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الوقذهح
الوقاّهةةةح ؼ٘ةةةاج الشةةةعْبّ ,الثةةةذٗ عٌِةةةا ُةةةْ اٟعرغةةة٠م ّاٟعةةةرياًح ّالؼةةة٘اع ّالرشةةةرد
ّذفر٘ةةةد اّٛؽةةةاىُّ ,ةةةٖ ظةةةضء هةةةي الفلغةةةفح الثشةةةشٗح الرةةةٖ ذةةةشفغ ال لةةةن ّالعةةةذّاى تةةة
ُٖ عٌذ تعغ الف٠عفح ّع٘لح ٟشثاخ الْظْد "أًا أقاّم فأًا هْظْد".
ُةةةةةٖ فعةةةةة ّعةةةةةلْه ّئسادج ذِةةةةةذف ئلةةةةةٔ طةةةةة٘اًح الؽ٘ةةةةةاج اليشٗوةةةةةحّ ،ؼواٗةةةةةح اّٛؽةةةةةاى،
ّالةةةذفاع عةةةي سّغ اٛهةةةح ّشقافرِةةةاّ ،تِةةةزا الوعٌةةةٔ فةةةاى الوقاّهةةةح ذةةةذا فةةةٖ ًغةةة٘ط الؽ٘ةةةاج
تأتعادُا الغ٘اع٘ح ّاٟقرظادٗح ّاٟظرواع٘ح.
أشةةةةيال الوقاّهةةةةح الوشةةةةشّعح هرعةةةةذدج ,فِةةةةٖ  ٟذيةةةةْى فقةةةةؾ تالغةةةة٠غ تةةةة تةةةةالفيش ّالفةةةةي
ّتي أشيال الرعث٘شّ ,ذقغن تشي سئ٘غٖ ئلٔ:
الوقاّهح الوغلؽح ّشقافح الوقاّهح.
ٌُّةةاه اليص٘ةةش هةةي الشةةعْب الةةزٗي ذعشػةةْا ل لةةن اٟؼةةر٠ل ,هصةة شةةعة العضائةةش ّلثٌةةاى
ّعةةةْسٗاّ ,أكصةةةش ُةةةزٍ الشةةةعْب ُةةةْ شةةةعة "فلغةةةط٘ي" ػةةةذ اٟؼةةةر٠ل اٝعةةةشائ٘لٖ ,هوةةةا
ٗرْظة علِ٘ن الوقاّهح تي اٛشيال الوويٌح ّالعو علٔ ؽشد اٟعرعواس.
فِةةة عرظةةة الوقاّهةةةح فةةةٖ فلغةةةط٘ي ئلةةةٔ ُةةةذفِا ُّةةة عةةةررن ُضٗوةةةح الي٘ةةةاى الظةةةًِْٖ٘
ّئظ٠ؤٍ عٌِا
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أُذاف الثؽس
 -0ذعشٗف الوقاّهح الوششّعح.
 -5الرعشف علٔ أقغام ّأشيال الوقاّهح الوششّعح.
 -3الرو٘٘ض ت٘ي الوقاّهح الوغلؽح ّشقافح الوقاّهح.
 -4ذقذٗش أُو٘ح الوقاّهح تالٌغثح للشعْب الوؽرلح.
 -5ذعشٗف اٝسُاب.
 -6الرعشف علٔ هخاؽش اٝسُاب.
 -7ذقذٗش هراعة شعة فلغط٘ي فٖ هْاظِح الي٘اى الظًِْٖ٘.
 -8ذقذٗش أُو٘ح دعن الذّل العشت٘ح ّغ٘ش العشت٘ح للقؼ٘ح الفلغطٌ٘٘ح.
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هخطؾ الثؽس
 -0ها ُٖ الوقاّهح
 -0-0أُو٘ح الوقاّهح ّالعْاه الرٖ أدخ ل ِْسُا.
 -5-0أسكاى الوقاّهح الوششّعح.
 -3-0أقغام الوقاّهح الوششّعح.
 -4-0الوقاّهح ت٘ي الؽق ّالْاظة الْؽٌٖ.

 -5ها ُْ اٝسُاب
 -0-5هخاؽش اٝسُاب.
 -5-5أشيال اٝسُاب ّدّافعَ.
 -3-5الخظائض الشئ٘غ٘ح لٞسُاب.

 -3الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح.
ً -0-3شْء الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح.
 -5-3هشاؼ الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح.
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 -0ها ُٖ الوقاّهح
 -0-0أُو٘ح الوقاّهح ّالعْاه الرٖ أدخ ل ِْسُا:
الوقاّهةةةح ُةةةٖ :اعةةةرخذام هشةةةشّع ليةةة الْعةةةائ توةةةا فِ٘ةةةا القةةةْج الوغةةةلؽح لةةةذسء العةةةذّاىّ ،ئصالةةةح
اٟؼةةةةر٠ل ّاٟعةةةةرعواسّ ،ذؽق٘ةةةةق اٟعةةةةرق٠لّ ،سفةةةةع ال لةةةةن الوغةةةةٌْد تةةةةالقْج الوغةةةةلؽح ،تْطةةةةفِا
0
أُذافا ً ع٘اع٘ح هششّعح.
عشفةةةةد الوعروعةةةةاخ اًٝغةةةةاً٘ح هٌةةةةز ّقةةةةد ؽْٗةةةة القرةةةةال ّال ةةةةضّّ ,كاًةةةةد القةةةةْج ُةةةةٖ العاهةةةة
اٛعاعةةةٖ الةةةزٕ ٗؽةةةذد ؼةةةذّد اٝهثشاؽْسٗةةةاخ ّالووالةةة ّ ,كأًةةةَ هةةةي الطث٘عةةةٖ أى ٗغةةة٘طش القةةةْٕ
علةةةةةٔ الؼةةةةةع٘فّ ,أى ٗيةةةةةْى" :الؽةةةةةق للقةةةةةْج"ّ ,فةةةةةٖ الوقاتةةةةة الؼةةةةةعفاء أّ الوعرةةةةةذٓ علةةةةةِ٘ن
ٗواسعةةْى ؼةةق الةةذفاع عةةي الةةٌفظ ّعوةةا ٗوليةةْى تأق ة الْعةةائ الوويٌةةحّ ,قةةذ عةةوؽد تةةزل  ,تةة
ّؼؼةةةةد 5عل٘ةةةةَ هع ةةةةن الشةةةةشائع الغةةةةواّٗح الرةةةةٖ ذظةةةةذخ لوعالعةةةةح الع٠قةةةةاخ تةةةة٘ي الوعروعةةةةاخ
3
ّاٛفشاد ,توا ٌٗ ن ُزٍ الع٠قاخ ّٗعٌثِا ّٗ٠خ القرال ّالؽشّب.

