 زم,  (2015

:  حخماعي الخىانل إلاىاكؼ الػُىت اؾخسضام مضي -2

ٓا٢٘ الٗيىت اؾخسضام مضٔ يٓضر (3)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل إلا  الاظخماعي الخ

 

 الخىانل مىاكؼ

  حخماعي

 اؾخسضامها مضي

 ال أخُاها صاةما

 % ن % ن % ن

 - - - - 100 76 ب٥ٓ الٟيـ

ٓيتر  3.9 3 40.8 31 55.2 42 ج

ٓجيٓب  - - 18.4 14 81.5 62 ي

 17 13 80.2 61 2.6 2 ؾبيـ مار

 - - 23.6 18 76.3 58 ٞلي٨غ

ٓظل  32.9 25 26.3 20 40.7 31 بلـ ظ

 10.5 8 35.5 27 53.9 41 الاوؿخجغام

 - - 19.7 15 80.2 61 اإلاىخضياث

ْهاث  1.3 1 25 19 73.6 56 اإلاض

٢ٓ٘ الٗيىت ؤٞغاص ظمي٘ اؾخسضام الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر         الىخاثج َْظٍ, % 100 بيؿبت ْطل٪ صاثم بك٩ل ب٥ٓ الٟيـ إلا

, % 93.3 بيؿبت ْطل٪ ألا٫ْ  الترجيب في الؿاب٣ت الضعاؾت في ب٥ٓ الٟيـ ظاء خيض,  (م2014,ؾ٨ي٪ َكام ) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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٢ٓ٘ جغجيب ظاء ٦ما ٓجيٓب م  بيؿبت هخضياثالم زم, % 81.5 بيؿبت ْطل٪,  الشاوي الترجيب في صاثم ْبك٩ل الخاليت الضعاؾت في الي

٢ٓ٘ زم, 80.2% ْهاث زم, % 76.3 بيؿبت ٞلي٨غ م %. 73.6 بيؿبت اإلاض

: الفلؿُُيُت اللًُت لدؿىٍم  حخماعي الخىانل مىاكؼ اؾخسضام -3

ٓا٢٘ اؾخسضام يٓضر (4)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل م ٓي٤ الاظخماعي الخ  الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ

 لدؿىٍم  حخماعي الخىانل مىاكؼ اؾخسضام

 اللًُت

عاالخً

 ع
 % اليؿبت

 85.5 65 وٗم

 14.5 11 ال

ٕٓ  100 76 اإلاجم

ٓا الضعاؾت ٖيىت مً% 85.5 وؿبت بن الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر       ٓا٢٘ يؿخسضم ٓانل م ٓي٤ الاظخماعي الخ  ال٣ًيت لدؿ
الميت الىسبت اججاٍ جٓضر مغجٟٗت وؿبت ْهي,  الٟلؿُيييت ٓا٢٘ الؾخٛال٫ ؤلٖا ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  ال٣ًيت حؿ

ٓع  لضٔ الٟلؿُيييت ٓزحن مً% 14.5 ؤْضر خحن في, الجمِ ٓا٢٘ اؾخسضامِم ٖضم اإلابد ٓانل إلا ٓي٤ في الاظخماعي الخ  حؿ
. الٟلؿُيييت ال٣ًيت

: ألازغي  ؤلاغالم وؾاةل مؼ  حخماعي الخىانل مىاكؼ جيامل -4

ٓا٢٘ ج٩امل يٓضر (5)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل م الم ْؾاثل م٘ الاظخماعي الخ ٔ  ؤلٖا  ألازغ

 ؤلاغالم وؾاةل مؼ  حخماعي الخىانل مىاكؼ واملث

 ألازغي 
 % اليؿبت الخىغاع

 6.5 5 وٗم

 34.2 26 ال

 59.2 45 ؤخياها

ٕٓ  100 76 اإلاجم

ٔ  التي الٗيىت وؿبت اعجٟإ الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر         ٓص جغ ٓظ ٓا٢٘ بحن ؤخياها ج٩امل ب ٓانل م الم ْْؾاثل الاظخماعي الخ  ؤلٖا

 ٔ ٓي٤ في صيتالخ٣لي ألازغ ٔ  خحن في, % 59.2 بيؿبت ْطل٪ الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ ٓص بٗضم الٗيىت حجم مً% 34.2 يغ  ْظ

الم ْؾاثل بحن ج٩امل   يٗض َْظا,  ْالخ٣ليضيت الخضيشت ؤلٖا
ً
  زلال

ً
 بًِٗا م٘ الٓؾاثل جل٪ ج٩امل مً الاؾخٟاصة ٖضم في ْاضخا

ٓي٤ في البٌٗ الميت الٓؾاثل ٧ل يؼاثمم مً ْالاؾخٟاصة,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ . اإلاخاخت ؤلٖا

: الفلؿُُيُت اللًُت حؿىٍم في  حخماعي الخىانل مىاكؼ صوع  -5
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ْع  يٓضر (6)ع٢م ظض٫ْ  ٓا٢٘ ص ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

 اللًُت حؿىٍم في  حخماعي الخىانل مىاكؼ صوع 

 الفلؿُُيُت
 % اليؿبت الخىغاع

ٓوي ٫الاخخال مماعؾاث ٞطر  80.2 61 الهِي

ٓعي ػياصة ٫ٓ  ال  67.1 51 ٞلؿُحن ٢ًيت خ

 56.5 43 اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت جٓؾي٘

ٓعيت ال٣ًايا في الخظ٦حر  72.3 55 الٟلؿُيييت اإلاد

ٓظيّ الخٗبئت  40.7 31 ْالخ

 

ْع  الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر       ٓا٢٘ ص ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  ٞطر ألا٫ْ  الترجيب في ظاء خيض,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

ٓوي الاخخال٫ مماعؾاث ٓعيت ال٣ًايا في التر٦حي زم, % 80.2 بيؿبت ْطل٪ الهِي  ْطل٪ الشاوي الترجيب في الٟلؿُيييت اإلاد
ٓعي ػياصة زم, %72.3 بيؿبت ٫ٓ  ال ٓظيّ الخٗبئت زم, % 67.1 بيؿبت ْطل٪,  ٞلؿُحن ٢ًيت خ  %.40.7 بيؿبت ْالخ

 :  الفلؿُُيُت يُتالم حؿىٍم نفداث في  قتران -6

ٓي٤ نٟداث في الىسبت  اقترا٥ يٓضر (7)ع٢م ظض٫ْ   الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

 اللًُت حؿىٍم نفداث في  قتران

 الفلؿُُيُت
 % اليؿبت الخىغاع

 68.4 52 وٗم

 31.5 24 ال

ٕٓ  100 76 اإلاجم

ٓن  الضعاؾت ٖيىت مً% 68.4 ؤن الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر        ْهي,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت زاللِا مً حؿ١ٓ  نٟداث في مكتر٧

ٓص الاَخمام طل٪ ْعبما,  (م2014,الٗؼب ؤؾماء) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ ْع  يٗ ٓانل قب٩اث بّ ٢امذ الظر للض  زال٫ الاظخماعي الخ
ٓعاث ٓي٤ نٟداث في مكتر٦حن ٚحر بإجهم الٗيىت مً% 31.5 ؤْضر خحن في,  الٗغبي الغبي٘ ز  ْعبما,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ

ٓص طل٪ ْع   ا٢خىاِٖم لٗضم يٗ ٓا٢٘ بض ٓانل م ٓع  ٖلى الخإزحر في الاظخماعي الخ  . الجمِ

 

 

 

 

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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:   حخماعي الخىانل مىاكؼ مؼ الخفاغل -7

ٓا٢٘ م٘ الخٟاٖل يٓضر (8)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل م  الاظخماعي الخ

 % اليؿبت الخىغاع  حخماعي الخىانل مىاكؼ مؼ الخفاغل

 85.5 65 وٗم

 14.5 11 ال

ٕٓ  100 76 اإلاجم

ٓص الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر       الميت الىسبت بحن جٟاٖل ْظ ٓا٢٘ ؤلٖا ٓانل ْم  حجم مً% 85.5 بيؿبت ْطل٪ الاظخماعي الخ
ٓا٢٘ م٘ جخٟاٖل ال الٗيىت مً% 14.5 بن خحن في,  الٗيىت ٓانل م  .الاظخماعي الخ

:  الفلؿُُيُت اللًُت لدؿىٍم  حخماعي الخىانل مىاكؼ مؼ الخفاغل َبُػت -8

ٓا٢٘ م٘ الخٟاٖل َبيٗت يٓضر (9)ع٢م ٫ظضْ ٓانل م  الاظخماعي الخ

 َبُػت

 الخفاغل

 ال أخُاها صاةما

 % ن % ن % ن

 - - 17.1 13 82.9 63  بعجاب

 13.1 10 40.7 31 46 35  حٗلي٤

 مكاع٦ت

ٓع    ن

55 72.3 19 25 2 2.6 

 مكاع٦ت

  ٞيضيٓ

54 71 17 22.3 5 6.5 

 وكغ

  بٓؾخاث

16 21 58 76.3 2 2.6 

ٓا٢٘ م٘ الخٟاٖل َبيٗت الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر         ٓانل م   اعجاب ٞئت بن الىخاثج حكحر خيض,  الاظخماعي الخ
ً
 ظاءث صاثما

ٓع  مكاع٦ت زم, %82.9 بيؿبت ْطل٪ ألا٫ْ  الترجيب ْفي وؿبت بإٖلى  زم, %71 بيؿبت ٞيضيٓ مكاع٦ت زم, %72.3 بيؿبت اله

 بيؿبت بٓؾخاث وكغ زم,  (م2014, ؾ٨ي٪ َكام) صعاؾت م٘ ما خضا الي جخ٤ٟ الىديجت َْظٍ, % 46 بيؿبت ألاخضار ٖلى حٗلي٤
  بٓؾخاث وكغ وؿبت ْظاءث, % 21

ً
ٓص طل٪ ْعبما, % 40.7 بيؿبت الخٗلي٤ زم, %76.3 وؿبت ؤٖلى ؤخياها ٓص يٗ ٓظ  بٌٗ ل

الميت الىسبت مً جخُلب التي الُاعثت ْال٣ًايا ألاخضار  . ْؾخاثالب ْوكغ ْالخٗلي٤ الغص ؤلٖا

 

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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:   اللمهىع  اججاهاث في حؿُير ئخضار -9

ٓع  اججاَاث في حٛيحر بخضار يٓضر (10)ع٢م ظض٫ْ   الجمِ

 الخىغاع اللمهىع  اججاهاث في حؿُير ئخضار
 اليؿبت

% 

 25 19 وٗم

 - - ال

 75 57 ؤخياها

ٕٓ  100 76 اإلاجم

ٓص الؿاب٤ الجض٫ْ  مً يخطر         ٓظ   حٛيحر ب
ً
ٓا٢٘ اؾخسضامِم زال٫ اإلاخل٣ي عالجمِٓ اججاَاث في ؤخياها ٓانل إلا  الخ

ٓا٢٘ الؾخسضام اإلالخت الخاظت جٓضر مغجٟٗت وؿبّ ْهي,  الضعاؾت ٖيىت هٓغ ْظِت مً, %75 بيؿبت ْطل٪ الاظخماعي  م
ٓانل ٓي٤ في ؤَضاِٞا لخد٣ي٤ اإلاُلٓب بالك٩ل الاظخماعي الخ  الٗيىت حجم مً% 25 يغر  بيىما,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

ٓص ٓظ ٓع  اججاَاث في يحرحٜ ب خت ال٣ًايا هدٓ الجمِ ٓانل قب٩اث ٖلى للى٣اف اإلاُْغ . الاظخماعي الخ

 : حخماعي الخىانل مىاكؼ في اإلاُغوخت واإلاىيىغاث اللًاًا -10

ٓوي الاخخال٫ ظغاثم ؤن الخالي الجض٫ْ  يٓضر         ٖٓاث لل٣ًايا باليؿبت ألا٫ْ  الترجيب في ظاءث الهِي خت ْاإلآي  اإلاُْغ

ٓا٢٘ لىٕ للى٣اف ٓانل م الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً ْطل٪ الاظخماعي الخ  صعاؾت م٘ جخ٤ٟ ْهي, %85.5 بيؿبت ْطل٪ ؤلٖا
 بيؿبت ْطل٪,  ال٣ضؽ ْاهخٟايت الٟلؿُيجي الاه٣ؿام ٢ًيت مً ٦ال ْالشالض الشاوي الترجيب ج٣اؾم زم,  (2015,بغبش هًا٫)

ٔ  ٢ًيت زم,  خضا ٖلى مجهما ل٩ل% 76.3  (م2014,  ؾ٨ي٪ َكام) صعاؾت هديجت م٘ الىديجت َظٍ ْجسخل٠, % 63.1 بيؿبت ألاؾغ
ٔ  ٢ًيت اخخلذ خيض, ٓيض ٢ًيت زم, %45.8 بيؿبت ألا٫ْ  الترجيب الضعاؾت في ألاؾغ  ال٣ًايا باقي زم, % 61.8 بيؿبت ال٣ضؽ ته

. الجض٫ْ  في ْاضر َٓ ٦ما ا٢ل بيؿب

ٖٓاث ال٣ًايا يٓضر (11)ع٢م ظض٫ْ  خت ْاإلآي  اإلاُْغ

 % اليؿبت الخىغاع اإلاُغوخت واإلاىيىغاث االلًاي

 76.3 58 الٟلؿُيجي الاه٣ؿام

 85.5 65 الاخخال٫ ظغاثم

 76.3 58 ال٣ضؽ اهخٟايت

ٓيض  61.8 47 ال٣ضؽ ته

 48.6 37 الاؾديُان

 ٔ  63.1 48 ألاؾغ

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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ٓا٠٢ ْليت اإلا  لل٣ًيت اإلاايضة الض

 الٟلؿُيييت
35 46 

:  عي حخما الخىانل مىاكؼ اؾخسضام مميزاث -11

ٓا٢٘ الاؾخسضام ممحياث يٓضر (12)ع٢م ظض٫ْ  ٓانل إلا  الاظخماعي الخ

 % اليؿبت الخىغاع  حخماعي الخىانل إلاىاكؼ  ؾخسضام مميزاث

ت ت ؾٖغ  81.5 62 ألازباع مٗٞغ

 59.2 45 ْاإلاُالٗت الٗلمي البدض

ٓيً  56.5 43 ظضيضة نضا٢اث ج٩

 72.3 55 الصخهيت آلاعاء ًٖ الخٗبحر خغيت

ٓانلا٫  67.1 51 آلازغيً م٘ ج

يت الدؿليت  50 38 ْالتٞر

 

ت ؤن الؿاب٤ الجض٫ْ  يٓضر         ت ؾٖغ ٓا٢٘ ممحياث ؤ٦ثر مً ألازباع مٗٞغ ٓانل م  ٖيىت هٓغ ْظِت مً الاظخماعي الخ

ٓصة ؤخمض) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ هديجت ْهي, % 81.5 بيؿبت ْطل٪ ألا٫ْ  الترجيب في ظاءث خيض,  الضعاؾت  ْصعاؾت,  (م2013,  خم
 ْطل٪ الشاوي الترجيب في الصخهيت آلاعاء ًٖ الخٗبحر خغيت ظاءث زم,  (م2015, بغبش هًا٫) ْصعاؾت, (م2014,  ؾ٨ي٪ َكام)

ٓانل زم, % 72.3 بيؿبت . الجض٫ْ  في ْاضر َٓ ٦ما ا٢ل بيؿب اإلامحياث باقي زم, % 67.1 بيؿبت  آلازغيً م٘ الخ

 :الضعاؾت هخاةج أهم

: ؤَمِا مً الىخاثج مً ٖضيضبا٫ الضعاؾت زغظذ 

ٓا٢٘ ٖلى لالَإل ا٦بر بك٩ل الضعاؾت ٖيىت مً اإلاؿخسضم الجِاػ َٓ الخاؾٓب بن - ٓانل م  بيؿبت ْطل٪,  الاظخماعي الخ

ٓا٫ زم, 59.2% ٓا٢٘ اؾخسضام مٗض٫ اعجٟإ الضعاؾت ؤْضخذ ٦ْظل٪, % 40.7 بيؿبت الج ٓانل م   الاظخماعي الخ
ً
ٓميا  مً ي

%.   5.2 بيؿبت ؾاٖت مً ا٢ل زم, % 22.3 بيؿبت ٞإ٦ثر ؾاٖاث 5 زم, % 72.3 بيؿبت طل٪ْ ؾاٖاث ألعب٘ ؾاٖخحن

٢ٓ٘ الٗيىت ؤٞغاص ظمي٘ اؾخسضام - ٢ٓ٘ جغجيب ظاء ٦ما, % 100 بيؿبت ْطل٪ صاثم بك٩ل ب٥ٓ الٟيـ إلا ٓجيٓب م  صاثم ْبك٩ل الي

ْهاث زم, % 76.3 بيؿبت ٞلي٨غ ٢ْ٘م زم, %80.2 بيؿبت اإلاىخضياث زم, % 81.5 بيؿبت ْطل٪,  الشاوي الترجيب في  %.73.6 بيؿبت اإلاض

ٓا الضعاؾت ٖيىت مً% 85.5 وؿبت بن - ٓا٢٘ يؿخسضم ٓانل م ٓي٤ الاظخماعي الخ  ؤْضر خحن في,  الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ
ٓزحن مً% 14.5 ٓا٢٘ اؾخسضامِم ٖضم اإلابد ٓانل إلا ٓي٤ في الاظخماعي الخ  .الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

                                                           
 ختيار أكثر من بديلمسح للمبحوث ا. 
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ٔ  التي الٗيىت وؿبت اعجٟإ - ٓص جغ ٓظ ٓا٢٘ بحن ؤخياها ج٩امل ب ٓانل م الم ْْؾاثل الاظخماعي الخ ٔ  ؤلٖا ٓي٤ في الخ٣ليضيت ألازغ  حؿ

ٔ  خحن في, % 59.2 بيؿبت ْطل٪ الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٓص بٗضم الٗيىت حجم مً% 34.2 يغ الم ْؾاثل بحن ج٩امل ْظ  ؤلٖا

.  ْالخ٣ليضيت الخضيشت

ٓوي الاخخال٫ مماعؾاث ٞطر ظاء - ْع  ألا٫ْ  الترجيب في الهِي ٓا٢٘ لض ٓانل م ٓي٤ في الاظخماعي الخ  الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

ٓعيت ال٣ًايا في التر٦حي زم, % 80.2 بيؿبت ْطل٪ ٓعي ػياصة زم, %72.3 بيؿبت ْطل٪ الشاوي الترجيب في الٟلؿُيييت اإلاد ٫ٓ  ال  خ

ٓظيّ الخٗبئت زم, % 67.1 بيؿبت ْطل٪,  ٞلؿُحن ٢ًيت %. 40.7 بيؿبت ْالخ

  اعجاب ٞئت ثظاء -
ً
ٓع  مكاع٦ت زم, %82.9 بيؿبت ْطل٪ ألا٫ْ  الترجيب ْفي وؿبت بإٖلى صاثما  مكاع٦ت زم, %72.3 بيؿبت اله

  بٓؾخاث وكغ وؿبت ْظاءث, % 21 بيؿبت بٓؾخاث وكغ زم, % 46 بيؿبت ألاخضار ٖلى حٗلي٤ زم, %71 بيؿبت ٞيضيٓ
ً
 ؤخياها

 % . 40.7 بيؿبت الخٗلي٤ زم, %76.3 وؿبت ؤٖلى

  حٛيحر ْصْط -
ً
ٓع  اججاَاث في ؤخياها ٓا٢٘ اؾخسضامِم زال٫ اإلاخل٣ي الجمِ ٓانل إلا  ْظِت مً, %75 بيؿبت ْطل٪ الاظخماعي الخ

ٓص الٗيىت حجم مً% 25 يغر  بيىما,  الضعاؾت ٖيىت هٓغ ٓظ ٓع  اججاَاث في حٛيحر ب خت ال٣ًايا هدٓ الجمِ  ٖلى للى٣اف اإلاُْغ

ٓانل قب٩اث . الاظخماعي الخ

ٓوي خخال٫الا ظغاثم ظاءث - ٖٓاث لل٣ًايا باليؿبت ألا٫ْ  الترجيب في الهِي خت ْاإلآي ٓا٢٘ ٖلى للى٣اف اإلاُْغ ٓانل م  الخ

الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً ْطل٪ الاظخماعي  ٢ًيت مً ٦ال ْالشالض الشاوي الترجيب ج٣اؾم زم,% 85.5 بيؿبت ْطل٪ ؤلٖا

ٔ  ٢ًيت زم,  خضا ٖلى مجهما ل٩ل% 76.3 بيؿبت ْطل٪,  ال٣ضؽ ْاهخٟايت الٟلؿُيجي الاه٣ؿام  زم, % 63.1 بيؿبت ألاؾغ
ٓيض ٢ًيت % . 61.8 بيؿبت ال٣ضؽ ته

ت - ت ؾٖغ ٓا٢٘ ممحياث ؤ٦ثر مً ألازباع مٗٞغ ٓانل م  ألا٫ْ  الترجيب في ظاءث خيض,  الضعاؾت ٖيىت هٓغ ْظِت مً الاظخماعي الخ

ٓانل زم, % 72.3 بيؿبت ْطل٪ الشاوي جيبالتر في الصخهيت آلاعاء ًٖ الخٗبحر خغيت ظاءث زم, % 81.5 بيؿبت ْطل٪  م٘ الخ
%. 67.1 بيؿبت  آلازغيً

:  الضعاؾت جىنُاث

عة - ٓخيض يْغ المي الجِض ج ٓص ؤلٖا الم ْؾاثل بحن ْج٩امل جيؿي٤ ْْظ ٓانل قب٩اث في مخمشلت الخضيشت ؤلٖا  الاظخماعي الخ
ا الم ْؾاثل ْبحن ْٚحَر ٓخض بٖالمي زُاب إليجاص الخ٣ليضيت ؤلٖا ٓي٤ٔ ٖل ٢اصع م  الخاعجي للٗالم الٟلؿُيييت ال٣ًيت حؿ

 
ً
ٓصة الؿياؾيت ْالخجاطباث الازخالٞاث ًٖ بٗيضا ٓظ ىيت لجىت حك٨يل زال٫ مً ْطل٪,  اإلا ٓخضة َْ . م

ْعاث ٣ْٖض ْال٩لياث الجامٗاث في الُلبت جضعيـ - لِم ٖام بك٩ل للكباب جضعيبيت ص ٓا٢٘ مً الاؾخٟاصة جَا ٓانل م  الخ

ٓي٤ في الاظخماعي ٓيلِم,  الٟلؿُيييت يتال٣ٌ حؿ ٓاَىحن ْجد  .الٗاصلت ٢ًيتهم وكغ ٖلى ٢اصعيً صخٟيحن إلا

ٓا٢٘ اؾدشماع - ٓانل م ٓي٤ ؤًٞل بك٩ل الاظخماعي الخ ٓع  لضٔ الٟلؿُيييت ال٣ًيت لدؿ ٓاء الخاعجي الجمِ  ؤْ الٗغبي ؾ

الميت الغؾالت اؾخسضام زال٫ مً ْطل٪,  الٛغبي ٓع  زهاثو جىاؾب التي ؤلٖا ٢ٓيذ ْازخياع,  اإلاؿتهضٝ الجمِ  اإلاىاؾب الخ
الميت الغؾالت جل٪ ليكغ  .ؤلٖا

ٓوي الاخخال٫ ظغاثم بيكغ الاَخمام ػياصة - ّ ْما,  الهِي ٓيض الاؾديُان ٣٦ًيت مسخلٟت ظغاثم مً ي٣تٞر  ْألاؾغر  ال٣ضؽ ْته
ا عة م٘,  ْٚحَر ْلي الٗام الغؤر ؤزاعة ٖلى الٗمل يْغ ٓهيت الىاخيت مً ال٣ًيت بٗضالت الض ٖٓت ألاؾاليب زضامْاؾذ ال٣اه ,  اإلاخى

ْلِا ٓع  زهاثو جىاؾب بُغي٣ت ْجىا ٓا٢٘ ظمِ ٓانل م  .  الاظخماعي الخ
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: الضعاؾت مغاحؼ

اعي، خؿً مدمض ؤخمض - ٓا٢٘ اإلاهغر  الكباب اؾخسضام بحن الٗال٢ت ٞع ٓانل إلا  ال٣يم بٌٗ ْا٦دؿابهم الاظخماعي الخ

ٓعاٍ عؾالت الؿياؾيت، ٓعة ٚحر ص٦خ ٓلت، الٗليا الضعاؾاث مِٗض: ؽقم ٖحن ظامٗت) ميك الم ٢ؿم للُٟ ٟا٫، ْز٣اٞت ؤلٖا  ألَا

. (م2014

ٓوـ ؤخمض - ٓصة، مدمض ي ْع  خم ٓانل قب٩اث ص  اإلاجخمٗيت، ال٣ًايا في الٟلؿُيجي الكباب مكاع٦ت جىميت في الاظخماعي الخ

ٓعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت الميت، الضعاؾاث ٢ؿم الٗغبيت، ْالضعاؾاث البدٓر مِٗض: الٗغبيت الض٫ْ  ظامٗت) ميك  ؤلٖا

. (م2013

ٓانل ْؾاثل ج٣غيغ -  .2015،  ٞلؿُحن في الاظخماعي الخ

https://drive.google.com/file/d/0B8jJSVHI3cmcWtYRnJXOHlVQTg/view 

الم، بدٓر الٗلمي، البدض مىاهج في صعاؾاث: خؿحن مدمض ؾمحر - . الشاهيت الُبٗت، م2006، (ال٨خب ٖالم: عةال٣اٍ) ؤلٖا

ٓا٢٘ ازغ،  ي٣ٗٓب ؤبٓ زليل ي٣ٗٓب قضان - ٓانل م ٓعي ٖلى الاظخماعي الخ  ظامٗت َلبت لضٔ الٟلؿُيييت بال٣ًيت الؿياسخي ال

 .م2015،  الٗليا الضعاؾاث ٧ليت،  الىجاح ظامٗت،  ماظؿخحر عؾالت،   الَٓىيت الىجاح

ٓان،  زليٟت خامض قحريً - الميت الىسبت اَاثاجج بٗى ٓا٢٘ التيام هدٓ ؤلٖا  صعاؾت،  اإلاِىت بإزال٢ياث الٟلؿُيييت ؤلازباعيت اإلا

. م2016،  الصخاٞت ٢ؿم،  آلاصاب ٧ليت،  ٚؼة  –ؤلاؾالميت الجامٗت،  ماظؿخحر عؾالت،  ميضاهيت

ٓا٢٘ خؿحن، الٗؼب قيماء -  عؾالت الؿياؾيت، ال٣ًايا هدٓ الٗام الغؤر اججاَاث بدك٨يل ْٖال٢تها الاظخماٖيت الكب٩اث م

ٓعاٍ ٓعة ٚحر ص٦خ ٓان ظامٗت) ميك الم، ٢ؿم آلاصاب، ٧ليت: خل  .(2014 ؤلٖا

ٓانل لكب٩اث الٟلؿُيييت الجامٗاث َالب اؾخسضاماث،  ٖيسخى َلٗذ - ٖٓيت في الاظخماعي الخ ، الٟلؿُيييت بال٣ًيت الخ

ٓعة صعاؾت ٓصيت للجمٗيت الؿاصؽ اإلاىخضٔ،  ميك الم:٫ْالاجها لئلٖالم الؿٗ  ) ْالخُبي٣يت الىٓغيت الخدضياث..  الجضيض ؤلٖا

ٓصيت ٓص اإلال٪ ظامٗت:  الؿٗ . (م2012،  ابغيل 16-15، الغياى  –ؾٗ

،  ميضاهيت صعاؾت،  ألاػماث ؤزىاء الال٨ترْهيت الصخاٞت ٖلى الٟلؿُيييت الؿياؾيت الىسبت اٖخماص،  مغاص ؤبٓ اخمض ماظض -

. م2016،  الصخاٞت ٢ؿم،  آلاصاب ٧ليت،  ٚؼة  –ؤلاؾالميت الجامٗت،  ماظؿخحر عؾالت

الميت، الضعاؾاث في الٗلمي البدض: الخميض ٖبض مدمض -  .الشاهيت الُبٗت م،2004 ،(ال٨خب ٖالم: ال٣اَغة) ؤلٖا

ٓانل قب٩اث ٖلى الٟلؿُيييت الؿياؾيت الىسبت اٖخماص،  بغبش هلل ٖبضا هًا٫ - ٓماث ٦مهضع الاظخماعي الخ  ؤزىاء للمٗل

ْان ،  ٚؼة  –ؤلاؾالميت الجامٗت،  ماظؿخحر عؾالت،  ٚؼة مداٞٓاث في ميضاهيت صعاؾت،  م2014 ٖام ٚؼة ٖلى ؾغاثيليؤلا الٗض

 . م2015،  صخاٞت ٢ؿم،  آلاصاب ٧ليت

ْع ،  اإلاهغر  ٞيهل وٗيم - ،  ميضاهيت صعاؾت،  الٟلؿُيجي الكباب لضٔ الؿياؾيت اإلاكاع٦ت حٗؼيؼ في الاظخماٖيت الكب٩اث ص

غألا ظامٗت مجلت ٓم ؾلؿت،  ٚؼة  -َػ  . 2الٗضص، 16 اإلاجلض، م2014،  ؤلاوؿاهيت الٗل

ْع ،  ؾ٨ي٪ ال٨غيم ٖبض اخمض َكام - ٓانل قب٩اث ص ٖٓيت في الاظخماعي الخ  صعاؾت،  الَٓىيت بال٣ًايا الٟلؿُيجي الكباب ج

. م2014،  الصخاٞت ٢ؿم،  آلاصاب ٧ليت،  ؤلاؾالميت الجامٗت،  ماظؿخحر عؾالت،  ْميضاهيت جدليليت

  

https://drive.google.com/file/d/0B
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ياجير صوع  ف في الياٍع  وههغتها الفلؿُُيُت باللًُت الخػٍغ
 الفلؿُُيُت ؤلاغالم وػاعة/  ؾالمت غاَف.ص

 

 

 :ملخو

ْعا ال٩اعي٩اجحر يلٗب ٓانل ٦إصاة َاما ص ٓمِم ازخالٝ ٖلى اإلاجخمٗاث بحن للخ م ٖل  إلاا ْظيؿياتهم؛ ْلٛاتهم ْمكاعبهم ْؤ٩ٞاَع

ْطل٪ ْالاظخماٖيت الؿياؾيت اإلاسخلٟت الخياة ح٨ٗـ ْظضيت ؤَميت مً ٞيّ ْلت في, مغ٦ؼيت ٢ًايا بزاعة ،بهضٝ ،  مدا
ْاث ٧ل اؾدشماع ٖلى ٢اصعة عئٔ الؾخ٨كاٝ ت ؤص .  ألاخضار ْعاء ما ٦ْك٠ ْمغج٨ؼاتها اإلاٗٞغ

ْع   زحر جُبي٤ْا٫ الخهٝغ هدٓ ْالضٞ٘ اإلاكاٖغ ْبزاعة ْههغتها الٟلؿُيييت بال٣ًيت الخٗغي٠ في لل٩اعي٩اجحر الخدغيطخي الض

. الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ْظغاثم اهتها٧اث ٞطر ٖلى صليل

ٓا ال٩اعي٩اجحر ٞىاوي مً ٦شحر  ٓا ْآزغيً, ْاٖخضاءاث إلَاهاث حٗغي   خياتهم ٢ضم
ً
ىا ا, الًٟ لِظا َع ان ٞسؿْغ  هاجي ْما ، الَغ

ٓطظا بال الٗلي .  هم

ٓن؟ ؤهاؽ َم َل ال٩اعي٩اجحر؟ ٞىاويٕ م َظا ٧ل يدضر إلااطا, هٟؿّ يُغح الظر الؿاا٫  يشحرْن ؤجهم بط ؟ َظا ٦ْي٠ بكٗ
  الطخ٪ َْل الطخ٪؟

ً
 !مسي٠؟ ؾالح ٞٗال

بت يشحر ما َظا  ٔ , الخُحر الًٟ َظا ؤٖما١ في ْالٛٓم ْالبدض للضعاؾت الىٟـ في الٚغ  الضٖايت ؤؾاليب في ْألاقض ألا٢ٓ
الم ْع  ٖلى الًٓء إلل٣اء. ٞٗاليت ْؤلٖا  الضعاؾاث ْلٛياب, ظِت مً ْههغتها الٟلؿُيييت بال٣ًيت الخٗغي٠ في جحرال٩اعي٩ا ص

ٔ  ظِت مً اإلاجا٫ َظا في ْالٗمي٣ت اإلاخسههت الٗلميت ٕٓ صعاؾت مً البض ٧ان ؤزغ  .٦ِظا َام مٓي

 ؾازغ -الطخ٪  -الٟلؿُيييت ال٣ًيت  -الصخاٞت  -ال٩اعي٩اجحر ًٞ: اإلاٟخاخيت ال٩لماث

 

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 
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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?! 

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. 

 

:  ملضمت

ٓن  مً ال٩اعي٩اجحر يٗخبر ٓن  باقي بحن قٗبيت ألا٦ثر الٟى ، الدك٨يليت الٟى  ال٣غاء، ٢بل مً ْاؾ٘ باَخمام يدٓى ِٞٓ ألازٔغ
ٓن  ٖا٢ا ابىا يٗخبرْهّ بديض ْالباخشحن، الى٣اص ٢بل مً بَماال ْألا٦ثر بزاعة ألا٢ل ْل٨ىّ م الدك٨يليت، للٟى  اهخماثّ ْبٚغ

ٓعازت ٔ  خغب ظٗل مجها،ما ؤ٦ثر بالصخاٞت يغجبٌِ ؤن بال بلحها؛ بال ٫ٓ  جخسُى ج٩اص ال٩اعي٩اجحر ٞىاوي يض الكغ ٢ٓ  ْمً ، اإلا٣ٗ

ٓاضر ٠٢ٓ ْلً لم ؤجها ال ٓع  ،ٞمىظ جخ ْختى ٦ًٟ ال٩اعي٩اجحر ِْ ٓمىا ؛ ٓالى ال٩اعي٩اجحر لٟىاوي ْاإلاالخ٣اث َظا ي  مً ٞمجهم.جخ

ٓا ٓا ْآزغيً ، ؤٖضم ٓا سجى ٓا ْٖظب خضاءاث ْحٗغي م ، اٖل ا الخ٩ام لِم يٟٛغ لً ْٚحَر . َاعبحن ْٟٞغ

ْاث اؾخسضام ْبالخالي مدضصة، ؤَضاٝ جىٟيظ ٖليّ ٞغى بالصخاٞت ال٩اعي٩اجحر اعجباٍ بن ٓن  مدضصة،٢ض ؤص ْاث ج٩  حٗبحريت ؤص
ْل٨ً ؤصبيت ٓما ي٣لل لم َظا ، ٓبت ٦خل٪ مِاعة يدخاط الظر ال٩اعي٩اجحرر  الغؾم ؤَميت مً ي ٕٓ ؤر ْؤ الصخٟي اإلا٣ا٫ في اإلاُل  ه

. ؤ٦ثر ج٨ً لم بن آزغ؛ صخٟي

بت ؤزاع ما ْع "في اإلاخسههت الٗلميت الضعاؾاث ٚياب َٓ ، البدض ٚع  الٟلؿُيييت بال٣ًيت الخٗغي٠ في ال٩اعي٩اجحر ص

 .للٗلم ْظضيض هاٞ٘ َٓ ما بيٟاء بلى باإلياٞت" ْههغتها

ٌ  اللؿم  ألاو

ٌ  اللؼء ياجير فً مفهىم:  ألاو فُت ههىم) الياٍع  (حػٍغ

ٓع  ؤْ اعي٩اجحرال٪  ماال يدمل ؤْ يبالٜ،" حٗجي ْ الالجيجي ألانل طاث Caricare) )  ؤلايُاليت ال٩لمت مً مكخ٤ اؾم:  1ال٩اعي٩اج

. 1646 ؾىت (M0sini) مٓؾيجي اؾخسضمِا مً ْؤ٫ْ  ،"يُا١

ٓعيجيْ ظيان ٧ان ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غن  ْفي  َْٓ( (Gian Lorenzo Berniniبغهيجي ل ا٫ ،
ّ
 ٢ضمِا مً ؤ٫ْ  ماَغ، اجحرر ٧اع٥ ْعؾام مش

 1665.2الٟغوسخي،ٖام اإلاجخم٘ بلى

 ْCaricare)) ٓيغ ًٖ يٗبر ز٣افي مهُلر اث ْنٟاث لُبإ ؾازغ ٞجي جه ْلّ زال٫ مً مٗيىت بكغيت ْؤْيإ ْجهٞغ  جىا
ٕٓ ازتيا٫ طل٪ في ْْؾاثلّ للِؼء، ٖغيت ناثب؛ بخدغي٠ ْيجٗلِا الطٖت، هجاثيت بمبالٛت ٞحها الىمُي  ٖالماجّٔ ب٫ اإلآي

ت اإلاالخٓت ص٢ت ٖلى حٗخمض ٚغيؼيت ته٨ميت هٓغة جدمل ما صاثما التي اإلامحياث َظٍ جطخيم زم ْمً اإلامحية،  م٘, البضحهت ْؾٖغ

                                                           
1

 .ثو١ٌٓ, اٌّؼٙل اٌججٍٛغوافٟ, 7ِظ .364 :1973, ِؼغُِب٠و,  - 
2

 https://ar.wikipedia.org/wikiاٌٍّٛٛػخ اٌؾوح , ٠ٚى١ج١ل٠ب    - 
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ٓا٠٢ في السخغيت ًٖ جى٣ب هٓغة ٓظّ ج٣اَي٘ زال٫ مً, اإلا ٓا٢٘؛ ًٖ مسخل٠ ق٩ل في الجؿض ْحٗبحراث ال  الغمؼ بلى حهضٝ ال

 1. ْاخض آن في ْالكبّ الصخهيت ٖلى لخٟاّا م٘ اإلابالٛت مً زليِ في

ٓن  مً ؾازغ ًٞ َْٓ ٓعة يجؿض الغؾم، ٞى ٓص جدغي٠ بِْاع َضِٞا ٞحها مبالٜ ن  زهاثو ؤْ َبيٗيت مالمذَد  في م٣ه

ًّ " َْٓ. الى٣ض ؤْ السخغيت بٛيت ما، ظؿم ؤْ شخو ْممحياث  خيض ،"بالّغؾم ال٨الم ٞ

ح بلى جدؿلل ّيتبديٓ مٟٗمت َؼلّيت بسٍُٓ الطٕ عؤر ًٖ الخٗبحر  2.اؾدئظان صْن  الْغ

 ٫ٓ ْػ  حٗبحر ًٖ ٖباعة َٓ ال٩اعي٩اجحر، ًٞ:" الغاٞعي ظال٫ الٟلؿُيجي ال٩اعي٩اجحر ٞىان ي٣  يديذ ألهّ ؤخياها، ال٨خابت يخجا
  للمخل٣ي

ً
  اإلاكاع٦ت؛ مً ٢ضعا

ً
، بظاجّ ي٨خٟي خحن زهٓنا  ماال جستي٫  الخٍُٓ مً بكيٟغة اللٛت ًٖ ْيؿخٗيٌ ْبٗىانٍغ

، ًٖ اإلاخل٣ي زغزغة ٔج٣ٓ ٧ٓاحل" ٢الّ ما ٖليّ ،يهُض١ امخشا٫ ؤال ًٞ ِٞٓ بهجاٍػ  ٦ًٟ، َْٓ ، ؾالخا بهٟتها السخغيت ًٖ"ل
ت؛ ْازتيا٫ الخبرة ج٣ُحر في يجاٝػ بط ِٞٓ للثرزغة، اإلاًاصاث ؤخض ِٞٓ ْبالخالي ْيظ٧ي الظا٦غة يطخيء بهما اإلاٗٞغ  يديذ الخيا٫؛

  3.ؤلابضإ مً خهت" للمخل٣ي"

 ؤيخى ٣ٞض ، ْالٟلؿُيجي الٗغبي جغازىا في خايغ ٚاثب ًٞ َْٓ الى٣ض، ٖلى ال٣ضعة لّ ٢ضيم، ؾازغ ًٞ ال٩اعي٩اجحر ًْٞ
ً مجها يٗاوي التي ْالش٣اٞيت ْالا٢خهاصيت، ْالاظخماٖيت الؿياؾيت، ال٣ًايا ًٖ للخٗبحر َامت ْْؾيلت مٗانغة، ز٣اٞت  الَٓ

 4 .الٗغبي

ٓطط َْٓ، غاػ ٞجي ؤهم ٓعةٔ ٖل يٗخمض َْ ٓظّ، للى٣ض الؿازغة الٟىيت اإلابالٛت ْٖلى الِؼليت، اله ت اإلا  َىا؛ اإلابالٛت ْهٖؼ

ٓاحي بلى لئلقاعة ٓاَغ الؿلبيت الى . لؤلشخام الخياجيت للٓ

ٓعة بِْاع: لّ ْاإلاالػمت الخانت ال٩اعي٩اجحر ممحياث ؤَم ْمً ٓن  مً ٦ًٟ الِؼليت اله  ال٩اعي٩اجحر ٞىان ٞةن لظا الجميلت، الٟى
ٖٓاث، مً ال٨شحر َغح ي٘يؿخِ   اإلآي

ً
ٓا٢٘ ماػظا   بالخيا٫، ال

ً
 للصخهياث اإلامحية للهٟاث ْالخضة اإلابالٛت مٓضخا

ٞت، ٍٓ اإلاْٗغ ٓظ اث اإلاسخلٟت ْألاهماٍ ْاإلاالبـ لل ٓيت مدضصر ؤهاؽ لخهٞغ   5.الِ

 ٫ٓ ٓيغر  ٖمل ال٩اعي٩اجحر ًٞ بن": الل٣ُت ٖالء" ال٩اعي٩اجحر ٞىان ي٣ ٓمٌ لخمل حهضٝ باألؾاؽ جى ً م ْلى بالضعظت الَٓ  2.ألا
ٕٓ َٓ ْ ؾازغ حك٨يلي عؾم ؛ِٞٓ ٖليّ مخٗاٝع َٓ ٦ْما ٓن  مً ه ٓن  ْ الخِ يٗخمض الٟى

ّ
 ًٖ يٗبر ْ َي٩لّ لبىاء الٓل ْ الل

 6. ؾازغة ٨ٞغة

سُت اللظوع :  الثاوي اللؼء ياجير لفً الخاٍع  الياٍع

 ٫ٓ ْلى ألان ٓص ٖخي٣ت ال٩اعي٩اجحر لًٟ ألا ٓن  ال٨خابت؛ ٖهغ ؾب٤ ؤهّ ؤر اإلايالص، ٢بل زحنالشال ال٣غن  بلى ؛حٗ  الغمؼر  الغؾم ٧

ٓعة ْالخٗبحر. بمغاخل الخٝغ مغخلت ٢بل ِْغ ٓيىّ مىظ ؤلاوؿان عا٤ٞ ٢ض باله  ٖلى زُغ ما ٧ل ال٨ِٝٓ ٖلى ٞغؾم ألا٫ْ، ج٩
 . طَىّ

                                                           
1

 ْثلٚ.غيح, اٌٖؾبفخ ٚاٌىبه٠ىبر١و: 1999ػبٛف, , ٍالِخ - 
2

 ٍِٛىٛاماػخ ٕٛد ه١ٍٚب2016, ٍجزّجو  26  عجواْ, ٘بٟٔ - 
3

 .ػّبْ,2000, عو٠لح اٌلٍزٛه, أٌف وبه٠ىبر١و ٚوبه٠ىبر١و, هفبػٟ, عالي ػجل اٌىو٠ُاي - 
4

    ٠2015ٕب٠و   www.alwatanvoice.com  29ػبثل, ى١٘و  - 
5

 .غيح, اٌٖؾبفخ ٚاٌىبه٠ىبر١و.  16: 1999ػبٛف, , ٍالِخ - 
ّٓ اٌّوٍَٛ: اٌىبه٠ىبر١و - 6 بفوح ف َّ    .Error! Hyperlink reference not valid -23/10/2011 -اٌ

http://www.alwatanvoice.com/
http://www.alwatanvoice.com/
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ْا) الٟغوسخي الباخض ٫ٓ  (ْع ْع  بن:" ي٣  ؤزيّ مً بالسخغيت ٢ابيل بضؤ ٖىضما ، ال٣ضيم الِٗض في اهُل٣ذ ألانليت ال٩اعي٩اجحر ظظ
  ؤزيّ يغؾم ٢ابيل ؤنبذ ٞٗىضَا ، َابيل ؤخبذ ؤزتهم بإن ْالضليل َابيل،

  1.الىيل جهغ في بجشخّ ْيل٣ى ألازحر ي٣خلّ ؤن ٢بل بسخغيت، ٢ابيل

 ٫ٓ   ٢ضيمت بضاياجّ ْؤن خضيض، ٢ضيم ال٩اعي٩اجحر ًٞ بن": بهجذ ٖشمان" اإلاهغر  ال٩اعي٩اجحر ٞىان ي٣
ً
 ؤيام مً بضؤث ،ظضا

ٓم ٖلحها ٦شحرة بغصياث ِٞىا٥ الٟغاٖىت،   ٖلحها ألاْيإ، اه٣الب ًٖ جخدضر ٧اعي٩اجحريت عؾ
ً
 بذجمّ ْا٠٢ الجهغ ٞغؽ مشال

ٓعة في الظثب ؤْ صعظاجّ، ٖلى يهٗض ؤن ْيدا٫ْ  شجغة ظظٕ ٖلى ؾلما يً٘ َاثغ ؤْ شجغة، ٖلى ال٨بحر َْظا الٛىم عاعي ن  ؛

ٕٓ    2.ا٢يتالغ السخغيت مً يهى٠ ه

  الٟغاٖىت ظؿض ل٣ض
ً
ٓعا ٔ  م٩ٗٓؾت، ْؤْياٖا ؾازغة ن ٓا٫ ، ٚغيبت ْعئ ٓلت ال ْؤخ  البرصر ْع١ ٖلى ال٣ضيم اإلاهغر  زبتها م٣ٗ

ْاوي ْب٣ايا ْػ  يغعى بغر  ٢ِ:٦مشا٫ طل٪ مً الٗخي٤، ْٖاثّ في الؼمً ْازتيجها الٟساعيت ألا  الكُغهج خماعا يالٖب ،ؤؾض ألا

٫ٓ  خالّ ْلؿان ٖٓت  ؛"خماع ٦ل: "ي٣ ٓ في ي٠٣ ٢ُا جىا٤ٞ ْجغ٢و جمغح الٟئران مً مجم ْع٦ؿترا ، ْزيالء َػ  مٓؾي٣ى ا
ٖٓت مً مال٠ ٓاهاث، مً مجم ْجاع ٖلى يٗٝؼ الخلٟيخحن عظليّ ٖلى ي٠٣ خماع الخي ٓاٍٞغ آلت ؤ  ي٠٣ ؤؾض الٛليٓت، بد
ْط اعمؼم في يىٟش ٢غص ٨ٞيّ، بحن مً لؿاهّ ْيخضلى اإلاسي٠ بؼثحٍر يٛجي ٦إهّ ٞاٍ ٞاٚغا   3.مؼص

ٓم مً ال٨شحر ٖلى ٖثر ْل٣ض ٓميضيا ٖىانغ ٖلى جدخٓر  التي الغؾ  ْبيُاليا ٞغوؿا في ال٨ِٝٓ ظضعان ٖلى ْالسخغيت ال٩

ٓبيت ْؤمغي٩ا ا الجؼاثغيت ْالصخغاء الٗغبيت ْالجؼيغة الجى  4.ْٚحَر

ياجير فً عخلت:  الثالث اللؼء   الياٍع

ْا ٣ٞض ،5 ؾىت آالٝ بشالزت اإلايالص ٢بل صؤثب ال٩اعي٩اجحر عخلت ؤن آلازاع ٖلماء يٗخ٣ض ٓماث ْظض  عمؿيـ"جابٓث ٖلى عؾ
ٓع " الخامـ ْعيـ الغب" ؤمشلتها ،مً خ٣ي٣يحن ؤهاؾا جه ْػ ٓيٍغ ْؤمغ" عمؿيـ" ٖا٢ب الظر" ؤ  ل٩ي زجييغ ق٩ل ٖلى بخه

ٓص ْلت بلى الٟغاٖىت مً ٦ًٟ ال٩اعي٩اجحر اهخ٣ل ٨َْظا ٧لب، بغؤسخي ٢غصيً م٘ ألاعى بلى يٗ غي٤ لٟغؽا ص مان ْؤلٚا عا ْالْغ  ؛مْغ

ٓع  ٖٓت اليسخ مً ؤٖضاص جضا٫ْ  اإلام٨ً مً ؤنبذ ْبٗضَا. 1440 ٖام ؤإلااهيا في الُباٖت ِْغث ؤن ؛بلى اإلاؿيذ الؿيض بِٓ  اإلاُب
ٓاخض، للغؾم ٓع  َظا ؤصٔ مما ال ٓم اهدكاع بضايت بلى الخ٣جي الخُ ٓع  مً ٢غن  هه٠ بٗض ال٩اعي٩اجحر عؾ  طل٪ ٧ْان الُباٖت؛ ِْ

 6.(1500-1559) ٖامي بحن ام

                                                           
 2015اغَطٌ  http://www.alhayatp.net/29 اٌؾ١بح ثوً  - 1

 
2

 .13ع, 1ٕؾ١فخ اٌلاه, َ: 2004رغو٠ل, , ػطب هللا  - 
3

 .7ع, 2َ, ِغٍخ رَبِؼ, اٌوٍُ اٌىبه٠ىبر١وٞصمبفخ إٌٔ فٟ : 1996ػبٛف, , ٍالِخ - 
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 هاَ هللا
5

 .162اٌؼلك , اٌؼوثٟ, ٌوٍَٛثٙغذ ػضّبْ ٚأهثؼْٛ ػبِبً ِٓ ا: 1995ئ١ٌبً, , اٌجواط - 
6

 .كاه وٕؼبْ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو, كِْك, كِْك ,Caricature ِب لً ٚكي: 1997ػٖبَ, , ؽَٓ - 
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ٓهاعصْ" ؤن ي٣ا٫ عع " ألاإلااوي ْالغؾام (1452-1519)" صاٞيصخي لي ٓيغ في ؾاَما (1471-1528)" صْع  زال٫ مً ال٩اعي٩اجحر، ًٞ جُ
ٓظّ إلاٗالم صعاؾتهما ع  زم ٧اعي٩اجحرر، بمىخى ال ّٓ ٓيت؛ مدضصر ؤشخام ٖلى بخُبي٣ّ طل٪ َ  ؤلايُاليان الغؾامان ٢بل مً الِ

   1.(1598-1680)" بغهيجي"ْ (1557-1602)"  ر٦غاحـ"

ٓلىضر ْاؾخسضم ٚل" الِ ٓا٫ لٟطر الىداؽ ٖلى الكٛل (1592-1635)" ٧الٓ" ْالٟغوسخي (1568-1652)" بْغ  الاظخماٖيت ألاخ

ٓماث صليلحن ٧اها ْبظل٪ الؿيئت؛ ٓٚاعث،" ؤلاهجلحي الاظخماٖيحن الىا٢ضيً ْه٣ٓف لغؾ ٦كاه٪، َ الهضؾً ظيالعر، ٦ْغ  ،"ْع

ٓا الظيً ْعَم ؤنبد ٓا ٣ٞض, الخضيض ال٩اعي٩اجحر لُغي٤ الغثيؿيحن اإلاّمِضيً ٖكغ ْالخاؾ٘ الشامً ال٣غن  في بض ْعا لٗب  ص
ؼا ّٟ ب في ألاإلااوي لل٩اعي٩اجحر مد ْزانت خْغ  2. 1830 ٖام بٗض الٟغوسخي ال٩اعي٩اجحر الخدغيغ،

ٓع  ؤن ْي٣ا٫  ْجدضيض الجهًت ٖهغ في ؛٧ان مؿخ٣ل ٦ًٟ ال٩اعي٩اجحر ِْ
ً
ٓهاعصْ" الٟىان م٘ ا  ٞان الى٣اص ْخؿب. صاٞييصخي لي

ٓهاعصْ" الٟىان زُِا التي الدكغيديت الضعاؾاث ٓاٖض بها ٦ؿغ ْالتي" صاٞييصخي لي ٍٓ عؾم في الدكغيذ ٢ ٓظ ، ال
ً
 هي جدضيضا

  ألا٦ثر البضايت
ً
  هطجا

ً
ٓخا ٓاث ٖضة ْبٗض.ْْي ٓلىضر ءظا زم .(1516 ـ 1460 )"بٓف ظحرْهيم" يضعى ٞلمى٩ي ٞىان ِْغ ؾى  الِ

ٓبّ" ببٓف" اإلاخإزغة بغيكخّ (1569 ـ 1525)" بغيٛيل" ْػ  اإلابالٛت في ْؤؾل ٓالب ْججا  ِْغ ؤإلااهيا ْفي.  آهظا٥ اإلاخبٗت ال٣
ْع " ٓوٛا ٓلبحن"ْ (1491 ـ 1430)" ق ٓع  م٘ ل٨ً ،(1523 ـ 1497)" ٚ ٓلىضر ِْ  ٞٗلي حٛيحر خهل (1650 ـ 1560)" ٧اعاحصخي ؤهيبا٫" الِ

ٓع  ْصاٖم ن الى٣اص ْؤ٦ثر عي٩اجحر،ال٩ا لخُ   ؤلاضخا٥، بهضٝ عؾم ؤهّ يْغ
ً
 ٧لمت ؤن البٌٗ يًٓ الٟىان َظا ألَميت ْهٓغا

  3. "٧اعاحصخي" اؾمّ مً مكخ٣ت ٧اعي٩اجحر

ٝ ال٩اعي٩اجحر ألؾلٓب مكابهت بُغي٣ت عؾم (1755 ـ 1674)" ٚيدسخي" ؤلايُالي ؤما ، اإلاْٗغ
ً
 آالٝ زالزت مً ؤ٦ثر ؤهجؼ ٢ْض خاليا

ٓخت ٓٚاعث" الاهجلحير  يٗض بيىما, ألاؾلٓب بهظا ل ٓمّ جسهيو في ألا٫ْ  (1764 ـ 1697 )"َ  الاؾباوي ظاء زم.الاظخماعي للى٣ض عؾ
ٓيا ٞغاوؿيؿ٩ٓ" ، (1828 ـ 1746)" ٚ

ً
  مجضصا

ً
  الًٟ َظا آٞا١ مً مٓؾٗا

ً
  .آعاثّ في ْخاصا

ٓماؽ" ؤَل ٖكغ الشامً ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ ْفي ٓن  ج الهضؾ ٦ٓبت م٘ (1827 ـ 1756)" ْع  اإلامحييً الاهجلحي الٟىاهحن مً ٧

م ِم، بإ٩ٞاَع م ْزَُٓ ٓٚاعث" جإزحر بٚغ   .ؤٖمالِم في مىازاجّ ْججلي" َ

ٓا الٟىاهحن َاالء ٓعجّ ْجمذ ال٩اعي٩اجحر ًٞ ؤؾـ صٖم  الٟترة جل٪ في بغيُاهيا في إلاٗذ التي ألاؾماء ْمً, مؿخ٣ل ٦ًٟ بل

. (1815 ـ 1757)" لغر غي ظيمـ"ْ (1811 ـ 1750)" باهبحرر  َجرر "

ٓعط"ْ ٓصٞاعص ظ ْاثل مً َْٓ ،(1809 ـ 1760)" ٞ ٓا الظيً ألا ٓعجغيّ ًٞ ؤعؾ   .الب

ٓن  قاع٫ " ٞيٗخبر ٞغوؿا في ؤما ٓعة، الؿازغة الصخاٞت ماؾـ" ٞيليب  زم 1830 ٖام" ال٩اعي٩اجحر" صخيٟت ؤنضع خيض اإلاه
  ْبغػ  . 1832 ٖام" لٓقاعيٛاعر "

ً
ْعيت"ْ (1847 ـ 1803)" ٚغاهٟيل"ْ (1866 ـ 1804)" ٚاٞاعيً" ؤيًا  ٧ان خيجها.(1883 ـ 1832)" ص

  جدمل التي الصخهيت بغؾم مخسهها ال٩اعي٩اجحر
ً
  عؤؾا

ً
ٓلٓظيا بلى بغلحن في الًٟ لجإ ْخيجها نٛحر، ظؿض ٖلى ضخما  اإلايش

ما٫ ال٨الؾي٩ي ْالكٗغ  4 .شخهياتهم ٖلى الخٗضيالث بٌٗ بظغاء ؤظل مً ال٣ضيمت الٟىيت ْألٖا

                                                           
1

كاه ػْزوٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌْو, , فٓ اٌىبه٠ىبر١و ِٓ علهاْ اٌىٙٛف ئٌٝ أػّلح اٌٖؾبفخ.  42: 1999ِّلٚػ, , ؽّبكح - 

 كِْك
2

 غيح, اٌىبه٠ىبر١واٌٖؾبفخ ٚ.  43: 1999ػبٛف, , ٍالِخ - 
3

 كاه وٕؼبْ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو, كِْك, كِْك ,Caricature ِب لً ٚكي. 12: 1999ػٖبَ, , ؽَٓ - 
4

 كاه هاكٚغب: ٍِٛىٛ, اٌمبهب, هٍبَ اٌىبه٠ىبر١و, اٌىبه٠ىبر١و. 118: 1989, اٍّبػ١ٍٛف - 
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ٗذ ْٞيما بغلحن، في الؿازغة الؿياؾيت الصخاٞت الصة ٖام 1848 الٗام جبرْي٘ ٓاء" لٓقاعيٛاعر " ٞع  ٧اهذ الطخ٪، ل

ٓعة ٞكل بٗض الصخاٞت ٖلى مكضصة ع٢ابت ٞغى جدا٫ْ  ٧اهذ التي الؿلُت ْجدضث ظضيت، ؤ٦ثر" ؤحل ٦الصع" صخيٟت   1. الش
ٓا الظيً ألاإلاان الٟىاهحن ْمً ٓلتي ْيلِلم" ؤبضٖ ٓن  1862 لٗام 48 ٖضص في عؾم الظر ،"ق  ٧اعي٩اجحر في ْبؿماع٥ الشالض هابلي

ٓاهّ   "ْالخلميظ ألاؾخاط" ٖى

ٓيدـ"ْ" قبيٛل بيلً" في عؾم الظر (1929 ـ 1858)" حؿيلي" ألاإلاان الٟىاهحن مً هظ٦غ ٦ما ٓل  في بٕغ الظر (1945 ـ 1867)" ٧
  .ؾِل ؤؾلٓبب ْجغظمتها ؤإلااهيا في الخاعيسيت ألاخضار بٌٗ اؾخ٣غاء

ؾيا ؤما ٓٞؿ٩ي: " مجهم الٞخحن ٞىاهحن ٖضة ٢ّضمذ ٣ٞض ْع  (1890 ـ 1819)" ؾخميل٩ٝٓ" ْ" ٞيىدؿياهٝٓ"ْ ( 1832 ـ 1777 )"ؤعل
ْجٝٓ"ْ ؾيا في ٞٗليت بهمت جغ٥ الظر ألابغػ  ؤما (1852 ـ 1815 )"ٞيض   .(1877 ـ 1807)" ؾخيباهٝٓ" ِٞٓ ْع

ْعَا ؤمحر٧ا ْليخ٪"ْ" صْٝ" ِٞٓغ ال٩اعي٩اجحريت، الخغ٦ت ًٖ بٗيضة ج٨ً لم بض  ـ 1799)" ٦لي"ْ ، (1820ـ1776)" حكاعلؼ"ْ" ص

ٓع  م٘ الشلج ٨٦غة اػصاصث ٦شحرة ْؤؾماء (1902 ـ 1840)" هاؾذ"ْ (1894 ـ 1838)" ٦يبلغ"ْ (1857  ْٖضص الُباٖت ْؾاثل جُ

  . الصخ٠

:  الثاوي اللؿم 

ٌ  اللؼء ياجير فً جُىع :  ألاو  غغبياٌ الىًَ في الياٍع

ٝ ٓع  بضء مىظ جمحيث مهغ ؤن اإلاْٗغ ْلى الٗه ٓن  ٦ْظل٪ الى٨خت، ؤخب قٗبها بإن للخاعيش؛ ألا ، الدك٨يليت الٟى
ً
 بضءا بظماال

ٓيغ ْالىدذ الٗماعة مً ت ْالخه   ْالؼزٞغ
ً
ال ٫ٓ  ٞمٗٓم ال٩اعي٩اجحر، بلى ْن  ٧اهذ. مهغ في خضزذ ال٩اعي٩اجحر ٢هت ٞه

ا التي ال٩ٟاَيت ةالى٣ضر"  هٓاعة ؤبٓ" مجلت م٘ البضايت   ؤنضَع

ٕٓ ي٣ٗٓب" ٓم ٞحها ْاؾخٗان ،" نى  مجلت نضعث ؤن بلى الًٟ بهظا الاَخمام ػاص بيُاليحن،زم لٟىاهحن ٧اعي٩اجحريت بغؾ

 " ٫ٓ   اخخٓث التي" ال٨ك٩
ً
ٓما ٓان" اإلاخمهغ ألاؾباوي ال٩اعي٩اجحر لٟىان بضيٗت عؾ  ْاؾخ٣غ مهغ ػاع 1925ؾىت ،ْفي" ؾاهخحي ظ

زان" عمجيؤأل الٟىان ٞحها ٣ي ٖلي" التر٧ي الٟىان ِْغ الٟترة هٟـ ْفي ،"ناْع  اإلاضعؾت وكإث الشالزت َاالء يض ْٖلى" ٞع

زان" بغػ  ٢غن، هه٠ إلاضة الٗكغيً، ال٣غن  بضايت ْفي .ال٩اعي٩اجحر في اإلاهغيت ْبي" ناْع ْع ؾيا مً َاظغ الظر ألانل ألا  ْع

ػ" مجلتي في ٖمل خيض مهغ، في ْاؾخ٣غ ال٣يهغيت ٓم ؤزباع"ْ"ؾاٖت آزغ"ْ" يٓؾ٠ا٫ ْع  3 .1976 ٖام جٓفي ؤن بلى" الي

ٓعيا في ِغ ، 1909 ٖام (بال٪ ِْغ٥) باؾم َؼليت صخيٟت ؤ٫ْ  نضعث ؾ ٓٞي٤: "ؤمشا٫ ال٩اعي٩اجحر عؾامي مً ٖضص ْْ  َاع١، ج
َٓاب ْٖبض ٓص، ؤبٓ ال ٓلي، اللُي٠ ْٖبض الؿٗ ٍ، ْٖلي الًاق  ْٖبض زل٠ ْؤمحن البدغة ْممخاػ ٦دالت، ْؾمحر ؤعهاْئ

  4".الكمإ الِاصر

ٓالى زم ْمً ٓع  ج ً مؿاخّ ٖلى ال٩اعي٩اجحر ٞىاوي ِْ ٓا الٗغبي الَٓ  ٖغبيت ْاظخماٖيت ز٣اٞيت بييت ٖلى ٢اثما ٖغبيا ٞىا ْؤؾؿ

ٓا ْا مجالِم، في ْؤبضٖ ٓاثؼ ْخهض ْليت الج  ؾاخخّ لبىان ٧ْاهذ الغثيؿيت، الٗغبيت ال٩اعي٩اجحر ؾاخت هي مهغ ٧اهذ. الض

                                                           
    ٠2015ٕب٠و   www.alwatanvoice.com  29ػبثل , ى١٘و  - 1
2

 Error! Hyperlink reference not valid. َّبفوح: اٌىبه٠ىبر١و ّٓ اٌّوٍَٛ اٌ  23/10/2011 ف
3

 .كاه هاكٚغب: ٍِٛىٛ, اٌمبهب, هٍبَ اٌىبه٠ىبر١و, اٌىبه٠ىبر١و. 118: 1989, اٍّبػ١ٍٛف - 
 https://pulpit.alwatanvoice.com  30 /8 /2007، ِٓ إٌٚبيٍالِخ,ػبٛف, اٌىبه٠ىبر١و ا١ٌَبٍٟ أهثؼْٛ ػبِب  - 4
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ٓع  الهدكاع هًٓغا الٗغبي؛ اإلاكغ١  في ألاَم  ٞتراث مضٔ ٖلى بّ جمخ٘ الظر الخغيت َْامل الٗغبي، البلض َظا في الصخاٞت ْجُ

  1.جاعيسيت

ٓعط ظاَحن نالح مً ٧ل يض ٖلى الٗغبي ال٩اعي٩اجحر ًٞ الصة ٞتٍر هي اإلااضخي ال٣غن  مً الخمؿيىاث ٞتٍر ْحٗخبر  ْظ

ٓعر ٓع . ٖشمان ْبهجذ البهج ، اعي٩اجحرال٪ ًٞ ْجُ
ً
ٓاّٖ، ْحّٗضصث الخ٣ا  ْالغياضخي، ْالاظخماعي، الؿياسخي، ال٩اعي٩اجحر ٞمىّ ؤه

ٓن  الًٟ، َظا ٢مت ٖلى ْجغّب٘ ٓعيت مهغ في ٦باع، ٞىاه ا ْفي ْٞلؿُحن، ْلبىان ْؾ  الٗضيض ٞؿاَم الٗغبيت، البلضان مً ٚحَر
اْر  ْمدمض ٦دالت ْؾمحر رماعصيً اللُي٠ ٖبض مجهم الًٟ َظا صٖاثم بعؾاء في الٗغب الٟىاهحن مً  ٧ْلِم ألاق٣غ ْزليل الْؼ

ٓة ؤٖمالِم ٧اهذ  .اظخماٖيّ لخاالث اهخ٣اص ؤْ ، آهظا٥ الاؾخٗماع َٛيان يض نغيدت صٖ

ياجير فً جُىع :  الثاوي اللؼء  فلؿُين في الياٍع

خماص الٟلؿُيييت الصخاٞت في ال٩اعي٩اجحر بضؤ ٓمي لخٟاٖلْا الٟٗل آليت مً اؾخيباَّ يم٨ً ما ٖلى بااٖل  اإلاِىت، َظٍ في الي

ٓعث ٢ض ج٨ً لم خيض عة خخم ما ،(ْال٩اعي٩اجحر الصخاٞت) الهٗيضيً، ٖلى ْالخبراث اإلاٗاٝع جبل ٔ  ؤن بالًْغ  الصخاٞت جغ

ٝ ٞغيذ ٦ما ج٣ليضَا، يهلر هماطط اإلاديُت، الٗغبيت البلضان صخاٞت ،(زانت اإلادليت) الٟلؿُيييت  هٟؿِا الاخخال٫ ْْغ
عة غاث٤ ؤؾاليب بٌٗ الٟلؿُيييت الصخاٞت لِمحؿذ ؤن ْيْغ ٓعيت) ، الٗغبيت البلضان صخاٞت في الٗمل َْ  ،التي(ْلبىان ؾ

 2 .مجها الخ٣غب ؤْ بلحها الخٗٝغ ؤم٨ً

 فلؿُين في الفياهُت الصحافت:  الثالث اللؼء

ٓن  يماعؾّ ٧ان الظر الؿلُٓر  ْالاؾدبضاص ال٣م٘ ؤق٩ا٫ ؤن يبضْ ٞٓ ٓمت ْٖما٫ اإلاخه  الصخاٞت  يض ٦يتالتر الخ٩
ٓعة ج٣ضيم مً جم٨جهم ٧ْاعي٩اجحريت حٗبحريت ؤق٩ا٫ ًٖ البدض بلى صِٞٗم ْالصخٟيحن؛ ٓع  لخٗغي٠ ؤٖم٤ ن ٓم بما الجمِ  بّ ي٣

اب، مً اإلاٛخهب  . ْال٩ٟاَيت الِؼليت,الاهخ٣اصيت بالصخاٞت ٖٝغ ما ٩ٞان بَع

ٕٓ َظا مً صخاٞت بوكاء بلى الؿبا١ ٧ان بيضؽ زليل الؿيض  مجلت بخإؾيؿّ ْطل٪ لؿُحن،ٝ في الى

ا ْيى٣ل" الٗهغيت الىٟاجـ" بلى اؾمِا يٗض٫ ؤن ٢بل ٩ٞاَيت ؤصبيت مجلت بإجها ّْٖغِٞا ،1908 ٖام خيٟا في" الىٟاجـ"  بلى م٣َغ
 3. 1909ٖام في ال٣ضؽ

ٓم  باٖخماصٍ" بيضؽ" خ٣٣ّ الظر الؿغي٘ الىجاح  ال٨شحر شج٘ الؿازغ؛ ألاؾلٓب ْ ال٩اعي٩اجحريت الغؾ

ٍْ ْخظْ بّ ؤلا٢خضاء ٖلى لصخاٞيحنا مً ٓم ال٩ٟاَت ؤؾلٓب باٖخماص خظ  اهخ٣اص في الِؼ٫  باؾخسضام ٖلحها ْالخٗلي٤ ْالغؾ

ٓمت اث ْؾياؾاتها التر٦يت الخ٩ ْع  ٖبر ألامغ َظا جلمـ ْيم٨ً .ٖمالِا ْجهٞغ  مشل الٟلؿُيييت الصخ٠ مً الٗضيض نض

 ،"الخالط مترر " لهاخبها" ال٨غصر ظغاب" ْظغيضة ،"البلبل" ظغيضة ٦ْظل٪ ،"بىضلي الياؽ" ؤؾؿِا التي" ؤلاههاٝ" ظغيضة
ٓٞي٤" ؤؾؿِا التي 1910"الخغيت"ْ ،"ٖغابي خىا بىضلي" للؿيض 1909"ْألازباع" ٓعر ج  الخماعة" ظغيضة ٦ْظل٪ ،"الؿمِ

                                                           
1 - http://www.wata.cc/-  ٚارب  –اٌغّؼ١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍّزوع١ّٓ ٚاٌٍغ١٠ٛٓ اٌؼوة
 .Error! Hyperlink reference not validكهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ,  اَ ؽٕفٟػجل اٌؼي٠ي , ا١ٌَل ِؾّل , اٌىبه٠ىبر١و ٚػٔ - 2
ِوعغ ٍبثك   -3
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  حٗمغ لم ؤجها ٚحر ؛"ظاها هجيب" ْ" ػ٢ٓث زليل" الؿيضان ؤؾؿاَا التي 1911"ال٣اَغة
ً
ٓيال  اللظان ناخبحها الٝازذ بؿبب َ

  1.(1912ٖام" ٖها إلاً الٗها" ظغيضة ظاها هجيب الؿيض ؛ٞإؾـ اهٟهال

 جماعر، َْبي" ناخبها ٧ْان التر٧ي الِٗض في نضعث التي ال٩اعي٩اجحريت الِؼليت الصخ٠ آزغ 1912" قاصْٝ ؤبٓ" ظغيضة ٧ْاهذ

 " ْمدغعَا
ً
 ."ٖغيًت نليبا

ٓاهحن م٨بلت الصخاٞت ٧اهذ (1967 -1948) ْألاعصهيت اإلاهغيت ؤلاصاعجحن ِٖض في ؤما  ٖلى بالؿلب ؤزغ مما ٞلؿُحن؛ ًٖ ٚغيبت ب٣
ٓع   2.زام بك٩ل ْال٩اعي٩اجحر ٖام بك٩ل الصخاٞت جُ

 1968 جهايت ختى ٩ٞاَيت ؤْ ٧اعي٩اجحريت مجالث ؤْ صخ٠ صْن  اإلادخلت ألاعاضخي ب٣يذ ْال٣ُإ؛ للًٟت بؾغاثيل اخخال٫ بٗض
ٓص" ال٣ضؽ" ظغيضة ٞيّ نضعث الظر الٗام َْٓ " الكٗب"،ْ ههغ ههغر  ليٓؾ٠ 1970" الٟجغ"ْظغيضة الؼل٠، ؤبٓ إلادم

ٓص ٓسي، لبكحر" الُليٗت"ْ يٗيل، إلادم ٓص 1980" اإلايشا١"ْ البٚر  .الخُيب إلادم

 ةمدا٫ْ  في" هّو " ٦ـ الِؼلي ألاؾلٓب باؾخسضام جمحي بًِٗا ؤن بال ال٩اعي٩اجحر، لًٟ ال٩اٞيت ألاَميت الصخ٠ َظٍ حِٗ لم
٢ٓذ في اإلاغ٦ؼيت، ال٣ًايا إلزاعة  ظيضة مؿاخت (الُليٗت)ْ (الكٗب)ْ (الٟجغ)ْ (ال٣ضؽ)ْ (اإلايشا١) مً ٧ل ؤٞغصث هٟؿّ ال

ٓم  3.الٗلي هاجي الٟىان لغؾم زانت مؿاخت جٟغص ٧اهذ التي (اإلايشا١) بالظ٦غ ؤزو َْىا ال٩اعي٩اجحريت، للغؾ

٢ٓذ في  مجلت ٞهضعث لل٩اعي٩اجحر، ٧اٞيت مؿاخت ْؤٞغصث اإلادخلت، نٞلؿُي زاعط الصخ٠ مً الٗضيض نضعث طاجّ ال

ٓعة ٞلؿُحن)  (الخ٣ي٣ت)ْ(الٗغبي الشإع)ْ (الُالج٘)ْ (الجبهت)ْ (الكغاعة)ْ (الِضٝ) ؤما ،1970(الجماَحر)ْ 1972 (الش

ٓعر اإلا٣اجل)ْ (الىًا٫)ْ  .1969ٖام نضعث ٣ٞض(الش

ـ
َد
ٓا٢٘ ال٩اعي٩اجحر مبضعي ٨ٖ ت ؤبٓ زليل"ْ ،"بساعر  بهاء"ْ ،"الٗلي هاجي" الظ٦غب ْؤزو مجغياجّ، ب٩ل ال  ظال٫"ْ ،"ٖٞغ

اعي ٓع  بؾماٖيل"ْ ،"جخا ؤميت"ْ ،"مدمض ماَغ"ْ ،"بٛضاصر"ْ ،"الٞغ ٓن  َاالء ،"ٖاق ٓا الغؾام  مً لل٣اعت  اؾتراخت مشل
ٓا ٞل٣ض الجاٞت، اإلااصة ٢غاءة ٖىاء َٓا الخٟيٟت الى٨خت ابخضٖ ٓا ْ مغخت؛ بُغي٣ت بالجض ْمؼظ ٓاب ي٘ظم َغ٢  الؿياؾيت ألاب

  4.ْالاظخماٖيت ْالش٣اٞيت

ٓسي، لخاٞٔ 1994 (الجضيضة الخياة) مجها لل٩اعي٩اجحر، زابخت مؿاخت زههذ الصخ٠ بٌٗ  َىيت، أل٦غم 1996(ألايام)ْ البٚر

ٓص (ال٣ضؽ)ْ ْة، لؿّغر  1996 (الهباح)ْ الؼل٠، ؤبٓ إلادم ا..(الاؾخ٣ال٫)ْ (الغؾالت)ْ (الخ٣ي٣ت)ْ ال٣ض  . ْٚحَر

:  الثالث اللؿم

ٌ  اللؼء ياجير صوع  : ألاو   الفلؿُُيُت اللًُت ههغة في الؿُاس ي الياٍع

ٓجي الهغإ َٓ ْقغاؾت خـضة الٗالمي الهغإ ؤق٨ـا٫ ؤ٦ثر بن ٓل ْاث ؤَم ْبخضٔ ، ؤلايضي  هي الهـغإ َظا في اإلاخهلت ألاص

الم ْؾاثل ٓجها الجماَحرر  ؤلٖا  . للجماٖت ْمىٓم ، مدغى ٧

                                                           
 .162اٌؼلك , اٌؼوثٟ, ثٙغذ ػضّبْ ٚأهثؼْٛ ػبِبً ِٓ اٌوٍَٛ: 1995ئ١ٌبً, , اٌجواط -1
 .164اٌؼلك , اٌمب٘وح, ٙؾىبد ػ١ّمخ فٛق ثبة اٌَقو٠خ: 1996ِؾّل, , ئثوا١ُ٘ - 2
 https://pulpit.alwatanvoice.com  30 /8 /2007، اٌىبه٠ىبر١و ا١ٌَبٍٟ أهثؼْٛ ػبِب ِٓ إٌٚبيٍالِخ,ػبٛف,  - 3
كِْك . 1986ا١ٌَبؽخ اٌَٛه٠خ,  - 4
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ٓن  ؤَم مً لؿياسخيا ال٩اعي٩اجحر ت ، اإلاباقغ الخدغيٌ ٖلى ل٣ضعجّ هٓغا ، اإلاِمت بهظٍ الجهٓى حؿخُي٘ التي الٟى  ْؾٖغ

ٓلّ ٓن  اإلاغا٣ٞت الخ٣ٗيضاث ًٖ بٗيضا ال٣غاء بلى ْن ٔ  للٟى خماصٍ ، ألازغ   .اإلاباقغة الؿغيٗت ال٣غاءة ٖلى اٖل

، ٞلؿُحن في ال٩اعي٩اجحر ٧ان ؤن بٗض
ً
ٓم َظا ليٛحر الٗلي اجين الٗغبي الٟىان ظاء َامكيا  ْؾيلت ٞإنبذ ٦لي بك٩ل اإلاِٟ

ال الخٛحر ؤظل مً للخ٨ٟحر ٓهاث مً ؤؾاؾيا ظؼءا ْمك٨ال ، ملخت ؾياؾيت ب٣ًايا يغجبِ ؾياسخي ًٞ بلى بياٍ مد  م٩

 1. الصخاٞت

ٓاظض ما ٚالبا ٓخاث في يخ ٓوي الجىضر الٟلؿُيييحن ال٩اعي٩اجحر ٞىاوي ل ٓن  بّ يغمؼ الظر ، الهِي ْع  بلى الٟىاه  ؤلاؾغاثيلي الض
ٓاء م ٟٞي ٩٦ل، الهغإ في ؤْ الٟلؿُيجي الكٗب يض ظغاثم اعج٩اب في ٧ان ؾ ٓيَغ ٓوي للجىضر جه  يؿخٗمل الهِي

ٓن  يٗت الخٍُٓ الٟىاه ٓيل خاص ِٞٓ ألاه٠، باألزو ْ ْظِّ جٟانيل بٌٗ مبرػيً الخاصة الاه٨ؿاعاث طاث الٞغ  ٖلى يض٫ َ
ٓيت الكم خاؾت  ٞيّ جلمـ ْبهما ، الِضْء لهٟاث ْظِّ ٣ٞضان بلى بياٞت ٞغيؿخّ، ًٖ البدض صاثم الجىضر ِٞظا ، ال٣

ْما ، بٟغيؿخّ يلخ٣ِا التي باإلاهاثب الدكٟي ًٖ الىاجج ْاإلا٨غ الخبض نٟت  2 .بالؿالح مضمجا ْص
ٓن  ال٩اعي٩اجحر ٞىاهٓ ٓن  الٟلؿُييي ٓاظض ٖلى للضاللت الؿضاؾيت الىجمت يؿخسضم ِٖٓا ْؤ ، ما م٩ان في بؾغاثيل ج  يل

ٓصة ج٨ً لم بن ٞهي ، مغجي ٚحر ؤْ مغجي بك٩ل ، ْالخسغيب ٧الخضمحر ال٣ظعة باإلاِماث ٓظ  ، الٓل في صاثما ؛ٞهي مباقغ بك٩ل م

ٍٓ حؿخسضم ٦ْظل٪ ماء ْظ ن: مشل بؾغاثيل ٖلى للضاللت الٖؼ ٓلضاماثحر، قاْع إلاغث هخييآَ ، بحرؽ بيًٛ، ،ٚ   3الخ.. ْؤ

 والحم الحُاة وةق الػلي هاجي:  الثاوي اللؼء

ان ٦ؿب الظر الٟىان َٓ الٗلي هاجي  ْي٣ضم ْيمطخي يبضٕ اإلايضان في ػا٫ ما الظر ْالكٗب ، الكٗب ٖلى عاًَ ألهّ ، الَغ
م ْيخ٣ضم ٓن  اإلآث ٚع ٕٓ ْالسج ٓة ٖلى ؾاَم ٞىان الٗلي ، ْالايُِاص ْالج  الخ٤ هي لّ باليؿبت ْٞلؿُحن ، ْالخ٤ الخياة ٢
ْح ْالخياة ْػ  ٞىان الٟاظ٘، الهٗب الهاثب ازخاع لظا ، الِاْؾا ألامت ْع ْص ججا ٓمت الخض َٓ  جغؾم التي بالخٍُٓ اإلا

ْص ْص ، الخغة الخض ً خغيت ، يٟاٝ بال الخغيت خض  .الَٓ

 ْظغاثم ، الؿياؾيت ألاخضار مخابٗت ٖلى الٟاث٣ت ْال٣ضعة ؤلاهخاط ٚؼاعة الٗلي هاجي الٟىان يمحي ما ؤَم 

ٓوي، الاخخال٫ ٓماث بلى ْجغظمتها اإلاٟاع٢اث ٍْالخ٣ا الهِي  مغ٦ؼا ، الخ٣ٗيض ًٖ بٗيضا ْْاضر بؿيِ بإؾلٓب ٧اعي٩اجحريت عؾ
 4 .الك٩ل مً ؤ٦ثر ال٨ٟغة ٖلى

ن ًٖ الٟىان ّٖبر ٣ٞض ْالٗالمي، للٗغبي بل ٞدؿب؛ الٟلؿُيجي لل٩اعي٩اجحر ليـ ال٨شحر، ال٨شحر 1"الٗلي هاجي" ٢ضم  مسْؼ
ٓعْر ْجمؿ٪ الظا٦غة ٓط ؤظضاصٍ ًٖ ْعثها خ٣ي٣ت ليطخيء الش٣افي باإلا ٓم الخاعيسيت، عئيخّ بها ْج  ججم٘ ال٩اعي٩اجحريت هاجي ٞغؾ

  ٢يمت يجؿض (الخخم) الكاَض" خىٓلت"ْ مخ٩املت، عئيت بيجها

ٓعيت ؤزال٢يت ٓميت، الخياة في ز ٓميضر، اإلاكِض في اإلادايض ٚحر م٩اهت اخخال٫ بلى اإلاؿخمغ ؾٗيّ زال٫ مً الي  زم ْمً التراظي٩

 5.اإلاخل٣ي ٖلى ميمّح٘

                                                           
  .اٌغيء األٚي, 1918-1876ربه٠ـ اٌٖؾبفخ اٌفٍَط١ٕ١خ . 78: 1987ِؾّل, , ١ٍٍّبْ - 1
  .اٌغيء األٚي, 1918-1876ربه٠ـ اٌٖؾبفخ اٌفٍَط١ٕ١خ .  107: 1987ِؾّل, , ١ٍٍّبْ - 2
 .102, اٌؼلك1993, اٌّٚؾه اٌّجىٟ - 3
   https://sites.google.com     , ٍٙٝ ػ١بك - 4

5
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ٓمّ  بُغي٣ت ال٨ٟغة بيها٫ ٖلى ٢اصع ص٢ي٣ت، خؿاباث ٖلى ٢اثم ٣ٖالوي؛ مى٣ُي لبىاء جسً٘ صاثما ٞغؾ

 ي٣غؤ ؤن يكاء، ٦ما يمىّ يجتهض ؤن" للمخل٣ي"  يتر٥ البؿاَت، ٖلى ال٣اثم ال٣الب َْظا اؾخيخاظيّ،

٠٢ٓ يؿخسلو ْؤن يكاء، ما ْيِٟم  .يكاء ٦ما (اللٛؼ) ال٣ٗضة يدل ْؤن اإلا

ٓماجّ، في ال٣اسخي ال٣ًاء الٗلي هاجي اؾخسضم ٓهحن َْما عؾ ٓص الل ٓن  ْألابيٌ، ألاؾ ٓص ٞالل ٓماجّ مٗٓم في ألاؾ  اخخل عؾ

ٓن  ؤما ،(اإلاهيبت) الؼمً م٣ياؽ بمشابت ِٞٓ اإلاإؾاْر  ال٣ًاء ًٖ اإلاٗبرة ال٣اجمت الخلٟيت  الخٗبحرر  اإلاضٔ ِٞٓ ألابيٌ الل
ٓيت ؛ٙ باإلا٩ان الالخها١ لٟٗ

ً
ٓن  اإلاؿاخت زلثي حٗبئت بلى يغجاح هاجي ٩ٞان البا ٓص بالل  في ألاؾاؾيت ال٨ٟغة جغ٦حي ْبلى ألاؾ

ٓػي٘ الٓؾِ؛ غاٝ، ٖلى الخغ٦ت ٖىانغ ْج   هاجي ؤهخج ٣ٞض الغؾم هاخيت ْمً ألَا
ً
  زُا

ً
  ؤ٦ثر ججؿيضيا

ً
 الٟجي؛ مىداٍ في حٗبحرا

ٓا٤ٞ الاوسجام إليجاص ٓهخّ ْع٢خّ اوؿيابّ في الخِ بحن ؤر ْالك٩ل؛ الجؼء بحن الٗال٢ت في ْالخ ٓجغة خغ٦تها في ْالٓال٫ ْلي  اإلاخ

ٓخت ؤل٠ ألاعبٗحن ي٣اعب ما ،٣ٞضم   1. 1987 ٖام لىضن في اٚخيالّ يخم ؤن ٢بل ل

ت عمؼ خىظلت  الفلؿُُيُت الهٍى

ٓماجّ الٗلي هاجي اقتهغ  َظٍ ؤقِغ ٧ان خىٓلت الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ْا٢٘ ًٖ لخٗبر ابخضِٖا التي ْشخهياجّ بغؾ

ٓيديت الؿياؾت ظغيضة في 1969 ٖام خىٓلت ْلض الصخهياث، ٍّٝر  الشياب مغ٢٘ الٗاقغة، في َٟل َْٓ ال٩ ا، ْخا ًً  الٗام بٗض ؤي

ٓع، ٍِْغ مضيًغا خىٓلت ؤنبذ 1973 ، زل٠ يضيّ ْي٣ٗض للجمِ ٢ٓي٘ بمشابت باث ؤن بلى ٍِْغ   ؤنبذ ،٦ما الٗلي هاجي ج
ً
 عمؼا

ٓيت  .الٟلؿُيييت للِ

 ٫ٓ ٓام ٖكغة ٖمٍغ خىٓلت :"الٗلي رهاط ي٣  اليضيً ٣ْٖض الِٓغ بصاعة ، ٞلؿُحن جغ٥ ٖلى ٞحها ؤظبر التي الؿىت جل٪ يمشل ؤٖ
ًّ يغمؼان ٫ٓ  لٞغ ٓعٍ اإلاغ٢ٗت اإلاالبـ ؤلبؿخّ:" ْيًي٠ الخاعظيت، الخل ِ  2".لل٣ٟغ الهخماثّ يغمؼان ال٣ضمحن خافي ْْ

ٓص خحن: " الٗلي هاجي ْيًي٠ ٓن ؽ ٞلؿُحن بلى خىٓلت يٗ ٓاهحن ال٨بر، في يبضؤ زم ؛ الٗاقغة في يؼا٫ ال ي٩  ال الُبيٗت ٣ٞ

٫ٓ  يضيّ ج٨خي٠ ؾبب ًٖ ْؤما ، ٖليّ جىُب٤ ٓبغ خغب بٗض ٦خٟخّ: "الٗلي هاجي ي٣  ٖمليت حكِض ٧اهذ اإلاى٣ُت ألن 1973 ؤ٦خ
ٓي٘ ًّ ٖلى صاللت َْىا قاملت، ْجُبي٘ جُ ٫ٓ  في اإلاكاع٦ت ٞع ٓيت خل ٫ٓ . مُب٘ ْليـ زاثغ ِٞٓ ،اإلاى٣ُت في ألامغي٨يت الدؿ  ْخ

ٖٓض ٓعٍ الٗغبي ؤلاوؿان يؿترص ْٖىضما مِضصة، ٚحر الٗغبيت ال٨غامت جهبذ ٖىضما: "الٗلي ؤظاب خىٓلت ْظّ عئيت م  قٗ
 3".ْبوؿاهيخّ بدغيخّ

 ؤلاؾغاةُلي  خخالٌ حغاةم وفطح الػلي هاجي

ٓان لم ٓاًَ ْبحن نألاصيا بحن يٟغ١  لم ؤهّ م٘ الاخخال٫، ظغاثم ٞطر في هاجي يخ ٔ  الضياهاث مً ْآزيّ الٟلؿُيجي اإلا  ، ألازغ
َْا صاثما ٩ٞان ٓخضة بلى مكض ٓمّ في ال٨ٟاخيت اإلاؿيديت ِٞٓغث ، ال   ٞىان يض جسُّ ؤن يم٨ً ما بإظمل عؾ

ً
 طل٪ مؿخلِما

لى الجليل في الصجغة ٢غيت ابً ِٞٓ الظاحي، ْٖيّ مً الجما٫  ظاهب بلى حياإلاسخي ٞحها يٗيل ٧ان التي ٞلؿُحن بكما٫ ألٖا
  يُٗي ما َْٓ ، اإلاؿلم

ً
ٓخت جٟؿحرا ْمت، ْال٨ىيؿت الشاثغ اإلاؿيذ ٞلؿُيييت ٞحها اجطخذ التي  لل  اإلاؿيذ ٞجؿض اإلا٣ا

                                                           
1 - http://www.baht1.com/   رؼو٠ف فٓ اٌىبه٠ىبر١و
   15/12/1997-ه٠خ ٕؾ١فخ اٌٛٛٓ اٌمٜ - 2
  .إٌَخ اٌؼبّوح, 3238اٌؼلك: 2004, اٌؾ١بح اٌغل٠لح - 3
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ٓٞيت ملشم َْٓ الٟلؿُيجي َٓا" الٟلؿُيييت اإلاغؤة" ال٨ىيؿت ٞيما ٞلؿُيييت، ب٩  باؾم ْظىخاَا ْجؼصان الجاللت لٟٔ يٗل

ً بإر الغضخي ْٖضم ٞلؿُحن ب٩ل جمؿ٨ِا جا٦ض ْهي"الؿالم ٖليّ" مغيم ابً ْاإلاؿيذ" نلٗم" مدمض الىبي  1.بضيل َْ

 ؤلاؾغاثيلي الجىضر الهليب مؿماع مً اإلاخدغعة ب٣ضمّ يغ٧ل َْٓ اإلاهلٓب الٟلؿُيجي اإلاؿيذ الٗلي هاجي ظؿض ٦ظل٪

 
ً
ْع  مظ٦غا ٓص بض ْاهيتهم ،جٓييذ الخٗبحر بظل٪ ؤعاص. بّ ْالٓقايت اإلاؿيذ نلب في الحه ٔ  الضياهاث ؤصخاب ظاٍث ٖض  ْٖضم ألازغ

.  ْٖض ؤْ ِٖض بإر التيامِم

ٓماث ْفي ٔ  عؾ   بٟلؿُيىيخّ اإلاٗتي اإلاًخي اإلاؿيذ ظؿض ؤزغ
ً
ًّ مً اهُال٢ا ٓص ٞع ٓظ ٓوي  لل ٓهّ الٗغبيت ألاعى ١ٓٞ  الهِي ٧ 

 
ً
 َٟلّ خىٓلت مً ل٪٦ظ ظٗل . ْاإلاؿيديحن للمؿلمحن الضيييت للمٗخ٣ضاث ْبَاهت ْاإلاؿيديت ؤلاؾالميت للم٣ضؾاث جضهيؿا
  الك٣ي

ً
، اإلادخل لحرظم نليبّ ًٖ اإلاؿيذ مدغعا ٓع  ٞيما بذجٍغ  عناناث اإلادخلت ألاعى في اإلاؿيديت ال٨ىاجـ ؤظغاؽ ن

ٓعيت ْهي ز ٓعة ٦باعة ظؿضَا ٞيما ، الكاث٨ت ألاؾال٥ زل٠ ؤؾحرة ج٣ب٘ ،  2.اإلاؿلخت للش

ْعٍ الٗلي هاجي هخاظاث في ال٣ٗاثضر الجاهب ؤزظ ٓعي ١زل مِمت في ص ٓإػ ألن الؿياؾيت ْالخىميت ال  اٖخ٣اصٍ في الضيجي ال
 مساَغ مً بهم يدي٤ ما ججاٍ ْٖحهم لخغ٦ت ألاؾاؽ اإلادغى َْٓ ْؤخاؾيؿِم، الىاؽ إلاكاٖغ الخ٣ي٣يت اإلاالمؿت يك٩ل

  يٟؿغ ما َْٓ ْماامغاث،
ً
ْما ٓاعصة ْالالٞخاث ؤلاقاعاث ص ٓماجّ بٌٗ في ال  الٟلؿُيييت إلاضنْا اإلا٣ضؽ بيذ باججاٍ اإلاكحرة عؾ

  3.اإلاسخلٟت

ٓخت ْفي ٔ  ل ت الصخغة ٢بت ظؿض ؤزغ ٓوي ظىضر اهتٕي مجٝٓ ٦صخً اإلاكٞغ لى ظؼؤَا نِي   بضازلِا ٠٢ْْ ألٖا
ً
 الٗلم عاٞٗا

ٕ هاجي زٝٓ بن ،. ؤلاؾغاثيلي ٓخاجّ مً ٖضص في ْالٓاَغ اإلاكْغ  ألاما٦ً ٖلى ل

ْاهيت ليتال٤ٗ لُبيٗت ِْٞمّ ْٖيّ ٖلى يضلل بهما ْخغيتها، اإلا٣ضؾت ٓاًَ ال٢خإل الِاصٞت الٗض   اإلا

ْظإ مً هاجي ا٢ترب ٔ  ؤ ٓن  في ْالٗغب الٟلؿُيييحن ْاإلاٗخ٣لحن ألاؾغ ٔ  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ سج  ٖلى ْخثهم ظغاخِم ْصاْ
ٓن، ٚياَب مً آلاحي الخغيت بٟجغ ْألامل الهبر  ْيهضٕ ؾالؾلِم، يدُم ؤمل بهيو ْؤُٖاَم َممِم ٞصخظ السج

ٓا ػهاػيجهم ظضع  4. بالخغيت ليىٗم

ٓماجّ بخضٔ في الٗلي هاجي يكحر ٓم خيض ، الٗىهغر  الجضاع بىاء بلى عؾ  يِٓغ ٞيما البىاء بٗمليت ؤلاؾغاثيلي الجىضر ي٣
٘ َْٓ الجضاع ْؾِ قاقت ٖلى اإلاخ٨غف الٗغبي ْع  يِٓغ مما ، الىهغ قاعة يٞغ ٓا٤ٞ الخاو٘ الٗغبي الض ّ بما ْاإلاخ  ج٣تٞر

 هاجي جيبا ٖلى ْاضخت عؾالت َْىا ، الٗىهغر  الجضاع بىاء ظغيمت مً بؾغاثيل

ٓم يدضر إلاا اإلاؿخ٣بل ْاؾدكغاٝ الٗلي ٫ٓ  ال الٗغبيت ألاهٓمت ؛ٞيما الي ٓة ال لِا خ ٓٞت ، ٢ ٓم ما خيا٫ ألايضر م٨خ  بّ ج٣

ٓهيت هجمت مً بؾغاثيل  5 .الجضاع ْبىاء ألاعاضخي مهاصعة ٖلى نِي

ٓخت ْفي ٔ  ل ٓن سخي ٦ي٠ الٗلي هاجي يٓضر ؤزغ ٓخاث ؤَم بخضٔ ؤيًا َْظٍ.  الظاحي الخ٨م بٗض الٟلؿُيييحن خا٫ ٧  التي الل
ٓخت ٢ؿم خيض ، اإلاؿخ٣بل في الٟلؿُيييحن ؤْيإ بليّ ؾخاصر إلاا الٗلي بها جيبإ  ي٣ترب ألا٫ْ  الجؼء في ، ظؼؤيً بلى الل

                                                           
 2015-10-1أفجبه,   اٌضٛهح -ٚوبالد  - 1
 2010ك٠َّجو  13عو٠لح اٌّٖوٞ ا١ٌَٛ فٟ - 2
 .ّككَ, األ٘بٌٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ, ٔبعٟ اٌؼٍٟ ِٓ ؽَٓ اٌٍّٙبح ِٚفغغ اٌّأٍبح.  87: 1993ِب٘و, , ا١ٌٍٛفٟ - 3
4

 - https://www.nablustv.net-    11/1/2014 
 .4اٌؼلك, اٌؾم١مخ, ه٠ْخ ٔبعٟ اٌؼٍٟ: 1997ف١ًٍ, , أثٛ ػوفخ - 5
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٫ٓ  مً الٟلؿُيجي ٓخت مً زاويا٫ الجؼء في الباب يٟخذ ٞيما 2.الظاحي الخ٨م ٖليّ م٨خٓب باب صز ىاث ليٟاظإ الل  باإلاؿخَٓ
٫ٓ  ؤن َىا الٗلي يغيض ، مباقغة الباب يٛل٤ بداثِ الٟىان ظؿضَا التي ٍٓ لً الظاحي الخ٨م ختى ي٣ ٓن  ؤحها جىال  ، الٟلؿُييي

ٓا ا ٢ٟ ٢ٓي٘ ٢بل ٨ْْٞغ   1.لِم ؤمان ال ؤمً ال الظيً الهِايىت م٘ ؾالم مٗاَضة ؤْ اجٟا١ ؤر ٖلى الخ

ٓخت ْفي ٔ  ل ٓم ٦ي٠ الٗلي ضريٓ ؤزغ ٓن  ي٣ ى ىاث ببىاء اإلاؿخَٓ ٓن  اإلاؿخَٓ  ٞيما ، ؤعيّ مً الٟلؿُيجي ؤلاوؿان ْي٣خلٗ
ٓوي الاخخال٫ لجغاثم الخهضر في الٟلؿُيجي يؿخمغ ٓم الهِي   َْٓ ختى الصجغ بؼعاٖت ْي٣

ٓص ًٖ ٦ىايت ألاعى، مً م٣خل٘  . بإعيّ الٟلؿُيجي ْحكبض  الهم

ٓم يجغر  ما الٗلي اؾدكٝغ ا ْججٟي٠ اإلاياٍ اصعةمو مً الي ٓوي الجىضر ،ٞجؿض الٟلؿُيجي ًٖ مهاصَع  َْٓ الهِي

ٓط ٓخت ْحكحر ، اإلاياٍ مً ال٣ليل جإزظ ؤن جدا٫ْ  ٞلؿُيييت امغؤة ًٖ  يمىِٗا ٞيما ،"الجغة ٖبر" اإلاياٍ ٖلى يؿخد  بلى الل
.  مجها خهخّ ٖلى الٟلؿُيجي يدهل لً التي ألاعصن جهغ مياٍ مؿخ٣بل

 ظىضر الٗلي هاجي الكِيض ظؿض ٣ٞض الٟضاجي، ْالٗمل الٟلؿُيجي، للكٗب حاإلاؿل ال٨ٟاح ًْٖ

ٓوي ٫ٓ  َْٓ نِي ْمت بٟٗل م٣خ  ٞـ١ٓ  مً مغ ٞلؿُيىـي ٞضاجي ألعظـل آزاع ًٖ ٖباعة ْهي ٍِْغ ٖلى بهماتها جغ٦ذ التي اإلا٣ا

ٓوي ظشت ٫ٓ  الهِي  2 .اضختْ الٟلؿُيييت البهماث بإن لؼميلّ ْيكغح للجشت ظىضر يكحر ٞيما ، اإلا٣خ
 ٫ٓ ٔ  ٢ًيت ْخ ٓم ْما ألاؾغ  الٟلؿُيجي الٗلي هاجي الٟىان ظؿض ٣ٞض الٟلؿُيييحن للمىايلحن اٖخ٣االث مً الهِايىت بّ ي٣

ٓوي الجىضر ٖليّ يُل ، نٛحرة ػهؼاهت في مل٣ى َْٓ اإلاىايل ْمت مً الكماجت بلى بقاعة في الهِي ا ْؤن اإلا٣ا ٓن  مهحَر  في ؾي٩

ٓم ٞيما, الؼهاػيً َظٍ ٓع ال٘ ي٣ ٓة ليٗمل ال٣ًبان بى٣غ للٓخخّ، يمّ الظر" الخغيت عمؼ" الهٛحر  نٟ  مً يؿخُي٘ ٞج
ط الٟلؿُيجي اإلاىايل زاللِا ٔ  ٞيّ يب٣ى ْلً للغظا٫ السجً ْ آجيت الخغيت ؤن بلى بقاعة في ، الؼهؼاهت مً الخْغ  بلى ألاؾغ

ٓة بمشابت َْظٍ 3. ألابض  صٖ

ٓا بإن للجمي٘  . ٢هغ ؤْ الؼمً َا٫ مِما هديجت ؾيد٤٣ بالخإ٦يض ٞةهّ اإلاؿلر ال٨ٟاح ٠ٖى ْمِما ٢غيب ٞاألمل ، يىايل
ٓخت في ْعؾم ٔ  ل  الٟضاجي ْيؿخُي٘ اإلاٗخ٣ل ظضاع لخدُم ٞكيئا قيئا ٞخ٨بر ٞلؿُيجي ألؾحر ْعصة خىٓلت حهضر ٦ي٠ ؤزغ

ط ال٣يض ٦ؿغ  .للخغيت ْالخْغ

ٓخت ْفي ٔ  ل ٔ  ٢ميهّ يٟخذ َْٓ الٟلؿُيجي الٗلي يجؿض ، الالظئحن ل٣ًيت ْمٗالجت ؤزغ  اإلاسيماث ظمي٘ ؤؾماء اإلاكاَض لُحر

٢ٓي٘" اٖتراٝ ال مٟاْياث ال نلر ال" نضٍع ٖلى م٨خٓب ٞيما ٢ميهّ ٖلى مى٣ٓقت ْهي الٟلؿُيييت  ، 1948 لالظئحن ْالخ
ْا بإن للجمي٘ عؾالت بمشابت ْهي ٢ِٟٓم م٘ مباخشاث ؤر في الالظئحن عؤر يإزظ  ٞلؿُحن ٥٫ بما َْٓ ظضا ْاضر الهِايىت،ٞم

ٓخت ْفي .ال ؤْ ٔ  ل ا جلبـ ْهي لٟلؿُيييت زا٢بت هٓغة يجؿض ؤزغ "  ٖلحها م٨خٓب ؾاَٗت ْالكمـ ٢ىبلت ق٩ل ٖلى ٢َغ
ٓخت في الٗلي يٓضر ٞيما  4  "ٖاثضْن  ٔ  ل ٓالى الاهخٟاياث ؤن ؤزغ ٓم خيض ، الٛغبيت الًٟت اهخٟايت ظؿض ٣ٞض ، ؾدخ  ج٣

                                                           
1

- http://www.sasapost.com - / ّ٘ ِٚبعغ اي  -2014,ٍجزّجو 1  ٍٍطخاٌىبه٠ىبر١و ٠م ! 
2

اٌىبه٠ىبر١و ٔٚبي ربه٠قٟ ٚفطٛٛ ؽّواء -ِٓ أٍب١ٍبد اٌؼًّ اٌٖؾبفٟ -   http://www.almaghribia.ma اٌٖؾواء  -

   09.02.2006االٌىزوٟٚٔ
3

2002ِبهً  http://www.albayan.ae /:19 اٌج١بْ -اٌو٠ّبٚٞ , ػجلاٌوؽ١ُ -  
 
 (2206اٌؼلك-10إٌَخ-االٌىزو١ٔٚخ"وٕؼبْ"ْٔوح )فٟ مووٜ ٠َٛ األهٗ, -ك , ٔبعٟ اٌؼٍٟاٌفم١ٗ, فبي - 4
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ٓوي الجىضر بًغب ٞلؿُيييت ؾيضة غص الهِي ٓاظضة اإلاؿدؿلمت ألاهٓمت ٞيما ، اإلا٩ان مًٌ َْ ٓا٢٘ ؤعى ٖلى مخ  ْل٨جها ال

ٓا٣ٞت يٗجي ما باألعظل بهماث ق٩ل ٖلى ّ ما ٖلى ألاهٓمت م  1.ظغاثم مً الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ بؾغاثيل ج٣تٞر

 الفلؿُُني الُىمي والهم البساعي  الضًً بهاء: الثالث اللؼء

ٓمي بالِم البساعر  الٟىان ؤَخم ٓا٢٘ ًٖ يىٟهل ال الظر لٟلؿُيجي٫ الي ٓخاجّ في يغ٦ؼ ٞخجضٍ ، الؿياسخي ال  ال٣ًايا ٖلى ل
ٓوي الاخخال٫ ظغاثم مً الٟلؿُيجي الكٗب ْمٗاهاة الؿياؾيت ٓاء اإلاخ٨غعة الهِي  في الظر الُٟل ؤما ، اإلاغؤة ؤْ الغظل ؾ

ٓخاث ال لتال٩ام الخغيت يٗيل ال ، الٗالم ؤَٟا٫ ب٣يت ًٖ يسخل٠ ِٞٓ ؛ البساعر  ل  بد١ٓ٣  يخمخ٘ ال ، ب٨غامت يكٗغ ،

ٓلت . الُٟ

 ٫ٓ ٓن  ؤن ي٩اص: البساعر  ي٣  حٗبحر ؤصاة ٞهي ٞىيت، ْؾيلت مجها ؤ٦ثر هًاليت ْؾيلت الخي، الكٗب يمحر ًٖ اإلاٗبر ال٩اعي٩اجحر ي٩

 2.الٟلؿُيجي الكٗب هًا٫ ح٨ٗـ ٞهي ، ظضا مِمت

ْاثل الٟىاهحن مً البساعر  الٟىان يٗض ً في ألا ٓصة طاث ٞإٖمالّ ، ٖغبيا٫ الَٓ  ال٩اعي٩اجحر ٞىاوي ؤٖما٫ جًاهي ، ٖاليت ظ

م.. ْحجاػر  ظاَحن نالح ، ٞغػاث ٖلى,  الٗلي هاجي:  ؤمشا٫ اإلامحييً  ؤخاؾيؿّ ًٖ ْالخٗبحر ؤلا٢ىإ ؤصاة يمخل٪ ِٞٓ ، ْٚحَر
ٓا٢٘ ْي٨ٗـ ٓيلت ٞىيت ججغبت ْيمخل٪ ، مِىيت ب٩ل ال  لٗضالت مىداػ ٞىان ِٞٓ ، اْٞ٘يض ْحهاظم ي٣اجل ٞةهّ يغؾم ٞدحن َ

ْما قٗبّ ٢ًيت  3.زا٢بت مؿخ٣بليت بىٓغة الاخخال٫ ظغاثم ي٨ٗـ ْص

 اإلادخل ئعهاب ًجؿض البساعي 

ٓخت البساعر  ظؿض  الٗىهغر  الٟهل ظضاع مً ْظٗل الضعاؾيت م٣اٖضَم ٖلى الابخضاجي َالب ٞحها ل

ٓعة ٦إهّ  َىا البساعر  الٟىان ْيغيض ، (الٟانل الجضاع  –ألا٫ْ  الٟهل) الجضاع ٖلى ٦خب ْٞيما ، اإلاٗلم يؿخسضمِا التي الؿب
 ، ْممخل٩اتهم ْمضاعؾِم ْؤعايحهم الٟلؿُيييحن ؤْنا٫ ٢ُْ٘ الٟلؿُيييت ألاعاضخي ناصع الٟانل الجضاع ؤن يٓضر ؤن

ٓن  الُلبت ٞىه٠ ٓن  آلازغ ْالىه٠ ؛ ظِت في يجلؿ ٔ  الجِت في يجلؿ  ٞهل لمالٓا الجضاع ؤن مٗىاٍ ما ، للجضاع  ألازغ
٢ِٓم لؤلَٟا٫ ؤلاوؿاوي البٗض الٟىان يِٓغ َْىا ، قُغيً بلى بًِٗم ًٖ الخالميظ  التي  ْالخٗليم ْاللٗب الضعاؾت في ْخ٣

ٓازي٤ ظمي٘ ٦ٟلتها ْليت اإلا   . الض

ٓخت ْفي ٔ  ل ٓهيا الٟىان، ظؿض ؤزغ ْلت في بمجضاٞحن مغ٦با يؿخسضم نِي ٫ٓ  مدا   مؿاٞت ؤبٗض بلى للٓن

ٔ  صازل ٓبت يؿحر اإلاغ٦ب ؤن خحن في ، يييتالٟلؿِ ال٣غ  ججغي٠ بلى بقاعة في,  اإلااء ٖلى ْليـ الٟلؿُيييت ألاعى ٖلى بهٗ

ٓخت في اجطخذ التي ألاعى اب) آلازغ ْٖلى ( الاخخال٫) اإلاجضاٞحن بخضٔ ٖلى الٟىان ٦ْخب اإلاغ٦ب، ؾحر ظغاء مً الل  (ؤلاَع

ْيت في ؤْضر ٞيما ٓخت ػا   4 .(ياج٘ ظِض) َظا ؤن الل

                                                           
 .Error! Hyperlink reference not validكهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ,  ػجل اٌؼي٠ي , ا١ٌَل ِؾّل , اٌىبه٠ىبر١و ٚػٖبَ ؽٕفٟ - 1
ثلْٚ .غيح, اٌٖؾبفخ ٚاٌىبه٠ىبر١و: 1999ػبٛف, , ٍالِخ - 2
كه ٍبثك ِٔ - 3

 
ِٖله ٍبثك  4

 



  2016ديسمبر   2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : الثالث عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

88 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٓخت ْفي ٔ  ل َـد  لً الٟلؿُيجي ؤن البساعر  بحن ؤزغ  بخضاَما ٖلي ٦خب قمٗخان عؾم خيض بد٣ّ اعج٨بذ التي اإلاجاػع  يي

 بإن ْيظ٦غ ، الٓالم يستر١  الكمٗخحن يٓء ؤن خحن في ( قاجيال ) الشاهيت ْٖلى ( نبرا)

ن اإلاجغم ٢بل مً بد٣ّ اعج٨بذ التي اإلاجؼعة َظٍ ييـ لً الٟلؿُيجي الكٗب   . 1982 ٖام هانلب في قاْع
 ٫ٓ ٕٓ ْخ ٓع  ٣ٞض اإلاؿلر ال٨ٟاح مٓي  صازل مً نٓث يسغط ٞيما الُحن في يىٛغؽ ٢اطِٞا ْ بؾغاثيليت صبابت البساعر  ن

٫ٓ  الٗؿ٨غيت آلاليت ٓعٍ بلي بقاعة في"  حؿمٗىا َل َىا، هدً: " ي٣  في ؤهّٟ مٙغ الظر ٚؼة ٢ُإ في ؤلاؾغاثيلي الجيل ج

ٓخل ْمتللم٤ ؤيًا بقاعة َْىا ، ال ٓوي الاخخال٫ لجيل ال٨ماثً جىهب التي الٟلؿُيييت ا ٢ٓ٘ الهِي   . الخؿاثغ بّ ْج
ٓخت ْفي ٔ  ل ٓن  بيذ مجؼعة الٟىان ظؿض ؤزغ ٓوي الجىضر يىٓغ خيض ، خاه خيت مً ياخ٩ا الهِي ّ ما بلى آلاباحصخي مْغ  ا٢تٞر

٫ٓ  البلضة بد٤ ْمجاػع  ظغاثم مً ٓن  بيذ: "ْي٣ ٓاع مدملت َاثغجّ ٞيما"  خاه  ْفي ، آلامىت الهٛحرة البلضة جض٥ التي يشباله

٢ٓذ ٓخاجّ في البساعر  ي٨غعَا التي الصخهياث ْهي" الٗبض ؤبٓ" ٖاثلت ٧اهذ هٟؿّ ال الصَما الٗبض ْؤم الٗبض ؤبٓ ) ل  ( ْؤ

ن خّ ما بلى بخجِم يىْٓغ ٓوي الاخخال٫ َاثغة ا٢تٞر ٓن  بيذ في الهِي   .ْجضمحر ٢خل مً زلٟخّ ْما خاه

ياجير عؾام مً حؿًب  خخالٌ صولت لي الياٍع   الجىف واعلىؽ البراٍػ

ْلت ؾٟاعة اتهمذ جي" صخيٟت ال٣اَغة، في ال٨يان ص ٓم الَٓ ا الؿاميت بمٗاصاة" الي  ٧اعلٓؽ) البراػيلي للٟىان عؾما ليكَغ

ٓان (الجٝٓ ٓع " بؾغاثيل مياٍ في حٛغ١  الخغيت" بٗى ٫ٓ  ؾٟيىت يه  ٖغى في َايىتالو ال٣غانىت ٖلحها اٖخضٔ التي الخغيت ؤؾُ
ٓعة ْٖلحها البدغ ٫ٓ . الىاػيت عمؼ اإلا٣ٗٝٓ الهليب ن ْػ  ال٩اعي٩اجحر َظا بن" الصخيٟت جل٣تها التي الغؾالت ج٣  صالثل ٧ل ججا

 للبكغيت بَاهت َٓ باؾخٗمالّ ال٨ٟغة ْمجغص ال٩اعي٩اجحر نضع في الىاػيت عمؼ يغب ْؤن ٖلحها، اإلاخٗاٝع ْاإلاٗايحر الخٗامل،

 1.للؿاميت ٖاصيتم ٖباعة ْبمشابت

ياجير    خخالٌ صولت ٌؿخفؼ هغوٍجي واٍع

ْلت ؾٟاعة اخخجذ  عؾما وكغث التي ، الجرْيجيت" Dagbladet" صخيٟت يض بكضة الجرْيج في ؤلاؾغاثيليت الاخخال٫ ص

ٓن " ٞيّ ظاء ؾازغا ٧اعي٩اجحريا ْلت ْي٣اعن " ال٣خلت مً ؤمت ؤلاؾغاثيلي  ؤمام شخها الغؾمت في ْيِٓغ. الىاػيت بإإلااهيا الٗبريت الض
ٓيت لؤلٚظيت مخجغ ٓاص" مدؿاثال الًٗ ٓيت؟ م  َظٍ جهيي٘ جم" ؤيًا الغؾمت ْفي". ؤزال٢يت ٚحر ه٨ِتها ل٨ً" ْيجيب ًٖ

هت ٓعيا في اإلا٨ْٗغ ، الهليب اإلاجمضة البيتيا مغب٘ يدمل ألازحر، الغؾمت ظؼء ْفي ،"ٖلحها خهلذ ٦ي٠ الكماليت؟ ٧  اإلا٣ٗٝٓ

٫ٓ  ْالُاب٘ ،"الىاػيت اهياؤلم في نى٘" ٖالمت م٘  ْقبهذ" ؟ خا٫ ؤر ٖلى اإلاسؼن، َظا َٓ ما.. ٚحر مً هي البيتيا َْظٍ" ي٣
ٓخت ْبيحن قغاء ؛ الل ْع ٌ ٞيما. اإلاٗاصيحن الىاػيحن مً مىخجاث قغاء بمشابت ؤلاؾغاثيليت اإلاىخجاث ألا  جدغيغ عثيـ ٞع

خظاع، الصخيٟت  2.ٞيّ مبالٛا ٧ان ؾغاثيليؤلا الٟٗل عص ْؤن" عؾمت مجغص" بجها ٢اثال الٖا

ياجير"    خخالٌ صولت ئعهاب  ًفطح"  اؾغاةُلي واٍع

الم وكغ   الٗبرر  ؤلٖا
ً
ب مضٔ يبّحن ٧اعي٩اجحرا  يىٟظَا التي الًُٗ ٖملياث ظغاء ؤلاؾغاثيليحن، يجخاُح  الظر ْالخٝٓ الٖغ

ٓن  ٓن  ٞضاثي ىحن يض ٞلؿُييي ٓص اإلاؿخَٓ   ؤلاؾغاثيليحن، ْالجى
ً
 ْفي. الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ البكٗت ظغاثمِم ٖلى عصا

ٓعة ال٩اعي٩اجحر ٓظّ خحن في ،"الخٟاح آ٧ل ٣ِٞ ؤها: "جهغر ٞلؿُيييت امغؤة ن
ُ
ٔ  ْألاؾلخت البىاص١ ٖكغاث بلحها ج  ألازغ

                                                           
1

- http://www.i24news.tv/ar 
2

 - https://paltoday.ps 

http://www.i24news.tv/ar-%201-
http://www.i24news.tv/ar-%201-
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ضام ٖملياث ال٩اعي٩اجحر، يٓضر ٦ما.ْال٩امحراث ٓص،بد٤ يىٟظَا التي اإلايضاهيت، ؤلٖا ا الجى ْجبريَغ مِم الٟلؿُيجي، ْلت بٖؼ  مدا

 1.بؾغاثيليحن يض ًَٗ ٖمليت جىٟيظ الٟلؿُيجي

  لالخخالٌ اللبُذ الىحه ولىخاث الضعب غلى فىاهىن 

ٓخاث هي ٨ٞشحرة ، الاخخال٫ يخدضْن  الٟلؿُيييحن الٟىاهحن مٗٓم ٓظّ ظؿضث التي الل  ج٨ك٠ لالخخال٫،بديض ال٣بيذ ال

خ٣االث ٧االؾديُان اإلاكيىت ألاٞٗا٫ .  الخ.. الجغاثم ْ ْالٖا

ٓن  الاخخال٫ مسابغاث عظا٫ ٧ان الخد٣ي٤ ْؤزىاء اٖخ٣ل الؿباٖىت مدمض الٟىان ٓهّ مّٗ يد٣٣ ٓاظِ ٓماجّ ْي  ال٩اعي٩اجحريت بغؾ
ٓخاجّ ٖغى ػهاػيجهم مً جدغع  ْخحن ، يضَم  في اإلاٗخ٣ل صازل يغؾمِا ٧ان التي ل

ٓان جدذ مٗغى  2".28 ػهؼاهت" ٖى

ت ؤبٓ زليل الٟىان ٫ٓ  ٖٞغ ْع : ي٣ ْع  ًٖ يسخل٠ ال ي٩اص رالخ٣ي٤ ال٩اعي٩اجحر ص ٓما الًٟ ص  ْاإلاؿيُغ اإلاِحن ألا٫ْ  ٞالجغح ٖم

ٓماحي ٖلى ْمت في يخجؿض عؾ  3.ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ م٣ا

ٓا ٢ضيما ٓعة بن ٢ال ٓلت َظٍ بن ٧لمت، ؤل٠ حٗاص٫ اله  في ا٦بر مهضا٢يت ج٨دؿب ْهي ظضا٫ بال ال٩اعي٩اجحر ٖلى جىُب٤ اإلا٣
ٓلٓظيا ٖهغ ْعها بط. الخ٨ى  ٧ْ.4لمت ٧لمت ؤل٠ يؿاْر  ٢ض ال٩اعي٩اجحرر  الغؾم ؤن الٗهغ نٟت م٘ ْجماقيا ٫ال٣ٓ بم٣ض

٫ٓ  هؼا٫ ؤؾامت الٟىان ٓا٢٘ اعى ٖلى ألجغظمّ بلخٓت لخٓت الخضر ؤجاب٘: ي٣ ٓماحي زال٫ مً ال  ، عؾ

ٓع  لخٛحر عؾمىا ْل٣ض ، الؿياؾيت ألاخضار م٘ يدىاؾب ْالظر بلضٍ في ال٣اثم الٓي٘ بُغح يلتيم ٞالٟىان  التي الىمُيت ةاله
ٓلِا ْالتي ْاإلادبت الؿالم اعى بإجها ال٣ضؽ ًٖ ٞغؾمىا الٟلؿُيييحن ًٖ الٛغب نض٢ِا اب خ  اعى بلى ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع

ٓعة اب ؤصاة هي الؿ٨يىت ؤن ٢ْلىا ْالكباب لؤلَٟا٫ ٢خلِم بؿبب  ز  الؿالح اؾخسضم مً ؤ٫ْ  َٓ الجىضر ْان ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع

 5".يضها ألابيٌ

 لضعاؾتا هخاةج

خماص يم٨ً -1 ٓها مً جاعيش صعاؾت في ٦إعقي٠ ال٩اعي٩اجحر ًٞ ٖلى الٖا .   ؾب٣
ٓعاتها، الؿياؾيت الخياة م٘ الخٗامل ٦يٟيت ؤٖييىا ههب يً٘ الؿياسخي ال٩اعي٩اجحر -2  يلٗب ؤن يم٨ىّ ْبالخالي ْجُ

ْعا ٓا٠٢ حك٨يل  في َاما ص  الٗام الغؤر ٖلى ْالخإزحر اإلا

٫ٓ  ٖمي٣تْا٫ اإلاخسههت الضعاؾاث ٚياب -3  . بالصخاٞت ْٖال٢خّ ال٩اعي٩اجحر ًٞ خ

 اكتراخاث

ْاث ٣ٖض ٖلى الٗمل -1 ٓعف الىض ْعٍ ال٩اعي٩اجحر ًٞ بإَميت للخٗغي٠ ، ْال . اإلاجخم٘ جىميت في ْص
                                                           

1
 - http://paltimes.net1 
 - http://alarab.qa/story 2015أوزٛثو  13ٌضالصبء, اٌؼوة ا - 2
 2014,ٍجزّجو http://www.sasapost.com/-1  ٍٍطخ فٓ اٌىبه٠ىبر١و -3
4 - http://www.caripedia.com/painters_al...bet_index.html 
 2014دٝسَثز  8,  هٍَٛ أؽلصذ ٙغخ ػب١ٌّخ /http://www.moheet.comاأل٘ٛأٟ, هثبة  - 5
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ْع  خض -2  .ال٩اعي٩اجحر ًٞ في اإلاخسههت ال٨خب بُباٖت الاَخمام ، ؤم٨ً ما ْاليكغ الُباٖت ص

 جىنُاث

ْعَم ْحٗؼيؼ اجحرال٩اعي٪ ٞىاوي خمايت ٖلى الٗمل -1 ٓن  ص  ْٞطر ، ظِت مً الؿاؾت ٖيٓب ْبِْاع ٦ك٠ مِمتهم ،٧
ضاء ْحٗغيت ٔ  ظِت مً ألٖا . ؤزغ

الم الصخاٞت جضعؽ التي ْاإلاٗاَض الجامٗاث في هٓغيت ٦ماصة" ال٩اعي٩اجحر ًٞ" جضعيـ -2 ٓإ ٦إخض ْؤلٖا  الصخٟيت ألاه

ٔ  اإلاؿا٢اث ٦باقي لّ مؿا١ ْجسهيو بل ، الِامت  . ألازغ

 زاجمت

 ٫ٓ ٓلت؛ شخهياث ؤعؾم ؤشخبِ؛ ؤْل: "(٧امل هاجي) اإلاهغر  ال٩اعي٩اجحر ٞىان ي٣   مجِ
ً
؛ في عؤيتهم بوؿاها   الكإع

ً
 ؾمٗخّ زبرا

ٓن، لّ ليـ ٞال٩اعي٩اجحر الغؾم، يسغط ختى ؤشخبِ ْؤْل.. ؤلاطاٖت في ٓاع مً الى٨خت ججيء ؤن ْيم٨ً ٢اه  خغ٦ت ؤْ ؤجظ٦ٍغ خ
ٓم ٨ٞغة ببالي جسُغ ٞجإة ْعبما طَجي في الخياة قغيِ يمغ خيض م،الىٓ ٢بل ْختى مطخى، بصخيء جظ٦غوي ما   ٞإ٢

ً
ٓعا ٞ 

. بدسجيلِا

ْؤنٗب الصة ختى الٟىان بّ يمغ ٖؿحر مساى  خضر هٟؿّ الصخيء .طاجّ للمخل٣ي ْبيهالِا جغظمتها خحن طل٪ مً ال٨ٟغة،
ط معي ٓاي٘ البدض بهظا للخْغ  اإلاش٣ٟحن مً ؤ٦بر ْمؿاخت ؤ٦ثر اَخماما يؿخد٤ لًٟ جإنيل بمشابت َٓ ْالظر ؛ اإلاخ

  خ٣٣ّ إلاا ْاإلاِخمحن، ْالباخشحن
ً
ٓاظِت الخدضر مً الؿىحن آالٝ بل مئاث، ٖبر جل٣اثيا " ال٣اعت " ؤي٣ً ؤن بلى الؿازىت، ْاإلا

ٓعة ؤَميت ٓمت ه٣ل في الًٟ َظا ْمخٗت ْزُ  .اإلاٗل
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ٌ  ؾىؾُىلىحُت كغاءة  الفلؿُُيُت باللًُت الخػٍغف في ؤلاغالم وؾاةل صوع  خى
ضي آماٌ  جىوـ اإلاىاع حامػت  ؤلاوؿاهُت، غلىملل الػالي باإلاػهض ؤلاحخماع غلم بلؿم مؿاغضة أؾخاطة ، الضٍع

 

 

 

و
ّ
 اإلالخ

ٓلٓظيت، ٢غاءة ج٣ضيم بلى ْع٢خىا في وؿعى ْع  ؾٓؾي الم ْؾاثل لض  يكِضٍ ما ٧ل م٘ زانت الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ ؤلٖا
الث ْؤػماث ؤخضار مً الخليج، بلى اإلاديِ مً الٗغبي الٗالم عر  مً باث لظل٪. اإلاجاالث ٧ل مؿذ ْجد  ٖلى التر٦حي الًْغ

الم زانت ؤلاجها٫، ْؾاثل ْا٢٘ ٓها ما َْٓ الٗغبي ؤلٖا  ْزي٣ت نلت لِما بزيخحن، خاظخحن بلى ؤلاؾخجابت بلى ْع٢خىا في يضٖ

المي الخ٣ل في الىٓغ بخجضيض ٓم م٩اؾب يٓء ٖلى ؤلٖا  .  اإلاٗانغة ْؤلاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗل

ْلى جخمشل ْع  في الىٓغ بٖاصة في الخاظخحن ؤ الم، ص ٓظيّ في ْمازغ اٖل٠٦ ؤلٖا ٖٓت زال٫ مً الٗام الغؤر ج  اإلاماعؾاث مً مجم

٦ٓياث المي اإلاكِض جُب٘ التي ْالؿل . الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ ْالٗالمي الٗغبي ؤلٖا

عة في ٞخخمشل الخاظخحن زاوي ؤما   يْغ
ّ

الم بحن الٗال٢ت بلى ألاخاصر الىٓغ ًٖ ال٠٨  ْبيئخّ ْالغ٢مي الخ٣ليضر بك٣يّ ؤلٖا

ٔ  ٖلى ؤر ) ٫ٌ الخايىت ْلي ب٢ليمي مؿخٓ ٓاث في اإلاى٣ُت ص٫ْ  قِضتها التي ألاخضار يغاعي جدليال هبجي بديض ،(ْٖالمي ْص  الؿى

.  زاهيت ظِت مً الٟلؿُيييت ْال٣ًيت الجِت، مً الخحرة

اهاث جدليلىا يؿخجيب ه٣ترح، ما ْٖلى الم لَغ  ة٢غاء زال٫ مً الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٗامت اإلاالمذ جدضيض في ؤلٖا
ٓظيت ٓل ٓع  مً لِا مٗالجخىا في هلتيم ْؤهىا زانت ؤلاجها٫، لٓؾاثل ؾٓؾي  اإلادضصاث مً ظملت بمغاٖاة ؤلاظخمإ ٖلم مىٓ

ٓميت الىٓغيت .  ْاإلاىهجيت ْاإلاِٟ

: اإلافاجُذ اليلماث

الم إلات  –ؤلاؾخسضاماث  –الٟلؿُيييت ال٣ًيت  –ؤلٖا الميت الٗ  . ؤلٖا

Abstract:  

We seek in the present paper to provide sociological reading, of the role of mass media toward 

the Palestinian issue, especially with all in the Arab world from the ocean to the Gulf, crises and 

events and changes have affected all areas. That is why it is now necessary to focus on the reality 

of the means of communication, especially the Arab media which reason in the present paper to 

respond to the two, are closely related to the renewal of the consideration of the field of media in 

light of the gains of the humanities and social sciences. 

The first is‟ve picked up in the consideration of the role of the media, and influential actor in 

directing public opinion through a range of practices and attitudes which print media scene the 

Arab and international levels toward the Palestinian issue. 
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The second can cater mainly relates to the need to refrain from unilateral consideration to the 

relationship between the media of  both traditional and digital foster environment him, so as to 

build a gender analysis of the events. 

And what we propose, responds to our analysis information in determining the general features 

of the Palestinian cause through the reading of the sociological media, especially and taking into 

account the inter determinants of their analytic theory and methodology.  

The Key  Words: The Media – the Palestinian issue  -  Uses – Information globalization. 

 

 ملضمت

 ٖلى ؤ٧اصيمي، ٖمل بَاع في بها ٢مىا التي البؿيُت اإلاالخٓاث بٌٗ بلى بؾدىاصا الٟلؿُيييت لل٣ًيت ٢غاءجىا حؿخجيب

ٖٓت ٓاث مً مجم ٓع  مً مكاَضة ألا٦ثر) ْالٗاإلايت الٗغبيت الًٟاثيت ال٣ى  قِضتها التي اإلاخٛحراث ْل ٟٞي... (الٗغبي الجمِ
ْع  الخٓىا الٗغبي، الغبي٘ مً لضانالب بٌٗ زانت اإلاى٣ُت، ص٫ْ  الػالذ  اإلاماعؾاث مً ظملت جغؾيش في لئلٖالم، الٟاٖل الض

٦ٓياث، ٓاًَ، بصخاٞت يٗٝغ ما ؤْ ظماَحرر  بٖالم ًٖ هخدضر ْؤنبدىا ْالؿل الم ٧ان ْمِما الدؿميت، ٧اهذ ْؤّيا اإلا  ؤلٖا
ْما، ؤْ ملتيما ْعٍ م٣ا ٓم ؤلالخها١ َٓ ألاؾاسخي ٞض  بال٣ًيت ألامغ حٗل٤ ما بطا زانت الخ٣ي٣ت، ْه٣ل الىاؽ بهم

...  الٟلؿُيييت

المي بالخ٣ل ؤلاَخمام بعجإيىا َىا مً ٓظياث ْل في حٛيحر مً قملّ ْما الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ ْؤلاجهالي ؤلٖا ٓل  الخ٨ى

 هلتيم لم ما مخإّن، بخدليل يؿمذ ما ٖلى اليض ْي٘ مىهجّيا، الٗؿحر، مً ؤهّ ٖلى ٢ْٟىا طل٪ ؾيا١ ْفي ْل٨ً... الغ٢ميت
الم، الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤن جلميدا ؤقغها ما بطا َظا. ؤم٨ً ما بإص١ّ  ْالخدليل ْالخٓني٠ اإلاالخٓت، بدهغ ٕٓ  ْؤلٖا   مٓي

ٓاػيً زً٘ ٔ  إلا يت َظٍ في بعجب٨ذ مجخمٗيت، ٢ٓ .  ْاإلا٩ان للؼمان الىاؽ بصعا٥ ْجبض٫ اإلاٗايحر ٞةيُغبذ الخاعيسيت الٓٞغ

الث ٖلى لىاٖم هغ٦ؼ ألاؾاؽ، َظا ْٖلى ـّ  التي جل٪ مجها بزترها التي ؤلاظخماٖيت الخد  ْع٢ت ٞحها لىىجؼ ؤلاجها٫ ْؾاثِ جم

ٓاث في الٗغبي الٗالم يكِضٍ ما م٘ ْجؼامىا.  ْاضخت مىهجيت بم٣اييـ بدشيت، الث مً ألازحرة الؿى  ْؾياؾيت، بظخماٖيت جد
المي، ؤلاجهالي للمكِض الٗامت اإلاالمذ لىا بضث ٓخا، جؼصاص ْؤلٖا ٖٓت زال٫ مً ْي ٓػ  مً مجم  الجضيضة ْاإلاماعؾاث الغم

ْهت في زًٗذ ؤلاظخماٖيت، الٗال٢اث مً ؤوؿا١ صازل ٓط بلى ألازحرة آلا ٓعة" هٟ  ز٣اٞيت ْآليت للخٗبحر، ٞىيت ٧ٓؾيلت ،"اله
ٓانل ْبظخماٖيت ٓمت" ٚؼاعة ظاهب بلى... للخ ْعا لٗبذ التي" اإلاٗل ٖٓت ْبهخاط نىاٖت في َاما ص ٓػ  ل٣يما مً مجم  ْالغم

إلات ٖليّ حٛلب وؿ٤ صازل الش٣اٞيت، ٓيل صيىيـ" ٖىّ ّٖبر ما َْٓ الٗام، الؿل٥ٓ ْجىميِ الٗ »  بـ ( Denis McQuail)" ما٧
ت مجخم٘ َبيٗت  يٟؿغ ما َْٓ ،1« الجضيضة ْالخ٣ىياث ْاإلاماعؾاث ألا٩ٞاع م٘ الخ٨ي٠ بلى الخاظت ٓماث، اإلاٗٞغ  الظر ْاإلاٗل

ٓم ٓظياث ٞيّ جلٗب ْمٗغفي، رعمؼ ما٫ عؤؽ ٖلى ي٣ ٓل ْعا الخضيشت ؤلاجها٫ ج٨ى إلات ؤلاجها٫ ز٣اٞت ج٨غيـ في  ٞاٖال، ص  ْالٗ

ٓاِٖا ؤلاٞتراييت ْاإلاماعؾاث ْالكغا٦ت ٓن  ٢ض الخهاثو َظٍ ٧ل  2 ...اإلاسخلٟت بإه  ال٣ًيت ْا٢٘ لضعاؾت مِما مضزال ج٩

يتللل باإلهتها٧اث  البٌٗ ْنّٟ ْما الالظئحن ْؤػمت الٟلؿُيييت ْليت ٖع   ..ؤلاوؿان ْلخ١ٓ٣  الض

                                                           
  

1   Denis McQuail, Communication, London et New york, Longman, 1978, p. 156. 

  
2

    .2، ص2016عالم الجدٌد فً عصر التكنولوجٌا الرقمٌة، من مقال نشر بمجلة جٌل للبحث العلمً، أفرٌل آمال الدرٌدي، اإل 
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ٓع٢ت َظٍ في وؿعى بهىا اهاث ِٞم مؼيض بلى ال الم َع  ؤن بٖخبرها ما بطا َظا الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ زانت، الٗغبي ؤلٖا

الم ٓن  ؤر) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا ٓيت ًٖ للخٗبحر الٓؾيِ بمشابت ،(ْالصخاٞت ْؤلاطاٖت الخلٟؼي  في طاتها إلزباث جهإع ظماٖيت َ
ٓا الم ؤن ٞيبضْ ؤلاؾغاثيلي، ؤلاؾخٗماع ظِتم ٫  ٢ض الجضيض ؤلٖا ّٓ ٓيت ًٖ يٗبر ْؾيِ بلى جد ٖٓت، مخٗضصة َ  بٗض زانت ْمخى
الم بهٟلذ ؤن ْلت، ؾلُت مً ؤلٖا ٓع  بٗض الض ٓظياث ِْ ٓل الم ْبؾدشماع الًٟاجي ْالبض الخضيشت ؤلاجها٫ ج٨ى  ال٣ُإ في ؤلٖا

ػ في ؾاَمذ ظميِٗا الخام، الميت ؤلاجهاليت ؤلاؾخسضاماث ججاٍ ؤلاظخماٖيت، الثالخمض مً وؿ٤ بْغ  يديلىا ما َْٓ... ْؤلٖا
ٓيت"ْ" ؤلاهخماء" ب٣ًيتي جخٗل٤ ؤقمل مؿإلت ٖلى ْاع في البدض آزغ، بمٗجى ؤر ،"الِ الم ياصحها ؤن يم٨ً التي ألاص  بك٣يّ ؤلٖا

 ؤلاظخماعي مٗىاَا في" الىدً" بق٩اليت َغحب يؿمذ ما َْٓ  لظاتها، اإلاجخمٗاث حك٨يل صيىامي٨يت في ْالغ٢مي، ال٨الؾي٩ي
ْلي ؤلا٢ليمي ْالش٣افي، ْالؿياسخي ا؟ هخٗايل ٦ي٠: "ْالض ًٗ ".  م

عر  مً الؿيا١ َظا في ت ؤبٗاص في الىٓغ بٖاصة الًْغ ٓم ٖبر" الٗلم" م٣اعبت زال٫ مً الٗلميت، اإلاٗٞغ  ؤلاؾتراجيجياث مِٟ

٫ٓ  اإلاخٗضصة،  مجاال بٟٗلِا ٞيهبذ اإلاهالر، ٞيّ جخٟاٖل ْبظخماعي ماؾسخي ا٫مج بلى ،(ألاٞغاص لخياة) مجا٫ مً ٞيخد
هٓ" يؿمحها مسهٓنت عؤؾماليت جىٓمّ ٓع  بْغ ٔ  ٦ما...  1" الٗاإلايت الغؤؾماليت "(Bruno Latour)" الج  للبدض ؤن ألازحر، َظا يغ

ٓابِ الٗلمي ٖٓت زاللِا مً جخدضص ي غ، الؿيا٢اث مً مجم  بألياث مؿخٗيىا ،2 اخضالب صازلِا يخدّغ٥ آٞا٢ا جمشل ْألَا
يِٟا ي٣٘ ْٖلميت مىهجيت ْْؾاثل ٓا٢٘ إلا٣اعبت جْٓ ٓماث،) ال  للمماعؾت مغ٦ؼّيا بٗضا الخىاٞـ يمشل ٦ما. (...سجالث ؤع٢ام، مٗل

ٓانل ْللخإزحر ْالٟغيياث الىٓغياث لخىاٞـ َبيٗيت هديجت جمشل مشال، الٗلميت ٞال٣ٗالهيت البدشيت، ت إلزًإ اإلاخ  اإلاٗٞغ

يت طَىيت آليت ليؿذ هي ْبالخالي... ْالى٣ٌ لضخٌْا للى٣ض ت إلاٗالجت م٣ٗضة آلياث هديجت هي بل ٞدؿب، مٗٞغ  3. اإلاٗٞغ

ٓلٓظيا ؤمام ؤهىا يبضْ دا٧ي بجهاليت بيضي
ُ
ٖٓت ج ٧ٓاث َياتها في جدمل ؤلاظخماٖيت، ْالخمشالث اإلاماعؾاث مً مجم  ْجٟاٖالث ؾل

ٖٓت، ابِ َي٩لت بٖاصة بهضٝ مخى ٓظِىا الٟغيياث َظٍ ؤمام... ظضيضة ْجغجيباث ٢يم ٤ْٞ ؤلاظخماٖيت الْغ  صعاؾت بلى ج

الم، ظاهب مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت الم ْؾاثل ْا٢٘ مآَ:  ؤلاق٩اليت َظٍ زٓى بلى ؾٗيا ؤلٖا ٓم الخضيشت ْالخ٣ىياث ؤلٖا  الي
الميت الضيىامي٨ياث ججغر  ٦ي٠  الٟلؿُيييت؟ بال٣ًيت ّٖغٞذ ٦ْي٠ ؟ ٓجي زل٤ في ؤلٖا ٓل ٓانليت ابيضي  ألاٞغاص، بحن ج

   الٟلؿُيجي؟ الكٗب ٖلى الًٓء لدؿليِ

ٓع٢ت َظٍ في وؿعى ْلت بلى الٗلميت ال  ؤق٩ا٫ في ْالبدض الٟلؿُيجي، اإلاجخمعي الؿيا١ في بٖالميت،/ بجهاليت م٣اعبت ْي٘ مدا

المي الخمشيل الم ْؾاثل صعاؾت ؤر للٗلم، ؤلٖا ...  الِٟم ْمؼيض للى٣اف خخاطث ز٣اٞت هي خيض مً ْالغ٢ميت ال٨الؾي٨يت ؤلٖا

ٓع٢ت َظٍ جهًذ لظل٪ لِا... ؾاب٣ت بدشيت ؤٖما٫ مً مؿخ٣اة ألاؾاؾيت الٟغيياث مً ظملت ٖلى البدشيت ال ّْ ٗجى ؤ
ُ
الم ح  باإٖل

٫ٓ  الشاهيت، ْظاءث... خياصيت ب٩ل الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٗامت اإلاالمذ جدضيض في ؾاَم ْعمؼر، ٢يمي ٦يؿ٤ ْع  خ  ْؾاثل ص

الميت، اإلاماعؾاث مً ظضيضة ؤهماٍ ج٨غيـ في لخضيشتا ؤلاجها٫  .بال٣ًيت للخٗغي٠ ؤلٖا

اهاث بحن الخ٣اَ٘ ٖال٢ت مً ْبهُال٢ا الميت ؤلاجهاليت ْؤلاؾتراجيجياث الَغ خّ ٢ْيمي، عمؼر  وؿ٤ صازل ، ْؤلٖا  ص٫ْ  ٖٞغ

ٓاث في اإلاى٣ُت ٓعص ما ٖلى ؤلاظابت هبجي... ألازحرة الؿى ال ه ّْ  الخ٣ل بصىاثيت جخٗل٤ التي ْالىٓغيت ْميتاإلاّٟ اإلاىا٢كاث مً ؤ

                                                           
  

1   Latour Bruno, Le métier de chercheur, Le regard d’un Anthropologue, Ed Inria, Paris, 2001, P36. 

  
2   Latour Bruno, Ibid, P25/35. 

  
3

    . 114، ص2010اإلبستٌمولوجٌا واإلشكالٌات والسٌاقات، المنشورات الجامعٌة بمنوبة، تونس، : دٌا الجدٌدةالصادق الحمامً، المً 
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المي ٓع  مً الٟلؿُيييت، ْال٣ًيت ؤلٖا ٓجي، الٗلمي الخدليل بمخُلباث ملتيمحن ؤلاظخمإ، ٖلم مىٓ ٓل  لُبيٗت الؿٓؾي

المي، الخ٣ل الث ؾيا١ في ؤلٖا ِا التي ْؤلاظخماٖيت، الخاعيسيت الخد  . الٟلؿُيجي الكٗب ٖٞغ

I. ؤلاقيالُت بىاء أؾـ في :

ت ةلتاإلاؿا .1 ": ؤلاغالم" إلافهىم الىظٍغ

ٓيت، الخٗغيٟاث بلى بؾدىاصا الم" مهُلر ٞةن اللٛ ٓا٣ٞت ،(Petit Robert ) معجم في ظاء"  ؤلٖا  Information) ل٩لمت للٟغوؿيت م

ٖٓت" ؤلازباع" ٞٗل ْيٗجي ،( ٓماث، مً بمجم خماص ْمخ٣بل، بار بحن اإلاٗل  ةْؤلاطإ الصخاٞت، مجها مخٗضصة ج٣ىياث ٖلى باإٖل

ٓن  ْالؿيىما الم مهُلر بعجبِ" جدضيضا، ؤلاججاٍ َظا ْفي   1. ( Média) ٧لمت بلى يديل ما َْٓ ْالخلٟؼي  يؿمى بما ؤلٖا
الميت الٓؾاثل" ٓن  ؤر ،"ؤلٖا ٓظياث" مهُلر يكحر خحن في ْالصخاٞت، ْؤلاطاٖت الخلٟؼي ٓل  الٓؾاثل بلى ،"الخضيشت الخ٨ى

ٓاج٠ الغ٢ميت، الخ٣ىيت ٓجغْل٨م الظ٦يت، ٧الِ الم... بي يٟتها جخمشل بماؾؿاث مغجبِ الٗام اإلاسيا٫ في ٞاإٖل  بهخاط في ْْ
ٓظِت مسهٓنت مًامحن ٓع  بلى م  ... 2" الجمِ

ٓميا، ٓماث، بيها٫ ؤْ بةعؾا٫ لل٣يام بظخماٖيت مماعؾاث هي مِٟ ٓاء مٗل ٖٓت، ؤْ مغثيت ٧اهذ ؾ ٓػ  ؤْ بقاعاث ؤْ    مؿم  عم

ٓع  ؤْ  ٞاإلاالخٔ ال٩ل، صازل بْٓيٟت الجؼء ْبيُإل اليؿ٤ ٧ليت ٨ٞغة مً ْبهُال٢ا َىا، مً. بلخ... حٗابحر ؤْ ههٓم ؤْ ن
الم ْؾاثل ؤن ٖٓت ًٖ ٖباعة هي ؤلٖا اث٠ ياصر ٖام وؿ٤ مً ظؼء ْهي ؤلاظخماٖيت، الىٓم مً مجم  بهضٝ بظخماٖيت ْْ

ٓاػن  جد٣ي٤ ٓع  َظا ًٖ ْبٗيضا. 3 اإلاجخم٘ صازل ْؤلاؾخ٣غاع الخ يٟي الخه  طاث الضعاؾاث مً الٗضيضٌ بٖخمضث الظر الْٓ

ّٓظّ ٓجي الخ ٓل الم" جهيي٠ يم٨ىىا ، 4ألاهترْب    .5 ؤلاظخماعي الًبِ يٍٛٓ مً للخدغع "  ْهٟؿيت بظخماٖيت ٦داظت" ؤلٖا

اع َظا في يت اإلاِام جغجيب يم٨ً ؤلَا ٫ٓ  الىٓغر  للخُاب اإلاٗٞغ الم" خ ٓياث ٤ْٞ" ؤلٖا  الؿيا٢اث جدليل ؤن ٦ما...   ٖضيضة مؿخ
الث الخاعيسيت ٫  التي ؤلاظخماٖيت ْالخد ّٓ س

ُ
ٓماث، بمجخم٘ يٗٝغ ما ًٖ الخضيض لىا ج  للمجخمٗاث جاعيسيت ٦دالت اإلاٗل

ٓياث َظٍ ؤَم ؤخض ُيّٗض  الخضيشت، ٓا٫" ْؤلاؾباوي ،( Daniel Bell )" با٫ صهيا٫" ألامغي٩ي م٣اعباث ْجمشل. اإلاؿخ  )" ٧اؾخالؽ ماه

Manuel Castells )، ٓن " ْالٟغوسخي ٓا ظ ٓجاعص ٞغوؿ . اإلا٣اعبت لِظٍ اإلاٟؿغة الىماطط ؤَم ،( Jean François Lyotard)" لي

ٓم الؿاثضة ْؤلاظخماٖيت ْالش٣اٞيت الؿياؾيت الخمشالث في بالخ٨ٟحر الىٓغيت، اإلاؿاءلت جخٗل٤ ٦ما الم" إلاِٟ  يغاَا ْالتي ،"ؤلٖا

ٓلٓظيا بمشابت البٌٗ المي للخُاب الضازليت الخىا٢ًاث ًٖ ٝال٨ل بلى الؿاثضة، الخمشالث جدليل ْيٟطخي... ؤلايضي .   ؤلٖا
ْمييي٪" ٦خاباث ْجمشل ٓن  ص ٓلخ ٞ "( Dominique Wolton )، ٓطظا الم" بلى جىٓغ ه٣ضيت،  إلا٣اعبت هم  ْالخ٣ىياث ٖام، بك٩ل" ؤلٖا

ا  الخضيشت ٓلٓظيا  بةٖخباَع الم" ٦خابّ في ؤٖلً ٢ْض...  بيضي ٓانال ليـ ؤلٖا ٓانل، ؤلتمـ في الخ٨ٟحر َٓ َضّٞ ؤن ،"ج  بٗض الخ

الم خ٣٣ّ الظر الىهٟي ؤلاهخهاع الم بزخالٝ بلى مكحرا. اإلااييحن ال٣غهحن في ؤلٖا  ؤْ بالغؾالت حهخّم  ٞاأل٫ْ  ؤلاجها٫، ًٖ ؤلٖا
                                                           

  
1   Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Direction de Josette Rey- Debove et d‟Alain Rey, 

Paris 1993, P382. 

  
2

، سلسلة البحوث المنشورات الجامعٌة بمنوبة، تونس، ، اإلبستٌمولوجٌا واإلشكالٌات والسٌاقاتالمٌدٌا الجدٌدةالصادق الحمامً،  

 .13، ص 2010
  

3
 .2011، جوان 3402، الحوار المتمدن، العدد النظرٌة السوسٌولوجٌة وقضاٌا اإلعالم واإلتصالأنظر حسنً إبراهٌم عبد العظٌم،   

  
4   On peut citer : A.R. Radcliffe- Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Edition Minuit, 

Paris 1969.  

Aussi : Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture et autres essais, Maspero, Paris, 

1968. 

  
5

 .272، ص 2004تب، القاهرة، ، عالم الكنظرٌات اإلعالم وإتجاهات التأثٌرمحمد عبد المجٌد،  
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ٓمت ٓجها، اإلاٗل ٓانل" لُبيٗت هٓغا ح٣ٗيضا، ؤ٦ثر  ٖالث٣يت مؿإلت بٖخبٍر (ؤلاجها٫ ؤر) ْالشاوي ْمًم  الظر" الٗالث٣ي الخ

ٓانليت بالظاث ججمّٗ التي ْالهلت آلازغ ًٖ حؿائال يُغح   1... الخ

ْمييي٪" بٖخبر ؤلاججاٍ هٟـ في ٓن  ص ٓلخ ٞ "( Dominique Wolton )، ٓص ٧ل ؤن ٓيت الجِ ٓانل جضٖم الخضاز  بل ألاٞغاص، بحن الخ

ٓانل، ٢يمت مً ْالخ٣ليل ؤلاؾتهاهت بن ْاث ب٣يمت بؾتهاهت ؤيًا ٞيّ الخ ٔ  ٦ما. البكغيت الظ  في يدمل الجّيض، المؤلٕا ؤن يغ

ٍَٓغ ٖا ظ ٓانليا، مكْغ الميت الٓؾاثل ٦ثرة ؤن يٗجي ال َظا ل٨ً ج ٓانل جمخحن بلى ؾخاصر ؤلٖا  لٛؼاعة يم٨ً بل... الخ
ٓمت" ٓانل ججٗل ؤن" اإلاٗل ٓع  َظا مً... 2نٗبا ؤمغا الخ  الُاب٘ في للخؿم اإلاشلى آلاليت يمشل  ال٣ٗالوي، الى٣اف ٞةن اإلاىٓ

ْػ  ْصْن .  الخ٣ي٣ت مً ؤلا٢تراب ٖلى ٢ضعتها ؤر ما، لىٓغيت الٗلمي يت ألجها للمغاظٗت الٗلميت، اإلاٗاٝع ٢ابيليت ججا  ْٚحر ْٞغ
 .  م٨خملت

ال الضعاؾت، َظٍ ؤَميت ج٨مًْ ٫ٓ  ْاإلاٟاَيمي الىٓغر  الى٣اف بزغاء في  اإلاؿاَمت ؤ ٕٓ خ الم مٓي  الخ٣ليضر بك٣يّ ؤلٖا

خباع في ؤزظها ما بطا َظا. الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ ْالغ٢مي،  للبدض ألاؾاؾيت اإلاِام مً اإلاٟاَيم ٖلى ؤلاقخٛا٫ ؤن ؤلٖا

 . الٗلمي
ّ
ْاث ب٢تراح في يؿاَم ؤن لبدشىا ٞيم٨ً ٖمليا ؤما ٓا٢٘ إلا٣اعبت ْبظغاثيت مىهجيت ؤص المي ال ٓم ؤلٖا  حؿليِ بهضٝ الي

 . ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  بهتها٧اث مً الٟلؿُيجي الكٗب يٗاهيّ ما ٖلى الًٓء

 :الفلؿُُيُت اللًُت ججاه ؤلاغالمي الىاكؼ ملاعبت .2

ٓع٢ت حؿخٗحن اإلاى٣ُت، قٗٓب ٧ل ٖلى ْجضاٖياتها الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤبٗاص إلا٣اعبت غ هٓغر  بمضزل ال  في َضِٞا يَا
ْع  الٟلؿُيجي، الكٗب مٗاهاة ججٗل التي ألاؾباب ٖلى الخٗٝغ ِ نغإ مدا

ّ
سُ

ُ
ٓن  إلزترا١ ج المي اإلاًم ّٗ يخم الظر ؤلٖا  ٞع

الم في ال٣يميت الخخميت هٓغيت في اإلاضزل َظا ْيخمشل. ْالٗاإلايت الٗغبيت الًٟاثياث في  للخٟاٖل جٟؿحريا بَاعا ج٣ضم التي ؤلٖا
الم بحن الجضلي ٓع  ؤلٖا الميت، للغؾالت اإلاخ٣بل ْالجمِ ا ؤلٖا ك٩ل ؤلاجها٫ ٖمليت ؤؾاؽ بةٖخباَع

ُ
 الٗال٢ت يبِ في اإلاغظ٘ ْح

الميت اإلااؾؿاث بحن ٓظِاتها بزخالٝ ٖلى ؤلٖا  ٖاإلاا بزخالِٞا ٖلى ؤلاجها٫ ْؾاثل جمشل َْىا... الٟلؿُيييت ال٣ًيت ْبحن ج
ٓياث م٘ الٟغص ٞيّ يخٟاٖل عمؼّيا، الميت الغؾالت مدخ ٓعة ؤْ اللٛت عمؼيت زال٫ مً ؤلٖا  قب٨ت م٘ طل٪ حٗؼػ ... الٟيضيٓ ؤْ اله

ٓا٢٘ ألاهترهذ ٓانل ْم ِٖٓا، ٖلى ؤلاظخماٖيت الخ ٓا٠٢ آلاعاء إلبضاء ةخغ ٦مؿاخت جى ٓماث وكغ ْختى ْالخٗلي٣اث ْاإلا  ؤْ مٗل

ٓع، ؤْ ؤخضار الم ٧امحراث حعجؼ ألاخيان بٌٗ في ن ِٓٚا ًٖ ،"الخ٣ليضر" ؤلٖا ٢ٓ٘ مً  بل ٓم ٖىّ وّٗبر ما َْٓ... الخضر م  الي
ٓاًَ صخاٞت"  بـ "... اإلا

: ؤلاغالمُت للماصة اإلاخلبل اللمهىع  فهم  - ؤ  

الث بن ٫ٓ  الخد ٓز٣اٞيت ْظيتالخ٨ى الم لٓؾاثل ؤلاؾتهال٥ بإهماٍ اإلاخٗل٣ت ْالؿٓؾي  ال٨الؾي٨يت) بزخالِٞا، ٖلى ؤلٖا

ٓمت ٖلى قاملت جإزحراث لِا ،(ْالغ٢ميت الميت اإلاىٓ  بمخال٥ هدٓ ْالدؿاب٤ الًٟاثياث ٖلى البرامج بخّٗضص ْطل٪ بغّمتها، ؤلٖا
ٓمت، ٕٓ اإلاٗل اث٠ ْجى الم، ْؾاثل ْْ ٓع  بهخٓاعاث ْبعياء اإلاخٛحراث، م٘ لمالخإ١ ٖلى ٢ْضعتها ؤلٖا  للماصة اإلاخ٣بل الجمِ

الميت، ٓظِاتهم بزخالٝ ٖلى ؤلٖا ٓظيت الش٣اٞيت ْزلٟياتهم ج ٓل ٖٓا زل٤ ،3 ْؤلايضي ٓع، لضٔ  1" ؤلاهدباٍ حكدذ" مً ه  الجمِ

                                                           
  

1
 Voir : Wolton Dominique, Penser la communication, Ed Flammarion, Paris, 1997. 

  
2
 Voir : Wolton Dominique, Il faut sauver la communication, Ed Flammarion, Paris, 2005. 

  
3
 Copé.J.F, Commission pour la nouvelle télévision publique, Rapport présenté au président de la 

république (2008). 
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ٔ  بٗباعة ٓن  ؤظل مً الٟغوؿيت اللجىت ؤنضعجّ الظر للخ٣غيغ الؿاب٤ الخدليل مً ْبهُال٢ا ؤزغ ٓمي جلٟؼي  ْخؿب ظضيض، ٖم

الم تهّضص خ٣ي٣يت مًٗلت ٞهي البٌٗ، بٖخبٍر ما ٓهيت الهىاٖت زانت) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا  جىٓم لبرمجت زاي٘ ألهّ  ،(الخلٟؼي

ٓهيت الكب٨ت ٓاٖيض جًبُِا الكب٨ت َْظٍ ؤلاطاٖيت ؤْ الخلٟؼي ٗغى ػمىيت، م
ُ
ٓع  ح ٓماث مً لخاظياجّ جلبيت للجمِ  َظا... اإلاٗل

ٓن  مٗجى ال" ؤهّ يداجلم ؤقغها ما بطا لّ لخلٟؼي ّٓ ٔ  يخابّٗ ال اإلاجخم٘، يم ٓع  ؾٓ  حكدذ" ٞةن آزغ بججاٍ ْفي... 2" يئيل ظمِ

ٓيلِا يغج٨ؼ التي للًٟاثياث  الخام ال٣ُإ حهضص ؤن بةم٩اهّ َظا" ؤلاهدباٍ الهاث ٖلى جم ٓع  صعاؾت ٞةن  ْبالخالي...  ؤلٖا  الجمِ

الميت ْبؾخسضاماجّ ٖٓا م٣ٗضة ؤلٖا  لخٗضص هٓغا اإلاكاَضة، ٖلى ؤلا٢با٫ وؿب ؤْ" ؤلاهدباٍ" صعظت ٢يـ الهٗب نْم ما، ه
ٕٓ الًٟاثياث ٔ  ظِت ْمً ظِت مً بغامجِا، ْجى ٓع  ألامغ حٗل٤ ما بطا ؤزغ ٓمت بٖخماص جّم  لظل٪... ٖغيٌ بجمِ  ع٢ميت مىٓ

ٓع، لضٔ اإلاكاَضة مٗضالث ؤْ وؿب ل٣يـ ْلت  ْهي بخهاثيت ٦أليت الجمِ  بهضماط بهضٝ ٖالميتؤلا الهىاٖت لضٖم مدا

ٓع  ٓظيت الخ٣ىياث بحن الجمِ ٓل الميت ْاإلاماعؾاث الخضيشت الخ٨ى ِٖٓا ٖلى ؤلٖا .  جى

ت همؿألت ؤلاغالم  - ب : هظٍغ

ٓظيت الضعاؾاث مً الٗضيض بٖخمضث ٓل ٓماث ٖلى ؤلاجها٫ مجا٫ في الؿٓؾي  بؾخٗما٫ ٞي٣٘ مخٗضصة، ْمىهجيت هٓغيت مىٓ
ٓم الخ٣ليضيت اإلاٟاَيم ٓم) ماٖيتؤلاظذ للٗل  بالٓؾاثِ اإلاخهلت الىٓغيت اإلا٣اعباث ؤْ (...ؤلاظخماعي ؤْ الش٣افي الغؤؾما٫ ٦مِٟ

الميت غ ْجدؿم. (ؤلاجهاليت للمماعؾاث ْؤلاقباٖاث، ؤلاؾخسضاماث ٦م٣اعبت) ال٨الؾي٨يت ؤلٖا ِٖٓا ٦ظل٪ اإلاىهجيت ألَا : بدى

ٓن  جدليل) ٦ْميت (ْاإلاالخٓاث اإلا٣ابالث) ٦يٟيت ؤر ٓبت بلى باإلياٞت ، 3 (...اإلاًم ٕٓ صعاؾت نٗ ٫ٓ  مٓي  مخّٛحر ؾيا١ في مخد
الم ٦مؿإلت الم ْؾاثل م٣اعبت ألن الٟلؿُيييت، ْال٣ًيت ؤلٖا  زانت مىهجيت بق٩الياث جُغح بزخالِٞا، ٖلى ْؤلاجها٫ ؤلٖا

ٔ  ٖلى المي الخُاب صعاؾت مؿخٓ ٓن  جدليل ؤْ الخُاب جدليل) ؤلٖا  ال٨ميت اإلا٣ابالث) الخل٣ي مماعؾاث ؤْ ،(اإلاًم

 لخجاعب بمخضاصا ْجمشل بالٗام الظاحي ٞحها يخضازل خيض مٗيىت، حٗبحريت ؤق٩ا٫ بضعاؾت ألامغ حٗل٤ ما بطا َظا ،(ْال٨يٟيت
ٓمي مٗيكِم في ألاٞغاص  . ؤلاظخماٖيت ْوكاَاتهم الي

المي، ٞاإلاكِض ٓا٢٘ بو٩ٗاؽ ٞيّ جدضيضا، ْٞلؿُحن  ٖامت الٗغبي الٗالم في ؤلٖا  ٖالم بليّ صعى ما َْٓ اإلاجخمٗاث، َظٍ ل

ٓصيٓ بياع" الٟغوسخي ؤلاظخمإ عة "(Pierre Bourdieu)" ب  َبيٗت ْجدضيضا طل٪، مً ؤبٗض َٓ ٞيما ْالخ٨ٟحر الخإمل بًْغ
٢ٓذ في ٞيّ وٗيل الظر اإلاجخم٘، ، بٗباعة  4". الغاًَ ال الم، بؾخُإ ؤزٔغ ٓم ظضيضة، إلاٟاَيم ياؾـ ؤن  ؤلٖا  خغيت ٖلى ج٣

ْع  الٟغصيت، ثْالخغيا الخٗبحر، ٓظياث ْص ٓل ٓاًَ، ْصخاٞت الغ٢ميت، الخ٨ى ٓماث مجخم٘"ْ اإلا ستي٫  ظميِٗا" ... اإلاٗل
ُ
 مٗجى في ج

ٓص مً الخدغع " ْص ْجظليل" ال٣ي ٓاِٖا، ب٩ل الخض ىا ؤه
ّ
 ٖىضما (Pierre Lévy)" لٓفي بياع" ٢ضمّ الظر الض٢ي٤ الٓن٠ ؤمام ْلٗل

ٓاب" ؤن بٖخبر   ق٨ال الخىٓيم َظا ْيخسظ هٟخدت،ْم مخٗضصة هٓغ لٓظِاث" ياؾـ" ال
ّ
 ْبال ٢ضؾيت عئيت صْن  قامال قب٨يا

                                                                                                                                                                                           
  

1
 Scherer .E. The perfect Storm. Mediawatch n°5, Observatoire Mondial des Médias. (2008 – 2009) 

http://blogs.afp.com/mediawatch/post/2008/11/13/the-perfect-storn-%3A-un-pont-vers-le-numerique 

  
2

    . 186، ص2010اإلبستٌمولوجٌا واإلشكالٌات والسٌاقات، المنشورات الجامعٌة بمنوبة، تونس، : الصادق الحمامً، المٌدٌا الجدٌدة 
  

3
 Ellison.N.B., Steinfield, C. and Lampe C. (2007). The benefits of Facebook “freinfs:” social capital 

and college students „use of online social network sites. Journal of Computer- Mediated Communication, 

12 (4), article 1. http:// jcmc. Indiana.edu/vol 12/ issue 4/Ellison.html 

  
4

اإلػال١ِخ,  , روعّخ كه٠ِٚ اٌؾٍٛعٟ, كاه وٕؼبْ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌقلِبداٌزٍفي٠ْٛ ٚآ١ٌبد اٌزالػت ثبٌؼمٛي, (ث١به)ثٛهك٠ٛ  

 . 20, ٓ 2004, 1كِْك, ٛ
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الميت اإلااؾؿاث بٌٗ ؤمام اإلاجا٫ ٞسر ما َْٓ ، 1" مخٗاليت ْخضة ٓي٤ ؤلٖا ٖٓت ْوكغ لدؿ  الؿلُت مماعؾاث مً مجم
ٖٓت ْبض الٗام الغؤر لخىميِ الٟلؿُيجي، الكٗب ججاٍ ؤلاؾغاثيليت ٓع  ْال٣يميت، الغمؼيت الغؾاثل مً مجم  ٖلى للجمِ

ٓعة" لٗبذ خيض... ْبهخماثاجّ مغظٗياجّ بزخالٝ ْعا الٟيضيٓ، ْم٣اَ٘" اله  خ٤ في ؤلاؾغاثيليت اإلاماعؾاث َظٍ ليكغ َاما ص
...  الٟلؿُيجي الكٗب

ٕٓ بن ٓع  اإلادليت ْبخترام الش٣افي الخى ِ ٓع  لضٔ الؿياؾيت، الخياة في ؤلاهسغاٍ مً ظضيضة ؤهماٍ ْْ  للماصة اإلاخ٣بل الجمِ
 الجماٖاث صازل اإلاماعؾاث مً ظضيضة ؤهماٍ ٤ْٞ الظاث جد٣ي٤ ًٖ ْالبدض الٟغصاهيت حٗاْم ظاهب بلى ٖالميت،ؤلا

ِٖٓا بزخالِٞا ٖلى ؤلاظخماٖيت ٓن  ٞحها يماعؽ ًٞاءاث في ْالخٟاٖل الخٗبحر خغيت مً ظاهبا زل٤ ،2 ْجى ٖٓت اإلاؿخسضم  مجم
ٓبت) ؤلاٞتراييت ألاوكُت مً ٖٓت اإلا٨خ ْيً زال٫ مً (ثيتْاإلاغ ْاإلاؿم ٓا٢٘ مً ٞيضيٓ م٣اَ٘ ْوكغ ْاإلاغاؾلت الخض  ألاخضار، م

ٓيغ آالث جبلِٛا ؤن ألاخيان بٌٗ في جهٗب التي  ما بلى 3 الٗضيضة الخُبي٣اث َظٍ جديل... الًٟاثياث بٌٗ إلاغاؾلي الخه

 ْبهخاظاث ،(Viewer generated content ) اإلاكاَضيً ْبهخاظاث ( User generated content) اإلاؿخسضمحن بةهخاظاث ُيٗٝغ
ٓياث مغجبُت اإلاماعؾاث َظٍ... ( Consumer generated content) اإلاؿتهل٨حن  خحن ٟٞي مٟاع٢ت، ؤمام َىا ْلٗلىا الجماٖيت، بالِ

ٓن  ٧ان  هاٞظة يمشل لؤلٞغاص البهغر  الؿمعي الخٗبحر ٞةن الخاعجي، الٗالم ٖلى ألاٞغاص زاللِا مً يُّل  هاٞظة يمشل الخلٟؼي

ْازل بلى الٗالم زاللِا مً يىٓغ م اإلاماعؾاث مً ألاق٩ا٫ َظٍ ْل٨ً... مدلي َٓ ما ْبلى 4 البيٓث ص  ال الظاحي، َابِٗا ٚع
الم ماؾؿاث ٞيّ جدا٫ْ  ماؾسخي ؾيا١ مً جىٟلذ ىاٞـ َظا ؤما ظضيض مً الخمغ٦ؼ بٖاصة ْالجضيض ال٨الؾي٩ي ؤلٖا

ُ
 اإلا

ٕٓ َْظا الجضيض، الم مً الى ٓاًَ صخاٞت" ٖليّ ُيُل٤ الظر الجضيض ؤلٖا  ".اإلا

II. سُت كغاءة  :الفلؿُُيُين والالحئين الفلؿُُيُت لللًُت جاٍع

ْلت" ٢ْيام الٗغبيت  –ؤلاؾغاثيليت الخغب هديجت الٟلؿُيييحن الالظئحن مك٩لت وكإث        مً ؤ٦ثر ٖلى ،1948 ؾىت" إلؾغاثيل ص

غص آهظا٥، ؤلاهخضابيت بٟلؿُحن يٗٝغ ٧ان ما ؤعاضخي مً%  78 لبيت َْ م الٟلؿُيييحن الؿ٩ان مً الٗٓمى ألٚا  ْجهجحَر

ٓيلِم ْعة الٗغبيت الض٫ْ  في الظئحن بلى ْجد  726 بحن الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖضص بلٜ ٣ٞض اإلاخدضة ألامم ج٣ضيغاث ْبدؿب. اإلاجا
ٓظاث جض٤ٞ بؾخمغاع م٘ اإلاك٩لت جل٪ ْجٟا٢مذ.  الجئ آالٝ 810 ْ ؤلٟا  بؾغاثيل جم٨ىذ ماٖىض ؤٖضاصَم ْجؼايض الالظئحن م

ٓة ؤلاؾخالء مً الخ٣ا  . 1967 خغب في ٚؼة ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت ؤر الخاعيسيت، ٞلؿُحن ؤعاى مً ب٣ي ما ٖلى بال٣
ّ
 ؤن بال

ٓا ٢ض ْالٗغب الٟلؿُيييحن بٌٗ ٓهيت الٛحر اإلا٣اعبت َظٍ جبى ٢ٓي٘ ؤ٣ٖاب في للمكاع٦ت ٢اه  ْؤنبدذ ،"ؤْؾلٓ" بجٟا٢ياث ج

 في الخ٣ا ْججؿضث اإلا٣اعبت َظٍ ْج٨ّغؾذ"... الؿالم ٖمليت" بـ يؿمى إلاا الؿياسخي الخُاب مً يخجؼؤ ال ظؼءا اإلا٣اعبت جل٪
.  2002 ؾىت" للؿالم الٗغبيت اإلاباصعة" يؿمى ما ههٓم

                                                           
  

1   Voir : Lévy Pierre, L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberspace, Ed La 

découverte, Paris, 1997 . 

