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 كلمة رئيس األكاديمية

ش هًاُ الكػب الكلؿُُني اإلاػانغ  #اهخكايت_الهضؽ مغخلت هامت ومدُت هًالُت قاغلت في جاٍع

اهُلهذ بؿبب جغايم غىامل الههغ والظلم الىانؼ غلى قػبىا الكلؿُُني، ويظا الاؾتهاهت بمهضؾاث وخغماث ،

 قػبىا وغلى عؤؾها اإلاسجض ألانص ى.

ض مً الهمؼ والاهخهام مً ؤبُاُ الػملُاث الكغصًت والخهاع  وواحه الاخخالُ #اهخكايت_الهضؽ بمٍؼ

ض. ض مً نىاهحن التهٍى  الظالم زانت غلى #الهضؽ و#اإلاسجض_ألانص ى، ويظا اإلاىاحهت الهاهىهُت بؿً مٍؼ

ض مؿخمغ والاهخكايت ؾبُل الضقاع الكلؿُُني غً خهىنه.  #الهضؽ في زُغ والتهٍى

لبُت الظي هخهضم له بالكٌغ والخهضًغ ًهضم مً زالُ هظه الضعاؾت الػلمُت نغاءة والباخث ص. مدمض ا

 اغخمضها الاخخالُ إلاداوالث بزماصها. يغمُهت في #اهخكايت_الهضؽ وآزاعها واإلاىاحهت الت

 واهلل ويل التوفيق
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 اهخفاضت القدس والسد إلاسسائُلي عليها

 م5102-5104
 

 املقدمت7 

ت حاءث اهخكايت الهضؽ عًصا َبُػ ا غلى ؾُاؾت ؾلُاث الاخخالُ ججاه مضًىت الهضؽ واحغاءاتها الػىهٍغ ًُ

بدو ألاهالي، قهي جًُو غليهم الخىام في مجاالث قتي منها: مىػهم مً الىمى والخىؾؼ الُبُعي إلاؿاينهم، بهضف 

ض الخػل  غً تهٍى
ً

ض جهجحرهم مً الهضؽ، لخدهُو ؾاًتها في ؤعى ؤيثر وغغب ؤنل في مضًىت الهضؽ، قًال ُم، وتهٍى

 غً الخىؾؼ اإلاؿخمغ 
ً

ىاث الٌبحرة، قًال الخضماث، وبخاَت الهضؽ بؿُاج مً زالر َبهاث مً اإلاؿخَى

ىاث في الهضؽ، لخؿُحر الىانؼ الضًمىؾغافي لهالح اليهىص، وجىؾُؼ خضوص بلضًت الهضؽ.  للمؿخَى

اث، وقغى وؤما بسهىم الاغخضاءاث غلى اإلاسجض الانص ى قهي يثحرة وممىهجت، ومنها غملُ  ت الخكٍغ

  (1)بحغاءاث ؤمىُت غلى الكلؿُُيُحن لخهُُض خغيتهم مً وبلى الخغم الكٍغل، ومىؼ مهاَب الػلم
ً

في الخغم، قًال

غً مىؼ مً هم صون ؾً ألاعبػحن صزىُ الخغم الكٍغل، وفي اإلاهابل جترى الػىان لؼغماء اليهىص بخضهِـ الخغم مً 

ىحن صزُى ال ل، زالُ الؿماح لهم وللمؿخَى ا مً ؤبىاء الهضؽ لخماًت الخغم الكٍغ ًُ ًان الغص َبُػ خغم، لهظا 

ضها، وزهىًنا في ظل ؾُاب مىنل صولي  وللخض مً ؤلاحغاءاث الههُىهُت الهاصقت بلى جهجحرهم مً مضًىتهم لتهٍى

ض اإلاضًىت.  وبؾالمي وغغبي مازغ وياؾِ غلى بؾغاثُل لىنل بحغاءاتها الهمػُت بدو ألاهالي وتهٍى

ٌغة الضعاؾت غىض صزُى اهخكايت الهضؽ غامها الثاوي، وهي جغاوح مٍانها بػملُاث قغصًت، صون جإحي ق

غها بإؾالُب قػبُت، واؾخؿالُ خٍىمت الاخخالُ ؤلاؾغاثُلي لها مً زالُ بمػان الاهخهام مً ؤهالي الهضؽ جاعة،  جٍُى

ض اإلاضًىت جاعة ؤزغي  ا ممىهًجا لتهٍى
ً
 وجىكُظ مسُُ

                                                 

(
1
حمقات دراسية في المسجد األقصى تقام خالل األوقات التي يكون فييا الحرم القدسي الشريف شبو خال بين صالتي الضحى والظير  ىي (

لعصر. و توجد منيا ثالثة عشر مصطبة،  ُتعقد فييا حمقاُت العمم من خالل دوراِت، كل دورٍة مدُتيا أربعُة أشير، وتختص بعموم وقبل صالة ا
ت الشريعِة وتفسيِر القرآن الكريِم وتجويده، إضافة إلى الوعظ واإلرشاد. فضالا عن دورىا العممي، تيدف ىذه الحمقات إلى التصدي لمحاوال

قصى  الذي االحتالل مصاطب العمم في المسجد األسمطات  تمنعو : نت ( 5105قصى.)الجزيرة،قتحام األالجنود االحتالل المستوطنين و 
قصى من الرجال والنساء، ومنعت الشرطة دخول بعض  لى األإقصى(  كما تم حجز أغمب ىويات الداخمي تقوم عميو )مؤسسة عمارة األ

الجيش حوال مصاطب العمم بيدف ارىاب الطمبة  دفراأت نفسو، وكان  يتم انتشار قوات كبيرة من النساء من طالبات مصاطب العمم في الوق
 (55: 5105)االسطل، والطالبات.
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 خفاضت القدس ألاسباب وألاهدافاملحىز ألاول7 اه

حػلمىا ؤن الظىاهغ الُبُػُت مثل: الػىانل والبرايحن والؼالُػ وؾحرها ال جإحي مً قغاؽ  قٍل ظاهغة ًٍىن لها 

ؤؾبابها منها الترايمُت الٍامىت التي جىلض نؿحرة، زم جٌبر وجترايم ختى جدخهً وجيخظغ الاهكجاع ومنها ألاؾباب اإلاباقغة 

ًاهذ الظىاهغ الُبُػُت جسًؼ لهظا الهاهىن قةن ألاخضار الثىعٍت التي حػمل غم ل الهاغو اإلادغى لالهكجاع، قةن 

ا جسًؼ لهظا الهاهىن الٍىوي )والظي لخهه هُىجً لٍل قػل له عصة قػل(،  ًً والاهخكايُت الؿايبت في غالم ؤلاوـ ؤً

ت في ا لهضؽ وباقي ألاعاض ي الكلؿُُيُت صعاؾت غلمُت قػلى يىء هظا الكهم قةن ؤيَّ مداولت لضعاؾت ألاخضار الجاٍع

مىيىغُت ال بض ؤن هىظغ لألؾباب  والظي ًمثل الاخخالُ الههُىوي لكلؿُحن بكٍل غام والهضؽ غلى وحه 

الخهىم ؤهمها، هظا الاخخالُ الظي حثم غلى ؤعاض ي الكلؿُُيُحن واجبؼ ؾُاؾاث مخالخهت ملُئت باإلاػاهاة الُىمُت 

ض لضيهم قػىًعا بالههغ اإلامىهجت بدو ؤهالي 
ًّ
الهضؽ وألانص ى غلى وحه الخهىم حؿتهضف جغخُلهم منها مما ول

 : هذ(2017والظلم.)البُت،

وا هظه الؿُاؾاث اإلامىهجت  بدو مضًىت الهضؽ وخغمها   دضُّ
َ
بال ؤنَّ الكلؿُُيُحن غلى مضاع ؾىىاث الاخخالُ ج

، والتي اهضلؼ غلى ؤزغها مىحت ؾًب حماهحري م1969الكٍغل،  ومنها: خغم اإلاسجض ألانص ى في ؤؾؿُـ غام 

م في 1990ؾهِ زاللها  الػضًض مً الكهضاء والجغحى، والػملُاث الكغصًت التي نام بها الكباب الكلؿُُني في ؤيخىبغ

م، مما 2000م والاغتراى غلى انخدام قاعون لألنص ى ؾبخمبر غام 1996الهضؽ، واهخكايت الىكو في ؾبخمبر غام 

ع اهخكايت ألانص ى، وجغحؼ ؤهم ألاؾباب في اهضالع مىحت الػملُاث الكغصًت ألازحرة في الهضؽ والتي ؤصي بلى اهضال 

ؤَلهذ غليها وؾاثل ؤلاغالم باهخكايت الهضؽ، ؤو الاهخكايت الثالثت بلى ؤؾباب جغايمُت بػُضة حػلذ الىكىؽ 

ًاهذ بمثابت الهىاغو التي خغى   7 هذ(5104)البطت، غلى الاهكجاع.الكبابُت خبلى باالهخهام وؤؾباب ؤزغي 

 أسباب اهخفاضت القدس7

0-  ،
ً

اث ؤوال ل بالخكٍغ ضها والاغخضاء غلى الخغم الكٍغ ل للهضؽ واجباغه ؾُاؾت ممىهجت لتهٍى الاخخالُ الٍُى

وبخدضًض صزُى ؾً الغحاُ للخغم الكٍغل مما ؤصي بلى خغمان آلاالف مً الكباب الظًً هم صون ؾً 

ا، والانخداماث اإلاؿخمغة لباخت  ألاعبػحن مً الهالة في
ً
ا، ومداوالث جهؿُم اإلاسجض ألانص ى زالث ًُ ألانص ى زاه

اعة الخغم الكٍغل  ل والاغخضاء غلى اإلاهلحن مً الغحاُ واليؿاء بالًغب والخكخِل ؤزىاء ٍػ الخغم الكٍغ

 : هذ(2015)قاهحن،  عابًػا.

اصة الهمؼ والتهضًضاث اإلاؿخمغة ألهالي الهضؽ وؤهم مظاهغه -5 ا الاغخهاالث اإلاؿخمغة بدو اإلاهضؾُحن وهضم ٍػ

 ًْ ذ بىاء حضًضة في الهضؽ ويىاخيها وَم  غً غضم بغُائهم عزًها وجهاٍع
ً

بُىتهم ومهاصعة ؤماليهم، قًال

ًهىم بالبىاء غلى غاجهه جكغى غلُه ؾلُاث الاخخالُ هضم بِخه بُضه، مؼ قغى ؾغاماث يبحرة. ) البُت، 

2017 :17) 
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ًان مً ؤهم ألاخضا -3 ىحن بدو ؤهالي 2015ر اإلاباقغة ؤن قهض غام و م اغخضاءاث مخخالُت مً نبل اإلاؿخَى

ًان ؤولها في  )ويُبُضًا،  م بدغم مجُز غاثلت الضوابكت، زم مهخل مدمض ؤبى زًحر.2015/ًىلُى31الهضؽ، 

 : هذ(2017

ججاه اإلاسجض وحاء الخضر ألازحر مً حملت هظه ألاخضار ؤن نام الجاهب ؤلاؾغاثُلي بػضص مً الخُىاث  -4

، نضع غً وػٍغ الضقاع ؤلاؾغاثُلي نغاًعا 2015ألانص ى في قهغ ؾبخمبر  ؛ قكي الخاؾؼ مً ؾبخمبر/ اًلُى

ؾبخمبر انخدم وػٍغ الؼعاغت ؤلاؾغاثُلي ؤوعي آعثُل  14بدظغ مهاَب الػلم والغباٍ في ألانص ى، وفي 

ا، وانخدمذ وخضاث زانت وغ ًُ ىانغ اإلاؿخػغبحن باخاث اإلاسجض، اإلاسجض ألانص ى بصخبت ؤعبػحن بؾغاثُل

)الخؼب الخايم( بانخدام اإلاسجض ألانص ى، مما  اللٍُىصؾبخمبر، نام غكغاث مً قبِبت خؼب  17وفي 

)ويُبُضًا،  إلاهضؾُحن غلى وحه الخهىم.غاظم قػىع الخهض الكػبي لضي الكلؿُُيُحن بكٍل غام وا

 : هذ(2017

َر غىه أسباب اهخفاضت القدس حسب السؤٍت إلاسسائُلُت7  لُاوع ؤيغمان  -وؤما الجاهب ؤلاؾغاثُلي والظي َغبَّ

غه والظي وكغه مىنؼ صخُكت مػاٍعل قهض غؼا  -ؤخض ناصة حهاػ ألامً الػام ؤلاؾغاثُلي )الكاباى( في جهٍغ

غ غبري، اهضالع هظه الػم  : هذ(2015لُاث الكغصًت بلى ألاؾباب الخالُت: )جهٍغ

حؼء منها ؤلاخباٍ الظي ٌػِكه اإلاىاَىىن الكلؿُُيُىن في ظغوقهم اإلاػِكُت وغضم بخغاػ جهضم ؤو جدؿً  -1

 قيها.