 -5-0أسكاى الوقاّهح الوششّعح:
" "0تزل العِذ :عْاء كاى رل العِذ علوٖ أّ عغيشٕ.
" "5عذم ذيافإ القْج ت٘ي ؽشفٖ الرذافع.
"ّ "3ظْد الؽق الوادٕ أّ الوعٌْٕ الششعٖ هؽ الوقاّهح.
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 -3-0أقغام الوقاّهح الوششّعح:
" "0الوقاّهةةةح الوغةةةلؽحٗ :قظةةةذ تالوقاّهةةةح ّالؽشكةةةاخ الوٌ وةةةح لِةةةا تأًِةةةا عثةةةاسج عةةةي هٌ وةةةاخ
شةةةعث٘ح ,أاةةةزخ علةةةٔ عاذقِةةةا هِوةةةح ذؽشٗةةةش شةةةعْتِا ّأّؽاًِةةةا هةةةي ستقةةةح 5الرْاظةةةذ العغةةةيشٕ
اٛظٌثةةةٖ فةةةْه ذشاتِةةةا الةةةْؽٌٖ ،فالؽشكةةةاخ الرؽشسٗةةةح ّأعوالِةةةا الوغةةةلؽح ئًوةةةا ذوصةةة ذِذٗةةةذا ً لِةةةزا

1

ّش٘قح هفِْم اٟسُاب ّالوقاّهح  -سؤٗح عشت٘ح  -اع٠ه٘ح  -ذوْصْٗ /لْ٘  –5113هشكض دساعاخ الششه اّٛعؾ
2
دعد ئلٔ الق٘ام تاٛهش كؼشّسج
3
د .عذًاى الغ٘ذ ؼغ٘ي :اًٟرفاػح ّذقشٗش الوظ٘ش ,داس الٌفائظ  ,0995ص55
4
كراب ؼق الوقاّهح ت٘ي الْاقع ّالوأهْل  -تؽس هقذم ئلٔ الٌذّج العلو٘ح (هفِْم اٝسُاب ت٘ي الْاقع اٛهٌٖ ّالعْاه الغ٘اع٘ح)  -ظاهعح ًاٗف العشت٘ح للعلْم
اٛهٌ٘ح ُ١٣١١/١/١١-١1 -ـ ١٢00/١١/٧-٥م  -ئعذاد د .فِذ تي عثذ العضٗض ال ف٘لٖ
5
الؽث الزٕ ٗشذ الؽْ٘اى الْاؼذّ ,الوقظْد تِا ٌُا ؼث اٝسُاب
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الرْاظةةةذ اٛظٌثةةةٖ ّذِذٗةةةذا ً لغةةة٘طشذَ ّاهرظاطةةةَ لةةةذهاء الشةةةعْب الو لْتةةةح علةةةٔ أهشُةةةا 6ف٘يةةةْى
ُةةةةةذف الؽشكةةةةةاخ الرؽشسٗةةةةةح العوةةةةة علةةةةةٔ اعةةةةةرعادج ئقل٘وِةةةةةا الو رظةةةةةةّ ,ذغةةةةةروذ الوقاّهةةةةةح
شةةشع٘رِا هةةي ذأٗ٘ةةذ العوةةاُ٘ش لِةةاّ ،ذرخةةز عةةادج هةةي أقةةال٘ن الةةث٠د الوؽ٘طةةح ؼشه ةا ً لِةةا ذغةةروذ هٌةةَ
7
ذوٌِْٗا ّذذسٗة قْاذِا.