  
2
 BBC (2004), Building public Value Renewing the BBC for a digital world downloads. P49. 

      Bbc.co.uk/info/policies/pdf/bpv.pdf.  

  
3

ًّ أّ٘ٙب   ِٕٚزلٜ ف١ل٠ٛ اٌؼوث١خ ٚاٌغي٠وح رٛن,  ( CNN I Report, http://ireport.cnn.com )ٌؼ

(http://www.aljazeeratalk.net ) ٚ(http://observers.france24.com ) 
  

4   Dijck. J.V. Television 2.0 : Youtube and the emetgence of homecasting in media in transition 5 : 

creativity, ownership and collaboration in the digital age international conference April 27-27, P7.  

http://www.aljazeeratalk.net/
http://observers.france24.com/
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ً" بخإؾيـ اإلاخدضة ألامم بٖتراٝ بن ٓص" َْ ْبا، في الىاػر  ؤلايُِاص ضخايا للحه ْع  الٟلؿُيجي، الكٗب حكخيذ في ؾاَم ؤ

ا" ٖملياث بخهاثياث آزغ خؿب الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖضص بلٜ ٣ٞض ْهْغ  الظئا  5,311,555 بلى 2013 لؿىت ،( UNRWA)" ألا
ٓن  ٓػٖ  ألاعصن ،( 563,699) ْعيتؽ ،( 476,566) لبىان ،( 1,276,041 ) ٚؼة ،( 901,040) الٛغبيت الًٟت: الخالي الىدٓ ٖلى يخ

ا" سجالث في مسجلحن الٛحر الالظئحن مً ؤٖضاصا حكمل ال ألاع٢ام َظٍ ؤن ٖلما. ( 2,121,209) ْهْغ ٓاَىحن ؤْ ،"ألا  اإلا

 1. ٚؼة ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت في ألانليحن الؿ٩ان مً الٟلؿُيييحن

ْصيت ْم٘ الٟلؿُيييت الؿلُت ٞةن آزغ بججاٍ ْفي ٓاعصَا ٖلى ال٩املت الؿلُت ؾتمماع ٖلى ٢ضعتها مدض  قضيضة جبٗيت م٘ م

 ؤلاظخماٖيت ؤلا٢خهاصيت اللجىت ج٣غيغ في ْعص ٦ما ،2010 لؿىت اإلادلي الىاجج مً % 25 بـ ج٣ضع التي الخاعظيت للمؿاٖضاث

غ  ،2 اإلاخدضة لؤلمم الخابٗت آؾيا لٛغب
ّ
 وؿبتهم جبلٜ يًالظ الالظئحن زانت الٟلؿُيجي، للكٗب اإلاٗيكيت ألاْيإ ٖلى طل٪ ؤز

 ال٣ٟغ  بلى باإلياٞت جغاظٗا ؤلا٢خهاصر الٓي٘ يٗاوي بيىما.  ٚؼة ٢ُإ ؾ٩ان مً % 75 ْ الٛغبيت الًٟت ؾ٩ان مً % 50

ا، نخي ْنٝغ مياٍ مً الخدخيت البييت زضماث ْي٠ٗ ْالبُالت  3. ط٦غهاَا التي الخ٣اعيغ خؿب ْٚحَر

III.  ف في ؤلاغالم صوع  :الفلؿُُيُت باللًُت الخػٍغ

الم يمّحي ام ٓم ؤلٖا ٓعة ٖهغ في الي ٓع  يدؿم الظر ، الغ٢ميت الش المي ؤلاؾتهال٥ مً ظضيضة ؤهماٍ بِٓ ٕٓ ؤلٖا  اإلاًامحن ٦خى

 ما بًٟل يكاءْن  خيىما البرامج بمخابٗت لؤلٞغاص حؿمذ التي ( on demand Content) الُلب ٖىض ْالؿياؾيت ؤلازباعيت ْالبرامج
الم بحن للٗال٢ت حك٨يل بٖاصة َىا٥ ؤلاججاٍ، َظا في. الصخهىت بم٩اهياث مً جديدّ ٓع  ؤلٖا الميت، للماصة اإلاخل٣ي ْالجمِ  ؤلٖا

ٓمت" ؤْ" الخبر" م٘ يخٟاٖل ؤن اإلاخاب٘، ؤْ اإلاكاَض بةم٩ان بط ْص ييكغ ْؤن" اإلاٗل ٫ٓ  ْبؾخٟؿاعاجّ ٞٗلّ عص " الٗاظلت ألازباع" خ
الم ؤنبذ ْبظل٪ مشال، ٓن ) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا  بٖالميا الخياعاث مخّٗضص مجخم٘ بَاع في يٗمل (...ْالصخاٞت ةْؤلاطإ الخلٟؼي

ٕٓ ٖلى ٢ْاثم ٓمت بؾتهال٥ في الخى . 4 اإلاٗل

ٓص بحن مً الم، الصخاٞت بى ٓمت، بلى الىٟاط ْخ٤ الخٗبحر خغيت ْؤلٖا ٔ  َظا في اإلاٗل  خهل ما اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى ؾيخُغ١  اإلاؿخٓ

م ، 2008 ؾىت مُل٘ في  جل٪ في مىٗذ" بؾغاثيل" ؤن بال الصخٟي، الٗمل خغيت جديذ التي ْهيتال٣ان الدكغيٗاث مً ٞبالٚغ
٢ٓيحن الصخٟيحن الٟترة، ٫ٓ  مً ْالخ٣ م ٚؼة، ٢ُإ الضز  ْال٣اضخي الٗليا ؤلاؾغاثيليت اإلاد٨مت ًٖ نضع الظر ال٣غاع ٚع

٫ٓ  بؿماح ، صخٟيا 12 صز
ّ
 بهضإل م٘ زانت ،الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ في ؤلاؾخٗماعيت اإلاماعؾاث خ٣ي٣ت جذجب ختى ؤظىبيا

ٓباث زل٤ ما َْٓ. الٟغ٢ان خغب  الصخٟيحن" بؾغاثيل" بؾتهضٞذ بل... آهظا٥ لؤلخضار الصخٟيت الخُٛيت في نٗ
الميحن ٓص، بك٩ل ْؤلٖا م م٣ه ٓن  ؤن ٚع ْلي ال٣اه غ الض

ّ
ٞٓ ٫ٓ  مً 79 اإلااصة جىّو  خيض. زانت خمايت لِم ي ٧ٓ  ألا٫ْ  البرْج

ن الظيً الصخٟيحن ؤن 1949 لؿىت ظىي٠ بجٟا٢ياث بلى اإلاًاٝ اث مىا٤َ في زُغة مِىيت مِام يباقْغ  َم اإلاؿلخت، الىاٖػ
ٓن  ؤشخام . خمايتهم ْيجب مضهي

                                                           
  

1   Voir : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), 

“Registration Statistical Bulletin”, Department of Relief and Social Services, UNRWA HQ (Amman), 

The First Quarter (1/2103), 2013. 

  
2

ٔؾٛ ر١ّٕخ ر١ٕ١ّٚخ : األ٘لاف اإلّٔبئ١خ فٟ ىِٓ اٌزؾٛي: 2011ٞ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ رمو٠و ػٓ األ٘لاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ف"اإلٍىٛا,  
 . 2011ك٠َّجو  29, "ّبٍِخ

  
3

, ػٓ اٌّووي اٌؼوثٟ ٌألثؾبس (فٍَط١ٓ ٚاٌؾووبد اإلعزّبػ١خ)اٌزبه٠ـ اٌْفٛٞ, اٌّغٍل اٌضبٌش, ِمبهثبد فٟ اٌؾمً ا١ٌَبٍٟ اٌؼوثٟ  

 .  2014ٚكهاٍخ ا١ٌَبٍبد, رٌٛٔ 
  

4
 BBC (2004), Ibid, P52.  

https://twitter.com/UNRWA
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ٓعة َاب٘ ج٨دسخي اإلادخلت ألاعاضخي صازل الصخٟي الٗمل مماعؾت بن ٓٙ في ْاإلاك٣ت الخُ ٓمت بل  الٗالم بلى ْبعؾالِا اإلاٗل
يت ٢يميت م٣اعبت ؤمام َىا ْلٗلىا الخاعجي ْلت ٞحها مٗٞغ اصة مدا ٓز٣اٞيت عئيت بهخاط إٖل ٓظيت  ؾٓؾي ٓل ٓع  لئلٖالم ْبيضي  ْالجمِ

الم ْؾاثل في يجض ٖامت، الٗغبي الٗالم في ؤلاؾتهال٧ي اإلاجخم٘ وؿ٤ ؤن ٦ما... ْحٗضصَا بزخالِٞا ٖلى إلاًاميىّ اإلاؿتهل٪  ؤلٖا

ِٖٓا ٖلى يٟيا حؿاهض بظخماٖيت، هٓما ْبزخالِٞا، جى  ْؾاثل ؤجها ؤر... الثرْة ؤْ بالؿلُت ؾ٨تاإلاا الىٓم ْمهالر ؤَضاٝ ْْ
غاٝ زضمت في  مضعؾت) الى٣ضيت الىٓغياث بحن الخ٣اعب يّٟؿغ ما َْٓ... ؤلا٢خهاصر الخ٣ل ؤْ الؿياسخي الخ٣ل في اإلاِيمىت ألَا

ٓعث ٓػ  ْٖلى الثرْة ٖلى الؿيُغة مؿإلت في اإلااع٦ؿيت، ْاإلا٣اعبت (ٞغاه٨ٟ ٢ٓيت الُبجى ظضليت ؤر... الغم .  جيتْالخذ الٟ

الميت اإلااؾؿاث جىاٞـ ؤن ٦ما ٫ٓ  في بزخالِٞا ٖلى (ؤلازباعيت) ْالًٟاثياث ؤلٖا ٓمت بلى اإلاب٨غ الٓن  حُٛيت ْج٣ضيم اإلاٗل
ٓعيت ٓاث بٌٗ َىا٥ بل للخضر، ٞ  مً الٟيضيٓ بم٣اَ٘ ألاخيان بٌٗ في ْحؿخٗحن اإلاجغياث، ببض جىٟغص التي ال٣ى

ْػ  ٞيّ ْاإلا٨ٟغيً، اإلاسخهحن بٌٗ خؿب يان،ألاح بٌٗ في طل٪ ٧ان ْبن ختى... ألاهترهاث  خيض مً اإلاِىت ألزال٢ياث ججا

ٓن " َظا... لؤلٞغاص الصخهيت ْالخغماث الىاؽ ؤٖغاى ْاخترام الخبر، صخت مهاصع في الخشبذ  ؤظل مً ْالدؿاب٤" اإلااعج
ٖٓا زل٤ الخبر، وكغ الميت، اإلااصة ججاٍ ْالك٪ الغيبت مً ه ٓمتا بصذ التي ال٣ىاة ْزلٟيت ؤلٖا  الك٥ٓ٩ َظٍ مغصّ  ْلّٗل ... إلاٗل

ٓص ْع  التي عثيؿيت  ٢ًيت بلى يٗ ... بخضاٖياتها يخٗل٤ ما ٧ْل اإلادخلت، ٞلؿُحن هي ٞل٨ِا في هض

الم ألاٞغاص ٖال٢ت م٣اعبت ؤن ْوٗخ٣ض  ٓع  مً الجضيض، باإٖل ٓن  ٢ض ،( l’interactionnisme Symbolique) الغمؼيت الخٟاٖليت مىٓ  ي٩
ٓا٦بت ؤ٦ثر  بلى يديلىا ما َْٓ الٟلؿُيجي، الكٗب ججاٍ ؤلاؾخٗماعيت اإلاماعؾاث ٧ل م٘ الخٟاٖل زال٫ مً الٗغبي للكباب م

ٓم صعاؾت  بٓنِٟا ؤلاظخماٖيت الخٟاٖالث في الىٓغ بٖاصة بهضٝ الٟلؿُيييت، بال٣ًيت للخٗغي٠ (L’échange )" الخباصٌ" مِٟ
ْعة ٓيتر" ٖلى مخابٗت ٞلؿُيييت شخهياث 10 أل٦ثر ٢اثمتا٫ َظٍ زال٫ مً ْبالٟٗل...  1 ظاَؼا مًُٗى  ْليؿذ نحر  مً" ج

 :ألاؾماء َظٍ هجض  2013 لؿىت الٗغبي الٗالم قباب

ٓسي جميم .1  مخاب٘  ؤل٠ 348 - البٚر

 مخاب٘ ؤل٠ 344 - زىٟغ ْياح  .2

ٓان الباعر  ٖبض  .3  مخاب٘ ؤل٠ 204 - ُٖ

ٓسي مغيض  .4  مخاب٘ ؤل٠ 155 البٚر

 جاب٘م ؤل٠ 120  الخُيب صيمت  .5

ٓص  .6 يل مدم  مخاب٘ ؤل٠ 111 صْع

 مخاب٘ ؤل٠ 92  عيان ظما٫  .7

 مخاب٘ ؤل٠ 84 ببغاَيم ٖضهان .ص  .8

 مخاب٘ ؤل٠ 71  الخميمي ٖؼام  .9

                                                           
 
1
  Goffman (Erving), Les rites d‟interaction, Edition de Minuit, Paris, 1974, P 21. 
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   1  ؤل٠ 69 ٖبيض ؤبٓ مدمض .10 

ٓاضر مً  فيالصر الخُاب ًٖ الضازلي بىاءٍ ظِت مً بزخالٝ، مً بّ ْما ؤلال٨ترْوي الصخٟي الخُاب جإزحر ؤن ال
ٓمت يهبذ ال٨الؾي٩ي، ْيً اإلا٣ا٫ ٖلى الخٗلي٤ ٖبر اإلاخل٣ي إلقترا٥ مسهٓنت مىٓ  بمىخضياث ْاإلاكاع٦ت ؤلال٨ترْوي ْالخض

ٓاع ا الخ الميت، اإلاماعؾت ججضيض في خاؾما ٖامال حك٩ل ؤن بةم٩اجها الخضيشت، الخ٣ىياث مً ْٚحَر ٫ٓ  ؤلٖا  ال٣ًيت خ

 .هيتبوؿا ٣٦ًيت ٖاإلايا بها ْالخٗغي٠ الٟلؿُيييت

ٓع  ْمً آزغ، بججاٍ ْفي ٓجي الخ٣ّضم مىٓ ٓل ٓظيت ْبغئيت ْالغ٢مي، الخ٨ى ٓل عة بيضي ّٓ ٓلٓظيا مخُ  للخ٣ضم ٦ٗامل للخ٨ى

ْبغر  عظيـ" الٟغوسخي اإلا٨ٟغ حٗبحر خؿب ؤْ" الخ٣ىيت" ؾاٖضث ٣ٞض ؤلاظخماعي،  ؤْ" الٓؾيِ" ،(Régis Debray)" ص

ا بل خؿب،ٝ بهغر  ؾمعي مآَ في يهىِٟا ال التي ،"الٓؾاثُيت"  جخ٨ٟل التي الٓؾاَاث ؤق٩ا٫ ٧ل في بدض ٖمليت يٗخبَر
ٓاجغ ْجىا٢ل بةعؾا٫ ٓماث ْج ا ال ٦ما ْاإلااصيت، الظَىيت ْالخاالث اإلاٗل ٓعا يٗخبَر ٓانل في ٨ٞغّيا، جه  بل ٞدؿب، اللٛٓر  الخ

  2... مىاهج ّٖضة ٞيّ جخ٣اَ٘ للخ٨ٟحر، ْخ٣ل هٓغيت

الميت ؤلاجهاليت اإلاماعؾاث ؤق٩ا٫ ٖلى  الًٓء لدؿليِ صٞٗىا ما َْٓ  الالظئحن ْؤػمت  الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ ْؤلٖا

ٓاػر  زانت الٟلؿُيييحن، اب" ٢ًْيت الخليج، بلى اإلاديِ مً اإلاى٣ُت ص٫ْ  حٗيكِا التي ألاخضار م٘ بالخ  ْجضاٖياتها" ؤلاَع
الميت اإلااؾؿاث حؿاب٤ مً ػاص طل٪ ٧ل الٗغبي، بالغبي٘ يٗٝغ ما بلضان ٖلى ٫ٓ  في ؤلٖا ٓمت، بلى الٓن  ألاخيان بٌٗ ْفي اإلاٗل

ٓمت" ؤن بلى جلميدا ؤقغها ما بطا زانت"... ألازباع" ببض مجها البٌٗ بهٟغاص  ٢ض بجها بل بٖالمي، مُٗى مجغص حٗض لم ،"اإلاٗل

ٓلذ ٢ٓذ في جد ٓن  زايٗت" ؾلٗت" بلى الغاًَ ال ٓن  الؿ١ٓ  ل٣اه ْلي ألاخضار جسمت ؤن ِٞل ... ْالُلب الٗغى ٢اه  ةالض
ت، ْالٗاإلايت ٓع  ْم٘ اإلادؿاٖع ْلت بدىٓيم يٗٝغ ما ِْ ٓعيا في الكٗٓب ْماحٗيكّ ؤلاؾالميت، الض  ٧ْل... ْالٗغا١ ْاليمً ؾ

ٓعاث الميت الخُٛيت ٖلى ؤزغ الٗغبي، ٖاإلاىا يٗيكِا التي الخُ  تهميل جخٗمض ؤَغاٝ َىا٥ ؤم الٟلؿُيجي؟ للكٗب ؤلٖا
ٔ  ارؤخض هدٓ الٗام الغؤر ْظِت ْحٛيحر ال٣ًيت،   الٗغبي؟ الٗالم يٗاهحها ؤزغ

: زاجمت

ت ؤما ظماٖيت، مماعؾت الٗلم يمشل ٓع  ْجترا٦م ٞخيكإ الٗلميت اإلاٗٞغ  ْالجض٫ الخضا٫ْ  آلياث زال٫ مً ظماعي بَاع في ْجخُ

 مً مسهٓم لىٓام يسً٘ خيض الش٣اٞت، مجاالث مً مجاال ُيّٗض  ٞالٗلم ْبالخالي. ْالضخٌ ْؤلاياٞت ْالخٗضيل ْالى٣ض

ت ؤْ" ٖلم" ًٖ الخضيض ٞيهٗب... ٞاٖالثالذ  ألن ،(Debate/ Débat ) الجض٫ ْزاعط ؤلاظخماٖيت، الجماٖت زاعط ٖلميت مٗٞغ
ت يم٨ً ال ؤهّ جبّحن الخجغبت" ٓع  ؤن للمٗٞغ ٓم في زانت) ال٨ٟغر  ؤلاهخاط ٧ان ٞةطا. الٗلمي اإلاجخم٘ زاعط جخُ  (ؤلاظخماٖيت الٗل

٢ْاث، ؤٚلب في ٞغصيا ٖمال ْلِا ْه٣اقِا ألا٩ٞاع ل٣يث ٞةن ألا ٓص يكتٍر ْجضا  3" الجماٖت ْظ

ٓا٢٘ مً ْبهُال٢ا الٗلميت اإلا٣اعبت َظٍ مً المي ال ٓدى الٟلؿُيييت، لل٣ًيت ؤلٖا  ؤهّ ٖلى جدليلّ الاجها٫ اظخمإ ٖلم يخ
ان ٓع٢ت َظٍ مىُل٤ َٓ َْظا مخجضص، ْخًاعر  مجخمعي َع الم ْؾاثل ٖلى الًٓء حؿليِ بعجإيىا ٣ٞض ،البدشيت ال  ؤلٖا

                                                           

 
1  http://middle-east-online.com/?id=164719 

 
  

2   Voir ; Régis Debray, Vie et Mort de l’image :Une histoire du regard en occident, Edition Gallimard, 

Paris, 1992. 

  
3
 Wolton Dominique, Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médians, Ed Flammarion, 

Paris, P80. 
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ا، ً ْمغآة لّ نٓث ال مً ْنٓث الغابٗت الؿلُت بةٖخباَع ٓاًَ الَٓ ٓامل ؤخض َْٓ ْاإلا  ْالِضم ْالبىاء الِؼيمت ؤْ الىهغ ٖ

الم ْالـخإزغ، ْالخ٣ضم ن  ٞاإٖل ّٓ ٓماث، بلى الخاظت ؤن ٦ما...  .ْالش٣اٞت ْال٨ٟغ الؿياؾت في ؤؾاسخي م٩ ّٗض  اإلاٗل
ُ
عة ح  ْٚايت يْغ

الم ؤلاجها٫ ْؾاثل اهسغاٍ يٟؿغ ما َْٓ... اظخماٖيت ٕ في  ْؤلٖا  ٢يمي وؿ٤ حك٨يل في ْمازغ ٦ٟاٖل الخدضيثي، اإلاكْغ
ٓمت ؤن ّ   بال... ٩٦ل ْاإلاجخم٘ لؤلٞغاص ظضيض ْعمؼر  لذ ؤجها يبضْ بل ٞدؿب، بٖالمي مُٗى ؤْ ٨ٞغة مجّغص ليؿذ اإلاٗل ّٓ  في جد

٢ٓذ ٓلذ الّغاًَ ال ٓن  زايٗت ؾلٗت بلى جد ٓن  الؿ١ٓ، ل٣اه  الٗغبيت الًٟاثياث الخدضيض ْظّ ْٖلى... ْالُلب لٗغىا ٢اه

ٓا٦بت في ما خضٍّر  بلى هجخذ التي ٓع  بحن البهغيت اإلاكاَضة مً ٖال٢ت ب٢امت ْفي الخضر، م  بطا َظا... الخضر ْبحن اإلاخل٣ي الجمِ
ٓعة ٖهغ في وٗيل ؤهىا جلميدا ؤقغها ما الم، ز إلات ٖهغ ؤلٖا ٓعة ْٖهغ الٗ ٓياث لخدليل لتمداْ ٢ضمىا لظل٪...  اله  مؿخ

٦ٓياث ْبحن ْالش٣اٞيت ْالاظخماٖيت الظَىيت البيياث بحن الاعجباٍ ٓاء الؿل  مالمذ جدؿؿىا خيض... الجماٖيت ؤْ الٟغصيت ؾ
ٓاػر  الٟلؿُيييت، ال٣ًيت الث ٧ل م٘ بالخ ٓعاث اإلاى٣ُت، ص٫ْ  حٗيكِا التي ْالاظخماٖيت الؿياؾيت الخد  في الخانلت ْجُ

ٓلٓظيا ٓماث ج٨ى الم ٧ان ْلئن...  اإلاجخم٘ ٖلى ْجإزحراتها ْؤلاجها٫، اإلاٗل ٓلٓظيا، اإلاٗالم" ْاضر" الخ٣ليضر ؤلٖا  ٞةن ؾٓؾي
م الخضيشت ؤلاجها٫ ج٣ىياث ٓجي، مدغ٦ِا مً ْبالٚغ ٓل  ْاَغة  بٓنِٟا اإلاٗم٣ت الٗلميت الضعاؾاث مً الٗضيض جخُلب الخ٨ى

ٓم ٩ٞل... ألا٫ْ  اإلا٣ام في ْؤمىيت ؾياؾيت، اظخماٖيت، ٓػا زىاياَا في جدمل جهلىا ةمٗل   مً ظٗلذ ْبظخماٖيت، ز٣اٞيت عم
ٓعة" ٓمت"ْ" اله ٓلم الاجهالي للًٟاء ألاؾاسخي اإلادضص" اإلاٗل  ألابٗاص جضازل ًٖ بمٗؼ٫  الٟلؿُيجي الكٗب ْليـ...  اإلاٗ

ٓظيت ٓل  ٖىّ ٢ا٫  ما ؤمام جًٗىا ؤن يم٨ً ْالتي صازلّ ججغر  التي الاجهاليت الٗمليت في ْالؿياؾيت ْالاظخماٖيت ؤلايضي

 جدذ يىٟجغ الاجها٫ ٖالم بن خ٣ي٣ت، ال ْا٢٘ ال جاعيش، َىا٥ يٗض لم" ) A. et M. MATTELART) "ماجالع ْميكا٫ آعمان"
ٓطط ؤمام ؤنبدىا خيض... 1"ْالضيييت ْالٗغ٢يت اإلادليت ال٣ٗالهيت حٗضصيت يِٛ  الجماَحرر  الاجها٫ ٞيّ اظخماعي، اجهالي هم

ٓاؽ يخّم "  الظر ٓلٓظيت، ْؾاثل َتب ٓاباث خّغاؽ ْٖبر مخسههت ماؾؿاث زال٫ ْمً ج٨ى ٟحن ب
ّ

 بطا َظا...   "بدىٓيمّ م٩ل

خباع بٗحن ؤزضها ٓماث"  ؤن الٖا ٓاظِت في ؤلاوؿان اؾخسضمّ ؾالح ؤَّم  هي ْبهما ٖهغيا، ازتراٖا ليؿذ اإلاٗل  جدضياث م
ٓع  مّغ  ٖلى الخياة  ٞالى٣اف ، 4"بزخالٞاجىا ظّيضا هخضّبغ ال ل٨ىىا بييىا، ٥مكتر مآَ آلازغيً م٘ هخ٣اؾم" لظل٪. 3"الٗه

ت الخ٣ي٣ت بحن الٗلمي اإلاجا٫ في للٟهل اإلاشلى آلاليت يمشل ال٣ٗالوي .  الٗلميت ْاإلاٗٞغ

 

 البِبلىؾغافُا
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ٌ   غالمُت الىسبت اججاهاث ٌ " خى  وكًاًا  هلؿام للًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل جىاو

ىاث  –الحضوص  –الضولت  –الالحئين  –اللضؽ)" النهاتي الحل  (اإلاؿخَى
 صوخان مهُفى ًىؾف خؿً/ الضهخىع 

  ؾغاء حامػت  -و جهاٌ  غالم ولىحُاوجىً الصحافت بلؿم اإلاؿاغض  ؾخاط

 

 

:  البدث ملخو

الميت الىسبت اججاَاث ٖلى الخٗٝغ الى الضعاؾت َظٍ تهضٝ ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا ْص  –الض ىاث  –الخض َٓغ ٧لحل ال٣ًايا جل٪ باٖخباع (اإلاؿخَٓ  الهغإ ظ

 ..الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي

 بالىسبت الخانت الاؾخ٣هاء صخيٟت ؤصاة صعاؾخّ في الباخض اؾخسضمو الٓنٟيت، الضعاؾاث مً الضعاؾت َظٍ ْحٗخبر
الميت ٓهت الٖا الم ْؾاثل في ْال٨خاب الجامٗاث ْاؾاجظة الخدغيغ ْعئؾاء ْمضعاء ْاإلادغعيً اإلاغاؾلحن مً اإلا٩  الٟلؿُيييت الٖا

ْليت الٗغبيتْ . ٞلؿُحن في الٗاملحن ْالض

. 2016-11-5 ْختى 2016-10-25 مً الٟترة في ْػٖذ بؾدباهت 101 البدض ٖيىت بلٛذ

الم ْؾاثل اَخمام خيض مً الجهاجي الخل ٢ًايا ٖلى الاه٣ؿام ٢ًايا َٛيان الضعاؾت هخاةج واظهغث  الٟلؿُيييت الٖا

الميت الىسبت ْمخابٗت . لِا الٖا

الميت زبتالً ان ْيخطر ٓن  ممً الٖا ٓا ٚؼة ٢ُإ يؿ٨ى ٓياتهم، ؾلم ٖلى ْليـ الجهاجي الخل ب٣ًايا مبالحن ٚحر ؤنبد ْل  ا

ْص بك٩ل حٗاوي التي الٛغبيت الًٟت في بيىما ٓيت الجهاجي الخل ٢ًايا ٞاخخلذ الاه٣ؿام مً مدض ْل ْصة ا . لِم باليؿبت مدض

ٓيت بٗمليت الش٣ت ٣ٞضان الضعاؾت ْبييذ . الاؾغاثيلي ال٨يان م٘ ثْاإلاٟاْيا الدؿ

 

Abstract: 

This study investigates the trends of Media Palestinian elites about the news coverage of the 

Palestinian issues focusing on the Palestinian division, Final status issues ) Jerusalem - refugees - 

state - borders - settlements( as the core of the Israeli-Palestinian conflict. 

The Palestinian Media elites including, Correspondents, Editors, Directors, University Lecturers, 

Writers, and journalists that working at internal or international media in Palestine.   

The findings show that the use of news stories was dissimilar, whereas, the news of Palestinian 

division were the most commonly used by the Palestinian elites. Furthermore, utilization of the 

news of Israeli-Palestinian conflict was also different. 
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This current research reveals a significant impact of media agenda setting,  showing that the 

elites who living in the Gaza Strip were more interested with the Palestinian division news, while 

other they are living in the West Bank were more focusing on Final status issues such as ; 

Jerusalem - refugees - state - borders -and  settlements. 

 : ملضمت

الم ْؾاثل لٗبذ   الٟلؿُيييت الٖا
ً
ْعا   ص

ً
ٓلِا زال٫ مً الٟلؿُيجي الاه٣ؿام حٗؼيؼ في ملمٓؾا  الؿياسخي الجض٫ خالت في صز

ْص  –الالظئحن  –ال٣ضؽ) الجهاجي الخل ٢ًايا الخل ٢ًايا جىا٫ْ  إلَما٫ اصٔ الظر الامغ ، الخ٨م ٖلى ْالهغإ ْلت  –الخض  الض

ىاث – م (اإلاؿخَٓ ا ٚع َػ . ٞتراث ٖلى بْغ

ْظضث   ْخماؽ ٞخذ خغ٦تي بحن ْالاؾخ٣ُاب الهغإ خالت ْؤ
ً
ٖٓا ليت ْاوٗضام الاهًباٍ ٖضم مً ه  الاه٣ؿام ْل في اإلاؿْا

ٓا٢ٗت الٛغبيت ْالًٟت 2007-6-14 في" خماؽ" خغ٦ت ٖليّ ؾيُغث التي ٚؼة ٢ُإ بحن ".. ٞخذ" خغ٦ت ؾيُغة جدذ ال

الم ْؾاثل ْحؿِم  الخل ل٣ًايا الاَخمام ايالء ْٖضم الضازلي الٟلؿُيجي الهغإ جإظيج في_ جؼا٫ ال_ الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ) الجهاجي ْص  –الض ىاث  –الخض ٓاَىحن حٗاَي مضٔ ٖلى او٨ٗـ الظر الامغ ، (اإلاؿخَٓ  ٢ًايا م٘ اإلا
  او٨ٗـ ما َْٓ الجهاجي الخل

ً
ْلي الٗغبي صيًالهعي ٖلى الٟلؿُيييت بال٣ًيت الاَخمام ْا٢٘ ٖلى ؾلبا ..  ْالض

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ) الجهاجي الخل ٢ًايا ْجمشل ْص  –الض ىاث  –الخض  اٖلىذ بٗضما الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖم٤ (اإلاؿخَٓ

ٓلِا الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت ْص ٢ب  ٖاص٫ خل ايجاص م٘ الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الهغإ لخل ٦إؾاؽ 1967 ٖام بدض
ٓم يحنالٟلؿُحن الالظئحن ل٣ًيت ٓصة ؤؾاؽ ٖلى ي٣ م الٗ ًتن الظر الامغ َْٓ مجهم هجغث التي لضياَع ْلت ٞع  الاخخال٫ ص

ٓاظِخّ ْجبيذ الاؾغاثيلي ْلت مهُلر إلا ٓصيت الض  1948 ٖام اإلادخلت الاعاضخي صازل ٞلؿُيييحن مً جب٣ى ما لخهجحر الِاصٝ الحه

ْلت هُا١ الى .. الٟلؿُيييت الض

ٓيضَا يجغر  التي ال٣ضؽ ْمضيىت الٛغبيت يٟتا٫ في الاؾديُان ٖملياث جهاٖض ان  جمى٘ ممىهجت اؾغاثيليت ؾياؾت ٤ْٞ ته
ٓظبها ٓم البىاء مً ال٣ضؽ اَالي بم  ٖلى الاؾغاثيلي الاخخال٫ ظيل ْا٢ضام للهجغة، لضِٞٗم ٖلحهم ْجًيي٤ ا٢هاء بٗمليت ْج٣

ٕ ْاٖالهّ ، 1948 ٖام اإلادخلت ْالاعاضخي الٛغبيت الًٟت بحن الٟانل الٗؼ٫  ظضاع بىاء  م٘ ازغ اؾميجي ظضاع جىٟيظ في الكْغ
ْلت في ٚؼة ٢ُإ ْص لترؾيم مدا  ٖلى ْال٣اجلت ال٣اجمت بٓاللّ ليل٣ي الٟلؿُيجي الاه٣ؿام يإحي الاؾغاثيليت، الاظىضة ٤ْٞ الخض
الميت اإلااؾؿاث ْجلٗب بل ال٣ًايا، َظٍ ٓياث حٛيحر في الٖا ْل   الجماَحر ا

ً
ا مً ٞبضال عة ٖلى جغ٦حَي  جهضرا٫ يْغ

  ٖملِا باث الاؾغاثيليت للمسُُاث
ً
 ٢ًاياٍ ًٖ الٟلؿُيجي للكٗب ٦ملِاة ْجٟانيلِا الاه٣ؿام ٢ًايا ٖلى لؤلؾ٠ مىهبا

. الاؾاؾيت

الم ْا٢٘ الضعاؾت ْؾخدىا٫ْ  الميت الىسبت هٓغ ْظِت زال٫ مً الٟلؿُيجي الٖا  ْعئؾاء الجامٗاث بإؾاجظة اإلاخمشلت الٖا
الم ْؾاثل ل٩ل ممشلت بٗيىت الٛغبيت ْالًٟت ٚؼة ٢ُإ مً ٧ل في ٦باعا٫ ْالصخاٞيحن الخدغيغ ْمضعاء ياٝ الٖا  ْالَا

ْلت في الؿياؾيت ٫ٓ  مدا ط ْاؾدكغاٞيت ْجدليليت ه٣ضيت عئيت الى للٓن ٓا٢٘ مً للخْغ  بال٣ًيت الاَخمام اٖاصة هدٓ الغاًَ ال

 .الٟلؿُيييت
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ٌ  الفهل  للضعاؾت اإلاىهلُت الخُىاث: ألاو

ٓاث الٟهل َظا في الباخض يدىا٫ْ  ٫ٓ  الٓاَغة لضعاؾت الغثيسخي اإلاضزل حٗخبر ْالتي للضعاؾت اإلاىهجيت الخُ  لخٓنيِٟا ْالٓن

ٓعَا ْؤؾباب غ١  ِْ  .مٗالجتها َْ

 

 :باإلاكيلت ؤلاخؿاؽ

الم ْؾاثل جسهيو الخٓذ ٦صخٟي، الصخهيت ْججغبتي الٗلمي الترار مغاظٗت زال٫ مً  مؿاخاث الٟلؿُيييت الٖا

  باجذ التي الاه٣ؿام يايال٤ حُٛيتهم مً ٦بحرة
ً
ٓاَىحن ياع١ َما   –الالظئحن  –ال٣ضؽ) الجهاجي الخل ٢ًايا ايالء ٖضم م٘ اإلا

ْلت ْص  –الض ىاث  –الخض م ْالابغاػ ْالاَميت اإلاؿاخت هٟـ (اإلاؿخَٓ َٓغ ال٣ًايا جل٪ حك٨يل ٚع  الٟلؿُيجي الهغإ ظ
..  الاؾغاثيلي

: الؿابلت الضعاؾاث

 هخاثج م٘ الضعاؾاث َظٍ بليّ بهتهذ ما ْم٣اعهت ، زبراتهم مً ْالاؾخٟاصة آلازغيً ججاعب ٖلي إللالٍ ٞغنت اإلاسر َظا يديذ

.. الخاليت الضعاؾت

Error! Hyperlink reference not valid.
 يلي ْٞيما الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ٢ًايا في الخانت الضعاؾاث جمحيث

ٔ  الضعاؾاث ْبٌٗ الٟلؿُيييت الضعاؾاث ٖلى التر٦حي ؾيخم : ألازغ

 اهدؿاب في جغوهُت لً اإلاىاكؼ غلى ؾؼة مدافظاث في اللامػاث َلبت اغخماص : (2015) مغحان مدمض أخمض هاوي .1

ٌ  اإلاػلىماث .   الفلؿُُيُين الالحئين كًُت خى

ٓا٢٘ ٖلى ٚؼة مداٞٓاث في الجامٗاث َلبت اٖخماص مضٔ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت تهضٝ  ا٦دؿاب في الال٨ترْهيت اإلا

ٓماث ٫ٓ  اإلاٗل  .الٟلؿُيييحن الالظئحن ٢ًيت خ

ٓا٢٘ ان لىب الضعاؾت ْزلهذ الٓنٟيت، البدٓر يمً الضعاؾت َظٍ ْجإحي  م٣ضمت في ظاءث الاهترهذ ٖلى الال٨ترْهيت اإلا

ٓن  ٖلحها يٗخمض التي اإلاهاصع ٓز ٓماث ال٦دؿاب اإلابد ٫ٓ  اإلاٗل ٓاث جلحها ،%48.1بيؿبت الالظئحن ٢ًيت خ ٓهيت ال٣ى  بيؿبت الخلٟؼي
16.8.% 

.  والضولُت الػغبُت الصحافت في اللضؽ كًُت هدى الصحفي الخُاب:(2014)العللت عامي. 2

ْلي الٗغبيت الصخاٞت في ال٣ضؽ ٢ًيت هدٓ الصخٟي الخُاب عنض بلى الضعاؾت صٞذٌ  .ْالض

                                                           
1

، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب المعمومات حول قضية الالجئين ىاني أحمد محمد مرجاف.   
 .(2015قسـ الصحافة كاالعالـ ، الجامعة االسالمية، : غزة)، دراسة ماجستير غير منشكرة ، "دراسة ميدانية"الفمسطينيين 

: غزة)، دراسة ماجستير غير منشكرة ، "دراسة تحميمية مقارنة"، الخطاب الصحفي نحو قضية القدس في الصحافة العربية والدولية رامي العجمة.  2
 .(2014قسـ الصحافة كاالعالـ ، الجامعة االسالمية، 
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 ٢ًيت: ان بلى الضعاؾت ْزلهذ بغيُاهيا، في جهضعان اللخان ْالخياة الٗغبي ال٣ضؽ صخيٟتي الضعاؾت ٖيىت ْقملذ
 الاؾديُان ٢ًيت ْظاءث الٗغبي، ال٣ضؽ صخيٟت في الخ٨غاعاث اٖلى ٖلى خٓيذ ْالاؾديُان الا٢صخى اإلاسجض في الاهتها٧اث

ْلى . اللىضهيت الخياة صخيٟت في الا

ت والؿُاؾاث الصحفي اليكغ أزالكُاث بين الػالكت: "(2015) صوخان خؿً.3 ٍغ  ؤلالىتروهُت الصحف في الخدٍغ

 .  باإلجهاٌ اللاةم وغلى جدلُلُت، صعاؾت" الفلؿُُيُت

ٓابِ ؤزال٢ياث" عْجٟسخي ْجدليل عنض َْٓ عثيسخي َضٝ مً الضعاؾت جىُل٤  بالؿياؾاث ْٖال٢تها الصخٟي اليكغ ْي

ليت يٓء في ،"الٟلؿُيييت ؤلال٨ترْهيت الصخ٠ في الخدغيغيت ٓن  جُبي٤ ْمضٔ الصخٟيحن، لضٔ الاظخماٖيت اإلاؿْا  ٢اه
ٖٓاث اليكغ غاٝ ٢بل مً ْاإلاُب  ه٣ؿامالا ان الى الضعاؾت ْزلهذ ،(خماؽ) ٚؼة ٢ُْإ ،(ٞخذ)الٛغبيت الًٟت الخا٦مت ألَا

  لٗب الٟلؿُيجي
ً
ْعا   ص

ً
  ؤؾاؾيا

ً
 ٞخذ لخغ٦تي الخابٗت الضعاؾت صخ٠ في اإلاِىت ألزال٢ياث الاهتها٧اث ٖضص اعجٟإ في ْعثيؿا

. لئلٖالم الٟلؿُيجي ْاإلاغ٦ؼ ْالِٗض ٞخذ ْنٓث آلان ٞلؿُحن ْهي ْخماؽ

  هلؿام كًُت حؿُُت في  جهاٌب لللاةم اإلانهي ألاصاء غلى اإلاإزغة الػىامل : (2015) ماض ي أبى وامل ؾمُت. 4

.  " ملاعهت مُضاهُت جدلُلُت صاعؾت. "الفلؿُُني

ٓامل ؤَم ٖلى الخٗٝغ بلى الضاعؾت تهضٝ ٓميت الصخ٠ في باالجها٫ لل٣اثم اإلانهي ألاصاء ٖلى اإلاازغة الٗ  ؤزىاء الٟلؿُيييت الي
 لضٔ ألا٦بر باليؿبت خٓيذ ٢ض  الؿياؾيت ال٣ًايا ؤن الضاعؾت هخاثج بييذ الٟلؿُيجي، الاه٣ؿام ل٣ًايا مٗالجخّ

ال ي٣ضم لم ْٞلؿُحن الجضيضة الخياة لصخيٟتي الٗام الاججاٍ ؤن ْؤِْغث الصخيٟخحن، . الاه٣ؿام خضة جسٟي٠ خل

 الًفت في (ؤلاؾغاةُلي)  ؾدُُان كًُت هدى الفلؿُُني الصحفي الخُاب : (2015) العللت غُُت ؾػض مدمض.5

 .  ملاعهت جدلُلُت صاعؾت الؿغبُت

 ،الٛعبيت الًٟت ٞي (اإلؿعائيلي) االؿخيٍان ٢ًيت ىدْ الٟلؿٍيىي الهدٟي السٍاب ٫ْخدلي عهص بلى الصعاؿت خُصٝ
 جم٘ ْخم ،األجىصة ْىّعيت اإلٖالمي اإلٍاع ىّعيت البادر اؿخسصم ٦ما ،الْهٟيت البدْر بلى الصعاؿت ْخىخمي

 عصْص خهصعث الكٗبيت الم٣اْمت ؤن : الى الضعاؾت سلهثو ن،اإلاًمٓ ٫خدلي اؿخماعة: هما ،ؤصاخين ٍعي١ ٖن البياىاث

. الٛعبيت الًٟت ٞي اإلؿعائيلي االؿخيٍان ٢ًيت ٖلى الٟلؿٍيىيت ٫الٟٗ

م غبض أخمض هكام.6  باللًــاًا الفلؿُُني الكبـــاب جىغُت في  حخماعي الخىانل قبياث صوع  : (2014) ؾىًُ الىٍغ

 .  ومُضاهُت جدلُلُت صعاؾت الىَىُــت

                                                           
دراسة تحميمية، وعمى القائم " في الصحف اإللكترونية الفمسطينية العالقة بين أخالقيات النشر الصحفي والسياسات التحريرية"حسن دوحان، .  1

 .(ـ2015معيد البحكث كالدراسات العربية قسـ الدراسات االعالمية، : القاىرة )، رسالة دكتكراه غير منشكرة  باإلتصال
دارسة تحميمية ميدانية . "ية االنقسام الفمسطيني، العوامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائم باالتصال في تغطية قض سمية كامؿ أبك ماضي.  2

 .(2015قسـ الصحافة كاالعالـ ، الجامعة االسالمية، : غزة)دراسة ماجستير غير منشكرة ،  مقارنة،
3

دراسة  ،في الضفة الغربية دارسة تحميمية مقارنة (اإلسرائيمي)، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحو قضية االستيطان محمد سعد عطية العجمة.  
. (2015قسـ الصحافة كاالعالـ ، الجامعة االسالمية، : غزة)ماجستير غير منشكرة ، 
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ْع  ٖلى الخٗٝغ بلى الضاعؾت َضٞذ ٓانل قب٩اث ص ٖٓيت في الاظخماعي الخ  الَٓىيت ال٣ًايا ْؤَم الَٓىيت ب٣ًاياٍ الكباب ج

ْلِا التي .    الكب٩اث جدىا

ٔ  ٢ًيت ان ئلى الضاعؾت زلهذ وكض ٓن  في ألاؾغ ْلى اإلاغجبت اخخلذ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ سج ٓعة، ال٣ًايا في ألا  جالَا اإلايك

 .ْالاؾديُان الالظئحن ٢ًيت زم الٟيؿب٥ٓ، قب٨ت ٖلى ٢ضؽا٫ ٢ًيت

 :ًلي فُما الؿابلت الضعاؾاث مً الباخث اؾخفاص

إل مً الباخض جم٨ً .1 . بها ْالاؾترقاص مجها الاؾخٟاصة ٞغنت الؿاب٣ت الضعاؾاث ٖلى الَا

 .ْمٟاَيمِا الضعاؾت ْمىهجيت بض٢ت، الضعاؾت مك٩لت جدضيض مً الباخض جم٨ً .2

ٓعة .3 الميت بالىسبت الخانت الاؾخ٣هاء صخيٟت ؤؾئلت بل  .الٖا

:  الضعاؾت مكيلت

ٓع  الميت الىسبت اججاَاث ٖلى الخٗٝغ في الضعاؾت مك٩لت جدبل ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا ْص  –الض ىاث  –الخض الميت زبتالً هٓغ ْظِت مً (اإلاؿخَٓ ا الٖا  جل٪ باٖخباَع
َٓغ حك٩ل ال٣ًايا  ..الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الهغإ ظ

ْظضث ل٣ض   ْالاؾخ٣ُاب الهغإ خالت ؤ
ً
ٖٓا ليت اوٗضام مً ه  بحن الاه٣ؿام ْل في زانت الٟلؿُيييت الصخاٞت في اإلاؿْا

ٓا٢ٗت الٛغبيت ْالًٟت" خماؽ" خغ٦ت ٖليّ ؾيُغث الظر ٚؼة ٢ُإ الم ْؾاثل ْلٗبذ ،"ٞخذ" خغ٦ت ؾيُغة جدذ ال  الٖا

 _ جؼا٫ ال_ الٟلؿُيييت
ً
ْعا   ص

ً
. الضازلي الٟلؿُيجي الهغإ جإظيج في ملمٓؾا

:  الضعاؾت أهضاف

الميت الىسبت اججاَاث ْجٟؿحر عنض َْٓ عثيسخي َضٝ مً الضعاؾت جىُل٤ ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الٟلؿُيييت الٖا

" . الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا

يت ؤَضاٝ ٖضة الؿاب٤ الغثيسخي الِضٝ مً ْجخٟٕغ  :ْهي ٖٞغ

الميت الىسبت اججاَاث جإزحر مضٔ ًٖ ال٨ك٠ .1 ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ  خ  ٢ًايا جىا٫ْ  ٖلى الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ) الجهاجي الخل ْص  –الض ىاث  –الخض الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً (اإلاؿخَٓ . الٖا

الميت الىسبت اججاَاث بحن الٗال٢ت ٢ياؽ .2 ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)"  الجهاجي ْص  –الض ىاث  –الخض  ..(اإلاؿخَٓ

ٓع  اَخمام مضٔ ٖلى الخٗٝغ .3 الم ْْؾاثل الجمِ  .الجهاجي الخل ب٣ًايا الٖا

                                                                                                                                                                                           
، ، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشبـــاب الفمسطيني بالقضــايا الوطنيــة دراسة تحميمية وميدانية  ىشاـ أحمد عبد الكريـ سكيؾ.  1

. (2014حافة كاالعالـ ، الجامعة االسالمية، قسـ الص: غزة)رسالة ماجستير غير منشكرة 
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الم ْؾاثل ماَخما اؾباب ٖلى الخٗٝغ .4 الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً الاه٣ؿام ب٣ًايا الٖا  .الٖا

 .الجهاجي الخل ب٣ًايا الاَخمام لٗضم اإلاترجبت الىخاثج ٖلى الخٗٝغ .5

6.  ٫ٓ خباع اٖاصة ل٨يٟيت عئيت الى الٓن  .الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

 :الضعاؾت أهمُت

ٕٓ َبيٗت مً الضعاؾت ؤَميت جيب٘ الميت الىسبت ججاَاثا َْٓ ؤال بدشّ يخم الظر اإلآي ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت ْص  –الض ىاث  –الخض ا (اإلاؿخَٓ  حك٩ل باٖخباَع
َٓغ : زال٫ مً الضعاؾت ؤَميت ْجخطر الاؾغاثيلي، الٟلؿُيجي الهغإ ظ

الميت الىسبت اججاَاث" بةق٩اليت َِاالعجبا زانت ؤَميت الضعاؾت ج٨دؿب .1 ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الٟلؿُيييت الٖا
ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا ْص  –الض ىاث  –الخض ا (اإلاؿخَٓ َٓغ حك٩ل باٖخباَع  ظ

. الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الهغإ

 .الجهاجي ٫الر ب٣ًايا الاَخمام ٖضم جإزحر في الضعاؾت جبدض .2

الميت الىسبت اججاَاث إلاك٩لت جانل التي الٗغبيت اإلا٨خبت في الضعاؾاث ٢لت .3 ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الٟلؿُيييت الٖا
 .الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا

خباع اٖاصة هدٓ الٗمل .4 الم ْؾاثل في الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا  .الٖا

ٓع  اَخمام مضٔ صعاؾت .5 ال ْْؾاثل الجمِ الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً الجهاجي الخل ب٣ًايا مالٖا ا الٖا  ٖلى ال٣اصعة باٖخباَع

ٓياث ْجغجيب الٗام الغؤر حك٨يل ْل ٓع  لضٔ الا  .الجمِ

: الضعاؾت وحؿاؤالث فغوى

 
ً
: الضعاؾت حؿاؤالث/  أوال

الميت الىسبت اججاَاث هي ما:  َٓ عثيسخي حؿائ٫  مً الضعاؾت جىُل٤ ٫ٓ  الٖا  ل٣ًايا الٟلؿُيييت المالٕا ْؾاثل جىا٫ْ " خ
ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ْص  –الض ىاث  –الخض   ؟ (اإلاؿخَٓ

يت الدؿائالث مً ٖضص الغثيسخي الدؿائ٫  َظا مً ْيخٟٕغ  : الخالي الىدٓ ٖلى الٟٖغ

ٓط التي ال٣ًايا هي ما .1 ٓع  اَخمام ٖلى حؿخد الميت؟ الىسبت هٓغ ْظِت مً الجمِ  الٖا

الم ْؾاثل اَخمام صعظت ما .2 الميت؟ الىسبت هٓغ ْظِت مً الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ب٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا  الٖا

ْلِا يخم التي ال٣ًايا هي ما .3 الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا  الٟلؿُيييت؟ الٖا

الميت الىسبت جخاب٘ ال٣ًايا مً ؤر .4 الم ْؾاثل في باَخمام الٖا  ؟ الٖا
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ٓع  اَخمام اؾباب هي ما .5 الم ْْؾاثل الجمِ  ؟ الجهاجي الخل ٢ًايا ٖلى ْجًٟيلِا الاه٣ؿام ب٣ًايا الٖا

 ؟ الجهاجي الخل ب٣ًايا الاَخمام لٗضم مخابٗخ٪ زال٫ ْمً هٓغ٥ ْظِت مً اإلاترجبت الىخاثج ما .6

خباع اٖاصة يم٨ً ٦ي٠ .7  ؟ الانٗضة ٧اٞت ٖلى الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

 
ً
 : الضعاؾت فغوى/  زاهُا

 الميت الىسبت اثاججاٍ جسخل٠ ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ   الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا
ً
 جبٗا

ٓامل الزخالٝ ٕٓ) الضيمٛغاٞيت الٗ  .(الؿ٨ً ؤما٦ً ،الٗمل َبيٗت ، الى

  ٓظض الميت الىسبت ؾ٨ً اما٦ً بحن اعجباَيت ٖال٢ت ج ٓجها التي ْال٣ًايا الٖا الم ؾاثلْ في باَخمام شخهيا يخابٗ   .الٖا

: الضعاؾت مفاهُم

ٕٓ ٖلى بَالعي بٗض ٔ  الؿاب٣ت الضعاؾاث مجم عة الباخض يغ  بٌٗ بلى الضعاؾت جٟانيل ؾغص في البضء ٢بل الخُغ١  يْغ

٫ٓ  اإلاِمت ؤلاظغاثيت الخٗغيٟاث : ْهي الضعاؾت ؤظؼاء باقي في للضز

: اللضؽ:  النهاتي الحل كًاًا

ٓح طاث ظبا٫ ؾلؿلت ٖلى اإلاخٓؾِ البدغ مً الكغ١  بلى باج٣غر  ٞلؿُحن ْؾِ في ال٣ضؽ مضيىت ج٣٘  الٛغب بلى جميل ؾٟ

 ًٖ ٦م 52 مؿاٞت اإلاضيىت ْجبٗض م،1150 هدٓ اإلايذ البدغ ؾُذ ًْٖ م،750 اإلاخٓؾِ البدغ ؾُذ ًٖ ْجغجٟ٘ ، الكغ١  ْالى

٫ٓ  مٗغاط ْهي ، اإلاخٓؾِ البدغ ٓظض ْؾلم، ٖليّ هللا نلى الغؾ . ال٣يامت هيؿت٥ْ الا٢صخى، اإلاسجض بها ْج

ٓاَىحن َم: الالحئين ا الظيً ْاخٟاصَم الٟلؿُيييحن اإلا   هجْغ
ً
م مً ٢ؿغا ٓن  ٣ْٞا م29/11/1947 في صياَع ٓاَىت ل٣اه  اإلا

  ؤنبدذ مىا٤َ في ٞلؿُحن، في الُبيٗيت ب٢امخّ م٩ان ْالظر م،24/7/1925 في الهاصع الٟلؿُيجي
ً
ْلت ؾيُغة جدذ الخ٣ا  ص

ٓا ْلم م20/7/1949 –م15/5/1948 بحن ْطل٪ بؾغاثيل، ٓصة يؿخُيٗ  . ؤلاؾغاثيليت الؿلُاث مماعؾاث ظغاء بليّ الٗ

ْلت ٢ًايا جمشل: والضولت الحضوص ْص الض ا الجهاجي الخل ٢ًايا ؤَم اخض ْالخض  الخدغيغ مىٓمت بٖالن ٖلى مبييت ألجها ْؤزَُغ
ٓلِا الٟلؿُيييت ْص ٢ب  مؿادت من% 22 ٖن خػيص ال مؿاخت ٖلى رالاؾغاثيل الٟلؿُيجي الهغإ لخل ٦إؾاؽ 1967 ٖام بدض

 ْالمىاٞط ْالمٍاعاث المْاىئ ٖبع الساعجي الٗالم م٘ خْاهلُا بةم٨اىيت الٟلؿٍيىيْن ْيٍالب ،الخاعيسيت ٞلؿٍين

 .البعيت

ٕ ألاؾاؾيت الضٖاثم ؤخض الاؾديُان: ؤلاؾدُُان ٓوي، للمكْغ ً بيجاص ؤظل مً الهِي ٓمي َْ ٓص ٢  ٞلؿُحن، ؤعى ٖلى للحه

ىحن ٖضص بلٜ ٢ْض م،1967 ٖام اإلادخلت الٟلؿُيييت الاعاضخي ٖلى اإلاؿخٗمغاث ا٢امت في ٫ْيخمض  ال٠ 600 هدٓ اإلاؿخَٓ
ً ىت 144 ٖلى مؿخَٓ  .الٛغبيت ْالًٟت ال٣ضؽ في مؿخَٓ

 الاه٣ؿام لخضْر اصٔ الظر الامغ ٚؼة، ٢ُإ في الخ٨م ٖلى ؾيُغتها خماؽ ٞغيذ 2007-6-14 في:  هلؿام كًاًا
اجب ٢ًايا ؤبغػَا اإلا٣ٗضة الخٟهيليت ال٣ًايا مئاث ؤٞغػ  الظر الٟلؿُيجي ٟحن الْغ ٢ْٟذ التي ْاإلآْ  ٞخذ خغ٦ت ؾلُت ا

اجبهم ٓم خماؽ ْباجذ ْع ا ج٣ ذ، ْمٗبر اإلاٗابغ، ْاٚال١ الخهاع مشل ٢ًْايا الًغاثب، زال٫ مً بخضبحَر  الٗالط، ، الامً ٞع

ماع، الخاعظيت، الؿياؾت الخٗليم، ا  اإلاجخمٗيت اإلاهالخت اْ اإلاجخمعي الامً ٢ًاياْ الا٢خهاص، الٖا  ..ْٚحَر
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اع   :الضعاؾت هىع: وأصواتها الضعاؾت مىهج: اإلانهجي ؤلَا

٠٢ٓ ؤْ مٗحن، مجخم٘ ْزهاثو ْؾماث َبيٗت ْن٠ ٖلى جغ٦ؼ التي الٓنٟيت الضعاؾاث مً الضعاؾت َظٍ حٗخبر  ؤْ م

. 1ٞغص ؤْ ظماٖت

ْص ٖىض الٓنٟيت الضعاؾاث ج٠٣ ال ْػ  بل ْالدصخيو ن٠الٓ خض غاى الؿببيت الٗال٢اث ْن٠ بلى طل٪ جخجا  أٚل

. 2ْحٗمي٣ِا بها اإلاغجبُت الخ٣اث٤ ا٦دكاٝ

: َما ؤؾاؾيحن مىهجحن ٖلى صعاؾخّ في الباخض اٖخمض :الضعاؾت مىهج

الميت للىسبت اإلاسر مىهج ٖلى طل٪ في الضعاؾت حٗخمض:  اإلاسح مىهج. 1 ٓهت الٖا  ْعئؾاء ْمضعاء نْاإلادغعر اإلاغاؾلحن مً اإلا٩
 .ْال٨خاب الجامٗاث ْاؾاجظة الخدغيغ

ْظّ لغنض اإلاىهجيت اإلا٣اعهت ٖلى الباخض اٖخمض :اإلاىهلُت اإلالاعهت . 2 الميت للىسبت عئيت بحن ْالازخالٝ الاجٟا١ ؤ ٓهت الٖا .  اإلا٩

الميت بالىسبت الخانت الاؾخ٣هاء صخيٟت ؤصاة صعاؾخّ في الباخض اؾخسضم: الضعاؾت أصواث ٓهت الٖا  اإلاغاؾلحن مً اإلا٩
الم ْؾاثل في ْال٨خاب الجامٗاث ْاؾاجظة الخدغيغ ْعئؾاء ْمضعاء ْاإلادغعيً ْليت ْالٗغبيت الٟلؿُيييت الٖا  في الٗاملحن ْالض

 .ٞلؿُحن

ْاث بخضٔ هي الاؾخ٣هاء صخيٟت حٗخبر:  ؾخلهاء صحُفت   الضعاؾت، َظٍ في البياهاث ظم٘ ؤص
ً
 ٦شحر في يؿخسضم ْج٨ىي٩ا

ٓم مهضا٢يت، ْلّ الاظخماٖيت بدٓرا٫ مً الميت للىسبت الاؾخ٣هاء صخيٟت بةٖضاص الباخض ْؾي٣ ٓهت الٖا  اإلاغاؾلحن مً اإلا٩
الم ْؾاثل في ْال٨خاب الجامٗاث ْاؾاجظة الخدغيغ ْعئؾاء ْمضعاء ْاإلادغعيً ْليت ْالٗغبيت الٟلؿُيييت الٖا  في الٗاملحن ْالض

. ٞلؿُحن

الميت للىسبت 3ٖمضر بك٩ل الضعاؾت ٖيىت ْازخاع ؤلاؾخ٣هاء، صخيٟت بةٖضاص رالباح ٢ام :الضعاؾت غُىت مجخمؼ  الٖا
ٓهت الم ْؾاثل في ْال٨خاب الجامٗاث ْاؾاجظة الخدغيغ ْعئؾاء ْمضعاء ْاإلادغعيً اإلاغاؾلحن مً اإلا٩  ْالٗغبيت الٟلؿُيييت الٖا

ْليت ٓهذ ، ٞلؿُحن في الٗاملحن ْالض الم مجا٫ في يت٢ياص شخهيت 101 مً الضعاؾت ٖيىت ْج٩  . الٖا

الميت الىسبت مً 101 الضعاؾت ٖيىت حجم بلٜ ٓع  ق٩ل خيض ،ٞلؿُحن في ؤلٖا  ما ؤلاهار نق٩ل بيىما ،%70.3 وؿبخّ ما الظ٧
الميت اإلااؾؿت ؾاا٫ ٖلى ْاظاب ،%29.7 وؿبخّ ٓن  الٗيىت اٞغاص مً 51 اإلابدٓر يمشلِا التي الٖا  اٖالميت ماؾؿت 35 يمشل

ٓن  الا٧اصيميحن مً ْٖضص الٟلؿُيييت الؿياؾيت الاججاَاث ٝمسخل جمشل ٞلؿُيييت  الجامٗيت، اإلااؾؿاث مً ٖضص يمشل

 :الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً مٓضخت ْهي

 

                                                           
1. Paul D. Leedy. "Practical Research Planning and Desigin", 5th ed (NewYourk: Macmillan Publishing 
Company, 1993) P. 143.  

. 53ص(ـ 2000، 1عالـ الكتب، ط: القاىرة) البحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد، .   2
ص . (2009، 1الدار المصرية المبنانية، ط: القاىرة)، مناىج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالميةشيماء ذك الفقار زغيب، .  3

243 .
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 ٌ  (101) وغضصهم  غالمُت للىسبت الضًمىؾغافُت اإلاخؿيراث ًىضح (1) عكم حضو

 % اليؿبت الػضص الخهيُف اإلاخؿيراث

 الليـ هىع

ٓع   70.3 71 ط٧

 29.7 30 بهار

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

 الػمغ

 16.8 17 ٖام 30-20 مً

 43.6 44 ٖام 40-30 مً

 39.6 40 ٞإ٦ثر ٖام 40 مً

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

 اإلاإهل
 الػلمي

ٓم  2.0 2 ٞإ٢ل صبل

ٓعيٓؽ  47.5 48 ب٩ال

 37.6 38 ماظؿخحر

ٓعاٍ  12.9 13 ص٦خ

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

 َبُػت
 الػمل

 6.9 7 ظامعي ؤؾخاط

 4.0 4 مدايغ

 27.7 28 صخٟي مدغع 

 20.8 21 صخٟي مغاؾل

 8.9 9 جدغيغ عثيـ

 14.9 15 جدغيغ مضيغ
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 8.9 9 ٧اجب

 7.9 8 طل٪ ٚحر

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

 اماهً
 الؿىً

 29.7 30 الٛغبيت الًٟت

 70.3 71 ٚؼة ٢ُإ

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

 

اع : للضعاؾت الىظغي  َ 

الم، هٓغياث مً هٓغيت ٖلى اخضالب اٖخمض  هخاثج جٟؿحر في ص٢ت ؤ٦ثر ْلِٟم حؿائالتها، ٖلى ْؤلاظابت ؤَضاِٞا لخد٣ي٤ ؤلٖا

 : ْهي الضعاؾت،

ت :   ألاحىضة هظٍغ

٫ٓ  جغظ٘ ٓياث جغجيب لبدٓر الىٓغيت ألان ْل ٔ  خيض ليبمان ْالتر بلى ألا الم ْؾاثل ؤن" يغ ٓيً ٖلى حٗمل ؤلٖا  الٗام الغؤر ج٩
  1". اإلاجخم٘ تهم التي ال٣ًايا صيمج٤ زال٫ مً

ٓياث جدضيض هٓغيت ْجىُل٤ ْل الم ْؾاثل ؤن ٞغييت مً ألا ٓع  اهدباٍ جغ٦حي في جازغ الٖا ٖٓاث الاَخمام هدٓ الجمِ  بمٓي
غح مٗيىت ٢ًْايا ْؤخضار ْاة جغاعي عئٔ َْ ٕٓ في اإلاؿا ٓع  اَخمام بلى يا٦ض ؤن يم٨ً الى  َظٍ ْجهى٠ ال٣ًايا، بهظٍ الجمِ
الم ْْؾاثل الصخاٞت ؤن جٟترى ألجها باالجها٫ ال٣اثم هٓغياث مً ؤجها ٖلى ؤيًا الىٓغيت ٓم مً هي اإلاسخلٟت ؤلٖا  بترجيب ي٣

ٓع  اَخماماث ٔ  ٢ًايا ْاَما٫ ْؤظىضتها اإلااؾؿاث جل٪ عؤر ٤ْٞ الاَخمام حؿخد٤ التي ال٣ًايا ببغاػ زال٫ مً الجمِ  ازغ

.  2ؤظىضتها جىا٢ٌ

ٓص الىٓغيت ْجٟيض ٓظ الم ْؾاثل جا٦ضٍ ما بحن بيجابيت ٖال٢ت ب ٓع  يغاٍ ما ْبحن, عؾاثلِا في ؤلٖا ْع  ؤن ؤر. مًِما الجمِ  ْؾاثل ص

الم ٓياث جغجيب في يؿِم ؤلٖا ْل ٓع  ٖىض ألا     3."الجمِ

الم ْؾاثل ؤن الىٓغيت جخدضر ٦ما ٓع، في الخإزحر ٖلى ٢اصعة ؤلٖا ا زال٫ مً الجمِ  ٖلى جُغخِا مٗيىت ٢ًايا ٖلى جغ٦حَي

الم لغؾاثل ناإلاخل٣ي ْا ؤلٖا ٓا٠٢ ليخسظ   4.َغخِا بدؿب جخإزغ مجها م

                                                           
 288ص  (2004، 5الدار المصرية المبنانية، ط: القاىرة)االتصال ونظرياتو المعاصرة، حسف مكاكي كليمى السيد،  . 1
 89ص (1989دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية)نظريات االتصال والرأي العام لشناكي ، فرج ا.  2
 105ص (2004دار الفجر لمنشر كالتكزيع، : القاىرة ) دراسة ترتيب األولويات –اإلعالم السياسي والرأي العام عزيزة عبده، ، . 3
 285، ص( 2006. العربيةبيركت، دار النيضة  )، نظريات االتصالمي العبداهلل، ،  . 4
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اث ويؼ :  ؤلاغالم وؾاةل ألاولٍى

ٓياث يً٘ بمً الخام الدؿائ٫  َغح مً ؤ٫ْ  Lazarsfeld and Merton يٗض ْل الم، ْؾاثل يٗض ؤ  ٧ْاهذ ، 1984 ٖام ْطل٪ ؤلٖا
ما ْظِت ٓياث ؤن هَٓغ ْل الم ْؾاثل ؤ ٓن  ؤلٖا ٔ  هديجت جخ٩  اإلااؾؿاث طل٪ في بما اإلاجخم٘ في الؿاثضة ٖيتالاظخما لل٣ٓ

ا ْالخجاعيت الهىاٖيت لت الجِاث مً ْٚحَر ٓص جغعى التي هي الخا٦مت ٞالُب٣ت الاظخماعي، الًبِ إلاماعؾت اإلاَا  ْؾاثل ْج٣

الم   1ٌ.ٖلي اإلاداٞٓت ٖلى حٗمل ما ب٣ضع للمجخم٘ ْالا٢خهاصر الاظخماعي البىاء لِضم مُل٣ًا حؿعى ال ٞهي ْلظل٪ ؤلٖا

اث ويؼ هخاةج :   ألاولٍى

ْيً بإَم ٢اثمت ؤجها لؤلظىضة البؿيِ الخٗغي٠ بن ٓامل زالزت َىا٥ ْٖليّ ، الغثيؿيت الٗىا  بًِٗا جازغ ألاظىضة جغجيب في ٖ

الميت، ألاظىضة: بٌٗ ٖلى  اجليّ التي ألاظىضة في يازغ ألاظىضة َظٍ مً ٧ْل الٗامت، الؿياؾاث اظىضة الٗامت، الاظىضة ؤلٖا
  2.الؿاب٤ الترجيب بدؿب

ٓياث جغجيب ؤْ ألاظىضة هٓغيت مً الباخض ْيؿخٟيض ْل ٢ٓٝٓ َْٓ الضعاؾت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ ألا  الىسبت اججاَاث ٖلى ال

الميت ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا   –الض

ْص ً  –الخض ْع  ٖلى زال٫ مً ْطل٪ ،(اثاإلاؿخَٓ الميحن ص ٓظيّ في الٖا ٔ  ْبَما٫ ٢ًايا هدٓ الٗام الغؤر ج م ؤزغ  باٖخباَع
ٓياث جغجيب ٖمليت في ؤؾاؾيحن مكاع٦حن ْل  ..ألا

: الباخث واحهذ التي الهػىباث

 .ٚؼة ٢ُإ في اإلاؿخمغ ال٨ِغباجي الخياع اه٣ُإ .1

ٓانل اه٣ُإ .2 الميت الىسبت م٘ الخ ٓاث مى٘ ظغاء ةالٛغبي الًٟت في ؤلٖا  جل٪ ٖلى ْللخٛلب ، ٚؼة ألَالي الاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢

ٓانل جم اإلاك٩لت   الخ
ً
 ..ال٨ترْهيا

  الاؾخماعة حٗبئت الؾخٛغا١ ؤصٔ الظر الامغ الىسبت شخهياث اوكٛا٫ .3
ً
٫ٓ  ٢ْخا  .ؤَ

: والثباث الهضق ئحغاءاث

ٓبحن اؾخسضام جم اإلا٣ياؽ نض١ لخد٣ي٤ :الهضق ئحغاءاث :  الخاليحن ألاؾل

ى حؿائالث ٖلى اظابتها للخإ٦ض الاؾخ٣هاء صخيٟت بمغاظٗت ْطل٪ :اإلادخىي  نضق . الضعاؾت ْؤَضاٝ ْْٞغ

ٓة َظٍ ْفي: للمدخىي  الظاهغي  الهضق ٖٓت ٖلى الاؾخ٣هاء صخيٟت بٗغى الباخض ٢ام الخُ  اإلاسخهحن مً مجم

ٓا الظيً ، ْاإلاد٨محن ا التي الالػمت الخٗضيالث بظغاء ْجم للخُبي٤، نالخيتها مضٔ ٖلى ْالخ٨م بٟدهِا ٢ام  بها ؤقاْع
 :٧الخالي

                                                           
 17، ص  (ـ2007، عدد  3مجمة االتصاؿ العكلمي العربية ، مجمد ) االتجاىات الحديثة لبحوث وضع األجندةبسيكني حمادة ، .  1

2 . Gavin, N.,T., (2000) Imaging Europe: Political IDENTITY and British Television Coverage of the 
European economy , vol 2 Issue , p 352,22p.   

 األساتذة كالمختصكف المحكمكف الستمارة االستقصاء :
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ٓظيّ ألاؾئلت، بٌٗ ْصمج الاؾخ٣هاء، اؾخماعة ازخهاع .1  .ْيؿًغا ص٢ت ؤ٦ثر لخهبذ ألاؾئلت ْج

 .الخسهو مجا٫ في الخٗم٤ ْ الاؾخ٣هاء صخيٟت في مدؿلؿل بك٩ل ألاؾئلت جغجيب .2

 :الثباث ازخباع

ٓامِا ٖيىت ٖلى لالؾخماعة ٢بلي ازخباع بٗمل * الباخض ػمالء ؤخض ٢ام الاؾخ٣هاء اؾخماعة زباث جد٣ي٤ اظل ْمً ٢ 10 %(10) 
ٓزحن   .الجهاجي للخُبي٤ الاؾخماعة نالخيت يا٦ض بما للمالخٓاث ٣ْٞا الاؾخماعة حٗضيل ْجم الضعاؾت، ٖيىت مً مبد

لت اإلابدىزين ئحاباث ملُاؽ زباث  :  Alpha هغوهبار  –ألفا بٍُغ

ٓامِا ْالبالٜ بال٩امل الضعاؾت مجخم٘ ٖلى اإلا٣ياؽ جُبي٤ جم الميت، الىسبت مً (101 ) ٢  خؿاب جم اإلا٣ياؽ جُبي٤ ْبٗض الٖا

هباح ؤلٟا مٗامل هبار ؤلٟا ٢يمت ؤن ْظض خيض ، الشباث ل٣ياؽ ٦ْغ  ؤن ٖلى ٧افي صليل َْظا 0.76 يؿاْر  ال٨لي للم٣ياؽ ٦ْغ
 .ظيض زباث بمٗامل يخمخ٘ اإلا٣ياؽ

 

: الثاوي الفهل

 اإلاُضاهُت عاؾتالض هخاةج

ٓاث ؤلاظــغاءاث الٟهل َـظا يٗــغى  ٖلحهـا َب٣ذ التي الٗيىـت يدىا٫ْ  خيض اإلايضاهيت، الضعاؾت مجـا٫ في جمذ التي اإلاىهجيــت ْالخُـ
  الضعاؾـت،

ً
ْاث جٓييـذ بلى بيـاٞـت ٓاتهـا، الضعاؾـت في اإلاؿخسضمـت ألاص  جدليـل في ؤؾخسضمذ التي ؤلاخهاثيـت ْألاؾاليب ْزُ

.  الضعاؾت ؤَضاٝ جد٣ي٤ زم ْمً الىخاثج بلى للخٓنـل لبياهـاثا

ٓن  ْاإلادغعْن  الخدغيغ ْمضعاء عئؾاء ٖلى ْػٖذ بؾدباهت 101 ال٩ليت الضعاؾت ٖيىت بلٛذ ٓن  ْال٨خاب ْاإلاغاؾل  في ْالا٧اصيمي

الم ْؾاثل ٓػيِٗا ْجم ، الٟلؿُيييت الٖا  ال٨ترْوي 2016-11-5 ْختى 2016-10-25 مً الٟترة في ج
ً
. ا

 
ً
ٌ   غالمُت الىسبت اججاهاث لىاكؼ الػامت الؿماث: أوال ٌ " خى   هلؿام للًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل جىاو

: النهاتي الحل وكًاًا

الميت الىسبت اججاَاث هخاثج الٟهل َظا في الباخض يدىا٫ْ  ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا

ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" جيالجها الخل ٢ًْايا ْص  –الض ىاث  –الخض : ٧الخالي الاؾخ٣هاء بصخيٟت (اإلاؿخَٓ

ٌ   غالمُت الىسبت عؤٍت .1 ٌ " خى : النهاتي الحل وكًاًا  هلؿام للًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل جىاو

                                                                                                                                                                                           

. احمد الشقاقي، أستاذ مساعد الصحافة في جامعة االسراء. د .1
. ايياب ابك منديؿ، استاذ مساعد العمـك السياسية. د  .2
 .كجيو ابك ظريفة، استاذ مساعد العمـك السياسية. د .3
 .عالـ في جامعة االقصىزىير عابد ، عميد كمية اال. د .4

 .محمد فركانة ، طالب ماجستير في قسـ الصحافة كاالعالـ بالجامعة االسالمية  *   
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ْلِا يخم الجهاجي الخل ٢ًايا اْ الاه٣ؿام ٢ًايا مً ؤر صعظت ٖلى للخٗٝغ الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا  جم الٟلؿُيييت الٖا

 :الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً طل٪ ْيخطر ْاليؿب، الخ٨غاعاث بيجاص

 ٌ   (2) عكم حضو

 الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل في مىثف بكيل جىاولها ًخم التي اللًاًا ًىضح

 % اليؿبت الػضص اللًاًا

 81.2 82 الاه٣ؿام ٢ًايا

 18.8 19 الجهاجي الخل ٢ًايا

ٕٓ  100.0 101 اإلاجم

ٌ  زالٌ مً جبين  :ًلي ما الؿابم اللضو

الميت الىسبت مً الٗٓمى الٛالبيت ؤن ن% 81.2 بيؿبت ؤلٖا ْلِا يخم التي ال٣ًايا ؤ٦ثر هي الاه٣ؿام ٢ًايا ؤن ٖلى يْغ  في م٨ش٠ بك٩ل جىا
الم ْؾاثل ٔ  خحن في الٟلؿُيييت، الٖا ْلِا يخم التي ال٣ًايا ؤ٦ثر هي الجهاجي الخل ٢ًايا بإن% 18.8 يغ  ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا

الم . الٟلؿُيييت الٖا

:  غالمُت الىسبت هظغ وحهت مً اللمهىع  اهخمام غلى حؿخدىط التي اللًاًا .2

ٓاط صعظت ٖلى للخٗٝغ ٓع  اَخمام ٖلى ال٣ًايا اؾخد الميت، الىسبت هٓغ ْظِت مً الجمِ  الترجيبي الازخباع باؾخسضام الباخض ٢ام الٖا

Multiple Response، طل٪ ْيخطر :

 ٌ   اللمهىع  اهخمام غلى حؿخدىط التي لللًاًا والترجِب واليؿبت الخىغاع ًىضح (3) عكم حضو

الغث

 بت
 حؿخدىط التي اللًاًا جغجِب

 اللمهىع  اهخمام غلى
 الػضص

 اليؿبت

% 

 41.0 41 الاه٣ؿام ٢ًايا 1

ماع 2  30.9 30 الٖا

 33.3 32  الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا 3

 41.8 33 اإلاٟاْياث 4
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ٌ  زالٌ مً جبين ْلى باإلاغجبت ظاءث الاه٣ؿام ٢ًيت ؤن :ًلي ما الؿابم اللضو ٓع  اَخمام خيض مً ألا  الىسبت هٓغ ْظِت مً بها الجمِ

الميت ماع ٢ًيت الاَخمام خيض مً الشاهيت باإلاغجبت ،يلحها% 41.0 بيؿبت ؤلٖا  الٓي٘ ٢ًايا الشالشت باإلاغجبت ْظاءث ،%30.9 بيؿبت الٖا

 %.41.8 بيؿبت اإلاٟاْياث ٢ًيت الاَخمام خيض مً ألازحرة باإلاغجبت جلتها ،%33.3 بيؿبت الجهاجي

 : غالم وؾاةل في باهخمام  غالمُت الىسبت جخابػها التي اللًاًا .3

ٓاط صعظت ٖلى للخٗٝغ الميت، الىسبت اَخمام ٖلى ال٣ًايا اؾخد  multiple الترجيبي الازخباع باؾخسضام الباخض ٢ام الٖا

response، الخالي ْالك٩ل الجض٫ْ  زال٫ مً طل٪ ْيخطر: 

 ٌ   غالمُت الىسبت اهخمام غلى حؿخدىط التي لللًاًا والترجِب اليؿب ًىضح (4) عكم حضو

الغث

 بت
 الخىغاع  غالم وؾاةل في باهخمام  غالمُت الىسبت جخابػها التي اللًاًا

 اليؿبت

% 

 44.9 48 الاه٣ؿام ٢ًايا 1

 30.1 28 الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا 2

ماع 3  30.7 27 الٖا

 45.6 31 اإلاٟاْياث 4

ٌ  زالٌ مً جبين :  ًلي ما الؿابم اللضو

ْلى باإلاغجبت ظاءث الاه٣ؿام ٢ًيت ؤن الميت الىسبت اَخمام خيض مً ألا  خيض مً الشاهيت باإلاغجبت يلحها ،%44.9 بيؿبت بها ؤلٖا

ماع ٢ًيت الشالشت باإلاغجبت يلحها ،%30.1 بيؿبت الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا الاَخمام  مً ألازحرة باإلاغجبت ْظاء ،%30.7 بيؿبت الٖا
 %.45.6 بيؿبت اإلاٟاْياث ٢ًيت الاَخمام خيض

:  غالمُت الىسبت هظغ وحهت مً النهاتي الحل وكًاًا  هلؿام بلًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل اهخمام صعحت .4

الم ْؾاثل اَخمام صعظت ٖلى للخٗٝغ الميت، الىسبت هٓغ ْظِت مً الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ب٣ًايا يييتالٟلؿِ الٖا  الٖا

 :الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً طل٪ ْيخطر ،multiple response الترجيبي الازخباع باؾخسضام الباخض ٢ام
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 ٌ  النهاتي الحل وكًاًا  هلؿام بلًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل اهخمام لضعحت واليؿبت الخىغاع ًىضح (5) عكم حضو
 ؤلاغالمُت الىسبت هظغ وحهت مً

الغث

 بت
 %اليؿبت الخىغاع اللًُت

اجب 1 ٟحن الْغ  22.0 29 ْاإلآْ

 15.6 20 ال٣ضؽ 2

 16.8 23 الالظئحن 3

 18.0 16 الٟلؿُيييت للخغياث الاهتها٧اث 4

ْلت 5  13.5 14 الض

ماع اإلاهالخت 6  14.3 12 ْالٖا

ْص 7  16.3 13 ْاإلاياٍ الخض

ذ ٖبرم 8  14.8 8 ٞع

 4.5 3 الاؾديُان 9

ٌ  زالٌ مً جبين :  ًلي ما الؿابم اللضو

اجب ٢ًيت ؤن ٟحن الْغ ٓطث ْاإلآْ ْلى اإلاغجبت ٖلى اؾخد الم ْؾاثل اَخمام مً ألا  اخخلذ اجها ؤر% 22 بيؿبت الٟلؿُيييت الٖا

ْلى اإلاغجبت ، لل٣ًايا باليؿبت الا الميت الىسبت خضصث يلحها ،% 15.6 بيؿبت ال٣ضؽ ٢ًيت الشاهيت باإلاغجبت يلحها الازٔغ  اإلاغجبت الٖا
ْلت ٢ًيت الخامؿت باإلاغجبت ْيليّ ،%18.0 بيؿبت الاهتها٧اث ٢ًيت الغابٗت باإلاغجبت يلحها ،%16.8 بيؿبت لالظئحن الشالشت  بيؿبت الض

ماع، اإلاهالخت ٢ًيت الؿاصؾت باإلاغجبت ْظاءث ،13.5% ْصا٫ ٢ًيت الؿابٗت باإلاغجبت يلحها ْالٖا  ْظاء ،%16.3 بيؿبت ْاإلاياٍ خض
ذ مٗبر ب٣ًيت الاَخمام ألازحرة ال٣بل باإلاغجبت   ،%14.8 بيؿبت ٞع

ً
%. 4.5 بيؿبت الاؾديُان ب٣ًيت الاَخمام ْؤزحرا

ٓم ان الىخاثج جل٪ مً ْيدبحن ٓميت الِم ٓاَىحن ْاإلاٗيكيت ْالصخهيت الي ْلى اإلاغجبت في ظاءث للم  ْؾاثل اَخمام خيض مً الا
الم ْلى بالضعظت بااله٣ؿام مٗىيت اؾغاثيل ؤن يا٦ض بما الٖا ٓياث ختى حٛيحر في يؿاَم ألهّ ألا ْل الم ْؾاثل ا  ٢ًايا هدٓ الٖا

َٓغ حك٩ل التي الَٓىيت ال٣ًايا ْليـ الاه٣ؿام   .الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الهغإ ظ
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: المُتؤلاع الىسبت هظغ وحهت مً  هلؿام بلًاًا  غالم ووؾاةل اللمهىع  اهخمام اؾباب .5

ٓع  اَخمام ؤؾباب ٖلى لئلظابت ْاليؿبت الخ٨غاعاث بيجاص جم الم ْْؾاثل الجمِ  الىسبت هٓغ ْظِت مً الاه٣ؿام ب٣ًايا الٖا

الميت،  :الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً الىخاثج ْجخطر ؤلٖا

 ٌ    هلؿام بلًاًا  غالم ووؾاةل اللمهىع  اهخمام أؾباب ًىضح (6) عكم حضو

 الترجِب %مداًض %أوافم ال %أوافم  هلؿام بلًاًا الفلؿُُيُت ؤلاغالمُت ٌالىؾاب اهخمام اؾباب 

 2 8.5 14.9 76.6 البُالت وؿبت ْاعجٟإ ال٣ٟغ اهدكاع 1

ٓعي ٚياب 2 جي ال  13 10.6 51.1 38.3 الَٓ

 5 10.8 17.2 72.0 ٚؼة ٢ُإ ٖلى الاؾغاثيلي الخهاع اقخضاص 3

ٓص ٖضم 4 ٫ٓ  مٟاْياث ْظ  12 11.8 38.7 49.5 الجهاجي الخل ٢ًايا خ

ٓص ٖضم 5  8 11.7 22.3 66.0 الخاليت الٟلؿُيييت الٟهاثليت بال٣ياصاث ز٣ت ْظ

ٓياث حٛحر 6 ْل ٓص الجماَحر لضٔ الا  6 11.7 18.1 70.2 الصخصخي الِم ْْظ

ٓيت ٖمليت مً اليإؽ 7  11 17.0 20.2 62.8 الدؿ

ٓص 8  9 11.8 22.6 65.6 ْاظخماعي ؾياسخي ٞغاٙ ْظ

ٓميت الاه٣ؿام ٢ًايا جٟانيل بمخابٗت الاوكٛا٫ 9  4 9.9 16.5 73.6 الي

٫ٓ  صْن  الاه٣ؿام ٢ًايا جغا٦م 10  1 3.2 9.5 87.4 خل

 7 17.4 16.3 66.3 الاه٣ؿام ْل في الكباب مً ظيل وكإة 11

 3 13.2 12.1 74.7 الاه٣ؿام ٢ًايا ًٖ اإلاؿخمغ ال٣اصة ؤخاصيض 12

الم ْلٓؾاثل الخانت ؤخاصيثهم في الجهاجي الخل ٢ًايا ال٣اصة اَما٫ 13  10 15.2 20.7 64.1 الٖا

ٌ  زالٌ مً جبين الميت الٓؾاثل اَخمام ؤؾباب ٖلى مغجٟٗت بيؿب اجٟا١ َىا٥ ؤن: ًلي ما الؿابم اللضو  الاه٣ؿام ب٣ًايا ؤلٖا
الميت الىسبت مً% 87.4 اٖخبر ٣ٞض ، الميت الٓؾاثل اَخمام ؤؾباب ؤن ؤلٖا ٓص ه٣ؿامالا ب٣ًايا ؤلٖا  ٢ًايا جغا٦م بؿبب يٗ

٫ٓ، صْن  الاه٣ؿام  ؤخاصيض بؿبب% 74.7 ْيٗلل البُالت، وؿبت ْاعجٟإ ال٣ٟغ اهدكاع َٓ ألاؾباب ؤخض ؤن% 76.6 عؤٔ بيىما خل

ٓميت، الاه٣ؿام ٢ًايا جٟانيل بمخابٗت الاوكٛا٫ َٓ الؿبب بإن% 73.6 يٗلل ٦ظل٪ الاه٣ؿام، ٢ًايا ًٖ اإلاؿخمغ ال٣اصة  الي
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ٔ ْ ٦ما ٓياث حٛحر َٓ الؿبب ان% 70.2 ْيكحر ٚؼة، ٢ُإ ٖلى الاؾغاثيلي الخهاع اقخضاص َٓ الاؾباب مً ان% 72.0 يغ ْل  لضٔ ألا

ٓص الجماَحر ٫ٓ  صْن  الاه٣ؿام ٢ًايا بترا٦م ْهي اإلاك٩لت حصخيو ٖلى اجٟا١ َىا٥ ؤن ْهجض الصخصخي، الِم ْْظ  ..خل

  هلؿام بلًاًا  غالم ووؾاةل اللمهىع  اهخمام أؾباب غلى ؤلاغالمُت الىسبت مىافلت وؿبت ًىضح (1) عكم قيل
  النهاتي الحل كًاًا غلى وجفًُلها

 
 

: النهاتي الحل بلًاًا  هخمام لػضم ؤلاغالمُت الىسبت هظغ وحهت مً اإلاترجبت الىخاةج .6

الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً اإلاترجبت للىخاثج ْاليؿبت الخ٨غاعاث بيجاص جم  ب٣ًايا الاَخمام لٗضم مخابٗتهم زال٫ ْمً ؤلٖا

 : الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً الىخاثج ْجخطر الجهاجي، الخل

 ٌ  النهاتي الحل بلًاًا  هخمام لػضم اإلاترجبت الىخاةج ًىضح (7) عكم حضو

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة

غٌاب الوعً الوطنً

اشتداد الحصار االسرائٌلً على قطاع غزة

عدم وجود مفاوضات حول قضاٌا الحل النهائً

عدم وجود ثقة بالقٌادات الفصائلٌة الفلسطٌنٌة الحالٌة

تغٌر االولوٌات لدى الجماهٌر ووجود الهم الشخصً

الٌأس من عملٌة التسوٌة

وجود فراغ سٌاسً واجتماعً

االنشغال بمتابعة تفاصٌل قضاٌا االنقسام الٌومٌة

تراكم قضاٌا االنقسام دون حلول

نشأة جٌل من الشباب فً ظل االنقسام

احادٌث القادة المستمر عن قضاٌا االنقسام

 …اهمال القادة قضاٌا الحل النهائً فً احادٌثهم الخاصة 

76.6

38.3

72.0

49.5

66.0

70.2

62.8

65.6

73.6

87.4

66.3

74.7

64.1

الػض

 ص
 النهاتي الحل بلًاًا  هخمام لػضم اإلاترجبت الىخاةج

أوافم

% 
 الترجِب %أوافم ال مداًض

 2 9.4 5.2 85.4 الٟلؿُيييت بال٣ًيت يليالاؾغات الخٟغص 1

ْلي الاَخمام ٖضم 2  6 9.1 10.1 80.8 الٟلؿُيييت بال٣ًيت الغؾمي الض

 1 8.2 4.1 87.8 بها ْالاوكٛا٫ الضازليت الٟلؿُيييت الاه٣ؿاماث حٗؼيؼ 3

 5 8.3 10.4 81.3 الغؾمي الٗغبي الضٖم جغاظ٘ 4
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 جبين
 مً

 زالٌ
اللض

 ٌ  و

الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً اإلاترجبت الىخاثج ؤن: ًلي ما الؿابم ْا% 87.8: ٧الخالي الجهاجي الخل ب٣ًايا ؤلٖا  حٗؼيؼ في حؿاَم اجها عؤ

 بال٣ًيت الاؾغاثيلي الخٟغص حٗؼيؼ في ؾيؿِم طل٪ ان% 85.4 ْعؤٔ بها، ْالاوكٛا٫ الضازليت الٟلؿُيييت الاه٣ؿاماث

ْا% 85.1 ْبيؿبت الٟلؿُيييت، ْا% 82.3 ْبيؿبت ال٣ضؽ، يضْتهٓ الاؾديُان ْجحرة ػياصة الى ؾياصر اهّ عؤ  ٚياب الى ؾياصر اهّ عؤ
ْا% 80.8 ْبيؿبت الغؾمي، الٗغبي الضٖم جغاظ٘ الى ؾياصر اهّ% 81.3 اٖخبر ْبيىما الٟلؿُيييت، لل٣ًيت الخل ا٤ٞ  اهّ عؤ

ْلي الاَخمام لٗضم ؾياصر  ٚؼة، ٢ُا٫ٕ اؾغاثيل خهاع اؾخمغاع الى ؾياصر اهّ% 76 ْعؤٔ الٟلؿُيييت، بال٣ًيت الغؾمي الض
الم ْؾاثل اَخمام ٖضم% 69.4 ْبيؿبت خضاءاث ْالٗغبيت الا٢ليميت الٖا  ْم٣ضؾاجّ، الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى الاؾغاثيليت بااٖل

ٔ  الٟلؿُيجي الكباب مً ظيل ْوكٓء الٗغبي الكٗبي الضٖم جغاظ٘% 68.8  الاخخال٫ ْليـ الا٦بر َمّ الاه٣ؿام ان يغ

ْلت اوكاء ْماثم٤ جالشخي% 66.3 بيؿبت ؤلاؾغاثيلي، . الٟلؿُيييت الض

 .الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى ب٣ًاياٍ ْالاَخمام الاه٣ؿام ٧اعزيت جا٦ض آلاعاء جل٪

 

 9 16.7 14.6 68.8 الٗغبي الكٗبي الضٖم جغاظ٘ 5

 4 5.2 12.5 82.3 الٟلؿُيييت لل٣ًيت الخل ا٤ٞ ٚياب 6

7 
الم ْؾاثل اَخمام ٖضم  ْالٗغبيت الا٢ليميت الٖا

خضاءاث  الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى الاؾغاثيليت بااٖل
 ْم٣ضؾاجّ

69.4 13.3 17.3 8 

ٓيض الاؾديُان ْجحرة ػياصة 8  3 8.5 6.4 85.1 ال٣ضؽ ْته

 7 15.6 8.3 76.0 ٚؼة ٕل٣ُا اؾغاثيل خهاع اؾخمغاع 9

10 
ٔ  الٟلؿُيجي الكباب مً ظيل وكٓء  الاه٣ؿام ان يغ
 الاؾغاثيلي الاخخال٫ ْليـ الا٦بر َمّ

68.8 12.9 18.3 10 

ٓماث جالشخي 11 ْلت اوكاء م٣  11 15.8 17.9 66.3 الٟلؿُيييت الض



  2016ديسمبر   2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : الثالث عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

125 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 
 النهاتي الحل بلًاًا  هخمام لػضم اإلاترجبت الىخاةج ًىضح (2) عكم قيل

: ألانػضة وافت غلى الفلؿُُيُت لللًُت  غخباع إلغاصة ؤلاغالمُت الىسبت عؤٍت .7

خباع اٖاصة يم٨ً ٦ي٠ الدؿائ٫  ٖلى لئلظابت ْاليؿبت الخ٨غاعاث بيجاص جم  ْظِت مً ألانٗضة ٧اٞت ٖلى الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

الميت، الىسبت هٓغ : الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً الىخاثج ْجخطر ؤلٖا

 ٌ  الفلؿُُيُت لللًُت  غخباع إلغاصة ؤلاغالمُت الىسبت عؤٍت ًىضح (8) عكم حضو

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

التفرد االسرائٌلً بالقضٌة الفلسطٌنٌة

عدم االهتمام الدولً الرسمً بالقضٌة الفلسطٌنٌة

تعزٌز االنقسامات الفلسطٌنٌة الداخلٌة واالنشغال بها

تراجع الدعم العربً الرسمً

تراجع الدعم الشعبً العربً

غٌاب افق الحل للقضٌة الفلسطٌنٌة

 …عدم اهتمام وسائل االعالم االقلٌمٌة والعربٌة 

زٌادة وتٌرة االستٌطان وتهوٌد القدس

استمرار حصار اسرائٌل لقطاع غزة

 …نشوء جٌل من الشباب الفلسطٌنً ٌرى ان االنقسام همه 

تالشً مقومات انشاء الدولة الفلسطٌنٌة

85.4

80.8

87.8

81.3

68.8

82.3

69.4

85.1

76.0

68.8

66.3

 الترجِب مداًض أوافم ال أوافم ألانػضة وافت غلى الفلؿُُيُت لللًُت اع غخب اغاصة الػضص

الم ْؾاثل في ْالالظئحن ال٣ضؽ ٢ًايا ابغاػ 1  1 3.0 5.1 91.9 الٟلؿُيييت الٖا

الم ْؾاثل في الٟلؿُيييت الخدغ٧اث ابغاػ 2  9 11.1 6.1 82.8 الٟلؿُيييت الٖا

الم ٫ْؾات في الضازليت الاه٣ؿاماث ٢ًايا جذجيم 3  11 8.2 15.5 76.3 الٟلؿُيييت الٖا

 2 7.1 2.0 90.8 الٟلؿُيييت لل٣ًيت الضاٖمت الٗغبيت الكٗبيت الخدغ٧اث حصجي٘ 4

 4 7.2 4.1 88.7 الٗالم ص٫ْ  في الٟلؿُيييت لل٣ًيت اإلاىانغيً ظماٖاث جدٟؼ 5

6 
ٓماؾيت الخدغ٧اث ج٨شي٠ ْليت اإلااؾؿاث في الضبل  الضاٖمت الض

ا يييتالٟلؿِ لل٣ًيت  ْابغاَػ
90.8 4.1 5.1 3 

7 
٫ٓ  ايجاص  الاه٣ؿام ًٖ بٗيضا ٚؼة ٢ُإ في الكباب إلاكا٧ل خل

 البُالت في ْاإلاخمشلت
83.5 6.2 10.3 8 
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ٌ  زالٌ مً جبين  الميت الىسبت مً% 91.9 ان: ًلي ما الؿابم اللضو الم ْؾاثل في ْالالظئحن ال٣ضؽ ٢ًايا ابغاػ ْن يغ ؤلٖا  الٖا
اصة الٟلؿُيييت خباع إٖل عة ا٢تراح ٖلى% 90.8 ْاج٤ٟ ألانٗضة ٧اٞت ٖلى الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا  الخدغ٧اث حصجي٘ يْغ

 في ماؾيتالضبلٓ الخدغ٧اث ج٨شي٠ ا٢تراح ٖلى% 90.8 اج٤ٟ ٦ما الٟلؿُيييت، لل٣ًيت الضاٖمت ْالٟلؿُيييت الٗغبيت الكٗبيت
ْليت اإلااؾؿاث ا، الٟلؿُيييت لل٣ًيت الضاٖمت الض الميت الىسبت مً% 88.7 ْصٖم ْابغاَػ  اإلاىانغيً ظماٖاث جدٟؼ ا٢تراح الٖا

ْثت الاوكُت ج٨شي٠ الا٢تراح ٖلى% 87.6 اج٤ٟ ْؤيًا الٗالم، ص٫ْ  في الٟلؿُيييت لل٣ًيت  ْزاعظيا، صازليا لاله٣ؿام اإلاىا
ٓا% 86.9 ْبيؿبت ٖٓيت خمالث جىٓيم الا٢تراح ٖلى اج٣ٟ ٓا٢٘ ٖبر الَٓىيت بال٣ًايا ج ٓانل م % 86.5 ْبيؿبت  الاظخماعي، الخ

ٓا ٓماث حٗؼيؼ ا٢تراح ٖلى ْا٣ٞ ٓخضة م٣ ٫ٓ  ايجاص ا٢تراح ٖلى% 83.5 ْا٤ٞ ٦ما الٟلؿُيييت، ال  ٚؼة ٢ُإ في الكباب إلاكا٧ل خل

الم ْؾاثل في الٟلؿُيييت الخدغ٧اث ابغاػ ا٢تراح ٖلى% 82.8 ْْا٤ٞ البُالت، في ْاإلاخمشلت الاه٣ؿام ًٖ بٗيضا  الٟلؿُيييت، الٖا
ٓا% 77.3 ْبيؿبت ٓاع ص٫ْ  م٘ الٗمل ا٢تراح ٖلى ْا٣ٞ  ٢ًايا جذجيم% 76.3 ْبيؿبت  ،ٚؼة خهاع إلجهاء مهغ ْزانت الج

الم ْؾاثل في الضازليت الٟلؿُيييت الاه٣ؿاماث   الٟلؿُيييت، الٖا
ً
ْمت جهٗيض ا٢تراح ٖلى ْا٤ٞ% 74.2 بيؿبت ْؤزحرا  اإلا٣ا

 .الخماؽ مىا٤َ في الكٗبيت

الميت الىسبت ْصٖم اجٟا١ ْيك٩ل اصة الباخض لغئيت الٖا خباع إٖل  ْل٨جها للمؿخ٣بل اؾدكغاٞيت عئيت الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

ٓا٫ مجغص مً ه٣لِا الى بداظت ٓيلِا اٞٗا٫ الى الا٢ .. مبرمجت لخُت بخد

ْثت الاوكُت ج٨شي٠ 8  5 4.1 8.2 87.6 ْزاعظيا صازليا لاله٣ؿام اإلاىا

ٓاع ص٫ْ  م٘ الٗمل 9  10 12.4 10.3 77.3 .ٚؼة خهاع إلجهاء مهغ ْزانت الج

ٓماث حٗؼيؼ 10 ٓخضة م٣  7 6.3 7.3 86.5 الٟلؿُيييت ال

ٖٓيت خمالث 11 ٓا٢٘ ٖبر الَٓىيت بال٣ًايا ج ٓانل م  6 9.1 4.0 86.9 الاظخماعي الخ

ْمت جهٗيض 12  12 15.5 10.3 74.2 الخماؽ مىا٤َ في الكٗبيت اإلا٣ا
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ٌ  ؤلاغالمُت زبتالً مىافلت وؿبت ًىضح (3) عكم قيل  وافت غلى الفلؿُُيُت لللًُت  غخباع اغاصة ًمىً هُف خى
  ألانػضة

 
ً
ٌ " هدى  غالمُت الىسبت عؤٍت الػامت الؿماث: زاهُا  الحل وكًاًا  هلؿام للًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل جىاو

:  الضًمؿغافُت بالػىانغ وغالكتها النهاتي

الميت الىسبت اججاَاث بحن الٗال٢ت الجؼء َظا يىا٢ل ٫ٓ  الٖا الم ْؾاثل جىا٫ْ " خ  ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت الٖا
ْلت  –الالظئحن  –ال٣ضؽ)" الجهاجي الخل ْص  –الض ىاث  –الخض ٓامل الؿ٨ً ْاما٦ً (اإلاؿخَٓ  في مٓضر َٓ ٦ما الضيمٛغاٞيت ْالٗ

: ٧الخالي طل٪ يخطر ، (11،12 ،10)  الجضا٫ْ 

   غالمُت زبتالً عؤٍت ازخالف .1
ً
: الليـ هىع الزخالف جبػا

١ إليجاص  chi squareازخباع بيجاص جم الٟغييت ٖلى لئلظابت الميت الىسبت عئيت صعظاث في الْٟغ الم ْؾاثل جىا٫ْ " هدٓ الٖا  الٖا
  الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت

ً
ٕٓ الزخالٝ جبٗا ٓع،) الجيـ ه  الجض٫ْ  زال٫ نم الىخاثج ْجخطر ،(بهار ط٧

: الخالي

 ٌ ٌ  هخاةج ًىضح  (9) عكم حضو ٌ " هدى  غالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث بين  chi square وازخباع اإلاخلاَػت اللضاو  جىاو

  لللًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل
ً
: الليـ هىع الزخالف جبػا

 مىثف بكيل جىاولها ًخم التي اللًاًا
 الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل في

 وـالج هىع
 اإلاجمىع

 ئهار طهىع 

  هلؿام كًاًا
 82 22 60 ٖضص

% 84.5% 73.3% 81.2% 

0.020.040.060.080.0100.0

 …ابراز قضاٌا القدس والالجئٌن فً وسائل االعالم 

ابراز التحركات الفلسطٌنٌة فً وسائل االعالم الفلسطٌنٌة

 …تحجٌم قضاٌا االنقسامات الفلسطٌنٌة الداخلٌة فً وسائل 

 …تشجٌع التحركات الشعبٌة العربٌة والفلسطٌنٌة الداعمة 

 …تحفٌز جماعات المناصرٌن للقضٌة الفلسطٌنٌة فً دول 

 …تكثٌف التحركات الدبلوماسٌة فً المؤسسات الدولٌة 

 …اٌجاد حلول لمشاكل الشباب فً قطاع غزة بعٌدا عن 

تكثٌف االنشطة المناوئة لالنقسام داخلٌا وخارجٌا

.العمل مع دول الجوار وخاصة مصر النهاء حصار غزة

تعزٌز مقومات الوحدة الفلسطٌنٌة

 …تنظٌم حمالت توعٌة بالقضاٌا الوطنٌة عبر مواقع 

تصعٌد المقاومة الشعبٌة فً مناطق التماس
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 النهاتي الحل كًاًا
 19 8 11 ٖضص

% 15.5% 26.7% 18.8% 

 اإلاجمىع
 101 30 71 ٖضص

% 100% 100.0% 100.0% 

(chi square=1.72, p-value=0.151\\) 

  صا٫ ٚحر//                    
ً
 0.05 ٖىض صالت*               0.01 ٖىض صالت**                  بخهاثيا

الميت الىسبت مً% 84.5 ؤن الىخاةج زالٌ مً جبين ٓع  ؤلٖا ن الظ٧ ْلِا يخم التي هي الاه٣ؿام ٢ًايا بإن يْغ  في م٨ش٠ بك٩ل جىا
الم ْؾاثل ٔ  ؤلاهار مً% 73.3 ٦ظل٪ الٟلؿُيجي ؤلٖا  الىسبت مً% 15.5 ان ٞخبحن الجهاجي الخل ل٣ًايا باليؿبت ؤما طل٪، يغ

الميت ٓع  ؤلٖا ن الظ٧ ْلِا يخم التي هي الجهاجي الخل ٢ًايا بإن يْغ الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا ٔ % 26.7 ٦ظل٪ الٟلؿُيجي، ؤلٖا  يغ
١ َظٍ ٧ْاهذ. ؤلاهار مً طل٪   صالت ٚحر الْٟغ

ً
 .(\\chi square=1.72, p-value=0.151) بخهاثيا

  ًت غالم الىسبت عؤٍت ازخالف .2
ً
 :الىظُفي اإلاؿمى الزخالف جبػا

١ إليجاص  chi squareازخباع بيجاص جم الٟغييت ٖلى لئلظابت الميت الىسبت عئيت صعظاث في الْٟغ الم ْؾاثل جىا٫ْ " هدٓ الٖا  الٖا

  الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت
ً
يٟي، اإلاؿمى الزخالٝ جبٗا : الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً الىخاثج ْجخطر الْٓ
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 ٌ    غالمُت الىسبت عؤٍت هخاةج ًىضح (10) عكم حضو
ً
 الىظُفي اإلاؿمى الزخالف جبػا

 جىاولها ًخم التي اللًاًا
 وؾاةل في مىثف بكيل

 الفلؿُُيُت  غالم

 الىظُفي اإلاؿمى

 أؾخاط اإلاجمىع
 حامعي

 مدايغ
 مدغع 

 صحفي
 مغاؾل
 صحفي

 عةِـ
غ  جدٍغ

 مضًغ
غ  جدٍغ

 واجب
 ؾير
 طلً

 ٢ًايا
 ه٣ؿامالا

 82 6 8 14 9 17 20 2 6 ٖضص

% 7.3% 2.4% 24.4% 20.7% 11.0% 17.1% 9.8% 7.3% 100.0% 

 الخل ٢ًار
 الجهاجي

 19 2 1 1 0 4 8 2 1 ٖضص

% 5.3% 10.5% 42.1% 21.1% 0.0% 5.3% 5.3% 10.5% 100.0% 

ٕٓ  اإلاجم
 101 8 9 15 9 21 28 4 7 ٖضص

% 6.9% 4.0% 27.7% 20.8% 8.9% 14.9% 8.9% 7.9% 100.0% 

(chi square=8.47, p-value=0.293) 

  صا٫ ٚحر//                    
ً
 0.05 ٖىض صالت*               0.01 ٖىض صالت**                  بخهاثيا

الميت الىسب مً% 24.4 ؤن الىخاةج زالٌ مً جبين يٟي مؿماَم الظيً ؤلٖا ن صخٟي مدغع  الْٓ  ٢ًايا جىا٫ْ  يخم بإهّ يْغ
الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل الاه٣ؿام يٟي مؿماَم% 20.7 ٦ظل٪ الٟلؿُيجي، ؤلٖا ٓن  صخٟي مغاؾل الْٓ ٓا٣ٞ  في طل٪، ٖلى ي

ٓا٤ٞ خحن يٟي مؿماَم الظيً مً% 2.4 وؿبخّ ما طل٪ ٖلى ي الميت الىسبت لغئيت باليؿبت ؤما ظامعي، مدايغ الْٓ ٫ٓ  ؤلٖا  خ

الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل الجهاجي الخل ٢ًايا جىا٫ْ  يٟي مؿماَم الظيً% 42.1 ان ٞخبحن الٟلؿُيجي ؤلٖا  صخٟي مدغع  الْٓ
ٓا الظيً اإلادغعيً اظمالي مً ١ َظٍ ٧ْاهذ صخٟي مغاؾل% 21.1 الجهاجي، الخل ٢ًايا اجها ٢ال   صالت ٚحر الْٟغ

ً
. بخهاثيا

ٓص اليؿب ْجل٪ . الضعاؾت ٖيىت هه٠ ق٩لذ ْاإلاغاؾلحن اإلادغعيً اٖضاص الن حٗ

(chi square=8.47, p-value=0.293\\) .

   غالمُت الىسبت عؤٍت ازخالف .3
ً
 :الؿىً ميان الزخالف جبػا

١ إليجاص  chi squareازخباع بيجاص جم الٟغييت ٖلى لئلظابت الميت الىسبت عئيت صعظاث في الْٟغ الم ْؾاثل جىا٫ْ " هدٓ الٖا  الٖا

  الجهاجي الخل ٢ًْايا الاه٣ؿام ل٣ًايا الٟلؿُيييت
ً
 الىخاثج ْجخطر ،(ٚؼة ٢ُإ الٛغبيت، الًٟت) الؿ٨ً م٩ان جالٝالر جبٗا

 :الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً
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 ٌ ٌ " هدى  غالمُت الىسبت عؤٍت ًىضح (11) عكم حضو   لللًاًا الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل جىاو
ً
 ميان الزخالف جبػا

 الؿىً

 مىثف بكيل جىاولها ًخم التي اللًاًا
 الفلؿُُيُت  غالم وؾاةل في

 الؿىً نميا

 الًفت اإلاجمىع
 الؿغبُت

 ؾؼة كُاع

 الاه٣ؿام ٢ًايا
 82 65 17 ٖضص

% 20.7% 79.3% 100.0% 

 الجهاجي الخل ٢ًار
 19 6 13 ٖضص

% 68.4% 31.6% 100.0% 

ٕٓ  اإلاجم
 101 71 30 ٖضص

% 29.7% 70.3% 100.0% 

(chi square=16.80, p-value=0.001**) 

  صا٫ عغي//                    
ً
 0.05 ٖىض صالت*               0.01 ٖىض صالت**                  بخهاثيا

الميت الىسبت مً% 79.3 بيؿبت الٗٓمى الٛالبيت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ن ٚؼة ٢ُإ في ؤلٖا  هي الاه٣ؿام ٢ًايا بإن يْغ

ْلِا يخم التي الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا الميت الىسبت مً% 68.4 بيؿبت الٗٓمى يتالٛالب خحن في الٟلؿُيجي، ؤلٖا  في ؤلٖا
ن الٛغبيت الًٟت ْلِا يخم التي هي الجهاجي الخل ٢ًايا بإن يْغ الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا  َظٍ ٧ْاهذ. الٟلؿُيجي ؤلٖا

١   صالت الْٟغ
ً
. (**chi square=16.80, p-value=0.001) .بخهاثيا

ال الىسبت اَخماماث ان جضلل الٗال٢ت ْجل٪  التي الاه٣ؿام ٢ًايا جبرػ ٚؼة ٢ُإ ٟٞي الؿ٨ً، بم٩ان جغجبِ بال٣ًايا ميتالٖا
ٓاَىحن مٗاهاة مدل باجذ ، لل٨ِغباء ْاه٣ُإ ٣ْٞغ خهاع مً للم  الاؾديُان مً اإلاٗاهاة خيض الٛغبيت الًٟت في اما ْٚحٍر

ىحن ْاٖخضاءاث .. اإلاؿخَٓ

 :باهخمام شخهُا ًخابػىنها التي واللًاًا  غالمُت الىسبت ؾىً اماهً بين الػالكت .4

١ إليجاص  chi squareازخباع بيجاص جم الٟغييت ٖلى لئلظابت الميت الىسبت عئيت صعظاث في الْٟغ ٓجها التي ال٣ًايا هدٓ الٖا  يخابٗ

الم ْؾاثل في باَخمام شخهيا   الٖا
ً
 زال٫ مً الىخاثج ْجخطر ،(ٚؼة ٢ُإ الٛغبيت، الًٟت) الؿ٨ً م٩ان الزخالٝ جبٗا

: الخالي الجض٫ْ 
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 ٌ ٌ  هخاةج ًىضح (12) عكم حضو   غالمُت الىسبت الؿىً اماهً صعحاث بين  chi square وازخباع اإلاخلاَػت اللضاو
  غالم وؾاةل في باهخمام شخهُا ًخابػىنها التي واللًاًا

  هلؿام كًاًا

 الؿىً ميان

 اإلاجمىع
 كًاًا
 الىيؼ
 النهاتي

 الؿىً ميان

 الًفت اإلاجمىع
 الؿغبُت

 كُاع
 ؾؼة

 الًفت
 الؿغبُت

 كُاع
 ؾؼة

1 
 48 34 14 ٖضص

1 
10 7 17 

% 50.0% 53.1% 52.2% 35.7% 11.9% 19.5% 

2 
 20 14 6 ٖضص

2 
9 19 28 

% 21.4% 21.9% 21.7% 32.1% 32.2% 32.2% 

3 
 12 8 4 ٖضص

3 
7 22 29 

% 14.3% 12.5% 13.0% 25.0% 37.3% 33.3% 

4 
 12 8 4 ٖضص

4 
2 11 13 

% 14.3% 12.5% 13.0% 7.1% 18.6% 14.9% 

ٕٓ  اإلاجم
 92 64 28 ٖضص

ٕٓ  اإلاجم
28 59 87 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(chi square=0.13, p-value=0.988) (chi square=8.07, p-value=0.045) 

 اإلافاوياث كًاًا  غماع كًاًا

1 
 26 20 6 ٖضص

1 
9 7 16 

% 20.7% 31.7% 28.3% 33.3% 12.1% 18.8% 

2 
 27 21 6 ٖضص

2 
3 15 18 

% 20.7% 33.3% 29.3% 11.1% 25.9% 21.2% 
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3 
 27 14 13 ٖضص

3 
3 17 20 

% 44.8% 22.2% 29.3% 11.1% 29.3% 23.5% 

4 
 12 8 4 ٖضص

4 
12 19 31 

% 13.8% 12.7% 13.0% 44.4% 32.8% 36.5% 

ٕٓ  اإلاجم
 92 63 29 ٖضص

ٕٓا  إلاجم
27 58 85 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(chi square=5.42, p-value=0.144) (chi square=9.60, p-value=0.022) 

  صا٫ ٚحر//                    
ً
 0.05 ٖىض صالت*               0.01 ٖىض صالت**                  بخهاثيا

:  هلؿام للًاًا باليؿبت

الميت الىسبت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن  الٛغبيت الًٟت في يؿ٨ى ْلى باإلاغجبت باَخمام الاه٣ؿام ٢ًايا يخابٗ  ألا

 باليؿبت ٦ظل٪ ،%14.3 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%14.3 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ن%21.4 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت ،%50.0 بيؿبت

الميت للىسبت ٓن  يًالظ ؤلٖا ٓن  ٚؼة ٢ُإ في يؿ٨ى ْلى باإلاغجبت باَخمام الاه٣ؿام ٢ًايا يخابٗ  الشاهيت باإلاغجبت ،%53.1 بيؿبت ألا

ٓظض ال ،%12.5 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%12.5 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%21.9 بيؿبت  الىسبت اَخمام صعظت بحن ٖال٢ت ي
الميت   ،(chi square=0.13, p-value=0.988) الؿ٨ً م٩ان ْبحن الاه٣ؿام ٢ًايا مخابٗت في ؤلٖا

الميت الىسبت بحن اجٟا١ َىا٥ ان ؤر ٓاء الجمي٘ جاع١ الاه٣ؿام ٢ًايا ان ٖلى الٖا . ٚؼة ٢ُإ اْ الٛغبيت الًٟت ؾ٩ان مً ؾ

: النهاتي الىيؼ للًاًا باليؿبت

الميت الىسبت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن يذ الٛغبيت الًٟت في يؿ٨ى  باإلاغجبت باَخمام الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا ابٗ

ْلى  بيىما ،%7.1 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%25.0 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%32.1 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت ،%35.7 بيؿبت ألا
الميت للىسبت باليؿبت ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن  ٚؼة ٢ُإ في يؿ٨ى  ،%11.9 بيؿبت ْلىألا باإلاغجبت باَخمام الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا يخابٗ

ٓظض ْ ،%18.6 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%37.3 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%32.2 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت  اَخمام صعظت بحن ٖال٢ت ي
الميت الىسبت . (chi square=8.07, p-value=0.045) الؿ٨ً م٩ان ْبحن الجهاجي الٓي٘ ٢ًيت مخابٗت في ؤلٖا

ال الىسبت ان ْيخطر ٓن  ممً ميتالٖا ٓا ٚؼة ٢ُإ يؿ٨ى ٓياتهم، ؾلم ٖلى ْليـ الجهاجي الخل ب٣ًايا مبالحن ٚحر ؤنبد ْل  ا

ْص بك٩ل حٗاوي التي الٛغبيت الًٟت في بيىما ٓيت الجهاجي الخل ٢ًايا ٞاخخلذ الاه٣ؿام مً مدض ْل ْصة ا  .لِم باليؿبت مدض
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:  غماع للًُت باليؿبت

ٓن  الظيً الميتؤلٕا الىسبت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ٓن  الٛغبيت الًٟت في يؿ٨ى ماع ٢ًيت يخابٗ ْلى باإلاغجبت باَخمام الٖا  ألا

 باليؿبت بيىما ،%13.8 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%44.8 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ن%20.7 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت ،%20.7 بيؿبت
الميت للىسبت ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن  ٚؼة ٢ُإ في يؿ٨ى ْلى باإلاغجبت باَخمام ٖماعالا ٢ًيت يخابٗ  الشاهيت باإلاغجبت ،%31.7 بيؿبت ألا

ٓظض ال ْ ،%12.7 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%22.2 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%33.3 بيؿبت  الىسبت اَخمام صعظت بحن ٖال٢ت ي
الميت ماع ٢ًيت مخابٗت في ؤلٖا . (chi square=5.42, p-value=0.144) الؿ٨ً م٩ان ْبحن الٖا

ب لشالزت حٗغى ٚؼة ٢ُإ الن َبيٗيت الىديجت َْظٍ ٓام في خْغ ٓن  ٚؼة ؾ٩ان ْباث ،2014 ،2012 ،2008 اٖ  بىاء بةٖاصة مِخم
ب جل٪ زال٫ الاؾغاثيلي الاخخال٫ صمٍغ ما . الخْغ

: اإلافاوياث للًُت باليؿبت

الميت الىسبت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ٓن  الظيً ؤلٖا  باإلاغجبت باَخمام اإلاٟاْياث ٢ًيت ْن يخاب٘ الٛغبيت الًٟت في يؿ٨ى

ْلى  بيىما ،%44.4 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%11.1 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%11.1 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت ،%33.3 بيؿبت ألا

الميت للىسبت باليؿبت ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن  ٚؼة ٢ُإ في يؿ٨ى ْلى باإلاغجبت باَخمام اإلاٟاْياث ٢ًيت يخابٗ  ،%12.1 بيؿبت ألا
ٓص ْجبحن ،%32.8 بيؿبت الغابٗت ْباإلاغجبت ،%29.3 بيؿبت الشالشت باإلاغجبت ،%25.9 بيؿبت الشاهيت باإلاغجبت  صعظت بحن ٖال٢ت ْظ

الميت الىسبت اَخمام . (chi square=9.60, p-value=0.022) الؿ٨ً م٩ان ْبحن اإلاٟاْياث ٢ًيت مخابٗت في ؤلٖا

ٓيتا بٗمليت الش٣ت ٣ٞضان ٖلى يضلل َْظا الميت الىسبت الَخمام باليؿبت ْاما الاؾغاثيلي، ال٨يان م٘ ْاإلاٟاْياث لدؿ  مً الٖا
ٓص باإلاٟاْياث الًٟت خضاءاث اؾخمغاع الى ٞيٗ ٓميت الاؾغاثيليت الٖا ٓاَىحن ْاٖخ٣ا٫ الؿلُت مىا٤َ ْا٢خدام الي ٓاء اإلا  ؾ

 .طل٪ بضْن  اْ الؿلُت امً اظِؼة م٘ بالخيؿي٤

 
ً
: الىخاةج مىاككت: زالثا

 
ً
:  الخالنت/ أوال

الم ْؾاثل اَخمام خيض مً الجهاجي الخل ٢ًايا ٖلى الاه٣ؿام ٢ًايا َٛيان الميت الىسبت ْمخابٗت الٟلؿُيييت الٖا  لِا، الٖا
 ْحٗؼيؼ الٗغبي، الضٖم ْجغاظ٘ الاؾغاثيلي الخٟغص اؾخمغاع خيض مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى ٧اعزيت ازاع مً لظل٪ إلاا

ٓيض الاؾديُان ْجحرة ْػياصة بها، ْالاوكٛا٫ الضازليت يييتالٟلؿِ الاه٣ؿاماث  لل٣ًيت الخل ا٤ٞ ْٚياب ال٣ضؽ، ْته

. الٟلؿُيييت

  جبحن ٣ٞض الاه٣ؿام، ٢ًايا لهالر الجهاجي الخل ب٣ًايا الاَخمام جغاظ٘
ً
ٓظِت جبٗا الميت الىسبت هٓغ ل اجب ٢ًيت ؤن الٖا  الْغ

ٟحن ٓطث الاه٣ؿام ٢ًايا اخضٔ ْاإلآْ ْلى اإلاغجبت ٖلى اؾخد الم ْؾاثل اَخمام مً ألا  زم ال٣ضؽ ٢ًيت جلتها الٟلؿُيييت الٖا
ْعٍ َْظا الالظئحن، ٓؤ الى يكحر بض ٓم جب ٓميت الِم ٓاَىحن ْاإلاٗيكيت ْالصخهيت الي الم ْؾاثل اَخمام خيض مً للم  بما الٖا

ْلى بالضعظت بااله٣ؿام مٗىيت اؾغاثيل ؤن يا٦ض الم ْؾاثل ْياثا٫ْ  ختى حٛيحر في يؿاَم ألهّ ألا  الاه٣ؿام ٢ًايا هدٓ الٖا

َٓغ حك٩ل التي الَٓىيت ال٣ًايا ْليـ . الاؾغاثيلي الٟلؿُيجي الهغإ ظ
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الميت الىسبت اج٣ٟذ  جغا٦م م٣ضمتها في ْظاءث بٗىايت اؾبابها ْخضصث الاه٣ؿام ب٣ًايا الاَخمام مك٩لت حصخيو ٖلى الٖا

٫ٓ  صْن  الاه٣ؿام ٢ًايا .. خل

الميت بتالىش اَخماماث جدضيض  مدل باجذ التي الاه٣ؿام ٢ًايا جبرػ ٚؼة ٢ُإ ٟٞي الؿ٨ً، بم٩ان اعجبِ بال٣ًايا الٖا
ٓاَىحن مٗاهاة ، لل٨ِغباء ْاه٣ُإ ٣ْٞغ خهاع مً للم ٓاَىحن الٛغبيت الًٟت في اما ْٚحٍر الميت ْالىسبت ٞاإلا ٓن  الٖا  مً يٗاه

ىحن ْاٖخضاءاث اعيِم ْالتهامّ ْجمضصٍ الاؾديُان  ..اإلاؿخَٓ

ٓيت بٗمليت الش٣ت ٣ٞضان . الاؾغاثيلي ال٨يان م٘ ْاإلاٟاْياث الدؿ

ٓيلِا الى بداظت للمؿخ٣بل اؾدكغاٞيت عئيت الباخض ٢ضم اصة مبرمجت لخُت جد خباع إٖل  زال٫ مً الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

الميت للىسبت الٗٓمى الٛالبيت جإييض ٓصَا الٖا ٓصة هي ٦ما لبى ٓظ . الخٓنياث في م

 
ً
 الضعاؾت هخاةج/ زاهُا

ا، بالبدض بلحها جٓنل التي الىخاثج ؤَم الباخض اؾخٗغاى بٗض  الضعاؾت ؤِْغتها التي اإلاِمت الىخاثج بٌٗ َىا يىا٢ل ْجٟؿحَر

: الخالي الىدٓ ٖلى اإلايضاهيت

الميت الىسبت مً الٗٓمى الٛالبيت ؤن جبحن .1 ن% 81.2 بيؿبت ؤلٖا ْلِا ميذ التي ال٣ًايا ؤ٦ثر هي الاه٣ؿام ٢ًايا ؤن ٖلى يْغ  جىا

الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل . الٟلؿُيييت الٖا

ْلى باإلاغجبت ظاءث الاه٣ؿام ٢ًيت ؤن الضعاؾت هخاثج اِْغث .2 ٓع  اَخمام خيض مً ألا الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً بها الجمِ  ؤلٖا

ماع ٢ًيت الاَخمام خيض مً الشاهيت باإلاغجبت يلحها ،% 41 بيؿبت  الٓي٘ ٢ًايا زالشتا٫ باإلاغجبت ْظاءث ،%30.9 بيؿبت الٖا
 %.41.8 بيؿبت اإلاٟاْياث ٢ًيت الاَخمام خيض مً ألازحرة باإلاغجبت جلتها ،%33.3 بيؿبت الجهاجي

ْلى باإلاغجبت ظاءث الاه٣ؿام ٢ًيت ؤن الضعاؾت بييذ .3 الميت الىسبت اَخمام خيض مً ألا  باإلاغجبت يلحها ،%44.9 بيؿبت بها ؤلٖا

ماع ٢ًيت الشالشت باإلاغجبت يلحها ،%30.1 بيؿبت الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا الاَخمام خيض مً الشاهيت  ْظاء ،%30.7 بيؿبت الٖا
 %.45.6 بيؿبت اإلاٟاْياث ٢ًيت الاَخمام خيض مً ألازحرة باإلاغجبت

  جبحن ٣ٞض الاه٣ؿام، ٢ًايا لهالر الجهاجي الخل ب٣ًايا الاَخمام جغاظ٘ الىخاثج اِْغث .4
ً
ٓظِت جبٗا الميت الىسبت هٓغ ل  ؤن الٖا

اجب ٢ًيت ٟحن الْغ ٓطث ْاإلآْ ْلى اإلاغجبت ٖلى اؾخد الم ْؾاثل اَخمام مً ألا  اخخلذ اجها ؤر% 22 بيؿبت الٟلؿُيييت الٖا

ْلى اإلاغجبت ، لل٣ًايا باليؿبت الا الميت الىسبت خضصث بيىما ،% 15.6 بيؿبت ال٣ضؽ ٢ًيت الشاهيت باإلاغجبت يلحها الازٔغ  الٖا

 ، (خماؽ ، ٞخذ) الاه٣ؿام َغفي بحن اإلاخباصلت الاهتها٧اث ٢ًيت الغابٗت باإلاغجبت يلحها ،%16.8 بيؿبت لالظئحن الشالشت اإلاغجبت
ْلت ٢ًيت الخامؿت باإلاغجبت ْيليّ  .الض

الميت الٓؾاثل اَخمام ؤؾباب حصخيو ٖلى اجٟا١ َىا٥ ؤن الضعاؾت جبحن .5  الىسبت اٖخبرث ٣ٞض ، الاه٣ؿام ب٣ًايا ؤلٖا
الميت ٫ٓ، صْن  الاه٣ؿام يا٢ًا جغا٦م الاؾباب مً ان ؤلٖا  ال٣اصة ؤخاصيض زم البُالت، وؿبت ْاعجٟإ ال٣ٟغ اهدكاع يلحها خل
ٓميت، الاه٣ؿام ٢ًايا جٟانيل بمخابٗت ْالاوكٛا٫ الاه٣ؿام، ٢ًايا ًٖ اإلاؿخمغ  ٖلى الاؾغاثيلي الخهاع اقخضاص يلحها الي

ٓياث حٛحر زم ٚؼة، ٢ُإ ْل ٓص الجماَحر لضٔ ألا ٓص ْٖضم الصخصخي، الِم ْْظ ٫ٓ  مٟاْياث ْظ  .الجهاجي الخل ٢ًايا خ
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الميت الىسبت هٓغ ْظِت مً اإلاترجبت الىخاثج ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن .6  حٗؼيؼ في حؿاَم: ٧الخالي الجهاجي الخل ب٣ًايا ؤلٖا
 ْجحرة ػياصة زم الٟلؿُيييت، بال٣ًيت الاؾغاثيلي الخٟغص حٗؼيؼ بلحها بها، ْالاوكٛا٫ الضازليت الٟلؿُيييت الاه٣ؿاماث

ٓيض الاؾديُان  .الغؾمي الٗغبي الضٖم جغاظ٘ يدبِٗا الٟلؿُيييت، لل٣ًيت الخل ا٤ٞ ٞٛياب ال٣ضؽ، ْته

ٓص الضعاؾت ؤِْغث .7 الميت الىسبت بحن اجٟا١ ْظ اصة عئيت ْي٘ ٖلى ؤلٖا خباع إٖل  ألانٗضة ٧اٞت ٖلى الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا
اصة الٟلؿُيييت ٖالمالا ْؾاثل في ْالالظئحن ال٣ضؽ ٢ًايا ابغاػ زال٫ مً خباع إٖل ا ْجم الٟلؿُيييت، لل٣ًيت الٖا  اٖخباَع

 .للبدض جٓنياث

 : بالفغوى الخانت الىخاةج

ٓظض ال اهّ جبحن .1 ١ ج َٓغيت ْٞغ الميت الىسبت عئيت صعظاث في اخهاثيت صاللت طاث ظ الم ْؾاثل الَخمام ؤلٖا  م٨ش٠ بك٩ل الٖا
ٕٓ ) خؿب الجهاجي الخل ٢ًايا اْ الاه٣ؿام ب٣ًايا يٟي مؿماَم اْ الى ٓص الضعاؾت ازبدذ بيىما ،(الْٓ  عئيت بحن ٖال٢ت ْظ

الميت الىسبت الم ْؾاثل الَخمام الٖا  ٢ُإ) الؿ٨ً م٩ان خؿب الجهاجي الخل ٢ًايا اْ الاه٣ؿام ب٣ًايا م٨ش٠ بك٩ل الٖا

الميت هسبتا٫ مً% 79.3 بيؿبت الٗٓمى الٛالبيت ؤن الىخاثج زال٫ مً جبحن ٣ٞض (الٛغبيت الًٟت ٚؼة، ن ٚؼة ٢ُإ في ؤلٖا  يْغ
ْلِا يخم التي هي الاه٣ؿام ٢ًايا بإن الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا % 68.4 بيؿبت الٗٓمى الٛالبيت خحن في الٟلؿُيجي، ؤلٖا
الميت الىسبت مً ن الٛغبيت الًٟت في ؤلٖا ْلِا يخم التي هي الجهاجي الخل ٢ًايا بإن يْغ الم ْؾاثل في م٨ش٠ بك٩ل جىا  ؤلٖا

.  الٟلؿُيجي

ٓظض ال اهّ يخطر .2 الميت الىسبت ؾ٨ً اما٦ً بحن اخهاثيت صاللت طاث اعجباَيت ٖال٢ت ج ماع الاه٣ؿام ٢ًْايا الٖا  التي ْالٖا
ٓجها الم، ْؾاثل في باَخمام شخهيا يخابٗ ٓص الضعاؾت ازبدذ بيىما الٖا  اما٦ً بحن اخهاثيت صاللت طاث اعجباَيت ٖال٢ت ْظ

الميت الىسبت ؾ٨ً ٓجها التي ْاإلاٟاْياث الجهاجي الخل يايا١ْ  الٖا الم، ْؾاثل في باَخمام شخهيا يخابٗ  مً جبحن ٣ٞض الٖا
الميت الىسبت ؤن الىخاثج زال٫ ٓن  الظيً ؤلٖا ٓن  الٛغبيت الًٟت في يؿ٨ى  باَخمام ْاإلاٟاْياث الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا يخابٗ

ْلى باإلاغجبت الميت للىسبت باليؿبت بيىما ، ألا ٓن يؿ٪ الظيً ؤلٖا ٓن  ال ٚؼة ٢ُإ في ه  .ْاإلاٟاْياث الجهاجي الٓي٘ ٢ًايا يخابٗ

: الخىنُاث

٫ٓ  بٌٗ ْي٘ ْبٛغى الضعاؾت، إلاك٩لت ْمالخٓاجّ ْمخابٗخّ الباخض اَإل ٖلى بىاء  عئيت ْي٘ جم اإلاىاؾبت الخل
٫ٓ  ٖلى  خاػث ٢ْض اإلايضاهيت الضعاؾت اؾئلت يمً اؾدكغاٞيت ال الىسبت مً الٗٓمى الٛالبيت ٢ب  ْهي اإلاؿتهضٞت ميتالٖا

 :-٧الخالي

الم ْؾاثل في ْالالظئحن ال٣ضؽ ٢ًايا ابغاػ .1 اصة الٟلؿُيييت الٖا خباع إٖل  .الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٖا

عة  .2  .الٟلؿُيييت لل٣ًيت الضاٖمت ْالٟلؿُيييت الٗغبيت الكٗبيت الخدغ٧اث حصجي٘ يْغ

ٓماؾيت الخدغ٧اث ج٨شي٠ .3 ْليت اإلااؾؿاث في الضبل ا الٟلؿُيييت يتلل٣ٌ الضاٖمت الض  .ْابغاَػ

 .الٗالم ص٫ْ  في الٟلؿُيييت لل٣ًيت اإلاىانغيً ظماٖاث جدٟحي .4

ْثت الاوكُت ج٨شي٠ .5 الم ْؾاثل ٢بل مً ْجبىحها ْزاعظيا صازليا لاله٣ؿام اإلاىا  ال٣غاع اصخاب ٖلى للًِٛ الٟلؿُيييت الٖا

 .اإلاهالخت إلجمام
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ٖٓيت خمالث جىٓيم .6 ٓا٢٘ ٖبر الَٓىيت بال٣ًايا ج ا الاظخماعي انلالخٓ م ٫ٓ  ْؾاثل اخض باٖخباَع ٓانل الٓن  الكباب م٘ ْالخ

 .ْالكاباث

ٓماث حٗؼيؼ .7 ٓخضة م٣ ْمت ٢هو ٖلى التر٦حي زال٫ مً الٟلؿُيييت ال ْيت اإلا٣ا ٓخض ا ال ٓخضة هماطط باٖخباَع  .لل

٫ٓ  بيجاص .8  .البُالت في ْاإلاخمشلت الاه٣ؿام ًٖ بٗيضا ٚؼة ٢ُإ في الكباب إلاكا٧ل خل

الم ْؾاثل في الجهاجي الخل ب٣ًايا اإلاخٗل٣ت الٟلؿُيييت اثالخدغ٥ ابغاػ .9  .الٟلؿُيييت الٖا

ٓاع ص٫ْ  م٘ الٗمل .10 ذ مٗبر ٞخذ زال٫ مً ٚؼة خهاع إلجهاء مهغ ْزانت الج  .ْالخجاعة الاٞغاص خغ٦ت امام البرر  ٞع

الم ْؾاثل في الضازليت الٟلؿُيييت الاه٣ؿاماث ٢ًايا جذجيم .11  .الٟلؿُيييت الٖا

 .ٚؼة ٢ُْإ الٛغبيت بالًٟت الخماؽ مىا٤َ في الاؾغاثيلي الاخخال٫ يض الكٗبيت ْمتاإلا٣ا جهٗيض .12

 

: اإلاغاحؼ

ٌ  اإلاػلىماث اهدؿاب في  لىتروهُت اإلاىاكؼ غلى ؾؼة مدافظاث في اللامػاث َلبت اغخماص ،مغظان مدمض ؤخمض َاوي .1  خى

ٓعةمً ٚحر ماظؿخحر صعاؾت ،"مُضاهُت صعاؾت" الفلؿُُيُين الالحئين كًُت الم الصخاٞت ٢ؿم: ٚؼة) ، ق  الجامٗت ، ْالٖا

 .(2015 الاؾالميت،

 صعاؾت ،"ملاعهت جدلُلُت صعاؾت" والضولُت الػغبُت الصحافت في اللضؽ كًُت هدى الصحفي الخُاب ،العجلت عامي .2

ٓعة ٚحر ماظؿخحر الم الصخاٞت ٢ؿم: ٚؼة) ، ميك  .(2014 الاؾالميت، الجامٗت ، ْالٖا

ت والؿُاؾاث الصحفي اليكغ أزالكُاث بين ةالػالق" صوخان، خؿً .3 ٍغ " الفلؿُُيُت ؤلالىتروهُت الصحف في الخدٍغ

ٓعاٍ عؾالت ، باإلجهاٌ اللاةم وغلى جدلُلُت، صعاؾت ٓعة ٚحر ص٦خ  ٢ؿم الٗغبيت ْالضعاؾاث البدٓر مِٗض: ال٣اَغة ) ميك

الميت، الضعاؾاث  .(م2015 الٖا

 صاعؾت. "الفلؿُُني  هلؿام كًُت حؿُُت في باالجهاٌ لللاةم اإلانهي ألاصاء يغل اإلاإزغة الػىامل ، ماضخي ؤبٓ ٧امل ؾميت .4

ٓعة ٚحر ماظؿخحر صعاؾت ملاعهت، مُضاهُت جدلُلُت الم الصخاٞت ٢ؿم: ٚؼة) ، ميك  .(2015 الاؾالميت، الجامٗت ، ْالٖا

 صاعؾت الؿغبُت الًفت في (ؤلاؾغاةُلي)  ؾدُُان كًُت هدى الفلؿُُني الصحفي الخُاب ،العجلت ُٖيت ؾٗض مدمض .5

ٓعة ٚحر ماظؿخحر صعاؾت ،ملاعهت جدلُلُت الم الصخاٞت ٢ؿم: ٚؼة) ، ميك  .(2015 الاؾالميت، الجامٗت ، ْالٖا

 الىَىُــت باللًــاًا الفلؿُُني الكبـــاب جىغُت في  حخماعي الخىانل قبياث صوع  ، ؾ٨ي٪ ال٨غيم ٖبض ؤخمض َكام .6

ٓعة ٚحر ماظؿخحر لتعؾا ، ومُضاهُت جدلُلُت صعاؾت الم الصخاٞت ٢ؿم: ٚؼة) ميك  .(2014 الاؾالميت، الجامٗت ، ْالٖا

١، ؾامغ .7 ف ٣ْٖغ ٢ٓ٘ ،ال٣ؿغيت الهجغة لضعاؾاث ألا٧اصيمي البرهامج الفلؿُُيُين، الالحئين حػٍغ  الىجاح، ظامٗت م

http://www.najah.edu/ar/page/3510، م17/3/2014 بخاعيش 

 .( م2000 ،1ٍ ال٨خب، ٖالم: ال٣اَغة) ؤلاغالمُت الضعاؾاث في الػلمي البدث الخميض، ٖبض مدمض .8

http://www.najah.edu/ar/node/12982
http://www.najah.edu/ar/page/3510
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يب، ال٣ٟاع طْ قيماء .9  اإلاهغيت الضاع: ال٣اَغة) ، غالمُت الضعاؾاث في  خهاةُت و ؾخسضاماث البدث مىاهج ٚػ

 . (2009 ،1ٍ اللبىاهيت،

اجه  جهاٌ الؿيض، ْليلى م٩اْر  خؿً .10  .(2004 ،5ٍ اللبىاهيت، الضاعاإلاهغيت: ال٣اَغة)اإلاػانغة، وهظٍغ

اث ، الكىاْر  ٞغط .11 ت صاع: الاؾ٨ىضعيت) الػام والغأي  جهاٌ هظٍغ  .(1989 الجامٗيت، اإلاٗٞغ

اث جغجِب اؾتصع  –الػام والغأي الؿُاس ي ؤلاغالم ، ٖبضٍ، ٖؼيؼة .12 ٓػي٘، لليكغ الٟجغ صاع: ال٣اَغة ) ألاولٍى   .(2004 ْالخ

اث ، الٗبضهللا، مي .13  .( 2006. الٗغبيت الجهًت صاع بحرْث، ) ، جهاٌ هظٍغ

ٓوي .14 ٓلمي الاجها٫ مجلت) ألاحىضة ويؼ لبدىر الحضًثت  ججاهاث ، خماصة بؿي   .(م2007  ٖضص ،3 مجلض ، الٗغبيت الٗ

 .(2008.ال٨خب ٖالم ال٣اَغة،) الػام، والغأي  جهاٌ وجىىىلىحُا ؤلاغالم في صعاؾاث ،...... .15

اث الخميض، ٖبض مدمض .16  .(1997 ال٨خب، ٖالم: ال٣اَغة) ،الخأزير واججاهاث ؤلاغالم هظٍغ

ٓص، اإلال٪ ظامٗت لليكغ، اإلاغيش صاع: الغياى) ئؾالمُت غغبُت: اللضؽ ،اعقض ؾيض .17  .(2008 ؾٗ

ش عباح، بسخا١ .18 ٓػ  صاع: ٖمان) الػهىع  غبر اللضؽ جاٍع ت ٦ى ٓػي٘، لليكغ اإلاٗٞغ  . (2010 ْالخ

ٓاٍع عؾالت  ،(2000-1950) فلؿُين في الالحئين مسُماث قىاٖت، بياص .19 ٓعة ٚحر ص٦خ  الٗغبيت، الض٫ْ  ظامٗت: ال٣اَغة) ميك

 .(م2009 الٗغبيت، للضاعؾاث البدٓر مِٗض

 .(م2001الٗغبيت، لليكغ الٗغبيت اإلااؾؿت :بحرْث) وممىً وكاهىوي ملضؽ الػىصة خم ؾخت، ؤبٓ ؾلمان .20

 .(م2002 ،1ٍ للُباٖت، الغئٔ ماؾؿت: بحرْث) ،الػىصة وخم الالحئين كًُت الىاجي، َال٫ .21

ىاث وصوع  فلؿُين في الههُىوي  ؾدُُان ؾالمت، َكام .22  للضاعؾاث ألا٢صخى صاع: صمك٤) ألاكص ى، اهخفايت في اإلاؿخَى

 .(2005  ْاليكغ،

 .(1981 ،1ٍ لليكغ، الجليل صاع ٞلؿُحن،) للههُىهُت الػملي الخُبُم  ؾدُُان ة،ٖٝغ ؤبٓ الغخمً ٖبض .23

 هللا عام) ، 2012 الؿىٓر  ؤلاخهاجي الخ٣غيغ: فلؿُين في ؤلاؾغاةُلُت اإلاؿخػمغاث ،الٟلؿُيجي لئلخهاء اإلاغ٦ؼر  الجِاػ .24

 .(2013 ٞلؿُحن،:

ٓاعاث الؼمىيت اإلادُاث .25 -http://safa.ps/details/news/1297713-6 نٟا -هيتالٟلؿُي الصخاٞت ٧ْالت اإلاهالخت، لخ

2014  

 عاؾاثلضا ٢ؿم هذ، الجؼيغة ،اإلؾغاةُلُت الفلؿُُىُت اإلافاوياث في الىهاةي الدل كًاًا الٗاَي،   ٖبص مدمص .26

 .2008/  يىايع  ،البدٓر
27

. Paul D. Leedy. "Practical Research Planning and Desigin", 5
th

 ed (NewYourk: Macmillan 

Publishing Company, 1993).  
28

 . Gavin, N.,T., (2000) Imaging Europe: Political IDENTITY and British Television 

Coverage of the European economy , vol 2 Issue .   
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 الفلؿُُيُت اللًُت غلى الؿىعي الهغاع جضاغُاث

ٓعر مىيب مدمض ابغاَيم غ  ظامٗت ٖبضعبّ ه الم الغؤر ل٨خاب الٗغبيت الكب٨ت ًٖٓ, ٚؼة ألاَػ . ْالٖا

  

 

 

 الضعاؾت ملخو

ٔ  ٖلى ألاخضار بمٗٓم ْجخإزغ جازغ ْهي, ْاإلاٗانغ الخضيض الٗالم ٢ًايا ؤَم مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت حٗخبر  ؤلا٢ليمي اإلاؿخٓ
ْلي ػ ْم٘, ْالض ٓظاث بْغ ْازغ الٗغبي بالغبي٘ ؾمي ما ٞٓضخى م ٓن ا جإمل 2010 الٗام ؤ  ْمجها, ٞحها ال٨شحر الخحر لٟلؿُييي

ٓعر الهغإ ا مضيىت مً 2011 ؤطاع/ ماعؽ 15 في اهُل٤ الظر الؿ . صٖع

ٓظؼة ْبلمدت ألا٫ْ  اإلابدض جىا٫ْ  خيض مباخض ٖضة في الضعاؾت ظاءث ٢ْض ٓص جاعيش م ٓظ ٓعيا في الٟلؿُيجي ال  الٟترة في ؾ

  ؤنبذ ْالظر الهغإ مً الٟلؿُيجي ٝاإلا١ٓ  الشاوي اإلابدض جىا٫ْ  ٦ْما, 2011-1948  اإلامخضة
ً
 ع٦ؼ ٦ما, هٟؿّ ٖلى مى٣ؿما

٠٢ٓ ًٖ الىاظمت ألازاع الشالض اإلابدض ٓعيا في الهغإ ججاٍ الٟلؿُيجي اإلا . ؾ

ٓجها ؤَميتها الضعاؾت ْج٨دؿب ٓجها ْألانالت بالخضازت جمحيث ب٩ ْلذ التي ال٣ليلت الضعاؾاث مً ٧ ٠٢ٓ جىا  مً الٟلؿُيجي اإلا

٠٢ٓ جبايً ْل ٝر زانت, الهغإ ٓا٠٢ ٖلى بىاء حك٩ل الظر الٟلؿُيجي اإلا  الٟلؿُيييت ْال٣ياصة ألاخؼاب ْاعجباَاث م

ٓعر بالىٓام الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت ْٞهاثل ْلي ؤلا٢ليمي ْالىٓام الؿ . ْالض

ٓعر الهغإ اهضإل ؤن بلى الضعاؾت زلهذ ٢ْض  ما خل٠ مً خماؽ خغ٦ت ؤزغظذ الظر الغخمت عنانت بمشابت ٧ان الؿ

ْمت ؤْ اإلاماوٗت ؾمي ٠٢ٓ بخبىحها ْطل٪ اإلا٣ا   ْاخخًان للىٓام مٗاعى م
ً
 إلاٗٓم ٦ما, الخغ٦ت ل٣ياصة ٢ُْغ جغ٦يا مً ٦ال

٢ِٟٓا الخدغيغ مىٓمت ٞهاثل ٠٢ٓ ْق٩ل, بها الخام م ٓص ٞخذ ْخغ٦ت الٟلؿُيييت الؿلُت عثيـ م ٠٢ٓ ٖباؽ مدم  اإلا

٢ٓٝٓ البضايت مىظ ؤٖلً بط, اجؼاها ألا٦ثر اث ياؾغ ؾلّٟ ججغبت مً هاب٘ طل٪ ْعبما الخياص بلى ال . الشاهيت الخليج خغب في ٖٞغ

ٓص ٓظ ٓعيا في الٟلؿُيييحن الالظئحن مً ٦بحر ٖضص ْل ٓعيت الؿاخت في باألخضار الالظئحن َاالء يخإزغ ؤن الُبيعي ٞمً ؾ  الؿ

ٓا٠٢ ْاو٩ٗاؽ بل ٓعيا ٞلؿُيجي ٖاوى ْل٣ض, ٖلحهم الٟلؿُيييت الؿياؾيت اإلا ٓعيا في الشاهيت ه٨بتهم ؾ  الٗام ه٨بت بٗض ؾ

ٓياث ٧اٞت ٖلى 1948 . بّ خل ْما الحرم٥ٓ مسيم طل٪ ٖلى مشا٫ ْزحر اإلاؿخ

عة الضعاؾت ؤْنذ ٢ْض ٓعيا ٞلؿُيييٓ إلاخابٗت ْمىٓماث لجان حك٨يل بًْغ ا الضاثم ْالاؾخضٖاء, ؾ ْهْغ ٢ٓٝٓ لؤل  ٖىض لل

لياتها ٓعيا ٞلؿُيجي ججاٍ مؿْا ٓعيا ٞلؿُيييٓ ؤن بالخؿبان ألازظ مكاعبها بمسخل٠ الٟلؿُيييت ٢ياصةا٫ ٖلى بهّ ٦ما, ؾ  ؾ
ا ٓا٢ِٟم يخإزْغ ٓعر الهغإ مً الؿياؾيت بم جي جدغع  مغخلت في ػالذ ال الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤن ْمغاٖاة الؿ َْ .
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Abstract 

The Palestinian cause consider the most important modern world issues, which affect and are 

affected most of the events at the regional and international level, and with start of chaos so-

called Arab Spring in late 2010, the Palestinians hope it may towards to the best for their issues, 

including the Syrian conflict, which began in March 15 / March 2011 Dera‟a city. The study 

came in several sections, in the first section, brief history of the Palestinian presence in Syria in 

the period 1948-2011, the second section, the Palestinian position on the conflict, which became 

divided on himself, and the third section focused effects of the Palestinian position towards the 

conflict in Syria. The importance of this study is that it has a modern and being one of the few 

studies that have addressed the Palestinian position of conflict, especially in light of variation 

Palestinian position, which was formed to build on the links parties and the Palestinian 

leadership and factions of the Palestine Liberation Organization to the Syrian regime and 

regional and international system positions. The most important conclusions drawn from the 

study include that the outbreak of the Syrian conflict was a Bullet of mercy, which Hamas drove 

out of the so-called Treaty of opposition or resistance by adopting opposition to the Syrian 

regime. And adopting both Turkey and Qatar for Hamas‟s‟ leadership as for most of the PLO 

factions own position, and shape of the position of president of the Palestinian Authority and 

Fatah, Mahmoud Abbas, the most balanced position, as announced from the outset stand of 

neutrality and perhaps it stems from Yasser Arafat's experience in the second Gulf War. And the 

presence of a large number of Palestinian refugees in Syria, it is natural that these refugees 

events in the Syrian arena is affected by it and the reflection of the Palestinian political positions 

on them, and I Palestinian Syria's suffered the second Nakba in Syria after the Nakba of 1948 at 

all levels and the best example of this Yarmouk camp and what happened in it.. This research has 

come out with several recommendations, that the formation of committees and organizations to 

follow up on Palestinians in Syria, Permanent pager UNRWA to stand at their responsibilities 

towards the Palestinian Syria, and that the Palestinian leadership of various backgrounds taking 

into consider that the Palestinians in Syria affected by the political of their position on the Syrian 

conflict and the Palestinian issue is still in the national liberation period. 