 ؤنهم مًُغون لخدمل  -2
ً
َ لػملُت الؿالم ؤو اإلاكاوياث مؼ الؿلُت الكلؿُُيُت مًُكا غضم وحىص ؤي جدٍغ

 لَ صون اهخظاع لبىاصع الكلؿُُيُحن .مؿاولُت ط

ا لِـ قهِ باإلاباصعاث وبهما يظلَ  -3 ًُ غضم وحىص اؾتراجُجُت )بؾغاثُلُت( للخػامل مؼ الكلؿُُيُحن ؾُاؾ

لت ألاحل لٌُكُت الخػامل مؼ ألاػماث التي ٌػِكها ؾٍان الًكت ونُاع ؾؼة والخغيت   بىيؼ زُت ٍَى

 خٍىمخه هى مٍاقدت 1948ؤلاؾالمُت صازل ألاعاض ي اإلادخلت غام 
َ
 ناثض الكاباى الؿابو ؤنَّ مبضؤ

ً
م، مكحرا

غ غبري،   : هذ(2015"الخغاثو" الخالُت غلى ؤمل ججىب "الاهكجاع الٌبحر" وقو حػبحره. )جهٍغ

ؾُاُب ؤّي مباصعة )بؾغاثُلُت(، وطلَ هابؼ مً غضم وحىص اؾتراجُجُت، والىدُجت هي ؤن )بؾغاثُل( حؿخجُب   -4

ت ؤو ؾُاؾُت. صاثًما، وال جباصع  ًاهذ غؿٌٍغ  بإّي زُىة ؾىاء 

ت في الًكت اإلادخلت غلى ؾغاع  -5  حِل الاخخالُ بدىكُظ غملُاث غؿٌٍغ
ً
قهض )بؾغاثُل( لػامل الغصع ، مُالبا

غ غبري،  2014ما خضر في نُاع ؾؼة نُل الػام   : هذ(       2015في نُاع ؾؼة )جهٍغ

ً كُفُت حدوثها7 غىضما نام ؤخض َالب الخهىم   2015ؤُو غام بضؤث في الثالث مً ؤيخىبغ/ حكٍغ

ً عبًُػا وهى ؤخض الكباب الكلؿُُني الالجئ مً ًاقا بلى ؤخض مسُماث الالحئحن  وهى مهىض الخلبى ابً الػكٍغ

ًَ الخىظُماث الكلؿُُيُت، ونخل قيها  في هابلـ بدىكُظ غملُت قضاثُت مً جلهاء هكؿه صون جىحُه مً ؤٍيّ م

ىحن  ً بجغوح خغحت )الػص ي،ازىحن مً اإلاؿخَى وانخضي به الػضًض مً : هذ( 2016وبنابت زالزت آزٍغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
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وا  خظوه مدؿلخحن بىؾاثل هًالُت مخػضصة ؤهمها الؿٌحن والتي حػخبر 
َ
الكباب والكاباث الكلؿُُيُحن. وخظ

 
ً

ىحن، قًال ًاهذ غملُاث َػً للجىىص واليهىص واإلاؿخَى  الؿالح الغثِـ لهظه  اإلاػغيت خُث ؤؾلب الػملُاث 

غً اؾخسضام الؿالح الىاعي. وؤؾلىب الضهـ باإلاغيباث الخانت، وبلهاء الؼحاحاث الخاعنت والغقو 

  : هذ( 2016)الػص ي،بالدجاعة. 

وغىض مغوع غام غلى اهضالع هظه الػملُاث ؤظهغث صعاؾت بخهاثُت وكغث غلى مىنؼ نضؽ بغؽ  

 121غملُت قضاثُت، منها  535هكظث هدى ؤن غضص الػملُاث التي  2016ؤلازباعي، في الثالث مً ؤيخىبغ

هجىًما بػبىاث هاؾكت بضاثُت، بياقت بلى  198غملُت بَالم هاع، و 183غملُت صهـ، و 33غملُت َػً، و

(  ومً الجضًغ بالظيغ ؤن غضص الكهضاء مداولت َػً ؾحر هاجخت )لم جاِص لخؿاثغ في نكىف الاخخالُ 135

كاُ، في خحن ؤصث الػملُاث قهًُضا وم 249نض ونل بلي الكلؿُُيُحن  نهم غضص يبحر مً اليؿاء وألَا

.  40الكضاثُت إلاهخل  ا زالُ غامها ألاُو ًُ : هذ( وجؼاًض غضص الػملُاث 2016)اهخكايت الهضؽ، بؾغاثُل

ت البضاثُت مؼ جدىلها بلى وؿو مً اإلاهاومت الكػبُت  الكغصًت بإؾالُبها اإلاخػضصة مً صهـ وألاؾلخت الىاٍع

) قاهحن، 2016غملُت قغصًت في ؾىت  2000هظا الخهىم يكل حهاػ الكباى غً اخباٍ  الظاجُت، وفي

ً ؤُو 205: 2017 ، اهخهلذ الػملُاث الكغصًت مً الؿالح الابٌُ الى 2016( وفي الػاقغ مً ايخىبغ/ حكٍغ

ا : هذ( وجىالذ بػضها الػملُاث مً هظ2016الؿالح الىاعي بػملُت بضؤها الكهُض مهباح نبُذ)هغوف، 

خحن ؤنضم زالزت قبان ٌؿمىن بىكـ ألاؾم  2017جمىػ/ًىلُى 14الىىع حاء اقهغها نباح ًىم الجمػت 

ً مً مضًىت ؤم الكدم بدىكُظ غملُت بؿالح الىاعي في مىُهت باب الاؾباٍ في  "مدمض" مً غاثلت حباٍع

 (164: 2017اإلاسجض ألانص ى)ؤعهائوٍ، 

غ اخلفُت مىفريها إلاػضة مً نبل وؾاثل ؤلاغالم الكلؿُُيُت والضولُت، : ؤحمػذ الػضًض مً الخهاٍع

ا ؤّن مىكظًً الػملُاث لم ًيخمىا بلى الكهاثل الكلؿُُيُت الىاقُت في ألاعاض ي اإلادخلت،  ًً وؤلاؾغاثُلُت ؤً

وؤنهم نامىا بهظه الػملُاث وهم غلى نىاغت شخهُت هابػت مً مكاغغ الخهض الثىعي غلى اإلادخل ممؼوحت 

ىُت والضًيُت ، في ظل مالمؿتهم لىانػهم اإلاػِص ي الُىمي واإلاليء باإلاػاهاة اإلامىهجت التي بمكاغغ الؿحرة ال َى

 : هذ( 2016)خمخى، اؾتهضقذ يغامتهم ووحىصهم غلى ٍخّض ؾىاء.

ً  غاًما، ؤي ؤنهم   يما ًالخظ ؤن ؾالبُت ؤغماع مىكظًً الػملُاث جدذ ؾً الخامؿت والػكٍغ

ت ولضوا في قترة جىكُظ اجكام ؤوؾل ى ويبروا وعؤوا بإّم ؤغُنهم اوؿضاص ألاقو الؿُاس ي في غملُت الدؿٍى

الؿُاؾُت التي بضؤث وجحرتها نبل مىلض بػًهم، قإنبذ لضيهم قػىع بكهضان ألامل والُإؽ وؤلاخباٍ مً 

غضم اؾخجابت الخٍىمت ؤلاؾغاثُلُت لػملُت الؿالم بكٍل حّضي وحػاظمذ نىاغتهم  الصخهُت بمماَلت 

ا الُإؽ مً خالت الاههؿام الكلؿُُني الظي َاُ ختى اليؿُج الاحخماعي للكػب اليهىص وزض ًً اغهم، وؤً

ن لضيهم نىاغت بإن الخىظُماث الكلؿُُيُت مكؿىلت في هكؿها وبمهالخها الخؼبُت  الكلؿُُني مما ًىَّ

ؿلخت، خاملحن الًُهت، وهظا ما صقػهم للهُام بإغماُ قغصًت صون الغحىع بلى جلَ الخىظُماث والكهاثل اإلا

ًغا لٌم.  
ْ
ً وهى لِـ ِخٌ  عؾالت مً اإلامًٌ نغاءتها ؤهخم لٌم مهالخٌم الخؼبُت وهدً لىا الَى
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ًاهذ ؤقبه في خغيتها بٌغة الثلج اإلاخضخغحت مً ألاغلى لهظا ؾاعع الػضًض  جطىزالاهخفاضت7  خحن اهضلػذ 

يُت بىنكها اهخكايت زالثت مىظ ؤًامها مً اإلادللحن الؿُاؾُحن وعحاُ ؤلاغالم وناصة بػٌ الكهاثل الكلؿُُ

ألاولى، وؤَلهىا غليها اؾم اهخكايت الهضؽ، قهض اهدكغث بؿغغت قاثهت مً الهضؽ بلى باقي مضن الًكت 

وؾاهضها الخكاف حماهحري مخىايؼ اقدبَ مؼ نىاث الاخخالُ في مىاَو جماؽ مباقغة مثل: الخىاحؼ 

ىاث الههُىهُت اإلاىدك ت وبػٌ اإلاؿخَى غة في الًكت والهضؽ، وامخضث بلى نُاع ؾؼة خُث قاعى الػؿٌٍغ

الكباب الكلؿُُني في ؾؼة بمظاهغاث غلى امخضاص خضوص الهُاع الكغنُت خُث جخىاحض نىاث الاخخالُ في جلَ 

م وحػاملذ نىاث الاخخالُ  بةَالم الىاع بكٍل مباقغ 1948اإلاىاَو الكانلت بحن الهُاع وؤعاض ي اإلادخلت غام 

باب بهضف الهخل، ونض اؾدكهض غضص يبحر مً الكلؿُُيُحن في هظه اإلاىاحهاث واؾخمغث هظه غلى نضوع الك

 اإلاىاحهت نغابت ألاؾبىغحن زم ؤزظث باالهدهاع ختى جالقذ.

 خؿب الخىنؼ، 
ْ

يما جىنؼ البػٌ ؤن الخىظُماث الكلؿُُيُت ؾىف حكاعى قيها بثهلها بال ؤّن هظا لم ًدضر

كهاثل غلى الخُاب ؤلاغالمي صون ويؼ زُِ حماغُت لهُاصة وجىحُه وانخهغ صوع بػٌ الخىظُماث وال

 الجماهحر الؼاخكت هدى اإلادخل.  

*** 

 املحىز الثاوي7 السد إلاسسائُلي على الاهخفاضت7 

ػُت إلاىاحهت   ت والؿُاؾُت والدكَغ غلى نػُض الغص ؤلاؾغاثُلي لهض ؾاعغذ حمُؼ الهىي ؤلاؾغاثُلُت؛ الػؿٌٍغ

ونمػها والهًاء غليها بٍل الىؾاثل، وؤهم ما حػغى له الكلؿُُيُىن مً نبل نىاث ألامً الػملُاث الكغصًت 

ؤلاؾغاثُلي: ؤلاغضام والهخل الػمض بضُ الاغخهاُ، ؤوامغ بدؿهُل بَالم الىاع غلى اإلاىاَىحن بضُ جىنُكهم، جغى الجغحى 

لت صون بؾػاف، ازخُاف الجغحى مً اإلاؿدككُاث، الخػظًب اث  ًجزقىن قتراث ٍَى والخىٌُل الىخص ي والًؿَى

الىكؿُت والتهضًض بدو ألاؾغي، اؾخسضام الٌالب البىلِؿُت في الهجىم غلى اإلاػخهلحن زالُ اغخهالهم، اؾخسضام 

ت، هضم مىاُػ ألاؾغي اإلاػخهلحن، اغخهاُ  وخضاث اإلاؿخػغبحن في الازخُاف والهخل، واؾخسضام اإلاػخهلحن يضعوع بكٍغ

ؼ ناهىن ًجحز اغخهاُ ومدايمت ؤَكاُ ختي بػمغ حثامحن الكهضاء الكلؿُُيُ ؾىت، ػج ألاؾغي زانت 14حن، حكَغ

ت الغؤي ووكاَاث غلى مىانؼ الخىانل  كاُ في سجىن جكخهض لٍل اإلاهىماث ؤلاوؿاهُت، اغخهاالث بؿبب خٍغ ألَا

 : هذ(2016الاحخماعي )عوؾُا الُىم،

ين فقط؛  عي. وهره الدزاست جدىاول السد إلاسسائُلي على مسخٍى  وهما السد العسكسي، والسد الدشَس

 
ً

 السد العسكسي7  -أول

بالغؾم مً نؿىة هظه ؤلاحغاءاث بال ؤنها لم جخمًٌ مً جدهُو هضقها اإلايكىص بالهمؼ والهًاء غليها،  بل  

ػاصث وجحرة الػملُت الكغصًت بكٍل مخهاغض مما حػل منها خالت زىعٍت صاثمت نض جخُىع وجهل بلى اهخكايت قاملت 

 في امخضاصها وقمىلُتها وصًمىمتها ووؾاثلها الٌكاخُت بطا ما اعجكػذ وجحرة الهمؼ ؤلاؾغاثُلي لها.
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 السد العسكسي له أسلىبان زئِسان؛ أعمال اهخقامُت وعقىباث جماعُت 7

