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هقمااادقء و قإن اااق:ميكننااالقول ااا  
اقولاا  أقءماال قوحلك ماااقوليااي  ن ّ

عتقولكن ستقتك نقوملنط اققدقوضِ
هاقبركلن،قالقجلياق وًقعلىقف َّجمدَّ

فقوول تااااا قاقوولتطااااارُّولعدوون ّااااا
سات لس قعلاىقققووالعتدو وتقولا قق

ولشاااعلقولطلساااط  قو ااا  قمااا ق
قجلياقس ِّقءيضلًق ل و قوملنط ا،قوإنَّ

ول اااا ونأقوولتشااااريعلتقوتطاااا يرقق
وملناالهاقولوب ياااقوولتعل   اااق االقق

فلًقءكربقجتال ققاًقوتطرُّيكط قعدوون ّ
وملشاااارو قققماااا قي اااا قضاااادّققققكاااا  

 لقوملشرو قول لئمقس َّقوليي  ني،قال
اقومعت اااادوتقعلااااىقءساااا ق ين ّاااا

فق ليااااااااق قولتطااااااارّقاخروف ّااااااا
قاقجتل قوآلخري .وولعدوون ّ

القبااااا قإنقهااااا  قوحلك ماااااا،قق
فاااا،قبتشاااك لتيلقول   ن ااااقوملتطرّق

 وخااا قولك ااالنقققلااا ٍق ااادتقعلمااا َ
 لقماادقساا َّقوليااي  نيقوخلس،ااه،قال

ومل وحلتقول قم قشأهنلقءنقمتان قق
لتق)ولربملااالنقولياااي  ني ق ااا ح ّ

ءوسدقلن ضققاروسوتقواالكم،قوها قققق
 قهتديااادوًقيشاااكِّقمااالقمااا قشاااأنهقءن

لنظاااااال ق)ولعدولااااااا ق قولك اااااالنقق
ق،نطسهقوليي  ني

قق



 أيُّ دور يلعبى صعود اليمين الديوي المتطرف في تفكك الكيان الصهيوهي

 

 

ّٕٚذيككو س ككي  اٜكك١ ني من اككه َككٔ نييكككٗن١ٜٓ يًشهَٛكك١    نيالتفككنم نييكك ٟ مَّ ، ال بككٌ  

زعكِٝ سك      ف ) ٜتُكن  بكٔ ريفك (   ٌ  يٝ٘ به )بٓٝنَه ْتٓٝنٖٛ( ٚنييُٝٝين ني تطك   نييتٛصُّ

٠َّ نييٝٗٛد١ّٜ" ُّيتٛيِّ "نييك ٞ   ٢ بٛزني ٠ نيٞ َن ٜ  َكٔ أكهْ٘  عطكن٤    ، ألَكٔ نييكخنييًٞ نييككْٗٝٛ

ت٘ َٚٛنيقفكك٘ نيالسككتمُن ١ٜ نييمٓككك ١ٜ اككخ   ننت ٚنيسككم١  ُن سكك١ سٝنسكك نيأليكك  صكك سّٝ 

َّ سك١ نهَكننٔ،   نييفً طٝٓٝه نهأكان  ٚاكخ نيألَكننٔ ني كخَّ    ُن تًكو نييك    ال سك

ٟ      خل بن  ذخ نيألقك٢، ٖٚٛ َن أنَّتتمَّ  عًٝ٘ )نيبٔ ريف ( أنجك  َكٔ َك ٠، ٖٚكٛ نييك 

١ ٚنيسككم١ نييٓطككنم عًكك٢ نييٛنيقككي نييتككن خيٞ  ٘  ريبكك١ قٜٛكك١ بثسككخنيخ تجككٝ نيت د  ّٜكك هككتتًُّ

سككنت نييفً ككط١ٝٓٝ عَُٛككنع ٚبن  ككذخ نيألقككك٢  ل بن كخَّٚنييكككنْْٛٞ نييكككن٥ِ سنيٝككنع ٚني تمِّكك

ّٗ نيألَ  نيي ٟيكٛصنع،  خ هلخّ ني  كذخ نيألقكك٢ ٚبٓكن٤ نيهلٝهكٌ ني  عكّٛ َهنْك٘،       مي

 بٝك١  تٗن نييمنييك١ْٝٛٝٗ يتٜٗٛخ نييكخس ٚطُس َّٖٖٛٚٞ يط٠ٛ بنجتنٙ تهجٝف نيجلٗٛد 

 ٚنيإلس ١َٝ. 

ت تشكككهٌٝ نيمهَٛككك١ خ ٚسكككن٥ٌ نيإلعككك ّ نييكككك١ْٝٛٝٗ ني تنبمككك١  فنٚاكككنٚتؤّنككك

َّ فنقنت ٚتفنُٖنت به نيألط نيف نيي١ُٝٓٝٝ نيي نيفكٗن َٔ نيّتنييك١ْٝٛٝٗ، َٚن   كك١ْٝٛٝٗ، أ

ٓشك٘ نيَتٝكنزنيت يًككٗن١ٜٓ    ٜكضٞ مب (ْتٓٝنٖٛ)كك ٥ت ف نيمهَٛٞ ي١ نيتفنقنع دنييٌ نيالمثَّ

كككي دٓٛبككنع، ٚن نيجلًٝككٌ وككنالع، ٚس ككي صككشٝف١ )ٖكك  تس(    بشكك ني٤ نيأل نياككٞ ن نييَّ

َّ  (شمسكٛت ٜت  ١ نيتفنقنع بٗ ني نييشهٕ به )بٓٝنَه ْتٓٝنٖٛ( ٚ)بت ٦ًٌٝمثَّ نييك١ْٝٛٝٗ، فث

ٜكضكٞ مبكٓا نيَتٝكنزنيت يًٝٗكٛد يشك ني٤ أ نيسع بهسكمن        ١"  ٥ٝس س   "نييك١ْٝٛٝٗ نييخّٜٓٝ

َٛقمٗكككن  ٚفكككلخ نييككككشٝف١  يٝكككك١ ن نييٓككككي ٚنيجلًٝكككٌ بٗكككخف تٜٗٛكككخٖن، ٚتؤنِّككك     

َّ س   "نييك١ْٝٛٝٗ نييخ١ٜٝٓ" ٜٗخف  ىل تٜٗٛخ َٓنطل نيجلًٌٝ ن نييشُنٍ  نياليهرتْٚٞ أ

 َّ نيالتفككنم َككي "نييًٝهككٛد" ميككٓا نييٝٗككٛد نيَتٝككنزنيت نيقتكككند١ٜ      ٚنييٓكككي ن نيجلٓككٛ ، ٚأ

ن نييهٝككنٕ  يًُشككن به نييكككخني٢َ نككب ٠ ٚريكك  َ ككبٛق١، ٚنكك يو نيألَكك  بنيٓ ككب١      

   نييكْٗٝٛٞ.

عًك٢   ٌ يطك نيع أنك   تٗن تشكهّ فٗكن ٚعكخٚنيّْٝ  ٚ ذني ننْت ٖك ٙ نيمهَٛك١، بتط ُّ  

ٞ   ٌ ن نييٛقتٗن تشّهه، فثَّنييم   ٚنييفً طّٝٓٝ  ْف ٘ يط نيع ع٢ً نييهٝكنٕ نييككْٗٝٛ

ُّٝن  ثت عٓكك٘ ني من اكك١ نييككك١ْٝٛٝٗ َكك ني نيع،    ، ٖٚكك ني َككن  ككخَّ  ذنيتكك٘ َّٚال سكك أكك نن٤   أ

ّٝك    ٥ت ف ن نيمه١َٛ نييكك١ْٝٛٝٗ، الني ١ َكٔ أكهْٗن إٔ تٓٗكٞ    نيقرتسكٛني  صك سنت قنْْٛ

 خٝ ٜستٝنٍ ٚيٝن١ْ نيألَن١ْ، ٖٚكٛ َكن سك   نيجلن ١ٜ بت١ُٗ نيي أ٠ٛ ٚنيال (ْتٓٝنٖٛ)حمنن١ُ 

ٖكككٌ نيإلدني ٟ ن نييهٝكككنٕ نييككككْٗٝٛٞ، ٖٚكككٛ ف كككند خ ٚنييف كككند ٚنييرتَُّكككٔ سنيككك١ نييتف ُّككك



 د. محمد الحوراهي

 

 

ككك١ بنمككنالت نييكك  ميهككٔ فٝٗككن  خ ني تمِّسككٝرتنيفل َككي دعككٛنيت ٚ ريبكك١ بتافٝككف نييكٛنيعكك 

ّٝ ن َٛنيد١ٗ نييشمي نييفً كطٝين، َكي    بط ٜك١ أن  ١ فتا نييٓن يكٛنيت نيألَٔ نييكْٗٝٛ

َّ  دنيْتِٗ مبكنَٚك١ ني شك ٚع    َطنيبنت بثق ني  قنْٕٛ ٜشّ ع  عخنيّ نييفً طٝٓٝه نيي ٜٔ تت

 ٥ككٝس   ٜكك  صككشٝف١   ْٝٛٞ َٚٛنيدٗكك١ ني  ت قكك١ نييكككٗن١ٜٓ، ٜٚكك ٣ )أيككٛف بككٔ(   نييكككٗ

ّٕ ٖككك ٙ  9299 29 92ٜكككّٛ نيسُكككٝس   ، ن  ًٝكككٌ ْشككك ٙ  نييكككك١ْٝٛٝٗ "ٖككك  تس" أ

١ٍّٝ  "ْتٓٝنٖٛ"نيمه١َٛ ٖٞ مبجنب١  كٝل مًِ  نييكناٞ بثقن١َ سه١ٍَٛ عٓك ١ٍّٜ ٚدٜٓ

   ّٕ ٠ّٛ، الفت كككن  ىل أ مل ٜككككي ف ٜ ككك١ يشكككٗٛني١ْٝ   (ْتٓٝكككنٖٛ)ٚقن٥ُككك١ٍ عًككك٢ نيسكككتاخنيّ نييكككك

بٌ ٖٛ نيي ٟ قند ع١ًُٝ تشهٌٝ نيمه١َٛ ٖٚكٛ نييك ٟ  ريكي    نييش نن٤ ن نيال٥ت ف، 

 .بنيٛصٍٛ  ىل ٖ ٙ نييٓتٝذ١، ع٢ً سّخ تمب ٙ

نيي ٜٔ خيشٕٛ ع٢ً َ تكبٌ  ،نيي نبكه نييكٗن١ٜٓ نُن إٔ جمُٛع١ َٔ نيي ف ني٤

ّٚقمككٛني عًكك٢  سككني١ ّم تٛدٝٗٗككن نيىل  ٥ككٝس سهَٛكك١     ،نييهٝككنٕ َككٔ ٖكك ٙ نيمهَٛكك١  

فٝٗككن عككٔ قًكٗككِ َككٔ ني ككس بنيم قككنت نيسن دٝكك١  أع بككٛني (بٓٝككنَه ْتٓٝككنٖٛ)نيالسككت ٍ 

، س كككي َٛقكككي  يًهٝكككنٕ ن أعككككن  نيي ٝنسكككنت نييككك  تتبًكككٛ  يًشهَٛككك١ نيجلخٜكككخ٠   

(WALLA) .ٟ نيإليبن 

،  ىل خٜخ٠ز نيسطٛط نييم ٜض١ يًشه١َٛ نيجلٚقخّ نيال٥ت ف نيجلخٜخ ٚثٝك١ بهب 

ألٍٚ ن نييهٓٝ كت، تتبٓكك٢ فٝٗككن أفهكن  نييككُٝه ني تطكك ف نييفنأكٞ، ٚدككن٤ ن نييبٓككخ ني   

ٚري  قنبٌ يًتكٜٛض ع٢ً نٌ َٓكنطل أ س   نعسك ٜ نعيًشمي نييٝٗٛدٟ سك"نييٛثٝك١ إٔ 

فً طه، ٚستخفي نيمه١َٛ ٚتطٛ  نيالستٝطنٕ ن نيجلًٌٝ ٚنييٓكي ٚنيجلٛالٕ ٚنييضف١ 

 ."نييج ب١ٝ نيحملت١ً

ْٗكن تشكهٌ   أ٘ ع٢ً نييٛثٝك١ يًشه١َٛ نيجلخٜكخ٠،  خ َ ن  عخنيي١ ن تمكٝبٚأنَّ

ٚص حيعن عٔ تٛدٗنت نيمهَٛك١ نييمٓكك ١ٜ ٚنييكُمٝك١ ٚتم ٜك  نييفٛقٝك١       ع ْ ن ٚنياش ن 

نييٝٗٛدٜكك١ ٚتم ٜكك  نييفكككٌ نييمٓككك ٟ، ٚنييمُككٌ عًكك٢ تم ٜكك  َهنْكك١ نييكككخس ننًَكك١         

    ٍ ٖك ٙ نيسطكٛط نييم ٜضك١ مهَٛك١      :نمنص١ُ ي سكت ٍ ٚتم ٜك  نيالسكتٝطنٕ، ٚقكن

اككخ   ، تٗككخف  ىل تم ٜكك  نيالاككطٗند ٚنييتُٝٝكك  نييمٓككك ٟ ني ُككٓٗر      نيجلخٜككخ٠ ْتٓٝككنٖٛ 

 ِ ٚتم ٜكك  تمنَككٌ  ،العتبككن ِٖ أعككخني٤ ،نييفً ككطٝٓٝه ن نييككخنييٌ نيحملتككٌ ٚنييتمنَككٌ َمٗكك

 َمِٗ بشهٌ قُمٞ. "نييشنبنى"أ ط١ نيالست ٍ ٚ

ٚحب ي َكن ْكًكت تككن ٜ  ع ٜك١، فكثٕ نييبٓكخ نييجكنْٞ َكٔ نييٛثٝكك١، ٜشك ،  ىل إٔ           

سه١َٛ ْتٓٝنٖٛ ستمٌُ ع٢ً تٛف  أَٔ أاكٞ يًُ كتٛطٓه ٚتهجٝكف خمططكنت    
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ُّٝن  ،ٜٗٛخ ن نييكخس ٚنييخفي بم قنت نييتطبٝي َي نييخٍٚ نيجملنٚ ٠نييت دٍٚ نيسًكٝر   ال سك

 ."نيإلس ني١ًٝٝ٥"َٔ ي ٍ نيمفنظ ع٢ً ني كنحل نيأل١َٝٓ 

َّ قكنْٕٛ نياليتفكنف عًك٢ حمهُك١ نيالسكت ٍ       ْٚكت نييٛثٝك١ ع٢ً َٓا أفض١ًٝ ي 

َككي  س نييمًٝككن، حبٝككح ٜككتِ َٓككي نيأليكك ٠ َككٔ أككطي قككٛنيْه ٜ ككٓٗن نييهٓٝ ككت ٚتتمككن 

 ."قٛنيْه أسنس ذنيت طنبي دستٛ ٟ"

سه َككٔ دككٝش نيالسككت ٍ ن  ىل َككٓا أفضكك١ًٝ   ككّ  ت ككم٢ نيمهَٛكك١ نيجلخٜككخ٠

، بٝٓٗن نًٝنت نييطي، نيمكٛم، عًّٛ نيمنسٛ ، عخ٠ نييكبٍٛ يًذنَمنت ن جمنالت

نييخنييٌ نيحملتكٌ عكٔ ٖك ٙ     َ نيقب١ نيم نبنت ٚنيهلٓخس١. ٜٚمين ذيو نيستبمند فً طٝٓٝٞ

ستشنفغ ع٢ً نييطنبي نييٝٗٛدٟ "ٚحب ي نييٛثٝك١، فثٕ نيمه١َٛ نيجلخٜخ٠،  نيجملنالت.

 ."يًخٚي١

 ٕ نيسطٛط نييم ٜض١ ٚنييتٛدٝٗكنت   :نييم ٟ "ٚنيٟ ْت"قنٍ َٛقي  ذنيت٘ نيي ٝنم ٚن

نيألسنسك١ٝ ي تفككنم نيال٥ككت ن يمُكٌ نيمهَٛكك١ نيإلسكك ني١ًٝٝ٥ نيجلخٜكخ٠، ٜتذنٖككٌ ذنكك     

ني فنٚاككنت نيي ٝنسكك١ٝ َككي نييفً ككطٝٓٝه، ٚحب ككي ني ٛقككي، فككثٕ نيسطككٛط نييم ٜضكك١    

أْٗن ستمٌُ ع٢ً تم ٜ  نيي ك ّ َكي عٝكي نيجلك نيٕ      نييٛقت ذنيت٘يًشه١َٛ أنخت ن 

 –نييٛقت ع٢ً محن١ٜ ني كنحل نيأل١َٝٓ ٚنييتن خي١ٝ ٚنييٛط١ٝٓ إلسك ني٥ٌٝ   ٘ٚ نفغ ن ذنيت

ٚأْٗكن سكتمٌُ عًك٢ تم ٜك  نيتفنقٝكنت سك ّ  اكنف١ٝ َكٔ أدكٌ           –ٚفل َن دن٤ ن ْكٗن 

 ."نيإلس ني٥ًٝٞ" – ْٗن٤ نييك نيع نييم بٞ 

ٓنع ١ ٚ  ٖنبكنع ٚتكخُّ  ٚ ذني ننْت نيمه١َٛ نييكك١ْٝٛٝٗ نيجلخٜكخ٠ ٖكٞ نيألنجك  دَّٜٛك     

َّفنع ن تٚتط ُّ نيمهَٛكنت نييك  سكبكتٗن مل     ن ٜخ نييهٝنٕ نييكْٗٝٛٞ، فٗ ني ال ٜمين أ

ِّ  ت فككْي السككتٝطنٕ ٚتٜٗٛككخ َخٜٓكك١  ٚنييكتككٌ يًمكك  ، ٚتٛسككٝي ني  أككمن نيت نييرتسٝككٌ ٚنييضكك

، ٚيهٔ نيجلخٜكخ ن ٖك ٙ   َتط  فنع نع ٌُ فه نيع دَّٜٓ َمعُٗن ننْت َّٕ  نييكخس، بٌ

١ّٝٚني فٔ ٚنييتطكك ُّنيمهَٛكك١ ٖككٛ  ري نيقٗككن ن نييتككخُّ ، ٚ ريبتٗككن نيجلنحمكك١ ن زٜككند٠ يفنأكك

نييكتككٌ ٚنييتٓهٝككٌ، ٚنييككتٗذ  ٚنيالسككتٝ ٤ عًكك٢ أ نياككٞ نييشككمي نييفً ككطٝين، ٖٚككٛ َككن  

َّٜؤنِّ ذنٙ سٝط ٠ ٚنيستٝ ٤ نييُٝه نييكْٗٝٛٞ نيجملتُي نييكْٗٝٛٞ ٜ   بجبنت، بنّت خ أ

دني٥ككك ٠ نيسكككتٗخنيف  ، نيألَككك  نييككك ٟ سّٝٛسكككيف عًككك٢ أدٗككك ٠ نييخٚيككك١ َٚفنصكككًٗن ني تطككك  

١ بثزٖككككنم أ ٚني  نييفً ككككطٝٓٝه، ٚتم ٜكككك  نيي ٝنسكككك١ نييكككككّْٗٝٛٝ   نييمكككك   ٚني ككككٛنيطٓه 

ّٝ جتنٙ نييشكمي  ١ٚ عٓخ دٓٛد نيالست ٍ ١ ٚنيي ندّٜنييفً طٝٓٝه نيْط قنع َٔ نييٓع ٠ نييخْٚ

َّنييم بٞ   خٜؤنِّك  ّ نييفً طٝين أ يص َٔ دّ نيمٝكٛنيٕ.. نييّخ نييفً طٝين، ٚنيعتبن ِٖ أ
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َّ   نيي  بخأ بمكض دٓكٛد نيالسكت ٍ ب ف   ت من نينييش  ٖ ني جك١  ٓت عبكن نيت بنيً  مٗكن ٚنييك  تضك

ّ       نيإلْهًٝ ١ٜ َفندٖن "طًك١ ٚنيسخ٠ ن نيي أس نييٛنيسخ" ٖٚٛ َكن ٜؤنِّكخ نيإلَمكنٕ ن نييكخ

ن ٕٛ . ٚئ ٜهٕٛ نيألسك ٣ نييفً كطُّٝٓ  نييفً طٝين ٚنيي َّريب١ بنإلدٗنز ع٢ً ٖ ني نييشمي

ك ١ٜ يًشهَٛك١ نييكك١ْٝٛٝٗ نيجلخٜكخ٠، ال    سذٕٛ نيالست ٍ مبٓه٣ عٔ نيي ٝنسنت نييمٓ

َّ َّ  ًَفَّ بٌ   ٠ ن أٍٚ يككن٤ تشكنٚ ٟ بكه زعكِٝ     نيألس ٣ نييفً طٝٓٝه ننٕ سنا نيع بكك

 بكٔ ريفك (  ني( ٚ)بٓٝكنَه ْتٓٝكنٖٛ(،  ذ طنيكي )   س   "عٛت ُن ٜٗٛدٜت" ) ٜتُن  بٔ ريف 

 ٚسشي جمُٛع١ نب ٠ َٔ سكٛقِٗ َٚٓمِٗ َٔ ممن س١ أٟ ٣بتشخٜخ ظ ٚف نيألس 

 "نيستك ي١ٝ" هلِ دنييٌ سذٕٛ نيالست ٍ.