 

: الضعاؾت مكيلت

٠٢ٓ َبيٗت في الضعاؾت مك٩لت ج٨مً ٓعر الهغإ مً الٟلؿُيجي اإلا ٠٢ٓ لِظا زهٓنيت مً طل٪ ٖلى جغجب ْما الؿ .  اإلا

 

: الضعاؾت حؿاؤالث

ٓع  : الخالي الغثيسخي بالؿاا٫ الضعاؾت مك٩لت جخمد

٠٢ٓ او٩ٗاؾاث ما ٓعيا في الهغإ ججاٍ الٟلؿُيجي اإلا  ؟ الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى ؾ

يت حؿائالث ٖضة الغثيسخي الؿاا٫ َظا ًٖ يخٟٕغْ : ٖٞغ

ْع  ما -1 ٓص الخاعيسيت الجظ ٓظ ٓعيا في الٟلؿُيجي لل  ؟2011-1948 الٟترة زال٫ ؾ
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٠٢ٓ َبيٗت ما -2 ٓعر؟ الهغإ مً الٟلؿُيجي اإلا  الؿ

ٓعر الهغإ ؤزغ ٦ي٠ -3  الٟلؿُيييت؟ ال٣ًيت ٖلى الؿ

 :الضعاؾت أهضاف

ْع  جدضيض -1 ٓص الخاعيسيت الجظ ٓظ ٓعيا في يجيالٟلؿِ لل . 2011-1948 الٟترة زال٫ ؾ
٠٢ٓ َبيٗت جٓييذ -2 ٓعر الهغإ مً الٟلؿُيجي اإلا  .الؿ

ٓعر الهغإ ؤزغ بيان -3  .الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى الؿ
 

: الضعاؾت أهمُت

ٕٓ َظٍ بن -1 . الٗغبيت للم٨خبت بياٞت يٗخبر اإلآي

ٖٓيت عئيت ج٣ضيم -2 ٓعر الهغإ الو٩ٗاؽ مٓي  .الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖلى الؿ

ٕٓ اإلااجمغ عاءبر -3  .مِم بمٓي

 :الضعاؾت مىهج

٠ : ٖلى التر٦حي جم ْل٨ً مىاهج ٖضة الضعاؾت في الباخض ْْ

 الخاعيذي اإلاىهج -

 الخدليلي الٓنٟي اإلاىهج -
 

ٌ  اإلابدث  ألاو

 2011-1948 ؾىعٍا في الفلؿُُني الىحىص 1.1

ٓهيت الٗهاباث بها ٢امذ التي ٞلؿُحن ه٨بت ق٩لذ ٓصاء مدُت 1948 ٖام الهِي  ْالخاعيش الخضيض الٟلؿُيجي الخاعيش في ؾ

َِٓم ٖلى َاثمحن ؤهٟؿِم الٟلؿُيييحن ْظض زم , الخاعيسيت بالصٍ مً الٟلؿُيجي الكٗب ؤبىاء قغص ْبظل٪, الٗغبي  في ْظ

ٓن  ْمٛاعبها ألاعى مكاع١  ٓاظِ  ٢ْض, (2016, ٖغاع) ٖاقِا بطا بال يخسّيلِا ؤن للمغء يم٨ً ال التي ْالٗظاباث اإلاٗاهاة نىٝٓ ْي
ٓن  ٞلؿُيجي ؤل٠ 750 هدٓ 1948 الٗام في الخهجحر ٖمليت َالذ ٕٓ مً% 54ؤ٦ثر يمشل  بلى مجهم ْٞض, الٟلؿُيييحن الٗغب مجم

ٓعيا ٓالي ؾ ٓعيت اإلاضن في البا٢يت ْألا٢ليت, الٗانمت صمك٤ في مٗٓمِم اؾخ٣غ, ٞلؿُيجي ؤل٠ 85 خ ٔ  الؿ ٓصة خ٤ )ألازغ , الٗ
ٓعيا الٟلؿُيييحن لهجغة الغثيؿيت بألاؾبا هلخو ؤن ْيم٨ً, (6 م, 2012  :بالخالي الى٨بت ْبٗض ٢بل لؿ

. ؾ٩اجها مً ألاعى إلٞغاٙ َضٞذ التي ْؾياؾخّ البريُاوي الاهخضاب -1

. الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ بجخاٝ مً خملّ ْما 1947 لٗام 181 ع٢م الخ٣ؿيم ٢غاع -2
3- ٕٓ ٓاَئ 1948 ٖام ه٨بت ٢ْ ْلي ؤلا٢ليمي الىٓام ْج ٓصَا بغيُاهيتا٫ الؿياؾاث م٘ ْالض  ؤصٔ ما َْٓ, ال٩اطبت ْْٖ

ٕٓ بالجهايت ٢ٓ ٔ  الى٨بت ل ٕٓ, ال٨بر ٓة التراوؿٟحر خاالث ٢ْْ  .الٟلؿُيجي الكٗب يض ْالؿالح الىاع ب٣
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ٓهيت اإلاظابذ -4 تها التي الهِي ٓهيت الٗهاباث ا٢تٞر ٓن  ) الهِي  الكٗبي الىًا٫ ظبهت )(قخحرن , الِاٚاهاة, ألاٚع

٫ٓ  يم٨ً ْبالخالي, (2016, الٟلؿُيجي ٓيالث ْيٗاوي ْٖاوى ؤعيّ مً هجغ الٟلؿُيجي الكٗب ؤن ال٣  بماامغة ال
ْليت ذ ص ىتها بغيُاهيا ٖلحها ؤقٞغ ا اإلاخدضة ألامم ْقٖغ ٢ٓذ طل٪ في الٓالم ب٣غاَع  .181 ال

ٓعيا ٞلؿُيجي بحن الُبيٗيت الىمٓ إلاٗضالث ْهديجت ِٖٓم اعجٟ٘ ٣ٞض ؾ  2002 الٗام جهايت في الجئ ؤل٠ 431 بلى ليهل مجم

ٓعيا بلى الٟلؿُيييحن الالظئحن هجغة ؤن بلى َىا ؤلاقاعة ْييبػي, 2004 ٖام ٞلؿُيجي الجئ ؤل٠ 444 ٢ْغابت  ٖلى ج٣خهغ لم ؾ
ٓظاث ٓا٫ اؾخمغث ْبهما 1948 ٖام الهجغة م ٓاث َ ٝ هديجت اإلاخالخ٣ت الؿياؾيت ألاخضار بٟٗل الالخ٣ت الؿى  ؾياؾيت لْٓغ

ٓصة خ٤ )زاهٓر  ْجهجحر ؤػماث مً الٟلؿُيجي الكخاث لّ يخٗغى بما مغجبُت ْا٢خهاصيت ْاظخماٖيت , (6م, 2012, الٗ
 ْمجاػع , 1976 ٖام اللبىاهيت ألاَليت الخغب ْبٗض 1970 ٖام ْبٗض, 1967 الى٨ؿت بٗام الى٨بت بٗض الخهجحر ٖملياث ؤبغػ  ْجمشلذ

ْاثل ْفي, 1982 ْقاجيال نبرا  مٛاصعة ٖلى الٟلؿُيييحن ْبظباع الشاهيت طالخلي خغب بٗض اإلااضخي ال٣غن  مً الدؿٗيىاث ؤ

ٓيذ   ال٩
ً
ٓعة ؤن٣إ بلى للجغة ْصِٞٗم الٗغا١ ٞلؿُيىحي جغخيل ًٖ ًٞال , (2016, الٟلؿُيجي الكٗبي الىًا٫ ظبهت) اإلاٗم

ٓعيا ْحٗض ْلت ؾ   2011 ٖام ٖضصَم بلٜ بط, ؤعايحها ٖلى الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖضص خيض مً الٗغبيت الض٫ْ  بحن الشاهيت الض

ا ٧ْالت في مسجل الجئ 510,000 هدٓ ْهْغ ٧ٓالت آزغ بخهاء ٤ْْٞ, ألا ا  ل ْهْغ ٓن / يىايغ في ألا ٧ٓالت ج٣ضم 2012 زاوي ٧اه  ال
ٓن  مسجل ٞلؿُيجي الجئ 510,444 ٖلى يؼيض إلاا زضماتها  يكمل ال الٗضص َظا ل٨ً, 1948 ٖام ٞلؿُحن ه٨بت مىظ في يٗيك

  الالظئحن
ً
٧ٓالت لضٔ لتمسج ٚحر ٞئاث ِٞىا٥, ظميٗا  لجان في ْالٗاملحن اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ْحكحر,  مخٗضصة ألؾباب ال

ٓصة ٓعيا في الٟلؿُيييحن لالظئحن الخ٣ي٣ي الٗضص ؤن بلى الٗ  الالظئحن ؤن يٗجي الظر ألامغ الجئ 600,000 مً ي٣غب ؾ
ٓن  الٟلؿُيييحن ٕٓ م2,8ً وؿبخّ ما يمشل ٓعيا ؾ٩ان مجم   ؾ

ً
ٓع ) ج٣غيبا ٓعيا ٞلؿُيجي ؤن ؤر, (2م, 2015,مى  ي٣خهغ لم ؾ

ٓئهم ٓاط اؾخمغث بل, 1948 ٖام ه٨بت ٖلى بىاءً  الخاعط بلى لج   ْطل٪ الٟلؿُيييحن اإلاِاظغيً ؤٞ
ً
ٝ جبٗا  بهم اإلاديُت للْٓغ

ٓاء  .زاعظِا ؤْ الخاعيسيت ٞلؿُحن صازل ؾ

ٔ  بخهاءاث ْبدؿب ٓعيا في الٟلؿُيييحن ٖضص بلٜ ؤزغ   932,533, 2011 الٗام في ٞئاتهم بمسخل٠ ؾ
ً
ٓػٕ ٞلؿُيييا  ؤٚلبيتهم جخ

ْح خيض, ْآزغ مسيم بحن اإلاٗيكيت ألاْيإ ْجخٟاْث اإلاداٞٓاث مسخل٠ في اإلاىدكغة اإلاجخمٗاث ٖلى ٓاخض الٟغص صزل يترا  ال

ٓعيت لحرة 2000 مً ؤ٢ل بحن الكِغ في . ( 2م, 2015, ٖؼيؼة)الحرمٓ مسيم في لحرة 3000 مً ْؤ٦ثر ؾبيىت مسيم في ؾ

 ؾىعٍا في الفلؿُُيُين الالحئين فئاث 2.1

م ٓعيا في الٟلؿُيييحن ؤن ٚع ٓن  ؾ   يخمخٗ
ً
ٓن  بها يدخٟٔ التي الٗغبيت الض٫ْ  بحن ألاًٞل هي بد١ٓ٣  بظماال  الٟلؿُييي

ٓيتهم ٓن  ؤجهم بال الَٓىيت به : يلي ٦ما الخ١ٓ٣  في ٞئاث بلى يى٣ؿم

 للالظئحن الٗامت الِيئت قاجهم ٖلى ْحكٝغ, الالظئحن مً ألا٦بر اليؿبت الٟئت َظٍ ْحك٩ل, 1948 ٖام الظئي -1

ٓاًَ بد١ٓ٣  َاالء ْيخمخ٘ الٗغب الٟلؿُيييحن ٓعر اإلا يٟيت اإلاجاالث ٧اٞت في الؿ  ٖضا, ْالخٗليميت ْاإلاِىيت الْٓ

ٓع  ٓيت ْالترشر الاهخساب جسو ؤم . الكٗب مجلـ لًٗ
ٓص ٖلى َاالء حسجيل جم, 1956 ٖام الظئي -2 ٓص ْٖلى الالظئحن ماؾؿت ٢ي األاْ ٢ي  ٖلى يىُب٤ ما ٖلحهم ْيىُب٤ هْغ

ْلى الٟئت ٓا ال ؤجهم ٖضا ما الا ٫ٓ  يؿخُيٗ . ما٢خت بهٟت الخٗا٢ض زال٫ مً بال الٗمل ؾ١ٓ  صز
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ٓا ْالب٣يت, 1956 ٖام ٞئت مٗاملت يٗامل بًِٗم, 1967 ٖام هاػحي -3 ٓا بط ألاظىبي مٗاملت يٗامل ٓزاث٤ خملت مً ٧اه  ال

ٓاػ يدمل نلم الٗغبي ْمٗاملت, (ٚؼة ٢ُإ)اإلاهغيت  .اإلاا٢ذ ألاعصوي الؿٟغ ظ
  ألا٦ثر الٟئت َظٍ ؤْيإ حٗخبر, 1970 ٖام هاػحي -4

ُ
ٓن  ال ٚالبيتهم ألن ح٣ٗيضا  الؿٟغ ْزاث٤ خاملي ْٖلى, ْزاث٤ يمل٩

ٓعيا في ب٢امتهم ججضيض ْألاعصهيت اإلاهغيت   ؾ
ً
ْعيا ٓلِم ح٣ٗيضاث ْزمت, ؾىت ٧ل ص  للصخت باإلياٞت الٗمل ؾ١ٓ  لضز

ٓصةا خ٤) ْالخٗليم  .(7+6 م, 2012, لٗ

م ْٖلى ٝ مً الٚغ ٓعيا في الٟلؿُيييت للمسيماث الهٗبت ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت الْٓغ  َىا٥ للٟلؿُيييحن ٞةن, ؾ
 
ً
٢ٓا ٓاَىحن خ١ٓ٣  ًٖ جسخل٠ ال خ٣ ٓعيحن اإلا ي٠ مجاالث في الؿ ٓص بٌٗ م٘ ْاإلال٨يت ْالخجاعة ْالصخت ْالخٗليم الخْٓ  ال٣ي

ٓن  ؤن صْن  نْم ال٣ٗاعاث بخمل٪ الخانت ٓاَىحن الخانت الؿياؾيت بالخ١ٓ٣  الخمخ٘ خ٤ لّ ي٩ ٓعيحن باإلا  , الؿ
ً
 إلاا ْزالٞا

ٓعيا في للٟلؿُيييحن اإلا٣ضمت الدؿِيالث ليؿذ البٌٗ يٓىّ ٓعر الىٓام ُٖاءاث مً ؾ ٓا٢ّٟ الؿ ٓميت ْم  هي ْبهما, ال٣

ٓص ٓاظض بضايت بلى حٗ ٓعيا في الٟلؿُيييحن ج  خالت ْبلى, الٟلؿُيييحن مً ألا٦بر الٗضص ظغثٌ ْالتي 1948 ه٨بت بزغ ٖلى ؾ

 .(1م, 2015, ٖؼيؼة )لِا ْالغؾمي الكٗبي ْالاخخًان الٟلؿُيييت ال٣ًيت م٘ الخٗا٠َ

 

 الثاوي اإلابدث

 الهغاع مً الفلؿُُني اإلاىكف

 الهغاع ئػاء الفلؿُُني اإلاىكف في الخبا1.2ًً

ٓص مشل ٓظ ٓعيا في الٟلؿُيجي ال   ةالخالي ؤػمتها بضء ختى ؾ
ً
ٓصا   ْظ

ً
  مؿخ٣غا

ً
 الٗغبيت البلضان في إلاشيلّ ألامشل ْيٗخبر وؿبيا

ٔ  اإلاًيٟت  بضؤ ْاحؿاّٖ ْجهاٖضٍ الهغإ اهضإل مً ٢ليلت ؤقِغ ْبٗض ل٨ً, (الٗغا١  –مهغ  –لبىان  –ألاعصن ) ألازغ
ٓن  ٓعيا في الٟلؿُييي ٓن  ؾ   يٗيك

ً
  ٞهال

ً
٫ٓ  مً ظضيضا ٔ  الشاهيت ه٨بتهم ٞه   بضؤ ٖىضَا, 1948 الٗام في بهم خلذ التي ال٨بر

ٓص َظا يتهضم ٓظ   مىدجى الهغإ ؤزظ ٖىضما ْطل٪ ْالؿياؾيت ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت ألانٗضة ظمي٘ ٖلى ال
ً
 مؿلخا

  باجذ الٟلؿُيييت اإلاسيماث ٞمٗٓم
ً
ٓعر الهغإ ؤَغاٝ ٞيّ يخهإع م٩اها ح في حؿبب مما, الؿ  جاع٦حن ٚالبيتهم هْؼ

ٓتهم ممخل٩اتهم   َمعػ١ ْمهضع ْبي
ً
ٓطْن  لِم آمً  م٩ان ًٖ بدشا   ٞيّ يل

ً
. (8م, 2014, صيب) خياتهم ٖلى خٟاْا

: َْما ؤؾاؾيخحن هاخيخحن مً (بّ زانت ألَضاٝ ٧اهذ ْبن) الٟلؿُيييحن ٖلى الىٓام ًٞل يى٨غ مً يسُئ

  الىٓام ٞحها ٠٢ْ التي: الؿُاؾُت الىاخُت -1
ً
 ٤ْْٞ, اإلاسخلٟت اإلاداٞل في الٟلؿُيييت الخ١ٓ٣  ًٖ صٞاٖا

ً
 يىاؾب إلاا ا

ٓهاث ؤَم مشلذ ْالتي الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ الخاعظيت ؾياؾخّ يخّ م٩ . قٖغ
ٓعيا في الٟلؿُيييحن لٓي٘: اللاهىهُت الىاخُت -2 ٓجلي ق٨غر  الغثيـ ِٖض في بضؤث ؤن بٗض ٖلحها خاٞٔ ْالتي ؾ  ال٣

ٓمخّ ٓن  ؤ٢غث التي ْخ٩ ٓخت لخ١ٓ٣ ا ٧اٞت الٟلؿُيجي الالجئ مىذ ْالظر 1956 لٗام 260 ال٣اه ٓاًَ اإلامى  للم

ٓعر  , (6م, 2016, الؿٗض) ْالاهخساب الترشر خ٣ي ٖضا ما الؿ
ً
 هٟؿّ الٟلؿُيجي الكٗب ْظض ألاؾباب لِظٍ ْجبٗا

 .ألخضَما الاهدياػ ٖليّ يهٗب مٗاصلت َغفي بحن ألاخضار بضايت في
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  ْالتي يجغر  ما خيا٫ الٟلؿُيييت الٟهاثل هٓغ ْظِاث في الخبايً ْبد٨م
ً
 طا٥ ؤْ الٟهيل َظا ٖال٢ت جدضصَا ام ٚالبا

ٓة ْبد٨م, بالىٓام  , الؿياؾيت ْهسبّ الٟلؿُيجي الكإع بحن الخانت الٟج
ً
ٓا٦بت في الىسب جل٪ عجؼ بلى هٓغا , جُلٗاجّ م

ٝ جمايؼ ًٖ ٖضا ٖٓيت الْٓغ ٓعيت الجٛغاٞيا امخضاص ٖلى ْآزغ ٞلؿُيجي مسيم بحن اإلآي  جخٟاْث ؤن البضيهي مً ٧ان, الؿ
٢ٓٗاث اثالخ٣ضيغ ٠٢ٓ خيا٫ ْالخ ٓن  ؾيكٛلّ الظر اإلا ٓعر اإلاكِض في الٟلؿُييي   اإلادك٩ل الؿ

ً
ْا ال, خضيشا  مُٗياث ؤن يبض

ٓا٢٘ ٓعيت ألاعى ٖلى ال   سجلذ ٢ض الؿ
ً
  ؤْ خؿما

ً
 ْاخخماالجّ اإلاكِض ح٣ٗيض في ػاصث ْبهما, ٚحٍر يض زياع إلاهلخت جغظيدا

ٓخت ٓص جهغيداث ؤ٦ضث ٢ْض, اإلاٟخ ٢ٓٝٓ صايتالب مىظ ٖباؽ مدم  م, 2016, ٖؼيؼة) الهغإ في الاهجغاع ْٖضم الخياص ٖلى بال
4+5). 

 

 للفلؿُُيُين الهغاع أهمُت 2.2

ٓعيا في الهغإ بن ٓظاث باقي ًٖ يسخل٠ ؾ ْازغ مىظ الٗغبيت الض٫ْ  قِضتها التي الٗغبي بالغبي٘ ؾمي ما م   الٗام ؤ

: لآلحي يغظ٘ ْطل٪ للٟلؿُيييحن باليؿبت2010

ٓعيا حٗخبر -1 ْلت ؾ ٓجها ؤلاؾغاثيلي الٗغبي الهغإ في َامت ص الن) ؤعايحها مً مدخل ظؼء ْلضحها ال١ُٓ  ص٫ْ  مً ٧  (الج
ٓع  في عثيؿت ْنل خل٣ت حك٩ل ؤجها ٦ما . اإلاماوٗت يؿمى ما مد

ٓاظض -2 ٔ  الٟلؿُيييت الٟهاثل ْبٌٗ ْالجِاص خماؽ لخغ٦تي الؿياؾيت ال٣ياصة صمك٤ في يخ  .ألازغ
ٓعر الىٓام ٢ام -3 ْمت خغ٧اث بضٖم ؾاب٤ا٫ في الؿ  .الٟلؿُيييت اإلا٣ا

ٓعيا في يٗيل -4 ٓعيت اإلاداٞٓاث في مىدكغيً ٞلؿُيجي الجئ ؤل٠ 600 ٢غابت ؾ  , (1م, 2014, ؾٗضة ؤبٓ) الؿ
ً
 بطا

ٓعيا اإلاباقغ الخماؽ ْلت م٘ لؿ ْلت مجها ظٗل ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ص ٓع  في ْعثيؿت مِمت ص  الٗغبي الهغإ مد

ٓن  يخإزغ ْبظل٪, الاؾغاثيلي ٓعيا في يدهل بما الٟلؿُييي ٓاء ؾ  .الؿلب ؤْ باإليجاب ؾ

 الفلؿُُيُت الفهاةل مىكف 3.2

 ْالظر, لِم الخايىت البيئت في الىاقب الهغإ اعجضاصاث الٟلؿُيييحن ججىيب ٦يٟيت بكإن الٟلؿُيييت الٟهاثل اه٣ؿمذ
ٔ  بحن اهخ٣ل ٓاث اإلاٗاعيت ٢ٓ   ؤقض مغاخل بلى الىٓام ٢ْ

ً
  ٖىٟا

ً
مْ ْاخخضاما ٓا٤ٞ ٚع  الخدغيغ مىٓمت ٞهاثل بحن الؿياسخي الخ

ٔ  الٟلؿُيييت  اإلاسيماث جدييض ٖلى ألاخضار بضايت في, (الاؾالمي ْالجِاص خماؽ خغ٦تي ٞحها بما ) الٟلؿُيجي الخدال٠ ٢ْٓ

ٓباث ؤِْغث مخٗضصة ٢ْاج٘ زمت ؤن ٚحر اإلابضؤ خيض مً الٟلؿُيييت ٓا٤ٞ َظا لخُبي٤ نٗ ٓا٢٘ ؤعى ٖلى الخ  َمِاؤ مً, ال
ٔ  اٞترا١ ٠٢ٓ لخ٨غيـ الضاعي الٟلؿُيجي الٟهاثلي الاججاٍ ًٖ بالىٓام ْزي٣ت ٖال٢ت طاث ٞلؿُيييت ٢ٓ  الخياص م

. (5 م, 2014, َاقم ؤبٓ) الٟلؿُيجي

غ مىظمت 4.2  الفلؿُُيُت الخدٍغ

ٓص طاث الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت ٞهاثل ٓظ ا جًٟيل بلى لجإث الحرم٥ٓ مسيم في الخاعيذي ال الث زل٠ ءالاهْؼ  م٣
ٓعيِ الاهجغاع ْعٌٞ الخدييض  ْججِيل الؿل٥ٓ إلصاهت بياهاتها اججِذ لل٣ه٠ يخٗغى الحرم٥ٓ مسيم ٧ان ٖىضما ْختى ْالخ

  الٟاٖل
ً
 ْجدميلّ الىٓام بصاهت هدٓ جىدٓ اإلاىٓمت باؾم ٖبضعبّ ياؾغ جهغيداث ٧اهذ خحن في, الىٓام م٘ للخغط ججىبا
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ليت ٓعر الهغإ بكإن ْاضر بيان الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت ًٖ يهضع ْلم, (5 م, 2014, َاقم ؤبٓ) اإلاؿْا  ؤن بال الؿ

ٓا٠٢ بٌٗ لِا اإلاىٓمت : ْمجها اإلا

ٓهيٓ/ خؼيغان 7 بخاعيش الحرم٥ٓ مسيم في خهلذ التي لؤلخضار بصاهتها -1  .الخالهت بإخضار ٖٝغ ما ؤْ 2011ي

ٓم بصاهتها -2  2011ؤٚؿُـ/ ؤب مىخه٠ في الالط٢يت في الغمل مسيم لّ حٗغى الظر للهج

  ػ٧ي ٖباؽ ػياعة -3
ً
ٓعيا اإلاىٓمت ًٖ ممشال   ألاؾض م٘ ْاظخماّٖ لؿ

ً
 ال٣ه٠ اإلاسيماث في الٟلؿُيييحن بخجىيب مُالبا

 .مجهم اإلاٗخ٣لحن ؾغاح ْبَال١ لِم حؿِيالث ْج٣ضيم الجٓر 

غاٝ بٌٗ نب" ٢ا٫ ْالظر مجضالوي ؤخمض الٗمل ْػيغ بغثاؾت الحرم٥ٓ مسيم ألَل بٚازيت ٢اٞلت بعؾا٫ -4  ألَا
ٓبت ٘ قإهّ مً الجٟا١ الخٓنل لخُٗيل حؿعى الحرم٥ٓ مسيم صازل خماؽ خغ٦ت ٖلى اإلادؿ  ؤَل ًٖ اإلاٗاهاة ٞع

 (7م, 2014, ؾٗضة ؤبٓ )".اإلاسيم

 

 خماؽ خغهت 5.2

٠٢ٓ جميحي يم٨ً ٓعيت الؿاخت مً الاوسخاب آزغث التي خماؽ خغ٦ت م  الىٓام مً لِا حٗغيذ التي الًٍٛٓ بؿبب, الؿ
ٓعرا٫ ًِا هديجت ؾ ٢ٓٝٓ ٞع  , الهغإ مً ظاهبّ بلى ال

ً
ا يٓء في بالىٓام ٖال٢تها اه٣ُإ بٗض ْزهٓنا  اإلاٗلً اهدياَػ

ٓعيت للمٗاعيت ٠٢ٓ َظا ججلى, الؿ ٓح اإلا  ماجمغ في للخغ٦ت الؿياسخي اإلا٨خب عثيـ مكٗل زالض ؤل٣اَا التي ال٩لمت في بٓي

٫ٓ  في ْالخىميت الٗضالت خؼب ٫ٓ / ؾبخمبر قِغ في بؾُىب ٓامل ْمً ؤهّ ق٪ ال, (5 م, 2014, َاقم ؤبٓ)2011 الٗام مً ؤيل  الٗ
٢ِٟٓا خماؽ خغ٦ت ٖلحها بيذ التي اإلاِمت ٓعر الهغإ مً م ٢ٓذ طل٪ في الؿ : بالخالي ال

ٓعر الىٓام لؿ٣ٍٓ ال٨بحرة الاخخماليت -1 ٢ٓذ طل٪ في الؿ ٢ٓ٘ مً ٧ان ؤهّ بط, ال  بما م٣اعهت ْطل٪ للىٓام الؿغي٘ الاجهياع اإلاخ
ٓوـ) الٗغبي بالغبي٘ ؾمي ما ص٫ْ  في خضر . (مهغ -ليبيا -ج

٠٢ٓ ؤن ق٪ ال, التر٧ي  –ال٣ُغر  الاخخًان -2 غاءاث ْجغ٦يا ٢ُغ مً ٧ل م   لٗبا للخغ٦ت مجهما اإلا٣ضمت ْؤلٚا
ً
ْعا   ص

ً
 جبجي في باعػا

٢ِٟٓا خماؽ خغ٦ت ٠٢ٓ ْجبىحها, الهغإ مً م  مكٗل زالض الؿياسخي ام٨خبّ بغثيـ ْنل ؤن خض بلى, للىٓام مىاٌَ م
٠٢ٓ بٖالن ٫ٓ  حٗخبر التي جغ٦يا صازل مً خغ٦خّ م ٔ  إلاٗٓم الغثيـ اإلام ٓعر اإلاٗاعيت ٢ٓ ٠٢ٓ ٧ان ٦ما, الؿ  الخغ٦ت إلا

ٓعر الهغإ بُٖاء في مؿاَمت ٓعة طل٪ ٧ان ْبن َاثٟيت نبٛت الؿ  في ؤهّ ٖباعة في يخلخو طل٪ ٧ل, مباقغة ٚحر به
ٓظض ال الؿياؾت ٓم ٞٗضْ, صاثمت ٖضاءاث ال صاثمت نضا٢اث ي . صخيذ ْال٨ٗـ الٛض نضي٤ يهبذ ؤن اإلام٨ً مً الي

 ؤلاؾالمي اللهاص خغهت 6.2

ْلذ ٓعيا الحرم٥ٓ مسيم في ؤلاوؿاوي الٗمل ٖلى التر٦حي ؤلاؾالمي الجِاص خغ٦ت خا ٫ٓ  هٟؿِا ْججىيب, ٖام بك٩ل ْؾ  في الضز

٫ٓ  الؿياؾيت الخجاطباث ٓعر الهغإ خ  (5 م, 2014, َاقم ؤبٓ)الؿ

 الػامت اللُاصة الكػبُت اللبهت 7.2

ٓعر بالىٓام ظبريل ؤخمض ب٣ياصة الٗامت ال٣ياصة الكٗبيت الجبهت اعجباٍ  ؤن ٦ما, مىّ ال٩ٟا٥ نٗب ًٖٓر  اعجباٍ َٓ الؿ
ا ٢لت ْعٚم الىٓام ظاهب بلى الهغإ في قاع٦ذ الٗامت ال٣ياصة الكٗبيت الجبهت   الٟٗلي جإزحَر

ً
 ٦تْبمكاع ؤهّ بال, ٖؿ٨غيا
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  الىٓام ظاهب بلى الجبهت
ً
٠٢ٓ ًٖ حٗبر ال ؤجها بال الىٓام ظاهب بلى مكاع٦تها ْعٚم, ٞلؿُيجي َٝغ حٗض ٞةجها ٖؿ٨غيا  اإلا

٠٢ٓ ألن الٗام الٟلؿُيجي ٓا٢٘ بغهامج )ألابغػ  ٧اها ْٞخذ خماؽ خغ٦خا م  الكٗبيت الجبهت بيذ ْبظل٪, (2015-8-3, الٗغبي ال
ٓا٢ِٟا الٗامت ال٣ياصة الميت ةالؿياسخي م ايت ٖلى بىاءً  ْالٖا ٓعر الىٓام ْع ٓاع مسخل٠ في الؿ  اإلااامغة ٨ٞغة ْجبىحها, الهغإ ؤَ

ٓهيت ٓعيا ٖلى ال٩ . ؾ

 الفلؿُُيُين مً الهغاع أَغاف مىكف 8.2

 الؿىعي الىظام

ٓعر الىٓام ؾإع ألاْيإ جٟجغ بضايت م٘ ٓعيت عثيـ مؿدكاعة لؿان ْٖلى الؿ  زاعظيت عٖىام باتهام قٗبان بشيىت الجمِ

ٓٝ٢ٓ ٓعٍ للٟلؿُيييحن الاتهام ؤناب٘ ْْظِذ, الٟخىت ْعاء بال  ٖؼػ  ْما, بالالط٢يت آطاع/ ماعؽ 26 في ٢ْٗذ ؤخضار في بالخ
ٓػ  ؤبغػ  ؤخض مسلٝٓ عامي اؾخدًاع الاججاٍ َظا  ؤبٓ) بؾغاثيل بإمً  الىٓام اؾخ٣غاع ْعبِ الٟلؿُيييت ال٣ًيت الىٓام عم

 .(3م, 2014, َاقم

 

 لؿىعٍتا اإلاػاعيت

ان جدضر ٓن  بَغ جي اإلاجلـ عثيـ ٚلي ١ صخيٟت م٘ م٣ابلت في اإلاٗاعى الَٓ ٓن  الجؼاثغيت الكْغ   ليـ الٟلؿُييي
ً
ٓاها  بز

ٓعيحن باليؿبت ْؤق٣اء ٓعيا ْاؾخ٣ال٫ ؤمً مً ظؼء ِٞم طل٪ مً ؤ٦ثر َم بل للؿ  ما زال٫ ْمً, (3م, 2014, ؾٗضة ؤبٓ) ؾ

ي٠ الىٓام خا٫ْ  ل٣ض, ؾب٤ م اإلاٗاعيت ٦ظل٪, الهغإ في لهالخّ َيييتالٟلـ ال٣ًيت جْٓ  جياعاث مً ازخالِٞا ٚع
، ْؤخؼاب ْاججاَاث  ْازخالٝ ْْؾاثلِا، ْؤَضاِٞا ْؤخؼابها ٞهاثلِا بازخالٝ جسخل٠ التي ،ْاظتهاصاتها ٢غاءاتها ٦ْظل٪ ٢ْٔٓ

ْلذ, الخاعط ظماٖاث بٌٗ ًٖ الضازل مٗاعيت   خا
ً
ي٠ ؤيًا  ْمً, الضٖم مً مؼيض ل٨ؿب الٟلؿُيييت ال٣ًيت جْٓ

ٝ ٫ٓ  الٟلؿُيييت ال٣ًيت اؾخٛال٫ يدا٫ْ  ما لِضٝ يؿعى خؼب ؤْ هٓام ؤر ؤن الٗغبيت اإلاى٣ُت في اإلاْٗغ  مبخٛاٍ بلى للٓن

  ؤن ؤر, ؤَميت مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت ج٨دؿبّ إلاا
ً
ال ْاإلاٗاعيت الىٓام مً ٦ال  الٟلؿُيييت ال٣ًيت اؾخٛال٫ خا

. لهالخِما

 الثالث اإلابدث

 الفلؿُُيُت اللًُت غلى الؿىعي الهغاع جضاغُاث

 والهغاع الفلؿُُيُين 1.3

ٓعيا في الؿلُت ٖلى الهغإ اهُال١ م٘  ؾلمي بُاب٘ ؤقِغ ؾخت إلاضة اؾخمغ ْالظر 2011 آطاع/ ماعؽ مً ٖكغ الشامً في ؾ

ٓن  اجسظ, (2م, 2015, ٖبضعبّ) للٗؿ٨غة يخجّ ؤن ٢بل ٓعيا في الٟلؿُييي   ؾ
ً
٢ٟٓا   م

ً
ٓم الهغإ ةبضار مىظ مبضثيا  جبجي ٖلى ي٣

  الهغإ باٖخباع الخياص
ً
  قإها

ً
ٓعر الكٗب يسو صازليا   الٟلؿُيييحن الالظئحن م٘ ٠٢ْ الظر الؿ

ً
٢ٟٓا   م

ً
 ل٣ًيتهم صاٖما

ٓن  بها يخمخ٘ التي الخ١ٓ٣  ظمي٘ ْمىدِم ال٨غيم الٗيل ْؾاثل ٧ل لِم ْْٞغ, الَٓىيت ٓاَى ٓن  اإلا ٓعي , الِغف) ؤهٟؿِم الؿ

٠٢ٓ َظا ؤن ٦ما, (2م, 2016  :ؤَمِا ٖضيضة، مغج٨ؼاث ٖلى بجي اإلا
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ل ال الٟلؿُيييحن الالظئحن ؤٖضاص ؤن -1
ّ
ٓة حك٩ ٓعيت الضازليت اإلاٗاصالث في ٦بحرة ٢ ٓالي) لؿ  ،(الؿ٩ان ٖضص مً باإلائت 3 خ

ّٓػٕ ٓعيا في إلا٩اهتهم الٟلؿُيييحن ْعئيت, البلض َظا في اإلاضن مً ٖضيض ٖلى جخ م ؾ  .الظئحن مجغص باٖخباَع
  لؿُيييحنال٠ بن -2

ً
ٓما ٓا لم ٖم ٓعيت، الؿياؾيت الخياة في يىسَغ ٓا الؿ

ّ
ل ٓا٫ َامكِا ٖلى ْْ َ 64 ،

ً
يهي ٖاما ضَد  ؤن ْبَد

ٓعيحن يكمل َظا ٓا الظيً الؿ   ٧اه
ً
ٖٓحن ؤنال ٓا٫ الؿياؾت مً ممى ٓص ؤعبٗت َ ٣ٖ. 

ْيت الخجاعب -3 ٓيذ ْالٗغا١ ْلبىان ألاعصن في لالظئحن اإلاإؾا ٓعيا يىحيٞلؿِ بصعا٧اث مغ٦ؼ في ٧اهذ ْال٩  ما لخؿاؾيت ؾ
ٓصَم تهّضص ٢ض مضازالث ؤر مً ْالخظع ال٣ل٤ مكاٖغ ٖىضَم هّمذ بديض ٖلحهم، جش٣ل ْباجذ يجغر،  ْظ

م  .ْاؾخ٣غاَع

ٓع  زمت -4 ٓعيا ٞلؿُيىحي ٖىض قٗ   ْلبىان) ؾ
ً
ىيت مغظٗيت بٛياب (ؤيًا  في الخانلت الاه٣ؿام خا٫ م٘ بساّنت لِم، َْ

٦ٓياث ٖىضَم يىّمي ْي٘ َْٓ جدغيغ،ا٫ مىٓمت ْتهمّيل الَٓىيت، خغ٦تهم  ؤر م٘ الخٗاَي في اه٨ٟاثيت، ؤْ ؾلبيت، ؾل

 .ؾياؾيت خغا٧اث

ٔ  اه٣ؿام بن -5 ٓعيا في الٗاملت الٟلؿُيييت الؿياؾيت ال٣ٓ ٠٢ٓ بكإن ؾ   لٗب البلض، َظا في يجغر  مما اإلا
ً
ْعا  ػياصة في ص

م الٟلؿُيييحن، خظع   الهغإ؛ جضاٖياث اإلاسيماث بخجىيب ْالخمؿ٪ بالىٟـ الىإر ههج ٖلى ْبنغاَع
ً
 ؤهىا زهٓنا

ٓعر الىٓام ٢بل مً اخخًاجها بؿبب مٗٓمِا يٗيل ٞهاثل ًٖ َىا هخدضر  ْبظل٪, (2+1 م, 2014, ٦يالي ) الؿ

ٓن  ٓن  ي٩ ٓا ٢ض الٟلؿُييي ْل ْيت الخجاعب مً الاؾخٟاصة خا  ؤهٟؿِم بخدييض, الٗغبي  –الٗغبي الهغإ ظغاء لِم اإلاإؾا

ٓعر الهغإ ًٖ  .الىجاح لّ ي٨خب لم ؤهّ بال الؿ

: ؾىعٍا فلؿُُني غلى الؿىعي الهغاع جضاغُاث 2.3

ٓن  اه٣ؿم ٓعيا في الٟلؿُيييحن الالظئ ٓاث مضٔ ْٖلى للىٓام ْمٗاعى مايض بحن ؾ ٓص بظلذ الهغإ ؾى  ؤظل مً ٦بحرة ظِ

ٓامل ل٨ً, الهغإ ًٖ الٟلؿُيييحن جدييض  في الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ ؤنيب يّٖل ْبىاء طل٪ جمى٘ ٧اهذ ْؤلا٢ليميت اإلادليت الٗ

ٓعيا : ٖضة بسؿاثغ ؾ

ٓعيا في الٟلؿُيييت الخجمٗاث ؤ٦بر الحرم٥ٓ مسيم ٖلى زاه٤ خهاع -1  مما, وؿمت ؤل200٠ ؾ٩اهّ ٖضص يبلٜ الظر, ؾ
ٓالي اإلاسيم صازل مجهم ب٣ي, ؤبىاثّ ٚالبيت ْهجغة مٗٓمّ جضمحر بلى ؤصٔ . َٟل 3500 بيجهم ٣ِٞ وؿمت ؤل٠ 18 خ

ا مسيماث ٚالبيت ْجضمحر, اإلاسيماث في الٗامت اإلاغا٤ٞ مٗٓم جضمحر -2 ٓعيا ظىٓب ) صٖع  خلب ظىٓب  ْخىضعاث (ؾ
الن َغي٤ ٖلى الكيش ْزان  .الج

ٓعر الىٓام مى٘ -3 ٓصة الؿ ٓتهم بلى ْالخؿيييت ْظغماها ػييب الؿيضة مسيماث ؤبىاء ٖ م بي , مغة )اإلاٗاع٥ اهتهاء ٚع
2015). 

ْ  الظيً الٟلؿُيييحن ٖضص بلٜ -4 ٓعيا اٚاصع  :الخالي خؿب ْطل٪ ٦بحرة ؤٖضاص الهغإ ٞترة في ؾ

 (42500) ٓعر ٞلؿُيجي الجئ  .لبىان في ؾ
 (15500)  ٓعر ٞلؿُيجي الجئ  ألاعصن في ؾ

 (6000) ٓعر ٞلؿُيجي الجئ ا" ٧ْالت اخهاثياث ٤ْٞ ْطل٪ مهغ، في ؾ ْهْغ ٓليٓ لٛايت" ألا  .2015 ي
 (8000) ٓعر ٞلؿُيجي الجئ  .جغ٦يا في ؾ

 (1000) الط 
ً
ٓعر ٞلؿُيجي ثا  .ٚؼة ٢ُإ في ؾ
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 ٓعر ٞلؿُيجي الجئ ؤل٠ (79) مً ؤ٦ثر ٓا ؾ ْبا بلى ْنل ْع ٖٓت) 2016 مىخه٠ ختى ؤ  ٞلؿُيىحي ؤظل مً الٗمل مجم

ٓعيا  . (19/10/2016, ؾ
ٓصيً ٖضص ْبلٜ, 3375 مً ؤ٦ثر الٟلؿُيييحن الكِضاء ٖضص بلٜ -5 ٓالي اإلا٣ٟ  )1114 اإلاٗخ٣لحن ٖضص بلٜ ٦ما, 288 خ

ٖٓت ٓعيا ٞلؿُيىحي ؤظل مً لٗملا مجم  .(20/10/2016,ؾ

 .(2015, مغة )ْالاظخماعي الؿياسخي الاه٣ؿام احؿإ -6
ْلت -7  اإلاخمشلت الٟلؿُيييت الؿياؾيت باإلاغظٗيت الش٣ت ٣ٞضان بلى الٟلؿُيييت ْالخجمٗاث اإلاسيماث ؤَالي صٞ٘ مدا

 .(2016, الٟلؿُيجي الكٗبي الىًا٫ ظبهت ) الخدغيغ بمىٓمت

 (الضًمؿغافي) لؿياويا الهػُض غلى

ٓاظض ٓعيا في يخ ٓالي ؾ ٓن  هه٠ خ ٓن  ٞلؿُيجي، الجئ ملي ٓػٖ ، 13 ٖلى يخ
ً
ٓالي ٞحها ي٣يم مسيما  ْالجؼء وؿمت، ؤل٠ 350 خ

ٓعيا في ٞلؿُيجي الجئ ؤل٠ 270 ي٣اعب ما بن, الغثيؿيت اإلاضن في الخجمٗاث في ي٣يم اإلاخب٣ي ٓا ٢ض ؾ  صازل مهجغيً ؤنبد

ٓعيا ٓالي صمك٤ في مجهم ؤل٠ 200 مً ؤ٦ثر ؾ  ْؤزحرا خمو في 6450ْ خماة ْفي الالط٢يت في 4500 ظاهب بلى خلب في 6600 ْخ
ا في 1310 في ٓعيا مً ٞلؿُيجي الجئ 10687 حسجيل جم ؤهّ اإلاهاصع َظٍ ْجًي٠, صٖع ا لضٔ ؾ ْهْغ  51300 م٣ابل الاعصن في ألا

ٓص لبىان في ٔ  ْبلضان ْمالحييا جغ٦يا في ؤزغ صْٖض ٚؼة في 1000ْ ليبيا في 1100ْ مهغ في 6000 ْْظ , (8م, 2014, صيب )ؤزغ

ٓن  ْبظل٪ ٓعر الهغإ ي٩ ٓعيا في ٞالٟلؿُيييحن, اإلاكدذ حكخيذ ٖلى ٖمل الؿ ْا ؾ  زاعط للهجغة  مًُغيً ؤهٟؿِم  ْظض
ٓعيا ٓعر الضازل في الجيْح ؤْ ؾ ٝ هديجت الؿ  .ألانٗضة ٧اٞت ٖلى بهم جديِ التي ْاإلا٣يخت الهٗبت الْٓغ

 

  وؿاوي الؿياوي نػُضاٌ غلى

ٓص ٢ضعاث في اإلادؿإع ال٠ًٗ بضؤ الهغإ اؾخمغاع م٘  ْطل٪ الٟلؿُيييحن، الالظئحن بحن ؤلاوؿاوي الاخخياط ْجىامى, الهم

 مشل مىا٤َ، ٖضة ْٖاهذ بكضة، الٟلؿُيييحن الالظئحن ْججمٗاث مسيماث ظمي٘ جًغعث ٢ْض, الهغإ اؾخمغاع هديجت

ا ْمسيم الحرم٥ٓ ح بالٛت ؤيغاع مً ؾبيىت، ْمسيم الخل ٖحن ْمسيم صٖع  اؾخسضام ْاؾخمغ, لؿا٦ىحها قامل قبّ ْهْؼ
خضاء الهغإ، في جميحي صْن  الش٣يلت ألاؾلخت ٓن  ْاهتها٥ اإلاضهيت، اإلاىا٤َ ٖلى ْالٖا ٓن  ؤلاوؿاوي ال٣اه  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ْاه
ْلي، ح اؾخمغاع ٖىّ هخج مما الض ال الٟلؿُيييحن الالظئحن هْؼ  ألازغ خضة في الاهسٟاى ٖلى ٖالمت ؤيت َىا٥ نؤ يبضْ ،

ٓعيا في لؤلػمت ؤلاوؿاوي ٓن  اؾدىٟض ٢ْض, ؾ ٓن  الالظئ ا ج٣ضع ؾياسخي، خل ٚياب ْفي الخضبغ، آلياث ظمي٘ الٟلؿُييي ْهْغ  ؤن ألا

ٓن  شخو 460,000  مليل بما الضهيا، اخخياظاتهم جلبيت ؤظل مً ؤلاوؿاهيت اإلاؿاٖضاث مً ْاؾ٘ مجا٫ بلى بداظت ؾيٓل
ٓاص ْالٛظاء اإلاا٫ ٔ  الٛظاثيت ٚحر ْاإلا  الٟلؿُيييحن الالظئحن مً الٗضيض آلان ْؤنبذ. الهخي ْالهٝغ ْاإلاياٍ ْالصخت ْاإلاإْ

ٓن  ٓجها التي الٛظاء ٦مياث ج٣ليو مشل ؾلبيت، جضبغ آلياث يؿخسضم ْل ا) يدىا ْهْغ ا اللظيً ؤن ٦ما, (5 م, 2014, ألا  بلى هجْغ
ٓعيا زاعط ٓا ؾ ْص ؤٚل٣ذ ألاعصن ر٠ٞ, ٦شحرا ٖاه ٓخت ب٣يذ ؤجها م٘ ؤمامِم الخض   مٟخ

ً
ٓعيحن الالظئحن ؤم ظؼثيا  ؤما, الؿ

ٓعيا ٞلؿُيىحي ٓا اللظيً ؾ ٫ٓ  مً جم٨ى ٓا الهغإ اهضإل ٢بل لؤلعصن الضز اصة الخٗؿٟي لالخخجاػ ٞخٗغي  ْفي, ال٣ؿغيت ْؤلٖا
ٓعيا ٞلؿُيىحي يمى٘ لبىان ٫ٓ  بُلب الخ٣ضم ٖلحهم ْمتالخ٪ ْحكتٍر اإلاًِ مً ٦شحر في الٗمل مً ؾ  ٖمل جإقحرة ٖلى للخه

ٓعيحن الالظئحن مً جُلب التي جل٪ ًٖ جسخل٠ بظغاءاث ْبةجبإ ٓا مهغ ْفي, ج٩لٟت ٖجها ْجؼيض الؿ ٓعيا ٞلؿُيىحي يٗاه  ؾ
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ً
ٓعيحن لالظئحن مهغ حؿمذ خيض ؤيًا ٓعيا ٞلؿُيىحي ل٨ً لالظئحن اإلاخدضة ألامم مٟٓييت في بالدسجيل الؿ  لِم يؿمذ ال ؾ

٫ٓ  مً يدغمِم ما بظل٪ م اإلاؿاٖضاث مً ؤر ٖلى الخه ا ؤجهم ٚع ٓع ) هٟؿّ الهغإ مً ْٞغ ٓن  م . (41م, 2014, يؿ

  الؿُاس ي الهػُض غلى

ٓعيت ألاػمت جضاٖياث مً ٓعر الىٓام لجٓء الؿ حها، الٟهاثل، م٘ لٗال٢خّ مٗياع لٓي٘ الؿ  ْٞهاثل الخدال٠ ٞهاثل بُٞغ
٠٢ٓ في امىّ ٖضصا ْي٘ ما َْظا اإلاىٓمت،  زانت بٗال٢ت جدٓيا اللخحن ؤلاؾالمي، ْالجِاص خماؽ خغ٦تي مشل نٗب، م

ٓص الىٓام م٘ ْممحية ْمت ٞهاثل لخدال٠ باليؿبت ال٣ٟغر  ْالٗم   يٗخبر الظر اإلا٣ا
ً
ٓع  مً ظؼءا ْمت مد  ْما, ْاإلاماوٗت اإلا٣ا

٠٢ٓ ٖلحهما نٗب ، الخدال٠ ٞهاثل ؤ٦ثر اإلا  الىًا٫ ْظبهت الاهخٟايت ٞخذ ْخغ٦ت امتال٘ ال٣ياصة -الكٗبيت الجبهت ألازٔغ

٠٢ٓ ؤن يٗجي الظر ألامغ الىٓام، ظاهب بلى الؿالح خملذ التي (اإلاجيض ٖبض زالض) الكٗبي   ليـ اإلاُلٓب اإلا
ً
٢ٟٓا   م

ً
 ؾياؾيا

ْلذ, ٣ِٞ ٓجي اهخمائها بحن ما ججم٘ ؤن خماؽ خغ٦ت خا ٓل ٓان لخغ٦ت ألايضي ٓع  ْاهخمائها اإلاؿلمحن ؤلاز ْمت إلاد  طرا٫ اإلا٣ا

ٓعيا جمشل ٓعيا ٢ياصاتها ْٚاصعث طل٪ في جىجر لم ل٨جها مغ٦ؼ، ؾ ٠٢ٓ ؤر جخسظ ٞلم ؤلاؾالمي الجِاص خغ٦ت ؤما, ؾ  ؾياسخي م
ٓعيت ألاػمت مً   يازغ بما الؿ

ً
٢ٓذ ْبىٟـ الىٓام، م٘ ٖال٢تها ٖلى ؾلبا  ٞهاثل ب٣يت مشل لجاهبّ الؿالح جدمل لم ال

,  (8م, 2014,صيب )الىٓام م٘ الايجابيت ٖال٢تها ٖلى اإلاداٞٓت مً م٨ىذث ْباإلاجمل ؤيًا، يضٍ جدملّ ْلم الخدال٠،

ٓعر الهغإ ؤنبذ ْبظل٪  بالىٓام ممحية ٖال٢ت ٖلى ٧اهذ التي خماؽ ٞدغ٦ت, البٗحر ِْغ ٢ؿمذ التي الكٗغة بمشابت الؿ

ٓع  لجإث خماؽ خغ٦ت ألن ٢ُٗذ ٢ض . للمٗاعيت الغثيؿيان الضاٖمان ال٣ُغر   -التر٧ي للمد

 اليرمىن مسُم

ٖٓاث ٢امذ طل٪ ْعٚم, ٦بحرة ؤَميت ْطاث الٟلؿُيجي الكخاث ٖانمت الحرم٥ٓ مسيم يٗخبر ٓعيت اإلاٗاعيت مً مجم   في الؿ

ٓن / صبؿمبر17 ٖٓاث َظٍ ٧اهذ ْبظل٪, الحرم٥ٓ مسيم باخخال٫ 2012 ألا٫ْ  ٧اه  باخخاللِا ؤَضاٝ ٖضة لخد٣ي٤ حؿعى اإلاجم
: الٟلؿُيييت ْالخجمٗاث للمسيماث

ٓم ْيِٛ اهُال١ ٦مدُت لِم مغا٦ؼ بيجاص -1 . صمك٤ ٖلى للهج
ٓم اإلاسيماث ؤبىاء ػط -2 ٓعر الهغإ في الٟلؿُيجي الكٗب ْٖم  .الؿ

ٓصة خ٤ قُب -3 ٕٓ ْالدكدذ للهجغة الٟلؿُيجي الكباب ْصٞ٘, الٟلؿُيييت ال٣ًيت ْجهٟيت لالظئحن الٗ  مً ٦ى

 .ْؤلاخباٍ اليإؽ مً خالت زل٤

ْلت م٣اجلٓ صزل ٦ما  بًٟل 2015 الٗام مً هيؿان/ ؤبغيل في ْالؿ٩ان بالبىاياث يعج الظر اإلاسيم, (صاٖل ) ؤلاؾالميت الض

٠٢ٓ في الىهغة ظبهت مؿاٖضة ٘ طل٪ ْبٗض, الخهمحن بحن هاصع حٗاْن  م ان ٞع ْلت الُٞغ  الؿالح الىهغة ْظبهت الاؾالميت الض
ٓعر اإلاغنض ْخؿب, بًِٗما ْظّ في ْلت بن الاوؿان لخ١ٓ٣  الؿ  الحرم٥ٓ مسيم مؿاخت زلثي ٖلى حؿيُغ الاؾالميت الض

. (14م, 9/6/2016, الجضيضة الخياة)الىهغة ظبهت مً ب٣يخّ الهتيإ ْحؿعى ج٣غيبا

ا ٞلؿُحن الظئي ْحكٛيل بٚازت ٧ْالت باؾم اإلاخدضر ؤٖغب ٢ْض ْهْغ  اإلاترجبت ؤلاوؿاهيت آلازاع بػاء ٢ل٣ّ ًٖ ٚاهيـ ٦غيـ ألا
ت اإلاؿلخت الجماٖاث بحن الٗىي٠ اإلاؿلر الجيإ ًٖ ٓجغ مً ػاص مما الحرم٥ٓ، مسيم صازل اإلاخُٞغ  ْاإلاٗاهاة الكضيض الخ

يت  , اإلاضهيحن ٖلى اإلاْٟغ
َد

غاٝ ٠٢ٓ اإلاٗىيت ألَا ما٫ ل ٓظب اللتياماتها ْالامخشا٫ الٗضاثيت ألٖا ٓن  بم ْلي ؤلاوؿاوي ال٣اه  باخترام الض
اح ْخمايت ٝ خضيشّ في ؤ٦ض ٦ما, اإلاسيم في اإلاضهيحن ؤْع ٓالي ٞحها يٗيل التي ةؤلاوؿاوي ٚحر للْٓغ  ؤَالي مً ٖاثلت 3500 خ

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0c3798e1-c12b-4a8f-8fe6-65592614960e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/1f10755d-82ec-4618-9618-2df7eb25bcdb
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ٓػٖحن -اإلاسيم ٠٢ٓ بٗض -سخم ْبيذ ْببيال ْيلضا الحرم٥ٓ في مخ ازيت ْاإلااؾؿاث الِيئاث مٗٓم ج  ج٣ضيم ًٖ ْؤلاوؿاهيت ؤلٚا

ٓبت بؿبب زضماتها ٓخيض اإلاياٍ مهضع ْهي اإلاياٍ آباع بدكٛيل يخٗل٤ ٞيما زانت الٗمل، نٗ ٓع  )اإلاسيم في ال  (2016, ظب

٫ٓ  يم٨ً ْبالخالي ٕٓ ؤَلّ هجغ الظر اإلاسيم ؤن ال٣ ٕٓ ْيؿدشمغ ب٣ي مً ْظ ٓع٢ت الٟلؿُيجي ظ غاٝ ممحية ؾياؾيت ٧  أَل

. الهغإ

 والخىنُاث الىخاةج

ا يم٨ً ْالتي ْالخٓنياث الىخاثج مً بٗضص الضعاؾت زلهذ ل٣ض : الخالي الىدٓ ٖلى ط٦َغ

 الىخاةج

. ْجخإزغ بّ يدضر بما جخإزغ ْهي الٗغبي ؤلا٢ليمي ْامالً مً ؤؾاسخي ظؼء الٟلؿُيييت ال٣ًيت -1

ٓص جمخ٘ -2 ٓظ ٓعيا في الٟلؿُيجي ال  الض٫ْ  في بإْياِٖم م٣اعهت اليؿبي باالؾخ٣غاع 2011 الٗام ختى 1948 الٟترة في ؾ

ْعة الٗغبيت  .اإلاجا
ٓعيا ٞلؿُيجي جمخ٘ -3 ٓاًَ بها يخمخ٘ التي الخ١ٓ٣  بمٗٓم ؾ ٓعر اإلا  .الترشرْ الاهخساب خ٣ي ًٖ ٖضا, الؿ

ٓعر الىٓام ْٞغ -4 ٓمي هاب٘ مً ناصع طل٪ ٧ان بن الىٓغ بٌٛ, ال٨غيم الٗيل ؾبل للٟلؿُيييحن الؿ بي ٢  ؤْ, ْٖغ
 .بيغان ْبدليٟخّ بّ زانت ؤظىضاث لخد٣ي٤

ٓعر الهغإ ٖمل -5 ٓعر الهغإ اهضإل ٢بل ؤهّ بط, الٟلؿُيييت ال٣ًيت ج٣ؼيم ٖلى الؿ  ال٣ًيت ٧اهذ 2011 ٖام الؿ

ٓا٠٢ ْبدكاب٪ الهغإ اهضإل ْم٘, الٗالمي الٗام الغؤر لضٔ مغ٦ؼيت ؤَميت ٧لحل الٟلؿُيييت  ؤلا٢ليميت اإلا
ْليت ٓعر الهغإ بغػ  ْالض  .الٗالمي الٗام الغؤر لضٔ مغ٦ؼيت ٣٦ًيت الؿ

ٝ ل٨ً, الهغإ ًٖ بالىٟـ الىإر الٟلؿُيييحن خا٫ْ  -6 ٢ٓٝٓ ٖلى ؤٚلبهم ؤظبرث الْٓغ  الىٓام ظاهب بلى ال
 .صى آلازغ ْالبٌٗ

ٓعيا في الهغإ ٖمل -7 ٓياث ٧اٞت ٖلى الٟلؿُيييحن اؾخجياٝ ٖلى ؾ  .البكغر  ْمجها اإلاؿخ
  ْبغػث, الٟلؿُيييحن الالظئحن ٢ًيت ؤَميت جغاظ٘ -8

ً
ٓعيحن ْالىاػخحن الالظئحن مجها بضال  مً الخٓىاٍ ما ْطل٪, الؿ

ا ج٣ليو ْهْغ ٓصة خ٤ ْاه٨ماف تهميل ْبالخالي, الٟلؿُيييحن لالظئحن للمؿاٖضاث ألا  .الٗ

ٓيالث بن -9 ٓعيا في الٟلؿُيييحن ْيٗاهحها ٖاهاَا التي ال ْلت هديجت هي ؾ ي٠ الهغإ ؤَغاٝ إلادا  ال٣ًيت جْٓ
 .ألازغ خؿاب ٖلى ؤخضَما لهالر الٟلؿُيييت

ٓعيا في الٟلؿُيييت اإلاسيماث حك٩ل -10   ؾ
ً
ٓصة لخ٤ عمؼا ا ؤَلِا جهجحر اؾخمغاع ْم٘, الٗ  ٖلى يى٨ٗـ طل٪ ٞةن ْجضمحَر

ٓصة خ٤  .الٗ

ٓا٠٢ ٖلى جغجب -11 ٓخض َاب٘ طاث ليـ ٧اهذ ْبن الهغإ مً الٟلؿُيييت اإلا ْيت هخاثج م ٓعيا في الالظئحن ٖلى مإؾا  ؾ

 , الحرم٥ٓ مسيم في ْزانت
ً
ٔ  ٖلى ْؤيًا  .الٟلؿُيجي الؿياسخي ال٣غاع ْخضة مؿخٓ

 الخىنُاث

ٓاع بَال١ يجب -1 ٓص لخمايت ٞلؿُيجي خ ٓظ ٓٞحر اإلاسيماث ْجدييض, الٟلؿُيجي ال  للمجخم٘  ْالاؾخ٣غاع مًألا ْج

. الهغإ اهضإل بضايت في ٖليّ الاجٟا١ جم ما ْجُبي٤, الٟلؿُيجي
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ٔ  ٖلى الٗمل -2 ْلي ؤلا٢ليمي اإلاؿخٓ  .الهغإ َظا ًٖ الٟلؿُيييحن لخدييض الهغإ ؤَغاٝ ٖلى للًِٛ ْالض

ٓيت ٖلى جداٞٔ التي الالػمت الخضابحر باجساط باإلؾغإ الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت مُالبت -3  في الٟلؿُيييحن َ
ٓعيا ْباجها ْٖضم ؾ ا التي اإلاجخمٗاث م٘ ط  .الحها َاظْغ

ا ممشلت اإلاخدضة ألامم ٖلى الًِٛ -4 ْهْغ  اإلاسيماث جدييض ٖلى ْالٗمل الٟلؿُيييحن لالظئحن آمىت ؤما٦ً بةيجاص باأل

 .الهغإ ٢ًيت مً
٠٢ٓ الىٓغ بٖاصة -5  ػالذ ال الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤن عاٖاةم ٖلى ْالٗمل, الهغإ مً الٟلؿُيييت الٟهاثل بٌٗ إلا

جي جدغع  مغخلت في ٠٢ٓ ٧ل ْبالخالي, َْ ٓن  ؤن اإلام٨ً مً هخاثج لّ م ْلت, ال٣ًيت ٖلى ٧اعزيت ج٩  ال٣ًيت ججىيب ْمدا
 .الخؼبيت اإلاهلخت ٖلى الَٓىيت اإلاهلخت ْحٛليب الهغإ مساَغ الٟلؿُيييت

ٓة -6 ٓعر الهغإ ظغاء الٟلؿُيييت اهاةاإلا٘ بةِْاع ْاإلاِخمحن اإلاخسههت ألابدار مغا٦ؼ صٖ  .الؿ
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  ؤلاوؿان خلىق  واهتهاواث واللاهىهُت الكغغُت الحماًت بين الفلؿُُيُين ألاؾغي 

    الكغي٠ بال٣ضؽ ْالضٖاة الٗلماء َيئت ًٖٓ الاؾغاء، ظامٗت ؤمىاء مجلـ ًٖٓ زًحر ماَغ ص.ؤ ل٣اضخيا

Palestinian prisoners between legitimate and legal protection 

And human rights violations 

The prison for religion and the homeland is a natural phenomenon of the creation Wars and 

conflicts between human beings is a natural thing .oan nation offers prisoners of the best sons for 

pride and the elevation of her homeland Leahy live nation learn the value of life and appreciates 

the meaning of freedom. 

The Islam recommended treatment of prisoners treated well and gave them the rights to clear and 

hit the finest examples in the protection and mercy to them and care about them and their health, 

and in the provision of food, drink and medicine to the prisoners is one of the best acts of 

worship and to work closer with the Muslim to the Lord was between the Qur'an that the most 

important believers properties they eat the prisoner, and that too Mans under international 

humanitarian law to protect prisoners in the Geneva Conventions and the necessity that they 

enjoy special protection and care of food and healthy international rights. It is known that there 

are rules and provisions of the legitimacy of the legal texts and international human rights 

organized by the prisoner's relationship Balsjan imposed on the jailer provide health space and 

food and medicine from food, drink, clothing and care for the wounded, the sick and good 

treatment, 

The strike of Palestinian prisoner in Israeli jails for eating food and medicine it is only a means 

of expression and manifestation of protest about the injustice of the jailer and violations 

practiced against him and expose the jailer in violation of international laws and the lack of 

application and violations of human rights and to influence him and force him to improve the 

treatment of prisoners and providing food and medicine appropriate for them and even provide a 

proper place and not to resort to solitary confinement or administrative. Although international 

laws and human rights organizations have kept prisoner's right to dignity and not to violate the 

most basic of those rights is the right to be treated as a human being under the international laws, 

conventions and human rights principles. 

This Maseatonolh research on the Palestinians Palmsagiin between legitimate and legal 

protection and human rights violations, which will be in three sections, "the concept of the 

prisoner and adapted to the legitimate and legal and legitimate and legal protection of prisoners 

and then the reality of the Palestinians and the aspirations of the liberation of prisoners. 

ً الضيً ؤظل مً ألاؾغ بن ب الخل٤ بحن الخضاٞ٘ ؾىت ا٢خًتها َبيٗيت ْاَغة ْالَٓ  ؾىت مً البكغ بحن ْالهغاٖاث ٞالخْغ

ٓن  ٔ  ج٣ضم ؤمت ْان. ال٩ جها ْعٞٗت ٖؼة ألظل ؤبىائها زحرة مً ألاؾغ  . الخغيت مٗجى ْج٣ضع الخياة ٢يمت حٗلم خيت ؤمت لهي َْ
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ٔ  بمٗاملت ؤْصخى الاؾالم بن ٢ٓا ْؤُٖاَم خؿىت ةمٗامل ألاؾغ ٕ ْيغب ْاضخت خ٣  بهم ْالغخمت خمايتهم في ألامشلت ؤْع
ْان ْصختهم بكإجهم ْالٗىايت ٓٞحر في ، ْاء ْالكغاب الُٗام ج ما٫ ْؤظل الُاٖاث ؤًٞل مً يٗخبر لالؾحر ْالض  التي ألٖا
ٓن  ؤجهم اإلاامىحن زهاثو ؤَم مً ؤن ال٣غآن بحن ٢ْض عبّ الى اإلاؿلم بها يخ٣غب  ٖليّ ماهو ايًا َْظا يغ،ألاؽ يُٗم

ٓن  ْلي ال٣اه ٔ  لخمايت ظىي٠ اجٟا٢ياث في الاوؿاوي الض  ْخ١ٓ٣  ْصخيت ٚظاثيت ْعٖايت زانت بدمايت جمخِٗم ْْظٓب ألاؾغ

ْليت ٓم .ص ٓابِ َىا٥ ؤن ْمٗل يت ْؤخ٩ام ي ٓهيت ْههٓم قٖغ ْليت اوؿان ْخ١ٓ٣  ٢اه  بالسجان السجحن ٖال٢ت هٓمذ ص
ٓٞحر السجان ٖلى ْٞغيذ ْاء ْالٛظاء الهخي اناإلا٪ ج  ْاإلاٗاملت ْاإلاغضخى بالجغحى ْالٗىايت ٦ْؿاء ْمكغب مإ٧ل مً ْالض
 الخؿىت،

ٔ  ايغاب ان ٓن  في الٟلؿُيييحن الاؾغ ْاء الٛظاء جىا٫ْ  ًٖ الاخخال٫ سج  مً ْمِٓغ الخٗبحر ْؾاثل مً ْؾيلت الا هي ما ْالض
ٓاهحن اهتها٦ّ في السجان ْٞطر بد٣ّ جماعؽ التي ْالاهتها٧اث السجان ْلم ًٖ الاخخجاط مٓاَغ ْليت لل٣  جُبي٣ِا ْٖضم الض

ٔ  مٗاملت جدؿحن ٖلى ْاظباٍع ٖليّ ْللخإزحر الاوؿان خ١ٓ٣  ْاهتها٧اث ْاء الٛظاء ْج٣ضيم الاؾغ ٓٞحر بل لِم اإلاىاؾب ْالض  ْج

ٓاهحن ْبن.  الاصاعر  ؤْ الاهٟغاصر السجً الى اللجٓء ْٖضم اإلاىاؾب اإلا٩ان ْليت ال٣  خ٤ خٟٓذ الاوؿان ١ٓ٢ ح ْمىٓماث الض
ٓاهحن ْل في ٧اوؿان مٗاملخّ في خ٣ّ َٓ الخ١ٓ٣  َظٍ ْابؿِ ٦غامخّ اهتها٥ ٖضم في ألاؾحر ْليت ْالاجٟا٢ياث ال٣  الض

. الاوؿان خ١ٓ٣  ْمباصرء

ْلّ َظا ٔ  اإلاخٗل٤  البدض ماؾيدىا يت الخمايت بحن الٟلؿُيييحن باألؾغ ٓهيت الكٖغ  رْالظ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْاهتها٧اث ْال٣اه

ٓن  ٓم" مباخض زالزت في ؾي٩ ٓوي الكغعي ْج٨ييّٟ الاؾحر مِٟ يت الخمايت ْ ْال٣اه ٓهيت الكٖغ ٔ  ْال٣اه ٔ  ْا٢٘ زم لؤلؾغ  ألاؾغ
ٓخاث الٟلؿُيييحن م . الخدغيغ َْ

: ملضمت

٫ٓ  زمؿت في الاؾالميت للكغيٗت ألاؾاؾيت اإلا٣انض جخمشل ْهي الٗامت ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ؤؾاؾا حٗض ؤن  في الخ٤ خمايت ،

ال حٗض ؤجها لّ يدبحن اإلا٣انض َظٍ يخإمل ْالظر.ْاإلاا٫ ْألاؾغة الاوؿان ٦ْغامت ْال٣ٗل الضيً ٖلى ْالخٟاّ ياةالر  زابخت ؤن
ٓاٖض ا ألاعى في زليٟت ْظٗلّ هللا ٦غمّ الظر الاوؿان خ١ٓ٣  ل٩ل عاسخت ٢ْ ِٖٓا في ْييكغ بالخحر ليٗمَغ  ْالؿالم ألامً عب

ألظل ْالاؾ٣غاع خضاء اليم٨ً ْخ٤ ٖليا ٢يمت للخغيت مؤلاؾال ؤُٖى طل٪ ،  الا ؾلبها ْخغم الخياة خغمت ْؤعسخى ٖليّ، الٖا

ٓح خضصَا ٖاصلت ألؾباب ً الضيً ؤظل مً ألاؾغ ْبن. ٧امل بٓي  الخل٤ بحن الخضاٞ٘ ؾىت ا٢خًتها َبيٗيت ْاَغة ْالَٓ

ب ٓن  ؾىت مً البكغ بحن ْالهغاٖاث ٞالخْغ ٔ  ج٣ضم ؤمت ْان. ال٩ جها ْعٞٗت ٖؼة ألظل ئهاؤبىا زحرة مً ألاؾغ  خيت ؤمت لهي َْ
.  الخغيت مٗجى ْج٣ضع الخياة ٢يمت حٗلم

ٔ  بمٗاملت ؤْصخى الاؾالم ؤن ٦ما ٢ٓا ْؤُٖاَم خؿىت مٗاملت ألاؾغ ٕ ْيغب ْاضخت خ٣  بهم ْالغخمت خمايتهم في ألامشلت ؤْع
ٓٞحر ،ٟٞي ْصختهم بكإجهم ْالٗىايت ْاء ْالكغاب الُٗام ج ما٫ ْؤظل الُاٖاث ؤًٞل مً ل٪ط ؤن الاؾالم يٟيض ْالض  التي ألٖا

ٓن  ؤجهم اإلاامىحن زهاثو ؤَم مً ؤن ال٣غآن بحن ٢ْض عبّ الى اإلاؿلم بها يخ٣غب ٓن " حٗالى ٣ٞا٫ ألاؾحر يُٗم  الُٗام ْيُٗم
ٓن  ٖليّ ماهو ايًا َْظا.  8 آيت الاوؿان"  ْؤؾحرا ْيديما مؿ٨يىا خبّ ٖلى ْلي ال٣اه  لخمايت ظىي٠ اجٟا٢ياث في الاوؿاوي الض

 ٔ ْليت ْخ١ٓ٣  ْصخيت ٚظاثيت ْعٖايت زانت بدمايت جمخِٗم ْْظٓب ألاؾغ . ص
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ٓا٫ ٧ل ْفي ٓابِ َىا٥ ٞان ألاخ يت ْؤخ٩ام ي ٓهيت ْههٓم قٖغ ْليت اوؿان ْخ١ٓ٣  ٢اه  بالسجان السجحن ٖال٢ت هٓمذ ص
ٓٞحر السجان ٖلى ْٞغيذ ْاء ْالٛظاء الهخي اإلا٩ان ج  ْاإلاٗاملت ْاإلاغضخى لجغحىبا ْالٗىايت ٦ْؿاء ْمكغب مإ٧ل مً ْالض

ٓن  ْالا الخؿىت، غاٝ ٧ل الخاثِ بٗغى يغب ي٩ ٓاهحن الٖا يت ْال٣ ْليت الكٖغ ٔ  ايغاب ٧ان ْما. الض  في الٟلؿُيييحن الاؾغ
ٓن  ْاء الٛظاء جىا٫ْ  ًٖ الاخخال٫ سج  السجان ْلم ًٖ الاخخجاط مٓاَغ مً ْمِٓغ الخٗبحر ْؾاثل مً ْؾيلت الا ْالض

ٓاهحن مسالٟخّ ْفي بد٣ّ ؽجماع التي ْالاهتها٧اث ْليت لل٣ ٔ  مٗاملت جدؿحن ٖلى ْاظباٍع ٖليّ ْللخإزحر جُبي٣ِا ْٖضم الض  الاؾغ

ْاء الٛظاء ْج٣ضيم ٓٞحر بل لّ اإلاىاؾب ْالض  الاؾالم ان. الاصاعر  ؤْ الاهٟغاصر السجً الى اللجٓء ْٖضم اإلاىاؾب اإلا٩ان ْج
خضاء مْٖض نياهتها ْْظٓب البكغيت الىٟـ ٖلى بالخٟاّ ؤْصخى ٓاهحن ْبن ٖلحها الٖا غاٝ ال٣ ْليت  ْألٖا  خ٤ خٟٓذ الض

ٓاهحن ْل في ٧اوؿان مٗاملخّ في خ٣ّ َٓ الخ١ٓ٣  َظٍ ْابؿِ ٦غامخّ اهتها٥ ٖضم في في ألاؾحر .  الاوؿان خ١ٓ٣  ٢

ٕ ان ٓن  مكْغ ٔ  ال٣ؿغيت الخٛظيت"  ٢اه ٓن  الظيً لؤلؾغ ٔ  الظباع الاخخال٫ ٢غعٍ ْالظر"  الُٗام ًٖ يًغب  الُٗام ٖلى ألاؾغ
ٓة ٖيت مضٔ في الجضر البدض ٖليىا يٟغى بال٣ ٓم مكْغ ٔ  بّ ماي٣ ٓن  في خاليا ألاؾغ ٓن  ْما  الاخخال٫ سج  مً لّ يخٗغي

ٓاظِت ْفي اهتها٧اث ْاء الٛظاء" ًٖ ايغاب مً السجان م ٓهيت ْمامضٔ" ْالض .  َال٦ِم الى اصٔ لٓ الاظغاء َظا ٢اه

ْلّ َظا ٔ  ْخ١ٓ٣  اثباالهتها٥ اإلاخٗل٤ بدشىا ماؾيدىا ٓن  ْالظر  الاؾغ : الخالي الىدٓ ٖلى مباخض زالزت في ؾي٩

ٌ  اإلابدث  واللاهىوي الكغعي وجىُُفه  ؾير مفهىم: ألاو

ٓم:  ألا٫ْ  اإلاُلب  ،انُالخا ،لٛت ألاؾحر مِٟ

ٓوي الكغعي الخ٨يي٠:الشاوي اإلاُلب   لؤلؾحر ْال٣اه

يت اإلا٣انض:  الشالض اإلاُلب عة في الكٖغ  الىٟـ خٟٔ يْغ

  للؾغي  واللاهىهُت الكغغُت الحماًت: الثاوي بدثالم

يت الخمايت ألا٫ْ  اإلاُلب  الكٖغ

ٓهيت الخمايت:  الشاوي اإلاُلب  ال٣اه

مىخاث الفلؿُُيُين ألاؾغي  واكؼ: الثالث اإلابدث غ َو  الخدٍغ

ٔ  ْا٢٘: الا٫ْ  اإلاُلب ٓن  في الٟلؿُيييحن ألاؾغ   الاخخال٫ سج

ٓويْال٣ا الكغعي الغؤر:  الشاوي اإلاُلب  لاليغاب ه

 ْالخٓنياث الخاثج
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ٌ  اإلابدث  واللاهىوي الكغعي وجىُُفه ألاْؾـغ مفهىم: ألاو

ٌ  اإلاُلب ػت في ألاْؾغ مفهىم: ألاو  ؤلاؾالمُت الكَغ

 
ً
: اللؿت غلماء غىض ألاْؾغ مفهىم: أوال

ٓع  ابً ٢ا٫ - ُث : ي٣ا٫: مىٓ غْو   الغظُل  ؤؾَد
ً
غا   ؤؾْو

ً
اعا ٓع، ؤؾحر ِٞٓ ْبؾَد ُ٘  ْمإؾ ٔ  ْالجم غ   ؤؾْو

ُ
،ْؤ ٫ٓ  ؾأع غْو : ْه٣ خإؾِم  ؤر اؾْو

ًْو 
ُ
٦  

ً
. لي ؤؾحرا

 : ْألاؾحُر  -
ُ
، مً ْؤنلّ ألازيظ ّضِم  في مدبٓؽ ٧ْل طل٪َد ًٍّر  ؤْ ٢ِم . ؤؾحرٌر : سج

ٓلّ - ٓن : "حٗالى ٢ْ ّ ٖلى الُٗام ْيُمٗ   ُخّبِم
ً
  مؿ٨يىا

ً
  ْيديما

ً
. (1)"ْؤؾحرا

ٓن، ألاؾحر: مجاَضٌر  ٢ا٫ - ُ٘  اإلاسج غاءِم  ْالجمْو ٔ  ؤؾَد ؾاع
ُ
ٔ  ْؤ ؾاع

َد
ٔ  ْؤ غ ؾْو

َد
. (2)ْؤ

  (3)اإلاٟغصاث ناخب ْط٦غ -
ً
ْع : ٢اثال غ ٧لمت ْجض ٫ٓ  ال٣غآن في ألاؾْو م" هي ٧لماث زمـ خ م  –ؤؾَغ    –جإؾَغ

ً
  –ؤؾحرا

 ٔ ٔ   –ؤؾغ ". ؤؾاع

-  ٫ٓ   أمثالهم بضلىا قئىا وئطا أؾغهم وقضصها زللىاهم هدً" حٗالى هللا ي٣
ً
. (4)"جبضًال

ْز٤ بطا الغظل ؤؾغ ْمىّ بال٣ض الكض: ألاؾغ ؤنل: الضاللت ْظّ - م ألاؾاع َْٓ بال٣ض ؤ  ْنل قضصها ؤر ْؤؾَغ

. ببٌٗ بًِٗا ٖٓامِم

-  ٫ٓ  " حٗالى هللا ي٣
ً
لا   وجأؾغون جلخلىن  فٍغ

ً
لا ن (5)"فٍغ  جإؾْغ

-  ٫ٓ ُػمىن " حٗالى هللا ي٣   خبه غلى الُػام ٍو
ً
  مؿىُىا

ً
خمُا   ٍو

ً
  (6)"وأؾيرا

ً
 ؤؾحرا

-  ٫ٓ ٔ  (7)"ألاعى في ًثسً ختى أؾغي  له ًىىن  أن لىبي وان ما" حٗالى هللا ي٣  ؤؾغ

- ْ ٫ٓ ٔ  (8)"جفاصوهم أؾاعي  ًأجىهم وئن" حٗالى هللا ي٣  ؤؾاع

 "ْ جٟؿحر في الُبرر  ٢ا٫ -
ً
  يازظ الخغب صاع ؤَل مً الخغبي َٓ" "ؤؾحرا

ً
 ٞيدبـ يازظ ال٣بلت ؤَل مً ؤْ بالٛلبت ٢ِغا

. (9)"بد٤

                                                           

 .7سورة اإلنسان آٌة  ( )

. م003 ط  –دار صامد  –" ابن منظور"أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم " 04 / لسان العرب : ابن منظور ( )
مكتبة نزار : ، تحقٌق مركز الدراسات والبحوث، الناشر3 ي غرٌب القرآن، ص المفردات ف: الراغب األصبهانً (3)

. 009 مصطفى الباز، ط 
. 8 سورة اإلنسان آٌة  (4)
. 6 سورة األحزاب آٌة  (5)
. 8سورة اإلنسان آٌة  (6)
. 67سورة األنفال آٌة  (7)
. 85سورة البقرة آٌة  (8)
هـ، حققه وخرج أحادٌثه أحمد 0 3، ت "أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري"، 580ص  جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،: الطبري (9)

. م000  -هـ 0 4 مكتبة الرسالة، ط : محمود شاكر، الناشر
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ً
  ألاْؾغ مفهىم: زاهُا

ً
: (الفلهاء غىض) انُالخا

ْعصر ٖغٝ - ٔ  اإلاا ٓن  الغظا٫: "بإجهم ألاؾغ ٓن  ْٟغ بطا ال٨ٟاع مً اإلا٣اجل . (1)"ؤخياء بهم اإلاؿلم

-  ٫ٓ   ألاؾحر لٟٔ ال٣ِٟاء ْيُل٤: "ال٩اؾاوي ْي٣
ً
ٓن  بّ يٟٓغ مً: ٖلى ؤيًا ٓا بطا الخغبيحن اإلاؿلم  ؤلاؾالم صاع صزل

ن مً ْٖلى ؤمان، بٛحر  .(2)"لىا م٣اجلتهم ٖىض اإلاغجضيً مً بّ يْٟٓغ

-  ٫ٓ ٕٓ َٓ ألاؾحر: جيميت ابً ْي٣ ٍْ يضب اإلاداعب الٗضْ ٢ْ   ٖض
ً
 . (3)ال٣خا٫ في خيا

٫ٓ  خيض الؼخيلي َْبّ. ص حٗغي٠ َٓ لؤلؾحر اإلاٗانغة اإلاٟاَيم ْمً - ٔ  بن: ي٣ ٓن  الغظا٫: َم ألاؾغ  ال٨ٟاع مً اإلا٣اجل
ٓن  ْٟغ بطا م اإلاؿلم ٟا٫ اليؿاء َم: ْالؿبي ؤخياء، بإؾَغ  .(4)ْألَا

ٔ  ؤْ لؤلؾحر الؿاب٣ت اإلاٟاَيم في الىٓغ زال٫ ْمً ٓيت ةالىاحي مً ألاؾغ ضاء ٢بل مً ؤزظ ما ألاؾحر ؤن هجض اللٛ  ألٖا

 .ؤهثى ؤْ ط٦غ الجيـ هاخيت مً ْألاؾحر ألازيظ بحن الٞغ١  ؤؾحر ِٞٓ م٣يض ٧ْان ؤزظ ما ْؤيًا ؤزيظ ِٞٓ

ْعصر حٗغي٠ ؤن هجض ؤلانُالح في ؤما ٔ  يسخو اإلاا غ ْاٖخباع الخغب بإؾغ  الخغبيت الٗملياث في يكاع٥ مً ألاؾْو
ٔ  ٞئاث اياٞت يم٨ً ؤهّ ٚحر ؾلمحنالم ايضر في ٢ْْ٘ ْة اإلا٣اجلحن ٚحر ؤزغ ٓن  ٢ض ٞالٗضا ٓن  اإلاٗغ٦ت زاعط ج٩  ْي٩

ٔ  َىا٥  مً ؤؾحر ٖليّ يُل٤ ممً ٞجٗل ؤقمل لؤلؾحر ال٩اؾاوي حٗغي٠ هجض طل٪ ألظل. الخغب جيخهي ختى ؤؾغ
ٓن  ؤن ْاقتٍر ؤمان ؤْ ِٖض صْن  اإلاؿلمحن بالص صزل  ْؤياٝ خغب بإؾحر ن٠الٓ ٖليّ ليىُب٤ الخغبيحن مً ي٩

ٔ  ٞئت ؤيًا ٍْ يض في ي٣٘ الظر َٓ ألاؾحر ٞجٗل جيميت ابً ؤما. لِم ٢خالىا ٖىض خ٨مِم في ْمً اإلاغجضيً َْم ؤزغ  ٖض
ٓاء ضاء يض في ٢ْ٘ مؿلم ؾ ٓم في اليّ ماهميل َْظا اللٟٔ ٖليّ ؤَل٤ ؤؾحر ِٞٓ اإلاؿلمحن يض في ٢ْ٘ ٧اٞغ ؤْ ألٖا  مِٟ

ضاء يض في ناإلاؿلمٓ ي٣٘ ؤهّ خيض ألاؾحر ن ألٖا ٓم َْظا بهم ْيْٟٓغ  ؤنبذ خيض ْالخضازت اإلاٗانغة الى ؤ٢غب اإلاِٟ
ٓن  ٓع  في اإلاؿلم غ ٖغيّ ؤ٦ثر الخاليت الٗه ضاء يض في لؤلؾْو  مً بدشىا ٖلى يىُب٤ ما َْظا ؾاب٣ا ما٧ان ٨ٖـ ألٖا

ٓص يض في الٟلؿُيييحن اإلاؿلمحن ؤؾغ . الحه

 

 اللاهــــىن  في ألاْؾغ مفهىم : الثاوي اإلاُلب

ٓن  في الباخض ْلي ال٣اه ٫ٓ  الض ٓم خ ٔ  ؤْ ألاؾحر مِٟ   يجض ال ألاؾغ
ً
ٓما   مِٟ

ً
ٓظض ال ٦ما لّ، مدضصا  الدكغيٗاث في ي

ْليت ٓاء الخغب ألؾحر مدضص حٗغي٠ الض  ظاء ما ْبن م،1949 ْٖام م1929 ٖام ظىي٠ ْاجٟا٢يت م1907 ٖام الَار اجٟا٢يت في ؾ
ٓن  بّ ْلي ال٣اه ٓم في الض   يٗخبر ال الخغب ٔؤؾغ مِٟ

ً
  حٗغيٟا

ً
  ظامٗا

ً
ٔ  ْن٠ ٖلحهم يىُب٤ التي للٟئاث بيان َٓ ْبهما ماوٗا  ؤؾغ

                                                           
. هـ، تحقٌق د450أبً الحسن علً بن محمد بن حبٌب الماوردي، ت "، 66 األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، ص : الماوردي ( )

. م989  -هـ 409 مكتبة دار ابن قتٌبة، الكوٌت، ط : غدادي، الناشرأحمد مبارك الب
مطبعة : هـ، الناشر587، اإلمام عالء الدٌن أبً بكر بن مسعود الكاسانً، ت (80 /7)بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع : الكاسانً ( )

. م986 ،  دار الكتب العلمٌة، ط 
مجمع الملك : هـ، تحقٌق عبد الرحمن محمد بن قاسم، الناشر8 7، تقً الدٌن أبو العباس بن تٌمٌة، ت 0/553 مجموع فتاوى ابن تٌمٌة : ابن تٌمٌة (3)

. م995  -هـ 6 4 فهد لطباعة المصحف الشرٌف، المدٌنة 

. م998  -هـ 9 4 ، 3، دار الفكر، دمشق، ط 0 8/59الفقه اإلسالمً وأدلته : وهبه الزحٌلً. د (4)
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ٓهيت مٟغصاث ْهي خغب ٓهيت ؤلاظغاءاث في مجها يؿخٟاص ٢اه ٔ  إلاٗاملت ال٣اه  مً بوؿاهيت مٗاملت خ٨مِم في ْمً الخغب ؤؾغ

ْاء الٛظاء ظِت . (1)اإلاالثم ْاإلا٩ان الخؿىت ْاإلاٗاملت ْالض

ٓن  في لؤلؾحر الخٗغيٟاث مً ْعص ما ؾىظ٦غ ٥ط٫ ْم٘ ْلي ال٣اه ا التي الض ٓن  ٣ِٞاء ط٦َغ  ْما الاجٟا٢ياث ط٦غجّ ْما ال٣اه

ٍ مً ْيٗذ . ؤؾحر ْن٠ ٖليّ يىُب٤ إلاً قْغ

 
ً
: الضولي اللاهىن  في ألاؾير مفهىم:  أوال

ٓن  في متالٗا ْال٣اٖضة (2)اعج٨بها ظغيمت بؿبب ال ٖؿ٨غر  بؿبب الٗضْ يض في ي٣٘ شخو ٧ل َٓ -1 ْلي ال٣اه  الض
ٓظب غ خ٤ مىذ ج . الهٟت بهظٍ يخمخ٘ ال الظر الصخو ًٖ ْحجبّ اإلا٣اجل بهٟت يخمخ٘ الظر للصخو ألاؾْو

 الٗؿ٨غيت بالٗملياث ٢يامّ َْٓ ؾبب لظل٪ ٧ْان الٗضْ يض في ٢ْ٘ مً َٓ ألاؾحر ؤن الخٗغي٠ َظا مً ْيخطر

ْلت يض ٔ  ظغيمت بإر ٢يامّ طل٪ مً ْيسغط بإؾٍغ ٢امذ التي الض  .(3)ْالٗؿ٨غيت الخغبيت الٗملياث ٖضا ؤزغ

 .(4)ٖؿ٨غيت ألؾباب ْبهما اعج٨بها لجغيت ال يازظ شخو ٧ل َٓ -2

 ٖلى ٣ِٞ ي٣خهغ ال الخغب ْؤؾحر الخهم ؤيضر في ؤْ الٗضْ ٢بًت في ي٣٘ م٣اجل ٧ل" الخغب بإؾحر ي٣هض -3
ٓاث ؤٞغاص ٔ  ٞئاث َىا٥ ْبهما اإلاؿلخت ال٣ ٔ  ؤزغ ٔ  ؤن ْيغاعى الخغب ألؾغ ٓن  الخغب ؤؾغ ٓه ْلت ؾلُت جدذ ي٩  ص
ٓخضة ؤْ ألاٞغاص ؾلُت جدذ ال الٗضْ ْلت حٗخبر لظل٪ ؤؾغتهم، التي الٗؿ٨غيت ال ٓلت الخاظؼة الض  ٦يٟيت ًٖ مؿئ

ٔ  جغخيل ْيجب مٗاملتهم م بٗض مم٨ً ٢ْذ ؤ٢غب في الخغب ؤؾغ   جبٗض مى٣ُت في ج٣٘ مٗؿ٨غاث بلى ؤؾَغ
ً
 بٗضا

 
ً
ٓاي٪ ختى ال٣خا٫ مى٣ُت ًٖ ٧اٞيا  .(5)الخُغ مً مإمً في ْه

 
ً
 :ؤلاوؿاوي الضولي اللاهىن  في الحغب أؾغي  مفهىم: زاهُا

 ٔ ٓن  َم الخغب ؤؾغ ٓن  الظيً اإلاداعب ٔ  َغي٣ت بإر الخغب في يكاع٧  ْالظيً (الخضبحر  –الخسُيِ  –بالغؤر) ؤزغ

ٓن  . اإلاؿلر الجيإ ؤزىاء ؤخياء ألاؾغ في ي٣ٗ

ٕٓ حهاٖل يترجب ؤن يم٨ً خغب ؤر ؤن الشابذ ْمً ٔ  بٌٗ ٢ْ ٓاث ؤيضر في ألاؾغ يت اإلاداعبت ال٣  اإلاترجب ألاؾغ ْقٖغ
ٓاب٘ مً َٓ بط ألاػمان ٚابغ مىظ زابذ ؤمغ الٗؿ٨غيت الٗملياث ٖلى ٓاػمِا الخغب ج ٓعث ٢ْض ْل ٓاٖض جُ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  الض

  ؤلاوؿاوي
ً
ٓعا   جُ

ً
ٔ  مٗاملت ٦يٟيت بسهٓم ٦بحرا ْاء ٚظاء" مً ألاؾغ  اإلااصة ههذ ْل٣ض. طل٪ ْٚحر ػاخخجا ْم٩ان" ٦ْؿاء ْص

ٓم ٖلى م1949 ٖام الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت مً الغابٗت ٔ  ؤن ٖلى ْههذ اإلآؾ٘ باإلاٗجى الخغب ؤؾحر مِٟ  باإلاٗجى الخغب ؤؾغ
ٓص ٓن  الظيً ألاشخام َم الاجٟا٢يت َظٍ في اإلا٣ه ٓن  الخاليت الٟئاث بخضٔ بلى ييخم  .(6)الٗضْ ٢بًت في ْي٣ٗ

 

                                                           
(

1
, كاه اٌىٍّخ  ٌٍْٕو 244اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ االَٔبٟٔ كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, ٓ  :عؼفو ػجل اٌَالَ. ك (

 .2011َ -٘ـ 1432ٚاٌزٛى٠غ, ٛ 

(
2

 .َ,2012, 5, كاه اٌفىو, ٛ 403أصبه اٌؾوة فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ كهاٍخ ِمبهٔخ ٓ: ٚ٘جٗ اٌيؽ١ٍٟ. ك (

(
3

 .2013َألٍو فٟ اٌمبْٔٛ, ثؾش ِىزجخ عبِؼخ ػ١ٍىوح اإلٍال١ِخ, إٌٙل, ِفَٙٛ ا: ػجل اٌَالَ ِؾّٛك غبٌت(

(
4

 .403أصبه اٌؾوة فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ, ٓ : ٚ٘جخ اٌيؽ١ٍٟ. ك (

(
5

 .1986َ -٘ـ 1406, 1, كاه اٌىزبة اٌّٖوٞ, ٛ 90األٍو ٚاٌَجب٠ب فٟ اإلٍالَ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ, ٓ : ػجل اٌٍط١ف ػبِو (

، مرجع سابق  .45 القانون الدولً اإلنسانً دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً ، ص  :جعفر عبد السالم. د (6)
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  حكيل التي اإلاخُىغت الىخضاث أو واإلاُلِكُاث اإلاؿلحت اللىاث أفغاص -1
ً
. اللىاث هظه مً حؼءا

ٔ  اإلايليكياث ؤٞغاص -2 ٓخضاث ألازغ ٖٓت ْال ٔ  اإلاخُ ْمت خغ٧اث ٞحهم بمً ألازغ ٓن  الظيً اإلاىٓمت اإلا٣ا  ؤخض بلى ييخم
ٓن  الجيإ ؤَغاٝ   ؤلا٢ليم َظا ٧ان لٓ ختى ب٢ليمِم زاعط ؤْ صازل ْيٗمل

ً
ٓاٞغ ؤن ٖلى مدخال ْ  جخ  الخاليت ٍالكغ

ٓخضاث ؤْ اإلايليكياث َظٍ في ٖٓت ال ْمت خغ٧اث ٞحها بما اإلاخُ ٓعة اإلاىٓمت اإلا٣ا ٓلت ٢ياصة): ْهي اإلاظ٧   –مؿئ

ٓاهحن مغاٖاة  –بّ مجاَغ ْاَغ ؾالح  –ممحية ٖالمت  .(ْٖاصتها الخغب ٢

ٓاث ؤٞغاص -3 ٓن  الظيً الىٓاميت اإلاؿلخت ال٣ ٓمت الءَم يٗلى ْلت حٗتٝر ال ؾلُت ؤْ لخ٩  .بها الخاظؼة الض

ٓن  الظيً ألاشخام -4 ٓاث يغا٣ٞ ٓا ؤن صْن  اإلاؿلخت ال٣ ٓه ٓا٢٘ في ي٩   ال
ً
ٓصيً اإلاضهيحن ٧األشخام مجها ظؼءا ٓظ  اإلا

ٓيً ْمخِٗضر الخغبيحن ْاإلاغاؾلحن الخغبيت الُاثغاث ؤ٣َم يمً يّ الٗؿ٨غيحن ْمغا٣ٞي الخم  قغيُت ٖجهم للتٞر

ٓا ؤن ٓاث مً جهغيداث يدمل ٓجها التي ال٣  .يغا٣ٞ

٣م ٖىانغ -5  .اإلاالخيت ألَا

ٓن  الظيً اإلادخلت ٚحر ألاعاضخي ؾ٩ان -6 ْمت الٗضْ ا٢تراب ٖىض ؤهٟؿِم جل٣اء مً الؿالح يدمل ٓاث إلا٣ا  .الٛاػيت ال٣

الخظ ْلي اإلاكٕغ ؤن ٍو ٓاث بٗىانغ اَخم الض ٓمت ْبٗىانغ اإلاؿلخت ال٣ ْلت بها حٗتٝر ال التي الؿلُت ؤْ الخ٩  الض

  ْيالخٔ الخاظؼة،
ً
ب ليم٣اث ؤن ؤيًا جي الخدغيغ خْغ ٫ٓ  في ْل٨ً م1949 ظىي٠ اجٟا٢ياث في ال مداعبحن اٖخبرْا الَٓ ٧ٓ  البرْج

 الجياٖاث إلا٣اجلي ؤلاوؿاهيت اإلاٗاملت مبضؤ ٖلى ظىي٠ الجٟا٢ياث اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ْاقخملذ الاجٟا٢ياث لِظٍ اإلاًاٝ

ٔ  خ١ٓ٣  جمخض بط اإلاؿلخت ٔ ألاؽ طل٪ ٖلى ْيىُب٤ بلحهم الخغب ؤؾغ ٓن  في الٟلؿُيييحن ع  .(1)ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ سج

ٓن  في ألاؾحر مٟاَيم في ْبالىٓغ ْلي ال٣اه ٓع  ْمً 1949 لؿىت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ْفي ؤلاوؿاوي الض  خ١ٓ٣  مىٓ

 ٔ ْاء ٧الٛظاء ؤلاوؿاهيت ألاؾغ : آلاحي هجض ْٚحٍر ْالض

ٓظض ال -1 ْلي اإلاجخم٘ جلؼم بلؼاميت نيٛت ي ْلت ؤْ الض  ألاؾحر خ١ٓ٣  زانت الاجٟا٢ياث ؤْ ال٣غاعاث بهظٍ آلاؾغة الض

ْاء ٚظاء مً . اخخجاػ ْم٩ان ْص

ٓظض ال -2 ٔ  ْاإلاخٗل٣ت ظىي٠ اجٟا٢ياث يسال٠ إلاً عاصٕ ظؼاء ي ٢ِٓم باألؾغ  حمُؼ مً عغاًتهم ْْظٓب ْخ٣

 .الحغب نهاًت بمجغص طويهم ئلى وئعحاغهم والُػام الصحُت الىىاحي

ْليت الاجٟا٢ياث ؤن يالخٔ -3 ٫ٓ  الض  زالٝ خغب ؤؾحر لٟٔ ٖلحها يىُب٤ ٦شحرة ٞئاث ظمٗذ بّ يخٗل٤ ْما ألاؾغ خ

ٓم ْما اإلاداعب ْاٖخباع ؤلاؾالميت الكغيٗت في ٖليّ َٓ ما ٔ  ْيؿاٖضٍ مّٗ ي٣  .خغب ؤؾغ

  ٧الصخيت ؤلاوؿاهيت زانت  الاؾحر لخ١ٓ٣  ْاإلآضخت الالؼاميت الدكغيٗاث مً مؼيض الى بداظت الٗالم ماػا٫ -4
ٓص زال٢يتْألا ْالٛظاثيت  ال الاجٟا٢ياث بهظٍ حٗتٝر ال التي الٗٓمى الض٫ْ  ٦ْظل٪ للمسال٠ الغاصٕ الجؼاء ْْظ

 .جىٟظَا

                                                           
.   00 ،  ، دار المستقبل العربً ، القاهرة ط  0 ص شرٌف عتلم ، محاضرات فً القانون الدولً االنسانً ( )

، سلسلة الكتب اإلرشادٌة، رابطة الجامعات 45 الدولً اإلنسانً، ص  الفئات المشمولة بحماٌة القانون: وهبه مصطفى الزحٌلً. د. ، و أ
.   0 اإلسالمٌة، العدد الثانً، دار الكلمة مصر، 
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 الفلؿُُيُين للؾغي  اللاهىوي الخىُُف: الثالث اإلاُلب

ٔ  يسً٘ ٫ٓ  1949 للٗام ْالغابٗت الشالشت ظىي٠ الجٟا٢ياث الٟلؿُيييحن ألاؾغ ٧ٓ  لِا، الخاي٘ ألا٫ْ  ؤلايافي ْالبرْج
مْبا٫ ٓن  بمباصت يٗٝغ ما بَاع جدذ ؤخ٩امّ بخُبي٤ ملؼمت ؤجها بال لّ بؾغاثيل اهًمام ٖضم مً ٚع ْلي ال٣اه . الٗام الض

 ٔ ٍ ٖلحهم جىُب٤ ال ْالظيً 1967 لٗام ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ بٗض اٖخ٣الِم جم الظيً ألاشخام بإن البٌٗ يغ  الكْغ
ٓاعصة ٔ  بكإن ال ٓالي الشالشت، ظىي٠ باجٟا٢يت الخغب ؤؾغ ٔ  ؾ ٓم خغب ؤؾغ ْلي باإلاِٟ ٍ اهُبا١ لٗضم الخغب ألؾحر الض  قْغ

 ٔ ٓن  ِٞم ْبظل٪ بكإجهم، الخغب ؤؾغ  1949 للٗام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢ياث مً الغاب٘ الجؼء ي٣غعَا التي بالخمايت يخمخٗ

م ٖلى ْطل٪ .اإلادخلت ألاعاضخي في اإلاضهيحن خمايت بكإن ا ال الغابٗت، ٝظجي اجٟا٢يت ٢ْٗذ ْالتي بؾغاثيل ؤن مً الٚغ  حٗخبَر
. اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي ٖلى اهُبا١ طاث

ٔ  بسهٓم ؤما ٓا ممً اٖخ٣الِم جم الظيً اإلاؿلخحن ألاؾغ  الاخخال٫ يض ؤعايحهم ًٖ الكغعي الضٞإ بهضص ٧اه
ٍ بكإجهم ْاهُب٣ذ ؤلاؾغاثيلي، ٓاعصة الكْغ ٔ  بكإن ال ٓاعصة الخغب ؤؾغ ٓوي ِٖمْى ٞةن الشالشت، ظىي٠ باجٟا٢يت ال  ال٣اه

ٔ  بَاع في يىضعط ٓهيت الخاميت لِم ي٨ٟل مما ، 1949 للٗام الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلحهم حؿغر  ؤن ْيجب الخغب، ؤؾغ  ال٣اه
 ٔ  .الخغب ألؾغ

ْمت خغ٧اث التيام قٍغ بسهٓم ؤما ٓاهحن بااللتيام اإلا٣ا ٓهيٓ 7 في الخدغيغ مىٓمت ٢امذ ْٖاصاتها، الخغب ب٣  1982 ي

ٓظيّ ٓيؿغر  الاجداص مجلـ بلى هضاء بخ  ، 1949 لؿىت ظىي٠ اجٟا٢ياث بخُبي٤ التيامِا الخدغيغ مىٓمت بٖالن يخًّمً الؿ
٫ٓ  ٦ْظل٪ ٧ٓ   حٗخبر التي اإلاؿلخت الهغاٖاث ؤزىاء 1977 لؿىت ألا٫ْ  ؤلايافي البرْج

ً
ا . ٞحها َٞغ

ىُت الؿلُت كُام بػض للؾغي  اللاهىوي الىيؼ حؿير وللض  ،" أوؾلى"  الؿالم كُاثاجفا بمىحب الفلؿُُيُت الَى
ايا ؤنبذ ْ ٚؼة، ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت مً ؤظؼاء بٌٗ ٖلى حؿيُغ ؤنبدذ خيض ٓاَىحن الٟلؿُيييت الؿلُت ٖع  ٚحر م

ٓن  ْٖليّ". الٟلؿُيييت اإلاضن"  ال٩املت الٟلؿُيييت الؿياصة جدذ اٖخبرث التي اإلاىا٤َ في الاخخال٫ لؿلُت زايٗحن  ج٩

ٓلت ْخضَا ةالٟلؿُيجي الَٓىيت الؿلُت   ْمخابٗتهم َاالء مدا٦مت ًٖ مؿئ
ً
ٓهيا   ٢اه

ً
. ٢ًْاثيا

ٓاَىحن ْاٖخ٣ا٫ ألاعاضخي جل٪ با٢خدام الاخخال٫ ؾلُت ٢يام ْيٗخبر   ألا٢صخى اهخٟايت بضايت م٘ ٞحها م
ً
 ٖلى اٖخضاءا

خ٣ا٫ ٖملياث ْحٗض ٖليّ، مخىإػ ٚحر ب٢ليم   جل٪ الٖا
ً
  ازخُاٞا

ً
  مىٗضم ٢غاع ٖلى ٢اثما

ً
ٓها يت أليت اؾدىاصٍ لٗضم ٢اه  قٖغ

ٓهيت، ْعٍ ٢اه ايا ٖلى مسخهت ٚحر ؾلُت ًٖ لهض ْلي ٦يان لؿيُغة زاي٘ ب٢ليم ٖع ْلت ٦يان ًٖ مؿخ٣ل آزغ ص . اإلادخلت الض

ٍ ٖلحهم جىُب٤ ال اإلاسخُفين أن بالظهغ واللضًغ ٔ  قْغ  لٗضم الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت ٖضصتها ٦ما الخغب ؤؾغ

ٍ اهُبا١ ٕٓ ممحية، قاعة اؾديٟاء: خيض مً ٖلحهم الخغب ؤؾحر قْغ ٓلت ل٣ياصة الخً  الخمل مغئْؾحها، ؤٖما٫ ًٖ مؿئ
ٓاٖض ْاخترام للؿالح الٗلجي ٔ  مٗاملت بسهٓم ظىي٠ اجٟا٢يت ٢ ٓاَجي جل٪ الازخُاٝ ٖمليت ْحٗخبر الخغب، ؤؾغ  الؿلُت إلا

ْليت للمٗايحر ٣ْٞا خغب ظغيمت اإلاضهيحن  .ٖلحها اإلاخٗاٝع الض

ٔ  بسهٓم ؤما ٓوي ْيِٗم ٞةن الٟلؿُيييت، الؿلُت مىا٤َ مً اٖخ٣الِم جم الظيً ناإلاؿلخي ألاؾغ  في يىضعط ال٣اه
ٔ  بَاع ٓا ممً الخغب ؤؾغ ْلت زايٗت ؤعاضخي ًٖ الكغعي الضٞإ بهضص ٧اه ْلت ٚحر لض ٓن  ال ْبالخالي الاخخال٫، ص  لؿلُت ي٩

م خ٤ ؤر الاخخال٫  ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلحهم حؿغر  ؤن ْيجب لت،اإلادذ ألاعاضخي هُا١ زاعط ه٣لِم بمٗجى ؤعايحها، في باخخجاَػ
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ٓاء 1949 للٗام الشالشت  الٟلؿُيييت ْالٟهاثل الخىٓيماث ؤًٖاء ؤْ الٟلؿُيييت ألامً ؤظِؼة ؤٞغاص مً َاالء ؤ٧ان ؾ

. اإلاسخلٟت

ٔ  ًٖ ؤما  اهخمائهم زلٟيت ٖلى اٖخ٣الِم جم ؤْ الاخخال٫، لؿلُت زايٗت الػالذ مىا٤َ مً اٖخ٣الِم جم الظيً ألاؾغ
ْمت لٟهاثل ْمت، ٖملياث ؤزىاء ليـ ْل٨ً م٣ا ٓن  َْاالء اإلا٣ا  اإلاضهيحن بدمايت اإلاخٗل٣ت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت بلى يسًٗ

اثً ؤزظَم جم ْالبٌٗ التهم، بٌٗ لّ ْظِذ زم ازخُاّٞ جم ْالبٌٗ الاخخال٫، ؤْ اإلاؿلر الجيإ ؤزىاء  الخا٫ َٓ ٦ما ٦َغ
ٓػعاء باليؿبت ٓاب، لل ما لىٓام اؾدىاصا خغب لجغيمت ضخايا َْاالء ْالى ْليت، الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ْع  مً َْىا٥ الض

ٓظيّ يخم لم  اإلاٗخ٣لحن مً الهىٟحن َْظيً قغعي، ٚحر م٣اجل مؿمى جدذ اإلادخجؼيً بٌٗ بلى باإلياٞت لّ، مدضصة تهمت ج

. ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ يغج٨بها خغب لجغاثم ضخايا َم

ٓن  ال الخالخحن ٧لخا ْفي ٓاهحن ي٩ ْلئ٪ ٖلى للخُبي٤ مجا٫ ؤر ؤلاؾغاثيليت لل٣ ، ؤ  جُبي٤ إلؾغاثيل يد٤ ال خيض ألاؾٔغ
ٓاهحن ٔ  ٖلى ؤلاؾغاثيليت ال٣ ٓظب ٦ما الٟلؿُيييت، للؿلُت الخايٗت اإلاىا٤َ ؤؾغ ٓن  جُبي٤ ٖلحها يخ  الخغبي الاخخال٫ ٢اه

ٔ  ٖلى ٓن  ،1967 خؼيغان مً الخامـ في اإلادخلت ألاعاضخي ؤؾغ ٓع  الخغبي ْال٣اه ٓاثذ جُبي٤ اؾخمغاع يٟغى اإلاظ٧ ٓاهحن ْ ل ٢ 
ْلت ْص ْفي ما٢ذ هدٓ ٖلى الؿماح م٘ ألانل الض . باالخخال٫ لل٣اثم الٗؿ٨غيت ألاخ٩ام بٌٗ بخُبي٤ يي٣ت خض

ٓن  ال ْٖليّ، ٓهيت نالخيت ؤيت ؤلاؾغاثيليت ْاإلادا٦م الخد٣ي٤ لؿلُاث ي٩  تهم مً ميؿٓب َٓ ما إلاخابٗت ٢اه

ْمتاإلا٤ ْعظا٫ للمسخُٟحن  الؿلُت ؤ٢اليم ٖلى ْاٖخضائها لخغ٢ِا بؾغاثيل ْجبريغ . الٟلؿُيييت الؿلُت مىا٤َ في ا
ٓن  ْمسال٠ باَل اصٖاء َٓ الكغعي الضٞإ خ٤ جماعؽ بإجها الٟلؿُيييت، ْلي لل٣اه  ميشا١ مً (51) اإلااصة لىو اؾدىاصا الض

ٓن  الكغعي الضٞإ مماعؾت ؤن جدضص التي اإلاخدضة ألامم ْاوي،ٕ ٖمل يمً ج٩ ْمت ْخ٤ ص  في اإلادخل ْ (ؤ) مىا٤َ في الٛاػر  م٣ا
ٕ ٖمل َٓ (ب ط،) مىا٤َ ٓم ال مكْغ ٓاظِخّ في ي٣  ؤن يجب الكغعي الضٞإ ؤٖما٫ ؤن ٦ما. بؾغاثيلي قغعي صٞإ خ٤ م

ٓة حجم م٘ جدىاؾب ْاوي، الٗمل ٢ْ ٓن  الٗض ٠٢ٓ ألامً مجلـ بزُاع بؾغاثيل ٖلى ْي٩  الكغعي الضٞإ ؤٖما٫ ًٖ ْالخ

ٓمتالم ْان ٠٢ْ جضابحر باجساط ألامً مجلـ ٢يام بمجغص ٖػ  .(1)الٗض

  2012هىفمبر في (مغاكب صولت)فلؿُين ئغالن بػض للؾغي  اللاهىوي الىيؼ

ْلت بٖالن بن  ا ؤلاؾغاثيليت، اإلاؼاٖم ْظّ في الباب بٚال١ ؾيد٨م ٞلؿُحن، ص  الٟلؿُيجي ألاؾحر مٗاملت ٖلى ْيجبَر
. خغب ٦إؾحر

٫ٓ  مً 44 اإلااصة ؤن خيض ٧ٓ ٍ مسٟٟت ظاءث ٢ض ألا٫ْ  ؤلايافي البرْج تها التي للكْغ  اجٟا٢يت مً الغابٗت اإلااصة اقتَر

ٓمِا في الشالشت ظىي٠ ٓٞغ ٞا٦خٟذ مِٟ ان بخ خباع ٣ِٞ قَغ ٓص" َْما خغب ؤؾحر ألاؾحر اٖل ٓلت ٢ياصة ْظ  ْاإلا٣اجل ،"مؿئ
ٓاٖض ْاخترام" يت،الؿياؽ اججاَاجّ ًٖ الىٓغ بٌٛ ال٣ياصة َظٍ إلاشل يسً٘ الٟلؿُيجي ٓن  ٢ ْلي ال٣اه اث في الض  اإلاىاٖػ

ٓاٞغ ْبالخالي ،"الؿالح ْخمل اإلاضهيحن ًٖ ْالخميحي اإلاؿلخت ْمت في يخ  .الٟلؿُيجي الىًا٫ مغاخل ظمي٘ في الٟلؿُيييت اإلا٣ا

ْلت بٖالن يٗجي َْظا ٓم اهُبا١ بلى ؾياصر بؾغاثيل، بها حٗتٝر لم لٓ ختى الض  عألاسخي ٖلى الخغب ؤؾحر مِٟ

٢ٓا ٖليّ يترجب الظر ألامغ الٟلؿُيجي، ٓاهحن ؤ٢غتها خ٣ ْليت ال٣ ٓاؾل ؤؾغاها ْيٟخ٣ضَا الض ْاء الٛظاء ْمجها الب .  ْالض

                                                           

 1   http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm : انظر موقع             

http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm.انظر
http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm.انظر
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  وخلىكهم للؾغي  واللاهىهُت الكغغُت الحماًت: الثاوي اإلابدث

ٌ  اإلاُلب  وخماًتهم الكغغُت ألاؾغي  خلىق :  ألاو

ٓاٖض ؤلاؾالم ْي٘ ل٣ض ٢  
ً
٢ٓا ٔ  ْخ٣ ٓٞغ هللا ٦غمِا التي ؤلاوؿاهيت ٦غامتهم ٞٔح جًمً لؤلؾغ ْاء الٛظاء) لِم ْج  (ْالض

ٓيم، ؤخؿً في هللا زل٣ّ الظر ؤلاوؿان ج٨غيم ٖلى ؤلاؾالم خغم مً هاب٘ َْظا خياتهم لِم لخدٟٔ ٫ٓ  ج٣  وللض) حٗالى ي٣

٫ٓ  (1)(آصم بني هغمىا م أخؿً في ؤلاوؿان زللىا وللض) ْي٣  ٖلى الجامدت ؤلاوؿان بتٙع ج٣ييض ٖلى خغنّ ٦ْظل٪ (2)(جلٍى
.  الاهخ٣ام

ٔ  ؤلاؾالم مٗاملت ًٖ اإلاُلب َظا في الخضيض ْؾىدىا٫ْ  ٢ِٓم بيان زم لؤلؾغ  زانت ؤلاؾالميت الكغيٗت في خ٣

. ْالٛظاجي الهخي الجاهب

 
ً
: للؾغي  ؤلاؾالم مػاملت:  أوال

ٔ  ٖامل ؤلاؾالم بن  مً ْمضح ي٨غمِم مً ٖلى زجىْؤ بلحهم ْؤلاخؿان ٦غامتهم لِم جدٟٔ بوؿاهيت مٗاملت ألاؾغ

: طل٪ ؤمشلت ْمً (3)ْؤلاخؿان ْالغؤٞت الغخمت بلى ْالخ٣ض باالهخ٣ام ألاؾحر م٘ حٗاملِا مً البكغيت ْه٣ل بلحهم، يدؿً

1-  ٫ٓ   كلىبىم في هللا ٌػلم ئن ألاؾغي  مً أًضًىم في إلاً كل الىبي أيها ًا) حٗالى هللا ي٣
ً
  ًإجىم زيرا

ً
 أزظ مما زيرا

ؿفغ مىىم .  (4)(عخُم ؾفىع  وهللا لىم َو

ٔ  مٗاملت ٖلى ْحٗالى جباع٥ هللا خض :الضاللت وحه ٔ  يٗض ؤهّ خيض ْؤلاوؿاهيت بالغخمت ألاؾغ  في الظيً ألاؾغ

ٓبهم  .اإلاٟٛغة بالٟٗٓ زحر ٢ل

ٔ  هللا ؤمغ ل٣ض" ٢خاصة ٢ا٫ -2 ٓمئظ ؤؾغاَم ْؤن بلحهم يدؿً ؤن باألؾغ  .(5)"الكغ٥ ألَل ي

غ ج٣ضيم -3 ُػمىن ) حٗالى ٢ا٫: َٗاما٫ في الىٟـ ٖلى ألاؾْو   خبه غلى الُػام ٍو
ً
  مؿىُىا

ً
دُما ، ٍو

ً
 ئهما وأؾيرا

ض ال هللا لىحه هُػمىم   وال حؼاء مىىم هٍغ
ً
 .(6) (قىىعا

ٓيّٗ ْٖضم ألاؾحر بَٗام اإلاؿلمحن ٖلى يجب ؤهّ بؿماخخّ ؤلاؾالم ٢غع  ل٣ض: الضاللت وحه ٓن  ْؤن جج  الُٗام ي٩

 
ً
ٓصة في ممازال   طل٪ ٧ان بطا مىّ ؤًٞل ؤْ ؾلمحنالم لُٗام ْال٨ميت الج

ً
ُػمىن ) هللا ألمغ اؾخجابت مم٨ىا  ٍو

 .(خبه غلى الُػام

ٓمئظ ؤؾغاَم ٧ان) ٖباؽ ابً ٢ا٫ ٦شحر ابً ٢ا٫ ٫ٓ  ؤن لِظا ْيكِض مكغ٦حن ي  ؤمغ ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ
ٓم ؤصخابّ ٓا ؤن بضع ي ٔ  ي٨غم ٓا ألاؾغ ٓجهم ٩ٞاه  ؤر اإلادبٓؽ َٓ اَضمج ٢ا٫ (الٛظاء ٖىض ؤهٟؿِم ٖلى ي٣ضم

ٓن  ٓهّ َْم لِاالء الُٗام يُٗم ٓهّ يكته . (1)ْيدب
                                                           

. 70اإلسراء آٌة  ( )
. 4التٌن آٌة  ( )
. ، دار ابن كثٌر، دمشق687-686/ فقه السنة : السٌد سابق (3)
. 70سورة األنفال آٌة  (4)
دار الكتب العلمٌة،  -هـ   9، ت (محمد بن أحمد بن أبً بكر األنصاري القرطبً)، 6  /9 الجامع ألحكام القرآن : القرطبً (5)

. م983 ،  بٌروت ط 
. 9-8سورة اإلنسان أٌة  (6)
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ٔ  مٗاملت بدؿً ؤصخابّ ْؾلم ٖليّ هللا نلى الىبي ؤْصخى -4   بااؾغي  اؾخىنىا) ٣ٞا٫ ألاؾغ
ً
 خضيض ْفي (2)(زيرا

ٓسخى ؤبي ًٖ آزغ ٫ٓ  ًٖ ألاقٗغر  م ٌ وغىصوا اللاتؼ أَػمىا" ٢ا٫ ْؾلم ٖليّ هللا نلى الغؾ  وفىىا اإلاٍغ

 . (3)"ألاؾير: والػاوي ؾفُان كاٌ ويالػا

٫ٓ  ههى -5 ٔ  امتهان ؤْ حٗظيب ًٖ ْؾلم ٖليّ هللا نلى الغؾ ٔ  عؤٔ ْخيىما ألاؾغ ٓص ؤؾغ ٓٞحن ٢غيٓت بجي حه ٢ٓ  في م
ٓم ِْحرة في الٗغاء   ٢ا٫ ٢اثٔ ي

ً
 وخغ الكمـ خغ غليهم ججمػىا ال) بدغاؾتهم اإلا٩لٟحن اإلاؿلمحن مساَبا

ٓان الصخابت ْامخشل ،(4) (عصواًب ختى واؾلىهم وكُلىهم الؿالح ٫ٓ  ٖلحهم هللا عي ٫ٓ  ل٣  ٖليّ هللا نلى الغؾ
ٓا ْؾلم ٓن  ٩ٞاه ٔ  بّ قِض ما ْالًٟل ؤؾغاَم يدؿى ٫ٓ  ؤهٟؿِم ألاؾغ  في ٧ْان ٖمحر بً ٖؼيؼ ألاؾحرؤبٓ ٞي٣
 ٔ ِ م٘ ٦ىذ: "بضع ؤؾغ ٓا خحن ألاههاع مً َع ٓا ٢ٟل ٓا بطا ٩ٞاه ٓوي الُٗام ٢ضم ٓا بالخبي زه  لٓنيت الخمغ ْؤ٧ل

 ٫ٓ  ٖلى ٞإعصَا ٞاؾخخي: ٢ا٫ بها، هٟدجي بال ٦ؿغة مجهم عظل يض في ي٣٘ ما بىا بياَم ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ

 .(5)يمؿِا ما ٖلى ٞحرصَا ؤخضَما

ٓصة ؾلمان. ص ٢ا٫ ٓجّ مً ًٞل مما يُٗمّ لم ؤهّ يٗجي َظا بن: (6)الٗ  م٘ َٗامّ َيب مً يُٗمّ ْبهما ٢
 هللا عضخي ٖمغ ابً خضيض في ظاء ٦ما ال٨باثغ مً ألاؾحر ًٖ الُٗام مى٘ ٧ان لظل٪ْ لّ ْمدبخّ بليّ خاظخّ

٫ٓ  ؤن ٖجهما  جأول جضغها ولم جُػمها فلم عبُتها هغة في الىاع امغأة صزلذ): ٢ا٫ ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ

 .(7)(ألاعى زكاف مً

  الخبـ ٧ان ٞلما
ً
ٓم ؤن خابؿّ ٖلى ْظب ٦ْؿبّ مٗاقّ ؤمغ في الخهٝغ مً للمدبٓؽ ماوٗا  ٧ان ْلٓ بد٣ّ ي٣

ٓان خ٤ في طل٪ . حٗالى هللا ٦غمّ الظر باإلوؿان بال٪ ٞما الخي

ٓعة ٖلى يض٫ّ  ؤن عجي بن ألاؾحر ؤيٗظب مال٪ لئلمام ٢يل -6 ٫ٓ  ؤه٨ٍغ ما َْظا بظل٪، ؾمٗذ ما: ٢ا٫ الٗضْ؟ ٖ  الغؾ
ٓا ٖىضما الصخابت بٌٗ ٖلى ْؾلم ٖليّ هللا نلى  لِم ٣ٞا٫ بضع ؤخضار في ؤؾحريً ٢ْٗا ٢غيل مً ٚالمحن يغب

ل ئنهما وهللا نضكا هظباهم، وئطا يغبخمىهما نضكاهم ئطا" ْؾلم ٖليّ هللا نلى  َظيً ؤن م٘" … للَغ

 .(8)باإلااء اإلاٗاصر الجيل يمضان ٧اها يغبا اللظيً الٛالمحن

                                                                                                                                                                                           
 .م999  -هـ 0 4 ، ط دار طٌبة، 0  /4 الدمشقً " ابن كثٌر"تفسٌر القرآن العظٌم، عماد الدٌن أبو الفدا إسماعٌل  ( )
وقال الهٌثمً إسناده حسن، تحقٌق حمدي عبد المجٌد السلفً،  (409)والمعجم الصغٌر  (977)أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر  ( )

. 008 مكتبة ابن تٌمٌة 
 (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)وقوله  (كلوا من طيبات ما رزقناكم)أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب األطعمة باب قول هللا تعالى  (3)

. هـ، تقدٌم الشٌخ أحمد شاكر، دار الجٌل، بٌروت56 أبو عبد هللا محمد بن إبراهٌم بن المغٌرة البخاري ت "، (5373)ح  (7/67)
هـ، مطبعة 490هـ، بشرح اإلمام محمد بن أبً سهل السرخسً ت 89 محمد بن الحسن الشٌبانً ت  9 5/ بٌر السٌر الك: الشٌبانً (4)

. م958 جامعة القاهرة، 
البداٌة والنهاٌة : هــ، وابن كثٌر407 ،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط  (تارٌخ الرسل أو الملوك) 39/ تارٌخ الطبري : الطبري (5)

. ٌحٌى الدٌن دٌب ستو وآخرون، دار ابن كثٌر، دمشق، بٌروت. د، تحقٌق 374  –3/307
. www.islamondayمقال َمن لألسرى موقع اإلسالم الٌوم : الشٌخ سلمان العودة (6)
، ومسلم كتاب السالم باب (40 3)أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق ٌقتلن فً الحرم ح  (7)

 . 4  لهرة تحرٌم قتل ا
هـ، دار  58، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهٌلً، ت 3/58الروض اآلنف فً شرح السٌرة النبوٌة البن هشام : السهٌلً (8)

. (م000  -هـ   4   إحٌاء التراث العربً ط
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٫ٓ  َظا في ْهسلو ٔ  يٗامل ؤلاؾالم بإن ال٣ ٓٞغ يمتهجهم ال خؿىت مٗاملت ألاؾغ ْاء الُٗام لِم ْي  ٖلى ْيداٞٔ ْالض
ٓيِٗم ْٖضم خياتهم ٓم يٟٗلّ ما زالٝ ٖلى ْطل٪ حٗظيبهم ؤْ جج ٓص الي ٔ  م٘ الحه ٓجهم الظيً الٟلؿُيييحن ألاؾغ  مٗاملت يٗامل

 .ؾماْر  صيً ؤر م٘ جدىافى

 
ً
ػت في ألاؾغي  خلىق : زاهُا : ؤلاؾالمُت الكَغ

ٓٞحر ل٨غيمتا الخياة ٖلى ْالخٟاّ ال٨غامت ْخٟٔ الخؿىت اإلاٗاملت بن ْاء الٛظاء ْج ايت ْالض  مً هي الصخيت ْالٖغ

. ألاؾحر ٖلى ؤلاؾالم يُب٣ِا التي ألاؾاؾياث ؤَم

ٍ ؤؾٍغ ؤلاؾالم يجحي التي ألاْناٝ جدبٗىا ْلٓ ٓن  مً ٖلى جىُب٤ التي ْالكْغ   ي٩
ً
ٓظضها ؤؾحرا  ؤن يٗخبر ؤلاؾالم ؤن ل

. (1)الخغب في ألاؾغ ٖليّ ٢ْ٘ مً ٧ل ٣ِٞ َٓ يغألاؽ ؤلاؾالم اٖخبر طل٪ ألظل الخغيت ؤلاوؿان في ألانل

: للؾير ؤلاؾالم أكغها التي الحلىق  ومً

ٓة -1 ٓة ألاؾحر ٦ؿ ٫ٓ  ًٖ طل٪ في زبذ ٢ْض الكخاء، ْبغص الهي٠ خغ ج٣يّ بّ الث٣ت ٦ؿ  ٖليّ هللا نلى هللا عؾ
ٓم ٧ان إلاا ؤهّ ْؾلم ٔ  ؤحى بضع ي ٫ٓ  ٞىٓغ زٓب ٖليّ ي٨ً ْلم بالٗباؽ ْؤحى باألؾغ  ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ

ٓظض ٔ  بٌٗ ٦ؿا ؤهّ ْعص ٦ما بياٍ ٨ٞؿاٍ ٖليّ ي٣ضع الخاعر بً ؤبي بً هللا ٖبض ٢ميو ٞ . (2)مالبؿّ ألاؾاع

ٓيّٗ ْٖضم بَٗامّ في خ٤ لؤلؾحر ؤن بؿماخخّ ؤلاؾالم ٢غع  -2 ٓن  ْؤن جج   الُٗام ي٩
ً
ٓصة في ممازال  ْال٨ميت الج

٫ٓ  اؾخجابت مىّ ؤًٞل ؤْ اإلاؿلمحن لُٗام ٓعة في حٗالى هللا ل٣ ُػمىن ) ؤلاوؿان ؾ  خبه غلى الُػام ٍو

 
ً
  مؿىُىا

ً
دُما   ٍو

ً
ض ال هللا لىحه هُػمىم ئهما وأؾيرا   وال حؼاء مىىم هٍغ

ً
 .(3)(قىىعا

٢ّٓ مً -3 ا ْؤن الكخاء بغص ؤْ الكمـ خغ ْي٣يّ آمً م٩ان في يٓي٘ ؤن خ٣ ْٓٞغ َٓم ال ْؤن اإلااء لؤلؾحر ي ب  يَغ
٫ٓ  ٖىّ ههى ما َْظا حٗظيبهم ْٖضم بالؿالح ٔ  في لِم ٢ْا٫ ؤصخابّ ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ ٓص ؤؾغ  بجي حه

ٓم في الِٓحرة ٢ْذ في الٗغاء في عآَم ٖىضما ٢غيٓت  الؿالح وخغ الكمـ خغ غليهم ججمػىا ال) ٢ا٫ ٢اثٔ ي

 .(4)(ًبرصوا ختى واؾلىهم وكُلىهم

ٓٞحر الٗالط في ألاؾحر خ٤ -4 ْاء ْج  مً َْظا خياجّ ٖلى للخٟاّ اإلاٗالج الُبيب عْجٓفي صخخّ ٖلى ْالخٟاّ لّ الض

٫ٓ  ٞيّ ٢ا٫ الظر لؤلؾحر الخؿىت اإلاٗاملت باب    –ألاؾغي  أي  –بهم اؾخىنىا) ْؾلم ٖليّ هللا نلى الغؾ
ً
 (5)(زيرا

ن الصخابت ٩ٞان ٓن  ؤهٟؿِم ٖلى يازْغ ٔ  ٖلى ْيداٞٓ ٓن  ألاؾغ ْاء الُٗام لِم ٞي٣ضم   ْالكغاب ْالض
ً
 جىٟيظا

 مىّ يكغب ْلم ٖاّٞ ٚلئ ب٣ضح لّ ْجيء يكغب ؤن" الِغمؼان" ؤعاص ْخيىما ْؾلم ٖليّ هللا نلى الىبي لٓنيت

                                                           
. بغزة، مكتبة الجامعة اإلسالمٌة   حقوق األسرى فً الشرٌعة اإلسالمٌة، ص : محمد كمال السوسً ( )
. ، مرجع سابق8008صحٌح البخاري ح : البخاري ( )
. 8اإلنسان آٌة  (3)
. ، مرجع سابق 59/ السٌر الكبٌر : الشٌبانً (4)
. ، مرجع سابق977المعجم الكبٌر : الطبرانً (5)
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  جغ٥ ؤهّ مؿلم ًٖ يازغ ٞلم (1)ال٣ضح بخٛيحر ٖمغ ؾيضها ٞإمغ
ً
ْاء ؤْ قغاب ؤْ َٗام بضْن  ؤؾحرا  نالح بن بل ص

ٓبي الضيً   ها٫ْ  ألاي
ً
ٔ  مً ؤؾحرا  .(2)ألاؾحر ليكغب مىّ قغب الظر ال٣ضح الهليبيحن ؤؾغ

م ٔ  بَٗام ؤن مً ْبالٚغ  حٗالى ٣ٞا٫ اإلاغء ٖليّ ياظغ ٖباصة ظٗلّ ؤلاؾالم ؤن بال بوؿاوي ؤمغ الخغب ؤؾغ

  خبه غلى الُػام ًُػمىن "
ً
  مؿىُىا

ً
دُما   ٍو

ً
 .ْاليديم اإلاؿ٨حن م٘ ألاؾحر ٢غن  ٣ٞض (3)"وأؾيرا

 ْلم ؤلاؾالم اٖخىا١ ٖلى بظباٍع ػيجٓ ال صيىّ ٧ان مِما ؤؾٍغ مضة زال٫ الضيييت قٗاثٍغ مماعؾت في ألاؾحر خ٤ -5
  ؤظبر ؤن ْؾلم ٖليّ هللا نلى الىبي ؤن يٗٝغ

ً
ٔ  مً ؤخضا ٔ  بٌٗ ؤن بل ؤلاؾالم اٖخىا١ ٖلى ألاؾغ ْا إلاا ألاؾغ  عؤ

ٓا لِم ؤلاؾالم مٗاملت  .ؾغاخِم بَال١ بٗض ؤلاؾالم في صزل

ٓجها ٞضيت م٣ابل بَال٢ِم ؤر الٟضاء -6 ٓن  ٢ْض للمؿلمحن ي٣ضم   ج٩
ً
ٓع  َبمظ َْٓ ماال  الكاٞٗيت مً ال٣ِٟاء ظمِ

ٓا ْاإلاال٨يت ْالخىابلت ٫ٓ  بٟضاء طل٪ ٖلى ْاؾخضل ٔ  ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ ٓا باإلاا٫ بضع ألؾغ  ؾبٗحن ٧ْاه

 
ً
 .ؤؾحرا

ٓن  ٢ْض ٔ  ؾغاح بَال١ الٟضيت ج٩ ٔ  جباص٫ ؤر الٗضْ ٖىض اإلاؿلمحن ؤؾغ  ٖليّ هللا نلى الىبي ؤن زبذ ٢ْض ألاؾغ

ٔ  بٌٗ ٞاصٔ ْؾلم  .(4)ال٨خابت اإلاؿلمحن مً ظماٖت حٗليم ٖلى بضع ؤؾغ

" والضواةُت الؿظاةُت" وخماًتهم اللاهىهُت ألاؾغي  خلىق : الثاوي اإلاُلب                                                 

ْليت الاجٟا٢ياث  جمىذ الث الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت ْزانت الض ٧ٓ ٔ  بها اإلالخ٣ت ْالبرْج ٖٓت ألاؾغ  ْما لخ١ٓ٣ ا مً مجم
ٓاء الخ١ٓ٣  جل٪ ْهدىا٫ْ   ْالٛظاثيت، الصخيت الخ١ٓ٣  ٖلى الًٓء حؿليِ َىا حهمىا م ؾ ٔ  اٖخبَر  جىُب٤ ْبالخالي خغب ؤؾغ
م لم ؤْ الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلحهم ب٣ذ ٦ظل٪ حٗخبَر  ألاشخام بدمايت ْالخانت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلحهم َْ

: ٧الخالي ْهي  الخغب ٢ْذ في اإلاضهيحن

  للؾغي  والصحُت الؿظاةُت الحلىق : اوال
ً
 الثالثت حىُف الجفاكُت وفلا

ْلت جخ٨ٟل : -1 ٔ  جدخجؼ التي الض ايت ْبخ٣ضيم م٣ابل صْن  بةٖاقتهم خغب ؤؾغ  الصخيت خالتهم جخُلبها التي الُبيت الٖغ
 
ً
. (5)مجاها

ٓن  : -2 ٓميت ألاؾاؾيت الُٗام ظغاياث ج٩ ٖٓيتها ٦ميتها خيض مً ٧اٞيت الي ِٖٓا ْه  صخت ٖلي اإلاداٞٓت ج٨ٟل٫ ْجى
 ٔ ٓػن لى٣و حٗغيِم ال ظيضة خالت في الخغب ؤؾغ ٓػ  ايُغاباث ؤْ ال  الٛظاجي الىٓام ٦ظل٪ ْيغاعي. الٛظاجي الٗ
ٔ  ٖليّ اٖخاص الظر  .ألاؾغ

ْلت ْٖلي ص ؤن الخاظؼة الض ٔ  جْؼ  الظر بالٗمل لل٣يام الالػمت ؤلاياٞيت بالجغاياث ؤٖماال ياصْن  الظيً الخغب ؤؾغ

ْهّ ص ٦ما .ياص ٔ  ْيْؼ  .الخبٜ باؾخٗما٫ لِم ْيؿمذ. الكغب مياٍ مً ٧اٞيت ب٨مياث الخغب ؤؾغ

                                                           
. 84 /3تارٌخ الطبري : الطبري ( )
 .دار ابن كثٌر  دمشق  –ستو وآخرون  ٌحى الدٌن دٌب. تحقٌق د-،  0 /00 /7البداٌة والنهاٌة : ابن كثٌر ( )
. 6اإلنسان آٌة  (3)
. ، مرجع سابق3/397البداٌة والنهاٌة : ابن كثٌر (4)

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام5 المادة(5)
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ٔ  يكتر٥ ؤلام٩ان، ْب٣ضع  طلً، غلي وغالوة. اإلاُابش اؾخسضامِم يم٨ً الٛغى، ْلِظا ْظباتهم، بٖضاص في الخغب ؤؾغ

ٌ  مىاؾبت أماهً وحػض .بأهفؿهم خىػتهم في التي ؤلايافُت ألاؾظًت تهُئت مً جمىنهم التي بالىؾاةل ًؼوصون   .الُػام لخىاو

دظغ . ( )الؿظاء جمـ حماغُت جأصًبُت جضابير أي اجساط ٍو

ْلت جلتيم : -3 عيت الصخيت الخضابحر ٧اٞت باجساط الخاظؼة الض  للصخت ْمالءمتها اإلاٗؿ٨غاث هٓاٞت لخإمحن الًْغ
٢ٓايت ْبئت مً ْال ٓٞغ ؤن ْيجب .ألا ٔ  جخ ٍ ٞحها حؿخٓفي ةنخي مغا٤ٞ ْليال، جهاعا الخغب، ألؾغ  الصخيت الكْغ

ٓظض مٗؿ٨غاث ؤر في لليؿاء مىٟهلت مغا٤ٞ ْجسهو. الضاثمت الىٓاٞت ٞحها ْجغاعى  ْمً .خغب ؤؾحراث ٞحها ج

، هاخيت ص ؤن يجب التي (ألاصقاف) ْاإلاغقاث الخماماث ظاهب ْبلى ؤزٔغ ص اإلاٗؿ٨غاث، بها جْؼ ٔ  يْؼ  الخغب ؤؾغ
ٓن  اإلااء مً ٧اٞيت ب٨مياث ٓٞغ مالبؿِم، ْٚؿل ؤظؿامِم ٞتلىٓا ْالهاب  ججِحياث مً الٛغى لِظا يلؼم ما لِم ْي

 .(2)٢ْْذ ْحؿِيالث

ٓٞغ : -4 ٔ  ٞحها يدهل مىاؾبت ٖياصة مٗؿ٨غ ٧ل في ج ٓن  ٢ض ما ٖلى الخغب ؤؾغ ايت، مً بليّ يدخاظ  ٖلى ٦ْظل٪ ٖع

 .٣ٖليت ْؤ مٗضيت بإمغاى اإلاهابحن لٗؼ٫  ٖىابغ الا٢خًاء ٖىض ْجسهو اإلاىاؾب، الٛظاجي الىٓام

 ٔ ٓن  الخغب ؤؾغ ايت ؤْ ظغاخيت ٖمليت ؤْ زانا ٖالظا خالتهم ج٣خطخي الظيً ؤْ زُحرة بإمغاى اإلاهاب  باإلاؿدكٟى، ٖع

ٓن  ٢ٓ٘ مً ٧ان بطا ختى ٞحها، مٗالجتهم يم٨ً مضهيت ؤْ ٖؿ٨غيت َبيت ْخضة ؤيت بلى يى٣ل جهم بلى بٖاصتهم اإلاخ . ٢غيب ٢ْذ في َْ

ايت زانت حؿِيالث مىذ ْيجب ٓظّ ْالٗميان لعجؼة،ا لٖغ اصة زام، ب ً بلى بٖاصتهم لخحن جإَيلِم إْٖل  ؤن ْيًٟل .الَٓ
ٓم ٔ  بٗالط ي٣ ٓن  الخغب ؤؾغ ٟ ٓن  مْٓ ْلت مً َبي ، يدبِٗا التي الض ٓػ  ال .ظيؿيتهم هٟـ مً ؤم٨ً ْبطا ألاؾٔغ  مى٘ يج

 ٔ ٓلج ؤؾحر ألر الخاظؼة الؿلُاث ْحُٗى. لٟدهِم اإلاسخهت الُبيت الؿلُاث ٖلى ؤهٟؿِم ٖغى مً ألاؾغ  قِاصة ٖ

ّٖٓ الٗالط ْمضة ْبنابخّ، مغيّ َبيٗت جبحن َلبّ، ٖلي بىاء عؾميت، ٓعة ْجغؾل. ْه ٧ٓالت بلى الكِاصة َظٍ مً ن  اإلاغ٦ؼيت ال
 ٔ  .الخغب ألؾغ

ْلت جخدمل ٔ  ٖالط ج٩الي٠ الخاظؼة الض  خالت في صختهم ٖلى للمداٞٓت الػمت ؤظِؼة ؤر ج٩الي٠ طل٪ في بما الخغب، ؤؾغ

ٔ  الانُىاٖيت ْالتر٦يباث ألاؾىان ألازو ْٖلى ،ظيضة . (3)الُبيت ْالىٓاعاث ألازغ

5- :  ٔ ٔ  َبيت ٞدٓم ججغ  ٧ل ْػن ْحسجيل مغاظٗت الٟدو ْيكمل. قِغ ٧ل في ألا٢ل ٖلي ْاخضة مغة الخغب ألؾغ
ٔ  لصخت الٗامت الخالت مغا٢بت ألازو ٖلى َٓ الٟدٓم َظٍ مً ْالٛغى ؤؾحر،  ْهٓاٞتهم، ْحٛظيتهم ألاؾغ

 ؤ٦ثر الٛغى لِظا ْحؿخسضم. الخىاؾليت ْألامغاى (البرصاء) ْاإلاالعيا الخضعن  الؾيما اإلاٗضيت، ألامغاى ٦ْك٠
ٓيغ ْمجها ٞٗاليت، اإلاخاخت الُغاث٤ ٓعي الخه ْعر ؤلجم  في الخضعن  ٦ك٠ ؤظل مً مهٛغة ؤٞالم ٖلى باألقٗت الض

 .(4)بضايخّ

                                                           

.   949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام 6 المادة ( )

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام 9 المادة ( )

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام 30المادة  (3)

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام  3المادة (4)
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ٓػ  : -6 ْلت يج ٔ  ج٩ل٠ ؤن الخاظؼة للض  اإلامغياث ؤْ ْاإلامغيحن ألاؾىان، ْؤَباء ْالجغاخحن، َباء،ألا مً الخغب ؤؾغ
ٔ  إلاهلخت الُبيت مِامِم بمباقغة ْلت، لىٟـ الخابٗحن الخغب ؤؾغ ٓا لم بطا ختى الض ٓه  بالخضماث ملخ٣حن ي٩

ٓاتهم في الُبيت م يؿخمغ الخالت َظٍ ْفي. اإلاؿلخت ٢ ٔ  اٖخباَع ٓن  ْل٨جهم خغب ؤؾغ  الخضماث ؤٞغاص مٗاملت يٗامل
ْلت حؿدب٣ِم الظيً اإلاىاْغيً بيتالِ ٓن  الخاظؼة، الض  .(1)49 اإلااصة في ٖىّ ٧اإلاىهٓم آزغ ٖمل ؤر ؤصاء مً ْيٟٗ

  للمػخللين  والصحُت الؿظاةُت الحلىق : زاهُا
ً
 الغابػت حىُف الجفاكُت وفلا

ٓاظباث الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت خضصث يت ال ْلت ٖلى اإلاْٟغ  ْالصخت الٛظاء في ْزانت اإلاٗخ٣لحن ججاٍ الخاظؼة الض

: ٧الخالي ْهي

ٓن  : -1 ٓميت الٛظاثيت الجغايت ج٩ ٖٓيتها ٦ميتها خيض مً ٧اٞيت للمٗخ٣لحن الي ِٖٓا ْه ٓاػن  ج٨ٟل بديض ْجى  الهخي الخ

 للمٗخ٣لحن ْحُٗى .للمٗخ٣لحن اإلاٗخاص الٛظاجي الىٓام ٦ظل٪ ْيغاعى الٛظاجي، الى٣و ايُغاباث ْجمى٘ الُبيعي
ْا ؤن مً جم٨جهم التي الٓؾاثل ٓن  بياٞيت ؤَٗمت ؤر ألهٟؿِم يٗض ٓػتهم في ج٩ صْن  .خ  ماء مً ٧اٞيت ب٨مياث ْيْؼ

 . الٗمل َبيٗت م٘ جدىاؾب بياٞيت ؤٚظيت اإلاٗخ٣لحن مً للٗما٫ ْجهٝغ .الخبٜ باؾخٗما٫ لِم ْيغزو. الكغب

ٓامل ْجهٝغ . (2)امِمؤظـ اخخياظاث م٘ جدىاؾب بياٞيت ؤٚظيت ٖكغة الخامؿت صْن  ْلؤلَٟا٫ ْاإلاغيٗاث للخ

ٓٞغ : -2 ل َبيب ٖلحها يكٝغ مىاؾبت، ٖياصة مٗخ٣ل ٧ل في ج ٓن  ٞحها ْيدهل مَا ٓهّ ما ٖلى اإلاٗخ٣ل ايت مً يدخاظ  ٖع
 بداالث ْيِٗض .٣ٖليت ؤْ مٗضيت بإمغاى اإلاهابحن لٗؼ٫  ٖىابغ ْجسهو. مىاؾب ٚظاجي هٓام ٖلى ٦ْظل٪ َبيت

الصة   خالتهم جضعيحـ الظيً ؤْ زُحرة بإمغاى اإلاهابحن ْاإلاٗخ٣لحن ال
ً
، ٖالظا

ً
  ؤْ ظغاخيت ٖمليت ؤْ زانا

ً
 ٖالظا

ٓٞغ ميكإة ؤر بلى باإلاؿدكٟى، ايت ٞحها لِم ْج٣ضم اإلاىاؾب الٗالط ٞحها يخ ايت ًٖ ج٣ل ال ٖع  لٗامت ج٣ضم التي الٖغ

ٓم ؤن ْيًٟل .الؿ٩ان ٓن  اإلاٗخ٣لحن ٖالط ٖلى ي٣ ٟ ٓن  مْٓ  .ظيؿيتهم مً َبي

ٓػ  ال ْلت الُبيت الؿلُاث ْجهٝغ. للٟدو الُبيت الؿلُاث ٖلى َمؤهٟـ ٖغى مً اإلاٗخ٣لحن مى٘ يج  الخاظؼة بالض

ايت الٗالط ْمضة بنابخّ، ؤْ مغيّ َبيٗت ٞحها جبحن عؾميت قِاصة َلبّ، ٖلى بىاءً  مٗخ٣ل، شخو ل٩ل . لّ ٢ضمذ التي ْالٖغ

ٓعة ْجغؾل ٧ٓالت بلى الكِاصة َظٍ مً ن ٓن .140 اإلااصة في ٖجها اإلاىهٓم اإلاغ٦ؼيت ال  ؤر جغ٦يب ٦ْظل٪ اإلاٗخ٣لحن، مٗالجت ْج٩
عيت ؤظِؼة ا ألاؾىان جغ٦يباث ْبسانت ظيضة، خالت في صختهم ٖلى للمداٞٓت يْغ  الُبيت، ْالىٓاعاث التر٦يباث، مً ْٚحَر

. (3)مجاهيت

ٓعث ل٣ض - ٝ جضَ ٔ  الصخيت الْٓغ ٓن  في الٟلؿُيييحن لؤلؾغ ، بك٩ل ؤلاؾغاثيليت السج   ملخّٓ
ً
 زال٫ زهٓنا

ٓن  جٟخ٣غ خيض عةألادي الٟترة  ٚياب ؤن ٦ما اإلاٗخ٣لحن، جهيب التي ألامغاى لٗالط ال٩افي الُبي للُا٢م ؤلاؾغاثيليت السج
ٓاػم ٓن  صازل الُبيت الل ٓع  خضة مً يؼيض ؤلاؾغاثيليت السج ، الصخيت ألاْيإ جضَ ٔ  خالت ْجؼيض لؤلؾٔغ   ؾٓءً  ألاؾغ

ً
ٓما  ي

ٓم بٗض . ي

                                                           

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام  3المادة ( )

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 89المادة ( )

. 949 من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 9المادة(3)
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ٔ  مً ال٨شحر ؤن ٦ما ان مشل ؤمغاى في جخمشل زُحرة صخيت مكا٧ل مً يٗاوي ألاؾغ  مً ْٚحٍر ال٩لٓر  ْالٟكل الؿَغ
 زانت ظىي٠ اجٟا٢ياث لخٓت ٧ل في جىته٪ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُاث ؤن بيض ٞاث٣ت، صخيت ٖىايت بلى جدخاط التي ألامغاى

ٓٞحر ٖضم في ْالغابٗت الشالشت ايت ج ٓاؾل ألؾغاها الصخيت الٖغ ْيت ألامٗاء" مٗغ٦ت ٔألاؾغ زٓم بلى ياصر َْظا. الب  ؤر ،"الخا

ٓيلت إلاضص الُٗام ًٖ ؤلايغاب ٢ِٓم بإبؿِ اإلاُالبت ؤظل مً ؤقِغ ٖضة بلى ْنلذ ٢ض َ . الخياة في الخ٤ في آلاصميت خ٣

 ٖلى بإهّ يىو ْالظر 3 ع٢م ال٣غاع ؤنضعث 7/6/1967 بخاعيش ؤلاؾغاثيليت الٗؿ٨غيت اإلادا٦م ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع

 يخٗل٤ بما الخغب ؤزىاء اإلاضهيحن لخمايت 12/8/1949 بخاعيش اإلااعزت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ههٓم جُبي٤ الٗؿ٨غيت اإلاد٨مت
 الغابٗت ظىي٠ خمايت هٕؼ جم ْبالخالي 1967/ 10/ 22 في الهاصع 144 ع٢م ب٣غاع بلٛاٍئ جم ال٣غاع َظا ْل٨ً ال٣ًاثيت، باإلاغاٞٗاث

. الٟلؿُيييحن اإلاضهيحن ًٖ

ٓا٢٘ ْفي ٌ ال ٓهيا الَار اجٟا٢ياث بؾغاثيل جٞغ ٌ ٦ْظل٪ ٢اه  اجٟا٢ياث جُبي٤ ؤلاؾغاثيليت الٗليا الٗض٫ مد٨مت جٞغ

ٓلحن 1949 لؿىت ألاعب٘ ظىي٠ ٧ٓ ٓهيا 1977 لؿىت ْالبرْج م ٖلى الٟلؿُيييت ألاعاضخي ٖلى ٢اه  الٗامت الجمٗيت مُالبت مً الٚغ
ٓهيت بؾغاثيل حٗتٝر بان مغة مً ؤ٦ثر  جدخلِا التي ألاعاضخي ْفي ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت الٟلؿُيييت اضخيألاع في الاجٟا٢يت ب٣اه

. (1)بإخ٩امِا جخ٣يض ْان 1967 ٖام مىظ بؾغاثيل

 الفلؿُُىين ألاؾغي  ئيغاب في الكغعي الغأي: الثالث اإلاُلب                                               

" والضواء الؿظاء" غً

: ملضمت

٫ٓ  مً ٓاٖض مً لِا ْيً٘ ؤلاؾالم يخبىاَا حيا٫ ألاؾاؾيت ألان ِا ْالدكغيٗاث ال٣ ايت بالٗىايت ْيدَٓ  هى ْالٖغ
ٓجها ليدِٟٓا لئلوؿان ؤُٖيذ عباهيت مىدت ٞهي الخياة ْخ٤ البكغيت الىٟـ ٓم ألاظل يإحي ؤن بلى ْيه  يٗلمّ ال الظٔ اإلادخ

. (2)ْالخياة اإلآث زل٤ مً بال

ٓص ؤن ٦ما  ما ٩ٞل ْمالِم ْوؿلِم ٣ْٖلِم ْهٟؿِم صيجهم ٖلحهم يدٟٔ ؤن ْهى زمؿت الخل٤ مً الكإع م٣ه

٫ٓ  َظٍ خٟٔ يخًمً ٫ٓ  َظٍ يٟٓث ما ٧ْل مهلخت ِٞٓ الخمؿت ألان . (3)مهلخت ْصِٞٗا مٟؿضة ِٞٓ ألان

ٓعصَا ؤْ هٟؿّ ْي٣خل ييخدغ ؤن لئلوؿان ليـ طل٪ ألظل ٓاعص ي  ْٖليّ ْالكغاب الُٗام ٖجها يمى٘ ؤْ اإلاِل٨ت م
  ؤلاوؿان خياة ٞليؿذ حٗالى هللا مً ْالًٛب اللٗىت اؾخد٤ ْبال مغيذ بن الٗالط في الاظتهاص

ً
 ٦ي٠ ٞحها يخهٝغ لّ مل٩ا

٫ٓ  يكاء،   غضواها طلً ًفػل ومً عخُما، بىم وان هللا أن أهفؿىم جلخلىا وال: "ْحٗالى جباع٥ هللا ي٣
ً
 ههلُه فؿىف وظلما

. (4)"ٌؿيرا هللا غلى طلً ووان هاعا

 ٫ٓ ٫ٓ  ْي٣  حهىم هاع في ًخدؿان حهىم هاع في فهى هفؿه فلخل حبل مً جغصي مً" ْؾلم ٖليّ هللأ نل الغؾ

                                                           

. http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=38618: انظر موقع ( )

 ..ـ2009، دار الفنار، 15حقكؽ اإلنساف في شريعة اإلسالـ، ص: د محمد المختار الميدي ( 2)
(3 )

, 22اثطخ اٌغبِؼبد اإلٍال١ِخ, ػلك , ٍٍٍَخ فىو اٌّٛاعٙخ رٖله ػٓ ه95اٌزغل٠ل فٟ اٌفىو اإلٍالِٟ, ٓ: عؼفو ػجل اٌَالَ.ك 

2008َ. 
(4 )

 .30, 29ٍٛهح إٌَبء آ٠خ  

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=38618


  2016ديسمبر   2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : الثالث عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

169 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 
ً
  زالضا

ً
  فيها مسلضا

ً
  حهىم هاع في بُىه في بها ًجأ ًضه في فدضًضجه بدضًضة هفؿه كخل ومً أبضا

ً
 .(1)"أبضا فيها مسلضا

ٕٓ ؤلاوؿان ٧ان ْبطا   ممى
ً
ا ْلى باب ٞمً هٟؿّ بَال٥ مً قٖغ   ؤ

ً
ٓلّ في ظاء ٦ما ٢لخّ ؤْ طاثّبر مى٘ ؤيًا : حٗالى ٢

 ومً حمُػا الىاؽ كخل فياهما ألاعى في فؿاص أو هفـ بؿير هفؿا كخل مً أهه ئؾغاةُل بنى غلى هخبىا طلً أحل ومً"

. (2)"حمُػا الىاؽ أخُا فىأهما أخُاها

٫ٓ  ْفي ٫ٓ  ٢  في هظا ًىمىم هغخمت غلُىم خغام وأغغايىم وأمىالىم صماءهم فان" ْؾلم ٖليّ هللا نلى الغؾ

. (3)...."هظا بلضهم في هظا قهغهم

ٖت الخغب ؤما ً ْالخغيت ال٣ٗيضة، ًْٖ الىٟـ ًٖ بالضٞإ مسخهت ٞهي ؤلاؾالم في اإلاكْغ  الٟخىت ْاؾدبٗاص ْالَٓ
ط ٖلى ْب٦غاَم اإلاامىحن ْايُِاص  ي٣خلِم ؤْ يجغخِم ْؤن الٗضْ م٣اجلي اإلاداعب حهاظم ٢ض طل٪ ؾبيل ْفي صيجهم، مً الخْغ

ٓا بطا ْل٨ً ا الؿالح ال٣ ٔ  ناْع   ٞيهبذ الٗضْ لضٔ هٟؿّ اإلاداعب ياؾغ ٢ض ؤْ خغب، ؤؾغ
ً
ٓا٫ ٧ل ْفي خغب ؤؾحر ؤيًا  ألاخ

  ألاؾحر يٗامل ؤن يجب
ً
ٓػ  ال ؤلاوؿاهيت للمباصت ٣ْٞا  الخهٓم ٖلى ْيجب ْآصميخّ ٦ياهّ مً جىا٫ بظغاءاث ؤيت اجساط يج

ِم خياتهم اخترام م مماعؾتهم ٦ْٟالت ْمٗخ٣ضاتهم ْقٞغ . (4)لِم اإلاىاؾب ْالٗالط ْالكغاب الُٗام ْج٣ضيم الضيييت لكٗاثَغ

ٓا٫ ٧ل ْفي ٓابِ َىا٥ ٞةن ألاخ يخّ ْؤخ٩ام صيييت ْمٗايحر ي ٓهيت ْههٓم قٖغ ْليت ٢اه  السجحن ٖال٢ت هٓمذ ْص
ٓٞحر السجان ٖلى ْٞغيذ بالسجان ْاء ْالٛظاء الهخي اإلا٩ان ج  ْاإلاغضخى بالجغحى يتْالٗىا ٦ْؿاء ْمكغب مإ٧ل مً ْالض

ٓن  ْبال غاٝ ٧ل الخاثِ بٗغى يغب ي٩ ٓاهحن ألٖا يت ْال٣ ْليت الكٖغ . الض

ٔ  بيغاب ٧ان ْما ٓن  في الٟلؿُيييحن ألاؾغ ْاء الٛظاء" جىا٫ْ  ًٖ الاخخال٫ سج  الخٗبحر ْؾاثل مً ْؾيلت بال" ْالض
ٓاهحن مسالٟخّ في السجان ْلم ًٖ الاخخجاط مٓاَغ مً ْمِٓغ ْليت لل٣  ٖلى ْبظباٍع ٖليّ ْللخإزحر جُبي٣ِا ْٖضم الض
ٔ  مٗاإلات جدؿحن ْاء الٛظاء" ْج٣ضيم ألاؾغ ٓٞحر بل لّ اإلاىاؾب" ْالض  ؤْ الاهٟغاصر السجً بلى اللجٓء ْٖضم اإلاىاؾب اإلا٩ان ْج

. ؤلاصاعر 

ْاء الٛظاء" جىا٫ْ  ًٖ السجحن بيغاب في َل ْل٨ً  يٗض السجان ْلم ًٖ للخٗبحر ْؾيلت الُٗام ْاجساط" ْالض
يت للم٣انض زالٟتم ٓاٖض الكٖغ يت ْألاخ٩ام ال٩ليت ْال٣ . الىٟـ خٟٔ بلى جضٖٓ التي الكٖغ

  السجحن يٗخبر َْل
ً
ْاء الٛظاء جىا٫ْ  ًٖ امخى٘ َٓ بن هٟؿّ خ٤ في مجغما ٝ جدؿحن ألَضاٝ ْالض  ؟ اٖخ٣الّ ْْغ

ٓبت جدذ طل٪ يىضعط َْل ٓاهحن جُبي٤ ٖضم في َْل الىٟـ؟ ٢خل ٣ٖ ٔ  بدمايت الخانت ْليتالض ْالاجٟا٢ياث ال٣  مً ألاؾغ
ٓبت مً لؤلؾحر ْيمان طعيٗت حٗض الاخخال٫ ٢بل ٓهيت؟ الضيييت ال٣ٗ  ْال٣اه

ْاثل ألاثمت ٣ِٞاثىا ٖهغ في جبرػ لم اإلاؿإلت َظٍ ؤن ْالخ٤  ًٖ اإلاخ٨غع  ْال٨الم الخضيض ٖهغها في بغػث ٦ما ألا
 زانت الخضيض ٖهغها في ٦ما ٖهغ مجها يك٩ٓ لم لتيا السجىاء مٗاملت في ْالخٗؿ٠ الايُِاص ٦ثرة ًٖ هاجج طل٪ خ٨م

ٓص ٖىض الٟلؿُيييحن السجىاء ٓا الظيً ال٣ِٟاء ٞةن طل٪ ألظل الحه ا ي٩اص اإلاؿإلت َظٍ ًٖ جدضز  ٖلماثىا في يىدهْغ

                                                           
(1 )

٘ـ, وزبة اٌطت, ثبة ّوة اٌَُ ٚاٌلٚاء ثٗ ٚثّب 852فزؼ اٌجبهٞ ّوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ, أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ : اٌجقبهٞ 

 .1986َ٘ـ, 1407, ٛجغ كاه اٌو٠بْ ٌٍزواس, ِٖو, "5778"٠قبف ِٕٗ ٚاٌقج١ش هلُ 
(2 )

 .32ٍٛهح اٌّبئلح ا٠٢خ  
(3 )

 ., ِوعغ ٍبثك3/453ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ثْوػ فزؼ اٌجبهٞ : اٌجقبهٞ 
(4 )

 .17ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ ّو٠ؼخ اإلٍال, ٓ: ِؾّل اٌّقزبه اٌّٙلٞ.ك 
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ٓا الظيً اإلاٗانغيً ٓا ٞغي٣حن بلى اه٣ؿم : (1)عؤيحن بلى ٞحها ْطَب

ٌ  الغأي : ألاو

، مدغم الُٗام ًٖ عابؤلاى ؤن بلى الغؤر َظا ؤصخاب طَب
ً
ا  ًٖ ؤلايغاب اؾمّ شخئ الضيً في ليـ ْؤهّ قٖغ

غاى، مً ٚغى لخد٣ي٤ الكغاب ؤْ الُٗام ٖت ْالٓؾاثل ؤخض، بها يإزظ ال ؾلبيت ْؾيلت ِٞٓ ألٚا  ؾل٪ ْمً ٦شحرة، اإلاكْغ
ٕٓ هٟؿّ ؤيّغ  ٣ٞض اإلاؿل٪ َظا ٓن  ؤلايغاب بهظا ماث ْمً َاٖت، ٚحر في ْالُٗل بالج ، ي٩

ً
 ٦باثغ مً ْالاهخداع مىخدغا

، ٧ان اؾخدلّ ٞةن الظهٓب،
ً
 ًٞيلت الٟغي٤ َظا عؤؽ ٖلى ْيإحي اإلاؿلمحن، م٣ابغ في يضًٞ ال ٖليّ يهلي ال يٛؿل ال ٧اٞغا

غ مً ن٣غ ُٖيت الكيش ٓع  ْألاؾخاط الكغي٠، الاَػ ٓصٍ اإلال٪ بجامٗت ألاؾخاط ٚضة ؤبٓ الٛجي ٖبض خؿً الض٦خ . (2)ؾٗ
: آلاجيت باألصلت الغؤر َظا ؤصخاب ْاؾخض٫

ٓلّ -1 . (3)"عخُما بىم وان هللا أن أهفؿىم جلخلىا وال: "حٗالى ٢

ٓي٘ ْؤن الىٟـ ٢خل ًٖ الىهي: الضاللت ْظّ . خ٤ بٛحر ٢خلِا بلى يٟطخى الُٗام ًٖ باإليغاب الىٟـ جج

ٓلّ -2 . (4)"التهلىت ئلى بأًضًىم جللىا وال: "حٗالى ٢

. خحن بٗض ْلٓ التهل٨ت بلى الىٟـ حٗغيٌ ٞيّ الُٗام ًٖ ْؤلايغاب ل٨تالخّ بلى الىٟـ بل٣اء ًٖ الىهي: الضاللت ْظّ
ٓلّ -3 غ ولحم والضم اإلاُخت غلُىم خغم ئهما: "حٗالى ٢  فال غاص وال باؽ ؾير ايُغ فمً هللا لؿير به أهل وما الخنًز

 .(5)"عخُم ؾفىع  هللا ئن غلُه أزم

  لىٟؿّ ْاؾدب٣اء الايُغاع خالت في الخجييغ ْلخم اإلايخت يإ٧ل ؤن ؤلاوؿان ٖلى ؤن: الضاللت ْظّ
ً
 ٖجها للِال٥ ْصٞٗا

 .آلايت َظٍ حُٗيّ ما م٘ يدىافى ْؤلايغاب

اٍ ما -4 ٫ٓ  ٢ا٫: ٢ا٫ ٖىّ هللا عضخى َغيغة ؤبي ًٖ بؿىضٍ مؿلم ْع  والىناٌ أًاهم" ْؾلم ٖليّ هللا نلى هللا عؾ

ٌ  ًا جىانل فأهً: كالىا ؿلُني عبي ًُػمني أبِذ أوي مثلي، طلً في لؿخم أهىم: كاٌ هللا، عؾى  مً فأولفىا َو

 .(6)"جُُلىن  ما ألاغماٌ
  الهيام مخابٗت مٗىاٍ ْالٓنا٫

ً
  ليال

ً
  –هللا بلى بها ٖباصة ؤهّ م٘  –ٖىّ الىهي ظاء ْبهما قغاب، ؤْ َٗام صْن  ْجهاعا

 .راإلاٗان َظٍ ٧ل ؤلايغاب ْفي ْياطحها، هٟؿّ ْيٗظب بضهّ ي٠ًٗ ال اإلاك٣ت، هٟؿّ ًٖ ؤلاوؿان يضٞ٘ ل٩ي
عياث مً هى التي ؤلاؾالميت الكغيٗت م٣انض ٧لياث مً اإلاٗاوي خٟٔ ؤن -5  لئلجالٝ الىٟـ وٗغى ؤن ييبػي ال الًْغ

٢ٓ٘ ما ؤْ  .الًغع  بها ي

ٓػ  ال ٞةهّ الٟغي٤ َظا عؤر ٖلى ْبىاء ْبن التهل٨ت بلى بها ْبل٣اء للىٟـ حٗظيب ْاٖخبٍر ؤلايغاب يج  ًٖ اإلاًغب ماث ،
  ظِىم هاع ْظؼاءٍ لىٟؿّ، ٢اجل مىخدغ ِٞٓ الُٗام

ً
 .ٞحها زالضا

                                                           
(1 )

 .www.muslm.orgئٙواة األ١ٍو ػٓ اٌطؼبَ هؤ٠خ فم١ٙخ, ِٛلغ أٔب ٍَُِ : ٕٚفٟ ػبّٛه أثٛ ى٠ل: أظو 
(2 )

 .اٌّوعغ اٌَبثك 
(3 )

 .29ٍٛهح إٌَبء ا٠٢خ  
(4 )

 .195ٍٛهح اٌجموح ا٠٢خ  
(5 )

 .173ٍٛهح اٌجموح ا٠٢خ  
(6 )

 .(1847), ط775, 2ٓثبة إٌٟٙ ػٓ إٌٛبي فٟ ا١ٌٖبَ, ط –وزبة ا١ٌٖبَ  –ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ  
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: الثاوي الغأي

ٖيت الغؤر َظا ؤصخاب ٢ا٫ ، ؤيضر في ألازحر الؿالح َٓ ؤهّ َاإلاا الُٗام ًٖ ؤلايغاب بمكْغ ٓا ما ألاؾٔغ ن صام  يْغ
  ْألا٦ثر الٟٗالت الٓؾيلت ؤهّ

ً
ْح ِٞٓ اعال٠٨ يٛئ ما ٩ٞل ْؤَلّ، الاخخال٫ يٛئ الظٔ ألاؾلٓب ْؤهّ السجان لضٔ جإزحرا  ممض

،
ً
ا ٓن  ال: "اإلاجاَضيً قإن في ٢ْا٫ (1) "الىفاع بهم لُؿُظ الؼعاع ٌعلب: "الصخابت مضح في حٗالى ٢ا٫ ٦ما قٖغ   يُئ

ً
ئا  مَٓ

ٓن  ال ال٨ٟاع، يٛئ   ٖضْ مً يىال
ً
ٓن  عؤحهم، ًٖ ٞيّ يٗبرْن ِٞم. (2)" نالر ٖمل بّ لِم ٦خب بال هيال  اإلاجخم٘ ؤهٓاع ْيلٟخ

ْلي ٓاْب بلحهم، الض ٝ خ٤ ْؤلايغاب ٖاصلت، ٢ًيت ؤصخاب اإلاىايلحن َاالء ؤن يى   بّ مْٗغ
ً
 ٦ْك٠ الجغاثم لٟطر ٖاإلايا

ٓا ٦ما ٖلحهم، ي٣٘ الظٔ الٓلم ٓػ  بإهّ ؤٞخ ٓح ؤلايغاب ؤؾلٓب اؾخسضام ؤلاؾالميت، بالصها في ْلٓ للسجىاء يج  ًٖ اإلاٟخ
ٓا بطا الُٗام ٓن  ٧اه ٢ِٓم جُا٫ الهتها٧اث يخٗغي ٓخيض َٓ ألاؾلٓب َظا ؤن إلااَا ؤلاوؿاهيت خ٣  بلى ياصر ؤن يم٨ً الظٔ ال
ْلي اإلادلي الٗام الغؤر هٓغ يلٟذ ٞةهّ السجىاء، بد٤ بيجابيت هديجت بلى ياص لم بطا ْختى الٗهغ، َظا في هديجت  بلى ْالض

. السجىاء بد٤ ؤلاوؿاهيت ٚحر اإلاماعؾاث

 الكيش ْاإلاؿدكاع اإلاؿلمحن، لٗلماء الٗالمي صالاجدا عثيـ ال٣غياْر  يٓؾ٠ الكيش الغؤر َظا ؤصخاب عؤؽ ْٖلى
ٓلٓر  ٞيهل ْبي اإلاجلـ عثيـ هاثب م ْع ٓع  ْالبدٓر، لئلٞخاء ألا ؽ مدمض ْالض٦خ ٓمي اإلاضعسخي مدْغ  ؤلاٞخاء لجىت عثيـ ألٖا
ٓػان نالر ْالكيش الٗمغ، ؾليمان بً هانغ الضاٖيت ْالكيش الٗغا١، في اإلاؿلمحن ٖلماء بهيئت  ٖلماءا٫ ٦باع َيئت ًٖٓ الٟ

. (3)الٗغبيت باإلامل٨ت

ٖيت الغؤر َظا ؤصخاب ٢ْيض ٓاٍػ ؤلايغاب مكْغ ٖٓت ْظ ٓص، مً بمجم ٕٓ بلى ؤلايغاب ياصر ال ختى ال٣ي ٢ٓ  في ال

يت مسالٟاث : قٖغ

٫ٓ  ؤال -1 ٫ٓ  ؤن يدؿً ال ٖباصة ٞالهيام الكغعي، باإلاٗجى نيام بلى ؤلايغاب يخد  يض اخخجاط ْؾيلت بلى جخد
ٓػ  ال الهاثم ؤن ٦ما الؿلُاث، ٓم في الٓنا٫ لّ يج  ْاظب مً ٞةن ْلظل٪ اإلاٛغب، بٗض يإ٧ل ؤن البض بل اله

ٓا ؤن اإلاًغبحن ْل   ْلٓ يدىا
ً
ٓانلحن ناثمحن يٗخبرْا ال ختى آزغ قغاب ؤر ؤْ اإلااء مً ٢ضعا . للهيام ْم

 ْٖلى باثغ،ال٪ مً يٗخبر ْالظٔ ٖىّ اإلاىهي الاهخداع يكبّ طل٪ ٖىض ِٞٓ اإلآث، بلى ؤلايغاب َظا ياصر ال ؤن -2
ٓا ٧لما الهاثمحن ياء مً ٦بحرة صعظت بلى ْنل ٓا ؤن ألٖا ْل ٓا ال ختى الُٗام مً ْال٣ليل اإلااء مً ال٣ليل يدىا  يدؿبب

. باإلآث ألهٟؿِم

 .الٗاصة ١ٓٞ  الايُغاع خالت في بال  –٧اهذ مِما  –الخياة ٖلى اإلاداٞٓت مً البض -3
  الُٗام ًٖ ؤلايغاب -4

ً
ٓما   ظاثؼ ٚحر َْظا ٢خلِا ؤْ ؽبالى٠ ؤلايغاع بلى ياصر ٖم

ً
ا  ألاؾلٓب َظا ٞةن ْبالخالي قٖغ

ٓػ  عة يج ٔ  الٓؾاثل اؾدىٟاص بٗض للًْغ  .ألازغ

ٓابِ َظٍ مغاٖاة ْم٘ ٔ  نٓث ْيؿم٘ ال٨ٟاع يٛئ ألاؾلٓب َظا ٧ان ٞةطا لئليغاب، اإلاايضيً عؤر ٖىض الً  ألاؾغ

ٓمحن ٓمحن اإلآل ٢ِٓم هيل ٖلى َمْيؿاٖض ٢ًيتهم ْيخي الٗالم بلى ْاإلايؿيحن ْاإلاًِ ٕ ؤمغ ِٞٓ خ٣ ٓص بل مكْغ  .مدم

 

                                                           
(1 )

 .29ٍٛهح اٌفزؼ ا٠٢خ  
(2 )

 .120ٍٛهح اٌزٛثخ ا٠٢خ  
(3 )

 .www.qaradawi.netٚلغ ا١ٌْـ ٠ٍٛف اٌموٙبٚٞ هاثٜ أظو َ 
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: الغاجح الغأي

ٓة الشاوي الغؤر م٘ هدً ٓا٢٘ م٘ ْجُاب٣ّ الضليل ل٣  َبيٗت ِٞم ٖلى جىُب٤ ال ألا٫ْ  الغؤر ؤصلت ألن اإلاٗانغ ال

٢ٓٝٓ الاهخداع َبيٗت ِٞم ٦ْظل٪ ْعاثّ مً الِضٝ ْما بليّ ْالضاٞ٘ ؤلايغاب ٓمّ ٖلى ْال . مِٟ

٠٢ٓ ؤْ الغػ١ في يي٤ ؤْ مٗيكت ؾٓء بؿبب خياجّ مً ليخسلو ؤلاوؿان بلحها يلجإ يلتْؽ ٞاالهخداع  ٢ٓر  م

  مىّ يجض ٞال مكاٍٖغ نضم
ً
ٔ  مسلها ا١ ؾٓ خّ بَػ . ٚايت لٛحر الخياة مً َاعب ِٞٓ هٟؿّ، ٢ْخل ْع

ىّ، ًٖ مضاٞ٘ بىٟؿّ، مجاَض ٢ًيت، ٞهاخب اإلاًغب ؤما  ْصخغ الٗغى، ًٖ ْالضٞإ ألاعى، جدغيغ يبخػى َْ

. ْمىّٗ الٓلم ْعٞ٘ ْعصّٖ، الٗضْ

ٓمّ ٖلى بىاء  –ؤلايغاب ٞليـ اإلاٗغ٦ت في ْاإلا٣اجل هللا ؾبيل في اإلاجاَض ٖلى جإحي ألا٫ْ  الغؤر ؤصلت ْبن    –مِٟ
ً
 ٢خال