اؾخسضمذ نىاث الاخخالُ ؤؾلىب بَالم الىاع ججاه الكلؿُُيُحن ًىؾُلت اهخهام حكبؼ  ألاعمال الاهخقامُت7 -1

ا، ولِؿذ يةخضي وؾاثل الضقاع غً بها  ًً قهىة الاهخهام وبمػانها بخػظًب الكلؿُُيُحن الجغحى واإلاىحى ؤً

غىن، ومما ٌؿخضُ به خاصزت بَلو الجىضي بلُئىع ؤػعٍا الىاع ختى اإلاىث غلى غبض الكخاح  ضَّ ًَ الىكـ يما 

ْػً حىضي مً الجِل ؤلا 2016الكٍغل، في ماعؽ/ ؤطاع 
َ
ّكظ غملُت َ

َ
ؾغاثُلي وؤنابه بجغوح. زالُ م الظي ه

ل تهضًًضا. عؾم طلَ، بػض 
ّ
الخاصزت ؤَلهذ الىحران غلى الكٍغل وؤنِب، قاؾخلهى غلى ألاعى ولم ٌػض ٌكٍ

ًاهذ  ل،  غضة صناثو لم ًخىنؼ قيها خضور زُغ غلى الجىىص، خُث ؤَلو ؤػعٍا عنانت غلى عؤؽ الكٍغ

ذ الجثت )هضاؽ،  بب غملُاث بَالم الىاع بلـ غضص قهضاء اهخكايت ، هذ( وبؿ2017ؾبب وقاجه وقها لدكٍغ

/ؤيخىبغ  ً ؤُو قهًُضا،  249م، خىالى 2016م، وختى ؤيخىبغ2015الهضؽ، مىظ اهُالنتها في ألاُو مً حكٍغ

م، بلى ؤن 2016وبدؿب الضعاؾت التي ؤغّضها مىنؼ "قلؿُحن هذ" اإلاسخو بالكإن الكلؿُُني، في ؤيخىبغ 

ًدا)مظلىم، وؤبىاؾبِخان،  770ؤعبػت آالف وغضص الجغحى الكلؿُُيُحن بلـ  و جؼاًض غضص  : هذ(201حٍغ

 ؤغماعهم  83قهًُضا، منهم:  296بلى  2017الكهضاء الكلؿُُيُحن  ختى ونل غضصهم في مىخهل غام 
ً

َكال

 غً 
ً

قهُضًً مً ؤنل مً زماهُت غكغ غاًما و زماهُت وغكغون ؾُضة منهً غكغ قهُضاث نانغاث، قًال

ًامل خؿً ًدمل الجيؿُت الؿىصاهُت، وؾػُض الػمغ  مجمل الكهضاء ًدملىن حيؿُاث غغبُت، وهما: 

دمل الجيؿُت ألاعصهُت صعاؾت اخهاثُت ؤغضها مغيؼ الهضؽ لضعاؾاث الكإن ؤلاؾغاثُلي ، خؿب ٍو

 ، هذ(2017)ؤى،  والكلؿُُني

ي هضقها الظاهغ بإنها بحغاءاث قهي ؾُاؾت اهخهامُت بدخت جخػض الاعخقال7ومً ألاعمال الاهخقامُت أًًضا سُاست 

ظهغ هظا مً ؤؾالُب الخػظًب التي جبضؤ مىظ لخظت الاغخهاُ وختي بػض ؤلاقغاج، ومنها ؾُاؾت اغخهاُ  وناثُت، ٍو

ل غضص مً ألاؾغي  ت( وؾُاؾت الاغخهاُ ؤلاصاعي بكٍل مىّؾؼ، وجدٍى كاُ الههغ في بُىتهم )ؤلانامت الجبًر ألَا

، وهسخهغ في الكلؿُُيُحن الظًً ؤنهىا مدٍ ىمُتهم بلى اغخهاُ بصاعي بضُ ؤلاقغاج، والخضًث في هظه الؿُاؾت ًُُى

ظث مىظ بضاًت اهخكايت الهضؽ  هظا اإلاهام بةقاصة لجىت ؤهالي ألاؾغي اإلاهضؾُحن بإن ؾلُاث الاخخالُ ؤلاؾغاثُلي هكَّ

ًامل، 2016وختي مُلؼ ؤيخىبغ  ًاقت ؤخُاء ونغي خالت اغخهاُ في نكىف الكلؿُ 2355م، ؤي زالُ غام  ُيُحن مً 

كاُ : هذ(2017)عف/ ٍ ع،   .الهضؽ اإلادخلت ، وفي هظا الخهىم ناُ غبض الىانغ قغواهت ؤنَّ غضص اإلاػخهلحن الَا

ض  2423بلـ  2016ختى ؤؾؿُـ  ، طًىعا وبهازا، بيؿبت جٍؼ
ً

 (17: 2016. )قغواهت، 2015غً غام  100%200َكال

ا، و 1209نىاث الاخخالُ اغخهلذ  وبدؿب بخهاثُت ؤنضعتها اللجىت، قةن  ًُ ا مُضاه ًُ ىا  1146مهضؾ
ُ
ْغُخِهل

ُ
ا

بػض انخدام مىاػلهم، خُث َالذ الاغخهاالث يأقت قغاثذ الكػب الكلؿُُني في اإلاضًىت مً ؤَكاُ، وؿاء، قبان 

التي جايض وحكحر ألاعنام بكٍل واضح بلى حجم خالت الاؾتهضاف الٌبحرة التي لخهذ باإلاهضؾُحن، و  .ويباع في الؿً

وؤقاعث اللجىت  .بكٍل واضح هُت الاخخالُ اإلاؿخمغة في خؿم نًُت اإلاسجض ألانص ى غبر خمالث الاغخهاُ وؤلابػاص

 صون ؾً  79بلى ؤنَّ مً بحن اإلاػخهلحن 
ً

 ؤيبر مً  763غاًما،  12َكال
ً

قخاة صون  24غاًما،  18غاًما وؤنل مً  12َكال



 جقدًس مىقف )مسخقبل الاهخخاباث املحلُت |||||

 

 (  01صفحت زقم )            (م5104-م5102اهخفاضت القدس والسد إلاسسائُلي عليها ) |||||

 

ت، البلضة  .قاًبا 1342لؿً، ومً يباع ا 43ؾُضاث،  104غاًما،  18ؾً  وؤؾلب هظه الاغخهاالث جغيؼث في الػِؿٍى

قُما  .الهضًمت، ؾلىان، الُىع، حبل اإلاٌبر ومسُم قػكاٍ، بياقت بلى مجمىغت مً قلؿُُني الضازل اإلادخل

ا لالغخهاُ ؤلاصاعي بهغاع ناصع غً وػٍغ الجِل ؤلاؾغاثُلي، لكتراث جترا 42خىلذ ؾلُاث الاخخالُ  ًُ وح ما بحن مهضؾ

ٌ غلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي )الكِـ بىى ذ الػكغاث بتهمت الخدٍغ
َ
)عف/ ٍ  (زالزت ؤقهغ و ؾخت ؤقهغ، واْغُخِهل

 : هذ(2017ع،  

ت( بدو مجمىغت  وبُيذ لجىت ؤهالي ؤؾغي الهضؽ ؤن ؾلُاث الاخخالُ قغيذ الخبـ اإلاجزلي )ؤلانامت الجبًر

راث ؾحر مدضصة، مما ؤزغ بكٍل يبحر غلى الخدهُل الػلمي لألَكاُ، وغلى يبحرة مً ؤبىاء الكػب الكلؿُُني لكت

الخبـ اإلاجزلي هى اخخجاػ الُكل بػض ؤلاقغاج غىه مً و : هذ( 2017هكؿُاتهم وصمغ وؿُجهم الاحخماعي)عف/ ٍ ع،  

 ُ َىاُ قترة  سجىن الاخخالُ في مجزله بكٍل نهغي، بدُث ًجبر ألاهل غلى جىنُؼ حػهض بػض زغوج ابنهم مً اإلاجز

، و ًخدُى  اعة ؤناعبه ؤو اللػب مؼ ؤنغاهه في اإلاىُهت اإلادُُت باإلاجُز ؿمذ له بالظهاب بلى اإلاضعؾت ؤو ٍػ ٌُ الخبـ وال 

ًالت مػا، اإلاجُز آلامً بلى سجً مؼ ازخالف السجان   .: هذ(2017)و

ًْ ال ٌؿمذ ؾىه ال كاُ اإلاهضؾُحن بكٍل زام، وزانت َم هؿحر مً اغخهاله في وهظه  الػهىبت حؿتهضف ألَا

ا بكٍل مؿخمغ، خُث ًغي الُكل  ًُ السجىن ولها اوػٍاؾاث غلى هكؿُت الُكل مما ًجػله مخظمًغا ومخىجًغا وغضاث

مغخىن، يظلَ مؼ بضاًت الػام الضعاس ي الجضًض ًجض الُكل ؤنغاهه وػمالءه  ؤنضناءه وهم ًلػبىن في الخاعج ٍو

اثب واإلاالبـ الجضًضة، وهى ال ٌؿخُُؼ ؤن ٌكاعيهم جلَ الكغخت، ًخىحهىن بلى اإلاضاعؽ مبخهجحن وقغخحن بالخه

خه، ونض ًًُغ  هُضون خٍغ ا في حػامله مؼ ؤهله صون صاع، ألهه ٌػخبرهم هم مً ٌسجىىهه ٍو ًُ قُهبذ الُكل غهب

ا غلى ابنهم مً يغبه وجىبُسه، وهظا له آزاع احخماغُت غلى َبُػت الػالنت صازل ألاؾغة الىاخضة، 
ً
سلو ألاهل زىق ٍو

ًالت مػا،   : هذ(2017خاحًؼا وحضاًعا بحن الُكل وؤهله )و

اتها )ابخضاثُت  400وبؿبب الخبـ اإلاجزلي قةن ما ًهاعب    َكل قلؿُُني حمُػهم مً َالب اإلاضاعؽ بمؿخٍى

ت(، ُخِغُمىا مً الالخدام بالػام الضعاس ي الجضًض الظي اهُلو في -اغضاصًت – م، وهاالء 2017ؤؾؿُـ/ آب23زاهٍى

ان ًجب ؤن ًٍىهىا في هظا الىنذ مؼ بضء الػام الضعاس ي الجضًض غلى مهاغض الضعاؾت، ولٌنهم لً ٌؿخُُػىا ؤن ً

كاُ زلل الهًبان في ظغوف ؾِئت   غً  اخخجاػ مئاث مً ألَا
ً

ًلخدهىا يإنغانهم مً الُالب بالضعاؾت، قًال

ًالت مػا،  لت)و كاُ إلاغايؼ ق : هذ(2017وبػًهم ًهط ي ؤخٍاًما بالسجً لؿىىاث ٍَى  غً اؾخضغاء الٌثحر مً الَا
ً

ًال

الخدهُو اإلاسخلكت وبهاهتهم لػضة ؾاغاث، مً زالُ الًغب غلى ؤهداء مخكغنت مً الجؿض ؤو الكبذ والخغمان مً 

ًاث مؿِئت وجغوَػهم بالهغار، واؾخسضام  الىىم، ؤو الظهاب للخمام وويػهم جدذ اإلااء، وبحباعهم غلى الهُام بدغ

ً اهكغاصًت مؼ زكاقِل اللُل.) ؤبى مُغ،  الٌالب اإلاضعبت  (27: 2016غلى بهاهت البكغ وغؼلهم في ػهاٍػ

نض جٍىن الهالخُت بةنضاع ؤمغ اغخهاُ بصاعي يض مىاَني  الاعخقال إلادازي ضد سكان القدس7وأما عً 

ًان هىاى اصغاء غً وكاَاث حغث في ألا  عاض ي اإلادخلت. الهضؽ بُض وػٍغ ألامً ؤو ناثض اإلاىُهت الػؿٌغي بطا ما 
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ُاهُت للػام 1979م و1948بمىحب الهاهىن ؤلاؾغاثُلي، جم الػمل بحن ألاغىام  م 1945م بمىحب ؤهظمت الُىاعت البًر

م"، 1979م ؾً الهاهىن "ناهىن نالخُاث ؾاغت الُىاعت )اغخهاالث( 1979، والخًها في الػام 111جدضًًضا اإلااصة 

 للهاثض مً الهاهىن حػُي الهالخُت لى  2اإلااصة 
ً
ػٍغ ألامً بةنضاع ؤوامغ اغخهاُ بصاعي وقهِ في خاالث هاصعة حضا

ت  48ألاغلى للجِل، وبمىحب اإلااصة الغابػت مً الهاهىن ًجب بخًاع اإلاػخهل زالُ  ؾاغت ؤمام عثِـ مدٌمت مغيٍؼ

اع ؤمام ناٍى قغص في والظي له نالخُت جثبُذ ألامغ ؤو جههحر اإلاضة ؤو بلؿاء ألامغ، وهىاى الخو باؾخئىاف هظا الهغ 

جب مغاحػت ألامغ مغجحن زالُ الؿخت قهىع،  اإلادٌمت الػلُا، وؤنص ى مضة لألمغ جٍىن ؾخت قهىع نابلت للخجضًض، ٍو