٠ متمكككٔ ن نُككن إٔ نييشكككمي نييفً كككطٝين سكككٝهٕٛ أَككنّ طككك م ٚ يٝكككنت دخٜكككخ  

أنج  تط فنع، َٔ ي ٍ ف س َٓٗنز ٚزني ٠ ني من ف نييك١ْٝٛٝٗ  مع"أس ي١" نييتمًِٝ بط 

ٍّ عًك٢ ذيكو َكٔ نيمًُك١ نييك  أ         عٓٗكن ن َطًكي    َٔعً ك ع٢ً نييطًب١ ني كخسكٝه، ٚيكٝس أد

١، سٝككح َككي نيالْتانبككنت نييكككَّْٗٝٛ  ت نيفكككت، ٚنييكك  9299نييمككنّ نييخ نيسككٞ نيمككنيٞ  

١ ري  َ بٛق١، ب بي  نًٜٗن ع٢ً تخ ٜس ١ م١ًُ صّْٗٝٛٝات ني خني س ني كخسَّتم َّ

َكخني س   نييتٗخٜكخ ب كشي تك نييٝص سكتّ     ني ٓٗنز نييكْٗٝٛٞ ني متُكخ يًطًبك١، نُكن مَّ   

 ١.خ س١ نيإلب ني١ُٖٝٝ( َٚخني س )عم١ٝ نيإلمينٕ( ني كخس١ّٝ ع٢ً  أسٗن )ني َكخسَّ

٥ٝس ف ٚنييمٓك ١ٜ، ف ٓن أَنّ سه١َٛ رين١ٜ ن نيإلد نيّ ٚنييتط ُّبكٞ إٔ ْكٍٛ:  َّ

١ ب ً كك١ً َككٔ نييكككخس نيحملتَّكك١ ن ِٗ بنحملهُكك١ ني  ن ّٜككنييككٛز ني٤ فٝٗككن )ْتٓٝككنٖٛ( َككتَّ 

َّكك ٞ نيي أككنٟٚ، ٚيٝنْكك١ نيألَنْكك١، ٚنييَّ ، َٓٗككن تًّككك نيجلكك ني٥ِ ن )أ بٝكك٘ كككي ٚنيالستٝككنٍ، أ

فكككخ قضكك٢ سككبي سككٓٛنيت ن نيي ككذٔ أٚنييكك   ه"نييٝٗككٛد نييشكك قٝ س سكك   "د عككٞ(  ٥ككٝ

 ١.يت س عٓخَن ننٕ ٚزٜ نيع يًخنييًَّالنت َٔ نييك ٕ ني ناٞ بمخ  دنيْت٘ بتِٗ نينييت مَّٝٓ

َٔنُن أ  ته ن نيحملكننِ  َك َّ ١" ) ٜتُن  بكٔ ريفك (  ٥كٝس سك   "نييكك٠ٛ نييٝٗٛدَّك       دٜ

عككٔ نييٝٗككٛد  ، ٖٚككٛ )نيحملككنَٞ(،مب نيفمنتكك٘ َفِ ٘ ع كك، نُككن أَّككخمتًكك١١ بككتِٗ َّْٗٝٛنييككك

َّككني ككتَّ ٘ مل ١ َجككٌ قتككٌ عن٥ًكك١ نييخٚنيأككب١ نييفً ككط١ٝٓٝ، فضكك ع عككٔ أَّكك ُٗه بهعُككنٍ   ٖنب

     ّٞ َّكككخيكككخّ، ٚيكككٛ ي كككنعنت، ن دكككٝش نيالسكككت ٍ نييككككْٗٝٛ ن نيمًٝكككف نيي نيبكككي ن   . أ

فٗٛ سنٌَ أكمن    ٚ ٥ٝس س   "نييك١ْٝٛٝٗ نييخ١ٜٝٓ" )بت ٦ًٌٝ مسٛ ت ٜتش( نيمه١َٛ

ين دك١  نيعتكني٘ سكنبكنع يمكّخ٠ َك نيت ال تهنبك٘ أعُكنالع       مَّقخ نيإلس ّ دٜٔ نيإل ٖن ، ٚ

َّعٔ نييكنْٕٛ نيجلٝش نييكْٗٝٛٞ  فض نيستكبني٘ يًاخ١َ فٝك٘ ب كبي َناكٝ٘     ، نُن أ

 ف.نيمنفٌ بنيمٓك ١ٜ ٚنييتط ُّ
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َّ ف يككبمض أعضككن٤  َككٔ تككن ٜخ سنفككٌ بنيمٓككك ١ٜ ٚنيإلدكك نيّ ٚنييتطكك ُّ     َّككن تكككخّ   

نيمه١َٛ نييك١ْٝٛٝٗ نيجلخٜخ٠، جيي إٔ ٜهٕٛ دنيفمنع يًشمي نييفً طٝين ٚني كنَٚه 

عٝمنع، َٔ أدٌ تهجٝف نييمُكٌ ٚنييضكجع عًك٢ نييهٝكنٕ نييككْٗٝٛٞ يتشكٝكل نييٓكك         

ٌّ كٝكل عٓكخ نيَكت ى    ، ٖٚٛ أَ  قنبٌ يًتشنيي ًٝب١َٔ نيأل نياٞ نييفً ط١ٝٓٝ  ٚط د نيحملت

 نيإل نيد٠ ٚنييفمٌ نييكندم.

١ نيجملكك ّ نييكككْٗٝٛٞ ) سبمككنّ   ٔ َككٔ تكككفٝ فنيشككمي نييفً ككطٝين ني كككنّٚ متهَّكك  

َّ نييكككْٗٝٛٞ نيي ككنبل )يٝ َككنٕ(ِ عٓذٗٝكك١ ٚزٜكك  نيمكك   ، ٚسطَّككز٥ٝفككٞ( ٠ صككٛني ٜخ بككك

َّ َّ   ني كن١َٚ ٚص ب١ ٚق ني ١ هلك  نيإل نيد٠ نييفٛالذَّك  ٠ نييشمي نييفً كطٝين ني هكنفا، نُكن أ

إلعند٠ س نبنت٘ َٚ نيدم١ دكخ٣ٚ نيالستفكنظ بنأل نياكٞ     نييشمي دفمت نيجمل ّ )أن ٕٚ(

ِ نيحملتَّ ني  ٜخ َٔ نيأل نياٞ َٚٓشٗن يًُ تٛطٓه نييككٗن١ٜٓ،   ١ بمخ إٔ ننٕ ٜطُا بض

 .؟.نييهٝنٕ نيحملتٌ ٖ ني فٌٗ سٝهٕٛ تشهٌٝ ٖ ٙ نيمه١َٛ بخني١ٜ يٓٗن١ٜ
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ٌجدو ألي مززجع للشأن الفلسطٍين 
وحزى ألي مزابثع عالمماً ليةاٍخ  ا ت     

حبهلب، أن األصا     مبزالذ م بوبره اللى 
ثا  الفااب   الفلساطٍ،ٍخ،     ال مقبد مب

وأن  ,ومب أكثرهاب، هاا افاما واليطٍ اخ    
أمااب الاحاادح   ,االساازث،به هااا اةاااب خ  

وحتيٍق أاللى درجبد الز بون والز،ساٍق  
وصااااالو أو مسااابقخ   حتيٍاااق اهلااادا  

 الاطين فمسألخ مؤجلخ.
وكاااأن راحٍاااد الج،دقٍاااخ كشااا بر    

افطابة الفلساطٍين   مطليب طغى اللى 
مااااب د ٌ ااااد ٌ ااااين ل ااااث  مااااه  ٌاماااابو

  الفاب    ٍئب.

وسااااه رطاار السااؤاا ثبلجاابا أ  د  
خيطاار فااين أي جااااة ٌااال  مااه هاا ا    
الفااااٍ  أو  ا  ال ٌ ااادو أن ٌ اااان  راو   
للرمبد ) اةيبو  (   ال ٍان الفلسطٍ،ٍخ 
الابثرح واحملزسجخ، وه ا ٌفسر ل،ب الد  
ال  احزفاااااااابه الشاااااااابر  الفلسااااااااطٍين

وال حزااااى ثاااابفما مااااه    ،ثبةاااااب خ
 .أسبسه

 لاااا  ثااااأن م  م،ااااب قجاااا  ثزلاااا   
الزربٌااراد الاان كبوااذ رطاار  ل جبثااخ   
الااه سااجت مساابرالخ الفاااب   لزااجين أي  
الملٍخ فدا ٍخ مشرفخ، الرب عصدار ثٍبن 

حزاى صادق،ب    ،ثبسم فاٍ  مه الفاب  
أن ال رمفبد حيٍيٍخ ماب ثا  الفااب      
ال،اادمب ٌزااا  األماار  ااجلااخ الااال    
الالٍاوً وال ادوان ث ما  ثطااع و زاس     

 ، ل  ثأن الفداه ها األص ت ,ثه مجٍ بو
وأن مااجلاااخ ال لااام أوجااا  ملماااخ   اااه 
ل وساابن أن ٌيااا  أااب، أو خيزاازم حٍبرااه  

 فٍلب.
والٍا  وحناه أماب  صافجخ جدٌادح     

بد اةااب خ ماب ثا  الفااب       مه صافج 
ه  وفزح ه ا اةلا  ووةا ه اللاى طبولاخ     
ا ااااار ل،يااا  اللاااى األساااجبة اةاججاااخ 
ومزى ر ان ك ل ، ورلا  الان هاً حيابو     

 لٍسذ ماججخ؟



 في  تاريخ المصالحات الفلسطينية ...

 

 

نل قساءٗ للػأٌ الفلططٔين ال تيطلل مً اذتسص علٙ املصاذت٘ ّجعلَا  علٙ أٌ

لكطٔ٘ بسمتَا ّمً ألفَا حتٙ ٓائَا األصل ٍٕ إعالٌ مشات٘ ال ىكبل بَا ّال ىسضاٍا، فا

ٍٕ قطٔ٘ غعب اغتصبت حكْقُ بكساز األقْٓاء ّختاذل الطعفاء، ّضط احنٔاش دّلٕ 

أعنٙ ّما شال عناِ ٓصداد مير أقست األمه املتخدٗ تكطٔه فلططني لتكبل )العصابات 

ّماشليا علٙ السغه مما فعلتُ ٍرِ العصابات  ّىا،الصَْٔىٔ٘(، ٍهرا نيا ىصف عّد

نل ّاحدٗ ميَا إىل قساءٗ  ّيف أنثس مً معسن٘ حتتاج ،يا يف أنثس مً حسبب

أٌ األمه اذتٔ٘ تدزع أضباب ٍصائنَا  معنك٘ يف األضباب ّيف اليتائج، ّأعتكد جاشمًا

   ّتتْقف عيد مْاطً ارتلل أنثس بهثري مما تفعلُ جتاِ ىصسٍا.

العدّ املتغطسع ألٌ  فلططني الْٔو تكاّو ّتعلٕ مً غأٌ املكاّم٘ بعدما اضطسٍا

تلْذ باملكاّم٘ ّحدًٍا دزبًا لئل حكْقَا، ّاملطلْب ّاضح ٍّْ أٌ تيجح مصاذت٘ 

ألىيا دعاٗ أخْٗ تعندت ّتتعند بالدو  ،ادتصائس يف مل مشل األخْٗ ّلً أصفَه باألعداء

 ّحتنل الظله ّالكَس ّاضتالب اذتكْم. ،الطَْز ّبالعسم ّالتعب

لهثري ّأقلُ أٌ ٓهٌْ غعبيا يف الداخل ّالػتات علٙ جناح ٍرِ املصاذت٘ ٓعين ا

قلب زجل ّاحد ّبصْت ّإزادٗ مْحدٗ، ال مهاٌ لليػاش ّال مْقع للنَسّلني املطبعني 

 دعاٗ ىصف اذتكْم أّ حتٙ زبعَا.

ّللتازٓذ ىكْل ّبإىصاف إٌ املكاّم٘ بهل ما هلا ّما علَٔا ناىت ادتطس الرٖ 

 ارتامظ مً حصٓساٌ إىل الهسام٘ اليت أضَنتعرب علُٔ العسب مً اهلصمي٘ بعٔد 

ّمَدت مبا حتكل يف تػسًٓ مً بطْالت ّاىتصازات ما شليا ىفدس بَا ّىدفع مثً عدو 

احملافظ٘ علَٔا، ّلْ أىيا بدأىا مير الْٔو األّل لفسض ّقف اطالم الياز عاو 

لتػسًٓ عسبٕ آخس ملا ّصليا الْٔو إىل ما ّصلياِ مً غٔاب لألمً الكْمٕ  عداداإل4791

 ّالْطين للعسب أمجعني.

 ،ٌ ٍرِ املكاّم٘ ناىت مصدز فدس ّاعتصاش للػباب العسبٕ علٙ امتداد الْطًإّ

ّتعدد الْالءات ّاليصعات ّاختالف التٔازات، ٍّٕ الْٔو مطالب٘ ألٌ تلعب الدّز ىفطُ 

 و جينع ّال ٓفسم ْٓحد ّال ميصم.مً خالل فعل مكاّ

ّأىَا ال متلو  ،ّأشعه أٌ العدّ االضسائٔلٕ ٓعسف مصري ّمآل مثل ٍرِ املصاذتات

يف حال٘ التػسذو ّاالىكطاو  فاملاضٕ ما شال حاضسًا ،مكْمات اضتنسازٍا ّدميْمتَا

 ٓدٖ اليت تتالعب بالػأٌ العاو الفلططٔيناأل ،ضباب ذاتَاضباب ما شالت ٍٕ األّاأل

 ٍٕ ذاتَا ماشالت قادزٗ.

ّأٌ حتظووٙ ٍوورِ املصوواذت٘ بهوول  ،ىسجووْ ّىتطلووع ألٌ ٓهووٌْ األمووس لوؤظ نوورلو

بول لتغودّ ّحودٗ الفصوائل ٍوٕ       ،أضباب ّعْامل االضتنساز لتغدّ املصواذت٘ ٍوٕ األصول   

ّفَٔا حتكٔل للنصولخ٘ الْطئو٘ ّالفسدٓو٘     ،ّيف الْحدٗ قْٗ ّحفاظ علٙ الرات ،األصل

 غعبيا بػعب ادتبازًٓ حكًا. لٔصدم مً ّصف العلٔا
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 مقدمة:

منذ وقوع ما تبقى  مىا راضر ى     
رلفلسىىىىىىىت ن ح الىىىىىىى  ر  ىىىىىىى    

، ورصى  رلعى     7691رلصىي وي  اىا    
رل ربىىىىىىى  رلفلسىىىىىىىت   مسىىىىىىى ت  
رلنضىىال ح، م باىىرر  اىىا تتل ىى    ىىا  
معروا  رل حىرض،، اىا را دىال  ى      
أشىىلا  رل دىى  رععىىرواح، ت ر ىىا    
رلعىىى ب ح ور ي فا ىىى ح ورللفا  ىىىح   

 ح ت مورجيح ر     .رعسلح
والىىىى  رم ىىىىارل ةىىىىذ  رعسىىىى  ، 
ري عىىىر  أادىىىا  رعقاومىىىح ت   ىىى    
أضجىىىىىىان رلىىىىىىو ا رلفلسىىىىىىت  ، أ،  

 7648رعنىىىىا ت ر  لىىىىح منىىىىذ اىىىىا    
ورلضىىفح رلبرب ىىح يىىا ل يىىا رلقىىا      
وقتىىاع ةىىحمل  ر اصىىر. وركىىذ  تلىى    
راادىىىىا  أشىىىىلا   م  ىىىىال ، و ايىىىى   
مبىىىىىىىىالضر  رل دل ىىىىىىىىا  رعسىىىىىىىىلحح   
ور ي فا ىىىىىا  ور باىىىىىا  رلعىىىىى ب ح،  
ورعورجيا  بني قتاع ةحمل  ور     ، 
ا مىىىا  بىىىاض   تق ىىىا ادىىىت رلنىىىي      
رعقىىاو  وّىىذيفض  ت رعسىى   رلو ن ىىح  
رلفلست ن ح، ال  رعس ويني رلفىرل،  

 ورجلد  .
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ٔإساٞ ذلكككاس اصككككدىز الهكككئ الؾككككٌّٕٗ٘   ألىككككل ضكككن  ٌككككٕا  ا  اٞ الٍقكككك ل٘    

ً عكدٜ ا صك لٗا الهئاٌٗكٛ الة  كٛس الهضكوزٖٛ ٔاليٕلٗضكٗٛ       الفمضطٗينس ب صدخيا

ٔاالصدٗط ٌٗٛ ٔاالألدؾك  ٖٛ ٔالٍفضكٗٛس ٔصكٕاِ س   ل ٔلكٛ لفكزت االصدضك ً  مكٜ        

 الفمضطٍٗٗني   الٕطَ احملدنس بّيف اصدىزار االزد ه  ُٔ وهٕأل ت.

ٔخ ه اله وني امل فٗنيس  خذت تكزس وكٕاِز ضف زٗكٛ ٌٕ ٗكٛ خيٖكيٚ   إطك ر       

الهىككن الفمضككطٗين امل،كك ًٔس تزضككش  مككٜ تٕوٗككط ضدمككط القككةٕ  فككي االزككد هس  

لشٖ  ٚ ا  ي ٞ املرتاضىٛ  مْٗ ٔخهمْ خ صزًاس ٔحلىمْ  مكٜ ااك ذ ألكزارات ٔخطكٕات     

 تضددٗا ألضزًا لمدطمه ت الفمضطٍٗٗٛ.

.. ُتهٍككٜ ِككذٓ اليراصككٛ املٕتق،ككٛ بد،ككيٖي إز طككٛ لمضككٗ ا الهكك ً   ىكك ه امل، ٔوككٛ     

الةزبٗٛس ٔتدٕألط  ٍي الظكٕاِز الٍٕ ٗكٛ اييٖكيٚ  كذٓ امل، ٔوكٛس الك   مك          القفٛ

تيمٕر بؤر لمىٕاخّٛس ودهي ٚ ا عكو ه ٔالغكيٚس فكي ألكٕات االزكد ه ٔوضكدٕطٍْٗ..       

ٔتدطككزا اليراصككٛ إع الهيٖككي وككَ املف  ٗككن املزتيطككٛ بككذلا. ضىكك  ت،ككيً  ٗ ٍكك ت وككَ     

اليسثٗككٛ ٔالؾككسفٗٛ الفمضككطٍٗٗٛ   املهطٗكك ت ٔالد،ككيٖزاتس الكك  ٌغككزت   ا ٔصكك       

  ٔاإلصزاٟٗمٗٛ.

 معطيات إمجالية:

تهككككي ت اليٗ ٌكككك ت املدهم،ككككٛ ُجخزخكككك ت املٕاخّكككك ت   القككككفٛ الةزبٗككككٛ بككككني       

الفمضطٍٗٗني ٔاالزد ه )ٔفىًٍ  وضدٕطٍْٗ(س بغزًٖ  ٔو  ًٖ .. ٔضثزت الد،ك رٖز الك    

   خريٚ؛تٕر  وهمٕو ت زٕه ذلا.. ٔضهٗ ٍٛ تدهمق ب لضٍٕات الثى ٌ٘ ا

 فلشطينيًا: ــ أ 

زضكككا إزؾككك ٟٗٛ إأ لٗكككٛ  ٔر ِككك  ٖٕصككك٘ ّٖٕعكككلس املزاصكككن الهضكككوزٙ     -

(س حتككك   ٍكككٕاُ ااحلكككز  ا فٗكككٛ     01/01/1111لؾكككسٗفٛ ٖكككيٖهٕت  ززٌٔكككٕت) 

ٞ ضالقفٛاس بمغ  ي  القس ٖ  الفمضكطٍٗٗني   القكفٛ الةزبٗكٛ ضك  ت٘م  ك ً       شالغكّيا

1104(010 )– 1105(80 )- 1106(27 )– 1107(25 )- 1108(16 )- 
 (.01/01/1111( فمضطًٍٗٗ )زد041ٜ)1111 -( 71)1110 -( 11)1111
( ت،زٖككزًا  ٔر  فٗككْ  ككٕ  06/01/1111 ؽككير ٌكك  ٙ ا صككري الفمضككطٗين)   -

٘ س وٍذ وطمل   ً  4211 س )زدٜ 1111ز لٛ ا د، ه ٌفذتّ  ألٕات االزد ه اإلصزاٟٗم
ا د،ككك الت إ ارٖ كككٛ)ت،زٖز وٕألكككل  0501ٔ طفكككً س 511اوكككز ٚس ٔ 000ت رخيكككْ(س بٍّٗككك  
  (.06/01/1111 -37 ز 
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 إسرائيليًا:ــ ب 

(  ُ   يا  اإلصزاٟٗمٗني 04/00/1111ذضزت ؽسٗفٛ اٖيٖهٕت  ززٌٕتا) -
 -(18)1104ال،دمككٜ خككزاٞ الهىمٗكك ت الفمضككطٍٗٗٛ ض ٌكك   مككٜ الٍسككٕ ا تكك٘م  كك ً      

1105(06 )– 1106(07 )– 1107(05 )– 1108(01 )– 1111(2 )– 1110(10.) 
(س ارتفكل  04/00/1111زضا إذا ٛ ايٗػ اإلصكزاٟٗم٘)خ ل٘ تضك ِن()    -

)زدكٜ ت رخيكْ(    1111 ي  اإلصكزاٟٗمٗني ال،دمكٜ خكزاٞ الهىمٗك ت الفمضكطٍٗٗٛ    ك ً       
 .1114ألدًٗ س ِٔ٘ الٍضيٛ ا  مٜ وٍذ   ً  18إع 
  (  ُ  كي 01/01/1111 ٔفص ت،زٖز ٌغزتْ ؽكسٗفٛ اٖكيٖهٕت  ززٌٔكٕتا)    -

س ٔ ُ 1110 ىمٗ ت اط ا الٍ ر الفمضطٍٗٗٛ بمغ ت تٛ  فه ف و  ض ُ  مْٗ     ً 
 إصزاٟٗمًٗ  )زدٜ ت رخيْ(.  20الهىمٗ ت الفمضطٍٗٗٛ  صفزت  َ و،دن 

.. ت،يً ِذٓ املؤعزات فوزٚ ٔافكسٛ  كَ طيٗهكٛ احل لكٛ الؾكزا ٗٛ ال، ٟىكٛ         

    ْ .. ٔتكش ا  احل لكٛ ٔفكٕزً  لكيٝ     القفٛ الةزبٗٛس خكزاٞ االزكد ه اإلصكزاٟٗم٘ ٔو، ٔودك

وهزفٛ  من   امل، ٔوٛس صٕاٞ خ ه فرتٚ لي ٚ  ً  مٜ ويٝ  طكٕهس ٔالفك را ِكٕ  ُ    

 ا وز ٖدهمق ب  رأل ً. 