الصورة  :1المقاومة في فلسطين

" "5شقافةةةح الوقاّهةةةح ذعةةةذ شقافةةةح الوقاّهةةةح ّل٘ةةةذج الوعرقةةةذاخ الْؽٌ٘ةةةح ّاٟٗذلْظ٘ةةةح ّاٟظرواع٘ةةةح
ّالذٌٗ٘ةةةةح ....الرةةةةٖ ذععةةةة هةةةةي الوقاّهةةةةح فعةةةة ٠ئًغةةةةاً٘ا ً ئسادٗةةةةا ً ّاع٘ةةةةا ً ّهغةةةةإّ ًٟللؽفةةةةاظ علةةةةٔ
الْظةةةْد ّالعةةة٘م تيشاهةةةح ّؼشٗةةةح ,ذرةةةشظن هةةةي ا٠لِةةةا ئسادج اٛهةةةح فةةةٖ هْاظِةةةح الرؽةةةذٗاخ الرةةةٖ
ذرعشع لِا هي هششّعاخ ّهخططاخ اعرعواسٗح.
ّذرعلةةةةٔ هيًْةةةةاخ شقافةةةةح الوقاّهةةةةح هةةةةي ؼةةةةة الفةةةةشد ّؽٌةةةةَ ّالرؼةةةةؽ٘ح فةةةةٖ عةةةةث٘لَّ ,اٗٝوةةةةاى
تةةةالؽقْه الوشةةةشّعح ّعةةةذم الرفةةةشٗؾ تِةةةاّ ,الؽفةةةاظ علةةةٔ القةةة٘ن اًٝغةةةاً٘حّ ,الروغةةة تؽةةةق الؽ٘ةةةاج
الؽةةةشج ّاليشٗوةةةح تع٘ةةةذا عةةةي القِةةةش ّاٟعةةةرعثادّ ,اٟعرةةةضاص تالِْٗةةةح الْؽٌ٘ةةةح ّالقْه٘ةةةح ّالؽفةةةاظ
علِ٘ةةةا تشةةةرٔ الطةةةشه ,لةةةزا ظةةةاءخ الصةةةْساخ ػةةةذ الوغةةةرعوشٗي تشُاًةةةا طةةةادقا علةةةٔ اٟسذثةةةاؽ
8
تالْؽي.
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عثذ الٌاطش ؼشٗض ،اٝسُاب الغ٘اعٖ ،هيرثح هذتْلٖ ،القاُشج ،الطثعح اّٛلٔ ,)0996( ،ص017
7
د .دمحم الغع٘ذ الذقاه ،القاًْى الذّلٖ الوعاطش ،داس الوطثْعاخ العاهع٘ح تاٝعيٌذسٗح ,)0997( ,ص57
8
ّصاسج الرشت٘ح الغْسٗح  -كراب الرشت٘ح الْؽٌ٘ح – الظف الصالس اٝعذادٕ 5103\5105( -م) – (ُ0433ـ) ,ص96
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الصورة  :2شعر عن المقاومة

الصورة  :3السيد حسن نصرهللا رمز المقاومة

 -4-0الوقاّهح ت٘ي الؽق ّالْاظة الْؽٌٖ:
هقاّهةةةح اٟؼةةةر٠ل ؼةةةق هشةةةشّع ٗرعلةةةق تالةةةذفاع عةةةي الةةةٌفظ ّالؽفةةةاظ علةةةٔ الغةةة٘ادج للذّلةةةح عٌةةةذها
ذٌرِةةةة ّالؽقةةةةْه للشةةةةعة عٌةةةةذها ذرعةةةةشع ل٠غرظةةةةابّ .هةةةةع رلةةةة فةةةةٖ الوشؼلةةةةح اٟعةةةةرعواسٗح
ّظةةةذ هةةةي ٗثةةةشس ّٗر اػةةةٔ عةةةي ؼةةةق الشةةةعْب فةةةٖ ذقشٗةةةش هظةةة٘شُاّ ,فةةةٖ عةةةلثِا ُةةةزا الؽةةةق,
ّقِش ئسادذِا تؽعط عذٗذج.
ليةةي الظةةشاع تةة٘ي ُةةإٟء ّتةة٘ي الشةةعْب لةةن ٗرْقةةف ْٗه ةا ً ت ة ُةةْ اعةةروش ٗيرغةةة فةةٖ ك ة هشؼلةةح
شةةشع٘ح ّاقع٘ةةحّ ,قةةذ تةةذأ ُةةزا الؽةةق ٗشةةق ؽشٗقةةَ ئلةةٔ ًظةةْص الشةةشع٘ح الذّل٘ةةح الظةةادسج عةةي
اٛهن الورؽذج.
ّكةةةةاى للقةةةةشاس ( )0974/05/04الظةةةةادس عةةةةي العوع٘ةةةةح العاهةةةةح لٜهةةةةن الورؽةةةةذج أشةةةةش كث٘ةةةةش فةةةةٖ
اٝقةةةشاس تةةةأى ؼةةةق الوقاّهةةةح ّاليفةةةاغ الوغةةةلػ دفاعةةةا ً عةةةي الؽشٗةةةح ّاٟعةةةرق٠ل ,قةةةذ ذؽةةةْل ئلةةةٔ
ّاظة دّلٖ عام ّّاظة ؼقْقٖ للشعْب الخاػعح ل٠ؼر٠ل ,فقذ ًض القشاس:
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"ئى أٗةةةح هؽاّلةةةح لقوةةةع اليفةةةاغ ػةةةذ الغةةة٘طشج اٟعةةةرعواسٗح ّاٛظٌث٘ةةةح ّا ًٛوةةةح العٌظةةةشٗحُ ,ةةةٖ
هخالفةةةةح لو٘صةةةةاه اٛهةةةةن الورؽةةةةذج ّٝعةةةة٠ى هثةةةةادب القةةةةاًْى الةةةةذّلٖ الخاطةةةةح تالع٠قةةةةاخ الْدٗةةةةح
9
ّالرعاّى ت٘ي الذّل ّفقا ً لو٘صاه اٛهن الورؽذج ّلٞع٠ى العالوٖ لؽقْه اًٝغاى".

 -5ها ُْ اٝسُاب
 -0-5هخاؽش اٝسُاب:
اٝسُةةةةاب ُةةةةْ اعةةةةرخذام العٌةةةةف -غ٘ةةةةش القةةةةاًًْٖ -أّ الرِذٗةةةةذ تةةةةَ تأشةةةةيالَ الوخرلفةةةةح كاٟغر٘ةةةةال
ّالرشةةةَْٗ ّالرعةةةزٗة ّالرخشٗةةةة ّالٌغةةةف ت ٘ةةةح ذؽق٘ةةةق ُةةةذف ع٘اعةةةٖ هعةةة٘ي هةةةي هصةةة ( :كغةةةش
سّغ الوقاّهةةةح ّاٟلرةةةضام عٌةةةذ اٛفةةةشاد ّالِ٘تةةةاخ ّالوإعغةةةاخ أّ كْعةةة٘لح هةةةي ّعةةةائ الؽظةةةْل
01
علٔ هعلْهاخ أّ هال).