 غً الهاثض 
ً
ًان ألامغ ناصعا ت زالُ اإلاغاحػت لألمغ مً نبل ناٍى، ؤما بطا   هىاى نالخُت بهبىُ مىاص ؾٍغ

ً
بػا َو

، وال ًٍىن هىاى ؤي اغخباع الػؿٌغي لألعاض ي اإلادخلت قةن ألا 
ً
ت حؿغي بهظا الكإن يما طيغها ؾابها وامغ الػؿٌٍغ

َض مً : هذ(2015لٍىن اإلاػخهل مً ؾٍان الهضؽ)الًمحر،  ، واهخهج الاخخالُ ؾُاؾت الاغخهاُ ؤلاصاعي وَنػَّ

، ووؿاء، م بدو حمُؼ قئاث اإلاجخمؼ الكلؿُُني، مً ؤَكا2016ُاؾخهضاع ؤوامغ الاغخهاُ ؤلاصاعي في الػام 

حن ختى نهاًت الػام  ًاث،  563م، بلى 2016وقباب، لُهل غضص اإلاػخهلحن ؤلاصاٍع غ الاهتها ا)جهٍغ  (80: 2017مػخهال بصاعًٍ

 قاملت عقىباث جماعُت7  -2
ً
ُل في نهاًت اإلاُاف خغبا

ّ
ٍ

َ
ك

ُ
ِبنَّ مجمل بحغاءاث ومماعؾاث الاخخالُ ؤلاؾغاثُلي ح

ت، وجإحي ؾُاؾت الػهىباث الجماغُت وما ًهاخبها مً بحغاءاث غلى الكػب الكلؿُُني في اإلاىاَو اإلادخل

ا واضًخا لخهىم الكػب اإلادخل، والتي هضقذ الؿلُاث 
ً
ُل اهتهاً

ّ
ٍ

َ
ك

ُ
يةخضي ؤهم جلَ اإلاماعؾاث التي ح

نَّ ؾُاؾت الاخخالُ في الًؿِ غلى 
َ
ؤلاؾغاثُلُت منها الًؿِ وقغى الاؾدؿالم غلى الكلؿُُيُحن، غلى ؤ

اهخهجذ غليهم وفي هظا الخهىم، لتهدًد بهدم مىاشلهم أًًضا كىسُلت أخسي للضغط األاهالي قملذ 

ًان لهم وكاٍ مؿلح ؤو غؿٌغي يض  ؾلُاث الاخخالُ ؾُاؾت غهابُت بدو الكهضاء ؤو اإلاػخهلحن الظًً 

ع ؾُاؾت ؾلو اإلاىاُػ ؤو ؤحؼاء من
َ
مَّ اِجّبا

َ
ها)يؿلو نىاث الاخخالُ، َالذ ؤهالي الكهضاء واإلاػخهلحن، خُث ج

ض  ًامل، مما ؤصي بلى حكٍغ ا بلى هضم اإلاجُز بكٍل  ًً ؾغقت ؤو ؾغقخحن(، في بػٌ الخاالث، ويثحًرا ما لجإث ؤً

ًام البِذ، ال جهي خغ نُل ؤو بغص قخاء، ومً  ؤؾغة الكهُض ؤو اإلاػخهل، ؤو بنامتها في زُمت بلي حاهب ع

 هها ألاهالي لالخخالُ.الجضًغ بالظيغ ؤن ؤلانامت بسُمت هي عؾالت جدضي ونمىص ًىح

 
ً
ًاألزىة وألاغمام، قٌثحرا ؾغة مىكظ الػملُت الكضاثُت، 

ُ
وفي يثحر مً الخاالث لخو الًغع بإؾغ وغاثالث ؾحر ؤ

ًان ًهًُ اإلاجُز غاثلت ممخضة مٍىهت مً ألاب وألابىاء وألاخكاص، في بىاًت يبحرة )غماعة( جخٍىن مً غضة ؤصواع،  ما 

هبدىن ب وفي بػٌ الخاالث ال ًٍىن  ال مإوي، ؤو ؤن ًٍىن اإلاػخهُل مؿخإحًغا قهت في بِذ ما،قُخًغعون حمًُػا ٍو

غ اإلاىظمت  ل )جهٍغ اإلاػخهل  نض ؤنام في اإلاجُز الظي حػغى للهضم، ؤو نض ًٍىن نض جىنل غً ؤلانامت قُه ؤمض ٍَى

 (122: 1988الػغبُت، 

ُػ هي مػانبت "ؾُابُت" للمكدبه في ؤنهم وغملُت وؿل ؤو هضم اإلاىاقُهضع ألامغ الػؿٌغي  بهضم البِذ،  

ػض وؿل اإلاىاُػ نىعة   مً قإنها حػٌحر نكى ألامً وهي غهىبت حؿبو اإلادايمت ؤو جىحُه الاتهام..، َو
ً

انترقىا ؤغماال
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مً ؤلاغالن الػالمي لخهىم ؤلاوؿان ومؼ اجكانُت  17، 12مً نىع الػهاب الجماعي التي جخػاعى مؼ اإلااصجحن

ؾغة الكلؿُُيُت. )البُت، حُيُل، وجلخو ب
ُ
 (67: 2016إبكؼ ألايغاع باأل

ا في هظا الىىع مً الػهاب، جغيؼ في مضن الًكت   
ً
ا ملخىظ

ً
ولهض قهضث ؾىىاث اهخكايت الهضؽ  وكاَ

ناُ والض الكهُض مهىض الخلبي ؤن بػض اؾدكهاص ابىه  ، وفي هظا الخهىم والتي منها الهضؽ الكلؿُُيُت بكٍل يبحر 

 غً مىؼ الػاثلت مً الؿكغ واغخهلىا ؤنضمذ نىاث 
ً

الاخخالُ غلى هضم البِذ بالٍامل ولم ًبَو ؤيُّ ش يء مىه، قًال

  : هذ( 2016مدمض ألار ألايبر إلاهىض، مىضًخا ؤن الاخخالُ يهضف مً طلَ الاهخهام بمػانبت الػاثلت. )الػص ي،

ؤغلىذ بؾغاثُل ؤنها ؾدبضؤ ، خُث م، صزلذ الػهىباث الجماغُت جُىًعا حضًًضا2016وفي الػاقغ مً ؤيخىبغ

بمماعؾت ؾُاؾت الػهاب الجماعي يض الكلؿُُيُحن مً زالُ ونل مسُُاث البىاء في ألاخُاء الكلؿُُيُت 

وفي  .م التي هكظها الكهُض مهباح ؤبى نبُذ10/10/2016بالهضؽ اإلادخلت، عًصا غلى غملُت بَالم الىاع باإلاضًىت ًىم 

ت: "ًجب َغص هظا الخهىم ناُ مئحر جغحمان  عثِـ لجىت الخسُُِ والبىاء في بؾغاثُل، في خضًثه لإلطاغت الػبًر

غاثلت مىكظ الػملُت مً الهضؽ بلى ؾؼة، والُىم جبهى قهِ غًها ولم ًدبَو ؤي حؼع مً ؾُاؾت الػها والجؼعة التي 

وصغا بلى  ."لكلؿُُيُحنًخم الخضًث غنها، لظلَ ؾِخم بػالت يأقت مسُُاث البىاء في الهضؽ الكغنُت اإلاخػلهت با

ًالت  قهل غضة بلضاث وانػت قغم الهضؽ مً بُنها مسُم قػكاٍ غً مىُهت بصاعة بلضًت الاخخالُ في الهضؽ)و

 : ث( 2016مػا،

ًان آزغها ختى  وزالُ قترة الاهخكايت جىانلذ غملُاث هضم مىاُػ مىكظي الػملُاث الكضاثُت، خُث 

ت 15/8/2017، قجغ ًىم ألاعبػاءبغضاص هظا البدث ؤن هضمذ نىاث الاخخالُ م، مجُز غاثلت ألاؾحر غمغ الػابض في نٍغ

ػً زالزت ىت  "خلمِل" َو ىحن، وجّم اغخهاله بػض  ًىبغ قماُ مضًىت عام هللا، الظي هكظ غملُت انخدام مؿخَى مؿخَى

ا الُابو هضمذ حغاقاث الاخخالُ الُابو الثاوي إلاجُز الػاثلت، في خحن ز، بنابخه ؤزىاء جىكُظ الػملُت ًُ غبذ حؼث

، بػض نضوع نغاع بهضمه ، في ؤغهاب اهتهاء اإلاضة التي مىدتها ؾلُاث الاخخالُ للػاثلت بًغوعة بزالء اإلاجُز ولم  .ألاُو

جهل غىض هظا الخض بل اغخهلذ والضه ووالضجه وقهُهه، بتهمت مػغقتهم بيُت غمغ جىكُظ الػملُت، صون مداولت مىػه 

يما  .ى نكدت الخىانل الاحخماعي"الكِـ بىى" نبل ؾاغت مً جىكُظ الػملُتمً طلَ، ًىهه وكغ ونِخه غل

، جىغضث قُه ًلَّ مً ًهىم بػملُاث  ت وغلى اإلاىاُػ ت في قىاعع الهٍغ ؤلههذ نىاث الاخخالُ ميكىعاث جدظًٍغ

ًالت مػا،  و الخدظًغاث.) و  : هذ( 2017بالػهاب له ولػاثلخه، ونام الكبان بخمٍؼ

ىحن الظًً ًىكظون غملُاث نخل بدو قلؿُُيُحن، طاث الاحخالل هدم مىاشل في املقابل جسفض سل اإلاؿخَى

م بالغقٌ غلى الُلب الظي نضمخه غاثلت الكتي مدمض 16/9/2016ومثاُ غلى هظا، ؤن عصث ؾلُاث الاخخالُ ًىم 

حن، نبل ؤبى زًحر الظي ازخُكه زالزت يهىص وؤخغنىه ختى اإلاىث في الهضؽ، وغثر غلُه في ؤخغاف صًغ ًاؾ

م(، إلادٌمت الػضُ الػلُا إللؼام وػٍغ ألامً بهضم بُىث  اليهىص الهخلت، وفي الغص الظي بػثذ به 2/7/2014غامحن)

الىػاعة بلى الػاثلت نبل الخماؾها بلى اإلادٌمت، يخبذ ؤهه ال خاحت بلى عصع الجاهب اليهىصي ولظلَ ال خاحت لهضم 
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الجضًغ بالظيغ ؤن غضص غملُاث الهخل التي هكظها يهىص يض قلؿُُيُحن : صخُكت( ومً 16/9/2016البُىث. )ألاًام، 

: صخُكت( لم ٌػانب ؤهالي مىكظيها بإي هىع مً الػهاب 16/9/2016غملُت)ألاًام،  18م بلـ 2016-2015زالُ غامي 

ًان مىكظ الػملُت قلؿُُني.   الجماعي يما هى الخاُ لى 

واؾتهضقذ ُ حثامحن الكهضاء مىكظي الػملُاث الكضاثُت، ومً ؤؾالُب الػهاب الجماعي اخخجاػ ؤو اغخها

ؾلُاث الاخخالُ  مً طلَ الاهخهام واإلاػانبت ومًاغكت آلاالم واإلاػاهاة لظويهم بدغمانهم مً خههم ؤلاوؿاوي في 

ػخبر هظا مسالل لٍّلِ  ىُت ووقو ؤغغاف البكغ ؤًىما وحضوا، َو  حكُِػه وصقىه بما ًلُو بالٌغامت ؤلاوؿاهُت والَى

 (52: 2016الكغاجؼ ونىاغض خهىم ؤلاوؿان الضولُت )البُت، 

ع اعخقال الجثامين وججمُدها وهي  بعذ سلطاث الاحخالل سُاست الاهخقام املعلً مً خالل حشَس
َّ
اج

ً ؤُو سُاست قدًمت جبعها الاحخالل إلاسسائُلي  وجُىعث هظه الؿُاؾت زالُ اهخكايت الهضؽ مىظ ؤيخىبغ/حكٍغ

ؼ الاغخهاُ، والثاوي: ججمُض الجثامحن، ، وحاءث ؤهم 2015 : حكَغ مالمذ هظه الؿُاؾت  في زالزت ؤقٍاُ؛ ألاُو

ًاهذ ألاهضاف اإلاػلىت  والثالث: حكضًض ؤلاحغاءاث في ؤلاقغاج غً الجثامحن وزهىًنا الكهضاء مً ؤبىاء الهضؽ. و

 لهظه الؿُاؾت: 

 عصع اإلاهاحمحن )يبذ اهضقاغُت الكبان( مً زالُ هظه الؿُاؾت. -

ً غلى جهلُضهم.  - لهم بلى ؤبُاُ جهام لهم حىاػاث يبحرة جدكؼ آزٍغ  ومىؼ جدٍى

  (42: 2016الًؿِ غلى ألاهالي إلاىؼ ؤبىائهم مً الهُام بمثل هظه الهجماث )يغاؾمت،  -

ؾحر ؤن ؤهم الضواقؼ الؿحر اإلاػلىت  لهظه الؿُاؾت هي بمػان قهىة الاهخهام مً طوي الكهضاء وبزكاء حغاثم  -