 : 2222عّينة إحصائية فلشطينية/

  إط ر الوي الويري وَ املهطٗ ت ال  تزؽكي وٍضكٕ  الدؾكيٙ الفمضكطٗين     

ت،كككككك رٖز اوزضككككككش املهمٕوكككككك ت   ل،ككككككٕات االزككككككد ه ٔوضككككككدٕطٍْٗس ٖدقككككككص وككككككَ     

 00 ٌْ زكيح  ضثكز وكَ     شhttps://mo3ta.ps/?page_id=14 /اوهطٜاضالفمضطٗينا
تغزَٖ الث ٌ٘   ً  – لط  ىن و، ًٔ   القفٛ الةزبٗٛس   الفرتٚ وَ ض ٌُٕ الث ٌ٘ 

 س تٕس    مٜ  ٌغطٛ ٔفه لٗ ت ودهي ٚس ضى  ِٕ ويني   ايئه املزفق.1111

 2222رؽيت في االزد ه   القفٛ الةزبٗٛ ج  فّٗ  ال،يظس خ ه  عّز   ً    ى ه امل، ٔوٛ ال 

 2ت 1ت  ٖمٕه آ  متٕس زشٖزاُ  ٖ ر ٌٗض ُ آذار عي   2ك ا من  /ا عّز

جمىٕ  

 الهىمٗ تس
512 724 710 0401 0247 538 477 721 722 0888 0118 

وٕاخّ ت 

بأعو ه 

 ودهي ٚ
118 211 185 504 413 126 111 207 201 647 248 

إط ا ٌ ر 

 ٔاعدي ك وضمص
17 41 41 65 46 20 33 62 64 033 71 

إل، ٞ سخ خ ت 

ز رألٛ 

 ٔوفزأله ت
18 44 17 26 21 03 06 11 33 73 15 
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سر   ٔ إل، ٞ 

 17 25 10 00 01 06 - - - 6 2  يٕات ٌ صفٛ

طهَ  ٔ 

 ل ٔالت طهَ
1 1 8 2 6 1 2 - 1 2 3 

 ِط  ٔ 

 ل ٔالت  ِط
0 0 1 - 0 0 1 - 1 2 1 

ززا  ٔ حتطٗي 

آلٗ ت ٔوهيات 

ٔوٕاألل 

  ضوزٖٛ

4 - 6 6 02 00 11 01 22 44 44 

إل، ٞ زد رٚ 

 مٜ ألٕات 

االزد ه 

 ٔاملضدٕطٍني

 217 - - 156 071 102 322 451 144 114 و٠ ت

و، ٔوٛ 

ال دياٞات 

 املضدٕطٍني

84 014 008 85 085 82 65 62 71 107 023 

وظ ِزات 

 عهيٗٛٔوضريات 
41 55 36 74 38 15 17 51 06 58 00 

 )وهطٜ(  َ   ى ه امل، ٔوٛ   القفٛ الةزبٗٛ همٕو ت الفمضطٗينعّزٖٛ ملزضش املاملؾيرم خزٝ تغوٗن ايئه اصدٍ  ًا إع ت، رٖز تفؾٗمٗٛ 

 https://mo3ta.ps/?cat=8الزابطم  -(1111)

س غككري املدقككىقَ   ايككئهس  1111خبؾككٕـ عككّز ضكك ٌُٕ ا ٔه وككَ  كك ً    .. 

زكٕه   ىك ه امل، ٔوكٛ   القكفٛ      ملزضش اوهطكٜا ٖضدغط وَ ود بهٛ الد، رٖز الٕٗوٗٛ 

(  ُ ِذٓ ا  ى ه وم  تٍيرر فكىَ ا منك   ذاتّك س ٔ     https://mo3ta.psالةزبٗٛ)

الٕأل  ذاتْ ب،ٗ  تضري   املٍسٜ الضٍٕٙ اله ًس ول تي ٍٖك ت   ا  كيا س  ُٔ ٔخكٕ     

 و  ٖغري إع تٕألط  ٔ تزاخ   تما ا  ى ه. 

 قوى وظواهر مقاومة نوعية :

  ميكككني إع خ ٌككا الفه لٗككك ت الككك  تٍدىككك٘ إلّٗكك  ا منككك   الهغكككزٚ املكككذضٕرٚ   

ايككئه الضكك بقس ٔ زٗ ٌككً    إط رِكك س رازكك  تككزس خكك ه الهكك وني ا خريٖككَ ؽككٗغ      

خيٖيٚس وَ الٍٕاز٘ الدٍظٗىٗٛ ٔالهىمٗٛس فىَ الهىن الفمضكطٗين امل،ك ًٔ   القكفٛ    

 الةزبٗٛس ٍِٔ  من ذر ب رسٚ وٍّ م
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 "كتيبة جنني" :ــ ـ 1 

 
ٔااككككذت وككككَ ضككككٗي  س1110وّككككزت    كككك ً  جمىٕ ككككٛ فمضككككطٍٗٗٛ و، ٔوككككٛ

خٍني) كك ل٘ القككفٛ الةزبٗككٛ احملدمككٛ( و،ككزًا  كك س ٔتؤضككي   بٗ ٌ تّكك   مككٜ الدىضككا   

 ب ليٍيألٗٛ   وٕاخّٛ ألٕات االزد ه ٔوضدٕطٍْٗ.

س   فككرتٚ 1110اٌدظىكك  اضدٗيككٛ خككٍنياس ضخ ٖكك  وضككمسٛ و، ٔوككٛ    ٖكك ر      
ٜ اعككٕوري اوهزضككٛ صككٗط ال،ككيظا إبكك ُ الهككئاُ الؾككٌّٕٗ٘  مككٜ ألطكك   غككشٚ املضككى  

ِسٕوككٕت ح زكك رظ ا صككٕارا. ٔتككشاوَ وّككٕر الودٗيككٛ إع الهمككَ وككل ا ىمٗككٛ ٌفككق          

احلزٖكٛا الكك  تقككىٍ  متوةكَ صككدٛ  صككزٝ فمضكطٍٗٗني وهككد،مني   صككدَ خميككٕ )     

اصكزاٖ  ال،كيظاس ايٍك      ككك  ( وَ الفزارس ٔزٍّٗ  تيٗ َ  ُ الودٗيكٛ ت بهكٛ ل  1110 ٖمٕه

ٌّك  ؽكى ى   مككٜ االصكدهيا  لمكيف    ككَ     الهضكوزٙ حلزضكٛ ايّك   اإلصكك و٘س ٔ    

ا صزٝ الضدٛ الف رَٖس ٔازدق ٌّي   ضٗي خٍني. ٌٔفذت الودٗيٛ   تمكا املززمكٛ   

 ىمٗكك ت إطكك ا الزؽكك ـ  مككٜ احلككٕاخش اإلصككزاٟٗمٗٛس ٔخ ؽككٛ زكك خشٙ اايمىككٛا ٔ  

ا ٔتكك ُاس ٔتؾككيت الألدس وكك ت ألككٕات االزككد هس بكك لرتافق وككل ألٗكك ً الغككي ُ ب عككه ه    

س  مكٜ غكزار بزبكٛ  ىمٗك ت اإلربك ك المٗمك٘ فكي ال،كٕات اإلصكزاٟٗمٗٛ الك            اإلط رات

حت ؽز ألط   غشٚ.. ٔتطٕرت بزبٛ الودٗيٛ  ز الده ُٔ الفه ه وكل فؾك ٟن و، ٔوكٛ    

 خككزٝس ٌٔظةىكك  اصككدهيا ات ألد لٗككٛ ٔلٕخضككدٗٛ لمدؾككيٙ  ٙ األدسكك ً ملخككٗي خككٍني..      

ٛ  ٔومكك  اضدٗيككٛ خككٍنيا تٕاؽككن طزٖ،دّكك  ض ودككيا   لمى، ٔ وككٛ   ضٗىّكك س ٔضددزبكك

ٗ ككٛ. ٔحتككيح ت،كك رٖز  ككَ ِككذٓ        ٗ ٛ   القككفةٛ الةزب أهٗ ككٛ امككق سلككً  لمس لككٛ الٍقكك ل

ً     الظكك ِزٚ الكك     ؽكك رت ات،مككق ايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ا)املزضش الفمضككطٗين ل  كك 
https://www.palinfo.com/313594.) 
ٗيكٛ  تقكي اضد  (س8/00/1111ٔزضا ت،زٖز ٌغز   ؽسٗفٛ اٖضكزاٟٗن ِٗكًٕا)  

خككٍنيا  غككزات الٍ عككطنيس الككذَٖ وظّككزًا هٗككشًا  ٌفضككّي لرتصككٗ  ؽككٕرٚ الودٗيككٛ  

ضدٍظٗيس ِٔي ٖددٕلُٕ ول   ؾيٛ صكٕ اٞ  مكٜ رسٔصكّي  مّٗك  ٌ،كػ  ؽكفز  ىكن        

اصي الدٍظكٗي ٔإع خ ٌكا عكه ر اصكزاٖ  ال،كيظا وكل الدهكيٖن احملمك٘ املطمكٕ  ل صكي           
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ٖٛ ِٔي ٖزتئُ  ألٍهٛ ٖٔزتئُ اضدٗيٛ خٍنياس ٔميوَ رسٖدّي   الهزٔت الهضوز

ٔصكط   س (M16)صرتات ٔاألٗٛ ول ض سُ الذخريٚ ٔ ىمُٕ  صمسٛ وهظىّ  وكَ طكزاس  
تهك طط صكو ُ امليٍٖكٛ وهّكي.. ٖٔكيني الد،زٖككز ذاتكْ  ُ اضدٗيكٛ خكٍنياس متثكن ايٗككن          

الغككك   وكككَ امل، ٔوكككٛ الهضكككوزٖٛ احليٖثكككٛس ٍٖٔغكككط   قككك سِ   مكككٜ الغكككيو ت     

اتٗا تكٕكا.. ٔ  و،ك طل الفٗكيٖٕ الك  ٍٖغكزِٔ س ٖظّكز       االخدى  ٗٛس ٔخ ؽٛ تطيٗق 

وضمسٕ الدٍظكٗي ِٔكي  ك ٔلُٕ إغك ا وكياخن ضكٗي خكٍني دكٕاخش زيٖيٖكٛ لهزألمكٛ           

 خٕه ايٗػ اإلصزاٟٗم٘. ٔ  و،ك طل فٗكيٖٕ  خكزٝ ٔت،كٕا إطك ا الٍك ر الكذٙ ٌفكذٔٓ         

يخن  مككٜ خٍككٕ  ايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘س ٔالدؾككيٙ لم،ككٕات اإلصككزاٟٗمٗٛ   ضككن وككزٚ تكك 

فّٗ  إع خٍني ٔتة  رِ س بن اٌّكي ٖ،ٕوكُٕ بٍغكز صكدن  مكٜ الغكيو ت االخدى  ٗكٛ        

ٖدقىَ ٔؽفً  ٔتف ؽٗن  ألٗ،ٛ لألزياح ٔف،ً  لد رٖ  ٔألٕ ّ ا. ٖٔؾط الد،زٖكز رخك ه   

اضدٗيكٛ خككٍنيا بككأٌّي اوكك ِزُٔ   اصككدخياً ا صككمسٛ ٔال،دكك هس هكك   همككّي  ضثككز  

ؾ ٟن فمضطٍٗٗٛ  خزٝس ِٔي  مكٜ اتؾك ه   خطٕرٚس ٔ ٌّي ٖده ٌُٕٔ ول ٌ عطني وَ ف

 ول  ٍ ؽز   ألط   غشٚ ٔ  ا  ررا.

 "عرين األسود" :ــ ـ 2

 
خ ه  ىمٗ ت الدؾيٙ ل،ٕات االزكد ه الك  ض ٌك  ت،كدسي ويٍٖكٛ ٌك بمطس         

س تؾككيرت جمىٕ ككٛ فمضككطٍٗٗٛ و، تمككٛ  طم،كك   مككٜ ٌفضككّ  اصككي ا ككزَٖ       1111آ  

ا صككٕ ا  ٍكك َٖٔ رٟٗضككٗٛ   ا خيكك رس ٔفككىًٍ    الد،كك رٖز اإلصزاٟٗمٗٛ)ب صككي خككٕف      

عك   وضكمصس بهقكّي وكَ      011(.. ٔألٗن إٌّ  ض ٌك  تقكي  كٕ     האריות גוב رٖٕت 
 ويٍٖكٛ ٌك بمطس   (  )فىَ اليميٚ ال،يميٛ فؾ ٟن امل، ٔوٛس ٖدىزضشُٔ د٘ ال،ؾيٛ

https://he-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lion's_Den_Emblem.png?_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://he-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lion's_Den_Emblem.png?_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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   1111ٔوّككككز بهكككك  املٍككككدىني  كككك  خكككك ه  ككككزت  ضككككوزٙ   وطمككككل  ٖمككككٕه    
 (.00/01/1111 -37امليٍٖٛ)وٕألل  ز  

ٔاصكككدٍ  ًا إع تهزٖكككط جدىٕ كككٛ ا كككزَٖ ا صكككٕ ا فكككىَ الٍضكككخٛ الهزٖكككٛ وكككَ    

(س بمةكك  ِككذٓ اةىٕ ككٛ ذرٔٚ ٌغكك ط تّ    https://he.wikipedia.orgأٖوٗيٗكيٖ ا) 

س ٔض ٌ  ِذٓ الٍغ ط ت تغىن تٍفٗذ  ىمٗ ت إط ا الٍ ر  مكٜ  1111ه تغزَٖ ا ٔ

 ِياف إصزاٟٗمٗٛ   ٔصط القفٛ الةزبٗكٛ ٔ  لّٗك س ٔتٕتٗكق ا دىك ت الك  تغكٍّ .       

ٔٔر    الدهزٖككط ذاتككْس  ٌككْ بهككي  ككيٚ إخككزاٞات فككي اةىٕ ككٛ وككَ أليككن ال،ككٕات            

 ٍؾككزًا وٍّكك    51اإلصككزاٟٗمٗٛ خككزٝ ال،قكك ٞ  مككٜ  ككي  وككَ   قكك ّٟ س ٔصككمةي  ككٕ      
(س ب   كك ٞ 03/00/1111 ٌفضككّي إع  خّككشٚ ا وككَ الد بهككٛ لمضككمطٛ الفمضككطٍٗٗٛ)    
زؾككٕ ي  مككٜ ومدككأ وككَ ال،قكك ٞ  ٔ اال د،كك ه   إصككزاٟٗنس ٔذلككا إع زككني تضككٕٖٛ     

الضككككمط ت اإلصككككزاٟٗمٗٛ. ٔوككككَ الدف ؽككككٗن الكككك  ٌغككككزتس  ُ الضككككمطٛ  ٔفككككهّي وككككل

مٗي  صككمسدّي إلّٗكك س و، بككن زككٕافش  الفمضككطٍٗٗٛ  زفكك   مككٜ   قكك ٞ اةىٕ ككٛ تضكك 

 11و لٗككٛس ٔإوو ٌٗككٛ اٌككيو خّي   ا خّككشٚ ا وٍٗككٛ الفمضككطٍٗٗٛس ٔألككي ٔافككق  ككٕ     
 (.https://bit.ly/3G8vvmL قًٕا  مٜ ذلا)
ضديككككْ  كككك وٕظ ِزٟٗككككن املزاصككككن الهضككككوزٙ   ؽككككسٗفٛ    ٖٔككككذضز ت،زٖككككز

الضككمطٛ (  ُ   قكك ٞ تٍظككٗي ا ككزَٖ ا صككٕ اس ٖدىككز ُٔ  مككٜ    21/8/1111ِككترتط)

الفمضككطٍٗٗٛس لوككٍّي ٖزفقككُٕ  ٖقككً  أليككٕه صككمطٛ ا كك ظا ٔاايّكك   اإلصكك و٘ا       

 مككّٗي. ٔالزككت الد،زٖككز  ُ ااالزدوكك ك املضككدىز   خككٍنيس   ٝ إع خككزٔر ا  ٖكك    

املضكككمسٛ وكككَ وٍ ط،ّككك  إع اليسكككج  كككَ املزضيككك ت الهضكككوزٖٛ ٔامليٌٗكككٛ ا  ؽكككٛ    

  مٜ تٍظٗي ا زَٖ ا صٕ ا.ب ملضدٕطٍنيس ٔإط ا الٍ ر  مّٗ س ِٔذا ٍٖطيق 

ٔر ٝ املضدغككزا اإلصككزاٟٗم٘ آ  ٖضضككخزٔفس   و،كك ه بهٍككٕاُ ا ككَ الهىمٗككٛ       

(  ُ املٍظٕوككٛ اإلصككزاٟٗمٗٛ    21/8/1111اإلصككزاٟٗمٗٛ   خٍنيا)ٖككيٖهٕت  ززٌٔككٕت 
ف  ض صكٗو٘س إذ  ٌّك    غٗك    ىمٗكٛ  ضكوزٖٛ صكدٕاخْ وشٖكيًا وكَ الهىمٗك ت          

ٔاصهٛ   وٍط،ٛ خٍني وَ عأٌّ   ُ تؤ ٙ إع تٕصٗل  املق  ٚس ٔ ُ  ىمٗٛ  ضوزٖٛ

 ال،د ه إع وٍ طق  خزٝ.

ٔ كَ تكككأتري ا كزَٖ ا صككٕ اس ضدككا املهمكق الهضككوزٙ تك ه لٗككط راًس و،كك اًل       

( بهٍكٕاُ ااةىٕ ك ت املضكمسٛ غكري املمٍظةىكٛ   القكفٛ       7/01/1111ؽسٗفٛ وهزٖط)

عكي ُ فمضكطٍُٕٗٗ لٗضكٕا حتك       تزبا ايٗػ اإلصزاٟٗم٘ ٔالغ ب كاس خك ٞ فٗكْم اِكي   

 مي  ٖين  ٔ ر  ٖكٛ وٍظىكٛ خّ  ٖكٛس ٖٔضكهُٕ لٗدؾكيرٔا خطكً  ٔطٍٗكً  ؽك،زًٖ  خيٖكيًا          

فككي إصككزاٟٗن. ٔ  خّكك س ا وككَ اإلصككزاٟٗم٘ ال ٖغخ ؾككُٕ   ِككذٓ املززمككٛ وٍظىككٛ        

برتاتيٗٛ ألٗ  ٖٛس ٖٔيئ  ٌّ  ٌغأت   املٗياُ بغون  فٕٙس ضغكيوٛ  ٍكط ب  ثكٛ    
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ٖي يّ س ا وَس إذ خب ف املٍظى ت املؤطَّزٚ ٔاملهزٔفٛس إٌّ  أليكن   مٜ الدسيٙ الغي

ضن ع٘ٞ وفًّٕ عيٖي غزٖكا   زدىكْس ٖٕٔاخكْ ايكٗػ ٔاالغك ب كا)خّ س ا وكَ       

اله ً( ؽهٕبٛ   الدؾيٙ   س تٍيل وَ  ٌّ  لٗض      ٍٕاُ ٔافصم ال وؤصض تس ال 

 ت إلزيكك   الهىمٗكك ت وٍظىكك تس ٔال وطمٕبككُٕ ضيكك رس ٔوككَ تككي ٖؾككيص أككل املهمٕوكك  

وه،يًا  مٜ  ٕ خ ـس ٔ  ايٗػ ٔالغ ب ك ألم،ُٕ وَ  ُ تٍد،ن ِذٓ الظك ِزٚ وكَ   

 ٌ بمط إع وٍ طق  مخزٝ   القفٛا .

