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 الملخص 

ٍ انصحف ي ػذدا انرٙ ػاٚشرٓافٙ ػٓذ االَرذاب انثشٚطاَٙ ٔ دحذازشٓذخ فهسطٍٛ انؼذٚذ يٍ األ

انصحٛفح دحادشح انثشاق  ذُأنرٓا. ٔيٍ تٍٛ األدحذاز انًًٓح انرٙ سطُٛٛح انًؼاصشج كصحٛفح "فهسطٍٛ"انفه

ٔغطد انصحٛفح أدحذاز  .دحائػ انثشاق"" ًهكٛحت السذثاغٓا"ْثح انثشاق" أٔ يا ػشف ب ،9191ػاو 

، فكاَد يصذسا يًٓا نٕٛيٛاذٓا 9191 أٚهٕل 3 ئنٗآب  91يٍ  شالشح أساتٛغانٓثح انرٙ اسرًشخ 

 ٔنًجشٚاخ األدحذاز فٛٓا ٔنُرائجٓا تؼذ رنك.

يٍ أدحذاز "ْثح انثشاق" اذخزذّ صحٛفح "فهسطٍٛ" انز٘  انًٕلف ذثحس ْزِ انذساسح فٙٔ

ٓم كاٌ ْزا ف .ًًصهح تصادحثٓا ػٛسٗ انؼٛسٗانفهسطُٛٛح يؼاصشج ٔتاػرثاسْا أْى صحٛفح ٔذذاػٛاذٓا 

انًٕلف داػًا ٔيُاصشا نهؼشب انًشاسكٍٛ فٙ ْزِ انٓثح، ٔتانرانٙ يإٚذا نٓا ٔداػٛا السرًشاسْا دحرٗ 

ذحمٛك أْذافٓا انرٙ لايد يٍ أجهٓا ؟  أو أٌ انصحٛفح اذخزخ يٕلفاً يسانًا ٔيٓادَا نهسهطاخ انثشٚطاَٛح 

انًٕالف انرٙ اذخزذٓا ذجاِ ذذاػٛاخ ذهك انٓثح ْٙ انؼٕدج ئنٗ انٓذٔء ٔانحفاظ ػهٗ انُظاو؟. ٔيا   داػٛا انٗ

ٔاألدحذاز انرٙ ذثؼرٓا؟، كانحذز انًشذثػ ترؼذٚم "انٕظغ انشاٍْ" نحائػ انثشاق، ٔذشكٛم نجُح انرحمٛك 

ا يغ يٕلف انُخثح "شٕ" ٔغٛشْا. ْٔم كاٌ رنك انًٕلف سٕاء أشُاء أدحذاز انٓثح أٔ تؼذْا يرًاشٛ

انسٛاسٛح؟، أو أَٓا اذخزخ سٛاسح َٔٓجا يخانفا نٓزِ انُخثح انرٙ ذًصهد تشكم تاسص تانهجُح انرُفٛزٚح انؼشتٛح 

ٔانًجهس اإلساليٙ األػهٗ؟  ٔيا ْٕ انًٕلف انز٘ اذخزذّ ذجاِ دحكٕيح االَرذاب. ٔيا ْٙ انٕسائم انرٙ 

 .ُاء انٓثح ٔذذاػٛاذٓا؟ئنٗ ذثُٛٓا نًحاستح انصَٕٓٛٛح أشانصحٛفح دػد 

داػٛا انٗ انٓذٔء  ، "انٓثح"ا يؼاسظا السرًشاس اذخز يٕلفػٛسٗ انؼٛسٗ ذفرشض انذساسح أٌ 

ٔٔلف األدحذاز ٔػذو اسرخذاو سٛاسح انؼُف فٙ انرؼثٛش ػٍ انشفط نًحأنح انحشكح انصَٕٓٛٛح انسٛطشج 

ٔأٌ ْزا  .فمػ فٙ انرؼثٛش ػٍ رنك انشفطاسرخذاو انٕسائم ٔانطشق انسهًٛح دػا ئنٗ ٔ ،ػهٗ دحائػ انثشاق

انًًصهح تانهجُح انرُفٛزٚح انؼشتٛح  -يٕلف انُخثح انسٛاسٛح انفهسطُٛٛح يرًاشٛا يغ نٛس فمػ انًٕلف جاء 