ىىص الاخخالُ وفي هظا الخهىم ًهُى غهام غاعوعي مضًغ مغيؼ الهضؽ للمؿاغضة الهاهىهُت ؤن اعجٌبها ح

ذ حثامحن الكهضاء وهى بزكاء حغاثم خغب اعجٌبذ يضهم ا ؤزغ هى الخُلىلت صون بحغاء حكٍغ
ً
 هىاى هضق

ُػْض ؾًغا ؤنَّ حىىص الاخخالُ نخلىا غضًصا مً الكبان والكاباث مً صون ؤن ٌك ٌَ ٍلىا ؤي زُغ غليهم، وناُ: لم 

ذ ًمٌىه يكل اإلاؿاقت التي ؤَلهذ منها الىحران، وخهاثو ؤزغي)يغاؾمت،  منها مً   (42: 2016والدكٍغ

ًالػحن ونماماث  اإلامًٌ ؤن جٍىن الجثامحن اإلادخجؼة نض حػغيذ لؿغنت ؤغًاء ال جظهغ بالػحن اإلاجغصة 

  : هذ(2016ت. )هىقل، الهلب والخالًا الجلضً

خم هظا في مػخهالث الخجمُض لضعحت خغاعة مىسكًت حًضا جهل بلى وحغث غملُت   - ججمُض حثامحن الكهضاء ٍو

( خُث ًًػىن الكهُض في يِـ ؤؾىص في زالحت نض 26: 2016ؤيثر مً ؤعبػحن صعحت جدذ الهكغ...)ظاهغ، 

لهىن الجثث صون جغجِب...)ظاهغ،  ء اإلاكغج وبالغؾم مً ؤن ؤخض الكهضا( 27: 2016جٍىن قيها حثث ؤزغي ٍو

ًان واضًخا غلُه  غ الخجمُِض 
َ
زغج مً الثالحت نبل زمؿت ؤو ؾخت ؤًام مً الدؿلُم، بال ؤنَّ ؤز

ُ
غً حثماهه ؤ

  : هذ(2016)هىقل، ؤقهغ مً اخخجاػه.  9بػض نغابت 
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ذ في  ولهض حكضصث خٍىمت هخيُاهى بػاء بعحاع حثامحن الكهضاء مً ؤبىاء الهضؽ بكٍل زام واقتَر

اإلاغخلت ألاولى لإلقغاج غً جلَ الجثامحن ؤن ًخم صقنها زاعج اإلاضًىت ؤْي الًكت الؿغبُت ونض واقهذ بػٌ الػاثالث 

ت مهضؾُت جهؼ زاعج حضاع الكهل ا ت يكغ غهغب وهي نٍغ ًَّ الػاثالث التي حػُِل في التي حػِل في نٍغ لػىهغي. لٌ

ذ غلى ًّلِ غاثلت، جىنُؼ ناثمت  الهضؽ عقًذ هظا الكٍغ ألامغ الظي حػل ؾلُاث الاخخالُ جتراحؼ غىه واقتَر

 (40: 2016قغوٍ وحػهض بػضم ؤلازالء بها مثل: )يغاؾمت، 

ذ للجثمان. -1  غضم بحغاء حكٍغ

 قىع حؿلمه وبدًىع غضص مدضص مً ألا   -2
ً

 شخًها. 30-12هل ًتراوح ما بحن والضقً لُال

حؿلُم ناثمت بإؾماء اإلاكُػحن وؤعنام بُاناتهم للكدو اإلاؿبو وغضم الؿماح ألّيٍ منهم بدمل ؤحهؼة  -3

غ. )يغاؾمت،   (40: 2016هاجل ههاُ ؤو ؤحهؼة جهٍى

 : هذ( 2016)هىقل، .مهلت الضقً ؾاغت واخضة قهِ  -4

ض غلى ) -5 صوالع، ًجغي جدهُلها غىض ؤلازالُ بكغوٍ الضقً  5000ؤلل قٍُل(  25صقؼ  يكالت مالُت جٍؼ

 : هذ( 2016)صيت، 

ًالت مػا، (2) وفي هظا الخهىم نّضم اإلادامي مدمض غلُان، وهى والض الكهُض بهاء غلُان -6 : 2016، )و

هذ( مً حبل اإلاٌبر في الهضؽ وعثِـ لجىت ؤهالي الكهضاء في الهضؽ قغًخا غً ؤلاحغاء ؤلاؾغاثُلي  

ًاهذ ال ؿلُاث ؤلاؾغاثُلُت ججغي غملُاث قدو حؿضي للمكاعيحن في الدكُِؼ في زالر وناُ: 

 ( 40: 2016)يغاؾمت،  مدُاث، نبل ونىلهم بلى اإلاهبرة لضقً الكهضاء

وخؿب مدامي ماؾؿت الًمحر الخهىنُت، مدمض مدمىص، الظي ًخابؼ ملل الجثامحن اإلادخجؼة، ؤن  -7

نضمذ الػاثالث الخماًؾا بلى اإلادٌمت َالبذ قُه  حؿلُم حثامحن غضص مً قهضاء الهضؽ حغي بػض ؤن

بخدضًض مىاغُض حؿلُم الكهضاء وصقنهم، وؤوضح ؤن اإلادٌمت ؤنضعث نغاًعا ًهط ي بالؼام الىُابت الػامت 

بالغص غلى الاؾخئىاف، ألامغ الظي حػل الؿلُاث جباصع بلى نبُى حؿلُم غضص مً حثامحن الكهضاء لًٌ 

 (  40: 2016الاغخباعاث ؤلاوؿاهُت. )يغاؾمت، الخىكُظ حاء مكخهًضا ألبؿِ 

ً مضًغ ماؾؿت  ا للهاهىن الضولي، بط ًهىُ قػىان حباٍع
ً
وال قَ ؤن ؾُاؾت اخخجاػ الجثامحن حكٍل زغن

الخو، ؤن اجكانُتي حىُل الثالثت والغابػت، جىضخان ؤهه في خاُ وقاِة ؤّيِ ؤؾحٍر ؤو مهخل شخو في ؾاخت الخغب 

خه، وجبلُـ غاثلخه. يما ؤن وؾاثل ؤلاغالم قةهه ًجب ؤن ًضقً بدؿ ل بهٍى جغي الخػٍغ ب الخهالُض والػغف ٍو

غ ؤقاعث بلى وحىص زالقاث بحن الخٍىمت وحهاػ ألامً الضازلي بكإن اخخجاػ حثامحن الكهضاء  ؤلاؾغاثُلُت وكغث جهاٍع

غ وكغه مازًغا مىنؼ "والال ؤلازباعي" ؤن الخٍىمت ؤلاؾغاثُلُت حػخب ر اؾخمغاع اخخجاػ حثامحن الكهضاء وحاء في جهٍغ

                                                 
طالق نار"، مع األسير بالل أبو غانم في حافمة إسرائيمية بقرية جبل المكبر شير ((2  و بياء عميان استشيد بعد تنفيذه عممية مزدوجة "طعن وا 

صابة آخرين،5105تشرين أول   : نت( 5106)وكالة معا،  لممزيد أنظر ، مما أدت إلى مقتل ثالثة مستوطنين وا 
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ٌكٍل عاصًغا وؤصاة يؿِ غلى غاثالتهم مً ؤحل مىؼ ونىع غملُاث ؤزغي بِىما ًغي حهاػ ألامً الضازلي والجِل ؤن 

ا وحؿظي الخدٍغٌ بحن الكلؿُُيُحن. )يغاؾمت، 
ً
اؾخمغاع اخخجاػ الجثامحن زُىة جهىص بلى ؤحىاء ؾلبُت ؤيثر جُغق

2016 :44 ) 

ا ال ًُ عي  )سً قىاهين ملجابهت الاهخفاضت(ثاه  سد الدشَس

ٌػخبر الاخخالُ ؤلاؾغاثُلي اخخالُ اخترافي بٍل مػنى الٍلمت، قهى ًجُض مماعؾت الاغخضاء غلى الخهىم 

ؼ الهىاهحن في  ا مً زالُ حكَغ ًُ ا ناهىه
ً
بضع في بغُائها ُبػًضا ومهىؾ ؤلاوؿاهُت والؿُاؾُت والهاهىهُت للكلؿُُيُحن، ٍو

ػُت في الٌىِؿذ  ؤو مً اإلادٌمت الػلُا بهضف الاهخهام، وفي اؾخمغاع لهظا الىهج نامذ الؿلُاث ألامىُت والدكَغ

 بؾغاثُل لهمؼ الاهخكايت بؿً الػضًض مً الهىاهحن؛ اهخهامُت الهضف وناثُت الاصغاء، ومنها:  

ذ اليهىصي(، ويهضف الظي َغخخه وػٍغة الػضُ ؤلاؾغاثُلُت، ؤًلُذ قايُض )خؼب البِ"قاهىن إلازهاب"    -1

بلى حكضًض الػهىباث غلى الًالػحن بيكاَاث )بعهابُت( يض صولت بؾغاثُل. وُونل الهاهىن بإهه ًمىذ 

ًضا مً ألاصواث إلاىاحهت "ؤلاعهاب" ووقو الهاهىن الجضًض، ؾٍُىن بةمٍان  .الهًاء ؤلاؾغاثُلي مٍؼ

ا ونكه )حغاثم مخهلت ؤلاعهاب(، غاًما غلى م 30اإلادٌمت ؤلاؾغاثُلُت بنضاع ؤخٍام بالسجً إلاضة 

ؿاوي الهاهىن الجضًض بحن مىكظ الػملُت ومهّضم اإلاؿاغضة له، بط ًمًٌ بهؼاُ غهىبت ناعمت بدو  َو

ىؾؼ يظلَ الػهىباث التي ًمًٌ بهؼالها بدو : هذ(، 2016)لُسترمان، .الازىحن صون الخمُحز بضوعهما ٍو

ىظُم ؤلاعهابي في هظا الهاهىن هى الخىظُماث ًل مً ًخًامً مؼ )جىظُم بعهابي( )واإلاههىص بالخ

ا 
ً
ىحن وكاَ الكلؿُُيُت ألن بؾغاثُل ال حػخبر اليكاَاث اإلاخُغقت بدو الكلؿُُيُحن مً نبل اإلاؿخَى

ىو الهاهىن الظي زغج بلى خحز الخىكُظ في  ًان غبر وكغ جغخُباث، ؤو عقؼ ؤغالم زانت به. ٍو ا(، ؤ ًُ بعهاب

ً زاٍن  م غلى غهىبت السجً اإلاابض يدض ؤصوى إلاً ًغؤؽ )جىظُم بعهابي(، 2016ألاُو مً هىقمبر/ حكٍغ

دّضص الهاهىن غهىباث ناعمت ليكاَاث غضًضة مخػلهت )باإلعهاب(  مثل:  .بهىعة مباقغة ؤو مضاوعة ٍو

ا ًُ ب ؤشخام في بَاع وكاٍ حػخبره بؾغاثُل بعهاب  .بُؼ الؿالح، والاهًمام بلى جىظُم قلؿُُني، وجضٍع

ىؾؼ هظا ا لهاهىن الجضًض مً نالخُاث وػٍغ الضقاع وعثِـ الخٍىمت قُما ًسو ؤلاغالن غً مىظمت ٍو

مػُىت بعهابُت، وطلَ بمجغص جىنُت مً حهاػ ألامً الضازلي، ومغاحػت اإلاؿدكاع الهاهىوي 

 : هذ(2016)لُسترمان، .للخٍىمت

ألن  ىظماث خهىم ؤلاوؿانبػٌ البىىص في هظا الهاهىن ؤزاعث نلًها في ؤوؾاٍ مومً الجضًغ بالظيغ ؤن 

ض مً زُىعة اإلاـ  الػهىباث اإلاهغعة في الهاهىن الجضًض لِؿذ وانػُت. باإلياقت بلى طلَ، قةن الهاهىن نض ًٍؼ

اء، وزهىًنا ألاشخام الظًً جسغج آعائهم ؤو ؤوكُتهم الؿُاؾُت غً ؤلاحماع. بل اصعى غًى الٌىِؿذ  باألبٍغ

كاث الخانت بالهاهىن الجضًض ًل ش يء، عبما باؾخثىاء ؤؾامت ؾػضي مً الهاثمت الػغبُت اإلاكتر  ه "وقًها للخػٍغ
ّ
يت ؤه

 : هذ(2016)الٌىِؿذ،  ابلهاء خبىب ألاعػ، ٌػخبر بعهابً 
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عثِـ الاثخالف م، والظي نضمه 2017، في الثامً مً ماعؽ/آطاعقاهىن مىع ألاذان في املسجد الاقص ى  -2

بِذ اليهىصي نّضم مكغوع ناهىن ًدظغ اؾخسضام الخٍىمي صًكُض بِخان والىاثب مىحى ًىحُل مً ال

دظى   والؿابػت نباًخا. ٍو
ً

مٌبراث الهىث في اإلاؿاحض لغقؼ ألاطان بحن الؿاغت الخاصًت غكغة لُال

مكغوع الهاهىن بضغم ألاخؼاب الضًيُت اليهىصًت، ؤما مكغوع الهاهىن الثاوي الظي َغخه خؼب بؾغاثُل 