ٔخكك ٞ   و،كك ه بهٍككٕاُ ازطةىككٕا  ككزَٖ ا صككٕ اس ٌغككزٓ ٖٕصكك٘ ّٖٕعككلس املزاصككن 

(م ا ؽككيص رخكك ه ا ككزَٖ  02/01/1111الهضككوزٙ   ؽككسٗفٛ ٖككيٖهٕت  ززٌٔككٕتا) 
 صٕ ا جنًٕ عيوٛس ِٔكي ٖغكٍُٕ ا دىك تس ٔلٗضك  لكيّٖي تزاتيٗكٛ ألٗ  ٖكٛس ِٔكي         ا

ٖغككومُٕ حتككيًٖ  لمضككمطٛ الفمضككطٍٗٗٛس ٔب لٍضككيٛ لمدككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ ِككي تٍظككٗي         

 .)إرِ ب٘(س ٖضدٕخا ا دًٕ  مْٗ بأفقن الٕزياتس  ُٔ اٌدظ را
َ  ٔ ٙ  ٖون)الي زككج   وهّككي  راصكك ت ا وكك ٔٔر     راصككٛ وطٕلككٛ ضديّكك   

  ٌغزٚ اوي     هاح ٌظزٚ  مٗ س الؾ  رٚ  َ املهّي    -ال،ٕو٘ جب وهٛ تن  بٗا

 اإُ امل،يمككٛم الدسككيٖ ت وككل لمده وككن إٌككذار-ا صككٕ  ا ككزَٖ بهٍككٕاُ س(07/01/1111
الككئافل ا ص صككٗٛ ٔراٞ ِككذا الدٍظككٗي ِكك٘ الدطككٕرات الكك  زككيت    املٗككياُ؛ الهىككن   

 مككٛ اعككٕفري خكك لٗي ح ض صككز ا وككٕارا     الٍغككط لمدككٗػ ٔاالغكك ب كاس   إطكك ر   

 ككك ل٘ القكككفٛ الةزبٗكككٛ؛ ُٔفكككهط الضكككمطٛ الفمضكككطٍٗٗٛ ٔاٌهكككياً الكككيافل لكككيّٖ  ملٍكككل  

الهىمٗككك تس ٔالٕفكككل االألدؾككك  ٙ الؾكككها لمغكككي   الفمضكككطٗين الكككذٙ ال ٖهىكككن        

إصككزاٟٗنس ٔاالٌدغكك ر الٕاصككل ٔالككٕفزٚ لمضكك   ٔالككذخريٚا.. ٔبقككٗط  ٖوككنم اِككذٓ         

ن اب ًِ  تٕرًٖ س ع بً  ٔو، تً س ٖه رت خط الكزٟٗط لىكٕ   يك ظ    اةىٕ ٛ تغو

الضٗ صكك٘س ٔخؾٕؽككً  الدٍضككٗق ا وككين وككل إصككزاٟٗنس ٔ  املززمككٛ احل لٗككٛس تزضككش   

اةىٕ كٛ  مكٜ اعكدي ضّ  وكل ايكٗػ ٔاملضكدٕطٍنيس لوٍّك  ميوكَ  ُ تدسككٕه إع         

 ٛ ا زَٖ ا صٕ ا وه رفٛ ب رسٚ ل،ٗ  ٚ الضمطٛ. لذلاس وَ الؾها ايشً بأُ جمىٕ

ِكك٘ تٍظككٗي فككز ٙ صككٗدفوا   املضككد،ين. بككن وككَ املىوككَ  ُ توككُٕ الٍيدككٛ ا ٔع  

لضمضككمٛ تٍظٗىكك ت لمٗككٛ   ٖكك  )إرِ بٗككٛ( وضككد،مٛس ال تٍدىكك٘  ٙ  وككَ الفؾكك ٟنس      

ٔتٍغط   وٍط،ٛ ٌ بمط ٔا مٗن ٔعزأل٘ ال،كيظس وٍكذ ا ُ جمىٕ ك ت وكَ الغكي ُ      

ت،ككًٕ بككك)  ى ه  -ِككيفّ  احلفكك و  مككٜ ا ألؾككٜ  فقككً   ككَ  –الفمضككطٍٗٗني الكك  

 ٍككط(  اخككن ا زٗكك ٞ الهزبٗككٛس ٔب ملثككن إُ ا ككزَٖ ا صككٕ ا ِكك٘ إعكك رٚ إفكك فٗٛ إع         

 إصزاٟٗن بأٌّ  لَ تضدطٗل ازدٕاٞ املٍ طق الفمضطٍٗٗٛ إع ا بيا. 

ٔلٕزت  ُ ألٕات االزد ه أل و  جسك ٔالت  يٖكيٚ لم،قك ٞ  مكٜ تٍظكٗي ا كزَٖ       

وكك  تقككىٍْ بٗكك ُ لمدٍظككٗيس ٖؤضككي فٗككْ  ككَ ضغككط خطككٛ ل،ككٕات       ا صككٕ اس وٍّكك ؛  
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 تٍككك ٞ (س 02/01/1111ٖككًٕ  االزككد ه االصككزاٟٗم٘  را ت بّكك  إبككك  ٚ و،كك تم٘ الهزَٖ)    
املٍ ٔرٚ الك  أل وك  بّك  وي ٗكٛ  ٌّك  األدسىك  ألكز ٖٕصكط ب ملٍط،كٛ الغكزألٗٛس ٔخكزٝ            

ت خ ؽكٛ  إزي   املخطط بهي الدأضي وَ  خٕه  ضثز وَ  ربهني صكٗ رٚ حتىكن ألكٕا   

ٔوضككككدهزبني إع لككككٗط ضككككن وٍط،ككككٛ ا د،ككككي الهككككئ  ُ املمد ِككككيَٖ صككككٍٗطم،ُٕ    

 (.03/01/1111ٔض لٛ مس  الفمضطٍٗٗٛ)وٍّ 
 ؽككككسٗفٛ   الهضككككوزٙ املزاصككككن ِزٟٗكككنس   كككك وٕظٔحتكككيح ت،زٖككككز ضديككككْ  

َ  ا صكٕ اس   زَٖ تضدّيف اإصزاٟٗن بهٍٕاُ (14/01/1111ِترتطا)"  اٌغك     ُ  ك
 ِذٓ تضدّيف ٔاصهٛ إصزاٟٗمٗٛ خّٕ  وَ خشٞ ِٕ (13/01ٌ بمط)ًٖٕ   ا وَ ألٕات
  اخكككن لمىدىٕ كككٛ ودفدكككزات وهىكككن األدسككك ً ٔ ُ اييٖكككيٚس الفمضكككطٍٗٗٛ اةىٕ كككٛ

  أل ً زٗج املدفدزاتس بٕاصطٛ  دى ت خطط إزي   إع ِيَف ٌ بمطس   ال،ؾيٛ

ٙ  بٗك     لمىدفدزات وهىً  اةىٕ ٛ ٌغط ٞ ٜ  خطكدّي  ٔض ٌك   ٍِك كس  صكز   وك    مك

ٛ   يٕات اصدخياً يئٖ َ  ال بقكزر  لمدضكيا  املضك وريس  بهك   إفك فٛ  وكل   ٌيٕبٗك  ميوك

ٙ   ُ ِزٟٗن ٖٔزٝ بْا.. االصدّ ٌٛ  ال،زٖكا  الٕألك     اةىٕ ٛ تفوٗا بغأُ ا   ٞ ا 

ٛ   ٔ هأصضٛ تٍظٗىٗٛ ِٗومٗٛ ٍِ  تٕخي ال  ٌْ ؽ  ألً س ٖوُٕ لَ  ٔافكسٛس  ِزوٗك

 ت،زٖككزٓ ِزٟٗككن ٔخككدي ُٖهد،ككنا. ٔ  ُٖ،دككن وهككنيس ٌ عككط   زؾككزِ  ٖؾككها تككي ٔوككَ

 بٍٗككٛ ِكك٘ هكك   ضثككز فوككزٚس ب  صكك ظ ِكك٘ ا صككٕ ا ا ككزَٖ جمىٕ ككٛ اإُ بكك ل،ٕهم

ٛ  اودكيا ِ س  ٔألكط  الؾها ٔوَ تٍظٗيس  زكٕه  بىهكٕا  الفمضكطٍٗٗني  و٠ك ت   ُ ٔز،ٗ،ك

ُ  خث وني ض ٌ  زٗج ٌ بمطس   املضدغفٜ  وك    ُ تؤضكي  ٍِك كس  ٔاملؾك بني  الغكي 

َ  عكهيٗٛ  ُٔ  خيٖٛس و ِزٚ ِٕ ٌزآ َ  ودؾك  يٚس  ا صكٕ ا  ا كزٖ ٛ  ُت،ىكل  ٔلك    بضكّٕل

 ال،زٖاا. الٕأل 

( ت،زٖككزًا وفؾككً   ككَ تٍظككٗي    8/00/1111ٌٔغككزت ؽككسٗفٛ اٖضككزاٟٗن ِٗككًٕا)  

ا ككزَٖ ا صككٕ اس ٌ،مكك  فٗككْ  ككَ وؾككير فمضككطٗين ألٕلككْم اإُ ِككذا الدٍظككٗي اصككدمّي      

إطك ر لمى، ٔوكٛ   تأصٗضْ وَ خ رتْ   الغكى ه)ضدٗيٛ خكٍني(س ٔ ُ عكي ًٌ  دثكٕا  كَ      

املضمسٛس ٔاٌقىٕا اع اضدٗيٛ خٍنياس ٔبهي فرتٚ وهٍٗٛ ألزرٔا تأصٗط تٍظكٗي خك ـ   

بّيا. ٔ ضي الد،زٖز املذضٕر  ُ ااملٍغكٕرات الك  ت،كٕه إُ ِكذا الدٍظكٗي ٖ،كرت  وكَ        

 ٌّ ٖدْ ب  د، ه ٔألدن ٔاصدض ً  ٍ ؽزٓ ٔأل  تْ ال ٍٖذر بٍّ ٖٛ املهزضٛا.

تضٕرٖط)الي زج   وهّي  راص ت ا وكَ ال،كٕو٘    ٔخ ٞ   ألزاٞٚ ٌغزِ  ٌٖٕد ُ

( بهٍكٕاُ  03/00/1111جب وهٛ تن  بٗاس فىَ ٌغكزٚ ويك    ك هحٌظزٚ  مٗك  بدك رٖ      
اخيمكط الدٍظٗىك ُ ٔراِٞىك  إرتكً       حتكيٖ ت   الطزٖكقام   ا زَٖ ا صٕ  ٔضدٗيٛ خكٍني 

فكٛ    ألد لًٗ  ٔمنٕذخً    ٔه الوثري وَ الٍغط ٞس ز لًٗ س ضأفزا     و ضَ ضدم

القفٛ الةزبٗٛ االألدياٞ بْ.. ٔإُ الدهك طط الغكهم وهّكيس ٔاملّزخ ٌك ت الهيٖكيٚ الك        
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 خزِٔككك س ٔالدةطٗكككٛ اإل  وٗكككٛ الوكككيريٚ الككك   م طٗككك   كككيس ٔاالٌغكككة ه املوثكككط  

إلصزاٟٗن بّذٓ الظ ِزٚس ضن ِذا سا  مسهدّي   ٌظز الهيٖي وَ الغي  س ٔخهمّي 

 .منٕذخً  ٖ،ديٝ بْا
تيٍككٜ  ٞات اإلصككزاٟٗمٗٛ بغككأُ ال،قكك ٞ  مككٜ تٍظككٗي ا ككزَٖ ا صككٕ اس  ٔإساٞ اال  كك

ٍ هني     س ٔالدٍظٗي  ىمٗ  إط ا ٌ ر في ألٕات االزد ه ٌظةكي  غكزات املضكمسنيس امل،ك

ٙ  وٕزي َٔ ؾي ت حتىن عكه رٓس  زفكً   ضكوزًٖ    اليمكيٚ ال،يميكٛ وكَ ويٍٖكٛ         بش

ْ أزيٚ بٍك  ألّياس  (س ٔ  مٍٕا ف01/01/1111ٗ)ًٖٕ س ٔصط تؾفٗق الضو ٌُ بمط
ٖٕوككً   مككٜ اصككدّياف أل ٟككي اةىٕ ككٛ ٔ ٖككل     31ٔذلككا خكك ه فه لٗككٛ جٍ صككيٛ وككزٔر    

َِٕ س بزؽكك ـ خككٗػ االزكد ه   ٔتكك  ودسككيح ب صككي اةىٕ كٛس بٗ ٌككً  خكك ٞ فٗككْ م   .احلدك

اٌ،ٕه لون وَ ٖظَ  ُ الهكزَٖ ألكي اٌدّكٜ إٌوكي ٔاِىكُٕس فك لهزَٖ وك  ساه ؽك ويًا         

 (.01/01/1111-37رغي ايزا ا)وٕألل  ز 

- 

 
  زت  ضوزٙ لكك ا زَٖ ا صٕ ا

 (12/12/2222  اليميٚ ال،يميٛ   ٌ بمط)
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 جمموعات أخرى:ــ ـ 3

 مٜ غزار جمىٕ   اضدٗيٛ خٍنيا ٔا زَٖ ا صٕ اس رازك  تٍغكط جمىٕ ك ت    

ؽكككسٗفٛ  و، ٔوكككٛ وضكككمسٛ   وكككيُ  خكككزٝ   القكككفٛ الةزبٗكككٛس وٍّ )زضكككا ت،زٖكككز  

اضدٗيكككٛ  -م اضدٗيكككٛ ٌككك بمطاس اضدٗيكككٛ طٕبككك ظا  ( 8/00/1111ٖضكككزاٟٗن ِٗكككًٕ 

ا كػ الكيب بريا   خكٍني.. ٔتظّكز   طكٕلوزً  ٖقكً         -ب طٛا)ضٗي عزا ٌ بمط(

 الٟن  ٔلٗٛ  مٜ االصدد بٛ  ذٓ الظ ِزٚس زٗج خزٝ اإل  ُ  كَ جمىٕ كٛ و، ٔوكٛ    

 .خيٖيٚ حت  اصي ا ػ الؾ،ٕرا

امل، ٔوكككٛ املضكككمسٛ  .. املةكككشٝ الٕافكككص الكككذٙ ٖوىكككَ خمكككط وككك ِزٚ جمىٕ ككك ت 

اييٖيٚ ٖدمخؿ بأُ أٗل صٗ ص ت االزد ه ٔه رص تْ ال،ىهٗكٛ تهدكش  كَ إطفك ٞ     

خذٔٚ امل، ٔوٛس ٔتشٖي   الٕأل  ذاتْ احلٕافش ٔالئافل لكيٝ الفمضكطٍٗٗنيس ٔالصكٗى     

الهٍ ؽككز الغكك بٛس لدككيين خٗكك ر امل، ٔوككٛ املضككمسٛس ضيككيٖن  ٔ ضز ٖككط لةككريٓ وككَ         

لككٛ املضكك ٔوٛ ٔاٌدظكك ر احلمككٕه الكك  ٖزٖككيِ  االزككد ه  مككٜ      ا ٗكك راتس بككياًل وككَ ز   

و، ص تْ ٔٔفق وؾ حلْ.. ٔخ ه ذلكاس وكَ الٕافكص  ُ االزكد ه ٖكيفل  ٍكً  ضكيريًا        

 لٍّدْ.

 األعباء العشكرية االحتاللية وتبعاتها :

 مككٜ خمفٗككٛ ازدككياً املٕاخّكك ت   القككفٛ الةزبٗككٛس ضثفكك   خّككشٚ االزككد ه       

الفهككن الفمضككطٗين امل،كك ًٔس ٔض ٌكك  ِككذٓ املى رصكك ت تيمككغ   ه رصكك تّ  ال،ىهٗككٛ فككي

ٔت ٟز وزتفهٛ   وه  لٛ االفهن ٔر  الفهناس ب لدٕاسٙ ول وٍّدٗٛ إصزاٟٗمٗٛ ت،كًٕ  مكٜ   

 خزاٞ  ٙ  ىمٗٛ و، ٔوٛ. خم    ُ فمضطٍٗٗٛ ب ِظٛ

ٔوككَ الهٗ ٍكك ت الكك  ميوككَ رؽككيِ    وضكك ر الدؾككهٗي الككذٙ زككيح   القككفٛ   

ابكين بكزاكا    شوضكدهىزٚ ضبهي ًٖٕ وَ  ىمٗٛ إط ا الٍ ر   ويٍٖكٛ  س 1111الةزبٗٛ   ً 
(س ال  ٌفذِ  فٗ ٞ   رعٛس ٔالك  ألمدكن فّٗك     18/2/1111  الياخن الفمضطٗين)

لضٛ إصزاٟٗمٗنيس ألكزر االو بٍٗٗك ا)اةمط الكٕسارٙ اإلصكزاٟٗم٘ املؾكة ز لمغكؤُٔ       

مٗٛ   القككفٛ الةزبٗككٛس وككل  ا وٍٗككٛ ٔالضٗ صككٗٛ(س توثٗككط اٌدغكك ر ال،ككٕات اإلصككزاٟٗ  

الرتضٗكش  مكٜ ٌ،كك   االزدوك ك ٔتهشٖككش ال،كٕات   وٍكك طق الدىك ظس ب إلفكك فٛ إع      

س ٔصي الثةزات ال  تدٗص  خٕه  ى ه شالهٍؾزٙضاصدوى ه   ى ه بٍ ٞ خيار الفؾن

وَ القفٛ الةزبٗٛ. ضى  ألزر االو بٍٗٗ ا تٍفٗذ  ىمٗك ت اصكدي ألٗٛ ٔاصكهٛ الٍطك اس     

االز  اس ٔتهشٖش ا يً الضزٖل ملٍ سه وٍفذٙ الهىمٗ تس ٔرفكل   -و  ٖضىٜ -ٔتهشٖش

سٖ  ٚ وزاأليٛ س ٔخض ٟز الئاٟز امل،زبٛ وٍّيس ٔإلة ٞ تؾ رٖص الهىن املىٍٕزٛ  أل ربّي

 ٌغطٛ الدسزٖ   مٜ الغيو ت االخدى  ٗٛس ٔاا ذ اإلخكزاٞات ال سوكٛ بٍك ٞ  مكٜ     
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ْ)لىٕ  جم  لكٛس وٕألكل  كز     ذلاس ٔصي ازدٗ خك ت خّك س الغكزطٛ ٔسٖك  ٚ وٗشاٌٗدك     

٨٤ - 21/12/1111 .) 
س ألكك ه 21/2/1111ا(س   00ٔزضككا ت،زٖككز  ٠ٗككٛ اليككج اإلصككزاٟٗمٗٛ )اضكك ُ    
س   وككؤمتز ؽككس    ،ككيٓ)  خدكك ً ت،ٗككٗي    ٔسٖككز احلككز  اإلصككزاٟٗم٘ بككٗين غكك ٌدط   

لمٕفل ب ل،يظ احملدمكٛس جغك رضٛ ألٗك  ات  خّكشٚ  وٍٗكٛ إصكزاٟٗمٗٛ(م اصكٍ،ًٕ فكٕرًا         

ب صككدي  ٞ ا الف وككَ خٍككٕ  االزدٗكك   الككذَٖ صككٗةىزُٔ الغككٕار  ٖٔهىمككُٕ   ضككن     

وو ُ ٖدطما ٌغ ط   ىمٗ تٗكً .. ٔ كَ ٌٍفكذ ا د،ك الت ٔأل ٟٗكٛس ٔخكزٝ وٍكل  غكزات         

ت )اإلرِ بٗٛ(   ا ٌٔٛ ا خريٚس ٔضن الٕص ٟن ود زٛ لوضكز ِكذٓ املٕخكٛاس    ا دى 

 مكككٜ زكككي س ىكككْ.. ٔطي،كككً  لد،زٖكككز اضككك ُاس  ٔ كككش غككك ٌدط بدهشٖكككش ألكككٕات ايكككٗػ      

ضدٗيككٛ إفكك فٗٛس فقككً   ككَ ضدٗيككدني  مرصككمد   01كككك اإلصككزاٟٗم٘   القككفٛ الةزبٗككٛ ب

  ٕ  0111ات الغككزطٛ بٍسككٕ لكي ي ال،ككٕات املٍدغككزٚ  مككٜ زككئ  ألطك   غككشٚس ٔتهشٖككش ألكك
. ٔٔفق الد،زٖكز ذاتكْس   ك  رٟكٗط     .خٍيٙ وير  لمىض  يٚ    ىمٗ ت ا وَ الياخم٘

احلوٕوٛ اإلصزاٟٗمٗٛ ٌفد ل٘ بٍٗٗ    ضمىٛ وؾٕ رٚس ضن إصكزاٟٗم٘ ليٖكْ رخؾكٛ    

ص   إع  مْ. ٔأل ه بٍٗٗ م ال،ي  شس ايكٗػ اإلصكزاٟٗم٘ ألٕاتكْ   القكفٛ الةزبٗكٛ      

ضدٗيككٛا.. ٔب إلفكك فٛ إع اصككدي  ٞ املشٖككي وككَ ضد ٟككا   04كككك ب ٔوٍط،ككٛ خككط الدىكك ظ

اززظ احلئ اس   مَ بٍٗٗك   كَ تغكوٗن لكٕاٞ خيٖكي وكَ ازكزظ احلكئ اس   ر           

وٕخٛ اإلرِ   احل لٗٛاس ضى   -و   مس ٓ –ٔؽفْ بكأٌْ اإخزاٞ اصرتاتٗد٘ لدد ٔس 

 .فمضطٗين 111  مَ بٍٗٗ   َ ا د، ه  ٔ الدس،ٗق ول 
ٌغكككككزٓ  ككككك وٕظ ِزٟٗكككككنس املزاصكككككن الهضكككككوزٙ لؾكككككسٗفٛ     ٔ عككككك ر ت،زٖكككككز 

ُ (س 12/8/1111ِككترتط)    مكككٜ ايككٗػ  بككز  املٍكك طق    احلككٕا ح  اضثككزٚ  بهٍككٕا
اس إع  ُ  ىمٗك ت إطك ا الٍك ر  مكٜ الطزألك ت حتٕلك  إع       القفٛ   ٔخٕ ٓ توثٗط

و ِزٚ ٖٕوٗكٛ ت،زٖيكً س ٔ ُ اس ٖك   احلكٕا ح  كز ايكٗػ اإلصكزاٟٗم٘  مكٜ توثٗكط          

ٕاتْ   القفٛ الةزبٗٛس ب  ص ظ   وٍط،ٛ خكط الدىك ظ املخكرَتاس ٔألكي بكي       ٔخٕ  أل

ايكٗػ ب لهىكن  مكٜ إغك ا الفدسك ت    وك ضَ  كيٚ   خكيار الفؾنضالهٍؾكزٙشس          

ضىكك  صٗقككطز ايككٗػ إع توثٗككط ألٕاتككْ  مككٜ طككٕه طزألكك ت القككفٛس ملٍككل ٔألككٕ     

 00كككك م٘ بِدىكك ت  مككٜ ِككذٓ الطزألكك ت. ٔ فكك ف ِزٟٗككنم ا ككدفت ايككٗػ اإلصككزاٟٗ  
س ٔتقكك  ط ت،زٖيككً   ككي  ايٍككٕ  املٕخككٕ َٖ 1111ضدٗيككٛ وٍككذ بككيٞ ا دىكك ت   آذار

 ُ اِذا ا وز ُٖمسق فزرًا ضكيريًا بدكيرٖي ت الٕزكيات ال،د لٗكٛس      ٍِ كا. ٔبٗ َ ِزٟٗن

ف لود ٟا الٍظ وٗٛس ٔوثمّ   كي  غكري ألمٗكن وكَ ضد ٟكا االزدٗك طٗنيس وٕس كٛ بكني         

ألط   ت ٔ ىمٗ ت ضدمفٛس ِٕٔ و  ٖؤ ٙ إع تتضن ٔخف  الدكيرٖي تس ٔصكٗوُٕ   

ٍّٗكٛ ٔالوفك ٞٚ.   لذلا فزر بهٗي ا وكيس ميوكَ  ُ ٖكؤذٙ بؾكٕرٚ ضكيريٚ املهزفكٛ امل      



 إبراهيم عبد الكريم. أ

 

 

ٔزدٜ ٔلٕ مل  يح تؾهٗي خيٖيس ف ُ الهاٞ املم،ٜ  مٜ ايٗػ الٍظك و٘ صكٗش ا    

  الفككرتٚ امل،يمكككٛس زٗكككج تدٕاؽكككن  ىمٗككك ت ِدٕوٗكككٛ وكككثريٚ   إطككك ر املهزضكككٛ بكككني  

ًٛ ب لضكككٍٛ الككك   61احلكككزٔ س الككك  ارتفهككك  بٍضكككيٛ  % خككك ه الضكككٍٛ ا خكككريٚس و، رٌككك

 صي،دّ ا. 