الصورة  :4اإلرهاب ال دين له

 -5-5أشيال اٝسُاب ّدّافعَ:
ٗويي ذؽذٗذ أشيال اٝسُاب تؽغة العِح الرٖ ذذعوَ أّ ذقْم تَ ُّٖ:
 اٝسُةةةاب الفةةةشدٕٗ :شةةةو هعوْعةةةح اٛعوةةةال العٌ٘فةةةح ,الرةةةٖ ٗقةةةْم تِةةةا فةةةشد أّ تعةةةغ اٛفةةةشاد,لرؽق٘ق هياعة شخظ٘ح أّ لذّافع ذعظث٘ح دٌٗ٘ح أّ عٌظشٗح.
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الوقاّهح ّؼق ذقشٗش الوظ٘ش فٖ الرعشتح ّالو٘ضاى الذّلٖ – الذكرْس عثذ ال ٌٖ عواد ,أعرار فٖ العاهعح اللثٌاً٘ح
10
الوْعْعح الغ٘اع٘ح ,عثذ الُْاب الي٘الٖ ,الوإعغح العشت٘ح للذساعاخ ّالٌشش ,ض ,0ؽ ,0991- 3ص053
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 اٝسُةةةةةاب الةةةةةذّلٖ :اعةةةةةرخذام دّلةةةةةح أّ هعوْعةةةةةح دّل قةةةةةْاخ أّ ظواعةةةةةاخ ذعوةةةةة لؽغةةةةةاتِا,ٝسُةةةاب دّلةةةح أّ ظواعةةةح أّ أفةةةشاد ,لرؽق٘ةةةق هياعةةةة ع٘اعةةة٘ح ّاقرظةةةادٗح (اٟؼةةةر٠ل اٛهشٗيةةةٖ
للعشاه  -اؼر٠ل أف اًغراى)...
 ئسُةةةاب الذّلةةةحُ :ةةةْ هةةةا ذواسعةةةَ الؽيْهةةةاخ ػةةةذ هْاؽٌِ٘ةةةا هةةةي أعوةةةال عٌةةةف ,تقظةةةذ قوةةةعالؽشٗةةةةاخ الوشةةةةشّعح (هواسعةةةةاخ ً ةةةةام الفظةةةة العٌظةةةةشٕ /اٛتاسذ٘ةةةةذ /فةةةةٖ ظٌةةةةْب ئفشٗق٘ةةةةا)..
00
للؽفاظ علٔ الغلطح ّاهر٘اصاذِا.

 -3-5الخظائض الشئ٘غ٘ح لٞسُاب:
ٗرظةةةةف اٝسُةةةةاب تأًةةةةَ هعةةةةاسع للقةةةةْاً٘ي الذّل٘ةةةةحّٗ ,ةةةةإدٕ ئلةةةةٔ اًرِاكةةةةاخ لؽقةةةةْه اًٝغةةةةاى
05
اٛعاع٘ح ,هي ا٠ل اعرخذام الْعائ العلو٘ح الورطْسج ّاٟعرواد علٔ الرٌ ٘ن ّالذقح.
ّاٝسُةةةاب أؼةةةذ ظةةةْاُش اٟػةةةطشاب الغ٘اعةةةٖ ,الرةةةٖ ظِةةةشخ هٌةةةز القةةةذٗنّ ,اصدادخ ّػةةةْؼا ً
فةةةةٖ العظةةةةش الؽةةةةذٗس ًر٘عةةةةح الرغةةةةاتق ٟهةةةةر٠ه هظةةةةادس الصةةةةشّج فةةةةٖ العةةةةالن ّالغةةةة٘طشج علةةةةٔ
الوٌةةةاؽق اٟعةةةرشاذ٘ع٘حًّ ,ر٘عةةةح الظةةةشاع الغ٘اعةةةٖ الةةةذاالٖ رٕ الطةةةاتع العٌفةةةٖ للْطةةةْل ئلةةةٔ
الغةةةةلطح أّ لرؽق٘ةةةةق هياعةةةةة هعٌ٘ةةةةح (ع٘اعةةةة٘ح – اقرظةةةةادٗح )...أّ لةةةةذّافع عٌظةةةةشٗح أّ دٌٗ٘ةةةةح,
03
ّهؼوًَْ ّاؼذ ُْ صسع الشعة فٖ الٌفْط ًّشش القر ّالرذه٘ش ت٘ي اٛتشٗاء...

الصورة  :5بعض أعمال إسرائيل في فلسطين
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 -3الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح:
ً -0-3شْء الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح:
لةةةن ِٗةةةذأ الٌؼةةةال الفلغةةةطٌٖ٘ هٌةةةز ّػةةةْغ الخ٘ةةةْؽ اّٛلةةةٔ للوةةةإاهشج الظةةةًِْ٘٘ح ,الرةةةٖ ذِةةةذف
ئلةةةٔ ئقاهةةةح ّؽةةةي قةةةةْهٖ لِ٘ةةةْد العةةةالن علةةةةٔ أسع فلغةةةط٘ي ,تةةةذءا ً هةةةةي اًرفاػةةةح الؽْلةةةح عةةةةام
0958م ّهةةةةا ذُ٠ةةةةةا هةةةةي شةةةةةْساخ ,هةةةةشّسا ً تالٌؼةةةةةال الفلغةةةةطٌٖ٘ الوةةةةةٌ نّ ,اًط٠قةةةةح هٌ وةةةةةح
الرؽشٗةةةةش الفلغةةةةطٌ٘٘ح عةةةةام 0965مّ ,طةةةةْ ًٟئلةةةةٔ اًرفاػةةةةح الؽعةةةةاسج عةةةةام 0987مّ ,اًرفاػةةةةح
04
اٛقظٔ عام 5111م الوغروشج ئلٔ اٙى.