 : هذ( 2017م مٌبراث الهىث في اإلاؿاحض لغقؼ ألاطان)ؾػىصي، بُدىا، قُىو غلى مىؼ يلّىٍ الؾخسضا

ًغ بمؿخىي   ا ٍو ًُ ؿبب ؤطًي بُئ ولهض غلل الهاهىن هظا الخظغ بإن ألاطان "ًؼعج اإلاىاَىحن ؤلاؾغاثُلُحن َو

 بكٍل-اإلاػِكت"، وحاء في الهاهىن ؤن "مئاث آلاالف مً اليهىص الهاَىحن نغب الخجمػاث الؿٌىُت الػغبُت ٌػاهىن 

مً الًىياء الكضًضة الىاججت غً عقؼ ألاطان غضة مغاث زالُ اللُل وفي ؾاغاث الهباح  -ًىمي وؾحر اغخُاصي

ؤن "ؾماغاث اإلاؿاحض حؿخػمل لبث مًامحن جدٍغًُت  -يمً طعاجؼ مىؼ ألاطان -البايغة". وؤياف مكغوع الهاهىن 

ت الػباصة صًيُت ووَىُت" زالُ مىاصاة اإلاهلحن بلى الهالة، مًًُكا ؤن "ال هاهىن اإلاهترح ًهىم غلى قٌغة ؤن خٍغ

والاغخهاص ال حكٍل غظًعا للمـ بىمِ وهىغُت الخُاة". وبىاًء غلى هو هظا الهاهىن؛ ؾِخم جدضًض مػضالث مٌبراث 

الهىث في "مسخلل بُىث الػباصة لجمُؼ الضًاهاث" في بؾغاثُل، غلًما بإن اإلاؿاحض هي الىخُضة في قلؿُحن التي 

مىذ مكغوع الهاهىن حؿخسضم مٌ الظي جهُى الخٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ؤهه ٌؿدىض بلى  -براث الهىث لغقؼ ألاطان، ٍو

غة،  -م1961ناهىن خماًت البِئت لػام  : هذ( وػٍغ الضازلُت نالخُت مىؼ اؾخسضام مٌبراث الهىث في 2016)الجٍؼ

ت ؤلاؾغ  اثُلُت نالخُت اؾخضغاء اإلااطهحن وألاثمت صوع الػباصة زالُ ؾاغاث اللُل وغىض الكجغ، ومىذ اإلاكغوع الكَغ

للخدهُو مػهم، واجساط بحغاءاث حىاثُت يضهم وقغى ؾغاماث مالُت غلى مسالكُه منهم، ووقًها إلاػُُاث صاثغة 

ض غلى ملُىن وؤعبػماثت ؤلل غغبي قلؿُُني ٌػِكىن في بؾغاثُل،  ت ؤلاؾغاثُلُت )خٍىمُت(، قةن ما ًٍؼ ؤلاخهاء اإلاغيٍؼ

كٍلىن  غة، % 20َو  : هذ(2016مً غضص الؿٍان البالـ ؤيثر مً زماهُت مالًحن وؿمت)الجٍؼ

ض الهضؽ ًىظغ زبراء ومغانبىن بلى مكغوع ناهىن مىؼ  وهضقذ بؾغاثُل مً هظا الهاهىن بلى اؾخٌماُ تهٍى

اث جدذ  ل قلؿُحن"، خُث الجخىنل الخكٍغ ض الهضؽ ًو ألاطان غلى ؤهه ًإحي يمً "زُت ممىهجت إليماُ تهٍى

َضٍم اإلا
َ
ض التي ججغي غلى ن  غً باقي غملُاث التهٍى

ً
سجض ألانص ى بؿغى هضمه وبنامت هٍُل ؾلُمان اإلاؼغىم قًال

ت، يض الكلؿُُيُحن بكٍل غام  ػخبر اإلاغانبىن هظا الهاهىن واخًضا مً ؤزُغ نغاعاث بؾغاثُل الػىهٍغ وؾام. َو

ؿمؼ ألاطان في حمُؼ ٌكٍلىن ؾالبُت ؾ  واإلاؿلمحن بكٍل زام، زهىًنا وؤن الكلؿُُيُحن ٍان الهضؽ الكغنُت َو

غي الٍاجب واإلادلل الؿُاس ي الكلؿُُني، مهُكى ؤبى الؿػىص ؤن "الاخخالُ ٌؿعى صوًما لكُب  ؤهداء البالص. ٍو

ج ًي ال ٌكػغ بها ؤخض، قخاعة ًضعى ؤن بػٌ اإلاإًىالث الكلؿُُيُت  ت الكلؿُُيُت بالخضٍع الُهىؽ والػاصاث والهٍى

ت غلى قىاعع ومكترناث وماؾؿاث مضًىت الهضؽ ًي جغسخ في طهً اإلاىاًَ ؤنلها بؾغاثُلي  ُلو ؤؾماء غبًر ٍو

 : هذ (2017ؤلاؾغاثُلي والكلؿُُني بإنضمُت هظا الاخخالُ)غبض الجىاص،
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 غً ؤهضاف ؤزغي ؾحر مػلىت
ً

ت لضي جُاعاث  منها: قًال الخىف مً جؼاًض اإلاؿلمحن، حػالى عوح الػىهٍغ

داث ؾابهت لصخُكت "الغؤي" اغخبر الٍاجب واإلادلل ُت، لاللخكاف غلى نغاع الُىوؿٍى، بؾغاثُلُت، صغاًت خؼب وفي جهٍغ

الؿُاس ي مدمض انلُذ، ؤن مىاقهت الخٍىمت ؤلاؾغاثُلُت غلى ناهىن مكغوع مىؼ آلاطان، ٌػض اوػٍاًؾا لهغاع 

ًاهذ مىظمت ألا  الُىوؿٍى بسهىم هكي نلت اليهىص باإلاسجض ألانص ى وخاثِ البرام. مم اإلاخدضة للتربُت والػلىم و

والثهاقت )الُىوؿٍى( نض ناصنذ في ؤيخىبغ اإلااض ي غلى نغاع ًىكي وحىص اعجباٍ صًني لليهىص باإلاسجض ألانص ى وخاثِ 

ٌ الهلت اليهىصًت بالهضؽ" ونىجذ  صولت  24البرام، بِىما اغخبرث وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت ؤن الهغاع ًإحي "لخهٍى

ذ، بِىما غاعى الهغاع ؾذ صُو وحؿُبذ صولخان، وجم جهضًمه مً نبل ؾبؼ  26مخىػذ لهالح الهغاع وا غً الخهٍى

 : هذ (2017صُو غغبُت، هي الجؼاثغ ومهغ ولبىان واإلاؿغب وغمان ونُغ والؿىصان،)غبض الجىاص،

ت ؤنغجه اللجىت الىػاٍع  قاهىن ًمىع املحكمت العلُا إلاسسائُلُت مً بحث اعتراضاث الفلسطُيُين  -3

ؼ، ًىم  م ، هظا الهاهىن ًمىؼ اإلادٌمت الػلُا ؤلاؾغاثُلُت مً 17/6/2017ؤلاؾغاثُلُت لكاون الدكَغ

ت التي ًهضمها اإلاىاَىىن الكلؿُُيُىن مً ؾٍان الًكت الؿغبُت اإلادخلت، يض  "بدث "الُػىن ؤلاصاٍع

ت ولِـ حهاث وؾلُاث خٍىمُت بؾغاثُلُت غلى ؤن ًخم بدث هظه الاغتراياث ؤمام اإلادايم ا إلاغيٍؼ

 .اإلادٌمت الػلُا

ويهضف مكغوع الهاهىن الظي نضمه غًى الٌىِؿذ "بدؿالُ ؾمىجَغل" مً خؼب البِذ اليهىصي بلى الخض 

مً جضزل اإلادٌمت الػلُا في مىايُؼ الخسُُِ والبىاء في الًكت الؿغبُت اإلادخلت ما ٌؿهل غملُت مهاصعة ألاعاض ي 

ًا ىاث في وانؼ الخاُ)و  : هذ(.2017لت مػا، وبنامت اإلاؿخَى

،  عًصا غلى  بؾالم اإلاسجض ألانص ى في ًىلُى مشسوع قاهىن ٌسمح بحكم إعدام الفلسطُيُين -4

م جهاغضث الػملُاث الاؾدكهاصًت، وفي بزغها هاصث هاثبت عثِـ الٌىِؿذ ؤلاؾغاثُلي "هاوا 2017/جمىػ 

ؼ ناهىن في الٌىِؿذ ٌؿمذ للمدٌمت الػؿٌ"بىيغ" مً خؼب  ت ؤلاؾغاثُلُت، بةنضاع اللٍُىص" بدكَغ ٍغ

وحاءث هظه  ."خٌم ؤلاغضام غلى مً ونكتهم بمىكظي "الػملُاث ؤلاعهابُت التي جدؿبب بهخل بؾغاثُلُحن

ت ًىم م، مكحرة بلي ؤهه ًجب ؾً ناهىن جىكُظ خٌم 18/7/2017ألانىاُ وقًها إلاا وكغجه الصخل الػبًر

ب بؾغاثُل غلى "ؤلاعهاب" الكلؿُُني، ؤلاغضام مً نبل الٌىِؿذ ؤلاؾغاثُلي، يمً ما ونكخه خغ 

ًبا مكغوع الهاهىن ؤمام الٌىِؿذ ًْ ؾُهىم  .مايضة بإنها ؾخُغح نٍغ وؤياقذ ؤهه ًجب ؤن ًضعَى ًلُّ َم

بدىكُظ غملُت يض ؤلاؾغاثُلُحن ومً ًغؾلهم وغاثالتهم بإهه ًيخظغهم ؤنس ى غهىبت وهي ؤلاغضام، 

ىت "اًخماع" ٌػِ كىن الُىم في قىضم ؤعبػت هجىم في السجىن مًُكت ؤن مىكظي غملُت مؿخَى

ىت "خلمِل"، ًجب ؤن جٍىن غهىبت ؤلاغضام وغلى غاثالتهم ؤن  ؤلاؾغاثُلُت، ويظلَ مىكظ غملُت مؿخَى

ىا بإن ؤبىاءهم لً ٌػِكىا في قىاصم ؤعبػت هجىم باهخظاع ؤلاقغاج غنهم يمً نكهت جباصُ لُػىصوا  ًضًع

ًالت مػا،   : هذ( 2017لهخل اليهىص )و
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نضمه "هكخالي بُيذ" عثِـ خؼب البِذ اليهىص باالقتراى مؼ عثِـ  قاهىن "القدس املىحدة7 الري  -5

ت الٌىِؿذ مكغوع نغاع 18/6/2017الٌخلت البرإلااهُت للخؼب اإلاظًىع "قىلي مىغلم" ًىم  م، بلى ؾٌغجاٍع

ُالب مكغو  ."ًهط ي بخػضًل الهاهىن ألاؾاس ي اإلاػغوف باؾم "الهضؽ غانمت بؾغاثُل ع "بُيذ" ٍو

ا بدُث ًدخاج ًل نغاع ؾُاس ي ًخػلو بالهضؽ وجهؿُمها بلى مىاقهت  ًُ  80بخػضًل الهاهىن الهاثم خال

ا ًُ ىو الهاهىن  .غًًىا مً الٌىِؿذ ولِـ مىاقهت ألاؾلبُت الػاصًت يما هى هو الهاهىن الهاثم خال ٍو

 1980ألاؾاس ي الخام بالهضؽ الظي جم ؾىت غام 
َّ
َؿل

ُ
َم بلى ؤي حهت ؤحىبُت م غلى ؤن الهضؽ لً ح

ًالت  ا غلى الخضوص البلضًت للهضؽ)و ًً ا وهظا الهاهىن ٌؿغي ؤً ًان هظا الدؿلُم ؾُاؾُا ؤو ؾلٍُى ؾىاء 

 : هذ(2017مػا، 

ؼ في الٌىِؿذ ؤلاؾغاثُلُت، ًىم  ت للدكَغ ًاهذ اللجىت الىػاٍع ذ غلى ناهىن 9/7/2017و م، ؤحلذ الخهٍى

ذ غلُهؤؾاؽ "الهضؽ اإلاىخضة"، غلى ؤن ًخم غ م وػٍغ الخػلُم،  .غيه مغة ؤزغي بػض ؤؾبىع إلاىانكخه والخهٍى ونضَّ

 بلى ويؼ غغانُل لخهؿُمها 
ً
هكخالي بُيُذ، انتراًخا حضًًضا بكإن حػضًل "ناهىن ؤؾاؽ الهضؽ"، الظي يهضف ؤؾاؾا

 
ً
ٌحن، وفي ؤغهاب وبدؿب صخُكت )هأعحـ( قةنَّ الانتراَح الظي ٌػمل غلُه بُيُذ، مؼ الىػٍغ ػثُل بل  .مؿخهبال

مػاعيت عثِـ الخٍىمت، بيُامحن هخيُاهى، ًدُذ بمٍاهُت بلؿاثه بؿهىلت وؿبُت، بطا َلبذ الخٍىمت مً الٌىِؿذ 