ٓم بٓنا٫ قبّ ؤلايغاب ْليـ الجىت بلى بها بل٣اء بل التهل٨ت بلى بها بل٣اء ْليـ بها ظِاص بل للىٟـ  هٓام نأل ٖىّ اإلاىهي اله
ٓم ؤلايغاب ط ماء قغب ٖلى ي٣  للضيً ٞضاء جظَب الىٟـ ألن الىٟـ، خٟٔ م٘ يدىافى ما ٞيّ ْليـ ألا٢ل، ٖلى بملر ممْؼ
ً عياث ٧لياث هٓام في الىٟـ عجبت ٢بل الضيً ْعجبت ْالَٓ ٓم مً التي الكغيٗت م٣انض في الًْغ  زاصم ٞحها الالخ٤ ؤن اإلاٗل
. للؿاب٤

ٕٓ َظا في إلاهلختا جغاعى ؤن ييبػي ؤهّ ٦ما ٔ  ْؾيلت هتر٥ ال ؤهىا بمٗجى الجِاص، مً الى ، ؤ٢ٓ
ً
 مً هديجت ْؤٖٓم ؤزغا

ٓن  ْؤن ْؾيلت، ؤلايغاب ْهخسظ هتر٦ِا زم ؤلايغاب ٓن  ألاؾلٓب َظا ؤن مً ي٣حن ٖلى ه٩ ٔ  جإزحر لّ ؾي٩  ْاهدكاع ٖالمي، ْصْ

٘ ؾٝٓ الٓؾيلت َظٍ ْؤن بها، ْحؿمي٘ لل٣ًيت ٓا٢٘ لمالٔ  –ق٪ ؤصوى بال  –جٞغ  ييبػي َظا ٧ل ألا٢ل، ٖلى بًّٗ ؤْ ٖلحهم ال
ْمت، الجِاص مٗجى ٞيّ يخد٤٣ ختى الٗمل َظا في البضء ٢بل هغاٖيّ ؤن  اإلاىهي الىٟـ ْحٗظيب الاهخداع مٗجى ٖىّ ْييخٟى ْاإلا٣ا

  ٖىّ
ً
ا ٔ  بيغاب في يخد٤٣ ما ؤًْ َْظا. قٖغ  بىديجت ؤحى ؤنْ ْؾب٤ الٗالم يؿم٘ ؤهّ خيض الُٗام ًٖ الٟلؿُيييحن ألاؾغ

ٔ  مُالب جد٣ي٤ ْجم بيجابيت  ٖىّ ؤلاٞغاط جم الظٔ الٗيؿاْر  ْؾامغ زًغ ٖضهان بيغاب اإلاشا٫ ؾبيل ْٖلى اإلاًغبحن ألاؾغ

ْاء الُٗام ًٖ ايغاب بٗض ال٩لماث َظٍ ٦خابت ؤزىاء مُالبّ ْجد٣ي٤ . اقِغ صام  ْالض

ْص   ؤيي٠ ؤن ْؤ
ً
ْاء الُٗام ًٖ عباإلاٌ ؤن َْٓ الشاوي الغؤر ؤصخاب بلى آزغ ؤمغا ٔ  مً ْالض  الٟلؿُيييحن ألاؾغ

ٓجّ ؤن ْجد٤٣ ٓن  م   –هللا قاء بن  –هللا ٖىض َٓ بل ٖليّ، ؤزم ٞال ؤظلِا مً ؤيغب التي الٗاصلت ٢ًيخّ في ما٦ض ؤزغ لّ ؾي٩

ىّ زم هللا ؾبيل في بىٟؿّ مجاَض ألهّ قِيض ؼ كىي  هللا ئن ًىهغه مً هللا ولُىهغن " َْ . (1)"غٍؼ

 : جىنُاثواٌ الىخاةج 

:  الىخـاةج:  أوال

ٔ  الاؾغاثيلي الاخخال٫ اهتها٧اث ان -1 ٓاهب ٖضة في جخمشل الٟلؿُيىحن لالؾغ  في ْمجها الاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في مجها ظ
ٓن  اهتها٥ ْلي ال٣اه ٔ  الاوؿاوي الض ٓاهحن اهتها٥ في ْازغ ْليت ْالاجٟا٢ياث ال٣  ؤبؿِ مً خغماجهم في ْألاَم  الض

٢ِٓم . ٦غيمت خياة في خ٣

                                                           
(1 )

 .40ٍٛهح اٌؾظ ا٠٢خ  
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٫ٓ  م1949 الشالشت ظىي٠ اجٟا٢ياث  جُبي٤ ييبػي -2 ٧ٓ ٔ  ٖلى لِا الخاي٘ ألا٫ْ  ؤلايافي ْالبرْج  الٟلؿُيييحن، الاؾغ

ْلت ٞلؿُحن بٖالن بٗض زانت  .اإلاخدضة ألامم في مغا٢ب ص

ٓاٖض ؤلاؾالم ْي٘ -3 ٢ٓا ٢ ٔ  ْخ٣ ٓٞغ ؤلاوؿاهيت ٦غامتهم خٟٔ يًمً لؤلؾغ ْاء الٛظاء لِم ْج  خياتهم لخدٟٔ ْالض

ٔ  الخانت ألاخ٩ام ْي٘ في ألاؾب٣يت لّ ٥ط٫ ْفي  . باألؾغ

يت ألاخ٩ام -4 ٔ  خ٤ في الكٖغ ٓن  زالٞا اإلاؿلمحن لجمي٘ ملؼمت ألاؾغ ْلي لل٣اه  . ؤلالؼام نٟت لّ ليـ الظر ؤلاوؿاوي الض

5-  ٫ٓ ٓاٖض لِا ْيً٘ ؤلاؾالم يخبىاَا التي ألاؾاؾيت ألان ِا ْالدكغيٗاث ال٣ ايت بالٗىايت ْيدَٓ  الىٟـ هي ْالٖغ

ٓػ  ال الخياة ْخ٤ عيتالبل ا ؤْ حٗظيبها ؤْ ٢خلِا يج  .ٖجها ْالكغاب الُٗام مى٘ ؤْ ؤؾَغ

ٖيت الغاجر الكغعي الغؤر -6 ْاء ْالكغاب الُٗام ًٖ ؤلايغاب بمكْغ  ْألاؾلٓب الٟٗالت الٓؾيلت ؤهّ َاإلاا ْالض
٘ السجان ٖلى جإزحرا ْألا٦ثر ال٨ٟاع يٛئ الظر ألامشل  بل بالىٟـ ٢خال ليـ طل٪ ْان اإلاُالب ْجد٣ي٤ الٓلم لٞغ

 .الجىت بلى بها بل٣اء بل التهل٨ت بلى بل٣اء ْليـ بها ظِاص

 : الخىنُاث

ٓازي٤ ههٓم جُبي٤ بخٟٗيل باإلاُالبت هٓصخي -1 ٓاهحن اإلا ْليت ْال٣ ٔ  بمٗاملت الخانت الض ٢ِٓم ْاخترام ألاؾغ  .خ٣

ٓاهحن لخُبي٤ ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  اإلاخدضة ألامم مىٓماث مُالبت -2 ْليت ال٣ ٔ  ١بذ الض  مُالبهم لخد٤٣ ْخمايتهم ألاؾغ

ٓٞحر مجها ْالتي ايت الٛظاء ج  .اإلاىاؾبت الصخيت ْالٖغ

ٔ  ًٖ الخهاع ٞ٪ بٗام ال٣اصم الٗام ْؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم يؿمى -3 ٘ ٖلى ٞيّ ْالٗمل ألاؾغ ٔ  ٞع  لضٔ الضٖاْ
ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ٔ  ةالخام الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت لخُبي٤ ألامميت ْاإلااؾؿاث الض  . باألؾغ

ٔ  خ١ٓ٣  اخترام ْظٓب -4 ايت ْالٛظاء الخٗليم في ألاؾغ ٓٞحر الصخيت ْالٖغ ْيت ْج  ْالؼياعة ال٩افي ْالٛظاء الالػمت ألاص
 . الخاعجي بالٗالم ْالاجها٫

ٔ  اٖخباع -5 ٔ  الٟلؿُيييحن ألاؾغ ْليت الاجٟا٢ياث ْجُبي٤ خغب ؤؾغ  .الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت زانت بد٣ِم الض

ٓوي لجىت حك٨يل -6 ٔ  بد١ٓ٣  للٗىايت صاثمت ة٢اه  ٖلى ْالٗمل بد٣ِم ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث ْٞطر الٟلؿُيييحن ألاؾغ
٢ٓيت اإلااؾؿاث خض ْليت الخ٣  .الٗاصلت ل٣ًاياَم الض

ْلي ماجمغ ٖمل -7 ٔ  للٗىايت ص  .الٗاصلت ٢ًاياَم جٟٗيل ٦ْيٟيت الٟلؿُيييحن باألؾغ

 : واإلاهاصع اإلاغاحؼ

 ال٨غيم ال٣غآن -

الياث اهيتالؿلِ ألاخ٩ام - ْعصر مدمض بً ٖلي الخؿً ألبي الضيييت ْال  م٨خبت: الىاقغ. البٛضاصر مباع٥ ؤخمض.ص جد٣ي٤ اإلاا

ٓيذ ٢خيبت ابً صاع . م1989 -1409 1ٍ بال٩

م 2012 5ٍ ال٨ٟغ صاع  –الؼخيلي َْبت. ص م٣اعهت صعاؾت ؤلاؾالمي ال٣ّٟ في الخغب آزاع -
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 1986 2ٍ الٗلميت ال٨خب صاع مُبٗت:الىاقغ ال٩اؾاوي ب٨غ ؤبي الضيً ٖالء لالمام الكغاج٘ جغجيب في الهىاج٘ بضاج٘ -

 1407 1ٍ بحرْث –الٗلميت ال٨خب صاع –الُبرر  جاعيش -

ْيل ًٖ البيان ظام٘  - ٓص ؤخمض ؤخاصيشّ ْزغط خ٣٣ّ الُبرر  ظغيغ بً مدمض ظٟٗغ البي ال٣غآن آر جإ : الىاقغ قا٦غ مدم

. م 2000-َـ1420 1ٍ الغؾالت م٨خبت

بي ب٨غ ؤبي بً ؤخمض بً مدمض  -ال٣غآن ألخ٩ام الجام٘ - . 1983 1ٍ الٗلميت ال٨خب صاع  –بحرْث  –ال٣َغ

. 2009 الٟىاع صاع  –اإلاِضر اإلاسخاع مدمض.ص ؤلاؾالم قغيٗت في الاوؿان خ١ٓ٣  -

. 1958 ال٣اَغة ظامٗت مُبٗت  –الؿغزسخي ؾِل ؤبي بً مدمض الامام بكغح الكيباوي الخؿً بً إلادمض  ال٨بحر الؿحر -

 1986 -1407 -مهغ –للترار الغيان صاع  –الٗؿ٣الوي حجغ بً ٖلي بً ؤخمض البساعر  صخيذ قغح الباعر  ٞخذ -

صمك٤   –٦شحر ابً صاع  –ؾاب٤ الؿيض.  الؿىت ٣ّٞ -

صمك٤   –ال٨ٟغ صاع  –الؼخيلي َْبت. ص ْؤصلخّ الاؾالمي ال٣ّٟ -

ٓن  - ْلي ال٣اه ٓن  الاؾالميت الكغيٗت يًب م٣اعهت صعاؾت الاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه  لليكغ ال٩لمت صاع  –الؿالم ٖبض ظٟٗغ. ص الض

ٓػي٘ َـ 1432 2ٍ ْالخ

ٓع  بً الضيً ظما٫ الًٟل ألبي الٗغب لؿان - . 2003 نامض صاع  –مىٓ

- ٕٓ ٔ  مجم  َضٝ اإلال٪ مجم٘: الىاقغ ٢اؾم مدمض ٖبضالغخيم جد٣ي٤ جيميت بً الٗباؽ ابٓ الضيً لخ٣ي جيميت ابً ٞخاْ

م 1995  -َـ1416اإلاضيىت  –الكغي٠ اإلاصخ٠ لُباٖت

ٓم - ٓن  في ألاؾغ مِٟ ٓص الؿالم ٖبض ال٣اه . 2013 الِىض -الاؾالميت ٖلي٨غة ظامٗت م٨خبت بدض ٚالب مدم

ٓن  في مدايغاث - ْلي ال٣اه  2001 ،1ٍ ال٣اَغة ، الٗغبي اإلاؿخ٣بل صاع ٖخلم، قغي٠ الاوؿاوي الض

  2009ٍ الباػ مهُٟى هؼاع م٨خبت: الىاقغ ْالبدٓر الضعاؾاث مغ٦ؼ جد٣ي٤  –ألانبهاوي عاٚبلل ال٣غآن ٚغيب في اإلاٟغصاث -
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 في الضولُت اإلاجمىغت علؼ بين الفلؿُُني الُفل خلىق  اهتهاواث أبػاص

طلً  في الخلهير و الحماًت
 وػو جيزي  حامػت -الؿُاؾُت الػلىم و الحلىق  ولُت هىاعة، خؿين. ص

  

 

 :ملضمت

ٓع ْث وكإ ٝ في الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ َ  ال٨يان مً لالٚخهاب زاللِا حٗغى ،(1)ْالاخخال٫ باالؾخٗماع جمّحيث اؾخصىاثيت ْْغ
ب ؤق٩ا٫ ب٩ل  ؤلاؾغاثيلي ْاهيت الخْغ خضاءاث ْالخٓؾٗيت الٗض   الٟلؿُيييت، ألاعاضخي ٖلى اإلاخ٨غعة ْالٖا

ً
 بؾغاثيل ألن ْهٓغا

ٔ  ْألاخياء اإلاىاػ٫  جضمحر ٖلى ْٖملذ اٖيتالجم ؤلاباصة ظغاثم جغج٨ب ْماػالذ  اعج٨بذ  الؼعاٖيت ْاإلايكأث ْاإلاضن ْال٣غ
ٔ  اإلاضن في باإلاضهيحن آلاَلت ْاإلاضاعؽ ْالهىاٖيت   ، اإلاسّيماث ْ ْال٣غ

ً
ْعَا اإلاخدضة ألامم ٢يام لٗضم ْهٓغا  الاخخال٫ بةجهاء بض

اب ٠٢ْْ ؤلاؾغاثيلي  ؤق٩ا٫ ل٩ل جخٗغى الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ ثٞئا ٧ل جب٣ى الٟلؿُيجي، الكٗب لّ يخٗغى الظر ؤلاَع

ٓازي٤ ؤن الٗلم م٘....الاوؿان لخ١ٓ٣  الاهتها٧اث ْليت اإلا  ػمً في ْ الؿلم ػمً في الاوؿان خ١ٓ٣  خمايت ٖلى ؤظمٗذ الض

 .اإلاخإػمت الٓيٗيت ًٖ الدؿائالث َغح مما الخغب،

ٓوي الٗضْ اؾتهضٝ ل٣ض خضاءاث ْ هتها٧اثالا ؤق٩ا٫ ٧ل ٖليّ ٞماعؽ  الٟلؿُيجي الجؿض  الهِي ٢ّٓ ٖلى الٖا   الؾيما خ٣

ٓي٘ لل٨غامت،  الاَاهت ال٣م٘، الٗؼ٫، الىٟي، السجً، الخٗظيب، ال٣خل، ٓاهيىّ اإلادخل إلعاصة الخُ  مّٗ ْاؾخسضمذ الخ،...ْل٣
ٓلٓظيا ؤؾاليب ظمي٘ ٓص عمؼ َٓ الٟلؿُيجي الجؿض ؤن باٖخباع الخٗظيب، ج٨ى ٓظ  ألاعى، َظٍ في الخ٤ ناخب ل

ٓعة الخمّغص خاالث م٘ يخالءم بما الخٗظيب ج٣ىياث ثْاؾخسضم ٓاء اإلاجخم٘ ٞئاث ٧ل اؾغاثيل اؾتهضٞذ ٢ض ْ. ْالش  ٧ان ؾ
ٓر امخضث مضهيا ؤْ للؿالح خامال ٟا٫ الًغع  لخلخ٤ اإلاضاعؽ بلى ختى ْ اإلاؿدكٟياث في اإلاغضخى ْ اليؿاء ْ للكي  بن ْ باأَل

ٓا ْليا اإلادميت الٟئاث مً ٧اه  ... اتهامسل٠ ْ الخغب مً ص

                                                           
، سكاء اتخذت شكؿ التنكر لمحقكؽ اك التيجير داخميا في حدكد فمسطيف بحدكدىا  1948اف النكبة مستمرة منذ عاـ   -1 كحتى اليـك

فاف عيا اك فرديا، كسكاء كاف التيجير مباشرا اك غير مباشر؛ االنتدابية، اك خارجيا الى دكؿ المجكء كالمنافي، كسكاء كاف التيجير جما
انتياؾ حقكؽ الفمسطينييف منذ التسبب فيو عمى يد الصييكنية المتحالفة مع االستعمار العالمي اكتسب صفة عالمية سكاء في نطاقو 

ئيف كالمّيجريف كاممة غير منقكصة بما في ذلؾ كالف االعتراؼ بحقكؽ الالجالجغرافي، اك في امتداده الزمني، اك في أثره كجرح إنساني، 
الحؽ في العكدة الى الديار االصمية التي ىجر منيا االجداد كاالباء، كفي استعادة الممتمكات، كفي التعكيض كاالنصاؼ ال يزاؿ يشكؿ 

االنساف الفمسطيني ك حقكؽ الطفؿ المدخؿ الكحيد كاألكحد لمحؿ العادؿ كالدائـ لمصراع، إف لـ يكف مبدئيا المطمب يتعمؽ بضماف حقكؽ 
 .الفمسطيني مف أىـ الممفات ك المطالب أماـ الجماعة الدكلية حاليا
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ّ اإلاا٦ض، مً ؤنبذ بط
ّ
ٓظض ؤه ْلي قبّ بظمإ ي ٓاجّ ْمماعؾاث لٟلؿُحن ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ بصاهت ٖلى ّص  يّض  ؤلاظغاميت ٢

ٓما اإلاضهيحن الؿ٩ان ٕٓ اإلاؿخمغ بؾغاثيل ْعٌٞ ، (1)زهٓنا الٟلؿُيجي الُٟل يض ْ ٖم ٓاٖض الخً يت ل٣ ٖغ
ّ

ْليت الك  الّض
ٖٓت يجٗل بك٩ل اإلاخدضة، ألامم َيئت ٢ْغاعاث ْليت اإلاجم  خمايت يمان ٖلى ظِت مً حعجؼ الُاغي ال٨يان َظا ؤمام الض
ٓص للك٪ مجا٫ يضٕ ال ْ ما٦ض شخيء ؤهّ ؤخض ًٖ يسٟى ؤن صْن  طل٪ ل٨ً ، ظِت مً الُٟل ٓظ ٖٓت مً ج٣هحر ب  اإلاجم
ْليت ٓص حجم مجا٫ في الض ْلت الجِ ٓما اؾغاثيل في إلاىته٨تا الاوؿان خ١ٓ٣  لخمايت اإلا٨غؾت الالياث َبيٗت ْ اإلابظ  ْ ٖم

. الخهٓم ْظّ ٖلى الاؾغاثيلي الُٟل خ١ٓ٣ 

ٓع٢ت َظٍ زال٫ مً  و الحماًت في الضولُت اإلاجمىغت علؼ بين الفلؿُُني الُفل خلىق  اهتهاواث أبػاص:  ًٖ ؾىدؿاء٫ ال

.  ؟طلً في الخلهير

ٌ  اإلاُلب : الضولي ناللاهى يىء غلى الفلؿُُني للُفل اإلاىغؾت الحماًت هُاق:   و

ٓن  ٦غؽ ْلي ال٣اه ٖٓت الاوؿاوي الض ٓاٖض ْ اإلاباصت مً مجم ٓهيت ال٣ ْػاث مً الٟلؿُيجي الُٟل لخمايت ال٣اه  التي الخجا
م اإلاٗاصر الُٝغ يماعؾِا ٓن  ال باٖخباَع ما٫ ؤْفي الخغب في يكاع٧  اإلاضهيحن مً يخجؼؤ ال ظؼء الُٟل ؤن بما ْ الٗؿ٨غيت، الٖا

ٓهيت لخمايتبا يدٓى يجٗلّ الظر الامغ ْلى ظِت مً  (2)للمضهيحن اإلا٨غؾت الٗامت ال٣اه ٓهيت بالخمايت يخمخ٘ ْ ، ؤ ْليت ال٣اه  الض
ٓن  ؤخ٩ام ج٨ٟلِا التي بالُٟل الخانت ْلي ال٣اه  ؤْ هٟؿِا خمايت ٖلى ٢اصعة ٚحر يٗيٟت ٞئت ؤجهم ؤؾاؽ ٖلى الاوؿاوي الض

.  بالؿً مغجبُت ال٠ًٗ خالت ٞحها نج٩ٓ ٦شحرة خاالث في الًغع  لضعء جهٝغ بإر ال٣يام ٖلى ختى

ٓهيت الخمايت بن ْظت ال٣اه ٓهت اإلاؼص ٓاٖض في الٟلؿُيجي للُٟل اإلاًم ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  بديض الخاالث ٧ل في م٨غؾت الاوؿاوي الض
ٓهّ بمبرع مضوي ٞغص بهٟخّ الٗامت الخمايت مً يٟٗى ؤن يم٨ً ال ٓظب زانت بهٟت مدمي ٧ ٓاهحن بم .  الُٟل جدمي التي ال٣

ْاظيت بن    ٓهيت الخمايت اػص ى اإلاؿلخت الجياٖاث ازغ الٟلؿُيجي للُٟل اإلا٨غؾت ال٣اه  الُٟل خ١ٓ٣  حٗؼػ  ؤجها اإلاْٟغ

ٓن  ٢ض  ؾّىّ ؤن ْ الؾيما خمايخّ الؼاميت جًمً ْ الٟلؿُيجي . يّٟٗ ْ عجٍؼ في ؾببا ي٩

 اإلا٨غؾت بالخمايت الخُٛيت يخُلب ويمض ٞغص ؤهّ ؤؾاؽ ٖلى الٟلؿُيجي للُٟل الٗامت الخمايت هدىا٫ْ  طل٪ في للخٟهيل

 . (الشاوي الٟٕغ) في الخانت الخمايت زم (الا٫ْ  الٟٕغ )في اإلاضهيحن للؿ٩ان

ٌ  الفغع :  مضوي فغص باغخباعه الفلؿُُني للُفل الػامت الحماًت:  و

ٓهيت بالخمايت (3)اإلاضهيحن ٧ل يخمخ٘ ٦إنل ٓن  يخًمجها التي ال٣اه ْلي ال٣اه  ًٖ ْجيخج ، اإلاؿلخت الجياٖاث ٞترة في الاوؿاوي الض
ٓاٖض ْ اإلاباصت بٖما٫ الخمايت َظٍ ٓن  ال ؤشخام ؤجهم ؤؾاؽ ٖلى الٗام، ْظِِا في الاوؿاهيت للمٗاملت الاؾاؾيت ال٣  يكاع٧

                                                           
، 1990كالتي دخمت حيز التنفيذ في سبتمبر 1989نكفمبر  20اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي أقّرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة  اعتبرت  -1

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبمغ سّن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق ": في المادة األكلى منيا الطفؿ كما يمي
 ."عميو

االشخاص ك السكاف المدنييف  ك اعتبرىـ كؿ فرد ال ينتمي ألفراد القكات المسمحة ك  1977عرؼ البركتكككؿ االضافي االكؿ لعاـ   -2
 .ت المتطكعة أك السكاف الحاممكف لمسالح الميميشيات ك أفراد الحركات المقاكمة ك الكحدا

المدنييف ىـ جميع االشخاص غير العسكرييف ك مف في حكميـ ك المقيميف في االراضي المحتمة ك الذيف تحمييـ في زمف السمـ "  -3
 ".االحتالؿ قكاعد االحتالؿ الحربي المتمثمة في لكائح الىاي ك اتفاقية جنيؼ الرابعة
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ما٫ في ما٫ بحن ْ بيجهم ٖال٢ت ؤر اوٗضام ْلؿبب بل الٗضاثيت الٖا ٓن  طل٪ ْم٘ ، الٗضاثيت الٖا ٓاظِ  ًٖ جىجم ؤزُاعا ي

 .(1)اإلاؿلر الجيإ ؤَغاٝ بحن الٗؿ٨غيت ياثالٗمل

ٟا٫ يك٩ل خيض ٓاٖض اٖما٫ الحهم يمخض لظل٪ ، اإلاضهيحن الؿ٩ان مً يخجؼؤ ال ظؼء  الَا ٓهيت ال٣  اإلاضهيحن ٖلى اإلاُب٣ت ال٣اه
ٓلت الخمايت لخٗؼيؼ ٓاهحن مً اإلا٨ٟ ٟا٫ بٟئت الخانت ال٣ ٟا٫ ٟٞئت بظل٪ ْ ، الَا ْليت ؾلختالم الجياٖاث ؤزىاء جىضعط الَا  الض
ٖٓت ُٚاء جدذ ٓظب اإلادميحن اإلاضهيحن الؿ٩ان مجم  الاؾاؾيت الًماهاث ٧ل مً ْيؿخٟيضْن  الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت بم

ٓخت ٓيت البضهيت ْالؿالمت الخياة في خ٣ِم الؾيما الٟئت، لِظٍ اإلامى  الا٦غاٍ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ألر حٗغيِم ْخٓغ ْاإلاٗى

ما٫ يؿمى ما اَاع في الجماٖيت باثلل٣ٗٓ بزًاِٖم ؤْ ْالخٗظيب ْالخٗىي٠    ( ). الاهخ٣اميت باأٖل

ٓػ  ؤهّ ٖلى الظ٦غ الؿاب٣ت الاجٟا٢يت جىو اإلاضهيحن ٞئت خمايت جٟٗيل ؤظل مً ْ   ازغاظِم ْ للمضهيحن آمىت مىا٤َ اوكاء يج
ٓن  الٗؿ٨غيت اإلاىا٤َ مً ْليت، اوؿاهيت مىٓماث اقغاٝ جدذ ج٩  للٗىايت ال٣خاليت اضخيالاع صازل مدايضة مىا٤َ اوكاء ؤْ ص

م الجغحى ْ باإلاغضخى  هٟؿِا بالخمايت الُٟل يدٓى الٟئاث َظٍ بحن ْمً. الخغب هُا١ ًٖ الخاعظحن اإلاضهيحن مً ْٚحَر
. هٟؿِا ْالخ١ٓ٣ 

ٓص للمؿدكٟياث زانت خمايت ٖلى الاجٟا٢يت هٟـ ههذ ٦ظل٪ ٓظ  خٓغ ْ مى٘  ٖلى ْههذ ، ٞحها اإلاهابحن الطخايا ل
ٓي٘ ٓاث الؼام بظل٪ ْ اإلاضهيحن جج ٓهيت اإلاٗاصيت اإلاؿلخت ال٣  ْ ؤلبؿت ْ ؤٚظيت مً الاوؿاهيت للمؿاٖضاث بالؿماح الهِي

ْيت ع ؤص  ( ).الخغب ْ الخهاع ْ ال٣ه٠ ٞترة زال٫ ْاإلادانغيً اإلاضهيحن الؿ٩ان لٟاثضة باإلاْغ

٫ٓ  هو الؿيا١ َظا ْفي   ٧ٓ  خيض ال٣خا٫، آزاع مً الٗامت لخمايت٫ ؤؾاؾيت ٦ًماهت حٗخبر ٢اٖضة ٖلى 1977 لٗام الا٫ْ  البرْج

 و اإلاضهُت  غُان وبين ، اإلالاجلين و اإلاضهُين الؿيان بين الخمُيز غلى النزاع أَغاف حػمل:"  ؤهّ ٖلى 48 اإلااصة جىو
ت  هضاف ت  هضاف يض غملُاتها جىحه زمت ومً ، الػؿىٍغ  و اخترام جأمين أحل مً طلً و ؾيرها، صون  الػؿىٍغ

 ( ) ".اإلاضهُت  غُان و اإلاضهُين انالؿً خماًت

ٓن  بن ْلي ال٣اه ٓما يؿخُي٘ ال التي الخ١ٓ٣  ٧ل للمضهيحن يًمً الاوؿاوي الض .  ٖجها الاؾخٛىاء ٖم

ٓم ٖلى ْٖليّ ٫ٓ  الٗم خضاء بن ه٣  ظغيمت الٟلؿُيجي الُٟل ٖلى الخهٓم ٖلى ْ ، الخٗظيب ْ بالٗى٠ اإلاضهيحن ٖلى الٖا
ْليت ٓاء ص ٓازي٤ ٧ل ؤصاهتها ْ ظغمتها الخغب، ٢ْذ في ؤْ الؿلم ٢ْذ في طل٪ ٧ان ؾ ْليت اإلا الن ٞحها بما الض  لخ١ٓ٣  الٗالمي الٖا

:  ؤهّ ٖلى 05 اإلااصة في يىو الظر 1948 لؿىت الاوؿان

                                                                                                                                                                                           

عشماكي، حقكؽ المدنييف تحت االحتالؿ الحربي، مع دراسة خاصة النتياكات إسرائيؿ لحقكؽ االنساف في محي الديف عمى : انظر-
. 317، ص 1972االراضي العربية المحتمة، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 

 . 168، ص 1997عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي االنساني ، دار العرب االسالمي ، بيركت،  -1

أ /75/2، ك المادة 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  147، ك المادة 1907مف الئحة الىاي لسنة  46نصت عمى ذلؾ المادة    -2
 . 1977مف البركتكككؿ االضافي االكؿ لعاـ 

، العدد الرابع، المجمس العربي لمطفكلة ك  خالد بف عمي آؿ خميفة ، حماية االطفاؿ في النزاعات المسمحة ، مجمة الطفكلة ك التنمية  -3
 .  32، ص 2001التنمية، 

زغك محمد، الحماية الدكلية لمطفؿ الفمسطيني، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد  -4
 .124، ص 2014معمري، تيزي كزك، 
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 الِٗض ٦ظل٪ هو ْ ،" بالىغامت الحاَت اللاؾُت الػلىبت أو  الالئوؿاهُت للمػاملت ال و للخػظًب أخض ئزًاع ًجىػ  ال" 

ْلي  ٦غؾذ ٦ما. مىّ الؿابٗت اإلااصة في الخمايت طاث ٖلى 1966 لؿىت ْالش٣اٞيت الاظخماٖيت ْ الا٢خهاصيت بالخ١ٓ٣  الخام الض
ب ٧ل مً الخمايت 10/12/1948 في اإلااعزت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت .  الالبوؿاهيت اإلاٗاملت يْغ

٫ٓ  ٦غؽ ٦ظل٪ ٧ٓ ٔ  اإلاضهيحن الاشخام خ٤ الغابٗت هي٠ط اجٟا٢يت مً 1977 لؿىت الا٫ْ  الايافي البرْج  يخم الظيً الاؾغ

ا اؾغاثيل مً ٖلحهم ال٣بٌ  (1) .جميحي صْن  الاوؿاهيت اإلاٗاملت في الٟلؿُيجي الجيإ ؤَغاٝ اخض باٖخباَع

 مً لِم الجماعي ؤْ الٟغصر الاظباعر  الترخيل ْ الى٣ل مُل٣ا مىٗا ٦مضهيحن لؤلَٟا٫ الٗامت الخمايت هُا١ اَاع في يمى٘ ٦ما

ْاعي ًٖ الىٓغ بٌٛ اإلادخلت الاعاضخي ٓاء طل٪ ص ٓاثلِم م٘ ؤْ الٟغصيت بهٟتهم ؾ ٖ2 

 الغابٗت، ظىي٠ اجٟا٢يت مً 147 ْ 49 اإلااصجحن ٖليّ ههذ ما خؿب الجؿيمت باإلاسالٟت الترخيل اظغاءاث ج٨ّي٠ بديض
ٓن  ٢ض بديض ٟا٫ جًغع  في ؾببا طل٪ ي٩ ـّ  بطا ؾيما ال الٟلؿُيييحن الَا ٓالضيً ؤخض الترخيل م  صْن  الاؾغة ؤٞغاص ؤخض ؤْ ال

ٟا٫ ييإ ْ الاؾغ حكدذ طل٪ يغجب ٢ض بديض ؤبىائهم .  للخُغ حٗغيِم ْ الَا

: الفلؿُُني للُفل اإلاىغؾت الخانت الحماًت:  الثاوي الفغع

ٓي٘ ْاٖا٢اث ْز٠ُ ٢خل مً لّ يخٗغى إلاا يغعا الهِايىت م٘ الخغب ضخايا ؤ٦ثر الٟلؿُيجي الُٟل يٗخبر  ْحٗغى  ْجج
ٓع   الصخيت ْاإلاساَغ لؤلمغاى  ْ ، الخجىيض ؤزىاء الخغب في ٦إصاة ْاؾخسضام  الخٗليم مً ْخغمان  الىٟؿيت للخالت ْجضَ

م طل٪ ٓهّ ٚع  ْ مّٗ الخٟاٖل ْ الجيإ م٘ للخ٨ّي٠ مِيإ ٚحر ألهّ اإلاؿلخت الجياٖاث مً للخمايت اؾخد٣ا٢ا الٟئاث ؤَم مً ٧
ْليت الجماٖت مً اؾخضعى الظر الامغ يٗيكِا التي ال٠ًٗ خالت بؿبب هٟؿّ خمايت ٖلى ٢اصع ٚحر  خمايت ج٨غيـ الض

ٓن  ْ الٗىايت ْ للمؿاٖضة ٢ْذ ٧ل في بداظت الجهم آلازغيً، اإلاضهيحن الؿ٩ان م٘ باإلا٣اعهت للُٟل زانت ازت ْ الٗ  ْ الٚا
ٓا٢٘ مً ؤْ اإلادانغة اإلاىا٤َ مً الاظالء  اإلااصة ؤ٦ضجّ الظر الٟلؿُيجي للُٟل الخياة في الخ٤ يمان ؤر اإلاؿلخت الجياٖاث م

: ؤهّ ٖلى ههذ التي الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢يت مً (6)

ٌ  حػترف"  غاف الضو   َفل ليل بأن ألَا
ً
  خلا

ً
 ."الحُاة في أنُال

 ٌ:ؤن ٖلى ههذ التي الشاهيت ْال٣ٟغة 

ٌ  جىفل"  غاف الضو  " وهمّىه الُفل بلاء ممىً خضٍد  أكص ى ئلى ألَا

٫ٓ  من ٢ض الهضص َظا في ْ ٧ٓ  :يلي ٦ما لؤلَٟا٫ الخانت الخمايت مبضؤ ٖلى 77 اإلااصة في 1977 لٗام الا٫ْ  البرْج

                                                           
ا كثيرة لمطفؿ الفمسطيني السيما حؽ الطفؿ الصغير في أف ينشأ  كيتربى في حضف كالديو، كحقو ينحدر عف ىذه الحقكؽ العامة حقكؽ  -1

في أف يمتحؽ بأمو المعتقمة إذا كاف في سف الحاجة لمرعاية ك حقو في عدـ تعرض اسرتو لمتشتت لضماف بقائو في الجك االسري الذي 
 .يضمف لو االماف

لحماية القانكنية لمدنييف في االقاليـ المحتمة ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف الدكلي أمحمدي بكزينة أمنة، ا: لمتفصيؿ انظر 
.  50، ص 2010االنساني ، كمية الحقكؽ كالعمـك القانكنية االدارية ، جامعة شمؼ، 

 .   .128زغك محمد، مرجع سابؽ ،ص  -2
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فاٌ ًىىن  أن ًجب"   ًجب و الحُاة زضف نىع  مً نىعة أي يض الحماًت لهم جىفل وأن ، زام اخترام مىيؼ َ 

 . "آزغ ؾبب اي أو ؾنهم بؿبب ؾىاء اليهما ًدخاحىن  الظًً الػىن  و الػىاًت النزاع أَغاف لهم جيهئ أن

ٟا٫ 8 اإلااصة في نىٟذ ْ بل الصة الِٗض الخضيثي الَا ٓجهم بؿبب الخغب مً اإلاهابحن اإلاغضخى ْ الجغحى م٘ بال  خؿاؾت ٞئت ٧

ايت جدخاط  .  ظضا زانت لٖغ

ٓهيت الخمايت ٖىانغ بحن ْمً ٟا٫ الخانت ال٣اه ٓن  في  اإلا٨غؾت الٟلؿُيييحن باأَل ْلي ال٣اه  مً عةاإلا٤ ْ الاوؿاوي الض

ْليت الجماٖت :   الخاليت الخ١ٓ٣  هظ٦غ الض

 الٗيل ْ  الخياة في الخ٤  .

 الاؾغيت الخيكئت ْ الاؾغيت الخياة في الخ٤. 

 ايت في الخ٤   (1)الُبيت ْ الصخيت الٖغ

 ايت في الخ٤  . (2)  الىٟؿيت الٖغ

  ٫ٓ  الكغب ْ الا٧ل ٖلى الخه

 ٓيت ْل اهاث جل٣ي في الا   اإلاؿاٖضاث ْ الٖا

 لل٣ه٠ اإلاخٗغيت ْ اإلادانغة ما٦ًالا مً الى٣ل. 

  الٗالط جل٣ي في الاؾغإ ْ الانابت خالت في باإلاؿدكٟياث الخضاْر. 

 جغخيلِا ؤْ اٖخ٣الِا خالت في الام ًٖ الٟهل ٖضم في الخ٤ 

 الاؾغر  للدكخيذ الخٗغى ٖضم  

 (3)الخٗليم في الخ٤ 

 الاظباعر   الى٣ل ؤْ للترخيل الخٗغى ٖضم  

 الكمل لم في الخ٤ 

 الصة ٖىض اليؿب حسجيل ٝر الخ٤  . ال

 اإلادانغة اإلاىا٤َ مً الانابت ؤْ الخُغ ٖىض الاظالء 

 اإلاضاعؽ ْ اإلاؿدكٟياث ْ للمضهيحن اإلاسههت الاما٦ً ٢ه٠ ٖضم في الخ٤. 
                                                           

لمطفل الحق في قدر كاف من الخدمات الطبية، وأّنو يجب أن : "عمى أفّ مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ  (4)كىك ما نصت عميو المادة    -1
مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى  (1)فقرة  (24)كما نصت المادة  ".يتمتع بفوائد الضمان االجتماعي، وأن يكون مؤىاًل لمنمو الصحي السميم

عادة التأىيل تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعمى مستوى صحي يمكن بل: "أفّ  وغو، وبحقو في مرافق عالج األمراض وا 
 " وتبذل الدول األطراف جيدىا لتضمن أال يحرم أي طفل من حقو في الحصول عمى خدمات الرعاية الصحية ىذه. الصحي

دي، ومن أداء تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايتو من االستغالل االقتصا: "مف االتفاقية عمى أف (1-32)تنص المادة    -2
أي عمل يرجح أن يكون خطيرًا أو يمثل إعاقة لتعميم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو نموه البدني، أو العقمي، أو الروحي، 

 ".أو المعنوي أو االجتماعي

حقيقًا لمتنفيذ الكامل ليذا تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعميم، وت: "عمى أف (28)كتنص اتفاقية حقكؽ الطفؿ في المادة   -3
 ". الحق تدريجيًا وعمى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجو خاص بما يمي جعل التعميم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا لمجميع
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 ْاث مً ٦إصاة الالٛام اؾخٗما٫ ٖضم في الخ٤  (1)الخغب ؤص

 ما٫ ْ اإلاؿلخت الجياٖاث في اقغا٦ِم ٖضم في الخ٤  (2)  الٗضاثيت الٖا

 ٓهيت الؿً ٢بل الاظباعر  الخجىيض ٖضم في الخ٤  (3)  ال٣اه

 خ٣ا٫ ؤزىاء اإلاؿلخت  الجياٖاث ؤزىاء اإلاجىض الٟلؿُيجي الُٟل خمايت في الخ٤ . الٖا

  الفلؿُُني الُفل خماًت كًُت مً الضولي اإلاجخمؼ مىكف:  الثاوي اإلاُلب

ٓٞمبر 20 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤ٢ّغث  ،1990 ؾبخمبر في الخىٟيظ خحي صزلذ ْالتي الُٟل خ١ٓ٣  ٞا٢يتاث ،1989 ه

ٖٓاث، زمؿت بلى جهييِٟا ْيم٨ً خياتهم، يسو ٞيما خ١ٓ٣  مً لؤلَٟا٫ ما ٧ل ج٨ٟل ماصة" 54" ٖلى جدخٓر   خ١ٓ٣  مجم
..  الٗامت الخ١ٓ٣  ْ الخمايت، خ١ٓ٣  اإلاكاع٦ت، خ١ٓ٣  ْالخٗليم، الىماء خ١ٓ٣  ْالصخت، الب٣اء

 75000 ي٣اعب ما قغص الظر ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ مماعؾاث ظغاء مٗاهاة الض٫ْ  ؤ٦ثر مً ْٞلؿُحن ٖام 57 مً ؤ٦ثر ٞمىظ
ٓا  1948 ٖام ٞلؿُيجي ، بال ليهبد ٍٓ طهب ؤر بال الظئحن ؤَٟالِم ؤنبذ خيض مإْٔ  مً الخض َظا ٖىض ألامغ ي٠٣ ْلم. ا٢تٞر
ٓالذ بل البكاٖت، ٓام، مضاع ٖلى ٞلؿُيجيا٫ الكٗب بد٤ ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث ج  مً الٗضيض الاخخال٫ ا٢تٝر خيض الٖا
ٟا٫ مً آلاالٝ ضخيتها عاح ْالتي الٟلؿُيجي ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الاهتها٧اث  الؿيا١ ٢ُ٘ بلى ْؤّصث ْالكباب، ْاليؿاء ألَا

ٓيغر  الخىمٓر  . الٟلؿُيجي للمجخم٘ الخُ

ٟا٫ ٧ان ألا٢صخى، اهخٟايت بضايت مىظ  جهايت ختى الاخخال٫ ؾلُاث ٢خلذ خيض ؤلاؾغاثيلي، ٖى٠لل ضخيت الٟلؿُيييحن ألَا

  676 مً ؤ٦ثر 2004 الٗام
ً
، 9000 ًٖ يؼيض ما ْؤنيب ٦ما الٗمغ، مً ٖكغة الشامىت صْن  َٟال

ً
ٟا٫ مً آلاالٝ ْٖاوى َٟال  ألَا

ٖت، ألخضار ْمكاَضتهم مٗايكتهم بؿبب هٟؿيت نضماث مً   3000 ًٖ يؼيض ما اٖخ٣ا٫ بلى بياٞت مْغ
ً
 ال٫ر َٟال

  300 مً ؤ٦ثر ػا٫ ْما الاهخٟايت،
ً
ٓن  مجهم َٟال ٓن  في ي٣بٗ خ٣ا٫ ْمغا٦ؼ السج ٝ في ؤلاؾغاثيلي الٖا  ال ْ بل بوؿاهيت ٚحر ْْغ

ٓمىا جإػم في ْ مؿخمغة الاْيإ َظٍ جؼا٫  خ١ٓ٣  مىاحي مسخل٠ ٖلى ؾلبيت آزاع جغ٦ذ ؤلاؾغاثيليت ٞاالهتها٧اث.  َظا لي

ٟا٫ ٓاء الٟلؿُيييحن، ألَا ٔ  خ٣ِم ؤْ بالخغيت، خ٣ِم ؤْ بالخٗليم، خ٣ِم ؤْ بالخياة، خ٣ِم ؾ  نخي ؤْ مٗيصخي، بمؿخٓ
  مالثم،

ً
 اإلاسخلٟت، اإلاجخم٘ لٟئاث ألاؾاؾيت الاخخياظاث جلبيت في ْالى٣و ال٣ٟغ، ْػياصة اإلاجخمٗيت ؤلاق٩الياث بليّ مًاٞا

ٓياث، ٧اٞت ٖلى عاظ٘ث مً الٟلؿُيجي الضازلي الٓي٘ مجها يٗاوي التي ْاإلاك٨الث ألاْيإ ْح٣ٗض  لضٔ ألاصاء في ْزلل اإلاؿخ
ْاث ْٚياب ْألاَليت، الغؾميت اإلااؾؿاث مٗٓم  َظٍ ظغاء الىاقئت الاخخياظاث ٖلى للغص اإلاىٓمت ْالبرامج ْالخُِ ألاص

ٝ ٓباث يًي٠ الْٓغ  م٘ ، زام بك٩ل الٟلؿُيجي الُٟل ْٖلى ٖام بك٩ل الٟلؿُيجي ؤلاوؿان ٖلى اإلاكا٧ل ْي٣ٗض نٗ

ٟا٫ وؿبت جمشل ؤهّ الٗلم م ج٣ل الظيً الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ في ألَا . ٞتي مجخم٘ ألهّ ٖاليت وؿبت ؾىت 18 ًٖ ؤٖماَع

                                                           
، منشكرات 5،ج لقانكف الدكلي االنساني .أمؿ يازجي، القانكف الدكلي االنساني ك حماية االطفاؿ ك النساء أثناء النزاعات المسمحة ،    -1

 .288، ص 2005الحمبي الحقكقية ، بيركت، 

 .        www.icrc.org:انظر تقرير المجنة الدكلية لمصميب االحمر ، االطفاؿ ك الحركب ، عمى المكقع  -2

تقبؿ العربي ، المجنة ، حماية االطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، مجمة دراسات في القانكف الدكلي االنساني، دار المس سنجر ساندرا    -3
 .154، ص 2000الدكلية لمصميب االحمر، القاىرة ، 
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ٓالذ الٓيٗيت َظٍ ؤمام ٓص ج ْليت الجِ ْان للخهضر الض ٓع  ب٩ل اهته٪ الظر الاؾغاثيلي للٗض  ، الٟلؿُيجي الُٟل خ١ٓ٣  اله
ٖٓت جبىتها التي الالياث ٞخٗضصث ْليت اإلاجم ليت بخدمل التيامِا عاَا في الض  الىيػُت ججاٍ الاصبيت ْ الازال٢يت اإلاؿْا

ٟا٫ مجها يٗاوي التي الئوؿاهُت ٓاٖض باهتها٥ جخٗل٤ الٟلؿُيييحن الَا ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  الامم مىٓمت جضزلذ خيض ، الاوؿاوي الض

ْليت َيئاث ْ (1)الامً ٦مجلـ ؤظِؼتها بمسخل٠ اإلاخدضة  الامم نىض١ْ  ؾيما ال الُٟل خ١ٓ٣  خمايت مجا٫ في عاثضة ٦شحرة ص
ٓلت اإلاخدضة ٓهيؿ٠  للُٟ ْليت اللجىت ْ الي  الُٟل خ١ٓ٣  خمايت ٞغى ؤظل مً الُٟل خ١ٓ٣  لجىت ْ الاخمغ للهليب الض

ٖٓت ؾٗذ ٦ما ، الٟلؿُيجي ْليت اإلاجم ٓاٖض اعؾاء الى الض ٓن  ٢ ْلي ظىاجي ٢اه ٓيغ الى ْ ص  للٗضالت اإلااؾؿاحي الجاهب جُ
ْليت الجىاثيت ْليت الجغيمت ٢يام بةزباث ٢امذ حيا٫ الض ٓوي ال٨يان َٝغ مً الٟلؿُيجي الُٟل خ٤ في الض  زبٓث ْ الهِي

ليخّ ْليت الجىاثيت مؿْا ٓمىا ْ طل٪ م٘ ْ... الض  التي اإلاضهيحن خ١ٓ٣  ْ الُٟل بد١ٓ٣  اإلااؾت الجغاثم م٣تٝر يخل٣ى لم َظا لي

ْع  ًٖ اء٫هدـ يجٗلىا طل٪ ٧ل... ال٣ٗاب الٟلؿُيييت الاعاضخي ٖلى ج٣٘ ْليت الجماٖت ص ا بحن الض  خمايت في ج٣هحَر

ٓما الٟلؿُيييحن ا ْ ٖم ٓوي ال٨يان ؤمام عجَؼ ْػ  ْ جمغص الظر الهِي ْص ٧ل ججا اجّ في الخض يت جهٞغ . الالقٖغ

ٌ  الفغع  الفلؿُُني الُفل خماًت في الضولُت اإلاجمىغت جلهير:   و

٢ّٓ خيض مً الٟلؿُيجي الُٟل ْا٢٘ ٢غاءة زال٫ مً  اجٟا٢يت في ْما٦ض ٖليّ مىهٓم َٓ ما ْبحن ألاؾاؾيت، خغياجّْ خ٣
ٓاؾ٘ الٟغ١  لىا يدبحن الُٟل، خ١ٓ٣  ٓن  َٓ ما بحن ال ٫ٓ  مًم  الاهتها٥ ْبحن للُٟل ؤؾاؾيت ْخغياث خ١ٓ٣  مً ْم٨ٟ

ٓلت اججاٍ اإلاىٓم ْاإلاٗلً الٟاضر   الٟلؿُيييت الُٟ
ً
  خياة

ً
  ْؤمىا

ً
  ْصخت

ً
. ْخمايت ْحٗليما

ٌ  بحن ٢اعها بطا ْ  ٌ  و اإلاأمى ٓن  ي٩اص الخُبُلي و الىظغي  بحن ْ اإلافػى ٫ٓ  خ١ٓ٣  خمايت يسو ٞيما قاؾٗا الٟغ١  ي٩  الُٟ

ْلت جخدمل الخالت َظٍ ْفي. (2)الٟلؿُيجي ليت مً ألا٦بر الجاهب ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ص ْليت  اإلاؿْا  ًٖ الجؼاثيت  اإلاضهيت الض
ٓجها الٟلؿُيجي الُٟل خ١ٓ٣  اهتها٥   ج٣يم ال ٧

ً
ٓازي٤ الاجٟا٢ياث ل٩ل ٢يمت ال ْػها ٓاثذ ْ ْاإلا ْليت ال٣غاعاث ْ الل  لخ١ٓ٣  الض

 ي٨ٗـ َظا ْ. ألاؾاؾيت ْخغياجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ججاٍ بخِٗضاتها ٞحها جلتيم لم التي الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢يت ْمجها ؤلاوؿان،

                                                           
من المالمح الحديثة في اطار نظام االمم المتحدة لحماية حقوق االنسان لجوئيا الى استخدام قوات حفظ السالم لحماية حقوق "  -1

 .218 -216زغك محمد ، مرجع سابؽ ، ص ص :، لمتفصيؿ انظر "االطفال الفمسطينيين و ادراج حمايتيم في مفاوضات السالم 

يقـك القانكف الدكلي اإلنساني، كىك القانكف الذي تطبؽ أحكامو في حالة النزاعات المسمحة، عمي كجكب احتراـ العديد مف المبادئ "  -2
مبدأ : ، كالتي تتمثؿ أساسا في1949كاتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  1868كالقيـ األخالقية كاإلنسانية، تـ تقنينيا بمكجب قانكف الىاي لعاـ 

حصانة الذات البشرية، الذي يقضي بعدـ استخداـ الحرب كمبرر لالعتداء عمي حياة مف ال يشارككف في القتاؿ، كمبدأ حظر استغالؿ 
أنكاع األسمحة، المدنييف أك استخداميـ لتحقيؽ أىداؼ عسكرية، كمبدأ منع األعماؿ االنتقامية كالعقكبات الجماعية، كمبدأ حظر بعض 

ساسية كمبدأ التفرقة بيف األىداؼ العسكرية كالمدنية، ككذا مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف إال أف جميع ىذه المبادئ كالقيـ األ
الدكلية لحقكؽ  بقيت حبيسة المجاؿ النظري، كلـ تؤخذ بعيف االعتبار بتاتا في حرب إسرائيؿ عمي غزة، التي شكمت انتياكا بكؿ المعايير

. مسمحةاإلنساف كحرياتو األساسية المكفكلة دكليا، كخرقا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كمبادئو، التي يفترض إعماليا في حالة النزاعات اؿ
نتياكات كالخركقات ىذا األمر الذي يستتبع لزكما، كمف الناحية القانكنية قياـ مسئكلية إسرائيؿ الدكلية كمحاكمة كمعاقبة مرتكبي ىذه اال

،  "الجسيمة في حؽ المدنييف الفمسطينييف
 :، منشكر عمى المكقع 08/08/2016نادية ليتيـ ، المسئكلية القانكنية الدكلية لمجرائـ اإلسرائيمية في غزة، / د  -
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ٓعة ٓص ج٨شي٠ في الضولُت اإلاجمىغت مً جلهير و جلاغـ٫ ْاضخت به ْليت الجِ  ٞغى ْ  الؿياؾيت الاعاصة ْجٟٗيل الض

ٓاثذ الالتيام ْليت ال٣غاعاث ْ بالل ٓن  الض ْصيت لخد٣ي٤ ْ ٞٗليت الخمايت لخ٩ .  (1)اإلاخبٗت الاظغاءاث في اإلاغص

لت الجِاث ًٖ البدض مل٠ هٟخذ إلاا ؤهىا ٚحر ٓظّ ؤن بىا يجضع الٟلؿُيجي الُٟل خمايت في الخ٣هحر ًٖ اإلاؿْا  ؤنابي٘ ه

: يلي ٞيما هلخهِا ؤؾاؾيت ظِاث رلشال الٗخاب ْ اإلاؿاثلت

: للػضو اإلاضهُت و اللؼاةُت اإلاؿإولُت -1

ليت يضٍ جشبذ َٝغ ؤ٫ْ  بن ّٓظِت طل٪ في الخ٣هحر ٣ِٞ ليـ الُٟل خ١ٓ٣  اهتها٥ ْ بةؾاءة الخٗمض بؿبب اإلاؿْا  لل٨يان م
ٓوي ٟا٫ يض الجغاثم ؤبك٘ اعج٨ب الظر ، الهِي  بن ْ ، الٗاإلايت الاوؿان ١ْ خ٤ إلاباصت مغاٖاة ؤر صْن  ، الٟلؿُيييحن الَا

٢ٓذ في ْ  بل لِا، الا٫ْ  اإلاىته٪ ْهي ٖاإلايا الُٟل خ١ٓ٣  بمؿاهضة جخٓاَغ التي الض٫ْ  مً ٧اهذ ْلت جب٣ى الخالي ال  اؾغاثيل ص
غ اللاهىن  فىق  هضولت  الجماٖت ججض ؤن صْن  اَالكا،  وؿاوي الضولي اللاهىن  اخيام جمخثل وال جلتزم وال الكغغُت، وألَا

ْليتا٫ ٓاظِتها ام٩اهيت ؤر ص . لِا الخهضر ْ إلا

ْلي  اإلاجخم٘ ٞعجؼ ِا التي الخغب لجغاثذ الخهضر ًٖ الض ٓما الٟلؿُيييحن خ٤ في اؾغاثيل ج٣تٞر ٔ  يبرعٍ ما يجض لم ٖم  ؾٓ

 .باللىة الخىفُظ فغى غلى كاصعة غاإلاُت جىفُظًت ؾلُت وحىص غضم

ٓعي باألؾلٓب بال جمر ؤن يم٨ً ال الاجٟا٢يت اللتياماتها الض٫ْ  ٞخىٟيظ ٓظض ال الخغة الاعاصة ٖلى بىاء الُ ٓوي هو ؤر ي ْلي ٢اه  ص
ٓة باؾخٗما٫ ؤْ الجبرر  الخىٟيظ بٟغى ي٣طخي ٓن  ٞيىا اجٟا٢يت ألخ٩ام جسً٘  للض٫ْ  الاجٟا٢يت ٞااللتياماث ، ال٣  ل٣اه

ػت الػلض:  "  ؤهّ ٖلى 26 اإلااصة  في ههذ التي اإلاٗاَضاث غافها ملؼمت هافظة هضةمػا ول ، اإلاخػاكضًً قَغ  وغليهم َا

" . هُت بدؿً جىفُظها

 :الفلؿُُني اإلاجخمؼ مؿإولُت -2
ليت مً ظؼء ْماؾؿاجّ الٟلؿُيجي اإلاجخم٘ هدمل ؤن بىا يجضع ، زاهيت ظِت مً ْ -3 ْلي اإلاجخم٘ يخدملِا التي اإلاؿْا  في الض

م ، الٟلؿُيجي الُٟل لخمايت اإلاخبٗت الاؾاليب ْ آلالياث بسهٓم الخ٣هحر مجا٫ ٓص ٧ل ٞٚغ ْلت الجِ ْليا اإلابظ  جب٣ى ص
ٟا٫ ٞئت ألن ها٢هت ٓص ْ زانت خمايت حؿخد٤ الَا ٔ  لظا ؤ٦ثر، ظِ ٓة الٟلؿُيييت الؿلُت ؤن هغ  ٢ًيت جً٘ ألن مضٖ

ٟا٫ ٢ِٓم ألَا ٓياتها عؤؽ ٖلى ْخ٣ ْل  بغامج زال٫ مً ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ اهتها٧اث ًٖ الىاظمت الؿلبيت آلازاع ٖالط ؤظل مً ؤ
٢ِٓم زام بك٩ل حّٗغيذ التي ْالٟئاث ٖام بك٩ل لؤلَٟا٫ ظِتمٓ ٟا٫ اإلاباقغ، للمؿاؽ خ٣ ٟا٫ اإلاهابحن ٧اأَل  ْألَا

 ٔ ٟا٫ ألاؾغ ٔ  الكِضاء ؤبىاء ؤْ مىاػلِم َضمذ الظيً ْألَا م... ْألاؾغ  . اإلاِمكت الٟئاث مً ْٚحَر

ٓاهحن َظٍ جغظمت ؤظل ْمً عة َىا٥ ْا٢٘، بلى ال٣ ٖٓت لٓي٘ يْغ  ؤَٟالىا خاظاث بقبإ في حؿاَم التي ياؾاثالـ مً مجم

٢ِٓم، ْجلبيت ٓلت حٗجى التي ال٣ُاٖاث لخىميت محياهياث ْجسهيو خ٣ .  ْالخٗليم ْالصخيت الاظخماٖيت ٧الخضماث بالُٟ

                                                           
ة في المداوالت محكمة العدل كما إن رفض إسرائيل المشارك...لقد تقاعس المجتمع الدولي عن ضمان االحترام اإلسرائيمي .... "  -1

الدولية ىو في الواقع دليل آخر عمى أن إسرائيل تتجاىل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وترفض أن تخضع لممساءلة أمام 
 ". بل و وحاولت مرة أخرى أن تظير نفسيا كدولة فوق القانون واألطر الشرعية... المعايير الدولية

عندما قدـ ردكد عمى  الرأي  عمى المدعي العاـ اإلسرائيمي 2005الصادر في إبريؿ  طػػيني لحقػػػكؽ اإلنسػػافانظر رّد المركػػػز الفمس
. ، في مسألة الجدار مف القانكف الدكلي 2004يكليك  9االستشاري لمحكمة العدؿ الدكلية الصادر بتاريخ 
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ٟا٫ اإلاٗىيت ألاَليت اإلاىٓماث ؤن ٦ما ٓصَا جًا٠ٖ ؤن ٖلحها باأَل ٖٓيت مجا٫ في ظِ ٟا٫، بد١ٓ٣  الخ ٓٞحر ألَا  ؤْؾ٘ ْج
ٓيت ةالٟغم ٟا٫، اخخياظاث لخلبيت الخىم ٟا٫ مكاع٦ت ْيمان بغامجِا، بصاعة بدؿً مُالبت ؤجها ٦ما ألَا  ْجٟٗيل ٞحها ألَا

ٟا٫ خ١ٓ٣  الخترام الًِٛ ؤظل مً بيجها ٞيما الدكبي٪ ٝ بيئت بيجاص ٖلى يٗمل بإن مُالب الجمي٘ بن ٦ما. ألَا ْغ ْْ 
ٟالىا ؤًٞل ٢ِٓم، ْاخترام اخخياظاتهم جلبيت ٖلى حٗمل أَل ٓع  اإلاجا٫ لِم جديذ بيئت خ٣  الٛض ظيل ِٞم ْالاعج٣اء ْالىمٓ بالخُ

.  اإلاؿخ٣بل ْخماة

ٌ  مؿإولُت -3- :  زالكُت و  صبُت  الضو

غاٝ ٢ًيت ازاعة بن عة ليـ الٟلؿُيييت الاعاضخي ٖلى الاوؿاهيت يض اإلاغج٨بت الجغاثم في اإلاكاع٦ت الَا  زال٫ مً بالًْغ
ْلي اإلاجخم٘ جدميل ليتالم الض ٓن  ألخ٩ام اؾدىاصا ؾْا ْلي ال٣اه ا الاوؿاوي الض ا باٖخباَع ْليت الاجٟا٢ياث في َٞغ ٓاثذ ْ الض  الل

ٓن  ٧ان ٞةطا ، ٣ِٞ الخ١ٓ٣  بظاث ج٣غ التي ْلي ال٣اه  بن ْ الاخ٩ام مً يخًمً ٞةهّ ،(الض٫ْ  مماعؾت+  ههٓم)" َٓ ٦ما" الض
ٓاث اجساط ٖلى الض٫ْ  يجبر ما مباقغة ج٨ً لم  ال للض٫ْ، الخاليت اإلاماعؾت ٧اهذ ٞان اهتها٥، ٞحها ي٣٘ مغة ٧ل في ايجابيت زُ

ٓص لٗضم ؾلميت بٓؾاثل ختى بالخضزل ٢اَ٘ بك٩ل بالخإ٦يض حؿمذ ٠٢ٓ اإلاباقغ الخضزل ٖلحها يٟغى التيام ْظ خضاء ل  الٖا
٫ٓ  ٢ض ل٨ً ٞلؿُحن، في الاوؿان خ١ٓ٣  ٖلى ٔ  َغ١  َىا٥ ؤهّ ه٣  قإهّ مً الظر الؿلبي الخضزل ؤْ اإلاباقغ ٚحر للخضزل ؤزغ

ّٗب ْ اؾغاثيل ؤمام ال٣ٗباث ْي٘ ٖلى يؿاٖض  ألهّ البٗيض اإلاضٔ في لٓ ْ الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى ال٣ًاء مِمت ٖلحها يه

. مسُُِا مً ظؼء

 ٕٓ ٓن  ألخ٩ام ٞبالغظ ْلي ال٣اه ٓن   الض ْلي ْال٣اه  َٓ ٫ْ الض ٖلى ج٣٘ التي التي الالتياماث مً ألاصوى الخض ؤن يِٓغ ؤلاوؿاوي، الض

ٌ  ؤن .   هتهاواث في اإلاؿاهمت بػضم ملؼمت الضو

ٓص بن  بي٘ بن اإلاشا٫، ؾبيل ٖلى ٦شحرة ؤبٗاص جإزظ الٟلؿُيييت الاعاضخي في اإلاغج٨بت الاهتها٧اث في اإلاؿاَمت ًٖ باالمخىإ اإلا٣ه

ْلت بلى ألاؾلخت يضَا ًٖ ًٞال الاهتها٧اث، جماعؽ ص العاث بملياعاث جْؼ ٓا٫ مً الض  بالخإ٦يض ي٣٘ ٖمل َٓ ،"ْهتم٘"٦ـ ألام
ٍٓٞغ الظر الٓن٠ جدذ ٫ٓ  40 اإلااصة ج ٓن  ج٣ضيم خٓغ خ  مباقغ اهتها٥ َْٓ الاهتها٥، ٖلى للخٟاّ اإلاؿاٖضة ؤْ الٗ

ْلت اللتياماث ٓن  التي الشالشت الض لت ج٩ ْليا طل٪ ًٖ مؿْا .  ص

ٓماؾيت الخضابحر مً للٗضيض َاباؾخٗما٫ الٟلؿُيييت ال٣ًيت مؿاع ٖلى الخإزحر حؿخُي٘ الض٫ْ  ٞان طل٪، الى ي٠  الضبل
ْلت ألٞٗا٫ الٗلىيت ؤلاصاهت مشل لِا، اإلاخاخت  بٗشاتها اؾخضٖاء ْ، ٢ُِٗا ؤْ الخجاعيت الٗال٢اث حٗلي٤ اإلاىته٨ت، الض

ٓماؾيت، ٢ت، ٧اهذ ؤيىما مىخجاتها م٣اَٗت ختى ْ الضبل ّٓ ٌ ْ مؿ ٓيلِا ٞع  . الخ... الظزحرة ْ باألؾلخت جم

الث جمخض ؤن يجب لتاإلاك٪ ؤن ْالخ٣ي٣ت ٌ  مماعؾت" الى خلِا مدا  الىُان غلى الًؿِ جىلُض ٖىّ ييخج ٢ض طل٪ ألن" الضو

 . ؤنال مىِٗا ي٨ً لم بن اهتها٧اتها مً الخض الى يدملِا ٢ض بك٩ل  ؾغاةُلي

ْبي الاجداص جبىاٍ ما طل٪ ٖلى مشا٫ ْؤخؿً ْع ٠٢ٓ مً ألا .  (1)الاوؿان خ١ٓ٣  لهالر م

                                                           
لنسخة المكحدة لممعاىدة حكؿ عمؿ االتحاد األكركبي، فإنو مف مف ا 21كفقا لسياسة حقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا في المادة   -1

االلتزاـ بحقكؽ اإلنساف في جميع االتفاقيات الدكلية لالتحاد األكركبي، التي تـ التعاقد عمييا " بند اشتراط"الشائع جدا العثكر عمى ما يسمى 
التحاد األكركبي في حالة كجكد انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف مف كىذا االشتراط مفاده تمكيف تعميؽ االتفاقيات الدكلية ؿ. 1995بعد عاـ 

 جانب الدكلة المتعاقدة مع االتحاد
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ْبي البرإلاان صٖا ، إلاا اإلاشا٫ ؾبيل ْٖلى  ْع ْبي الاجداص بحن الكغا٦ت اجٟا٢يت حٗلي٤ بلى ؾاب٣ا ألا ْع  اهتها٧اث بؿبب ْبؾغاثيل ألا

ٓن  ألازحرة ْلي لل٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض  .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ْاه

ْبي الاجداص ٢ام الصخيء، ْهٟـ ْع ْهت" باٖخماص 1998 ٖام في ألا ْبي الاجداص ؾل٥ٓ مض ْع  ْالتي ،"لختألاؽ ناصعاث بكان ألا
ٓع  بحن مً صيباظتها، في قضصث ، ؤم  ال٣م٘ في حؿخسضم ؤن يم٨ً مٗضاث جهضيغ مى٘ ٖلى الٗؼم ٖا٢ض" الاجداص ؤن ٖلى ؤزٔغ

ْان في ؤْ الضازلي ْهت ْجدضص". ؤلا٢ليمي الاؾخ٣غاع ٖضم في حؿاَم ؤْ الخاعجي الٗض  يجب مباصت لٗضة الٗغيًت الخٍُٓ اإلاض

ْلّ ٧لْ الاجداص ظاهب مً اخترامِا ًاء ص  .لؤلؾلخت مبيٗاث ؤيت في ألٖا

ىيت  بدمالث ٣٦يامِا ط٦يت بإؾاليب بؾغاثيل ٖلى الًِٛ ميؿ٣ت زُت اَاع في الض٫ْ  حؿخُي٘ ٦ظل٪   بؾغاثيل إلا٣اَٗت َْ

ٓماؾيت الٗال٢اث ختى ٦ظل٪ ٢ُ٘ م٘ مجها الاؾدشماعاث ْسخب .  مِٗا الضبل

ٓم ٖلى ٓيلت لٟتراث ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث خالت بن ، الٗم  ْلض ْ اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعاضخي في غضالت أػمت في حؿبب ٢ض َ
ٓن  في ٞٗليت ؤػمت طل٪ ْلي ال٣اه عاث مً ٖليّ الغصُّد  ؤيخى ؤمغ َْظا ، الاوؿاوي الض خت الًْغ

ّ
 آلياث جٟٗيل زال٫ مً اإلال

ْليت الٗضالت . ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث إلاى٘ الض

 اؾغاةُل مىاحهت في الفلؿُُني الُفل ماًتح غً الضولُت اإلاجمىغت علؼ:  الثاوي الفغع

ٕٓ ٓزاث٤ بلي بالغظ ٓهيت ال ْليت ال٣اه ما إلاد٨مت ألاؾاسخي الىٓام الؾيما, الض  الخانت الغابٗت ظىي٠ ْاجٟا٢يت, 1998 لٗام ْع

٫ٓ , الخغب زال٫ اإلاضهيحن ألاشخام بدمايت ٧ٓ اث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ ألا٫ْ  ؤلايافي ْالبرْج , 1977 ملٗا اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

ٓاٖض الَار ْاجٟا٢يت  ْاجٟا٢يت, 1948 لٗام ٖلحها ْاإلاٗا٢بت الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت مى٘ ْاجٟا٢يت, 1907 لٗام البريت الخغب ل٣
ْان حٗغي٠ ا, 1974 لٗام الٗض ٓزاث٤ مً ْٚحَر ٓهيت ال ْليت ال٣اه  في ؤلاؾغاثيلي الجيل ظغاثم ههى٠ ؤن يم٨ىىا -الهلت طاث الض

ٕٓ ْ بل خغب، ْظغاثم, البكغيت ْؤمً ؾالمت يض ظغاثم, ؤلاوؿاهيت يض ظغاثم: عثيؿيت ؤنىاٝ ةزالر بلي ٚؼة ٢ُإ  بالغظ
ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً الؿابٗت للماصة  ؤيت يض جغج٨ب التي"  جل٪ ؤلاوؿاهيت يض ظغيمت حٗخبر ٞةهّ  الض

ٖٓت ٓم ٢ْهض ٖلم ًٖ اإلاضهيحن الؿ٩ان مً مجم ٓن  بظل٪ْ ،(1)" بالهج ٓن  ًٖ مإهض  حماع ي٩  ؾير ويػُت في اؾغاةُل ٧
ٓاهحن ٧ل زغ١  مجا٫ في صولُا قغغُت ٓجها ْ ظمٗاء الاوؿاهيت لخمايت اعؾاءَا جم ،التي الاخ٩ام ْ ال٣ ٓع  ٧ل جغج٨ب ٧  ن
ما٫ ا التي الاظغاميت الٖا ٓاثذ جدَٓغ ْليت الاجٟا٢ياث ْ الل  اؾغاثيل ٥اهتها بسهٓم ٦ظل٪ ما٦ض الاظمإ ْ بل ، (2)الض
 ال الفػلُت اؾغاةُل اصاهت ًٖ ْ لظل٪ الخهضي غً الضولُت اإلاجمىغت حعلؼ طل٪ م٘ ْ الٟلؿُيجي الُٟل لخ١ٓ٣ 

ت ٓاٖض باخترام الؼامِا ًٖ ْ الىظٍغ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓاٖض اٖما٫ ْ الاوؿاوي الض الن ٢ ٓما الاوؿان لخ١ٓ٣  الٗالمي الٖا  ْ بل. ٖم
ٌ ْليت الٗض٫ خ٨متلم الاؾدكاعيت لآلعاء امخشالِا ٞع لى ال٣ًاجي ْالجؿم اإلاخدضة ألامم ظِاػ مً ظؼء هي التي الض  ٞحها ألٖا
ْلت جخهٝغ ؤجها ٖلى لضليل ٓن  ١ٓٞ  ٦ض ْلي ال٣اه ٓما الض  .ٖم

                                                           
. نادية ليتيـ ، المسئكلية القانكنية الدكلية لمجرائـ اإلسرائيمية في غزة، مرجع سابؽ  / د   -1
 ..." . الدولية عمى أي عمل غير مشروع أكدت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة عمى وجود المسؤولية"   -2

. 6، ص1995بف عامر تكنسي ، أساس المسؤكلية الدكلية في ضكء القانكف الدكلي المعاصر، منشكرات دحمب، الجزائر،  -
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ْلي اإلاجخم٘ خٓغ ل٣ض  ا، ْ ؤصاجها ْ بها هّضص ْ الخغب ظغاثم الض ٢ِٟٓا لم طل٪ م٘ ْ اؾدى٨َغ ٓلت في ٞكلّ ي٨ٗـ َْظا  ي  الخيل

ال ظاَضا ؾعي ؤهّ بال  ابها،اعج٪ صْن  ا مً الخسٟي٠ مدا   .(1)الكٗٓب ٖلى اإلاضمغة آزاَع

ٓم التي الٗؿ٨غيت للٗملياث الالبوؿاوي الُاب٘ به٩اع  باإلظمإ ْ يم٨ً ال ْٖليّ  مضهيحن ؾ٩ان يض   ؤلاؾغاثيلي الجيل بها ي٣
ْليا مدغمت ؤؾلخت اؾخسضام الؾيما ؤَٟا٫ ْ ٖؼ٫  ٓعر ألاؾلخت مشل ص ٓعة ةالٟٓؾٟ  ألاؾلخت ْ اإلاؿلخت الجياٖاث زال٫ اإلادٓ

ْيت ٓم ال٨يما ٓعاهي ْليت اإلادا٦مت جخُلب الخغب بجغاثم اإلا٨ّيٟت الٗملياث َظٍ... ْالي ْليت اإلاؿاءلت ْ الض  (2)ْال٣ٗاب الض

ْلي  اإلاجخم٘ عجؼ بن ِا التي الخغب لجغاثذ الخهضر ًٖ الض ٓما الٟلؿُيييحن خ٤ في اؾغاثيل ج٣تٞر  يبرعٍ ما يجض لم ٖم

 ٔ ٓص ٖضم ؾٓ ٓة الخىٟيظ ٞغى ٖلى ٢اصعة ٖاإلايت جىٟيظيت ؾلُت ْظ  .بال٣

: زاجمت

٫ٓ  ؤن يم٨ً ، ؾب٤ ما ٧ل زال٫ مً ٓن  ؤن ه٣ ْلي ال٣اه ّض  ال ؤلاوؿاوي الض َٗد ٓخضٍ ٧اًٞيا ُي ٓيت مجا٫ في ج٣ضم ؤر إلخغاػ ل  مل٠ حؿ
خماص خاظت َىا٥ ْؤن ٖامت، بهٟت الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٓوي ؤَغ اٖل ٓهيت الهٟت ججٕي ظضيضة ة٢اه  ْججّغم الاخخال٫، ًٖ ال٣اه

ٓخيض ْحٗؼػ  ؤلاؾغاثيليت اإلاماعؾاث .  ْالٟلؿُيييحن ٞلؿُحن ج

م ٓهىا ٞٚغ يت حٗؼيؼ وؿاهض ٧ ٓاع قٖغ غ يدىا٫ْ  الظر الخ ٓن  يديدِا التي البضيلت ألَا ْلي ال٣اه ٓاهب ْبػالت لٟلؿُحن، الض  ظ
ٓاع َظا ج٨خى٠ التي الٛمٓى عر  مً ؤهّ الب ْمؿاهضجّ، الخ  الٗض٫ مد٨مت بلى الاخخ٩ام الٟلؿُيييت  الؿلُت ٖلى الًْغ

ْليت ْليت الجىاثيت ْاإلاد٨مت الض تها التي الخغب ظغاثم مالخ٣ت  بهضٝ ، الض ٓلت يض ْ الاوؿاهيت يض بؾغاثيل ا٢تٞر  ،  الُٟ

ٓن  اؾخسضام بلى باإلياٞت ْلي ال٣اه . بؾغاثيل ٖلى سخيْالؿيا الا٢خهاصر الًِٛ لخكض ْؾيلت باٖخباٍع الض

ْزهٓنا الُٟل الٟلؿُيجي  هي  ال جدخاط لبٗشاث    حغاةم خغببن ٖملياث الايُِاص التي ٖاقِا الكٗب الٟلؿُيجي  

ٓعتها، ألن الخُٛيت الصخٟيت التي ه٣لذ ٞحها الاهتها٧اث في بض  ْ زُ ْ حجمِا ؤ ِٖٓا ؤ ٢ْ ْلي  لخإ٦يض مضٔ  الخد٣ي٤ الض

٢ُْٗيت  مباقغ ٢ضمذ مً الخ٣اعيغ بالهٓث ْ ْ مٗا٢بتها ، ٞهي ؤصلت صامٛت  ْ مدا٦متها  ٓعة ما ي٨ٟي إلصاهت اؾغاثيل  اله

ْلي الاوؿاوي ألجها ظغاثم يض  ٓن الض ْ ؤخ٩ام ال٣اه ٓاٖض  ْػاتها لل٣ ْليت ، جخُلب ْي٘ خض لخجا جا٦ض بالٟٗل ٢يام ظغاثم ص

ْؤمً البكغيت ْ ظغاثم يض ؾالمت  . ؤلاوؿاهيت ؤ

:  جاةج الخالُتفي اَاع هظه الىعكت هلضم الً

  ْلي ْليت، ٞةن اإلاجخم٘ الض ٫ٓ ب٨ٟغة الخ٣اصم في الجغاثم الض اهُال٢ا مً الاجٟا٢يت الخانت بٗضم ال٣ب

٧ْل  ٓص  ْالجى ْالًباٍ  ْمِما َا٫ الؼمً بخ٣ضيم ال٣اصة ؤلاؾغاثيليحن  ٓن  ْبسانت ألامم اإلاخدضة  مُالب ْالًمحر الٗالمي،  

ْا٫ ىيت مً ؤظل ال٣ٗاب اإلاكاع٦حن في الجغاثم يض ؤلاوؿاهيت  ْالَٓ ْليت  . ٖؿ٨غيت بلي اإلادا٦م الض

                                                           
1 - Ahmed Mahiou, Les Crimes de Guerre et Le Tribunal Comptent Pour Juger Les Criminels De Guerre, 

Revue Algérienne des Relations Internationales, N 14, 1989, P.53. 
يناير  22، 11013العدد ، منشكرات الشركة السعكدية لألبحاث كالتسكيؽ، الشرؽ األكسط، التبعات كالنتائج.. جرائـ الحرب في غزة   -2

2009 . 
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  ْلي ؤن ْمجلـ ألامً الض ْالجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  غاٝ الؿاميت اإلاخٗا٢ضة ٖلى اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  ٖلى ألَا

ٓعيت مً ؤظل  ٓاث ٞ التي  ، زانت يمان اخترام خ١ٓ٣ الُٟل باٖخباٍع مً الٟئاث"الاجٟا٢يت" يمان اخترام"جّخسظ زُ

ايت ألجها مؿخ٣بل ٞلؿُحن ْ الٖغ . جخُلب الٗىايت 

  عيت الخٗاْن بحن الض٫ْ الٗغبيت في عة الاقاعة  يْغ ْالغؤر الٗام م٘ يْغ ْلي  ظامٗت الض٫ْ الٗغبيت للًِٛ ٖلى اإلاجخم٘ الض

ْ صْن  ْ ػمً الؿلم  ْ جُب٤ في ػمً الخغب  ْ مجغصة  ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بدمايت الُٟل ٖامت  ْ  الى ؤن جُبي٤ ال٣ اؾخصىاء ، 

ْ . يخُلب مىته٨ِا ال٣ٗاب مِما ٧اهذ نٟخّ ٖت  ٓم بها الٟلؿُيييحن هي ؤٖما٫ مكْغ ما٫ التي ي٣ م٘ الخإ٦يض ٖلى ؤن ألٖا

ْمالِم ٧ٓؾيلت للضٞإ ًٖ  عصة فػل مكغوغت يض أفػاٌ ؾير مكغوغتهي  ْٖغيِم  ْوؿبهم   .ؤعايحهم 

 ٓخيضة  التي بةم ْليت ال ٓهيت الض ْليت اإلاغج٨بت ْعٚم ؤن الِيئت ال٣اه ٧اجها خاليا مدا٦مت بؾغاثيل ٖلى ظغاثمِا الض

٫ٓ صْن  ٓهيت ما يد ٓباث ال٣اه ْالهٗ ٓاظّ مً الٗغا٢يل  ْليت، بال ؤجها ج ٓلت الٟلؿُيييت هي اإلاد٨مت الجىاثيت الض يض الُٟ

ٓة في ٓجها ٚحر ًٖ ٓاظِت بؾغاثيل   ٧ ْعَا، الؾيما ؤجها ال حؿخُي٘ ؤن جماعؽ ازخهانِا في م ْ بالىديجت ختى جٟٗيل ص َا، 

ْ ج٩لي٠  ْليت ؤ مجلـ ألامً ال يمل٪ نالخياث  بنضاع ؤر ٢غاع بةوكاء مد٨مت زانت للخد٣ي٤ في ظغاثم بؾغاثيل الض

 اإلاد٨مت الجىاثيت بالىٓغ في َظٍ الجغاثم

 : هما هلضم الخىنُاث الخالُت

 ْلت اإلاٗخضيت التي جشبذ في خ٣ِا الجغ هىص ي ا الض ْليت التي جمـ بد١ٓ٣ الُٟل  بخدميل بؾغاثيل باٖخباَع اثم الض

ٓن  ٓيٌ ًٖ الخؿاثغ اإلااصيت التي زلٟتها في الاعاضخي اإلادخلت ، بديض ي٩ ْ الؼامِا  بالخٗ ْ الجؼاثيت  ليت اإلاضهيت  اإلاؿْا

ٓيًاث ٧اٞيت مً  ٓن الخٗ ٓام التي مًذ ٧لِا، ختى ج٩ ٓا٫ الٖا ْاجها َ ٢ْ٘ هديجت ٖض ٓاػر الًغع الظر  ٓيٌ اإلاالي ي الخٗ

ْمً ؤظل بػالت آزاع الخغبؤظل ب  .ٖاصة حٗمحر البجي الخدخيت الا٢خهاصيت التي صمغتها بؾغاثيل، 

 ٓاٖض  أوص ي ْ ال٣ ْليت التي اهٓمذ الحها لٗضم امخشالِا لؤلخ٩ام  بدىٟيظ ٢غاع الُغص يض اؾغاثيل مً ٧ل اإلاىٓماث الض

ٓهيت لخ١ٓ٣  ٓهيت التي ج٨غؾِا َظٍ اإلاىٓماث في اَاع الخمايت ال٣اه الُٟل، الؾيما مىٓمت ألامم اإلاخدضة، التي لم ال٣اه

ا مىته٨ت لخ١ٓ٣  ٓم بّ بؾغاثيل، باٖخباَع ْ َظا ما لم ج٣ ْب٣غاعاتها  ج٣بل ٞحها الا بكٍغ الالتيام بميشا١ ألامم اإلاخدضة 

ْليت، زانت ميشا١ ألا غاٝ الض ْ جىته٪ باؾخمغاع اإلاباصت ْألٖا ْٚحر مدبت للؿالم بل  مم الاوؿان في ق٩لِا اإلاُل٤  

ْع ٢غاع بالُغص في خ٣ِا ٓع نض ْ ٖلى الٟ ْمجلـ ألامً مما يؿخلؼم  ْجمخى٘ ًٖ جىٟيظ ٢غاعاث الجمٗيت الٗامت   . اإلاخدضة  

 اإلاؿخ٣بليت تهضص ٧ل  أوص ي ْ ْ الاٞغي٣يت بالخدال٠ يض اؾغاثيل ألن ؾياؾتها الخاليت  ْبيت  ْع ْ الا ٧ل الض٫ْ الٗغبيت 

ْ الا٢خهاصيت ص٫ْ الٗالم، مً زال٫  ٢ُ٘ الٗال٢اث ا٫ ٓماؾيت  ْالضبل ٓلض ...ؾياؾيت  ٓن ؾياؾت صٞإ ج الخ، لٗلِا ج٩

ٓيت ال٣ًيت الٟلؿُيييت   .الًِٛ ٖلى اؾغاثيل لدؿ

 جُبي٣ِا  أوص ي ْ ٦ظل٪ بةصزا٫ هو اإلااصة الؿاصؾت مً الاجٟا٢يت الخانت بمى٘ ظغاثم الاباصة الجماٖيت خحي الخىٟيظ 

ٓاظِت اؾغاثيل ، َظٍ اإلااصة التي جً ألاشخام اإلاتهمين باعجيابهم هظه ألاغماٌ،  ًجب أن ًداهمىا : " م ٖلى ؤهّ في م

ْ . " أمام اإلاداهم اإلاسخهت في البلض الظي اكترفذ فُه هظه اللغاةم ٢ٓي٘ ال٣ٗاب  ْ بالخالي ج٣ضيم اؾغاثيل للمدا٦مت لخ

 ْ يت  ْ الالقٖغ ْلي بال٣ًيت الٟلؿُيييت مً ْيٗيت الالٖض٫   ط اإلاجخم٘ الض الال٣ٖاب الظر جٟغيّ اؾغاثيل بظل٪ زْغ

ٓن  ْلت ١ٓٞ ال٣اه ْلي الاوؿاوي م٘ مىِٗا مً الخهٝغ ٦ض ٓن الض  .بؿبب جمّغصَا ٖلى ال٣اه
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 :كاةمت اإلاغاحؼ

باللؿت الػغبُت  –

:  الىخب -أوال 

ْلي  -1 ٓن الض ْ اليؿاء ؤزىاء الجياٖاث اإلاؿلخت ، ال٣اه ٟا٫  ْ خمايت الَا ْلي الاوؿاوي  ٓن الض ؤمل ياػجي، ال٣اه

٢ٓيت ، بحرْث، 5وؿاوي ،ط الا ٓعاث الخلبي الخ٣ .  2005، ميك

ٓعاث صخلب، الجؼاثغ،  - 2 ْلي اإلاٗانغ، ميك ٓن الض ْليت في يٓء ال٣اه ليت الض ٓوسخي ، ؤؾاؽ اإلاؿْا بً ٖامغ ج

1995 

ْلي الاوؿاوي ، صاع الٗغب الاؾالمي ، بحرْث،  -4 ٓن الض ْيً ال٣اه ٓع جض  .1997ٖمغ ؾٗض هللا، جُ

ْلي الاوؿاوي، صاع ، خماؾىجغ ؾاهضعا   -5 ٓن الض ٟا٫ في خاالث الجيإ اإلاؿلر، مجلت صعاؾاث في ال٣اه يت الَا

ْليت للهليب الاخمغ، ال٣اَغة ،  . 2000اإلاؿخ٣بل الٗغبي ، اللجىت الض

 

 : اإلالاالث  –زاهُا 

ْ الخىميت ، الٗضص الغ .1 ٓلت  ٟا٫ في الجياٖاث اإلاؿلخت ، مجلت الُٟ اب٘، زالض بً ٖلي آ٫ زليٟت ، خمايت الَا

ْ الخىميت،  ٓلت  .   2001اإلاجلـ الٗغبي للُٟ

ْليت للجغاثم ؤلاؾغاثيليت في ٚؼة،  .2 ٓهيت الض ٓليت ال٣اه ٢ٓ٘ 08/08/2016هاصيت ليديم ، اإلاؿئ ٓع ٖلى اإلا  :، ميك

ْالىخاثج.. ظغاثم الخغب في ٚؼة .3 ٓي٤، الكغ١ ألاْؾِ، الخبٗاث  ْالدؿ ٓصيت لؤلبدار  ٓعاث الكغ٦ت الؿٗ ، ميك

.  2009يىايغ  22، 11013الٗضص 

 

 :الغؾاةل و اإلاظهغاث  -زالثا

ٓن  .1 ٓهيت إلاضهيحن في الا٢اليم اإلادخلت ، مظ٦غة لىيل صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اه ٓػيىت ؤمىت، الخمايت ال٣اه ؤمدمضر ب

ٓهيت الاصاعيت ، ظامٗت قل٠،  ٓم ال٣اه ْالٗل ْلي الاوؿاوي ، ٧ليت الخ١ٓ٣  . 2010الض
يحن جدذ الاخخال٫ الخغبي، م٘ صعاؾت زانت إلهتها٧اث بؾغثيل لخ١ٓ٣ مخي الضيً ٖلى ٖكماْر، خ١ٓ٣ اإلاضن -2

ٓعاٍ ، ٧ليت الخ١ٓ٣، ظامٗت ٖحن قمـ،   .1972الاوؿان في الاعاضخي الٗغبيت اإلادخلت، عؾالت ص٦خ

ٓن ، ٧ليت الخ١ٓ٣  -3 ٓعاٍ في ال٣اه ْليت للُٟل الٟلؿُيجي، عؾالت لىيل صعظت الض٦خ ٓ مدمض، الخمايت الض ٚػ

ٓم الؿياؽ ْػْ، ْالٗل ٓص مٗمغر، جحير  ٓل  .2014يت، ظامٗت م

 

غ  -عابػا  : جلاٍع

1. -  ٘٢ٓ ب ، ٖلى اإلا ْ الخْغ ٟا٫  ْليت للهليب الاخمغ ، الَا         www.icrc.org:ج٣غيغ اللجىت الض
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ْص ٕ 2005عّص اإلاغ٦ـــؼ الٟلؿُــيجي لخ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿــان الهاصع في ببغيل  -2 لى  ٖلى اإلاضعي الٗام ؤلاؾغاثيلي ٖىضما ٢ضم عص

ْليت الهاصع بخاعيش  ٓ  9الغؤر الاؾدكاعر إلاد٨مت الٗض٫ الض ٓلي ْلي 2004ي ٓن الض . ، في مؿإلت الجضاع مً ال٣اه

 :اإلاغاحؼ باللؿت الفغوؿُت

- Ahmed Mahiou, Les Crimes de Guerre et Le Tribunal Comptent Pour Juger Les Criminels De 

Guerre, Revue Algrienne des Relations Internationales, N 14, 1989. 
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ئلتزاماث ؾلُت  خخالٌ ؤلاؾغاةُلي اججاه اإلاضهُين في ألاعاض ي الفلؿُُيُت 

 اإلادخلت حضاع الفهل الػىهغي همىطحا
 02ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت حامػت ؾُُف قىقيؾمير   .   ص

اللامعي غبض هللا مغؾلي جِباػة  مػهضالحلىق والػلىم الؿُاؾُت اإلاغهؼ ألاؾخاط مهُفي ؾىضٌ 

  

 

- اإلالخو -

ْ اؾخسضام ؤلاظغاءاث الؿياؾيت         ٓة ؤ ْلت الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ليؿذ مُل٣ت اليضيً في اؾخسضام ال٣ بّن ص

ْخمايت  ْلي يٟغى ٖلحها خمايت الؿ٩ان اإلاضهيحن  ٓن الض ٓهيت في بصاعتها لؤلعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت، ٞال٣اه ْال٣اه

ٓوي لخل٪ ألاعاضخيممخل  حٛحر مً الٓي٘ ال٣اه
ّ
ْؤن ال ْلي ؤلاوؿاوي. ٧اتهم،  ٓن الض ٓٞحر الًماهاث  ٦ما يٟغى ٖلحها ال٣اه ج

ٓيً  ْجغخيلِم، بٛغى حٛيحر الخ٩ ْلت الاخخال٫ مشال ؤن حؿعى لى٣ل الؿ٩ان  ٓػ لض لؤلشخام اإلادميحن، ٞال يج

.  الضيمٛغافي لؤلعاضخي اإلادخلت

 للٗضيض مً الضعاؾاثل٣ض ٧اهذ مباصت ْيماهاث خم
ّ
ْالخٟؿحراث ايت اإلاضهيحن الٟلؿُيييحن مدال ال٣ًاثيت،  ال٣ِٟيت  

ْليت في  ٓ الخا٫ في ٞخٔٓ ظضاع الٟهل الٗىهغر الهاصعة ًٖ مد٨مت الٗض٫ الض ٓيليت  ٦09ما َ ، َظٍ 2004ظ

ْجُبي٣ِا ٖلى ؾمدذ بالٟخٔٓ  ٓطط ؤلاؾغاثيلي في اهتهامىا٢كت مباصت الاخخال٫ الخغبي  ٥ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الىم

ْلي ؤلاوؿاوي ٓن الض . ْال٣اه

 

Summary- 

     Israeli occupation state is not absolute hands in the use of force or the use of political and 

legal procedures in the administration of the occupied Palestinian territories, international law 

requires them to protect the civilian population and protect their property, and not to change the 

legal status of those territories. It also imposes under international humanitarian law to provide 

guarantees of protected persons, no occupying power, for example, may seek to population 

transfer and deportation, for the purpose of changing the demographic composition of the 

occupied territories. I have principles and guarantees of protection subject to many 

interpretations of jurisprudence and judicial, as is the case in the advisory opinion of the wall of 

the International Court of Justice on 09 July 2004, this fatwa allowed to discuss the principles of 

military occupation and applied to the Israeli model in the violation of human rights and 

international humanitarian law. 
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ملضمت  

ٓاٖض التي جد٨م الاخخال٫ الخغبي مً ؤَّم  ٖٓاث التي  ؤنبدذ ال٣ ْلي، هٓغا ألَميت اإلآي ٓن الض مجاالث ال٣اه

، ْفي م٣ضمتها نياهت ْيمان  ْ ألاَضاٝ التي حؿعى بلى جد٣ي٣ِا مً ظِت ؤزٔغ ْبالىٓغ بلى اإلا٣انض  حٗالجِا مً ظِت، 

ٓا  .ظِت ؾلُاث الاخخال٫الخ١ٓ٣ ألاؾاؾيت ألَالي ألا٢اليم اإلادخلت في م

ٓ ما ظٗلىا هإزظ   ظغاثم ْلّٗل ما يدضر في ألاعاضخي الٗغبيت اإلادخلت بهٟت ٖامت ْفي ٞلؿُحن بهٟت زانت، َ

ٓطط في َظٍ الضعاؾتالاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي في ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت  خيض ق٩لذ بؾغاثيل بمماعؾاتها اججاٍ . ٦ىم

ْ ألا ْزحر  -بجضاعة -٫ْ لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ختى ٚضثالكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي، الٗض ْالىاػيت،  ٓعيض الكغعي للٟاقيت  ال

ْالتي جمشل  قاَض ٖلى طل٪ اإلاجاػع التي اعج٨بتها ْ ٓاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي في خ٤ الكٗب الٟلؿُيجي،  الجؼا٫ جغج٨بها ٢

 .1بد٤ مِٓغا لئلباصة الجماٖيت

 

ْلت الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ليؿذ مُل٣ت اليض ٓهيت في بّن ص ْال٣اه ْ اؾخسضام ؤلاظغاءاث الؿياؾيت  ٓة ؤ يً في اؾخسضام ال٣

ْخمايت  ٓن الاخخال٫ يٟغى ٖلحها خمايت الؿ٩ان اإلاضهيحن الٟلؿُيييحن  بصاعتها لؤلعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت، ألّن ٢اه

ْلي ؤلاوؿاوي ٓن الض ٓٞحر الٗضيض مً الًماهاث لؤلشخام ا ممخل٩اتهم، ٦ما يٟغى ٖلحها ال٣اه ٓلحن بالخمايتج ل٣ض . إلاكم

ٓ الخا٫ في ٞخٔٓ  ْال٣ًاثيت، ٦ما َ ْ الخٟؿحراث ال٣ِٟيت  خاث   للٗضيض مً الكْغ
ّ
٧اهذ مباصت ْيماهاث الخمايت مدال

ْليت في  ٓيليت  09الجضاع الهاصعة ًٖ مد٨مت الٗض٫ الض مىا٢كت مباصت الاخخال٫ الخغبي ؾمدذ ب، َظٍ الٟخٔٓ 2004ظ

ٓطط ؤلاؾغْجُبي٣ِا ٖلى  ْلي ؤلاوؿاويالىم ٓن الض ْال٣اه  .اثيلي في اهتها٥ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

 

:  يجضع بىا ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩اليت الخاليت بٖاصة الخإ٦يض ٖلى َظٍ الالتياماث ألَميتْهٓغا      

اججاه اإلاضهُين في ألاعاض ي ماهي الىاحباث التي ًفغيها اللاهىن الضولي غلى ؾلُاث  خخالٌ ؤلاؾغاةُلي     -

؟ هُت اإلادخلت الفلؿُي

:  ْيخٟٕغ ٖجها الدؿائلحن الخاليحن

و ماهي اإلاؿإولُاث اإلاترجبت غً اهتهان خلىق  ؟هي خلىق ويماهاث خماًت الفلؿُُيُين أزىاء  خخالٌ ما     

 .؟اإلاضهُين الفلؿُُيُين

: ؾىدا٫ْ ؤلاظابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت بالخُغ١ بلى الى٣اٍ الخاليت       

ٓوي في ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلتجُبي٤ : اإلاُلب ألا٫ْ  ْلي لالخخال٫ الخغبي ٖلى الٓي٘ ال٣اه ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٢ .

ْلي لالخخال٫ الخغبي:الٟٕغ ألا٫ْ  ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٠٢ٓ الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي مجها ٢ . ْم

ٓوي لؤلعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت:الٟٕغ الشاوي . خٓغ حٛيحر الٓي٘ ال٣اه

                                                           

ادة ماجستَت ختصص القانوف الدويل العاـ، قسم العلـو القانونية واإلدارية، ، مذكرة لنيل شو"مسؤولية دولة االحتالؿ عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف"أمحد لعروسي،1-
 .5، ص2007-2006جامعة ابن خلدوف تيارت، السنة احلامعية
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 .صهيحن الٟلؿُيييحن في ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلتخ١ٓ٣ الم: اإلاُلب الشاوي

. خٓغ اإلاؿاؽ بالخ١ٓ٣ اإلاضهيت للكٗب الٟلؿُيجي: الٟٕغ ألا٫ْ 

ْالش٣اٞيت للمضهيحن الٟلؿُيييحن:الٟٕغ الشاوي  . خٓغ اإلاؿاؽ بالخ١ٓ٣ الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت 

ليت بؾغاثيل ًٖ اهتها٥ خ١ٓ٣ اإلاضهيحن الٟلؿِ: اإلاُلب الشالض . يييحنمؿْا

ليت اإلاضهيت إلؾغاثيل :  الٟٕغ ألا٫ْ  . ًٖ اهتها٥ خ١ٓ٣ اإلاضهيحن الٟلؿُيييحناإلاؿْا

لحن ؤلاؾغاثيليحن للمدا٦مت ًٖ ظغاثمِم:الٟٕغ الشاوي . ج٣ضيم اإلاؿْا

 

 ٌ  جُبُم كىاغض اللاهىن الضولي لالخخالٌ الحغبي غلى الىيؼ اللاهىوي في ألاعاض ي الفلؿُُيُت اإلادخلت: اإلاُلب ألاو

ْلي لالخخال٫ الخغبي        ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ٓوي لؤلعاضخي  (الٟٕغ ألا٫ْ )هخُغ١ في البضايت ل٣ زم لخٓغ حٛيحر الٓي٘ ال٣اه

 (الٟٕغ الشاوي). الٟلؿُيييت اإلادخلت

 ٌ . كىاغض اللاهىن الضولي لالخخالٌ الحغبي ومىكف  خخالٌ ؤلاؾغاةُلي منها:الفغع ألاو

ٓاهحن  42في هو اإلااصة  ظاء ؤ٫ْ حٗغي٠ لالخخال٫ الخغبي مً الالثدت اإلالخ٣ت باجٟا٢يت الَار الغابٗت الخانت ب٣

ْاإلااعزت في  ٓبغ/ 18ْؤٖغاٝ الخغب البريت  يٗخبر ؤلا٢ليم مدخال ٖىضما يهبذ ٞٗال ): ْالتي ههذ ٖلى ؤهّ  1907/ؤ٦خ

ال يمخض الاخخال٫ ٓم ٞحها زايٗا لؿلُت الجيل اإلاٗاصر،   بلى ألا٢اليم التي ج٣
ّ
ٓن ٢اصعة ٖلى جضٖيم  بال ْج٩ َظٍ الؿلُت، 

ْٖليّ ٓطَا،  ْهي هٟ ٫ٓ ؤن ٖىانغ الاخخال٫ الخغبي زالزت ٖىانغ  : يم٨ً ال٣

ْاخخاللِا  -(1  ْلت ألازٔغ  ْلخحن جخم٨ً بخضاَما مً زاللّ مً ْٚؼ ؤعاضخي الض ٓاث ص ْ هؼإ مؿلر بحن ٢ ٓم خغب  ؤ ؤن ج٣

ْ ظؼثيا . ٧ليا ؤ

ْجًِٗا جدذ ؾيُغتها، ٞاالخخال٫ ٢يام خالت ٞٗليت ما٢خت جدخل ٝ -(2 ْلت ؤزٔغ  ٓاث مؿلخت ؤظىبيت ؤعاضخي ص حها ٢

ٓاث اإلاؿلخت ألاظىبيت في  ٓص ال٣ ْظ ٓة ال٣اَغة الىاججت ًٖ  ٓ خالت ٞٗليت ؤْظضتها ال٣ ٓهيت، بل َ الخغبي ليـ خالت ٢اه

ْمت ٓاث اإلاٗاصيت ْقل ٢ضعتها ٖلى اإلا٣ا . ألاعاضخي اإلادخلت بٗض َؼمِا لل٣

ٓاث الاخخال٫ ٢ض اؾخُاٖذ الؿيُغة ٖلى يجب ؤن ي٩ٓ -(3  بطا ٧اهذ ٢
ّ
ْمازغا ،خيض ال يبضؤ الاخخال٫ بال اال  ّٗ ن الاخخال٫ ٞ

ْجم٨ىذ مً خٟٔ الىٓام ْألامً بٗض ب٢امت بصاعة ٖؿ٨غيت مؿخ٣غة ْمت اإلاؿلخت ٞيّ،  ٢ْٟذ اإلا٣ا ْؤ   1.ؤلا٢ليم 

ٓاٖض التي جم ج٣ىحن ؤٚلبها  ْؤٖغاٝ الخغب يد٨م الاخخال٫ الخغبي الٗضيض مً ال٣ ٓاهحن  في اجٟا٢يت الَار بكإن ٢

ٓاٖض1949ْاجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت الخانت بدمايت اإلاضهيحن لٗام  1907البريت لٗام  ْمً ؤَم جل٪ ال٣  ، :

ٓ ماههذ ٖليّ اإلااصة  -1 َْ ْالجماٖاث  . مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  47خٓغ الى٣ل ؤلاظباعر لؤلٞغاص 

ٓا-2  .مً اجٟا٢يت الَار 46ْ اإلااصة مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  ٫53 اإلاىهٓم ٖليّ في اإلااصة خٓغ جضمحر اإلامخل٩اث ْألام

                                                           

. 13-12أمحد لعروسي، ادلرجع السابق، ص1-
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ْ بب٣اء اإلادا٦م ال٣ًاثيت في ؤلا٢ليم اإلادخل اإلااصة  -3 ْ حكغيٗاث ظضيضة  ٓاهحن ؤ . اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت 64خٓغ بنضاع ٢

ٓاٖض الَار جىُب٤ ٖلى ألاعاضخي الٟلؿُيييت بّن مسخل٠ ؤخ٩ام اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت اإلاٗىيت بدمايت اإلاضهيحن   ٢ْ

ا مً مباصت . اإلادخلت خيض ج٣٘ ٖلى بؾغاثيل الٗضيض مً الالتياماث بمٓظب اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت ، ًٞال ًٖ ٚحَر

ْآٞا١  ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓة اإلادخلت خمايت الٓي٘ الغاًَ  ٓظب ٖلى ال٣ ال ؾيما ؤخ٩ام الاجٟا٢يت التي ج ْلي،  ٓن الض ال٣اه

ٓاظِت . ع اإلاهحر للكٗب مدخلج٣غر  غاٝ بدىٟيظ الاجٟا٢يت في م م٘ ". الاهتها٧اث الخُحرة"٦ما جلؼم الاجٟا٢يت ظمي٘ الض٫ْ ألَا

ًذ بؾغاثيل الاوسخاب مً ألاعاضخي اإلادخلت ٓبغ .. طل٪ ٞع ٢ٟٓا زابخا مٟاصٍ ؤن اجٟا٢يت  1967ْمىظ ؤ٦خ اجسظث بؾغاثيل م

ٓن ال جىُب٤ ٖلى ال٠ً ٢ُْإ ٚؼة ظىي٠ هي بد٨م ال٣اه . 1ة الٛغبيت 

ْل٨جها " اخخالال"بؾغاثيل جضعي بإجها ليؿذ   ْبالخالي ٞةجها ال جضزل في هُا١ " بصاعة"في ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت ،   ،

ٓن الاخخال٫ الىاظم ًٖ الخغب ٢ْاه ْلت . اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  ْمدا ٓهيت  ٢ِٟٓا ٣ٞض لجإث بؾغاثيل بلى خيلت ٢اه ْلخبريغ م

ْٞغاٙ لخ٣ضيم  َْم  ٓيغ هٓغيت . مبرعاث ٣ِٞيت مبييت ٖلى  لخٗؼيؼ " ناخب الخ٤ الٛاثب"ْبىاء ٖلى طل٪ ٣ٞض ٢امذ بخُ

ٓن الاخخال٫ الىاظم ًٖ الخغب ٢ْاه ْمهغ . حججِا بٗضم الامخشا٫ الجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  ٫ٓ َظٍ الىٓغيت بإن ألاعصن  ْج٣

ٖت في ألاعاضخي ا٫ ٓص ليؿخا َما الض٫ْ طاث الؿياصة اإلاكْغ ْظ ْهٓغا لٗضم  الظر " ناخب الخ٤"ٞلؿُيييت اإلادخلت ، 

ٓم بدياػة ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت هٓغا ألجها جمخل٪ ْيٗا ؤ٢ٔٓ  ٓص بليّ ألاعاضخي ٞةهّ بةم٩ان بؾغاثيل ؤن ج٣ ؾخٗ

٫ٓ مبجي ٖلى ؤؾاؽ جٟؿحر ٚغيب للماصة . وؿبيا ٞيما يخٗل٤ بمل٨يت َظٍ ألاعايـي  . اث ظىي٠ مً اجٟاقي 2ْبن َظا ال٣

غاٝ : "جىو ٖلى ما يلي  2اإلااصة  ْ ال٨لي إل٢ليم ؤخض ألَا بن َظٍ الاجٟا٢يت جُب٤ ٖلى ظمي٘ خاالث الاخخال٫ الجؼجي ؤ

ٓ خمايت خ١ٓ٣ الُٝغ ..." الؿاميت اإلاخٗا٢ضة ٓن الاخخال٫ الىاظم ًٖ الخغب َ ْالٛغى مً ٢اه ٨َْظا ٢يل ؤن الِضٝ   ،

ْالظر يمخل٪ ؾىض ٢ا ٓوي صخيذاإلاجيْٕ الؿياصة  .  2ه

ْلي الظيً         ٓن الض ْم٨ٟغر ال٣اه ٓة ٖلى ؤلاصٖاءاث ؤلاؾغاثيليت في َظا الخهٓم مً ٢بل ٖلماء  ْب٣ بال ؤهّ جم الغص 

َٓا بإجها  ْمهُىٗت في َبيٗتها"ْنٟ ال جدٓى باخترام " مخ٩لٟت  لحن جإَيال ٖاليا"،  ْ " اإلاـَا ْلي اإلاىٓم"ؤ ، ٦ما " اإلاجخم٘ الض

ْلي  ؤجها لم جخل٤ ؤر ًاء  1976في ٖام . صٖم مً اإلاجخم٘ الض ْع م٘ ظمي٘ ألٖا ْلي بٗض الدكا ، ؤٞاص عثيـ مجلـ ألامً الض

لبيت بإن  ٓا٣ٞت ألٚا ٢ْذ الخغب اإلااعزت في "ْم  1949ؤٚؿُـ  12اجٟا٢يت ظىي٠ اإلاخٗل٣ت بدمايت ألاشخام اإلاضهيحن في 

ٓيذ ٧اهذ هديجخّ  1980ْفي ٖام . 1967جىُب٤ ٖلى ألاعاضخي الٗغبيت التي جدخلِا بؾغاثيل مىظ ٖام  م٣ابل ال  14ْفي جه

ٓم ٖلى بؾغاثيل ل٣يامِا بؿً  ْؤل٣ى مجلـ ألامً بالل ٓيـذ ،  ْاخض ًٖ الخه  ٓ ٓن ألاؾاسخي"شخيء م٘ امخىإ ًٖ " ال٣اه

ال يازغ ٖلى اؾخمغاع جُبي٤ اجٟا٢يت ظىي٠ ا ْلي  ٓن الض ْالظر جبحن ؤهّ يك٩ل اهتها٧ا لل٣اه ْج٣غع . لغابٗتاإلاخٗل٤ بال٣ضؽ ، 

ْْي٘ ال٣ضؽ  ما٫ التي حؿعى بلى حٛيحر َاب٘  ا مً ألٖا ْٚحَر ٓن ألاؾاسخي  تراٝ بال٣اه ْباإلاشل ، ٞةن الجمٗيت . ٖضم الٖا

ٓاعصة في اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت ٞيما يسو  الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؤ٦ضث مجضصا ٖلى ؤن بؾغاثيل ملؼمت بااللتياماث ال

الن الهاصع في  .ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت  ْلي لؤلَغاٝ الؿاميت اإلاخٗا٢ضة  2001صيؿمبر  5ْفي ؤلٖا ؤٖغب اإلااجمغ الض

                                                           
ية واالستيطاف اليهودي يف مجيع األراضي احملتلة واليت تشكل ترحيل الفلسطينيُت وادلمارسات اإلسرائيلية األخرى اليت من ضمنها اذلجرة اجلماع"انظر تقرير حوؿ، - 1

-06،ص2009، عاـ(AALCO) اإلفريقية –ادلنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية صادر عن  1949، "انتهاكا للقانوف الدويل وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ 
  www.aalco.int/.../arabicpalestiniansfinal2009.doc :، على الرابط التايل09
 تشكل ترحيل الفلسطينيُت وادلمارسات اإلسرائيلية األخرى اليت من ضمنها اذلجرة اجلماعية واالستيطاف اليهودي يف مجيع األراضي احملتلة واليت"انظر تقرير حوؿ، - 2

 .، نفس ادلرجع والصفحات"وف الدويل وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ انتهاكا للقاف

http://www.aalco.int/.../arabicpalestiniansfinal2009.doc
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٫ٓ الاجٟا٢يت لؤلعاضخي  ْؤ٦ض مً ظضيض قم ٓع الخالت ؤلاوؿاهيت ،  ٖلى اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت ًٖ ٢ل٣ّ البالٜ بػاء جضَ

٦ْما ظضص الخإ٦يض ٖلى يغ ْعة الاخترام ال٩امل لالجٟا٢يت في َظٍ الٟلؿُيييت اإلادخلت بما ٞحها ال٣ضؽ الكغ٢يت ، 

: 1.اإلاىا٤َ

 .خظغ حؿُير الىيؼ اللاهىوي للعاض ي الفلؿُُيُت اإلادخلت:الفغع الثاوي

ٓص ٞٗلي ما٢ذ          ْظ ٓص  ٓظ ٓصَا، ِٞظا ال ْظ ْزي٣ا بُبيٗت  ْلت الاخخال٫ في ألاعاضخي اإلادخلت اعجباَا  ْاظباث ص اعجبُذ 

ْلظا ٞةّن  ْام،  ٓ خٓغ مماعؾت ؾلُاث الاخخال٫ ليؿذ لّ نٟت الض ٓن الاخخال٫ الخغبي َ اإلابضؤ ألاؾاسخي الظر ؤ٢ٍغ ٢اه

لالزخهاناث الؿياصيت في ألاعاضخي اإلادخلت، ٞاالخخال٫ الخغبي بهٟخّ مغخلت مً مغاخل الخغب الٟٗليت اإلاا٢خت ؾييخهي 

ْلخحن ا ٓيت ؾلميت للجيإ بحن الض ٓاء ٦ىديجت لدؿ ْ ٦ىديجت لخجضص ال٣خا٫ خخما باوسخاب ظيل الاخخال٫، ؾ إلاخداعبخحن، ؤ

ْلت الاخخال٫ ال٣يام  ٓػ لض ْهديجت لظل٪ ال يج ٓاث الاخخال٫،  ْجم٨جها مً َغص ٢ ْلت الؿياصة ٢ضعاتها الٗؿ٨غيت  ْاؾخٗاصة ص

ْلي اإلاٗانغ ٖلى اٖخباع ؤّن الاخخال٫ ال يى٣ل .بًّم ؤر ظؼء مً ؤظؼاء ألاعاضخي اإلادخلت ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ل٣ض اؾخ٣غث ٢

ْلت ألانل ناخبت ؤلا٢ليم اإلادخلا ْبهما جٓل الؿياصة لض ْزّ،   .2لؿياصة ٖلى ؤلا٢ليم اإلادخل بمجغص خض

ٓن الاخخال٫ الخغبي بىاءا ٖلى اإلااصة  1967جسً٘ ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت مىظ       ٓاٖض ٢اه مً اجٟا٢يت الَار  42ل٣

ْليت ٝ 1907الغابٗت لٗام  ٓ ما ؤ٦ضجّ مد٨مت الٗض٫ الض ٓيليت  09ر َْ ا لٟخٔٓ الجضاع 2004ظ ،خيض 3ٖىض بنضاَع

ْيكمل الاخخال٫ ألاعى التي بؿُذ .... حٗخبر ألاعاضخي مدخلت ٖىضما جٓي٘ بالٟٗل جدذ ؾلُت الجيل اإلاٗاصر،» ٢الذ

٢ْض اخخلذ بؾغاثيل في ٖام  ٓا٢ٗت بحن الخِ ألازًغ 1967ٞحها َظٍ الؿلُت ْناع باإلم٩ان مماعؾتها  م ألاعى ال

ْماػالذ  (بما ٞحها ال٣ضؽ الكغ٢يت)ْظمي٘ َظٍ ألاعاضخي ...... ص الكغ٢يت الؿاب٣ت لٟلؿُحنْالخضْ ماػالذ ؤعاى مدخلت 

اث الؿلُت .4«بؾغاثيل لِا ْي٘ الؿلُت ال٣اثمت باالخخال٫  ْاإلاباصت ألاؾاؾيت التي جد٨م جهٞغ ٓاظباث  ْٞيما يسو ال

ٓاٖض الٍ) 43ؤّن اإلااصة » اإلادخلت ط٦غث اإلاد٨مت  ْعٍ  (ارمً ٢ ْاظب اجساط ٧ل الخضابحر التي بم٣ض جٟغى ٖلى اإلادخل 

٦ْٟالت طل٪ ٢ضع ؤلام٩ان  ٓاهحن الؿاعيت في البلض  ْاخترام ال٣ ْالخياة الٗامت  . 5«للخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام 

ْاؾدىاصا لىو اإلااصة        ْلت اإلادخلت ؤن جب٣ى الخىٓيم ؤلا 43ْٖليّ  صاعر مً الثدت الَار يخٓظب ٖلى ؾلُاث الض

 اؾخمغاع خياتهم 
ً
ْؤيًا ْال٣ًاجي لئل٢ليم اإلادخل ٢اثما، ألهّ جىٓيم يؿخٗان بّ ٖلى خؿً ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت للؿ٩ان، 

ْؤّن  مً الثدت الَار ٞغيذ ٖلى الؿلُت اإلادخلت، ؤن جخسظ ٧ل الخضابحر ْؤلاظغاءاث  43اإلااصة  بك٩ل ٖاصر، زانت 

ٓاهحن الم ْاخترام ال٣ ْالىٓام  اصة ألامً  ٫ٓ بها في ألاعى اإلادخلت، ٦ما يخٗحن ٖلحها اؾخٗاصة الخياة الا٢خهاصيت إٖل ٖم

                                                           
 نفس ادلرجع - 1
. 27-26أمحد لعروسي،مرجع سابق ، ص2-
لألمم  يف ىذه الفتوى قررت اجلمعية العامة". 2004-07-09ل فتوى اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة "تسمي رمسيا ب   3-

ما : من النظاـ األساسي للمحكمة أف تصدر على وجو السرعة فتوى بشأف ادلسألة التالية 65إىل زلكمة العدؿ الدولية عمال بادلادة » ادلتحدة يف طلب تارؼلي أف تطلب 
األرض الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوذلا على ىي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الذي تقـو إسرائيل السلطة القائمة باالحتالؿ بإقامتو يف 

وقرارات رللس األمن واجلمعية العامة ذات  1949النحو ادلبُت يف تقرير األمُت العاـ، وذلك من حيث مبادئ وقواعد القانوف الدويل مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ 
. 09ئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، صفتوى اآلثار القانونية الناش« الصلة؟

 .، فتوى اجلدار39، ص 78الفقرة  4-
 .، فتوى اجلدار59، ص 124الفقرة  5-
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ْليت ٣ٞض الخٓذ ؤن مماعؾاث بؾغاثيل هي .1ْالاظخماٖيت بلى ؤ٢غب ق٩ل ٧اهذ ٖليّ ٢بل الاخخال٫ ؤما مد٨مت الٗض٫ الض

 مً الخضابحر في  1967ٞمىظ ٖام...» ٨ٖـ طل٪ جماما 
ً
َظٍ ألاعى حؿتهضٝ حٛيحر ختى آلان اجسظث بؾغاثيل ٖضص ٦بحرا

ْه٣ل الؿ٩ان.... ْي٘ ال٣ضؽ ْاإلامخل٩اث   2«.. بما في طل٪ مهاصعة ألاعى 

٫ٓ ؤظلّ ؤن .... »ل٣ض ؤٖلً ال٣اضخي اإلاهغر هبيل الٗغبي في عؤيّ اإلاؿخ٣ل         مً قإن الاخخال٫ بهٝغ الىٓغ ًٖ َ

ْالؿياؾيت ٓهيت  ْال٣اه ن مً قإن اإلاكا٧ل التي جيكإ مً ْ... يٟطخي بلى ؾلؿلت مً اإلاكا٧ل ؤلاوؿاهيت  ّٓ ليـ َىا٥ ما حه

٫ٓ، بيضؤّن  ٓاٖض اإلاىُب٣ت زال٫ خاالث الاخخال٫ اإلاُ ٓة ال٣ ٫ٓ ياصر بلى مؼيض مً ٢ؿ ٓظض ما يض٫ ٖلى ... الاخخال٫ اإلاُ ال ي

ٓيٌ مُل٤  ْلي ٖلى اؾخٗضاص ألن يِٗض ًٖ َيب زاَغ للمدخل بخٟ  ّ.3«ؤن اإلاجخم٘ الض

ْ  1949ظىي٠ الغابٗت لٗام ٢ْض ظاءث اجٟا٢يت        ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾيت باليؿبت للمضهحن ؤ ٓع جل٪ الًماهاث  ل٩ي جُ

ْ اخخال٫ جدذ ؾلُت َٝغ في ... »ألاشخام اإلادميحن  ْبإر ق٩ل ٧ان في خالت هؼإ، ؤ الظيً يجضْن ؤهٟؿِم لخٓت ما 

اياَا ٓا مً ٖع ْلت ليؿ ْ ص اياٍ ؤ ٓا مً ٖع ْلظل٪ خٓغث َظٍ .4«ل٪ الاجٟا٢ياث مً ث ٦4ما ؤٖلىخّ اإلااصة " الجيإ ليؿ

ْليت في ٞخٔٓ  ْط٦غث مد٨مت الٗض٫ الض الاجٟا٢يت خغمان ألاشخام اإلادميحن مً الاهخٟإ بالخ١ٓ٣ التي جمىدِا، 

ال بإيت ٦يٟيت  ٣ْٞ47ا للماصة .... » الجضاع ٓظضْن في ؤر ب٢ليم مدخل بإر خا٫  ٓن الظيً ي ٞةهّ ال يدغم ألاشخام اإلادمّي

ْ مً الاهخٟإ  ٓع، ؤ ٓاء بؿبب ؤر حٛحر يُغؤ هديجت الخخال٫ ألاعاضخي ٖلى ماؾؿاث ؤلا٢ليم اإلاظ٧ بهظٍ الاجٟا٢يت، ؾ

ْلت بًم  ْ ٦ظل٪ بؿبب ٢يام َظٍ الض ْلت الاخخال٫، ؤ ْص ْ بؿبب ؤر اجٟا١ ي٣ٗض بحن ؾلُاث ؤلا٢ليم اإلادخل  ٓمخّ، ؤ خ٩

ْ ظؼءا مً ألاعاضخي اإلادخلت  . 5«٧ل ؤ

 .ًً الفلؿُُيُين في ألاعاض ي الفلؿُُيُت اإلادخلتخلىق اإلاضوي: اإلاُلب الثاوي

زم خٓغ اإلاؿاؽ  (الٟٕغ ألا٫ْ )يم٨ىىا ؤن هدىا٫ْ بالضعاؾت خٓغ اإلاؿاؽ بالخ١ٓ٣ اإلاضهيت للكٗب الٟلؿُيجي      

ْالش٣اٞيت للمضهيحن الٟلؿُيييحن  . (الٟٕغ الشاوي)بالخ١ٓ٣ الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت 

 ٌ . ق اإلاضهُت للكػب الفلؿُُنيخظغ اإلاؿاؽ بالحلى: الفغع ألاو

: باليؿبت للخ١ٓ٣ اإلاضهيت التي جمشل الخض ألاصوى مً الخ١ٓ٣ هدىا٫ْ مايلي      

 .خظغ ألافػاٌ ؾير ؤلاوؿاهُت: أوال

ٓعة همُيت مخ٨غعة ماعؾتها ص٫ْ       ْختى جغخيل الؿ٩ان اإلاضهيحن في ألاعاضخي اإلادخلت، ن ْ بَاهت  ْحٗظيب  يٗض ٢خل 

ٓعة في ظمي٘ الاخخال٫ ٖبر الذ ٧ْاهذ اجٟا٢ياث ظىي٠ ألاعب٘ في اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت ٢ض ٖضصث ألاٞٗا٫ اإلادٓ اعيش، 

ْججغيم ؤّر مً ألاٞٗا٫ ٚحر  ٢ْاث ْألاما٦ً، ٦ما ؤّن اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت ٢ض ظاءث بإخ٩ام لخمايت خ٤ الخياة  ألا

                                                           

الثاٍل، ادلؤدترات  القانوف الدويل اإلنساٍل آفاؽ وحتديات، اجلزء" األبعاد القانونية جلدار الفصل العنصري يف ضوء القانوف الدويل اإلنساٍل"زلمد فهد الشاللدة . د 1-
 .170زلمد فهد الشاللدة، ص . ، د2005العلمية جلامعة بَتوت، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، لسنة 

 .، فتوى اجلدار38، ص 75الفقرة  2-
 .، نفس ادلرجع 133-132، ص 1-3الرأي ادلستقل للقاضي العريب، الفقرة  3-
 .76، ص  2004، الّلجنة الدولية للصليب األمحر ، الطبعة األوىل "(مدخل للقانوف الدويل اإلنساٍل  )حلرب ضوابط حتكم خوض ا" فريتس كالشهوفن4-
 .، فتوى اجلدار60، ص 126الفقرة  5-
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٢ْض ٢ّغعث اإلااصة  ْ مٗىٓر بػاء ألاشخام " خٓغ ؤلا٦غاٍ بالىو ٖلى ؤهّ 31ؤلاوؿاهيت،  جدٓغ مماعؾت ؤر ب٦غاٍ بضوي ؤ

م ْ مً ٚحَر ٓماث مجهم ؤ ٫ٓ ٖلى مٗل  .1"اإلادميحن، زهٓنا بهضٝ الخه

ٓا         بضعاؾت ألاْيإ التي ؾاصث مىظ الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٗغبيت اإلادخلت، هجض ؤّن الؿ٩ان اإلاضهيحن ٢ض حٗغي

َْظا ما ؤزبدخّ لجان الخد٣ي٤ ألنىاٝ ٦شحرة مً الخٗظيب ْؾٓء اإلا٘ ٓاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي،  املت التي ماعؾتها يضَم ٢

ْالصخٟيحن  ٓ ألاعاضخي اإلادخلت  ٓاَى ْالكِاصاث اإلاسخلٟت التي ؤصلى بها م ْالغؾاثل  ْلي  ْج٣اعيغ الهليب ألاخمغ الض ْليت،  الض

ٓن ؤلا ْالسج ا ألاعاضخي اإلادخلت، ٣ٞض قِضث اإلاٗخ٣الث  ؾغاثيليت خاالث ٦شحرة للخٗظيب الظر يخإؾـ ألاظاهب الظيً ػاْع

ٓوي ح الٗىهغيت الؿاثضة لضٔ اإلاظَب الهِي  .2ٖلى الْغ

 .خظغ ئبػاص و جغخُل الؿيان اإلاضهُين وخظغ  ؾدُُان :زاهُا

ٓاهب خمايت اإلاضهيحن       ْ جغخيل الؿ٩ان اإلاضهيحن ؤزىاء الاخخال٫ ؤخض ؤبغػ ظ ْؤّن . 3ؤيًا يك٩ل خٓغ ببٗاص  زانت 

ٓاَغ التي جازغ ٖلى ؾ٩ان اإلاى٣ُت الخايٗت لالخخال٫الذ ٖت . 4عخيل ْؤلابٗاص يٗض مً ؤقّض الٓ ْلظل٪ ٧اهذ الخجاعب اإلاغّْ

َٓغيا في ْي٘ اإلااصة  مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  49ْاإلاماعؾاث اإلاظَلت التي خضزذ ؤزىاء الخغب الٗاإلايت الشاهيت ؾببا ظ

ْجغخيل الؿ٩ان"التي ؤٖلىذ خٓغ   .5"ببٗاص 

ٓن ألاعى التي ؾي٣ام  ْجغخيل الؿ٩ان اإلاضهيحن ألانليحن الظيً يكٛل ٓوي مىظ بضايخّ بلى َغص  حهضٝ اإلاسُِ الهِي

ٓصيت الخالهت التي ال جسخلِ مِٗا ؤيت ؤٖغا١  ْلت الحه ٢ْض اٖخبر طل٪ ؤمغا خخميا ختى جيكإ الض ٖلحها اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثيلي، 

 ٔ ٓ هه٠ الٗضص  1948يييحن زال٫ خغب مً الؿ٩ان الٟلؿِ ٢ْ700.000ض ايُغ . ؤزغ ٓ ما يٗاص٫ هد َْ م، بلى جغ٥ صياَع

ا بلى الجيْح  1967ؤلاظمالي للؿ٩ان الٟلؿُيييحن، زم ظاءث خغب  لخًي٠ ؤٖضاص ظضيضة مً الٟلؿُيييحن الظيً ايُْغ

٢ْض اؾخمغث ؾلُاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي في مماعؾت الًٍٛٓ اإلاش228.606مً ؤعايحهم بط بلٜ ٖضصَم  جلٟت ٖلى ؾ٩ان ، 

ْان  ْاؾخسضامِا في بؾ٩ان اإلاِاظغيً 1967ألاعاضخي اإلادخلت بٗض ٖض ٓيضَا  ، بهضٝ جٟغيٜ َظٍ اإلاى٣ُت مً ؾ٩اجها جمِيضا لته

ح الؿ٩ان مً ألاعاضخي الٗغبيت اإلادخلت، ٟٞي الٟترة مً  ٢ْض ؤؾٟغث َظٍ الؿياؾاث الخٗؿٟيت ًٖ اؾخمغاع هْؼ الجضص، 

1968-1972  ٓ ْحكحر ؤلاخهاثياث ألازحرة بلى ؤن بظمالي الٟلؿُيييحن الظيً جم  300.000ٚاصع هد شخو في الؿىت، 

ٓا الظئحن ؤ٦ثر مً  1995جغخيلِم ٢ؿغا مً ٖام  الجئ مسجل لضٔ َيئت ٚٓر  350.000ماليحن ٞلؿُيجي مجهم  4ْؤنبد

ا)الالظئحن ٓن ٚحر مسجلحن 6(ألاهْغ ٓ ْيخطر ؤن حجم الُغص ال٣ؿغر الجماعي لؿ٩ان ألا.ْالبا٢ عاضخي الٟلؿُيييت َ

                                                           

. 331-330،بَتوت، ص2009، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة االوىل "التزامات الدولة احملتلة اجتاه البلد احملتل"معتز فيصل عباس،.د 1-
 .98-97أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص2-
 .252، ص 1995، لعاـ 51اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل، العدد " اإلبعاد يف ضوء القانوف الدويل اإلنساٍل" رشاد السيد . د 3-
 .194، ص 2005يُت ،بَتوت، الطبعة األوىل، أكتوبر ، دار العلم للمال" القاموس العملي للقانوف الدويل اإلنساٍل " (ترمجة زلمد مسعود)فرنسواز بوشيو سولينيو 4-
 .252رشاد السيد،نفس ادلرجع، ص . د 5-

ية الصحية واخلدمات االجتماعية وادلعونة األنروا ىي منظمة األمم ادلتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئُت الفلسطينيُت يف الشرؽ األدٌل ولالنروا التزاـ دائم بتوفَت التعليم والرعا6
وتأسست االنروا يف أعقاب الصراع العريب اإلسرائيلي لعاـ . ماليُت الجئ فلسطيٍت يعيشوف يف قطاع غزة والضفة  الغربية واألردف ولبناف وسوريا 4دلا يربوا على  الطارئة
. 94، ص 2امعية ، اجلزائر، طبعة عمر سعد اهلل، معجم يف القانوف الدويل ادلعاصر، ديواف ادلطبوعات اجل/دوتقـو اجلمعية العامة بتجديد واليتها  1948
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ٓصة الالظئحن . 7.697.929 ٖ ٌ ٓصة لالظئحن، ٞةّن بؾغاثيل جٞغ ْلي ي٨ٟل خ٤ الٗ ٓن الض م مً ؤّن ال٣اه ْٖلى الٚغ

بيٗيا  ٓهيا َْ ٓهّ ٢اه م ٧ م ٚع  .1الٟلؿُيييحن بلى صياَع

ٓع الى٣ل الجبرر لؤلشخام اإلادميحن التي" للجضاع"ْؤٖاصث بؾغاثيل ببىائها         ذ ؤزىاء الخغب الٗاإلايت  بًٗا مً ن ٖٞغ

ٓاٖض اإلاىُب٣ت في ٞخٔٓ الجضاع، بما ظاء في اإلااصة  ْلِا لل٣ غ ؤزىاء جىا
ّ
ْليت جظ٦ مً  (49)الشاهيت، مما ظٗل مد٨مت الٗض٫ الض

ْلى ٖلى  ْ التي ههذ ٣ٞغتها ألا ْ » اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت،  ْ الٟغصر لؤلشخام اإلادميحن ؤ خٓغ الى٣ل الجبرر الجماعي ؤ

ْاٖيّ  هٟحهم ْ ٚحر مدخلت ؤيا ٧اهذ ص ْلت ؤزٔغ مدخلت ؤ ْ بلى ؤعاضخي ؤر ص ْلت الاخخال٫، ؤ  .2«مً ألاعاضخي اإلادخلت بلى ؤعاضخي ص

 خغيت الخى٣ل ْؤلا٢امت ل٩ل ٞغص        
ً
ْفي هٟـ الؿيا١ ط٦غث اإلاد٨مت ؤّن بٌٗ ههٓم خ١ٓ٣ ؤلاوؿان جًمً ؤيًا

ْلت ما، ٖىضما ٓوي صازل ب٢ليم ص ٓ ٢اه ْاإلاضهيت 12ؤقاعث بلى هو اإلااصة  يٓظض ٖلى هد ْؤزىاء . مً ِٖض الخ١ٓ٣ الؿياؾيت 

ٓهيت الخٓذ ؤن  ْبوكاء مى٣ُت مٛل٣ت بحن الخِ ألازًغ » جُبي٤ مد٨مت الٗض٫ لخل٪ الًماهاث ال٣اه حكييض الجضاع 

ٓصا قضيضة ٖلى خغيت ؾ٩ان ألاعى الٟلؿُي ٓع ٞغيذ ًٞال ًٖ طل٪ ٢ي ٓيً ظيٓب ٧لِا ؤم ْج٩ هيت اإلادخلت، ْالجضاع طاجّ 

ْجخجلى ؤ٦ثر في بٌٗ اإلاىا٤َ الخًغيت ٦ما ؤّن مؿاع الجضاع ٢ض ؤصٔ  3«... باؾخصىاء الٟلؿُيييحن ممً جم اؾديٗابهم َىا٥، 

ْصِٞٗم  ٓي٘ الٟلؿُيييحن  ح ؤٖضاص ٦بحرة مً الؿ٩ان هديجت لؿياؾت الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي، التي بىيذ ٖلى ؤؾاؽ جج بلى هْؼ

ْظضث اإلاد٨مت  اه4ّبلى الغخيل مً ؤعايحهم اء ... »، خيض  مخجغ  600في ٢ل٣يليّ ؤٚل٤ خؿبما جٟيض ج٣اعيغ ألامم اإلاخدضة َػ

ْح بحن ْٚاصع ٖضص يترا ٓابّ  ٕ ججاعر ؤب ؾيًُغ الٗضيض مً الٟلؿُيييحن ... شخو اإلاى٣ُت بالٟٗل 8000ْ  6000ْمكْغ

ٓن في َظٍ اإلاىا٤َ بلى الغخيل  . 5«.... الظيً يٗيك

عة بلى اهخ٣ا٫ الؿ٩ان  بّن الِضٝ        ْعاء بىاء َظا الجضاع الظر ؤصٔ مؿاٍع بالًْغ ْلت الاخخال٫ مً  الظر حؿعى بليّ ص

ٓة ٓيً الضيمٛغافي لؤلعاضخي اإلادخلت بٗض الاؾديالء ٖلحها بال٣ ٓ ب٩ل جإ٦يض حٛيحر الخ٩ لظل٪ ظاء في ٞخٔٓ . ْعخيلِم، َ

ٓيً ...»الجضاع الضيمٛغافي لؤلعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت بما ٞحها ال٣ضؽ مؿاع الجضاع مهمم بالك٩ل الظر يٛحر الخ٩

ٖت ٓعة ٚحر مكْغ ىاث ؤلاؾغاثيليت اإلا٣امت به لظل٪ ؤٖلىذ اإلاد٨مت بىاء ٖلى 6«... الكغ٢يت مً زال٫ حٗؼيؼ اإلاؿخَٓ

ٓماث التي جل٣تها  ىاث في ألاعا 1977مىظ ٖام » اإلاٗـــل ْمماعؾاث جخًمً ب٢امت مؿخَٓ ضخي ؤن بؾغاثيل جدب٘ ؾياؾت 

ْ  7«  49مً اإلااصة  6الٟلؿُيييت اإلادخلت بما يسال٠ ؤخ٩ام ال٣ٟغة  ْلت اإلادخلت ؤن جى٣ل ؤ ْهي ال٣ٟغة التي خٓغث ٖلى الض

ْا٢٘ جل٪ ألاعاضخي . جغخل ؾ٩اجها بلى ألاعاضخي التي جدخلِا لخٛيحر 

ىاث ؤلاؾغاثيليت في ألاعاضخي الٟلؿِ» ْٖليّ زلهذ اإلاد٨مت بلى ؤّن        بما ٞحها ال٣ضؽ )يييت اإلاخٗل٣ت ب٢امت اإلاؿخَٓ

ْلي  (الكغ٢يت ٓن الض م مً جإ٦يض الجاهب ؤلاؾغاثيلي ٖلى الُاب٘ اإلاا٢ذ للجضاع8«جمشل زغ٢ا لل٣اه ْٖلى الٚغ ، بلى ؤّن 9، 

                                                           

. 99-98أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص1-
 .، فتوى اجلدار60، ص 126الفقرة  2-
 .133، ص 123نفس ادلرجع، الفقرة  3-
 .108، ص 39، رللد 2004أبريل  156السياسة الدولية، العدد "اجلدار اإلسرائيلي يف ميزاف زلكمة العدؿ الدولية،"رشا محدي ، 4-
. ، فتوى اجلدار66،ص133رةالفق5-
 .55، ص 115نفس ادلرجع، الفقرة  6-
 .57، ص 120نفس ادلرجع، الفقرة  7-
 .نفس ادلرجع والصحفة 8-
 .58، ص 121نفس ادلرجع، الفقرة  9-
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ْيمشل زُغا صاثما في عخيل الؿ٩ان اإلاضهيحن مما  ْا٢ٗا مً ظِت،  اإلاد٨مت ؤٖاصث الخإ٦يض ٖلى ؤن َظا الجضاع يسل٤ ؤمغا 

ٔ يؿِم ٝ ٓا٢٘ الضيمٛغافي مً ظِت ؤزغ . 1ر حٛيحر ال

. خظغ اإلاؿاؽ بالحلىق  كخهاصًت و حخماغُت والثلافُت للمضهُين الفلؿُُيُين: الفغع الثاوي

ْجؼصاص ؤَميت         ْ ألاٞغاص ؤمغ ال يسٟي ٖلى ؤخض،  ٓاء باليؿبت للض٫ْ ؤ بّن ؤَميت الخ١ٓ٣ الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت ؾ

ْالًما . 2هاث ؤزىاء الجياٖاث اإلاؿلختَظٍ الخ١ٓ٣ 

. خظغ اإلاؿاؽ باإلالىُت الػامت والخانت ونهب اإلاىاعص اإلااةُت: أوال

ْان         َْضم اإلاؿا٦ً ٖلى اإلا٣يمحن ٞحها، ْيغب  1967مىظ ٖض ْجضمحر ال٣ٔغ  ٓم بخسغيب  ٓاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ج٣ ٢ْ

ْبظباع ا ا،  ٢ْامذ في مىا٤َ ٦شحرة مهاصع اإلاياٍ في ألاعاضخي اإلادخلت بٛغى جضمحَر لؿ٩ان ٖلى الغخيل مً ؤما٦ً ب٢امتهم ، 

م ٖلى مٛاصعة ألاعاضخي اإلادخلت ْبظباَع ٓي٘ الؿ٩ان  ْٖت بٛغى جج ْجضمحر اإلاىا٤َ اإلاؼع ٦ما .بدغ١ اإلادانيل الؼعاٖيت 

ٓاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ٖلى بزغ بىاء الجضاع بلى ججغي٠ ألاعاضخي الؼعاٖيت في الًٟت الٛغبيت، ْمىظ ؤن بضؤ مٓؾم  ٢امذ ٢

ٓان  ٓلذ بؾغاثيل ٖلى ؤعاضخي ػعاٖيت ٞلؿُيييت 2002الخجغي٠ ؤلاؾغاثيلي لهالر ظضاع الٟهل الٗىهغر في ظ ، اؾخ

ٓاث الاخخال٫ ٖلى مؿاخاث قاؾٗت مً ؤعاضخي  ٓلذ ٢ ْ بزُاع، ٦ما اؾخ زالهت بٓي٘ اليض صْن جبليٜ ألاَالي بإر بهظاع ؤ

ٓاَىحن  .3اإلا

ٓع اهتهاء خغبْ        ؾت تهضٝ بلى الؿيُغة ٖلى اإلاياٍ 1967ٖام  ٞ ذ بؾغاثيل في جىٟيظ ؾياؾت اؾديُاهيت مضْع ، قٖغ

ٖٓض ؤلالهي  ْجاعة ؤزٔغ مً اظل جىٟيظ ال ت بكتى الدجج، جاعة مً اظل جد٣ي٤ ؤَضاِٞا ألامىيت،  ْألاعاضخي الٗغبيت مخظٖع

. 4باؾديُان ألاعاضخي اإلادخلت

ٓاعص ألاعاضخي اإلادخلت لىّ      ْزانت الثرْة اإلااثيت خيض ؤّن ْجخٗغى م ٓانل مً ظاهب الؿلُاث ؤلاؾغاثيليت،  ب مخ

ْمياٍ جهغ ألاعصن  ٓٞيت  ىاث ؤلاؾغاثيليت حٗخمض اٖخماصا ٧ليا ٖلى مهاصع مياٍ الًٟت الٛغبيت بما ٞحها اإلاياٍ الج اإلاؿخَٓ

ًَْ ْاٞضٍ، زانت ؤّن ٢ًيت اإلاياٍ حٗخبر مً ا٣ٖض ٢ًايا الجيإ في الكغ١ ألاْؾِ،  ا٥ قبّ بظمإ بحن ٢اصة اإلاى٣ُت ْع

ْ ألا٧اصيميت ؤّن ٢ًيت اإلاياٍ ؤنبدذ ازُغ مً ٢ًيت الىِٟ ٓاهب ْألاَضاٝ .5ْمسخل٠ اإلاٗاَض الؿياؾيت  ْمً ؤَم الج

ٓن بلى جد٣ي٣ِا مً زال٫ ب٢امت ظضاع الٟهل الٗىهغر، يمان اؾخمغاع ٖملياث سخب ما يؼيض ٖلى  التي يؿعى ؤلاؾغاثيلي

ٓن متر م٨٘ 400 ْهي في ٚالبيتها مياٍ ملي ٓيت اإلاخجضصة للخٓى اإلااجي الجٓفي الٛغبي،  ب حك٩ل ٧امل الُا٢ت اإلااثيت الؿى

ْبطا ٧اهذ َظٍ هي ؾياؾت بؾغاثيل في ؾلب مياٍ ألاعاضخي الٟلؿُيييت ٧ٓؾيلت  ْص الًٟت،  ن صازل خض ّٓ ٞلؿُيييت جخ٩

                                                           

 .58، ص 122نفس ادلرجع، الفقرة  1-
سة عن االحتالؿ اإلسرائيلي لألقاليم العربية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، مع درا"االحتالؿ احلريب وقواعد القانوف الدويل ادلعاصر"مصطفى كماؿ شحاتة . د2-

.  378ص ص  .1981طبعة
. 108-106أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص3-
عارؼ اإلسكندرية، الطبعة األوىل ، منشاة امل"ادلستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة وقواعد القانوف الدويل ادلعاصر"موسى القدسي الدويك، .د 4-

. 109،ص2004
 .116موسى القدسي الدويك، نفس ادلرجع ،ص.د 5-
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ٓص ٖلى خؿاب الكٗب الٟلؿُيجي، ٞةجها مً هاخيت ؤزٔغ ث مشل ْؾيلت مِمت إلظباع الٟلؿُيييحن ٖلى الهجغة، إلزغاء الحه

ْالجٟاٝ ؤصاة ٢ؿغيت لهجغة الٟلؿُيييحن  ٓع ؤن يٗيل َظا الكٗب بضْن مياٍ، ٞالُٗل  .  1ٞليـ مً اإلاخه

ْلذ مد٨مت الٗض٫ َظٍ الخ٣اث٤ في ٞخٔٓ الجضاع، زانت بٗض ؤن اجطر ؤن بؾغاثيل حؿعى لخد٣ي٤ ؤَضاِٞا        ٢ْض جىا

ٓيً الضيمٛغافي للؿ٩ان، مً زال٫ ؾياؾت قاملت بما ٞحها ألاؾاليب الا٢خهاصيت اإلاخمشلت في  ْحٛيحر الخ٩ ْالترخيل  ؤلابٗاص 

 . 2ْالاظخماٖيت

ْلت الاخخال٫ ؤن جضمغ ؤر » مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت التي ظاء ٞحها  ٢ْ53ض ؤقاعث اإلاد٨مت بلى هو اإلااصة   يدٓغ ٖلى ص

ٓلت، ث ْ مى٣ ْ ممخل٩اث زانت زابخت ؤ ْ اإلاىٓماث الاظخماٖيت ؤ ْ الؿلُاث الٗامت ؤ ْلت ؤ ْ بالض ْ ظماٖاث ؤ حٗل٤ بإٞغاص ؤ

 بطا ٧اهذ الٗملياث الخغبيت ج٣خطخي خخما َظا الخضمحر 
ّ
ْهيت، بال مً  52ْ  ٦46ما ؤقاعث اإلاد٨مت بلى اإلااصة    3«الخٗا

ْاهّ ال يم٨ً » التي ٞغيذ  1907الثدت الَار لٗام  ْؤزحرا حؿمذ اإلااصة اخترام اإلال٨يت الخانت  ْص  52مهاصعتها،  في خض

ْبخ٣ضيم الخضماث لخلبيت اخخياظاث ظيل الاخخال٫   .4«مٗيىت باإلاهاصعاث الٗيييت 

خظغ اإلاؿاؽ بالحم في الصحت والخػلُم والػمل : زاهُا

٫ٓ بلى اإلاغا٤ٞ الصخيت في ال٣ٔغ التي يديِ بها، لؿيما بالً        ٓن ل٣ض ؤٖا١ بىاء الجضاع ؤيًا الٓن ؾبت للظيً يٗيك

ٓص ٖلى  ْؤصٔ َظا بلى ػياصة جغصر مؿخٔٓ الخضماث الصخيت اإلاترصيت ؤنال هديجت لؼياصة ال٣ي ْالخِ ألازًغ،  بحن الجضاع 

ٓاث الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ال١ الٗؿ٨غيت التي ٞغيتها ٢ ْٖملياث ؤلٚا ٓ الخا٫ باليؿبت للًٟت .الخغ٦ت  ٓن َظا َ ْؾي٩

ا بط حؿبب الجضا ٫ٓ بلى مؿدكٟياث ال٣ضؽ الكغ٢يت التي ج٣ضم الخضماث الُبيت الٛغبيت بإؾَغ ع في الخض مً الٓن

ٓ اإلاؿدكٟى  ٓعيا َ ْٚؿخا ٨ٞخ ٓٞغة في ؤّر م٩ان آزغ في الًٟت الٛغبيت، ٖلى ؾبيل اإلاشا٫ مؿدكٟى ا اإلاخسههت ٚحر اإلاخ

ٓٞغ ٚؿيل ال٨لى ٓخيض في الًٟت الٛغبيت الظر ي ٢ٓاجي. ال ا٢ت هديجت ل٣ض حٗغيذ الخضماث الصخيت ال ة إلاؼيض مً ؤلٖا

٫ٓ الؿ٩ان بلى اإلاغا٤ٞ الُبيت  5.لخٗظع ْن

ٓيت ٣ٞض ؤصٔ الجضاع بلى ٖضم اهخٓام الٗمليت الخٗليميتالٗمليت ٖلى ْباليؿبت لالو٩ٗاؾاث          الخٗليميت في  ْ الترب

ْ اإلاٗلمي ْام بك٩ل ظؼجي خيض يخم مى٘ الُالب ؤ ٫ٓ اإلاضاعؽ،ٟٞي مٗٓم ألايام يخم حُٗيل الض اإلاضاعؽ بلى ن مً الٓن

م  ٓلِم ٖبر حجَؼ ْ جإزحر ْن ٓيلتٖلى ٖبر الجضاع ، ؤ ٓاظؼ لؿاٖاث َ ٓاباث الجضاع .الخ ٓص الاخخال٫ ٖىض ب ٦ما يمى٘ ظى

 ٫ٓ ْالخٗليم مً الٓن ٟي م٩اجب التربيت  َْظا ياصر بلى الٗاػ٫ مْٓ اهسٟاى مؿخٓر بلى اإلاضاعؽ صازل الجضاع، 

ْم٨خب الذ ْياصر الخيؿي٤ بحن اإلاضاعؽ  ْالخٗليم  ٓيت بك٩ل ٖامبلى عبيت   6.بعبا٥ الٗمليت الترب

 مماعؾت        
ً
ْليت بلى َظٍ الخ٣اث٤ ٖىضما بّييذ ؤّن بىاء طل٪ الجضاع٢ض ؤٖا١ ؤيًا ٢ْض ؤقاعث مد٨مت الٗض٫ الض

ْلي الخام بالخ١ٓ٣  ْهي خ١ٓ٣ ي٨ٟلِا الِٗض الض ْالخٗليم،  ْالصخت  الا٢خهاصيت  الؿ٩ان الٟلؿُيييحن لخ٣ِم في الٗمل 

                                                           

 .109-108أمحد لعروسي،،مرجع سابق، ص1-
 .130، ص 39، اجمللد 2004، أكتوبر 157السياسة الدولية، العدد " اآلثار القانونية والسياسية للرأي االستشاري حوؿ اجلدار العازؿ"عبد اهلل األشعل . د 2-
 .، فتوى اجلدار61، ص 126الفقرة  3-
 .59-58، ص 124نفس ادلرجع، الفقرة  4-
مكتب اخلليل،  –بالتعاوف مع وزارة اإلعالـ "، زلافظة اخلليل "حالة دراسية "جدار الفصل العنصري وآثاره االجتماعية على الشعب الفلسطيٍت"شادي أمحد ادلصري،5-

 .46-44، ص2008
 .46-44ص ، نفس ادلرجع،صريشادي أمحد امل6-
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ٓاص  ْالش٣اٞيت في م ْالُٟل)10ْ (الخ٤ في الٗمل)7ْ 60ْالاظخماٖيت  ْمؿاٖضة ألاؾغة  الخ٤ في مؿخٔٓ ) 11ْ (خمايت 

 1.(الخ٤ في الخٗليم) 14ْ 13ْاإلااصجحن  (الخ٤ في الصخت) 12ْ (مٗيصخي مىاؾب

خيض حكحر الٗضيض مً الخ٣اعيغ ؤّن  ؤيًا ؤلخ٤ ظضاع الٟهل الٗىهغر، ؤيغاع بالٛت ب٣ُإ الؿياخت ْآلازاع،       

ْاإلاضن الؿياخيت زانت مضن  ٓا٢٘ ألازغيت، ْؾي٣لل مً ؤَميت اإلا٣انض  ْاإلا بيذ لخم : الجضاع ؾيبخل٘ ال٨شحر مً اإلاىا٤َ 

ْال٣ضؽ ، اللخحن حك٨الن ؤخض ؤبغػ اإلا٣انض الؿياخيت الغثيؿت في  ، ال٣ضؽ، الخليل، بياٞت لٟهل مضيىتي بيذ لخم 

ْالجىٓب زانت مضن الىانغة حؿبب ٥ ٦ظ٫. ٞلؿُحن ٓا٢ٗت في الكما٫  الجضاع في بٖا٢ت الخغ٦ت الؿياخيت بحن اإلاضن ال

ٓا٢٘ ألازغيت،  ْبلخا١ الضماع بٗكغاث اإلا ْالبدغ اإلايذ،  ْظىحن، بياٞت بلى ٖؼ٫ مى٣ُت ؤعيدا  ْهابلـ  ْعام هللا 

ْؤ مً الٗاثالث في مضيىت بيذ لخم حٗخمض % 65ن ممايٗىي٣ٟض آلاالٝ مً ألاؾغ الٟلؿُيييت للضزل الا٢خهاصر، زانت 

.  2ٖلى صزل الؿياخت

ْمً آلازاع اإلاباقغة إل٢امت الجضاع،الخإزحر ٖلى اليؿيج الاظخماعي للمجخمٗاث في ألاعاضخي الٟلؿُيييت، ٣ٞض ؤزبدذ        

مً ألاؾغ % 9,6صاع ؤن صعاؾت اؾخ٣هاثيت ناصعة مً الجِاػ اإلاغ٦ؼر لئلخهاء الٟلؿُيجي ٖلى ال٣ٔغ اإلاخًغعة مً الج

ٓصة ٚغبي الجضاع، لم جخم٨ً مً ػياعة ؤ٢اعبها م٣ابل  ٓظ مً ألاؾغ اإلاٗيكيت التي حٗيل قغقي % 63,5اإلاٗيكيت اإلا

ْالش٣اٞيت باليؿبت ٫  مً ألاؾغ اإلاٗيكيت التي % 38,3الجضاع، ٣ٞض جًغعث ال٣ضعة ٖلى مماعؾت ألاوكُت الاظخماٖيت 

ْالتي قملتها ْ  حٗيل ٚغبي الجضاع   3.مً ألاؾغ اإلاٗيكيت التي حٗيل قغقي الجضاع% 84,4الضعاؾت 

 .خظغ اإلاؿاؽ بالحم في ونٌى ئمضاصاث ؤلاؾازت لؿيان ألاعاض ي اإلادخلت :زالثا

ازت لؿ٩ان ألاعاضخي اإلادخلت، ٣ٞض         ٫ٓ بمضاصاث ؤلٚا ْع َام في  ٧انْباليؿبت للخ٤ في ْن الجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت ص

ْظا ٓاصالخإ٦يض ٖليّ،  ٞٛالبا ما يخٗغى الؿ٩ان اإلاضهيحن للهجماث -62،59،57،56،55-ءث بٗضة ههٓم هٓمتها اإلا

٢ْض ٢غعث اإلااصة  ْبئت بؿبب الجيإ اإلاؿلر،  ْاهدكاع ألا ْالُبيت  ْلت  55ْه٣و اإلاان الٛظاثيت  ْاظب ص ٖلى ؤهّ مً 

يض الؿ٩ان اإلاضهيحن با ْ في ؤ٢ل .4إلاان الٛظاثيت ْؤلامضاصاث الُبيتالاخخال٫ ؤن حٗمل بإ٢صخى ما حؿمذ بّ ْؾاثلِا ٖلى جْؼ ؤ

ٓع ؤن يخم الخهٝغ ٖمضا بُغي٣ت جاصر بلى خغمان ألاٞغاص مً جل٪ ؤلامضاصاث . 5ال٣ليل ؤهّ مً اإلادٓ

ْ ٢ؿما مجهم جى٣هِم  -» مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت،  ٢ْ59ض ظاء في اإلااصة         بطا ٧ان ٧ل ؾ٩ان ألاعاضخي اإلادخلت ؤ

هت ال٩افي ٓٞغ لِا الدؿِيالث ب٣ضع ما اإلاْا ْج ازت إلاهلخت َاالء الؿ٩ان،  ْلت الاخخال٫ ؤن حؿمذ بٗمليت ؤلٚا ة ْظب ٖلى ص

. حؿمذ بّ ْؾاثلِا

                                                           

 .، فتوى اجلدار64، ص 130الفقرة  1-
 .34ص، نفس ادلرجع،شادي أمحد ادلصري2-
 .34-30ص ، نفس ادلرجع،شادي أمحد ادلصري3-
. 337-336موسى القدسي الدويك، ادلرجع السابق، ص.د4-
 .201،ص1999، سلتارات من أعداد " ولية للصليب األمحراجمللة الد" القيود القانونية و السياسية: العقوباتاإلقتصادية"آنا سيغاؿ،-5
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ْليت للهليب ألاخمغ، ٖلى  - ْ َيئت بوؿاهيت ٚحر مخدحية ٧اللجىت الض ٓم بها ص٫ْ ؤ ٓن َظٍ الٗملياث التي يم٨ً ؤن ج٣ ْجخ٩

ظيت ْؤلامضاص ْاإلاالبـألازو مً مؿاٖضاث ألٚا ٓهّ الؿماح « اث الُبيت  ْلت الاخخال٫ التيام مًم ْلظل٪ ي٣٘ ٖلى ص

ازت ل٩ل ؾ٩ان ألا٢اليم اإلادخلت ٓاص ؤلٚا ع الخغ إلا  1.باإلاْغ

ْلت الاخخال٫ بك٩ل زام، ٣ٞض ط٦غث اإلاد٨مت في ٞخٔٓ الجضاع ؤن َىا٥        ْبطا ٧اهذ الالتياماث الؿاب٣ت ج٣٘ ٖلى ص

ْلت ازت ب٩ل خغيت ٖلى ؤ٢اليمِا  التياماث ج٣٘ ٖلى ٚحر ص ٓاص ؤلٚا ع م ْطل٪ ألن ظمي٘ الض٫ْ مُالبت بدؿِيل مْغ الاخخال٫، 

ْزٍُٓ ؾحر  ٓاٖيض  ْجىٓيمِا َب٣ا إلا ٓاص  ٓ ؤلا٢ليم اإلادخل، ٚحر ؤجها في م٣ابل طل٪ الالتيام لِا خ٤ جٟخيل جل٪ اإلا هد

ْلت الخام ْ الض ْص، ٦ما يم٨ً لِا ؤن جُلب مً اإلاىٓمت ؤلاوؿاهيت ؤ يت مغا٢بت ٖمليت حؿليم ؤلامضاصاث لًمان مدض

مً اجٟا٢يت ظىي٠ الغابٗت  ٣ْْٞ59ا إلاا ٢الخّ اإلاد٨مت ه٣ال ًٖ اإلااصة . اؾخسضامِا لهالر الؿ٩ان الظيً َم بداظت بلحها

ْؤن ج٨ٟل لِا الخمايت ....-» ع َظٍ اإلاؿاٖضاث بدغيت  . ٖلى ظمي٘ الض٫ْ اإلاخٗا٢ضة ؤن جغزو بمْغ

ٓػ للضْ - ع مؿاٖضاث ٞحها بلى ؤعاى يدخلِا َٝغ زهم في الجيإ ؤن جٟدل ٖلى ؤهّ يج لت التي حؿمذ بدغيت مْغ

ْلت الخاميت ٖلى يمان ٧اٝ بإن َظٍ  ْؤن جدهل مً الض ْصة،  ْزٍُٓ ؾحر مدض ٓاٖيض  ا َب٣ا إلا َع ْجىٓم مْغ اإلاؿاٖضاث 

ْلت الاخخال ْؤجها لً حؿخسضم لٟاثضة ص ازت الؿ٩ان اإلادخاظحن  .  2«٫ اإلاؿاٖضاث مسههت إٚل

ا ؤقاعث مد٨مت الٗض٫ في ٞخٔٓ الجضاع بلى ؤن         ْلظل٪ ْفي مجمل خ٨مِا ٖلى ما جخٗغى لّ الخ١ٓ٣ الؿاب٤ ط٦َغ

ْالخٗليم،  ْالصخت  ْلخ٣ِم في الٗمل  ٢ِٓم اإلاضهيت  ٢ٓان مماعؾت اإلاضهيحن الٟلؿُيييحن لخ٣ ْالىٓام اإلاغجبِ بّ يٗ الجضاع 

ْاجٟا٢يت ألامم  ْفي مؿخٔٓ مٗيكت مالثم ٦ما يىو الِٗض ْالش٣اٞيت،  ْلي الخام بالخ١ٓ٣ الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت  الض

ْالىٓام اإلاغجبِ بّ يسال٠ ال٣ٟغة  ْؤن حكييض الجضاع  مً اجٟا٢يت ظىي٠  49مً اإلااصة  6اإلاخدضة بكإن خ١ٓ٣ الُٟل، 

٢ْغاعاث مجلـ ألامً  . الغابٗت 

 .ًين الفلؿُُيُينمؿإولُت ئؾغاةُل غً اهتهان خلىق اإلاضن: اإلاُلب الثالث

ْلت الاخخال٫،  ْليت لض ليت الض ْليت ٞيخم بزاعة اإلاؿْا ْلت الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي ٢امذ باهتها٥ التياماتها الض بما ؤّن  ص

ليت اإلاضهيت  ليت الجؼاثيت (الٟٕغ ألا٫ْ )ْهي اإلاؿْا   .(الٟٕغ الشاوي) ْاإلاؿْا

 ٌ . اإلاضهُين الفلؿُُيُين غً اهتهان خلىق اإلاؿإولُت اإلاضهُت إلؾغاةُل :  الفغع ألاو

ْخ٣ّ في        ليت اإلاضهيت ًٖ اهتها٧اث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓص بلى ٖام بّن اإلاؿْا ٓيلت، حٗ ٓيٌ ٢ض جم بعؾاءٍ مىظ ٞترة َ الخٗ

ْ التي ؤلؼمذ ماصتها الشالشت الُٝغ  1907 ْ ؤٖغاٝ الخغب البريت،  ٓاهحن  في اجٟا٢يت الَار الغابٗت، اإلاخٗل٣ت باخترام ٢

ما٫ التي يغج٨بها اإلاداعب الظ ال ًٖ ظمي٘ ألٖا ٓن مؿْا ٓيٌ بطا ا٢خًذ الخاظت ، ٦ما ي٩ ر يسل بإخ٩امِا صٞ٘ حٗ

ٓاجّ اإلاؿلخت ٓن بلى ٢ ٫ٓ ؤلايافي ألا٫ْ ٢اٖضة قضيضة الكبّ باإلااصة  91ْ جًم اإلااصة . 3ؤشخام ييخم ٧ٓ لٗام  3مً البرْج

ٓماسخي لٗا 1907 ْا٤ٞ ٖلحها اإلااجمغ الضبل ْ هي اإلااصة التي  ْ صْن اٖتراى 1977م ،  َظا صْن ؤن . 4صْن ٦شحر مً الى٣اف 

                                                           
- 289،ص 2005، دار العلم للماليُت ،بَتوت، الطبعة األوىل، أكتوبر " القاموس العملي للقانوف الدويل اإلنساٍل" ، (ترمجة زلمد مسعود)فرنسوازبوشيهسولينيو ، -1

290. 
 .، فتوى اجلدار 61،  ص126الفقرة  -2
 .106-104، ص 2003،اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من أعداد"إصالح األضرار الناجتة عن انتهاكات القانوف الدويل اإلنساٍل"جيالرد ،  اؽلانويال شيارا3-
. 362،ص  2003اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من اعداد" سبل إنصاؼ ضحايا انتهاكات القانوف الدويل اإلنساٍل،"ليزبث زغلفلد،4-
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عث خ٤ الطخايا في  ّٓ ٓاٖض خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، التي َ ْ ظبر الًغع يخإؾـ ؤيًا ٖلى ٢ ٓيٌ  هيسخى ؤّن الخ٤ في الخٗ

ٓيٌ ظّغاء ما لخ٣ِم مً يغع  . 1الخٗ

ٓع مسخلٟت، ْ ن ٓن ؤلاوؿاوي ؤق٩اال  ٓيٌ  يم٨ً ؤن يخسظ ظبر ألايغاع ًٖ اهتها٧اث ال٣اه ْ الخٗ ْ ؤَمِا عص الخ١ٓ٣ 

ٓيٌ في م٣ابل اهتها٥ بٗيىّ ٓع الخٗ ْ م٘ طل٪ يم٨ً مً ظِت ؤزٔغ ؤن جُب٤ ظمي٘ ن ْٖليّ يم٨ً مؿاءلت .2اإلاالي ، 

ٓاَىحن الٟلؿُيييحن بؿبب الاخخال٫ الخغبي ٓيًاث ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ باإلا ليت اإلاضهيت .بؾغاثيل ًٖ صٞ٘ حٗ بّن اإلاؿْا

ٓم َظٍ ألازحرة في اإلا٣ام ألا٫ْ بةجهاء اخخاللِا للًٟت الٛغبيت إلؾغاثيل في  ألا عاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت، حٗجي ؤن ج٣

ٓلذ ٖلحها مىظ خغب  ْالخانت الٟلؿُيييت التي اؾخ ْاإلامخل٩اث الٗامت  ٓا٫  ْالتيامِا بغص ظمي٘ ألاقياء ْألام ٢ُْإ ٚؼة، 

ْؤيًا ؤلاٞغاط ًٖ ظمي٘ ألاشخام اإلاٗخ٣لحن ْألا1948 ْاجها ،  ْبلٛاء ٧اٞت ال٣غاعاث التي اجسظتها بمىاؾبت ٖض  ، ؾٔغ

ا  ٓاهحن الشالر التي ؤنضَع ْؤَمِا ال٣ ٓيليت/27ؤلاؾغاثيلي بخاعيش " ال٨ىيؿذ"ْاخخاللِا لؤلعاضخي الٟلؿُيييت   1967/ظ

ٓن  ٓاهحن ألازٔغ مشل ٢اه ْال٣ ا مً ال٣غاعاث  ْٚحَر ٓخيض ْيم ال٣ضؽ،  ٓيليت/17ْاإلاخٗل٣ت بخ ؤزًٗذ  الظر 1969/ ظ

ٓظبّ هٓام الخٗليم الٗغبي للبرامج الخٗليميت ؤلاؾغاثيليت  ٓيٌ الٗيجي، بياٞت ...بم ٧ْل َظا في بَاع ما يٗٝغ بالخٗ الخ ، 

٦ْم  ْما ٞاتهم مً ٦ؿب،  ٓاَىحن الٟلؿُيييحن ًٖ ٧ل ما لخ٣ِم مً يغع  ْاإلا ٓيٌ اإلاالي للؿلُت الٟلؿُيييت  بلى الخٗ

ْاإلااصيتهي ٖضيضة ؤيغاع اإلاضهيحن الٟلؿُحن . 3يحن البكغيت مجها 

ْاهتها٧اتها  ْاإلاالي، ييبػي ٖلى بؾغاثيل ؤن حٗتٝر بجغاثمِا  ٓيٌ الٗيجي  ْاإلاخمشلت في الخٗ ٓاث  ْبٗض ٢يامِا بهظٍ الخُ

ْليت زاهيا، باٖخباع ؤّن  ٖٓت الض ْبلى اإلاجم ال،  ْؤن ج٣ضم اٖخظاعاتها للكٗب الٟلؿُيجي ْؾلُخّ ؤ في ألاعاضخي الٟلؿُيييت، 

ٖتظغاثم ا لِاجّ ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكْغ ْؤن ج٣ضم الًماهاث ال٨ٟيلت بٗضم ج٨غاَع ْليحن،  . 4َا جمشل تهضيضا للؿلم ْألامً الض

ْ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ألاعاضخي         ْلي ؤلاوؿاوي  ٓن الض ْلِا الهتها٧اث ال٣اه ْليت ؤزىاء جىا ْ ٢ض جدضزذ مد٨مت الٗض٫ الض

ٓيٌالٟلؿُيييت اإلادخلت ًٖ التيام بؾغاثيل ب ْلخحن للخٗ ٓعجحن الا ي٣٘ ٖلى بؾغاثيل التيام » ْ جبٗا لظل٪ ؤٖلىذ اهّ . 5اله

ٓعا ؤٖما٫ حكييض الجضاع الجاعر بىاٍئ في ألاعى الٟلؿُيييت اإلادخلت  ٞ ٠٢ٓ ٓعا بةػالت ؤظؼاء طل٪ البىاء ... بان ج ْ ال٣يام ٞ

ْما ٓا٢ٗت صازل ألاعى الٟلؿُيييت اإلادخلت، بما ٞحها ال٣ضؽ الكغ٢يت  ْ  ال ٓاهحن  ٓعا بةلٛاء ال٣ ْ يجب ال٣يام ٞ ٓلِا ، خ

ْبعؾاء الىٓام اإلاغجبِ بّ  ئت لدكييضٍ  ٓاثذ اإلاٗخمضة جَٓ ْلى مً ؤق٩ا٫ . 6«... الل ٓعة ألا ْ ط٦غث اإلاد٨مت بٗض صعاؾتها لله

ٓيٌ اإلاالي  ٓن بؾغاثيل في خالت زبٓث حٗظع عص جل٪ اإلامخل٩اث طاتها ... »ظبر الًغع الٗيجي اهّ يخم اللجٓء ايًا للخٗ ج٩

ٓيٌ ألاشخام ٖما لخ٤ بهم مً يغع  .  7«... ملؼمت بخٗ

                                                           

.  57،  ص  2003اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من أعداد " ضحايا و شهود اجلرائم الدولية ، من احلق يف احلماية إىل حق التعبَت "لوؾ والُت 1-
الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة عاـ ذكرت ادلبادئ األساسية و ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة حبق ضحايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف و القانوف الدويل اإلنساٍل 2-

: مشار إليو يف: حتديدا  12رد احلقوؽ ، و التعويض ،  و رد االعتبار و الًتاضي و ضمانات لعدـ التكرار و ذلك يف ادلبدأ : ، مخسة أشكاؿ من جرب الضرر ىي 2000
. 10ىامش  353ليزبث زغلفلد، مرجح سابق، ص 

. 151-150ؽ، صأمحد لعروسي،، مرجع ساب3-
. نفس ادلرجع ،ونفس الصفحة4-
.      22، العدد السادس و الثالثوف ، ص2006،  رللة اإلنساٍل خريف "اثر اجلدار على الظروؼ ادلعيشية للفلسطينيُت "ناصر الريس،5-

 .73، 151نفس ادلرجع ، الفقرة 6- 
 .، فتوى اجلدار 74-73، ص 153الفقرة 7-
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ٓجذ الجمٗيت الٗامت ٖلى بوكاء سجل ألامم اإلاخدضة         ٫ٓ الجضاع  ن ْليت خ ْع ٞخٔٓ مد٨مت الٗض٫ الض ْبٗض نض

ْيٗمل جدذ الؿلُت ؤلاصاعيت لالمحن  يت جابٗت للجمٗيت الٗامت،  ْيٗخبر َظا السجل َيئت ٖٞغ ٓن لؤليغاع،  ْي٩ الٗام، 

ْوسخ ال٨ترْهيت لؤليغاع اإلااصيت التي  ٖٓت  ٓزي٣ي في َيئت وسخ مُب ْ سجل طا ق٩ل ج سجل ألامم اإلاخدضة بمشابت ٢اثمت ؤ

خباعيحن اإلاٗىيحن مً ظغاء حكييض بؾغاثيل الجضاع في ألاعاضخي الٟلؿُيييت  ْ الٖا لخ٣ذ بجمي٘ ألاشخام الُبيٗيحن 

٤ اإلادخلت، بما في طل٪ صازل ال٣ضؽ ا٫ ْ مٞغ ٓيًاث ؤ ال يٗخبر سجل ألامم اإلاخدضة لؤليغاع لجىت للخٗ ٓلِا،  ْخ قغ٢يت 

ب٣ا ل٣غاع الجمٗيت الٗامت ٢ام ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بخٗيحن  ْ قبّ ٢ًاثيت، َْ ْ َيئت ٢ًاثيت ؤ ٓيت اإلاُالباث ؤ لدؿ

ْيخسظ السجل م٨خب ألامم اإلاخدضة في ٞييىا م٣غا لّ . 1زالزت ؤًٖاء مؿخ٣لحن ، 

ْاإلاباصت         ْليت  اليخّ يؿترقض سجل ألامم اإلاخدضة لؤليغاع بالىخاثج طاث الهلت بٟخٔٓ مد٨مت الٗض٫ الض ْفي جىٟيظ 

ْ خؿب ألامم اإلاخدضة ؾٝٓ يبظ٫ سجل ألامم اإلاخدضة لؤليغاع ٢هأع ظِضٍ لًمان ؤّن ٧اٞت  ْلي،   ٓن الض الٗامت لل٣اه

خبا عيحن لضحهم بم٩اهيت لخ٣ضيم مُالباتهم لدسجيل ألايغاع اإلااصيت التي لخ٣ذ اإلاخًغعيً مً ألاشخام الُبيٗيحن ْالٖا

. 2بهم هديجت حكييض الجضاع

 .جلضًم اإلاؿإولين ؤلاؾغاةُلُين للمداهمت غً حغاةمهم:الفغع الثاوي

لحن  ٓم بها بؾغاثيل يض اإلاضهيحن الٟلؿُيييحن مخابٗت اإلاؿْا ْاإلاماعؾاث الِمجيت التي ج٣ حؿخضعي الجغاثم 

ْؤٖما٫ بباصةؤلا ْظغاثم يض ؤلاوؿاهيت،  ا ظغاثم خغب،  . ؾغاثيليحن ًٖ َظٍ الاهتها٧اث باٖخباَع

ْمً زّم ٞةّن الجغاثم  بّن الجغاثم ؤلاؾغاثيليت اإلاخ٨غعة حك٩ل اهتها٧ا ناعزا للىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثيت 

ْليت .  3ؤلاؾغاثيليت  جضزل يمً ازخهام اإلاد٨مت الجىاثيت الض

 بلى اإلاد٨متث ماهٌ      
ً
ْلت ٞلؿُحن عؾميا ْليت ص ، مما ؾيديذ لِا مالخ٣ت 2015ابغيل  01 ، ألاعبٗاءالجىاثيت الض

م ؤن جبٗاث َظا الٟهل الجضيض  ْ ظغاثم ؤزٔغ مغجبُت باالخخال٫، ٚع لحن ؤلاؾغاثيليحن بتهمت اعج٩اب ظغاثم خغب ؤ اإلاؿْا

ٞت ْلت الٟلؿُيييت٧ْان اهًمام ٞلؿُحن للمد٪ .مً الجيإ جب٣ى ٚحر مْٗغ ٣ٞض . مت ؤخضر جإ٦يضٍّر ٖلى مؿعى ب٢امت الض

ٓيت مىٓمت ألامم 2011بضؤث ٖمليت اإلاهاص٢ت ْالاهًمام للٗضيض مً اإلاٗاَضاث في مُل٘  ْصزلذ ٞلؿُحن في ًٖ  ،

ْالش٣اٞت  ْالٗلم  ٓوؿ٩ٓ)اإلاخدضة للتربيت  ٢ْذ الخ٤ مً الٗام طاجّ (الي ْ اهًمذ بلى ما. في   ْمىظثظ ناص٢ذ ٞلؿُحن ؤ

 ّٖٓ ٓ في مُل٘  44مجم ٓوؿ٩ ْاجٟا٢يت، بما ٞحها زماهيت اجٟا٢ياث مىبش٣ت ًٖ الي مٗاَضة ؤزٔغ بما  20، 2012ْمٗاَضة 

ْلي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ؤبغيل  ٓن الض ْال٣اه ْلي  ٓن ؤلاوؿاوي الض  .20144ٞحها ن٥ٓ٩ عثيؿيت في ال٣اه

ِٗا صٖٔٓ ٖلى ْٖليّ ييبػي ؤن ه٣ضم الخٓييداث الخاليت، بٗض اهًمام الض٫ْ       ة الٟلؿُيييت للمد٨مت في خا٫ ٞع

: 5بؾغاثيل

                                                           

 ىل الوضع اإلنساٍل، بعد مرور أربع أعواـ على صدور الرأي االستشاري حملكمة العدؿ الدولية حوؿ اجلدار، مكتب تنسيق الشؤوف اإلنسانية،تقرير حوؿ أثر اجلدار ع 1-
. 22،ص2008وكالة غوث وتشغييل الالجئُت الفلسطينيُت، األمم ادلتحدة، دتوز 

 .22تقرير حوؿ أثر اجلدار على الوضع اإلنساٍل، ادلرجع السايق،ص 2-
 .154-152أمحد لعروسي، مرجع سابق ،ص3-
، على الرابط التايل "فلسطُت يف احملكمة؟ التداعيات غَت ادلتوقعة للتقاضي أماـ احملكمة اجلنائية الدولية" ،فالنتينا أزاروؼ: انظر - 4
  al-shabaka.org/briefs 

 samanews.com/ar/post/233097 :، على الرابط التايل"ما ىي تبعات انضماـ فلسطُت للمحكمة اجلنائية الدولية؟؟ "حامت أبو شعباف: انظر - 5

https://al-shabaka.org/ar/author/ValentinaAzarov/
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٢ٓٗت *  ْٚحر م ا في اإلاد٨مت  ًٓ ْهي ليؿذ ًٖ ٘ ٢ًيت ٖلحها هي بؾغاثيل  ٓم الؿلُت الٟلؿُيييت بٞغ ؤّن الجِت التي ؾخ٣

. ٖلى الاجٟا٢يت

ْلي إلنضاع ٢غاع ملؼم با*  ٓ اللجٓء بلى مجلـ ألامً الض لظَاب للمد٨مت َب٣ا للبىض الؿبيل ؤمام الؿلُت الٟلؿُيييت َ

ٓ ألامغي٩ي ْل٨ً َظا ألامغ ؾيهُضم بالٟيخ . الؿاب٘، 

٢ٓذ *  ْليت في ال ْج٣ضيمِا للجِاث الض ٓزي٤ ظغاثم الخغب ؤلاؾغاثيليت،  ٓهيت َٓ، ج ما حهمىا خالًيا، مً الىاخيت ال٣اه

ع الؼمً  . اإلاىاؾب، الن ظغاثم الخغب ال حؿ٣ِ بمْغ

ْليت، يٗجي اهّ ٦ما يد٤ لٟلؿُحن الخٓظّ للمد٨مت بطا جم٨ىذ مً طل٪ ٖبر اهًمام ٞلؿُحن للمد٨مت الجً*  اثيت الض

ْاؾخٗضاصَا لدؿليم ألاشخام  ْلي يض بؾغاثيل، ٞان طل٪ يٗجي ؤيًا التيام الؿلُت الٟلؿُيييت  مجلـ ألامً الض

ا في اإلاد٨مت بطا ما جم َلبهم بلى اإلاذ ًٓ ًْٖ ْلت جخٗاْن م٘ بؾغاثيل،  ْليتالٟلؿُيييحن ألر ص .  ٦مت الجىاثيت الض

ٓليت الٓي٘ بمٓظب الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت         ْ ي٣خطخي ٞخذ الخد٣ي٤ مً م٨خب اإلاضعي الٗام ؤن يىٓغ في م٣ب

ْاإلاماعؾاث التي ييخهجِا اإلا٨خب ْعٌٞ : ْحكخمل الٗىانغ اإلاازغة في خالت ٞلؿُحن ٖلى  مايلي. ْالؿياؾاث  مبضؤ الخ٩امل؛ 

خباعاث اإلاخٗل٣ت بؾغاثيل عؾمًيا ؤن جذ خيض يُٗي مبضؤ الخ٩امل ألاؾب٣يت ". بمهالر الٗضالت"ٖاْن م٘ اإلاد٨مت؛ ْالٖا

ٓمت ْليت اإلاٖؼ جي الجساط بظغاءاث بد٤ مغج٨بي الجغاثم الض ْلت التي . لل٣ًاء الَٓ ْال٣ًايا خحن ال جخسظ الض ل الخاالث  ٣بَد
ُ
ْج

ٖت ؤر بظغاء، لحن ًٖ ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكْغ َٓا مؿْا ٟ ٓن مْٓ ْ ٖضم  ي٩ بت ؤ بضر ٖضم ٚع
ُ
ْ ج ْ جخسظ بظغاءاث ٚحر ٧اٞيت، ؤ ؤ

 1 (17اإلااصة)٢ضعة 

ْخؿاؾيخّ الؿياؾيت جضّٞٗ ٖلى ألاعجر بلى مالخ٣ت ؤؾلم ال٣ًايا         ٓاعص اإلاخاخت إلا٨خب اإلاضعي الٗام  ْصيت اإلا بن مدض

ْالٗمليت ٓهيت  ىاث ؤلاؾغاثيليت ٖلى مهاصعة. مً الىاخيخحن ال٣اه ْم٨شٟت لؤلعاضخي ٖلى هُا١  ْجىُٓر اإلاؿخَٓ ٖت  ٚحر مكْغ

ىاث مً  ٗخبر ٢ًيت اإلاؿخَٓ
ُ
ْٚحر مباقغة، لظا ح ْلت الاخخال٫ بلى ألاعاضخي اإلادخلت بُغ١ مباقغة  ْه٣ل اإلاضهيحن في ص ْاؾ٘، 

 ٞما ٧ان يدؿجى بىاء. ال٣ًايا ألاؾلم ْألا٦ثر ؤماًها مً الىاخيت ؤلاؾتراجيجيت في ؾيا١ الٓي٘ ؤلاؾغاثيلي الٟلؿُيجي

ٓاء ْاإلاضهيت ٖلى خض ؾ ٓماث الٗؿ٨غيت  ْؤًٖاء الخ٩ ْلت،  ٓهيت ْؤلاصاعيت في ؤظِؼة الض ال آلالياث ال٣اه ىاث ل جلٗب . اإلاؿخَٓ

ًْعا خاؾًما، ٞالكغ٧اث اإلاسجلت لضٔ ؤلاصاعة اإلاضهيت ؤلاؾغاثيليت  ا ص ًً ٓمت ال٣اثض )الكغ٧اث الخانت ْألاٞغاص ؤي خ٩

ل بظغاء مٗامالث ٣ٖاعيت اخخياليت حؿخضعي بٖالجها بإجها (لتالٗؿ٨غر في ألاعاضخي الٟلؿُيييت اإلادذ ِم
ِّ ، حؿ

ً
ؤعاضخي "، مشال

ْلت ْلًيا"ص ٖت ص ا مً ٖملياث الاؾديالء ٖلى ألاعاضخي ٚحر اإلاكْغ ْٚحَر ْالخانت اإلاغج٨بت . ،  َْظٍ الكب٨ت مً الجِاث الٗامت 

 ممخضة 
ٌر
خباع لالهتها٧اث هي قب٨ت  ظًضا باليؿبت اٖل

ٌر
ْمِمت ًٓيا  الظر يغاٖيّ اإلاضعي الٗام ٖىض ازخياع الخاالث،  "ظاٖتالً"بيي

ْليت ٓ ما يم٨ً البىاء ٖليّ في الضٖأْ ؤمام اإلاد٨مت الجىاثيت الض َْ2. 