 -5-3هشاؼ الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح:
" "0قؼ٘ح فلغط٘ي :0967-0949
كةةةاى الشةةةعْس تالةةةزل ّالوِاًةةةح ُةةةْ الشةةةعْس الغةةةائذ لةةةذٓ أتٌةةةاء فلغةةةط٘ي تةةة ّالعةةةشب ّالوغةةةلو٘ي
ًر٘عةةةح ؼةةةشب ّّ ,0948ظةةةذ شةةةعة فلغةةةط٘ي ًفغةةةَ هشةةةررا ً هقرلعةةةا ً هةةةي أسػةةةَ للوةةةشج اّٛلةةةٔ,
ّذؽةةةةد ؼيةةةةن أً وةةةةح هخرلفةةةةح ,ذفاّذةةةةد فةةةةٖ ئعطائةةةةَ دسظةةةةاخ هةةةةي الؽشٗةةةةح ّؼقْقةةةةَ الوذً٘ةةةةح,
05
ّئهياًاخ ذٌ ٘ن ًفغَ فٖ هإعغاخ ع٘اع٘ح ّظِادٗح ,عع٘ا ً لرؽشٗش أسػَ.
" "5قؼ٘ح فلغط٘ي :0987-0967
ذرو٘ةةةض الفرةةةشج  0987-0967تثةةةشّص الِْٗةةةح الْؽٌ٘ةةةح الفلغةةةطٌ٘٘حّ ,تق٘ةةةادج الفظةةةائ الفلغةةةطٌ٘٘ح
لوٌ وةةةةح الرؽشٗةةةةش الفلغةةةةطٌ٘٘حّ ,تٌعةةةةاغ الوٌ وةةةةح فةةةةٖ ذؽق٘ةةةةق اٟعرةةةةشاف تِةةةةا كووصةةةة شةةةةشعٖ
ّؼ٘ذ للشعة الفلغطٌّٖ٘ ,ذؽظ٘ هقعذ لِا كوشاقة فٖ اٛهن الورؽذج.
ُّةةةٖ فرةةةشج ذرو٘ةةةض أٗؼةةةا ً ترشاظةةةع الثعةةةذ العشتةةةٖ للقؼةةة٘ح الفلغةةةطٌ٘٘حّ ,ئغةةة٠ه ؼةةةذّد دّل الطةةةْه
فةةةٖ ّظةةةَ العوةةة الفةةةذائٖ الفلغةةةطٌّٖ٘ ,اًرِةةةاء ؼقثةةةح الؽةةةشّب العشت٘ةةةح الشعةةةو٘ح هةةةع "ئعةةةشائ٘ ",
ّداْل هظش فٖ ذغْٗح علو٘ح هع "ئعشائ٘ ".
ّذشافةةةق اةةةةشّض الوقاّهةةةةح الفلغةةةطٌ٘٘ح هةةةةي اٛسدىّ ,غشقِةةةةا فةةةةٖ هغةةةرٌقع الؽةةةةشب اُٛل٘ةةةةح فةةةةٖ
لثٌةةةاى ,شةةةن ئاشاظِةةةا هةةةي لثٌةةةاى عةةةٌح  0985هةةةع ه٘ةةةْل هرضاٗةةةذج لةةةذٓ الق٘ةةةادج الفلغةةةطٌ٘٘ح للعوةةة
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الغ٘اعةةةةّٖ ,الؽلةةةةْل الوشؼل٘ةةةةحّ ,ئقاهةةةةح الذّلةةةةح الفلغةةةةطٌ٘٘ح علةةةةٔ إٔ ظةةةةضء ٗةةةةرن ذؽشٗةةةةشٍ هةةةةي
06
فلغط٘ي.
" "3قؼ٘ح فلغط٘ي :5111-0987
تقةةةذس هةةةا ذعلةةةد قةةةذساخ الشةةةعة الفلغةةةطٌٖ٘ –فةةةٖ ُةةةزٍ الوشؼلةةةح -علةةةٔ الرؼةةةؽ٘ح ّالعطةةةاء ,تقةةةذس
هةةةةا كاًةةةةد الؽظةةةة٘لح الغ٘اعةةةة٘ح هخ٘ثةةةةح لٚهةةةةالّ .تقةةةةذس هةةةةا ذةةةةٜٛخ أًةةةةْاس اًٟرفاػةةةةح الوثاسكةةةةح
هعثةةةةشج عةةةةي أطةةةةالح شةةةةعة هقِةةةةْسْٗ ,اظةةةةَ ًّغةةةةاؤٍ دتاتةةةةاخ الظةةةةِاٌٗح تالؽعةةةةاسجّ ,اٛسّاغ
الورطلعةةةح ئلةةةٔ الؽشٗةةةح ّالشةةةِادج ,تقةةةذس هةةةا صكوةةةد اًٛةةةْف اذفاق٘ةةةاخ أّعةةةلْ ّ Osloهواسعةةةاخ
الغلطح الفلغطٌ٘٘ح ػذ أتٌاء شعثِا ّهعاُذِٗاّ .تاارظاس فاى أتشص هعالن ُزٍ الوشؼلح:
 اًذٟع اًٟرفاػح الوثاسكح (ّ ,)0993-0987تشّص الر٘اس اٝع٠هٖ الوعاُذ. اذفاق٘ةةةةةاخ أّعةةةةةلْ تةةةةة٘ي م.خ.ف ّالظةةةةةِاٌٗح عةةةةةٌح ّ ,0993الرٌةةةةةاصٟخ الوشٗعةةةةةح عةةةةةي ؼقةةةةةْهشعة فلغط٘ي.
 ػةةةعف ّذفيةةة ّطةةةشاع داالةةةٖ عشتةةةٖ – عشتةةةٖ ئشةةةش اعةةةر٘٠ء العةةةشاه علةةةٔ اليْٗةةةدّ ,هةةةاذثع رل هي ؼشّب ّهعاًاج ّعذاّاخ.