وجبحن ؤن بُيُذ َالب بضاًت، ؤن ًٍىن جهؿُم الهضؽ  .اإلاهاصنت غلى اجكام ؾُاس ي ٌكخمل غلى جهؿُم الهضؽ

ا بمهاصنت ؾالبُت جهل بلى 
ً
 80ِؿذ، وبلؿاء هظا البىض ًلؼم بالخهُى غلى ؾالبُت جهل بلى غًًىا مً الٌى 80مىَى

غًى يىِؿذ غلى بلؿاء هظا البىض، الظي  61وفي بَاع الخكاهماث الجضًضة مؼ بلٌحن، جهغع ؤهه ًٌكي مهاصنت  غًًىا

ألؾاؽ ًظيغ ؤن مهترح مكغوع ناهىن "الهضؽ اإلاىخضة" وبحغاء الاؾخكخاء ٌػخمض با ."ؤَلو غلُه "بىض جدهحن الهضؽ

م، وخظي بخىنُؼ الػضًض مً ؤغًاء خؼب 2007غلى اإلاهترح الظي نضمه غًى الٌىِؿذ حضغىن ؾاغغ، غام 

ًان عثًِؿا لٌخلت اإلاػاعيت ا هخيُاهى الظي  ًً كتٍر مهترح الهاهىن ألاُو الظي نضمه خؼب "البِذ  .اللٍُىص، وؤً َو

ويهضف  خاب مً الكُغ الكغقي للهضؽ اإلادخلت.غًًىا  مً الٌىِؿذ غلى ؤّيِ نغاٍع لالوس 80اليهىصي" مىاقهت 

 بحن 
ً
مكغوع الهاهىن بلى غغنلت ؤي غملُت ؾُاؾُت نض جكط ي بلى خّلِ الضولخحن، وبمىحبها جٍىن الهضؽ مهؿمت

 : هذ(2017بؾغاثُل والكلؿُُيُحن)الخؿُني، 

ت، وهقاهىن يهىدًت الدولت7  -6 ى قاهىن يهىدًت وأخيًرا ولِس بآخس هاقش الكُيسِذ أكثر القىاهين عىصٍس

ت بؾغاثُل يـ "صولت يهىصًت صًمهغاَُت"، ًىم  الدولت7 غح هظا الهاهىن الظي ٌؿعى بلى جدضًض هٍى
ُ
َ

م، في الجلؿت ألاولى للجىت زانت جًّمىذ غضًصا مً ؤغًاء الٌىِؿذ مً 25/7/2017ألاعبػاء، 

 : هذ(2017)صيت، .ألاخؼاب اإلاسخلكت

َعى عثِـ اللجىت، غًى الٌىِؿذ ) ؤمحر ؤوخاها(، الظي غُىه عثِـ الخٍىمت ؤلاؾغاثُلُت، هخيُاهى، عثًِؿا واصَّ

ابػها. "نض جٍىن هىاى ؤهمُت لٍل ههُت وقهغة  ت صولت بؾغاثُل َو كُت جدضص هٍى لها، ؤّن الهضف هى يخابت وزُهت حػٍغ
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ؼ غلى حمُػها وؾيؿمؼ آلاعاء اإلاسخلكت، ومً زم هخسظ الهغاعاث. وؤي
ّ
ِعي ؤّن بػُضة اإلاضي، لهظا ؾجري ضَّ ًَ  ًْ اف ؤوخاها َم

"
ٌ
ت  غىهٍغ

ُ
ِعي ؤنَّ الههُىهُت ضَّ ًَ ه  هُّ

َ
إ
َ
ل مً نام باالغتراى غلى مكغوع : هذ( 2017)صيت، .الهاهىَن غىهغيٌّ وي ًو

الهاهىن نام عثِـ اللجىت، )ؤمحر ؤوخاها مً خؼب اللٍُىص( بُغصه وغلى عؤؾهم ؤخمض الُُبي الظي ونكه بالهاهىن 

غِ 
ُ
 : هذ(2017)صيت،  .ص ؤغًاٌء مً الٌىِؿذ آزغون، مػظمهم مً الِؿاع ؤلاؾغاثُليالػىهغي، يما  َو

وفي هظا الكإن ناُ ػغُم اإلاػاعيت، غًى الٌىِؿذ، ًدسخام هغحؿىؽ: "ؤهخم جلػبىن بالىاع. وهظا نض 

ٍىمت وؤلغى عثِـ الخ ."ًاصي بلى قغر في اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي. غىضما ؤجدضر غً الكاقُت قهظا مثاُ غلى طلَ

ًان مً اإلاكترى ؤن ًكخخذ  هخيُاهى في اللخظت ألازحرة مكاعيخه في الجلؿت ألاولى الخانت التي ججغيها اللجىت. 

ذ غلى مكغوع الهاهىن في ألاقهغ  هخيُاهى الظي ويؼ ؤخض بىىص الهاهىن الجلؿت بقاعة بلى هِخه بيماُ الخهٍى

ِغص هىاٌب مً وبالغؾم مً ؤن الجلؿت ألاو : هذ( 2017)صيت، . .الهاصمت
ُ
ًاهذ نازبت، وؾاص قيها جىجغ. َو لى 

الٌىِؿذ يثحرون مً اإلاػاعيت الظًً اخخجىا غلى مكغوع الهاهىن، بال ؤنَّ اإلاكغوعَّ ما ػاُ ناثًما وؾدكهض 

 : هذ(2017)صيت،  ألاقهغ اإلاهبلت حلؿاث ؤزغي.
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 الخاجمت والىخائج والخىصُاث

 

 الخاجمت7  
ً

 أول

ً الهُى ؤن اهخكايت الهضؽ ألازحرة هي خضر ٌػبر غً عصة قػل َبُػُت لجُل غاف ظلمت وفي الخخام ًمٌ

م غلى نضوعهم، منهم ؤحُاُ قهضث 
ٌ
الاخخالُ مىظ ؤن زغج للضهُا وؤبهغ الخُاة، ؤحُاُ حػانبذ والاخخالُ حاز

ىا هدَبهم وآزغون هغمى والاخخالُ باٍم، وؤحُاُ ؤزغي ولضث  ًَ في ظل الاخخالُ ويالهم لخظت الاخخالُ قمنهم مً ن

غاف مػاهاة ونمؼ إلاضة زمؿحن ؾىت، لم ًَغوا في خُاتهم بال الاخخالُ، غاقىا الخمُحز والظلم في ًّلِ ش يء، منها: 

اث، والاغخهاُ اإلاخٌغع، والتهضًض باإلبػاص غً الهضؽ، وهظام الخػلُم الظي خاولذ  مهاصعة اإلامخلٍاث، وسخب الهٍى

ضه لُمـ الهٍى ىُت لضي ؾٍان الهضؽ ولم جكلح، واإلاؿًٌ الظي جمىؼ اإلاهضؾُحن مً بىاثه ؤو بؾغاثُل تهٍى ت الَى

ذ للخىهل، ويثرة  غه مً زالُ عقًها إلغُائهم جغزُو بىاء، ونُىص الػمل اإلاكغويت بالخهُى غلى جهٍغ جٍُى

لت.  الؿغاماث اإلاكغويت غليهم والهاثمت في هظا الخهىم ٍَى

ؾُُغجه، مؼ مداوالث خثِثت غلى مىؼ جُىعهم وبغُائهم قغنت لػِل  يما جكجن الاخخالُ في ببهائهم جدذ

ا لهالخه غلى حؿغاقُت الهضؽ، يمً  ًُ مت يباقي ألامم بهضف جهجحرهم مً الهضؽ؛ لُدهو وانًػا صًمىؾغاق خُاة يٍغ

 غً خغمان حُل الكباب مً الهالة في اإلاسجض ألانص ى  يةحغاء ؤمني
ً

 مبضؤ ؤعى ؤيثر وقلؿُُيُحن ؤنل، قًال

ا، لم جثيُه غً الضقاع غً مضًيخه وال  ًُ الكٍل واهخهامي الهضف، هظه اإلاػاهاة والظي ًخجغغها اإلاىاًَ اإلاهضس ي ًىم

ًان  غً مهضؾاجه، مىظ بضاًت الاخخالُ وهىاى غضة ؤخضار ؤزبذ قيها اإلاهضؾُىن ؤنهم خماة إلاضًىتهم وؤولى نبلتهم، 

م، واؾخُاغىا بىخضتهم ؤن ًيخهغوا غلى اإلادخل وؤحبروه 2017آزغها ؤخضار بؾالم ألانص ى في مىخهل ًىلُى/جمىػ 

غلى التراحؼ وقخذ ألانص ى وعقؼ البىاباث ؤلالٌتروهُت الظي قغيها غلى ؤبىاب ألانص ى. لُثبخىا مً زالُ جًامنهم 

 ؤخمغ مدهً 
ٌّ
وحػايًهم للػالم ؤنهم ؤصخاُب الخو في الهضؽ بال مىاػع، ولإلؾغاثُلُحن ؤن اإلاسجض ألانص ى زِ

ام  ىُت هي جٍغ بةًمان ؤهل الهضؽ بػهُضتهم. وعؾالت للكهاثل الكلؿُُيُت اإلاىهؿمت غلى هكؿها، ؤن الىخضة الَى

ت.  الىهغ والخٍغ

  ثاهُا الىخائج7

 أهم الىخائج املسخخلصت مً البحث هي7

ىُت جبهى الهضؽ مدهىت باهخماء ؤبىاءها الهاصم لها، وهظا ظهغ واضًخا غىض  -0  مهما يػكذ الخالت الَى

اهُالم مجمىغت مً الكباب بدىكُظ غملُاث قغصًت يض ؤهضاف بؾغاثُلُت صون جىحُه مً الكهاثل 

 الكلؿُُيُت، زهىًنا في ظل جغاحؼ ؤصاء قهاثل اإلاهاومت مً ؤزظ ػمام اإلاباصعة.
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يككذ الاهخكايت غً خالت الًػل والىهً التي حػِكه الكهاثل الكلؿُُيُت، وزهىًنا ؤن الكهاثل لم  -5

غ الاهخكايت وبؾىاصها بػملُاث زاعج مُضانها وصازل مُضان الػضو. حػمل غلى   جىظُم وجٍُى

جبحن ؤن ؾُاؾت بؾغاثُل لغصع الاهخكايت هي بحغاءاث اهخهامُت بدخه، ولٌنها مضعوؾت ومخهىت، مً زالُ  -3

ا ؤمام اإلا ًُ ػاث ناهىهُت جسضم ؤهضاقها وجدهنهم مً الػهاب، وبغُائها مظهًغا صًمىنغاَ جخمؼ مّضها بدكَغ

 الضولي.

ػُت( في نمؼ الاهخكايت  -4 ت، وألامىُت، والؿُاؾُت والدكَغ ًامل ؾلُاتها) الػؿٌٍغ اؾخسضمذ بؾغاثُل 

غ بػٌ مسُُاتها  والهًاء غلى الػملُاث الكغصًت، ولٌنها لم جكلح في جدهُو هضقها، يما ؤزكهذ في جمٍغ

ضًت لألنص ى، مثل قغى البىاباث ؤلالٌتروهُت غلى ؤبىاب اإلا ا في التهٍى
ً
سجض، بال ؤنها خههذ هجاًخا ملخىظ

غ ناهىن مىؼ ألاطان في ألانص ى. ًامحراث مغانبت غلى اإلاسجض، وجمٍغ  بػًها، منها: ػعع 

ض اإلاضًىت، قهىاى مسُُاث بؾغاثُلُت عؾمذ بضنت وجىكظ  -5 لم جىجح الاهخكايت مً الخض مً بحغاءاث تهٍى

اث جدذ اإلاسجض ألانص ى، ومداولت ت غ بةجهان منها الخكٍغ ىاث وجٍُى ض الخػلُم في الهضؽ، وبىاء اإلاؿخَى هٍى

 بػًها. وغُؼ الهضؽ غً مضن الًكت الكلؿُُيُت.