ْليت، بديض  لحن ؤلاؾغاثيليحن بلى الٗضالت الجىاثيت الض يم٨ً اللجٓء ؤيًا بلى مبضؤ الازخهام الٗالمي لجّغ اإلاؿْا

ىيت مالخ٣ت ألاف ٓعَحن باعج٩اب ظغاثم ٖاإلايت تهؼ الًمحر ؤلاوؿاوي، بهٝغ الىٓغ ًٖ يم٨ً ألر مد٨مت َْ زام اإلاخ

                                                           
 ، نفس ادلرجع " تقاضي أماـ احملكمة اجلنائية الدوليةفلسطُت يف احملكمة؟ التداعيات غَت ادلتوقعة لل" فالنتينا أزاروؼ - 1
 نفس ادلرجع  - 2
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ٓاهحن  ْمً الجضيغ بالظ٦غ ؤن ٢ ْلت التي جُالب بّ،  ْ ختى حؿليمّ للض ْظيؿيت مغج٨بها ؤ ْػماجها  م٩ان اعج٩اب الجغيمت 

ْبيت ٢ض جبيذ َظا اإلابضؤ ْع . 1الٗضيض مً الض٫ْ ألا

ٓص بؾتراجيجيت ٞلؿُحن        ْظ ْاإلاكتر٦ت بحن الض٫ْ بن  ْليت  ْٖملياث اإلاؿاءلت الض يت تهضٝ بلى الاؾخ٨شاع مً آلياث 

يم٨ً ؤن يس٠ٟ الٗبء الؿياسخي ٖلى ٧اَل اإلاضعي الٗام للمد٨مت الجىاثيت اإلاًُغ بلى الخٗامل م٘ ؤخض ؤ٦ثر الجياٖاث 

ْليت يديذ َاثٟت . حؿييًؿا في الٗالم ْالٗملياث، ٦خل٪ اإلاخاخت بن ؾعي ٞلؿُحن للخهضي٤ ٖلى اإلاٗاَضاث الض مً آلالياث 

ٓمت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ألامم  ْمىٓ  ٓ ٓوؿ٩ ٓظب مٗاَضاث الي ألن الُغي٤َد ؤمام جد٣ي٣اث اإلاد٨مت الجىاثيت  .اإلاخدضةبم

عة بم٩ان ؤن ه٨ؿب صٖم الض٫ْ الهضي٣ت مً ؤظل الخدغ٥  ْمًُغبت، ٞةن مً الًْغ  
ً
ٓيلت ٓن َ ُ٘ ؤن ج٩ ٢ٓ ْليت ُيخ الض

ٓعة مؿخ٣لت ٖل   2 .ٔ نٗيض اإلاد٨متبه

 

زالنت 

: مً زال٫ صعاؾدىا اللتياماث ؾلُت الاخخال٫ ؤلاؾغاثيلي في ٞلؿُحن اإلادخلت  يم٨ً الخٓنل لالؾخيخاظاث الخاليت      

ٓػ  ٞال ما٢خت، خالت يٗخبر ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫- ٓن  مجها يؿخٟيض التي ْالخ١ٓ٣  بالًماهاث يمـ ؤن لّ يج .  الٟلؿُييي

ٓاَغ ؤقض مً يٗض ْؤلابٗاص الترخيل ْؤّن  زانت ، الٟلؿُيييحن اإلاضهيحن جغخيل ْ ببٗاص يدٓغ-  ؾ٩ان ٖلى جازغ التي الٓ

ْ  ؤْ لالخخال٫ الخايٗت اإلاىا٤َ ٓػ  ال. الٛؼ ْلت يج  حٛيحر بٛغى ْعخيلِم، الؿ٩ان الهخ٣ا٫ حؿعى ؤن ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ لض
ٓيً ٓة ٖلحها الاؾديالء بٗض اإلادخلت لؤلعاضخي الضيمٛغافي الخ٩  .بال٣

ليت جدمل   بؾغاثيل ٖلى ي٣٘ -  ؾ٩ان اؾخٗاصة ٧ان إلاا الاخخال٫، ٢بل ٖليّ ٧اهذ إلاا ألاْيإ بغص ْطل٪ اإلاضهيت، اإلاؿْا
 ؤن اإلا٨مل الخل يهبذ مؿخديال، ؤمغ الهتها٧اجّ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ جىٟيظ ٢بل ٖليّ ٧ان إلاا ؤْياِٖم ل٩ل اإلادخلت ألاعاضخي

ْلت جضٞ٘ ٓيًاث ٫الاخخال ص . اإلاماعؾاث جل٪ مً جًغع  مً لجمي٘ ماليت حٗ

لحن بّن  - ليت جدمل ٖلحهم ي٣٘ ؤلاؾغاثيليحن اإلاؿْا ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام يمً الجؼاثيت اإلاؿْا  مد٨مت اْ الض
. الٗالمي الازخهام مبضؤ بلى اللجٓء يم٨ً طل٪ حٗظع ْبطا زانت ظىاثيت

عة - ٠٢ٓ الٓؾاثل ب٩ل بؾغاثيل ٖلى للًِٛ الٗغبيت الض٫ْ  مباصعة يْغ . الٟلؿُيييحن يض ظغاثمِا ل

                                                           

ضد شاروف دليل أكيد ومؤشر قوي على مدى جدية اذليئات الدولية احلكومية وغَت احلكومية  2001تعترب الدعوى اليت قدمتها جلنة عربية وبلجيكية يف جواف من عاـ  1-
، غَت 1999وعدؿ عاـ  1993مقدمو الدعوى إىل مبدأ عادلية االختصاص اجلنائي نص عليو قانوف بلجيكي صدر عاـ يف مالحقة ىذا الشخص ومعاقبتو، وقد استند 

عدـ  2002/جواف / 27الذي ينظر يف الدعوى يف " باتريك كولينيبوف"أنو ونتيجة للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية مت تعديل ىذا القانوف وأعلن مبقتضاه القاضي البلجيكي 
يعطل مالحقة اص احملكمة بالنظر يف الشكوى ادلقدمة ضد شاروف، وعلى الرغم من أف ىذا القرار الذي القى بعض االنتقادات من منظمات حقوؽ اإلنساف قد اختص

. 157-156أمحد لعروسي، نفس ادلرجع صاجملرمُت لفًتة زمنية زلددة فإنو لن من العقاب ،
 ، نفس ادلرجعفالنتينا أزاروؼ- 2
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ليت َىا٥- ْلي اإلاجخم٘ ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ مؿْا ٓاػيً الزخال٫ ْهٓغا ٢ًيخّ لٗضالت هٓغا الٟلؿُيجي، للكٗب لخمايت الض  م

 ٔ . ال٣ٓ

 

: واإلاهاصع  اإلاغاحؼ كاةمت

 الىخب:  أوال
: الػغبُت باللؿت الىخب (1

 الخليل مداٞٓت"  صعاؾيت خالت"الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى الاظخماٖيت ْآزاٍع الٗىهغر  لٟهلا ظضاع"اإلاهغي  أخمض قاصي-1

الم ْػاعة م٘ بالخٗاْن "  .2008 الخليل م٨خب  –ؤلٖا

ٓع " ، هللا ؾػض غمغ. ص-02 ْيً جُ ٓن  جض ْلي ال٣اه ْلى، الُبٗت لبىان، بحرْث ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،" ؤلاوؿاوي الض . 1997 ألا

ٓص مدمض جغظمت) ،ؾىلُيُت بىقُه فغوؿىاػ-03 ٓن  الٗملي ال٣امٓؽ"  ،(مؿٗ ْلي لل٣اه  للماليحن الٗلم صاع ،"ؤلاوؿاوي الض

ْلى، الُبٗت ،بحرْث، ٓبغ ألا . 2005 ؤ٦خ

دـ -04 ٓابِ" ، حؿؿفلض بذ وليزا والكهىفً فٍغ ٓن  مضزل ) الخغب زٓى جد٨م ي ْلي لل٣اه جىت"( ؤلاوؿاوي الض
ّ
 ،الل

ْليت ْلى ٖتالُب ألاخمغ، للهليب الض . 2004 ألا

ٓاٖض الخغبي الاخخال٫" شحاجت، هماٌ مهُفى. ص-05 ٓن  ٢ْ ْلي ال٣اه  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ًٖ صعاؾت م٘ ،"اإلاٗانغ الض

ٓػي٘، لليكغ الَٓىيت الكغ٦ت اإلادخلت، الٗغبيت لؤل٢اليم  .1981َبٗت الجؼاثغ، ْالخ

ْلت التياماث"،غباؽ فُهل مػتز.ص-06 ٓعاث ،"خخلالم البلض اججاٍ اإلادخلت الض ٢ٓيت،بحرْث، الخلبي ميك ْلى الُبٗت الخ٣  ألا

2009 .

ً اللضس ي مىس ى.ص-07 ىاث"الضٍو ٓاٖض اإلادخلت الٗغبيت ألاعاضخي في ؤلاؾغاثيليت اإلاؿخَٓ ٓن  ٢ْ ْلي ال٣اه  ميكاة ،"اإلاٗانغ الض

ْلى الُبٗت ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع . 2004 ألا

 :الفغوؿُت باللؿت الىخب (2

1-Eric David ,"  paincipes des droit des conflits  armes" Troisiéme, 'Edition, Bruylant , Bruxelles, 2002, pp 994 . 

: الػغبُت باللؿت اإلالاالث: زاهُا

ٓهيت باآلزاع الخام الاؾدكاعر  الغؤر" الىفاء، أبى أخمض.ص ـ01  اإلاجلت ،"اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي في الجضاع لبىاء ال٣اه

ٓن لل٣ا اإلاهغيت ْلي، ه  .197 -176 م ،2005 لٗام ،61 الٗضص الض

ٓن  يٓء في ؤلابٗاص"  الؿُض عقاص. ص ـ02 ْلي ال٣اه ٓن  اإلاهغيت اإلاجلت" ؤلاوؿاوي الض ْلي، لل٣اه  م ،1995 لٗام ،51 الٗضص الض

239-262 . 

ْليت، الٗض٫ مد٨مت محيان في ؤلاؾغاثيلي الجضاع" ، خمضي عقا ـ03 ْليت، الؿياؾت"الض  مجلض ،2004 ؤبغيل 156 الٗضص الض

 .111 -106 م ،39

ٓهيت آلازاع" ،نػب أبي عوػماعي  ـ04 ْليت مالخٓاث:  اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي في ظضاع إل٢امت ال٣اه ْليت اإلاجلت ،"ؤ  الض

 . 111-92م ،2004 ؤٖضاص، مً مسخاعاث ألاخمغ، للهليب

ٓهيت آلازاع" ألاقػل هللا غبض. ص ـ05 ٫ٓ  الاؾدكاعر  للغؤر ْالؿياؾيت ال٣اه ْليت، الؿياؾت" الٗاػ٫  الجضاع خ  ،157 الٗضص الض

ٓبغ .  131-128 م ،39 اإلاجلض ،2004 ؤ٦خ
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ٓهيت ألابٗاص" ، الكاللضة فهض مدمض. ص ـ06 ٓن  يٓء في الٗىهغر  الٟهل لجضاع ال٣اه ْلي ال٣اه ٓن " ؤلاوؿاوي الض ْلي ال٣اه  الض

ٓعاث بحرْث، لجامٗت ٖلميتا٫ اإلااجمغاث الشاوي، الجؼء ْجدضياث، آٞا١ ؤلاوؿاوي ٢ٓيت، الخلبي ميك ْلى، الُبٗت الخ٣  لؿىت ألا

.    210 -163 م ،2005

ـ هانغ ـ07 ٝ ٖلى الجضاع ازغ"،الَغ  ْ الؿاصؽ الٗضص ،2006 زغي٠ ؤلاوؿاوي مجلت"  للٟلؿُيييحن اإلاٗيكيت الْٓغ

ٓن  .   22 -20 م ،.الشالز

اللامػُت  الغؾاةل: زالثا

لي"،لػغوس ي أخمض -1 ْلت ةمؿْا ٓن  جسهو ماظؿخحر قِاصة لىيل مظ٦غة ،"ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث ًٖ الاخخال٫ ص  ال٣اه

ْلي ٓم ٢ؿم الٗام، الض ٓهيت الٗل . 2007-2006الخامٗيت الؿىت جياعث، زلضْن  ابً ظامٗت ْؤلاصاعيت، ال٣اه

  الىزاةم: عابػا

غ (1 الخلاٍع

٫ٓ  ج٣غيغ -1 ع بٗض ؤلاوؿاوي، الٓي٘ ٖلى الجضاع ؤزغ خ ٓام عب٘ؤ مْغ ْع  ٖلى ؤٖ ْليت الٗض٫ إلاد٨مت الاؾدكاعر  الغؤر نض  الض

 ٫ٓ ن جيؿي٤ م٨خب الجضاع، خ ٓػ  اإلاخدضة، ألامم الٟلؿُيييحن، الالظئحن ْحكٛيل ٚٓر ٧ْالت ؤلاوؿاهيت، الكْا  جم

 .22،م2008

  جفاكُاث (2

:  1949 ؤٚؿُـ/ آب 12  في اإلااعزت ألاعب٘ ظىي٠ اجٟا٢ياث ـ

ْلى ظىي٠ اجٟا٢يت*  ٓاث ْاإلاغضخى الجغحى خا٫ لخدؿحن ألا .  اإلايضان في اإلاؿلخت لل٣

ٓاث الٛغقى ْ ْاإلاغضخى الجغحى خا٫ لخدؿحن الشاهيت ظىي٠ اجٟا٢يت*  .  البداع في اإلاؿلخت لل٣

ٔ  مٗاملت بكإن الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت*  .  الخغب ؤؾغ

. الخغب ٢ْذ في اإلاضهيحن ألاشخام خمايت بكإن الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت* 

٫ٓ ا ـ ٧ٓ ٓصة ظىي٠ اجٟا٢ياث بلي ؤلايافي ألا٫ْ  لبرْج  اإلاؿلخت الجياٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ 1949 ؤٚؿُـ/آب 12 في اإلا٣ٗ

ْليت ٓهيٓ 08في ،ماعر الض . 1977 خؼيغان/ي

٫ٓ  ـ ٧ٓ ٓصة  ظىي٠ اجٟا٢ياث بلي ؤلايافي  الشاوي البرْج  الجياٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ 1949  ؤٚؿُـ/ آب 12في اإلا٣ٗ

ْليت ٚحر إلاؿلختا ٓهيٓ 08 في ماعر ، الض . 1977 خؼيغان/ي

ت آلاعاء و ألاخيام (2  :الضولُت الػضٌ مدىمت غً الهاصعة  ؾدكاٍع

1- ٔ ٓهيت آلازاع ٞخٓ  .2004-07-09 في ناصعةلا   اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعى في ظضاع حكييض ًٖ الىاقئت ال٣اه
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 وآفاق جدضًاث اإلادخلت اللضؽ في الػام الخػلُم في الحم واكؼ
 ؤلاؾغاء بجامػت الحلىق  ولُت غمُض مُغ، غالء. ص

 

 

 

 ملضمت

ٓن  ٦ٟلِا التي لئلوؿان ألاؾاؾيت الخ١ٓ٣  مً الخٗليم في الخ٤ يٗخبر ْلي، ال٣اه  خ١ٓ٣  ج٩امليت ٖلى ألامشلت ؤبغػ  ْمً الض

ْلت ٖلى ْي٣٘. ٔألازغ ؤلاوؿان بد١ٓ٣  للخمخ٘ ٖىّ ٚجى ال خ٤ َْٓ للخجؼثت، ٢ابليتها ْٖضم ؤلاوؿان ْلت ٞحها بما الض  الاخخال٫ ص
ليت ٓهيت مؿْا   ٢اه

ً
ٓن  ٣ْٞا ْلي، لل٣اه . جدخلِا التي ألاعاضخي في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْبٖما٫ ْخمايت باخترام جٟخطخي الض

٢ٓٝٓ بلى البدض يؿعى  ٓن  يخمخ٘ مضٔ ؤر ْبلى ال٣ضؽ، في الٗام الخٗليم ْا٢٘ ٖلى ال ٓن  اإلا٣ضؾي َٓم الٟلؿُييي  بد٣
ٓن  ٦ٟلِا التي ةالخٗليمي ْلي، ال٣اه ٓاظّ التي الخدضياث ْل في الض  الؿياؾاث بلى ؤؾاسخي بك٩ل جغظ٘ ْالتي الخٗليم ٢ُإ ج

ٓمت ججاٍ ؤلاؾغاثيليت ْاإلاماعؾاث .  اإلادخلت ال٣ضؽ في الخٗليميت اإلاىٓ

: البدث مكيلت

 .صؽ؟ال٤ في الٗام الخٗليم في الٟلؿُيييحن لخ٤ ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث َبيٗت هي ما

: البدث أؾئلت

ٓن  في الخٗليميت الٟلؿُيييحن اإلا٣ضؾيحن خ١ٓ٣  ماهي .1 ْلي ال٣اه . الض
 .ال٣ضؽ في الٟلؿُيجي الخٗليم ٢ُإ ججاٍ ؤلاؾغاثيليت ْؤلاظغاءاث الؿؿياؾاث هي ما .2

 .ال٣ضؽ في الٟلؿُيييت الخٗليميت اإلااقغاث َبيٗت هي ما .3
 .ال٣ضؽ في الٟلؿُيجي الخٗليم ٢ُإ جدضياث هي ما .4

 :البدث يُتفغ

. الخٗليم في خ٣ِم مهاصعة بلى ؤصث بال٣ضؽ الٗام الخٗليم في الٟلؿُيىحن لخ٤ ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث

: البدث أهمُت

ْلّ مً البدض ؤَميت جيب٘ ٓا٢٘ جىا  في بد٣ِم اإلا٣ضؾيحن الٟلؿُيييحن جمخ٘ بمضٔ البدض زال٫ مً بال٣ضؽ الٗام الخٗليم  ل
ْليت اإلاٗايحر اعجًخّ ٦ما الخٗليم  ؤخضزذ التي ؤلاؾغاثيليت ْاإلاماعؾاث الؿياؾاث جهاٖض ْل في ؾيما ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  الض

 
ً
. الاهتها٧اث جل٪  ْٞطر عنض ٖلى البدض ؾيٗمل خيض الخٗليم، في اإلا٣ضؾيحن لخ١ٓ٣  الاهتها٧اث مً مؼيضا

 :البدث مىهلُت
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. الخدليلي طْاإلاىّ الٓنٟي اإلاىهج: َما مىهجحن ٖلى البدض بٖضاص في الباخض يٗخمض

اث : البدث مدخٍى

: م٣ضمت

. ؤلاقغاٝ ْظِاث الٗام بالخٗليم الخٗغي٠: جمِيض

 
ً
ال ٓن  في الخٗليم في الخ٤:  ؤ ْلي ال٣اه . الض

 
ً
. ال٣ضؽ في الخٗليمت الٗامت اإلااقغاث:  زاهيا

 
ً
. ال٣ضؽ في الٗام الخٗليم في بالخ٤ الخمخ٘ جدضياث: زالشا

: زاجمت

 

 اللضؽ في ؤلاقغاف وحهاث الػام الخػلُم: جمهُض

 الخٗليم ٢اٖضة ْهي ألاؾاسخي الخٗليم بلى اإلاغخلت َظٍ ْجى٣ؿم الجامعي، ٢بل ما الخٗليم مغخلت ٖلى الٗام الخٗليم يُل٤
ٓم الظر ْألاؾاؽ ، الخٗليم مغاخل ٖليّ ج٣ ٓاث، ٖكغة ْمضتها ألازٔغ  ألاؾاؾيت اإلاغخلت جلي التي ْهي الشاهٓر  ْالخٗليم ؾى

ٓيحن، ْالشاوي ألا٫ْ  بالهٟحن زلْجخم  ؾيخحن ْمضتها ّٖ ألا٧اصيمي الشاهٓر  الخٗليم ْحكمل الشاه ٓم الٗلمي بْٟغ  ؤلاوؿاهيت ْالٗل

  1.الٟىضقي ؤْ الؼعاعي ؤْ الهىاعي ؤْ الخجاعر  ْيكمل اإلانهي الشاهٓر  ْالخٗليم ْالكغعي، ْالخجاعر 

ٓميتالر اإلاضاعؽ: ْهي مسخلٟت ظِاث زمـ ال٣ضؽ في الٗام الخٗليم ٖلى يكٝغ ٢ْاٝ لضاثغة الخابٗت ٧  ؤلاؾالميت، ألا

ٔ  ظِت بياٞت ْيم٨ً الٛٓر، ٧ْْالت الخام، ال٣ُإ البلضيت،/ اإلاٗاٝع   2:سخىحن بمضاعؽ يٗٝغ ما ْهي ؤزغ

ٓميت اإلاضاعؽ .1 ٢ْاٝ لضاثغة الخابٗت الخ٩  ؤلاؾالميت ألا

ٓصَا ْاهدكغ م1968/1969 الضعاسخي الٗام في اإلاضاعؽ َظٍ ؤوكئذ  بلى قمالِا ؤ٢صخى مً ْزاعظِا ال٣ضيمت صؽال٤ صازل في ْظ
ٓبها  الخحريت اإلا٣انض ظمٗيت بقغاٝ جدذ اإلاضاعؽ َظٍ ٧ْاهذ. مضعؾت (16) الشماهيىاث مُل٘ في مضاعؾِا ٖضص بلٜ خيض. ظى

٢ْاٝ بضاثغة ْؤلخ٣ذ ال٣ضؽ، مداٞٓت مضيغيت بلى ٖلحها ؤلاقغاٝ ؤخيل خيض م،1980 مُل٘ ختى  اإلاىدّ الٗامت، ؤلاؾالميت ألا
  اعجبُذ ٢ْض. ؤلاؾغاثيليت الؿلُاث ججاٍ خمايت مٓلت

ً
ٓػاعة حٗليميا  ٞ٪ ختى ٦ظل٪ ألامغ ْب٣ي ألاعصهيت ْالخٗليم التربيت ب

لذ م،1988 ٖام الاعجباٍ   مغجبُت ْْ
ً
٢ْاٝ صاثغة م٘ ق٩ليا   ؤلاؾالميت، ألا

ً
 ْؤنبدذ الٟلؿُيييت، الخدغيغ مىٓمت م٘ ْٖمليا

٢ٓذ في ايت جدذ الغاًَ ال ٓػاعة عؾميتا٫ الٖغ  حكٝغ خيض م،1994 ٖام الؿلُت اؾخالم مىظ الٟلؿُيييت ْالخٗليم التربيت ل

                                                           
ـ، كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل، فمسطيف، 2014/2015أنظر قائمة المصطمحات، الكتاب اإلحصائي التربكي السنكي 1

. ـ2015حزيراف 
لقدس، كزارة التربية كالتعميـ العالي، فمسطيف، ـ، كحدة شؤكف ا 2007/2008قطاع التعميـ في القدس الشريؼ لمعاـ الدراسي  2

. ـ2008
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ٓٞغ ْؤلاصاعيحن، ْاإلاٗلماث اإلاٗلمحن حٗيحن ٖلى ْالخٗليم التربيت ْػاعة ٓاػم مً اإلاضاعؽ مؿخلؼماث ْج اجب ْصٞ٘ ْؤزار ل  ْع

 . ٞحها الٗاملحن

 

  ال٣ضؽ ْبلضيت اإلاٗاٝع ْػاعة مضاعؽ .2

ٓلى   ؤلاقغاٝ ٖاٝعالم ْػاعة جخ
ً
  ٞىيا

ً
ٓيل جخ٣اؾم بيىما ال٣ضؽ، في اإلاضاعؽ مً ألا٦بر الٗضص ٖلى ْمِىيا  بط البلضيت، م٘ الخم

ٓيت اإلاضاعؽ ؤما ألاؾاؾيت، اإلاضاعؽ ٖلى اإلاٗاٝع جى٤ٟ  ال٣ضؽ بلضيت حكٝغ خيض البلضيت، ٢بل مً ٖلحها ؤلاهٟا١ ٞيخم الشاه
ٓٞغ ما٥ ْؤلاصاعيحن، ْاإلاٗلماث اإلاٗلمحن حٗيحن ٖلى ٓاػم مً اإلاضاعؽ مؿخلؼماث ج اجب ْجضٞ٘ ْؤزار، ل  بالخالي ْهي الٗاملحن، ْع

  ألا٦ثر
ً
  بؾخ٣غاعا

ً
اجب العجٟإ هٓغا ٔ  اإلاضاعؽ مٗلمي م٘ باإلا٣اعهت ٞحها، الٗاملحن ْع  . ألازغ

 ْألاَليت الخانت اإلاضاعؽ .3

 : يلي ما بلى ْألاَليت الخانت اإلاضاعؽ ج٣ؿم

ٖٓت ؤْ ٞغص يمل٨ِا التي ألاَليت اإلاضاعؽ . أ ٓميت ٚحر لجمٗياث جدب٘ ؤْ ؤٞغاص، مجم ٓيت ألا٢صخى ٦مضاعؽ خ٩  اليديم ْزاه
ا، ؤلايمان ْمضاعؽ الٗغبي ٖٓان ْهي ْٚحَر  . (ؤلاؾالميت ْالِيئاث اإلاؿيديت، الِيئاث) ه

ٓػٕ ال٨ىيؿت، ٖلحها حكٝغ التي الُاثٟيت اإلاضاعؽ . ب ٓزغيت ْلل٨ىاجـ لؤلصيغة جابٗت مضاعؽ بحن ْجخ  يليتْالاهج الل
ٓط٦ؿيت  . ْألاعز

ْليت الٛٓر ٧ْالت مضاعؽ. 4   الض

ًذ ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ ٢بل مً ْيمِا ال٣ضؽ مضيىت اخخال٫ ْبٗض م،1948 ه٨بت ؤ٣ٖاب في اإلاضاعؽ َظٍ ؤؾؿذ  ٞع
٧ٓالت  اإلاجهاط ٖضاصب مً الاهتهاء جم ؤن بلى ألاعصوي اإلاجهاط جُبي٤ في اؾخمغث ٢ْض مضاعؾِا، في ؤلاؾغاثيليت اإلاىاهج جُبي٤ ال

. م2000/2001 ٖام جُبي٣ّ ْبالخالي الٟلؿُيجي

  سخىحن مضاعؽ. 5

ٓلت مغزهت زانت اؾدشماعيت مضاعؽ .  (الغؾميت ٚحر)ؤلاؾغاثيليت اإلاٗاٝع ْػاعة مً ْمم

 
ً
     الضولي اللاهىن  في الخػلُم في الحم: أوال

ٓازي٤ مً الٗضيض ٦ٟلذ ْليت اإلا  يماهاث ْْيٗذ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مً ؤؾاسخي ٦د٤ الخٗليم في الخ٤ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الض

ٕٓ َظا جىا٫ْ  ْؾيخم.  لخمايخّ : يلي ٦ما اإلآي

  الضولُت اإلاىازُم في الخػلُم في الحم .1

٢ٓذ في َْٓ طاجّ، خض في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً خ٤ الخٗليم في الخ٤ يٗخبر ما٫ ٖجها ٚجى ال ْؾيلت هٟؿّ ال  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إٖل
 ٔ   بٓنّٟ ْالخٗليم،. ألازغ

ً
، خ٣ا

ً
ٟا٫ لل٨باع بها يم٨ً التي الغثيؿيت ألاصاة َٓ جم٨يييا كحن ْألَا   اإلاِمَّد

ً
  ا٢خهاصيا

ً
 ؤن ْاظخماٖيا

ٓا ٓا ْؤن ال٣ٟغ مً بإهٟؿِم يجهً   اإلاكاع٦ت ْؾيلت ٖلى يدهل
ً
ْع  ْللخٗليم. مجخمٗاتهم في ٧ليا  اإلاغؤة، جم٨حن في خيٓر  ص

ٟا٫ ْخمايت  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  حٗؼيؼ ْفي الجيسخي، الاؾخٛال٫ مً ٦ْظل٪ مساَغ، ٖلى يىُٓر  ْالظر الاؾخٛاللي الٗمل مً ألَا
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  بٓنّٟ متيايض بك٩ل بالخٗليم ُْيٗتٝر. الؿ٩ان همٓ ْمغا٢بت البيئت، ْخمايت ْالضيم٣غاَيت،
ً
 الاؾدشماعاث ؤًٞل مً ْاخضا

 ْاليكِ ْاإلاؿدىحر ٠٢اإلاض ٞال٣ٗل ْخؿب، ٖمليت ؤَميت ليؿذ الخٗليم ؤَميت ْل٨ً. ججغحها ؤن للض٫ْ  يم٨ً التي اإلااليت
ْص ؤبٗض ْبلى بدغيت يؿغح ؤن ٖلى ال٣اصع ٓص بمؿّغاث يىٗم ٣ٖل َٓ الخض ٓظ   1.ْم٩اٞأجّ ؤلاوؿاوي ال

ٓازي٤ مً الٗضيض ٦ٟلذ ْليت ْاإلاٗاَضاث اإلا  ٖىّ ٚجى ال التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً ؤؾاسخي ٦د٤ الخٗليم في الخ٤ خمايت الض

، بالخ١ٓ٣  للخمخ٘   ألا٦ثر الخ٤ 2ْالش٣اٞيت ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ١ٓ٣  الخام ْليالض الِٗض ْيٗخبر ألازٔغ
ً
ال  قم

 
ً
ْلّ في ْجٟهيال بيٗت الخٗليم َضٝ خيض مً الخٗليم، في للخ٤ جىا ٓٞاء ْآلياث ْالخٗليميت الٗمليت َْ  ْصْن  للجمي٘ بّ ال

. جميحي

 :ٖلى الِٗض مً (13) اإلااصة جىو

غاٝ الض٫ْ  ج٣غ"-1 ٓظيّ ْظٓب ٖلى مخ٣ٟت ْهي. ْالخٗليم التربيت في ٞغص ٧ل بد٤ الِٗض َظا في ألَا  بلى ْالخٗليم التربيت ج
يض ْالى ب٨غامتها ْالخـ ؤلاوؿاهيت للصخهيت ال٩امل ؤلاهماء  مخ٣ٟت ْهي. ألاؾاؾيت ْالخغياث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام جَٓ
ْع  ؤلاؾِام مً شخو ٧ل جم٨حن ْالخٗليم التربيت اؾتهضاٝ ْظٓب ٖلى ٦ظل٪ ٓزي٤ خغ، مجخم٘ ٝر هاٞ٘ بض ْانغ ْج  الخٟاَم ؤ

ٓم التي ألاوكُت ْصٖم الضيييت، ؤْ ؤلازييت ؤْ الؿالليت الٟئاث ْمسخل٠ ألامم ظمي٘ بحن ْالهضا٢ت ْالدؿامذ  ألامم بها ج٣

  .الؿلم نياهت ؤظل مً اإلاخدضة

غاٝ الض٫ْ  ْج٣غ -2   :يخُلب الخ٤ لِظا الخامت اإلاماعؾت يمان بإن الِٗض َظا في ألَا

  الابخضاجي الخٗليم ظٗل (ؤ)
ً
  ْبجاخخّ بلؼاميا

ً
 .للجمي٘ مجاها

ٓاّٖ، بمسخل٠ الشاهٓر  الخٗليم حٗميم (ب)  الٓؾاثل ب٩اٞت للجمي٘ مخاخا ْظٗلّ ْاإلانهي، الخ٣جي الشاهٓر  الخٗليم طل٪ في بما ؤه

  باألزظ ؾيما ال اإلاىاؾبت
ً
 .الخٗليم بمجاهيت جضعيجيا

  الٗالي الخٗليم ظٗل (ط)
ً
ْاة، ٢ضم ٖلى ي٘للجم مخاخا  جضعيجيا باألزظ ؾيما ال اإلاىاؾبت الٓؾاثل ب٩اٞت لل٨ٟاءة، جبٗا اإلاؿا

  .الخٗليم بمجاهيت

ٓا لم الظيً ألاشخام ؤظل مً مم٨ً، مضٔ ؤبٗض بلى ج٨شيِٟا، ؤْ ألاؾاؾيت التربيت حصجي٘ (ص) ٓا لم ؤْ يخل٣  الضعاؾت يؿخ٨مل
  الابخضاثيت،

ٓياث، ظمي٘ ٖلى مضعؾيت قب٨ت بهماء ٖلى بيكاٍ الٗمل (َـ) ٓانلت بالٛغى، ْاٝ مىذ هٓام ْبوكاء اإلاؿخ  جدؿحن ْم

 .الخضعيـ في للٗاملحن اإلااصيت ألاْيإ

                                                           
 E/C. ، كارد في الكثيقة(1999الدكرة الحادية كالعشركف، ) 13مف العيد، التعميؽ العاـ رقـ  13الحؽ في التعميـ المادة  1

12/1999/10 .
يع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد كعرض لمتكؽ 2

كانكف  3: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر /كانكف األكؿ 16المؤرخ في  (21-د)ألؼ  2200الجمعية العامة، لألمـ المتحدة 
 .27، كفقا لممادة 1976يناير /الثاني
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غاٝ الض٫ْ  جخِٗض -3 ٓصَم، ٖىض ألاْنياء ؤْ آلاباء، خغيت باخترام الِٗض َظا في ألَا الصَم مضاعؽ ازخياع في ْظ  ٚحر أل
ٓميت، اإلاضاعؽ ا ؤْ جٟغيِا ٢ض التي الضهيا الخٗليم بمٗايحر زخاعةالم اإلاضاعؽ ج٣يض قغيُت الخ٩ ْلت، ج٣َغ  جغبيت ْبخإمحن الض

ْلئ٪ الص ؤ   صيييا ألا
ً
  ْزل٣يا

ً
  .الخانت ل٣ىاٖاتهم ٣ْٞا

ٓػ  ما اإلااصة َظٍ ؤخ٩ام مً ؤر في ليـ -4 ْيلّ يج  ماؾؿاث ْبصاعة بوكاء في ْالِيئاث ألاٞغاص بدغيت مؿاؾّ يٟيض هدٓ ٖلى جإ
ٕٓ ْعَىا اإلااصة َظٍ مً ؤ ال٣ٟغة في ٖلحها اإلاىهٓم باإلاباصت صاثما الدكبض قغيُت حٗليميت، ٍٓٞغ الظر الخٗليم بسً  َظٍ ج

ْلت جٟغيّ ٢ض إلاا اإلااؾؿاث   " .صهيا مٗايحر مً الض

 :يلي ما ٖلى ٞخىو (14) اإلااصة ؤما

ْلت ٧ل جخِٗض"  ا جهبذ ْهي بٗض ج٨ً لم الِٗض، َظا في َٝغ ص  الخٗليم ْمجاهيت بلؼاميت الت٠٦ مً جم٨ىذ ٢ض ٞيّ َٞغ
ٔ  ؤ٢اليم في ؤْ طاجّ بلضَا في الابخضاجي ٓن  في بال٣يام، اليتها، جدذ ؤزغ  مٟهلت ٖمل زُت ْاٖخماص بٓي٘ ؾيخحن، ًٚ

٫ٓ  ٖضص زال٫ للجمي٘، ْمجاهيخّ الخٗليم بلؼاميت إلابضؤ ْالخضعيجي الٟٗلي للخىٟيظ ".  الخُت في يدضص الؿىحن مً م٣ٗ

، ظِت مً ٓياث زالزت ٖلى ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ظمي٘ قإن قإهّ الخٗليم في الخ٤ ْر يىِ ؤزٔغ ٓاظباث في مؿخ يت ال  ٖلى اإلاْٟغ

 جمى٘ ؤْ حٗغ٢ل ٢ض بظغاءاث ؤر اجساط ؤْ جبجي ًٖ الابخٗاص الاخترام ْاظب ْي٣طخي. ْالخٗؼيؼ ْالخمايت الاخترام ْهي الض٫ْ،
٫ٓ  ؤن قإهّ مً ٞٗل ؤر اعج٩اب مً الٛحر مى٘ ٖلى الخمايت ْاظب ْيىُٓر  الخٗليم، في بالخ٤ الخمخ٘  في بالخ٤ الخمخ٘ صْن  يد

الت بظغاءاث اجساط ٞي٣خطخي الخٗؼيؼ ؤما الخٗليم، ّٗ ٞ ً
ّ
. الخٗليم في بالخ٤ الخمخ٘ ٖلى ْالجماٖاث ألاٞغاص ْحؿاٖض جم٨

 الخػلُم في بالحم الخمخؼ يماهاث  .2

ْليت اإلاٗايحر اعجًتها ٦ما الخٗليم في بالخ٤ للخمخ٘ عر  مً ؤلاوؿان، ١ْ لخ٤ الض ٓٞغ الًْغ ا ياصر يماهاث ٖضة ج ٓاَٞغ  بلى ج

  1:يلي ما الًماهاث َظٍ ْمً الخ٤، بهظا الخمخ٘

ٓاٞغ. 1 ٓاٞغ ؤن يجب: الخ ٓٞغ ْؤن. ٧اٞيت بإٖضاص حٗليميت ْبغامج ماؾؿاث جخ ٢ٓايت ؾبل اإلااؾؿاث َظٍ في جخ  الٗىانغ مً ال
ْة َظا اإلاضعؾحن، مً ٧افي ْٖضص للكغب، لهالختا ْاإلاياٍ للجيؿحن، الصخيت ْاإلاغا٤ٞ الُبيٗيت، ٓٞغ  ٖلى ٖال  اإلا٨خباث  ج

ٓاؾيب ٓلٓظيا ْالخ ٓماث ْج٨ى . اإلاٗل

ٓن  ؤن يجب: الالخدا١ بم٩اهيت.  2 ٫ٓ  ؾِلت الخٗليميت ْالبرامج اإلااؾؿاث ج٩  ؤبٗاص زالزت الالخدا١ إلم٩اهيت للجمي٘، الٓن

: هي مخضازلت

ٓن  ؤن يجب: الخميحي ٖضم (ؤ) . الًٗيٟت الٟئاث الؾيما جميحي، ْصْن  الجمي٘ مخىا٫ْ  في ٖليمالذ ي٩

  الالخدا١ بم٩اهيت (ب)
ً
ٓن  ؤن يجب: ماصيا   اإلاخىا٫ْ  في الخٗليم ي٩

ً
ٓهت، ْبُغي٣ت ماصيا ٓع  َغي٤ ًٖ بما ْطل٪ مإم  الضعاؾت خً

٢ٓ٘ في ٫ٓ  بك٩ل مالثم ظٛغافي م  ) م٣ٗ
ً
ٓلٓظياالخ٪ زال٫ مً ؤْ (اإلاؿ٨ً مً بال٣غب ج٣٘ مضعؾت في مشال  مشل) الٗهغيت ه

 ٫ٓ . (بٗض ًٖ للخٗليم"  بغهامج بلى الٓن

                                                           
 .، مرجع سابؽ13مف العيد، التعميؽ العاـ رقـ  13الحؽ في التعميـ المادة  1
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ٓن  ؤن يجب: الا٢خهاصيت الىاخيت مً الالخدا١ بم٩اهيت (ط)  الالخدـا١ إلم٩اهياث البٗض َْظا. الجمي٘ مخىا٫ْ  في الخٗليم ي٩

ْلي الِٗض مً  13/2 اإلااصة لهياٚت يسً٘  الخٗليم بحن جمحي التي يت،ْالش٣اٝ ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ١ٓ٣  الخام الض
ٓٞغ ؤن يجب ؤهّ خحن ٟٞي: ْالٗالي ْالشاهٓر  الابخضاجي  " الابخضاجي الخٗليم ي

ً
غاٝ الض٫ْ  ٞةن" للجمي٘ مجاها  باألزظ مُالبت ألَا

 
ً
. ْالٗالي الشاهٓر  الخٗليم بمجاهيت جضعيجيا

٫ٓ  بم٩اهيت (3) ٓن  ؤن يجب: ال٣ب ٍَٓغ الخٗليم ق٩ل ي٩ ٓلحن ْظ ،) الخضعيـ، ْؤؾاليب الضعاؾيت اإلاىاهج طل٪ في بما م٣ب
ً
 مشال

ٓن  ؤن   باالخخياظاث الهلت ْزي٤ ي٩
ً
ٓصة الش٣اٞيت الىاخيت مً ْمالثما . للُلبت (ْالج

ٓن  ؤن يجب: الخ٨ي٠ ٢ابليت (4)   الخٗليم ي٩
ً
ٖٓاث اإلاجخمٗاث اخخياظاث م٘ الخ٨ي٠ لّ يدؿجى ٧ي مغها  ْؤن اإلاخٛحرة ْاإلاجم

ٕٓ ْالش٣افي الاظخماعي مديُِم في الُالب الخخياظاث يؿخجيب . ْاإلاخى

  الخػلُم  الحم ججاه ؤلاؾغاةُلي  خخالٌ مؿإولُت. 3 

ْلت  ٖلى ي٣٘   الاخخال٫ ص
ً
ٓن  ٣ْٞا ْلي لل٣اه ٓهيت التياماث الض  ْفي جدخلِا، التي ألاعاضخي في الخٗليم في بالخ٤ الخمخ٘ جًمً ٢اه

اع َظا ليت ٖلحها ي٣٘ ؤلَا ايت زههتالم اإلايكأث حكٛيل خؿً  مؿْا ٟا٫ لٖغ ْلت ٖلى ْلِظا ْحٗليمِم، ألَا  ليـ الاخخال٫ ص
خضاء ؤٖما٫ مً بإر ال٣يام ججىب ٣ِٞ ْلت ْاظب مً ْبهما اإلااؾؿاث، لِظٍ الؿلبي الخٗغى ؤْ الٖا  ٖلى حٗمل ؤن الاخخال٫ ص

ٓاء اإلااؾؿاث َظٍ ْٖمل حكٛيل خؿً مخُلباث ْجإمحن حُٛيت  َظٍ خخياظاثْا مخُلباث حُٛيت نٗيض ٖلى طل٪ ٧ان ؾ
يض جإمحن نٗيض ٖلى طل٪ ٧ان ؤْ البكغر  ال٩اصع مً اإلااؾؿاث  ْاإلاٗضاث الٓؾاثل مً جدخاظّ ٢ض بما اإلااؾؿاث َظٍ جْؼ

ْاث ا ْألاص ٓاهب مً ْٚحَر   1.ؤٖمالِا بدىٟيظ اإلااؾؿاث َظٍ ٢يام خؿً ي٣خًيّ التي اإلااصيت الج

ٓن  ْيلؼم َظا ْلي ال٣اه ْلت الض عيت ظغاءاثؤلا ْاجساط بٓي٘ الاخخال٫ ص ٟا٫ ْحٗليم بٖالت لخإمحن الًْغ ٓا الظيً ألَا  ؤْ جيخم
ٓا لياث ج٣خطخي خيض الخغب، بؿبب ْالضحهم ًٖ اٞتر٢ ْلت مؿْا ٓن  بم٣خطخى الاخخال٫ ص ْلي ال٣اه  اإلادخل جدمل ؤلاوؿاوي الض
ليت لٗبء م ألايخام حٗليم ٦ٟالت ْمؿْا ٟا٫ مً ْٚحَر ٝ ايُغتهم الظيً ألَا  بٗيضا الٗيل بلى الخغبي ْالاخخال٫ الخغب ْْغ

م ًٖ ليت َىا٥ ؤن ٦ما. ْْالضحهم ؤؾَغ ْلت ٖلى ج٣٘ مؿْا ٟا٫ مً اإلاٗخ٣لحن خ٤ ب٨ٟالت الاخخال٫ ص ٓانلت في ألَا  مؿحرتهم م

 2.الخٗليميت

 
ً
ٌ  غامت ئخهاةُت مإقغاث: زاهُا  اإلاضاعؽ خى

ٓاٞغ   اإلاضاعؽ مً مىاؾبت ؤٖضاص ج
ً
  ٦ما

ً
ٖٓا  اإلاالثمت الصخيت اإلاغا٤ٞ بلى باإلياٞت ْمٗلمحن، قٗب مً بها يلخ٤ ْما ْه

ْة للكغب، الهالخت ْاإلاياٍ للجيؿحن، ٓٞغ  ٖلى ٖال ٓاؾيب اإلا٨خباث  ج ٓلٓظيا ْالخ ٓماث، ْج٨ى ا اإلاٗل  اإلاخُلباث، مً ْٚحَر

  حُٗي
ً
  ماقغا

ً
 جمسخي. لِم اإلاىاؾبت الخٗليميت الخضماث ْج٣ضيم الُلبت اؾديٗاب ٖلى ٢ْضعتها اإلاضاعؽ َظٍ ٦ٟايت ٖلى َاما

ٓػي٘ يٓضر ظض٫ْ  زال٫ مً اإلادخلت ال٣ضؽ في باإلاضاعؽ الخام اإلااقغ جٓييذ . ٞحها ْالُلبت ْالكٗب اإلاضاعؽ ج

                                                           
 .1949أغسطس /آب12اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب، المؤرخة في  (50)ة الماد 1
 .، المرجع السابؽ(94)المادة 2
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 1م 2015/2016 للػام اإلاكغفت اللهت خؿب والكػب والُلبت اإلاضاعؽ جىػَؼ

ت الجِت  الكٗب ٖضص الُلبت وؿبت الُلبت ٖضص اإلاضاعؽ ٖضص اإلاكٞغ

٢ْاٝ ٓميت) ألا  538 %13.8 12420 46 (خ٩

 1147 %31.4 28076 79 الخانت اإلاضاعؽ

٧ٓالت  72 %2 1541 7 ال

 1376 %42.8 38220 65 ْالبلضيت اإلاٗاٝع

 272 %10 9137 19 سخىحن مضاعؽ

ٕٓ  3405 100 89394 216 اإلاجم

 

ٕٓ مً ألا٦بر الٗضص ؤن ٖلى ؤٖالٍ الجض٫ْ  يٓضر  اإلاٗاٝع ٖلحها حكٝغ التي هي اإلادخلت، ال٣ضؽ في (219)الـ اإلاضاعؽ مجم
البت َالب (38220) ٞحها (%42.8) بيؿبت مضعؾت، (65) ْٖضصَا ْالبلضيت ٓػٖحن َْ  اإلاضاعؽ يلحها. صعاؾيت قٗبت (1376) ٖلى م

ٓا٢٘ ْألاَليت الخانت البت َالب (28076) ْٞحها (%31.4) بيؿبت مضعؾت، (79) ب ٓػٖحن َْ  ْجإحي. صعاؾيت قٗبت (1147) ٖلى م
ٓميت اإلاضاعؽ الشالشت اإلاغجبت في ٢ْاٝ مٓلت جدذ الٟلؿُيييت الٗالي ْالخٗليم التربيت ػاعة ٖلحها حكٝغ التي الخ٩  ْٖضصَا ألا

البت، َالب (12420) ْٞحها ،(%13.8) بيؿبت مضعؾت (46) ٓػٖحن َْ ْليت الٛٓر ٧ْالت ؤما. صعاؾيت قٗبت (538) ٖلى م  ٞهي الض

البت، َالب (1541) ْٞحها ،(%2) بيؿبت مضاعؽ (7) ٖلى ٣ِٞ حكٝغ ٓػٖحن َْ . صعاؾيت قٗبت (72) ٖلى م

 
ً
 اإلادخلت اللضؽ في الػام الخػلُم في الحم جدضًاث: زالثا

ٓاظّ  َظا جىته٪ التي ؤلاؾغاثيليت ْاإلاماعؾاث الؿياؾاث ًٖ الىاظمت الخدضياث مً الٗضيض الٗام الخٗليم في اإلا٣ضؾيحن خ٤ ي

: هي الخدضياث َْظٍ الخ٤،

 اللضؽ يف الخػلُم مغحػُاث حػضص .1

 بؿبب ْطل٪ مىاؾبت، حٗليميت زضماث ج٣ضيم ٖلى الؿلبيت جضاٖيخّ لّ ال٣ضؽ في اإلاضاعؽ ٖلى ؤلاقغاٝ ظِاث  حٗضصيت

: مايلي

 ؾياؾاث ْي٘ ٖلى ال٣ضعة ٖضم بلى ياصر بيجها، الخيؿي٤ هُا١ ْي٠ٗ اإلاضاعؽ ٖلى ؤلاقغاٝ ظِاث حٗضصيت . أ

ٓيغيت ٓيغ قاملت اؾتراججيت ْزُِ جُ  1.يمالخٗل ٢ُإ لخُ

                                                           
ديمة السماف رئيس كحدة شؤكف القدس، التعميـ في القدس كاالعتداء عمى المناىج الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي،  1

 .ـ2016ط فمسطيف، شبا



  2016ديسمبر   2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : الثالث عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

214 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

٫ٓ  بلى اإلاىٟغص الخسُيِ ياصر . ب ٓن  ٢ض هخاثج بلى الٓن   .ألاخيان بٌٗ في ْمخٗاعيت مٗا٦ؿت ج٩

 .ال٣ضؽ ألبىاء الخٗليم مً الدؿغب عنض ٖلى ال٣ضعة ٖضم . ت

ا يضعؽ التي ألاؾغ زانت ألاَالي يغب٪  ْؾاٖتها، الضعاؾت ْؤيام الُٗل ؤيام في الخٗليماث ازخالٝ . ث  مضاعؽ في ؤبىاَئ

 .مسخلٟت بقغاٞيت لجِاث جدب٘

ليت ْجدملِا ظِت ٧ل التيام ٖضم . ج ٓيت امخدان في َلبتها مؿْا ٓاء الٗامت الشاه   يازغ  الخصخيذ، ؤْ اإلاغا٢بت في ؾ
ً
 ؾلبا

ْع  ْجإزغ الامخداهاث ؾحر ٖلى  .الىخاثج نض

ٓخضة ٞلؿُيييت ؤوكُت في الٟٗليت اإلاكاع٦ت ٖضم . ح ٓاء اإلاضيىت ألبىاء م ٓعيت ْٞىيت ز٣اٞيت، ؤْ عياييت ٧اهذ ؾ  ْٞل٩ل

ٖٓيت ؤْ جي الاهخماء ي٠ًٗ مما جُ  .اإلا٣ضؾيحن ؤظيا٫ لضٔ الَٓ

٫ٓ  ؾً ازخالٝ . خ  . الخانت ْاإلاضاعؽ اإلاضيغيت ْمضاعؽ البلضيت بحن زانت ال٣ب

ٓبت . د ٓانل الاجها٫ نٗ  .ْاإلاضاعؽ اإلاضيغيت بحن ؤْ اإلاضاعؽ م٘ ْالخ

م الًٟٗاء الُلبت مً لوللخش البٌٗ يؿعى خيض  ْالغؾٓب، الىجاح بمٗايحر البٌٗ التيام ٖضم . ذ  بلى ْجهضيَغ

، اإلاضاعؽ  .الخ٣ي٣ت ح٨ٗـ ال بكِاصاث الخضإ بلى ألامغ يهل ٢ْض ألازٔغ

ٓاء مسخلٟت مٗايحر ْي٘ . ر ٫ٓ  ؾ ٓلِم ؤْ الُلبت ل٣ب ٕ في ٢ب ٓيت ْٞغ  .الٗامت الشاه

 .2اإلانهي بالخٗليم الاَخمام ٖضم بلى ؤصٔ اإلاغظٗياث حٗضص . ز
 

 اللضؽ مضاعؽ في الخػلُم جدضًاث .2
ٓاظّ ٫ٓ  التي الخدضياث مً الٗضيض اإلادخلت ال٣ضؽ مضاعؽ ج  ؾيخم خيض مىاؾبت، حٗليميت زماث ج٣ضيمِا صْن  جد

 :يلي ٦ما طل٪ جٓييذ

 اوكاف مضاعؽ 

لت ٚحر ْهي ْنياهت، جغميم بلى بداظت ْمٗٓمِا ؾ٨ىيت بيٓث ًٖ ٖباعة ؤبييتها . أ . ٦بحرة بإٖضاص الُلبت الؾديٗاب مَا

 (0.9) ل٪ َالب الهٟيت ال٨شاٞت مٗض٫ جبلٜ خيض ْالصخيت الخٗليميت الىاخيت مً مالثمت ٚحر الهٟٝٓ ؤٚلب . ب
ٓاخض للُالب مغب٘ متر هه٠ ًٖ ي٣ل اإلاضاعؽ بٌٗ ْفي 2متر (1.25) ًٖ جؼيض الٗاإلايت اليؿبت بيىما ،2متر  .3ال

ٓيت الاؾدئجاع ج٩الي٠ . ت ٢ْاٝ إلاضاعؽ الؿى ، مغجٟٗت ألا
ً
ٓالي بلى جهل خيض ظضا ٓن  خ الع ملي   ص

ً
ٓيا  .ؾى

                                                                                                                                                                                           
 خمفية حكؿ قطاع التعميـ في القدس، مؤسسة فيصؿ الحسيني  1

http://www.fhfpal.org/programs/63.html 
2

 .تعدد مرجعٌات التعلٌم فً القدس واقع وتحدٌات، االئتالف األهلً للدفاع حقوق الفلسطٌنٌٌن فً القدساٌملً,  فٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزوث١خ ِل٠و عجو٠ً ١ٍّو
3

 .اٌَبثك المرجع 
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ٓبت . ث ٫ٓ  نٗ ٓبت َىا٥ خيض  الاخخال٫، بلضيت جٟغيِا التي للخ٣ٗيضاث ْطل٪ بىاء عزو ٖلى الخه ٓٞحر في نٗ  ج

  اإلاضعسخي، البىاء لٛاياث اإلاىاؾبت ألاعى
ً
ْصيتها هٓغا  ٦إعى) ال٣ضؽ في اإلابييت ٚحر ألاعاضخي جهيي٠ بؿبب إلادض

ٓاهحن خؿب ٞحها البىاء يمى٘ ؤعاى ْهي ،(زًغاء  .خخال٫الا ؾلُاث ٢

ٓيت اإلاغا٤ٞ في ه٣و . ج  1. (الخ.. ْاإلا٨خباث ْاإلاسخبراث ْال٣اٖاث ْاإلاالٖب الؿاخاث) اإلاسخلٟت الترب

اجب . ح  ٖلى ؤلا٢با٫ في قضيض بحجام بلى بياٞت البلضيت، مضاعؽ بلى البٌٗ حؿغب بلى ياصر مما مىسًٟت اإلاٗلمحن ْع

اث٠ يت الخٗليميت الْٓ ٓن  اإلاضاعؽ ْمضعاء ألا٢ؿام عئؾاء يخل٣ى ال ٦ما. اإلاضاعؽ َظٍ في اإلاْٗغ ٓن  ْاإلاكٞغ ٓي  الترب
ْاث ٓيت خملت ب٢با٫ ٖضم يٓضر َْظا الٗمل، حجم م٘ جدىاؾب التي ؤلاصاعيت الٗال اث٠ َظٍ ٖلى ال٣ضؽ َ  الْٓ

  ٖجهم صٞ٘ يخم ال ؤهّ ؾيما َلبها، ٖىض
ً
يت ؤلاظباعيت ْالًغاثب الخإميىاث مً ؤّيا  الؿلُاث مً ٖلحهم اإلاْٟغ

 .الاؾغاثيليت

 ؤلاهجلحييت، اللٛت الٗغبيت، اللٛت (مشل ألاؾاؾيت الخٗليميت الخسههاث في ه٣و مً اإلاضاعؽ َظٍ حٗاوي . خ
 .) ؤلاؾالميت التربيت ْختى الٟحيياء الغيايياث،

ٓع  مضاعؽ حٗاوي . د ٓٞغ ٖضم مً الظ٧ ٔ  اهسٟاى بلى طل٪ ؤصٔ ٢ْض الخٗليميت، ال٨ٟاءاث ج  .ٞحها الخٗليمي اإلاؿخٓ

ٓن  . ذ ٓع  اإلاٗلم ٓيت خملت نم الظ٧ ٓن  الظيً ال٣ضؽ َ ٢ْاٝ مضاعؽ في يٗمل ْص ٖضصَم ألا   مدض
ً
 مً ْمٗٓمِم ظضا

م يٗاوي بيىما ال٣ضامى، اإلاٗلمحن ٓبت مً الٛغبيت الًٟت خملت مً ػمالَئ ٫ٓ  نٗ  الجضاع بؿبب ال٣ضؽ بلى الضز

ٓاظؼ ٫ٓ  الالػمت الخهاعيذ مىدِم ْٖضم ْالخ  .ال٣ضؽ لضز

لحن ٚحر اإلاٗلمحن مً ٦بحر ٖضص َْىا٥ ْالتربٓر، رالخسهو الخضعيب اإلاٗلمحن بٌٗ يى٣و . ر   اإلاَا
ً
ٓيا  2.جغب

  واإلاػاعف البلضًت مضاعؽ

  ْاإلاٗاٝع البلضيت مضعاؽ َلبت مً ٦بحرة وؿبت يٗيل
ً
ْيت ؤْياٖا ٓن  ٢ض مإؾا ٓبت ؤ٦ثر ج٩ ٢ْاٝ مضاعؽ مً نٗ  ؤلاؾالميت، ألا

 ال الكمـ جضزلِا ال مالجئ ؤْ ٦غاٞاهاث ختى ؤْ مسؼن، ًٖ ٖباعة ؤْ الضعط، جدذ ج٣ب٘ الهٟيت الٛٝغ بٌٗ ِٞىا٥
ٓاء   يى٨ٗـ مما الخ،.. الِ

ً
ٓيغ ٖلى ؾلبا ْلياء يضٞ٘ ْاإلاٗاٝع البلضيت مضعاؽ ْا٢٘ بن .الخٗليميت الٗمليت ْجىميت جُ ٓع  بإ  بلى ألام

ٞت ْألاَليت، الخانت باإلاضاعؽ ؤبىائهم بلخا١ ٔ  ابّ الالخدا١ يؿخُي٘ ال ْالتي البآَت باأل٢ؿاٍ اإلاْٗغ  الٗاثالث ؤبىاء ؾٓ

ٓعة   اإلايؿ
ً
 3.ماصيا

 

 

                                                           
1

 .دٌمة السمان رئٌس وحدة شؤون القدس، التعلٌم فً القدس واالعتداء على المناهج الفلسطٌنٌة، مرجع سابق 
2

 .اٌملً, ِوعغ ٍبثك فٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزوث١خ ِل٠و عجو٠ً ١ٍّو 
معركة تاريخ ..معركة المناىج الفمسطينية ...ديمة السماف رئيس كحدة شؤكف القدس، التعميـ في القدس المحتمة تحدٍد كصمكدٍد  3

. ـ2012كثقافة كتراث، كزارة التربية كالتعميـ العالي، فمسطيف، نيساف 
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 الخانت اإلاضاعؽ

ٓٞغ ٖضم . أ ى ْالخهاع الجضاع بؿبب الخٗليميت ال٨ٟاءاث ج ٓع  ْاعجٟإ اإلاضيىت ٖلى اإلاْٟغ  خملت مً اإلاٗلمحن ؤظ
ٓيت م ال٣ضؽ َ  جخٗل٤ التي الامخياػاث بؿبب ْاإلاٗاٝع البلضيت بمضاعؽ الالخدا١ ال٨شحر يًٟل خيض ٢لتهم، ٚع

 .ْالغاجب ٢اٖضبالذ

ٓاظّ . ب ٓباث بًِٗا ي  .للمضعؾت ألاؾاؾيت الخاظاث لؿض اإلاضعؾيت الا٢ؿاٍ ٦ٟايت ٖضم بؿبب ماليت، نٗ

ٓظّ اإلاضاعؽ َظٍ مً ٦بحر ٖضص . ت ٫ٓ  البلضيت الى ج ٓم خيض ماليت، مؿاٖضاث ٖلى للخه  بهٝغ البلضيت ج٣
ٓٞغة الخضماث خؿب مخٟاْث بك٩ل مؿاٖضاث  .مضعؾت ٧ل في اإلاخ

 .الخانت للمضاعؽ اإلاؿخإظغة اإلاباوي بيجاعاث ٢يمت اعجٟإ مً البٌٗ يٗاوي . ث

ْصيت . ج يىت يجٗلِا ما الخانت اإلاضاعؽ بلى الٗالي ْالخٗليم التربيت ْػاعة ج٣ضمّ الظر اإلاالي ْالضٖم الاَخمام مدض  َع

ٓيل ٓالي ؤن زانت 1ؤلاؾغاثيلي، للخم  2.خخال٫الا بلضيت مً ماليت مؿاٖضاث جخل٣ى الخانت اإلاضاعؽ مً (%90) خ

 الضولُت الؿىر ووالت مضاعؽ

ْليت الٛٓر ٧ْالت مضاعؽ جٟخ٣ض ٓاػهاث ج٣ليو بٗض زانت اإلااليت، ؤلام٩اهاث بلى الض  مً حٗاوي ؤجها ٦ما .الٛٓر ٧ْالت م
 الٗاقغ اله٠ في ٞحها الخٗليم ييخهي قٟٗاٍ مسيم مضعاؽ ْباؾخصىاء ألاؾاسخي الخاؾ٘ ٞحها ن٠ ؤٖلى ْجدضص الا٦خٓاّ،

ٓيت اإلاضاعؽ ٖبء مً يؼيض الظر ألامغ  ألاؾاسخي، ٔ  للجِاث الخابٗت الشاه  3.ال٣ضؽ في ألازغ

 

 سخىين مضاعؽ

ٓظض ٓاظّ خ٣ي٣ي جدضر ي م اإلاضاعؽ، َظٍ في الخٗليم ي  امخدان ْج٣ضم الٟلؿُيجي اإلاجهاط يضعؽ مجها ٖضص ؤن مً ٞبالٚغ

ٓيت ٓظيهي-الٗامت الشاه ٔ  مضاعؽ َىا٥ ؤن بال الٟلؿُيجي، الخ  ٦يان  جاعيش) جضعؽ خيض ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ مجهاط جضعؽ ؤزغ
ٓعاة ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ث) َالبها ْي٣ضم ،(ْالخ   4.(ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٦يان بجْغ

  اإلادخلت اللضؽ في الػام الخػلُم في  لخداق امياهُت. 3

ْظّ مً للٗضيض الٗام الخٗليم في لاللخدا١ اإلا٣ضؾيحن خ٤ يخٗغى : ٦مايلي ْهي الاهته٩اث، ؤ

ْلياء يضٞ٘ ْاإلاٗاٝع البلضيت مضعاؽ ْا٢٘ بن . أ ٓع  بإ ٞت ْألاَليت، الخانت باإلاضاعؽ ؤبىائهم بلخا١ بلى ألام  اإلاْٗغ
ٔ  بها الالخدا١ يؿخُي٘ ال ْالتي البآَت، باأل٢ؿاٍ ٓعة الٗاثالث ؤبىاء ؾٓ ، اإلايؿ

ً
م ٖلى ماصيا  ؤن مً الٚغ

                                                           
1

 .ِوعغ ٍبثك سمٌر جبرٌل مدٌر التربٌة والتعلٌم فً القدس، 
2

 .ك٠ّخ اٌَّبْ هئ١ٌ ٚؽلح ّإْٚ اٌملً, اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً ٚاالػزلاء ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌفٍَط١ٕ١خ, ِوعغ ٍبثك 
3

 .بٌة والتعلٌم فً القدس، مرجع سابقسمٌر جبرٌل مدٌر التر 
4

 .2012ٚاٌلٚافغ, اٌٍّزمٝ اٌفىوٞ اٌؼوثٟ, ؽي٠واْ,  اٌَّججبد اٌْول١خ اٌملً ِلاهً فٟ اٌّلهٍٟ ٠ؾٟ ؽغبىٞ ٚأفٕبْ ِٖبهٚح, اٌزَوة 
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  خ٤ا٫ ْلِم اإلاسخلٟت الًغاثب يؿضصْن  اإلا٣ضؾيحن
ً
ٓهيا ٫ٓ  ٢اه  ال ؤهّ بال ألبىائهم، ْاإلاجاوي الالث٤ الخٗليم ٖلى الخه

ٓا صاثمحن ؾ٩ان بهٟتهم مِٗم يخٗامل الاخخال٫ ألن جُبي٣ّ يخم ٓاَىحن ْليؿ  .م

ٓم . ب ٫ٓ  في الُلبت ؤمام اإلاسخلٟت ال٣ٗباث بٓي٘ الاخخال٫ ؾلُاث ج٣  . مجاوي بلؼامي بخٗليم خ٣ِم ٖلى الخه

ٓبت . ت ٫ٓ  نٗ  ٖؼ٫  بلى الٗىهغر  الٟهل ظضاع ؤصٔ خيض الضعاؾيت، م٣اٖضَم في ْالاهخٓام اإلاضاعؽ بلى الُلبت ْن

ا (%20) ًٖ ج٣ل ال الُلبت مً وؿبت ٞةن ْبالخالي الٛغبيت، الًٟت مضن باقي ًٖ ال٣ضؽ ع بلى ايُْغ  ٖبر اإلاْغ
ٓاظؼ يت خ م يدؿبب الظر ألامغ اإلاضيىت، مديِ في مْٟغ  مً البٌٕٗ يمً ٢ض ؤْ الضعاؾيت خههِم ًٖ بخإزحَر
 ٫ٓ ، ال٣ضؽ بلى الضز

ً
ٓص صْن  ٧ليا ٓيت لُلبت اؾخصىاءاث ؤر ْظ  يخم ٢ْض امخداهاتهم، جإصيتهم ؤزىاء الٗامت الشاه

م حُٗيلِم   ألاخيان بٌٗ في ْحجَؼ
ً
 . الضعاسخي ٖامِم ييإ في مدؿببا

ٓظض . ث :  ال٣ضؽ ٝر ْؤلاؾغاثيليحن اإلا٣ضؾيحن الُلبت ؽ مضاع بحن الخٗليميت الخضماث ج٣ضيم في جميحي ي
ٓاػهت حجم (1 .  اإلا٣ضؾيحن الُلبت مضاعؽ ًٖ ؤيٗاٝ ٖضة جؼيض ؤلاؾغاثيليحن الُلبت لضٔ اإلا

صة ؤلاؾغاثيليحن الُلبت مضاعؽ (2 ٓانٟاث اإلاجِؼة الخٗليميت اإلاغا٤ٞ بكتى مْؼ  . ٖاإلايت ْمٗايحر بم
 . بخٗليمّ ضخيالم ٖلى ْحصجّٗ بمضعؾخّ الُٟل جدبب للُٟل، نضي٣ت مضعؾت ؤلاؾغاثيليحن الُلبت مضاعؽ (3

ٓيتهم ًٖ الخٗبحر في بد٣ِم الخمخ٘ مً اإلا٣ضؾيحن الُلبت خغمان (4  . ٖباصتهم ْمماعؾت ْجغاثهم ْز٣اٞتهم َ

 . اإلاسخلٟت الاخخٟاالث ب٢امت مً اإلا٣ضؾيحن الُلبت جدغم ؤلاؾغاثيليت الؿلُاث (5
ٓظّ مً  الُلبت جدغم ؤلاؾغاثيليت الؿلُاث (6 مف إلاماعؾت ألا٢صخى للمسجض الجماعي الخ  ٖضم بذجت الضيييت، ٖاثَغ

 1.لظل٪ جهاعيذ اؾخهضاع

ْا لم َالب (4500) ِٞىا٥ بال٣ضؽ، ٞلؿُحن ؤهداء ٧ل في حؿغب ؤْؾ٘ يٗض (7  2.اإلاضاعؽ بلى َغي٣ِم يجض

  الخػلُم حىصة .3

ٓن  يخمخ٘ ال ٫ٓ  في بد٣ِم اإلا٣ضؾي ٓصة، مٗايحر يغاعي الظر اإلاىاؾب الخٗليم ٖلى الخه  ؤؾباب بلى يغظ٘ مىّ ظؼء في َْظا الج

ٓاٞغ بق٩الياث جىا٫ْ  ٖىض الظ٦غ ؾالٟت :  مايلي بلى باإلياٞت اإلاضاعؽ، ج

ٓاػهاث في الضاثم العجؼ . أ ٓعَا، اإلااؾؿت اؾخمغاعيت ٖلى يازغ ْالظر اإلا ٓاَا ٖلى ٦ْظل٪ ْجُ   .الخٗليمي مؿخ

ا مً َام ظؼء مً اإلاضاعؽ خغمان . ب ٓيت خملت مً الخٗليمي ٧اصَع ٌ بؿبب الٛغبيت، الًٟت َ  جهاعيذ مىدِم ٞع

٫ٓ  زانت ٓالي وؿبتهم ٧اهذ خيض ال٣ضؽ، بضز   ،2000 ٖام ٢بل (%60)خ
ً
ٓن  ْخاليا  يازغ مما ،(%28) مً ؤ٢ل يك٩ل

 
ً
ٖٓيت ٖلى ؾلبا .  اإلاسخلٟت بخسههاتهم ْمِىيت زبرة ألا٦ثر ألجهم الخٗليم ه

ٓيت خملت مٗلمٓ يٗيل . ت ٓيت) الؼع٢اء الِ ْاظيت ،(اإلادخلت ال٣ضؽ َ  ال٣ضؽ في اإلاٗيكت ْٚالء الًئيل الغاجب اػص
يت ؤلاظباعيت ْالخإميىاث ْالًغاثب   يازغ الظر ألامغ ٖلحهم، اإلاْٟغ

ً
 التي الخٗليميت ْزضماتهم ُٖائهم ٖلى ؾلبا

ٓجها  1.ي٣ضم

                                                           
. ديمة السماف رئيس كحدة شؤكف القدس، التعميـ في القدس كاالعتداء عمى المناىج الفمسطينية،  مرجع سابؽ 1
، غزة، فمسطيف، فبراير (3136)محاضرات جنسية كتسرب كتشكيو، صحيفة فمسطيف، العدد .. التعميـ في القدس: تقرير 2

2016 .
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ٓػاعة الخابٗت اإلاضاعؽ مً الٗضيض ٣ٞض . ث ا الٗالي ْالخٗليم التربيت لل اجب جضوي بؿبب الخٗليمي، ٧اصَع  ٚياب م٘ الْغ

ٓاٞؼ  2.ال٣ضؽ لبلضيت الخابٗت اإلاٗاٝع مضاعؽ في الٗاملحن م٘ م٣اعهت الٗاملحن، ١ْ ْخ٤ اإلااصيت الخ

ٓع  مخُلباث خؿب ال٣ضؽ مضيىت في ظضيضة مضاعؽ بىاء يخم لم . ج ٓيت الاخخياظاث جُ  3 .الترب

ٓٞغ ْٖضم اإلاضعسخي البىاء إلاكا٧ل ٖملي ٦دل ؾ٨ىيت مباوي اؾدئجاع بلى اللجٓء . ح  َظٍ ؤن الٗلم م٘ للبىاء، ألاعى ج
ٓانٟاث ًٖ بٗيضة باويالم ٓلت اإلاضعؾت م  4.حٗليميت ٦ماؾؿت اإلا٣ب

ٓظض . خ ٓا٢٘ الهٟيت الٛٝغ في ه٣و ي ْعٍ َْظا ن٠، (2247) بـ ٓاخض اله٠ في الُلبت با٦خٓاّ يدؿبب بض   -ال
ْح الهٟيت ال٨شاٞت ٓاخض، للُالب 2متر (0.9-0.5) بحن جترا ْح الٗاإلايت اليؿبت بيىما ال  َالبلل 2متر (1.50-1.25) بحن جترا

ٓاخض   يى٨ٗـ ما 5 -ال
ً
  6.للُلبت الٗلمي ْالخدهيل الخٗليميت البيئت ٖلى ؾلبا

 اللضؽ في الخػلُمُت اإلاىاهج .4

 ْختى م1967 ٖام ال٣ضؽ إلاضيىت اخخاللِا مىظ الٟلؿُيجي اإلاجهاط مً للىيل ٧اٞت بالُغ١  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُاث حؿعى
ٓمىا  الخاعيش لتيْيغ الٟلؿُيييحن الُلبت ٖلى الظَىيت للؿيُغة ْؾِٗا في ما ٧ل  جبظ٫ طل٪ جد٣ي٤ ؤظل ْمً َظا، ي

مـ ْالٗغبيت  الاؾالميت آلازاع مٗالم ْحٛيحر الٟلؿُيجي ٔ  اإلاضن ؤؾماء ْاؾدبضا٫ الخ٣ي٣ت َْ  ٖبريت بإؾماء ْألاجهاع ْال٣غ

 " نٟاث" مشل
ً
ٓصا ْظبا٫ نٟض، مً بضال   حه

ً
  7.ال٣ضؽ ظبا٫ مً بضال

، ظِتها مً
ً
جي باالهخماء ٖال٢ت مالّ ٧ل ْخظٝ الٟلؿُيييت اإلاىاهج ٦خب َباٖت بٖاصة بلى ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ حٗمض ؤيًا  الَٓ

ٓيّ ال٣ضؽ، في الخضعيسخي اإلاىهج حٗضيل الٟلؿُيجي، مـ الضعاؾيت، ال٨خب مً ؤظؼاء ْخظٝ ْحك  ال٣ٗيـضة ماصة َْ
ٓع  بٌٗ ْحٛييب ؤلاؾالميت، ْاعي الٟلؿُيييت اإلاضن ؤؾماء خغي٠ْث الخاعيش، ماصة ْججؼثت ال٣غآهيت، الؿ  بهضٝ جدغيًيت؛ بض

ٓيض ٓاث ال٣ضؽ، في الخٗلم مجهاط ْؤؾغلت ته ؾت بسُ ؽ: خظٝ جم ٞل٣ض8.الخسل٠ ز٣اٞت ْوكـغ لخجِيـل ْممىهجت مضْع  صْع
ٓػ  ٢غآهيت ْآياث ْؤؾئلت ٧ْلماث قٗغيت ْؤبياث ىيت ْعم ٓصة ْخ٤ الٟلؿُيييت ال٣ًيت ًٖ يخدضر ما ٧ْل َْ  الٗ

ىحن ْهجغة ٖمغاثْاإلاؿذ ٓاظؼ لٟلؿُحن ؤلاؾغاثيليحن اإلاؿخَٓ ٔ  ْالاهخٟايت ْالخ ٓهيت ْاٖخباع اإلاضمغة ْال٣غ  خغ٦ت الهِي
ح جىميت ْالىًا٫، ٖىهغيت، ؾياؾيت ْمت ْع ٔ  الاؾدكِاص ْجمجيض ْالجِاص اإلا٣ا ً باألعى ْالخمؿ٪ ْألاؾغ  ْالخـ ْالَٓ

                                                                                                                                                                                           
1

 .ك٠ّخ اٌَّبْ هئ١ٌ ٚؽلح ّإْٚ اٌملً, اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً ٚاالػزلاء ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌفٍَط١ٕ١خ,  ِوعغ ٍبثك 
، 2011فمسطيف، -، معيد السياسات العامة، راـ اهلل(15)اسات،  العدد عالء مطر، كاقع التعميـ العاـ في فمسطيف، مجمة سي 2

. 122ص
 مشاكؿ التعميـ في مدينة القدس 3
 http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html 
4

 .ثكك٠ّخ اٌَّبْ هئ١ٌ ٚؽلح ّإْٚ اٌملً, اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً ٚاالػزلاء ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌفٍَط١ٕ١خ,  ِوعغ ٍب 
5

 .297َ, 2012ٓاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً رؾذ االؽزالي اإلٍوائ١ٍٟ, ِإرّو اٌملً اٌَبكً, ِإٍَخ اٌملٍخ اٌل١ٌٚخ,  
 30-01-2016دعـ إسرائيمي مشركط لجياز التعميـ في القدس الشرقية، جريدة الحياة جديدة،  6

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f 
7

 .ِبْ هئ١ٌ ٚؽلح ّإْٚ اٌملً, اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً ٚاالػزلاء ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌفٍَط١ٕ١خ,  ِوعغ ٍبثكك٠ّخ اٌٌ 
. 294التعميـ في القدس تحت االحتالؿ اإلسرائيمي، مرجع سابؽ، ص 8
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جي ٓبي الضيً نالح ْال٣اثض ألا٢صخى اإلاسجض ْبخغا١ لٟلؿُيييتا ألاػياء ْاهخدا٫ الخًاعر  ْالترار ْالاهخماء الَٓ  ؤجهم بل ألاي

ٓا ً . ٦شحر طل٪ ْٚحر... (الخاعيسيت ٞلؿُحن) مهُلر ختى ٞع

  قِض (2011/2012) الٗام ؤن ْيظ٦غ
ً
  ج٨شيٟا

ً
ٓيض بإؾاليب بالخٟجن مؿب١ٓ  ٚحر ْجٓؾٗا  (%50)  ِٞىا٥ الٟلؿُيييت، اإلاىاهج ته

ٓن  الظيً (ؤلاؾغاثيليت ْاإلاٗاٝع البلضيت مضاعؽ َالب َْم) ال٣ضؽ في الٟلؿُيييحن الُلبت مً  ٞلؿُيييت مىاهج يضعؾ

ٓهيت الظا٦غة جدحي التي (٧اإلاضهياث) اإلاؿا٢اث بٌٗ ؤصزلذ ٦ما. الٗىهغر  م٣هّ ْٖالجِا الاخخال٫، يض بها لٗبذ  الهِي

ْلت ْجغسخِا، ٫ٓ  في ٢ْيمِا مٟاَيمِا ػعٕ مدا ٓار ْلم. الٟلؿُيييحن َلبدىا ٣ٖ ٓا بل الُلبت، مً (%50) بيؿبت ٦خٟ  بلى زُُ
ٓن  ْالظيً الخانت اإلا٣ضؾيت اإلاضاعؽ قمل ٓالي يك٩ل  في الخٗليم ٖلى ؤلاؾغاثيليت الؿيُغة وؿبت جهل ْبظل٪ ،(%28) خ

ٓالي وؿبتها ما ال٣ضؽ .  (%80) خ

  م، 7/03/2011 بخاعيش ال٣ضؽ في الاخخال٫ مٗاٝع بصاعة ٞغيذ طاجّ، الؿيا١ في
ً
ٓصا  بها اإلاٗتٝر) الخانت اإلاضاعؽ ظمي٘ لىٕ ٢ي

ٖٓت الٟلؿُيييت اإلاىاهج ٦خب بكغاء ي٣خطخي مجها، ماليت مسههاث جخل٣ى التي (الغؾميت ْٚحر  بصاعة ٢بل مً بخهٝغ اإلاُب

ٖٓاث، هٓام باجبإ م، 2014-2013 الضعاسخي الٗام في الاخخال٫ مٗاٝع بصاعة ٢امذ ٦ما. الاخخال٫ بلضيت  ٞخدذ خيض اإلاجم
 
ً
 ؤصائها ؤن خيض ألاي٠ٗ، الخل٣ت اٖخبرتها اإلادخلت، ال٣ضؽ في مضاعؽ زمـ في ؤلاؾغاثيلي اإلاجهاط لخٗليم صعاؾيت قٗبا

ٔ  ليـ التربٓر  الخٗليمي   يٗخبر الخٗليمي َلبتها ْجدهيل اإلاُلٓب باإلاؿخٓ
ً
ْلذ ٢ْض. يٗيٟا ْلياء ببٌٗ الخٛغيغ خا ٓع  ؤ  ؤم

ٓلت خيض مً ألبىائهم، ألاًٞل َٓ ؤلاؾغاثيلي اإلاجهاط بإن ْب٢ىاِٖم الُلبت،  ؤزٟذ ٢ْض. الٗمل ؾ١ٓ  مخُلباث ْجلبيت الؿِ
ٔ  ٖلحهم ايت لِم ي٣ضم الظر اإلاجهاط ٞدٓ ٓهيت ؤلاؾغاثيليت الْغ يغ مً جدٓر  ما ب٩ل الهِي  ٢ْلب الترار ْؾغ٢ت للخاعيش جْؼ

 ْؤن بؾغاثيل، ٖانمت هي ٢ضؽا٫): اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى مىاهجِم في ظاء ٢ْض. ؤعيِم في خ٣ِم الٟلؿُيييحن ْؾلب الخ٣اث٤

ا ْجم ال٣ضؽ اخخل الخُاب بً ٖمغ   1.(بؾغاثيل يض ٖلى 1967 ٖام جدغيَغ

ٓن  اإلاسالٟت الخٗؿٟيت بةظغاءاتها الاخخال٫ ؾلُاث حؿخمغ ،2016/2017 الضعاسخي الٗام بضايت ْم٘ ْلي لل٣اه  ي٨ٟل الظر الض
ٓيت ٖلى الخٟاّ  بترميم الؿماح م٣ايًت ٖلى الاخخال٫ يهغ خيض ْمىاهجِا، َاز٣اٞاث ازخياع في ْخغيتها اإلادخلت الكٗٓب َ

  2.الٟلؿُيجي اإلاجهاط في الٗمل ٠٢ْْ ؤلاؾغاثيلي اإلاجهاط باؾخسضام ال٣ضؽ في ْجإَيلِا الٗغبيت اإلاضاعؽ

 

 

 الخاجمت

ٓص بلى البدض يسلو  الاخخال٫ ؾلُاث ج٨خ٠ لم خيض ٧اٞت، الهٗض ٖلى الٗام الخٗليم في اإلا٣ضؾيحن لخ٤ ناعر بهتها٥ ْظ
ٓن  ألخ٩ام اههياِٖا بٗضم ؤلاؾغاثيلي ْلي ال٣اه ٓهيت بالتياماتها ْال٣يام الض  الخٗليم، في بالخمخ٘ اإلا٣ضؾيحن خ٤ جًمً التي ال٣اه

ْعٍ يـغب زـال٫ مـً ال٣ضؽ في الخٗليم ٢ُإ جضمحر بلى ؤصث ممىهجت ْمماعؾاث ؾياؾاث اجبإ بلى ٖمضث بل  الغثيؿيت مدـا

ٓاظّ التي الخدضياث ًٖ هخج ٦ما. (اإلاىاهج) الضعاؾيت ْاإلااصة (الُالب) ْاإلاخٗلم ماإلاٗل: ْهي الشالر  مضيىت في الخٗليم في الخ٤ ج

                                                           
1

 .ك٠ّخ اٌَّبْ هئ١ٌ ٚؽلح ّإْٚ اٌملً, اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌملً ٚاالػزلاء ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌفٍَط١ٕ١خ,  ِوعغ ٍبثك 
2

 7/8/2016, إجراءات إسرائٌل فً مدارسنا المقدسٌة حرب على هوٌتنا: ٌةالترب 

http://www.moehe.gov.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ItemId/6781 
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ٓاٞغ، اإلاخمشلت الخٗليم في للخ٤ ألاؾاؾيت الًماهاث اهتها٥ ال٣ضؽ، ٫ٓ، ْبم٩اهيت الالخدا١، ْبم٩اهيت بالخ  ٢ْابليت ال٣ب

.  الخ٨ي٠

ٓن ا جمخ٘ آٞا١ ٚياب بلى البدض ْيسلو  ججاٍ اإلاخهاٖضة ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث ْل في اإلاىاؾب، الخٗليم في بالخ٤ إلا٣ضؾي
 ْج٣اٖـ اإلادخلت، ال٣ضؽ في الخٗليم ل٣ُإ الٟلؿُيييت الَٓىيت الؿلُت صٖم ي٠ٗ اؾخمغاع يٓء ْفي الخ٤، َظا

ْلي اإلاجخم٘ ٓظيّ ًٖ ْؤلاؾالميت الٗغبيت الض٫ْ  م٣ضمخّ ْفي الض . ال٣ضؽ في الخٗليم ٕل٣ُا اإلاىاؾب الضٖم ج

 الخىنُاث

ٓٝ٢ٓ ٓاظّ التي الخدضياث ْظّ في لل  لخل٪ ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث ًٖ ؤؾاسخي بك٩ل ْالىاظمت الخٗليم، في اإلا٣ضؾيحن خ١ٓ٣  ج

: بمايلي هُالب ٞةهىا الخ١ٓ٣،

ْلي اإلاجخم٘ يخدمل ؤن .1 غاٝ الض لياتهم ظىي٠، اجٟا٢يت ٖلى اإلاخٗا٢ضة الؿاميت ْألَا  ؾلُاث ٖلى بالًِٛ مؿْا
٠٢ٓ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ .  اإلادخلت ال٣ضؽ في الخٗليم ٢ُإ بد٤ مماعؾاتها ل

ْلي اإلاجخم٘ .2 لياتها ْا٢٘ مً ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُاث بةلؼام الض ْلت مؿْا  الخ٤ ْبٖما٫ ْخمايت باخترام اخخال٫، ٦ض
 . للم٣ضؾيحن الخٗليم في

ٓاث اجساط .3 ْبي الاجداص ظاهب مً ٞٗالت زُ ْع ٓظبب ألا ْبيت الكغا٦ت اجٟا٢يت مً الشالشت اإلااصة م ْع  ؤلاؾغاثيليت،-ألا

ْلت اخترام حكتٍر التي  . الخٗليم في الخ٤ ْمجها ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ص

ٓاػهت باٖخماص الٟلؿُيييت الَٓىيت الؿلُت .4  : يلي بما يؿمذ بما ال٣ضؽ، في الخٗليم ب٣ُإ زانت م

 لِظٍ مم٨ً ٖضص ؤ٦بر ْلجظب للم٣ضؾيحن الُبيٗيت الؼياصة الؾديٗاب مبان اؾدئجاعْ ْقغاء ظضيضة مضاعؽ بىاء . أ
  اإلاضاعؽ

ً
ال بت ٖىض هْؼ  . اإلاضاعؽ َظٍ بازخياع ألاَالي ٚع

 . ال٣ضيمت اإلاباوي ْجغميم جإَيل . ة

ٓيغ . د ٔ  ٖلى الخٗليم جُ ٓاعص البىاء مؿخٓ  . اإلا٣ضسخي بمجخمِٗا ْٖال٢تها اإلاضعؾت ْبيئت البكغيت ْاإلا

ٓيض ٖمليت ٠٢ْ قإجها مً التي ٧اٞت، الٓؾاثل باجبإ الٟلؿُيييت الَٓىيت الؿلُت .5  .ال٣ضؽ في الٟلؿُيجي اإلاجهاط ته

اجب ػياصة .6 ٔ  ْعٞ٘ ال٣ضؽ، مضاعؽ في اإلاٗلمحن ْع ٓاٞؼ مؿخٓ  في الٗاملحن م٘ يخ٣اعب بما الٗاملحن ْخ١ٓ٣  اإلااصيت الخ
 ٖلحها حكٝغ التي ال٣ضؽ مضاعؽ في الخٗليمي ال٩اصع ٖلى للخٟاّ  ْطل٪ ال٣ضؽ، لبلضيت الخابٗت اإلاٗاٝع مضاعؽ

 .الٗالي ْالخٗليم التربيت ْػاعة

ٓظيّ الٗالم، في ألاخغاع ٧ْل ْؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم .7 ٓص الضٖم مً مؼيض بخ  هيل مً ْجم٨يجهم اإلا٣ضؾيحن لهم
٢ِٓم  .الخٗليم في خ٣ِم م٣ضمتها ْفي خ٣
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: اإلاغاحؼ

الضولُت  اإلاىازُم

 .1949 ؤٚؿُـ/آب12 في اإلااعزت الخغب، ٢ْذ في اإلاضهيحن ألاشخام خمايت بكإن الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت .1

ْلي الِٗض .2 ٢ٓي٘ ْٖغى اٖخمض ْالش٣اٞيت، ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ١ٓ٣  الخام الض  ْالاهًمام ْالخهضي٤ للخ

ٓظب ٓن  16 في اإلااعر (21-ص) ؤل٠ 2200 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت، الجمٗيت ٢غاع بم  جاعيش ،1966 صيؿمبر/٫ْ ألا ٧اه

ٓن  3: الىٟاط بضء  .27 للماصة ٣ْٞا ،1976 يىايغ/الشاوي ٧اه

ْعة) 13 ع٢م الٗام الخٗلي٤ الِٗض، مً 13 اإلااصة الخٗليم في الخ٤ .3 ن، الخاصيت الض ٓزي٣ت في ْاعص ،(1999 ْالٗكْغ  ال

.E/C 12/1999/10. 

غ  الخلاٍع

ن ْخضة عثيـ الؿمان صيمت .1 خضاء ل٣ضؽا في الخٗليم ال٣ضؽ، قْا  التربيت ْػاعة الٟلؿُيييت، اإلاىاهج ٖلى ْالٖا

 .م2016 قباٍ ٞلؿُحن، الٗالي، ْالخٗليم

ن ْخضة عثيـ الؿمان صيمت .2 ٓصٍّر  جدضٍّر  اإلادخلت ال٣ضؽ في الخٗليم ال٣ضؽ، قْا .. الٟلؿُيييت اإلاىاهج مٗغ٦ت... ْنم

 .م2012 هيؿان ٞلؿُحن، الٗالي، ْالخٗليم التربيت ْػاعة ْجغار، ْز٣اٞت جاعيش مٗغ٦ت

 ألاَلي الاثخالٝ ْجدضياث، ْا٢٘ ال٣ضؽ في الخٗليم مغظٗياث حٗضص ال٣ضؽ، في ْالخٗليم التربيت مضيغ ظبريل ؾمحر .3

 .ال٣ضؽ في الٟلؿُيييحن خ١ٓ٣  للضٞإ

ن ْخضة م،2007/2008 الضعاسخي للٗام الكغي٠ ال٣ضؽ في الخٗليم ٢ُإ .4  ْالخٗليم التربيت ْػاعة ال٣ضؽ، قْا

 .م2008 َحن،ٞلـ الٗالي،

 خؼيغان ٞلؿُحن، هللا، عام الٗالي، ْالخٗليم التربيت ْػاعة م،2014/2015 الؿىٓر  التربٓر  ؤلاخهاجي ال٨خاب .5

 .م2015

ة، ْؤٞىان حجاػر  يخي .6 ْاٞ٘، اإلاؿبباث الكغ٢يت ال٣ضؽ مضاعؽ في اإلاضعسخي الدؿغب مهاْع  ال٨ٟغر  اإلالخ٣ى ْالض

 .2012 خؼيغان، الٗغبي،

مإجمغاث 

ْليت، ال٣ضؾت ماؾؿت الؿاصؽ، ال٣ضؽ ماجمغ ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ جدذ ال٣ضؽ في الخٗليم .1  .م2012 الض

صوعٍاث 

ٓيّ، ْحؿغب ظيؿيت مدايغاث.. ال٣ضؽ في الخٗليم: ج٣غيغ .2  ٞلؿُحن، ٚؼة، ،(3136) الٗضص ٞلؿُحن، صخيٟت ْحك

 .2016 ٞبرايغ

-هللا عام الٗامت، الؿياؾاث مِٗض ،(15) الٗضص  ؾياؾاث، مجلت ٞلؿُحن، في الٗام الخٗليم ْا٢٘ مُغ، ٖالء .3

. 2011 ٞلؿُحن،

 (ؤلاهترهذ) الضولُت اإلاػلىماث قبىت

ٓيدىا، ٖلى خغب اإلا٣ضؾيت مضاعؾىا في بؾغاثيل بظغاءاث: التربيت .1 َ 7/8/2016 
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http://www.moehe.gov.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ItemId/6781 

٫ٓ  زلٟيت .2  http://www.fhfpal.org/programs/63.html الخؿيجي ٞيهل ماؾؿت ال٣ضؽ، في الخٗليم ٢ُإ خ

 http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html ال٣ضؽ مضيىت في الخٗليم مكا٧ل .3

ٍ بؾغاثيلي صٖم .4  30-01-2016 ،ظضيضة الخياة ظغيضة الكغ٢يت، ال٣ضؽ في الخٗليم لجِاػ مكْغ

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f 
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 ازخهانها جفػُل ئمياهُتو الضولُت اللىاةُت اإلادىمت ئلى فلؿُين اهًمام
 الفلؿُُني الكػب يض ئؾغاةُل حغاةم مىاحهت في

 الكلف ليبىع بً خؿِبت حامػت ؤلاوؿاوي ألامً و اللاهىن  مسبر آمىت، بىػٍىت امدمضي. ص
 

 

 ملخو

ْلت ٞكل بٗض    ْلي ألامً مجلـ بلى الٟلؿُيييحن لجٓء مدا ٕ لخمغيغ الض ْلي ٢غاع مكْغ ال يً٘ ص  الاخخال٫ إلجهاء ػمىيا ظض

ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بازخهام ؤلا٢غاع آلياث مً آليخحن لخٟٗيل ٞلؿُحن ؾٗذ ،1967 ٖام ألعاضخي ؤلاؾغاثيلي  خيض الض

ْصٖذ ٓظب اظضيًض  بٖالًها ؤ ٓص عظعي بإزغ (3)12 اإلااصة بم ٓهيٓ/خؼيغان 13 جاعيش بلى يٗ  الخ٣اث٤ ج٣صخي لجىت م٘ ليتيامً ،2014 ي
ْصٖذ ،2014 ٖام ٚؼة خغب في ا ْؤ ًً ما هٓام بلى الاهًمام ْزاث٤ ؤي  ْاهًمذ اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن لضٔ ألاؾاسخي ْع

ٓن /يىايغ 1 في ٞلؿُحن ما اجٟا٢يت بلى الشاوي ٧اه ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بخإؾيـ الخانت ْع  خحي الاجٟا٢يت ْصزلذ الض
ٓاث ؤَم مً ٞلؿُحن اهًمام يٗخبر ْبهظا ،2016 هيؿان/ؤبغيل 1 في لٟلؿُحن باليؿبت الخُبي٤  ٖلى اإلاؿاءلت لًمان الخُ

٢ٓذ هٟـ ْفي ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ ظغاثم  يضَم، جغج٨ب التي ٦غعةاإلاذ ْالجغاثم الٟلؿُيييحن للمضهيحن الخمايت جإمحن ال

ْلي بدض ٞخذ 2016 يىايغ مىخه٠ الجىاثيت اإلاد٨مت ؤٖلىذ لظل٪ ْهديجت ٓن  ٢ض خغب ظغاثم في ؤ  زال٫ اعج٨بتها بؾغاثيل ج٩

ْاجها . آزغيً ؤلٟا 11 مً ؤ٦ثر ْظغح ٞلؿُيجي 2200 هدٓ اؾدكِاص بلى ؤصٔ الظر ٚؼة ٖلى ألازحر ٖض
َ٘د  ْل في هدؿاء٫ اإلاىُل٤، َظا مً    ٓيت اإلادخمل اإلاؿاع َٓ ما الغاًَ الٓي  اٖخباعاث بلى بالىٓغ اإلاد٨مت في ٞلؿُحن لًٗ

ْلت ب٢امت بمؿعى اإلاغجبُت ْالخىاػالث الؿياؾت بلى الٗضالت بزًإ   يٓء ٖلى زانت الٟلؿُيييت الض
ُ
 ؤلاؾغاثيلي الًِٛ

ٓة َظٍ ٖلى ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام الخ٣اضخي جٟٗيل بم٩اهيت جضاٖياث هي ْما طاتها؟، اإلاد٨مت ٖلى الٟلؿُيييت الخُ  الض

ٓصِم  حٗؼيؼ بَاع في ْلت الجِ . ؤلاؾغاثيلي؟ الاخخال٫ ظغاثم ٖلى اإلاؿاءلت ؤظل مً اإلابظ
 

Abstract :  

After the failure of an attempt to Palestinians' resorting to the UN Security Council to pass a 

draft UN résolution that sets a timetable to end the Israël occupation of the territory of 1967, 

Palestine has sought to activate the two vehicles of the mécanismes of the recognition of the 

compétence of the International Criminal Court, where deposited a new declaration under 

article 12(3) retroactively to the date of 13 June 2014, to coincide with the fact-finding 

committee in the Gaza Strip in 2014, also deposited its instrument of accession to the Rome 

Statut to the Secretary-General of the United Nations and Palestine subsequently joined in the 

1 January to the Rome Convention on the establishment of the International Criminal Court, 

the Convention will enter into force for application in Palestine, on 1 April 2016, thus 
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considers the accession of Palestine, one of the most important steps to ensure accountability 

to the crimes of the Israël occupation, and at the same time to ensure the protection of 

Palestinian civilians and crimes Repeated committed against them, as a result, Criminal Court 

declared mid-January 2016 Fatah preliminary research in war crimes could be committed by 

Israël during the recent aggression on Gaza, which led to the martyrdom of about 2200 

Palestinians and wounding more than 11 thousand others. 

From this standpoint, we wonder under the current situation, what is the potential path for 

the membership of Palestine in the court in view of the considérations of  bringing justice to 

the policy and concessions associated with the pursuit of the establishment of the Palestinian 

state, especially in the light of the Israël pressure on the Palestinian step of the Tribunal it  

self?, and what répercussions the possibility of activating the litigation before the International 

Criminel Court in the Framework of strengthening efforts for accountability to the crimes of 

the Israël occupation?. 

 

 م٣ضمت

ْلت خٓيذ     ٓوي ْز٣ل ْمغ٦ؼ باَخمام الٟلؿُيييت الض ْليت، ْؤلا٢ليميت اإلادليت ألانٗضة مسخل٠ ٖلى ْؾياسخي ٢اه  ْالض

يت ٢غاعاث زال٫ مً طل٪ ْيِٓغ ْليت الكٖغ تراٝ الٗغبيت، ْال٣مم ْاإلااجمغاث الض ْلي ْالٖا  ْاإلاىٓماث الض٫ْ  ٢بل مً بها الض

ْليت   الٗغبيت الض٫ْ  ظامٗت ٧اٖتراٝ ؤلا٢ليميتْ الض
ً
 ٦ْظل٪ م 1979 ٖام ؤلاؾالمي الخٗاْن  مىٓمت ْاٖتراٝ م،1976 ٖام ؤيًا

ٓوؿ٩ٓ مىٓمت اٖتراٝ ْلت الي  ألاصيان خايىت هي بط ْصيييت، جاعيسيت ؤَميت مً بّ جخمخ٘ إلاا ؤلاياٞت م، 2011 ٖام ٞلؿُحن بض

ٓصيت، ْالىهغاهيت ؤلاؾالم: الشالزت ْلت بَاع في ٖليّْ ْالحه  ،"الٟلؿُيجي بالكٗب ؤلخ٤ الظر الخاعيذي الٓلم جصخيذ مدا

ٓٞمبر 29 بخاعيش 67/19 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤنضعث ْلت نٟت ٞلؿُحن مىذ ٢غع  الظر ،2012 ه  مغا٢ب ص

ْلت بلى يٕٓ ٚحر ٦يان مً ٞلؿُحن مغجبت بتر٢يت ال٣غاع ٢ام ْبهظا اإلاخدضة، ألامم في ًٖٓ ٚحر  الهٟت ْجديذ ًٖٓ، ٚحر ص

ْليت إلاىٓماث الاهًمام بم٩اهيت لٟلؿُحن الجضيضة ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت مشل ص  .الض

خضاءاث ْاإلاجاػع  الاهتها٧اث ًٖ الخضيض ْبن     ٖلى الخغب مً طل٪ ٖلى ؤنض١ ال ييخهي، لً ؤلاؾغاثيليت ْالجغاثم ْالٖا

ٓم في قىتها التي صيضةالج خغبها بلى باإلياٞت ،2009 ٖام ٚؼة ا ٧ْان ،2012 ٖام ي ٓيليت خغب ؤزَغ  ٞحهما يغبذ ْالتي ،2014 ظ

ْلت ٓازي٤ الاجٟا٢ياث ٧اٞت الخاثِ بٗغى بؾغاثيل ص ْليت ْاإلا  بدمايت ْاإلاخٗل٣ت الغابٗت ظىي٠ ٧اجٟا٢يت بها، اإلالتيمت الض

ٓاهحن باخترام ل٣تاإلاخ٘ الَار اجٟا٢يت ٦ْظل٪ ،1949 لٗام الخغب ٢ْذ في اإلاضهيحن ألاشخام  لٗام البريت الخغب ْؤٖغاٝ ٢

ليت ٢يام ٖلى ظميِٗا جا٦ض ْالتي م، 1945 لٗام اإلاخدضة ألامم ميشا١ بلى باإلياٞت م، 1907 ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ الض  الاخخال٫ ص

 .ؤلاؾغاثيلي
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ْلت ٞكل ْبٗض      ٕ جمغيغ في الٟلؿُيييحن مدا ْلي ٢غاع مكْغ ال يً٘ ص  ٖام ألعاضخي ؤلاؾغاثيلي خخال٫الا إلجهاء ػمىيا ظض

ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بازخهام ؤلا٢غاع آلياث مً آليخحن لخٟٗيل ٞلؿُحن ؾٗذ ،1967 ْصٖذ خيض الض  ظضيًضا بٖالًها ؤ
ٓظب ٓص عظعي بإزغ (3)12 اإلااصة بم ٓهيٓ/خؼيغان 13 جاعيش بلى يٗ  ٖام ٚؼة خغب في الخ٣اث٤ ج٣صخي لجىت م٘ ليتيامً ،2014 ي

ْص ،2014 ا ٖذْؤ ًً ما هٓام بلى الاهًمام ْزاث٤ ؤي  1 في ٞلؿُحن ْاهًمذ اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن لضٔ ألاؾاسخي ْع

ٓن /يىايغ ما اجٟا٢يت بلى الشاوي ٧اه ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بخإؾيـ الخانت ْع  باليؿبت الخُبي٤ خحي الاجٟا٢يت ْصزلذ الض
ٓاث ؤَم مً ٞلؿُحن اماهًم يٗخبر ْبهظا ،2016 هيؿان/ؤبغيل 1 في لٟلؿُحن  الاخخال٫ ظغاثم ٖلى اإلاؿاءلت لًمان الخُ

٢ٓذ هٟـ ْفي ؤلاؾغاثيلي،  يىايغ مىخه٠ الجىاثيت اإلاد٨مت ؤٖلىذ لظل٪ ْهديجت الٟلؿُيييحن، للمضهيحن الخمايت جإمحن ال

ْلي بدض ٞخذ 2016 ٓن  ٢ض خغب ظغاثم في ؤ ْاجها زال٫ اعج٨بتها بؾغاثيل ج٩  هدٓ اؾدكِاص بلى ؤصٔ الظر ٚؼة ٖلى ألازحر ٖض
 .(1)آزغيً ؤلٟا 11 مً ؤ٦ثر ْظغح ٞلؿُيجي 2200

ٓة َظٍ ؤن البٌٗ اٖخبر ٢ْض  الطخايا لخ١ٓ٣  الاهخهاع ؤظل مً اإلاد٨مت ٖلى مٗل٣ت ٦بحرة ؤما٫ َياتها في جدمل الخُ

٢ٓ٘ بؿ٠٣ ألابغياء ٓجها اإلاد٨مت ٢ضعة ي١ٟٓ  مخ  يك٩ل ؾٝٓ اإلاد٨مت اصاو٤ٗ ؤن البٌٗ اٖخ٣اص لضعظت ْنلذ ألاؾاسخي، ٢ْاه

ٓص جدا٦م ؾٝٓ التي الٗهغ مدا٦مت ٓظ  اإلاؿاثل بٌٗ هدىا٫ْ  ؾٝٓ لظل٪ ؤلاظغاميت، ْمماعؾاجّ الخخال٫ قغعي الٛحر ال

ٓهيت ْالى٣اٍ ؤلاظغاثيت ْلت اهًمام بٗض ْما باهًمام جخٗل٤ التي ال٣اه ت اإلاد٨مت، لِظٍ اإلادخلت ٞلؿُحن ص  اَخمام مضٔ إلاٗٞغ

ب للطخايا ْؤلاههاٝ الٗضالت بخد٣ي٤ ليالضْ الجىاجي الىٓام ٔ  ٖلى اإلاؿلخت ْالجياٖاث الخْغ ْلي، اإلاؿخٓ  يخم٨ً ل٩ي الض

٢ِٓم جيخهغ ؾٝٓ الٗضالت َظٍ ؤن ٖلى ؤ٦يضة آما٫ ٣ٖض مً الٟلؿُيييحن الطخايا ٓلحن ْجدا٦م لخ٣  َظٍ ًٖ اإلاؿئ

 لٓي٘ ياصر طل٪ ٧ل ْالضاثمت، اإلاا٢خت الجىاثيت اإلادا٦م جدغي٪ في للض٫ْ  الؿياؾيت ؤلاعاصة جضزل بمضٔ ْالخض٢ي٤ الجغاثم،

ٓع  ٓعي، بىهابها ألام  الاهخهاع قإجها مً التي ْالبرامج الخُِ ْي٘ مً ٢ْياصاث ؤٞغاصا الٟلؿُيجي الكٗب ْيم٨ً اإلآي

ٓا الظيً ألابغياء للطخايا ٓا ؤن اإلاٟترى مً الظيً الٗؼ٫  اإلاضهحن اؾتهضاٝ ظغاء مً ٢خل ٓه ٓتهم في امىحن ي٩  . بي

ما الجٟا٢يت ٞلؿُحن اهًمام ٖلى اإلاترجبت ْالؿلبياث ؤلايجابياث ٖلى الًٓء الضعاؾت َظٍ ؾلُذ ج٣ضم، ما ٖلى بىاء         ْع

٢ٓاث ٦ظل٪ ،1998 لٗام ٫ٓ  التي اإلاٗ بت جد٣ي٤ يض جد ْليت اإلاد٨مت َظٍ ٖضالت يمان في الٟلؿُيييحن ٚع  ٖضم ْيمان الض

 .الجغاثم جل٪ ٖلى ال٣ٗاب مً ْالٗؿ٨غيت الؿياؾيت ؾاجّماؽ ٢ْاصة ؤلاؾغاثيلي الجيل ٢اصة بٞالث

ٕٓ َظا في البدض حهضٝ ْلِظا   ٓع  ٖلى الًٓء حؿليِ بلى اإلآي  : الخاليت ألام

ْلت نٟت ٞلؿُحن مىذ ٢غع  ؤزغ -  ًٖٓ ٚحر ٦يان مً ٞلؿُحن مغجبت جغ٢يت ْبالخالي اإلاخدضة، ألامم في ًٖٓ ٚحر مغا٢ب ص

ْلت بلى ْليت إلاىٓماث الاهًمام بم٩اهيت ٞلؿُحن٫ جديذ ْالتي ًٖٓ، ٚحر ص ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت مشل ص  .الض

ليت بزاعة - ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ ْاإلاضهيت الجىاثيت بك٣حها الض  . بؾغاثيل ص

تراٝ ؤزغ - ْلت الٖا ليت ٢يام ٖلى الٟلؿُيييت بالض ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ الض ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام بؾغاثيل ص  .الض

                                                           
 .22، ص 2014الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، فدوى الذويب الوعري، المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير في القانون، كلية  (1)
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ْلت زاللِا مً حؿخُي٘ التي لياثْآلا الؿبل بيان -  الكٗب بد٤ ظغاثمِم ًٖ ؤلاؾغاثيليحن اإلاتهمحن مدا٦مت ٞلؿُحن ص

 . الٟلؿُيجي
٫ٓ  بٗض ْٖليّ،    ْلت مىهب ٖلى ٞلؿُحن خه  للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام بلى ْاهًمامِا اإلاخدضة ألامم في مغا٢ب ص

ْليت، الجىاثيت ْلت ٢ضعة مضٔ ًٖ هدؿاء٫ الض  بد٤ ظغاثمِم ًٖ ؤلاؾغاثيليحن اإلاتهمحن ْمدا٦مت مالخ٣ت ةالٟلؿُيجي الض

ٖت ٚحر إلاماعؾاجّ خض ْْي٘ الٟلؿُيجي الكٗب  بد٤ ؤلاؾغاثيلي اإلادخل اعج٨بها التي ْالجغاثم الاهتها٧اث َلْ ؟،اإلاكْغ

ْليت؟ الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام يمً جضزل الٟلؿُيييحن  ٖلى ؾغاثيليؤلا الاخخال٫ م٣اياة للٟلؿُيييحن يد٤ َلْ ،الض

. ظغاثمّ؟

 :الخاليت الٟغيياث مً الؿاب٣ت الدؿائالث ٖلى ؤلاظابت جىُل٤     

ْلت يم٨ً - ليت بزاعة الٟلؿُيييت للض ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ ْاإلاضهيت الجىاثيت بك٣حها الض  . بؾغاثيل ص

تراٝ - ْلت الٖا ليت ٢يام ٖلى الٟلؿُيييت بالض ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ الض ْليت الجىاثيت متاإلاد٪ ؤمام بؾغاثيل ص  .الض

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى ٞلؿُحن اهًمام -  الكٗب بد٤ ظغاثمِم ًٖ ؤلاؾغاثيليحن اإلاتهمحن إلادا٦مت ٞٗالت ْؾلت الض

 .الٟلؿُيجي
 الٓنٟي، باإلاىهج بضايت اإلاىاهج، مً بالٗضيض اؾخٗىا الٟغيياث، صخت مً ْالخد٤٣ الؿاب٣ت الدؿائالث ٖلى لئلظابت         

٫ٓٝ٢ٓ ْطل٪ ْلت ْي٘ ٖلى ل ٢ٓي٘ في لِا اإلاخاخت ْؤلام٩اهياث اإلاخدضة ألامم في ٞلؿُحن ص ٓازي٤ الاجٟا٢ياث ٖلى الخ ْليت، ْاإلا  الض

ما هٓام ههٓم بخدليل الخدليلي اإلاىهج ٦ْظل٪  طاث ْالاجٟا٢ياث اإلاٗاَضاث ْههٓم الجىاثيت، للمد٨مت ألاؾاسخي ْع

ْلت ْي٘ ٖلى ْمُاب٣تها الٗال٢ت ٓظبها رْالذ ٞلؿُحن ص ْلت جدميل بم٩اهيت جا٦ض جخإ٦ض بم  ْعئؾائها ٢ْاصتها بؾغاثيل ص

ليت ْليت اإلاؿْا ْلت بد٤ ْظغاثمِم اهتها٧اتهم ًٖ الض   الٟلؿُيييت الض
ً
  ؤعيا

ً
ٓمت، ْقٗبا  ،الجغاثم َظٍ ًٖ ْمدا٦متهم ْخ٩

 
ً
٫ٓ  بٗض جدضيضا ْلت ٖلى ٞلؿُحن خه   .اإلاخدضة ألامم في مغا٢ب ص

 :الخالي الىدٓ ٖلى ْزاجمت، ْمبدشحن م٣ضمت بلى البدض َظا ليتَي٪ الباخض ٢ؿم ْل٣ض    

ْلت اهًمام: ألا٫ْ  اإلابدض ْليت الجىاثيت للمد٨مت ٞلؿُحن ص  . الض

ْليت الجىاياث مد٨مت ازخهام في جضزل التي ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث: الشاوي اإلابدض   الض

ٔ  بخدغي٪ لٟلؿُحن اإلاخاخت ؤلام٩اهياث: الشالض اإلابدض ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام اثيتظً صٖٓ  .الض

ْلت اهًمام: ألا٫ْ  اإلابدض ْليت الجىاثيت للمد٨مت ٞلؿُحن ص   الض

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت حٗخبر          ْليت ظىاثيت مد٨مت ؤ٫ْ  الض  مغج٨بي إلاداؾبت مٗاَضة، ٖلى بىاءً  1998 ٖام ؤؾؿذ صاثمت ص
ٓعة الجغاثم ؤ٦ثر ٔ  ٖلى زُ  َىا ْمً الجماٖيت، ؤلاباصة ْظغاثم ؤلاوؿاهيت، يض ْالجغاثم الخغب عاثمط مشل الٗالمي اإلاؿخٓ
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ٓص ؾيخٗغى ْلت الٟلؿُيييت للجِ ٓص جل٪ ازخهانِا، مماعؾت مً اإلاد٨مت لخم٨حن اإلابظ   حٗاوي جؼا٫ ال التي الجِ
ً
 ؤْ جغصصا

٫ٓ  الؿياؾيت، ؤلاعاصة في مماَلت  ٢امذ ٞلؿُحن ٞةن ٥،ط٫ مً جخم٨ً ْل٩ي ازخهانِا، مً اإلاد٨مت جم٨حن صْن  جد

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام بلى باالهًمام ٓن /يىايغ 1 في الض  باليؿبت الخُبي٤ خحي صزل الظر ،2016 الشاوي ٧اه

ٓاث ؤَم مً ٞلؿُحن اهًمام يٗخبر ْبهظا ،2016 هيؿان/ؤبغيل 1 في ؤر ؤقِغ، 3 بٗض لٟلؿُحن  ٖلى اإلاؿاءلت لًمان الخُ
٢ٓذ هٟـ ْفي ؾغاثيلي،ؤلا الاخخال٫ ظغاثم  ،يضَم جغج٨ب التي اإلاخ٨غعة ْالجغاثم الٟلؿُيييحن للمضهيحن الخمايت جإمحن ال

٘ الٟلؿُيييحن بةم٩ان ؤنبذ زم ْمً  الٗضالت ؤمام ؤلاؾغاثيليحن اإلاتهمحن ْْي٘ ٞحها للخد٣ي٤ ؤمامِا ْالضٖاْر  الك٩اْر  ٞع

ْليت،  :يلي ٞيما ؾىبرػٍ ما َْٓ الض

ْليت الجىاثيت للمد٨مت باللجٓء ٞلؿُحن ؤمام اإلاخاخت ٧اهياثؤلام: ألا٫ْ  اإلاُلب  الض

  الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت خهلذ        
ً
 لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٢غاع ٖلى بىاءً  اإلاخدضة، ألامم في مغا٢ب مغ٦ؼ ٖلى ؾاب٣ا

ٓتها جخم ال٣غاع طل٪ ٖلى ْبىاءً  ،22/10/1974 بخاعيش (3237) ع٢م اإلاخدضة ْعاث في لالقترا٥ صٖ  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ص

ْليت اإلااجمغاث ْفي ؤٖمالّ، في ْاإلاكاع٦ت ْماجمغاتها ايت ح٣ٗض التي الض .  (1)الٗامت الجمٗيت بٖغ

ْلي ألامً مجلـ بلى بُلب ٞلؿُحن ج٣ضمذ 23/9/2011 بخاعيش ٫ٓ  الض ٓيت ٖلى للخه  اإلاخدضة؛ ألامم في ال٩املت الًٗ

 
ً
٫ٓ  اإلاسخهت اللجىت ٢بل مً اإلا٣ضم الُلب ٫ْ ح الىٓغ ْظِاث لخبايً ْهٓغا ًاء ب٣ب ْلي، ألامً مجلـ في الجضص ألٖا  لم الض

ٓيذ الُلب يُغح   ججغر  اإلاد٨مت ؤن بلى ؤقاع الٗام اإلاضعي ْل٨ً ألامً، مجلـ صازل للخه
ً
  ٞدها

ً
ْليا ٠٢ٓ ؤ . للم

ْلذ ل٣ض  ْليت الجىاياث مد٨مت بلى الاهًمام الٟلؿُيييت الؿلُت خا ْلت َظٍ ل٨ً ،2009 هيؿان في الض  ؤخبُذ؛ اإلادا

ٌ هديجت ٓيـ" اإلاد٨مت ٖام مضعي لٞغ ٓعيىٓ ل ٧ْامبٓ م  ليؿذ ٞلؿُحن ؤن بذجت للمد٨مت؛ باالهًمام ٞلؿُحن َلب" ؤ

ْلت تراٝ ٞةن لظل٪. ص ْلت بٟلؿُحن الٖا  إلجهاء بالخضزل الخهٓم ْظّ ٖلى ألامً ْمجلـ اإلاخدضة ألامم مُالبت لِا يديذ ٦ض

  ْطل٪ ثيلي؛ؤلاؾغا الاخخال٫
ً
ْلي ألامً بمجلـ ؤهاٍ اإلاخدضة ألامم ميشا١ ألن هٓغا ْليحن ْالؿلم ألامً خٟٔ نالخياث الض  الض

ْلي اإلاجخم٘ نٗيض ٖلى   .(2)٩٦ل الض

ٖٓت ٖبر ٞلؿُحن ج٣ضمذ 29/11/2012 ْبخاعيش  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت بلى ْالهضي٣ت الٗغبيت الض٫ْ  مً مجم

ٕ ْلت بلى ٞلؿُحن م٩اهت ي٘جٝغ يدىا٫ْ  ٢غاع بمكْغ ٕ ْخاػ اإلاخدضة، ألامم في مغا٢ب ص  ْٖاعيخّ م٘، (138) ٖلى ال٣غاع مكْغ

ْلت (41) ْامخىٗذ ص٫ْ، (6) ٓيذ، ًٖ ص   اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت بنضاع طل٪ ْجال الخه
ً
ْلت ْي٘ ٞلؿُحن بمىذ ٢غاعا  ص

 ْالؿخحن الؿاب٘ اظخماِٖا في 67/19 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤنضعث ،(3)ًٖٓ ٚحر اإلاخدضة ألامم في مغا٢ب

ٓٞمبر 29 في ْلت نٟت ٞلؿُحن مىذ ٢غع  الظر ،2012 ه  مغجبت بتر٢يت ال٣غاع ٢ام ْبهظا اإلاخدضة، ألامم في ًٖٓ ٚحر مغا٢ب ص

                                                           
 .25فدوى الذويب الوعري، المرجع السابق، ص  (1)
، 2013، (79)اف، سلسلة تقارير قانونية ياسر غازي عالونة، االستحقاقات القانونية ادلًتتبة على حصوؿ فلسطُت على دولة مراقب يف األمم ادلتحدة، اذليئة ادلستقلة حلقوؽ اإلنس (2)

.  12ص
. 16نفس ادلرجع، ص  (3)
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ْلت بلى ًٖٓ ٚحر ٦يان مً ٞلؿُحن ْليت هٓماثلم الاهًمام بم٩اهيت لٟلؿُحن الجضيضة الهٟت ْجديذ ًٖٓ، ٚحر ص  مشل ص

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت . الض

ْليت الجىاثيت للمد٨مت باالهًمام ٞلؿُحن ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ ٢ْض      ٓجها الض ْلت ؤنبدذ ٧ ٓٞمبر/ الشاوي حكغيً 29 بخاعيش ص  ه

 الظر ،2012 ٞمبرهٓ 29 في ْالؿخحن الؿاب٘ اظخماِٖا في 67/19 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ؤنضعث بٗضما ،2012

ْلت نٟت ٞلؿُحن مىذ ٢غع  ٓم جاعيش م٘ ال٣غاع َظا جؼامً ٢ْض اإلاخدضة، ألامم في ًٖٓ ٚحر مغا٢ب ص  م٘ للخًامً الٗالمي الي

ْلت بلى ًٖٓ ٚحر ٦يان مً ٞلؿُحن مغجبت بتر٢يت ال٣غاع ٢ام ْبهظا الٟلؿُيجي، الكٗب  الجضيضة الهٟت ْجديذ ًٖٓ، ٚحر ص

ْليت إلاىٓماث مامالاهٌ بم٩اهيت لٟلؿُحن ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت مشل ص " بيجابي بك٩ل" الىٓغ بلى ألامً مجلـ صٖا ٦ما الض

٫ٓ  بلى ْلت َلب ٢ب ٓيت ٧املت ص ٓص الٟلؿُيجي الغثيـ ٢ضمّ الظر اإلاخدضة، ألامم في الًٗ .  2011 ؾبخمبر في ٖباؽ مدم

ْلت بلتيام ٖلى 67/19 ع٢م ال٣غاع ؤ٦ض ٢ْض       ٓا ٞلؿُحن ص ٓاهحن زي٤باإلا ْليت ْال٣  ْالٗامت الخانت ْالخغياث ْالضيم٣غاَيت الض

ٓهت الاظخماٖيت الٟئاث ْخ١ٓ٣  ٓص ؾٝٓ للخميحي، ْاإلاٗغيت اإلاٛب ْلت إلا٩اهت الخٗؼيؼ مً مؼيض بلى ي٣ ْليا، ٞلؿُحن ص  ْبلى ٦ما ص

تراٝ صاثغة جٓؾي٘ ؛للذ ٢ابلت ٚحر الشابخت الَٓىيت الٟلؿُيجي الكٗب خ١ٓ٣  ْبؿاثغ بها الٖا  بلى ؾياصر ٞةهّ ْباإلا٣ابل، نٝغ

ْلت بؾغاثيل ٖلى متيايضة ٖؼلت ٞغى ْليت لالجٟا٢ياث مخماصٍّر  ْاهتها٥ ٖىهغر  ْجميحي اؾديُاوي اخخال٫ ٦ض  لخ١ٓ٣  الض

ٓن  ؤلاوؿان ْلي ْلل٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض ْلي الجىاجي ْلل٣اه ْليت الاجٟا٢ياث ْؾاثغ الض  خمايت بخإمحن يؿِم ما الهلت، طاث الض

ْليت . ؤلاخخال٫ جدذ الغاػح ْلكٗبىا الالظئحن لخ١ٓ٣  ًٞلؤ ص

ٓح قضيضة بلٛت ْيا٦ض يؿخٗيض ٞلؿُحن مغ٦ؼ جغ٢يت ٢غاع ٞةن ٖام، بك٩ل    ٚحر الشابخت الخ١ٓ٣  ٖىانغ ٖلى الٓي

 » الٟلؿُيجي للكٗب للخهٝغ ال٣ابلت
ً
ْاة إلابضؤ بٖماال   اإلاهحر ج٣غيغ في ْخ٣ِا الكٗٓب بحن الخ١ٓ٣  في اإلاؿا

ً
 بؾترقاصا

ٓاػ ٖضم مبضؤ ْمجها ْمباصثّ اإلاخدضة ألامم ميشا١ م٣انضب ٓة، ألاعاضخي ْٖلى ؤلاؾديالء ظ ٓن  بال٣ ْلي الؿالم ْن يض الض  ْجَٓ

ْاة الخغيت ؤؾاؽ ٖلى ؤع٧اهّ  بدمايت اإلاخٗل٣ت ظىي٠ بجٟا٢يت ْبهُبا١ ألاؾاؾيت، ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْبخترام ْالٗض٫ ْاإلاؿا

تراٝ ْٖضم السجىاء، مؿإلت يكمل بما الكغ٢يت، ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، رالٟلؿُحن ألاعى ٖلى الخغب ٢ْذ اإلاضهيحن  ؤلٖا

 ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعى في ؤلاؾغاثيليت ؤلاؾديُان ؤوكُت ظمي٘ ٠٢ْْ الكغ٢يت، ال٣ضؽ بًم

  الكغ٢يت،
ً
  ٢ْٟا

ً
ٔ  ٖلى الخإ٦يض م٘ َظا... جاما ْليت الٗض٫ مد٨مت ٞخٓ  .2004 ٖام الض

ذ ٦ظل٪ ْليت اإلاىٓماث مً الٗضيض اٖتٞر ْلت ْؤلا٢ليميت الض  الٟلؿُيييت الخدغيغ بمىٓمت ممشلت الٟلؿُيييت بالض

ا ٓخيض الكغعي اإلامشل باٖخباَع ْلت خهلذ ٖليّ ْبىاءً  الٟلؿُيجي، للكٗب ْال ٓيت ٖلى الٟلؿُيييت الض  َظٍ في الًٗ

ٓاء اإلاىٓماث ٓيت ق٩ل ٖلى طل٪ ٧ان ؾ ٓيت ٝر الخا٫ َٓ ٦ما ٧املت ًٖ ْلت ًٖ  ٖام الٗغبيت الض٫ْ  ظامٗت في ٞلؿُحن ص

ٓم للتربيت اإلاخدضة ألامم ْمىٓمت م 1978 ٓوؿ٩ٓ ْالش٣اٞت ْالٗل  ٖلى ؤْ م 1979 ٖام ؤلاؾالمي الخٗاْن  ْمىٓمت م 2011 ٖام الي

ْلت نٟت ق٩ل ٓيت في الخا٫ َٓ ٦ما الًٗٓ ٚحر اإلاغا٢بت الض ْلت ًٖ  . م1945  ٖام اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ٞلؿُحن ص
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ٓاثض آلازاع مً الٗضيض اإلاىٓماث َظٍ مشل بلى ٞلؿُحن الهًمام ٧ان ْل٣ض ْلت ٖلى ٖاصث التي ْالٟ  الٟلؿُيييت الض

 
ً
  قٗبا

ً
؛ ْؤعيا

ً
ٓمت   الٟلؿُيييت ال٣ًيت مىذ ٖجها هخج ْالتي ْخ٩

ً
  بٗضا

ً
ْليا ٓظّ ببغاػ بلى ٧لّ طل٪ ؤصٔ مما ْب٢ليميا، ص  ال

ٓم التي هتها٧اثْالا ؤلاؾغاثيلي الٗضْ الخ٣ي٣ي  للمد٨مت ٞلؿُحن اهًمام ؤن ٦ما ،(1)الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ بها ي٣

٢ٓي٘ بٗض ؤ٦بر بك٩ل مخاخت ؤضخذ ٓص الغثيـ ج ْلت باؾم ٖباؽ مدم ْليت اجٟا٢يت ٖكغ حؿٗت ٖلى ٞلؿُحن ص  في بما ،(2) ص

 الجماٖيت ؤلاباصة جدغيم اجٟا٢يتي بلى باإلياٞت ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  مخٗل٣ت اجٟا٢ياث ْؾب٘ ألاعب٘ ظىي٠ اجٟا٢ياث طل٪

ْلى طل٪ ق٩ل ٢ْض الٗىهغر، ْالٟهل الث ؤ ْلت ٞلؿُحن م٩اهت لخٗؼيؼ اإلادا  63 بلى اهًمامِا ٦ْظل٪ اإلاخدضة، ألامم في ٦ض

ْليت ْاجٟا٢يت مىٓمت  .(3) ص

ٓن  في ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيليت الخغب ٣ْٖب ٓن  2008 صيؿمبر/ ألا٫ْ  ٧اه  الَٓىيت الؿلُت مذ٢ض ،2009 يىايغ /الشاوي ٧ْاه

ٓع  ألاؾب٤ الٟلؿُيجي الٗض٫ ْػيغ ْظِِا عؾالت زال٫ مً الٟلؿُيييت ٓن  22 بخاعيش اإلاد٨مت ل٣لم زكان ٖلي الض٦خ  ٧اه

٫ٓ  ٞلؿُحن اؾخٗضاص ٞحها ؤٖلً 2014 يىايغ/ الشاوي ْليت اإلاد٨مت ازخهام ل٣ب  في ٢ْٗذ التي الجغاثم ل٩ل باليؿبت الض

ٓليٓ/ ػجمٓ 1 مىظ الٟلؿُيجي ؤلا٢ليم ٓظب  2002  ي ما ميشا١ مً (3)12 اإلااصة بم  اإلاضعي عص ،2012 ؤبغيل/ هيؿان 3 بخاعيش ل٨ً. ْع

ٓيـ الؿيض للمد٨مت ألاؾب٤ الٗام ٓن  الٟلؿُيجي الُلب ج٣بل لً اإلاد٨مت ؤن الجيؿيت، ؤعظىديجي َْٓ ؤ٧امبٓ،-ماعيىٓ ل ٧ 

ْلت، ليؿذ ٞلؿُحن ٓٞمبر /الشاوي حكغيً 29 بخاعيش حٛحر الٓي٘ ل٨ً ص ًاء نٓث ٖىضما 2012 ه  باٖخباع اإلاخدضة ألامم في ألٖا

ْلت، ٞلؿُحن  في الٟلؿُيجي الٗام اإلاضعي م٘ مكتر٥ ْبك٩ل الؿ٣ا، ؾليم الؿيض الخالي الٟلؿُيجي الٗض٫ ْػيغ ٢ام لظل٪ ص

٫ٓ  الٟلؿُيجي الُلب جٟٗيل بةٖاصة ظابغ، بؾماٖيل الؿيض ٚؼة  الخغب يٓء في (3)12 للماصة ٣ْٞا اإلاد٨مت ازخهام ل٣ب

٦ٓيل زليل مً ْطل٪ ٚؼة ٖلى بؾغاثيل حكجها التي الجضيضة ٔ  ٢ضم الظر صاٞحر، ظيل الٟغوسخي اإلادامي ج  بخاعيش بالٟٗل الك٩ٓ

ٓػ  25 ٓليٓ/ جم . 2014 ي

                                                           
 احلقوؽ جامعة كلية، العاـ القانوف ، ماجستَت"حتليلية دراسة "الفلسطيٍت الشعب حبق جرائمها عن إسرائيل مسؤولية على الفلسطينية بالدولة االعًتاؼ أثر الكيالٍل، مصطفى رجب فارس(1)

. 45، ص 2013األزىر، غزة، 
بالنسبة للعامل العريب توجد ثالث دوؿ . دولة غربية 43دولة من أمريكا الالتينية، و 27دولة من آسيا،  18دولة إفريقية،  34ثاؽ روما، منها دولة طرؼ يف مي 122حىت اآلف توجد  (2)

. إسرائيل ليست طرفا. أطراؼ يف احملكمة ىي األردف وتونس وجيبويت
اتفاقية دولية رسمياً إلى الجهات الدولية  15بتسليم الوثائق التي وقع عليها الرئيس باالنضمام إلى  وقام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وباسم الرئيس عباس، (3)

حدة، وممثل االتحاد السويسري بول المختصة، وىي ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري الذي تسلم الجزء األكبر من الطلبات الموجهة إلى األمين العام لألمم المت
سلم طلب االنضمام إلى اتفاقية يير الذي تسلم طلبات االنضمام إلى اتفاقيات جنيف التي تعتبر سويسرا الدولة الضامنة لها، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية الذي تغارن

أن ىناك شروطاً شكلية خاصة بكل اتفاقية العتبار االنضمام إليها  اللئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، علماً : الىاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها
ن دارسة الطلب الفلسطيني باالنضمام صحيحاً، لكنها غير معقدة بعد زوال العائق الرئيسي أمامها باالعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي فالجهة المودعة للتفاقية يناط بها اآل

 .إليها
: حملكمة اجلنائية الدولية، منشور على ادلوقع االلكًتوٍل التايلمعتز قفيشو، فلسطُت وا :أنظر

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 
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الن جم مٟاجئ ْبك٩ل ْل٨ً الم ْؾاثل بٌٗ في ؤلٖا  ٞاجٓ الؿيضة للمد٨مت الٗامت للمضٖيت َلبذ ٢ض ٞلؿُحن ؤن ؤلٖا

ٓصة ٓم للمد٨مت اإلا٣ضم الُلب خبؽ بيؿ ٓمحن بٗض ْطل٪ ،2014 ؤٚؿُـ 7 ي ٓع  الٟلؿُيجي الخاعظيت ْػيغ ػياعة مً ي  الض٦خ

ٓوي اإلاؿدكاع هٟى ٢ْض الَار؛ في اإلاد٨مت إلا٣غ اإلاال٩ي عياى ٓعر، خؿً اإلادامي للغثيـ، ال٣اه  ٣ْْٞا الُلب، سخب الٗ

ٓٞا زلٟيت ٖلى ظاء السخب َظا ٞةن الخدليالث، لبٌٗ ْمت خغ٧اث ٖلى جد٨م عبما اإلاد٨مت ؤن ثالخس  ؤْ الٟلؿُيييت اإلا٣ا

ٔ  بؾتراجيجيت ههج ؤن جًٟل ٞلؿُحن ؤن ٓيت بُلب جخمشل التي اإلاد٨مت م٘ الٗال٢ت في ؤزغ  الجغاثم في لخسخو ال٩املت الًٗ

 ني٠ في ٚؼة ٢ُإ في ٢ْٗذ التي ؤلاؾغاثيليت الجغاثم بمالخ٣ت جسخو لً اإلاد٨مت ؤن يٗجي صر، بن َظا، ٣ِٞ اإلاؿخ٣بليت

2014. 