 ذْق٘ع اٛسدى اذفاق٘ح ذغْٗح هع الي٘اى الظًِْٖ٘. اًِ٘ةةةاس اٟذؽةةةاد الغةةةْف٘٘رٖ ّذفييةةةَّ ,اًِ٘ةةةاس هٌ ْهةةةح الةةةذّل اٟشةةةرشاك٘ح فةةةٖ شةةةشقٖ أّسّتةةةا,ّالِعةةةةةشج الِْ٘دٗةةةةةح الِائلةةةةةةح هٌِةةةةةا ئلةةةةةةٔ الي٘ةةةةةاى الظةةةةةًِّْٖ٘ ,اعةةةةةةرفشاد أهشٗيةةةةةا تالغةةةةةة٘طشج
07
العالو٘ح.
" "4قؼ٘ح فلغط٘ي :5100-5111
ؽثةةةةع العقةةةةذ اّٛل هةةةةي القةةةةشى الؽةةةةادٕ ّالعشةةةةشٗي قؼةةةة٘ح فلغةةةةط٘ي تطةةةةاتع هخرلةةةةف ,ئر تةةةةشصخ
العذٗةةذ هةةي العْاهةة ّالور ٘ةةشاخ الرةةٖ أشةةشخ فةةٖ هغةةاسُاّ ,ليةةي دّى أى ٗةةإدٕ رلةة ئلةةٔ ًرةةائط
ؼاعوح؛ ّكاى هي أتشص اٛؼذاز ّالور ٘شاخ:
 اًةةةةةةةذٟع اًرفاػةةةةةةةح اٛقظةةةةةةةٔ ( )5115-5111الرةةةةةةةٖ ُةةةةةةةضخ أسكةةةةةةةاى اٛهةةةةةةةي ّاٟقرظةةةةةةةاداٝعشائ٘لّٖ ,أتشصخ تقْج ذوغ الشعة الفلغطٌٖ٘ تؽقْقَ ّأسػَ ّهقذعاذَ.
 طةةةةعْد ؼوةةةةاط ك٠عةةةةة سئ٘غةةةةٖ فةةةةٖ الغةةةةاؼح الفلغةةةةطٌ٘٘ح ,تعةةةةذ أى لعثةةةةد دّسا ً أعاعةةةة٘ا ً فةةةةٖاًرفاػةةةةةةح اٛقظةةةةةةّٔ ,فةةةةةةاصخ فةةةةةةٖ اًٟرخاتةةةةةةاخ الرشةةةةةةشٗع٘حّ ,شةةةةةةيلد الؽيْهةةةةةةح الفلغةةةةةةطٌ٘٘ح
16
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العاشةةةةشجّ ,قاهةةةةد تالغةةةة٘طشج علةةةةٔ قطةةةةاع غةةةةضجّ ,طةةةةذخ تٌعةةةةاغ العةةةةذّاى اٝعةةةةشائ٘لٖ علةةةةٔ
القطاعّ ,اؼرف د تشعث٘ح كث٘شج فٖ داا فلغط٘ي ّااسظِا.
 ؼالةةةح اًٟقغةةةام الفلغةةةطٌّٖ٘ ,الظةةةشاع تةةة٘ي ؼشكرةةةٖ فةةةرػ ّؼوةةةاطّ ,اًٟقغةةةام الع شافةةةٖ فةةةٖئداسج الغلطح ت٘ي سام هللا ّغضجّ ,ذعط م.خ.ف ّهإعغاذِا.
 اذعةةةاٍ الوعروةةةع اٝعةةةشائ٘لٖ ًؽةةةْ الوضٗةةةذ هةةةي الرطةةةشف الةةةذٌٖٗ ّال٘وٌ٘ةةةٖ ,هةةةع ػةةةعف ّذفيةةةاٟذعاُاخ ال٘غاسٗح.
 ّطةةةْل هغةةةاس الرغةةةْٗح ئلةةةٔ ؽشٗةةةق هغةةةذّد ,تعةةةذ اٝطةةةشاس اٝعةةةشائ٘لٖ علةةةٔ اٟعةةةروشاس فةةةٖاٟعةةةر٘طاى فةةةٖ الؼةةةفح ال شت٘ةةةح ,تةةةالشغن هةةةي ق٘ةةةام الغةةةلطح الفلغةةةطٌ٘٘ح تيافةةةح الرضاهاذِةةةا الورشذثةةةح
علِ٘ا فٖ اشٗطح الطشٗق.
 ئشةةة ال الْٟٗةةةاخ الورؽةةةذج للعةةةالن توةةةا ٗغةةةؤ "الؽةةةشب علةةةٔ اٝسُةةةاب"ّ ,اؼر٠لِةةةا ٛف اًغةةةراىّالعةةةةةشاه ,هةةةةةع فشةةةةةلِا فةةةةةٖ فةةةةةشع سؤٗرِةةةةةا ؼةةةةةْل الشةةةةةشه اّٛعةةةةةؾ ,أّ فةةةةةٖ ؼةةةةة القؼةةةةة٘ح
الفلغطٌ٘٘ح.
 الر ٘ةةةشاخ ّالصةةةْساخ الرةةةٖ شةةةِذُا العةةةالن العشتةةةٖ هٌةةةز عةةةٌح ًّ ,5100عةةةاغ الصةةةْسج فةةةٖ هظةةةشّذةةةًْظ...؛ ّاٟذعةةةاٍ ًؽةةةْ ق٘ةةةام أً وةةةح ذعثةةةش عةةةي ئسادج شةةةعْتِاّ ,اًفرةةةاغ الوعةةةال أهةةةام ذشةةةي
فؼةةةاءاخ اعةةةرشاذ٘ع٘ح ظذٗةةةذج هؽ٘طةةةح تالي٘ةةةاى اٝعةةةشائ٘لٖ أّ قشٗثةةةح هٌةةةَ ,أكصةةةش ذأٗ٘ةةةذا ً لر٘ةةةاساخ
الوقاّهةةةحّ .ااةةةر٠ل الوٌ ْهةةةح الرقل٘ذٗةةةح لوةةةا ٗعةةةشف توؽةةةْس دّل "اٟعرةةةذال" الرةةةٖ كاًةةةد ذرخةةةز
08
ع٘اعاخ هرغاّقح هع الغ٘اعح اٛهشٗي٘ح فٖ الوٌطقح.