(س ألكك ه ٔسٖككز احلككز  02/01/1111ٗفٛ اِككترتطا)ٔزضككا ت،زٖككز ٌغككز   ؽككس
اإلصزاٟٗم٘ بٗين غ ٌدط)  خد ً ويأالت لد،ٗٗي الٕفلس ع رك فّٗ  رٟٗط  رض ُ 

ايٗػ  فٗط ضٕخ  س ٔرٟٗط الغ ب ك رٌٔني ب رس ٔاملفدػ الهك ً لمغكزطٛ ٖه،كٕ     

س عككيد ٙس ٔوضككؤٔلُٕ  وٍٗككُٕ آخككزُٔ(م ا ككَ   فككرتٚ ودككٕتزٚس ٔ زٗ ٌككً  وؤملككٛ  ٖقكك ً  

%س ٔزدٜ  ضثز وَ ذلاس وَ ألكٕات  41ٌٔ،ًٕ بأٌغطٛ بأزد ً ضيريٚس ٍِٔ ك  ٕ 

(.. ٔ  و، بمككٛ  خزاِكك  ضالقككفٛ الةزبٗككٛشايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ تهىككن   ّٖككٕ ا ٔالض وزٚا

(س ألك ه غك ٌدطم اإُ ٌك بمطس ٔخ ؽكٛ     02/01/1111وهْ وٕألكل اٖكيٖهٕت  ززٌٔكٕتا)   

ٍك س ٔلكذلا  شسٌك  ال،كٕات ٔايّكٕ       اليميٚ ال،يميٛس ٔوٍط،ٛ خٍني ِى   ضكز حتكي ل  

 االصدخي راتٗٛ ٔا دٕوٗٛ ٔاليف  ٗٛ زٕ ى ا. 

ل،ي خزٝ ب لفهكن الدٍك سه  كَ خ ِشٖكٛ ايكٗػاس ضغكط ا كيري        ٔحت   ٍٕاُ ا

 -4/01/1111ا وككككككين اإلصككككككزاٟٗم٘ رُٔ بككككككَ ٖغكككككك ٙ)  ٖككككككيٖهٕت  ززٌٔككككككٕت   
https://bit.ly/3PDYG4t )    خّكك س ا وككَس   رأل وككً  ِ وككٛ ألككي وّ  لككْ وؾككير ضككيري

وٍّ ؛ اتٕوٗط خشٞ ضيري وَ ال،ٕات الزٖكٛ الٍظ وٗكٛ لمدكٗػ اإلصكزاٟٗم٘   القكفٛ      

الةزبٗٛ   وّ ً  وٍٗٛ خ رٖٛس ه  ٖقز بغون وي عز ب صدهيا  ايٗػ اإلصزاٟٗم٘ 

لمسز س صٕاٞ   ليٍ ُ  ً   الض ز ت ا خكزٝا. ٌٔ،كن بكَ ٖغك ٙ  كَ املؾكير ألٕلكْم        

وكَ ال،كٕات الزٖكٛس غ ليٗدّك  الهظىكٜ ضد ٟكا ٌظ وٗكٛس        ضدٗيكٛ   02ابهي  ُ ض ٌك   

س تٕخكي ٍِك ك   ضالقفٛ الةزبٗٛش ٔ ي  ألمٗن وَ ضد ٟا االزدٗ  س   ّٖٕ ا ٔالض وزٚ

ضدٗيٛ وَ ال،ٕات الزٖٛ لمدكٗػس إع خ ٌكا ٔزكيات خ ؽكٛ      14( 0/1111ز لًٗ )ك

ٖٗط. ِٔذٓ ألٕٚ فكخىٛ بوكن امل،ك     –صزٖٛ وَ ززظ احلئ   05تٍفذ وّ ً فزٖيٚ ٔ 

ٔاإلزؾكك ٞ ا ضثككز  اللككٛ ِككٕ  ٌككْ إذا متوككَ ايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ زدككٜ بككيٞ  ىمٗككٛ      

( وَ االزدف و   ضد ٟا الدغوٗن 1111اض صز ا وٕارا)ا دي رًا وَ وطمل ٌٗض ُ

 صيٕ ً  وَ الديرٖاس ف،ي اخنفق  ِذٓ  06 صيٕ ً  وَ الهىن ٔ  06املٗياٌ٘ بٍضيٛ 

الٍضكككيٛ ا ُ بغكككون خطكككري. ِٔكككذا ٖهكككين  ُ الدغكككوٗن املٗكككياٌ٘ املٍكككدظي لمدكككٗػ    

الك    55ككك  اإلصزاٟٗم٘ ال مي رظ الوثري. ٍٖٔطيق ِذا  ٖقً   مٜ ضدٗيٛ االزدٗك   ال 
صٗقكككطز ايكككٗػ اإلصكككزاٟٗم٘ إع بٍٗكككيِ  جٕاف،كككٛ اصكككدثٍ ٟٗٛ وكككَ الوٍٗضككك .      

 ُ الٕفككل لككَ ٖدسضككَس ٔ ُ ايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ لككَ    -بككز ٙ املؾككير –ٔاملغككومٛ 

 ضالقفٛ الةزبٗٛشٖدير    املضد،ين ال،زٖاس ٔاحل خٛ إع ونٞ وٍ طق ّٖٕ ا ٔالض وزٚ
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بود ٟا وٍدظىٛ تٍيل وَ و ِزٚ الدؾهٗي املضدىز   املٍط،ٛس ال  ٖضكىّٗ  الكيه    

ٔ  ايكٗػ اإلصكزاٟٗم٘س ٍِك ك    ااٌدف فٛ ؽةريٚاس ٔ   ٔاٟز املخ بزات ٔاالغك ب كا  

إأكك    مككٜ  ُ ِككذٓ وكك ِزٚ ضدمفككٛ  ككَ الددزبككٛ الضكك ب،ٛس فمككي ٖهككي ا وككز ٖدهمككق        

بهىمٗ ت طهَس ٔال ب فطزاب ت أ  ٗٛس بكن ٍِك ك وكشٖذ وكَ املٍظىك ت )اإلرِ بٗكٛ(       

 مٜ  ص ظ لمك٘ ٔلكٗط  مكٜ  صك ظ  ٖكيٖٕلٕخ٘س ٔ كزٙ اصكدخياً ٔاصكل الٍطك ا          

 ٛ فه لكٛ إع زكي وك ا.. ٖٔدك بلم اال ميوكَ  ٙ وؾكير وضكؤٔه         لألصمسٛ الٍ رٖٛ بطزٖ،ك

ٔوٕتٕا   إصزاٟٗن  ُ ٖ،ي ر المسظٛ ال  ّٖي  فّٗ  ِذا الدؾهٗي  ٔ ٖديِٕر بياًل وَ 

ذلككا إع اٌدف فككٛ ٔاصككهٛ الٍطكك اس لوككَ الككز ٙ الضكك ٟي بككني أٗككل املٍّككٗني ِككٕ  ُ     

  ٙ حلظكٛ.  كذا الضكيا    املٍط،ٛ أل بمٛ ل ٌفد رس ٔميوكَ  ُ تغكدهن فّٗك  الكٍرياُ      

ٖٕاؽن ايٗػ اإلصزاٟٗم٘ ا د، ه املطمٕبني ضن لٗمٛ ول الغ ب كس ٔغ ليً  وك  تٍدّك٘   

اال د، الت جٕاخّ ت ب  صمسٛ الٍ رٖٛ ول الغي ُ الذَٖ ٖأتُٕ لميف    كَ املطمكٕبني.   

ٔوَ تي إُ ال،دمٜ الفمضطٍٗٗني   امله رك ٖٕلةئُ  افهكً  آخكز لغكَ ِدىك ت صكز  ُ      

 تٍد،ن إع الغي ُ  ز الغيو ت االخدى  ٗٛ ٔخ ؽٛ تٗا تٕكا. و 

 مزيد من الضغوط اإلسرائيلية :

    ،كك   ضككن  ىمٗككٛ فمضككطٍٗٗٛس تهىككي صككمط ت االزككد ه إع ااكك ذ صمضككمٛ  

إخككزاٞات  ، بٗككٛ تهضككفٗٛ دككق ذٔٙ وٍفككذٙ ِككذٓ الهىمٗككٛ ٔ ِكك ل٘ اليمككيٚ الكك  ٖ،ككٗي     

س ٔصككسا  ْ الت خ رفككٛ  أل ربككْ ٔوه رفكك  فّٗكك س تغككىن؛ ِككيً وٍككشه   ٟمدككْس ٔا د،كك     

 تؾ رٖص اليخٕه لمهىن   وٍ طق اا ط ا خقزاس ٔغري ذلا.. 

  الدمفكككككشٚ اإلصكككككزاٟٗمٗٛ  01Nٌ،مككككك  ألٍككككك ٚ ٔوكككككَ ا وثمكككككٛ   ِكككككذا املٍسكككككٜ؛  
(س  َ وؾير  وين إصزاٟٗم٘ رفٗل املضدٕٝس  ُ الضمط ت اإلصزاٟٗمٗٛ 01/4/1111)

َ   0021ألزرت زظز  خكٕه   ُ     فمضكطًٍٗٗ  وك ( 1111 ألك ر  وٍفةكذٙ الهىمٗك ت )  ٌٗضك 
إع املٍ طق اإلصزاٟٗمٗٛس ٔذلا فىَ صٗ صٛ اله،   ايىك  ٘ الك  ألكزرت اٌدّ خّك      

   املٍ طق ضاحملدمٛش. 

ٔ  وككككن اتضكككك    اٟككككزٚ  ىمٗكككك ت امل، ٔوككككٛ املضككككمسٛ فككككي ألككككٕات االزككككد ه        

اٞات ٔاملضككدٕطٍنيس ٌٔغكك   وٍفككذٙ ِككذٓ الهىمٗكك تس فزفكك  ألككٕات االزككد ه إخككز      

 ، بٗٛ  مٜ ويٍٖٛ ٌ بمطس   ٌط ا ه رصٛ القةٕ   مٜ الفؾ ٟن املضمسٛ لموط 

 053 َ ٌغ طّ  امل، ًٔ. ٔصسي  تؾ رٖص الكيخٕه لمهىكن   اةك ه اإلصكزاٟٗم٘ وكَ      
فمضطًٍٗٗ  وَ صو ُ امليٍٖٛ احمل ؽزٚس ٔض ٌ   غميٗٛ وكَ صكسي  تؾك ر ّي ِكي     

لٗغككل بككَ ضٗىككُٕس ٖككيٖهٕت  ززٌٔككٕت     وككَ  كك ٟ ت ٔ ألكك ر  املضككمسني   امليٍٖٛ)ا   

14/01/1111.) 
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 دعوات إسرائيلية للحشم :

رغككي ضككن القككةٕ  املغكك ر إلّٗكك  ٔصككٕاِ س تدوككزر   ا ٔصكك   اإلصككزاٟٗمٗٛس  

ٔخ ؽككٛ بككني وضككدٕطين القككفٛ الةزبٗككٛس الككي ٕات لم،قكك ٞ  مككٜ ال،ككٕٝ الفمضككطٍٗٗٛ   

امل، ٔوٛس ٔخ ؽٛ  كز عكَ  مكٛ  مكٜ غكزار احلىمكٛ الك  مسٗك  ا زٕوك ت وك خنيح           

زككد ه أٗككل وٍكك طق  (س ٔالكك  اخد زكك  خ  كك  ألككٕات اال 1111الضككٕر الٕاأل٘ا) كك ً 

 القفٛ الةزبٗٛس ٔفزف  ٔاألهً  خيٖيًا فهف  فْٗ فؾ ٟن امل، ٔوٛ.

ٔوككَ الهٍٗكك ت الكك   ي ككزت  ككَ ذلككا؛ ت،زٖككز )الٗغككل بككَ ضٗىككُٕس   ٖككيٖهٕت      

القفٛ الةزبٗٛ بي  ٍٖفيس ش وضدٕطينض( ٖي ٘  ُ ؽز صو 10/8/1111ُ ززٌٕٔت 
ألك ت ٔفكي املٕاألكل اإلصكزاٟٗمٗٛ     زٗ ه الهىمٗك ت الك  ٍٖفكذِ  الفمضكطٍُٕٗٗ  مكٜ الطز     

ُ املخدمفكٛ.. ٔ  كٕٚ الو تكا املضكدٕطَ إصكزاٟٗن ِزٟٗكنس        ازك ُ الٕألك  لدٍفٗكذ     بهٍكٕا
(س ٔتكيوري وٕ كي ِكذٓ الهىمٗكٛس     13/8/1111ا )ِكترتط  1 ىمٗٛ الضٕر الٕاأل٘ رألي 

ٔ يً اٌدظ ر زئح  ىمٗٛ اضثريٚ القس ٖ ا  -ب  د،  ٓ  -ال  ال ميوَ بٍيّ 

 ٌّ ٖككٛ املطكك ف صككٗدزٙ تككٕفري زٗكك ٚ خٍككٕ  إذا عككٍ  الهىمٗككٛ أليككن  ُ   الّٗككٕ س  ٌككْ  

 ٌغزٓ تؾزٖص ٔفىَٖؾيص )اإلرِ بُٕٗ( وضمسني ٔوٍظىني ٔويربني بؾٕرٚ  ضزا.. 

 ٖٕصكك٘  ةككن س01/01/1111 ٖككًٕ (سhttps://www.inn.co.ilالضكك بهٛ) ال،ٍكك ٚ وٕألككل
 الةزبٗككٛ القككفٛ   االصككدٗط ٌ٘ اإلألمٗىكك٘ا عككٕوزُٔ اجممككط ٖضككىٜ وكك  رٟككٗط  غكك ُ

 وضككؤٔلٗٛ ابزضكك ُا( وضككدٕطٍٛ   وزضككشٓ ٖٔ،ككل وضككدٕطٍٛس 23  ككٕ خيككي ً )الككذٙ
 ٔ ككَ عككّز وككَ  ضثككز اوٍككذ ٔألكك هم اإلصككزاٟٗمٗٛس لمسوٕوككٛ ا وككين الٕفككل تككيِٕر

  ٔألفكككٕا الضككك  س ٔاأهكككٕا الهضكككوزٖٛ احلكككٕاخش  غم،كككٕا ٌٔؾكككزخم ٔ كككذر ٌدٕص كككن

  ضوزٙا. بهىن ألٕوٕا الدسزٖ س

ٔوككل تشاٖككي الككي ٕات املى تمككٛس افككطز ٔسٖككز احلككز  بككٗين غكك ٌدط)خ ه و، بمككٛ  

(س إع الكز  ب،ٕلكْم ا ظكز    02/01/1111 - خزاِ  وهْ وٕألل اٖيٖهٕت  ززٌٔكٕتا 
 مٍٗكك   ُ خنطكك١ ب صككدٍد خ ت وككَ امل فكك٘س مت وككً  وثككن  ُ الٗككًٕ ا ٔه حلككز  ٖككًٕ        

الٗككًٕ الضكك بل وككَ زككز  ا ٖكك ً الضككدٛ   مل ٖوككَ  ش0862زككز  تغككزَٖ  كك ً  ضالةفككزاُ 

س ٔإمنكك  ِكك٘ زككز  خيٖككيٚس ِٔوككذا  ٖقككً   ككَ وٕخككٕ ُٔ   ٔاألككل  ش0856 ككئاُ ض

 خيٖي وٗياًٌٗ ا.

 تقديرات إسرائيلية للمشهد :

تدٗص الدٕؽٗف ت ٔالدؾٕرات ال  ٖهزفّ  املّدىُٕ اإلصزاٟٗمُٕٗ زكٕه ا ٔفك     

خبؾككٕـ وكٕاِز امل، ٔوككٛ املضككمسٛ  ٔالدطكٕرات اي رٖككٛ   القككفٛ الةزبٗكٛس ٔفككىًٍ    

  اييٖيٚس اصدوى ه املغّي الؾزا ٘ وَ سأٖٛ رسٖٛ االزد ه  ذا املغّي.
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خّ س ا وَ اإلصزاٟٗم٘ ب خنف ت  ي  الهىمٗ ت خكزاٞ   ىك ه   تهمٗ،ً   مٜ ا   ٞ 

اإلزي   الٕاصهٛ    ىق ا راف٘ الفمضطٍٗٗٛس ت،ٕه لٗ خ عٕف ه املهم،ٛ الضٗ صٗٛ 

حتكك   ٍككٕاُ اٌّ ٖككٛ وٕخككٛ الهىمٗكك ت لٗضكك    ا فككقس )ٖضككزاٟٗن ِٗككًٕ          ٔا وٍٗككٛس

(م اتأوكككن ألٗككك  ٚ خّككك س ا وكككَ    ُ ٖٗكككأظ وٍفكككذٔ الهىمٗككك ت   ِكككذٓ 01/01/1111

 .املززمٛ  ٔ تماس فدخيٕ وٕخٛ الهىمٗ ت وَ تم، ٞ ذاتّ  وثمى  ض ُ   ز الت وغ بّٛ
ٔاحل،ٗ،ككٛ ِكك٘  ٌككْ ال  زككي ٖككِٕي ٌفضككْ؛ ف صككزاٟٗن   ذرٔٚ وٕخككٛ  ىمٗكك تس ال تيككئ   

ٌّ ٖدّ    ا فق   ِذٓ المسظٛس فهي  ال،دمٜ اله ل٘ ٖةذٙ الهٍط ٖٔيهكج الزغيكٛ     

بز ٔراِٞ   ىمٗ ت إف فٗٛ ب   وّ س ٔال ” ٌ خسٛ“االٌد، ًس ٔضن  ىمٗٛ فمضطٍٗٗٛ 

 .٠ٛا زي ٍٖدص   ضضز الياٟزٚ الٍ ع
ٔخ ٞ   و، ه وغرتك لمىهمق الي رس  وٗف  إليار ٔ  مل الٍفط  ا٠ٌٗن بك ر تك ه   

(م ٖؾككها الهثككٕر  مككٜ 05/01/1111بهٍككٕاُ االفمضككطٍُٕٗٗ  ٖقكك  و، تمُٕا)ِككترتط 
بٗ  فمضطٗين ال  ىن  بٍ سٓ  مكٜ  خضك  ِي  ٔ   ٌفٕصكّي ٌكيب ت االزكد ه. بٍٗىك        

ٔال ٖهكشُٔ  ٍكط الفمضكطٍٗٗني إع االزكد ه     ٖيفَ اإلصزاٟٗمُٕٗ رسٔصّي   الزو هس 

ٔالطككز س بككن زضككا املفّككًٕ الضكك ٟي   إصككزاٟٗن إُ الفمضككطٍٗٗني ِككي وكك ضثُٕ غككري  

عككز ٗني ٔب ٟضككُٕ ٔضككن وككك  ٖهٍككّٗي ِككٕ خمككا بقكككهٛ ألككزٔؼ ليٗككٕتّي. ٔإُ  ٗكككُٕ         

اإلصزاٟٗمٗني مل تكدىوَ وكَ رسٖكٛ  اٟكزٚ الكيو ٞ الك  ٖٕلةكي فّٗك  االزكد ه امل، ٔوكٛس           