ْلت ٞكل ْبٗض ْلي ألامً مجلـ بلى الٟلؿُيييحن لجٓء مدا ٕ لخمغيغ الض ْلي ٢غاع مكْغ ال يً٘ ص  إلجهاء ػمىيا ظض

 الجىاثيت اإلاد٨مت بازخهام ؤلا٢غاع آلياث مً آليخحن لخٟٗيل ٞلؿُحن ؾٗذ ،1967 ٖام ألعاضخي ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫

ْليت، ْصٖذ خيض الض ٓظب صيًضاط بٖالًها ؤ ٓص عظعي بإزغ (3)12 اإلااصة بم ٓهيٓ/خؼيغان 13 جاعيش بلى يٗ  لجىت م٘ ليتيامً ،2014 ي

ْصٖذ ،2014 ٖام ٚؼة خغب في الخ٣اث٤ ج٣صخي ا ْؤ ًً ما هٓام بلى الاهًمام ْزاث٤ ؤي  لؤلمم الٗام ألامحن لضٔ ألاؾاسخي ْع

ٓن /يىايغ 1 في ٞلؿُحن ْاهًمذ اإلاخدضة، ْ  اجٟا٢يت بلى الشاوي ٧اه ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بخإؾيـ الخانت ماع  صزلذ ٢ْض الض

 .2016 هيؿان/ؤبغيل 1 في لٟلؿُحن باليؿبت الخُبي٤ خحي الاجٟا٢يت

ٓاث ؤَم مً ٞلؿُحن اهًمام يٗخبر ْبهظا ٢ٓذ هٟـ ْفي ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ ظغاثم ٖلى اإلاؿاءلت لًمان الخُ  ال

 الجىاثيت اإلاد٨مت ؤٖلىذ لظل٪ ْهديجت يضَم، جغج٨ب التي اإلاخ٨غعة مْالجغات الٟلؿُيييحن للمضهيحن الخمايت جإمحن

ْلي بدض ٞخذ 2016 يىايغ مىخه٠ ٓن  ٢ض خغب ظغاثم في ؤ ْاجها زال٫ اعج٨بتها بؾغاثيل ج٩  بلى ؤصٔ الظر ٚؼة ٖلى ألازحر ٖض

 .آزغيً ؤلٟا 11 مً ؤ٦ثر ْظغح ٞلؿُيجي 2200 هدٓ اؾدكِاص

ْلت اهًمام ؤزغ: الشاوي اإلاُلب ْليت الجىاثيت للمد٨مت ٞلؿُحن ص   الض

ٓة ٞةن اإلاغا٢بحن، بدؿب ْليت اإلاٗاَضاث بلى ٞلؿُحن اهًمام زُ ٓاثض لّ الض  بط ْمخابٗتها، جُبي٣ِا جم خا٫ في ٦شحرة، ٞ

ٓاهحن اإلاخٗل٣ت الَار ٧اجٟا٢يت ،"ؤلاؾغاثيلي" الاخخال٫ م٘ الضاثغ الهغإ ٖلى مباقغ بك٩ل طل٪ يازغ ؤن يٟترى  ْؤٖغاٝ ب٣

٫ٓ  1949 لٗام ألاعبٗت ظىي٠ ْاجٟا٢ياث ،1907 لٗام البريت خغبا٫ ٧ٓ  ِٞظٍ ،1977 لٗام بّ اإلالخ٤ ألا٫ْ  ؤلايافي ْالبرْج

ٓلّ خالت في الاخخال٫ مجابهت خ٣ِم مً ألامىيت ألاظِؼة ؤٞغاص ؤن ْٖلى الخغب، ٢ْذ اإلاضهيحن خمايت ٖلى جىو الاجٟا٢ياث  صز

 الاهًمام ؤن ٦ما الخمايت، ؤخ٩ام ٧اٞت مً يؿخٟيضْن  اٖخ٣الِم خالت في مٗخ٣لحن يٗضْن  ْؤجهم الٟلؿُيييت، اإلاضن إلخضٔ

ل اإلاٗاَضاث لِظٍ ٓن  الٟلؿُيييت الؿلُت ؾيَا  الاجٟا٢ياث بخُبي٤ بااللتيام" بؾغاثيل" إلاُالبت ؤًٞل مٓي٘ في لخ٩

ٓوي بالٓي٘ اإلاخٗل٣ت ْيل ؤمام اإلاجا٫ ْيٟخذ الٟلؿُيييحن، للسجىاء ال٣اه  ْظّ في الضٖم خكض ْؤمام ج٣لحناإلا٘ ٢ًيت جض

 .ؤلاوؿان لخ١ٓ٣ " ؤلاؾغاثيليت" الاهتها٧اث
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 يض ظغيمت ؤْ خغب ظغيمت باعج٩اب متهم ؤر جدا٦م ؤن الجىاثيت للمد٨مت يم٨ً ؤنبذ الٟلؿُيجي، الاهًمام ْبٗض

ٓاء باعج٩ابها، ؤمغ ؤْ ؤلاوؿاهيت لحن ٢بل مً الجغيمت اعج٨بذ ؾ  ٖاصيحن، ؤٞغاص ؤْ مؿلخحن ْؤ ٞلؿُيييحن ؤْ بؾغاثيليحن مؿْا

ٓن  بؾغاثيل ل٨ً ٓن  للمد٨مت ٞلؿُحن اهًمام مً ألا٦بر اإلاخًغع  ؾخ٩ ٓجها اإلاٗخضيت هي بؾغاثيل ٧  ْظغاثم مجاػع  جغج٨ب ٧ْ

ٓن  يدا٦م ؤن يم٨ً طل٪ ْم٘ ْمؿخمغ، مخ٨غع  بك٩ل ْلى،: َما خالخحن في عثيسخي بك٩ل الٟلؿُييي  مضهيحن اؾتهضاٝ حٗمض ألا

 ألامغ َظا ْعبما. ٞلؿُيييحن يض الٟلؿُيييت الؿلُاث ٢بل مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باهتها٧اث ال٣يام زاهيتْا٫ بؾغاثيليحن،

ْمت ْؾاثل جبجي بلى الٟلؿُيييحن ؾيضٞ٘ ٓا ؤن ؤْ مؿلخت ٚحر م٣ا ٓاث يض هجماتهم يٓظِ  ؤن ؤظل ْمً الٗؿ٨غيت، ال٣

 ؤر يغج٨ب ٞلؿُيجي ؤر مدا٦مت ؤظل مً زانت مدا٦م حك٨يل يم٨جهم اإلاد٨مت، ٢بل مً اإلاالخ٣ت الٟلؿُيييحن يخجىب

ٓن  اإلاد٨مت ٖلحها حٗا٢ب التي اإلاسالٟاث مً مسالٟت ْلي ال٣ًاء ٧  اإلادا٦مت، بمِمت اإلادلي ال٣ًاء ٢ام َاإلاا يسخو ال الض

ٓاضر مً لظل٪ ٓن، َم الجىاثيت للمد٨مت الاهًمام مً ألا٦بر اإلاؿخٟيض ؤن ال ٓاء اإلاضهي ٓن  ؾ  .(1)ْن ؤلاؾغاثيلي ؤْ الٟلؿُييي

٫ٓ  م٘ ؤهّ، ؤلاقاعة ْججب ٓن  ٧ي بان اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن ٢ب  الجىاثيت اإلاد٨مت بلى الاهًمام ٞلؿُحن َلب م

ْليت ًاء الض٫ْ  ْببالّٚ الض ٓلّ ب٣غاع اإلاد٨مت في ألٖا ٓزاث٤ بإن جإ٦ض ؤهّ اإلاخدضة ألامم ؤنضعجّ بيان في ْبٖالهّ الُلب، ٢ب  ال

ٓلِا ٢بل يحراإلاٗا جُاب٤ حؿلمِا جم التي ٫ٓ  ألامحر٦يت، الخاعظيت ْػاعة زغظذ ،” إليضاِٖا ٢ب ْلت ٞلؿُحن ؤن حٗخ٣ض ال ؤجها ج٣  ص

لت ٚحر ٞهي ْلظل٪ ؾياصة طاث ٓيت مَا ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت لًٗ ٫ٓ  هو خض ٖلى الض  جل٪ لخىًم ألامحر٦يت، الخاعظيت ٢

٫ٓ  حؿعى التي ؤلاؾغاثيليت ألامغي٨يت التهضيضاث بجاهب الخهغيداث ْلت اهًمام صْن  للخ  ْل٨ً اإلاد٨مت، بلى ٞلؿُحن ص

 .ال٣غاع؟ َظا مً ألامغي٩ي ؤلاؾغاثيلي الِل٘ َظا إلااطا هٟؿّ، يُغح الظر الؿاا٫

٫ٓ  ببغيل مً ألا٫ْ  مً ابخضاء ٢ًايا ٞخذ للمد٨مت ؾخديذ الاجٟا٢يت َظٍ ؤن ببؿاَت ألامغ  ٖلى اعج٨بذ زُحرة ظغاثم خ

ٓن . الٟلؿُيييت ألاعاضخي لحن م٣اياة ٞلؿُحن بةم٩ان ْؾي٩ ٓجها التي الجغاثم ٧ل ٖلى بؾغاثيليحن مؿْا  يض يغج٨ب

ٓظب ْهي الٟلؿُيييحن ٓن  بم ْلي ال٣اه خ٣ا٫ ألاعاضخي ْمهاصعة الاؾديُان حكمل الض  ألاعاضخي ظمي٘ في اإلاىاػ٫  َْضم ْالٖا

.  ال٣ضؽ ٞحها بما 1967 ٖام اإلادخلت الٟلؿُيييت

ٓخا زغؤ٥ جهبذ حؿائلىا ٖلى ؤلاظابت هجض ؽ ؤيا٫ لؿان ٖلى ْي ٓن  ؤؾخاطة ؤخض ظْغ ْلي ال٣اه ْلت في الض  في الاخخال٫ ص

  ؤهّ عؤٔ خيض ،« َأعحـ» في وكٍغ م٣ا٫
ً
ًذ ؾاب٣ت إلالٟاث زالٞا ٓط اإلاد٨مت ٞع ٓل ٔ  جخٗل٤ ٞحها ال  خغب ظغاثم اعج٩اب بك٩اْ

ْان زال٫ ٚؼة ٢ُإ في ْلت ٞلؿُحن ؤن بضاعي 2012 ٖض   ليؿذ ل٨جها ص
ً
ٓا  ٞةن ٣ِٞ، مغا٢ب بهٟت بهما الٗامت يئتالّ في ًٖ

ٓعة يٛحر اإلاد٨مت بلى ٞلؿُحن اهًمام»   اله
ً
ْلت ل٩ل ؾيد٤ ؤهّ بط ،«جماما ٔ  جخ٣ضم ؤن اإلاٗاَضة في ًٖٓ ص  في ٦ِظٍ بك٩ٓ

 اإلاؿاخت ٧ل ٖلى لخُّب٤ اإلاد٨مت نالخياث يٓؾ٘ ؤن الاهًمام َظا قإن مً ؤن ْػاص. ؤعايحها في خغب ظغاثم هٟظث خا٫

٫ٓ  ؤن بمٗجى ٚؼة، ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت في هيتالٟلؿُي ْلت ٢ب ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت في ٦ًٗٓ ٞلؿُحن ص  لِا ؾيديذ الض

ٓانلت ظغاثمّ ٖلى الاخخال٫ مُاعصة ٓص مىظ اإلاخ ْليت، اإلاد٨مت ؤمام ٣ٖ ْلت ْػعاء عثيـ صٞ٘ ما َْظا الض ٓة الاخخال٫ ص  لضٖ

                                                           
. 62-61ادلرجع السابق، ص  الكيالٍل، مصطفى رجب فارس(1)
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ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ٌ بلى الَار في الض ْلت ٞةن للمد٨مت؛ الضازلي الىٓام ٤ْْٞ الٟلؿُيييحن، بَل ٞع  ٞلؿُحن ص

ا ؾخهبذ ًٓ ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت في ًٖ  .2016 ؤبغيل 1 في الض

ٓة جل٪ ٞةن بازخهاع، ٓمت الجيل مالخ٣ت حؿمذ الخُ  يض ْالجغاثم ْؤلاباصة الخغب ظغاثم ٖلى ؤلاؾغاثيليت ْالخ٩

اليت ألن اهٓغ ،2014 خؼيغان مً ألا٫ْ  مىظ ؤلاوؿاهيت  خؼيغان مً هي الٟلؿُيييت الؿلُت َلبتها التي للمد٨مت الؼمىيت ال

ٓة َْظٍ ،2014 ٓاث ؾمذ الظر الخغ٦ت مؿاع مً حٛحر ظضيضة صيىامي٨يت زل٤ جدا٫ْ  بؾتراجيجيت مً ٦جؼء جإحي الخُ  ل٣

ٓن  َٓ ال٣اصمت اإلاغخلت في خغ٦ت ؤر ؤؾاؽ ؤن"ْ ،"ْاخض َٝغ مً الؿالم مؿاعي بخضمحر ؤلاؾغاثيلي اإلادخل ْلي ال٣اه  الض

. (1)"ظضيض ْٖهغ ظضيضة ٞلؿُيييت مغخلت مً ٦جؼء

ْليت الجىاياث مد٨مت بلى الٟلؿُيييت الؿلُت اهًمام ؤن اإلاغا٢بحن مً ال٨شحر ْيٗخبر  الٟغم مً ال٨شحر يدمل الض

٢ٓذ في ْالخدضياث م ٖلى ْطل٪ ْالؿلبياث، ؤلايجابياث مً ال٨شحر ْٞيّ هٟؿّ، ال  : "اٖخباٍع ٚع
ً
  بهجاػا

ً
  ٦بحرا

ً
 لضماء ْاهخهاعا

". اإلاضهيحن يض خغب مجاػع  العج٩ابهم ْالٗؿ٨غيحن الؿياؾيحن الاخخال٫ ٢اصة مدا٦مت ججاٍ الٟلؿُيجي الكٗب
ٓاظّ التي الخدضياث ْؤ٫ْ  لحن إلادا٦مت اإلالٟاث بٖضاص الٟلؿُيييحن ج  ٖلى ؤلاؾغاثيلي الخغبي الاخخال٫ ؾلُاث اإلاؿْا

ٓز٣ت ٖلميت بُغي٣ت الٟلؿُيجي، الكٗب ١بذ اإلاغج٨بت الجغاثم  َظٍ بكإن جد٣ي٣اث بٟخذ الجىاياث إلاد٨مت حؿمذ م

 .الجغاثم
ٓع  ٓن  ٧ي بان اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن بٖالن ْٞ ٫ٓ  م ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى ٞلؿُحن اهًمام ٢ب  مً ابخضاء الض

ٓوي ٞغي٤ بضؤ ،2016 (ؤبغيل) هيؿان مً ألا٫ْ  ضا ٞلؿُيجي ٢اه ٘ صؤلٖا ْلى لٞغ ٔ  ؤ لي يض الٟلؿُيييت الضٖاْ  ؾلُاث مؿْا
ْليت، الجىاياث مد٨مت ؤمام ؤلاؾغاثيلي الخغبي الاخخال٫ ْلى ْمً الض ٘ التي ال٣ًايا ؤ ٓصر الاؾديُان اإلاد٨مت بلى ؾتٞر  في الحه

ٓيليت 7 ٚؼة ٖلى ألازحرة ْالخغب اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي ما ميشا١ يىو بط ،2014  ظ  الجىاياث خ٨متلم اإلااؾـ ْع
ْليت ْلت ٢يام ؤن ٖلى الض   اإلايشا١ ْيٗخبر خغب، ظغيمت يٗخبر اإلادخل ؤلا٢ليم بلى ؾ٩اجها بى٣ل الاخخال٫ ص

ً
 اؾتهضاٝ ؤيًا

 .خغب ظغيمت آلامىحن اإلاضهيحن
ْليت، الجىاياث مد٨مت بلى اإلا٣ضم الٟلؿُيجي الُلب ْهو ب ٞلؿُحن ؤن ٖلى الض  اليتها اإلاد٨مت جُب٤ ؤن في جٚغ

ٓهيتا ٓهيٓ) خؼيغان مً ٖكغ الشالض مً ابخضاء ٞلؿُحن ٖلى ل٣اه  ال٣ًايا حكمل ؤن بلى الغؾالت َْضٞذ ،2014 ٖام (ي
ٖٓت ٓاث الخبٗت الخغب مد٨مت ؤمام اإلاٞغ  ٚالبيتهم ٞلؿُيجي 2200 ؤ٦ثر ٞحها ؾ٣ِ التي ٚؼة ٢ُإ ٖلى ألازحرة ؤلاؾغاثيليت لل٣

 .إلاخدضةا ألامم بخهاءاث ٤ْٞ اإلاضهيحن، مً الٗٓمى
ٓزاث٤ ظم٘ في الٟلؿُيييت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مىٓماث مدامي مً ٞغي٤ ْقٕغ  الخغب بجغاثم اإلاخٗل٣ت ْالكِاصاث ال

ٓان ٢ْا٫ ، 2014 ٖام ٚؼة في ألازحرة ت اإلااؾؿاث بخضٔ الخ٤، ماؾؿت مضيغ ظباعيً قٗ  ظغاثم قِاصاث ظم٘ في اإلاىسَغ
ٓاث َضاٝاؾذ حكمل الجغاثم َظٍ بن ألازحرة، الخغب في الخغب  في آلامىت الٟلؿُيييت الٗاثالث مئاث ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢

ٓإع ْاإلاضاعؽ البيٓث  .ْالك

                                                           
: ، منشور على ادلوقع التايل2015يناير  17، ”طنالو“ ،!!دلاذا ترعب دولة االحتالؿ؟.. عضوية فلسطُت يف زلكمة اجلنايات الدولية  إبراىيم بدوي،(1)

http://alwatan.com/details/46053 
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ٓلى ٓن، ْؾيخ ٓهي ٕٓ، بًِٗم ٢اه ٘ مخُ ٔ  ٞع  الخليج ص٫ْ  بخضٔ ْحِٗضث. الجىاياث مد٨مت ؤمام الٟلؿُيييت الضٖاْ

ي٠ الٗغبي ٓهيحن ٦باع مً زماهيت جْٓ ٓعة ٞلؿُيييتا٫ ال٣ًايا إلاخابٗت الٗالم في ال٣اه  .اإلاد٨مت ؤمام اإلاىٓ
ْلي الٟيضعالي الاجداص ؤبلٜ ٦ما ٘ هيخّ بوؿان، خ١ٓ٣  ماؾؿت 154 يًم الظر ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  إلاىٓماث الض ٔ  ٞع  صٖاْ

 .خغب ظغاثم باعج٩اب ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢اصة ٖلى
حن ؤخض ٢ْا٫ ٔ  بخضٔ بن الٗمليت، َظٍ في اإلاىسَغ ٘ التي الضٖاْ لي يض ؾتٞر  ؾدكمل ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ اث٢ٓ مؿْا

ٓمت في ْػعاء ؤعبٗت ٓن  الخاليت الخ٩ ىاث في ي٣يم ْع  الخاعظيت ْػيغ َاالء بحن ْمً. ْال٣ضؽ الٛغبيت الًٟت في مؿخَٓ  ؤٞيٛض
ٔ  ؤن ْؤْضر ليبرمان، لحن ؾدكمل الضٖاْ ٓاث في اإلاؿْا ٓػاعر  اإلاجلـ ؤًٖاء بسانت ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ ٢  اإلاهٛغ ال

ٓماث ْؤًٖاء ٚاعة، 5000 مً ؤ٦ثر قملذ التي ٚؼة ٖلى ألازحرة الٗؿ٨غيت الهجماث ٢غع  الظر« ألامجي ال٩ابيييذ»  اإلادخل خ٩
ا الظيً الجيل ٢ْاصة اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعاضخي في اؾديُاوي بىاء مكاعي٘ ؤ٢غث التي اإلاخٗا٢بت ؤلاؾغاثيلي ْامغ ؤنضْع  ألا

ٓن  مغخلت بلى ٫ؾىو: "ْؤياٝ ْالبدغر، ْالبرر  الجٓر  بال٣ه٠  ؾياؾيحن مً ؤلاؾغاثيلي، اإلادخل ٢اصة ٚالبيت ٞحها ج٩
ٓبحن ْٖؿ٨غيحن، ٓا ْلً ال٣ًاء، بلى مُل ٓه الياث باؾخصىاء الٗالم، ص٫ْ  مً ؤر بلى الؿٟغ ٖلى ٢اصعيً ي٩  التي اإلاخدضة، ال

  جل٣ي ال ْالؿلم الخغب في ؤلاؾغاثيلي اإلادخل جغعى
ً
ٓن  باال ْلي لل٣اه  ".الض

ْاجّ ؤلاؾغاثيلي -الٟلؿُيجي الهغإ َبيٗت جخٛحر ؤن اإلاغا٢بحن مً زحرال٪ ْيغجر  الجىاياث مد٨مت بلى الاهًمام بٗض ْؤص
حن ؤمام الُغي٤ ٞخذ ؤن طل٪ الاهًمام، ٢بل ٖليّ ٧اهذ ٖما  ْخ١ٓ٣  ٖضالت ٢ًيت بلى ال٣ًيت ؾيديل للخ٣اضخي الُٞغ

ٓباث، بالخدضياث يئتمل الجىاياث مد٨مت بلى الٟلؿُيييحن َغي٤ ل٨ً خغب، ْظغاثم  في الىٓغ ج٣بل ال ٞاإلاد٨مت ْالهٗ
، ٞحها الخد٣ي٤ يجغر  التي ال٣ًايا

ً
٫ٓ  بط مدليا ٓن  ؤؾخاط ي٣ ْلي ال٣اه ٓع  الض  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ بن ٖيض، ؤبٓ هللا ٖبض الض٦خ

  يٟخذ عبما
ً
ِٗا يجغر  التي ال٣ًايا في جد٣ي٣ا ٫ٓ  بٖا٢تها بٛيت اإلاد٨مت ؤمام ٞع  بٌٗ مغاظٗت ؤن بلى ْلٟذ مم٨ىت، ٞترة ؤَ

، ٞحها الىٓغ ب٢غاع ٢بل اإلاد٨مت مً ال٣ًايا
ً
ٓاث، 5ْ 4 بحن يؿخٛغ١  ٢ض عؾميا  ْزاث٤ ؾخُلب اإلاد٨مت» ؤن ْؤياٝ ؾى

ٓمان»ْ« آميؿتي» مشل مدايضة، بوؿان خ١ٓ٣  ماؾؿاث مً ؤنليت ا،« الخ٤»ْ« ْْحل عايدـ َي  ٖؿ٨غيت ْْزاث٤ ْٚحَر
 .«مٗيىت ٢ًايا في ْغالً ٢بل َبيت مسخبراث مً ْْزاث٤

ٔ  جدضياث َْىا٥ ٓاظِِا ؤزغ ٓن، ي ٘ ٖلى ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢ضعة مجها الٟلؿُييي ٔ  ٞع ٔ  مًاصة صٖاْ  للضٖاْ

ٔ  ْمً. الٟلؿُيييت ٢ٓٗت الضٖاْ ٔ  اإلاخ لحن يض صٖٓ ْامغ بنضاع زلٟيت ٖلى" ؤلاؾالمي الجِاص"ْ" خماؽ" خغ٦تي في مؿْا  ؤ
ٓاعيش بةَال١ ٔ  ْمجها بؾغاثيليت، هيتمض ؤَضاٝ ٖلى ٚؼة مً ن ٓص الغثيـ يض مدخملت صٖٓ  اجٟا٢ّ زلٟيت ٖلى ٖباؽ مدم

ٓمت حك٨يل ٖلى« خماؽ» خغ٦ت م٘ جي، ْٞا١ خ٩ لحن ل٨ً َْ   جبضؤ ؤن» ال٣اثل اإلاشل يغصصْن  الٟلؿُيييحن اإلاؿْا
ً
 زحر مخإزغا

  جبضؤ ال ؤن مً
ً
 . «ؤبضا

٫ ٢ْا٫ ي٘ مؿْا ايتا ْاهتهذ ألابض، بلى اإلاٟاْياث اهتهذ»: ٞع ٔ  ؤمامىا يٗض ْلم الؿالم، لٗمليت ألامحر٦يت لٖغ ْيل ؾٓ  جض

ْليت الجىاياث مد٨مت ٢اٖت بلى الهغإ ْه٣ل الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٓن »: ْؤياٝ ،«الض ، اإلاٗغ٦ت الاؾديُان ؾي٩  ال٨بٔر

ْص في بٟلؿُحن حٗتٝر اإلاخدضة ألامم ألن ْؾجربدِا،  للمد٨مت ٧اٝ ليلص َْظا قغعي، ٚحر الاؾديُان ْحٗخبر ،1967 الٗام خض
لبهم بؾغاثيل ٢اصة إلصاهت َْ  ٫ٓ ْلي ال٣ًاء ؤمام للمش ٓٞت مٗلىت خغب ظغيمت زلٟيت ٖلى الض ٔ  الؿبب لِظا»: ْجاب٘. «ْم٨ك  هغ
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ْليت، الجىاياث مد٨مت بلى الاهًمام ٢غاعها ؤمام ؤٖهابها ج٣ٟض بؾغاثيل ٓن  ٢اصتها ألن طل٪، في الخ٤ ْمِٗا الض   ؾيضٞٗ
ً
 زمىا

 
ً
  .(1)"٦بحرا

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام يمً جضزل التي ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث: الشاوي إلابدضا   الض

ٓاث اخخلذ ؤن مىظ  م1967 ٖام في ) الٛغبيت ْالًٟت ٚؼة ٢ُإ ( الٟلؿُيييت ألاعاضخي مً جب٣ى ما ؤلاؾغاثيليت ال٣

ْلي اإلاجخم٘ ؤ٢غ الٗؿ٨غر  خ٨مِا ٖلحها ْٞغيذ ٓاث بإن الض ٓاث رٌ ؤلاؾغاثيليت ال٣  الٟلؿُيييت ألاعاضخي ْؤن خغبي اخخال٫ ٢

الث اإلاضهيحن الؿ٩ان بدمايت اإلاخٗل٣ت 1949 لؿىت الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ؤخ٩ام ْؤن مدخلت، ؤعاضخي هي ٧ٓ  بها اإلالخ٣ت ْالبرْج

ٓاث ْؤن ألاعاضخي، َظٍ ؾ٩ان ٖلى جىُب٤  مُل٣ت ليؿذ ْؤجها الاجٟا٢يت، َظٍ ؤخ٩ام ْجُبي٤ باخترام ملؼمت الاخخال٫ ٢

ٓة مً حكاء ما اؾخسضام في اليضيً  خض ؤ٢صخى بلى جغاعي ؤن ٖلحها ْؤن ألاعاضخي، لِظٍ بصاعتها في الؿياؾاث ؤْ ؤلاظغاءاث ؤْ ال٣

ٓوي الٓي٘ مً حٛحر ْؤال ممخل٩اتهم ْخمايت اإلاضهيحن الؿ٩ان مهالر  .ألاعاضخي لِظٍ ال٣اه

ٓن  في مسخو ؤر بها يدا٫ْ  ؾغيٗت بلمدت ْلي ال٣اه  يبرػ الٟلؿُيجي الكٗب يض ؤلاؾغاثيليت اإلاماعؾاث ج٨يي٠ الض

ٓعة ْاضر بك٩ل ؤمامّ اب ن ْلت بَع ٓلِا ْمىظ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٞؿلُاث ٢ْْاجّٗ، ؤق٩الّ بإبك٘ الض  بل ٞلؿُحن، صز

  جماعؽ ْماػالذ ماعؾذ طل٪ ٢بل
ً
ابا ٓاظِت في عؾميا بَع ابيت اإلاماعؾاث جل٪ ْجغظ٘ ،(2)الٟلؿُيجي الكٗب م  ؾغاثيليتؤلا ؤلاَع

ٓاظِت في ب م٘ ْؤْؾ٘ ؤ٦بر بك٩ل جهاٖض ؤهّ ٚحر ٞلؿُحن، اخخال٫ ٖلى الؿاب٣ت الٟترة بلى الٟلؿُيجي الكٗب م  الخْغ

ْاهيت ٓام زال٫ ْالاؾديُاهيت الخٓؾٗيت ؤلاؾغاثيليت الٗض  .2008 ،2000 ،1996ْ 1993 ،1982 ،1973 ،1967 ،1948 ألٖا

 ألاخضار َظٍ بؾغاثيل اؾخٛلذ خيض 2001 ؾبخمبر 11 ؤخضار جلذ التي الٟترة م٘ اإلاماعؾاث جل٪ بكاٖت اػصاصث

ابيت مماعؾاتها لخهٗض ٓاظِت في ؤ٦ثر ؤلاَع ٓميت ؾياؾت ؤنبذ ٣ٞض ؛(3)الٟلؿُيجي الكٗب م  الخٟغص بلى ْباإلياٞت مٗلىت، خ٩

ظر ْالخمحي
ّ
اب بّ يدؿم ال ْلى اإلاغجبت ْاخخاللّ ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع ْػَا جدُيمِا ؤخض يؿخُي٘ لً ظضاعة ًٖ ألا ٔ  ْججا  ؾٓ

ّ هٟؿِا؛ بؾغاثيل
ّ
  ْيىٟغص يخمحي ٞةه

ً
ّ ؤيًا

ّ
اب بإه ٓمت ٢بل مً يماعؽ بَع ىحن الخ٩ ٓاء خض ٖلى ْاإلاؿخَٓ  الضعظت هٟـ ْٖلى ؾ

ٓمت الخيؿي٤، مً صعظت ْبإٖلى ال٨ٟاءة مً ىحن بالضباباث ألابغياء حسخ٤ ؤلاؾغاثيليت ٞالخ٩ ٓجهم ْاإلاؿخَٓ ٓن  يظبد  ْيمشل

ٓمت جمشيل بك٘ؤ بجشثهم ٓاعيش بال٣ىابل جض٦ِم ْالخ٩ . (4)ْاله

ٓم ختى يغج٨ب ْماػا٫ ؤلاؾغاثيلي، اإلادخل اعج٨ب ل٣ض  بد٤ زانت الٟلؿُيييحن، لخ١ٓ٣  الاهتها٧اث مً الٗضيض الي

ٟا٫   ْاإلاضهيحن، ْاليؿاء ألَا
ً
يت ٢غاعاث ظمي٘ الخاثِ بٗغى ياعبا ْليت، الكٖغ  ْي٘ بلى اإلاُلب َظا في جهضٝ ْٖليّ الض

                                                           
 (12:00)، 2015نون الثاني كا/ يناير 9الجمعة،  :آخر تحديث رام اهلل، فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية،محمد يونس،  (1)

 :بتوقيت غرينتش، منشور على الموقع التالي
http://www.alhayat.com/Articles/6715296/% 

  .123، ص 1990، (67)، مجلة الوحدة، العدد «اإلرىاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة» عماد جاد،  (2)
 .247ص ، 2002، (16)، مجلة الفكر السياسي، اتحاد كتاب سوريا، دمشق، العدد «كـوسـت على الشعب الفلسطينيالجيـش اإلسـرائيلي والهـولـو» غازي حسين،  (3)
. 60، ص 2000، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، (ط.د)أحمد أبو الروس، اإلرىاب والتطرف والعنف الدولي،  (4)

http://www.alhayat.com/Authors/6715296
http://www.alhayat.com/Authors/6715296
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ٓن  ْمباصت ههٓم ْل في الجغاثم جل٪ ْجهيي٠ ْلي، ال٣اه  جىضعط التي الجغاثم جهييٟاث ٤ْٞ الخهٓم ْظّ ٖلى الض

ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام يمً   .(1) ؤلاؾغاثيلي اإلادخل اعج٨بها التي الجغاثم هً٘ بديض الض

ل َامت، مالخٓت مً البض الهضص َظا في
ّ
 ؤْ خهغ ؤر ج١ٟٓ  ؤلاؾغاثيلي الىٓام ٖلحها ؤ٢ضم التي الجغاثم ؤّن  في جخمش

ى بل ،(2)ْاخضة صعاؾت في ظمِٗا يم٨ً ال بخهاء  الاهتها٧اث ؤبغػ  بلى الخٗغى ؾىدا٫ْ  ْلِظا حؿِٗا، لً اإلاجلضاث ختَّد

ا ؤلاؾغاثيليت الجؿيمت ما هٓام في ْعصث التي الجغاثم جهييٟاث ٤ْٞ بضعاؾدىا، ٖال٢ت ْؤ٦ثَر  اؾىبرػٍ ْالتي ألاؾاسخي، ْع

: يلي ٞيما

 الٟلؿُيييحن يض الجماٖيت ؤلاباصة ظغاثم: ألا٫ْ  اإلاُلب

ما هٓام مً الؿاصؾت اإلااصة ؤقاعث  قإهّ مً ٖمل ٧ل في يخمشل الظر الجغيمت لِظٍ اإلااصر الغ٦ً بلى 1998 لٗام ْع

 الغ٦ً بها يخد٤٣ التي ألاٞٗا٫ بٌٗ اإلااصة َظٍ ط٦غث ٢ْض ظؼثيت، ؤْ ٧ليت بباصة مٗيىت بكغيت ظماٖت بباصة بلى ياصر ؤن

ْليت ظغيمت بإّجها الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت ْجخمحي َظا ؤلاباصة، لجغيمت اإلااصر ٓمت بها ٢امذ ْبن ختى بُبيٗتها، ص ىيت خ٩ َْ 

ٓاث٠ مً َاثٟت يّض  ٗب َ
ّ

.  (3)جد٨مّ الظر الك

ا في جخضازل الجماٖيت ؤلاباصة ظغيمت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ٦ما       ََٓغ ٓاء ؤلاوؿاهيت يض ثمالجغا م٘ ظ  بؾىاصَا خيض مً ؾ

ٓاٖض بلى يت ال٣ ْليت الٗٞغ  طل٪ م٘ ل٨ً ،(4)الخغب ػمً في جغج٨ب ٦ما الؿلم ػمً في جغج٨ب ٞهي اعج٩ابها، ػمً خيض مً ؤْ الض

ٖٓت يّض  الجغيمت َظٍ ج٣٘ خيض ،(5)للّطخايا الجماٖيت بالّهٟت جخمحي ؤجها خيض مً مِٗا جسخل٠ ٓمي جيخمي ؤٞغاص مجم  ةل٣

ٓن  ال ؤٞغاص يّض  ؤْ ٞغص يّض  ؤلاباصة ؤٞٗا٫ ٢ْٗذ ٞةطا مدّضص، ٖغ١  ؤْ مٗحن صيً ؤْ مٗيىت ٓميت ْاخضة لجماٖت ييخم  ؤزييت ؤْ ٢

ل ال صيييت ؤْ ٖغ٢يت ؤْ
ّ
. بباصة ظغيمت طل٪ يك٩

اع، َظا ْفي  ٢امذ خيض ،يتالجمإ ؤلاباصة ْؾيلت لٟلؿُحن اخخاللِا بضايت مىظ ٦ياجها جشبيذ في بؾغاثيل اؾخٗملذ ؤلَا

ب الجماٖيت اإلاجاػع  باعج٩اب ْاهيت ْالخْغ ٔ  ْجضمحر الٗض  الُاثغاث بإخضار الجؿضيت الخهٟيت ؾياؾت ْبجبإ ْاإلاضن ال٣غ

                                                           
  (1)

Cherif Bassiouni ,international Criminal Court :compilation of United Nation documents and draft statute 

before the diplomatic conference, No peace Without justice –Argentina ,1998, p 352. 
، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها (5)حددت المادة  (2)

كمة وىذه الجرائم ىي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، فاعتماد ىذه الجرائم ضمن اختصاص المح. وسلم المجتمع الدولي
 .ا تمس باإلنسانية ككل وتهدد أمنهالكونو ،يرجع باألساس إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة في مكافحتها

أي فعل من األفعاؿ التالية يرتكب بقصد إىالؾ مجاعة " اإلبادة اجلماعية " لغرض ىذا النظاـ األساسي تعٍت " :ما يلي اإلبادة اجلماعية ادلادة السادسة من نظاـ روما األساسيجاء يف (3)
إخضاع اجلماعة عمداً ألحواؿ معيشية يقصد ، إحلاؽ ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة ،قتل أفراد اجلماعة' :كلياً أو جزئياً  إىالكاً  ,قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها ىذه

العدالة يف ادلرحلة االنتقالية "وكيتش، درازاف د: أنظر". نقل أطفاؿ اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى ،فرض تدابَت تستهدؼ منع اإلصلاب داخل اجلماعة ،إىالكها الفعلي كلياً أو جزئياً  هبا
. 151، ص 2007، سبتمرب 867، العدد 89، سلتارات من اجمللة الدولية للصليب األمحر، اجمللد "يف مصلحة العدالة؟ -واحملكمة اجلنائية الدولية

، دار شتات للنشر والبرمجيات -دار الكتب القانونية ،ائية الدولية الدائمةتطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجن ،حيدر عبد الرزاق حميد (4)
 . 145-144ص  ،2008 األردن،

 . 31، ص 2006عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى،  (5)
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ٓاعيش م ْٖلى ،(1)ْاله ٢ٓي٘ مً الٚغ  هي ماػالذ الجماٖيت ؤلاباصة ؤّن  بال ؤْؾلٓ، الجٟا١ الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت ٢ياصة ج

ٓمت اعؾاثمم ٖلى اإلاؿيُغ الٗىهغ اب مً جّخسظ التي ؤلاؾغاثيلي ْالجيل الخ٩  ٖلىيت عؾميت ؾياؾت الجماٖيت ْؤلاباصة ؤلاَع

ٓاظِت في ت الٟلؿُيجي الكٗب م
ّ
ٔ  ؤخضار َىا٥ ٧اهذ ْبطا ؛(2)الٓؾاثل ب٩اٞ  بكاٖت ج٨ك٠ ألزغ ٢ْذ مً ظليت ٢ْْاج٘ ٦بر

ٓهيت ؾياؾت َىا٥ ٞةن ؛ْقاجيال نبرا ٢اؾم، ٦ٟغ ياؾحن، صيغ في خضر مشلما اإلاماعؾاث جل٪  جدكاب٪ مؿخمغة هٓاميت نِي

ٓع  ال٣م٘ ؤٖما٫ مً مخ٩املت قب٨ت لخٟغػ  خل٣اتها ٓعَا بإبك٘ ؤلاباصة ظغيمت ْن  .(3)ن

ْان بزغ الؿياؾت هٟـ هدٓ الاججاٍ ِْغ ٦ما ٓيليت 7 ٖض ٓيليت 20 ٟٞي ،2014 ظ  بك٩ل ؤلاؾغاثيليت اإلاضٞٗيت ٢هٟذ ظ

ٓاجي   (60) مً ؤ٦ثر ْؾ٣ِ ةٚؼ قغ١  الصجاٖيت حي ْٖىي٠ ٖك
ً
ْص ،(4)اإلاضهيحن مً الجغحى ْمئاث ٢خيال  الؿابٗت الؿاٖت ْبدض

 .(5)مضهيحن حؿٗت م٣خل بلى ْؤّصٔ الغما٫ بمى٣ُت الؿ٨ىيت الك٤٣ بخضٔ ؤلاؾغاثيليت الُاثغاث ٢هٟذ مؿاء

ٓاظِت في اإلاماعؾت ؤلاوؿاهيت يض الجغاثم: الشاوي اإلاُلب  الٟلؿُيجي الكٗب م

ٓن  اإلاضهيحن الؿ٩ان يض جغج٨ب التي الجؿيمت ألاٞٗا٫ جل٪ ؤلاوؿاهيت يض مبالجغات ي٣هض ٓم هُا١ في اعج٩ابها ْي٩  هج

ٓاء ،ْمجهجي الىُا١ ْاؾ٘  مىّ (7) اإلااصة في ألاؾاسخي الىٓام خضص ٢ْض ،(6)الؿلم ٢ْذ في ؤم اإلاؿلر الجيإ بَاع في ا٢تراِٞا جم ؾ

ٖٓا 11 ا ه .  (7)ؤلاوؿاهيت يض مالجغات خض بلى جغقى ؤٞٗاال باٖخباَع

ما، هٓام مً (7) اإلااصة في ْعص ما ْبمُاب٣ت ْاهيت َبيٗخّ ًٖ ؤلاؾغاثيلي الىٓام ٖبر ٢ض ؤهّ هجض ْع ٓعة مً بإ٦ثر الٗض  ن

ْجذ ْؤؾلٓب، ب بلى بؾغاثيل لجإث ٣ٞض ْالىخاثج؛ ْالـخإزحر ْالىُا١ الدجم خيض مً ألاؾاليب َظٍ ْجٟا  بمسخل٠ الخْغ

                                                           
(1) 

Bernard Ravenel, Pour une critique politique du terrorisme, confluences Méditerranée, N° 43, Automne 

2002, p 93. 
  .8، ص 2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،(ط.د)غازي حسين، االحتلل اإلسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات االستشهادية، ،  (2)
  .123، ص 1990، لعام )67(، مجلة الوحدة، العدد «الفلسطينية المحتلة اإلرىاب الصهيوني في األراضي» عماد جاد،  (3)
 .2014يوليو  20، صحيفة الحياة، نشر في قتيلً  60مجزرة حي الشجاعية في غزة تتواصل وسقوط أكثر من  (4)
  .2014يوليو  20، شبكة فلسطين لألنباء، نشر في شهداء جدد جراء قصف بالطائرات استهدف شقة في حي الرمال (5)
حنان العشراوي، دار أزمنة للنشر،  محمود شريف بسيوني، الجرائم ضد اإلنسانية، من كتاب جرائم الحرب تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود، تقديم -(6)

 .30، ص 2007الطبعة الثانية، األردن، 
مىت ارتكب " جرؽلة ضد اإلنسانية " لغرض ىذا النظاـ األساسي، يشكل أي فعل من األفعاؿ التالية 1- :"ما يلي نظاـ روما األساسي اجلرائم ضد اإلنسانية،ادلادة السابعة من جاء يف  (7)

 ،إبعاد السكاف أو النقل القسري للسكاف ،االسًتقاؽ ،اإلبادة ،القتل العمد: النطاؽ أو منهجي موجو ضد أية رلموعة من السكاف ادلدنيُت، وعن علم باذلجـويف إطار ىجـو واسع 
صاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل االغت ،التعذيب ،السجن أو احلرماف الشديد على أي ضلو آخر من احلرية البدنية مبا ؼلالف القواعد األساسية للقانوف الدويل

اضطهاد أية مجاعة زلددة أو رلموع زلدد من السكاف ألسباب سياسية أو  ،أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكاؿ العنف اجلنسي على مثل ىذه الدرجة من اخلطورة القسري
، أو ألسباب أخرى من ادلسلم عادلياً بأف القانوف الدويل ال غليزىا، وذلك فيما يتصل بأي 3متعلقة بنوع اجلنس على النحو ادلعرؼ يف الفقرة  عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو

سانية األخرى ذات الطابع ادلماثل اليت تتسبب األفعاؿ الالإف ،جرؽلة الفصل العنصري ،االختفاء القسري لألشخاص ،فعل مشار إليو يف ىذه الفقرة أو أية جرؽلة تدخل يف اختصاص احملكمة
 .عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطَت يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

. 182، ص 2014دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى، اإلسكندرية، ، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيأمحمدي بوزينة أمنة،  :أنظر

http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://www.shfanews.net/index.php/typography/35300-i
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ٓاِٖا، ؤهماَِا خضاءاث بلى لجإث ا٦م ْؤه ْصيت الٖا ٓي٘ الخهاع بحن ما حٗضصث ٢ض ؤلاظغاءاث َْظٍ ،(1)الخض  ؤال ْال٣خل؛ ْالخج

ّ ؛ؤلاظغاءاث َظٍ ؤقض مً يٗخبر الٗمض ال٣خل ؤّن 
ّ
 ٖملياث بدىٟيظ ٢امذ ٦ما ،(2)مباقغ بك٩ل الخياة في الخ٤ يؿتهضٝ أله

 بيجاص في ْجٟىيذ ْجسههذ اإلاظابذ مً الٗضيض ٦بذْاعث ْٞلؿُيييت، ٖغبيت شخهياث يض ْاؾ٘ هُا١ ٖلى اٚخيا٫

ابيت ٖهاباث تها التي اإلاظابذ ؤبك٘ اعج٨بذ بَع . (3) البكغيت ٖٞغ

  ؤلاوؿاهيت يض الجغاثم مً الخٗظيب ْيٗخبر
ً
ما، هٓام مً (ْ/8) اإلااصة ألخ٩ام اؾدىاصا   ْع

ً
 الخغب ظغاثم مً ْؤيًا

 
ً
ْليت، الجىاثيت متللمد٪ ألاؾاسخي الىٓام مً (ؤ/8/2) للماصة اؾدىاصا  الجؿيمت اإلاسالٟاث الخغب ظغاثم مً اٖخبرث ْالتي الض

ٓظب ؤلاوؿاهيت يض ظغيمت مىٓم ؤْ الىُا١ ْاؾ٘ بك٩ل الخٗظيب مماعؾت ْيٗخبر ،1949 لٗام ألاعب٘ ظىي٠ الجٟا٢ياث  بم

ْليت، الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (ْ/ؤ/7) اإلااصة  الخٗظيب" الكابا٥"ؤلاؾغاثيلي ليالضار ألامً ظِاػ ماعؽ ٣ٞض الض

م ألا٢صخى، اهخٟايت زال٫ الٟلؿُيييحن اإلاٗخ٣لحن م٘ ْع  ٚع ٫ٓ /16 بخاعيش ؤلاؾغاثيليت الٗليا الٗض٫ مد٨مت مً ٢غاع نض  ؤيل

ٓهيت بٗض ٞيّ ٢طخى الظر 1999 ٖام  اإلاٗخ٣لحن م٘ الخد٣ي٤ ؤزىاء الجِاػ َظا يؿخسضمِا التي الخٗظيب ؤؾاليب ٢اه

.  (4)الٟلؿُيييحن

  طل٪ مً
ً
 الاؾخٟؼاػيت الؼياعة ؤ٣ٖاب في اهضلٗذ التي ألا٢صخى اهخٟايت زال٫ ؤلاؾغاثيلي الٗضْ اعج٨بها التي اإلاجاػع  ؤيًا

يم بها ٢ام التي ن ؤعثييل" ؤلاؾغاثيلي اإلاٗاعيت ٖػ  في جالَا ٢ْض ،28/9/2000 بخاعيش الكغي٠ ال٣ضسخي الخغم باخت بلى ،"قاْع

ٓم ٓاث اإلاهلحن يًب ٖىيٟت نضاماث الخالي الي ت ٢ْ  ضخاياَا ٖضص ْنل ْالتي ألا٢صخى، اإلاسجض ؾاخت في ؤلاؾغاثيليت الكَغ

ا٢ت، مً مجهم باإلائت ٖكغة ْؾيٗاوي ْمهاب، ظغيذ ؤل٠ ٖكغ ؾبٗت قِغيً ؤ٫ْ  زال٫  مً% 40 ؤن ٦ما ٢خيل، 316ْ ؤلٖا

ْػ  ال الطخايا م يخجا ٓن  اؾخسضم ٢ْض ٖكغ، الشامىت ؾً ٖمَغ ْاهّ في ؤلاؾغاثيلي  باألؾلخت ال٣ظٝ مجها مخٗضصة ؤؾاليب مٖض

زيت، ال٣ظاث٠ ْبَال١ الضباباث، ْبصزا٫ ْآلاليت، الٗاصيت البىاص١ باؾخسضام ال٣اجلت،  الُاثغاث مً الىحران ْبَال١ الهاْع

ٓبتر ٧ٓ .  (5) ْالِلي

ٓظب ْليت، الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (7/1/٥) اإلااصة ْبم  ؤْ قضيضة مٗاهاة في جدؿبب التي ألاٞٗا٫ ٞةن الض

 ْاؾ٘ بَاع في اؾخسضمذ متى ؤلاوؿاهيت يض الجغاثم مً حٗخبر البضهيت؛ ؤْ ال٣ٗليت الصخت ؤْ بالجؿم يلخ٤ زُحر ؤطٔ في

ٓاث اٖخ٣لذ ٢ْض َظا. اإلاضهيحن الؿ٩ان يض ْمجهجي ٦ٓم ألا٢صخى، اهخٟايت زال٫ ٞلؿُيجي 2000 مً ؤ٦ثر الاخخال٫ ٢  ْخ

ٓٞغ ال بؾغاثيليت ٖؿ٨غيت مدا٦م ؤمام مٗٓمِم  اإلاٗخ٣لحن ٖضص بلٜ ٦ما الٗاصلت، اإلادا٦مت مٗايحر مً ألاصوى الخض لِم ج

                                                           
، (ن.ب.د)، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، (دراسة مقارنة مع النازية والفاشستية والنظام العنصرّي في جنوب إفريقيا)ناصر حريز، النظام السياسي اإلرىابي اإلسرائيلي عبد ال (1)

  .163، ص 1997
، 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، يناير (359)ادية والثلثون، العدد ، مجلة المستقبل العربي، العام الح«محاكمة إسرائيل على حصار قطاع غزة» محمد أبو الرب،  (2)

. 58ص 
. 49ص ، 2007 ،القاىرة ،دار األحمدي للنشر ،الطبعة األولى ،عصر المقاومة ،طارق فوزي (3)
. 409، ص 2000، 1عبد الرمحن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها يف األراضي احملتلة، غزة، ط (4)
. 257، ص2000حسن، عصاـ الدين زلمد، يوميات انتفاضة األقصى، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، (5)
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ٓاث ٢بل مً الٟلؿُيييحن ٓجها في ْال٣ابٗحن الاخخال٫ ٢ ْص زاعط سج  جهايت ختى ،1967 ٖام اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي خض

ٓالي 2000 ٖام . (1)الًمحر ماؾؿت بخهاثياث ٤ْٞ ٞلؿُيجي، ؤؾحر 1600 خ

 
ً
ْليت؛ الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (ٌ/7/1) للماصة ٣ْْٞا  الخغيت مً الكضيض الخغمان ؤْ السجً ٞةن الض

ٓن  ألاؾاؾيت اإلاباصت يسال٠ بما البضهيت ْلي لل٣اه  اإلادخل البلض زاعط ألاشخام حجؼ ؤن ٦ما ؤلاوؿاهيت، يض ظغيمت يٗض الض

 يض ظغيمت يٗخبر الٟلؿُيييحن للؿ٩ان ال٣ؿغر  ؤلابٗاص ؤن ٦ما الغابٗت، ٝظجي اجٟا٢يت مً (76) اإلااصة ؤخ٩ام يسال٠

. ؤلاوؿاهيت

اب ٢م٘ ؾياؾت بجبإ   ْجهٟيخّ الٟلؿُيجي الكٗب ْبَع
ً
 ٞهم بلى تهضٝ مد٨مت بؾغاثيليت ؾياؾت َىا٥ ظؿضيا

ٓامل اؾخمغاع م٘ الؾيما ٦ْشاٞت خضة الؿياؾت َظٍ ْجؼصاص الٟلؿُيييت، باألعى الٟلؿُيجي الكٗب ؤبىاء ٖال٢ت  الٗ

ابيت ٞالؿياؾت َىا ْمً ،الٟلؿُيجي للجاهب اإلاضٖمت هخاثجِا بٞغاػ في الضيمٛغاٞيت ٗمل ؤلاؾغاثيليت ؤلاَع
ّ
 الخّٓؾ٘ زال٫ مً ح

اب ال٣م٘ ؤٖما٫ بخهٗيض ْطل٪ اإلادخلت ألاعى زاعط الٟلؿُيييحن َغص في ظر ْؤلاَع
ّ
ٓما ضخاياٍ يؼصاص ال  ْم٘ ؤزغ بٗض ي

ْلى الٟلؿُيييت الكٗبيت يتالاهخٟا اهضإل  ٖام ؾبخمبر 28 في اإلاباع٥ ألا٢صخى اهخٟايت ْبٗضَا 1987 ٖام صيؿمبر 9 في ألا

اب ال٣م٘ ؤٖما٫ جهاٖضث ،2000 لذ الٟلؿُيجي الكٗب ؤبىاء يض ؤلاؾغاثيلي ْؤلاَع ّٓ ؽ خغبا يكبّ ما بلى ألاخضار ْجد  يْغ

ٓصَا ٟا٫ يض ؤلاؾغاثيليت الخغب آلت ج٣ ٓن  طيًا٫ّ  ْالكباب ألَا ت ْالؼظاظاث الدجاعة مً ؤؾلختهم جخ٩  ْالخاع٢ت الٟاٚع

ْيا اإلاهىٗت . يض

٦ٓياث ٦كٟذ ٣ٞض ٓص ؾل اث ٖضة ًٖ الاخخال٫ ظى ٓاظِت في َمجيت جهٞغ ٓاث جهضث خيض الاهخٟايت؛ قباب م  ال٣

ٓخضاث اإلاىخًٟحن لدجاعة ؤلاؾغاثيليت ٓم ب  ؤجها اؾخ٣الخّ فئ الٓؾِ اإلاى٣ُت ٢اثض ميؿىإ ٖمغام ْنِٟا ؤٖما٫ باعج٩اب ج٣

ما٫ َظٍ ٢بيل ْمً ْصهيئت ٢ظعة ؤٖما٫  الؿامت، الٛاػاث اؾخسضام اإلاىخًٟحن، ٖلى ْاإلاُاَي الخي الغنام بَال١ ألٖا

ت الٗغباث ْاظِاث ٖلى الٗغب الكبان نلب ى بالدجاعة ْالغظم ْالًغب اإلآاَغاث ْا٢خدام ؤلاؾغاثيليت، اإلاضٖع  اإلآث ختَّد

. ؤخياء صٞجهم ٖلى آليا ْحٗمل اإلاخٓاَغيً هدٓ َاثلت ٦مياث ٢ظٝث آليت عاظماث باؾخسضام

ْمت ٖلى للخضعيب بغهامجا ؤلاؾغاثيلي الجيل ؤصزل ٦ما  الخضعيب بغامج يمً ْيّٗ جم ،ْؤلايغاباث اإلآاَغاث م٣ا

ظر البرهامج َْٓ ،للجيل ألاؾاؾيت
ّ
ن صان الججرا٫ ألاع٧ان عثيـ ٖليّ ؤَل٤ ال ٓمْغ ما٫ ٖلى الخضعيب بغهامج" ق  ،"الكاطة ألٖا

٢ٓذ ْفي ٓص الؿماح عابحن بسخا١ آهظا٥ ؤلاؾغاثيلي الضٞإ ْػيغ ٢ّغع  هٟؿّ ال  ٖلى الخي الغنام بةَال١ الاخخال٫ لجى

ٞت ؾياؾخّ بَاع في ْطل٪ الٟلؿُيييحن، الكبان ما٫ َظٍ ؤؾٟغث ٢ْض ،"الٗٓام بخ٨ؿحر" اإلاْٗغ ابيت ألٖا  اهضإل مىظ ؤلاَع

                                                           
لسطينية ادلستقلة مسؤولية إسرائيل الدولية عن اجلرائم خالؿ انتفاضة األقصى، اذليئة الف: ، تقرير حوؿ جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية(24)داوود درعاوي، سلسلة التقارير القانونية (1)

. 2001حلقوؽ اإلنساف، راـ اهلل،
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ى 9/12/1987 في ْلىألا الٟلؿُيييت الاهخٟايت   (936) ؾ٣ٍٓ ًٖ 1989 ؾبخمبر مىخه٠ ْختَّد
ً
 ؤالٝ (6)ْ ظغيذ ؤل٠ (46)ْ قِيضا

  اإلادغمت الٛاػاث اؾخسضام بؿبب بظِاى خالت ؤالٝ (6)ْ مٗا١
ً
ْليا . (1)ص

ٓم مىظ ْاضخا ٧ان ٦ما  ب٣هض اإلاضهيحن إلاىاػ٫  ؤلاؾغاثيليت الُاثغاث اؾتهضاٝ 2014 ٖام ٚؼة ٖلى الخغب مً ألا٫ْ  الي

ا ْمت خغ٧اث يض الؿ٩ان ْجدغيٌ ٣ٖابي ٦ةظغاء جضمحَر ٓإع لٗاثلت بيذ اؾتهضٞذ الٛاعاث بخضٔ ٞمشال ،(2)اإلا٣ا  مضيىت في ٧

ٓوـ زان ن، (28) ْؤنيب ؤشخام ؾبٗت م٣خل بلى ْؤّصث ي ٓص مجي٫  اؾتهضاٝ ظغاء مضهيحن (6) ٢خل بيىما آزْغ  لٗاثلت يٗ

ٓن  بيذ بلضة في خمض  .خاه

ٓن  اهتها٥ َٓ اإلاؿلخت الٟلؿُيييت الخىٓيماث ؤًٖاء ٖاثالث بيٓث ٢ه٠ ؤّن  ،(3)بدؿيلم متمىٔ اٖخبرث ٢ْض  لل٣اه

ْلي، ؤلاوؿاوي ى الض ٓم ْختَّد ٓليٓ 13 ي   (52) ؤّن  اإلاىٓمت ط٦غث ي
ً
ٓا ٞلؿُيييا خضاءاث اءظغ ٢خل  (19) بيجهم مً البيٓث ٖلى الٖا

 
ً
ٓإع ٖاثلت في ال٣خلى ٖضص ؤّن  اإلاىٓمت ْط٦غث امغؤة، (12)ْ ٢انغا  ()4 اإلاهغر  ٖاثلت ٢خلى، (3) مل٨ت ْٖاثلت ٢خلى، (8)٧ان ٧

ٓانغة ٖاثلت ٢خلى،  ٢خلى، (6) خمض ٖاثلت ٢خلى، (17) البُل ٖاثلت ٢خلى، (5) ٚىام ٖاثلت ٢خلى، (8) الخاط ٖاثلت ٢خلى، (4) ه

ٓوي الجيل ٢ام ٦ظل٪ ًّ  ب٣ه٠ الهِي ٓاظض ؤما٦ ى اإلاضهيحن، ج ٓم َا٫ ختَّد ٓيليت 30 ي ا ْمضاعؽ اإلاؿاظض ٢هّٟ 2014 ظ ْهْغ  ؛ألا

ٓم َظا ؾ٣ِ ٣ٞض   (129) الي
ً

  ٢خيال
ً
.  (4)اإلاضهيحن مً ظغيذ 400 مً ْؤ٦ثر ٞلؿُيييا

ٓص ٦ك٠ ٦ما ٓن  ْؾ٩ان ٖيان قِ ٓاث ب٢ضام ًٖ مدلي ٓاَىحن مً ٦بحر ٖضص بٖضام ٖلى الاخخال٫ ٢ ذ قغ١  اإلا  ظىٓب ٞع

ٓم ةٚؼ ٢ُإ ٓص ٢ْا٫ ،4/4/2014 ي ٓاظِت في بٖضام ٖملياث بدىٟيظ ٢ام ؤلاؾغاثيلي الجيل ؤن الٗغبي ال٣ضؽ لجغيضة قِ  ٧ل م

 مهاصع ْؤ٦ضث عئْؾِم، ٖلى الىاع بةَال١ ْطل٪ ْالجٓر  اإلاضٞعي ال٣ه٠ ْل في بها ج٣ضم التي اإلاىا٤َ في بمجيلّ ب٣ي مً

ذ قغ١  مً حكالِاان جم التي الجشض مً ٦بحر ٖضص ؤن ٞلؿُيييت َبيت ٓاَىحن زال٫ مً ٞع  الغؤؽ في بغنام مهابت ٧اهذ اإلا

ْا ْلم . (5)ال٣ه٠ ظغاء يؿدكِض

ٓاث جٍٟغ ٦ما  حي، عنام مً بالٟلؿُيييحن، قضيضة ْبناباث ؤطٔ جلخ٤ التي ألاؾلخت اؾخسضام في ؤلاؾغاثيليت ال٣

ٕٓ، اإلاؿيل ْالٛاػ باإلاُاٍ، مٛل٠ مٗضوي ْعنام ٓإ مً ٦شحرا الٟلؿُيييحن اإلاخٓاَغيً عي٤ج٠ في اؾخسضمذ ٦ما للضم  ؤه

، اإلادغمت ألاؾلخت
ً
ْليا ٕٓ مً اإلاخٟجغ للغنام ٧اؾخسضامِا ص ظر (صمضم) ه

ّ
 ٦بحرة ؤيغاعا ملخ٣ا الجؿم صازل يىٟجغ ال

                                                           
. 155، ص 2002شتاء  -، رللة الفكر السياسي، العدد السابع عشر، العاـ اخلامسة، خريف«مفهـو اإلرىاب وادلوقف الدويل إرىاب الدولة وإرىاب ادلنظمات» عصاـ مفلح،  (1)
. 2014جويلية  10 ، نيويورك،(4324)العدد ، ، منظمة ىيومن رايتس ووتش»الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أنّها عقاب جماعي «:أنظر تقرير (2)
ֶצֶלם)منظمة بتسيلم  (3)  3، أقيمت في "المركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة"، تصف نفسها بأنها ئيليةإسرا منظمة غير حكوميةىي  (בְּ

، أعلنت المنظمة أن أىدافها ىي توثيق وتثقيف الجمهور كنيست، وأعضاء صحافيون، أكاديميون، محامونعلى يد أشخاص إسرائيليين ذوي تأثير، بما فيهم  1989 فبراير
، وتقوم المنظمة بانتقاد خروقات حقوق اإلنسان التي تتم في األراضي المحتلة، ولكن دراساتها تتطرق األراضي المحتلةفي  حقوق اإلنسانالعتداءات على اإلسرائيلي حول ا

 .إلى االعتداء على الطرف الفلسطيني فقط
 .2014يوليو  31اإلذاعة الجزائرية، ،شهيدا 1363من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  24ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ: مراسل اإلذاعة (4)
إعداد قسم األرشيف  26/8/2014  –7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  " -العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية : (22) رقم ملف معلومات(5)

 .96، ص 2015لبنان، –والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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ٖٓيت الضازليت، الجؿم بإًٖاء ٓاث هيت ح٨ٗـ بالٟلؿُيييحن، ؤلخ٣ذ التي ؤلاناباث ٞى  بناباث بةنابتهم الاخخال٫ ٢

ٓيت ألاظؼاء في ؤلاناباث َظٍ جغ٦ؼث خيض ،٢اجلت ٓان ْلم ،(1)ْالهضع ٧الغؤؽ الجؿم مً الٗل ٓاث جخ  اؾخسضام ًٖ الاخخال٫ ٢

ٓاظِتها في الش٣يلت ْالغقاقاث الضباباث ٓيّ ٢خل بلى ؤّصٔ مّما الٟلؿُيييحن؛ م٘ م مْو  خيض اإلاضهيحن، مً الٗضيض ْحك
ّ
 حؿخُ٘ ل

تهم ٖاثالتهم ٓلت مٗٞغ ٓاث زضمذاؾذ ٦ما ،(2)بؿِ ٕٓ مً الخغبيت َاثغاتها ؤلاؾغاثيليت ال٣ ت مغا٦ؼ ٢ه٠ في (16-بٝ) ه  الكَغ

ًّ  ٢امذ ٦ظل٪ ،(3)ْهابلـ هللا عام في الٟلؿُيييت ْلى الاهخٟايت ؤَٟا٫ بد٣  الُبيت الخجاعب ْبظغاء الايضػ، بٟحرْؽ ألا

  اإلادغمت
ً
ْليا ْمت ؤٞغاص ٖلى ص  .(4)ج٩ازٍغ ْمى٘ الٗغبي ؤلاوؿان مً للخسلو اإلا٣ا

 مً الٗضيض ْاعج٨بذ ْٞلؿُيييت، ٖغبيت شخهياث يض ْاؾ٘ هُا١ ٖلى اٚخيا٫ ٖملياث بدىٟيظ بؾغاثيل ٢امذ ٦ظل٪

ابيت ٖهاباث بيجاص في ْجٟىيذ ْجسههذ ْاإلاجاػع  اإلاظابذ تها التي اإلاظابذ ؤبك٘ اعج٨بذ بَع  البٌٗ هظ٦غ ،(5)البكغيت ٖٞغ

: الخالي الىدٓ ٖلى مجها

 الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ ؤلاؾغاثيليت ْاإلاجاػع  اإلاظابذ .1

ْلى الغثيؿيت الٓؾيلت جؼا٫ ال اإلاظابذ ٧اهذ اب بؾغاثيل اؾخسضمتها التي ْألا  زياعيً؛ بحن ْْيِٗم الٟلؿُيييحن إلَع

ٓاظِت بما   اإلآث م
ً
ً، ألاعى مٛاصعة ْبما ْبباصة ٢خال ٓانلت لؿلؿلت الٟلؿُيجي الكٗب حٗغى الخياعيً َظيً ْبحن ْالَٓ  مخ

 مظابذ ٧اهذ ْبطا ،(6)ظؿضيا ْجهٟيخّ الٟلؿُيجي الكٗب بباصة َٓ ْاخض َضٝ لخد٣ي٤ ٧لِا جمذ ْالتي طابذ،الم مً

ْمت الجؿضيت الخهٟيت اؾتهضٞذ ٢ض 1996 ٖام ٢اها ْمظبدت ،(7)1982 ٖام ْقاجيال ْنبرا ،1981 ٖام الٟا٦ِاوي  للم٣ا

 ٖام الخليل ْمظبدت 1956 ٖام ٢اؾم ٦ْٟغ ،(8)1948 ٖام ؾحنيا صيغ مظبدت ٞةن الخاعط؛ في الٟلؿُيجي ْالكٗب الٟلؿُيييت

مْو  مً ْجهجحر الٟلؿُيجي للكٗب الجؿضيت الخهٟيت اؾتهضٞذ ،2002 ٖام ظىحن مسيم ْمظبدت 1994
ّ
 مً اإلاظابذ جُلِم ل

                                                           
، مجلة دراسات إستراتيجية، المركز الدبلوماسي «وآليات المواجهة... اإلرىاب الدولي في القرن الحادي والعشرين األساليب»الذيب، أشرف محمد كشك وأحمد ثابت  (1)

 .36، ص 2001ديسمبر ، الكويت، ، العام الثانية(6)للدراسات اإلستراتيجية، العدد 
ين عاما في قطاع غزة، حيث حطمت الطلقات وجهو ورأسو من الخلف فظّلت جثتو مجهولة في مستشفى كما حصل مع الشهيد عماد خليل الرفاعي، البالغ من العمر عشر (2)

. 70م، التقرير السنوي السادس حول حقوق المواطن الفلسطيني، ص 4/10/2000الشفاء بمدينة غزة لعدة ساعات متأخرة من ليل 
 .68داود درعاوي، المرجع السابق، ص  (3)
  :، الموقع التالي(ت.د) م،2012نيسان  28بتاريخ  ، شبكة البصرة،«ريق بين المقاومة واإلرىاب في القانون الدوليالتف» غازي حسين،  (4)

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 
. 49ص ، المرجع السابق، عصر المقاومة ،طارق فوزي (5)
أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاىرة، جمال زايد ىلل أبو العين، اإلرىاب و (6)

  .94 -93ص  ،2004
(7) 

Yehuda Blum, Permanent Representative of Israel, at UN Security Council, 5 June 1982. Security Council 

Official Records, 2374th meeting, The Security Council unanimously demanded an end to all military 

activities and a withdrawal of Israeli forces from Lebanon in Resolutions 508 and 509 of 5 and 6 June 1982, p 

7.
 

-2001، خريف شتاء (15)العدد  ،مجلة الفكر السياسي ،، ترجمة عياد عيد«أيلول 11األمريكية في ىجوم  كيف تسببت اإلرىاب اإلسرائيلي والخيانة» ، ديفيد ديوك (8)
 .185، ص 2008بيروت،  دار النفائس للنشر والتوزيع، ،(ط.د) اإلرىاب في الشريعة والقانون،محمد وليد أحمد جرادي،  :وأيضا. 75ص ، 2002
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ب بض َغي٤ ًٖ البالص إلاٛاصعة ْصِٞٗم ؤعيِم ٓلذ ٦ما ،(1)هٟٓؾِم في الٖغ  ْالخليل ظاال ْبيذ ْٚؼة لخم بيذ بؾغاثيل خ

ا الٛغبيت ْالًٟت  اإلاظابذ َظٍ في الاهدباٍ يشحر ْمما ،(2)الٟلؿُيييحن ال٣خلى ٞحها حؿ٣ِ م٣ابغ بلى الٟلؿُيييت اإلاضن مً ْٚحَر

ٓا مىٟظحها ؤّن  ٓن  ٧اه ٓن، ما يٗٞغ ٓن  ِٞم يٟٗل ٓن  ال ي٣خل . (3)الٟلؿُيييحن ي٣اجل

ٓص ؤقّض  ييخسب ؤلاؾغاثيلي الكٗب ؤّن  للسخغيت ْاإلاشحر م الحه  مغج٨بٓ ؤنبذ بل ْالٟلؿُيييحن، للٗغب ٖضاء ْؤ٦ثَر

ٓميحن ؤبُا٫ اإلاجاػع  ظر بيًٛ ٞمىاخيم بؾغاثيل، في ٢
ّ
ٓمت عثيؿا ؤنبذ ياؾحّن، صيغ مجؼعة 1948 ؤٞغيل 9 في اعج٨ب ال  للخ٩

ظر قامحر ْبسخ٤ بٗض، ٞيما
ّ
ظر الٟغي٤ جغؤؽ ال

ّ
ٓيضر اإلاخدضة ألامم مبٗٓر باٚخيا٫ 1948 ؾبخمبر 17 في ٢ام ال ٓهذ الؿ  ال٩

ٓمت عثيؿا ؤنبذ بغهاصْث   ؛(4)للخاعظيت ْْػيغا للخ٩
ْو
ٓن  يجض بط  ٢ض ٞةّجهم ي٣ا٫، ْالخ٤ الٟلؿُيييحن، ٢خل في مخٗت ؤلاؾغاثيلي

ٓا تها التي اإلاظابذ خهغ ًٖ ال٣لم ْيعجؼ طل٪، في جٟىى  .(5)الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ بؾغاثيل ا٢تٞر

ٓإ بجمي٘ ْنّٟ ما بةجهاء يُالب ٢غاع ٖلى 19/11/2006 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ْا٣ٞذ ٢ْض  بحن الٗى٠ ؤه

 اإلاجؼعة ال٣غاع ؤصان خيض الٟلؿُيييحن، اإلاضهيحن يض ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ظغاثم بلى بقاعة في ْالٟلؿُيييحن بؾغاثيل

ٓن  بيذ ٢غيت في بؾغاثيل اعج٨بتها التي الكييٗت الب 8/11/2006 في ٚؼة ٢ُإ قما٫ خاه ٠٢ٓ َاَْ  يض الٗؿ٨غيت الٗملياث ب

عة الٟلؿُيييت ألاعاضخي في اإلاضهيحن ٓاث اوسخاب ْيْغ ٓا٢٘ بلى ؤلاؾغاثيليت ال٣  ،28/6/2005 جاعيش ٢بل حكٛلِا ٧اهذ التي اإلا

الب ٫ٓ  الخ٣اث٤ لخ٣صخي بٗشت بدك٨يل اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن" ٖىان ٧ٓفي" ال٣غاع َْ ٓن  بيذ مجؼعة خ  ج٣غيغ ْج٣ضيم خاه

. (6)اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت بلى َاًٖ

خياالث ؤؾلٓب اهتهاط .2  الجؿضيت ْالخهٟياث الٚا

خياالث حُٗض      اب ْؾاثل بخضٔ الٚا ٓاث جلجإ ٦ما ،(7) ؤٖضائها ٖلى ال٣ًاء في حؿخٗملِا التي ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع  ال٣

ْما ؤلاؾغاثيليت ْامغ ص  .الجؿضيت الخهٟيت ؤؾلٓب اؾخسضام بلى يًْالٗؿ٨غر  الؿياؾيحن ٢اصتها ٢بل مً مباقغة ْبإ

خياالث ؤؾلٓب.-ؤ   الٚا

ٓم ْهي بؾغاثيل بوكاء مىظ  ممىهجت ؾياؾت بَاع في ْزاعظِا اإلادخلت ألاعى صازل الٟلؿُيييت الصخهياث باٚخيا٫ ج٣

ٓميت ٓن  بؾغاثيل ٢اصة ٖلحها يكٝغ ْخ٩ ٓن، الٗؿ٨غي خيا٫ ؾياؾت ْجحرة ْاحؿٗذ ْالؿياؾي  ٖام ألا٢صخى اهخٟايت بٗض الٚا
                                                           

  .412ص ، 2009، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، (ط.د)، (دراسة تحليلية)ب على المستوى الدولي والمحلي جرائم اإلرىا أسامة حسين محي الدين، (1)
  .84، ص 2003العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  نون الدوليكمال حماد، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القا (2)
.  96ص  ،المرجع السابقزايد ىلل أبو العين، اإلرىاب وأحكام القانون الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،  جمال (3)
  .84العام، المرجع السابق، ص  نون الدوليكمال حماد، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القا (4)
  .19-18ص  ،1982 ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ،ةجريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الثاني ،سليم محمد غزوي (5)
سلسلة الوافي الثقافية، للطباعة والنشر،  ، دار الوافي للنشر(ط.د)، مراجعة وتقديم علي المكاوي، (مقاومة اإلرىاب أم إرىاب المقاومة؟)فرغلي ىارون، لعبة خلط األوراق  (6)

  .7ص ، 2006القاىرة، العدد الثالث، 
 .185، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، (ط.د)، ىبة اهلل أحمد خميس، اإلرىاب والّصراع والعنف في الدول الغربية (7)
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ٓاظِت في زام ْبك٩ل 2000 ٓاث اؾخسضمذ خيض ،(1)الٟلؿُيييت ال٣ياصاث م ٓعايش الاخخال٫ ٢ ٓظِت اله خياث اإلا  ٧اإلاْغ

ٓاج٠ ْؤ٦كا٥ الؿياعاث بخٟسيش ٢امذ ٦ما الٗؿ٨غيت، ٓميت الِ . (2)الخهٟيت ٖملياث باقي في الش٣يل الخي الغنام ؤْ الٗم

الر لِا حٗغيذ التي ألاخضار ْبٗض   ،2001 ؾبخمبر 11 في ألامغي٨يت اإلاخدضة اثال
ً
ْليت خملتها مً ْاهُال٢ا  إلا٩اٞدت الض

اب، خيا٫ ؾياؾت خضة اػصاصث ؤلاَع ٓمت اؾخٛلذ بإّن  ؤلاؾغاثيليت الٚا  خملت بَاع في ْجدغ٦ذ ألاْيإ َظٍ ؤلاؾغاثيليت الخ٩

ْمت ألٞغاص اٚخياالث ٓع  ياؾحن ؤخمض الكيش يجهاب مً شخهياث ٖضة باٚخيا٫ ٢امذ ٣ٞض ،الٟلؿُيييت اإلا٣ا  ٖبض ْالض٦خ

ابيت الٗىانغ ٖلى ْال٣ًاء هٟؿِا ًٖ الضٞإ في الخ٤ إلؾغاثيل ؤهّ بذجت الغهخيسخي، الٗؼيؼ  خغ٧اث ظمي٘ ْانٟت ؤلاَع

. (3)باإلاىٓماث الٟلؿُيييت الخدغع 

ٓيت َغ١  اؾخسضام ٖلى الاخخال٫ ؾلُاث ؤ٢ّضمذ ٦ظل٪،  مً ْخضجحن يلحك٪ الُغ١  َظٍ ٢بيل ْمً ،لالٚخيا٫ ملخ

  ؛"اإلآث ٞغ١ " اؾم جدذ ؤلاؾغاثيلي الجيل
ْو
ٓخضجحن َاجحن ؤٞغاص ييخدل بط ٓيغ ألاظاهب الصخٟيحن نٟت ال  اإلآاَغاث لخه

ٓن  ٓم خ٣الِم ٢اصتها بخجىيض ْي٣ ًاء ؤ٢غ الٟلؿُيييت اهخٟايت بضايت ٞمىظ ،(4)ْاٚخيالِم اٖل ٓمت في ألٖا  ؤّن  ؤلاؾغاثيليت الخ٩

ٓصة ؾياؾت يك٩ل ءال٣ًا هُا١ زاعط ال٣خل ْامغ جىٟيظَا ْيخم م٣ه ٓمت مً بإ ٓاثذ يٗٝغ ما زال٫ مً الخ٩  ال٣خل بل

ٓا خيض ،(5)اإلاؿتهضٝ ٓل ٓم بكغيت َغاثض بلى ألاؾماء بٌٗ خ ٓاؾُت ٢ْخلِم بمُاعصتهم ؤلاؾغاثيلي الجيل ي٣ ٓاعيش ب  ن

ٓظِت ٓتهم ؾياعاتهم بلى م ًّ  ْبي ٓاظضَم ْؤما٦   .(6)ج

ٓاؾُت ٚؼة ٢ُإ ٢ه٠ جم صماًٖ ْاضخا ألاؾلٓب َظا ٧ان ٓاعط ب  خيض ،20/11/2000 بخاعيش ؤلاؾغاثيليت ْالُاثغاث الب

ٕ بًغب ٢امذ ٓمت جبيذ ٦ما الغثيؿيت، اإلا٣غاث جًغب ْلم الٟلؿُيييت ألامىيت لؤلظِؼة ْٞغ  24/11/2000 في ؤلاؾغاثيليت الخ٩

  مدضصة ٞلؿُيييت ؤَضاٝ مِاظمت ؾياؾت
ً
خياالث بدغب ُيؿمى ما بلى هخ٣لذْا الجٓر، ال٣ه٠ ؤؾلٓب مً بضال  لي١ٟٓ  الٚا

خياالث ؾلؿلت في الٗكغة الطخايا ٖضص خياالث ؾلؿلت بلى باإلياٞت َظا الٟغصيت، الٚا مْو  التي الجماٖيت الٚا
ّ
٠، ل

ّ
٢ٓ  ٢ْض جخ

ى ؤْ مؿخٗغبحن ؤْ الٗمالء ٖلى طل٪ في بؾغاثيل اٖخمضث ىحن، ختَّد خيا٫ ؤؾاليب حٗضصث خحن في اإلاؿخَٓ  ٢ه٠ مً الٚا

                                                           
، ص 2003لكويت، ، مجلة الحقوق، جامعة ا"الجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة"مخلد الطراونة،  (1)

304 .
  .37أشرف محمد كشك وأحمد ثابت الديب، المرجع السابق، ص (2)
  .24، ص 2004، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، (ط.د)، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدوليموسى القدسي الدويك،  (3)
. 155ص  ،ادلرجع السابقعصاـ مفلح،  (4)
.  60، ص 2003، الطبعة األولى، دار النفائس، األردن، -في البحث عن موطن العنف الحقيقي -د، صناعة اإلرىاب،عبد الغني عما (5)
، 2004أبريل  30وحّتى  2000سبتمبر  28أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان سبعة تقارير تغطي حاالت القتل خارج القانون منذ بداية انتفاضة األقصى في  (6)

من الفلسطينيين، وفي  (52)راح ضحيتها  2001سبتمبر  28إلى  2000سبتمبر  29عملية اغتيال في الفترة من  (41)التقارير أنو في العام األولى قد تم تنفيذ  وتظهر ىذه
من المدنيين؛  (43)تهدفون باالغتيال ومن المس (70)عملية اغتيال راح ضحيتها  (50)تم تنفيذ  2002سبتمبر  28حّتى  2001سبتمبر  28العام التالي خلل الفترة من 

من  (42)من المستهدفون باالغتيال و (83)عملية اغتيال راح ضحيتها  (66)تم تنفيذ  2003وحّتى سبتمبر  2002سبتمبر  28أّما العام الثالث وخلل الفترة من 
من المستهدفون  (42)عملية اغتيال راح ضحيتها  (24)تم تنفيذ  2004أبريل  30حّتى  2003سبتمبر  28المدنيين، وفي النصف األول من العام الرابع للنتفاضة من 

محمد أحمد : أنظر. شخصا (376)من المدنيين، ويكون بذلك إجمالي عدد ضحايا سياسة االغتياالت اإلسرائيلية منذ بداية االنتفاضة وحّتى عامها الرابع  (29)باالغتيال و
 .335، المرجع السابق، ص داود
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ٓاظؼ ٖلى ْال٣خل الؿياعاث ْجٟجحر بالُاثغاث  الٗؿ٨غيت الجِاث ؤّن  بلى ؤلاؾغاثيليت َـأعحـ صخيٟت ؤقاعث ٦ما ،الخ

ْمي اٚخيا٫ ؤّن  مً ز٣ت ٖلى ؤنبدذ ٔ  ؤ٦ثر ؤهّ ؤزبذ الٟلؿُيييت اإلاىٓماث م٣ا  الجىاح ال٣ضؽ ؾغايا ؤٖلىذ ٦ما ،(1)ظضْ

  (121) اؾدكِاص ًٖ ؤلاؾالمي الجِاص لخغ٦ت الٗؿ٨غر 
ً
  ٢اثضا

ً
ْان زال٫ ْم٣اجال ٓيليت 7 في ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗض  ،(2) 2014 ظ

 خماؽ، لخغ٦ت الٗؿ٨غر  الجىاح ال٣ؿام الضيً ٖؼ ل٨خاثب الٗليا ال٣ياصة ؤًٖاء باٚخيا٫ ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢ام ٦ظل٪

ٓم ْمدمض قمالت، ؤبٓ ْمدمض الُٗاع، عاثض: مجهم هظ٦غ ذ في مجي٫  ٢ه٠ زال٫ بَغ . (3)ٚؼة ٢ُإ ظىٓب ٞع

  الجؿضيت الخهٟياث -ب

ٓاث جلجإ ْما ؤلاؾغاثيليت ال٣ ْامغ ص  الخهٟيت ؤؾلٓب اؾخسضام بلى ْالٗؿ٨غيحن الؿياؾيحن ٢اصتها ٢بل مً مباقغة ْبإ

ٓاصع يض اإلاباقغة الجؿضيت ْمت ٧ ى ،(4)زاعظِا ؤْ اإلادخلت ألاعاضخي صازل ميضاهيا الىاقُحن الٟلؿُيييت اإلا٣ا  زٟير ال ؤهّ ختَّد

ٓن  ال٣اصة ٓن  الٗؿ٨غي ٓن  ْالؿياؾي ٓئهم ؤلاؾغاثيلي  الؿياؾيحن اليكُاء بد٤ اإلاباقغة الجؿضيت الخهٟيت ؤؾلٓب بلى لج

م الٟلؿُيييحن ْالٗؿ٨غيحن ٓن  الؿياؾت َظٍ مسالٟت ٚع ْلي لل٣اه ٓعٕ ال ؛(5)الض  الخهٟيت ؾياؾت جىٟيظ زال٫ بؾغاثيل جخ

ٖت ؤؾلخت لظل٪ حؿخسضم ؤّن  ا يدؿ٘ مْغ ْػ  ؤزَغ ٓص الِضٝ ليخجا ٓبحن؛ مالخ٣ت في ألاباحصخي َاثغاث حؿخسضم ٞهي اإلا٣ه  اإلاُل

ٓاعيش ٖلحهم جُل٤ زّم  مً ٓص الِضٝ جهيب ال التي اله ما ٣ِٞ؛ اإلا٣ه ا جمخض ْبهَّد ٓصة، ٚحر ألاَضاٝ بلى ؤزاَع  ْحؿخسضم اإلا٣ه

 
ً
ٓاث جؼعٕ ٦ما اإلا٣اجلت، الخغبيت الُاثغاث ْؤخياها الضباباث ٢ظاث٠ ؤيًا  الِضٝ ٚحر آزغيً ؤشخام جُا٫ التي الىاؾٟت الٗب

ْػ  اإلادضص ٓة ؤّن  َْٓ الخىاؾب بمبضؤ يّٗغٝ ما بظل٪ ْجخجا ٔ  ًٖ جؼيض ؤال يجب اإلاؿخسضمت ال٣ ٠٢ٓ اإلاُلٓب اإلاؿخٓ  التهضيض ل

 ؤنيب التي الضيغاوي مهُٟى خماؽ لخغ٦ت الٗؿ٨غر  ال٣اثض اٚخيا٫ ٖملت في خهل ٦ما التهضيض مضٔ م٘ يدىاؾب ْؤّن 

. ٞلؿُيجي مضوي 200 مً ؤ٦ثر ئهاظغا

برع
ُ
 ؤجهم بةصٖاء الٟلؿُيييحن، اإلايضاهيحن الىاقُحن اججاٍ اإلاباقغة الجؿضيت الخهٟيت لؿياؾت اؾخسضامِا بؾغاثيل ج

ٓن  ٓعَ ٓصَا يض ٖى٠ بٗملياث ال٣يام ؤْ الخسُيِ في مخ ىحها ظى ٔ  ؤَضاٝ ؤْ ْمؿخَٓ ْصَا، صازل ؤزغ م خض ٓا٢٘ ؤّن  ٚع  ال

ْمت؛ بإٖما٫ لِم ٖال٢ت ال ٖاصيحن ؤشخانا َالذ الجؿضيت الخهٟيت ٖملياث مً ال٨شحر ؤّن  يكِض  اإلاؼاٖم يٟىض مّما اإلا٣ا

ما جدبِٗا؛ التي الخهٟيت ؾياؾت ؤّن  ُْيـا٦ض ؤلاؾغاثيليت ظر ال٣خل إلاؿلؿل اؾخمغاع هي بهَّد
ّ
ٓص، مىظ جماعؾّ ال  ٧اهذ ؤيا ل٨ً ٣ٖ

ٓظب ٞهي بؾغاثيل، ؾياؾت مبّرعاث ٓن  بم ٓن  زاعط نغيدت بٖضام ٖملياث ٫حك٪ ال٣اه   ْاهتها٧ا ال٣اه
ً
 الجٟا٢ياث زُحرا

                                                           
  .176ص المرجع السابق، سان أديب مرتضى، إح (1)
، ص ادلرجع السابق، 26/8/2014  –7/7/2014" ف الصامدالجر"عملية  " -العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية : (22)رقم  ملف معلومات (2)

76 . 
  .2014يوليو  31، ادلركز الفلسطيٍت لإلعالـ، نشر يف «جريح 8100شهيداً و 25/1395غزة تقاـو حتت النار لليـو الػ»: تقرير بعنواف (3)

(4) 
Christian Chocquet, Le Terrorisme n’est pas la Guerre, préface Eric Del becque et Jean Louis Esquiviez, 

librairie Vuibert, paris, Jun 2008, p 21. 
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (32)راجع نص المادة  (5)

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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  ظىي٠
ً
  ْحٗضيا

ً
ْلي اإلاجخم٘ ٖلى البّض  ْلِظا الخياة؛ في ؤلاوؿان خ٤ ٖلى ّناعزا  ال٣ًاء بلى مغج٨بحها ج٣ضيم ٖلى يٗمل ؤّن  الض

ْلي . (1)الض

 ٞلؿُحن في بؾغاثيل اعج٨بتها التي الخغب ظغاثم: الشالض اإلاُلب

ٓاهحن يض جغج٨ب التي جل٪ هي عبالر ظغاثم ٓاء ،الخغب ْؤٖغاٝ ْٖاصاث ٢ م، ًٖ ؤْ اإلاداعبحن ًٖ نضعث ؾ  ٚحَر

تها ٢ْض ٓعط مد٨مت الثدت مً (6) اإلااصة ٖٞغ ٓعهمب ٓاهحن اهتها٧ا حك٩ل ؤٖما٫ : «بإجها ه  يك٩ل ٦ما ، (2) »الخغب ْؤٖغاٝ ل٣

ٓلي 1949 لٗام ظىي٠ الجٟا٢ياث زُحر زغ١  ٧ل خغب ظغاثم ٧ٓ   .(3) 1977لؿىت ؤلاياٞيحن َاْبغج

ما هٓام مً (ؤ/6) ٣ٞغة (8) اإلااصة ؤما ذ ٣ٞض م1998ً لٗام ألاؾاسخي ْع  الجؿيمت الاهتها٧اث« :بإجها الخغب ظغاثم ٖٞغ

ٔ  الخُحرة ْالاهتها٧اث 1949 ٖام في اإلااعزت ظىي٠ الجٟا٢ياث ٓاهحن ألازغ غاٝ لل٣ ـاث في جىُب٤ التي ْألٖا خت اإلاىاٖػ
ّ
 اإلاؿل

ْلي ٓن  بَاع في ةالّض ر هؼإ خالت في ظىي٠ اجٟا٢ياث بحن اإلاكتر٦ت الشالشت للماّصة الجؿيمت ْالاهتها٦ـاث خاليا ال٣اثم ال٣اهـ
ّ
 مؿل

ْلـي ٚحر ٔ  الخُحرة ْالاهتها٧اث ص ٓاهحن ألازغ غاٝ لل٣ اث في اإلاُب٣ت ْألٖا خت اإلاىاٖػ
ّ
ْليت ٚحر اإلاؿل .   » الض

ِٖٓا ؤْ الجغاثم َظٍ ْمدل الخغبيت، الٗملياث بضء ةٞتر َٓ الخغب ظغاثم اعج٩اب لؼمً ْباليؿبت ٓن  ٢ض مٓي  ي٩

ٓن  ٢ْض ،ظغيدا ؤْ ؤؾحرا ؤْ مضهيا بهٟخّ ؤلاوؿان ٓالّ ج٩ ٓن  ٢ض ؤْ الخانت ؤم ٓا٫ ج٩  ؤؾلخت اؾخٗما٫ مجغص ؤْ الٗامت ألام

ٓعة ٕٓ ْٖىض الٗؿ٨غيت، الٗملياث ؤزىاء مدٓ ٓاث بّ ٢امذ ما ج٨يي٠ بلى الغظ ٓم، ْلٛايت ا١الٗغ في الاخخال٫ ٢  يدي٣ً ٞةهّ الي

ٓاث اؾخمغاع بكاٖت لضيىا  التي الخغب ظغاثم بَاع في جضزل ْالتي الجؿيمت اإلاسالٟاث مً الٗضيض اعج٩اب في الخدال٠ ٢

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً الشامىت اإلااصة ٖضصتها ٓاث. الض  اؾتهضٝب جٟغ٢ت ْصْن  ٢امذ، ٢ض الاخخال٫ ٣ٞ

  الغابٗت ظىي٠ الجٟا٢يت الجؿيمت اإلاسالٟاث مً اإلاخٗمض ال٣خل ْيٗخبر الٗؼ٫، اإلاضهيحن ٢خل اثيليؤلاؾغ اإلادخل
ً
ٓاص جدضيضا  للم

  الخغب ظغاثم مً مسالٟتها حٗخبر ْالتي (146،147)
ً
٫ٓ  مً (85/5) للماصة اؾدىاصا ٧ٓ  ألاعب٘ ظىي٠ الجٟا٢ياث ألا٫ْ  ؤلايافي البرْج

ما هٓام مً (ؤ/8/2)اإلااصة جا٦ضٍ ما َْظا ،1977 لٗام ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ْع .  الض

                                                           
  .413 -412ص ، 2005ظل القانون الدولي، الطبعة األولى، دار قرطبة، الجزائر، مصطفى يوسف اللداوي، اإلرىاب الصهيوني في  (1)
ت النزاعات ادلسلحة، وحددت جرائم جرائم احلرب ىي تلك اجلرائم ادلخالفة للقواعد ادلنظمة لسَت العمليات العسكرية، واليت ترتكب ضد السكاف ادلدنيُت أو العسكريُت يف وؽ-(2)

:  من نظاـ روما األساسي ما يلي ادلػػادة الثامنة احلرب
 .والسيما عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاؽ ذلذه اجلرائم، يكوف للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب1- "

أو ، أي فعل من األفعاؿ التالية ضد األشخاص، 1949أغسطس  -آب  12جنيف ادلؤرخة االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات  ( -أ:"لغرض ىذا النظاـ األساسي تعٍت جرائم احلرب 2-
 : ادلمتلكات الذين حتميهم أحكاـ اتفاقية جنيف ذات الصلة

إحلاؽ تدمَت واسع النطاؽ  ،أو بالصحة تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاؽ أذى خطَت باجلسم .مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية، التعذيب أو ادلعاملة الالإنسانية القتل العمد،"
إرغاـ أي أسَت حرب أو أي شخص آخر مشموؿ باحلماية على اخلدمة يف  ،بادلمتلكات واالستيالء عليها دوف أف تكوف ىناؾ ضرورة عسكرية تربر ذلك وبادلخالفة للقانوف وبطريقة عابثة

اإلبعاد أو النقل غَت ادلشروعُت أو احلبس غَت  ،ر مشموؿ باحلماية من حقو يف أف ػلاكم زلاكمة عادلة ونظاميةتعمد حرماف أي أسَت حرب أو أي شخص آخ ،صفوؼ قوات دولة معادية
 .أخذ رىائن ،ادلشروع

 ......". االنتهاكات اخلطَتة األخرى للقوانُت واألعراؼ السارية على ادلنازعات الدولية ادلسلحة يف النطاؽ الثابت للقانوف الدويل  -ب
  . 184، ص 2008طبعة  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ، ،الجزء الثاني ،مبادئ القانون الدولي العام ،مد بوسلطانمح -(3)
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ٓاث ٢امذ ٦ما  خياالث ٖملياث مً ؾلؿلت هٟظث خيض ال٣ًاء، هُا١ زاعط بٖضاماث بدىٟيظ الاخخال٫ ٢  بد٤ الٚا

خياالث ْؾياؾت الٟلؿُيييحن، الكبان مً ٖضص  الخغب ظغاثم مً ْالخضإ الٛضع بُغي٤ ؤلاؾغاثيليحن هٟظَا التي الٚا

 
ً
ٓاهحن الخانت الَار اجٟا٢يت مً (ب/23) اإلااصة ألخ٩ام اؾدىاصا  ؤٞغاص ٢خل جدٓغ ْالتي ،1907 لٗام البريت الخغب ْؤٖغاٝ ب٣

ٓن  ْلت بلى ييخم   بنابتهم ؤْ مٗاص ظيل ؤْ مٗاصيت ص
ً
ما هٓام مً (11/ب/8) اإلااصة ظغمخّ ما طاجّ َْٓ ،(1)ٚضعا  ألاؾاسخي ْع

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ٓاث اعج٨بذ ٦ما الخغب، ظغاثم مً جّْاٖخبر الض  التي الٗؿ٨غيت الٗمليت في خغب ظغاثم الاخخال٫ ٢

 جد٣ي٣اث بةظغاء ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مغا٢بت مىٓمت ؤْنذ ٢ْض ،3/4/2002 بخاعيش الٟلؿُيييحن لالظئحن ظىحن مسيم في بها ٢امذ

ليت لخدضيض ظىاثيت   َظا ْهجض ،(2)خغب ظغاثم جهابإ ْنٟتها التي الخُحرة الاهتها٧اث ًٖ الٟغصيت اإلاؿْا
ً
ٓا٣ٞا  اإلااصة ْؤخ٩ام مخ

ما هٓام مً (1/ب/8) ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ْع . الض

 ًٖ يؼيض ما ٣ٞخل ألا٢صخى؛ اهخٟايت زال٫ الٟلؿُيييحن بد٤ ْؤِٞٓٗا الجغاثم ؤبك٘ باعج٩اب ؤلاؾغاثيلي اإلادخل ٢ْام

 (3/ؤ/8) اإلااصة اٖخبرث ٢ْض ،1447 هدٓ ظغح جم ٦ما ،5/2002-2 قِغ مً الٟلؿُيييت للمىا٤َ اخخاللّ بٖاصة زال٫ َْظا 497

ما هٓام مً ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ْع  مً الصخت ؤْ بالجؿم زُحر ؤطٔ بلخا١ ؤْ قضيضة مٗاهاة ؤخضار حٗمض الض

.  الخغب ظغاثم

ٓن  ٢ام ٦ما ٫ٓ  خٓغ بٟغى ؤلاؾغاثيلي ٔ  اإلاضن في الؿاٖت مضاع ٖلى الخج  ؤزغ مما الالظئحن، ْمسيماث البلضاثْ ْال٣غ

ٓن  ي٣ضع ما بدياة  طل٪ مً ؤ٦ثر لٟتراث آلازغ البٌٗ ٖاف ٦ما ؤيام، ؾبٗت إلاضة الخٓغ طل٪ في بًِٗم ٖاف شخو، بملي

ٓص صْن  ٓع  ْظ عيت ألام ْلِم، للخياة الًْغ ٓلِم بم٩اهيت ْصْن  الٛظاء، مً لخغماجهم ؤصٔ مما بمخىا ْليت، بؾٗاٞاث ٖلى خه  ؤ

ٓاهب اٞت٥ قل ٦ما ا خغب ظغاثم يك٩ل ٧لّ َْظا الٗباصة، خ٤ ْمى٘ الخٗليم، مشل الخياجيت الج ٓن  يدَٓغ ْلي، ال٣اه  الض

ا غاٝ ْجى٨َغ ْليت ْاإلاباصت ألٖا  .الؿاثضة الض

  
ً
ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت هٓام مً (5/ب/8) للماصة ٣ْْٞا ٓزيت ؤلامضاصاث ٖغ٢لت حٗمض يٗخبر الض  ٖلى اإلاضهيحن، للؿ٩ان الٛ

 ظغيمت ماعؾذ ؤجها ٦ما الجغاثم، جل٪ جغج٨ب بؾغاثيل ػالذ ال. خغب ظغيمت ظىي٠ اجٟا٢ياث في ٖليّ اإلاىهٓم ْالىذ

خ٣ا٫ .  (3)ْحٗظيبهم ب٣خلِم ٢ْامذ للمضهيحن، ال٣ؿغر  ْؤلابٗاص الخٗؿٟي، الٖا

 
ً
ما هٓام مً (8/ب/8) للماصة ْاؾدىاصا ْليت؛ الجىاثيت للمد٨مت ْع  مً ظؼء ه٣ل ؤْ ببٗاص لخغبا ظغاثم مً يٗخبر ٞةهّ الض

ْلت بلى اإلادخلت ألاعى ؾ٩ان  ؤْ للمٗخ٣لحن اإلاخٗمض الخغمان الخغب ظغاثم مً يٗخبر ٦ما اإلادخلت، ألاعاضخي زاعط ؤْ الاخخال٫ ص

ٓعة ٖاصلت مدا٦مت في خ٣ّ مً مدمي شخو ؤر ٓهيت ْبه   َْظا جدحي، ؤر صْن  ٢اه
ً
 ظىي٠ اجٟا٢يت مً (131) للماصة اؾدىاصا

                                                           
لة التقارير القانونية ، اذليئة ادلستقّلة حلقوؽ ادلواطن، سلس(مسؤولية إسرائيل الدولية عن اجلرائم خالؿ انتفاضة األقصى)داوود درعاوي، تقرير حوؿ جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية (1)

. 2001، راـ اهلل فلسطُت، آوت (24)رقم 
، العدد الثاٍل، 20ـو االقتصادية والقانونية، اجمللد بارعة القدسي، احملكمة اجلنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات ادلتحدة األمريكية وإسرائيل منها، رللة جامعة دمشق للعل(2)

. 172، ص2004
. 149، ص2002ـ علي شيخة،، جرائم احلرب يف فلسطُت والبوسنة واذلرسك، مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية باألىراـ، القاىرة، حسا(3)
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 للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (6/ب/8) ْاإلااصة ،(1949) لٗام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت مً (147) ْاإلااصة ،1949 ٖام٫ الشالشت

ْليت الجىاثيت . (1) الض

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (4/ب/8) اإلااصة اٖخبرث ٢ْض ٓظيّ حٗمض الض ٓاص اإلاباوي، يض الهجماث ج  ْاإلا

ٓخضاث ٓن  اجٟا٢ياث في اإلابيىت اإلامحية الكٗاعاث مؿخسضمي مً ْألاٞغاص الى٣ل ْْؾاثل الُبيت، ْال ْلي، ال٣اه  ٢بيل مً الض

. الخغب ظغاثم

ٓم ٦ما  ٓاَىيّ ْيى٣ل الاؾديُاهيت، الباع  ببىاء ؤلاؾغاثيلي اإلادخل ي٣  لِم ْجامً الؿالح، بدمل لِم ْيؿمذ بليّ م

  الٗؼ٫؛ الٟلؿُيييحن ْاَىحنالم ٖلى ٞحها يٗخضْن  التي الخاالث في ال٩اٞيت الخمايت
ً
 ظىي٠ اجٟا٢يت مً (49) للماصة ٣ْْٞا

٫ٓ  مً (85) ْاإلااصة ،1949 لٗام الغابٗت ٧ٓ ٓػ  ال ألا٫ْ  ؤلايافي البرْج ْلت يج   جى٣ل ؤْ جغخل ؤن الاخخال٫ لض
ً
 ؾ٩اجها مً ظؼءا

. جدخلِا التي ألاعاضخي بلى اإلاضهيحن

ٓاث ٢ْهٟذ   الش٣يلت باألؾلخت صخىألا١ اهخٟايت زال٫ ؤلاؾغاثيلي الجيل ٢
ً
ٓاَىحن مىاػ٫  مً ٖضصا  الًٟت في اإلا

  ْطل٪ ٚؼة، ٢ُْإ الٛغبيت
ً
ما ٓص ٖلى هاع بةَال١ مجها ٖػ  بك٩ل جخم ٧اهذ الٗملياث جل٪ ؤن الخ٣ي٣ت ْل٨ً ؤلاؾغاثيليحن، الجى

ٓص صْن  اهخ٣امي عة، ؤر ْظ  اهخٟايت زال٫ ٧املبا٫ صمغث التي الٟلؿُيييت ْاإلاىاػ٫  الؿ٨ىيت البيياث ٖضص بلٜ ٢ْض يْغ

  226 ٖلى يؼيض ما 25/5/2001 جاعيش لٛايت ألا٢صخى
ً
  333ْ ٚؼة، ٢ُإ في مجيال

ً
ْػ  الٛغبيت، الًٟت في مجيال  التي البىاياث ٖضص ْججا

  29ْ ماء، بئر 108ْ ٦ىيؿت، 12ْ بىايت، 4000 ا٫ لل٣ه٠ حٗغيذ
ً
. (2)ظامٗا

  
ً
٫ٓ  مً (85/5) ْاإلااصة ،1949 امل٘ الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت مً (147) اإلااصة لىو ٣ْْٞا ٧ٓ   ألا٫ْ، البرْج

ً
 للماصة ٣ْْٞا

ْليت؛ الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (4/ؤ/8) عاث جبرعٍ ال هدٓ ٖلى اإلامخل٩اث ْاٚخهاب جضمحر يٗخبر الض  خغبيت يْغ

ٓم قً حٗمض حٗخبر عألادي الىٓام مً (4/ب/8) اإلااصة ههذ ٦ما لالجٟا٢يت، الجؿيمت اإلاسالٟاث مً ْاؾ٘ هُا١ ْٖلى  م٘ هج

ٓيل الىُا١ ْاؾ٘ يغع  ؤخضار ًٖ ؾيؿٟغ ؤهّ الٗلم ٓن  الُبيٗيت، للبيئت ْقضيض ألاظل، َْ   بٞغاَّ ي٩
ً
 بلى بال٣ياؽ ْاضخا

٢ٓٗت الٗؿ٨غيت اإلا٩اؾب مجمل . الخغب ظغاثم مً اإلاباقغة اإلالمٓؾت اإلاخ

اب الٟلؿُيييت ألاعاضخي اخخال٫ مىظ ْزابذ مجهجي بك٩ل الٗمض ال٣خل ؾياؾت بؾغاثيل ْاٖخمضث     ي٘ إلَع  ْجْغ

ْمت، ٖىانغ ْجهٟيت الٟلؿُيييحن م ْٖلى اإلا٣ا  جخم يجٗلِا مماعؾتها ج٨غاع ؤّن  ؤال ٞغصر بَاع في جخم الجغاثم َظٍ ؤّن  مً الٚغ

ٓعة في   اإلادغمت ْالٛاػاث ْالظزاثغ ألاؾلخت اؾخٗما٫ هديجت ،(3)الجماعي ال٣خل مظابذ مً ج٣ترب ن
ً
ْليا  ٖضص ؤ٦بر صةإلبا ص

                                                           
: على ادلوقع االلكًتوٍل التايل. 20/11/2013اذلالؿ األمحر الفلسطيٍت، تاريخ الزيارة  (1)

 http//www.palesteners.org  
. 24/5/2001مفتاح، بعنواف اخلسائر الفلسطينية خالؿ انتفاضة األقصى، بتاريخ  تقرير صادر عن مؤسسة(2)
  .317، ص 2008، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، (ط.د)، الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتلل في القانون الدولي اإلنساني، محمد أحمد داود (3)
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 ًّ  الجىضر َْمجيت ْْخكيت خ٣ض بجالء يِٓغ مّما ؛(2)الضاثمت للمٗاهاة مجهم يدب٣ى مً ْحٗغيٌ(1)الٟلؿُيييحن مً مم٨

ٓازي٤ في جغسخذ التي الخغب ْؤٖغاٝ ْج٣اليض ؤلاوؿاهيت اإلاٟاَيم ألبؿِ ْمٗاصاجّ ؤلاؾغاثيلي ْليت اإلا .  الض

ٓبهذ ،(3)2000 ٖام ؾبخمبر 28 في ألا٢صخى اهخٟايت ٞسال٫ ٓة الٟلؿُيييت الجماَحريت الِبت ظ  ٢بل مً قضيضة ب٣

خضاءاث ؤبك٘ بؾغاثيل اعج٨بذ خيض ؤلاؾغاثيلي، الجيل  ألايام في ْؾ٣ِ ،(4)ْجهٟياث ْاٚخيا٫ ٢خل مً اإلاىخًٟحن يض الٖا

ْلى الخمؿت ى ٖضصَم ْبلٜ قِيضا، (53) لالهخٟايت ألا ٓالي 31/7/2001 جاعيش ختَّد  مً ؤ٦ثر الجغحى ٖضص ْبلٜ قِيضا، (544) خ

ٓاث ٢امذ ٦ما ،(5)ظغيدا (14000) ْمت ؤٞغاص مً ٞغصا (46) بةٖضام الخاعيش هٟـ في ؤلاؾغاثيليت ال٣  زاعط الٟلؿُيييت اإلا٣ا

ن (16) اؾدكِض ٦ما ال٣ًاء، هُا١ ٓاث جىٟيظ ؤزىاء اإلاضهيحن مً آزْغ ضام لٗملياث ؤلاؾغاثيليت ال٣ مْو  ،(6)ؤلٖا
ّ
 يؿلم ْل

ٓن  ٓاث بُل مً ْاإلادليت الٗاإلايت ألاهباء ٧ْاالث عاؾليْم الصخٟي ىحن ؤلاؾغاثيليت ال٣ حن ْاإلاؿخَٓ م ؤزىاء اإلاخُٞغ ٓيَغ  جه

ى بيجهم ؤلاناباث ٖضص بلٛذ خيض الاهخٟايت، ألخضار ْحُٛيتهم   صخٟيا (45) 2001 مار قِغ ختَّد
ً
 ال٣خلى ْٖضص ٞلؿُيييا

ى ؤلاظمالي ٓع، صخٟي (104) 20/4/2001 جاعيش ختَّد .  (7)ال٣ىابل ْقٓايا الخي بالغنام مجهم (45) ؤنيب ٢ْض ْمه

ٟا٫ ختى ؤّن  هجض الٟلؿُيجي، الكٗب يض ؤلاؾغاثيليت الجغاثم جٟانيل في بالخٗم٤ ٓا لم ْاليؿاء ألَا  جل٪ مً يؿلم

ٟا٫ ٞٗضص الجغاثم؛ ظيً ٖكغ الخامؿت صْن  َم ممً ألَا
ّ
ٓا ْال  ٞل َٟال (433) بلٜ ؤلاؾغاثيلي الجيل بىحران ٢خل

ً
 ْؤّن  ؾُيييا

ظيً ْاليؿاء البىاث ٖضص
ّ
ٓا ال ٓاث زال٫ ٢خل ٓن  ماؾؿت ًٖ نضع جهغيذ ؤقاع ٦ما ،(8)ٞلؿُيييت (129) بلٜ الشالر الؿى  ال٣اه

ٓن  ٞحها ؾ٣ِ ٦شحرة خاالث سجلذ ٢ض ؤهّ 27/11/2000 في ٓص ؤّيضر ٖلى ٞلؿُييي ىحن ظى  مخٗمض بك٩ل بؾغاثيليحن ْمؿخَٓ

ٓاث ؤّيضر لىٕ جخم ال٣خل خاالث مٗٓم ٧ْاهذ  وؿبت ْبلٛذ ٢غيبت، مؿاٞاث مً ٢ىانت ؤْ اإلاؿخٗغبحن حؿمى زانت ٢

ما٫ ٖٓاث مً للمؿخٗغبحن الضاميت ألٖا ابيت، ال٣خل مجم . (9)%3.5 هٟؿّ الخ٣غيغ في ظاء خؿبما ؤلاَع

٫ٓ  بخهاجي ج٣غيغ في ْعص ٦ظل٪ ٓماث مغ٦ؼ" ؤنضٍع بؾغاثيل ظغاثم خ جي اإلاٗل  28 مً الٟترة زال٫" الٟلؿُيجي الَٓ

ى 2000 ٖام ؾبخمبر   (2750) بلى يهل ما الٟترة جل٪ زال٫ ؾ٣ِ ؤهّ ٞيّ ظاء ،2003 ؤْث قِغ جهايت ختَّد
ً
  قِيضا

ً
 مً ٞلؿُيييا

                                                           
  .71، ص 2003ب الصهيوني والسلم العربي، الطبعة األولى، مؤسسة الرحاب، لبنان، رنا أبو ظهر الرفاعي ومحمد قبيسي، اإلرىا (1)
. 260، ص ، المرجع السابقغازي حسين، الجيش اإلسرائيلي والهولوكست على الشعب الفلسطيني (2)
فلسطينيا من الضفة  (1282)، منهم 28/9/2003ولغاية  28/9/2000فلسطينيا؛ أي خلل المّدة من  (2229)بلغ عدد القتلى خلل األعوام الثلثة للنتفاضة  (3)

شهيداً خلل عمليات القصف  (1240)فلسطيني، بيّنما سقط  (355)من قطاع غزة، وقد استشهد خلل المظاىرات والمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  (947)الغربية و
اسطة الطائرات والصواريخ الّتي تسّببت وقد بلغ عدد المدميين بسبب حوادث االغتيال وغيرىا فلسطيني، حيث قتلتهم بو (309)واالجتياح، واستهدفت األجهزة األمنية 

. طفل، خلل عمليات استهداف النشطاء الفلسطينيين (35)شهيداً من بينهم  (328)
منشأة المعارف  ،(ط.د) ،«ب الفلسطيني خلل انتفاضة األقصىدراسة للجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق الشع» ، موسى جميل قدسي الدويك، اإلرىاب والقانون الدولي (4)

.  24، ص  2003، مصر، باإلسكندرية
 .59داود درعاوي، المرجع السابق، ص (5)
 .10، 8، ص 2000ديسمبر  31التقرير السنوي السادس، الهيئة الفلسطينية المستقّلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني،  (6)
 . (MDE 41/15/ 00) ، رقم الوثيقة2000، أكتوبر (االستخدام المفرط للقّوة المميتة)ر منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة، تقري (7)
 . 422 -421ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  (8)
  .175ص المرجع السابق، إحسان أديب مرتضى،  (9)
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ْػ  18 صْن  َٟل (490) بيجهم  مً مٗخ٣ل (7389) هدٓ بلى اإلاٗخ٣لحن ٖضص ْْنل ٞلؿُيجي ؤل٠ (25) للجغحى ؤلاظمالي الٗضص ْججا

. (1)ٖكغ ةالؿاب٘ ؾً صْن  (170) بيجهم

ٓعة ْقاع٥ ؾاَم ٦ما خضاءاث، َظٍ في ٞٗالت به ىحن الٖا ٓن  اإلاؿخَٓ ٓن  ؤلاؾغاثيلي  حك٩لذ خيض بالؿالح، اإلاضجج

ىاث اإلاديُت اإلاىا٤َ ججٓب مؿلخت ظماٖاث ٔ  اإلاسيماث ؾ٩ان ٖلى اإلاؿلخت ْخمالتها ٚاعاتها ْحكً باإلاؿخَٓ  ْال٣غ

ْعة، الٟلؿُيييت ىحن ْاؾخٛل اإلاجا ٫ٓ  َىا اإلاؿخَٓ ٓجيؿ٩ي ةم٣ ٓهيت بّن »: ال٣اثلت ظاب   ٞهي ْلظا اؾديُان هي الهِي
َد
 جديا

ٓة ٢ًيت م٘ ْجمٓث ًّ  ،«اإلاؿلخت ال٣ ٫ٓ  ٣ٞض زم؛ م ىحن خ ْا ،الٗؿ٨غيت الش٨ىاث يكبّ ما بلى مىاػلِم اإلاؿخَٓ  بالخدغف ْبضء

ٓاَىحن ْع  إليماجهم الٟلؿُيييحن باإلا ٓهيت الؿيُغة ؤع٧ان جشبيذ في الٗى٠ بض  ٢ْض ،(2) الٟلؿُيييت اضخيألاع ٖلى الهِي

ٓمت طل٪ في ؾاهضتهم  ْب٨مياث ْالضازليت الضٞإ ْػاعحي مً ْٖؿ٨غيت ماصيت ْبٖاهاث مؿاٖضاث َغي٤ ًٖ ؤلاؾغاثيليت الخ٩

.  (3) ْال٣ىو الغمايت ؤٖما٫ ٖلى بخضعيبهم ؤلاؾغاثيلي الجيل ٢يام بلى باإلياٞت َاثلت،

  2002 ٖام قِض ٦ما
ً
ٓعة َالذ التي الاخخال٫ مظغات في مؿب١ٓ  ٚحر جهٗيضا ٔ  ؤْ به  ألاعاضخي في ْٞغص ٖاثلت ٧ل بإزغ

ذ ٣ٞض ؛(4)اإلادخلت الٟلؿُيييت ٓاث ا٢تٞر  ظغاثم طل٪ في بما الٟلؿُيييحن اإلاضهيحن يض ال٣خل ظغاثم مً اإلاؼيض الاخخال٫ ٢

ٓن  زاعط ال٣خل خياالث) ال٣اه ٓإ مسخل٠ ٖملياتها في ْاؾخسضمذ ،(5) (الؿياؾيت الٚا  مٗٓم ْفي(6)الخغبي ْالٗخاص ختألاؾل ؤه

ٓصة ألاَضاٝ ٧اهذ ألاخيان  الطخايا ْٖضص الخضمحر حجم مً ػاص مّما الؿ٨ىيت؛ ْاإلاباوي بالؿ٩ان م٨خٓت مىا٤َ في ج٣٘ اإلا٣ه

ذ في خضر ما ؤّن  ٦ما ،(7)اإلاضهيحن مً . (9)طل٪ ٖلى صليل ؤال َٓ ما ،(8)2004 ٖام مً مار قِغ في ٞع

                                                           
. 17ص  ،2002، (ن.ب.د)، دار مصر المحروسة، (ط.د) لة اإلسرائيلية،جهاد عودة، فلسطين وإرىاب الدو (1)
. 156عصام مفلح، المرجع السابق، ص  (2)
  .23، ص 1997، الطبعة األولى، دار الشروق، القاىرة، (نموذج إسرائيل)ىيثم الكيلني، اإلرىاب يؤسس دولة  (3)
 178شخصان، فضل عن إصابة أالف آخرين بجراح، وكان بين الضحايا  1019أرواح  2002لي خلل العام حصدت الجرائم الّتي اقترفتها قوات االحتلل اإلسرائي (4)

شخص، وقد سجل ىذا العام ارتفاعا في عدد الضحايا المدنيين اّلذين سقطوا على  785من مجموع الضحايا المدنيين اّلذين وصل عددىم إلى  %22.6 طفل؛ أي ما نسبتو
طفًل، وتعكس ىذه األرقام التصعيد المطرد في استخدام القّوة المفرطة  93، الذي سقط فيو 2001مقارنة مع عام  2002خلل عام  %191بنسبة أّيدي قوات االحتلل 

  .2001المفضية للموت من قبل قوات االحتلل مقارنة بعام 
(5)

 Shmuel Bar, Israeli Experience in Deterring Terrorist Organizations, institute for policy and strategy, 

January 2007, p 2. 
 2000والطائرات المروحية في تلك العمليات، وقصفت بها منشآت مدنية وشرطية بقنابل يصل وزنها إلى  (16-إف)فقد استخدمت الطائرات الحربية المقاتلة من طراز  (6)

. رطل
. 18 -17، المرجع السابق، ص 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)لحقوق اإلنسان  راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني (7)
، وبيت لحم 1/4/2002بالتوغل في مدينة رام اهلل، ثّم اقتحام طولكرم وقليقلة بتاريخ  2002مارس  29في " الدرع الواقي"بدأت العملية العسكريّة الّتي أطلق عليها اسم  (8)

، وفي مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس اقترفت قوات االحتلل جرائم واسعة النطاق راح ضحيتها عشرات 3/4/2002بتاريخ  ، وجنين ونابلس2/4/2002بتاريخ 
الطبع ، الطبعة األولى، حقوق 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .المدنيين ودمرت المنازل السكنية

. 16ص ، 2003محفوظة للمركز غزة، نشر في أبريل 
. 142عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص  (9)
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ٓػعاء عثيـ مً ٧ل ؤٖلىّ ما هظ٦غ، اإلاجا٫ َظا في  بخاعيش اإلاؿتهضٝ ال٣خل ؾياؾت ًٖ ألاع٧ان َيئت ْعثيـ ؤلاؾغاثيلي ال

ظر اإلاهُلر َْٓ 8/11/2005
ّ
ٓن  ْبهظا ال٣ًاء، بَاع زاعط الٗمض ال٣خل ظغاثم ٖلى بؾغاثيل جُل٣ّ ال الن َظا ي٩  ٢ض ؤلٖا

ٓاٞغ ْاضر ْبك٩ل ٨ٖـ ٓإ ؤبك٘ إللخا١ اإلاخٗمّضة ؤلاعاصة ج  الخض، َظا ٖىض ال٣خل حكغي٘ ي٠٣ ْلم بالٟلؿُيييحن، ألاطٔ ؤه

ًذ الٗليا ؤلاؾغاثيليت اإلاد٨مت ؤّن  بل   14/12/2006 بخاعيش ٞع
ً
جىت ٢ّضمخّ بلخماؾا

ّ
تراى مٟاصٍ الخٗظيب يض ؤلاؾغاثيليت الل  الٖا

خيا٫ ٖملياث ٖلى  خـٓغ اؾخدالت»: مٟاصٍ ما اإلاد٨مت ًٖ الهاصع ال٣غاع في ْظاء الٟلؿُيييحن، بد٤ اإلادخل يىٟظَا التي الٚا

  الٗمض ال٣خل ؾياؾت ؤُٖى ؤلاؾغاثيلي اإلاكٕغ ؤّن  يٗجي َْظا ،«الٗمض ال٣خل ؾياؾت باهتهاط ٧ليا الّؿماح ؤْ
ً
  بٗضا

ً
ٓهيا . (1)٢اه

ْان بزغ خضر ما ؤّن  ٦ما  2008 صيؿمبر 27 بحن ما الٟترة زال٫" اإلاهبٓب الغنام بٗمليت" يّٗغٝ بما ؤْ ٚؼة ٖلى الٗض

ب ؤبك٘ مً ًيٗخبر ،2009 ظاهٟي 19 بلى ا الخْغ ٖٓيت ب٩ل ٖليّ ْيىُب٤ ْبظغاما ًٞاٖت ْؤ٦ثَر اب نٟت مٓي ْلت بَع  ؛(2)الض

ٓع  ٣٦ىابل اإلادغمت ألاؾلخت ٧ل زاللّ بؾغاثيل اؾخٗملذ ٣ٞض ض ْألاؾلخت ألابيٌ الٟٓؾٟ  الضايم، ٢ىابل مشل) الخجاعب ٢يَّد

  ،(صم صم ْعنام
ً
اع١  ْالضباباث الش٣يلت ْاإلاضٞٗيت ألاباحصخي ٦ُاثغاث الِااؾخٗم اإلاٗخاص مً ؤؾلخت ًٖ ًٞال  الخغبيت، ْالْؼ

ىان ؤالٝ ْؤل٣يذ ّٓن  لّ مشيل ال زغ١  في ْألابييت، ْألاخياء اإلاضن ١ٓٞ  جميحي صْن  اإلاجهمغة ال٣ىابل مً ألَا ْلي لل٣اه  ٦ما ،(3)الض

ّٖٓ ما 2009 ؾىت ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيليت الخغب بؿبب اؾدكِض  ٞلـ (1500) مجم
ً
ٓاث بغنام َيييا  مً ،(4)ْهحراهّ الاخخال٫ ٢

 (126)ْ ؾىت 18 ؾً صْن  (473) الكِضاء يمً ٧ْان ال٣ضؽ، طل٪ في بما الٛغبيت الًٟت في (33)ْ ٚؼة ٢ُإ في (1148) بيجهم

ٓا٢٘ ألاقِغ ٢اثمت ظاهٟي قِغ جهضع ٣ٞض امغؤة؛   (1076) ب
ً
ٓع  ؤ٦ثر يٗض ِٞٓ لظل٪ قِيضا ٓيت الكِ  الٗغبي إالّهغ جاعيش في صم

  ،اإلاضهيت ْاإلايكأث البيٓث آالٝ زاللّ بؾغاثيل صمغث ٦ما ،(5) 1967 ٖام مىظ ؤلاؾغاثيلي
ً
  ْظؼءا

ً
 الخدخيت البييت مً ٦بحرا

؛ مدغمت ؤؾلخت ْاؾخسضمذ ْالبيئت، اإلاياٍ ْمغا٤ٞ
ً
ْليا ٓهيت الخ٣اعيغ ٖكغاث في ْعص ٦ما ص ْليت اإلادليت ال٣اه  عؤؾِا ْٖلى ْالض

ٝ الخ٣غيغ ٓن  لجىت ج٣غيغ" باؾم اإلاْٗغ ٓلضؾخ ْان ٦ْظل٪ ،"ظ ٓٞمبر ٖض ٓيلت إلاّضة يؿخمغ لم الظر 2012 لؿىت ه  ؤهّ بال ،َ

٘٢ْ اح في زؿاثغ ؤ . (6)اإلاضهيت ْاإلايكأث البيٓث ٖكغاث ْصمغ ؤمال٦ِم اؾتهضٝ ٦ما اإلاضهيحن بحن ألاْع

                                                           
، 2007وأثرىا على أداء السلطة الفلسطينية، رام اهلل،  2006تقرير الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خلل عام  (1)

. 30 ص
آخرين، وقد ازداد عدد شهداء غزة جراء  (4336)امرأة وإصابة  (111)طفل و (281)مدنيا و (895)فلسطينيا على األغلب من بينهم  (1285)أسفرت عن استشهاد  (2)

ىيروشيما القرن الواحد والعشرين، -ت غزةمجدي كامل، ىولوكوس: للمزيد عن ىذا الموضوع راجع. (5450)والجرحى إلى  (1328)العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى 
.  06، ص 2010دمشق،  -الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، القاىرة

ي جانف 24في حركة التجدد الديمقراطي، " برنامج الندوات حول السياسات العامة"نسيب لحود، األبعاد اإلقليمية للعدوان على غزة، محاضرة ألقيت في الندوة الّتي نظمها  (3)
  .01، ص 2009

  .06، ص 2009، نشرة دورية تصدر عن الحركة الثقافية االجتماعية، نوفمبر (44)، أبناء الوطن، العدد «التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية» أبو أحمد فؤاد،  (4)
 .107، ص 2010لبنان،  -الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت ، تحرير محسن محمد صالح، الطبعة األولى، مركز2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام  (5)
، 02ص ، 2014ديسمبر  2دراسة في القانون الجنائي الدولي، بتاريخ  :الجرائم وآليات المساءلة القانونية: عبد اهلل موسى أبو عيد، العدوان المستمر على قطاع غزة (6)

: سات واالستشاراتمركز الزيتونة للدراموقع  للطلع على الدراسة
http://www.alzaytouna.net/permalink/83340.html 
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ْان ًٖ هخج ٦ظل٪ ظر ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗض
ّ
  بضؤ ال

ً
ٓم ٞٗليا ٓيليت 7 ي   (2175) مً ؤ٦ثر اؾدكِاص 2014 ظ

ً
 بيجهم ٞلؿُيييا

ٓا٢م مً (23)ْ مؿىت، ؤعبٗحن مً ؤ٦ثر بيجهً امغؤة (302)ْ َٟال (530) ٟي مً (11)ْ صخٟيا (16)ْ الُبيت الُ  ألامم ٧ْالت مْٓ

ازت اإلاخدضة ا) الٟلؿُيييحن الالظئحن ْحكٛيل إٚل ْهْغ   (10870) الجغحى ٖضص ْبلٜ ،(ألا
ً
ٟا٫ مً مٗٓمِم ظغيذ ٞلؿُيييا  ألَا

(3303)  
ً
  ،(1) امغؤة (2101)ْ َٟال

ً
ٓز٣ت ألاصلت إلائاث ٣ْْٞا ٓاث اؾخسضمذ اإلا ٓة ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢ ت ال٣  بلى اإلاًٟيت اإلاَٟغ

ٝ في الٟلؿُيييحن اإلاضهيحن يض اإلآث برع ال ْْغ
ُ
ٓاث جل٪ لخياة تهضيض ييكإ ؤّن  ْصْن  الاؾخسضام َظا مشل ج . (2)ال٣

ما٫ ؤّن  ق٪ ال  ظىي٠ الجٟا٢يت الجؿيمت اإلاسالٟاث مً الٗمض ال٣خل يٗض ٦ما الخغب، ظغاثم مً حُٗض  لؿاب٣ت،ا ألٖا

  اإلاضهيحن بدمايت الخانت 1949 لٗام الغابٗت
ً
 اإلااصة ألخ٩ام اهتها٥ الصخٟيحن مِاظمت ؤّن  ٦ما ،(147)ْ (146) اإلااصجحن ْجدضيضا

٫ٓ  مً (ؤ/79) ٧ٓ .  1977 لٗام ألا٫ْ  البرْج

ٔ  بخدغي٪ لٟلؿُحن اإلاخاخت ؤلام٩اهياث: الشالض اإلابدض ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام صٖٓ  الض

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً 13 اإلااصة بييذ  ؤمام ؤلاصٖاء ؤْ اللجٓء في الخ٤ لِا التي الجِاث الض

ٓلِا ْطل٪ اإلاد٨مت،   1 اإلااصة ٝر بلحها مكاع بجغيمت يخٗل٤ ٞيما ازخهاناتها جماعؽ ؤن للمد٨مت ": ب٣
ً
 الىٓام َظا ألخ٩ام ٣ْٞا

ٓا٫ في ألاؾاسخي   الخاليت ألاخ

ْلت ؤخالذ بطا . ؤ  .الٗام اإلاضعي بلى َٝغ ص

  ألامً، مجلـ ؤخا٫ بطا . ب
ً
ا ٓظب مخهٞغ  ٞحها يبضْ الٗام اإلاضعي بلى خالت اإلاخدضة، ألامم ميشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بم

 . اعج٨بذ ٢ض الجغاثم َظٍ مً ؤ٦ثر ؤْ ظغيمت ؤن

 ". الجغاثم َظٍ مً بجغيمت يخٗل٤ ٞيما جد٣ي٤ بمباقغة بضؤ ٢ض الٗام اإلاضعي ٧ان بطا . ط

ٓظّ الهٟت بهظٍ يم٨جها ِٞل ْليت الجىاثيت للمد٨مت الخ  الكٗب بد٤ ؤلاؾغاثيليت الجغاثم مغج٨بي إلادا٦مت الض

ٓهيت ؤلام٩اهياث هي ْما ظغاثمِم؟ ٖلى الٟلؿُيجي  اإلاد٨مت ؤمام ؤلاؾغاثيليحن إلا٣اياة الٟلؿُيييحن ؤمام اإلاخاخت ال٣اه

ْليت؟ الجىاثيت  . الض

                                                           
  .02جرػلا، ادلرجع السابق، ص  8350شهيداً و 26/1443غزة تقاـو حتت النار لليـو اؿ ػ تقرير (1)
، ص ادلرجع السابق، 26/8/2014  –7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  " -العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية : (22)ملف معلومات رقم  (2)

76 .
  .2014يوليو  31، المركز الفلسطيني لإلعلم، نشر في «جريح 8100شهيداً و 25/1395غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»: تقرير بعنوان: أنظر أيضا

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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ما، إلايشا١ ٣ْٞا ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت جسخو ْع  الض٫ْ  بخضٔ ؤعاضخي في الجغاثم اعج٨بذ بطا (1): هي خاالث زالر في الض

غاٝ؛ ٓاَجي ٢بل الجغاثم اعج٩اب جم بطا (2) ألَا غاٝ الض٫ْ  بخضٔ م  ٚحر الض٫ْ  زال٫ مً (3) ؤْ الٗالم؛ في م٩ان ؤر في ألَا

غاٝ ٫ٓ  حٗلً التي ألَا .  اإلايشا١ مً 12 اإلااصة مً الشالشت لل٣ٟغة ٣ْٞا اإلاد٨مت ازخهام ٢ب

ع بٗض اإلاد٨مت جسخو ٖام، بك٩ل ٓما ؾخحن مْغ ْلت اهًمام جاعيش مً ي ما، إلايشا١ الض  ؤن للمد٨مت يم٨ً ال ْبهظا ْع

ٓػ  1 جاعيش مً ابخضاء عظعي بإزغ جسخو ؤن للمد٨مت ٦ًيم ل٨ً مازغا، ٚؼة ٢ُإ في ٢ْٗذ التي بالجغاثم جسخو ٓليٓ/ جم  ي

ْلت ٢ضمذ بطا 2002 ٫ٓ  ٞيّ حٗلً جهغيدا الض  ظغاثم بكإن اإلايشا١ مً 12 اإلااصة مً الشالشت لل٣ٟغة ٣ْٞا اإلاد٨مت ازخهام ٢ب

 .الخاعيش طل٪ مىظ مٗيىت

ٔ  جدغي٪ لِا يد٤ التي الجِاث: ألا٫ْ  اإلاُلب  اإلاد٨مت ؤمام الضٖٓ

ٔ  جدغي٪ لِا يد٤ التي للجِاث باليؿبت اؤم ٓمت (1): زالزت ٞهي اإلاد٨مت ؤمام الضٖٓ ْلت خ٩  اإلاضٖيت (2) الًٗٓ؛ الض

ْليت الجىاثيت للمد٨مت الٗامت ٔ  صْن  هٟؿِا جل٣اء مً الض ْلت ؤر مً ق٩ٓ ٓن  ؤن بكٍغ ص ْلت ج٩ ا؛ الض  زال٫ مً (3) َٞغ

ٓظب يخسظٍ ب٣غاع ألامً مجلـ ْليحن الؿلم ؤْ ألامً تهضص الجغاثم ٧اهذ بطا اإلاخدضة ألامم ا١ميض مً الؿاب٘ الٟهل بم . الض

ٓا٫، َظٍ ٧ل في  ٓن  ؤن يجب ألاخ ًاء الض٫ْ  بخضٔ ؤعى في مغج٨بت الجغاثم ج٩ ٓاَجي ؤخض زال٫ مً ؤْ ألٖا ْلت م  ص

ا ٞلؿُحن ؤنبدذ ٞةطا ًٖٓ، ٓظب اإلاد٨مت في َٞغ ٓيت َلب بم الن ؤْ الًٗ ٓظب ؤلٖا  زال٫ مً ؤْ ْع اإلاظ٥ (3)12 ال٣ٟغة بم

ٓاء الجغيمت، جغج٨ب التي الجِت ًٖ الىٓغ بٌٛ ألامً، مجلـ ٢بل مً ؤلاخالت  ال٣ضؽ ٞحها بما الٛغبيت، الًٟت في ؾ

ْلّ ما َظا ،(1)ٚؼة ٢ُإ ؤْ الكغ٢يت، ٕ في بالضعاؾت ؾىدىا : الخالي الىدٓ ٖلى الخاليت الْٟغ

ٔ  جدغي٪: ألا٫ْ  الٟٕغ   ألامً مجلـ ٢بل مً الضٖٓ

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى ؤلاخالت ؾلُت ألامً ؽمجل مىذ   الض
ً
ًاء الض٫ْ  م٘ ظىب بلى ظىبا  الٗام ْاإلاضعي ألٖا

ما هٓام مً 1 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهٓم الجغاثم بإخض يخٗل٤ ٞيما ْطل٪ للمد٨مت،   حك٩ل ٧اهذ بطا ألاؾاسخي ْع
ً
 للؿلم تهضيضا

ْليحن ْألامً   ْطل٪ الض
ً
ما هٓام مً (13) اإلااصة ههذ خيض اإلاخدضة، ألامم ميشا١ نم الؿاب٘ الٟهل بلى اؾدىاصا  ألاؾاسخي ْع

  1 اإلااصة في بلحها مكاع بجغيمت يخٗل٤ ٞيما ازخهانِا جماعؽ ؤن للمد٨مت:" ؤهّ ٖلى
ً
 في ألاؾاسخي الىٓام َظا ألخ٩ام ٣ْٞا

ٓا٫   ألامً، مجلـ ؤخا٫ بطا _ب: الخاليت ألاخ
ً
ا ٓظب مخهٞغ  الٗام اإلاضعي بلى خالت اإلاخدضة، ممألا ميشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بم

. (2)"اعج٨بذ ٢ض الجغاثم َظٍ مً ؤ٦ثر ؤْ ظغيمت ؤن ٞحها يبضْ

                                                           
: معتز قفيشو، فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية ، منشور على الموقع التالي(1)

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 
. 95، ص2009ة محداف،محاية ادلدنيُت يف األراضي الفلسطينية احملتلة، رسالة ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت، أمُت(2)
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ْلت ؤر بطن  في جضزل ظغيمت بلى للمد٨مت الٗام اإلاضعي هٓغ لٟذ حؿخُي٘ ألامً مجلـ في ٖكغ الخمؿت الض٫ْ  مً ص

.  ألامغي٩ي الٟيخٓ بؿبب الٟلؿُيجي الٓي٘ ٖلى يىُب٤ لً َظا ْل٨ً اإلاد٨مت، ازخهام

ٓظب خالت بخالت ؾلُت ألامً مجلـ يمىذ 34 اإلااصة مً _ب_ال٣ٟغة هو بإن الىٓغ يلٟذ ْمما  مً الؿاب٘ الٟهل بم

ٓن  ؤن يكتٍر ال اإلاخدضة ألامم ميشا١ ْلت في ٢ْٗذ ٢ض الخالت َظٍ ج٩  بخالت للمجلـ يجحي مما ألاؾاسخي الىٓام في َٝغ ص

ْلت جخهل ٢ًايا   َٝغ ٚحر بض
ً
ٓاعصة ٖضةلل٣ا زالٞا ٓن  ٞييىا اجٟا٢يت مً 39 اإلااصة في ال  جىو التي 1969 لؿىت اإلاٗاَضاث ل٣اه

ْلت ٖلى التياماث ؤر اإلاٗاَضة جغجب ال: "ؤهّ ٖلى ٓا٣ٞتها صْن  مً لِا خ١ٓ٣  ؤيت ال زالشت ص . (1)" م

  ألامً مجلـ ي٠٣ ٞلماطا ٦ظل٪ ألامغ ٧ان ْبطا 
ً
ٓاث َاجغج٨ب التي ْالجغاثم الاهتها٧اث خيا٫ ؾا٦ىا  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ٢

ْلت ججاٍ   الٟلؿُيييت الض
ً
  ؤعيا

ً
، ْقٗبا

ً
ٓمت ٓم ؤن صْن  ْخ٩  الجىاثيت اإلاد٨مت بلى ْالجغاثم الاهتها٧اث َظٍ مً ؤر بةخالت ي٣

ْليت   م،2009-2008ٖام ٚؼة خغب هي ِٞا مجغاَا، الٗضالت جإزظ ختى الض
ً
 الجغاثم مً طل٪ ْٚحر م 2014ْ 2012 ٖامي ْؤيًا

 ألامً؟ مجلـ يا ؤهذ ٞإيً تها٧اث،ْالان

ٓوي ال٨يان اػصياص بن ٓاٖض اهتها٥ ٖلى الخماصر في الهِي ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ْلت بد٤ ؤلاوؿاوي الض   الٟلؿُيييت الض
ً
 ؤعيا

 
ً
  ْقٗبا

ً
ٓمت ْليحن ْألامً الؿلم تهضص ؤن قإجها مً زالشت ؤ٢صخى اهخٟايت خضْر بلى ياصر ٢ض ْخ٩ ا امخضاص زال٫ مً الض  آزاَع

ٓاع،ا لض٫ْ  ٓظب الظر ألامغ لج  الجىاثيت اإلاد٨مت بلى ؤلاؾغاثيليحن الخغب مجغمي لخ٣ضيم الؿغي٘ الخدغ٥ ألامً مجلـ ٖلى ي

ْليت  . الض

٫ٓ  ٢ْض     ما هٓام ز  قِغا ٖكغ ازجى إلاضة اإلا٣اياة ؤْ الخد٣ي٤ بةعظاء خ٣ّ في جخمشل زُحرة ؾلُت ألامً إلاجلـ ألاؾاسخي ْع

ٔ  ؤر في ٓعة صٖٓ ْليت، الجىاثيت ةاإلاد٨م ؤمام مىٓ ما هٓام مً 16 اإلااصة هو في طل٪ ْيِٓغ الض  ٖلى جىو ْالتي ألاؾاسخي ْع

ٓػ  ال: "ؤهّ ٓظب م٣اياة ؤْ جد٣ي٤ في اإلاطخي ؤْ البضء يج  مجلـ َلب ٖلى بىاء قِغا ٖكغ ازجي إلاضة ألاؾاسخي الىٓام َظا بم

ٓظب اإلاجلـ ًٖ يهضع ٢غاع يخًمىّ اإلاٗجى بهظا اإلاد٨مت بلى ألامً ٓػ  اإلاخدضة، ألامم ميشا١ مً الؿاب٘ ٞهلا٫ بم  ْيج

ٍ الُلب َظا ججضيض للمجلـ  ".طاتها بالكْغ

ٓاضر، مً     حك٩ل اإلااصة َظٍ ؤن ال
ً
ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام ٖلى ْؤ٢سخى ؤقض ٢يضا  يض يٛل الظر ال٣يض َظا الض

ٔ  ؤيت هٓغ في ازخهانِا مماعؾت في الاؾخمغاع مً اإلاد٨مت ٔ  ٖلحها ٧اهذ مغخلت ؤيت ْفي صٖٓ  ْالى الخد٣ي٤ مً ابخضاءً  الضٖٓ

ٓن  ٢ض إلاضة ألاخ٩ام بنضاع ٢بل ما  مدضصة ٚحر إلاغاث للخجضيض ٢ابلت ؾىت إلاضة هي َظٍ ؤلاظغاءاث ٠٢ْ صام ما لِا، جهايت ال ج٩

  ألامً مجلـ صام ما اإلاخ٣ضم الىو ٖليّ ْعص الظر لئلَال١ بالىٓغ
ً
 اإلاججي طل٪ في بما آزغ اٖخباع ألر ْليـ طل٪ في عاٚبا

 .(2)خؿاب ؤر لّ يدؿب لم الظر ٖليّ،

                                                           
 .241، ص 2008ادلعارؼ،  قانوف اذليمنة، منشأة أـ القانوف ىيمنة الدولية اجلنائية يوسف، احملكمة زلمود وباسيل خليل ضاري(1)
 .243ؼ، ادلرجع السابق، ص وباسيل يوس زلمود خليل ضاري(2)



  2016ديسمبر   2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : الثالث عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

253 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

الياث ؤن ألامغ ْخ٣ي٣ت    ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ازخهام اههغاٝ البخت يكبِٗا لم اإلاخدضة ال  ْلم جبعي هدٓ ٖلى الض

ٓا٢٘ ، الٗام اإلاضعي ؤيضر ٚلِا آزغ ظاهب مً ٦ظل٪ يكبِٗا ْلت لِظٍ ي٨خمل ل٩ي ؤهّ ٞال  مً الباث نالخي٤ الضيم٣غاَيت الض

ا اإلاؿخدضزت اإلاد٨مت بزًإ ٓماؾيتها خكض بلى ناعث ٣ٞض الؿياصر، ل٣غاَع  ؤعيض لِا ا٢تراح ٞغى بٛيت ْالجؼعة للٗها صبل

ما إلايشا١ ال٩امل ؤلاظِاى بّ   اإلايشا١ طل٪ صازل يضعط ؤن لّ ٢ضع الظر الا٢تراح، َظا ماصٔ مً ٧ان بط طاجّ، ْع
ً
ما  ًٖ ٚع

٫ٓ  ؤن اإلااجمغيً، مجمل بعاصة   ألامً مجلـ يس
ً
ا ٓظب مخهٞغ  بعظاء ج٣غيغ م٨ىت اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بم

ٖٓت الاصٖاءاث مجمل في الىٓغ ٓاء، خض ٖلى الٗام ْاإلاضعي الض٫ْ  ٢بل مً اإلاد٨مت ؤمام اإلاٞغ  َظٍ مّٗ ناعث هدٓ ْٖلى ؾ

 ٖكغ الؿاصؾت اإلااصة صازل خالّ ٖلى يمً _ ال٣بيذ الا٢تراح َظا ؤن ْالخ٣ي٣ت ماصر، ؤْ ػماوي ٢يض بإر م٣يضة ٚحر اإلا٨ىت

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً  . الض

ٔ  ألر اإلادا٦مت ؤْ الخد٣ي٤ ٠٢ْ في ألامً مجلـ ؾلُت بن ْبهظا،    ٖٓت صٖٓ ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام مٞغ  قإهّ مً الض

ْلت يم٨ً التي الك٩اْر  في اإلاضعي هٓغ يٗغ٢ل ؤن ِٗا هيتالٟلؿُي للض  ٢يام زال٫ مً ؤلاؾغاثيليحن، الخغب مجغمي يض ٞع

الياث ا ألامغي٨يت اإلاخدضة ال ْلت ًٖ اإلاضاٞٗت الخايىت ألام باٖخباَع ًاء الض٫ْ  ٖلى بالًِٛ بؾغاثيل ص  ألامً مجلـ في ألٖا

٠٢ٓ َلب إلنضاع الٟيخٓ الى٣ٌ لخ٤ الؾخسضامِا  يٗيض ؤن لؤلؾ٠ ١الر لّ ْالظر الك٩اْر، َظٍ في ْاإلادا٦مت الخد٣ي٤ ب

ٓانٟاث بظاث ْج٨غاعا  مغاعا الُلب َظا ج٨غاع ٍ اإلا  الٗضالت ييإ بلى طل٪ ياصر مما ألا٫ْ، الُلب بلحها اؾدىض التي ْالكْغ

ْليت الجىاثيت  .(1)ال٣ٗاب مً اإلاجغمحن ْبٞالث الض

ٔ  جدغي٪: الشاوي الٟٕغ  الٗام اإلاضعي ٢بل مً الضٖٓ

ما هٓام مً 13 اإلااصة بييذ  1 اإلااصة في بلحها مكاع بجغيمت يخٗل٤ ٞيما ازخهانِا جماعؽ ؤن للمد٨مت " ؤهّ اسخيألاؽ ْع

 
ً
ٓا٫ في ألاؾاسخي الىٓام َظا ألخ٩ام ٣ْٞا  بجغيمت يخٗل٤ ٞيما جد٣ي٤ بمباقغة بضؤ ٢ض الٗام اإلاضعي ٧ان بطا -ط " :الخاليت ألاخ

  الجغاثم َظٍ مً
ً
". 15 للماصة ٣ْٞا

ًا الض٫ْ  ؤخض جباصع لم بطا ٔ  جدغي٪ بُلب ألاؾاسخي الىٓام في ءألٖا  الىٓام ٞةن بظل٪، ألامً مجلـ ي٣م ْلم الضٖٓ

ٓاٞغ خا٫ في الخد٣ي٤ مباقغة الٗام للمضعي يجحي ألاؾاسخي ٓماث ج ٓص ٖلى اإلاٗل  ،(2)اإلاد٨مت ازخهام يمً جضزل ظغاثم ْظ

ٓماث ْاٞغثث ما بطا هٟؿّ جل٣اء مً الخد٣ي٤ يباقغ ؤن الىٓام مً 15 اإلااصة في ظاء ما ْبدؿب  ،(3)ؤلاظغاء لِظا الالػمت اإلاٗل

  يك٩ل بغؤيىا َْظا
ً
ٓظض ٦ما الٗام، اإلاضعي ٖمل ٖلى ٢يضا ٓعة اإلاد٨مت هٓام مً (18) اإلااصة ٖليّ ههذ آزغ ٢يض ي  يخمشل اإلاظ٧

غاٝ الض٫ْ  بقٗاع الٗام اإلاضعي ٢يام ْظٓب في ْلت ْؤر ألَا ٔ  ص  بىاء الىٓغ ْي٘م الجغاثم ٖلى اليتها مماعؾت ٖاصتها مً ؤهّ يغ

ٓماث، مً لضيّ ما ٖلى ْلت ٧اهذ ما بطا الخد٣ي٤ ًٖ يدىاػ٫  ؤن ٖليّ يجب ٦ما مٗل لبذ بّ مسخهت َٝغ ص .  طل٪ َْ

                                                           
. 77الكيالٍل، ادلرجع السابق، ص  مصطفى رجب فارس (1)
. 2012، 20ضلو ظلوذج فلسطيٍت، سياسات، العدد :رشاد تواـ، دبلوماسية التظلم والتشهَت، القضاء الدويل يف ادلقاومة السلمية (2)
 .235، ص 2010الثقافة،  هتا، الطبعة األوىل، دارواختصاصا الدائمة الدولية اجلنائية يشوي، احملكمة معمر ليندة (3)
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اليت اؾخسضام يم٨ً ؤهّ يجض مً َىا٥ ط٦غ، ما ٖلى بىاء غاٝ للض٫ْ  الجىاثيت ال  مجغمي إلاالخ٣ت ظىي٠ باجٟا٢يت ألَا

  ْطل٪ ؤلاؾغاثيليحن، الخغب
ً
غاٝ الض٫ْ  ٖلى الاجٟا٢يت جل٪ مً (1) اإلااصة ل٣خّؤ إلاا ٣ْٞا  الاجٟا٢يت، باخترام التيام مً ألَا

  جغاٍ ما ٤ْٞ الجاص ْالٗمل
ً
ْلت ْبؾغاثيل الخترامِا، مىاؾبا غاٝ الض٫ْ  ْاظب ٞمً ْٖليّ الاجٟا٢يت، َظٍ في َٝغ ص  ؤن ألَا

 ْيمان اإلاضهيحن للؿ٩ان خ١ٓ٣  مً ٞحها ظاء بما ْالالتيام الاجٟا٢يت اخترام ٖلى بؾغاثيل إللؼام ظضر بك٩ل جخضزل

غاٝ الض٫ْ  الاجٟا٢يت َظٍ مً (146) اإلااصة ْؤلؼمذ خمايتهم،  ألامغ ؤْ الجؿيمت اإلاسالٟاث با٢تراٝ اإلاتهمحن بمالخ٣ت ألَا

  اإلادا٦مت بلى ْج٣ضيمِم با٢تراِٞا،
ً
 َٝغ ٚحر ٧اهذ ْلٓ بؾغاثيل ؾيكمل اإلاد٨مت ازخهام ٞةن ْٖليّ ظيؿيتهم، ٧اهذ ؤيا

  ْطل٪ اإلاد٨مت، في
ً
ٓن  ؤخ٩ام الهتها٦ِا هٓغا ْلي، ال٣اه ٠٢ٓ صْن  الض ٓا٣ٞتها، ٖلى طل٪ ج ا م ْلت باٖخباَع  اجٟا٢ياث في َٝغ ص

. (1)ظىي٠

ٓا٢٘ ؤزبذ ٓدى ال الٗام، اإلاضعي ؤن ال  اإلاد٨مت، ٢يام بٗض اعج٨بذ التي الجغاثم في الخد٣ي٤ في الخ٤ ْبخ٣ا١ الٗض٫ يخ

لحن ٖتراْٝبا ٧لّ الٗالم قٗغ ٣ٞض  ظميِٗا جسً٘ ظغاثم ْهي ٚغيب، ؤبٓ مٗخ٣ل في اعج٨بذ التي بالجغاثم ألامغي٨يحن اإلاؿْا

الياث ْؤن اإلاد٨مت، الزخهام  اإلاضعي ؤن ٚحر مدا٦مِا، بلى الجغاثم َظٍ باعج٩اب ال٣اثمحن بٌٗ ؤخالذ ٢ض اإلاخدضة ال

  يدغ٥ لم الٗام
ً
ٓح ص٫ر َْظا الجغاثم، َظٍ في الخد٣ي٤ يُلب ْلم ؾا٦ىا  للمد٨مت الٗام الىاثب خياص ٖضم ٖلى بٓي

ْليت الجىاثيت ٞت، زابخت ظغاثم في الض الم، قب٩اث ْٖبر الٗالم قاَض ٦ما ْمْٗغ  بلى 2008 صيؿمبر مً اعج٨بذ التي الجغاثم ؤلٖا

ْاجها في الٟلؿُيجي الكٗب يض بؾغاثيل ٢بل 2009 ظاهٟي ٚايت م ْٖلى 2014ْ 2012 بخاعيش ٚؼة ٖلى ٖض ٓاث مً الٚغ  ألان

ْليت ْالخ٣اعيغ اإلاخٗاليت ٓميت ماؾؿاث مً الهاصعة الض ٓميت ْمىٓماث خ٩ ٓميت، ْٚحر خ٩  يدغ٥ لم الٗام اإلاضعي ٞةن خ٩

 
ً
. ؾا٦ىا

ٔ  جدغي٪: الشالض الٟٕغ ْلت ٢بل مً الضٖٓ  الىٓام في َٝغ ص

ٓظض ال ٓاص ؤر اإلاخدضة ألامم ميشا١ في ي ٓهيت م ْلت ْم٩اهت َبيٗت بلى حكحر ٢اه  مً ْل٨ً اإلاخدضة، ألامم في ا٢باإلاغ الض

ْليت الاجٟا٢ياث بلى الاهًمام مغا٢ب بهٟت للض٫ْ  يد٤ ؤهّ يدبحن اإلاخدضة ألامم في الٗمليت اإلاماعؾاث زال٫  لخ١ٓ٣  الض

ْليت ْاإلاٗاَضاث ؤلاوؿان ٓلي ال٨غسخي ججغبت ٖلى ب٣ياؾِا ْطل٪ الخٗا٢ضيت، الِيئاث زال٫ مً الض  الٗامت الجمٗيت ٢ْغاع الغؾ

. (2)الكإن بهظا

٫ٓ  بن ْلت ٖلى ٞلؿُحن خه  ازخهام ؤن طل٪ ؤلاؾغاثيليحن، الجغاثم مغج٨بي بمالخ٣ت ٞغنتها ؾحييض مغا٢ب ص

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ٓٞغ الض   ي
ً
  مجاال

ً
ْليت الٗض٫ مد٨مت زالٝ ٖلى لئلههاٝ، للٟلؿُيييحن َاما ْع  ي٨ً لم الض  اإلاد٨مت ص

                                                           
: ، منشورة على ادلوقع اإللكًتوٍل28/10/2013، تاريخ الزبارة ."ادلساءلة اجلنائية لإلسرائيليُت" ناصر الريس،  (1)

،www.badil.org  
. 17، ص(79)ياسر غازي عالونة، ادلرجع السابق، سلسلة تقارير قانونية (2)
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ْلت َحنٞلـ ٧اهذ بطا ما ج٣غيغ في يىدهغ الجىاثيت ٓع  ْبهما ال، ؤم ص ْع  يخمد  يم٨ً ٧ان بطا ما جدضيض ٖلى اإلاد٨مت َظٍ ص

ْلت ٞلؿُحن اٖخباع ما هٓام لٛاياث ص . (1)ألاؾاسخي ْع

ْليت الجىاثيت للمد٨مت الٗام اإلاضعي ي٣غع  ؤن يم٨ً ْٖليّ ْلت جمشل ٞلؿُحن ؤن الض  بهٟاط ؤظل ْمً اإلاد٨مت، لٛغى ص

ٓن  ٧ي بان" نغح ٢ْض ْٚاياتها، اإلاد٨مت هٓام ْلت بلى مغجبتها ْعٞ٘ الجضيض ٞلؿُحن ْي٘ بإن اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن" م  ص

لِا مغا٢ب، ٧ٓاالث لالهًمام يَا ْليت الجىاثيت للمد٨مت اهًمامِا ٢غاع ْؤن ٧اٞت، اإلاخدضة ألامم ل  ٞلؿُيجي قإن َٓ الض

ٓن  ي٣غعٍ . (2)بإهٟؿِم الٟلؿُييي

 
ً
م هٓام مً (125) للماصة ْاؾدىاصا ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي اْع  ألاؾاسخي الىٓام َظا بلى الاهًمام باب يٟخذ الض

ٓصٕ الض٫ْ، ظمي٘ ؤمام   اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن لضٔ الاهًمام ن٥ٓ٩ ْج
ً
ما هٓام مً (12) للماصة ٣ْْٞا  يجب ألاؾاسخي ْع

٫ٓ  ازخهانِا اإلاد٨مت إلاماعؾت ْلت ٢ب   جهبذ التي الض
ً
ا . بالجغاثم يخٗل٤ ٞيما اإلاد٨مت ازخهام اسخيألاؽ الىٓام في َٞغ

 ظماٖيت، بباصة ظغاثم بإجها ج٨ييِٟا ْجم الٟلؿُيجي، الكٗب بد٤ اإلاغج٨بت ؤلاؾغاثيليت الجغاثم الؿاب٤ في بدشىا ٢ْض 

ْان، ْظغيمت خغب ْظغاثم ؤلاوؿاهيت، يض ْظغاثم م ٖض ٓظّ لم طل٪ ٚع ْليت، الجىاثيت للمد٨مت الٟلؿُيييت الؿلُت جخ  الض

ٓعة للمد٨مت الٗام اإلاضعي ٧ْان َظا ٓصة ٞاجٓ" اإلاظ٧ ْة ؤمام ٢ا٫ ٢ض" بيؿ ْليت هض ٫ٓ  ص ٕٓ خ  ْالٗضالت الاهخ٣اليت الٗضالت مٓي

ْليت ما مٗاَضة: الٗغبيت اإلاى٣ُت في الض ْليت الجىاثيت ْاإلاد٨مت ْع ٓوي اإلاغ٦ؼ ؤن ،"الض لِا لٟلؿُحن ال٣اه  لالهًمام يَا

ْليت، الجىاثيت للمد٨مت . اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت في بها ٖتراٝالا بٗض الض

ْ  مً َىا٥ ْل٨ً ٓظّ في الٟلؿُيييت ال٣ياصة جغصص ؾبب يٗؼ ْليت الجىاثيت للمد٨مت الخ ٓم ختى الض  مً الخسٝٓ بلى الي

ليتها ما٫ ًٖ مؿْا ْمت ْؤٖما٫ الٗؿ٨غيت، الٗملياث زانت ؤعايحها، مً جىُل٤ التي ألٖا  ظاٍباث جىُل٤ التي اإلاؿلخت اإلا٣ا

ٓظّ َظا يايضْن  ال بؾغاثيل، ٓن . الخ ٓل   ليؿذ بؾغاثيل ؤن ٞي٣
ً
ٓا ٢ٓ٘ ْلم اإلاد٨مت في ًٖ ما هٓام ٖلى ج  ألاؾاسخي ْع

. للمد٨مت

ٔ  ؤر في بالىٓغ مسخهت ليؿذ اإلاد٨مت ِٞظٍ ْبالخالي ٓيت ٞاالهًمام ْٖليّ بؾغاثيل، يض صٖٓ  الجىاثيت اإلاد٨مت لًٗ

ٓن  ٢ض ٔ  م٣اياة اإلام٨ً مً ألهّ اإلاد٨مت، هُا١ زاعط بؾغاثيل ألن يحن؛الٟلؿُحن ٖلى ٧اعزيت هخاثج لّ ي٩ ْمت ٢ٓ  اإلا٣ا

ٓاعيش بَال١ بلى الباناث جٟجحر ٖملياث مً بؾغاثيليحن مضهيحن بد٤ مٟتريت ظغاثم ٖلى الٟلؿُيييت  اإلاضن، ٖلى اله

ٓن  ج٣غيغ بلى ْيكحرْن ٓلضؾخ ْلي ظ . 2009-2008 ٖامحنا٫ في خغب ظغاثم باعج٩اب ْخماؽ بؾغاثيل ؤصان الظر الض

                                                           
البحث عن الدولة الفلسطينية "،معهد احلقوؽ، جامعة بَتزيت"األدوار اليت تضطلع هبا احملاكم الدولية يف إصلاز استقالؿ دولة فلسطُت: "، ترسيخ الشرعية القانونيةفالنتينا أزاروؼ(1)

. 24، ص2011االنعكاسات القانونية والسياسية واالقتصادية، راـ اهلل، فلسطُت 
تاريخ الزيارة  http//www.alquds.com/pdfs/pdf، 20/12/2012ة، نشر على الصفحة األوىل جلريدة القدس ادلقدسية بتاريخ تصريح األمُت العاـ لألمم ادلتحد(2)

19/11/2013 
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ٔ  آزغ عؤر َىا٥ ل٨ً لت ْهي باالخخال٫، ال٣اثمت الؿلُت نٟت بؾغاثيل ٖلى يىُب٤ ؤهّ يغ ٓظب مؿْا ٓاٖض بم ٢ 

ليت ْليت اإلاؿْا ليت ظغاثمِا، ًٖ الض  ،1919 لٗام ٞغؾار مٗاَضة مً (227) اإلااصة ٖلحها ههذ التي الٟغصيت الجىاثيت ٞاإلاؿْا

 
ً
ليت مبضؤ بعؾاء جم ْؤيًا ٓعمبرط مد٨متي في الٟغصيت اإلاؿْا ٦ٓيٓ، ه   جُبي٣ّ ْجم َْ

ً
 ألاإلاان الخغب مجغمي بد٤ ٖمليا

ٓاب٤ ٖليّ الاؾدىاص يم٨ً ما َْٓ ْالياباهيحن، . ظغاثمِم ٖلى ؤلاؾغاثيليحن مدا٦مت ؤظل مً ٢ًاثيت ٦ؿ

ٓػعاء عثيـ خا٫ْ  ٢ْض َظا الياث م٘ ؤلاؾغاثيلي ال تراٝ َلب يًمً ؤن اإلاخدضة ال ْلت الٖا   ؾُحنٞل بض
ً
 ٖلى يىو ملخ٣ا

ٓظّ ٖضم ْلت ج ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى الٟلؿُيييت الض  ؾيلٟان" َضص لظل٪ يدهل، لم َْظا ٞحها، الاهًمام بهضٝ الض

ٓم ٓػعاء لغثيـ ألا٫ْ  الىاثب" قال ٓظّ ؤلاؾغاثيلي، ال ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى بالخ  ْٞهاثل خماؽ خغ٦ت ٢اصة إلادا٦مت الض

ْمت ٓاعيش بَال١ ٖلى هيتالٟلؿُي اإلا٣ا ٓظض ٦ما بؾغاثيل، ٖلى ٚؼة ٢ُإ مً اله  طل٪ الٟلؿُيييحن؛ ٖلى ؾياؾيت يٍٛٓ ج

الياث ؤن ٔ  ٚغبيت ْص٫ْ  ْبؾغاثيل اإلاخدضة ال ٌ ؤزغ ٓظّ جٞغ ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بلى الٟلؿُيييحن ج  ي٣ضع مً ِٞىا٥ الض

الياث ؤن ٓم ٢ض اإلاخدضة ال ٓاث ج٣  الخدغيغ مىٓمت م٨خب بٚال١ بم٩اهيت مجها لؿُيييت،ال٠ ال٣ياصة يض قضيضة بسُ

الياث ؤن ٦ما ْاقىًُ، في الٟلؿُيييت   الٟلؿُيييت ال٣ياصة ؤبلٛذ ٢ض ٧اهذ اإلاخدضة ال
ً
ًِا ؤن عؾميا ٫ٓ  ٞع  ٞلؿُحن خه

ْلت م٩اهت ٖلى  لجىاثيتا اإلاد٨مت بلى الاهًمام مً ٞلؿُحن جم٨ً اإلا٩اهت َظٍ ؤن َما ؤؾاؾيحن ؤمغيً مً هاب٘ ًٖٓ، ٚحر ص

ْليت، . (1)ٖؿ٨غيت جدالٟاث ٣ٖض لِا ْجديذ الض

ٔ  طل٪، ْعٚم ْعاتها الؿياؾيت اإلاٗغ٦ت مً الاهخ٣ا٫ ؤن هغ   ال٣ًاثيت اإلاٗغ٦ت بلى ْمىا
ً
ٓعا ، جُ

ً
 الىٓام ؤن ٦ما َاما

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ؛ ٦بحر م٨ؿب الض
ً
 وؿاهيتؤلا يض ؤْ خغب ظغاثم ؤجها ٖلى الجغاثم مٗٓم خضص ؤهّ طل٪ ظضا

ٓلت الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ ؤلاؾغاثيليت الجغاثم مٗٓم ٞةن ْٖليّ خغب، ٦مجغمي مغج٨بحها ْيه٠  َظا بإخ٩ام مكم

. الىٓام

ٔ  جدغي٪ يم٨ً ؤهّ ط٦غها ٢ْض  ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام الجىاثيت الضٖٓ غاٝ الض٫ْ  مً بُلب الض  هٓام في ألَا

غاٝ ٚحر الض٫ْ  ؤْ اإلاد٨مت،   صٕجٓ ْالتي ألَا
ً
 يخٗل٤ ٞيما ازخهانِا اإلاد٨مت بمماعؾت ٞيّ ج٣بل اإلاد٨مت مسجل لضٔ بٖالها

ٔ  جدغي٪ ؤْ ألامً، مجلـ مً ؤلاخالت ؤْ بالجغيمت،  مً بإر يخٗل٤ ٞيما هٟؿّ جل٣اء مً اإلاد٨مت ٖام مضعي ٢بل مً الضٖٓ

 . الجغاثم جل٪

ْلىا ْلٓ ْلت ْيِٗا ٞؿىإزظ الٟلؿُيجي الٓي٘ ٖلى الخاالث جل٪ بخضٔ جُبي٤ خا ٢ٓٗت ٚحر ٦ض ما، اجٟا٢يت ٖلى م  ْع

ْلخّ ما َْظا غاٝ ٚحر الض٫ْ  مىدذ ْالتي للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (12/3) اإلااصة جىا ما هٓام في ألَا ٫ٓ  خ٤ ْع  ال٣ب

ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بازخهام ٕٓ خا٫ في الض  ٦متللمذ ألاؾاسخي الىٓام مً (5) اإلااصة ٖلحها ههذ التي الجغاثم مً ؤر ٢ْ

                                                           
. 31-30فدوى الذويب الوعري، ادلرجع السابق، ص  (1)
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ْلت جل٪ ٖلى اياَا، ٖلى ؤْ الض ٓاظِت ازخهانِا مماعؾت للمد٨مت يم٨ً ْٖليّ ٖع غاٝ ٚحر الض٫ْ  بم ما هٓام في ألَا  ْع

: خالخحن في ألاؾاسخي

ْلت جل٪ ج٣بل ؤن . أ ما هٓام مً (4/2) اإلااصة ٖليّ ههذ ما ٤ْٞ بغياَا اإلاد٨مت بازخهام الض . ْع

ٔ  بخالت . ة  الض٫ْ  ؤخض مً الُلب الٟلؿُيييت لل٣ياصة يم٨ً ْٖليّ مد٨مت،لل الٗام اإلاضعي ؤْ ألامً مجلـ مً صٖٓ
٢ٓٗت الٗغبيت ما هٓام ٖلى اإلا ٘ ْع ٔ  جدغي٪ ؤْ ٞع   ليؿذ بؾغاثيل ْل٨ً ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ ٢اصة يض الجىاثيت الضٖٓ

ً
ٓا ًٖ 

٢ٓ٘ ْلم الجىاثيت، اإلاد٨مت في ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت جمل٪ ال لظل٪ هٓامِا؛ ٖلى ج  الاهتها٧اث بكإن ياثيت١ نالخيت الض

.  (1)ؤلاؾغاثيليت ْالجغاثم
ٓظض ال ؤهّ هجض ؾب٤، ما ٖلى بىاءً  ٓوي ماو٘ ي ٓظّ مً ٞلؿُحن يمى٘ ٢اه ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بلى الخ ٫ٓ  الض  ٞده

ْلت ٖلى ٞلؿُحن ٓهيت جبٗاث لّ ٧اهذ مغا٢ب ص ٔ  ٖلى ٢اه ْلي، اإلاؿخٓ ٓوي اإلاغ٦ؼ حٛحر ؤَمِا الض ْلت ال٣اه  ٞيد٤ ٞلؿُحن، لض

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى اللجٓء لِا   الٟلؿُيجي، الكٗب بد٤ البكٗت ظغاثمِم ٖلى ؤلاؾغاثيليحن إلاداؾبت الض
ً
 جل٪ جدضيضا

ما هٓام هٟاط بٗض اإلاغج٨بت الجغاثم  َظٍ بضء جاعيش ًٖ الىٓغ بٌٛ ال٣ؿغر، ْؤلابٗاص الاؾديُان ْظغاثم ألاؾاسخي، ْع

ا الجغاثم . ؾخمغةالم الجغاثم مً باٖخباَع

ٓوي بَاع جدضيض طل٪ ؾبيل في يجب ؤهّ ٦ما  جي ٢اه ْعَا بااليُإل لِا يؿمذ ؾليم َْ ٓن  بهٟاط في بض ْلي ال٣اه  الض

ٓاهحن ٖلى حٗضيالث بةظغاء ْطل٪ ؤلاوؿاوي، اليت مؿإلت حكمل ٧ي الجؼاثيت الدكغيٗاث ْزانت الَٓىيت، ال٣  الجىاثيت ال

ْليت، . لِا الَٓىيت الدكغيٗاث ٤ْٞ الَٓىيت اإلادا٦م في الخغب مجغمي مالخ٣ت حؿخُي٘ ٧ي الض

٫ٓ  طل٪ بٗض ْيلؼمِا  الن ٢ب   ٢ضمخّ ٧اهذ الظر ؤلٖا
ً
 ْؤن للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام جىًم بديض ججضيضٍ، بٗض ؾاب٣ا

ٓلِا جا٦ض اليت ٢ب ْليت الجىاثيت للمد٨مت ال٣ًاثيت ال  ثاإلاٗاَضا بلى جىًم ؤن ْيجب بد٣ِا، اإلاغج٨بت الجغاثم ٖلى الض

. ٞلؿُيجي ؾياسخي ٢غاع بلى يدخاط َْظا الهلت، طاث ْالاجٟا٢ياث

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت جماعؽ ؾب٤ ما ٖلى ْبىاءً    الض
ً
  ازخهانا

ً
  جل٣اثيا

ً
غاٝ الض٫ْ  ٖلى ٢ؿغيا  ألاؾاسخي هٓامِا في ألَا

ٓا٣ٞت قٍغ صْن  ْلت ب٢ليم في اعج٨بذ ٢ض الجغيمت ٧اهذ بطا ،(2)الض٫ْ  لِظٍ اإلاؿب٣ت اإلا ْلت ْؤ َٝغ ص  ٢بلذ ْل٨جها َٝغ ٚحر ص

ٓظب ْطل٪ البدض ٢يض للؿل٥ٓ باليؿبت اإلاد٨مت بازخهام ٓصٕ بٖالن بم ٓن  ؤن ؤْ اإلاد٨مت، مسجل لضٔ ي  ٢ض الجغيمت ج٩

ٓن  ؤن ؤْ ؛ لضحها مسجلت َاثغة ؤْ ؾٟيىت متن ٖلى اعج٨بذ ايا ؤخض ٢بل مً اعج٨بذ ٢ض الجغيمت ج٩  ٖلى ْييبػي الض٫ْ، َظٍ ٖع

                                                           
، منشورة على موقع مدى الكرمل 10/5/2012، 3ل اإللكترونية، عدد بشارات، ىالة خوري، القانون الدولي كأداة نضالية في يد الفلسطينيين في إسرائيل، مجلة جد(1)

: التالي
mada-research.org. www 

 .235يشوي، ادلرجع السابق، ص  معمر ليندة (2)
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ْلت  الؿاب٣ت الخاالث في اإلاد٨مت م٘ اؾخصىاء ؤْ جإزحر ؤر صْن  جخٗاْن  ؤن اإلاد٨مت بازخهام ٢بلذ ْالتي ٝعالِ ٚحر الض

  ْطل٪
ً
ما هٓام مً الخاؾ٘ الباب بلى اؾدىاصا ْلي بالخٗاْن  ْاإلاخٗل٤ ألاؾاسخي ْع . (1)ال٣ًاثيت ْاإلاؿاٖضة الض

 
ً
ْلت يد٤ ؾب٤، إلاا ْاؾدىاصا ٢ٓيِٗا خا٫ في الٟلؿُيييت للض ما هٓام ٖلى َاْجهضي٤ ج  الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي ْع

ْليت، ْليت الجىاثيت للمد٨مت ْصٖاْر  ق٩اْر  ج٣ضم ؤن الض ْلت اعج٨بتها التي الجغاثم ًٖ الض  بد٤ جغج٨بها ْماػالذ بؾغاثيل ص

ْلت ٓيليت 1 مىظ الٟلؿُيييت الض ْليت، الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام هٟاط بضء جاعيش َْٓ 2002 ظ  للجغاثم اليؿبتب ؤما الض

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت جسخو ٞال الخاعيش طل٪ ٢بل اإلاغج٨بت ؤلاؾغاثيليت  .ٞحها بالىٓغ الض

ٔ  جدغي٪ جم خا٫ في ؤهّ، هسلو ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت ؤمام ؤلاؾغاثيليحن يض الضٖٓ ٕٓ ٞةهىا الض ٓاٖض ألخ٩ام بالغظ ٢ْ 

ٓن  ْلي ال٣اه ٓن  ؤشخام باهتها٥ جخٗل٤ التي الض ْليا ال٣اه ْليت اللتياماتهم لض  ؤلخ٤ الظر الُٝغ ؤلؼمذ ٢ض هجضَا ْزغ٢ِا، الض

ْلت الًغع  ٔ  بض ، ٠٢ْْ الًغع  طل٪ بػالت ْاظب ؤزغ ٓظب ْٖليّ آزاٍع ٖت، ٚحر مماعؾاتهم ٠٢ْ ؤلاؾغاثيليحن ٖلى يخ  اإلاكْغ

ٓيٌ يلؼمِا ٖليّ ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة اؾخدالت خا٫ ْفي   ْطل٪ اجها؛ٖضْ مً جًغع  مً ل٩ل اإلاالي الخٗ
ً
 في ظاء إلاا جىٟيظا

ليت اإلاداعب الُٝغ خملذ خيض الغابٗت؛ الَار اجٟا٢يت مً (3) اإلااصة ت جغج٨ب التي اإلامخل٩اث ْيبِ جضمحر ًٖ اإلاؿْا  بمٗٞغ

ٓاجّ ب ؤزىاء في اإلاؿلخت ٢ . اإلادخلت ألا٢اليم ٖلى الخْغ

عة ٖلى ههذ ٢ض بلحها اإلاكاع الاجٟا٢يت مً (53) اإلااصة هجض ٦ما ٓيٌ يْغ  ٖلى الاؾديالء يخم الظيً ألاشخام حٗ

ٓانالث ْؾاثل مً ممخل٩اتهم ْلت بطا اإلادخلت، ألاعاضخي في اإلا  هديجت بالٟلؿُيييحن لخ٤ الظر الًغع  ًٖ حؿإ٫ الاخخال٫ ص

مالِا ٖت، ٚحر أٖل ٓيٌ ٖلحها ْيجب اإلاكْغ ليت ؤخ٩ام في م٣غع  َٓ ما ٤ْٞ الًغع  ًٖ الخٗ ْليت اإلاؿْا . الض

ليت ؤلاؾغاثيليحن يؿاء٫ اإلاضهيت، الٟلؿُيييحن خ١ٓ٣  بلى ْباإلياٞت ا الظيً ألاشخام يٗا٢ب بديض ظىاثيت، مؿْا  ؤْ ؤمْغ

ٓا ْا ؤْ زُُ ما٫ هٟظ ٖت ٚحر ألٖا ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت هٓام بم٣خطخى ظغاثم حٗخبر ْالتي اإلاكْغ ٓاٖض ْبم٣خطخى الض ٢ 

ٓن  ْلي ال٣اه  ؤخ٩ام مً (88) ْاإلااصة الغابٗت، ظىي٠ اجٟا٢يت مً (146) إلااصةا هجض الكإن، َظا ْفي ،(2)ْؤلاوؿاوي الٗام الض

 ٫ٓ ٧ٓ ج غاٝ خ٤ ٖلى ههخا ٢ض ألاعب٘، ظىي٠ الجٟا٢ياث اإلا٨مل ألا٫ْ  ظىي٠ بْغ  لجغاثم الٛحر ا٢تراٝ مً جًغعث التي ألَا

ْليت ٓاء الَٓىيت ٦مِامدا ؤمام خغب ٦مجغمي ْمؿاءلتهم ْمغج٨بحها، الجغاثم َظٍ باعج٩اب آلامغيً مالخ٣ت في بد٣ِا ص  ؾ

ٓا ْلت عظا٫ ؤْ ٖؿ٨غيحن ؤ٧اه  .(3)الؿياؾيحن مً ؤم ص

 

 

                                                           
 .351، ص 2009الثقافة،  الدولية، الطبعة األوىل، دار اجلنائية احملكمة ضوء يف اإلنساٍل الدويل ادلخزومي، القانوف زلمود عمر (1)
.  86، ص2001وائل أمحد عالـ، مركز الفرد يف النظاـ القانوٍل للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية، القاىرة (2)
: على ادلوقع االلكًتوٍل التايل22/11/2013ادلساءلة اجلنائية لإلسرائيليُت تاريخ الزيارة "حتت عنواف  42العدد -مقاؿ منشور يف جريدة حق العودة (3)

 http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1559-art-12 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1559-art-12
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ٓاث٤: الشاوي اإلاُلب ٫ٓ  التي الٗ  الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ ظغاثمِا ًٖ بؾغاثيل مٗا٢بت صْن  جد

ٓة ه٣اٍ ِٞم ؾيا١ في ٕٓ اإلاد٨مت، لضٔ ْال٠ًٗ ال٣ ٓهيت ْالضٞ ٓاظِت في بزاعتها يم٨ً التي ال٣اه  ،اإلادخملت اإلاساْٝ م

: ٧الخالي ْهي

ال ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت إلوكاء الاجٟاقي الُاب٘: ؤ  الض

ْليت الجىاثيت للٗضالت هٓام بوكاء جم  ٔ  ٖلى الض ْلي اإلاؿخٓ جي، لل٣ًاء بضيل ْليـ م٨مل باٖخباٍع الض  َظٍ ٧ْاهذ الَٓ

ٖٓت بعاصة جالقي هديجت الاجٟا٢يت  الاجٟاقي الُاب٘ يك٩ل لظا إلاد٨مت،٫ ألاؾاسخي للىٓام ْالاهًمام للمهاص٢ت الض٫ْ  مً مجم

ٓاث٤ ؤَم ؤخض اإلاد٨مت َظٍ إلوكاء ٫ٓ  ألن ٖملِا مً الخض ٖلى حٗمل ؾٝٓ التي الٗ ٠٢ٓ اإلاد٨مت بازخهام الض٫ْ  ٢ب  مخ

ٓص بااللتيام اعجًائها ٖلى . ألاؾاسخي الىٓام مً 1 ٣ٍٞغ 12 اإلااصة ٖليت ههذ ما َْظا للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ببى

ٓيذ ؤزىاء في اٖتريذ بؾغاثيل ؤن بلى قاعة،ؤلا مً البض َىا  حٗتٝر ال ؤجها خيض للمد٨مت، ألاؾاسخي الىٓام ٖلى الخه

 مداعبت ٖلى ؤمغي٩ا خليٟتها بجاهب بؾغاثيل ٖمضث طل٪ مً ؤ٦ثر بل ال٣ًاجي، بازخهانِا ال اإلاد٨مت َظٍ بهالخيت

ٓم مىظ اإلاد٨مت ٓئها ألا٫ْ  الي ْليت اجٟا٢ياث ٣ٖض زال٫ مً ليك ٖٓت م٘ اثيتزً ص ٓبحن الدؿليم لٗضم الض٫ْ  مً ٦بحرة مجم  إلاُل

ٓاَىحها مً ْليت للٗضالت م  ْاجٟا٢ياث ْٖؿ٨غيت ماليت مؿاٖضاث م٣ابل ،(ببريُاهيا ليٟجي ب٣ًيت ْاَغا ٧ان الظر ألامغ) الض

ٓظب الض٫ْ  َظٍ جمخى٘ خيض ا٢خهاصر، حٗاْن  ٓاَىحن حؿليم ًٖ الاجٟا٢ياث َظٍ بم  ؤن باٖخباع الض،ر لُٝغ ؤلاؾغاثيليحن م

ٓصَا حٗؼػ  ؤن صاثما ؤعاصث بؾغاثيل ْلت وكإتها مىظ الضاثم ْظ ٓاٖض اخترام مٗاصلت زاعط ٦ض ٓن  ٢ ْلي، ال٣اه  ؤر لِا ليـ لظا الض

ٖٓيت مهلخت ْليت، الجىاثيت باإلاد٨مت حٗتٝر بإن مٓي ٓصَا اخخما٫ ؤر َىال٪ ْليـ الض ٓظ  ْل٨ً الاجٟا٢يت، بهظٍ ٦ُٝغ ب

ٓن  الٟلؿُيجي الُٝغ يؿخٛل ؤن يم٨ً ٓاَجي مٗٓم ٧ ٓن  بؾغاثيل م ٓن  بن يم٨ً ص٫ْ  ظيؿياث يدمل  لالجٟا٢يت مىٓمت ج٩

َٓا ؤٞٗا٫ ٖلى مداؾبتهم ؤظل مً  لجِض جدخاط الٗمليت َْظٍ ؤلاؾغاثيلي الجيل في الٗؿ٨غيت الخضمت جإصيتهم ؤزىاء اعج٨ب

ٓزي٣ي ٓا بن لئلؾغاثيليحن مم٨ً بالُب٘ الض٢ت، ٖالي ج ٔ  صْن  ل٨ً ةاإلاؿا٫ َظٍ يؿخٛل  هٓضخّ ؾٝٓ ما َْظا بهخاظيت ؤْ ظضْ

 . الخ٣ا

  طل٪، بلى ْباإلياٞت      
ً
ٓاٖض ٣ْْٞا  ٖضم خا٫ في بال ٖملِا جباقغ ؤن حؿخُي٘ ال ٞهي الخ٩امليت، بمبضؤ اإلاخٗل٣ت اإلاد٨مت ل٣

ٓص  اإلاضهيحن ْٞياث قإنب الخانت بخد٣ي٣اتها بالٟٗل بؾغاثيل بضؤث ٢ْض ناص٢ت، ٢ًاثيت مالخ٣اث ؤْ مدليت جد٣ي٣اث ْظ

ٓزي٤ ٢ام ٢ض ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجخم٘ ؤن خحن ْفي ٚؼة، في ٓن  ؤؾباب ْاؾ٘ هُا١ ٖلى بالخ ا، مٗيبت الخد٣ي٣اث َظٍ ٧ ََٓغ  بج

ٓاصر بٌٗ في مدلي ظىاجي جد٣ي٤ بظغاء جم ٢ض ؤهّ خ٣ي٣ت جب٣ى  .ألا٢ل ٖلى الخ

 مؿلخت ٞلؿُيييت ظماٖاث بةَال١ جخٗل٤ الهي٠، َظا ٢خا٫ يمً ب٨شحر ؤْضر خالت َىال٪ طل٪، مً الى٣يٌ ْٖلى      

ٓاعيش ٓاثيت، ؤؾلخت هي طاتها بدض ٞاألؾلخت بؾغاثيليت؛ ؾ٩اهيت ججمٗاث ٖلى ٢ْظاث٠ له ٓن  ٢اصة نّغح ٢ْض ٖك  ٖؿ٨غي
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ٓن    ؤلاؾغاثيليحن اإلاضهيحن يٗخبرْن ؤجهم ٖضيضة مىاؾباث في ٞلؿُييي
ً
ٖت ٖؿ٨غيت ؤَضاٞا ٓاضر مً ليـ لظل٪، ،(1)مكْغ  ال