الصورة  :6نضال الفلسطينيين
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الخاذوح

أسع فلغةةةةط٘ي أسع هقذعةةةةح هثاسكةةةةحُّ ,ةةةةٖ أسع عشت٘ةةةةح هغةةةةلوح ػةةةةؽٔ أتٌاؤُةةةةا ذؼةةةةؽ٘اخ
تةةةةأسّاؼِن فةةةةذا ًء لِةةةةا ّفةةةةٖ عةةةةث٘ ذؽشٗشُةةةةا ,غ٘ةةةةش أى الوشةةةةشّع الظةةةةًِْٖ٘ الوةةةةذعْم تةةةةالقْٓ
اليثشٓ كاى أكثش هي ؽاقاذِن ّئهياًاذِن.
ئى الوقاّهةةةةح الفلغةةةةطٌ٘٘ح الوعاطةةةةشج (م.خ.ف ّالعوةةةة الفةةةةذائٖ الفلغةةةةطٌٖ٘) الرةةةةٖ ذْلةةةةد ق٘ةةةةادج
الغةةةةاؼح الفلغةةةةطٌ٘٘ح ,قةةةةذ قةةةةذهد ُةةةةٖ اٛاةةةةشٓ ذؼةةةةؽ٘اخ كث٘ةةةةشجّ ,كشعةةةةد الِْٗةةةةح الْؽٌ٘ةةةةح
الفلغةةةطٌ٘٘حّ ,لق٘ةةةد اعرةةةشاف هع ةةةن دّل العةةةالن ,غ٘ةةةش أًِةةةا عاًةةةد هةةةي ظْاًةةةة أػةةةعفد أداءُةةةا
ّقةةةةةذسذِا علةةةةةٔ ذؽق٘ةةةةةق أُةةةةةذافِاّ ,هةةةةةي رلةةةةة  :ئشةةةةةيال٘ح الق٘ةةةةةادج ّػةةةةةعف هإعغةةةةةاخ ق٘ادذِةةةةةا
ّهعاًاذِةةةا هةةةي أشةةةقائِا العةةةشب ّغ٘شُةةةا هةةةي العْاًةةةة الرةةةٖ أػةةةعفرِاّ ,ليةةةي ٌُةةةاه العذٗةةةذ هةةةي
اٛشةةة٘اء الرةةةٖ قةةةذ ذغةةةاعذ فةةةٖ ذؽق٘ةةةق اعةةةرق٠ل فلغةةةط٘يّ ,هٌِةةةا :ذؽذٗةةةذ الق٘ةةةادج الفلغةةةطٌ٘٘ح للْاقةةةع
ّؼغةةةي قةةةشاءج ذعق٘ذاذةةةَ ّذذاا٠ذةةةَ الوؽل٘ةةةح ّاٝقل٘و٘ةةةح ّالذّل٘ةةةحّ ,ذقةةةذٗن سؤٓ ّؼلةةةْل هٌاعةةةثح,
ّذْعةةة٘ع دائةةةشج الظةةةشاع ّالرفاعةةة هةةةع قؼةةة٘ح فلغةةةط٘ي ,تؽ٘ةةةس ذرياهةةة الةةةذائشج الفلغةةةطٌ٘٘ح هةةةع
الةةةةذائشج العشت٘ةةةةح ّالةةةةذائشج اٝعةةةة٠ه٘ح ّالةةةةذائشج اًٝغةةةةاً٘حّ ,هؽاّلةةةةح اٟلرظةةةةاه أكصةةةةش تِوةةةةْم
العوةةةةاُ٘شّ ,الرعث٘ةةةةش عةةةةي هعاًاذِةةةةا ّاةةةةذهرِاّ ,الر ل ةةةة فةةةةٖ أّعةةةةاؽِاّ ,ذؽْٗةةةة ُةةةةن هْاظِةةةةح
الي٘ةةةاى الظةةةًِْٖ٘ ئلةةةٔ ُةةةن ظوةةةاُ٘شٕ ٗةةةْهّٖ ,أُةةةن ُةةةزٍ اٛشةةة٘اء ُةةةٖ اٝتقةةةاء علةةةٔ الوقاّهةةةح
ّالعِادّ ,طْخ الؽق الزٕ ٗ ٟرٌاصل عي فلغط٘ي هِوا كاًد الرؼؽ٘اخ.
ئى اقةةةر٠ع الوشةةةشّع الِ٘ةةةْدٕ الظةةةًِْٖ٘ ٗؽرةةةاض ئلةةةٔ دعةةةن عةةةالوّٖ ,قةةةذسج ؼاصهةةةح علةةةٔ ؽةةةشدٍ
هةةي فلغةةط٘ي ًّف٘ةةَ ئلةةٔ اةةاسض العةةالن العشتةةّٖ ,ك ة ُةةزا ٗروؽةةْس ؼةةْل شةةٖء ّاؼةةذ ُةةْ طةةْخ
الؽةةةق الةةةزٕ ٌٗةةةادٕ هةةةي أعوةةةاه فلغةةةط٘ي ّلةةة٘ظ هةةةي ااسظِةةةا ,تٌةةةذاء ُةةةزٍ العوةةةاُ٘ش ّهقةةةاّهرِن
ٝعةةةشائ٘ تيةةة الْعةةةائ الوشةةةشّعح عرغةةةرق فلغةةةط٘ي ّعةةة٘عْد الي٘ةةةاى الظةةةًِْٖ٘ ئلةةةٔ ؼ٘ةةةس
ظاء.
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الفِشط