الكذٙ ٖكيفل ال،كٕٚ احملدمكٛ إع تهشٖكش صكٗطزتّ   مكٜ الكٕاألهني حتك  االزكد هس            ا وز

ٔإُ ب ِككن الةككز   .ٔوككَ تككي ٖفكك ألي ِككذا امل، ٔوككٛ ٖٔهى ككق االزككد ه ٔالككياٟزٚ تدوككزر 
ٛ ضٔاله مل الهزب٘ لٍظ ً الفؾن الهٍؾكزٙ   املٍك طق   ٖزص ك  الكِٕي بكأُ الٕألك       شاحملدمك

وُٕ بضٗ صككٛ إ ارٚ االزككد ه ٖددكك ِمُٕس ٖهىككن   ؽكك حلٍ . ٔالش ىكك ٞ الككذَٖ ٖدىضكك 

صٕاٞ  َ ألؾي  ً بضيا ايّنس ز،ٗ،ٛ  ٌْ   ال،زُ احل  ٙ ٔالهغزَٖ ال ٖٕخي  ٙ 

عها وضدهي  ُ ٖٕافق  مٜ الهٗػ حت  االزد ه الهضوزٙ. ٔالفمضطٍُٕٗٗ  ٖقكً   

ليّٖي و، تمُٕ. ٔط مل  اصدىز االزد ه فّكي لكَ ٖم،كٕا صك زّي. ٔضمىك  س ٌك    ألدكن        

 . بٍ ّٟي ِي صٕٗاؽمُٕ ألدن  بٍ ٍٟ ا
رٌٔٗككك  وكككزساُس  ا ضديككك   . وككك  الكككذٙ ميٗ كككش  كككزَٖ ا صكككٕ     ٔحتككك   ٍكككٕاُ ا 

  خطكك   امل، ٔوككٛ الفمضككطٍٗٗٛ تظّككزس ا ُس الزغيككٛ    م ا(14/01/1111)ِككترتط

إزياح اٌ،     وهك ٖري الط  كٛ. ف لغكي   الفمضكطٍُٕٗٗ   ضٗىك ت ال خك٠ني         

ٔصكككٕاِ  ٖ،ٕوكككُٕ ب رصككك ه رصككك لٛ لمضكككمطٛ الفمضكككطٍٗٗٛ      ٌككك بمط ٔخكككٍني ٔعكككهف     

ٔإلصككزاٟٗن تفٗككي بككأٌّي مل ٖهككٕ ٔا بهككي ا ُ عككي ًٌ  صككميٗني ٔخ فككهنيس ٔوطمككٕبني         

ٔوطكك ر َٖ وككَ أليككن ايككٗػ اإلصككزاٟٗم٘ ٔاملضككدٕطٍنيس بككن  ؽككيسٕا عككي ًٌ  فهكك لني       

الغكككي   ٔ .ٔوٍدؾكككم ال، وكككٛس ٖٔ ز،كككُٕ خٍكككٕ  ايكككٗػ اإلصكككزاٟٗم٘ ٔاملضكككدٕطٍني 
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ملضككمسُٕ   جمىٕ كك ت ا ككزَٖ ا صككٕ اس ٔا ككػ الٍضككٕراس   ضٗىكك ت ال خكك٠نيس  ا

ٖزٖكككئُ الكككدخمؿ وكككَ ال ويككك الٚ الككك  صكككٗطزت  مكككٜ املكككيُ ٔالفؾككك ٟن الضٗ صكككٗٛ   

الد،مٗيٖٛ ٔ مٜ ا خّشٚ ا وٍٗٛ الفمضطٍٗٗٛس الك  زضكا ألكٕ ي تٍ سلك  أٗهّك   كَ       

دمفككُٕ  ككَ الغككي   الككذَٖ    ِككؤالٞ الغككي   خي  الوفكك   املضككمص و، بككن  وككٕر ت فّككٛ.    

ع رضٕا   اٌدف فٛ ا فزا . فّي ال ٖهىمُٕ بيافل الٗكأظس بكن بكيافل ا وكن. ِٔكي ال      

ٖضككمىُٕ بٕاألككل زٗكك تّيس ٖٔغكك ِئُ ا زككياح الكك  تهككشس ت،ككدّي بكك لٍفط ٔإميكك ٌّي       

ب،يرتّي  مٜ إزياح الدةكٗريس وثكن؛  سوكٛ اليٕابك ت اإللورتٌٔٗكٛ   عكزأل٘ ال،كيظس        

ٚس ٔالطكك ٟزات الٕرألٗككٛ احل رألككٛ   ألطكك   غككشٚ ٔٔزككيات الدغككٕٖػ     ٔوضككريات الهككٕ  

المٗم٘   بٗدك  ٔوهزضكٛ اصكٗط ال،كيظاس ِٔكزٔ  الضكدٍ ٞ الفمضكطٍٗٗني الضكدٛ وكَ          

 صدَ خميٕ س ٔاملٕاخّ ت الٕٗوٗٛ بني الّٕٗ  ٔالفمضطٍٗٗني   املٍ طقا. 

الٌدف فكٛ  ٔبغز   .  ٔرُٔ ودض  احل لٛ ال  تهٗغّ  إصزاٟٗن ِٔ٘ ات،كط  وك ً ا  

( ويٍٗككً   ُ احلككيٖج ال ٖككئر  ككَ    14/00/1111وٍِوككزٚ ٔ ىٗكك ٞا )ٖضككزاٟٗن ِٗككًٕ    

 زككياح  ٍككط فز ٖككٛ ٌدٗدككٛ   ىكك ه وٕفككهٗٛس بز  ٖككٛ ِككذٓ املٍظىككٛ الفمضككطٍٗٗٛ  ٔ    

تمككاس  مككٜ منككط ا ككزَٖ ا صككٕ اس بككن  ككَ  ٍككط ٖهوككط حتككيًٖ  فمضككطًٍٗٗ    وككً         

 صٍٛ االخريٚا.  04كك ٍفه٘ الذٙ وٗش الامل –ٔتٍوزًا لمٍىٕذر االصرتاتٗد٘ االألدؾ  ٙ
ٖٔ،يً  . وٗخ ٟٗن وٗمغد َٖس ؽٕرٚ  كَ االدكٕتزات املضكدىزٚ ٔتطكٕر الدّيٖكيات      

(س و،ككي رًا  ُ اإصككزاٟٗن تٍشلككق   10/01/1111االصككرتاتٗدٗٛ  وكك ً إصككزاٟٗنا)وهزٖط   

ب لديرٖذ إع ف  اصرتاتٗد٘؛ زدي الدسيٖ ت الٍ ع٠ٛ   الض زٛ الفمضطٍٗٗٛ ٖكش ا س  

 ككي  اليككياٟن  وكك ً إصككزاٟٗن ٖ،ككنس ٍِٔكك ك وٗشتكك ُ  ص صككٗد ُ ِىكك  ا بككزس لمدؾككهٗي  ٔ

احل ل٘س تٍيه ُ وَ تٗ رات  ىٗ،ٛ   الض زٛ الفمضطٍٗٗٛس لوٍّىك  تكؤتزاُ وي عكزٚ    

 مٜ إصزاٟٗنم ا ٔع/ رفل ر ظ ايٗن الفمضطٗين الغك  س ذاك الكذٙ  صكط رف ألكْ     

الككيب برياس ٍٖٔفككز وككَ ضككن ؽككمٛ    عككيو ت امل، ٔوككٛ وثككن ا ككزَٖ ا صككٕ ا  ٔ ا ككػ     

ب يّككك ت الفمضكككطٍٗٗٛ ااملكككؤطَّزٚاس ٖٔكككيفل بأ ىككك ه  ضكككوزٖٛ تهدىكككي  مكككٜ  صككك ظ   

 ْ ٔاملٗككشٚ الث ٌٗككٛ/ ِكك٘ القككهط الككٕوٗف٘ ٔالفوككزٙ املدشاٖككي     . ٖككيٖٕلٕخ٘   وهظىكك

لمضكككمطٛ الفمضكككطٍٗٗٛ خكككزاٞ  كككيً الد،كككيً   املضكككريٚ الضٗ صكككٗٛ  ٔ غٗككك   زكككٕافش       

غكد َٖ؛ اإُ الدكٕتز املدٕاؽكن   املٍ طقضاحملدمكٛش ٍٖطكٕٙ  مكٜ       وٗم األدؾ  ٖٛا. ٔب  د،  

إوو ٌٗٛ ض وٍٛ لدطٕر تّيٖيات اصرتاتٗدٗٛ إساٞ إصزاٟٗنس ٔ مٜ ر صّ  ٌض  من ذر 

 ٌ بمط ٔخٍني إع وٕاألل  خزٝا.

(س  شً وٗمغد َٖ  ٌْ امل ٖيَق الًٕٗ إال 01/01/1111ٔ  و، ه آخز)  وهزٖط

ٖمشو ُ إصزاٟٗن ب ُ اد ر ا ألن صًٕٞا؛ ا ٔه/ اصكدىزار   بيٖ ُ اصرتاتٗدٗ ُ وه،ياُ

الد،يً  ٕ ٔاألل الئلٛ الٕازيٚس بٍٗى    املضد،ين صٗوُٕ اإلصكزاٟٗمُٕٗ وطك ليني   
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بأُ  ضىٕا بني  ٔلٛ فّٗ  وو ٌد ُ وكيٌٗد ُ وٍفؾكمد ُ ٔبكني بٍكٗط الفمضكطٍٗٗني      

لقكفٛ الةزبٗكٛس زدكٜ ٔإُ    ٔالييٖن الث ٌ٘/ ِٕ فؾن و  ٙ بكني إصكزاٟٗن ٔا   .  القفٛ

ض ُ وكَ طكزف ٔازكي إذا مل ٖدكٕفز عكزٖا   اي ٌكا الفمضكطٗين. ٔوكَ املدٕألكل  ُ          

توُٕ ِذٓ ا طٕٚ وفهىٛ ب لدسيٖ تس ٔ مٜ ر صّ  اصدىزار الدّيٖيات ا وٍٗٛ وكَ  

خّٛ القفٛس ٔالدهمق االألدؾ  ٙ الهىٗكق لمفمضكطٍٗٗني ب صكزاٟٗنس لوٍّك  صدضك  ي      

اليٕصكٍٛس الكذٙ وكَ عكأٌْ  ُ ٖؾكيص بيفهكٛ ٔازكيٚ وؾكٗيٛ           مٜ وٍل ٔاألكل  مكٜ منكط   

 .ج،ٗ ظ ت رخي٘ لمطزفنيا

 خامتـــة..

  فٕٞ ضن و  ت،يًس تددمٜ ز،ٗ،ٛ راصخٛ تدمخؿ بأُ االزد ه اإلصكزاٟٗم٘  

ٖهككٗػ وأسألككً  ُوسوىككً س  مككٜ الؾككهٗيَٖ االصككرتاتٗد٘ ٔايكك رٙس ٖدهككذر فٗككْ زضككي   

الؾزا  ول الفمضطٍٗٗني لؾ حلْ.. ٔ ي االزد ه ذاتْ ويفٕ ً  إع وٕاؽمٛ وض ر ال 

 طم، تْ ٔتٕخّ تْ احل لٗٛ.. ٖضدطٗل تةٗريٓس   ون اصدىزار ازدو وْ إع وٍ

ٔ مٜ اي ٌا ا خز وَ املرتاظس ٖؾز  الٍّذ الفمضطٗين امل،ك ًٔ  مكٜ وزاضىكٛ    

املشٖكككي وكككَ  ٕاوكككن ال،كككيرٚ  مكككٜ الدؾكككيٙ ل زكككد هس ب  دىككك   الٕصككك ٟن الد،مٗيٖكككٛ  

ٔامليدوزٚ   ِذا الدؾيٙس رابطكً  بكني اسوكَ ا فكزا ا ٔ اسوكَ اةدىهك تاس ٔوؤوٍكً         

،ٕٝ احلك ل٘ صٗغكّي اس ٖك   الث،كن الفمضكطٗين امل،ك ًٔس الكذٙ صكٗفزت         بأُ وٗشاُ ال

 إرا تْ ٍٖٔ،ن وف  ٗمْ إع آف ا ٌق لٗٛ  رزا.
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 مقدمة:

القضيييييفلسالنيةيييييغف فلس ييييي اسسس
املصييغييسارييه سايياس هملفييهلس  س ةيي للسسس
الصييعااسالبعاييصسالصييبفءاصسايي  الس يي سس

س7881 ييي بعسايييهيسرس ءاةيييعاس يييه سس
وحتيييساء  ييهس يي ايستبييهساييع  ظس ييهسسس
اتجس  اس  سأز هتسوحعوبسرس  غقلس
الرييييعوسا،و ييييظاساتف ييييلسا  ييييع س
الفبءداييلس  سسيةييغالسواط ييتفغه سسس

 و ساليييي ويساط ييييتببه هسسفبييييهاسواييييس
(ستبيهسس7البظبيسرس حي ا سامل غقيلس سس

ايييييييييع  ظساقضيييييييييفلسال  ييييييييي السسس
النيةغف فالسواحت يسأ اضيفب،اسو يهسسس
اييتجس يي سملييرس يي سا  اييهبسليب ييهز سسسسس
حبيييلسالريييببسالبعايييصسالنيةيييغف سسس
و بيفييهتساملقهو ييلسضيي س يي اسالافييه اسس
وص و سقعا اتستيرية سلم ي،ساملتةي  سسسس

 يييييي اسس242والقييييييعا سس784تييييييهلقعا س
 ييي  هلسعبفيييتسأز يييهتسسسالصيييعااستيييه سس

امل غقلسو ء ع يهاسطسايلسليبيهظساظيعالسسسسس
لتء طسالب ا س  سا،ععافسال ولفيلسس
سفيييااسو يييييس أ يييبهسالييي ويسالبظبييييسس
اة بسبعتزهسرس  غقلسحةه لس ي سس
البييهظس ييصس  غقييلسالرييعوسا،و ييظاس
وا   هعييياساقضيييهاهس  ييياهلفلس ريييالسسس
م و سأز ييييهتسالبييييهظساملبهصييييعس ريييييلسسسس

عبس"الصييييييعااساييييييالسالرييييييعوسوال ييييييس
والب قييهتسال ا فييلاسو  قييلسالبييعبسسس
 ييتسال ييعباسوأافييلساليي نظسالبعاييصسسسسس
لييييي ويسال عافييييلاسوقضييييهاهس بييييهداتسس
الةيييه فلاسوقيييءطسالضييي ظسليءافيييهتسسسس

س(ي2الفبءدالسرسالبهظسال عاص" 
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ٖرٝ الكثري وَ الباذثني أُ أطىاع الّٕٗد الػربٗني يف ا٧راض٘ الفمسطٍٗٗٛ قد 

عٍدوا ذأه "الّٕٗدٙ اإلٖطاال٘ ٖٕفان ٌافا٘" الااٙ يااُ ٖ اد        0351بدأت يف عاً 

أغٍٜ رجن يف ال اا  ذٍّٗاا بٍااٞ وساة ىرٚ لمّٗإد ٖفارُٔ ملّٗاا واَ ا٥ضاطّاد الااٙ           

(. لكَ الةبين احلقٗقا٘ لٍررٖاٛ افاة ىار طمساطني باالقٕٚ      5ٖة رضُٕ لْ يف الػرب")

دوا قاوا  احلرياٛ   املسمرٛ، طقد جاٞ يف أٔافط مثاٌٍٗٗات القرُ الةافع عشار عٍا  

الصاإٌّٗٗٛ يف أٔرٔبااا بةكاإَٖ "دلىٕعااٛ عشااامل متاإُّٗ "املاا٤ور الصاإٌّٗ٘ ا٧ٔه     

" طالباا  طٗااْ بةقاوااٛ دٔلااٛ يامتااٛ بااالّٕٗد، ٔأُ ٖكاإُ وٕقااع ِااآ الدٔلااٛ يف     0981

 (4طمسطني".)

٥قاٜ ِاااا املشاارٔع الصإٌّٗ٘ غعاابا  ماا بٗا  عااي طمساطني، ٔرطعااا  قاط ااا  وااَ    

الفمسطٍٗٗٛ آٌااك، ٔياٌ  ِآ بداٖات ٌشإٞ املقأواٛ   ين الشخصٗات السٗافٗٛ 

الش بٗٛ يف طمساطني طٗىاا اباٍٖا  وٕاقان الشخصاٗات ال ربٗاٛ ٔاحلكااً ال ارب يف         

ا اومااّي وااع ِاااا املشاارٔع، طىااٍّي وااَ أٖااد الشاا ين ال رباا٘ الفمسااطٗين يف اقرٖاار         

ٛ وصريٓ، ٔوٍّي وَ الةزً الصى ، ٔوٍّي واَ واد الٗاد لزعىااٞ احلرياٛ الصإٌّٗٗ      

 (. 3وَ أجن رضٜ احلكٕوٛ الربٖطاٌٗٛ")

أواااا بالٍسااابٛ لمااادٔه الػربٗاااٛ ا٥فاااة ىارٖٛ وثااان ال٥ٕٖاااات املةرااادٚ، برٖطاٌٗاااا      

ٔطرٌسااا... طقااد رذباا  باملشاارٔع الصاإٌّٗ٘ يف طمسااطني، ٔدعىةااْ والٗااا  ٔعسااكرٖا  

ٔلٕجساااةٗا  ةاٖاااٛ ملصااااحلّا يف املٍطقاااٛ. طكاٌااا  اافاقٗاااٛ فااااٖك  بٗكااإ عااااً  

، 0808ٔياٌا  اافاقٗاٛ طٗصان ٔاٖزوااُ عااً       0801عاد بمفإر عااً    ، ٔياُ 0801ٔ

، 0899، ٔيةاااب اشرماان ا٧بااٗ  عاااً  0891يىااا ياااُ واا٤ور فاااُ ر اإ عاااً  

. ٔوااَ ئااي 0899ذزٖااراُ عاااً  94ٔياٌاا  ٔئاااٟن ا٥ٌةااداب املقاارٚ يف عصاابٛ ا٧وااي يف 

ٛ مٗشرُٔ ياٌ  املٍرىات الصٌّٕٗٗٛ اإلرِابٗٛ الّٕٗدٖٛ "اهلاجاٌا" ٔأرجُٕ ٔدلىٕع

ٔلٗراااا٘... ٔيف املقاباااان ياٌاااا  الثاااإرات الشاااا بٗٛ الفمسااااطٍٗٗٛ ضااااد املسااااة ىرَٖ     

الربٖطاااٌٗني ٔالصااّاٍٖٛ املّاااجرَٖ مني طمسااطني يف دوااَ ا٥ٌةااداب الربٖطاااٌ٘ عمااٜ        

، 0851، ٔئاإرٚ عاااً 0898، ٔئاإرٚ الااربامل عاااً 0890اااا  0891طمسااطني يثاإرٚ عاااً 

املادُ ال ربٗاٛ الفمساطٍٗٗٛ، ٔواَ ئاي       ٔياُ ب دِا اإلضراب ال ااً الااٙ ضاي و راي    

افةىرت املٕاجّٛ مني وا ب اد احلارب ال املٗاٛ الثاٌٗاٛ ذٗاا "قارار ا٧واي املةرادٚ رقاي          

ً، بةٌّاااٞ ا٥ٌةااداب الربٖطاااٌ٘ عمااٜ طمسااطني    0841/ اشاارَٖ الثاااٌ٘  98اااارٖ   090

ٔاقسٗىّا مني يٗاٌاات جدٖادٚ عربٗاٛ ّٖٕٔدٖاٛ، ٔأُ اقاع وادٍٖةا القادحل ٔبٗا  حلاي          

 (.1  الٕمتاٖٛ الدٔلٗٛ")حت
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قاواا  احلريااٛ الصاإٌّٗٗٛ ياا٦ه طاا ٚ ا٥ٌةااداب الربٖطاااٌ٘ بةٍفٗااا  مااٛ وااَ    

اجلراٟي املخطط هلا وسبقا  ٔاليت اّاد  مني ارذٗان الفمساطٍٗٗني ٔالاةطّري ال رقا٘      

واَ الشا ين ال ربا٘ الفمساطٗين،      لفمسطني ٔوَ ئي مني القةان ٔالاةّحري مل٠اات ا٥٩    

عماٜ للاو ٔغريِاا واَ دلاادر، ٔالايت        0849ٌٗسااُ   8ٔاشّد دلازرٚ دٖار ٖافاني يف    

. ِاااآ احلااارب الااايت جااارت عماااٜ أر  طمساااطني 0849أٖاااار  03أدت مني احلااارب يف 

ٔاعةربِااااا ال اااارب ٌكبااااٛ ٔاإلفااااراٟٗمُٕٗ ذاااارب افااااةق٦ه، ٔيف اإلعاااا٦ً الػرباااا٘   

ذٗاا قاوا  لسا و دٔه    ااا  ال ربٗاٛ اإلفاراٟٗمٗٛ ا٧ٔني   ا٥فة ىارٙ أطمن عمّٗا احلرب 

عربٗااٛ )فاإرٖٛ، وصاار، ا٧ردُ، لبٍاااُ، الساا ٕدٖٛ، ٔال اارامل( بااديٕه طمسااطني ملٍااع   

قٗااً الدٔلاٛ ال ربٖاٛ عماٜ أر  طمسااطني، ذارب ياٌا  ٌةٗحةّاا أُ افاقىا  وساا لٛ         

اب اا  ال٦جاا٠ني الفمسااطٍٗٗني  اارٔد ا٥٩  وااَ دٖااارِي مني العاافٛ الػربٗااٛ الاايت أ    