 ؤب
ً
ؼ ؾٝٓ اإلاد٨مت ؤن صا

ّ
ما٫ ٖلى جغ٦ ْاهيت ألٖا  الاَخمام جغ٦حي ٞةن ْبالٟٗل، ال٣ًاثيت الؿلُت ُمىدذ لٓ ختى ٚؼة ٖلى الٗض

ْليت الجىاياث مد٨مت ٢يام ٖلى  ال٣ًاثيت اإلاالخ٣ت ٞةن ْبغؤيي، مدلّ، بٛحر ؤمغ َٓ ٚؼة بكإن ٢ًاثيت مالخ٣ت بةظغاء الض

ْليت ىاث لجغيمت الض ٓن  ؾٝٓ الٛغبيت، الًٟت في اإلاؿخَٓ ٔ  ٢ًيت ج٩  .ب٨شحر ؤ٢ٓ

  ألامً مجلـ جضزل: زاهيا

 للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً 13 اإلااصة ٖليت ههذ ما َْظا للمد٨مت ْاإلا٣اياة الخد٣ي٤ بعظاء نالخيت ألامً إلاجلـ

ٓلِا الجىاثيت ٓػ  ال : -ب٣ ٓظب اإلا٣اياة ؤْ الخد٣ي٤ في البضء يج  بلى ألامً مجلـ َلبٔ ٖل بىاء قِغ 12 إلاضة الىٓام َظا بم

ٓظب مجلـ ًٖ يهضع ٢غاع يخًمىّ اإلاٗجى بهظا اإلاد٨مت ٓػ  اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بم  ججضيض للمجلـ ْيج

ٍ الُلب َظا  " طاتها بالكْغ

ٓع  َٓ ٦ما مدضصة إلاضة ْاإلا٣اياة الخد٣ي٤ بةعظاء ألامً إلاجلـ نالخيت حُٗي اإلااصة َظٍ  صجدضر صْن  قِغ 12 ْهي مظ٧

ٔ  الٟترة ٍ، هٟـ جدذ جمضيضَا ألامً إلاجلـ يم٨ً التي ال٣هٓ ٓن  ؤن يم٨ً خيض الكْغ  لم َْىا جهايت، ال ما بلى الخمضيض ي٩

ٓا٣ٞت بٗضم ألامً مجلـ نالخيت ٖلى نغاخت اإلااصة جىو ٘ ٖلى اإلا ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ؤما صٖاْر، ٞع  ٖلى خٟاْا الض

ٓط لؿياؾيتا جبٗيتها ْٖضم اإلاد٨مت، َظٍ اؾخ٣الليت ًاء الض٫ْ  لىٟ  الخإظيل الٗمليت الىاخيت مً ل٨ً ألامً إلاجلـ ألٖا

ٓح ٓا٤ٞ ال التي للضٖاْر  الًمجي الكُب يٗجي اإلاٟخ  بهيٛت ٢غاعا ألامً مجلـ يهضع ؤن ي٨ٟي خيض ألامً، مجلـ ٖلحها ي

ٔ  جدغي٪ ؤن جٟيض ٔ  ٖلى ْالؿلم باألمً يسل الٟلؿُيييحن ٢بل مً صٖٓ ْلي، اإلاؿخٓ  ح٣ٗيض قاهّ مً ؤلاظغاء َظا ْان الض

حن بحن ال٣اثم الهغإ  للكٗب ْباليؿبت ج٨ً، لم ٦إجها حٗخبر ْبالخالي مخخالي، بك٩ل بال٣ًيت الىٓغ جإظيل ليخم الُٞغ

 الؿبب بؾغاثيل لهالر الٟيخٓ الى٣ٌ لخ٤ الؿحئ اؾخسضامِا بؿبب ألامً مجلـ ٖلى ؤمغي٩ا َيمىت ٞةن الٟلؿُيجي

٫ٓ  الغثيسخي ٓلت ْاخض اخخما٫ َىال٪ ل٨ً الٟلؿُيييت، لؤلعاضخي ؤلاؾغاثيلي جال٫الاح ٖمغ لُ  ألامً مجلـ بنضاع صْن  للخيل

ٓاظِت الى٣ٌ بد٤ اإلاخمخٗت الخمـ الض٫ْ  ؤخض حؿخسضم ؤن َْٓ ال٣غاع لِظا  نياٚت ٖلى حٗمل ؾٝٓ الظر ال٣غاع بم

ٓصجّ الياث مؿ ٓن  مؿدبٗض ٚحر ألامغ َظا َبٗا اإلاخدضة، ال ٓماؾيت مً اإلابظ٫ْ  الجِض بمضٔ ْمَغ  الٟلؿُيييت الضبل

ٔ  ٖلى ْاإلاخٛحراث ْليت الٗال٢اث مؿخٓ  . الض

٘ التي ال٣ًايا حؿخسضم ؤن لٟلؿُحن يم٨ً ل٨ً ٫ٓ  ؤظل مً ٖلحها للخٟاْى بؾغاثيل يض جٞغ  م٩اؾب ٖلى الخه

ىاث، ج٨ٟي٪ مٗخ٣لحن، ؾغاح بَال١ مشل) ؾياؾيت ٓصة مؿخَٓ  ؤْ جإظيل بلم٣ا (مٗيىت ؤعاضخي مً اوسخاب الظئحن، ٖ

ؾيا مشل ألامً، مجلـ في ؤنض٢اء لٟلؿُحن ؤن الخٔ ْلخؿً اإلاجلـ، ٢بل مً مٗيىت ٢ًايا بؾ٣اٍ  الظيً ْالهحن، ْع

ٓن  ٓا٣ٞت صْن  ٢ًايا بؾ٣اٍ ؤْ جإظيل مً اإلاجلـ ؾيمىٗ  جٟاْى بؾغاثيل ؾىجٗل َىا مً ٞلؿُحن، ْهي اإلاٗىيت الجِت م

                                                           
 :، منشور على الموقع التالي2014ديسمبر  4: أىي تهديد أم فرصة إلسرائيل وفلسطين؟ ، تاريخ النشر -لمحكمة الجنائية الدولية  جيسيكا مونتال، (1)

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jessica- 
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ا ٢ض جٟهيليت ْتهم ٢ًايا ٖلى ْلت مً الاوسخاب ٖلى ايتالىّ في ججبَر  بٗض ٣ِٞ اإلاشا٫، ؾبيل ٞٗلى اإلادخلت، ٞلؿُحن ص

ٔ ) ٢ًيت 400 مً ؤ٦ثر ج٣ضيم جم ،2009-2008 ٖام ٚؼة ٖلى الخغب  .بؾغاثيل يض خغب ظغاثم تهم ٞحها (ق٩ٓ

ْمت بؾغاثيل مدا٦مت مً الٟلؿُيجي الخسٝٓ: زالشا  الٟلؿُيييت للم٣ا

ٓة جدضزّ ؤن يم٨ً الظر الخسٝٓ َاظـ ٞلؿُيييتا٫ ْالكٗبيت الغؾميت ألاْؾاٍ جخضا٫ْ   للمد٨مت الاهًمام زُ

ْليت الجىاثيت ٔ  ٖلى الض خ٣اص زال٫ مً الٟلؿُيجي، مؿخٓ  ٢ياصاث ْجدا٦م طل٪ بؾغاثيل حؿخٛل ؤن اإلام٨ً مً ؤهّ الٖا

ْمت ْٖىانغ ْمت ؤٞٗا٫ ٖلى الٟلؿُيييت، اإلا٣ا ٓاعيش بَال١ ْزهٓنا اإلا٣ا  جىٟظَا التي ْالٗملياث ؤلاؾغاثيلي الٗم٤ ٖلى اله

ْمت ما٫ ٣ِٞ جسخو لً اإلاد٨مت ؤن طل٪ بؾغاثيل، صازل اإلا٣ا ٓم التي الجغاثم ؤْ باأٖل  بمجمل ْبهما بؾغاثيل، بها ج٣

ٓن  ٢ض ؤهّ بمٗجى اإلاد٨مت، جغاَا ٦ما اإلاسالٟاث ىيت هاخيت مً ه٩ ْمحن م٘ مخٗاَٟحن ؾياؾيت-َْ  اإلاىا٤َ ٢ه٠ في اإلا٣ا

ٓاء ؤلاؾغاثيليت ٓن  ٢ض َظا ْل٨ً ٖؿ٨غيت، ؤْ صهيتم ٧اهذ ؾ   ي٩
ً
ٓن  مسالٟت ؤْ ظغيمت بلى جغقى ٢ض مؿإلت للمد٨مت ٣ْٞا  لل٣اه

ْلي ٫ٓ  ْبالخالي ؤلاوؿاوي، الض ٓن  ؤلاوؿاهيت، يض ظغيمت ؤْ خغب ظغيمت بلى يخد  بمالخ٣ت مسخهت اإلاد٨مت ٞحها ْج٩

  ه٨ٟغ ؤن يجب لظل٪ الٟلؿُيييحن،
ً
ٕٓ َظا في مليا ٠٢ٓ ؤن ظِت مً اإلاد٨مت، بلى هىًم ؤن ٖلبال٠ ؤعصها بطا اإلآي  ًٖ هخ

ْمت ْخهغ ٧امل، بك٩ل اإلاضهيحن اؾتهضاٝ  ظضيضة ْؾاثل ابخ٩اع بلى بياٞت ٣ِٞ، الٗؿ٨غيحن اؾتهضاٝ ٖلى اإلاؿلخت اإلا٣ا

ْمت  .للم٣ا

ْان ؤزىاء في حٗؼػ  الُغح َظا ؤن هالخٔ ْمت ٢هٟذ خيض ،2014 ؾىت ٚؼة ٢ُإ ٖلى الهامض الجٝغ ٖض  اإلا٣ا

ٓاعيش، بمئاث ؤلاؾغاثيليت اإلاىا٤َ ؾُيييتالٟل ْػ  ال ؤلاؾغاثيليحن اإلاضهيحن مً ٖضص ْبنابت ٢خل بلى ؤصث اله  الٗكغة، يخجا

ْمت ٢ْخلذ  ٞلؿُيجي ؤلٟحن مً ؤ٦ثر بؾغاثيل ٢خلذ باإلا٣ابل بؾغاثيلي، ظىضر 64 ٚؼة ل٣ُإ البرر  الاظخياح زال٫ اإلا٣ا

 بيذ آالٝ ؾخت مً ؤ٦ثر َضم بلى باإلياٞت مؿخضيمت، بٗاَاث مِممٗٔ ْؤنابذ ظغيذ ؤالٝ ٖكغة مً ؤ٦ثر ْؤنابذ

ٔ  آالٝ ْزمؿت ٦لي بك٩ل الٟلؿُيييحن للمضهيحن . اإلاخٟجغاث مً ًَ ؤل٠ ؤعبٗحن مً ؤ٦ثر ْاؾخسضمذ ظؼجي، بك٩ل ؤزغ

ْم ضخيت ؤمام ؤهىا َىا هالخٔ  ٓايٗت بةم٩اهياث ج٣ا ٓوي، َبيعي ؤمغ َْظا مخ اع ؤن خيض ٢ْاه ٓاٖض الٟلؿٟي ؤلَا  لل٣

ٓهيت ٔ  ٖلى الجىاثيت ال٣اه ْلي اإلادلى اإلاؿخٓ ٓاًَ يدٌ ْالض  حٗغيّ ٖىض ٚحٍر ْما٫ مالّ ًْٖ هٟؿّ ًٖ الضٞإ ٖلى اإلا

يت الخالت ْفي لالٖخضاء،  الظر الٟلؿُيجي، للكٗب الجماعي الىٟـ ًٖ الضٞإ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ًٖ هخدضر ؤمامىا اإلاْٗغ

يت ٢غاعاث ٧اٞت جًمىّ ْليت الكٖغ ٓظض ال ؤهّ خيض الض ٓة اؾخسضام يدغم هو ؤر ي  في الكٗٓب خ٤ مماعؾت اظل مً ال٣

ا ج٣غيغ ٔ  ٖلى ال الؿياسخي مهحَر ْليت اإلاٗاَضاث اإلاؿخٓ ْلي ْالٗٝغ الض ْليت، ْاإلاماعؾاث الض  بد٣ِا بؾغاثيل جظٕع ْبن الض

ٓاظِت الىٟـ ًٖ الكغعي بالضٞإ ْمت ؤٖما٫ بم ا التي الٟلؿُيييت اإلا٣ا يت ٚحر حٗخبَر يت بُٖاء زال٫ مً ،قٖغ  قٖغ

ْاجها  للض٫ْ  الىٟـ ًٖ الضٞإ ٞٗل جبيذ التي اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً 51 اإلااصة لىو اؾدىاصا الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى لٗض

ٓاظِت ْان بم ْلي، ْال٣ًاء ال٣ّٟ م٘ يخٗاعى الظر ألامغ ،" ٖلحها ْا٢٘ ٖض ٓوي ال٣ّٟ يؿخ٣غ خيض الض ْلي ال٣اه  ج٣غيغ ؤن الض

ٓظب قغعيا٫ الضٞإ خ٤ ٓابِ يسً٘ اإلايشا١ مً" 51" اإلااصة هو بم ٓهيت ْمٗايحر لً ٖٓيت، ٢اه  اإلاٗياع ٖلى ياؾـ ال ْمٓي
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ْلت الكغعي الضٞإ ْخ٤ للض٫ْ  الظاحي ٓم ما لض  ٖجها ناصع جهٝغ ؤر ٞةن الخ٤، َظا ٖلحها يغج٨ؼ التي ألاؾـ اخترام ٖلى ي٣

ْػ  يٗض ألاؾـ َظٍ ٖلى مٗخمض ٚحر ٓن  ألخ٩ام ججا ْلي ال٣اه خضاء الخُغ ٞضٞ٘ الٗام، الض ٓن  يدميّ خ٤ ٖلى بااٖل ْلي ال٣اه  الض

ٓاثذ ؤلاوؿاوي  ٚحر ؾلُت باألؾاؽ ٞهي اإلادخلت، للؿلُت خ٣ا جغسخ ال التي ،1949 ألاعبٗت ظىي٠ ْاجٟا٢ياث 1907 الَار ْل

يت ٓاٖض ألخ٩ام ٣ْٞا ظغيمت طاجّ بدض َٓ ْالاخخال٫ قٖغ ٓن  ٢ْ ْلي، ال٣اه  يٟخ٣ض الضٞإ خ٤ ٞةن ألاؾاؽ َظا اٞخ٣غ ٞةطا الض

ٖيت يابِ َْٓ ؤال ؤع٧اهّ ؤَم اخض  . اإلاكْغ

ٓػ  ال ؤهّ ؤزغ بمٗجى ٕ، الٟٗل يض يؿخ٣يم ال الكغعي الضٞإ يج ْمت الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ َْٓ اإلاكْغ  مً باإلا٣ا

 لخبريغ الضٞإ بد٤ ٖاثّباص الصخهيت اإلاٗايحر بلى اؾدىض الظر ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ْبجهاء الؿياسخي، مهحٍر ج٣غيغ اظل

ْاهّ ما٫ الٟلؿُيجي الكٗب ٖلى ٖض  بؾغاثيل بان مِمت خ٣ي٣ت ٖلى الخإ٦يض مً البض ْؤيًا يضٍ، اإلاى٣ظة الاهخ٣اميت ْألٖا

ْم مدخل قٗب ؤمام هي بل ٖلحها اٖخضاء ؤمام ليؿذ ٓة ألعيّ اإلادخلت ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ ؾلُت ي٣ا  . بال٣

ٓظب الىٟـ ًٖ الكغعي للضٞإ نلت ال َىا ٓن  اإلايشا١ مً 51 اإلااصة بم ْلي بال٣اه ٓن  ؤْ ؤلاوؿاوي الض  الخغب، ٢ْذ ٢اه

ٓن  اهما ٓة، اؾخٗما٫ ب٣اه ٫ٓ  ٚحر بك٩ل ؤلاؾغاثيليت الاخخال٫ ؾلُاث جسلِ َْىا ال٣ حن َظيً بحن م٣ب ٓن  مً الٟٖغ  ال٣اه

ْلي، ٓعة بيجهما الٟهل ٖلى ؤلاب٣اء ييبػي اللظان الض ٓن  الٗمل يبضؤ اإلاؿلر الجيإ ءوكٓ ٞبمجغص ؤؾاؾيت، به  ٢ْذ ب٣اه

ٓن " الخغب ْلي ال٣اه ٓن  باٖخباٍع"  ؤلاوؿاوي الض  ًٖ الىٓغ بهٝغ الخغب، وكٓء ٖلى اإلاترجبت الخالت جىٓيم بّ اإلاىاٍ ال٣اه

ٓاٖض ٓة اؾخٗما٫ ٢ ٫ٓ  ؤن مى٣ُيا للمغء يم٨ً ٦ي٠ طل٪ ًٖ ًٞال ال٣ ْلت ؤن ي٣  ب٢ليم يض الىٟـ ًٖ الضٞإ خ٤ جماعؽ ص

 الٗام الىٓام بًمان الالتيام ٖلحها بل ٞيّ بالؿلُت ْجمخ٘ الٟٗليت ؾيُغتها جدذ ؤر الٗؿ٨غر، اخخاللِا جدذٕ ي٤

ٓاثذ مً 43 للماصة ٣ْٞا ٞيّ الٗامت ْالؿالمت  . (1)الَار ل

 ازلص الاؾدكِاصيت الٗملياث) َىا ْج٣هض الجضاع لدكييض مبرعا بؾغاثيل حٗخبٍر الظر التهضيض بإن اإلاد٨مت ْؤ٦ضث

٫ٓ  مً يِٟم َْىا زاعظِا، مً ْليـ ألاعى جل٪ مً جيب٘  ؤلاؾغاثيلي الٗم٤ ْلت بهٟتها بؾغاثيل بإن اإلاد٨مت ٢  ال٣اثمت الض

 اخض اٖخبر خيض جدخلِا التي ألاعاضخي مً يضَا مؿلخت هجماث وكٓء خالت في الكغعي الضٞإ في الخ٤ ج٣ٟض باالخخال٫

ػالحن اإلاد٨مت ٢ًاة ٫ٓ  َظا ٖلى شخصخيا٫ بخٗلي٣ّ َبخٛغ ْع ْليت الٗض٫ مد٨مت مً ال٣  بههاٝ ٖضم ٞيّ ال٣غاع َظا ؤن الض

ٓلّ إلؾغاثيل، خباع بٗحن ؤزظها ما بطا" ب٣ ٓها جًم لم مدخلت اعى مً حكً التي الهجماث ؤن مً الٖا  لم ْل٨ً ،" إلؾغاثيل ٢اه

خباع بٗحن يإزظ ػالحن ال٣اضخي ؾٗاصة الٖا ٓا٢٘ بد٨م ٞلؿُيييتا٫ ألاعاضخي جًم الاخخال٫ ؾلُاث ؤن ْع  ٖلى حٗمل خيض ال

 . الؿ٩ان صْن  ألاعى يم

                                                           
" المحتلة وجو النظر ىذه بقولها قد بينت محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري الصادر عنها حول اآلثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار في األراضي الفلسطينية  (1)

فاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء مسلح على دولة أخرى، يبدوا أن إسرائيل ال تدعي أن االعتداءات عليها من الميثاق بوجود حق طبيعي في الد 51حيث تنص المادة 
العمليات  )شيد الجدار يمكن أن تنسب إلى دولة أجنبية، ونلحظ أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة في األرض الفلسطينية المحتلة وان التهديد الذي يعتبر مبرر لت

 ."تنبع من داخل تلك األرض وليس من خارجها (دية االستشها
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ْليت ٢ًاثيت َيئت ؤٖلى مً الخ٨م َظا ٖلى بىاء ْليت، الٗض٫ مد٨مت ْهي ؤال ص  جمل٪ ال بؾغاثيل ؤن اٖخبر الظر الض

ٓاظِت الكغعي الضٞإ في الخ٤ ْان ًٖ ٖباعة طاجّ بدض َٓ الاخخال٫ بإن ج٣غ بالخالي اإلادخل، الٟلؿُيجي الكٗب بم  ٖض

 ؤصخاب يخمؿ٪ ؤن يم٨ً خيض ،1967 ٖام الٟلؿُيييت للمىا٤َ بؾغاثيل اخخال٫ مىظ الٟلؿُيجي، الكٗب ٖلى مؿخمغ

ٓاظـ ْليت الجىاثيت للمد٨مت الاهًمام مؿالت مً جخسٝٓ التي الِ ْمت ؤٞٗا٫ ؤن يٗخبر الظر الخ٨م، بهظا الض  جىضعط اإلا٣ا

 ْألاٞٗا٫ ؤلاؾغاثيليت الٟٗل ْعصة الىٟـ، ًٖ الجماعي بالضٞإ الٟلؿُيجي ٖبالل خ٤ مىاَِا التي اإلاباخت ألاٞٗا٫ يمً

يت، ٚحر ٖجها الىاججت ٓن  ٖلحها يٗا٢ب ٦جغاثم ْحٗخبر قٖغ ْلي، ال٣اه ٓا٠٢ ًٖ بٗيضا الض ٖٓت الؿياؾيت اإلا  التي الض٫ْ  مً إلاجم

 الجيإ مُٗياث ٖغى ٖىض ال٣ًاجي ١الؿيا ًٖ مسخلٟت ؾياؾيت اإلاؿإلت َظٍ ألن مِٗا، ْجخٗا٠َ بؾغاثيل ؤٖما٫ جايض

ْليت ٢ًاثيت َيئت جضيً ؤن يم٨ً ال ؤهّ اٖخباع ٖلى ٖليّ، ؤلاؾغاثيلي الٟلؿُيجي ْمت الطخيت هؼحهت ص  ْججغم لالخخال٫ اإلا٣ا

ما٫ مماعؾتها ؾيا١ في ٖجها الهاصعة ألاٞٗا٫ ْمت أٖل ٌ يماعؽ الظر الىٟـ، ًٖ الجماعي الكغعي للضٞإ ٦د٤ حٗخبر التي اإلا٣ا

 الكغعي بالضٞإ بد٣ِا جخظٕع ؤن يم٨ً ال الاخخال٫ ؾلُاث ألن بؾغاثيليحن، مضهيحن ل٣خل ؤصٔ لٓ ختى الٟلؿُيجي الكٗب

ْاجها لخبريغ ٓص م٘ الٟلؿُيييحن، ٖلى اإلاؿخمغ ٖض ٔ  ْؾاثل بلى جلجإ ؤن بم٩اهيت ْظ ٖت ؤزغ  خياة ٖلى الخٟاّ قاجها مً مكْغ

ٓاَىحها ٓا هجماث ٠٢ْْ ألابغياء، م ٓص ٞم٘ يضَم عيشاله ٓن  ٞال الٓؾاثل َظٍ ْظ  ؤن اٖخباع ٖلى مباح الضٞإ ٞٗل ي٩

ٓة اؾخسضام ٓن  ؤن يجب الىٟـ ٖلى الضٞإ في ال٣ ٓخيضة الٓؾيلت ي٩  باالوسخاب جخمشل الٓؾاثل َْظٍ ؤلهجماث، لضعء ال

ْلي ْاإلاباصعاث اإلاٟاْياث ٖمليت م٘ الخجاْب زال٫ مً اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي مً  خض لٓي٘ الضاٖيت ْالٗغبيت ةالض

ٓاَىحها بؾغاثيل خمايت يًمً الظر ألامغ ٚؼة، ْخهاع الٟلؿُيييت للمىا٤َ ؤلاؾغاثيلي لالخخال٫  الٗيل مً ْيم٨جها إلا

ْلت لجاهب ْؤمان بؿالم  . اإلاؿخ٣لت الٟلؿُيييت الض

 الخاجمت

ْلت اهًمام ؤن ألازحر في هسلو ْليت ثيتالجىا للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام ٞلؿُحن ص ٓة الض  َظا ْيٗخبر بيجابيت، زُ

ٓن  لٟلؿُحن اإلا٩اؾب ٞةن اإلا٣ابل في ٚاليا، الشمً ٧ان لٓ ختى الاهًمام  ؤخض حٗخبر ؤجها ي٨ٟي الخؿاثغ، مً ؤ٦بر ؾخ٩

ٓاظِت ؤلاؾغاثيليت الجغاثم مً اإلاؼيض مً الٟلؿُيجي الكٗب لخمايت الغصٖيت آلالياث  الطخايا بههاٝ في ْؾدؿِم ظضيت م

 بباصة ظغاثم بإجها ج٨ييِٟا يم٨ً التي الٟلؿُيجي، الكٗب بد٤ اإلاغج٨بت ؤلاؾغاثيليت ْالاهتها٧اث الجغاثم جخاب٘ ل٩ي التهم،ْٖات

ْان، ْظغيمت خغب ْظغاثم ؤلاوؿاهيت، يض ْظغاثم ظماٖيت، ٓظّ لم طل٪ ْعٚم ٖض  للمد٨مت الٟلؿُيييت الؿلُت جخ

ْليت الجىاثيت ٓم ختى الض . الي

عة لىا ْجبحن ٔ  مل٠ بٖضاص يْغ ِٗا الضٖٓ  الٟلؿُيجي، الكٗب ؤبىاء بد٤ ظغاثمِم ٖلى ؤلاؾغاثيليحن إلاداؾبت ٖلى لٞغ

 
ً
ما هٓام هٟاط بٗض اإلاغج٨بت الجغاثم جل٪ جدضيضا ٓن  ؤن ْيجب ال٣ؿغر، ْؤلابٗاص الاؾديُان ْظغاثم ألاؾاسخي، ْع  اإلال٠ ي٩

 
ً
ٓزاث٤ مخًمىا ْيً يجب لِظا م٣ىٗت؛ ْبيىاث ل ا١ْ الاهتها٧اث، جض ٓيت يشبذ ما بٞع  ؤْ الخد٣ي٣اث بلى باإلياٞت ٖليّ، اإلاٗخضٔ َ

خضاء جايض التي ؤلاٞاصاث ٓهيت اإلاغظٗيت ْجدضيض الخانل، الٖا ْليت الَٓىيت ال٣اه  اهته٨ّ الظر الخ٤ ٖلى جىو التي ْالض
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ٓزاث٤ مً الاؾخٟاصة يم٨ً َْىا اإلاٗخضر، ٢ٓيت اإلاىٓماث جمل٨ِا التي ال ْليت الخ٣  طاث اإلادليت ْالجمٗياث ،ْؤلا٢ليميت الض

ٓوي ؤلاعقاص َلب ْيم٨ً ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  الهلت ْليت، الٟٗٓ مىٓمت مً ْاإلايضاوي ال٣اه  باإلاىٓماث الاؾخٗاهت يم٨ً ٦ما الض

ْليت . الازخهام طاث ْؤلا٢ليميت الض

ليت ؤلاؾغاثيليحن يؿاء٫ اإلاضهيت، الٟلؿُيييحن خ١ٓ٣  بلى ْباإلياٞت   الظيً شخامألا يٗا٢ب بديض ظىاثيت، مؿْا

ا ٓا ؤْ ؤمْغ ْا ؤْ زُُ ما٫ هٟظ ٖت ٚحر ألٖا ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت هٓام بم٣خطخى ظغاثم حٗخبر ْالتي اإلاكْغ  ْبم٣خطخى الض

ٓاٖض ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓلِا 1949 لٗام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت زهٓنا ْؤلاوؿاوي الٗام الض ٧ٓ ج  ظىي٠ الجٟا٢ياث اإلا٨مل ْبْغ

غاٝ خ٤ لىٕ ههذ ٢ض ،1977 لٗام ألاعب٘ ْليت لجغاثم الٛحر ا٢تراٝ مً جًغعث التي ألَا  باعج٩اب آلامغيً مالخ٣ت في بد٣ِا ص

ٓاء َْظا الَٓىيت، مدا٦مِا ؤمام خغب ٦مجغمي ْمؿاءلتهم ْمغج٨بحها، الجغاثم َظٍ ٓا ؾ ْلت عظا٫ ؤْ ٖؿ٨غيحن ؤ٧اه  مً ؤم ص

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى اللجٓء لِا يد٤ خيض الؿياؾيحن،  الكٗب بد٤ البكٗت ظغاثمِم ٖلى ؤلاؾغاثيليحن خاؾبتلم الض

  الٟلؿُيجي،
ً
ما هٓام هٟاط بٗض اإلاغج٨بت الجغاثم جل٪ جدضيضا  الىٓغ بٌٛ ال٣ؿغر، ْؤلابٗاص الاؾديُان ْظغاثم ألاؾاسخي، ْع

ا الجغاثم َظٍ بضء جاعيش ًٖ . اإلاؿخمغة الجغاثم مً باٖخباَع

الث ًٖ ْبٗيضا ىيت آليت بهخاط مً البض ْالخٟائ٫، الدكائم م٣ ٓص ٧ل ْجىهِغ ٞحها جخًاٞغ َْ  نياٚت هدٓ الجِ

ىيت بؾتراجيجيت ْمت بلى تهضٝ قاملت َْ ٓياث ٧اٞت ٖلى ْٖؼلت الاخخال٫ م٣ا ٓهيت ْالؿياؾيت الا٢خهاصيت اإلاؿخ  باٖخباٍع ْال٣اه

ٖٓت يخُلب َْظا الٗىهغر، ْالٟهل الخمحي ؤؾاؽ ٖلى الٛحر ؤعاضخي اخخال٫ ٖلى ٢اثم هٓام  يجب التي ؤلاظغاءاث مً مجم

 : ألاحي الىدٓ ٖلى مخ٩امل بك٩ل اجساطَا

ٖٓت حك٨يل ٖلى الٗمل يجب 2 - ٔ  ٖلى الٟلؿُيييت الَٓىيت لل٣ًيت مىانغة مجم ْلي اإلاؿخٓ ٓهت الغؾمي الض  مً م٩

ٓيت ب٢غاع ٖىض اإلاخدضة ألامم ؤمام الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؾاهضث التي الض٫ْ   ٖلى ؤلاؾغاثيلي انالٗضْ ؤزىاء ؤْ اإلاغا٢بت، الًٗ

ْع  مِٗا اإلاجا٫ يٟخذ الظر ألامغ ٖؼة، ٢ُإ ٖلى ألازحر ٫ٓ  ظضر بك٩ل للدكا ْعة او٣ٗاص َلب خ  للجمٗيت َاعثت اؾخصىاثيت ص

ٓان) جدذ اإلاخدضة لؤلمم الٗامت  1950 ؾىت (5) 377 ع٢م ب٣غاع الٗام الجمٗيت ًٖ الهاصع ( الؿلم اظل مً الاجداص ٖى

ٓٝ٢ٓ الياث حؿخسضمّ الظر لٟيخٓا الى٣ٌ خ٤ ؤمام لل ٓلت مخٗؿ٠ بك٩ل اإلاخدضة ال  بؾغاثيل يجبر ٢غاع بنضاع صْن  للخيل

ٔ  ٖلى ْالؿلم ألامً حهضص الظر ألامغ ؤإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي مً الاوسخاب ٖلى ْلي اإلاؿخٓ  ٖلى الٗمل ْظب لظا الض

اليت ةمؿإ٫ ٖلى حكخمل ٧ي (الجؼاثيت) الٟلؿُيييت الَٓىيت الدكغيٗاث حٗضيل ْليت، الجىاثيت ال  ههٓم جخًمً بديض الض

 .الٟلؿُيييت الَٓىيت اإلادا٦م في الخغب مجغمي مالخ٣ت مً هخم٨ً ٧ي ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  الجؿيمت الاهتها٧اث ٖلى حٗا٢ب

ٓة3 - غاٝ الض٫ْ  ماجمغ الو٣ٗاص الضٖ ْلي اإلاجخم٘ بّ هُالب ألاعب٘ ظىي٠ اجٟا٢ياث في الؿاميت اإلاخٗا٢ضة ألَا  لؼامبة الض

ٓاٖض باخترام بؾغاثيل ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٔ  ْاٖخباع ؤلاوؿاوي، الض ٔ  الٟلؿُيييحن ألاؾغ  لئلٞغاط بؾغاثيل ٖلى ْالًِٛ خغب ؤؾغ

ًٖ  ٔ ٓا الظيً ألاؾغ م الاؾخمغاع ْاٖخباع ؤْؾلٓ اجٟا٢يت ٢بل اٖخ٣ل ا ٦ظل٪ خغب ٦جغيمت بإؾَغ اتها يبِ ٖلى بظباَع  جهٞغ

ٓهيت ٚحر اب الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ ٢اه  بالتياماتها جٟي ؤن يجب التي الٟلؿُيييت للمىا٤َ باالخخال٫ ال٣اثمت الؿلُت اٖخباَع
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اع بهظا  بالضٞإ خ٣ِا بةَاع جىضعط ٚؼة ٖلى الخغب ؤن حٗخبر التي ؤلاؾغاثيليت الخهغيداث ْبصاهت اإلادخل، الكٗب ججاٍ ؤلَا

ْان ؤق٩ا٫ مً ق٩ل طاتها بدض حٗخبر الخهغيداث َظٍ ان ْاٖخباع الىٟـ ًٖ ٓص ج٨غيـ بلى الِاصٝ الٗض  بك٩ل الاخخال٫ ْظ

ٓصَا بؾغاثيل اٖتراٝ لًمان اإلاىاؾبت آلالياث بيجاص ْؤيًا اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعى ٖلى صاثم ٓظ  اإلاىا٤َ في ب

 . ألاعاضخي لِظٍ مدخلت ٦ؿلُت الٟلؿُيييت

ت ي٣ترن  ؤن يجب 4 - ْلي الجغاثم ٖلى ْاإلاداؾبت اإلاؿاءلت َغي٤ ؤن بمٗٞغ ٨بذ التي ةالض
ُ
 قا١ الٟلؿُيييحن، بد٤ اعج

ٓيل، ٘ ٖضم يجب ؤهّ يٗجي الظر ألامغ َْ
ّ
٢ٓ  باألصاء جخٗل٤ ْمدكٗبت ٖضيضة ألؾباب ْطل٪ اإلاد٨مت، مً ؾغيٗت هخاثج ج

ٓا٢عي ٗخبر التي للمد٨مت ال
ُ
 اإلاضعي ؤصاء ْل في الؾيما بها، اعجبُذ التي الؿيئت ْبالؿمٗت ٞاٖلت، ٚحر ماؾؿت ٖام بك٩ل ح

٢ّٟٓ الؿاب٤ ٖاما٫ ٓظؿديت اإلاك٨الث ْل ْفي الٟلؿُيييت، الخالت مً ْم ٓيل ْه٣و الل  ْظّغاء ظّغاءَما حٗاوي اللظيً الخم

ما   ؤصائها، في جإزحَر
ً
ال ٫ٓ  بلى ْن  َلب يجب اإلاىُل٤ َظا مً اإلاك٨الث، مً طل٪ ْٚحر ٖملِا، بّ يدؿم الظر ؤلاظغاءاث َ

ٓزاث٤ مً الاؾخٟاصة ٢ٓيت ماثاإلاىٔ جمل٨ِا التي ال ْليت الخ٣  ؤلاوؿان بد١ٓ٣  الهلت طاث اإلادليت ْالجمٗياث ْؤلا٢ليميت، الض

ٔ  مل٠ بٖضاص ؤظل مً  .ؤلاؾغاثيليحن يض الضٖٓ

ٓظّ ٞاٖليت لًمان -5 ْليت، الجىاياث مد٨مت بلى الخ ٓة َظٍ ٢غاءة يجب ٞةهّ الض  اؾتراجيجيا ؾيا١ في اإلاِمت الخُ

ىيت  لطخايا اإلاؿخد٣ت للٗضالت حؿييـ صْن  مً الخ١ٓ٣، بلى عثيسخي بك٩ل مؿدىضةْ ْألاَضاٝ، اإلاٗالم ْاضخت قاملت َْ

ٓن  الجؿيمت الاهتها٧اث ْلي، لل٣اه ْمت ؤْ الض ٓن  ؤن يجب الٗضالت جد٣ي٤ ألن ٖلحها، مؿا . طاجّ خض في ٚايت ي٩

ـــــغاظـــ٘ ٢اثمت      اإلاـ

ال الٗغبيت  باللٛت اإلاغاظ٘: ؤ

I. ـــــخب ْاإلاالٟاث  ال٨ــ

ؽ،ا٫ ؤبٓ ؤخمض .1 اب  ْع ْلي، ْالٗى٠ ْالخُٝغ ؤلاَع  .2000 ؤلاؾ٨ىضعيت، الخضيض، الجامعي اإلا٨خب ،(ٍ.ص) الض

ٓػيىت ؤمدمضر .2 ٓن  جىٟيظ آلياث ؤمىت، ب ْلي ال٣اه ْلى، الُبٗت الجضيضة، الجامٗت صاع ،ؤلاوؿاوي الض  ؤلاؾ٨ىضعيت، ألا

2014 .

ٓعاث ،(ٍ.ص) الغاَىت، اإلاغخلت ْمالمذ لؿُيييتال٠ ال٣ًيت الؿالم، ٖبض ؾٗيض اإلاِمت، ؤلالّ ٖبض ٞااص، ؤخمض ؤبٓ .3  ميك

  .2005 الغباٍ، الضيم٣غاَي، ألا٤ٞ

اب ظغاثم الضيً، مخي خؿحن ؤؾامت .4 ٔ  ٖلى ؤلاَع ْلي اإلاؿخٓ  الخضيض، الٗغبي اإلا٨خب ،(ٍ.ص) ،(جدليليت صعاؾت) ْاإلادلي الض

  .2009 ؤلاؾ٨ىضعيت،

ٓصة، ظِاص .5 اب ٞلؿُحن ٖ ْلت ْبَع ؾت، مهغ صاع ،(ٍ.ص) ؤلاؾغاثيليت، الض . 2002 ،(ن.ب.ص) اإلادْغ

ٓع  ،خميض الغػا١ ٖبض خيضع .6 ْلي الجىاجي ال٣ًاء جُ ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت بلى اإلاا٢خت اإلادا٦م مً الض  صاع ،الضاثمت الض

ٓهيت ال٨خب  . 2008 ألاعصن، ،ْالبرمجياث لليكغ قخاث صاع -ال٣اه

ٓمياث مدمض، الضيً ٖهام خؿً، .7  .2000 ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  لضعاؾاث ال٣اَغة مغ٦ؼ ألا٢صخى، اهخٟايت ي

اعي ِْغ ؤبٓ عها .8 اب ٢بيسخي، ْمدمض الٞغ ٓوي ؤلاَع ْلى، الُبٗت الٗغبي، ْالؿالم الهِي   .2003 لبىان، الغخاب، ماؾؿت ألا
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ر مدمض ؾليم .9  ،ْاليكغ للُباٖت الجامٗت قباب ماؾؿت ،الشاهيت الُبٗت البكغر، الجيـ بباصة ظغيمت ،ْٚؼ

  .1982 ،ؤلاؾ٨ىضعيت

ٓػر َاع١ .10 ْمت ٖهغ ،ٞ ْلى الُبٗت ،اإلا٣ا . 2007 ،ال٣اَغة ،لليكغ ألاخمضر صاع ،ألا

ٓص زليل ياعر  .11 ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت يٓؾ٠، ْباؾيل مدم ٓن  َيمىت الض ٓن  ؤم ال٣اه ، ميكإة الِيمىت، ٢اه  اإلاٗاٝع

. 2008 ٍ، بضْن 

ٓمي الٟخاح ٖبض .12 ٓاٖض حجاػر، بي ْليت، الجؼاء مد٨مت هٓام في ؤؾاؾيت ٢  مهغ، ؤلاؾ٨ىضعيت، الجامعي، ال٨ٟغ صاع الض

ْلى، الُبٗت . 2006 ألا

ابي الؿياسخي الىٓام خغيؼ، الىانغ ٖبض .13  في الٗىهغّر  ْالىٓام ْالٟاقؿديت الىاػيت م٘ م٣اعهت صعاؾت) ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع

ْلى، الُبٗت ،(بٞغي٣يا ظىٓب ٓلي، م٨خبت ألا   .1997 ،(ن.ب.ص) مضب
  .2000 ،1ٍ ٚؼة، اإلادخلت، ألاعاضخي في ْاهُبا٢ِا الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت الىهغ، ؤبٓ الغخمً ٖبض .14

ٓص ٖمغ .15 مي، مدم ٓن  اإلاسْؼ ْلي ال٣اه ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت يٓء في ؤلاوؿاوي الض ْلى، الُبٗت الض  الش٣اٞت، صاع ألا

2009 .

اب، نىاٖت ٖماص، الٛجي ٖبض .16 ً ًٖ البدض في -ؤلاَع ْلى، الُبٗت ،-الخ٣ي٣ي الٗى٠ مَٓ  ألاعصن، هٟاجـ،ا٫ صاع ألا

2003  .

يت ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ خؿحن، ٚاػر  .17 ْمت ْقٖغ  صمك٤، الٗغب، ال٨خاب اجداص ،(ٍ.ص) ، الاؾدكِاصيت، ْالٗملياث اإلا٣ا

2007.  

ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت يكٓر، مٗمغ ليىضة .18 ْلى، الُبٗت ْازخهاناتها، الضاثمت الض  .2010 الش٣اٞت، صاع ألا

ٓص .19 ٓوي، قغي٠ مدم ٓعوـ جإلي٠ الخغب ظغاثم ٦خاب مً ؤلاوؿاهيت، يض مالجغات بؿي ن، ٞيكلغ ل  جغظمت ْآزْغ

ٓص، ٚاػر   .2007 ألاعصن، الشاهيت، الُبٗت لليكغ، ؤػمىت صاع الٗكغاْر، خىان ج٣ضيم مؿٗ

ْص ؤخمض مدمض .20 ٓن  في الاخخال٫ جدذ للمضهيحن ألامىيت الخمايت ،صا ْلي ال٣اه ٓزاث٤ ال٨خب صاع ؤلاوؿاوي، الض ٓميت ْال  ،ال٣

  .2008 مهغ،
اب ظغاصر، ؤخمض ْليض مدمض .21 ٓن، الكغيٗت في ؤلاَع ٓػي٘، لليكغ الىٟاجـ صاع ،(ٍ.ص) ْال٣اه   .2008 بحرْث، ْالخ

٧ٓٓؾذ ٧امل، مجضر .22 ٓل ٓاخض ال٣غن  َحرْقيما-ٚؼة َ ْلى، الُبٗت ْالٗكغيً، ال  -ال٣اَغة الٗغبي، ال٨خاب صاع ألا

 . 2010 صمك٤،

اب اللضاْر، يٓؾ٠ مهُٟى .23 ٓويا٫ ؤلاَع ٓن  ْل في نِي ْلي، ال٣اه ْلى، الُبٗت الض بت، صاع ألا  .2005 الجؼاثغ، ٢َغ

ٓسخى .24 ْي٪، ال٣ضسخي م ْليت الخمايت الض ٓن  الٟلؿُيجي للكٗب الض ْلي ْال٣اه  باإلؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع ميكإة ،(ٍ.ص) ،الض

  .2004 مهغ،

ٓسخى .25 ْي٪، ٢ضسخي ظميل م اب الض ٓن  ؤلاَع ْلي ْال٣اه  الٟلؿُيجي الكٗب بد٤ اإلاغج٨بت يليتؤلاؾغات للجغاثم صعاؾت»  ،الض

 .2003 مهغ، ،باإلؾ٨ىضعيت اإلاٗاٝع ميكإة ،(ٍ.ص) ،«ألا٢صخى اهخٟايت زال٫

اب خماص، ٦ما٫ .26 ْمت ؤلاَع ٓن ال٣ا يٓء في ْاإلا٣ا ْلي ه ٓػي٘، ْاليكغ للضعاؾاث الجامٗيت اإلااؾؿت الٗام، الض  ْالخ

ْلى، الُبٗت   .2003 لبىان، بحرْث، ألا

لي .27 ن، ٞٚغ ْعا١ زلِ لٗبت َاْع ْمت) ألا اب م٣ا اب ؤم ؤلاَع ْمت؟ بَع  صاع ،(ٍ.ص) اإلا٩اْر، ٖلي ْج٣ضيم مغاظٗت ،(اإلا٣ا

ٓافي ٓافي ؾلؿلت ْاليكغ، للُباٖت لليكغ ال   .2006 ال٣اَغة، الشالض، الٗضص الش٣اٞيت، ال
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اب زميـ، ؤخمض هللا َبت .28 ٓٞاء م٨خبت ،(ٍ.ص) ،الٛغبيت الض٫ْ  في ْالٗى٠ ْالّهغإ ؤلاَع  .2011 مهغ، ْهيت،ال٣ان ال

ٓوي الىٓام في الٟغص مغ٦ؼ ٖالم، ؤخمض ْاثل .29 ليت ال٣اه ْليت، للمؿْا  . 2001ال٣اَغة، الٗغبيت، الجهًت صاع الض

اب ال٨يالوي، َيشم .30 ْلت ياؾـ ؤلاَع ٓطط) ص ْلى، الُبٗت ،(بؾغاثيل هم ١، صاع ألا  .1997 ال٣اَغة، الكْغ

II. ْالضعاؾاث  ْاإلا٣االث اإلاجالث

اب» الظيب، زابذ ْؤخمض ٦ك٪ مدمض ؤقٝغ .1 ْلي ؤلاَع ٓاظِت ْآلياث... ألاؾاليب ْالٗكغيً الخاصر ال٣غن  في الض  ،«اإلا

ٓماسخي اإلاغ٦ؼ بؾتراجيجيت، صعاؾاث مجلت ٓيذ، ،الشاهيت الٗام ،(6) الٗضص ؤلاؾتراجيجيت، للضعاؾاث الضبل  .2001 صيؿمبر ال٩

ٓعاث»  ٞااص، ؤخمض ؤبٓ .2 ً، بىاءؤ ،«الٟلؿُيييت الؿاخت ٖلى الؿياؾيت الخُ ْعيت وكغة ،(44) الٗضص الَٓ  ًٖ جهضع ص

ٓٞمبر الاظخماٖيت، الش٣اٞيت الخغ٦ت   .2009 ه

ت .3 ْليت الجىاثيت اإلاد٨مت ال٣ضسخي، باٖع ٠٢ٓ ْازخهانِا َبيٗتها الض الياث ْم  مجلت مجها، ْبؾغاثيل ألامغي٨يت اإلاخدضة ال

ٓم صمك٤ ظامٗت ٓهيت، الا٢خهاصيت للٗل  .2004 اوي،الض الٗضص ،20 اإلاجلض ْال٣اه

 باألَغام، ْؤلاؾتراجيجيت الؿياؾيت الضعاؾاث مغ٦ؼ ْالِغؾ٪، ْالبٓؾىت ٞلؿُحن في الخغب ظغاثم قيست، ٖلي خؿام .4

 .2002 ال٣اَغة،

٦ْيدل، صعاػان .5 ْليت الجىاثيت ْاإلاد٨مت الاهخ٣اليت اإلاغخلت في الٗضالت" ص  اإلاجلت مً مسخاعاث ،"الٗضالت؟ مهلخت في -الض

ْليت . 2007 ؾبخمبر ،867 الٗضص ،89 اإلاجلض خمغ،ألا للهليب الض

اب حؿببذ ٦ي٠»  ،صي٥ٓ صيٟيض .6 ٓم في ألامغي٨يت ْالخياهت ؤلاؾغاثيلي ؤلاَع ٫ٓ  11 هج  ال٨ٟغ مجلت ،ٖيض ٖياص جغظمت ،«ؤيل

 .2002-2001 قخاء زغي٠ ،(15) الٗضص ،الؿياسخي

ٓام، عقاص .7 ٓماؾيت ج ْلي ال٣ًاء ْالدكِحر، الخٓلم صبل ْمت في الض ٓطط هدٓ:لؿلميتا اإلا٣ا  الٗضص ؾياؾاث، ٞلؿُيجي، هم

20، 2012 . 

اب»  ظاص، ٖماص .8 ٓوي ؤلاَع ٓخضة، مجلت ،«اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي في الهِي   .1990 لٗام ،)67( الٗضص ال

ٓم»  مٟلر، ٖهام .9 اب مِٟ ٠٢ٓ ؤلاَع ْلي ْاإلا اب الض ْلت بَع اب الض  الؿاب٘ الٗضص الؿياسخي، ال٨ٟغ مجلت ،«اإلاىٓماث ْبَع

 .2002 قخاء -زغي٠ الخامؿت، الٗام قغ،ٕ

٦ٓـٓؾـذ ؤلاؾغاثيلي الجيـل خؿحن، ٚاػر .10 ٓلـ ٓعيا، ٦خاب اجداص الؿياسخي، ال٨ٟغ مجلت الٟلؿُيجي، الكٗب ٖلى ْالِـ  ؾ

 .2002 صمك٤، ،(16) الٗضص

  60 مً ؤ٦ثر ْؾ٣ٍٓ انلجخٓ ٚؼة في الصجاٖيت حي مجؼعة.11
ً
ٓليٓ 20 في وكغ الخياة، صخيٟت ،٢خيال  .2014 ي

ٓن، الخاصيت الٗام الٗغبي، اإلاؿخ٣بل مجلت ،«ٚؼة ٢ُإ خهاع ٖلى بؾغاثيل مدا٦مت»  الغب، ؤبٓ مدمض.12  الٗضص ْالشالز

ٓخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،(359)  .2009 يىايغ الٗغبيت، ال

ٓم خهيلت اعجٟإ: ؤلاطاٖت مغاؾل.13 ْان مً 24ـ ا٫ الي ٓليٓ  31الجؼاثغيت، ؤلاطاٖت ،قِيضا 1363 بلى ٚؼة ٖلى ؤلاؾغاثيلي الٗض  .2014 ي

ْهت، مسلض.14 لحن ج٣ضيم بم٩اهيت ْمضٔ اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي في ؤلاؾغاثيليت الجغاثم" الُغا  ،"للمدا٦مت َاًٖ اإلاؿْا

ٓيذ، ظامٗت الخ١ٓ٣، مجلت  .2003 ال٩

III.الجامٗيت ْالضعاؾاث الغؾاثل 

اب الٗحن، ؤبٓ َال٫ ػايض ظما٫ .1 ٓن  ْؤخ٩ام ؤلاَع ْلي، ال٣اه ٓعاٍ صعظت لىيل عؾالت الض ٓن، في الض٦خ  البدٓر مِٗض ال٣اه

 . 2004 ال٣اَغة، الٗغبيت، الض٫ْ  ظامٗت الٗغبيت، ْالضعاؾاث

http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
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  ٞلؿُحن، الَٓىيت، الىجاح ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعاضخي في إلاضهيحنا خمضان،خمايت ؤميىت .2

2009 .

تراٝ ؤزغ ال٨يالوي، مهُٟى عظب ٞاعؽ .3 ْلت الٖا ليت ٖلى الٟلؿُيييت بالض  الكٗب بد٤ ظغاثمِا ًٖ بؾغاثيل مؿْا

ٓن  ماظؿخحر ،"جدليليت صعاؾت "الٟلؿُيجي غ، ظامٗت الخ١ٓ٣  ٧ليت ،الٗام ال٣اه . 2013 ٚؼة، ألاَػ

4.  ٔ ْيب ٞضْ ٖٓغر، الظ ْليت، الجىاثيت اإلاد٨مت ال   البدض َظا ٢ضم الض
ً
ٓن  في اإلااظؿخحر صعظت هيل إلاخُلباث اؾخ٨ماال  ال٣اه

 .2014 بحرػيذ، ظامٗت الٗليا، الضعاؾاث ٧ليت

IV. الٗلميت  ْاإلاضازالث اإلااجمغاث

ٓص، وؿيب ْان ؤلا٢ليميت ألابٗاص لخ ْة في يذؤل٤ مدايغة ٚؼة، ٖلى للٗض تي الىض
ّ
ْاث بغهامج" هٓمِا ال ٫ٓ  الىض  الؿياؾاث خ

   .2009 ظاهٟي 24 بخاعيش الضيم٣غاَي الخجضص خغ٦ت في" الٗامت

V. ٓازي٤ ٓزاث٤ اإلا ْليت ْال  الض

ٓاهحن باخترام الخانت الشاهيت الَار اجٟا٢يت .1  لٗام جمبرؾب 29 في اإلااعزت بها اإلالخ٣ت ْالالثدت البريت الخغب ْؤٖغاٝ ٢

1899 . 

ٓاهحن باخترام الخانت الغابٗت الَار اجٟا٢يت .2 ٓبغ 18 في اإلااعزت بها اإلالخ٣ت ْالالثدت البريت الخغب ْؤٖغاٝ ٢  . 1907ؤ٦خ

ٔ  مٗاملت بكإن الشالشت ظىي٠ اجٟا٢يت .3  .1949 ؤْث 12 في اإلااعزت الخغب ؤؾغ

 .1949 ؤْث 12 في اإلااعزت الخغب ٢ْذ في اإلاضهيحن ألاشخام خمايت بكإن الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت .4

٫ٓ ا٫ .5 ٧ٓ ج ْليت اإلاؿلخت الجياٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ ظىي٠ الجٟا٢ياث ألا٫ْ  ؤلايافي بْغ ٓهيّ 8 بخاعيش الهاصع الض  . 1977 ي

٫ٓ ا٫ .6 ٧ٓ ج ْليت الٛحر اإلاؿلخت الجياٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ ظىي٠ الجٟا٢ياث الشاوي ؤلايافي بْغ ٓهيّ 8 بخاعيش الهاصع ّص  ي

1977 . 

٢ٓٗت ؾلٓؤْ اجٟا٢يت .7  .1993 ؾبخمبر13 في اإلا

ْليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام .8 . 17/07/1998 في اإلاٗخمض الض

VI. غ  واليكغاث الخلاٍع

ت الٟلؿُيييت الِيئت الؿاصؽ، الؿىٓر  الخ٣غيغ .1
ّ
ٓاًَ، لخ١ٓ٣  اإلاؿخ٣ل ٓاًَ خ١ٓ٣  خالت اإلا  صيؿمبر 31 الٟلؿُيجي، اإلا

2000. 

ْليت الٟٗٓ مىٓمت ج٣غيغ .2 ة اإلاٍٟغ الاؾخسضام) اإلادخلت، ْألاعاضخي بؾغاثيل الض ّٓ ٓبغ ،(اإلاميخت لل٣ ٓزي٣ت ع٢م ،2000 ؤ٦خ  ال

(00 /41/15 MDE) . 

ْْص .3 اْر، صا ٓهيت الخ٣اعيغ ؾلؿلت صٖع ٫ٓ  ج٣غيغ ،(24) ال٣اه ليت: ؤلاوؿاهيت يض ْالجغاثم الخغب ظغاثم خ  بؾغاثيل مؿْا

ْليت  .2001هللا، عام ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  اإلاؿخ٣لت هيتالٟلؿُي الِيئت ألا٢صخى، اهخٟايت زال٫ الجغاثم ًٖ الض

ٓان مٟخاح، ماؾؿت ًٖ ناصع ج٣غيغ .4  .24/5/2001 بخاعيش ألا٢صخى، اهخٟايت زال٫ الٟلؿُيييت الخؿاثغ بٗى

ْلى، الُبٗت ،2002 للٗام صيؿمبر 31 (PCHR) ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼ ًٖ الهاصع الؿىٓر  الخ٣غيغ .5  خ١ٓ٣  ألا

ت الُب٘  .2003 ؤبغيل في وكغ ٚؼة، ع٦ؼللم مدْٟٓ

ت الِيئت ج٣غيغ .6
ّ
٫ٓ  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاؿخ٣ل ا 2006 ٖام زال٫ الٟلؿُيجي ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ؤلاؾغاثيليت الاهتها٧اث خ  ْؤزَغ

 . 2007 هللا، عام الٟلؿُيييت، الؿلُت ؤصاء ٖلى
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ٝ، ٞالىخيىا .7 يت جغؾيش ؤػاْع ٓهيت الكٖغ ْاع: "ال٣اه ْليت اإلادا٦م بها جًُل٘ التي ألاص ْلت اؾخ٣ال٫ بهجاػ في الض  ص

ْلت ًٖ البدض"بحرػيذ ظامٗت الخ١ٓ٣، ،مِٗض"ٞلؿُحن ٓهيت الاو٩ٗاؾاث الٟلؿُيييت الض  ْالا٢خهاصيت، ْالؿياؾيت ال٣اه

 .2011 ٞلؿُحن هللا، عام

ْلى الهٟدت ٖلى وكغ اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن جهغيذ .8  .20/12/2012 بخاعيش اإلا٣ضؾيت ال٣ضؽ لجغيضة ألا

ْهت، ٚاػر  اؾغر .9 ٓهيت الاؾخد٣ا٢اث ٖال ٫ٓ  ٖلى اإلاترجبت ال٣اه ْلت ٖلى ٞلؿُحن خه  الِيئت اإلاخدضة، ألامم في مغا٢ب ص

ٓهيت ج٣اعيغ ؾلؿلت ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  اإلاؿخ٣لت . 22/11/2013 الؼياعة جاعيش ،(79) ٢اه

ٓان ج٣غيغ .10 ْم ٚؼة»: بٗى ٓم الىاع جدذ ج٣ا   25/1395الـ للي
ً
ٓليٓ 31 في وكغ لئلٖالم، الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼ ،«ظغيذ 8100ْ قِيضا  .2014 ي

ٓمً مىٓمت ،»ظماعي ٣ٖاب ؤّجها يبضْ اإلاىاػ٫  ٖلى ؤلاؾغاثيليت الٛاعاث «:ج٣غيغ .11 ٓع٥، ،(4324) الٗضص ،ْْحل عايدـ َي ٓي ٓيليت 10 هي  ظ

2014. 

ٓان ج٣غيغ .12 ْم ٚؼة»: بٗى ٓم الىاع جدذ ج٣ا   25/1395الـ للي
ً
ٓليٓ 31 في وكغ لئلٖالم، الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼ ،«ظغيذ 8100ْ قِيضا   .2014 ي

ٌ  الػهف" غملُت ؾؼة، كُاع غلى ؤلاؾغاةُلي الػضوان: (22) ع٢م مػلىماث ملف .13 " الهامض اللغف" غملُت " -اإلاأهى

ٓماث ألاعقي٠ ٢ؿم صبٖضا 26/8/2014  –7/7/2014 ٓهت بمغ٦ؼ ْاإلاٗل  لبىان، –بحرْث ْالاؾدكاعاث، للضعاؾاث الؼيخ

2015. 

VII. ٓا٢٘ اإلا٣االث  الال٨ترْهيت ْاإلا

ٓيت بضْر، ببغاَيم .1 ْليت الجىاياث مد٨مت في ٞلؿُحن ًٖ ب إلااطا..  الض ْلت جٖغ ً“ ،!!الاخخال٫؟ ص  ،2015 يىايغ 17 ،”الَٓ

ٓع  ٢ٓ٘ ٖلى ميك : الخالي اإلا

http://alwatan.com/details/46053 

ٓعر، َالت بكاعاث، .2 ٓن  ز ْلي ال٣اه  ،3 ٖضص ؤلال٨ترْهيت، ظض٫ مجلت بؾغاثيل، في الٟلؿُيييحن يض في هًاليت ٦إصاة الض

ٓعة ،10/5/2012 ٢ٓ٘ ٖلى ميك ٓع  ال٨غمل، مضٔ م ٢ٓ٘ ٖلى ميك : الخالي اإلا

mada-research.org 

ْمت بحن الخٟغي٤»  خؿحن، ٚاػر  .3 اب اإلا٣ا ٓن  في ْؤلاَع ْلي ال٣اه  ،(ث.ص) م،2012 هيؿان 28 بخاعيش البهغة، قب٨ت ،«الض

٘٢ٓ   :الخالي اإلا

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 

ٓسخى هللا ٖبض .4 ْان ٖيض، ؤبٓ م ٓهيت اإلاؿاءلت ْآلياث الجغاثم: ٚؼة ٢ُإ ٖلى اإلاؿخمغ الٗض ٓن  في صعاؾت :ال٣اه  الجىاجي ال٣اه

٢ٓ٘ الضعاؾت ٖلى لالَإل ،2014 صٌؿمبر 2 بخاعيش لي،الضْ ٓهت مغ٦ؼ م : ْالاؾدكاعاث للضعاؾاث الؼيخ

http://www.alzaytouna.net/permalink/83340.html 

ٓوـ، مدمض .5 ْليت، الجىاياث مد٨مت بلى الاهًمام بٗض الٟلؿُيييحن ؤمام ْجدضياث ٞغم ي  :جدضيض آزغ هللا، عام الض

ٓن / يىايغ 9 الجمٗت، ٢ٓيذ (12:00) ،2015 الشاوي ٧اه ٓع  ٚغيىدل، بخ ٢ٓ٘ ٖلى ميك  :الخالي اإلا

http://www.alhayat.com/Articles/6715296/% 

ْلى، الُبٗت نالر، مدمض مدؿً جدغيغ ،2009 لٗام الٟلؿُيجي الاؾتراجيجي الخ٣غيغ .6 ٓهت مغ٦ؼ ألا  ؾاثللضعا الؼيخ

ٓع  ،2010 لبىان، -بحرْث ْالاؾدكاعاث، ٢ٓ٘ ٖلى ميك  :الخالي اإلا

www.badil.org  

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alhayat.com/Authors/6715296
http://www.alhayat.com/Authors/6715296
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ْليت، الجىاثيت ْاإلاد٨مت ٞلؿُحن ٢ٟيكّ، مٗتي .7 ٓع  الض ٢ٓ٘ ٖلى ميك : الخالي الال٨ترْوي اإلا

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 

ٓصة خ٤ ظغيضة لئلؾغاثيليحن، الجىاثيت اإلاؿاءلت .8 ٢ٓ٘ ٖلى ،22/11/2013 الؼياعة جاعيش ، 42 الٗضص ،الٗ  :الخالي الال٨ترْوي اإلا

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1559-art-12 

ٓهخا٫، ظيؿي٩ا .9 ْليت الجىاثيت إلاد٨مت م  ،2014 صيؿمبر 4: اليكغ جاعيش ، ْٞلؿُحن؟ إلؾغاثيل ٞغنت ؤم تهضيض ؤهي  -الض

ٓع  ٢ٓ٘ ٖلى ميك  :الخالي اإلا

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jessica- 
٢ٓ٘ ٖلى. 20/11/2013 الؼياعة جاعيش الٟلؿُيجي، ألاخمغ الِال٫ ظمٗيت.10  :الخالي الال٨ترْوي اإلا

 http//www.palesteners.org  
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 لحلىق  الضولي للىظام حضًض جىحُه ؤلاوؿان لحلىق  اإلاخدضة ألامم مجلـ
 لالؾم حؿُيرا مجغص أم ؤلاوؿان

 اللؼاةغ 2 ؾُُف صباؾين إلاين مدمض  حامػت -الؿُاؾُت والػلىم الحلىق  ولُت نفى، هغحـ. ص

 

 

 

: اإلالخو

ْلى الٟلؿُيييت ةْال٣طخي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ًيت ْلذ      ٓاظـ ٢اثمت في ألا ٓياث ْؤخض ؤلاوؿاهيت ْآما٫ َ ْل  جغجبذ التي ألا

ٓن  مً عيب مً ٞما.اإلاىا٫ ْالهٗبت اإلاؿُغة ْؤَضاِٞا بغامجِا يمً اإلاخدضة ألامم ٖاج٤ ٖلى ٔ  بهما وكإتها ؤؾباب ؤَم ٧  حٗؼ
ٔ  خغب ظغاثم باعج٩اب مجها اعجبِ ما الؾيما ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الهاعزت الاهتها٧اث لخل٪  صٞ٘ ما َْٓ ؤلاوؿاهيت، يض ْؤزغ

ٔ  الض٫ْ  ٗجى َيئت بوكاء في الخ٨ٟحر بلى الخدضيض ْظّ ٖلى ال٨بر
ُ
ْليحن ْألامً الؿلم ٖلى باإلاداٞٓت ابخضاءً  ح  ْحٗؼيؼ ْخمايت الض

يت اللجان بخضٔ بٓنِٟا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت ٖبر ؤلاوؿان، خ١ٓ٣   ْالتي ظخماعيْالا الا٢خهاصر اإلاجلـ ؤوكإَا التي الٟٖغ

٧ْلذ
ُ
 .الخ١ٓ٣  َظٍ ٢ضؾيت ٖلى الخٟاّ مِمت لِا ؤ

ْعَا ْحؿييـ ظِت مً ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاىته٨ت الض٫ْ  ؾيُغة بؿبب ٞٗاليتها ٖضم زبذ ؤن لبض ما ؤهّ ٚحر  ٔ  ظِت مً ص . ؤزغ
ٓاث زال٫ –اللجىت ٖالجذ بط  بزغ ٖلى ٣ٖما، ٦ثرْألا اإلاغييت بٛحر اإلاٗل٣حن بٌٗ ْنِٟا بُغ١  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ًايا -ؾى

ْليت َيئت ؤ٦بر ْؤٖخبر ، 251/60 ع٢م الٗامت الجمٗيت ب٣غاع" ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ" باؾم الجضيضة الِيئت بوكاء جم طل٪  ص
ليت لِا ؤهيِ ٕٓ ؤر مً جميحي ْصْن  للجمي٘ ألاؾاؾيت ْالخغياث ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الٗالمي الاخترام حٗؼيؼ مؿْا  ْبُغي٣ت ه

 .ْمىهٟت ٖاصلت

، ْبٗباعة ؤلاوؿان؟ خ١ٓ٣  لجىت ي٠ٗ ه٣اٍ ٧افي هدٓ ٖلى اإلاؿخدضر بدك٨يلِا الجضيضة آلاليت ٖالجذ ِٞل    َل ؤزٔغ
ٓم بلى بوكاثّ مىظ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤياٝ  ٖامت بهٟت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْحٗؼيؼ لخمايت ؤ٦بر ْمؿاَمت ٢يمت الي

ٓاًَ ْخ١ٓ٣   الخسهيو؟ ْظّ ٖلى الٟلؿُيجي اإلا

 ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  لجىت الٗامت، الجمٗيت اإلاخدضة، ألامم الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ: اإلافخاخُت اليلماث
ْعر الاؾخٗغاى . الكامل الض

 

Résumé : 

      La question des droits de l'homme  et la cause palestinienne ont étaient toujours dans la liste 

des  préoccupations de l'humanité  et l'une des priorités qui découlant de la responsabilité de 

l'Organisation des Nations Unies dans leurs programmes. Et  la création de L‟ONU était en vue 
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de restaurer Le respect des droits de l‟homme après les transgressions illimitées de ces derniers 

et c‟est ce qui a poussé les grands Etats, à constitué une organisation sous le nom de  La 

Commission des droits de l‟homme,  comme l'un des sous-comités établis par le Conseil 

Economique et Social qui a été chargé de maintenir les droits de l'homme . 

      Cependant elle s‟est révélée  inefficace pour avoir été dominée par les Etats qui transgressent 

eux-mêmes les droits de l‟homme. Lors des années qui suivent sa création,  la majorité des pays 

ont commencé à négliger les conventions des droits de l‟homme et se mettaient à la recherche 

d‟un nouveau mécanisme plus efficace, aboutissant à la création du «Conseil des Nations Unies 

pour les droits de l‟homme»,  aux termes de la décision de l‟Assemblée Générale n° 60/251, 

C‟est  le plus grand organisme international chargé de la responsabilité de promouvoir le respect 

universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction et de 

façon juste et équitable.  

      La constitution du nouveau conseil  Pourrait-elle par ses mécanismes rénovés, absorber le 

déficit imputé à la commission et  mieux préserver  les droits de l‟homme ? En d'autres termes, 

Est ce que le Conseil des droits de l'homme a déclaré depuis sa création à la valeur d'aujourd'hui 

et une plus grande contribution à la protection et la promotion des droits de l'homme en général 

et les droits des citoyens palestiniens en particulier?  

Mots clés:  Conseil des droits de l‟homme, l‟affaire palestinienne, Nations Unies, L‟assemblée 

générale,  La Commission des droits de l‟homme, L‟examen Périodique Universel. 

 

 ملضمت

ٓيلت اإلا٣ٗضة ؤلانالخاث مكاعي٘ ٢اثمت يمً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بوكاء يىضعط    ٓلِا امخضث التي الىٟـ ْالُ  البٗيضة ؤن

يٗت الصخهياث جإييض بزغ ٖلى ،2004 صيؿمبر في ألازحرة لِظٍ ْظِذ التي الاهخ٣اصاث بؿب1اللجىت، جاعيش بلى  ٔاإلاؿخٓ ٞع
٠٢ٓ ٫ٓ 2ج٣غيغا ؤٖض ْالظر -ٖىان ٧ٓفي –اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن م ٓاظّ التي الجضيضة ْالخدضياث التهضيضاث" خ  الٗالم، ج

ٓاظِتها اإلاالثمت الخٛحراث ْا٢تراح ٓيت ْْْيٟتها، مهضا٢يتها ٣ٞضث اللجىت بإن زاللّ مً ؤْضر"  إلا  خ١ٓ٣  ج٣ٓ لم ٞحها ْالًٗ
ٓظِت آلازغيً اهخ٣اصاث مً هٟؿِا جدم ْلم بل ؤلاوؿان . يضَا اإلا

 بمجلـ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت اؾدبضا٫ َغي٤ ًٖ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  آليت بنالح يؿخضعي الٓي٘ ؤن الٗام ألامحن ؤ٦ض ْبهظا
ٓيؿغا بها ج٣ضمذ التي الضعاؾت زلٟيت ٖلى  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  صاثم  ؤٖضٍ ا٢تراح ٖلى بىاء اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن لضٔ ؾ

ٓع  ٓعاث زالر يخًمً ْالظرWalter Kàlin البرْٞؿ ٓخاة للمجلـ مسخلٟت جه ٓصة الضاثمت ألاظِؼة مً مؿخ ٓظ  ٖلى اإلا
 ٔ  للجمٗيت مؿاٖض ٦جِاػ ؤْ ْالاظخماعي الا٢خهاصر للمجلـ ممازل مجلـ ؤْ الٓنايت ٦مجلـ اإلاخدضة ألامم مؿخٓ

                                                           
 :أنظر 1

Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l‟homme des nations unies : réformer pour ne rien changer ? », in 

Vincent Chetail (ed.), Conflits, sécurité et coopération, Liber Amicorum Victor-Yves Chebali, Bruxelles, Bruylant, 

2007, pp.125-167. 
 راجع 2

Un monde plus sur: notre affaire à tous,  Rapport  du groupe de personnalités de haute niveau sur les menaces, les 

défis et le changement, A/59/565 (2 Décembre2004), p. 81, §§ 284-285. 
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ْيت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إلاجلـ م٩اهت ارإلخض اإلايشا١ حٗضيل جخُلب اإلا٣اعبت َظٍ ؤن بلى يىدبّ ؤن صْن  1الٗامت،  ألاظِؼة إلا٩اهت مؿا

٢ٓذ في جد٣ي٣ّ يهٗب ؤمغ َْٓ اإلاخدضة ألامم في الغثيؿيت .  الغاًَ ال

ْعة زال٫ 23/05/2005 في الجضيض اإلاجلـ بوكاء  (ٖىان ٧ٓفي) اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن اإلاُٗياّث،ا٢ترح َظٍ ٖلى ْبىاء  الض

ٓاؾٗت ؤلانالخاث بَاع في الٗامت للجمٗيت 59 ْليت، للمىٓمت ال ٓن  ج٣غيغ ج٣ضيم زال٫ مً ْطل٪ الض  مً ؤٞسر ظٓ في" ٖى

٫ٓ  الٗام ألامحن عئيت الخ٣غيغ َظا ٨ْٖـ 2".للجمي٘ ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  ْألامً الخىميت جد٣ي٤ نٓب الخغيت عة خ  حٗضيل يْغ
ٓمت ٓمت ٖامت، اإلاخدضة ألامم مىٓ ٓا٤ٞ َميتؤ ٖلى مغ٦ؼا زام، بك٩ل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْمىٓ ًاء الض٫ْ  ج  ٖلى ألٖا

. ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  صاثم بمجلـ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت ًٖ الاؾخٗايت

الث ٖضة ْبٗض    مجا٫ في الٗام ألامحن ٢ضمّ الظر باإلنالح الخام 101/2005ال٣غاع اٖخماص ٖلى الاجٟا١ جم ْمىا٢كاث، مدا
ا 2005 ٖام اإلاى٣ٗض الميال٘ ال٣مت ماجمغ ْبٗض الٗامت الجمٗيت اجسظث ٦ما.ؤلاوؿان خ١ٓ٣   ٞيّ جُلب ،60/1 ع٢م ٢غاَع

 ْالكٟاٞيت ْالجضيت باالهٟخاح جدؿم مٟاْياث بةظغاء ال٣يام الٗامت، الجمٗيت عثيـ مً مىّ 157 ال٣ٟغة ألخ٩ام اؾدىاصا

،٫ٓ ْعة زال٫ مم٨ً ٢ْذ ؤ٢غب في ج٨خمل ْالكم  ْحك٨يلّ، ْحجمّ ْمِامّ اليخّ ْب٢غاع اإلاجلـ بوكاء ٢هض 60 الض
ٓيخّ . ْبظغاءاجّ ٖملّ ْؤؾاليب ًْٖ

٫ٓ  ٖام اجٟا١ بلى الخٓنل ْبٗض   ٕٓ، َظا خ ٓن  يان' الؿيض آهظا٥ الٗامت الجمٗيت عثيـ ٢ام اإلآي ٕ بٗغى ،'بلياؾي  مكْغ
ٕ َظا ٢ْضم 15/03/2006،3 بخاعيش ٣ٖض صخٟي ماجمغ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بةوكاء اإلاخٗل٤ ال٣غاع ْعة في الخ٣ا اإلاكْغ  الض

 مدل ليدل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بوكاء ٖلى الىو 24/02/2006 بخاعيش ٢ضم الظر ال٣غاع جًمً خيض. الٗامت لجمٗيت٫ 60
ٓن  ؤن ْٖلى ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  لجىت ٓيت َيئت ي٩ يت زاه .  ْالاظخماعي الا٢خهاصر للمجلـ ْليـ الٗامت للجمٗيت جابٗت ْٖٞغ

ْعة ؤٖما٫ ظض٫ْ  مً 120ْ 46 للبىضيً َب٣ا الٗامت الجمٗيت ٢امذ بزٍغ ْٖلى      60/251 ع٢م ال٣غاع باجساط للجمٗيت 60 الض

ّٖٓ 15/03/2006 في اإلااعر  مؿاٖض ٦جِاػ اإلاجلـ اٖخماص جم اإلااؾؿاحي، الىٓام ْخؿب .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بوكاء مٓي
ٓلِا التي اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً 22 اإلااصة بإخ٩ام ٖمال ْطل٪ الٗامت للجمٗيت ٕ ؤظِؼة مً جدخاظّ ما اءبول في الخ٤ يس  ْْٞغ

ٓيت  ٢غاع صام ما اإلاؿخ٣بل في يغقى ؤن بم٩اهيت اؾدبٗاص ٖضم م٘ اإلايشا١، حٗضيل ألامغ يخُلب ال خيض ٖملِا، في حؿاٖضَا زاه

ٓاث زمـ زال٫ اإلاجلـ هٓام مغاظٗت ٖلى يىو الٗامت الجمٗيت . ؾى

ٓاضر ْمً   ٓص ٢بل مً جىاػال يٗض َظا ؤن ال ٞٓ  لّ اإلاخدضة، ألامم في عثيسخي ٦جِاػ اإلاجلـ بوكاء جدبظ ٧اهذ لتيا اإلاخٟاْيت ال

. ْالاظخماعي الا٢خهاصر ْاإلاجلـ ألامً مجلـ الٗامت، الجمٗيت لىٓام ممازل هٓام

                                                           
1

 :أنظر 

Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l‟homme des nations unies : L‟an I de la réforme », Refugee Survey 

Quarterly, Vol. 26, Issue4, Voir sur le site web: http:// rsq.oxfordjournals.org/at. CERIST on March 12, 2015.pp. 

104-130 at. 107. 
 :راجع 2

Report of The Secretary-General of The United Nation, « In Larger Freedom: Développement, Security and Human 

Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005), para.182. 
: راجع الوثيقة 3

UN Doc. A/RES/60/251(2006). 
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 لؤلمم الخابٗت" ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت" مدل ؾخدل التي" ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ" ؾميذ التي الجضيضة الِيئت بوكاء ْجم  

ٓان، 19 مً ابخضاء اإلاخدضة ْعتها في 251/60 ع٢م الٗامت الجمٗيت ب٣غاع" ظ م 2006 ماعؽ 15 في اإلااعزت 72 ص  اإلاٗاعيت ٚع
الياث َٝغ مً الكضيضة ْلى لل٣ٟغة َب٣ا لّ م٣غا ظىي٠ مً ْاجسظ1ألامغي٨يت اإلاخدضة ال  لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٢غاع مً ألا

.  60/251 اإلاخدضة

ْليت َيئت ؤ٦بر ْباٖخباٍع ليت لِا ؤهيِ ص  ْصْن  للجمي٘ ألاؾاؾيت ْالخغياث ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الٗالمي الاخترام حٗؼيؼ مؿْا
ٕٓ ؤر مً جميحي  مٟخاح٢ًيخّ ق٩لذ َاإلاا الظر الٟلؿُيجي الكٗب خ١ٓ٣  عؤؾِا ٖلى ْيإحي ْمىهٟت، ٖاصلت ْبُغي٣ت ه

ا ق٩ل اإلا٣ابل ْفي ْالٗالم، اإلاى٣ُت في ْالاؾخ٣غاع الؿالم ٓجغ لل٣ل٤ عمهض مٗالجت صْن  اؾخمغاَع . اإلاؿخمغ ْالهغإ ْالخ

 ِٞل 2.اإلاجا٫ بهظا الخانت حكغيٗاتها نياٚت ٖلى الض٫ْ  ْمؿاٖضة ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مىته٩ي ٦ك٠ بلى اإلاجلـ ؾيؿعى لظل٪
، ْبٗباعة ؤلاوؿان؟ خ١ٓ٣  لجىت ي٠ٗ ه٣اٍ ٧افي هدٓ ٖلى اإلاؿخدضر بدك٨يلِا الجضيضة آلاليت ٖالجذ  ؤياٝ َل ؤزٔغ
ٓم بلى بوكاثّ مىظ نؤلاوؿا خ١ٓ٣  مجلـ ٓعة ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْحٗؼيؼ لخمايت ؤ٦بر ْمؿاَمت ٢يمت الي  ْخ١ٓ٣  ٖامت به
ٓص الٗالمي الؿالم مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت هي ؤيً الخهٓم؟ ْظّ ٖلى الٟلؿُيجي الكٗب  ْما طل٪؟ في اإلاخدضة ألامم ْظِ

ٓاء الٟلؿُيجي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْمؿخ٣بل ْا٢٘ َٓ   ٧ان ؾ
ً
  خ٣ا

ً
؟ط ؤم ٞغصيا

ً
 مً ؤلاق٩اليت َظٍ ٖلى ؤلاظابت ؾىدا٫ْ  ماٖيا

ْع  زال٫ : الشالر اإلادا

ٓع  . لالؾم حٛيحرا مجغص َٓ َل: ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاخدضة ألامم مجلـ ٖمل ْهٓام حك٨يل: ألا٫ْ  اإلاد

ٓع  . ْالخجضيض الخ٣ليض بحن ما:  ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاخدضة ألامم مجلـ ازخهاناث: الشاوي اإلاد

ٓع  ٓان 30 في مغة أل٫ْ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤمام الٟلؿُيييت ييتال٤: الشالض اإلاد . 2006 ظ

ٌ  اإلادىع  :  ؤلاوؿان لحلىق  اإلاخدضة ألامم مجلـ غمل وهظام حكىُل: ألاو

 لالؾم؟ حؿُيرا مجغص هى هل

يت َيئت َٓ الجضيض اإلاجلـ  ٓلِا لتيا اإلاخدضة ألامم ميشا١ مً 22 اإلااصة بإخ٩ام ٖمال ْطل٪ الٗامت، للجمٗيت جابٗت ٖٞغ  يس
ٕ ؤظِؼة مً جدخاظّ ما بوكاء في الخ٤ ٓيت ْْٞغ  يم٨ً ال ل٨ً اإلايشا١، حٗضيل ألامغ يخُلب ال خيض ٖملِا، في حؿاٖضَا زاه

ٓاث زمـ زال٫ اإلاجلـ هٓام مغاظٗت ٖلى يىو الٗامت الجمٗيت ٢غاع صام ما اإلاؿخ٣بل في يغقى ؤن اؾدبٗاص  3.ؾى

ٓاضر ْمً   ٓص ٢٫ب مً جىاػال يٗض َظا ؤن ال ٞٓ  لّ اإلاخدضة، ألامم في عثيسخي ٦جِاػ اإلاجلـ بوكاء جدبظ ٧اهذ التي اإلاخٟاْيت ال

 للجمٗيت جاب٘ اخخياَي ظِاػ ب٣ي ل٨ىّ. ْالاظخماعي الا٢خهاصر ْاإلاجلـ ألامً مجلـ الٗامت، الجمٗيت لىٓام ممازل هٓام

                                                           
روسيا  )، وامتناع ثالث((Palou )دلتحدة، إسرائيل، جزر ادلارشاؿ وبالواالواليات ا )صوت مقابل أربعة وىي 170أعتمد قرار اإلنشاء بأغلبية ساحقة،  1

 :دلزيد من التفصيل راجع. (وإيراف(Belarus)البيضاء
L‟assemblée Général crée un nouveau conseil des droits de l'homme ; centre de nouvelle ONU, 11/04/2007, p. 1. 

voy  le site web: http:// www.un.org/apps/newsfr/storyf.asp. 
 .1.، ص 15/03/2006األمم ادلتحدة تقر إنشاء رللس حقوؽ اإلنساف وأمريكا ترفض،  2
بأف اجلمعية العامة ستستعرض وضع اجمللس يف غضوف مخس سنوات، وىو ما قد يشكل فرصة دلراجعة ادليثاؽ واعتبار اجمللس  60/251تضيف الفقرة األوىل من القرار  3

 .ز رئيسي لألمم ادلتحدة، وفق ما تضمنو مقًتح كويف عنافكجها
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ْلى الخانيت َظٍ ْجبحن 1.صةاإلاخذ ألامم ؤظِؼة في الخضعط في ؤَميت ؤ٦ثر مغ٦ؼا يدخل ؤهّ ؤر الٗامت،  ظؼثيت مجغص ليـ ؤهّ ألا

يخّ ؾلُخّ لخٗؼيؼ ج٣ىيت ٓمت صازل اإلااؾؿاجيت ْقٖغ ال) ظضا م٣يض حك٨يلّ ألن ألامميت؛ اإلاىٓ ٓاٖض حٗضيل جم ٦ما (ؤ  ٖملّ ٢
. (زاهيا) قضيضة ع٢ابت جدذ ْْيّٗ

٫ٓ  صزاثاإلادا ٧ل قِضث: اإلاجلـ حكىُلت يمً الػًى الضولت اؾخدلاق قغوٍ: أوال  الٗضيض ظضيض مجلـ حك٨يل خ
٫ٓ  اإلاسخلٟت الا٢تراخاث مً ٍ خ الياث ع٦ؼث خيض. الًٗٓ البلض ازخياع قْغ ٓن  ؤن ٖلى ألامغي٨يت اإلاخدضة ال  اإلاجلـ ي٩

ٖٓيت مٗايحر حٗخمض التي جل٪ ؤر ،"خ٣ي٣يت صيم٣غاَيت" جماعؽ التي الض٫ْ  جل٪ ٖلى ٣ِٞ م٣خهغا  ٧ل ًٖ بٗيضة مٓي

ْعيت، اهخساباث) جماعؽ الخهٓنيت؛ مٓاَغ الم، خغيت ال٣ًاثيت، الؿلُت اؾخ٣الليت ص ْلت ؤلٖا ٓن، ص  الًماهاث ال٣اه
ٓعيت  2(...الضؾخ

ٓميت ٚحر اإلاىٓماث بٌٗ ا٢ترخذ ٞيما ٍ ؤعبٗت Human Rights Watch مىٓمت ٢ضمذ ٣ٞض ص٢ت، ؤ٦ثر مٗايحر الخ٩  قْغ
 :جغا٦ميت

. ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ةاإلا٨غؽ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ياث ؤَم ٖلى اإلاهاص٢ت -

ْعيت الخ٣اعيغ ْي٘ -  اإلادضصة آلاظا٫ في باالجٟا٢ياث بلحها اإلاكاع الغ٢ابت ؤظِؼة ؤمام الض

ٔ  ٖلى جٟخيل لجان بوكاء - ٓتها جخم ختى اإلاىًمت الض٫ْ  ؤ٢اليم مؿخٓ  .الخانحن اإلا٣غعيً ؤمام صٖ

ٖٓيت زُحرة الهتها٧اث ْاإلاغج٨بت اللجىت ٢بل مً ؤصييذ التي الض٫ْ  مىذ ٖضم ٖلى الاجٟا١ -  نٟت ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ْه

 3.اإلاجلـ في الًٗٓ

ْلت جلتيم ؤن ْظٓب ٖلى" ٖىان ٧ٓفي" اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن صاٞ٘ ٦ما  لخ١ٓ٣  الٗاليت باإلاٗايحر ٦ًٗٓ اإلاىخسبت الض

 ا٢تراخاث ْْيٗذ 5 ،(A Society of the Committed)" اإلالتيمحن ظمٗيت" ًٖ ٖباعة َٓ الجضيض اإلاجلـ ؤن بلى مكحرا 4.ؤلاوؿان
 ٫ٓ ٓيم ٦يٟيت خ ٍ َظٍ ج٣  6ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت اإلاٗاَضاث ٖلى الخهضي٤ ججاٍ الض٫ْ  ْيٗيت جخًمً ْجد٣ي٣ِا الكْغ

                                                           
 :                               أنظر 1

The Human Rights Council: challenges opportunities, CETIM, p.1.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 :أنظر 2

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l‟homme des nations unies : L‟an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

106.  
: راجع 3

Human Rights Watch, Commission on Human Rights Reform, February 2003, Disponible sur le site web : 

http://hrw.org/un/chrreform.htm       
 :راجع 4

Report of the Secretary-General, of The United Nation, « In Larger Freedom: Development, Security and Human 

Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005), para. 183. 
 :راجع 5

Annan‟s address to the 61st session of the Commission on Human Rights, 7 April 2005. 
ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف، صلد أف ماليزيا صادقت على معاىدتُت فقط وصادقت باكستاف على ثالث 14دقة على اتفاقيات األمم ادلتحدة بالرجوع إىل معيار ادلصا 6

 :دلزيد من التفصيل راجع...معاىدات؛ العربية السعودية صادقت على أربع معاىدات فيما صادقت كوبا على مخس معاىدات

http://hrw.org/un/chrreform.htm
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ٓباث حٗغيذ التي الض٫ْ  ْببٗاص ٞحها الضيم٣غاَيت جُبي٤ ْمغا٢بت  َْٓ 1.اللجىت ٢بل مً ْؤصييذ ألامً مجلـ َٝغ مً ل٣ٗ
ًاء الض٫ْ  ظمي٘ إلامشلي طل٪ جغ٥ الظر الجمٗيت ٢غاع مً الشامىت ال٣ٟغة في ٞٗال ججؿض ما  إلاىٓمت الٗامت الجمٗيت في ألٖا

ٓيذ ٖلحهم الظيً اإلاخدضة، ألامم ٖٓيت اإلاؿاَمت مضٔ مغاٖاة بٗض الخه ٓيت اإلاغشر للبلض الُ  مباصت ْجغؾيش صٖم في للًٗ

ٕ يىاقض ٦ما. ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٓعَا اإلاغشر البلض ٧ان بطا ما جغاعي بإن" الؿغر  يتهاجهٓ ٖىض اإلاغشخت البلضان ال٣غاع مكْغ  مخ
ٔ  اهتها٥ خاالث بإجها جٓن٠ ٢ض ٢ًايا في ٓم ؤمميت ْآلياث ماؾؿاث َىا٥ ٧اهذ بطا ؤْ ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  ٦بر  بةظغاءاث ج٣

 2.ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في يضٍ

ْع  الٗامت الجمٗيت عثيـ ؤعاص ٢ْض   الياث ؤن بال الاجٟا١، َغي٤ ًٖ ؤلاوكاء ٢غاع نض ًذ ألامغي٨يت اإلاخدضة ال  طل٪ ٞع

لبذ ٓيذ َْ ٓيذ مً ص٫ْ  7 جخم٨ً ْلم ال٣غاع، ٖلى الخه ا بذجت طل٪ مً خغماجها بؿبب الخه  في الاقترا٧اث صٞ٘ ًٖ جإزَغ
ٖٓيت، الجياَت، الٗاإلايت،: 48/60ال٣غاع جًمجها التي ألاؾاؾيت الى٣اٍ بحن ْمً 3.اإلاخدضة ألامم ٓاعْا٫ ؤلالهخ٣اثيت اإلآي  في خ

  4.ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ

« L’universalité, L’impartialité, L’objectivité, L’absence de sélectivité et le dialogue »   

ٓا٣ٞت جمذ ْبظل٪ ٓجا 170 بإٚلبيت اإلاجلـ بوكاء ٖلى اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء الض٫ْ  ؾٟغاء ظاهب مً اإلا الياث) ؤعبٗت يض ن  ال
ٓا ماعقا٫ ظؼع  اثيل،بؾغ ألامغي٨يت، اإلاخدضة ٓيذ ًٖ ص٫ْ  زالر ْامخىإ (ْبال ؾيا مً ٧ل في جمشلذ الخه  بيغان البيًاء ْع

. ْٞجيْيال

ًاء الض٫ْ  اهخساب ْجم  لبيت الٗامت الجمٗيت َٝغ مً ألٖا ٓاث، 3 إلاضة اإلاُل٣ت باأٚل  بٗض مباقغة للخجضيض ٢ابلت ٚحر ؾى
ٓاث 6 مضة ْبٗض 5مخخاليخحن، اليخحن قٛل ْلت ٖلى يجب ؾى  1/3زلض ْيجضص جغشخِا، بٖاصة ٢بل ٧املت ؾىت إلاضة جيخٓغ ؤن الض

ْلت ٧ل ْحك٩ل 6.ؾىت ٧ل اإلاجلـ ٖٓا َٝغ ص ٓيذ مٓي ٖٓت يمً ْليـ) ٞغصر لخه ًاء ٧ل ْٖلى ،(اإلاجم  ٖضصَم البالٜ ألٖا
ٓجا 96 مً مُل٣ت ؤٚلبيت بخغاػ ًٖٓ 47  َب٣ا اإلاجلـ في م٣ٗضا ليًمً اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمٗيت في ألا٢ل ٖلى ن

ٓاثم هٓام م٘ الهلت ٢ُ٘ ؤظل مً َْظا ٞغصر، ْبك٩ل ْاإلاباقغ الؿغر  الا٢ترإ ألؾلٓب  حٗضيالث ْهي. اإلاٛل٣ت ؤلا٢ليميت ال٣

َٓغيت ْلت جمشيل بم٩اهيت ٖضم ْجغاعي اإلاجلـ حك٨يلت ججضيض بلى تهضٝ ظ ٓعة الض .  صازلّ صاثمت به

                                                                                                                                                                                           
Le tableau  récapitulatif des  ratifications des états membres préparé par les soins de Human  Rights Watch 

disponible au site web : http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm   
 :نتقادات اليت وجهت، راجعدلزيد من التفصيل حوؿ سلتلف االقًتاحات ادلقدمة واال 1

P.Alston, « Reconceiving The UN Human Rights Regime: Challenges Confronting The New UN Human Rights 

Council »,(2006), Melbourne Journal of International Law, pp. 193-98. 
     : راجع ادلوقع. 2. ، الطليعة، أسبوعية سياسية جامعة، ص(يونيو 16وىل جلساتو ميالد وشيك جمللس حقوؽ اإلنساف وأ )طريقة اختيار أعضائو عالقة 2

.http://www.Taleea.com/news Details.php? id :7014§ JSSUENO, 1715,15/02/2006 
 .، الدومينيك، مجهورية الدومينيككوت ديفوار،إريًتيا، تشاد، صقلية، غينيا اجلديدة: ىذه الدوؿ ىي 3
 : أنظر 4

L'assemblée Générale crée …, Supra note.6, p.1 
 .60/251من القرار  07الفقرة  5
 .1.، ادلرجع السابق، ص...األمم ادلتحدة تقرر إنشاء 6

http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm
http://www.taleea.com/news
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   ٔ ٓاص ألخ٩ام ٣ْٞا ال٣غاع، في خضص ٦ما الاهخساب ْيجغ  بخضٔ ْهي. الٗامت للجمٗيت الضازلي الىٓام مً 94 بلى 92 مً اإلا
ٓن  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ ٖلى ؤصزلذ التي الِامت الخدؿيىاث  ؤًٖاء ؾخسخاع التي هي اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٧

ٓن  ْبالخالي الشلشحن، بإٚلبيت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٓيت ؾخ٩ ليت ؤ٦ثر الًٗ ٫ٓ  ؾيهٗب ما َْٓ ْجمشيال، مؿْا  بٌٗ صز

ٓيت ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاىته٨ت الض٫ْ  ٓيؼ بعبٓ) نغخذ ٣ٞض 1اإلاجلـ، لًٗ  لخ١ٓ٣  اإلاخدضة لؤلمم الؿاميت اإلآٟيت (ل
ًاء ازخياع يخم: "ؤلاوؿان  بهّ ؾياسخي، ٦يان -الخٗغي٠ هاخيت مً –ِٞٓ لظا اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمٗيت ٢بل مً ألٖا

ٓهيت، مىٓمت ال للخبراء، مٟٓييت ليـ م يخم ٞيّ الخبراء ل٨ً الجهايت، في ؾياسخي ٦يان بل ٢اه  الخِٗضاث ؤؾاؽ ٖلى اهخ٣اَئ

  2".الؿاب٣ت اإلآٟييت م٘ يدضر لم ما َْٓ يبخٛحها التي ْألاَضاٝ اإلاجلـ ٢ضمِا التي

   ٔ ْعيت مغاظٗاث ْؾخجغ ٓظب  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤًٖاء الض٫ْ  لجمي٘ ص ْعر الاؾخٗغاى آليت بم  زال٫ الكامل الض

ٓيتهم، ٞترة ٓيت اإلاىخسبت بالض٫ْ  بضءا 3ًٖ  2/3 زلثي ْبإٚلبيت الٗامت الجمٗيت حؿخُي٘ خيض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ لًٗ
ًاء ٓيذ لِم يد٤ ْالظيً الخايغيً ألٖا ٓيت حٗلي٤ الخه  ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  جمـ الهتها٧اث اعج٩ابّ خالت في باإلاجلـ بلض ًٖ

ٓة ْهي ْلت ب٢هاء بلى زاللِا مً اإلاجلـ حهضٝ ال عمؼيت ٧اهذ ْبن ختى بيجابيت زُ  َغي٤ ًٖ مٗا٢بتها بل اإلاجلـ، مً الض
٢ِٓا ٧اٞت مً ْججغيضَا خغماجها  ال٣غاع مً الشامىت لل٣ٟغة َب٣ا ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ صازل ٦ًٗٓ بها جخمخ٘ التي خ٣

ْليت الٟٗٓ مىٓمت صٖذ َْىا 60/251.4 : بلى اإلاغشخت الض٫ْ  ظمي٘ الض

ْػ  ال ٢ْذ في جغقيداتها نبٖال   - ٓما 30 ًٖ ي٣ل ال ما ٢بل ؤر ،2006اٞغيل 8 يخجا . 2006/ 09/05 في اإلاجلـ اهخساباث مً ي

٘ بالخمؿ٪ اإلاؤل ٖلى التياماتها بٖالن  - ٓيت هٟؿِا جغقيذ ج٣غع  ٖىضما ْخمايتها ؤلاوؿان خ١ٓ٣  حٗؼيؼ مٗايحر بإٞع  لًٗ
  .5اإلاجلـ

ٓن ) نغخذ ٣ٞض ْليت الٟٗٓ مىٓمت ممشلت (جحرليىٛحن ؤيٟ ٓن  مً ظمي٘ ٖلى يخٗحن: "اإلاخدضة ألامم لضٔ الض ٓيت ييخسب  لًٗ
٘ اخترام اإلاجلـ، ٓياث ؤٞع ٓا ْؤن ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مٗايحر مً اإلاؿخ ْه ٓا ؤن ييبػي ٦ما اإلاجلـ، م٘ ٧امل هدٓ ٖلى يخٗا  يخ٣بل
ٓيتهم، ٞترة ؤزىاء ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مًماع في ؤهٟؿِم َم سجالتهم مغاظٗت ْلت ؤرٔ ْٖل ًٖ ٓٞاء مؿخٗضة ٚحر ص  بهظٍ لل

 6".هٟؿِا جغشر ال ؤن اإلا٣خًياث

اع: ؤلاوؿان خلىق  مجلـ صازل الػمل هظام: زاهُا  جىٟيظ بلى ؤصث التي ال٨بحرة الاوكٛاالث يمً مً: للحىاع اللضًض ؤلَا
ٕ ٓاع جٟٗيل ؤظل مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ صازل الٗمل هٓام ؤلانالح، مكْغ  الجمٗيت ٢غاع بّحن خيض ؤًٖاثّ، بحن الخ

ْعاث ْٖضص َبيٗت اإلاجلـ، ؤوكإ الظر الٗامت  اإلاجلـ يجخم٘: "10 ال٣ٟغة جىو خيض ٣ٖضَا اإلاجلـ ٖلى يخٗحن التي الض

                                                           
دولة، كانت حتتل مقعدا يف  47دولة من بُت  29ا فقد مت انتخاب ، مل ؼلتلف تشكيل اجمللس جذري2007و 2006بالنظر إىل االنتخابات اليت مت تنظيمها يف جواف   1

 .اللجنة، كما مت إعادة انتخاب كل األعضاء الدائمُت مبجلس األمن ما عدا الواليات ادلتحدة األمريكية
 :افتتاح رللس حقوؽ اإلنساف التابع لألمم ادلتحدة، راجع ادلوقع 2

http://www.Ahwaz Studies centre, org/main/ inde.php? Option : com. Content.                                          

 .، ادلرجع السابق60/251من القرار رقم  09أنظر الفقرة  -3 
 . أعضاء اجلمعية العامة احلاضرين وادلصوتُت وليس باألغلبية  العادية 2/3يتخذ القرار اخلاص بتعليق العضوية بأغلبية  -4
 :راجع ادلوقع. 1.انتصار حلماية حقوؽ اإلنساف، ص: قوؽ اإلنساف التابع لألمم ادلتحدةرللس ح -5

1474, 10/09/20 http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc,               
    .نفس ادلرجع 6

http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc
http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc
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ٓا٫ باهخٓام ْعاث زالر ًٖ ي٣ل ال ما ي٣ٗض ْؤن الٗام، َ ْعة بيجها الؿىت، في ص  ؤؾابي٘، ٖكغة ًٖ ج٣ل ال لٟترة عثيؿيت ص

ٓػ  ْعاث ٣ٖض لّ ْيج ". ؤًٖاثّ زلض بخإييض يدٓى اإلاجلـ، ؤًٖاء ؤخض مً َلب ٖلى بىاء الا٢خًاء ٖىض زىاثيتاؾذ ص

ٓا٫ يجخم٘ اإلاجلـ ٞةن ال٣غاع، مً الٗاقغة ال٣ٟغة هو في ظاء ما زال٫ مً بطن   ٓم مىخٓم، بك٩ل الؿىت َ  ما ب٣ٗض ْؾي٣

ْعاث زالر ًٖ ي٣ل ال ٓن  ؤن ٖلى الؿىت، في ص ْعة بيجها مً ج٩ ْعاث َظٍ ٖضص جمخض. ْاخضة عثيؿيت ص  ٖكغة ًٖ ج٣ل ال إلاضة الض
ٓػ  ٦ما ؤؾابي٘، ْعاث ٣ٖض لّ يج ًاء، زلض مً جإييضٍ جم ما بطا اإلاجلـ ؤًٖاء ؤخض بّ يخ٣ضم َلب ٖلى بىاء اؾخصىاثيت ص  ألٖا

ٓن  ٖىضما ؤًٖاثّ مً 16 مً بُلب ؤر ٓعر بالغص مُالب ي٩ ْعة ْح٣ٗض. مؿخعجلت ْيٗياث ٖلى الٟ  ؤؾٕغ في الاؾخصىاثيت الض

ٓمي ًٖ ج٣ل ال مضة في ْٖاصة مم٨ً، ٢ْذ ْػ  ال ٖمل، ؤيام 5 ًٖ جؼيض ال ٖمل ي  ظلؿاث 3 ي٣اعب ما يٗجي ؤيام، 3 مضة جخجا
ٓان ْلم 1.طل٪ زالٝ اإلاجلـ ي٣غع  لم ما ٖمل ٓاث زال٫ اإلا٨ىت َظٍ اؾخسضام ًٖ اإلاجلـ يخ  مً اإلااييت ال٣ليلت الؿى

ٓاث 3 زال٫ ؤر بوكاثّ مىظ اإلاجلـ ٣ٖض خيض ٖملّ، ٓالي ؾى ْعة 12 خ ْعة 12ْ ٖاصيت ص ْلذ اؾخصىاثيت ص  مً الٗضيض جىا

ٓايي٘ اإلاؿاثل اث ٖلى مىهبا ؤبغػَا ٧ان ْاإلا  ألاعاضخي في ألاْيإ ْمٗالجت (2006 ؤْث) لبىان في ؤلاؾغاثيليت الخهٞغ
ٓيليت) الٟلؿُيييت ٓٞمبر ظ ٢ٓيٗا قغيًٕ ظم٘ مً ْؤلاؾالميت الٗغبيت الض٫ْ  جم٨ىذ ؤن بٗض 2(2006 ْه ْػ  ما َْٓ ج  يخجا

. ًٖٓ 17 ؤر اإلاجلـ ؤًٖاء زلض ؤر لظل٪ اإلادضص الىهاب

ٓعة -الضازلي للىٓام َب٣ا –الجلؿاث ح٣ٗض   ٓػ، ل٨ً ٖلىيت، به عة صٖذ بطا يج  ٣ٖض اإلاجلـ ي٣غع  ؤن طل٪، بلى الًْغ

ٓعة ظلؿاجّ ٓم ؤن ٖلى ؾغيت به ٓعة ٢غاعاجّ بةٖالن ي٣ ٓبا ٖلىيت به ٓع  ثالجلؿا ْجبضؤ. ْظ  16 ؤر اإلاجلـ ؤًٖاء زلض بدً

لبيت ٢غاعاجّ جخسظ ٞيما ًٖٓ، ٓوي الىهاب اخترام م٘ الٗاصيت باأٚل  الضازلي الىٓام مً 20 اإلااصة في بليّ اإلاكاع ال٣اه
ٓا٣ٞت ؤر للمجلـ، ْلت 24 بم ٓجت، الخايغة الض٫ْ  مً ص ٓاث جدؿب ال اإلاه . ال٣غاع اجساط ًٖ اإلامخىٗت الض٫ْ  ؤن

ٓميت ٚحر اإلاىٓماث مكاع٦ت ٖلى ةاإلاداٞٔ جمذ ٦ما ْعاث زال٫ مكاع٦تها ْػاصث بل الخ٩ ْلى الض  ؤ٦ض خيض للمجلـ، ألا

عة ٖلى الؿابٗت ماصجّ في للمجلـ الضازلي الىٓام ٓصة زال٫ مً" الٟٗالت باإلاكاع٦ت" الؿماح يْغ  الجمٗيت ٢غاع بلى الٗ
ْع  عا٢بحنالم مكاع٦ت حؿدىض ؤن ج٣غع  التي 11 ٣ٞغتها في 60/251 ع٢م الٗامت ًاء ٚحر الض٫ْ  يمجهم ْمً مِٗم، ْالدكا  في ألٖا

٧ٓاالث اإلاجلـ ٓميت ْاإلاىٓماث اإلاخسههت ْال ْليت الخ٩ ، الض  ًٖ ًٞال ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الَٓىيت ْاإلااؾؿاث ألازٔغ

ٓميت ٚحر اإلاىٓماث  جدبِٗا ٧اهذ التي ْاإلاماعؾاث 1996/31 ْالاظخماعي الا٢خهاصر اإلاجلـ ٢غاع بيجها مً جغجيباث بلى  الخ٩
. ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت

ٍ زاعط ٫ٓ  خاص زالٝ زاع الخاعظيحن، اإلاغا٢بحن مكاع٦ت قْغ  ٢ْض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ ؤٖما٫ ظض٫ْ  جدضيض مؿإلت خ

٫ٓ  اإلاىا٢كاث صاعث ٓع  خ . ْالجىٓب الكما٫ مد

ْعبي ؤلاجداص ا٢ترح خيض ٓايي٘ ٖلى يىهب ْٖام، مغن  ؤٖما٫ ظض٫ْ  3(JUSCANZ) في ممشال ألا  مدضصة ْْْاث٠ امتٕ م

ٓمت -جماما ٨ٖسخي اججاٍ في الاهدياػ ٖضم خغ٦ت طَبذ بيىما مؿب٣ا؛ ٖٓت مضٖ ٓيت، ألاٞغي٣يت الض٫ْ  بمجم  ظامٗت ْآلاؾي

                                                           
 .ائية، كاف أوذلا بناء على طلب من تونس باسم اجملموعة العربية دلناقشة أوضاع حقوؽ اإلنساف يف فلسطُتدورة استثن 12عقد اجمللس منذ تأسيسو  1
 :أنظر 2

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l‟homme des Nations Unies : L‟an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

110. 
 .كندا، أسًتاليا، نيوزلندا، إسلندا، النرويج، سويسرا وكوريا شلثلي الصُت، الواليات ادلتحدة، 3
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ٓع  ؤ٦ثر ْمدضص مجهجي ؤٖما٫ ظض٫ْ  جًٟل ٧اهذ خيض -ؤلاؾالمي اإلااجمغ ْمىٓمت الٗغبيت الض٫ْ  ٫ٓ  يخمد ٓايي٘ ه٣اٍ خ  ْم

. زانت

ٓٞي٤ ةمدا٫ْ  ٖلى الاجٟا١ ْؤؾٟغ ما٫ ظض٫ْ  ج٣ؿيم زال٫ مً اإلاخٗاعيحن الا٢تراخحن بحن الخ  التر٦حي جم ه٣اٍ ٖكغ بلى ألٖا

 :الخاليت اإلاؿاثل ٖلى ٞحها

. ْؤلاظغاثيت الخىٓيميت اإلاؿاثل .1
 ْألامحن ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الؿاميت اإلآٟييت ْج٣غيغا ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الؿامي اإلاخدضة ألامم إلآٟى الؿىٓر  الخ٣غيغ .2

 .الٗام

، ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْخمايت يؼحٗؼ .3
ً
 .الخىميت في الخ٤ ٞحها بما ْالش٣اٞيت ْالاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت ْالؿياؾيت اإلاضهيت ٧اٞت

 .بها اإلاجلـ اَخمام جخُلب التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خاالث .4
 .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْآلياث َيئاث .5

ْعر الاؾخٗغاى .6  .الكامل الض
ٔ  اإلادخلت الٗغبيت ألاعاضخي ْفي ٞلؿُحن في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خالت .7  .ألازغ

 .ٞيىا ٖمل ْبغهامج بٖالن ْجىٟيظ مخابٗت .8

 . صيغبان ٖمل ْبغهامج بٖالن ْجىٟيظ ْمخابٗت حٗهب مً بظل٪ يخهل ْما ألاظاهب ٦ٍْغ الٗىهغر  ْالخميحي الٗىهغيت .9
 . ال٣ضعاث ْبىاء الٟىيت اإلاؿاٖضة .10

ٓيّ ْيجب اع َظا في الخى ٓظيّ ل٨ٟغة الض٫ْ  ؤٚلبيت بمٗاعيت ؤلَا ما٫ ظض٫ْ  ٝر ه٣ُت ج ٓعة ألٖا ْلت بلى زانت به  مٗيىت ص

" لٓيٗياث" اإلا٨غؾت الغابٗت الى٣ُت يمً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باهتها٧اث اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل ٞدو اإلاجلـ ٖلى يجب بل بالظاث،
ٓعة اَخمامّ جخُلب التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣   ألاعاضخي في بالٓي٘ الخام الؿاب٘ البىض ؤن البٌٗ اٖخبر خيض. زانت به

 يترؤؾان ؤن يجب اللظان الاهخ٣اثيت ْٖضم الٗاإلايت مبضؤر ٖلى اؾخصىاء بمشابت َٓ اإلادخلت الٗغبيت ْألاعاضخي يتالٟلؿُحن

 1.بوكاثّ ل٣غاع َب٣ا اإلاجلـ ؤٖما٫

ٓص صاٞٗذ ْباإلا٣ابل  ٞٓ ٫ٓ  اإلاجلـ ظلؿت زال٫ اإلاكاع٦ت الٗغبيت ال  الٗغبيت ْألاعاضخي ٞلؿُحن في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خالت خ

 ٔ ْعجّ ؤٖما٫ املٌ ٖلى  ألازغ الث ْعٌٞ اإلاجلـ ؤٖما٫ ظض٫ْ  في الؿاب٘ البىض جٟٗيل ًٖ 32 ص  في الض٫ْ  بٌٗ مدا

 مً وؿخؿغب ئهىا" : ٢اثال" زغيكت ببغاَيم" ظىي٠ في الٟلؿُيجي الؿٟحر نغح ٣ٞض. اإلاِم البىض َظا ْجذجيم لتهميل ؾٗحها
ٌ  بػٌ ملاَػت اؾخمغاع  بأن ئؾغاةُل ؾاغض البىض، هظا ملاَػت هل هىا ءٌوهدؿا أغىام، زالزت مىظ البىض لهظا الضو

 اللاهىن  زغق  في  ؾخمغاع غلى  خخالٌ في اللاةمت اللىة ئؾغاةُل شلػذ أنها أم الضولي، اللاهىن  جدترم وأن جلتزم

 2." الُغق؟ بأبكؼ ؤلاوؿان خلىق  واهتهان الضولي

                                                           
 :أنظر 1

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l‟homme des Nations Unies : L‟an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

112. 
 27/06/2016وؽ اإلنساف يف فلسطُت والدوؿ العربية األخرى، إذاعة األمم ادلتحدة، استياء يف رللس حقوؽ اإلنساف دلقاطعة بعض الدوؿ للبند ادلتعلق حبالة حق 2

 :متوفر على ادلوقع
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206316/#.WBTbo_5unDd  

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206316/#.WBTbo_5unDd
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ٓعر الؿٟحر ؤ٦ض ٦ما الث بلى مكحرا اإلاجلـ، ؤٖما٫ ظض٫ْ  مً الؿاب٘ هضالب جٟٗيل ؤَميت ٖلى" آال الضيً خؿام" الؿ  مدا

ْاظيت جماعؽ التي اإلاجلـ في الض٫ْ  بٌٗ  هضغى فاهىا لظلً": مهغخا البىض، َظا ْجذجيم لتهميل ؾٗحها في اإلاٗايحر اػص
ٌ  هظه  هُئاث مً ؾيره وفي اإلاجلـ هظا في ؤلاؾغاةُلي  خخالٌ ئصاهت بأن وؤلاكغاع الؿُاؾُت ألاالغُب غً للخىكف الضو
ٌ  غلى صاةما بىضا ؾدبلى اإلاخدضة ألامم  اخخاللها وئنهاء الضولُت لإلعاصة ئؾغاةُل امخثاٌ خين ئلى اإلاىظمت أغماٌ حضو
 و ههُاع مدخلت، لبىاهُت أعى مً جبلى وما الؿىعي واللىالن اللضؽ فيها بما اإلادخلت، الػغبُت ألاعاض ي ليافت

ٓزي٤ عنض في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ اؾخمغاع ؤن بل 1."اخخالٌ هؿلُت اللاهىهُت إلاؿإولُاتها  في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث ْج
ٌ ٖلى جإ٦يضَا في الضاللت بالٛت ؾياؾيت عؾالت َٓ اإلادخلت، الٗغبيت ألاعاضخي ْلي اإلاجخم٘ ٞع الّ ْخخميت الاخخال٫ لِظا الض . ْػ

ٖٓت اؾدياء ًٖ ال٣ُغر  الؿٟحر ْٖبر  الث ؤن مً مدظعا الؿاب٘، لبىض٫ الض٫ْ  بٌٗ إلا٣اَٗت مجضصا اإلاجم  اإلاؿخمغة اإلادا
 الهاعر باالهتها٥ الاؾخمغاع في إلؾغاثيل حصجيٗا يٗض اإلاجلـ ؤٖما٫ مً ْبػالخّ الؿاب٘ البىض لتهميل الض٫ْ  بٌٗ مً

ٓن  ْلي لل٣اه  في جالٌ،باالح اللاةمت اللىة ئؾغاةُل مؿاغضة في الضولي اإلاجخمؼ اؾخمغاع ئن": ٢اثال ال٣ٗاب مً ْؤلاٞالث الض
ػخبر اإلاؼصوحت اإلاػاًير هدُجت مهضاكُخه الضولي الػمل ًفلض الػلاب مً وؤلافالث اللاهىن  فىق  البلاء  للؿلم تهضًضا َو

صلؼ الضولُين وألامً  2."الػالم في وؤلاعهاب الػىف أغماٌ َو

:  ؤلاوؿان لحلىق  اإلاخدضة ألامم مجلـ ازخهاناث :الثاوي اإلادىع 

. صوالخجضي الخللُض بين ما 

ٓن  ؤن ييخٓغ خيض بٗضا، ألا٦ثر الىبيلت ألاَضاٝ بٌٗ  الؿاصؾت ٣ٞغجّ في 60/251 ع٢م ال٣غاع ْي٘  اإلاجلـ مماعؾت ج٩
اثّٟ ٖٓيت، الخياصيت، الٗاإلايت،" مباصت ٖلى ٢اثمت لْٓ ٓاع ؤلالهخ٣اثيت، اإلآي ْلي اإلاكتر٥ ْالخٗاْن  الخ  مً 3،"البىاءيً الض

ٓيغ" ؤظل ٓظِت بيخاثج" ْبلخا٢ّ" خ٣ي٣ي جُ ٔ  ؤَميت طاث مباصت ْهي 4،"م ٓص ؤر في ٦بر ٓيغ مٗانغ مجِ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لخُ

ٓاَا جُبي٤ ٦يٟيت َٓ بها يغجبِ الظر الخدضر ل٨ً ْخمايتها؛ جساط اإلاجلـ باصع ْلِظا. مدخ  ببىاء الخام 5/1 ع٢م ال٣غاع باٍّر
ْلى الؿىت في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ماؾؿاث ْعة ألا ٓاٖض ْاإلااؾؿاث يا٧لالّ بظل٪ ْايٗا او٣ٗاصٍ، لض  ؾيخم التي ْال٣

ٓظبها . مؿخ٣بال اإلاجلـ ٖمل جىٓيم بم

لت في حؿُير: ؤلاوؿان خلىق  مجلـ وظاةف: أوال ٓظب ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤهيِ: الٍُغ ليت 60/251 ال٣غاع بم  باإلاؿْا
 ٔ ٕٓ ؤر مً جميحي صْن  ألاؾاؾيت ْالخغياث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجمي٘ الٗالمي الاخترام لخٗؼيؼ" ال٨بر  ٖاصلت ْبُغي٣ت ه

يٟت للمجلـ مىذ الٛايت لِظٍ 5".ْمىهٟت . ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْخمايت حٗؼيؼ ٢ْايت، في جمشلذ زالزيت ْْ

                                                           
 .نفس ادلرجع 1
 .نفس ادلرجع 2
 .60/251من القرار  04الفقرة  3
 :أنظر 4

Nico Schrijver, «The UN Human Rights Council : A New ‘’Society of the Committed’’ or Just Old Wine in New 

Botteles? »,  Leiden Journal of International Law, 20(2007), pp. 809-23 at p. 816. 
 .60/251من القرار  02الفقرة  5
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ٓلى خيض يٟت اإلاجلـ يخ ٢ٓايت ْْ ًاء الض٫ْ  بدصجي٘" لّ ؾدؿمذ التي (prévention) ال  الالتياماث بال٩امل جىٟظ ؤن ٖلى ألٖا

ٓاع زال٫ مً ؤلاؾِام، ؤر ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في بها حِٗضث التي ". ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اهتها٧اث خضْر مى٘ في ْالخٗاْن، الخ
ص َْٓ  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجا٫ في ْالخٗلم بالخش٣ي٠ الجهٓى" زال٫ مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  (promotion) حٗؼيؼ بمِمت ؤيًا مْؼ

 خمايت ْهي ألاؾاؾيت ْيٟتالٓ للمجلـ ْؤزحرا". ال٣ضعاث ْبىاء الخ٣ىيت ْاإلاؿاٖضة الاؾدكاعيت الخضماث ًٖ ًٞال

(protection) الجؿيمت الاهتها٧اث ٞحها بما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اهتها٥ خاالث مٗالجت" ٖليّ يٟغى ما َْٓ الاهتها٧اث، ضخايا 
اث٠ َظٍ ْحؿمذ 1".ْاإلاىهجيت  ؤبٗاصَا في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  الخترام ألاؾاؾيت اإلاؿإلت بذجؼ للمجلـ الشالر اإلاخ٩املت الْٓ

.  اإلاسخلٟت

ٖٓيت، الىاخيت مً ٫ً٦ ٖٓت الٓؾاثل جسخل٠ ال اإلآي يٟخّ ألصاء اإلاجلـ جهٝغ جدذ اإلآي ٓصة ٧اهذ التي جل٪ ًٖ ْْ ٓظ  م

ْلي ٦جِاػ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ يِٓغ خيض اللجىت، في  ي٨مً ل٨ً. اإلالؼمت ٚحر" الخٓنياث" بال اٖخماص يؿخُي٘ ال جضا
ٓاظِت مى٤ُ ٖلى حٗخمض خذؤنب التي الٗمل َغي٣ت حٛيحر في الخجضيض ؤْ الخٛحر ٔ  ْبٗباعة ْالخٗاْن؛ اإلا  يهبذ ؤن يجب ؤزغ

ٓاع مىخضٔ" اإلاجلـ  بلى يؿدىض ؤن ييبػي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْخمايت حٗؼيؼ" بإن صيباظخّ في بوكاثّ ٢غاع ؤ٦ضٍ ما خؿب 2"للخ
ٓاع الخٗاْن  مباصت  3.ٞحها اإلابالٛت عظتص بلى الٟغم مً الٗضيض في ال٣غاع ههٓم في جِٓغ مباصت ْهي ؛"الخ٣ي٣ي ْالخ

ح جسل٤ ؤن اإلاٟترى ْمً ٓٞا١ ْع ط التي ال  ألاًٞل ْمً ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  إلاؿإلت ؤ٦ثر بىاءة خغ٦ت اإلاجلـ بوكاء ٢غاع لِا ْع

ٓا٠٢ ٖلى الٗمل َغي٣ت في الخٛيحر َظا اؾدىض لٓ اع مً ؤ٦ثر الض٫ْ  م  ال ْٖليّ. زاللّ مً للخٗبحر حؿعى الظر اإلااؾؿاحي ؤلَا

ٓاع، بٓؾاثل الض٫ْ  جتيْص ـً بض ْعر الاؾخٗغاى آليت باؾخدضار بال طل٪ يخإحى  ْلً  للخ . الكامل الض

ْعر الاؾخٗغاى آليت ْظضث :اإلاىهىلىج ومساَغ الحىاع فًاةل مىاحهت في الكامل الضوعي  ؾخػغاى:زاهُا  الكامل الض
ٔ مؿذ ٖلى مسخلٟت ْبإق٩ا٫ ٦ظل٪ ْظضث ٦ما ،1956 مىظ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لجىت ِٖض في ْليت اإلاىٓماث مً الٗضيض ْ  الض

ْليت، الٗمل ٦مىٓمت ٧ٓالت الض ْليت ال ْعبا مجلـ الظعيت، للُا٢ت الض  ؤؾلٓب َْٓ. الا٢خهاصيت ْالخىميت الخٗاْن  ْمىٓمت ؤ

ٓن  في الاهدكاع ْاؾ٘ ع٢ابت ْلي ال٣اه  .الض٫ْ  ؾياصة في الخضزل صْن  بالخٗاْن  يؿمذ ألهّ اإلاٗانغ، الض

ْعر الاؾخٗغاى ْيىضعط ٓخت ٞاإلا٨ىت الٟلؿٟت، هٟـ يمً الٗامت الجمٗيت ؤوكإجّ الظر الكامل الض  خ١ٓ٣  إلاجلـ اإلامى

ٓاع بلى حؿدىض حٗاْن  آليت ق٩ل يخسظ الاؾخٗغاى َظا ؤن" حٗجي ؤلاوؿان ". ٧امال اقترا٧ا اإلاٗجي البلض ٞيّ يكتر٥ جٟاٖلي خ

ٓظب اإلاجلـ اؾخدضزّ هٓام ِٞٓ ًاء الض٫ْ  مغا٢بت جًمىذ ْالتي 60/251ال٣غاع مً َا البىض 5 ال٣ٟغة بم  ؾياؾت ْمى٘ ألٖا
ٓماث بلى يؿدىض بظغاء" ألهّ  4".بم٨يالحن ال٨يل" ٖٓيت مٗل ٓز١ٓ  مٓي ٓاع ْبلى بها ْم ْلت ٧ل ْٞاء إلاضٔ جٟاٖلي، خ  بالتياماتها ص

ٓليت ي٨ٟل هدٓ ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في ْحِٗضاتها ْاة الخُبي٤ قم  حٗاْن  ٦ْظا  ؛"الض٫ْ  ظمي٘ بحن اإلاٗاملت في ْاإلاؿا
ًاء الض٫ْ  م٘ اإلاخدضة ألامم في ألازحرة َظٍ  في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بٓيٗيت الخانت الاجٟا٢ياث ٞدو ؤظل مً اإلاجلـ في ألٖا

ٖٓيت، بُغي٣ت الٗالم، .  ؾياؾيت ٚحر بىاءة، الهخ٣اثيت، قٟاٞت مٓي

                                                           
 .60/251من القرار  03الفقرة  1
 .60/251ب من القرار /05الفقرة  2
 .من ذات القرار 12والفقرة  04؛ الفقرة 60/251ديباجة القرار رقم : مت ذكر مبدأ التعاوف واحلوار احلقيقي يف  3
                                                                                                .L'Assemblée Générale Crée…,  Supra note.6, p.2:  أنظر 4
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ا آلاليت َظٍ ْججض الن اإلاخدضة ألامم ميشا١ في مهضَع  الخ١ٓ٣  مً مكتر٧ا ؤؾاؾا يك٩ل الظر وؿانؤلا لخ١ٓ٣  الٗالمي ْؤلٖا
ْلت ٧ل َٝغ مً للخجؼثت ٢ابلت الٛحر ْالاظخماٖيت الا٢خهاصيت الؿياؾيت، اإلاضهيت، ٕٓ َظا ٖلى مهض٢ت ص  الاجٟا٢ياث؛ مً الى

ٓن  التي ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت ْاله٥ٓ٩ ْلت ج٩   الض
ً
ا   ٞحها، َٞغ

ً
ٖٓيت ْالالتياماث الخِٗضاث ًٖ ًٞال  مً اإلا٣ضمت الُ

  .اإلاجلـ في لالهخساب جغقيدِا ج٣ضيم ٖىض بها حِٗضث التي جل٪ طل٪ في بما الض٫ْ، ظاهب

ْعر الاؾخٗغاى بأليت اإلاالخٓحن مً الٗضيض عخب ٢ْض  ْيت حجغ" جمشل ألجها  اإلايكإة، الكامل الض  خ١ٓ٣  هٓام في الؼا
٫ٓ  ج٣اعيغ اؾخٗغاى ؤْ ٞدو ؾيخم مغة ٫ْ أل ألهّ 2؛"ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ في اإلاِم الخجضيض"ْ  1"الجضيض ؤلاوؿان  خ
ًاء الض٫ْ  ل٩ل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مؿاثل في الخانت ألاْيإ ٓتها حجمِا، ٧ان مِما اؾخصىاء صْن  اإلاخدضة ألامم في ألٖا ٢ 

." مكتر٦ت آليت َٝغ مً الٗؿ٨غيت ؤْ الؿياؾيت

ْعر الاؾخٗغاى زهٓنيت ْج٨مً ٓمي، ٚحر الخيالي َابّٗ في 3الكامل الض  ؤمام هٟؿِا الض٫ْ  ججض ؤن مً ْٞاٞش الخ٩
٫ٓ  ؤن َاظـ سجل بصاهت ق٩ل بلى الاؾخٗغاى َظا يخد

ُ
 َظا يخم ؤن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢غع  الخ٣ييم، مدًغ في ح

جي ج٣غيغ ق٩ل في الاؾخٗغاى ْلت حٗضٍ َْ ٓظحهيت للخٍُٓ َب٣ا هٟؿِا اإلاٗىيت الض  ظلؿت زال٫ ج٣غع  ؤن يجب التي الخ

ٓما ق٩ل في ؤْ اإلاجلـ، : الخ٣اعيغ َظٍ ْجلؼم. الخانت ْؤلاظغاءاث الخٗا٢ضيت الِيئاث ج٣اعيغ في جغص ثمٗل

ْعر الاؾخٗغاى آلليت اإلاجلـ اٖخماص بٗض الاؾخٗغاى يبضؤ ؤن - . الكامل الض

ْيت ْاإلاٗاملت الٗاإلايت مبضؤ ٖلى الاؾخٗغاى في اإلاخب٘ الترجيب يؿدىض ؤن -  .اإلادؿا

 .٧امال اؾخٗضاصا لّ الاؾخٗضاص مً الض٫ْ  جم٨حن بٛيت مم٨ً، ٢ْذ ؤ٢غب في الاؾخٗغاى جغجيب جدضيض يخم ؤن -
ْلى اإلاغخلت ج٣اعيغ بخ٣ضيم ألامميت اإلاىٓمت ؤًٖاء ظمي٘ يلتيم - ٓاث، 4 زال٫ ألا ًاء الض٫ْ  ؤما ؾى  ٞٗلحها اإلاجلـ في ألٖا

ا ج٣ضيم  .ؾىت ٧ل ج٣اعيَغ
م بخ٣ضيم اإلاجلـ ؤًٖاء ٧اٞت يلتيم - ٓيتهم ٞترة زال٫ ج٣اعيَغ ٓيت الضاثمت الخمـ الض٫ْ  ظٗل ما طاٌ ْلٗل 4.ًٖ  الًٗ

ٓيت اإلاُالبت ًٖ جتراظ٘ ألامً مجلـ في   .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ صازل صاثمت بًٗ
ْلت ازخياع يخم - ْلى الض ا ج٣ضيم ٖلحها يخٗحن التي ألا ٖٓاث ٢بل مً ج٣غيَغ  ٖليّ، اإلاخ٤ٟ للخ٣ؿيم ٣ْٞا ؤلا٢ليميت، اإلاجم

ٓػي٘ اخترام لًمان ب التي جل٪ باؾخصىاء الض٫ْ  لِظٍ ألابجضر الترجيب ٦ْظا الٗاص٫، الجٛغافي الخ  ؤن في بةعاصتها جٚغ

ا ج٣ضم ٓعة ج٣غيَغ  .مؿب٣ت به

ٓط - ْعيت الخ٣اعيغ بضعاؾت اإلاخٗل٤ اإلاجلـ ٖمل يخ   5.ؤ٫ْ  م٣ام في اإلاٗىيت الض٫ْ  لخُب٣ِا جٓنياث بهياٚت الض

٫ٓ  الدؿائ٫  وؿخُي٘ َْىا ٖٓيت هؼاَت خ م اإلاجلـ، ٖمل َغ١  ْمٓي  بٗحن ألازظ ْظٓب ٖلى الٗامت الجمٗيت جإ٦يض ٞٚغ

خباع ٓماث" الٖا ٖٓيت اإلاٗل ٓز١ٓ  اإلاهضا٢يت طاث اإلآي غاٝ ًٖ الهاصعة بها ْاإلا  ًٖ الهاصعة جل٪ ٞحها بما اإلاٗىيت، ألَا

                                                           
 :راجع 1

Déclaration du Représentant de l‟Uruguay in : Compte  rendu  analytique de la 18
ème

 séance, A/HRC/1/SR.18(20 

juillet 2006), p.2. 
 .Déclaration du représentant de Human  Rights Watch, in : Ibid., p.19 :راجع 2
 .تطرؽ القرار اخلاص بآلية االستعراض الدوري بالتفصيل إىل أساس، مبادئ وأىداؼ ىذه اآللية وكذا الًتتيب ادلتبع فيو، إجراءاتو ونتائجو  -3 
                                                                            .FACTSHEET: Work and Structure of the human Rights Council, July, 2007, p.1: أنظر 4
 .2.نفس ادلرجع، ص 5
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ٓميت ٚحر اإلاىٓماث ٓظب اإلايكإة الِيئاث ج٣اعيغ في اإلاًمىت ْجل٪ الخ٩ ٓزاث٤ ٧ْل مٗاَضاث بم  ممألا بمىٓمت الهلت طاث ال

ٓن  جٓنياث ؾيخًمً اإلاجلـ ًٖ عؾميا يهضع الظر الىو ؤن بال". اإلاخدضة ْلت ي٩ ْعا للٟدو الخايٗت للض  خاؾما ص

ْلت بعاصة جِٓغ خيض ٞحها؛ ٔ  في الخ٣ي٣يت الض ٓزي٣ت مدخٓ ٢ٓ٘ الخ٣ييم هُا١ مً بالخإ٦يض يدض ما َْٓ الجهاثيت، ال  ْل في. اإلاخ
ٍ، َظٍ ٓن  الكْغ ْعر الاؾخٗغاى ي٩ ٓهّ مً ؤ٦ثر للمىا٢كت بمىخضٔ ؤقبّ ملالكا الض ٓاع ؾيتر٥ ِٞل ج٣ييمي؛ بظغاء ٧  الخ

ٓط بلى م٩اهّ الخٟاٖلي ٓل ٓه ْلت م  1للٟدو؟ الخايٗت الض

ٓظّ َظا اؾدبٗاص يم٨ً ال ٖمليا، ٓظحهيت الخٍُٓ لبٌٗ اؾدىضها ما بطا الخ ْعر الاؾخٗغاى ٖمليت حؿحر التي الخ  الض

ٓظب الكامل، ْلت ٢بل مً" الخٓنياث" زظجذ ؤن يجب 5/1 ال٣غاع ٞم غاٝ بٌٗ  ٢بل مً ختى ؤْ للٟدو الخايٗت الض  ألَا
٠٢ٓ ٦ما اإلاٗىيت؛ ِٖٓا في  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بظغاءاث جخ ْعر الاؾخٗغاى هجاح ؤن ؤر الض٫ْ، بعاصة ٖلى مجم  الض
٠٢ٓ يي٤ ؤْ ْاؾ٘ بك٩ل الكامل ٓيت الٗؼيمت ٖلى مخ  لخضزل ألامشل َاعؤلا يك٩ل مٟترى بظغاء م٘ للخٗاْن  للض٫ْ  ال٣

. خ٣ي٣يت ع٢ابت آليت ٚياب في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ

: ؤلاوؿان خلىق  مجلـ أمام الفلؿُُيُت اللًُت: الثالث اإلادىع 

 اإلاجلـ قِض خيض مباقغة، جإؾيؿّ بٗض ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ  بٗىايت يدٓى اوكٛا٫ ؤ٫ْ  الٟلؿُيييت ال٣ًيت اٖخبرث    

ْلى ازخخام في ْعاجّ ؤ ٓم ص ٓما 2006 انظٓ 29 ي ٓها ي ٓجغ مصخ ْعاث بالخ  في يجغر  إلاا للخُغ١  نيٛت ًٖ بدشّ ٖىض ؤلاظغاثيت ْاإلاىا
ًاء الض٫ْ  ْؤن زهٓنا اإلادخلت؛ ألاعاضخي ْلت جدضر ؤمام هٟؿِا ْيٗذ ألٖا ٓا٤ٞ البضايت مىظ ال٣غاعاث اجساط مدا  بالخ

. ْؤلاظمإ

ًاء الض٫ْ  جخم٨ً لم ْعص ؤزظ ْبٗض  ي٣ضمّ ؤن اإلاٟترى مً ٧ان الظر البيان زال٫ مً ٢ىٗتم نيٛت بلى الخٓنل مً ألٖا
 الٗىهغيت، مشل بكإجها الاجٟا١ جم التي الِامت ال٣ًايا مً ٖضص بلى ٞيّ الخُغ١  يخم ْالظر ألازحر، َظا باؾم اإلاجلـ عثيـ

ًاء بٌٗ اٖتراى طل٪ ْمغص. ٞلؿُحن في ْالٓي٘ باألصيان اإلاؿاؽ الهجغة، ْلت ًٖ ألٖا  يمً يتالٟلؿُحن ال٣ًيت ظض

ٓن  ؤن يجب َغخِا، خا٫ في ألا٢ل ٖلى ؤْ اإلاجلـ، ؤٖما٫ ظض٫ْ   جم ٨ٞي٠. بؾغاثيل بلى بقاعة ؤيت مً جسلٓ بُغي٣ت طل٪ ي٩
ال) ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤمام مغة أل٫ْ  الٟلؿُيجي اإلال٠ م٘ الخٗامل  مؿاهضة اإلاجلـ ًٖ الهاصعة ال٣غاعاث ؤبغػ  هي ْما (ؤ

. (هيازا) الٟلؿُيييت لل٣ًيت ْجإييضا

ٌ  ؤلاحماع غً البدث: أوال ْلذ :غليها ئحماع ال كًُت خى الياث خا ٓاليـ زل٠ مً -ألامغي٨يت اإلاخدضة ال  ججىب -ال٩
ْلذ ٦ما بؾغاثيل، بلى ؤلاقاعة ْعر ج٣غيغ بةٖضاص اإلا٩ل٠ الخام اإلا٣غع  بصعاط اإلاغاث ٖضيض خا ٫ٓ  ص  في اإلاغج٨بت الاهتها٧اث خ

ٓيا مِمتهم ججضيض نالخيت مغاظٗت يجب" الظيً ٢غعيًالم ٢اثمت يمً الٟلؿُيييت ألاعاضخي  الض٫ْ  ؤنغث باإلا٣ابل ل٨ً". ؾى
٫ٓ  زام م٣غع  حٗيحن ٢غاع ؤن ٖلى ْؤلاؾالميت الٗغبيت ٓلى ألن البضايت مىظ ُخضص الٟلؿُيييت ألاعاضخي خ ٫ ؤن بلى مِمخّ يخ  يْؼ

 ".الاخخال٫

                                                           
 :أنظر 1

Vincent Chetail, «Le Conseil des droits de l‟homme des nations Unies : L‟an I de la réforme », Supra note. 3, p. 119. 
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ٖٓخان ج٣ضمذ طل٪ بزغ ْٖلى ٕ ْؤلاؾالميت الٗغبيت اإلاجم عة ٖلى يىو ٢غاع بمكْغ ٓلي يْغ  باالهتها٧اث اإلا٩ل٠ الخام اإلا٣غع  ج

ْلت، 29 جإييض ٖلى ال٣غاع َظا ْخهل ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  إلاجلـ ج٣غيغا ج٣ضيم الٟلؿُيييت ألاعاضخي في ْلت 12 ْمٗاعيت  1ص  ص

ٓيذ ًٖ ص٫ْ  زمـ امخىٗذ ٞيما لل٣غاع . الخه

ٓان 30 في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ م٨خب اظخمإ ْبٗض ْعة ٣ٖض ٢غع  ،2006 ظ ٫ٓ  لّ زانت ص ٓيليت في ٞلؿُحن في ألاْيإ خ  ظ

ٓة ْما. 2006 ٠٢ٓ يغى لم الظر ٞلؿُحن لبىض جشبيخا بال زانت ظلؿت ل٣ٗض الضٖ ٓاػن  ٚحر ال٣غاع مٗخبرا ؤلاؾغاثيلي اإلا  مخ

ٖٓيت حالدؿام بض٫ الاهخ٣اثيت بدصجي٘ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  لجىت زُى يسُٓ بإهّ اإلاجلـ ْمتهما مخٗمض بك٩ل ْمخدحي . ْاإلآي
لّ مما ٓن  الن يَا ظت ظِت  ي٩ ٓلّ ال٣غاع ٖلى ألامغي٩ي الؿٟحر ٖل٤ ْفي 2.بؾغاثيل بصاهت َضِٞا للضٖايت مْغ  اإلاجلـ ؤن: "ب٣

ٓاػن  ٚحر ؤٖما٫ بجض٫ْ  الٗمل ْانل ألهّ جاعيسيت ٞغنت يي٘  ؤن مً بضال ْخضَا، ٖلحها ْالتر٦حي بؾغاثيل بسهٓم مخ

ٓاػن، ْمىه٠ هؼيّ بك٩ل الٗالم ؤهداء ظمي٘ في ؤلاوؿان بد١ٓ٣  الخانت ختاإلال ألاْيإ مً ٖضصا يٗالج ..."  ْمخ

ٕ ٖبر ٢ْض  الٗملياث طل٪ في بما بؾغاثيل َٝغ مً الٟلؿُيجي الكٗب خ١ٓ٣  اهتها٥ ًٖ الٗمي٤ ال٣ل٤" ًٖ ال٣غاع مكْغ
ٓم التي اإلا٨شٟت الٗؿ٨غيت ٓة بؾغاثيل يضٖٓ ٦ما ٞلؿُحن، في بؾغاثيل بها ج٣  في الٗؿ٨غيت ٖملياتها بجهاء بلى ٫اخخال ٣٦

ٓن  بمباصت ْالالتيام اإلادخلت ألاعاضخي ْلي ال٣اه  الجماعي ال٣ٗاب ٖملياث مماعؾت ًٖ ْال٠٨ ؤلاوؿان ْبد١ٓ٣  ؤلاوؿاوي الض

ٓعر لئلٞغاط بؾغاثيل هاقض" ٦ما" اإلاضهيحن ٖلى ٓػعاء ًٖ الٟ  ْباقي الدكغيعي اإلاجلـ ؤًٖاء ًْٖ اإلاٗخ٣لحن الٟلؿُيييحن ال
ٕ َالب ْؤزحرا". اٖخ٣الِم جم الظيً إلاضهيحنا ٫ٓ  الخام اإلا٣غع  بغثاؾت الخ٣اث٤ لخ٣صخي بٗشت بةعؾا٫" ال٣غاع مكْغ  ؤْيإ خ

 3".ٞلؿُحن في ؤلاوؿان خ١ٓ٣ 

ٖٓت ؤن بال ٓاػن  ٚحر بإهّ الىو َظا اٖخبرث الٛغبيت اإلاجم ْلذ مخ  ل٨ً باإلظمإ، جبييّ ؤظل مً  4ٖليّ حٗضيالث بصزا٫ ْخا

م اإلاُلٓب ؤلاظمإ ٖلى ل٣غاعا يدهل لم غاٝ ٧ل جإ٦يض ٚع ٓا٤ٞ ال٣غاعاث باجساط الخمؿ٪ ٖلى ألَا  بلى اللجٓء ْجم. آلاعاء بخ

ٓيذ ٕ ٖلى الخه ٓجا 29 بإٚلبيت ْطل٪ ٖلحها اإلاخ٤ٟ بالخٗضيالث ال٣غاع مكْغ ٓا 11 ْمٗاعيت ن  ؤلاجداص ص٫ْ ) في ممشلت  ًٖ
ْعبي، ماهيا، ألا ٦ْغاهيا، ْع ٓيؿغا،) ص٫ْ  زمـ ْامخىإ ،(٦ْىضا اليابان ؤ ٓعيا هيجحريا اإلا٨ؿي٪، ال٩امحرْن، ؾ ٓبيت ٧ْ . (الجى

٢ٟٓا ال٣غاع َظا يٗض م لّ ظلؿت ؤ٫ْ  في للمجلـ يسجل م تراياث ٚع ْع  ٧اهذ التي ْؤلاؾغاثيليت ألامغي٨يت الٖا  زل٠ جض

ٓاليـ،  اإلاجلـ، مً" ْاضخت عؾالت" ال٣غاع َظا بإن بجييي٠ اإلاخدضة ألامم لضٔ الٟلؿُيجي الؿٟحر اٖخبر َْىا ال٩
 ال٣ًيت م٘ الٗالم ٢ْٝٓ ًٖ يٗبر ْؤهّ ايجابيا؛ خضزا يٗخبر لٟلؿُحن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إلاجلـ زانت ظلؿت ؤ٫ْ  ٞخسهيو

                                                           
اجملموعتُت العربية واإلسالمية، عدد من الدوؿ األفريقية واآلسيوية منها الصُت، اذلند، روسيا ومن أمريكا الالتينية صوتت لو كوبا : الدوؿ ادلصوتة لصاحل القرار ىي 1

 .واألرجنتُت
 .راجع تصريح السفَت اإلسرائيلي لدى مقر األمم ادلتحدة يف جنيف 2
 :قوؽ اإلنساف يف الوثيقة رقمراجع قرار رللس ح 3

A/HRC/3/7, 8 /12/2006 
 الدعوة إىل إفراج فوري وال مشروط عن اجلندي اإلسرائيلي ادلختطف     : -من ضمن التعديالت  4

إدانة إعداـ الضحية اإلسرائيلية ادلختطفة يف الضفة الغربية  -
ودعوة القيادة الفلسطينية لوضع حد للعنف وللعمليات اإلرىابية مبا يف ذلك إطالؽ صواريخ ضد تذكَت الطرفُت مبسؤولياهتما فيما يتعلق حبماية أرواح ادلدنيُت،  -

 .األراضي الفلسطينية
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ٓن " الخام اإلا٣غع  بغثاؾت الخ٣اث٤ ج٣صخي لجىت بةعؾا٫ اإلاجلـ ٢غاع بلى بياٞت. الٟلؿُيييت ْٚاعص ظ ٓة  ،"ص  لخُبي٤ ْالضٖ

ٓعر باإلٞغاط لبتْاإلاُا ظىي٠، مٗاَضاث ٓػعاء ًٖ الٟ . الٟلؿُيجي البرإلاان ْؤًٖاء ال

ٓن  بسخا١" بجىي٠ اإلاخدضة ألامم لضٔ ؤلاؾغاثيلي الؿٟحر اٖخبر ْباإلا٣ابل ٔ  ما ؤن"  لٟاه  اإلاجلـ لِظا ٖمي٤ حؿييـ" َٓ ظغ

ٓع  يؿخضع٥ لم بن الظر الجضيض، ْعجّ في ألام ا ٞـن ؾيٗٝغ ٞةهّ اللجىت مماعؾاث ًٖ ْيبخٗض ال٣اصمت ص ".   مهحَر

 ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ جبجى الخاليت الؿىت مُل٘ مىظ: الفلؿُُيُت لللًُت اهخهاع ؤلاوؿان خلىق  مجلـ كغاعاث: زاهُا
ٓاثذ زمؿت ؼ٫  الٟلؿُيجي الكٗب يض الخُحرة الاهتها٧اث زاللِا مً ظغم بؾغاثيل يض ل  لخ١ٓ٣  اإلاِيىت ْمماعؾتها ألٖا

ٓاًَ ٓانل عاعؤلام َظا ْؤمام. الٟلؿُيجي اإلا  في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْا٢٘ مؿإلت في الخٓى ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إلاجلـ اإلاخ
ا لؿان ٖلى ْنٟذ التي بؾغاثيل خٟيٓت زاعث اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعاضخي  Eviatar" اإلاخدضة ألامم لضٔ الضاثم ؾٟحَر

Manor "اجّ ب٧لييي٨يا يٗخبر ظِاػ نٕ الهاصعة" بالِٓؽ" اإلاجلـ ٢بل مً ؤلاؾغاثيليت للؿياؾت اإلاخ٨غعة ؤلاصاهاث  َظٍ بخهٞغ

ٓاؽ ايُغاب مً يٗاوي باٖخباٍع لالهخداع آيال  خ١ٓ٣  مجلـ اؾخمغ طل٪ ْم٘  1.ممىهج بك٩ل بؾغاثيل يض ال٣ِغر  الٓؾ
: ؤبغػَا ٧ان الٟلؿُيييت ألاعاضخي في ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ جضيً التي ال٣غاعاث مً الٗضيض بنضاع في ؤلاوؿان

  بؾغاثيل قيذ بٗضما الخ٣اث٤، ج٣صخي للجىت ؤلاوؿان ١خ٣ٓ مجلـ حك٨يل/1 
ً
ْاها  نبيدت ٚؼة ٢ُإ ٖلى الىُا١ ْاؾ٘ ٖض

ٓم  ي٣ل ال ما الٗمليت َظٍ ٢خلى خهيلت ٧اهذ. خغبيت َاثغة 80 ًٖ ي٣ل ال ما اؾخسضام زال٫ مً 2008 صيؿمبر 27 الؿبذ ي

٠٢ٓ ي٨ً لم طل٪ ٧ل مْ٘. قِيض 1200 ًٖ   اإلاخدضة ألامم م
ً
 ْخا ناعما

ً
ْان مل٠ ُيدل ْلم. ال٩افي بال٣ضع ؾما  ٢ُإ ٖلى الٗض

ْلي ألامً مجلـ ٢بل مً ٚؼة ْليت، الجىاياث مد٨مت بلى الض غاٝ ججخم٘ ْلم الض   اإلاخٗا٢ضة الؿاميت ألَا
ً
 ؤْ َاعثا اظخماٖا

١ في للبدض ٖاصيا ختى  ػمً اإلاضهيحن بدمايت ْالخانت 1949 لٗام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت لِا حٗغيذ التي الجؿيمت الخْغ

 . الخغب

الياث ْٞغث ٢ْض ٓماسخي الؿياسخي الُٛاء ألامحر٦يت اإلاخدضة ال ٓمت ْالٗؿ٨غر  ْالضبل ْاجها في الاخخال٫ لخ٩     ٚؼة، ٢ُإ ٖلى ٖض
ٓة ٩ٞاهذ ٓن، لجىت ؤْ عؾمًيا ٚؼة في الجيإ بكإن الخ٣اث٤ لخ٣صخي اإلاخدضة ألامم بٗشت َٓ الاججاٍ َظا في ألابغػ  الخُ ٓلضؾخ ٚ 

 عيدكاعص بٞغي٣ي الجىٓب ال٣اضخي جغؤؾِا اإلاخدضة، لؤلمم الخاب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ق٩لِا خ٣اث٤ ج٣صخي لجىت ْهي

ٓن  ٓلضؾخ ٔ  في الخد٣ي٤ ٧اهذ اللجىت مِمت. ٚ  2.ْبٗضَا ْزاللِا ٚؼة خغب ٢بل خغب ظغاثم اعج٩اب صٖاْ

ٓمت بها عخبذ بيىما البضايت، مىظ اللجىت بؾغاثيل ٢اَٗذ   جد٣ي٣ِا هخاثج اللجىت ْؤنضعث. ٚؼة في اإلا٣الت الٟلؿُيييت الخ٩
ع ْبٗض نٟدت، 575 مً ج٣غيغ في ٓالي مْغ ٓاث زالر خ ْع  ٖلى ؾى ٓهيت الاؾخٟاصة مضٔ يدبحن لم الخ٣غيغ نض  لجِت مىّ ال٣اه

 يسً٘ ال٣ُإ َظا يؼا٫ ال ٚؼة ٢ُإ لِا حٗغى  التي ْاإلااصيت البكغيت الخؿاثغ ٞضاخت ْعٚم. الخغب مجغمي مالخ٣ت
  .ْالجٓ ْالبدغ البر ٖلى يؿيُغ ناعم بؾغاثيلي لخهاع

                                                           
 :راجع 1

Le Conseil du droits de l'homme de l'ONU Obsédé par Israël, Times of Israël Staff, 13 mars 2016, 

disponible sur le site internet : (http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-

obsede-par-israel/)http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU 

,consulté le:20/10/2016.  
 :، متوفر على ادلوقع09/07/2010بعثة األمم ادلتحدة لتقصي احلقائق بشأف النزاع يف غزة، بياف صحفي، رللس حقوؽ اإلنساف، يف ولوج  2

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabi

c.doc  

http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/
http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
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 في الاهتها٧اث لجمي٘ ْالٗضالت اإلاؿاءلت يمان بكإن ٞلؿُحن ٢غاع اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ اٖخماص/ 2
 اإلا٣ضم ويالٟلؿُي ال٣غاع لهالر اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ نٓث خيض. اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعاضخي

ٓان جدذ ٓن  اهتها٧اث لجمي٘ ْالٗضالت اإلاؿاءلت يمان" ٖى ْلي ال٣اه  ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعى في الض

".الكغ٢يت
1

 
ٓيذ ْظاء ْعة يمً الخه ٓجذ خيض ظىي٠، في اإلاى٣ٗضة للمجلـ 29 الض ًاء الض٫ْ  ن ٓجذ ٣ٞض ؾاخ٣ت، بإٚلبيت ألٖا  41 ن
ْلت ٕٓ مً ص ْلت 47 مجم ٓبيا، الِىض،) ص٫ْ  5 ْامخىٗذ بىٗم، اإلاجلـ في ًٖٓ ص ْهيا، بزي ٓار ٦يييا م٣ض ٓجذ خحن في ،(ْباعاٚ  ن

الياث  .ال٣غاع يض ألامحر٦يت اإلاخدضة ال

 ق٨ٍغ ًٖ مٗغبا لل٣غاع، اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ باٖخماص اإلاال٩ي عياى الٟلؿُيجي الخاعظيت ْػيغ ْعخب
ْعَا ٖلى ٢ت،ْالهضر الك٣ي٣ت للض٫ْ  ٓيتها ص ْلي اإلاجخم٘ ص٫ْ  التيام ي٨ٗـ الظر ال٣غاع لهالر ْجه  الكٗب بدمايت الض

لبيت حك٩ل التي الض٫ْ  َظٍ" الٟلؿُيجي، ٓن  ْمباصت مباصئها م٘ ْاإلايسجمت ألازالقي، الش٣ل طاث ألٚا ْلي ال٣اه عة الض  ْبًْغ
ٓن ا٫ الهتها٧اث ْالٗضالت ؤلاؾغاثيليحن، الخغب مجغمي مؿاءلت يمان ْلي ٢اه  ٞحها بما اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعى في الض

 .".الكغ٢يت ال٣ضؽ
2

 

ٓيذ ؤن بلى ْؤقاع عة ٖلى جإ٦يض َٓ" ال٣غاع َظا ٖلى ؤلايجابي الخه ٓن  باالخخال٫، ال٣اثمت الؿلُت بؾغاثيل، التيام يْغ  بال٣اه
ْلي ٓن  ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه عة ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  الض ٓيتا ال٣ًايا مٗالجت ْيْغ  ٖلى ؾلبي ؤزغ ْلِا الجيإ جاجج ْالتي لبيي
٘ ْزانت اإلاهحر، ج٣غيغ خ٤ ٞحها بما ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٓعر الخهاع ٞع ٍ، صْن  ٚؼة ًٖ الٟ ما٫ ٧اٞت ٠٢ْْ قْغ  اإلاغجبُت ألٖا

ٓاَىحها باالخخال٫، ال٣اثمت الؿلُت بؾغاثيل، ه٣ل ٞحها بما باالؾديُان،  ؾدكاعر الا ال٣غاع ْجىٟيظ اإلادخلت، ألاعى بلى إلا

ْليت الٗض٫ إلاد٨مت ٫ٓ  الض ْليت الخد٣ي٤ لجىت جٓنياث جىٟيظ ٞحها بما الجضاع، خ ."الض
3

 

 ْحٗؼػ  ْاخترامِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْمباصت ب٣يم الالتيام جغسخ ٢غاعاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤنضع 2011 ماعؽ 27 في/ 3
ٓن ) ج٣غيغ بسهٓم ٢غاع اْؤبغػٍ ال٣غاعاث جل٪ م٣ضمت في ْيإحي  .اإلاى٣ُت في ْالاؾخ٣غاع الؿالم ٓلضؾخ  اإلاجلـ ٞيّ يُلب (ٚ

 الكٗب خ٤ بضٖم يخٗل٤ ْما بكإهّ الالػمت ؤلاظغاءاث ْاجساط ٞيّ للىٓغ ألامً مجلـ بلى بخالخّ الٗامت الجمٗيت مً
ىاث اإلاخٗل٤ ال٣غاع طل٪ ْيلي  .مهحٍر ج٣غيغ في الٟلؿُيجي  في انتْر اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعى في ؤلاؾغاثيليت باإلاؿخَٓ

ْليت اللجىت ج٣غيغ بمخابٗت اإلاخٗل٤ ْطل٪ الكغي٠ ال٣ضؽ   .الخغيت ٢اٞلت ٖلى بؾغاثيل اٖخضاء في للخد٣ي٤ اإلاؿخ٣لت الض
4

  
 

                                                           
 :، متوفر على ادلوقع2015/ 04/07رللس حقوؽ اإلنساف يصوت لصاحل قرار فلسطُت بشأف ضماف ادلساءلة والعدالة، أخبار العامل العريب،  1

https://arabic.rt.com/news/787647  
2

 .نفس ادلرجع 
 .نفس ادلرجع 3
 :، متوفر على ادلوقع2009أكتوبر  16، 5849، االقتصادية، العدد "جولدستوف"رللس حقوؽ اإلنساف يف األمم ادلتحدة يصادؽ على تقرير 4

http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html  

 

https://arabic.rt.com/news/787647
http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html
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ىاث اإلاخٗل٣ت الخجاعيت الٗملياث بجمي٘ يخٗل٤ ٞيما 2013 ماعؽ 22 في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢غاع/ 4  ؤلاؾغاثيليت باإلاؿخَٓ
يت ٚحر ْليت جد٣ي٤ لجىت حك٨يل ٖلى هو ْالظر الكغ٢يت ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، َيييتالٟلـ ألاعى في الكٖغ  بزغ  ص

٠٢ٓ َظا ؤن» الٟلؿُيجي الجاهب ْاٖخبر الٟلؿُيجي، الكٗب ٖلى الاؾديُان ْلي ْال٣غاع اإلا  ظضيضا اهخهاعا الجضيض الض
ٓوي الاخخال٫ يض الٟلؿُيييت الخ١ٓ٣  ْيضٖم الٟلؿُيييت لل٣ًيت ٓوي انْالاؾديِ الهِي . «الٟلؿُيييت ألاعاضخي في الهِي

ْلي اإلاجخم٘ مً الهِايىت بلى بغؾالت يبٗض» بإهّ ال٣غاع ْانٟا ٠٢ٓ ؤن ْيجب قغعي ٚحر الاؾديُان بإن الض   1.«بال٩امل يخ

ْليت جد٣ي٤ بٗشت ؤ٫ْ  بوكاء ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ْا٤ٞ ٦ما ىاث بىاء جضاٖياث بكان مؿخ٣لت ص ٓهيت اإلاؿخَٓ  الهِي
ٔ . اإلادخلت« الكغ٢يت ال٣ضؽ ٞحها بما الٟلؿُيييت ألاعاضخي ٖلى» ٓجا 36 بإٚلبيت ال٣غاع جبجي ْظغ ٓيذ ًٖ 10 ْامخىإ ن  الخه

الياث ٧ْاهذ. ْاؾباهيا ايُاليا بيجهم ْلت هي اإلاخدضة ال ٓخيضة الض ٓجذ التي ال  بٗشت» بةعؾا٫ ال٣غاع ْيُالب. ال٣غاع يض ن

ْليت جد٣ي٤ ىاث جضاٖياث بكان ث٤الخ٣ا لخ٣صخي (...) مؿخ٣لت ص ٓهيت اإلاؿخَٓ  ْالؿياؾيت اإلاضهيت الخ١ٓ٣  ٖلى الهِي
ْلى اإلاغة ْهي 2.«الٟلؿُيجي للكٗب ْالش٣اٞيت ْالاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت  نغح ٦ما البٗشت َظٍ مشل ٞحها حك٩ل التي ألا

. اإلاجلـ باؾم مخدضر

ٓيليت 5  ٚؼة خغب بكإن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢غاع/ 5   ٞيّ يتهم ٢غاعا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ  عؤنض خيض  ،2015 ظ
 لخىٟيظ اإلاخدضة ألامم َْيئاث الجِاث، ظمي٘ ال٣غاع َظا ْيضٖٓ الٟلؿُيجي، ال٣ُإ في خغب ظغاثم باعج٩اب بؾغاثيل

ٓاعصة الخٓنياث غاٝ ْظمي٘ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجا٫ في اللتياماتها الامخشا٫ الض٫ْ  ظمي٘ يضٖٓ ٦ما اللجىت، ج٣غيغ في ال  ألَا
ٓن  اخترام ْيمان الخترام الغابٗت ظىي٠ اجٟا٢يت ٖلى اإلاخٗا٢ضة اميتالـ ْلي ال٣اه  الٟلؿُيييت ألاعى في ؤلاوؿاوي الض

ْلى  للماصة ٣ْٞا 3الكغ٢يت، ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، ٓٞاء ظىي٠، اجٟا٢ياث بحن اإلاكتر٦ت ألا ٓظب بالتياماتها ْال ٓاص بم  146 اإلا
ٓعة الاجٟا٢يت مً 148ْ 147ْ ٓباث يخٗل٤ ٞيما اإلاظ٧ لياث الاجٟا٢يت، َظٍ جىته٪ التي للض٫ْ  الجؼاثيت بال٣ٗ غاٝ ْمؿْا  ألَا

 .اإلاخٗا٢ضة الؿاميت

ٓاعصة الخٓنياث جىٟيظ ًٖ ًٞال ال٣غاع، َظا جىٟيظ ًٖ ج٣غيغا ي٣ضم ؤن الؿامي اإلآٟى مً ْيُلب  اللجىت ج٣غيغ في ال
ْعجّ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ظلـم بلى اإلاخدضة، لؤلمم الخابٗت الخ٣اث٤ لخ٣صخي اإلاؿخ٣لت  .ْالشالزحن الخاصيت ص

ْعجّ اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ اٖخمض/6  اإلاغا٢بت بٗشت ٢بل مً ٢ضمذ ٢غاعاث مكاعي٘ ؤعب٘ 25ـ الٗاصيت بض
ْلت الضاثمت ٓع  ظىي٠، في اإلاخدضة ألامم لضٔ ٞلؿُحن لض ًاء للض٫ْ  ْممحي م٨ش٠ ْبدً ْليت ْاإلاىٓماث ألٖا  يئاتهاٍْ الض

ْليحن ْألا٧اصيميحن ْالخبراء اإلاضوي اإلاجخم٘ إلاىٓماث بياٞت اإلاخسههت، ٧ْْاالتها  الكٗب خ٤: هي ال٣غاعاث ْمكاعي٘. الض
، ج٣غيغ في الٟلؿُيجي  ْالاؾديُان الكغ٢يت، ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعى في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْخالت مهحٍر
ْليت اإلاخدضة ألامم بٗشت ج٣غيغ ْمخابٗت الكغ٢يت، ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت الٟلؿُيييت ألاعى في ؤلاؾغاثيلي  لخ٣صخي الض

ٓجذ. ٚؼة في الجيإ بكإن الخ٣اث٤ ْلت، 46 ألاعبٗت ال٣غاعاث مكاعي٘ لهالر ْن الياث ٣ِٞ ْٖاعيتها ص  4.ألامحر٦يت اإلاخدضة ال

                                                           
 :، متوفر على ادلوقع23/03/2016قرار رللس حقوؽ اإلنساف انتصار للحقوؽ الفلسطينية، أخبار العامل اإلسالمي، وكالة فرانس براس، : السلطة الفلسطينية 1

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16            
 .نفس ادلرجع 2
: على الوثيقة رقم 2014جويلية  23راجع قرار رللس حقوؽ اإلنساف الذي اعتمد يف   3

A/HRC/RES/S-21/1 
: ، الكوفية، متوفر على ادلوقع االلكًتوٍل2016أكتوبر  29قرارات لصاحل فلسطُت،  4رللس حقوؽ اإلنساف باألمم ادلتحدة يعتمد  4

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-21/1
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 زاجمت

 ٢ْض الٗالمي، ْالاؾخ٣غاع الؿالم مٟخاح ْهي ٧لّ ْالٗالم بل ألاْؾِ الكغ١  في ٢ًيت ؤَم هي الٟلؿُيييت ال٣ًيت      
ب اإلاى٣ُت حكِض ٔ  خْغ ْػ  ؤلاؾغاثيلي الاخخال٫ جماصر ججاٍ خاؾمت ٢غاعاث اإلاخدضة ألامم جخسظ لم ما ؤزغ ٓاٖض بخجا ٓن  ٢  ال٣اه

ْلي . الض

: خيض الىخاثج بٌٗ عجبذ اإلاجا٫ َظا في ال٣غاعاث مً الٗضيض ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ اجسظ ٢ْض

 ْلت 55 بصاهت م٣ابل مغة 61 ٫ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢بل مً بصاهتها م٣خًبت بخهاثيت ٖمليت في بؾغاثيل حؿدؿٜ لم  ص
ٓان ٚايت بلى 2006 في إلاِامّ اإلاجلـ  مباقغة جاعيش مً ْاإلامخضة الٟترة هٟـ زال٫ الٗالم ص٫ْ  مً مجخمٗت  ، 2015 ظ

 الٟلؿُيييت الاهتها٧اث بخجاَلّ" Parti- Pris "  مخدحي ٦ُٝغ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إلاجلـ جىٓغ بؾغاثيل ظٗل الظر ألامغ
 ظضيض زٓب في الىٓغة طاث ْهي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام ٖلى ٢اصعة آليت ؤْ ٦يان اٖخباٍع ٖضم ْبالخبٗيت بؾغاثيل يض

 1.بم٨يالحن ج٨يل بإجها ؤلاوؿان خ١ٓ٣  للجىت جىٓغ ٧اهذ خحن

 ٓعة َظٍ بهبيذ ل٣ض ْيت اله ٓصا ٓا٠٢ ٖلى اإلاجلـ مً الؿ  ؤلاؾغاثيليت الاؾديُاهيت اليكاَاث مً ألازحر لِظا الشابخت اإلا
ا التي ٓاجغا اهتها٧ا اٖخبَر ٖٓت اإلاجلـ ج٩لي٠ ؤ٣ٖاب في الؾيما الغابٗت، ظىي٠ اجٟا٢يت مً 49 اإلااصة ألخ٩ام مخ  مجم

ْليت ْج٣صخي جد٣ي٤ بٗشت بَاع في مؿخ٣لحن زبراء ىاثالم َظٍ في اإلاترجبت آلازاع في بالبدض ص  ألاعاضخي في ؾخَٓ
 اإلاد٨مت الزخهام جسً٘ خغب بجغاثم الاؾديُاهيت ؤلاؾغاثيليت اليكاَاث البٗشت َظٍ ْج٨يي٠ اإلادخلت الٟلؿُيييت

ْليت الجىاثيت  .الض

  ْليت الخ٣صخي ْبٗشت اإلاجلـ ٖمل بؾغاثيل اٖخبرث ٓيٌ بمشابت الض  بلى باصعث ٞٗل، ٦ْغص اإلاى٣ُت في الؿالم لٟغم ج٣
ًذ ْبالىديجت 2012 ماعؽ مىظ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٖاثاظخما م٣اَٗت  الاؾخٗغاى آليت م٘ ْالخجاْب الخٗاْن  ٞع
ْعر ْلت في ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الكامل الض  ؤ٫ْ  ؤضخذ خيض زُحرة لؿاب٣ت بظل٪ ماؾؿت اإلاجلـ ٖمل إليٗاٝ مدا

ْلت ْعيت اإلاغاظٗت هٓام عؾميا ج٣اَ٘ ص  2.الٗاإلايت الض

 ٓن  نغيدت ةمسال٠  الاؾديُان ٢غاع يٗخبر ْلي لل٣اه ٖٓيت، بجضيت مّٗ الخٗامل يجب الض ٓيذ يٗخبر خيض ْمٓي  الخه
ىاث ٢غاع ٖلى ٓعا اإلاؿخَٓ   جُ

ً
٠٢ٓ في جاعيسيا ْلي اإلا ىاث ججاٍ الض يت ٚحر اإلاؿخَٓ  اإلادخلت، الٟلؿُيييت ألاعى في الكٖغ

                                                                                                                                                                                           
http://kofiapress.net/pages/print/30133  

 
 : راجع 1

Israël  refuse de coopérer avec le mécanisme d'examen périodique universel du  conseil du droits de l'homme, centre 

d'actualités de  l'ONU, disponible sur le site internet 

(http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU), consulté le:18/10/2016.     
 :أنظر 2

Peter Splinter, L'examen périodique universel et les droits humains et Israël: un enjeu décisif, Amnesty 

international, disponible sur le site internet : (http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-

impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704), consulté 

le:20/10/2016  

 

http://kofiapress.net/pages/print/30133
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
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عة  الكٗب خ٤ ْي٣ٓى ٫الاخخال ؤمض يُيل طل٪ ألن مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ بك٩ل ْم٣اَٗتها صٖمِا ٠٢ْ ْيْغ
، ج٣غيغ في الٟلؿُيجي  الكغ٧اث ؤْ ألاٞغاص ؤْ الض٫ْ  ٢بل مً اإلاباقغة ٚحر ؤْ اإلاباقغة اإلاؿاٖضاث ؤن ٦ما مهحٍر

ىاث يت ٚحر للمؿخَٓ ٓن  بؾغاثيل امخشا٫ ٖضم ٖلى ؾدؿاٖض اإلادخلت ألاعى في الكٖغ ْلي لل٣اه  َظٍ ْؾدؿاَم الض
ما٫، ٓظحهيت اإلاخدضة ألامم ْمباصت إلاٗايحر ٣ْٞا يجي،الٟلؿِ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٥ في ألٖا ما٫ بكإن الخ  الخجاعيت ألٖا

ٓاهحن ؤلاوؿان، ْخ١ٓ٣  ْليت ْاإلاٗايحر ْال٣ . الهلت طاث الض

  ٌ ْمت الاخخال٫ ٞع ٓن  ؤخ٩ام م٘ ييسجم بما ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث ْم٣ا ْلي، ال٣اه  ؾلمي لخل الخٓنل ؤظل مً الض
 .اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ ٢غاع نلب َٓ

 : زال٫ مً الخٓنياث بٌٗ ا٢تراح يم٨ً الىخاثج، َظٍ يٓء ٖلى

  ٓة  ٖلى بؾغاثيل بمؿاٖضة ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  اإلاخدضة ألامم مجلـ ْمُالبت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اخترام بلى بؾغاثيل صٖ
ٓاٖض اإلاخدضة، ألامم ٢غاعاث ْجىٟيظ ؤلاوؿان؛ خ١ٓ٣  اخترام ٓن  ْمباصت ٢ْ ْلي، ال٣اه ٓن  ْزانت الض ْلي ال٣اه  الض

ٓن  ؤلاوؿاوي، ْلي ْال٣اه ٓٞحر ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  الض  الٟلؿُيجي؛ للكٗب ْالاهخهاٝ اإلاؿاءلت ؾبل ْج

 خت ال٣غاعاث مكاعي٘ جدٓى ؤن ٓيذ اإلاُْغ ًاء الض٫ْ  ٧اٞت ْجإييض بضٖم ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ؤمام للخه  ْٞخذ ألٖا
ٓيتهم ٖلى حٗليل لخ٣ضيم الض٫ْ  ؤمام اإلاجا٫ اإلاجلـ عثيـ  ل٣غاعاث؛ا مكاعي٘ ٖلى جه

  ٓيذ يٗخبر ٓيذ ال٣غاعاث َظٍ ٖلى الايجابي الخه ٓن  الخ٤ لهالر جه ْلي ْال٣اه  يٗخبر ظمٗاء،٦ما ؤلاوؿاهيت ْمباصت الض
ٓع  مً ظملت ٖلى جإ٦يض ، ج٣غيغ في الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ بيجها، مً ألام ْلخّ ٢يام ججؿيض مهحٍر  ٖضم اإلاؿخ٣لت، ص

يت خ٣ا٫ الٗىهغر، ْالٟهل الًم ظضاع ْبىاء ؾديُانالا ؾياؾت بصاهت ْمماعؾاجّ، الاخخال٫ قٖغ  الخٗؿٟي، الٖا
ٓيض الٗغقي، الخُِحر ٓاَىحن ؤل٣ؿغر  الخهجحر ال٣ضؽ، ته ا ٚؼة ٢ُإ خهاع الٟلؿُيييحن، للم  اهتها٧اث مً ْٚحَر
 الٟلؿُيجي؛ ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ْالىمُيت اإلامىهجت الاخخال٫

 ٓة ٓظيهي اإلاخدضة ألامم مباصت جىٟيظ بلى الضٖ ما٫ بكإن ةالخ  باألعى يخٗل٤ ٞيما ؤلاوؿان، ْخ١ٓ٣  الخجاعيت ألٖا
" ْالاهخهاٝ ْالاخترام، الخمايت،" اإلاخدضة ألامم بَاع جىٟيظ لًمان الكغ٢يت، ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، الٟلؿُيييت

ٓٞغ ْالتي   ج
ً
  مٗياعا

ً
ىاثاإلاـ م٘ جغجبِ التي الخجاعيت باألوكُت يخٗل٤ ٞيما ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لضٖم ٖاإلايا  ؤلاؾغاثيليت جَٓ

يت ٚحر ْلت ؤعى في الكٖغ لياث الض٫ْ  ْجدّمل الكغ٢يت؛ ال٣ضؽ ٞحها بما اإلادخلت، ٞلؿُحن ص ْلت م٘ ٖال٢تها في مؿْا  ص

ٓم ٓاٖض بسغ١  ج٣ ٓن  ٢ ْلي  ال٣اه  .الض

 

 اإلاغاحؼ كاةمت

 :الػغبُت باللؿت

ٌ، ْؤمغي٩ا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ بوكاء ج٣غ اإلاخدضة ألامم-   15/03/2006 جٞغ

 ٞغاوـ ٧ْالت ؤلاؾالمي، الٗالم ؤزباع الٟلؿُيييت، للخ١ٓ٣  اهخهاع ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢غاع: الٟلؿُيييت الؿلُت-

ٓٞغ ،23/03/2016 بغاؽ، ٢ٓ٘ ٖلى مخ  http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16: اإلا

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16
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ٓط في ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ صخٟي، بيان ٚؼة، في الجيإ بكإن الخ٣اث٤ لخ٣صخي اإلاخدضة ألامم بٗشت-  ،09/07/2010 ْل

ٓٞغ ٢ٓ٘ ٖلى مخ  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc: اإلا

 ،2015/ 04/07 الٗغبي، الٗالم ؤزباع ْالٗضالت، اإلاؿاءلت يمان بكإن ٞلؿُحن ٢غاع لهالر يهٓث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ-

ٓٞغ ٢ٓ٘ ٖلى مخ   https://arabic.rt.com/news/787647: اإلا

ٓن "ج٣غيغ ٖلى يهاص١ اإلاخدضة ألامم في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ- ٓلضؾخ ٓبغ 16 ،5849 الٗضص الا٢خهاصيت، ،"ظ  ،2009 ؤ٦خ

ٓٞغ ٢ٓ٘ ٖلى مخ   http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html: اإلا

 

ٓبغ 29 ٞلؿُحن، لهالر ٢غاعاث 4 يٗخمض اإلاخدضة باألمم ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ- ٓٞيت، ،2016 ؤ٦خ ٓٞغ ال٩ ٢ٓ٘ ٖلى مخ  :اإلا

http://kofiapress.net/pages/print/30133 

ْلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  إلاجلـ ْقي٪ ميالص) ٖال٣ت ؤًٖاثّ ازخياع َغي٣ت- ٓهيٓ 16 ظلؿاجّ ْؤ ٖٓيت الُليٗت، ، (ي  ؾياؾيت ؤؾب

٢ٓ٘ عاظ٘. 2. م ظامٗت،  http://www.Taleea.com/news Details.php? id: 7014§ JSSUENO, 1715, 15/02/2006.  : اإلا

ْلى ؤلاوؿان ١خ٣ٓ إلاجلـ ْقي٪ ميالص) ٖال٣ت ؤًٖاثّ ازخياع َغي٣ت- ٓهيٓ 16 ظلؿاجّ ْؤ ٖٓيت الُليٗت، ، (ي  ؾياؾيت ؤؾب

٢ٓ٘ عاظ٘. 2. م ظامٗت،  http://www.Taleea.com/news Details.php? id: 7014§ JSSUENO, 1715, 15/02/2006.     : اإلا

: ألاحىبُت باللؿت

-Annan’s address to the 61st session of the Commission on Human Rights, 7 April 2005. 