  .يذافؼا ػُٓا ئًَا أٚعاً  ٔ -ٔانًجهس اإلساليٙ األػهٗ

دحٛاخ صحٛفح ٔنإلجاتح ػهٗ ْزِ انرساؤالخ جًٛؼٓا اػرًذخ انذساسح تشكم أساسٙ ػهٗ افررا

سئٛس صادحثٓا ٔػٍ ٔجٓاخ َظش ٔآساء ػٛسٗ انؼٛسٗ انز٘ ْٕ  -دحسة سأٚٙ -"فهسطٍٛ" انرٙ ذؼثش 

ٔذى ذحهٛم  9139ئنٗ أٔائم ػاو  9191دحٛس ذى انشجٕع ئنٗ األػذاد خالل انفرشج يٍ آب ، ذحشٚشْا

ٛفح ٔػمثد ػهٛٓا، االفررادحٛاخ ٔيا ٔسد فٙ انصفحاخ انذاخهٛح كزنك يٍ أخثاس أٔ يماالخ َمهرٓا انصح

ٔذى االسرؼاَح أدحٛاَا تًصادس أٔنٛح ٔأخشٖ شإَٚح إلكًال  ِ انمعٛح ٔذذاػٛاذٓا.السرُثاغ يٕالفٓا ذجاِ ْز

 انًٕالف ٔاألدحذاز انرٙ ذؼشظد نٓا انصحٛفح.يا ٚرؼهك تانصٕسج ٔذٕظٛحٓا فٙ 



 ب
 

دحشصد "فهسطٍٛ"  انصحٛفح ذثٍٛ أٌ صحٛفحذرثغ ٔدساسح ٔذحهٛم افررادحٛاخ ْزِ يٍ خالل ٔ

نى ذشغة تاسرًشاس أدحذاز فٓٙ ، ٔتؼذْا "ْثح انثشاق"أشُاء ٔلٕع أدحذاز  ػهٗ انذػٕج ئنٗ انٓذٔء ٔانُظاو

تاذثاػٓا انُٓج انسهًٙ فٙ دحم االصياخ ٔ، يثشسج يٕلفٓا رنك تحشصٓا ػهٗ يُغ ئسالح انذياءذهك انٓثح 

انرٙ نى  انمٛادج انؼشتٛحٔكاٌ انًٕلف انز٘ اذخزذّ انصحٛفح يرفما يغ يٕلف . ٔػذو انهجٕء ئنٗ انؼُف

ذشغة فٙ انرصادو يغ تشٚطاَٛا ْٔزا يا جؼهٓا ذذػٕ ئنٗ انٓذٔء ٔػذو انشغثح فٙ اسرًشاس أدحذاز انٓثح، 

 ًخططاخ انصَٕٓٛٛح ٔيحاتاج تشٚطاَٛااننًٕاجٓح  ٗ انذػٕج ئنٗ انٕسائم انسهًٛحصادحة انصحٛفح ئن ٔدفغ

 .اإلظشاب ٔانًفأظاخ ٔانًماغؼح االلرصادٚحك نٓا؛

 ،ٔسغى اسرًشاس تشٚطاَٛا فٙ دػًٓا نهحشكح انصَٕٓٛٛح ٔسفعٓا نهًطانة انفهسطُٛٛح يٍ جٓح 

انفهسطُٛٛح فٙ انعغػ ػهٗ تشٚطاَٛا نرغٛٛش سٛاسرٓا  مٛادج انؼشتٛحٔفشم انٕسائم انسهًٛح انرٙ اذثؼرٓا ان

ٔانشكٌٕ  ئال أٌ ػٛسٗ انؼٛسٗ اسرًش فٙ ذشٔٚج سٛاسح"انالػُف" ،شٖيٍ جٓح أخانًرحٛضج نهصٓاُٚح 

ْزا انًٕلف انًٓادٌ نهسٛاسح  ئنٗ تشٚطاَٛا ٔٔػٕدْا انكارتح ٔػذانرٓا انًضػٕيح، ًٔٚكٍ أٌ َفسش

يٍ انُخثح انفهسطُٛٛح انرٙ نى ذؼرثش  اجضء أَّ كاٌاالسرؼًاسٚح انثشٚطاَٛح انز٘ اذخزِ ػٛسٗ انؼٛسٗ ت

 دٔنح ادحرالل أٔػذٔ نٓا،  فانؼذٔ األٔل تانُسثح نٓزِ انُخثح ْٙ انحشكح انصَٕٓٛٛح.تشٚطاَٛا 