بااا٧ردُ ٥ذقااا ، ٔقطاااع غاازٚ الاااٙ ضااىةْ وصاار أٖعااا ، باإلضاااطٛ مني دٔه اجلاإار     

ب د أُ فٗطرت  0848ٔاملّحر، ٔافةىرت ال ىمٗات ال سكرٖٛ ذةٜ يإٌُ الثاٌ٘ 

الصااادر عااَ ا٧وااي  084"مفااراٟٗن" عىمٗااا  عمااٜ ا٧جاازاٞ الاايت أعطاِااا قاارار الةقسااٗي 

 (.1املةردٚ" ٔأيثر وٍّا )

زلاذاات ومىٕفاٛ يف القطااع اجلٍإب٘      0849ذقق  اجلٗإ  ال ربٗاٛ يف ذارب    

عمٜ ٖد القٕات املصرٖٛ، ٔيالو يف جّٛ القادحل ٔالعافٛ الػربٗاٛ عماٜ ٖاد القإات       

ا٧ردٌٗٛ ٔال راقٗٛ ٔالسٕرٖٛ، ٔلكَ فرعاُ وا أدٖم  آئار ِاا الٍحاح بقرار دلما   

، الااٙ رطعاةْ الادٔه ال ربٗاٛ،     القاض٘ بٕقان مطا٦مل الٍاار    0849أٖار  99ا٧وَ يف 

لكَ ال٥ٕٖاات املةرادٚ ا٧ورٖكٗاٛ ٔبرٖطاٌٗاا وارفاةا ضاػٕطا  وصارٕبٛ بةّدٖادات         

لمركٕوااات ال ربٗااٛ ياٌاا  ٌةٗحةّااا ودٖااد ٔقاان مطاا٦مل الٍااار وااَ دلماا  ا٧وااَ،  

ٔضبط ادطن املةطإعني ٔالسا٦ح مني طمساطني ٔأبمػا  الادٔه ال ربٗاٛ دلما  ا٧واَ         

ذزٖاااراُ، عاااا عااار  باهلدٌاااٛ  00قااارار، ٔإقااان القةااااه يف وٕاطقةّااا عماااٜ للاااو ال 

(، ٔا٦ للو الةٕقٗع عمٜ اافاقات "رٔدحل" اليت طرض  اهلدٌٛ بني "مفراٟٗن" 9ا٧ٔني)

ٔال اارب ٔالاايت ج هٕجبّااا رفااي اخلااط ا٧يعاار، الاااٙ ج حتدٖاادٓ يخااط ٔقاان     

ل ربٗااٛ مطاا٦مل الٍااار، ٔلكٍااْ أمتااب  بالف اان ذاادٔدا  بااني "دٔلااٛ مفااراٟٗن" ٔالاادٔه ا       

 (.8اجملأرٚ")

، ٖٔطمن عمّٗا 0831احلرب ال ربٗٛ الثاٌٗٛ وع الكٗاُ الصٌّٕٗ٘ ياٌ  ذرب 

يف الٕطَ ال رب٘ )ال دٔاُ الث٦ئ٘ عمٜ وصار( ٔيف اإلعا٦ً الػربا٘ )أدواٛ السإٖ (      

ٔيف اإلع٦ً اإلفراٟٗم٘ )ذرب فاٍٗاٞ(، ذارب ٔق ا  أذادائّا يف وصار ٔقطااع غازٚ        

الايت أعادت ملّٗاا ِا٘ )طرٌساا، برٖطاٌٗاا، ٔ"مفاراٟٗن"(        ، ٔياٌ  الادٔه  0831عاً 
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عمٜ أئر قٗاً الرٟٗ   اه عباد الٍامتار بةا وٗي قٍااٚ السإٖ . أواا احلارب ال ربٗاٛ         

، ٔاساىٜ بااإلع٦ً الػربا٘ ٔاإلفاراٟٗم٘     0811الثالثٛ واع "مفاراٟٗن" طّا٘ ذارب عااً      

ق٘ طمسااطني )ذارب ا٧ٖااً السااةٛ( ذارب اٌةّا  لصااال مفاراٟٗن بافاة٦ّٟٗا عمااٜ باا       

)قطااااع غااازٚ، ٔالعااافٛ الػربٗاااٛ، باإلضااااطٛ مني فاااٍٗاٞ املصااارٖٛ، ِٔعااابٛ اجلااا٥ُٕ 

الساإرٖٛ دد عمااٜ للااو اّحااري املزٖااد وااَ أبٍاااٞ الشاا ين ال رباا٘ الفمسااطٗين مني دٔه      

اجلٕار، يىا أحلق  ِآ احلرب ِز اٛ ٌفساٗٛ بااجلٕٗ  ال ربٗاٛ، ب اد أُ طقادت       

 ساكرٖٛ ٔيفاٞااّاا القةالٗاٛ يف ذاني اراف ا       الكثري وَ ئقةّا بقدرااّا القةالٗٛ ال

و ٍٕٖااات اجلااٗس اإلفااراٟٗم٘ ٔراجاا  وقٕلااٛ "اجلااٗس الاااٙ ٥ ٖقّاار" ٔابااع للااو أُ      

 91أعمٍ  "مفراٟٗن" ضي القدحل الشرقٗٛ، هٕجاين قارار الكٍٗسا  اإلفاراٟٗم٘ يف     

 (.01بشكن اٌفرادٙ) 0830، اليت ياٌ  اةبع ل٨ردُ مدارٖا  وٍا 0811ذزٖراُ 

"وٍرىاااٛ فٗافاااٗٛ مااابْ  0814وٍرىاااٛ الةررٖااار الفمساااطٍٗٗٛ يف عااااً  ا فسااا  

عسااكرٖٛ "و اا   بّااا يف ا٧وااي املةراادٚ ٔاجلاو ااٛ ال ربٗااٛ يىىثاان ماارع٘ ٔذٗااد   

لمش ين ال رب٘ الفمسطٗين ٔاجلاو ٛ يف داين طمسطني ٔيارجّا، جاٞ ا فٗسّا ب د 

٤ور القىااٛ اٌ قاااد املاا٤ور ال رباا٘ الفمسااطٗين ا٧ٔه يف القاادحل يٍةٗحااٛ لقاارار واا     

، ٔياُ اهلد  الارٟٗ  واَ مٌشااٞ املٍرىاٛ ِإ      0814ال رب٘ املٍ قد يف القاِرٚ عاً 

حترٖاار طمسااطني عاارب الٍعاااه املساام ، م٥ أٌّااا ابٍاا  طٗىااا ب ااد "طكاارٚ مٌشاااٞ دٔلااٛ   

يف الربٌااااوخ  0814د قراطٗاااٛ عمىاٌٗاااٛ ضاااىَ ذااادٔد طمساااطني ا٥ٌةدابٗاااٛ يف عااااً   

، ٔالااٙ عارضاةْ ب ا  الفصااٟن الفمساطٍٗٗٛ      املرذم٘ لمىحم  الإطين الفمساطٗين  

وشكمٛ وا ٖ ر  جببّٛ الرط ، ٔوَ ئي ابٍ  رمسٗا  يٗار الدٔلةني، ٔال ٗس جٍبا  

جلٍين وع "مفراٟٗن" يف ف٦ً مااون ٖعاىَ عإدٚ ال٦جا٠ني ٔافاةق٦ه الفمساطٍٗٗني       

(. 00، وةخااَٖ واَ القادحل الشارقٗٛ عامتاىٛ هلاي")      0811عمٜ ا٧راض٘ احملةماٛ عااً   

  أُ ياُ اافامل أٔفمٕ.مني

"مفاراٟٗن"  ااا  ذٗاا اع طا  وٍرىاٛ الةررٖار الفمساطٍٗٗٛ رمسٗاا  ب       0885يف عااً  

ٔباملقاباان اع طاا  "مفااراٟٗن" هٍرىااٛ الةررٖاار الفمسااطٍٗٗٛ يىىثاان ماارع٘ ٔٔذٗااد  

 (. 09لمش ين الفمسطٗين. )

وٗااازت ال ٦قاااٛ باااني املٍرىاااٛ ٔال دٖاااد واااَ الااادٔه ال ربٗاااٛ بفااا ات واااَ الشاااد  

، 0810ااا   0811ب، ٥ٔفٗىا وع املىمكٛ ا٧ردٌٗٛ وَ ي٦ه أذداث أٖمٕه عااً  ٔاجلا

ِٔااااا حتااإه يطاااري يف ال ٦قاااٛ ال ربٗاااٛ ال ربٗاااٛ  اااآ حترٖااار طمساااطني ملا أيااااٌا  

ذٗااا الةراااً   0819با٥عةبااار وااا ذصاان يف أئٍاااٞ و ريااٛ الكراوااٛ يف آلار عاااً       

الكٗاااُ الصاإٌّٗ٘، ٔقاا   اجلٗشااني ا٧ردٌاا٘ ٔالفااداٟٗني الفمسااطٍٗٗني يف وٕاجّااٛ   

ذٗاا ياارٔد وٍرىاٛ الةررٖاار واَ لبٍاااُ مني     0899عماٜ للااو واا جاارٝ يف لبٍااُ عاااً    
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إٌ  ٔدٔه عربٗٛ أيرٝ مئر ا٥جةٗاح اإلفاراٟٗم٘ مني لبٍااُ، دد عماٜ للاو أٖعاا  واا       

مُ افاةقرت وٍرىاٛ الةررٖار يف اإٌ ، الاايت أمتابر  وقارا  لمحاو اٛ ال ربٗاٛ بااد٦ٖ          

ذةااٜ مااٍ  "مفااراٟٗن" ٔعى٣٦ِااا    0819امل ياوااين دٖفٗااد عاااً  لمقاااِرٚ ٌةٗحااٛ اافاا 

غارات عمٜ وكااين املٍرىٛ ٔاغةال  ائٍني واَ قٗاداّاا ٔبقٗا  وساةىرٚ يف عادٔاٌّا      

ٔب مكاه رلةمفٛ ملدٚ عشر فٍٕات قبن أُ  ّد اافامل الس٦ً املربً يف أٔفامٕ عااً   

ِاااا ٥ ٖ ااين أُ (، 09ٔالطرٖاان أواااً عٕداّااا مني العاافٛ الػربٗااٛ ٔقطاااع غاازٚ)  0885

اساِي يػريِا وَ املقأوٛ يف اٌةفاضٛ الشا ين ال ربا٘    وٍرىٛ الةررٖر الفمسطٍٗٗٛ

، الااايت أعاااادت القعاااٗٛ   0891الفمساااطٗين يف وٕاجّاااٛ الكٗااااُ الصااإٌّٗ٘ عااااً     

الفمسطٍٗٗٛ مني ا٧جٍدٚ ال املٗٛ وَ جدٖد ب د فٍٕات وَ اإلِىاه السٗاف٘، ٔياُ 

ضاااطٛ مني اخلساااٟر املادٖااٛ الاايت أحلقاا  بالكٗاااُ   وااَ أِااي ٌةاااٟخ ِااآ ا٥ٌةفاضااٛ م  

الصٌّٕٗ٘ أُ أدالا  اخلإ  واَ متادٔر أبٍااٞ الشا ين ال ربا٘ الفمساطٗين، ٔأعاادت          

 يٗار املقأوٛ املسمرٛ مني متدارٚ احلمٕه املطرٔذٛ حلن املشكمٛ الفمسطٍٗٗٛ.

ذٗااا معاا٦ُ  0885ٔافااةىرت ِااآ ا٥ٌةفاضااٛ )ئاإرٚ احلحااارٚ( مني أٖماإه عاااً   

د٢ يف ال امتااىٛ الٍرٔصلٗااٛ "أٔفاامٕ" بااني وٍرىااٛ الةررٖاار الفمسااطٍٗٗٛ ٔالكٗاااُ  املبااا

الصٌّٕٗ٘. لةبدأ ورذمٛ جدٖدٚ وَ الصاراع واع الكٗااُ الصإٌّٗ٘، لكاَ الثإرات       

"ِبواٛ الٍفان" مئار مقاداً الكٗااُ الصإٌّٗ٘       اا وا مس٘ ب 0881  اةٕقن مل مّد عاً 

اٍادلع ب اد للاو با ربع فإٍات اٌةفاضاٛ       عمٜ طة  ٌفن أففن املسحد ا٧قصٜ قبان أُ  

(. واااَ اجلزاٟااار أعماااَ اجملمااا  الااإطين    05أيااارٝ أطمااان عمٗاااْ اٌةفاضاااٛ ا٧قصاااٜ)  

الفمسطٗين افةق٦ه دٔلٛ طمسطني عمٜ جزٞ وَ أر  طمساطني يا٦ه اٌ قااد دٔرااْ     

الةافااا ٛ عشااارٚ "دٔرٚ ا٥ٌةفاضاااٛ املٍ قااادٚ بااااجلزاٟر" ٔعاااز  الٍشاااٗد الفمساااطٗين، 

دٔه باا٥ع ا  بّااا ا٥فاةق٦ه، ٔواَ ئاي ياٌا  ذارب اخلماٗخ          013ٔب دِا قاوا   

، الاايت اٌقسااى  وااَ ي٦هلااا القٗااادٚ الفمسااطٍٗٗٛ عمااٜ ٌفسااّا     0899اااا  0891ا٧ٔني 

طب عااّي اقاارب وااَ الثاإرٚ اإلٖراٌٗااٛ الاايت ٌااادت بةررٖاار القاادحل ٔو اااداٚ اإلوربٖالٗااٛ   

(، أواا يف ذارب   04ٔالصٌّٕٗٗٛ، طٗىا اذةفرا  ا٧يارٝ ب ٦قاات جٗادٚ واع ال ارامل)      

، 0881، ٔاليت ٌشاب  عماٜ مئار غازٔ ال ارامل لمكٕٖا  عااً        0880اخلمٗخ الثاٌٗٛ عاً 

طكاُ وٕقن وٍرىٛ الةررٖر الفمسطٍٗٗٛ باإل اع ضد احلرب عمٜ ال رامل باالرغي  

وااَ ٔجاإد اية٦طااات بااني قٗااادات املٍرىااٛ يف ا ٖٗااد ٔرطاا  ٌةاااٟخ الػاازٔ ال راقاا٘          

 (.03لمكٕٖ )

ثاٌٗااٛ ياااُ الةرعااري ملاا٤ور الساا٦ً يف ودرٖااد عامتااىٛ     ب ااد ذاارب اخلمااٗخ ال 

ٔمشاان وااَ  مااٛ وااا مشاان وفأضااات فاا٦ً ئٍاٟٗااٛ بااني الكٗاااُ   0880مفااباٌٗا عاااً 

الصااإٌّٗ٘ ٔوٍرىاااٛ الةررٖااار الفمساااطٍٗٗٛ اع طااا  واااَ ي٦هلاااا وٍرىاااٛ الةررٖااار      
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الصادر عَ دلم  ا٧وَ، ٔالاٙ ضلىان يف طٗاااْ اع اطاا      949الفمسطٍٗٗٛ "بالقرار 

ضاىٍٗا  بدٔلااٛ "مفاراٟٗن"، ب ااد أُ نماا  لسإٍات ا ارضااْ ٔا ادٓ افرٖطااا  يف احلقاإمل     

 (.01الةارطلٗٛ لمش ين الفمسطٗين)

، الاااٙ ٔق ةااْ وٍرىااٛ الةررٖاار وااع   0885ٔوااَ ئااي أاااٜ اافااامل أٔفاامٕ يف أٖماإه    

"مفااراٟٗن" يف ودٍٖااٛ ٔامااٍطَ ا٧ورٖكٗااٛ ٔمساا٘ ا٥افااامل ٌساابٛ مني ودٍٖااٛ أٔفاامٕ         

ٔااٍ  ِاآ ا٥افاقٗاٛ     0880بدأت طّٗا احملادئاات السارٖٛ وٍاا عااً      الٍرٔصلٗوٛ، اليت

عمٜ مقاوٛ فمطٛ اٌةقالٗٛ طمساطٍٗٗٛ، ٔدلما  اشارٖ ٘ وٍةخاين لمشا ين الفمساطٗين       

يف العفٛ الػربٗٛ ٔقطاع غزٚ لف ٚ اٌةقالٗٛ ٥ اةحأد مخ  فٍٕات، وقابن اعا ا   

افاقٗاٛ يف اقإٖ  املٕقان    (، ٔلقاد اسابب  ِاآ ا٥   01"مفاراٟٗن") ااا  وٍرىٛ الةررٖار ب 

 الفمسطٗين ب د أُ عارضّا الكثري وَ قٗادٚ وٍرىٛ الةررٖر الفمسطٍٗٗٛ.

 نتائج املواجهة بني املشروعني العربي والصهيوني:

وااَ ِاااا املٍطماان ٔعمااٜ واادٝ أيثاار وااَ قاارُ وااَ الاازوَ ٌسااةطٗع القاإه  مُ        

ياٌاا  لصااال املٕاجّااٛ بااني املشاارٔعني ال رباا٘ وااَ جّااٛ ٔالصاإٌّٗ٘ وااَ جّااٛ قااد   

املشاارٔع الصاإٌّٗ٘، ٔعمااٜ الاارغي وااَ املقأوااٛ ال ربٗااٛ املسااةىرٚ ب مااكاه رلةمفااٛ  

لمىشرٔع ا٥فةٗطاٌ٘ الصٌّٕٗ٘ طةٌْ افاةطاع بادعي يابري واَ املراياز اإلوربٖالٗاٛ       

الةرٕه وَ "طكارٚ دلاردٚ مني ٔاقاع ومىإحل عماٜ ا٧ر ، بان مزلااد جازٞ وّاي واَ           

ةٗطاٌ٘ أً يف جاٌباْ اإلوربٖاال٘ الصإٌّٗ٘. ٔيف    أِداطْ، فٕاٞ يف مقْ الّٕٗدٙ ا٥فا 

املقابن اقم  املشرٔع ال رب٘ املٍااِ  واَ ذرياٛ ومىٕفاٛ مني ٌرارٚ غٗبٗاٛ حتاأه        

(. ٔوا وَ ماو أُ باني وساارٙ الةرإه ِااَٖ ع٦قاٛ جدلٗاٛ        09البقاٞ بدٔاطع ٔاِٗٛ.)

جااع عكسااٗٛ افٗااد أٌااْ يمىااا اقاادً مذااداِىا يف  سااٗدٓ لاااااْ ٔاق ااا  ومىٕفااا  ارا  

الثاٌ٘ ٔاسلسر يف فبٗمْ لٗصاب  أئارا  ب اد ذاني، ٔيااُ ذرٖاا  بقاادٚ الٍرااً ال ربا٘          

ٔوثقفٗااْ أُ صلٗباإا عمااٜ الساا٤اه  ملااالا ذصاان وااا ذصاان، لكااٍّي قصاارٔا بااالو،     

ٔأغرقٕا يف اقدٖي ا٧عاار، م٥ أٌّي نمٕا ب ٗدَٖ عاَ و اجلاٛ ِاآ املسا لٛ املصاريٖٛ      

٥ ٖ ااين أُ الشاا ين ال رباا٘ ٔيف طمٗ ةااْ     هااا اسااةرن وااَ اجلدٖااٛ ٔالرمتاااٌٛ. ِٔاااا     

الفمسااطٗين أٌااْ قااد قصاار يف وٕاجّااٛ املشاارٔع الصاإٌّٗ٘ وٍااا اٌط٦قةااْ ٔجبىٗااع        

ا٧مكاه اليت إطرت لدْٖ وَ الكمىٛ مني املقأوٛ املسمرٛ، ٔذةٜ احلرب الشاومٛ 

ضىَ نرٔ  ٔمرٔط غري و٦ٟىٛ لااٗا  ٔوٕضإعٗا ، ٔواا افاةىرار الصاراع ٔممتارار      

 ال ربٗٛ عمٜ الٍعاه وَ ي٦ه املقأوٛ م٥ الدلٗن القااطع عماٜ ذٕٖٗاٛ ِاآ     اجلىاِري

اجلىاِري ٔرٔذّا الكفاذٗٛ ال الٗٛ، ٧ُٔ وٍرىاٛ الةررٖار الفمساطٍٗٗٛ ِا٘ احلمقاٛ      

ا٧ض ن يف الٍراً ال رب٘ امل دًٔ بكمٗةْ ياٌ  أدوةّا ِ٘ ا٧عىن، يٗن ٥ ٔقد 
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ني ٌرااً عربا٘ آيار، يٗان ٥ ِٔاآ      حتٕل  مني فامطٛ حتا  ا٥ذاة٦ه ٔبالةادرٖخ م    

، ئاي  0885، مني أٔفمٕ 0899مني برئت  0811السمطٛ وَ اٌّٗار مني آير "وَ عىاُ 

، مني وآهلااا الااراَِ الٗاإً، ا٧واار الاااٙ ٖسااةٕجين ذريااٛ    9119يف الااداين احملةاان  

طمساااطٍٗٗٛ ٔطٍٗاااٛ جدٖااادٚ اااادٖر متااااراع الشااا ين ال ربااا٘ الفمساااطٗين واااع ال اااادٔ         

ٗد واَ  رباٛ املاضا٘، ٔاٍساحي واع احلاضار ٔاةطماع مني        الصٌّٕٗ٘، ذرياٛ اساةف  

املسةقبن، ذريٛ ا ٘ املرذمٛ اليت  ر بّا الكٗاُ الصٌّٕٗ٘ يف فٗامل ال ٕملٛ، ٔوا 

عمْٗ وَ إجْ أورٖك٘ لصٗاغٛ عا  جدٖد، ٔدٔر الكٗاُ الصإٌّٗ٘ طٗاْ،    ٖ اين

ٗمٗٛ ياااان ِاااااا ٔغااااريٓ ٖةطمااااين وةاب ااااٛ دقٗقااااٛ لمةٕجّااااات ا٥فاااا ااٗحٗٛ اإلفااااراٟ   

ٔوٍ كسااااّا عمااٜ ا٧ٔضاااع الاااٗااٛ يىااا عمااٜ أٔضاااع املٍطقااٛ عاوااٛ. ا٧واار الاااٙ   

ٖسةٕجين مقاوٛ امل٤فسات البرثٗٛ اجلاادٚ ٔامل٤ِماٛ لدرافاٛ الةطإرات، ٔافاةخ٦       

الٍةاٟخ ال مىٗٛ ٔاملٕضإعٗٛ ٥ااال القارارات السامٗىٛ، دد عماٜ للاو ال ىان الاد٣ٔب         

يف وٕاجّاٛ الكٗااُ الصإٌّٗ٘ الااٙ ٖ ةىاد يف      خلمن ئقاطٛ عربٗٛ ٔمف٦وٗٛ وقأواٛ  

افاا ااٗحٗةْ القادوااٛ عمااٜ ئاا٦ث رياااٟز لةرقٗاان أوٍااْ ا٥فاا ااٗح٘، ِٔاا٘ "ا زٖااز   

الة اااأُ ا٥فااا ااٗح٘ واااع ال٥ٕٖاااات املةرااادٚ ا٧ورٖكٗاااٛ، ٔاملسااااِىٛ السٗافاااٗٛ        

 ٔال سكرٖٛ الف الٛ يف اطٕٖع دٔه الشرمل ا٧ٔفط إلو٦ٞات الٍراً ال امل٘ اجلدٖد،

الاٙ اس ٜ ملْٗ أورٖكا، ٔيالو ا وني القاعدٚ ا٥فةٗطاٌٗٛ لمىشرٔع الصإٌّٗ٘  

يف طمسطني وَ ي٦ه اصفٗٛ القعٗٛ الفمسطٍٗٗٛ بالشكن الااٙ  كاَ "مفاراٟٗن"    

 وَ أُ ا٤دٙ دٔرِا الٕنٗف٘ يف ا٥ف ااٗحٗٛ الكٌٕٗٛ ا٧ورٖكٗٛ". 