يككذ الاهخكايت غً مضي وخكُت الاخخالُ وجبحن هظا مً زالُ ألاغضاص الٌبحرة للكهضاء والجغحى  -6

ؤَكاُ ووؿاء وقباب وألاؾغي الظًً ؤمػىذ بؾغاثُل في الاهخهام منهم، وزهىًنا ؤنها لْم حؿخثِن ؤخًضا مً 

ض ونلذ بلى  ومغض ى، ختى ألامىاث لم ًكلخىا مً الػهاب والاهخهام، بإن جم  اخخجاػ حثامُنهم في غملُت جبًر

 غً نُامها بهضم مىاُػ مىكظي الػملُاث الكضاثُت واغخهاُ ؤهاليهم ومىػذ 40
ً

صعحت جدذ الهكغ. قًال

ت بظلَ بحغاءاث لم ٌؿب
ً
 ههم لها ؤخض.    بػًهم مً الؿكغ للخاعج. مدضز

 أخًيرا الخىصُاث7

ضها، لهظا ًجب غلى ؤصخاب الهغاع حكٌُل لجان مسخهت  -1 ا لتهٍى ًُ ا بؾغاثُل
ً
جىاحه الهضؽ مسُُ

ػِكىن مػاهاتها  إلاىاحهت هظه ؤلاحغاءاث، وصغم نمىص ؤهالي الهضؽ ًىنهم ًىاحهىن هظه ؤلاحغاءاث َو

 ونهاًعا.
ً

 لُال

 بالػ -2
ً
مل غلى بنهاء الاههؿام الظي ؤيّغ بالهًُت الكلؿُُيُت يغًعا نُام الكهاثل الكلؿُُيُت يأقت

اث صغم الهضؽ غلى وحه الخهىم. وبطا حػظع بنهاء الاههؿام وبعؾاء  ُّ يبحًرا بكٍل غام، وغلى آل

ىُت غلى الكهاثل الػمل غلى مبضؤ وخضة الهضف، وحػل ههغة الهضؽ زاعج ًل اإلاىايكاث  الىخضة الَى

ًدؿنى ألهل الهضؽ الهضعة غلى الهمىص ومىاحهت مسُُاث الاخخالُ واإلادههاث الؿُاؾُت، ختى 

 التي تهضف بلى انخالغهم مً بُىتهم ونغاهم ومضًنهخم.  

ض، وآلُاث  -3 غ الاهخكايت بإؾالُب وزُِ قػبُت إلاىاحهت مسُُاث التهٍى يغوعة الػمل غلى جٍُى

 وزُِ ببضاغُت جٍىن ؤيثر بهجاًػا وؤنل يغًعا غلى اإلاىاَىحن. 
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ؤهالي الهضؽ بسُت بغالمُت مٌثكت إلظهاع مػاهاتهم الُىمُت، جٍىن مىحهت بلى اإلاجخمؼ الضولي.  بؾىاص -4

ت  ًاقل لإلحغاءاث الػىهٍغ ا ًٍىن في نالح الهضؽ وؤهالي الهضؽ، و ًُ ا غاًما غاإلا ًّ َل عؤ ِ
ّ
ٍ

َ
ك

ُ
ختى ح

ِعي الضًمىنغاَُت. ضَّ
َ
 الههُىهُت والتي ج
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 قائمت املصادز واملساجع

 
ً

  املصادز بالغت العسبُت7أول

س7  الخقاٍز

ً الػغبي، الهاهغة، مهغ،  - غ اإلاىظمت الػغبُت لخهىم ؤلاوؿان غً خالت خهىم ؤلاوؿان في الَى  م1988جهٍغ

ًاث خهىم ألاؾحراث وألاؾغي في سجىن الاخخالُ، ماؾؿت الًمحر لغغاًت ألاؾحر وخهىم ؤلاوؿان،  - غ اهتها جهٍغ

  2017قلؿُحن اإلادخلت،  -عام هللا

 السسائل ألاكادًمُت7

، مػهض البدىر 2005-1985البُت، مدمض غبض الجىاص، اإلاػخهلىن الكلؿُُيُىن في سجىن ؤلاؾغاثُلُت  -

سُت، الهاهغة، مهغ،   م2016والضعاؾاث الػغبُت، نؿم الضعاؾاث الخاٍع

 املجالث العسبُت7

باب ألاؾباٍ،  مجلت الضعاؾاث ؤعهائوٍ، غبض الغئوف، الههت الٍاملت لهبت اإلاهضؾُحن مً باب خُت بلى  -

 .2017، بحروث، لبىان، 112الكلؿُُيُت، غضص 

اوي ًىدكغ في الهضؽ، مجلت قخذ، غضص  - مٌخب الاغالم، الهاهغة حمهىعٍت مهغ  62الاؾُل، ؤماوي مغى ؾَغ

 .2012الػغبُت،، اطاع /ماعؽ 

كاُ في الهض -  -، ؾؼة104ؽ، ؤمىاج، غضص ؤبى مُغ، هانغ، ألازغ الىكس ي والاحخماعي لالهخكايت غلى ألَا

ل   2016قلؿُحن، ببٍغ

، 1078البُت، ص. مدمض غبض الجىاص، خىاع زام، البُاصع الؿُاس ي، خاوعه  مدمض اإلاضهىن، غضص -

 2017 عام هللا، قلؿُحن 29/4/2017

، بحروث، لبىان، 112قاهحن، زلُل، هّبت ألانص ى و "الكغم اإلاهضوعة" مجلت الضعاؾاث الكلؿُُيُت، غضص  -

2017 

يغاؾمت، مدمض، اخخجاػ الجثامحن ؾُاؾت بؾغاثُلُت مخىخكت وقاقلت، مجلت الضعاؾاث الكلؿُُيُحن،  -

 م.2016، بحروث ،لبىان، 107غضص 

قلؿُحن،  -، ؾؼة106قغواهت، غبض الىانغ، اؾتهضاف بؾغاثُلي ممىهج للُكىلت الكلؿُُيُت، ؤمىاج، غضص  -

 2016ؤؾؿُـ 

لجثامحن الكلؿُُيُت حػلُو اإلاىث وججمُضه، مجلت الضعاؾاث هاقل، ؾهاص ظاهغ،الاغخهاُ ؤلاصاعي ل -

 م.2016 ،  بحروث، لبىان107، غضصالكلؿُُيُت
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  الصحف العسبُت7

 16/9/2016ألاًام، بؾغاثُل جغقٌ هضم بُىث نخلت الكتي مدمض ؤبى زًحر، الجمػت   -

ا املىاقع إلالكتروهُت7 ًُ  ثاه

- ً ش  عام هللا، لهب "مكجغ  -ؤخمض الػص ي، صهُا الَى اهخكايت الهضؽ"..قسغا لػاثلت الخلبي ولكلؿُحن، جاٍع

 -https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/03/975411.htm  03-10-2016اليكغ : 

 13/2/2016غاثُل آلاطان بالهضؽ ،ؤخمض غبض الجىاص،  زمؿت ؤؾباب وعاء مىؼ بؾ -

http://alkessa.com/artical-10851 -  

 12/5/2017الهضؽ اإلادخلت،  -قهضاء اعجهىا باهخكايت الهضؽ ختى الُىم، نكا،309ؤ ى،  -

http://safa.ps/post/207794/309 .-  

ش اليكغ :  طيغي اهخكايت الهضؽ غامان مً ؤلاهجاػاث والاخخُاحاث.البُت، ص. مدمض غبض الجىاص، في  - جاٍع

ش الهغاءة ،  2017-10-02  9/10/2017جاٍع

،https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/10/02/446638.html -  

.. مػُُاث وؤعنام )اهكىؾغاف( الهضؽ اإلادخلت  - نضؽ  -اهخكايت الهضؽ" في غامها ألاُو

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=237بغؽ -  

ش اليكغ، - ضقؼ اإلاىُهت للػىل، جاٍع  الخؿُني، غضهان ناهىن الهضؽ ؤلاؾغاثُلي ؾِىهي غملُت الؿالم ٍو

0/7/2017  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/10/106598-  

http://www.addameer.org/ar/content    2015الًمحر، وعنت غً الاغخهاُ ؤلاصاعي ، ؤًاع -  -  

15/602016اإلاهضع، الٌىِؿذ ًهّغ ناهىن "مٍاقدت ؤلاعهاب" -  http://www.al-masdar.net/% %A8 -  

غة ش امهاَب الػلم باألنص ى جخهضي إلاداوالث انخدامه الجٍؼ   17/8/2015ليكغ ، جاٍع

- http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

- http://alresalah.ps/ar/post/128175-  

غة،  - ج إلاداوالث بؾغاثُلُت الجٍؼ ناهىن مىؼ ألاطان.. جخٍى

  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/17نضًمت،

 02آزغ جدضًث: ألاخض,  ،لكػىع بالههغ والظلم وعاء مكاعيت الكباب في اهخكايت الهضؽ ، وؿمت، اخمخى -

بخىنُذ الهضؽ، 09:44, 2016ؤيخىبغ,   http://felesteen.ps/details/news/173843/-  

26/7/2017ص هىاب ومكاصاث في الجلؿت ألاولى لهاهىن يهىصًت بؾغاثُلصيت، غامغ، َغ  -  

- masdar.net  ،  http://www.al 

 حثث مىكظي الهجماث مً الهضؽ الكغنُت ؟ اإلاهضع النغب للخضر  -
ً
با صيت، غامغ، هل حػُض بؾغاثُل نٍغ

، 16/2/2016اؾؿُـ  http://www.al-masdar.net/. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/03/975411.htm-
http://safa.ps/post/207794/309.-
http://safa.ps/post/207794/309.-
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http://felesteen.ps/details/news/173843/-
http://www.al/
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ش  7000عوؾُا الُىم، ؤيثر مً  - مػخهل قلؿُُني في السجىن ؤلاؾغاثُلُت جاٍع

01.01.2016اليكغ: //arabic.rt.com/news/806076 

نكا ،  –ع ف/ٍ ع، الهضؽ اإلادخلت  - http://safa.ps/post/191434 

ماعؽ  08ىصي، مدمض، الٌىِؿذ ؤلاؾغاثُلى ًهغ الهغاءة ألاولى لهاهىن مىؼ ألاطان بالهضؽ، ألاعبػاء، ؾػ -

م  01:20 2017 http://www.youm7.com/story/2017/3/8%/ 

 21:32, 2015ؤيخىبغ,  30لجمػت, آزغ جدضًث: اقاهحن، مدمض مهُكى، اهخكايت الهضؽ بعاصة قػب،  -

  -%/http://felesteen.ps/details/news/149824بخىنُذ الهضؽ 

 17:53, 2016لُسترمان ، ًغصًً حػّغقىا بلى الهاهىن ؤلاؾغاثُلي الجضًض إلاٍاقدت ؤلاعهاب، هىقمبر  -

0http://www.al-masdar.net  /  

.. مػُُاث وؤعنام  - مظلىم ، زلضون، و ؤبى ؾبِخان، قاَمت،  اهخكايت الهضؽ" في غامها ألاُو

ش ))اهكىؾغاف  ،جاٍع

م،  16:28 - 2016ايخىبغ  03اليكغ، الازىحن  -

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737 

ش  - ت،  وكغ بخاٍع هىقل ، صغاء، اخخجاػ الجثامحن.. حبهت حضًضة في اهخكايت الهضؽ، زام نضؽ ؤلازباٍع

2016/10/02 http://www.qudsn.ps/article/101675-  

ت جغقٌ اؾخئىاف ؤػ  -  2 16:46, 2017ًىلُى  30عٍا وجضًىه بالهخل  هغوف، هضاؽ، اإلادٌمت الػؿٌٍغ

http://www.al-masdar.net%/ 

ش اليكغ، مً الؿٍايحن بلى الغنام: نلو مً جكانم ؤلاعهاب في الهضؽ، جدلُلهغوف، هضاؽ،   - ، جاٍع

10/10/2016 ، http://www.al-masdar.net5 

ش:  - كاُ مً الالخدام وكغ بخاٍع ًالت مػا، الاغخهاُ والخبـ اإلاجزلي ًمىػان مئاث الَا  25/08/2017و

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=920398باإلاضاعؽ

ش:  - ًالت مػا، الاخخالُ ٌػلً ونل مسُُاث بىاء قلؿُُيُت في الهضؽ، وكغ بخاٍع آزغ  ) 11/10/2016و

(  08:17الؿاغت:  12/10/2016جدضًث:  https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594 

ًالت مػا، مىاحهاث وبناباث - ش:  -و ( 16/08/2017الاخخالُ يهضم مجُز مىكظ غملُت "خلمِل"وكغ بخاٍع

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131 

ش:  - ًالت مػا، ناهىن ًمىؼ الػلُا الاؾغاثُلُت مً بدث اغتراياث الكلؿُُيُحن وكغ بخاٍع ) آزغ  18/06/2017و

(  09:30الؿاغت:  19/06/2017جدضًث:  https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795 

ش:  - ؼ الاؾغاثُلي، وكغ بخاٍع ًالت مػا، ناهىن" ؤلاغضام إلاىكظي الػملُاث ؤمام الدكَغ   02/08/2017و

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103 

ش:  - ًالت مػا، ماطا ًدخاج ؤي نغاع ًخػلو بالهضؽ مً الٌىِؿذ؟ وكغ بخاٍع ) آزغ جدضًث:  18/06/2017و

( 13:12الؿاغت:  19/06/2017 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798 

http://safa.ps/post/191434
http://safa.ps/post/191434
http://www.youm7.com/story/2017/3/8/%25
http://www.youm7.com/story/2017/3/8/%25
http://felesteen.ps/details/news/149824/%25-
http://felesteen.ps/details/news/149824/%25-
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737
http://www.qudsn.ps/article/101675-
http://www.qudsn.ps/article/101675-
http://www.al-masdar.net/%25
http://www.al-masdar.net/%25
http://www.al-masdar.net5/
http://www.al-masdar.net5/
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798


 جقدًس مىقف )مسخقبل الاهخخاباث املحلُت |||||

 

 (  53صفحت زقم )            (م5104-م5102اهخفاضت القدس والسد إلاسسائُلي عليها ) |||||
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