الظفؽح
0
5
3
4
5
5

الوْػْع
طفؽح ال ٠ف
الوقذهح
أُذاف الثؽس
هخطؾ الثؽس
 -0ها ُٖ الوقاّهح
 -0-0أُو٘ح الوقاّهح ّالعْاه الرٖ
أدخ ل ِْسُا
 -5-0أسكاى الوقاّهح الوششّعح
 -3-0أقغام الوقْهح الوششّعح
 -4-0الوقاّهح ت٘ي الؽق ّالْاظة
الْؽٌٖ
 -5ها ُْ اٝسُاب
 -0-5هخاؽش اٝسُاب
 -5-5أشيال اٝسُاب ّدّافعَ
 -3-5الخظائض الشئ٘غ٘ح لٞسُاب
 -3الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح
ً -0-3شْء الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح
 -5-3هشاؼ الوقاّهح الفلغطٌ٘٘ح
الخاذوح
الفِشط
فِشط الظْس
الوظادس ّالوشاظع

5
5
7
8
8
8
9
01
01
01
03
04
05
06
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فِشط الظْس

سقن الظْسج
0
5
3
4
5
6

اعن الظْسج
الوقاّهح فٖ فلغط٘ي
شعش عي الوقاّهح
الغ٘ذ ؼغي ًظشهللا سهض
الوقاّهح
اٝسُاب  ٟدٗي لَ
تعغ أعوال ئعشائ٘ فٖ
فلغط٘ي
ًؼال الفلغطٌ٘٘٘ي

15

الظفؽح
6
7
7
8
9
05

الوظادس ّالوشاظع

ّ -0ش٘قح هفِْم اٟسُاب ّالوقاّهح  -سؤٗح عشت٘ح  -اع٠ه٘ح  -ذوْصْٗ /لْ٘  –5113هشكض
دساعاخ الششه اّٛعؾ.
 -5اًٟرفاػح ّذقشٗش الوظ٘ش ,د .عذًاى الغ٘ذ ؼغ٘ي ,داس الٌفائظ .0995
 -3كراب ؼق الوقاّهح ت٘ي الْاقع ّالوأهْل  -تؽس هقذم ئلٔ الٌذّج العلو٘ح (هفِْم اٝسُاب ت٘ي
الْاقع اٛهٌٖ ّالعْاه الغ٘اع٘ح)  -ظاهعح ًاٗف العشت٘ح للعلْم اٛهٌ٘ح ُ١٣١١/١/١١-١1 -ـ -٥
١٢00/١١/٧م  -ئعذاد د .فِذ تي عثذ العضٗض ال ف٘لٖ.
 -4اٝسُاب الغ٘اعٖ ،عثذ الٌاطش ؼشٗض ،هيرثح هذتْلٖ ،القاُشج ،الطثعح اّٛلٔ.)0996( ،
 -5القاًْى الذّلٖ الوعاطش ،د .دمحم الغع٘ذ الذقاه ،داس الوطثْعاخ العاهع٘ح تاٝعيٌذسٗح,
(.)0997
ّ -6صاسج الرشت٘ح الغْسٗح  -كراب الرشت٘ح الْؽٌ٘ح – الظف الصالس اٝعذادٕ 5103\5105( -م)
– (ُ0433ـ).
 -7الوقاّهح ّؼق ذقشٗش الوظ٘ش فٖ الرعشتح ّالو٘ضاى الذّلٖ – الذكرْس عثذ ال ٌٖ عواد ,أعرار
فٖ العاهعح اللثٌاً٘ح.
 -8الوْعْعح الغ٘اع٘ح ,عثذ الُْاب الي٘الٖ ,الوإعغح العشت٘ح للذساعاخ ّالٌشش ,ض ,0ؽ- 3
.0991
ّ -9صاسج الرشت٘ح الغْسٗح  -كراب الرشت٘ح الْؽٌ٘ح – الظف اّٛل الصإًْ 5105\5104( -م) –
(ُ0435ـ).
 -01القؼ٘ح الفلغطٌ٘٘ح – الف٘اذِا الراسٗخ٘ح ّذطْساذِا الوعاطشج ,د .هؽغي دمحم طالػ ,ؽثعح
هضٗذج ّهٌقؽح ,هشكض الضٗرًْح للذساعاخ ّاٟعرشاساخ – ت٘شّخ.
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