-Alston.P, « Reconceiving The UN Human Rights Regime: Challenges Confronting The New UN Human 

Rights Council »,(2006), Melbourne Journal of International Law, pp. 193-98. 

-Déclaration du représentant de l’Uruguay in : Compte  rendu  analytique de la 18ème séance, 

A/HRC/1/SR.18(20 juillet 2006). 

-FACTSHEET: Work and Structure of the human Rights Council, July, 2007. 

-Nico Schrijver, «The UN Human Rights Council: A New ‘’Society of the Committed’’ or Just Old Wine in New 

Botteles? », Leiden Journal of International Law, 20(2007), pp.809-23.  

-Report of the Secretary-General of the United Nation, « In Larger Freedom: Développement, Security and 

Human Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005). 

-Report of the Secretary-General, of the United Nation, « In Larger Freedom: Development, Security and 

Human Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005). 

-Rapport  du groupe de personnalités de haute niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde 

plus sur: notre affaire à tous, A/59/565 (2 Décembre2004). 

-The Human Rights Council: challenges opportunities, CETIM. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
https://arabic.rt.com/news/787647
https://arabic.rt.com/news/787647
http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html
http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html
http://kofiapress.net/pages/print/30133
http://www.taleea.com/news
http://www.taleea.com/news
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-Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : réformer pour ne rien changer ? », in 

Vincent Chetail (ed.), Conflits, sécurité et coopération, Liber Amicorum Victor-Yves Chebali, Bruxelles, 

Bruylant, 2007, pp.125-167. 

-Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : L’an I de la réforme », Refugee Survey 

Quarterly, Vol. 26, Issue4, pp. 104-130.Voir sur le site web: http://rsq.oxfordjournals.org/at CERIST on March 12, 

2015.   

UN Doc. A/RES/60/251(2006). 

UN Doc. A/HRC/S-21/1 

 

ٓا٢٘ : ؤلال٨ترْهيت اإلا

-Le conseil du droits de l'homme de l'ONU Obsédé par Israël, Times of Israël Staff, 13 mars 2016,Disponible 

sur le site internet : (http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#, WBUMJ9KrTIU,        Consulté le:20/10/2016.  

-L’assemblée Général crée un nouveau conseil des droits de l'homme ; centre de nouvelle ONU, 11/04/2007, 

p.1. Disponible sur le site web: http:// www.un.org/apps/newsfr/storyf.asp 

-Israël   refuse de coopérer avec le mécanisme d'examen périodique universel du  conseil du droits de 

l'homme, centre d'actualités de  l'ONU, disponible sur le site internet 

 (http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU), consulté le:18/10/2016.     

-Peter Splinter, L'examen périodique universel et les droits humains et Israël: un enjeu décisif, Amnesty 

international, Disponible sur le site internet : (http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-

impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704), 

consulté le:20/10/2016  

-Human Rights Watch, Commission on Human Rights Reform, February 2003, Disponible    sur le site 

internet: http://hrw.org/un/chrreform.htm       

-Le tableau  récapitulatif des  ratifications des états membres préparé par les soins de Human  Rights Watch, 

Disponible sur le site web : http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm   

  

  

http://rsq.oxfordjournals.org/at
http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/
file:///D:/JiL/JIL%2013%20Conf/Communications/A%20publier/Fais/New%20folder/%20http:/www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp
file:///D:/JiL/JIL%2013%20Conf/Communications/A%20publier/Fais/New%20folder/%20http:/www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp
http://www.un.org/apps/newsfr/storyf.asp
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
http://hrw.org/un/chrreform.htm
http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm
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ـ بين الػىصة في الفلؿُُني الالجئ خم   اللاهىوي الخىَغ

 .الىاكػُت واللُىص
 .اللؼاةغ -2 ؾُُف حامػت -الؿُاؾُت والػلىم الحلىق  ولُت"  أ"  مؿاغضة أؾخاطة.  المُت كاؾم . أ

 

 

: ملخو

ٓاَغ ؤَم مً ْاَغة ٢ِْمْخ٤ الالظئحن ٢ًيت ق٩لذ لئن ٓن  اَاع في الٓ ْلي ال٣اه  الالظئحن مؿإلت ٞان الٗام، الض

ا الالظئحن ٢ًايا ؤَم مً اٖخبرث الخهٓم، ْظّ ٖلى الٟلؿُيييحن ا ؤَم ْلٗل. الٗالم في ح٣ٗيضا ْؤ٦ثَر  ع٧اثَؼ
ٓصة في الخ٤"ألاؾاؾيت ْليا بّ مٗتٝر خ٤ َْٓ ،"الٗ ٓن  اَاع في  الالظئحن ل٩ل ص ٓن  ٦ْظا الٗام ْليالض ال٣اه ْلي ال٣اه  الض

 َٓ الضعاؾت َضٝ ٞةن طل٪ ْبىاء. اإلاخدضة ألامم ٢غاعاث مً الٗضيض بم٣خطخى جإ٦يضٍ جم ْالظر الاوؿان، بد١ٓ٣  اإلاخٗل٤
اع جدضيض ٓوي الَا ٓصة، في للخ٤ الٗام ال٣اه ٓهيت الىهٓم مسخل٠ اؾخ٣غاء زال٫ مً الٗ ْليت ال٣اه  ْمضٔ بّ، اإلاخٗل٣ت الض
 في البدض ٦ْظا الٗالم، في الالظئحن باقي لِا يسً٘ التي اإلاٗاملت بىٟـ خٓي َْل الخ٤، َظا مً الٟلؿُيجي جئالال جم٨حن

ٓص ؤَم ٫ٓ  التي ْالٗغا٢يل ال٣ي ٓصة، لخ٤ ال٩امل الخجؿيض صْن  جد ٓعاث الٗ ْليت ْالخُ  َظا ٖلى ْاو٩ٗاؾاتها الغاَىت الض

٫ٓ  ْماهي الخ٤، ٓهيت الخل ْما لياثْآ لخ٨غيؿّ الالػمت ال٣اه . اإلاهحر ج٣غيغ في بالخ٤ اعجباَّ مضٔ جُبي٣ّ،

ٓصة، خ٤: اإلافخاخُت اليلماث . الٟلؿُيييحن خ١ٓ٣  الٟلؿُيييت، ال٣ًيت الٟلؿُيجي، الالجئ الٗ

 

Résumé :  

Bien la question des réfugiés et leurs droits, constitue la phénomène le plus important dans 

le cadre du droit international public, la question des réfugiés palestiniens, en particulier est 

considéré comme l‟un des problèmes les plus importants et complexes dans le monde, dont  "le 

droit au retour" fait l‟élément le plus fondamentale dans ce contexte , qui est reconnu 

internationalement a tous les réfugiés, dans le cadre du droit international public et du droit 

international des droits de l'homme, qui a été confirmé a travers plusieurs résolutions de 

l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de cette étude est de déterminer le cadre juridique 

général du droit au retour, a travers l‟analyse des différents textes juridiques internationaux 

relatifs à ce droit, et ces applications aux réfugiés palestiniens, ainsi la recherche des obstacles et 

restrictions qui empêchent la pleine réalisation du droit au retour, et les développements 

internationaux actuels et leur impact sur ce droit, aussi le différents mécanismes et solutions 

juridiques nécessaires pour consacré le droit au retour des palestiniens et la nature de relation 

avec  le droit à l'autodétermination. 
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Mots clés: le droit au retour, les réfugiés palestiniens, la question palestinienne, les droits des 

Palestiniens. 

 

 :ملضمت

ال١ ٖلى ح٣ٗيضا ال٣ًايا ؤ٦ثر الٟلؿُيييت ال٣ًيت حٗخبر ٓما حٗٝغ لم ْالتي ؤلَا ا، مً ألر خل ؤر ي  ْٖلى ٖىانَغ
ٓع  ٞةن طل٪ مً ال٨ٗـ ٓمىا بلى مؿخمغ جهاٖض في جؼا٫ ال ألام ْجؼيض ي ا َظا،  مً الٗضيض َىا٥ ؤن ق٪ ال ٖم٣ا، آزاَع

ٓن  الظيً ألاشخام ٓن  ظل َْم بؿببها، يٗاه ْا الظيً الٟلؿُييي ٓن  ْالظيً ْؤعايحهم، ممخل٩اتهم مً ظغص  مً خالت في يٗيك

ٔ  مىا٤َ باججاٍ ؤعايحهم جغ٥ ٖلى ؤظبرْا ٖضماب الٗالم ص٫ْ  مسخل٠ في الكخاث ٓاء ؤزغ  . زاعظِا ؤْ ٞلؿُحن صازل ؾ

م ْٖلى ٓصة في الخ٤ ؤن مً الٚغ ٫ٓ  خ٤ َٓ ْالخهجحر، للُغص الخٗغى ؤْ الخى٣ل بٗض اإلامخل٩اث ْاؾترظإ الٗ  م٨ٟ
ٓظب ٓازي٤ مسخل٠ بم ْليت ْالىهٓم اإلا  مىا٤َ مسخل٠ في ْالجماٖاث عاصألاٝ مً الٗضيض ْؤن ْؤلا٢ليميت، مجها الٗاإلايت الض
ْا ٢ض الٗالم ما يؼا٫ ال الٟلؿُيجي الكٗب ؤن بال مىّ، اؾخٟاص م ٖلى جُبي٣ّ مً مدْغ ْع  مً الٚغ  ال٣غاعث مً الٗضيض نض

ذ التي ألامميت الث ٧ل باءث ٢ْض بّ، لّ بٖتٞر ٓصة في خ٣ِم مً الٟلؿُيييحن الالظئحن جم٨حن بلى الغاميت اإلادا  ؤعايحهم بلى الٗ
ْلت يؿمى ما ؤع٧ان اعؾاء في ؤؾِمذ التي  الؿاب٣ت ال٣غاعاث ألزاع الخهضر حؿخُ٘ لم ْالتي بالٟكل، ممخل٩اتهم اؾترظإْ  بض

. اؾغاثيل

ٓصة خ٤ اٖخباع ْٖلى ْعَا ْحٛلٛل حكاب٨ِا م٘ الٟلؿُيييت اإلاؿإلت في ال٣ًايا ؤَم مً الٗ  ؤن ٖليىا لؼاما ٧ان ظظ
٠٢ٓ هدضص ٓعة الٟلؿُيييحن ْمً ٖامت لخ٤ا َظا مً اإلاخدضة الامم م  ظملت ٖلحها جخٟٕغ عثيؿيت اق٩اليت يمً زانت، به

٫ٓ  ٖلحها ؤلاظابت زال٫ مً هدا٫ْ  التي الدؿائالث مً ٫ٓ  قاملت هٓغة بلى الٓن ٓا٢٘ في ج٨غيؿّ ْمضٔ الخ٤ َظا خ . ال

ٓصة خ٤ ي٨دسخي ِٞل يت الٗ ْليت؟ قٖغ  ال٣ٗباث هي ْما الغاًَ؟ ٢ْخىا بلى مىّ الٟلؿُيييحن جم٨حن يخم لم إلااطا ص
ٓانل م٘ اإلاؿخ٣بل في الخ٤ َظا ج٨غيـ يخم ؤن يم٨ً َل زم طل٪؟ صْن  خالذ التي ْالٗغا٢يل  الٟلؿُيييت اإلاُالباث ج

  بّ الٟٓغ ٖلى اإلالخت

ٓعاث ْل في ؤلاؾغاثيلي الُٝغ حٗىذ ْ ِا التي الخُ ْلي؟ اإلاجخم٘ يٗٞغ  الض

خت الدؿائالث ظملت ٖلى لئلظابت :  مباخض ؤعبٗت بلى الضعاؾت ج٣ؿيم يم٨ً اإلاُْغ

ٌ  اإلابدث ٓصة في للخ٤ الخاعيذي الخإنيل :ألاو . الٗ

ٓصة خ٤ :الثاوي اإلابدث يت ْل في الٗ ْليت الكٖغ ٓازي٤) الض ْليت اإلا . (ألامميت ْال٣غاعاث الض

ٓصة خ٤ جُبي٤ بق٩الياث:الثالث اإلابدث . الٟلؿُيجي الٗ

٫ٓ  :الغابؼ اإلابدث ٓصة في خ٣ّ مً الٟلؿُيجي تالالط لخم٨حن اإلام٨ىت الخل .  الٗ
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ٌ  اإلابدث خي الخأنُل: ألاو  الػىصة في للحم الخاٍع

ٓهيت، ألاؾاهيض مً ظملت بلى ٖجها الضٞإ في حؿدىض الٗالم في الٗاصلت ال٣ًايا ظل ؤن ق٪ ال  باليؿبت الٓي٘ َْٓ ال٣اه
ٓصة في الخ٤ ٞحها بما الٟلؿُيييت لل٣ًيت ٓم ْالتي الٗ ٔ  زيتجاعر  زلٟيت ٖلى ج٣ ٓهيت، ْؤزغ ٓاهحن مً ظملت ٖلى ْجغج٨ؼ ٢اه  ال٣

 ه٣ُخحن بلى ج٣ؿيمِا اإلاؿإلت جٓييذ ؾبيل في ْيم٨ً ألاخيان، بٌٗ في ؾلبا ٖليّ جازغ ؤْ الخ٤ َظا جضٖم التي ْال٣غاعاث

ْلى في هخُغ١  ؤؾاؾيخحن ٓهيت بالخغ٦ت ٞلؿُحن ٖال٢ت بلى ألا . ٞلؿُحن ج٣ؿيم زُت الشاهيت في ْوٗالج الهِي

ٌ  َلبالم : الههُىهُت بالحغهت فلؿُين غالكت: ألاو

ْلذ ٓهيت الخغ٦ت خا ْلى الٗاإلايت الخغب ؤزىاء الهِي  بلى جُمذ التي 1ألا٩ٞاع ظملت ْججؿيض بليّ جهبٓ ما جد٣ي٤ ألا
ٓا٢٘، ؤعى ٖلى جد٣ي٣ِا  ؤإلااهيا، مً ٧ل صٖم َلب بلى طل٪ ؾبيل في بلخجإث ٢ْض الخلٟاء، مً ظملت ٖلى جبدض ؤن ال

ال  خالت في مؿاٖحها جد٣ي٤ ؾبيل في إلاؿاهضتها ْاؾخٗضاصَا الخغ٦ت بضٖم عخبذ التي ْبغيُاهيا، اإلاخدضة ألامغي٨يت ياثال
ٓعيت ج٨ٟ٪ ٓص ٦يان بىاء ؤظل مً زُت جبجي جم ٢ْض الٗشماهيت، ؤلامبراَ  مً ظملت جد٣ي٤ ٖلى حٗمل ٞلؿُحن، في للحه

ٓص بغيُاهيا بصزا٫ البريُاوي، ؤلاهخضاب جدذ يًٞلؿِ ْْي٘ الخغب في الخلٟاء بهخهاع ؤَمِا ألاَضاٝ  ٞلؿُحن، بلى للحه

 2.ؤلاهخضاب ْبجهاء ٖلحها الؿيُغة مىدِم

ٓط ٢ْض ٓوي الخدال٠ ج ٓع  بخهغيذ يؿمى بما البريُاوي -الهِي ٓمت ًٖ نضع ْالظر 3بلٟ ٓٞمبر 2 في البريُاهيت الخ٩  ه

ٓظِت عؾالت ق٩ل في 1917 ٓوي ؤلاجداص عثيـ بلى م حكيلض ْعصالل" الهِي ٖٓض َْٓ ،"ْع  جاعيش في مِمت مغخلت ق٩ل الظر ال
ٓصر، الٟلؿُيجي الهغإ ٓن  يٗخبٍر بديض الحه . ه٨بتهم ؤؾاؽ الٟلؿُييي

ٓع  ْٖض بنضاع ْبٗض ٓٞمبر 8 في بيكٍغ البريُاهيت الصخ٠ ٢امذ بلٟ  ٞغوؿا مً ٧ل مً مؿاهضة ل٣ي ٢ْض ،1917 ه
الياث ْايُاليا، .  الٗغب اؾدى٨ٍغ نحي في اإلاخدضة ألامغي٨يت ْال

م ْٖلى ٓع  جهغيذ ؤن مً الٚغ ٓهيت ال٣يمت بلى يٟخ٣ض بلٟ ٓهّ هٓغا ال٣اه  ْػيغ ًٖ ناصع ؾياسخي جهغيذ مجغص ل٩
 الخ٤ لبريُاهيا يُٗي ال الظر الاهخضاب لىٓام ألاؾاسخي الٛغى ٦ْظا اإلاهحر، ج٣غيغ مبضؤ م٘ يدىا٢ٌ ْؤهّ بغيُاهيا زاعظيت

  في الخهٝغ في

 

                                                           
بعنواف  1896والذي نشر عاـ  1895تعود جذور احلركة الصهيونية إىل مجلة من األفكار تضمنها الكتيب الذي ألفو ثيودور ىرتزؿ سنة  1
"DERJUDENSTAAT  " " إلقامة وطن قومي ذلم يف فلسطُت من خالؿ تشجيع اذلجرة اليهودية وتنظيم اليهود وربطهم باحلركة الصهيونية واختاذ السبل

 ".ادلؤدتر الصهيوٍل األوؿ" والتدابَت للحصوؿ على تأييد دوؿ العامل للهدؼ الصهيوٍل ، وىو ما ترجم بعد ذلك إىل ما يسمى ب
.  48. ، ص2002ىشاـ عواض، دار الفضيلة، القاىرة، : سيٍت أمية، أساب كارثة فلسطُت، أسرار رلهولة ووثائق خطَتة، تقدَلاحلاج احل: أنظر 2

 .35-32. ، ص1999االسرائيلي، دارالفارايب، الطبعة األوىل، بَتوت،  -عبد  فتوٍل علي ، ادلراحل التارؼلية للصراع العريب: وأيضا
إف حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعُت العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطُت وستبذؿ غاية جهدىا ...›› بلفور،  من أىم ما جاء يف تصريح 3

مة يف فلسطُت وال غَت اليهودية ادلقيلتسهيل حتقيق ىذه الغاية على أف يفهم جليا أنو لن يؤتى بعمل من شأنو أف ينتقص من احلقوؽ ادلدنية والدينية اليت تتمتع هبا الطوائف 
‹‹ ...احلقوؽ أو الوضع السياسي الذي يتمتع بو اليهود يف البلداف األخرى

. ، ص1985على اجلرباوي، رياض الريس للكتب والنشر، لندف، : قراءة جديدة يف ادلصادر الربيطانية ، ترمجة: عبوشى واصف، فلسطُت قبل الضياع: حوؿ ذلك أنظر
21 .
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 يِٓغ ؾٝٓ جًمىّ ما ظملت ؤن بال لِا، الخايٗت ألا٢اليم ؾالمت يمان في يىدهغ ْالظر ٞلؿُحن، اءؤظؼ مً ظؼء ؤر

ٓعة  1922.1 ؾبخمبر 29 في الىٟاط خحي صزل ْالظر ٞلؿُحن ٖلى البريُاوي الاهخضاب ن٪ يمً ظليت به

ٓصا٫ آالٝ ٖكغاث هجغة ؤَمِا الىخاثج مً ظملت ٞلؿُحن ٖلى البريُاوي ؤلاهخضاب زل٠ ٢ْض  ْزانت ٞلؿُحن بلى حه
ْبا، مً ْع ً ٞلؿُحن في ظضيض ٦يان زل٤ بلى ؤصٔ ما َْظا ؤ  الٗغب الؿ٩ان بحن الهغإ ْبضايت بالؿالح مضٖم الٗغبي ْالَٓ

ٓصيت ْظماٖاث  2.مىٓمت حه

ٓص الٗغب بحن الٓي٘ لخٟا٢م هديجت حن ٦ال بغيُاهيا صٖذ ْالحه  اإلاكا٧ل خل ؤظل مً 3لىضن ماجمغ بلى الُٞغ
 ْ  .ختاإلاُغ

ْعجّ ْفي ْلى ص ٕ بغيُاهيا ج٣ضمذ ألا ٓن " بمكْغ ٓعؾي :  بلى صٖا ْالظر" م

 ٖغبيت مى٣ُت بلى ٞلؿُحن ج٣ؿيم  ٔ ٓصيت ْؤزغ ٓمت ْاخضة ٧ل جخمخ٘ حه  زانت؛ بد٩

 ٓمت حك٨يل ن الضٞإ في مسخهت مغ٦ؼيت خ٩  بغيُاهيا؛ بغثاؾت ْالجماع٥ الخاعظيت ْالكْا

  ٓن ٓن  خيض زام، ْي٘ ْالى٣ب لل٣ضؽ ي٩  يٗحن ٞيما ؤًٖاثّ مً ٢ؿما ييخسب بلضر مجلـ ْلىلؤل ي٩
ٓمت بصاعة جدذ ٞخب٣ى الشاهيت ؤما الباقي، الؿامي اإلاىضْب  . اإلاغ٦ؼيت الخ٩

ٕ َظا ؤن ٖلى ًّ جم اإلاكْغ حن مً ٞع ٓصر، الٟلؿُيجي الُٞغ ٕ مجهما ٧ل ْج٣ضم ْالحه  مً ظملت يخًمً بمكْغ
ٌ جم ْل٨ً 4اإلاُالب ٖحن ٞع ٖا ث٢ْضم بغيُاهيا مً اإلاكْغ  5 إلاضة البريُاهيت الٓنايت جدذ ٞلؿُحن يً٘ ظضيضا، مكْغ
ٓاث ٓصيت الٗغبيت الؿ٩اهيت ال٨شاٞت مىا٤َ مىذ بغيُاوي، ؾامي مىضْب بةقغاٝ ؾى  اإلادلي، الخ٨م زال٫ مً ؾلُاث ْالحه

ٓص الٗغب اج٤ٟ بطا للٓنايت الغابٗت الؿىت في اهخساباث بظغاء ْلت ٢يام ٖلى زاللِا ْالحه ٓع ٕ بٓى ْاخضة ص  ؤما لٟلؿُحن، صؾخ

                                                           
، وقد نضمن 1922جويلية  24وصودؽ عليو يف  1921جويلية  6اإلنتداب الربيطاٍل على فلسطُت من قبل عصبة االمم ادلتحدة يف مت اإلعالف عن مشروع صك  1

وعد  ، حبيث مت التأكيد على مسؤولية بريطانيا على تنفيذ (22و 2،4،6،7،11 )خطة دقيقة لتحقيق طموحات احلركة الصهيونية من خالؿ الديباجة وكذا مجلة من ادلواد 
جلنسية الفلسطينية، بلفور من خالؿ ضماف إنشاء وطن لليهود يف فلسطُت عن طريق تشجيع وتسهيل ىجرة اليهود إليها وتوفَت نصوص قانونية تسهل إكتساب اليهود ؿ

. واإلتفاؽ مع الوكالة اليهودية على إنشاء وتسيَت وتطوير مصاحل ومرافق البالد
، بَتوت، الطبعة عبد احلميد سيف زلمد: حوؿ ذلك أنظر ، حق الالجئُت الفلسطينيُت يف العودة والتعويض يف ضوء أحكاـ القانوف الدويل العاـ ، الدار العربية للعلـو

. 21 -19. ، ص2002الثانية، 
ذلجرة اليهودية إىل فلسطُت عن طريق اصدارىا أثارت األوضاع إستياء العرب وىو ما دفع احلكومة الربيطانية نتيجة الضغوط االنتقادات الفلسطينية، إىل وضع قيود على ا 2

، مربزا فيو أف وعد بلفور ال يهدؼ إىل إخضاع العرب إىل غَتىم وبأف وجود اليهود يف فلسطُت يدخل يف إطار حقوقهم، وبأف احلكومة 1922للكتاب األبيض سنة 
. ستيعابية االقتصادية للبالد وصوال إىل احلكم الذايت الكاملالربيطانية ستتبٌت سياسة تزايد السكاف اليهود دوف أف يتعارض ذلك الطاقة اال

. 164، 163. ، ص1990الكيايل عبد الوىاب، تاريخ فلسطُت احلديثة، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة العاشرة، عماف، : نقال عن 
. 1947إىل أواسط فيفري  1947جانفي  26والثانية من  1946أكتوبر  2إىل  1946سبتمرب  10انعقد ادلؤدتر يف دورتُت جرت األوىل من  3
ليهودية إىل فلسطُت، ووضع يف حُت تضمن ادلشروع العريب ضرورة إهناء اإلنتداب وإنشاء حكومة انتقالية برئاسة ادلندوب السامي بوزراء أغلبهم عرب ، ووقف اذلجرة ا 4

من   %65األماكن ادلقدسة، فقد جاء يف ادلشروع اليهودي ادلطالبة بإنشاء دولة يهودية مستقلة على ضمانات دستورية حلقوؽ األقليات واليهود وكذا ضماف إرتياد 
. مساحة فلسطُت، ومنح األماكن ادلقدسة صفة دولية ، وكذا عقد معاىدة حتالف بُت الدولة اليهودية وبريطانيا

. (2016سبتمرب  20 ) [ /http://www.palestinapedia.net ]:راجع موقع ادلوسوعة الفلسطينية  (1946لندف  )أكثر تفاصيل حوؿ مؤدتر 

http://www.palestinapedia.net/
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ٓا لم بطا ٫ٓ  الؿماح ٦ْظا اإلاخدضة، ألامم في الٓنايت مجلـ بلى ألامغ ٞيدا٫ يخ٣ٟ ٓصر ؤل٠ 96 بضز  في الٓنايت مجلـ بلى حه

ٓبل ٢ْض. اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٢ ٕ ٌ اإلاكْغ حن، بٞغ  ٞيٟغر  14 في اإلاخدضة ألامم بلى ال٣ًيت بخالت بلى ؤصٔ ما َْظا الُٞغ
1947. 

 

: فلؿُين جلؿُم: الثاوي باإلاُل

ٓة ألازحرة َظٍ ٢امذ اإلاخدضة، ألامم ٖلى الٟلؿُيييت ال٣ًيت بخالت بزغ ٖلى ْلى ٦سُ  اإلاخدضة ألامم لجىت بةوكاء ؤ

ٖحن اللجىت ٢ضمذ ٢ْض 1(UNSCOP) بٟلؿُحن الخانت ٕ بيجهما مً مكْغ لبيت ب٢ترخخّ مكْغ  بجهاء جًمً ْالظر ألٚا
ْلخحن بلى ْج٣ؿيمِا ٞلؿُحن ٖلى ؤلاهخضاب ٓصيت ٖغبيت ص .  ب٢خهاصيا مغجبُخحن ْحه

ٓٞمبر 29 في الٗامت الجمٗيت اجسظث ٢ْض ٕ جبىحها زال٫ مً ٞلؿُحن بخ٣ؿيم ج٣طخي جٓنيت 1947 ه لبيت إلاكْغ  َْٓ ألٚا

 2.ٞلؿُحن ج٣ؿيم زُت ؤْ ب٣غاع ٖليّ ؤَل٤ ما

: ال٣غاع جًمىّ ما ظملت ْمً

 ٞلؿُحن؛ ٖلى البريُاوي ؤلاهخضاب بجهاء 

 ْلخحن اءبول ٓصيت؛ ٖغبيت ٞلؿُحن في مؿخ٣لخحن ص  ْحه

 ٕٓ ْلي لىٓام ال٣ضؽ مضيىت زً  زام؛ ص

 الٟلؿُيجي؛ ؤلا٢خهاصر الاجداص  

  ٫ٓ ٓيت في الضز  اإلاخدضة؛ ألامم ًٖ

 للجمي٘؛ الٗباصة ٣َٓؽ ْمماعؾت ال٣ٗيضة خغيت 

 ٓن  خيض الٗغب، ؤعاضخي مل٨يت هٕؼ ٖضم ٓاَىحن يهبد ٓن  ٞحها م ٢ِٓم ب٩ل يخمخٗ  .خ٣

يت زغ٢ا (181) ٢غاع البٌٗ ٖخبرا ٢ْض ْليت للكٖغ ظا الض  ال٣ٟغة ْزانت اإلاخدضة ألامم ميشا١ ههٓم ًٖ ْزْغ
ٓاػ ٖضم ٖلى نغاخت ههذ ْالتي (2/7م ) الشاهيت اإلااصة الؿابٗتمً ن في الِيئت جضزل ظ ْلت الضازليت الكْا  َْٓ ما، لض

ٓظب ٞٗال ماخضر ْلت زل٤ في الخ٤ ألاعى بخل٪ صيييت نلت جغبُِم الىاؽ مً لٟئت مىذ الظر ال٣غاع بم  ٖلى ْطل٪ ٖلحها، ص

ٓاظض قٗب خؿاب ٓيل ػمً مىظ ٖلحها مخ َ.3 

ٓبل ٢ْض ٌ ال٣غاع ٢ ْا ْالٗغبي، الٟلؿُيجي الجاهب بٞغ ْمت ٖلى ٖؼمِم ْؤبض  ؤٖلىذ خحن في جًمجها، التي الخُت م٣ا
ٓا٣ٞتها بغيُاهيا ٓاٖضَا حؿليمِا في ججؿض الظر صٖمّ، ٖلى ْٖملذ ال٣غاع ٖلى م  الُٝغ بلى ٞلؿُحن في الٗؿ٨غيت ل٣

                                                           
   " .The United Nation Special Committee On Palestine" وىي اختصار دلا يعرؼ ب  1
. أعضاء عن التصويت 10دولة وامتنع  13ت ضده صوتا ، يف حُت صوت 33، وقد حصل على ادلوافقة مبجموع 1يعرؼ بقرار التقسيم رقم  2

: انظر
. 9 -7. ، ص1990التل عبد اهلل ، كارثة فلسطُت، مذكرات عبد اهلل التل، دار اذلدى، الطبعة الثانية، بَتوت، 

:  أنظر 3
. 25. اـ، مرجع سابق، ص، حق الالجئُت الفلسطينيُت يف العودة والتعويض يف ضوء أحكاـ القانوف الدويل الع (زلمد)عبد احلميد سيف 
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ٓصر، الياث ؾمدذ ٦ما الحه ٓصيت َاثٟتها ألٞغاص اإلاخدضة ألامغي٨يت ال  الخغ٦ت بضٖم ٢ْامذ ٞلؿُحن، بلى بالظَاب الحه

ٓهيت ٓيتها بٗض ْطل٪ ٖؿ٨غيا، الهِي  1.ال٣غاع لهالر جه

ٓاظِاث الٗى٠ ؤٖما٫ بهٟجاع الخ٣ؿيم ٢غاع هخاثج مً ٧ْان  الجيل ٢ام بديض الجيإ، َغفي بحن ٦غيتالٗـ ْاإلا
ٓوي ٓالي َغص بلى  ؤصث جُِحر بٗملياث الهِي ا ٞلؿُيجي ؤل٠ ماثت خ  خا٫ْ  ٦ما ْلبىان، ٚؼة ٢ُإ الٛغبيت، الًٟت بلى لجْا

ٓص ْصَم زاعط الخٓؾ٘ الحه ٓا ؤلا٢ليميت خض ٓبغ 15 مً ابخضاء ْجم٨ى ٔ  مً الٗضيض اظخياح مً 1948 ؤ٦خ  ما َْظا ْاإلاضن ال٣غ
ط بلى ؾ٩اجها مً آلاالٝ ايُغ . ٦الظئحن الخليل ْظبا٫ ٚؼة ٢ُإ بلى الخْغ

ٓاظِاث اهتهذ ٢ْض ٓوي ال٨يان بؿيُغة ْؤلاؾغاثيليحن الٟلؿُيييحن بحن اإلا ٓالي ٖلى الهِي  َْٓ ألاعاضخي، مً 77% خ
ْػ  الظر ألامغ ٓظب لِم اإلاسههت اإلاؿاخت ججا  2.الخ٣ؿيم ٢غاع بم

ٓانل ٦ما ٓص جض٤ٞ ج ْلت ٢يام بٗض الحه ٓلت ؤ٦ثر ْؤنبذ 1948 ٖام بؾغاثيل ص ْع  بٗض ؾِ ٓن  نض ٓصة ٢اه  ،1950 ٖام الٗ
ٓصر ٧ل يمىذ الظر ٓص اإلاِاظغيً وؿبت بعجٟإ بلى ؤصٔ ما َْٓ الجيؿيت، في الخ٤ حه ٓوي ال٨يان بلى الحه  بلٜ بديض الهِي

ٓن  هه٠ مً ؤ٦ثر بلى 1951 ؾىت جهايت بلى ٖضصَم ٓصر ملي ٓن  7 بلى ل٪ط بٗض الٗضص لحرجٟ٘ حه  2008.3 ؾىت وؿمت ملي

 ؤَمِا ؤؾباب لٗضة ؤعايحهم مً الٟغاع بلى الٟلؿُيجي الكٗب زلثي مً ا٦ثر ايُغ ٣ٞض طل٪ مً ال٨ٗـ ْٖلى
اب مً الخٝٓ ٓهيت ْالٗهاباث الخغ٧اث بَع م بغيُاهيا جضزل ْٖضم ؤلاهخضاب، اهتهاء بٗض الؿلُت اوٗضام ْل في الهِي  ٚع

ٓالذ ٢ْض الٗى٠، بإٖما٫ ٖلمِا ٓوي، ال٨يان ٢يام مىظ الٟلؿُيييت الهجغاث ج  ْخضَا  1967 خغب زلٟذ بديض الهِي

ٓالي ْػ  الٟلؿُيييحن، اإلاكغصيً مً ؤل٠ 400 خ ٓاء مهجغ ماليحن الخمؿت 2000 ؾىت بٗض ٖضصَم ليخجا  ؤْ بالضازل ؾ

ا ًٖ الٟلؿُيييت ال٣ًيت يمحي ما َْٓ الخاعط، ٓصة ٨ٞغة مً يهٗب ٦ْظل٪ ال٣ًايا، مً ٚحَر 4.اإلامخل٩اث ْاؾترظإ الٗ

  

 الضولُت الكغغُت يىء غلى الػىصة خم: الثاوي اإلابدث

 الخهضر بلى جدخاط التي اإلاكا٧ل مً الٗضيض ؤمام هٟؿِا اإلاخدضة ألامم ْظضث الشاهيت، الٗاإلايت الخغب جهايت بزغ ٖلى
٫ٓ  بيجاص َغي٤ ًٖ لِا ٓهيت خل ٓصة في خ٣ِم ْبعؾاء ْاإلاكغصيً، نالالظئي مك٩لت عؤؾِا ْٖلى لِا، ْْا٢ٗيت ٢اه ً، بلى الٗ  الَٓ

                                                           
: اإلسرائيلي أنظر -حوؿ ادلواقف ادلتباينة للدوؿ اجتاه قرار التقسيم وتداعياهتا على الصراع العريب 1

. 83، 82. اإلسرائيلي، مرجع سابق، ص –عبد فتوٍل علي، ادلراحل التارؼلية للصراع العريب 
 79.0، 78. ، ص1999دار الكتب الوطنية، الطبعة األوىل، بنغازي،  عبد الرزاؽ السامرائي شفيق، الصراع العرب الصيوٍل،: وكذلك

، األردف  (1949مارس  23)، لبناف  (1949فيفري  24يف  )يذكر أف احلرب انتهت بتوقيع أربع اتفاقات ىدنة بُت الكياف الصهيوٍل وكل من مصر 2
. (1949جويلية  20 )وسوريا  (1949أفريل  3 )

3
 07/02/2008, كهاٍخ ٕبكهح ػٓ ِإٍَخ فٍَط١ٓ ٌٍضمبفخ ْٔود ثزبه٠ـ 1948ٍز١طبْ ا١ٌٖٟٙٛٔ فٟ فٍَط١ٓ ؽزٝ ػبَ ٙب٘و ئثوا١ُ٘ ػٍٟ, اال  

 .(2016ٍجزّجو  26  )[http://www.wata.cc/forums/showthread.php ]:فٟ اٌّٛلغ اٌوٍّٟ
:  أنظر  4

زلمد صاحل زلسن، احلقائق األربعوف : ؛ وأيضا1990، دار احلمراء للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، بَتوت، 1948يل، كيف طُرد الفلسطينيوف من ديارىم عاـ بادلبو ميخائ
. 6،7. ، ص2003يف القضية الفلسطينية، ادلركز الفلسطيٍت لإلعالـ، طبعة منقحة، فلسطُت، 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php
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ْليت اإلاىٓمت بوكاء جم طل٪ ٖلى ْبىاءً  ٧ٓلت اإلاِام ؤصاء في ٞكلذ ْل٨جها 1946،1 ؾىت لالظئحن الض حن بةٖاصة ْاإلاخٗل٣ت بلحها اإلا  جَٓ
  جب٣ى ما

ان ٦ْظل٪ 2.الشاهيت الٗاإلايت الخغب الظئي مً ٓظيّ جم ما ؾٖغ ٓص ج ٓظب آزغ ظِاػ بوكاء خٓن اإلاخدضة ألامم ظِ  بم
ا تراٝ جًمً ْالظر ،1949 صيؿمبر في الهاصع" 319" ع٢م ٢غاَع ْليت مك٩لت" هي الالظئحن مك٩لت بإن الٖا الن ،"ص  ًٖ ْؤلٖا

ن الؿاميت اإلآٟييت ميالص ٫ٓ  بيجاص ٖلى الٗمل ٦ْظا 3الالظئحن، لكْا  بلى الاهًمام ٖلى الض٫ْ  ْحصجي٘ لِم، صاثمت خل

ٓصة ٖلى الالظئحن مؿاٖضة ٦ْظا يت،الض٫ْ  الاجٟا٢ياث اجهم بلى الٗ  4.ؤَْ

ٓصة في بالخ٤ اإلاخدضة ألامم اَخمذ ٣ٞض طل٪ بلى ْاؾدىاصا ٔ  ٖلى هلخّٓ ؤن يم٨ً ْاضخا اَخماما الالظئحن ٖ  ٧اٞت مؿخٓ
ٓزاث٤ ٓن  ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت ال ْلي ْال٣اه  زال٫ مً نالٟلؿُيىحي بالالظئحن زانا اَخماما ؤبضث ٦ما ؤلاوؿاوي، الض

تراٝ ٓصة في بد٣ِم الٖا  وٗالجّ ؾٝٓ ما َْٓ ألامً مجلـ ؤْ الٗامت الجمٗيت ًٖ الهاصعة ال٣غاعاث مً الٗضيض ٖبر الٗ

. مُلبحن يمً

ٌ  اإلاُلب   :الضولُت والهىىن اإلاىازُم ظل في الػىصة خم: ألاو

الن ؤ٢غ ٓصة في الخ٤  5ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا  الشاهيت ٣ٞغتها في ٖكغ الشالشت صةاإلاا يمً نغاخت بىهّ الٗ
ٓصة لّ يد٤ ٦ما بلضٍ، طل٪ في بما بلض ؤر مٛاصعة في ٞغص ٧ل خ٤ ٖلى (13/2 اإلااصة)  بالخ٤ نغيدا اٖتراٞا طل٪ ْيٗخبر بلحها، الٗ

ٓصة في ٓوي ٚحر اإلاى٘ ًٖ ييكإ الظر الٗ  ٦ما .اإلاٛاصعة ٖىض ب٦غاٍ ٖمليت الخاالث ؤٚلب في حؿب٣ّ ْالظر جُبي٣ّ مً ال٣اه

ْلي الِٗض جًمً ٓصة، في الخ٤ ؤ٢غث التي الىهٓم مً الٗضيض (RIDCP) ْالؿياؾيت اإلاضهيت بالخ١ٓ٣  الخام الض  ٣ٞض الٗ
ْلى اإلااصة ههذ ْلى ٣ٞغجحها في ألا ا ج٣غيغ في الكٗٓب ؤخ٣يت ٖلى (1/1،2 اإلااصة) ْالشاهيت ألا ٓصة خ٤ ْاعجباٍ مهحَر  بظل٪، الٗ

ٓاػ ْٖضم ٓصة مً اإلاى٘ ْؤن ٖيكّ، بابؤؽ مً قٗب ؤر  خغمان ظ  6.الخغمان َظا بلى ؤؾاؾا ياصر الٗ

 طل٪ في بما بلض ؤر مٛاصعة في ٞغص ٧ل خغيت ٖلى هٟؿّ، الِٗض مً (12/2م) الشاهيت ٣ٞغتها في ٖكغ الشاهيت اإلااصة ههذ خحن في

ٓاػ ٖضم ٖلى نغاخت ؤ٦ضث ٣ٞض الغابٗت ال٣ٟغة ؤما بلضٍ، ٫ٓ  في خ٣ّ مً حٗؿٟا شخو ؤر خغمان ظ . بلضٍ بلى الضز

ٓصة في الخ٤ ٖلى الُغي٣ت بىٟـ الخإ٦يض جم ٦ما ْلي الِٗض ْل في الٗ  ْالش٣اٞيت الاظخماٖيت الا٢خهاصيت، بالخ١ٓ٣  الخام الض
(PIDESC) ًْلى ْماصجّ صيباظخّ يم  7.ألا

                                                           
، بناًء على توصية من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وقد عملت ادلنظمة 1946ديسمرب  15مبوجب قرار اجلمعية العامة الصادر يف أنشئت ادلنظمة الدولية لالجئُت   1

. (1951-1947)يف الفًتة ما بُت 
. يرجع ذلك أساسا إىل عجزىا ادلايل وضعف وسائلها وكذا زيادة عدد الالجئُت  2
.  1950ديسمرب  14السامية لشؤوف الالجئُت يف مت إقرار النظاـ األساسي للمفوضية   3
:  أنظر  4

. 228،229.، صعبد الناصر مانع مجاؿ، التنظيم الدويل، النظرية العامة وادلنظمات العادلية واإلقليمية ادلتخصصة، دار العلـو للنشر والتوزيع، عنابة
، لإلطالع على نصوص اإلعالف لراجع ادلوقع 1948ديسمرب  10يف  (III) 217صدقت عليو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة مبوجب القرار   5
[ www.un.org/fr/document] ( 02  2016أكتوبر) أو وثيقة األمم ادلتحدة ،A/RES/217(III) 
 .1966ديسمرب  16يف  (XXI)أ  2200ار اجلمعية العامة رقم مت التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية مبوجب قر  6 

: ونصت على ما يلي .جاءت ادلادتُت األوىل من العهدين الدوليُت متطابقتُت  7

http://www.un.org/fr/document
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ْليت الاجٟا٢يت ؤما ذ ٣ٞض 19511 لؿىت الالظئحن لٓي٘ الض ٓظض شخو ٧ل: "ؤهّ ٖلى الالجئ ٖٞغ  ألخضار ةهديج ي

 ٖغ٢ّ ؤْ ظيؿّ ؤْ لضيىّ جغظ٘ ألؾباب اليُِاصٍ الخٗغى مً يبرعٍ ما لّ زٝٓ ْبؿبب ،1951 ظاهٟي مً ألا٫ْ  ٢بل ٢ْٗذ
ٓيت اهخماثّ ؤْ  الخسٝٓ طل٪ بؿبب يغيض ال يؿخُي٘ ال ظيؿيخّ، بلض زاعط الؿياؾيت، آعاثّ ؤْ مٗيىت اظخماٖيت ٞئت لًٗ
ْلخّ، بدمايت يؿخٓل ؤن ٓظض بجيؿيخّ، يخمخ٘ ال شخو ٧ل ؤْ ص ْلت زاعط ْي ٝ جل٪ بؿبب اإلاٗخاصة ب٢امخّ ص  ال الْٓغ

ب ال يؿخُي٘ ٓص ؤن الخسٝٓ َظا بؿبب يٚغ ْلت جل٪ بلى يٗ ...". الض

 زالٞت خالت في الُبيٗيحن ألاشخام ظيؿيت اجٟا٢يت مً (14/2م) الشاهيت ٣ٞغتها في ٖكغ الغابٗت اإلااصة ؤقاعث ٦ما
ٓبت ٚحر الجيؿيت ؤن ٖلى بالىو ْصةال٘ في الخ٤ بلى 2الض٫ْ  ٫ٓ  ؤظل مً مُل ٓصة، خ٤ ٖلى ألانليحن الؿ٩ان خه  ْؤن الٗ

ٓا ْلٓ ختى للمى٣ُت الٗاصيحن الؿ٩ان ٖلى يىُب٤ ألازحر َظا ٓاظضيً ٧اه ٓاعر، َظا خضْر ٞترة زاعظِا مخ  َظٍ ْجىٟيظ الخ

. الخل٠ ص٫ْ  ل٩ل بظباعر  اإلااصة

ٓصة في الخ٤ ٖلى الخإ٦يض ظاء ٦ما ٓازي٤ زال٫ مً الٗ ْليت اإلا ْعبيت الاجٟا٢يت مً اهُال٢ا ؤلا٢ليميت، الض  لخ١ٓ٣  ألا
ال ْالكٗٓب ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  ألاٞغي٣ي اإلايشا١ ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  ألامغي٨يت الاجٟا٢يت ؤلاوؿان،  لخ١ٓ٣  الٗغبي اإلايشا١ بلى ْْن
ً في ؤلا٢امت في شخو ٧ل خ٤ ٖلى ظميِٗا ؤ٦ضث ْالتي ؤلاوؿان، ىّ مً بوؿان ؤر َغص ْٖضم الَٓ  3.ب٢امخّ ْمدل َْ

 

: ألامً ومجلـ الػامت اللمػُت كغاعاث غبر الػىصة خم: الثاوي اإلاُلب

ٓصة في الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ اإلاخدضة ألامم ؤ٢غث  ٓظب الٗ  ؤْ الجمٗيت ًٖ الهاصعة ال٣غاعاث مً الٗضيض بم

. جإ٦يضٍ ٖلى ٖملذ ٢غاعاث بٗضة صٖيمّث جم ْالظر (194) ع٢م الٗامت الجمٗيت ٢غاع ؤَمِا ْلٗل ألامً، مجلـ

ٓظت صٞٗذ ٣ٞض عة بلى اإلاخدضة ألامم ،1948 خغب ْبٗض ٢بل الٟلؿُيييحن الالظئحن م  الالظئحن ب٣ًيت ؾمي إلاا خل بيجاص يْغ

ْلي ْؾيِ بعؾا٫ ٖلى هو ْالظر ،1948 مار 14 في (186) ع٢م ال٣غاع الٗامت الجمٗيت ؤنضعث طل٪ بزغ ْٖلى الٟلؿُيييحن،  ص

ٓهذ ٖلى الازخياع ٢ْ٘ ٢ْض ٢خاليت، ؤٖما٫ ؤيت وكٓب مى٘ ٖلى ملي٘   (Conte Folke Bernadotte) باعهاصْث ال٩

ٓهيت الٗهاباث ٢بل مً ؤٚخيل ْل٨ىّ 4للمك٩لت، ْؾِ خل بيجاص خا٫ْ  ْالظر ٓجّ بؿبب الهِي  ٖكيت الالظئحن بٖاصة بلى صٖ

 1948.1 صيؿمبر 11 في (194) ع٢م ال٣غاع جًمجها، التي الخٓنياثٔ ٖل بىاءً  جبيذ ْالتي الٗامت، الجمٗيت بلى ج٣غيٍغ ج٣ضيم

                                                                                                                                                                                           

 .جتماعي والثقايفوىى مبقتضى ىذا احلق حرة يف تقرير مركزىا السياسي وحرة يف السعي لتحقيق ظلائها االقتصادي واال. جلميع الشعوب حق تقرير مصَتىا بنفسها -1
تعاوف االقتصادي الدويل القائم جلميع الشعوب، سعيا وراء أىدافها اخلاصة، التصرؼ احلر بثرواهتا ومواردىا الطبيعية دوظلا إخالؿ بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات اؿ  -2

 .من أسباب عيشو اخلاصةعلى مبدأ ادلنفعة ادلتبادلة وعن القانوف الدويل، وال غلوز يف أية حاؿ حرماف أي شعب 
ـ ادلشمولة بالوصاية، أف تعمل على على الدوؿ األطراؼ يف ىذا العهد، مبا فيها الدوؿ اليت تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غَت ادلتمتعة باحلكم الذايت واألقايل -3

 .حتقيق حق تقرير ادلصَت وأف حتًـت ىذا احلق، وفقا ألحكاـ ميثاؽ األمم ادلتحدة
. 1954أفريل  22، ودخلت حيز النفاذ يف  1951جويلية  28يف  (5-د) 429مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم . مت التصديق على االتفاقية الدولية لوضع الالجئُت  1
. 55/153مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  2000صدرت اتفاقية جنسية األشخاص الطبيعيُت يف حالة خالفة الدوؿ يف ديسمرب   2
: أنظر  3
. 110-98.، ص1984اجلعلٍت عبد اهلل، اجلوانب الثانوية حلماية الالجئُت، اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل، اجمللد األربعوف، القاىرة،  

:  مجلة من ادلقًتحات أعلها" الكونت بارنادوت"تضمنت صيغة احلل الوسط ادلقدـ من طرؼ   4
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، ٖكغ زمؿت ال٣غاع ْيكمل
ً
ْلذ بىضا ٓاهب مً الٗضيض جىا  في الخ٤ بلى ؤقاع ٢ْض 2الٟلؿُيييت، بال٣ًيت اإلاخٗل٣ت الج

ٓصة ٓصة الؿماح ج٣غع : "ؤهّ ٞيّ ظاء ْمما (11البىض) ٖكغ الخاصر البىض يمً الٗ  الغاٚبحن لالظئحن م٨ًم ٢ْذ ؤ٢غب في بالٗ
ٓصة في م بلى الٗ ٓيًاث صٞ٘ ْْظٓب ظحراجهم، م٘ بؿالم ْالٗيل صياَع ٓصة ٖضم ي٣غعْن  الظيً ممخل٩اث ًٖ حٗ  بلى الٗ

م، ٓص ٧ل ًْٖ صياَع ٓن  ٖىضما بًغع  مهاب ؤْ م٣ٟ ٓاظب مً ي٩ ٓن  إلاباصت ٣ْٞا ال  ؤْ ال٣ٟضان طل٪ ًٖ يٗٓى ؤن ال٣اه
ٓماث ٢بل مً الًغع  لت، ثالؿلُا ؤْ الخ٩ ٓٞي٤ لجىت بلى حٗليماث الٗامت الجمٗيت ْجهضع اإلاؿْا  بٖاصة بدؿِيل الخ

يجهم الالظئحن ٓيًاث، صٞ٘ ٦ْظل٪ ْالاظخماعي، الا٢خهاصر جإَيلِم ْبٖاصة ظضيض مً ْجَٓ  م٘ الاجها٫ ٖلى ْباإلاداٞٓت الخٗ
٧ٓاالث بالِيئاث زاللّ ْمً الٟلؿُيييحن، لالظئحن اإلاخدضة ألامم بٚازت مضيغ  ألامم مىٓمت في اإلاىاؾبت اإلاخسههت ْال

٫ٓ  مالخٓاث زالر ببضاء ْيم٨ً 3".اإلاخدضة ٓصة في للخ٤ (194) ال٣غاع جىٓيم ٦يٟيت خ : الٗ

 ٓصة خ٤ بحن الغبِ جم ٓيت الٗ م ٖلى بديض للهغإ، الجهاثيت ْالدؿ ٓهذ با٢تراخاث الٗامت الجمٗيت ؤزظ مً الٚغ  ال٩
عة رال٣اى م٣ترخّ جغإ لم ؤجها بال باعهاصْث،  لم ؤهّ زانت الٟلؿُيييحن، اإلاهجغيً إلاإؾاة ٖاظل خل بيجاص بًْغ

اجهم بلى الالظئحن بٖاصة ٖمليت عبِ جم ؤن يؿب٤ ٍ، بإيت ؤَْ يت ٣ِٞ جسً٘ ْل٨ً قْغ ْليت للكٖغ  4.الض

 ٓصة في بالخ٤ ال٣غاع يٗتٝر لم ٓصجّ خالت في الٟلؿُيييحن ٖلى 11 البىض يٟغى بديض َبيٗيا، خ٣ا باٖخباٍع الٗ  مٖ
عة ٓص م٘ بؿالم الٗيل يْغ ٫ٓ  الحه جهم، اخخل مً ٢ْب ٓوي ال٨يان مً يُلب اهّ ٦ما َْ  للٟلؿُيييحن الؿماح الهِي

ٓصة  5.بالٗ

 ٓيٌ، في بالخ٤ يخٗل٤ ٞيما ٓٞي٤ لجىت َالبذ ٣ٞض الخٗ ْليت الخ عة الٟلؿُيييحن مً الض ٓزاث٤ ج٣ضيم يْغ  ْألاصلت ال
ٓيٌ مً لالؾخٟاصة ال٩اٞيت  مل٨يت ؤن طل٪ مىّ، حؿخٟيض ؾٝٓ التي هي ٣ِٞ مجهم نٛحرة وؿبت ؤن يٗجي َْظا الخٗ

ٕٓ ٖلى ؤْ ٖامت بما ؤٚلبهم ْا ؤجهم ؤْ الكي  الٗضيض في اإلاخدضة ألامم  ؤ٦ضث ٣ٞض ،(194) ال٣غاع بلى بياٞت 6.ْزاث٣ِم ٣ٞض

ٓاليت ال٣غاعاث مً ٓصة، في الٟلؿُيييحن خ٤ ٖلى اإلا  :هجض ألامً مجلـ بَاع ٟٞي الٗ

                                                                                                                                                                                           

 .ينمن مساحة فلسط %60منح الفلسطينيُت  -
. عودة الالجئُت الذين طردوا من ادلناطق اخلاضعة إلسرائيل -
 .محاية األماكن ادلقدسة -

 : ، راجع1948سبتمرب  16لإلطالع على التقرير الكامل ادلقدـ من طرؼ الكونت بارنادوت إىل اجلمعية العامة  يف 
Documents Officiels de l’assembleé génerale, troisième session supplément n° 11(A/648), paris, 1948, p.20, 

disponible sur le site de L’ONU[ http://Unispal.un.org/pdfs/A648f.pds] (02  2016أكتوبر).  
 .دوؿ 8دولة وامتنعت  15دولة، ضده  35صوتت لصاحل القرار   1
قدس أنو مل يتضمن حق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير مصَته وال إمكانية اجلمع بُت احلق يف العودة والتعويض وال باالحتالؿ الصهيوٍل دلدينة اؿ (194)يؤخذ على القرار   2

. واألماكن ادلقدسة بل اكتفى بادلطالبة حبمايتها
 [ /http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages  ]:العودة والتعويض ... 194نص القرار رقم : لإلطالع على نص القرار راجع  3
 .(2016أكتوبر  10 ) 

 يف العامل مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت، حالة الالجئُت: كما سبق وأف حدث يف كل من أمريكا الوسطى، ناميبيا وادلوزمبيق حوؿ كل ىذه التجارب أنظر  4
. 137-133. ، ص2000مخسوف عاما من العمل اإلنساٍل، ترمجة مركز األىراـ للًتمجة والنشر، الطبعة األوىل، القاىرة، : 2000

: أنظر (11)حوؿ تفسَت دقيق للمصطلحات الواردة يف البند   5
Morsee Al Smadi, Le droit international à l‟épreuve de la question palestinienne, quel état palestinien ? Thèse de 

doctorat, Université de Grenoble, 2012, pp.135-141. 
 .137.ادلرجع نفسو، ص  6

http://unispal.un.org/pdfs/A648f.pds
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
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 ٓة ٖلى اإلاخدضة ألامم ٞيّ ؤ٦ضث ْالظر 1:(237) ال٣غاع  التي اإلاىا٤َ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام بلى بؾغاثيل صٖ
 ٖملياث ٞحها ظغث التي اإلاىا٤َ ؾ٩ان ْؤمً ؾالمت ْجإمحن ،1967 ؾىت في ألاْؾِ الكغ١  بهغإ جإزغث

ٓصة ْحؿِيل ٖؿ٨غيت، ا الظيً ٖ  اجٟا٢يت ًٖ الىاظمت اثالالتيام لجمي٘ امخشاال ْطل٪ ال٣خا٫، مىا٤َ مً ْٞغ

ٔ  بمٗاملت الخانت ظىي٠  .الجيإ ؤَغاٝ ٢بل مً الخغب ؤؾغ

 ٓظب ألاْؾِ، الكغ١  في ْصاثم ٖاص٫ ؾالم ب٢امت يخُلب اإلايشا١ مباصت جد٣ي٤ ؤن ٖلى ؤ٦ض 2:(242) ال٣غاع  ْيؿخ
ٓاث ٖضة جُبي٤ ٓيت جد٣ي٤ يمجها مً زُ  ؤعايحها، ٖلى ةاإلاى٤ُ ص٫ْ  ؾياصة اخترام الالظئحن، إلاك٩لت ٖاصلت حؿ
ْليت، اإلامغاث في اإلاالخت خغيت  الكغ١  في ْصاثم ٖاص٫ ؾالم مباصت ْب٢غاع الؿالح، مجيْٖت مىا٤َ بوكاء الض

 3.ألاْؾِ

: ط٦غ يم٨ً الٗامت الجمٗيت بَاع ْفي

 جإمحن هي اإلاكغصيً مدىت لخسٟي٠ َغي٣ت ؤخؿً ؤن ٖلى الٗامت الجمٗيت ٞيّ ؤ٦ضث الظر: (2452) ال٣غاع 
ٓصتهم تب ٖ م، بلى ؾٖغ البذ صياَع ٓعيت الٟٗالت الخضابحر باجساط بؾغاثيل َْ ٓصة جإزحر صْن  لخجغر  الالػمت الٟ ٖ 
ْلئ٪ ا الظيً الؿ٩ان ؤ ما٫ وكٓب مىظ اإلاىا٤َ مً ْٞغ  جإؾِٟا م٘ الٗامت الجمٗيت الخٓذ ٦ما الٗضاثيت، ألٖا

م بلى الالظئحن بٖاصة ٖضم الكضيض ٓيًِم ؤْ صياَع . (194) ٢غاع مً (11) البىض في ْعص ٦ما حٗ

 ٓظبّ ،1971 صيؿمبر 6 في نضع: (2792) ال٣غاع  ٚؼة، مً ال٣ؿغر  الالظئحن جغخيل الٗامت الجمٗيت اؾدى٨غث ْبم
٠٢ٓ بلى بؾغاثيل ْصٖذ ٓعا الخ البتها الخاليت ؾ٨ىاَم ؤما٦ً ًٖ جغخيلِم ًْٖ الالظئحن مؿا٦ً َضم ًٖ ٞ َْ 

ٓا التي مؿا٦جهم بلى بةٖاصتهم  .ٖجها عخل

ٓصة في الخ٤ ؤ٦ضث ٦ما ٓظب الٗ  صيؿمبر 10 في الهاصع ب/2535 ال٣غاع ٚغاع ٖلى الٗامت الجمٗيت ٢غاعاث مً الٗضيض بم
ٓٞمبر 19 في الهاصع 638 ٢غاع ؛1969 ٓٞمبر 22 في الهاصع 3236 ٢غاع ؛1970 ه  ؛1989 صيؿمبر 8 في الهاصع 47/44 ٢غاع ؛1974 ه

 1991.4 صيؿمبر 9 في الهاصع 46/46 ٢ْغاع 1990 صيؿمبر 11 في الهاصع 5/73 ٢4غاع

ٓصة خ٤ ٞةن الخٓىا ٦ما ٫ٓ  الٗ ٓظب للٟلؿُيييحن م٨ٟ ٓع  ؤلاق٩ا٫ ْل٨ً ألامميت ال٣غاعاث مً الٗضيض بم ٫ٓ  يش  خ
ٓة ْلي ألامً مجلـ ؤن الهضص َظا في ْهجض ال٣غاعاث، لِظٍ ؤلالؼاميت ال٣  بالهيٛت اإلاخدضة ألامم ؤظِؼة مً ٚحٍر ًٖ يىٟغص الض

ٓلت اإلاِام بَاع في يخسظَا التي جل٪ ْزانت عاعاجّ،ل٤ ؤلالؼاميت ٓظب لّ اإلاس  بتهضيض ألامغ يخٗل٤ ٖىضما ؤر الؿاب٘ الٟهل بم

ْليحن، ْألامً الؿلم ٓع  الجض٫ ْل٨ً الض ، الخاالث في يش  بديض ؤلاؾغاثيلي -الٟلؿُيجي للهغإ باليؿت الخا٫ َٓ ٦ما ألازٔغ

م جهييِٟا يخم لم ٫ٓ  نضعث التي اإلاسخلٟت ال٣غاعاث ٚع ٕٓ َظا يمً ال٣ًيت خ . اإلالؼمت ال٣غاعاث مً الى

ْلي ؤلاظتهاص مً ظاهب ْل٨ً ؤلالؼامي، الُاب٘ بلى جٟخ٣ض جٓنياث مجغص ٞهي الٗامت الجمٗيت ٢غاعاث ؤما  يًٟي الض

ٓٞغث متى ٢غاعاتها بٌٗ ٖلى ؤلالؼاميت الهٟت ٖٓت ج ٍ مً مجم : ْهي الكْغ

                                                           
 .1967جواف  14صدر عن رللس األمن بتاريخ   1
. 1967نوفمرب  22أقره رللس األمن يف   2
. 452وقرار  466، قرار 390، قرار 338مباشرة ومن بينها قرار تضمنت العديد من القرارات الالحقة احلق يف العودة بصورة غَت   3

. (2016أكتوبر  12 ) [ http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions ]:حوؿ سلتلف القرارات راجع ادلوقع  4

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions
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ْلت ب٢غاع - ٓلِا الض . ال٣غاع جُبي٤ ب٣ب

ٓاث مً ٖاليت بيؿبت ال٣غاع يدٓى نؤ - ٓن  ْالتي ألان  .٧امال الجٛغافي جمشيلِا ي٩

 .الخ٣ت ٢غاعاث في الٗامت الجمٗيت جا٦ضَا التي ال٣غاعاث -

ٍ ِٞظٍ ٓٞغة ظميِٗا الكْغ ٓصة، في بالخ٤ يٗتٝر ْالظر 194 ال٣غاع في مخ  إلاا زانت بلؼاميت بيٟاء قإهّ مً ما َْٓ الٗ
ٓصة في نالٟلؿُيىحي خ٤ مً ٞيّ ظاء  1.الٗ

: الػىصة في الفلؿُُيُين خم جُبُم ئقياالث: الثالث اإلابدث

م ٖلى  ٓصة خ٤ ؤن مً الٚغ ٓاهحن ٧اٞت ج٨ٟلّ َبيعي خ٤ َٓ الٗ غاٝ ال٣ ْليت، ْألٖا ٓصة خ٤ ان بال الض  الٟلؿُيييحن ٖ
ٓاظؼ الٗغا٢يل مً ظملت جدّٟ الخهٓم ْظّ ٖلى ٓمىا ٚايت بلى الٟلؿُيييحن مىٗذ ْالخ  خ٣ِم ب٩امل الخمخ٘ نم َظا ي

ٓوي ال٨يان مماعؾاث مً ٧ل بالضعاؾت هسو بيجها ْمً حن ْمكاعي٘ الهِي . الخاعط في الٟلؿُيييحن جَٓ

ٌ  اإلاُلب  :الههُىوي الىُان مماعؾاث: ألاو

ٓهيت الخغ٦ت حؿعى ؤمالِا جد٣ي٤ ؾبيل في  ْلت ٢يام مىظ الهِي  بلى الغاميت اإلاسُُاث مً ظملت جىٟيظ بلى بؾغاثيل ص

: ؤَمِا ْلٗل الخاعيسيت الخ٣اث٤ ؽَم

ٓمت ؤ٢غث: (الٗاػ٫  الجضاع) الػىهغي  الفهل حضاع بىاء . أ ٓهيت الخ٩ ٫ٓ  ٞهل ظضاع بىاء الهِي  الٛغبيت، الًٟت بُ
ٓوي ْال٨يان الًٟت في اإلادخلت ألاعاضخي بحن يٟهل  مً الٟلؿُيييحن مً الٟضاثيت الٗملياث مىٟظر مى٘ بهضٝ الهِي

 ٫ٓ ْلت ٢يام بم٩اهيت مى٘ بلى ألامغ خ٣ي٣ت في يغمي ْل٨ىّ بليّ، الضز  مٗالم حٛيحر َغي٤ ًٖ ْطل٪ ٞلؿُيييت ص
ْص َىا٥ حٗض ٞلم الٟلؿُيييت، ألاعاضخي ىاث بخاَتها ٦ْظا لٟلؿُحن، زابخت خض ٓصيت ْاإلاىا٤َ باإلاؿخَٓ ْلت الحه  ْمدا
 2.ؤَياِٞا ازخالٝ ٖلى مجهم الىسبت اؾتهضاٝ َغي٤ ًٖ الٟلؿُيييحن بحن الخٟغي٤

ٓصة في الٟلؿُيييحن خ٤ بلٛاء الٗاػ٫  الجضاع ؤَضاٝ ؤن ٦ما  ؤنبذ بديض مؿخديلت، ظٗلِا َغي٤ ًٖ ؤعايحهم بلى الٗ
 اؾديٗابهم مً جخم٨ً لً ْالتي الٟلؿُيييت ألاعاضخي مؿاخت في اإلاؿخمغ الخ٣ليو م٘ يدىاؾب ال الٟلؿُيييحن ٖضص

ٓعة الٟلؿُيجي الا٢خهاص حعجحي ٦ْظا ٧لِم، ٫ٓ  به  بمُٗياجّ ٢اصع ٚحر َْٓ الٗاثضيً، مخُلباث جإمحن صْن  جد

 3.الخاليحن للؿ٩ان الظاحي الا٦خٟاء جد٣ي٤ ٖلى الخاليت

ٓيليت 31 في ال٨ىيؿذ اجسظ :اللضؽ تهىٍض مداوالث . ب عة يخًمً ٢غاعا 2003 ظ ٓصيت جغؾيش يْغ ْلت حه  ؤلاؾغاثيليت الض
ىاث ْبىاء هيتالٟلؿُي ألاعاضخي ؾلب َغي٤ ًٖ طل٪ ْيخم الٗالم، ص٫ْ  ٖلى ْحٗميمِا  ًٖ ْيُمذ ٖلحها، اإلاؿخَٓ

ٓصة خ٤ بؾ٣اٍ بلى ألاؾلٓب َظا اهتهاط َغي٤ ْا إلاً باليؿبت زانت الٗ تراٝ مجغص ألن ،1948 ؤعاضخي مً َغص  الٖا

                                                           
1
 :األِٓ ,أظوؽٛي اٌمٛح اإلٌيا١ِخ ٌمواهاد ِغٌٍ   

Morsee Al Samadi, op.cit., PP.150-154 
أمتار، حوؿ كل ما يتعلق باجلدار العازؿ،  8كلم، ويصل ارتفاعو إىل 775، ويبلغ طولو 2002جواف  16وشرع يف تنفيذه يف  2002مت إقرار اجلدار العازؿ يف أفريل  2

. وما بعدىا 14.ة، صإػليص حسن، عابد خالد، اجلدار العازؿ يف الضفة الغريب: أنظر
: انظر  3
وما  9.، ص2011، بَتوت، 7صاحل زلسن معاناة القدس وادلقدسات حتت االحتالؿ اإلسرائيلي، سلسلة أو لست إنسانا، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، العدد  

 .بعدىا
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ٓصيت ٓصة في ْخ٣ِم الٟلؿُيييحن اإلاهجغيً ٢ًيت َغح مً الٟلؿُيجي الُٝغ يمى٘" بؾغاثيل"    بحه ْلت ٖلى الٗ  َا

 1.اإلاٟاْياث

ٓص جم٨ً: ؤلاؾدُُاوي اليكاٍ جىؾُؼ  . خ ٓالي بىاء مً ؤلاهخضاب ٞترة زال٫ البريُاوي الضٖم َغي٤ ًٖ الحه  300 خ

ىت، ٓمىا بلى الٗمليت ْاؾخمغث مؿخَٓ ْلت ٢يام بٗض َظا ي  بلى باإلؾدىاص ،1967 خغب بٗض ْزانت ؤلاؾغاثيليت، الض
عة ٓوي، لل٨يان ظٛغافي ْجدضيض ؤمجي ١َٓ  بىاء يْغ  الٟلؿُيييحن َغص بهضٝ ْطل٪ ال٣ضؽ ٖلى ْمغ٦ؼة الهِي
ٓص ْظلب ، الض٫ْ  حه ٓصة خ٤ ٖلى ال٣ًاء قإهّ مً ما َْٓ الازٔغ  ْاإلامخل٩اث ألاعاضخي ٖلى الؿيُغة َغي٤ ًٖ الٗ

ٓيت ع٧اثؼ ٣ْٞضان الٟلؿُيييت  2.الٟلؿُيييت الِ

ٓوي ال٨يان يٟغى: الحهاع فغى ؾُاؾت . ز ٓاٖا الهِي  َغي٤ ًٖ ر،الٟلؿُحن الكٗب ٖلى الخهاع مً ٖضيضة ؤه
ع لخغ٦ت ْجدضيضٍ للمٗابغ ٚل٣ّ ٓاط ْجى٣التهم الٟلؿُيييحن مْغ  ْيٗض اإلاىا٤َ، مسخل٠ في اإلاياٍ آباع ٖلى ْالاؾخد

ى الخهاع ٓظب ْطل٪ ٖم٣ا، ألا٦ثر َٓ ٚؼة ٖلى اإلاْٟغ ابيت خماؽ خغ٦ت يه٠ بديض امىيت، اصٖاءاث بم  باإلَع
ال٢ِا هٓغا ٓاعيش إَل ٓهيت،الو الؿ٨ىيت اإلاىا٤َ ٖلى لله  الخهاع بلى اياٞت اإلاضهيحن، يض الٗى٠ ْمماعؾت َي

الياث مً ْبمؿاهضة ؤمجها ٖلى الخٟاّ ُٚاء جدذ ْالبدغر، الجٓر   بلى مغة ٧ل في حؿعى ْالتي اإلاخدضة، ألامغي٨يت ال

٢ٓي٠ ٢ٓي٘ بم٩اهيت ج ٓباث ج  3.الٟيخٓ خ٤ باؾخٗما٫ ٖلحها ٣ٖ

ٓويالهّ ال٨يان َٝغ مً اإلاىخهجت الؿياؾاث َظٍ ٩ٞل  في الٟلؿُيييحن بد٤ اإلاُالبت ٖلى الخإزحر قإجها مً ي
ٓصة، ٫ٓ  ؤلاَخمام جغ٦حي جم بديض الٗ ٓصة، في بالخ٤ اإلاُالبت مً بضال ؤلاؾديُان ٠٢ْ مؿإلت خ  في ال٨يان هجاح بٗض الٗ

ٓم ظضيض ْا٢٘ بىاء ٓالي بخخال٫ ٖلى ي٣ ٓٚغاٞيت اإلاٗغ٦ت ٦ْؿبّ. ٞلؿُحن مؿاخت مً%78 خ  َغي٤ نٕ ال٣ضؽ في الضيم

٘ ٓص ٖضص مً الٞغ ٓاظضيً الحه ٓظب ْالخ٣ليو ٞحها اإلاخ ٓاظض وؿبت مً ؾياؾتها بم . اإلاضيىت في الٟلؿُيجي الخ

ؼ: الثاوي اإلاُلب : الخاعج في الفلؿُُيُين جىَين مكاَع

ٓالي مضاع ٖلى ٓصتهم ٖاصال خال ٢ًيتهم خل بلى بًِٗا يغمي ٦شحرة اجٟا٢ياث ٢ْْٗذ مكاعي٘، نضعث ٖاما 60 خ ْٖ 
م، لىب ٢ِٓم ْجهٟيت الخ٤ َظا بلٛاء بلى آلازغ البٌٗ ْحهضٝ صياَع ٖت خ٣ ٓصة في اإلاكْغ م بلى الٗ  4.صياَع

                                                           
: أنظر  1

. 2005لة دراسات باحث، السنة الثالثة، أمحد رأفت غضية، اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القدس وحسم مصَتىا، مج
. 2005من أمساء ادلواقع بفلسطُت، ادلركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية،  %90وديع عواودة، الصهيونية غَتت : وأيضا

:  انظر2
  [http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2494]، 2013عبد الرؤوؼ أراناؤوط، تسونامي لتبديد عاصمة الدولة، 

. (2016أكتوبر  13)
أسطوال يضم سبع سفن متوجهة غلى غزة حتمل معونات إنسانية سلتلفة، سللفة العديد من الضحايا األتراؾ شلا دفع  2010ماي  30ىامجت القوات الصهيونية يف   3

.  عرض االمر على سللس األمن، ولكن الفيتو األمريكي حاؿ دوف توقيع الغقوبات، واألمر نفسو تكرر إجتاه سفينة إيرلنديةبًتكيا إىل
:  انظر

، نوفمرب الوىل، بَتوتأمحد سعد وائل، احلصار، دراسة حوؿ حصار الشعب الفلسطيٍت وزلاوالت إسقاط حكومة محاس، مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات، الطبعة ا
 .78 -64. ، ص2006

: الفلسطينية ، وادلؤدترات و اإلتفاقيات الدولية الرمسية وغَت الرمسية حوؿ فكرة التوطُت أنظر -األوروبية؛ العربية -األمريكية -اإلسرائيلية: حوؿ سلتلف ادلشاريع  4

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2494
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ْليت اإلاكاعي٘ ؤٚلب اظمٗذ ٢ْض حن ؾبيل في ؤلا٢تراخاث مً ظملت ٖلى الض : ؤَمِا الٟلؿُيييحن الالظئحن جَٓ

 ا بَاع في اإلاكغصيً للٟلؿُيييحن مؿاٖضاث ج٣ضيم ْهْغ ْمً ألا ْبي؛ خاصؤلاث َٝغ ؤ ْع  ألا

 ٓيت ا٢خهاصيت مكاعي٘ ب٢امت ؤظل مً بٖاهاث ج٣ضيم يجهم؛ مىا٤َ في ْجىم  جَٓ

 ٌٓي ٓوي؛ ال٨يان ٢بل مً الٟلؿُيييحن اإلاهجغيً حٗ  الهِي

 حن بٖاصة بم٩اهيت ٓن  خالت في زالض بلض في الخَٓ يجهم ٧ ْلت في جَٓ  مخاح؛ ٚحر اإلاًيٟت الض

 ْلت ظيؿيت الٟلؿُيييحن مىذ  اللجٓء؛ ص

 اإلاًيٟت؛ ْالض٫ْ  الٟلؿُيييت الؿلُت بلى ْبؾىاصَا الٟلؿُيييحن الالظئحن بٚازت لت٧ْا خل 

 ٝن الؿاميت اإلآٟييت بقغا حن مكاعي٘ ٖلى الالظئحن لكْا  1.الخَٓ

حن مكاعي٘ ؤن ٞيّ ق٪ ال ْمما ٓصة، في للخ٤ ْاضخا بيٗاٞا َياتها في جدمل اإلاسخلٟت الخَٓ  مً ٞال٨شحر الٗ
ٔ  اإلادللحن ٓصة في الخ٤ ؤن يغ ٫ٓ  بمجغص يؿ٣ِ الٗ حن، ٢ب ّ الظر الِاظـ َْٓ الخَٓ  الٗغبيت الض٫ْ  مً الٗضيض حٗٞغ
ْعة ًذ ٣ٞض مجهم، الٗضيض اؾخًاٞذ ْالتي لٟلؿُحن اإلاجا حن ٨ٞغة اإلاىاؾباث مً ال٨شحر في لبىان ٞع  بلى مكحرة الخَٓ
ٕ ؤر يسلِٟا ؤن يم٨ً التي ألازُاع حن، مكْغ ْمت مٗجى ال ْؤن ْويالههي لئلخخال٫ آزغ ْظّ ِٞٓ للخَٓ  خالت في للم٣ا

 .الِضٝ َظا جىٟيظ

ًذ ٦ما حن اإلاًيٟت الض٫ْ  مً الٗضيض ٞع حن، لخبٗاث الض٫ْ  َظٍ جدمل مً ٖىّ يىجم إلاا هٓغا الخَٓ  ًٖ الخَٓ
ٓاَىحن مىذ َغي٤ ٢ٓا ؤعيا اإلا ٓاَىت ْخ٣ ٔ  ٦ما ب٢خهاصَا، ٖلى الخإزحر قإهّ مً ما َْٓ للم ٌ َظا ؤيًا يٗؼ  ججىب بلى الٞغ
ٓيً ليخّ اإلاًي٠ البلض في ؤ٢لياث ج٩ ٓاَىحن بحن هؼإ خضْر ام٩اهيت م٘ ألا٢ليت، جل٪ ًٖ ْمؿْا ٫ٓ  ْاإلاًيٟحن اإلا  ب٢دؿام خ

 ب٢خهاصيت مكا٧ل حٗاوي التي الض٫ْ  ب٢خهاصياث ٖلى طل٪ ْجإزحر مجها الؿياؾيت الؾيما اإلاسخلٟت الخ١ٓ٣  ْمماعؾت الثرْاث

 2.الٗغبيت الض٫ْ  ْزانت

 

ٌ : بؼالغا اإلابدث   للفلؿُُيُين الػىصة خم إلعؾاء اإلامىىت الحلى

٫ٓ  ًٖ بٗيضا ٓبت ْؤمام الٟلؿُيييحن، مً اججاٍ بها يىاصر التي الٗؿ٨غيت الخل ٢ٓذ في بليّ اللجٓء نٗ  هٓغا الغاًَ ال
ٔ  محيان إلزخال٫ عة بلى آلازغ الجاهب يظَب ْبؾغاثيل، الٗغبيت الض٫ْ  بحن ال٣ٓ ْلت ٢يام يْغ  ظم٘ لىٕ حٗمل ٞلؿُيييت ص
عة بلى بؾدىاصا اإلاكغصيً الٟلؿُيييحن قخاث ْلت بىاء يْغ ْص يمً مؿخ٣لت ص حن مً ٖلحها ؤلاجٟا١ يخم خض  الٟلؿُيجي الُٞغ

                                                                                                                                                                                           

واالتفاقيات السياسية اليت هتدد بإلغاء حق العودة، جامعة الَتموؾ، األردف، متوفر على  أمحد سعد نوفل، حق عودة الالجئُت الفلسطينيُت بُت النظرية والتطبيق، ادلشاريع
 (2016أكتوبر  15 )[http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=3613 ]:ادلوقع اإللكًتوٍل

 .58بُت حلم العودة واإلنكار االسرائيلي، جريدة حق العودة، العدد: مى نزاؿ، مشاريع توطُت الالجئُت الفلسطينيُتسل: انظر  1
 [ http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1895   ]زلمد اجملذوب، الالجئوف وسلاطر التوطُت والتجنيس ، : وأيضا

 (2016أكتوبر  15)
: انظر  2
 .6،7. ، ص2008، بَتوت، جويلية (ثابت )إىل مىت؟، ادلنظمة الفلسطينية حلق العودة ... فارس أبو جاموس جيهاف، حق العودة 

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=3613
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1895
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ٔ  ٞيما ْؤلاؾغاثيلي، ْلت بىاء في ي٨مً الخل ؤن آلازغ البٌٗ يغ ٓميت زىاثيت ص  في ٖليّ الًٓء بل٣اء ؾىدا٫ْ  ما َْٓ ال٣

ٓاليخحن الى٣ُخحن : اإلا

ٌ ألا اإلاُلب : مؿخللت فلؿُُيُت صولت ئكامت: و

ذ ْلت بىاء ٨ٞغة ٖٞغ ٓعاث ٖضة مؿخ٣لت ٞلؿُيييت ص الث، جه  الىٓغة ًٖ الٟلؿُيجي الُغح ْيسخل٠ ْمدا
ْلت ببىاء الٟلؿُيييت الؿلُت جُالب بديض للمؿإلت، ؤلاؾغاثيليت ٓن  ٚؼة، ٢ُْإ الٛغبيت الًٟت ؤعاضخي ٧امل ٖلى ص  ج٩

الن جم ْؤن ؾب٤ ٢ْض لِا، ٖانمت الكغ٢يت ال٣ضؽ ْلت ًٖ ؤلٖا ٓمت ٖبر ٞلؿُحن ص ٓم خ٩  ؾبخمبر 23 في ٚؼة في ٞلؿُحن ٖم

ْلت لخل٪ خ٣ي٣ي بعؾاء صْن  ْطل٪ ،1948 الن جم ٦ما. الض جي اإلاجلـ اظخمإ او٣ٗاص بزغ ٖلى الشاوي ؤلٖا  الٟلؿُيجي الَٓ
ٓٞمبر 15 في الجؼاثغ في ٖكغ الخاؾ٘ ٓوي ؤلاخخال٫ اؾخمغاع ْل٨ً لِا، ٖانمت ال٣ضؽ مً اجسظ ْالظر ،1988 ه  خا٫ الهِي

 .طل٪ صْن 

ٓيؿغا اجٟا٢يت عؾمذ ٦ما ْلت ٢يام مالمذ ؤيًا 1(ظىي٠ ْزي٣ت ) ؾ ٓزي٣ت ؤ٦ضث بديض ٞلؿُيييت ص  مً ٧ل خ٤ ٖلى ال
ٓصر الكٗبحن ْلت ا٢امت في ْالٟلؿُيجي الحه ٓصة في الالظئحن خ٤ ٖلى ْؤ٦ضث مؿخ٣لت، ص  زمـ مضاع ٖلى ْجُبي٣ّ الٗ

ٓاث، ٓيٌ لجىت حك٨يل ْجًمىذ بحرْث، ٢مت ٖلحها ناص٢ذ التي الٗغبيت ْاإلاباصعة ،(194) ٢غاع ٖلى الخإ٦يض طل٪٥ْ ؾى  حٗ
ْليت  2.ؤلازخياع خ٤ يمان م٘ لالظئحن ص

ٓوي ال٨يان ٞةن طل٪ مً ال٨ٗـ ْٖلى ٌ ٖلى صؤب الهِي ْلت ب٢امت ٞع  اإلا٣ابل ْفي اإلاٗالم، ْاضخت ٞلؿُيييت ص

ٓوي -الٗغبي إالهغ الجهاء م٣ترخاجّ جىهب ٫ٓ  صاثما ، الهِي ْلت ب٢امت ؤْ طاجيا خ٨ما الٟلؿُيييحن مىذ خ ْص طاث ص  خض
ٓن  ْعٚم ما٢خت، ٢ٓٗت ؤْؾلٓ إلجٟا٢يت ٣ْٞا الظاحي الخ٨م نيٛت ٧ ٓوي ْال٨يان الٟلؿُيييت الخدغيغ مىٓمت بحن اإلا  في الهِي

ٓا٣ٞت ٚحر 1993 ؾبخمبر 13 ٓاٖض بَاع في الظاحي الخ٨م نيٛت م٘ مخ ٓن ا ٢ ْلي ل٣اه ٓخت الهالخياث ؤن طل٪ الض  للؿلُت اإلامى
ٓليت ْٖضم جىٟيظيت، نالخياث مجغص هي الٟلؿُيييت ٓا٢ٗت الٟلؿُيييت اإلاىا٤َ ل٩اٞت الظاحي الخ٨م قم  خ٨م جدذ ال

ٓوي ال٨يان ؤن بال الٟلؿُيييت، الؿلُت ٌ الهِي ْلت ٖلى َْٓ مغة ٧ل يٞغ  خ٣ا يخًمً م٣ترح ٧ل اإلاٟاْياث َا
ْلت ب٢امت ٨ٞغة يُغح ال ؤهّ اإلاٟاْياث بخضٔ في ٖبر ٣ٞض ن،للٟلؿُيىحي ْص ٞلؿُيييت ص ٔ  ْبهما ما٢خت بدض  بخٓؾي٘ ٣ِٞ يغ

ٓطظيت، ظىحن نيٛت ليت الٟلؿُيييحن حؿليم ٨ٞغة جًمىذ ْالتي الىم ٓن  مى٣ُت ؤيت ًٖ ألامىيت اإلاؿْا  ٖلى ٢ضعتهم ٞحها يشبخ

اب ْم٩اٞدت ألامً خٟٔ  3.ؤلاَع

ْلت بىاء ؤن ٦ما ٖٓت جدّٟ مؿخ٣لت ؾُيييتٞل ص ٓاث٤ الٗغا٢يل مً مجم ٓصة، في الخ٤ ٖلى ٞٗليا جى٨ٗـ التي ْالٗ  الٗ
ْلت بىاء مٗايحر ؤن طل٪ عة يسً٘ مؿخ٣لت ص ٓاٖض بلى بالًْغ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  ْؾلُت ْب٢ليم قٗب في ج٨مً ْالتي الٗام، الض

                                                           
والصهاينة، واليت اعتربت من قبل بعض األطراؼ كأرضية ألي إتفاؽ رمسي بُت بعض السياسيُت الفلسطينيُت 2003ديسمرب  1يف " وثيقة جنيف"مت التوقيع على   1

. الحق
 :انظر  2

 2013، 83شفيق ادلصري مسألة الدولة الفلسطينية يف القانوف الدويل ، ، رللة الدفاع الوطٍت اللبناٍل، العدد
.[https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/  ] ( 20  2016أكتوبر) .

على دخوؿ عناصر قوات األمن الفلسطيٍت إىل جنيف، حوؿ اإلتفاؽ والسلطات  2008يذكر أف السلطة الفلسطينية كانت قد اتقفت مع الكياف الصهيوٍل سنة   3
جنيف النموذجية  قدمنا عرضا للسلطة يقضي بتوسيع صيغة : إسرائيل: ادلمنوحة للسلطة الفلسطينية راجع

[ http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896 ] ( 24  2016أكتوبر) .

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896
http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896
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ٓٞغة ٚحر ظميِٗا ْهي ؾياصتها، ٖلحها جماعؽ ؾياؾيت ّ طرا٫ الكخاث بؿبب مخ ٓن  يٗٞغ  الٗالم، ؤهداء ٧اٞت في الٟلؿُييي
ٓوي ال٨يان ْؾيُغة  يٗض لم بديض الٟلؿُيييت، ألاعاضخي مً ٦بحر ظؼء ٖلى ؤٖالٍ ْضخىاٍ ْؤن ؾب٤ ٦ما          الهِي
ْص جدضيض باإلم٩ان  ألاعاضخي ٖلى خ٣ي٣يت ؾياصة ؤيت ٚياب بلى بياٞت ؤلاؾديُاوي، الخٓؾ٘ بؿبب الٟلؿُيجي ؤلا٢ليم خض

ٓة بؿبب ٞلؿُيييتا٫ ٓػَا التي ْؤلا٢خهاصيت االٗؿ٨غيت ال٣ ٓوي، ال٨يان يد  بديض الٟلؿُيجي ؤلاوك٣ا١ ًٖ ًٞال الهِي

ٓظض غاٝ مً ي ٓصة في الخ٤ ًٖ يدىاػ٫  مً ألَا ٓيٌ م٣ابل الٗ   1.الخٗ

: اللىمُت زىاةُت صولت بىاء: الثاوي اإلاُلب

ْلت ه٣هض ٓميت زىاثيت بالض ٓميذ ظماٖخحن بحن الجم٘ ال٣ ْلت في ي٢ً تراٝ مً بَاع في ْاخضة ص  ْي٨ٟل ْالخًامً، ؤلٖا
ٓع  ْاة الضؾخ ٓيت ْالٗضالت اإلاؿا حن ْالِ ٓم الٗضصيت، ال٣يمت ًٖ الىٓغ بٌٛ مخ٩افئ، بك٩ل للُٞغ ْلت ْج٣  ٖلى الشىاثيت الض

ن ألامً ب٣ًايا يًُل٘ مكتر٥، َٓ ما مجها اإلااؾؿاث مً ظملت  ب٣ًايا متهذ مؿخ٣لت هي مً ْمجها الخاعظيت ْالكْا

ا ْالش٣اٞت الخٗليم ٓع  مً ْٚحَر ٓيت ألام  2.الشاه

٫ٓ  الى٣اف بن ْلت بىاء خ ٓاخضة الض ْلِا جم ال٨ٟغة ؤن طل٪ ظضيضا، ليـ ال  -الٟلؿُيجي الهغإ بضايت مىظ جضا

ٓوي، ٓا٠٢ بغػث بديض الهِي ٓا 1948 ْبٗض ٢بل ٞلؿُيييت م ٓاَىحن، ظمي٘ بحن حٗايل بلى جضٖ  ًٖ الىٓغ بٌٛ اإلا
ال ال٢ذ ال٨ٟغة ؤن ٦ما اإلاسخلٟت، اتهماهخماء ٓص، بٌٗ َٝغ مً ٢ب  هٓغة خؿب ججؿيضَا ٖمليت جسخل٠ ال٨ٟغة ْل٨ً الحه

 3.ظِت ٧ل

ٔ  خحن ٟٞي ْلت خل ؤن الٟلؿُيجي الجاهب يغ ٓميت زىاثيت ص ٓيٍغ يم٨ً خل َٓ ال٣ ع م٘ جُ ٢ٓذ، مْغ  الخل َْٓ ال
ْعة ةالٗغبي الض٫ْ  في للٟلؿُيييحن اإلاؼعيت لؤلْيإ ألامشل ٓصة َٓ اإلاجا ْلت َظٍ ْل في ؤعايحهم بلى الٗ  بٗضما الشىاثيت، الض

ْلت ٦ٟالت  ٖضم ًٖ ج٩لمىا ْؤن ؾب٤ ٓاخضة الض ٓٞغ ٖضم بؿبب الخ٤ لِظا ال ٢ٓذ في ألاؾاؾيت ؤع٧اجها ج . الخالي ال

ْلت ٨ٞغة جغاظٗذ ؤلاؾغاثيلي، الجاهب ظِت ْمً طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى ٞةهّ ٓميت زىاثيت الض  1967خغب بٗض زانت ال٣

ٕٓ يم٨ً ال التي ألا٩ٞاع مً ظملت ٖلى بىاء ْطل٪ : بيجها مً ْحجج ؤؾاهيض ٖضة بلى مؿدىضيً ٞحها الغظ

 ْلت بىاء ؤن ٕ تهضيض قإهّ مً الشىاثيت الض ٓوي اإلاكْغ ْلت ؤؾاؽ ؤن بةٖخباع ْاجهياٍع الهِي ٓص ص  اإلاسُِ َٓ الحه
ٓوي؛  الهِي

 ْاع ًٖ ال٨يان جغاظ٘ بم٩اهيت ٖضم ْلت زضمت ٖلى ؤؾاؾا ْاإلابييت وكإجّ، مىظ ياصحها رالذ ألاص  في ؤلامبرياليت الض
٢ٓ٘ ؤن ؤؾاؽ ٖلى ألاْؾِ، الكغ١  مى٣ُت  ؤَماِٖا ٖلى ال٣اثمت ألامغي٨يت اإلاهالر يسضم لل٨يان الجٛغافي اإلا

ٓاعص اججاٍ ٓمت مسخبر ؤ٫ْ  يٗخبر ؤهّ ٦ما الٗغبيت، اإلا ب في ألامغي٨يت الؿالح إلاىٓ  4.حكجها التي الخْغ

                                                           
 . 2012ماجيستَت، جامعة النجاح، نابلس،فلسطُت، انظر ىنادي ىاٍل زلمد امساعيل، الدولة الفلسطينية ظلوذج بناء ادلؤسسات يف قياـ الدولة، رسالة   1
: انظر  2
 (2016أكتوبر  22 )[ http://hem.bredband.net/dccls2/s143.htm ]:زلاولة أولية للتعريف، على ادلوقع: كيايل ماجد، الدولة ثنائية القومية 
 24 )[ http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1813 ].2011ولة ثنائية القوميةحل أخالقي قابل للتنفيذ، بشَت بشَت، الد  3 

 (2016أكتوبر 
: متوفر على ادلوقع، 2014نقاش أـ سياسة؟ ، : أسعد غاًل، الدولة ثنائية القومية  4
[http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2726 ]( 26  2016أكتوبر) .

http://hem.bredband.net/dccls2/s143.htm
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1813
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2726
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ٓص ْعٚم ْلت ج٣بل اججاَاث ْظ ٓاخضة، بالض ٓهيت ألا٩ٞاع عؤؾِا ٖلى الٗغا٢يل مً ظملت جدضَا ال٨ٟغة ؤن بال ال  الهِي
ٓم التي ْلت ٖلحها ج٣ ٓصيت مً جخسظ ْالتي بؾغاثيل ص ٓماتها ْاخضٔ لِا ع٦حية الحه  بلى جُمذ الظر الٛغى َْٓ ألاؾاؾيت، م٣

 ٫ٓ ٓيض زال٫ مً بليّ الٓن تراٝ الٟلؿُيييحن بتْمُا٫ ال٣ضؽ ته ٓصيت باإٖل . بؾغاثيل بحه

ٔ  ظِت ْمً ْلت بىاء ٞةن ؤزغ ٓميت زىاثيت الض  الٟلؿُيييحن، مً الٗضيض لضٔ الخدغعيت ألا٩ٞاع ظملت م٘ يدىا٢ٌ ال٣

ٓن  الظيً ً ْلت ختى يٞغ ٓاخضة الض ْص ٖلى ال ن ألجهم ،1967 خض  1. باإلخخال٫ نغيدا بٖتراٞا طل٪ في يْغ

 

: زاجمت

ٓصة في الخ٤ ؤزظ م، بلى الٟلؿُيييحن الالظئحن ٖ ٓوي، الؿياسخي الخ٨ٟحر مً ٦بحرا خحيا صياَع  مضٔ ٖلى ْطل٪ ْال٣اه
ٓص ٓيلت ٣ٖ ػ مىظ الؼمً مً َ ْليت، ال٣غاعاث مً للٗضيض ؤعييت ق٩ل ؤهّ ٦ما الٟلؿُيييت، ال٣ًيت بْغ  يٗٝغ لم ْل٨ىّ الض

ٓمىا بلى مالثم خل ؤر ٓن  طل٪ ْمغص جبياهّ، جم َظا٦ما  ي ا، ب٩اٞت الٟلؿُيييت بال٣ًيت ْزي٣ا اعجباَا مغجبُاٌ ٧  ْمً ٖىانَغ
ٓصة في للخ٤ َغح ؤر ٞةن َىا ٓن  ؾٝٓ الخ٣اث٤ َظٍ ًٖ بٗيضا الٗ ٓم مجض ٚحر ي٩  في ٞةهىا طل٪ ْٖلى بالٟكل، ٖليّ ْمد٩

ٓصة إلاك٩لت خال همل٪ ال اإلا٣ام َظا : ليتالخا اإلاالخٓاث ببضاء صعاؾخّ جمذ ما يٓء ٖلى يم٨ً ْل٨ً الٗ

عة -1 ٓصة في الخ٤ ٖلى ههذ ْالتي ألامميت ال٣غاعاث بلى الاخخ٩ام يْغ  ْجل٪ (194) ع٢م ال٣غاع ؾيما ال ْجٟٗيلِا، الٗ
ٓصة في الجئ ٧ل خ٤ مً ٞحها ظاء بما ْالخمؿ٪ لّ، مضٖمت ظاءث التي يت ٖضم بزباث ْباإلا٣ابل ؤعاييّ، بلى الٗ  قٖغ

يت ٖضم بزباث لخبٗيتْبا ٞلؿُحن بخ٣ؿيم ؤ٢غ الظر ،181 ع٢م ال٣غاع ْلت قٖغ  ؤؾاؽ ٖلى ٢امذ التي بؾغاثيل ص

ْمت في الخ٤ للٟلؿُيييحن يمىذ ما َْٓ قٗبها، ْجهجحر ألاعى بخخال٫ ٢ِٓم ًٖ ْالضٞإ اإلا٣ا . خ٣

٫ٓ  زُغ مً الخدظيغ -2 ٓصة خ٤ جد ٓا الظر ألامغ َْٓ ب٢خهاصر، خ٤ مجغص بلى الٗ غاٝ بٌٗ بليّ جضٖ  الٛغبيت، ألَا
ٓصة، في الخ٤ ًٖ بضيل يٗض ْيٌالخ٘ ؤن ؤؾاؽ ٖلى ٓن  ؤن هجض طل٪ مً ال٨ٗـ ٞٗلى الٗ ْلي ال٣اه  ٢ض الٗام الض
٫ٓ  في خ٣ّ لالجئ ٦ٟل ٓيٌ ٖلى الخه ٓصة لخ٤ م٨مال ٖىهغا بةٖخباٍع اإلاىاؾب الخٗ  ِٞٓ ٖىّ، ٦بضيل ْليـ الٗ
ٓصة في للخ٤ مالػم خ٤ ٓاء مبٗض ؤْ مهجغ ؤْ الجئ ٧ل مىّ يؿخٟيض الٗ ، لىب يٗض لم ؤْ ٖاص ؾ ٓيٌ ْؤن صياٍع  الخٗ

ٓصة خ٤ مً الالجئ يدغم ؤن الٗض٫ مً ْليـ ْؤلاههاٝ الٗضالت مباصت بلى يؿدىض ان يجب  مجغص م٣ابل ألعيّ الٗ

ٓيٌ ٓيٌ ؤن ٦ما ماصر، حٗ ٓصة في الخ٤ مشل مشلّ الخٗ  .بالخ٣اصم يؿ٣ِ ال يؿخد٣ّ إلاً خ٤ الٗ

ٓصة خ٤ عبِ يجب -3 ٓن  في بها اإلاٗتٝر الخ١ٓ٣  مً ؤيخى ْالظر اإلاهحر ج٣غيغ في بالخ٤ الٗ ْلي، ال٣اه  ؤن طل٪ الض
ٓاٖض ٓاٖض مً ؤنبدذ جًمىخّ التي ال٣ ٓػ  ال التي آلامغة ال٣  بَاع في بالٟٗل جم ما َْٓ مسالٟتها، ٖلى ؤلاجٟا١ يج

ٓظب اإلاخدضة ألامم ، ج٣غيغ في الٟلؿُيجي الكٗب خ٤ ؤ٦ضث التي ال٣غاعاث مً الٗضيض بم  زاعجي جضزل صْن  مهحٍر

ىيخحن ْالؿياصة ؤلاؾخ٣ال٫ في ْخ٣ّ  .الَٓ
ٓصة خ٤ َضع ؤن ٦ما ٖٓا يك٩ل الٗ ٓإ مً ه  في خ٣ّ به٩اع َغي٤ ًٖ ْطل٪ الكٗٓب، مً لكٗب الجماٖيت ؤلاباصة ؤه

 ٫ٓ ْلت ٖلى الخه ٓوي ال٨يان مُام٘ جإ٦يض ؾبيل في ألاؾاؾيت، ؤع٧اجها ؤخض باؾتهضاٝ ص ْلت بىاء في الهِي  الض

ٓصيت  .الحه

                                                           
1
 .ٌخ اٌجبؽش, ِوٛي اٌزقط١ٜ اٌفٍَط١ٕٟكهاٍخ اٍزْواف١خ, ِظ -ػب٠ِ أؽّل لبٍُ, اٌٖواع اٌفٍَط١ٕٟ اٌَوائ١ٍٟ ٚاٌؾٍٛي اٌّطوٚؽخ: هاعغ  

[http://ppc-plo.ps/ar/news-cats/ ]  (27  2016أوزٛثو). 

http://ppc-plo.ps/ar/news-cats/
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عة -4 ٓصة في الخ٤ م٘ الخٗامل يْغ ٓميا مُلبا باٖخباٍع الٗ ْمت، ي٣بل ال ٢  مً ْل٨ً الٟلؿُيييحن مً ٣ِٞ ليـ اإلاؿا
ٓخيض َغي٤ ًٖ بال طل٪ يخإحى ال الٗغبيت، الض٫ْ  ٧اٞت ْلت ٖلى الخىاػالث مً ْالخ٣ليو الهٟٝٓ ج  اإلاٟاْياث َا
ذ ْالتي ٫ٓ  بلى اإلادللحن ؤخض بٗض مما الغاَىت، الٟترة في ؤ٢هاَا ٖٞغ  ج٣غيغ مً اهخ٣لذ الٟلؿُيييت ال٣ًيت نؤ ال٣

... الكمل لم مجغص بلى اإلاهحر

 

 :اإلاغاحؼ كاةمت

ٓلت ؤؾغاع ٞلؿُحن، ٧اعزت ؤؾاب ؤميت، الخؿيجي الخاط -1 ٓاى، َكام: ج٣ضيم زُحرة، ْْزاث٤ مجِ  الًٟيلت، صاع ٖ

 .2002 ال٣اَغة،

ٓوي  ٖبض -2 ْلى، الُبٗت صاعالٟاعابي، الاؾغاثيلي، -الٗغبي للهغإ الخاعيسيت اإلاغاخل ، ٖلي ٞخ  .1999 بحرْث، ألا

ٓشخى -3  الغيـ عياى الجغباْر، ٖلى: جغظمت ، البريُاهيت اإلاهاصع في ظضيضة ٢غاءة: الًيإ ٢بل ٞلؿُحن ْان٠، ٖب

 .1985 لىضن، ْاليكغ، لل٨خب

ٓصة في الٟلؿُيييحن الالظئحن خ٤ مدمض، ؾي٠ الخميض ٖبض -4 ٓيٌ الٗ ٓن  ؤخ٩ام يٓء في ْالخٗ  الضاع ، الٗام ليالضْ ال٣اه

ٓم، الٗغبيت  .2002 الشاهيت، الُبٗت بحرْث، للٗل

َٓاب، ٖبض ال٨يالي -5  .1990 ٖمان، الٗاقغة، الُبٗت ْاليكغ، للضعاؾاث الٗغبيت اإلااؾؿت الخضيشت، ٞلؿُحن جاعيش ال

 .1990 بحرْث، الشاهيت، الُبٗت الِضٔ، صاع الخل، هللا ٖبض مظ٦غاث ٞلؿُحن، ٧اعزت ، هللا ٖبض الخل -6

ٓوي، الٗغب الهغإ قٟي٤، الؿامغاجي الغػا١ ٖبض -7 ْلى، الُبٗت الَٓىيت، ال٨خب صاع الهي  ،78. م ،1999 بىٛاػر، ألا

79.0 

غص ٦ي٠ ميساثيل، باإلابٓ -8
ُ
ٓن  َ م مً الٟلؿُييي ْلى، الُبٗت ْاليكغ، للُباٖت الخمغاء صاع ،1948 ٖام صياَع  بحرْث، ألا

  ؛1990

 ٞلؿُحن، مى٣دت، َبٗت لئلٖالم، الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼ الٟلؿُيييت، ال٣ًيت في نألاعبٗٓ الخ٣اث٤ مدؿً، نالر مدمض  -9

2003. 

ٓاهب هللا، ٖبض الجٗلجي  -10 ٓيت الج ٓن  اإلاهغيت اإلاجلت الالظئحن، لخمايت الشاه ْلي، لل٣اه ٓن، اإلاجلض الض  .1984 ال٣اَغة، ألاعبٗ

ٓهت مغ٦ؼ بوؿاها، لؿذ ؤْ ؾلؿلت ؤلاؾغاثيلي، الاخخال٫ جدذ ْاإلا٣ضؾاث ال٣ضؽ مٗاهاة مدؿً نالر -11  للضعاؾاث الؼيخ

 .2011 بحرْث، ،7 الٗضص ْالاؾدكاعاث،

ٓيض ؤلاؾغاثيليت ؤلاظغاءاث ًٚيت، عؤٞذ ؤخمض -12 ا، ْخؿم ال٣ضؽ لته . 2005 الشالشت، الؿىت باخض، صعاؾاث مجلت مهحَر

ْصة، ْصي٘ -13 ٓا ٓهيت ٖ ٓا٢٘ ؤؾماء مً %90 ٚحرث الهِي . 2005 الاؾغاثيليت، ؾاثللضعا الٟلؿُيجي اإلاغ٦ؼ بٟلؿُحن، اإلا

٫ٓ  صعاؾت الخهاع، ْاثل، ؾٗض ؤخمض -14 الث الٟلؿُيجي الكٗب خهاع خ ٓمت بؾ٣اٍ ْمدا ٓهت مغ٦ؼ خماؽ، خ٩  الؼيخ

ْلى، الُبٗت ْؤلاؾدكاعاث، للضعاؾاث ٓٞمبر بحرْث، الا  .2006 ه
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حن مكاعي٘ هؼا٫، ؾلمى -15 ٓصة خلم بحن: الٟلؿُيييحن الالظئحن جَٓ ٓصة، خ٤ ظغيضة الاؾغاثيلي، ْؤلاه٩اع الٗ .  58 الٗضص الٗ

ٓصة خ٤ ظحهان، ظامٓؽ ؤبٓ ٞاعؽ -16 ٓصة لخ٤ الٟلؿُيييت اإلاىٓمت متى؟، بلى... الٗ ٓيليت بحرْث، ،(زابذ ) الٗ  .2008 ظ

ْلت مؿإلت اإلاهغر  قٟي٤ -17 ٓن  في الٟلؿُيييت الض ْلي ال٣اه جي الضٞإ مجلت ، ، الض  2013 ،83الٗضص اللبىاوي، الَٓ

ْلت اؾماٖيل، مدمض َاوي َىاصر اهٓغ  -18 ٓطط الٟلؿُيييت الض ْلت، ٢يام في اإلااؾؿاث بىاء هم  ماظيؿخحر، عؾالت الض

 . 2012 هابلـ،ٞلؿُحن، الىجاح، ظامٗت

19- Morsee Al Samadi, Le droit international à l‟épreuve de la question palestinienne : quel état 

palestinien ?,these de doctorat, université de Grenoble ? 2012 , PP.150-154. 
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3- http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions  

4- http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=3613 

5- http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2726  

6- http://hem.bredband.net/dccls2/s143.htm  

7- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/  

8- www.un.org/fr/document     

9- http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2494 
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UNE INTERPRÉTATION CAUCHEMARDESQUE 

Haro sur une théorie du sadomasochisme israélo-palestinien 

(avant qu’elle ne soit inventée…) 

Christophe Baticle, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France 

 

Le Collectif La Forge, composé d‟artistes et de scientifiques
1
, a décidé en 2014 de se 

lancer dans une troisième investigation sur le thème Habiter, qui s‟inspire des travaux en cours 

sur ce concept à la charnière de l‟anthropologie, de la philosophie et de la géographie
2
. Après 

Habiter un bord de fleuve
3
 et Habiter un bord de ville

4
, s‟ouvre Habiter un bord de monde, 

s‟appuyant sur les camps de réfugiés palestiniens. Le présent texte s‟inscrit ainsi dans le cadre du 

retour en France après un premier voyage d‟étude, mené lors du premier semestre 2015 en 

Palestine. Il brosse le scénario, heureusement imaginaire, d‟une théorisation nauséabonde dans 

laquelle les victimes deviendraient des masochistes consentants, voire plus, les demandeurs de 

leur propre supplice. Cette idée est probablement née des relents d‟interprétations néo-

réactionnaires qui, justement, abondent sur certaines ondes radiophoniques et télévisuelles. Que 

la lectrice ou le lecteur veuille bien nous suivre dans cette triste constatation quant à l‟état de la 

pensée dans les pays occidentaux, au point qu‟on en arriverait à dépasser nos « maîtres » dans 

l‟ineptie, pour ainsi leur suggérer une facilité interprétative bien pratique au fond. Les 

palestiniens ne seraient en fait que des masochistes, auxquels la composante actuellement 

dominante de la société israélienne offrirait le cadre plus qu‟idéal dans la réalisation de leurs 

fantasmes de persécution. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes… masochistes. 

Mais plus sérieusement, cette idée ne ferait que reproduire la vieille antienne selon laquelle les 

dominés seraient les complices de leurs dominateurs. Or, considérer qu‟il existerait des 

conditions historiques et culturelles favorisant objectivement l‟émergence d‟une psyché 

collective de type masochiste est une chose ; arguer du fait que le misérabilisme auto-

dévalorisant peut aussi constituer un atout dans les rapports de forces internationaux en est une 

autre qui peut s‟entendre ; mais n‟ira-t-on pas, dans un avenir proche, jusqu‟à prétendre que la 

domination d‟un peuple martyrisé serait mue par un désir subjectif d‟être dominé. Dénonçons 

par avance cet alibi avant même que l‟idée ne vienne à la conscience d‟esprits encore plus 

aliénés que le nôtre. 

 

I.] DU SADOMASOCHISME ET DE SES INTERPRÉTATIONS 

 

 Martin Luther King déclarait « I have a dream » et déclamait par ce célèbre discours
5
 son 

rêve d‟une société plus juste, dans laquelle la couleur de la peau
6
 ne serait plus un facteur de 

                                                           
1
 Cf. www.laforge.org 

2
 Voir le site du laboratoire Habiter le Monde : http://www.habiterlemonde.org/ 

3
 Le fleuve Somme, en Picardie, où il s‟agissait d‟étudier une opération de gentrification, aboutissant à l‟évacuation 

d‟un camping de pêcheurs ouvriers du Nord de la France. Voir l‟ouvrage Nous sommes ici, François Mairey (dir.), 

Liancourt, Dumerchez, 2011. 
4
 Voir l‟ouvrage Hors la République ? Habiter, François Mairey (dir.), La Forge, Liancourt, Dumerchez, 2013. 

5
 Prononcé le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial, à Washington, comme point d‟orgue à la marche pour les 

droits civiques. 
6
 Dont le caractère distinctif est d‟ailleurs très relatif, tant l‟image du continuum s‟impose quand il s‟agit de 

couleur : Obama est-il noir ? Ceci étant dit en passant, mais pour bien relever que le marquage social d‟une 
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discriminations. N‟ayant pas le talent d‟un pasteur et les voyettes de mon sommeil restant 

insondables, je dois bien reconnaitre avoir fait, pour ma part, un véritable cauchemar. 

Probablement perturbé par la pensée néo-réactionnaire de quelque Zemmour, et autre 

Finkielkraut
1
, omniprésents dans les médias et parfois auréolés par la reconnaissance 

académique, je me suis réveillé un matin avec une profonde sensation de malaise… et sans 

plaisir hélas (masochisme, si tu seulement tu me tenais…). M‟était venu à l‟esprit que l‟on 

pourrait, un jour, interpréter le drame qui se joue depuis plus d‟un demi-siècle au Proche Orient 

comme on le ferait d‟une scène sadomasochiste. Qui sait si un auteur n‟aurait pas l‟idée de 

prendre cette structure théâtrale, parfois pathétique
2
, comme support d‟une glissade 

métaphorique. Bien entendu, les expériences tout aussi pathétiques de la vie n‟étaient 

probablement pas étrangères à l‟apparition de ce schème du plaisir trouvé, dit-on, dans le 

déplaisir, du bien-être dégagé pour certain-e-s de la souffrance. Je souffre, donc je jouis ? Ou 

plutôt Je doute d‟être ce à quoi j‟aspire être et cela me fait souffrir au point d‟en rechercher la 

catharsis dans une autre douleur ? La pensée cartésienne, au-delà de ses errements 

instrumentalistes, méritait peut-être mieux que cette déclinaison du fameux cogito. 

 

 Mais on dit que parfois la réalité rejoint la fiction. Car en réalité, cette thèse existe. Elle a 

été soutenue en France et c‟est l‟œuvre d‟un sociologue
3
. Que l‟on se rassure toutefois, il 

n‟applique pas son schématisme théorique à la situation qui nous intéresse ici, mais en reste (plus 

sagement) au sadomasochisme sexuel, avec quelques extensions à son corollaire moral. Pour 

autant, qu‟adviendrait-il si on se donnait l‟ambition de passer des individus et de leurs alcôves 

aux sociétés et à leurs guerres ? 

 La sociologie de Georg Simmel, par exemple, n‟hésite pas à briser nos représentations 

communes du conflit
4
. Plutôt que d‟y voir nécessairement un facteur de désintégration, on peut 

percevoir dans l‟affrontement entre des composantes sociétales le moyen pour les dominés 

d‟accéder à la scène publique, voire d‟exister au travers d‟elle par le conflit qui se met en scène. 

Mais celui qui fut probablement à l‟origine des approches interactionnistes en sciences sociales 

ne va pas jusqu‟à caricaturer sa théorie en l‟appliquant aux situations dramatiques dans 

lesquelles l‟individu ou le groupe joue son existence physique et cette limite à la montée en 

généralité évite de confondre tout avec tout. 

 Loin de nous également l‟accusation selon laquelle toute tentative d‟explication 

sociologique à un phénomène initialement psychique serait obligatoirement vouée à l‟échec. Il 

va de soi que les instances du psychologique et du social sont intriquées l‟une dans l‟autre, ce qui 

peut amener, d‟un point de vue sociologique, à considérer qu‟un type de psyché peut ressortir 

aussi d‟une forme d‟organisation socioculturelle, religieuse, morale. Philippe Rigaut
5
, pour 

illustration, fournit une analyse socio-anthropologique pertinente et enrichissante du 

                                                                                                                                                                                           
différence est aussi affaire d‟arbitraire. Ce qui est certain en revanche c‟est que le président des Etats-Unis 

d‟Amérique est bien affilié à la haute bourgeoisie d‟outre-Atlantique. De ce point de vue il est du côté des 

dominants et peu importe s‟il avait des fantasmes maso, qui ne changeraient rien à cet état de fait. 
1
 Cf. le pamphlet de l‟historien Daniel Lindenberg : Le Rappel à l'ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, 

Paris, Seuil, 2002, qui vient d‟être réédité en 2016. 
2
 Et recherchée pour ce motif, le plaisir retiré de la honte étant un puissant moteur chez le masochiste. 

3
 Damien Lagauzère : Le masochisme : du sado-masochisme au sacré, Paris, L‟Harmattan, 2010, « Logiques 

sociales ». 
4
 Georg Simmel : Le conflit, Paris, Circé, 2003 [1908], préface de Julien Freund. 

5
 Le fétichisme : perversion ou culture ?, Paris, Belin, 2004, collection « Nouveaux mondes ». 
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sadomasochisme, mettant en lumière le déroulé historique et idéologique du syncrétisme entre 

fétichisme et SM. Il se garde bien néanmoins d‟en tirer des conclusions quant à l‟organisation 

hiérarchique dans les entreprises ou la société tout court. Il y a bien des éducateurs pédophiles 

qui se sont choisi une profession potentiellement en phase avec leurs fantasmes ; de là à voir 

dans le fantasme une manière détournée de contourner le caractère phobique de nos sociétés à 

l‟égard de la pédophilie, il y a un pas que nous ne franchirons pas. 

 

 

I.1.) DU BDSM
1
 AU SACRÉ, EN PASSANT PAR LA SOCIÉTÉ POST-MODERNE 

 

 Dans un premier temps il convient de résumer aussi précisément que possible la pensée 

du thésé dont il est question et à l‟origine de cette réflexion. Ce dernier commence par rappeler 

des évidences avec lesquelles on ne peut qu‟être en accord : la sexualité, propre à l‟humain, est 

primo également une construction sociale ; secundo, le contexte culturel influe tant sur ses 

formes que sur les significations dont on la charge. L‟auteur définit ainsi sa problématique : 

prendre le relai de la psychologie pour appréhender le SM en tant que processus sociologique, 

mu par des imaginaires de refus de la soumission ; un apparent paradoxe donc qui consisterait à 

faire du jeu dominant/dominé un renversement de la domination vécue sur la scène sociale. Mais 

comment définir le SM : la tâche est ardue. Une identité insatisfaisante rebâtie à partir d‟un 

ensemble de pratiques sexuelles ? Gageons que les individus insatisfaits de l‟image sociale qu‟ils 

dégagent sont nombreux ; on comprend alors mal pourquoi certains passent par la scène SM sans 

recourir à la notion de « libidinisation » d‟une douleur et/ou d‟une humiliation vécue dans le 

cadre du trauma et associée donc à l‟attention de l‟être dont on espère l‟amour. C‟est la thèse 

défendue par beaucoup de psychanalystes, psychologues et sexothérapeutes
2
, dont une part 

conséquente des freudiens. Le sociologue ici ne s‟en sort qu‟en distinguant un « masochisme 

soft » d‟un « masochisme pathologique », sachant qu‟il s‟attachera à donner une explication au 

seul premier, ludique et rusé en quelque sorte. « Ainsi, le sadomasochiste soft cherche le plaisir 

et l‟amour, la maîtrise de soi dans et par la maîtrise de ses propres pulsions, là où le 

sadomasochiste pathologique, au contraire, nie l‟amour et demeure entièrement soumis à ses 

pulsions de mort » (page 20). Au final, nous aurions un « bon » et un « mauvais » masochisme, 

nous faisant retomber dans les travers, dénoncés par ailleurs, des jugements de valeur moralistes, 

dont les sciences ne sont pas exemptes bien entendu
3
. On pourrait préférer à cette dichotomie 

une structure ternaire du type de celle proposée par Michel Mogniat
4
. Ce dernier énonce une 

théorie DES masochismes, avec trois dominantes (compulsionnelle, déviante et perverse) qui 

peuvent se combiner plus ou moins entre elles, se transformer dans le courant d‟un parcours 

masochiste, mais qui de plus s‟insèrent dans deux formes majeures : le masochisme de situation 

et le masochisme d‟objet. Au travers de cette théorie on recourt à des histoires personnelles, où 

les situations et les objets sont porteurs de symboliques signifiantes. 

                                                           
1
 On trouve plusieurs propositions pour cet acronyme, mais globalement il renvoie à Bondage et Discipline, 

Domination et Soumission, Sado-Masochisme. 
2
 Cf. Noëlle Navarro sur http://www.psychologue.fr/ressources-psy/sado-maso.htm 

3
 L‟auteur, à la suite de beaucoup de théoriciens, critique en effet les aspects moralistes de la psychanalyse 

freudienne et montre qu‟elle relevait aussi de la morale de son temps. Mais c‟est aussi notre lot commun que 

d‟écrire dans une époque. 
4
 Le masochisme sexuel, Paris, L‟Harmattan, 2009. 
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Se limiter donc à l‟étude du soft, à savoir celui qui resterait sous contrôle, sans le 

« déchaînement chaotique des pulsions » qu‟impliquerait au contraire le pathologique, c‟est nier 

que toutes les formes de masochisme impliquent peu ou prou le contrôle de la situation, et en 

tout cas toujours sa recherche. Jouer à se faire peur ne s‟exempte pas d‟un scénario anticipé, ce 

que montre d‟ailleurs l‟auteur. 

Plus encore, puisque la thèse ne porte que sur la dimension soft, encore faudrait-il 

pouvoir scinder, sur le plan analytique, les deux formes l‟une de l‟autre. Si le moteur libidinal du 

sadomasochisme trouve son carburant dans cette érotisation de la douleur, et plus globalement de 

la souffrance psychique, on ne voit pas comment séparer le soft du pathologique par autre chose 

qu‟une échelle de grandeur, une question de degré par rapport à la transgression des normes, 

donc dans un positionnement sur l‟ordre de la déviance. Le risque d‟essentialisme n‟est pas 

mince et la référence à la théorie durkheimienne inciterait à relativiser cette opposition 

soft/pathos
1
. 

 

Ce qui se révèle extrêmement intéressant dans ce travail, c‟est finalement le néologisme 

qui ressort du lapsus d‟un interviewé et que l‟auteur reprend justement à son compte. Lors de 

l‟entretien la langue fourche pour créer un condensé : le « sadochiste ». Or justement, le 

philosophe Gilles Deleuze
2
 l‟ayant suffisamment montré, le dominant dans une relation 

sadomasochiste est tout autre chose qu‟un sadique. Il est en fait instrumentalisé par son/sa 

dominé-e qui l‟éduque à « bien » faire mal, une antiphrase caractéristique du SM. C‟est donc une 

relation masocentrée qui se déroule dans le SM et en cela on peut nommer le dominant, en réalité 

le simple porte-cravache, « sadochiste », pour éviter la confusion avec le sadisme, qui n‟a que 

faire d‟un-e dominé-e consentant-e. 

 

 Ce masocentrisme peut conduire à déifier le martyr volontaire et c‟est, nous y 

reviendrons, la conclusion de cette thèse pour laquelle le masochiste serait en fait en quête du 

sacré. Hélas, n‟est pas Jésus qui veut et nos sociétés pos-modernes orienteraient vers des formes 

moins sublimatoires que celles observées en Judée-Samarie-Galilée aux premières heures de 

notre ère. 

 

 

I.2) LÀ OÙ ÇA FAIT MAL 

 

 Le glissement, pour ne pas dire la glissade, apparaît clairement à plusieurs reprises, mais 

une phrase l‟illustre parfaitement : « Imaginons enfin un instant une société fonctionnant selon 

les principes sadomasochistes, il suffirait aux dominés et aux exploités de dire "stop" pour que 

cesse l‟oppression, voire même pour que les positions dans la hiérarchie s‟inversent » (pages 72-

73). Non seulement cette situation a toutes les chances de ne jamais advenir puisque le 

masochisme est au contraire une volonté, selon l‟auteur, de créer un contre-champ temporaire, 

une scène ludique dont on sort par une bonne douche (page 178), mais plus, la thèse défendue 

                                                           
1
 Cf. Emile Durkheim : « Crime et santé sociale », 1895. 

2
 Présentation de Sacher-Masoch, Paris : Minuit, 1967, collection « Arguments ». 
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c‟est aussi, et à bon escient, que la motivation masochiste n‟existe que parce qu‟elle est 

profondément distinctive (au sens bourdieusien du terme), voire carrément narcissique. Le 

masochiste y est décrit comme véritablement imbu de sa personne. Si cette interprétation se 

trouve être parfaitement plausible et adoptée par nombre d‟analystes, dans ce cas comment la 

concilier avec l‟hypothèse d‟un renversement contestataire, voire possiblement révolutionnaire 

(?) si on suit la citation ci-dessus. Des sadomasochistes au pouvoir apporteraient-t-ils plus à 

l‟égalité que si nous étions dans la situation d‟un pouvoir réellement tenu par un patronat 

omnipotent associé à un gouvernement faussement du côté des plus modestes ?
1
 

 

 L‟ouvrage dont il est ici question se développe en quatre mouvements, partant du rapport 

à la déviance à celui avec le sacré, en passant par les questions du pouvoir-domination et du 

temps suspendu, de la mort et de la souffrance. 

 En développé maintenant, il s‟agit d‟abord de montrer que, bien entendu, le SM est un 

objet sociologique, y compris lorsqu‟il s‟agit de son volant sexuel, l‟humain répondant aussi à 

des logiques sociales et culturelles puisque les rapports intimes sont étroitement contrôlés par la 

morale. Par ailleurs, la sexualité, et par là les rôles dévolus aux identités sexuées dans cet 

exercice, structure donc bien les rapports sociaux de genre
2
. Toutefois, on pourrait objecter que 

la part sociologique de ce déterminisme emprunte le chemin d‟une socialisation familiale, 

empreinte elle-même de relations interpersonnelles intimes relevant au moins autant de la 

psychologie. N‟est-on pas ici face à un objet de science typiquement à la jonction des deux 

approches disciplinaires ? 

 

La démarche de l‟auteur, que l‟on pourrait qualifier de « compréhensive » au sens 

wéberien du terme
3
, l‟amène donc à voir dans le SM un processus sociologique au-delà des 

pratiques et de leurs implications identitaires. Et à l‟appuie de cette option, le sociologue note 

une contemporaine « démocratisation » des pratiques déviantes. On commence à appréhender le 

raisonnement : s‟il y a un courant sadomasochiste
4
 travaillant notre contemporanéité, amenant 

un développement de ces pratiques ou même une référence accrue au SM dans la publicité
5
, les 

arts et la culture en général, c‟est bien à la sociologie de s‟en saisir en tant que science 

explicative des phénomènes sociaux. Si ce n‟est que c‟est un peu comme prendre l‟effet pour une 

cause. C‟est la raison pour laquelle on se demande si le terme de « démocratisation » est bien 

opportun. Chercher à comprendre pourquoi nos sociétés généreraient davantage cette attirance 

pour le SM pourrait en lui-même constituer un projet de recherche sociologique. En revanche, 

dans l‟interprétation qui nous est ici proposée c‟est le sadomasochiste et son discours de 

légitimation qui constituent le cœur du matériel analytique, comme si on prenait la justification 

patronale sur l‟inégalité salariale au pied de la lettre. On cherchera en vain une typologie sociale 

                                                           
1
 Toute ressemblance avec des faits existants, dans un pays autre qu‟imaginaire, ne serait évidemment ici que 

coïncidence purement fortuite. 
2
 Sachant qu‟il convient ici de ne pas se limiter au masculin et au féminin, mais d‟étendre le genre à toutes les 

identités sexuées dans leur grande diversité. 
3
 On s‟attendrait d‟ailleurs à trouver Max Weber dans les références bibliographiques, ne serait-ce que pour ses 

apports méthodologiques. 
4
 Comme Emile Durkheim parlait de courant suicidogène traversant les sociétés à certaines périodes critiques de 

leur histoire. Cf. Le suicide. Etude de sociologie, Paris : éditions Félix Alcan, 1897. Réédité régulièrement par les 

Presses universitaires de France. 
5
 On se souvient de la pâte à tarte Babette… 
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des adeptes de telle ou telle forme de SM. En un mot, l‟idée d‟une construction sociale des 

sexualités, en lien avec des imaginaires culturels et des transformations sociales en cours, se 

justifierait, mais peine ici à convaincre dans la mesure où tout le problème réside dans 

l‟administration de la preuve. Bien qu‟il s‟agisse d‟une thèse, la sensation d‟une tentative 

davantage essayiste domine. On attendrait par exemple une description assez fine de la 

méthodologie de recherche pour évaluer les limites de l‟ambition. De la même manière, les 

matériaux d‟enquête restent très minoritaires par rapport aux emprunts à d‟autres auteurs, 

spécialement Véronique Poutrain
1
. On relèvera encore pléthore de formules interrogatives, 

comme si les idées étaient posées en tant qu‟hypothèses. 

 

 Ces questions liées à la définition de l‟objet expliquent certaines impasses, comme les 

difficultés à délimiter le sadomasochisme des sexualités dites hard, à expliquer éventuellement 

leurs porosités par des biographies sexuelles signifiantes. Lorsque par exemple on nous montre 

qu‟il y a toujours une phase de négociation entre partenaires SM sur ce qui va se passer entre 

eux, et que le sociologue a observée dans des soirées spécialisées, on est étonné de ne pas avoir 

ensuite une description précise du contenu de la négociation à partir de ce qu‟il a vu. On peut en 

effet postuler qu‟il y a du sens dans ces actes ritualisés et qu‟on ne négocie pas de la même 

manière une fessée et une strangulation, que le parcours des sadomasochistes n‟est pas anodin 

quant au mode de négociation adopté. 

 

 

I.3) POUVOIR ET DOMINATION : quel contre-pouvoir ? 

 

 Le deuxième mouvement nous déplace vers le traitement du pouvoir, effectivement au 

centre de la relation sadomasochiste. Et c‟est probablement ici que l‟extrapolation est la plus 

discutable. En introduisant son chapitre par une citation mise en exergue, à savoir que « le 

pouvoir s‟exerce d‟en haut, mais [qu‟]il vient d‟en bas », on assiste à un renversement qui amène 

à lire le SM comme une subversion. Ce décryptage porte à faire de la domination 

sadomasochiste une relation de servitude simulée. « Le SM devient alors l‟érotisation du pouvoir 

qu‟il détourne de son but » (page 67). 

 

 Nous n‟avions pas sur-interprété en entrevoyant, en amont, ce caractère subversif du SM. 

Il est en effet annoncé tel quel page 63. L‟explication tiendrait dans l‟observation d‟une facilité 

quant à l‟échange des rôles entre sadochistes et masochistes. Cet intervertissement (qui n‟est 

pourtant que le fait des switch ?!) justifierait de penser que « la relation sadomasochiste interroge 

l‟exercice du pouvoir » (page 71)
2
. Ainsi donc, plutôt que de revendiquer le partage du pouvoir, 

ou même l‟absence de coercition, les partenaires SM pratiquent l‟alternance
3
. Car « Dans une 

relation sadomasochiste (…), le rôle joué dépend des acteurs. La structure est fluide. (…) les 

deux parties en présence y trouvent satisfaction. Le sadomasochisme n‟est donc pas qu‟un 

simple reflet, une pâle copie de la hiérarchie sociale, il est créateur d‟une structure finalement 

                                                           
1
 Sexe et pouvoir. Enquête sur le sadomasochisme, Paris : Belin, collection « Nouveaux mondes ». 

2
 Pourvu que le patron de La Forge, notre maître à tous, soit switch… 

3
 Comme en politique finalement, le pouvoir change de couleur, mais reste omnipotent. 
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beaucoup plus souple » (page 72). Non seulement c‟est une curieuse manière de fondre la 

domination
1
 dans la question d‟un pouvoir interchangeable quant aux mains qui le détiennent, 

mais nous sommes aussi un peu dans le monde de Chantal Goya
2
 : ce matin un lapin a tué un 

chasseur, mais demain le chasseur reprendra son fusil. Heureusement, ce qui suit nous ramène 

aux bonnes pages de Deleuze sur l‟orgueil démesuré du soumis, qui « déploie des trésors 

d‟ingéniosité » (page 74) pour dresser son sadochiste à l‟image de ses fantasmes. C‟est là le défi 

du masochiste et toutes les provocations sont bonnes pour obtenir la punition recherchée. 

 

 Mais là encore, l‟inspiration lumineuse du philosophe (et néanmoins fondée sur une 

analyse de texte pointilliste) est poussée au-delà des limites du cadre qui lui a donnée naissance 

et l‟on se retrouve de plain-pied dans la vie sociale car, pour le sociologue « En cédant sur ce 

qu‟il considère comme des détails, le masochiste maintient son droit à l‟existence et à son espèce 

particulière de plaisir. Sa résistance prend la forme d‟une docilité parfaite qui en devient une 

révolte »
3
 (page 79). Le masochiste serait ainsi un gandhien qui s‟ignorerait ? Non, il est au 

contraire parfaitement conscient et « fier » d‟être « marqué par le destin », « un élu » (ibidem), 

courageux et rehaussé par sa capacité à endurer la souffrance. Seulement, toute la différence 

avec Gandhi tient dans le contexte politique et culturel d‟une société indienne extrêmement 

violente, où la révolte du faible a montré ses limites. Le fait d‟y prôner la non-violence est alors 

un acte politique. Or, même si le sociologue met en avant les entrepreneurs de morale
4
 qui 

dénonceraient cette « perversion » sadomasochiste, on attend encore la Christine Boutin de la 

croisade anti-SM. Si on a tout juste eu droit à un procès au Royaume-Uni
5
, c‟est peut-être que les 

fans de « Johnny Johnny »
6
 ne sont pas si menaçants pour l‟ordre social hétérosexuel 

« vanille »
7
. 

 

 

I.D) UN TEMPS SUSPENDU : pont vers la sacralité 

 

 Dans le troisième mouvement, l‟attention est portée sur l‟importance de la séance SM 

comme mise en suspension du temps. Par la mise à distance du plaisir, au moyen de la douleur, 

le masochiste repousserait ainsi sa propre satisfaction, durée qui devient pour lui source de 

plaisir. « La sexualité classique conçoit l‟orgasme comme le point culminant du plaisir. Le 

sadomasochiste trouve au contraire le sien dans la durée qui le sépare de l‟orgasme perçu certes 

comme le maximum du plaisir mais également et surtout comme sa fin » (page 118). En résumé 

et à l‟extrême, pour que ne cesse la jouissance
8
 l‟idéal serait encore qu‟elle ne commence jamais. 

                                                           
1
 Pourtant bien distinguée de la notion de pouvoir (page 65) par l‟auteur de ces lignes. 

2
 Voir la chanson « Un lapin », 1977. 

3
 C‟est nous qui relevons. 

4
 Faisant référence à Howard Becker. 

5
 Contre des adultes consentants, ce qui était, il est vrai, assez affligeant de la part de la justice. 

6
 Cf. la chanson « Fais-moi mal Johnny », écrite par Boris Vian, composée par Alain Goraguer en 1955 et 

interprétée pour la première fois par Magali Noël en 1956. 
7
 Entendre par ce terme les gadjé des gens du voyage, les goy des juifs, l‟autre en somme, en remerciant le lecteur 

(la lectrice) d‟éviter toute interprétation allant dans le sens d‟une hostilité aux gens du voyage ou à connotation 

antisémite. 
8
 « (…) le SM tente de rendre cette éternité au plaisir » (page 121). 
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Les exégètes de ce paradigme pourront alors expliquer l‟interminable longévité des conflits 

internationaux lus sous le prisme du sadomasochisme. 

 

 Certes, la suspension temporelle (qui peut faire penser aux jeux de suspension dans le 

SM) oblige à nous interroger, car les séances peuvent être d‟une longueur infinie dit-on, bien que 

subsiste la question de la motivation à ainsi souffrir, ce que l‟auteur appelle la « fonction » de 

cette temporalité distendue. La réponse apportée nous amène tout naturellement (?) vers le sacré, 

puisque c‟est traditionnellement le domaine des dieux que de maîtriser l‟écoulement du temps. 

Ce sera l‟objet du quatrième mouvement. Mais auparavant, nous apprenons, par un retour de la 

psychologie, que la source de ce dispositif de mise en attente pourrait bien se trouver dans le 

trauma que nous évoquions plus haut. « (…) la victime d‟un choc traumatique cherche à ne plus 

penser à la situation à l‟origine de ce choc pour ne plus revivre l‟angoisse vécue. Le masochiste, 

à l‟inverse, cherche à reproduire et faire durer le plus longtemps possible ce moment, comme si 

le revivre lui permettait finalement de diminuer son angoisse » (page 121). C‟est donc d‟une 

érotisation des peurs dont relève le masochisme, et aux premiers rangs desquelles on trouve la 

déchéance des corps et pour finir la mort. Ce n‟est donc pas un hasard si, plus loin dans la 

lecture, on trouvera des références aux contes qui offrent d‟autres moyens d‟exorciser les 

angoisses. Il s‟agit en définitive d‟« apprivoiser la mort », pour s‟y préparer dans une version 

s‟apparentant à une euphémisation, tout en cherchant à lui donner une signification par la 

confrontation avec sa simulation. Car au cœur de la fonction temporelle spécifique au SM il y a 

une « tension » et c‟est justement celle-ci que l‟on aimerait mieux comprendre. « Des pratiques 

comme le bondage ou l‟enfermement relèvent de ce rapport au temps pendant lequel vont 

augmenter la tension et l‟angoisse du soumis qui ne sait pas quel sort lui est réservé. L‟excitation 

sexuelle est certes accrue par la souffrance, mais c‟est avant tout le délai qui entre en jeu (…) » 

(pages 120-121). La comparaison qui précède avec la gastronomie (page 119) est peut-être 

excessive, car mettre le masochiste du côté du gastronome et les vanilles du côté des affamés 

sans raffinement, revient à nier la question des préliminaires, mais surtout cette mise en tension, 

instrumentalisant la durée, a également à voir avec une quête cathartique qui trouve ses origines 

en amont, dans une autre fonction signifiante, celle des usages psychiques de la culpabilité. 

 Pour rechercher dans le rituel SM une réponse à la confusion entre du pur et de l‟impur, il 

faut bien que se soit produite une élaboration spécifique (psycho-sociale) de ce schéma 

dichotomique.  

 

 Une proposition était fournie dès la page 22. « En tant que processus, le masochisme se 

révèle producteur de pratiques et de schémas de perception différents de ceux imposés par la 

culture courante dans laquelle il s‟inscrit. En cela, il s‟avère être autant une parodie de la 

société
1
 dont il est issu et dont il permet de combler certaines lacunes, notamment celles liées au 

besoin de se sentir unique. » Et quelle meilleure manière de rejoindre le panthéon des êtres 

incomparables que de devenir immortel ? 

Ce passage pose néanmoins deux grands problèmes. Primo, n‟est-ce pas accorder au 

masochiste une rationalité qu‟il ne revendique d‟ailleurs pas quant au fait qu‟il chercherait en 

réalité à parodier les rôles sociaux institués ? Qu‟il y ait chez les adeptes du SM quelques esprits 

soucieux d‟intellectualiser la démarche masochiste au point d‟en faire une scène critique de 

                                                           
1
 C‟est encore nous qui relevons cette expression. 
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l‟ordre social, pourquoi pas. Mais pour passer du fantasme de domination aux arts de la 

résistance finement décris par James C. Scott
1
, il faut au minimum un passage par l‟infra-

politique. Or, « l‟amour qui fait mal » ne pratique pas la subversion de l‟ordre établi, bien au 

contraire. Un grand manager, en haut de sa tour de La Défense peut bien rêver d‟une Domina qui 

le ferait ramper pour lécher ses bottes rouges, de retour devant son staff c‟est lui qui donne les 

ordres. La parodie en reste au stade du burlesque dans le club SM, sans passer au renversement 

des rôles de la vie sociale et politique. Arborer un uniforme qui ferait penser à la Waffen SS peut 

bien constituer une dérision, ça n‟en représente pas pour autant une arme pédagogique contre la 

nazification des cerveaux. 

Quant aux lacunes de la société pour flatter l‟ego des masochistes, si ceux-ci sont en effet 

en mal de reconnaissance, c‟est une unicité en trompe-l‟œil qu‟ils produiraient. Jésus sur la croix 

a su se bâtir un statut de martyr planétaire ; à un autre niveau l‟abbé Pierre se plaçait dans des 

attitudes de contrition qui pouvaient forcer le respect pour le fondateur d‟Emmaüs, pourfendeur 

de la domination sociale des plus humbles, acteur concret de la lutte contre la grande pauvreté ; 

alors que le bondage contraint à l‟inaction, dans la cadre confidentiel d‟une séance qui se déroule 

en dehors de l‟espace public. 

 

Enfin le SM serait un moyen d‟accéder au sacré, donc de se sortir du profane, selon une 

opposition classique chez Durkheim. Le sadomasochisme serait par là un rite initiatique qui, au 

travers de la déviance (notamment sexuelle), permettrait d‟accéder à un temps autre, mais pas au 

sens d‟une hétérochronie foucaldienne
2
, mais simplement en mettant en suspension temporelle la 

satisfaction par le plaisir ; un plaisir à retardement en somme. 

 

« (…) en parodiant la société dont il est un des produits par sa mise en scène du pouvoir 

et son utilisation de la souffrance et de la contrainte, le masochisme s‟avère finalement 

être un moyen moderne de gérer l‟équilibre entre le sacré et le profane, de passer de l‟un 

à l‟autre, de se parer des atours du sacré ». 

 

 En conclusion, pour cette première partie, il faut bien reconnaitre que le contexte 

idéologique actuel, en France notamment, invite au cauchemar. Mais plus tragiquement, ce 

résumé (certes critique) nous convainc d‟un élément, à notre sens central, celui de l‟impossibilité 

de traiter d‟un sujet comme le SM de façon mono-disciplinaire. L‟association d‟une psychologie, 

au moins clinique, à la socio-anthropologie paraît indispensable pour éviter que les sciences 

sociales ne ratent leur objet, à moins bien sûr de traiter de la question comme le fait Philippe 

Rigaut, à savoir sans prétendre entrer dans les motivations individuelles pour le SM. 

 

Décidément, si le sujet du SM est intéressant parce qu‟il trouble le sens commun en 

associant les deux termes du plaisir et de la souffrance comme dans un oxymore, en combinant 

un ego démesuré avec le souhait de soumission, de n‟être plus rien qu‟un objet, pourtant cette 

fibre (à moins qu‟il ne s‟agisse d‟un paradigme !) nous reste étrangère quand il s‟agit de penser 

                                                           
1
 In La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Paris : Éditions Amsterdam, 2009. 

2
 Cf. Michel Foucault : « Des espaces autres », conférence donnée le 14 mars 1967 au Cercle d‟études 

architecturales, publiée dans Dits et écrits, Paris : Gallimard, 1994, t.4, pages 752 à 762. 
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la société et son monde du travail, et encore plus les relations internationales. Pauvre cancre en la 

matière, peut-être qu‟une lectrice aura le sadisme de vouloir nous initier, faisant ainsi découvrir 

un mysticisme inconnu. Mais par pitié, qu‟on nous épargne alors la théorie du retournement des 

postures vécues dans cette théâtralité fantoche. 

 

 Nous aborderons dans un second temps de cette exploration la question des 

extrapolations auxquelles peuvent donner lieu les parangons les plus divers, et notamment la 

contradiction à apporter avec la situation israélo-palestinienne. 

 

CONFRONTATIONS QUOTIDIENNES EN PALESTINES 

 

Photo présentée par Anne Paq et Joss Dray, lors de leur exposé au « Printemps palestinien », le 3 

mai 2015 à Montataire 

 

II.] SURINTERPRÉTER ET INDIVIDUALISER LA RESPONSABILITÉ 

 

 A priori il n‟y a pas de rapport entre le sadomasochisme et la situation qui affecte le 

Proche-Orient ; la série de guerres dont cette région a été la scène ; l‟occupation israélienne qui 

s‟y accentue, réduisant la Palestine à un archipel micronésien, une série de confettis territoriaux
1
. 

 Comme on a pu le lire dans le premier volet de ce questionnement, la théorie qui a été 

discutée ne l‟est pas par hasard. Deux motifs en justifient la critique. Tout d‟abord et 

premièrement, tel que nous avons cherché à le montrer, il convient de se garder des 

                                                           
1
 Cf. Jean-Paul Chagnollaud et Souiah Sid-Ahmed (avec la collaboration de Pierre Blanc) : Atlas des palestiniens. 

Un peuple en quête d’un Etat, Paris : Autrement, collection « Atlas/Monde », pages 76 à 171. 
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extrapolations
1
. Le SM est une chose, ses liens avec le monde de l‟entreprise, la dimension 

sacrificielle de rituels sacrés ou la société globalement en est une autre. A vouloir regarder sous 

ce prisme la réalité vécue, en dehors des relations sexuelles, on finit par interpréter la domination 

subie comme un désir d‟être dominé. 

Ensuite et deuxièmement, il n‟est pas anodin de lire une pratique en la rapportant à des 

choix individuels. C‟est de plus en plus souvent le cas. A généraliser « Le retour de l‟acteur »
2
, la 

société elle-même finirait par disparaitre au profit de la liberté des individus et de leurs choix 

rationnels. Sans vouloir réhabiliter une vision sociologiste de la vie collective, force est de 

constater qu‟il subsiste néanmoins des déterminismes forts, y compris dans les formes 

d‟organisation qui font la part belle au libéralisme. Rappelons que celui-ci n‟est souvent retenu 

que dans sa dimension la plus économique : « laissez faire, laissez passer »… les marchandises 

et les « facteurs travail ». 

 A suivre donc cette voix théorique, on en arriverait à considérer que la contrainte 

n‟existerait plus véritablement, que seul importerait le calcul d‟opportunité par rapport à un 

ensemble de possibilités. Norbert Elias montre bien, tout au contraire, qu‟il existe des relations 

de causalités réciproques entre l‟individuel et le collectif, que liberté et contrainte n‟existent que 

l‟une par rapport à l‟autre
3
. 

 

 Pour ces deux raisons, il nous paraît pour le moins délicat de faire du sadomasochisme un 

paradigme pertinent pour étudier les situations conflictuelles mettant en jeu des collectifs, ici 

israéliens et palestiniens. Il s‟agirait davantage d‟une métaphore trompeuse quant à la réalité des 

relations entre belligérants. 

 

 

II.A) DOMINATION ET POUVOIR PAR LA COERCITION IMPOSÉE 

 

 Sur la première ligne de contestation on trouve donc la question du pouvoir détenu au 

travers de la domination. Mais y compris dans les relations sexuelles de type SM, Véronique 

Poutrain établit une nette distinction entre la domination consentie et celle subie
4
. 

 « Deux cas de dominations apparaissent ici : dans le premier, il est possible de parler de 

"domination subie" (dans le sens où le rapport sadomasochiste n‟est pas choisi par les deux 

partenaires, mais imposé par l‟un des deux qui l‟accepte par amour) et dans le deuxième de 

"domination consentie" (dans le sens où le rapport sadomasochiste est choisi par les deux 

partenaires). Cette distinction entre ces deux types de domination est, dans ce contexte, 

indispensable. Le terme de domination recouvre ici à la fois les concepts de soumission et de 

                                                           
1
 Rappelons ici la définition du terme : « généralisation hardie à partir de données fragmentaires » ou encore 

« prolonger la validité d'une loi, ou la connaissance d'une fonction, au-delà des limites dans lesquelles elle est 

donnée. » 
2
 Cf. Alain Touraine : Le retour de l’acteur. Essai de sociologie, Paris : Fayard, 1984. 

3
 Cf. La société des individus, Paris : Fayard, 1991. 

4
 Cf. Sexe et pouvoir. Enquête sur le sadomasochisme, Paris : Belin, collection « Nouveaux mondes », pages 47 à 

51. 
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domination : il s‟agit ici de l‟emprise qu‟un individu peut avoir sur un autre individu, d‟un 

rapport de domination » (page 51). 

 

 Cette distinction parait en effet essentielle : elle marque dans notre cas d‟étude 

l‟intentionnalité du dominé à plus ou moins souhaiter s‟extirper du rapport de domination qu‟il 

n‟a pas choisi et qui relève bel et bien d‟une contrainte par le pouvoir de la force, à la fois 

économique et militaire. 

 Pour bien le montrer, il suffit de voir avec quelle volonté les palestiniens développent une 

fierté contraire au principe masochiste d‟exhibition de la souffrance. Lorsqu‟elles font par 

exemple visiter leurs camps de réfugiés, les autorités palestiniennes ne cachent pas les difficultés 

de vie au quotidien, mais mettent également en exergue les réussites par-delà les obstacles posés 

par le blocus israélien. A Shu’fat, le 25 avril 2015, le comité populaire du camp est fier de nous 

montrer les infrastructures bâties grâce à l‟aide internationale : sauna, jacuzzi, massage, yoga, 

physiothérapie et même fitness, le tout sous la houlette de la député palestinienne du secteur. 

Une attitude qui ne se limite pas aux édiles. Dans le camp de Balata, la veille, un enfant profite 

de la foule pour nous approcher discrètement. Sans jamais émettre de geste qui puisse être 

interprété de la sorte, il explique qu‟il souhaiterait une pièce. C‟est une femme qui, ayant 

interprété le manège, vient le sermonner en s‟excusant presque pour lui. Ce n‟est pas une 

surprise : toute la fierté palestinienne tient dans cette capacité à exiger la reconnaissance sans 

misérabilisme. Il n‟est ainsi pas rare de trouver des visiteurs s‟étonner de la misère qui règne 

dans les rues françaises : « Occupez-vous de vos pauvres, s‟entend-on alors dire, nous nous 

occupons des nôtres. » On ne trouvera pas, dans la culture palestinienne, beaucoup de traces 

d‟une quelconque valorisation de la contrition volontaire, bien au contraire. Lorsque la réussite 

sociale est malgré tout au rendez-vous, à force de débrouillardise, il convient d‟en montrer les 

signes. Et même si l‟on se débat dans des difficultés économiques patentes, les obligations en 

matière d‟accueil imposent de faire la démonstration que l‟on donne sans compter. C‟est ainsi 

une exhibition qui tend à dissimuler la souffrance pour privilégier la mise en visibilité des 

facultés de résilience
1
. 

 Mais le martyr dans ce cas pourra-t-on se demander ? Nous renvoyons ici au premier 

volet et à toute la différence qui sépare le supplicié à vocation politique et le masochiste. Qu‟il y 

ait une dimension potentiellement masochiste dans le sacrifice de soi ne fait pas de tout 

masochiste un revendicateur en puissance. Pour prendre une comparaison, la dépression peut 

contribuer à expliquer le suicide ; elle n‟en reste pas moins un symptôme. 

 

Le pouvoir qui s‟exerce sur les palestiniens passe par une domination qui n‟est ni 

sadique, ni sadochiste ; elle est plus prosaïquement raciste ou à minima ethniciste. L‟arabe y est 

perçu comme incapable de s‟insérer dans une société « moderne » et « développée ». La 

stratification sociale reprend très clairement des principes excluant « l‟impur », au point que les 

arabes de nationalité israélienne y sont des citoyens de seconde zone. Pour autant, la société 

juive israélienne n‟est pas un monolithe de fantasmes dominateurs : on y trouve des militants de 

                                                           
1
 Cf. Boris Cyrulnik et Claude Seron (sous la direction de) : La Résilience ou Comment renaître de sa souffrance, 

Paris : Fabert, 2004, collection « Penser le monde de l'enfant ». 
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la cause palestinienne comme le montre bien Karine Lamarche
1
. Au-delà donc du « jeu » à deux, 

il y a d‟une part des israéliens pro-palestiniens et des palestiniens qui jouent plus ou moins la 

carte de la collaboration. 

De plus, le plateau des acteurs se complique encore si l‟on considère la dimension 

internationale sur laquelle s‟appuie le pouvoir israélien, et notamment le soutien indéfectible des 

USA
2
. Loin d‟être le spectateur d‟une scène ludique, la première puissance militaire du monde 

est au contraire le verrou de la domination subie par les palestiniens. 

Enfin, la coercition des corps n‟est en rien source de plaisir. Elle signifie la rupture des 

liens avec l‟environnement parfois extrêmement proche, mais distinct par la présence du mur. On 

ne peut plus entretenir de vie sociale que sur son îlot ; passer d‟un confetti territorial à un autre 

devient un parcours du combattant sans joie. 

 

UNE POLITIQUE AGRESSIVE 

 

Maillots vendus à Jérusalem (avril 2015). 

 

                                                           
1
 « Quand les occupants défilent avec les occupés. Étude d‟une coopération paradoxale entre militants israéliens et 

palestiniens », in Participations, n°12, 2015/2, pages 217 à 243. 
2
 Cf. Omar Massalha : Israël et Palestine : deux émanations inachevées de l’Occident ?, Paris : PubliSud, 2006, 

collection « Avenir de la politique ». 
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II.2) EXPLICATIONS INDIVIDUALISANTES DES COMPORTEMENTS 

 

 Sur la seconde ligne maintenant, il nous semble que se pose un enjeu beaucoup plus 

problématique et autrement plus important. Il est en effet facile de s‟apercevoir, en allant en 

Palestine ou en s‟entretenant avec des palestiniens en France, qu‟ils ne développent aucun 

assentiment avec la domination dont ils font l‟objet. Ne parlons même pas de masochisme au 

sens strict, mais d‟une attitude qui amènerait à faire le rapprochement avec une satisfaction 

retirée de la situation subie. 

 Au-delà encore, la métaphore masochiste s‟insinue progressivement dans les manières de 

penser globalement les contextes où s‟exerce un pouvoir omnipotent. Les contextes de 

harcèlement sont relativisés par des justifications culpabilisantes pour les victimes. A titre 

d‟exemple particulièrement révélateur, l‟émergence de la notion de souffrance au travail pour 

étudier les rapports de force entre salariés subalternes et détenteurs d‟une autorité professionnelle 

édulcore précisément les questions de classes au profit de relations interpersonnelles. On 

dénoncera le petit chef qui « met la pression » sur son personnel, tout en relevant qu‟il est lui-

même l‟objet de pressions, mais sans insister sur les fractions de classe qui sont alors 

instrumentalisées pour renforcer la domination capitalistique
1
. Surtout, la souffrance semble être 

un ressenti bien subjectif et commun à tous, permettant de dulcifier ces rapports très 

sociologiques entre dominants et dominés involontaires
2
. 

 

 En d‟autres termes, l‟insistance sur les facteurs individuels de l‟action sociale a eu pour 

effet de personnaliser les décisions et ce mouvement concerne tous les domaines de la vie : le 

travail notamment. Les offreurs d‟emploi sont des « demandeurs » qui ont pour seul désavantage 

de n‟avoir pas fait les « bons choix », quand ce ne sont pas purement et simplement des 

« profiteurs » du « système ». La théorie du SM ludique et « démocratisé » a eu pour avantage de 

ne plus cantonner l‟analyse à la perspective strictement pathologique, mais par retour elle 

contribue à valider une vision à la fois individualiste et paradoxalement tribale des rapports 

sociaux
3
, dans laquelle les liens affinitaires se trouvent dénués de causes surplombantes. En un 

mot, les approches dialectiques et holistes sont de plus en plus souvent battues en brèche par des 

formes d‟individualisme analytique, « méthodologique » si l‟on suit Raymond Boudon
4
. 

 

 Malgré que ces perspectives aient été fondées à partir de terrains très occidentaux, dans 

des sociétés où la promotion de l‟individu-roi laisserait penser à un social sans société, on en 

généralise régulièrement les résultats à des formes d‟organisation relevant plus des logiques 

communautaires. Et il existe effectivement moult exemples de cette socialisation des 

                                                           
1
 Cf. Karl Marx : « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte », 1852. 

2
 Cf. Christophe Baticle : « Souffrir : au-delà du dénominateur commun », texte sur le site laforge.org. Thème 

« Habiter un bord de ville ». 
3
 Cf. Michel Maffesoli : Le Temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse, Paris : 

Méridiens-Klincksieck, 1988. Dans un compte-rendu de lecture sur l‟ouvrage, Anne-Marie Laulan remarque : 

« Dans cette perspective de participation, le sexe tout comme les sentiments religieux sont des modulations de la 

passion. » Voir Communication et langages, n°1, volume 76, 1988, page 120. 
4
 Cf. La logique du social, Paris : Hachette, 1979. 

http://www.persee.fr/collection/colan
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communautés. Pour autant, il n‟est pas aisé de translater des concepts élaborés dans des 

contextes précis à d‟autres configurations sociétales. 

 Pour exemple, les interprétations mi communautaristes, mi individualisantes qui ont 

cours pour expliquer le contexte dans lequel nous sommes entrés au Proche-Orient depuis 

l‟automne 2015. 

 

 Cette résurgence de la violence, parfois appelée Troisième Intifada ou Intifada des 

couteaux, aurait fait à ce jour 28 morts chez les israéliens et environ 200 parmi les palestiniens. 

Sur place les observateurs font état d‟une situation de désespérance extrême, d‟un sentiment 

profond de blocage qui pousse de très jeunes gens (garçons mais également filles, ce qui s‟avère 

relativement nouveau à cette échelle) à se jeter dans des formes d‟actions qui s‟assimilent à des 

immolations protestataires. Or, du côté israélien on a une toute appréciation de ces actes. Trois 

explications viennent en effet relativiser la portée politique de ces frappes individuelles. 

- Une explication reliant les attaques à une fanatisation de leurs auteurs. Ici, l‟islamisation 

radicale n‟est plus une conséquence politique de l‟impasse économique, sociale et 

géopolitique d‟ensemble, mais devient une cause en elle-même, nourrie par 

l‟antisémitisme ; 

- Une interprétation individualisante tendant à voir dans le martyr un être suicidaire qui 

trouverait dans cette forme de mort une manière de l‟auréoler d‟une cause à défendre ; 

- Une lecture communautariste, dans laquelle on amènerait au suicide des personnes 

subissant l‟opprobre de leurs proches, comme dans le cas de relations sexuelles avec des 

israéliens qui auraient été rendues publiques
1
. 

 

Par ces manières d‟éluder le politique, on renvoie les auteurs dans deux grandes 

catégories de stigmates : la fragilité individuelle et l‟omnipotence du groupe. L‟incompréhension 

génère ainsi des explications incompréhensibles. Comment ignorer en effet que ce nihilisme s‟est 

alimenté de réalités bien concrètes : absence de perspective, blocage de la moindre initiative par 

la fermeture physique des territoires, négation de l‟existence par la non-reconnaissance d‟une 

Palestine politique, et ce au moyen d‟une colonisation galopante. Comment également refuser de 

voir que cette génération est celle des accords d‟Oslo, soit de négociations qui devaient aboutir 

aux deux États, pour se terminer par une peau de chagrin. 

A bien y réfléchir, nous ne sommes peut-être pas si loin du moment où les analystes 

patentés concluront par une forme de masochisme palestinien et ce serait là la plus terrible des 

méprises, en plus d‟un affront à la réalité.   

                                                           
1
 Cf. l‟émission « Interception », sur France Inter, dimanche 3 avril 2016. 
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