 ّ ٌٕٗٗٛ هشاارٔعّا مُ ٌراارٚ عىٗقااٛ مني الراارٔ  املٕايبااٛ لةبماإر الفكاارٚ الصاا

ا٥فةٗطاٌ٘ ٔذلطات  سدٓ عمٜ ا٧ر ، إض  أُ اهلد  املريزٙ وَ ٔراٞ للو 

ِاإ يماان وريااز مقمٗىاا٘ وعاااد حلريااٛ الشاا ين ال رباا٘ يف اصاادّٖا لمىخططااات      

اإلوربٖالٗٛ بّد  عرقمٛ اطٕرِا، ٔمعاقٛ الةرا٥ٕت ا٥جةىاعٗاٛ هلاا ٥واة٦ك القادرٚ      

ٚ الاايت أااا  عاارب ذلطااات رٟٗسااٛ وٍااا بداٖااٛ  (. ِااآ القاادر08عمااٜ حتقٗاان أِااداطّا")

 املشرٔع الصٌّٕٗ٘ ا٥فةٗطاٌ٘ ا٥قةصادٙ )وٍا الة فٗ  ٔذةٜ ٖٕوٍا ِاا(. 

 حمطات الصراع العربي الصهيوني:

، عماٜ لسااُ ِراازه    0981احملطٛ ا٧ٔني ٔاةىثن باةط٦مل الصإٌّٗٗٛ السٗافاٗٛ    

إضع املس لٛ الّٕٗدٖاٛ عماٜ   عٍدوا قاه  "مُ الصٌّٕٗٗٛ فةبقٜ ذربا  عمٜ ٔرمل ملا   

جااادٔه أعىااااه ا٧واااي، أٙ رباااط املشااارٔع الصااإٌّٗ٘ باملخططاااات اإلوربٖالٗاااٛ  اااآ 

(، ٔياٌ  أدوٛ ال ىن الصٌّٕٗ٘ يف امو املرذماٛ اةىثان يف افةكشاا     91املٍطقٛ")

الّٕٗد عَ الفكرٚ الصٌّٕٗٗٛ، ٔعدً الثقاٛ بقٗادااّاا، ا٧وار الااٙ دطاع ِراازه مني       
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الدٔلٗااٛ، أٙ احلصاإه عمااٜ احلىاٖااٛ الدٔلٗااٛ اإلوربٖالٗااٛ ل٦فااةٗطاُ     اٌةاازاع الاارباٞٚ 

الّٕٗدٙ يف طمسطني وَ ي٦ه الةٍاط  بني الادٔه الكاربٝ، ٔياٌا  برٖطاٌٗاا ِا٘      

اليت أيرج  الصٌّٕٗٗٛ وَ أدوةّا امو. أوا احملطٛ الثاٌٗٛ طقد جرٝ الة بري عٍّا يف 

ٔني وااَ ياا٦ه باارٔد ٌراااً عااامل٘  يف ٌّاٖااٛ احلاارب ال املٗااٛ ا٧ 0801ٔعااد بمفاإر عاااً 

جدٖد مسةْ اقةساً وٍاطن الٍفٕل بني الدٔه الكربٝ، ٔابةداع طكرٚ ا٥ٌةداب عمٜ 

الاإطَ ال رباا٘، ٔبةمتاادار للااو الٕعااد املشاا٤ًٔ ٖكاإُ الاادعي اإلوربٖااال٘ الربٖطاااٌ٘ 

ا٧ورٖك٘ لمىشارٔع الصإٌّٗ٘ قاد ٔمتان مني لرٔااْ، عمىاا  أُ أورٖكاا   حتصان         

رب اليت ماري  طّٗا م٥ وَ ي٦ه ِاا الدعي لمىشرٔع الصٌّٕٗ٘، عمٜ وػامن احل

ٔالساابين يف للااو أدوااٛ الصاإٌّٗٗٛ املدعٕوااٛ برٖطاٌٗااا  يف طشاامّا يف إّٖااد طمسااطني     

ٌةٗحٛ املقأوٛ ال ربٗٛ اليت راذ  اةخا مكن ذريٛ ٔطٍٗٛ قٕوٗٛ عربٗٛ وكاطرٛ 

 يف وٕاجّٛ احلريٛ اإلوربٖالٗٛ الصٌّٕٗٗٛ.

رذمااٛ الثالثااٛ طقااد وثماا  باااإلع٦ُ عااَ قٗاااً دٔلااٛ "مفااراٟٗن" يف  طٗىااا طلاا  امل

 أعقاب احلرب ال املٗٛ الثاٌٗٛ.

ٔيف فٗامل ٌراً عامل٘ جدٖد أٖعا  مسةْ احلرب الباردٚ بني الشرمل ا٥ما اي٘  

ٔالػرب الرأمسال٘، ٔوثما  أدواٛ الصإٌّٗٗٛ طٗاْ ب ادً أِمٗاٛ املساةٕطٍني لٗكٌٕإا         

ضااخىٛ وكااَ الكٗاااُ الصاإٌّٗ٘ وااَ  ااأد ا٧دوااٛ  دٔلااٛ م٥ هساااعدٚ أورٖكٗااٛ

بةرٕلْ مني ئكٍٛ عسكرٖٛ افةٗطاٌٗٛ ا ىن لصال اإلوربٖالٗٛ ا٧ورٖكٗاٛ، ٔسلاَ   

٥ ٌبالؼ ملا قمٍا  مُ "مفاراٟٗن" قاد حتٕلا  عماٜ متا ٗد املٍطقاٛ يف نان ا٥فا ااٗحٗٛ         

رت ا٧ورٖكٗٛ مني وريز مقمٗى٘ وعاد حلريٛ م ٕب املٍطقاٛ، ٔبالةاال٘ ا ساك   

مك٦  ٔوعىٌٕا  خلدواٛ املشاارٖع اإلوربٖالٗاٛ ا٧ورٖكٗاٛ. أواا احملطاٛ الراب اٛ طّا٘         

، ذٗاا إجاْ ال٥ٕٖاات    0815احملطٛ اليت اٌطمق  ب د ذرب اشارَٖ الةررٖرٖاٛ عااً    

املةردٚ ا٧ورٖكٗٛ سلٕ بٍاٞ ٌراً عامل٘ جدٖد بقٗاداّا عمٜ أرضاٗٛ املساار الكإٌ٘    

لسااٗامل جاااٞت املبااادرٚ ا٧ورٖكٗااٛ لةساإٖٛ الصااراع  املٕضاإع٘ يف ال ٕملااٛ، ٔيف ِاااا ا

ال رب٘ الصٌّٕٗ٘ ي ذد وسةمزوات ِاا املساار، طكاٌا  اافاقاات ياواين دٖفٗاد      

، ٔو اِدٚ السا٦ً  0880، ٔو٤ور ودرٖد 0881، ٔوَ ئي ذرب اخلمٗخ الثاٌٗٛ 0818

... ٔبااالو 0885بزعاوااٛ أورٖكااا هااا طّٗااا اافااامل أٔفاامٕ   0884ا٧ردٌٗااٛ اإلفااراٟٗمٗٛ 

ضااىٍ  "مفااراٟٗن" دٔرا  ِاوااا  يف ا٥فاا ااٗحٗٛ الكٌٕٗااٛ ا٧ورٖكٗااٛ إلقاوااٛ الٍراااً   

ال امل٘ اجلدٖد بقٗاداّا و٤ِمٛ يٗاٌّا ا٥فةٗطاٌ٘ ل٦شلراط الفاعن ٔال ىن الٍاج  

يف ِاا السبٗن ها ٖعاىَ وراكازات أوٍاْ ا٥فا ااٗح٘ ا٧عماٜ، ٔيف ِااا الساٗامل        

ٗن" ِىّا عمٜ اصفٗٛ القعاٗٛ الفمساطٍٗٗٛ بالشاكن الااٙ     وَ املرذمٛ اريز "مفراٟ

ضلٕه دُٔ قٗاً اّدٖد طمسطٍٗٗني ٧وَ القاعادٚ ا٥فاةٗطاٌٗٛ، ٔواَ أماد واا وٗازت       
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طْٗ امو املرذمٛ اٌعٕاٞ الٍراً ال رب٘ يف املبادرات ا٧ورٖكٗاٛ، ِإ السا ٘ ال ربا٘     

ٖالٗاٛ يف الشارمل عاا    ملٍاطسٛ "مفراٟٗن" عمٜ دٔرِا الٕنٗف٘ يف يدوٛ املصال اإلورب

 أدٝ مني ا٧ٔضاع ال ربٗٛ الراٍِٛ.

احملطٛ اخلاوسٛ، ِٔ٘ الراٍِٛ اليت ٖةىرٕر طّٗا ِي قٗادٚ الكٗااُ الصإٌّٗ٘   

باااا٥شلراط يف وٕقاااع وةىٗاااز با٥فااا ااٗحٗٛ الكٌٕٗاااٛ ا٧ورٖكٗاااٛ لةرٗٗاااد الٍرااااً   

الراٍِاٛ،   "راٟٗنمفا "ال امل٘، ٔسلَ ٥ زلاٌين احلقٗقٛ ملا قمٍا  مُ املةى َ يف ذريٛ 

ٔعمٜ ِاا الص ٗد صلد بارٔد الةٍااق  باني الةراالن اإلوربٖاال٘ الصإٌّٗ٘ الرج ا٘        

وااع متاا ٕد مٖاااراُ ٔباااق٘ دٔه ذلااإر املقأوااٛ يقااإٚ مقمٗىٗااٛ عماااٜ وساارح الشااارمل       

ا٧ٔفااط، ٔبالةااال٘ الةّدٖااد الاااٙ فٗشااكمْ ِاااا احملاإر عمااٜ وراكاازات ا٧وااَ        

قباان ياان ماا٘ٞ عمااٜ دٔرِااا الاإنٗف٘      ، ٔ"مفااراٟٗن "ا٥فاا ااٗح٘ الٕجاإدٙ عمااٜ   

ٔفمٕيّا وع اجلاٌين الفمسطٗين، ٔاٌ كاحل للو عماٜ املٕقان ال رٔبا٘ ال ااً عاا      

 صلرٙ يف املٍطقٛ ٔال ا .

 أزمة العمل الوطين الفلسطيين أزمة ذاتية وطنية قومية:

يف ِااآ املرذمااٛ الراٍِااٛ ٖاارٔد عمااٜ الساااذٛ الفمسااطٍٗٗٛ وصااطم  أدوااٛ ال ىاان    

ٗين، ط مااٜ الصاا ٗد الاادايم٘ ٍِااك ماارا يف ال ٦قااات عمااٜ قاعاادٚ  الإطين الفمسااط 

الربٌاوخ السٗاف٘ لفصاٟن املقأوٛ، ٔعمٜ رأحل للاو غٗااب ا٧فااحل املاادٙ لمٕذادٚ      

بني القٕٝ، ٔعماٜ الصا ٗد اخلاارج٘ ٍِالاو أدواٛ يف ع٦قاات وٍرىاٛ الةررٖار عماٜ          

     ٕ طٍٗااٛ ٔايااة٦ه  املسااةٕٖني القاإو٘ ٔا٧عاا٘، ٔياان للااو ٖشااري مني عىاان ا٧دوااٛ ال

الةٕادُ بني أٔجاْ الٍشااط، ٔبالةاال٘ ال حاز يف مٌةااد ال ىان الإطين ِٔادر الطاقاات          

ٔاجلّد املبأه، ا٧ور الاٙ صل ن وَ ال ىن الٕطين الفمسطٗين يف وٕاجّٛ الكٗاُ 

الصااإٌّٗ٘ ٖااادٔر يف ذمقاااٛ وفرغاااٛ واااَ الةااإار ٔالةفةااا  ِٔااادر الطاقاااات، ٔابدٖاااد    

ىن الٕطين الفمساطٗين عماٜ طرٖان مزلااد وّاواْ ٥      املكةسبات، ٔلك٘ ٖسةقٗي ال 

بد لْ لااٗا  مك٦  ٔوعىٌٕا  أُ ٍٖسحي وٕضٕعٗا  يف الصراع الاداٟي يف املٍطقاٛ واَ    

ذٗا طبٗ ةْ ٔوسةٕٝ اذةداوْ، ط٦ صلٕد هلاا ال ىان الٍعاال٘ أُ ٖادار ه ازه عاَ      

ٕه الشارا  الٕاقع بشىٕلٗةْ ٧ٌْ عٍدوا ٖف ان للاو ٖقاع يف احملرإر اخلطاري واَ ذصا       

بااني الااااا٘ ٔاملٕضاإع٘، عااا صل مااْ يف ٔاديف ٔالٕاقااع يف ٔاديف آياار، ٔبالةااال٘ املػاااورٚ  

بطرح الش ارات اليت اب دٓ عَ وسارٓ الطبٗ ٘ ٔالصارٗ ، بان إمتامْ مني اإلذبااط     

 ٔيٗبٛ ا٧ون، ب د الةعرٗات ٔا٩واه ٔالةطابن بني الشكن ٔاملعىُٕ.

لصااراع احملةاادً يف املٍطقااٛ ِاإ الشااكن  ٥ مااو يف أُ الاإع٘ الساامٗي لطبٗ ااٛ ا 

الةٍرٗىاا٘ لمقاإٝ الاايت اةرىاان ٔدر مٌةاااد ٔمعااادٚ مٌةاااد الف اان الاا٦دً خلاإ  الصااراع  
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ٔحتقٗن الٍصر، ٔبالةاال٘ ا٥ٌساحاً باني الاااا٘ ٔاملٕضإع٘ ٔعقمٍاٛ الشا ارات الايت         

اٌا   ٖرط ّا املٍاضمُٕ ملراذن الصراع املةٕالٗٛ ٔمت٥ٕ  مني حتقٗن ا٧ِدا ، "طاةلا ي 

طمسطني قعٗٛ جػراطٗٛ، ٔبالةال٘ ياُ م ار ا٧ر  وقابن الس٦ً طّ٘ ٥ اساةرن  

أُ اكُٕ قعٗٛ ا٧وٛ ال ربٗٛ ٔاإلف٦وٗٛ املريزٖاٛ، يىاا أٌاْ ٥ رباط ذقٗقا٘ هلاا       

وااع املااةػريات الدٔلٗااٛ اجلارٖااٛ عمااٜ أرضااٗٛ ال ٕملااٛ، طاعةبااار طمسااطني قط ااٛ أر       

اك غااري وطااابن لمٕاقااع، ٔبٍاااٞ عمٗااْ    رلةماان عمااٜ ومكٗةّااا بااني ِاااا الطاار  أٔ ل   

 (،90طالٍعاه يف فبٗمّا ِٕ فري يف أذد درٔب الةْٗ لاَ ٖا٤دٙ مني اهلاد  املٍشإد")    

٥ لسااابين م٥ لسااابين ٔاذاااد ِٔااإ مُ واااا ٖ طااا٘ القعاااٗٛ الفمساااطٍٗٗٛ وعاااىٌّٕا ِااإ  

الةصااادٙ لمىشااارٔع الصااإٌّٗ٘ الااااٙ أٌشااا١ طّٗاااا عماااٜ ذسااااب احلقااإمل ال ربٗاااٛ      

صل مااّا  اان القعااٗٛ املريزٖااٛ ل٨وااٛ ال ربٗااٛ ٔاإلفاا٦وٗٛ    الفمسااطٍٗٗٛ، ِٔاااا وااا  

 ٔاملرابطٛ بشكن ٔئٗن باملةػريات الدٔلٗٛ اجلارٖٛ.

وااا صلاارٙ الٗاإً يف الاإطَ ال رباا٘ ٔيف الطمٗ ااٛ عمااٜ أر  طمسااطني ال ربٗااٛ ٥   

 كاااَ طصااامْ عاااَ رلطاااط موربٖاااال٘ متااإٌّٗ٘ ٖساااةّد  املزٖاااد واااَ ا٥ي اقاااات  

ةّااا مني دٖٔاا٦ت ِزٖماٛ ٖسااّن السااٗطرٚ عمّٗااا، ٔبالةااال٘  لمىٍطقاٛ ال ربٗااٛ، بػٗااٛ افةٗ 

ٌّين ئرٔااّا ٔيريااّاا، ٔواَ ئاي ضاىاُ أواَ الكٗااُ الصإٌّٗ٘، ٔذلألاٛ القعااٞ          

عماٜ املشاارٔع القاإو٘ ال رباا٘ ٔأذزابااْ القٕوٗااٛ، ٔبالةااال٘ مماا اه احلاارٔب الطاٟفٗااٛ  

قباان الدٔلااٛ  ٔا٧ِمٗااٛ ٔاإلقمٗىٗااٛ بااني وكٌٕااات اجملةىااع ال رباا٘ ذةااٜ ٖ اإد مني وااا       

الٕطٍٗٛ ٔاداعٗااّا الكارئٗٛ عمٜ وٍاذ٘ احلٗاٚ املخةمفٛ ئقاطٗا  ٔفٗافٗا  ٔاجةىاعٗا  

ٔاقةصاادٖا ، ٔوااَ ئااي رفاي يرٖطااٛ جدٖاادٚ لمىٍطقااٛ اساّن الةاادين يف ماا٤ُٔ الاادٔه    

ال ربٗااٛ، ٔاٌةّاااك فااٗاداّا ٔالسااٗطرٚ عمااٜ وٕاردِااا باإلضاااطٛ مني ا٥فااةفادٚ وااَ        

 برٌاٌدلٕٖ  الربٖطاٌ٘ن ٥ ٔقد قدً الباذا ا٧ورٖك٘ وٕق ّا ا٥ف ااٗح٘، يٗ

وشاااارٔعا   0895ا٧متاااان، متاااإٌّٗ٘ ا٥ٌةىاااااٞ ٔاخلاااابري بدرافااااٛ الشاااارمل يف عاااااً      

"لمكٌٕػرحل ا٧ورٖك٘ ٔو  املصاادقٛ عمٗاْ ب غمبٗاٛ أععااٞ الكإٌػرحل بةقساٗي       

وٍطقٛ الشرمل ا٧ٔفط مني د٦ٖٔت متػريٚ، ٖٔادرد يف ِااا املشارٔع الادٔه ال ربٗاٛ،      

ٖااراُ، اريٗااا، ٔأطػاٌسااةاُ، ٖٔااٍ  اجلاازٞ اخلةاااو٘ وٍااْ عمااٜ أُ اباااه أورٖكااا    م

(، 99قصارٝ جّدِا لك٘ اكُٕ ين قبٗمٛ يف اجلزٖرٚ ال ربٗاٛ دٔلاٛ يامتاٛ بّاا")    

ِٔاان ٌبااالؼ ملا قمٍااا مُ ال٥ٕٖااات املةراادٚ ا٧ورٖكٗااٛ وادالاا  اطااط لةٍفٗااا ِاااا          

ا أمسٕٓ بالربٗع ال رب٘، الاٙ املشرٔع وَ ي٦ه الفٕضٜ اخل٦قٛ اليت ابةدعةّا، ٔو

أم ن املٍطقٛ ال ربٗاٛ  ارٔب طاٟفٗاٛ ٔواِبٗاٛ ٔمئٍٗاٛ اا٤دٙ واَ يا٦ه زلاذّاا مني          

اشر٘ ٔافة  املٍطقٛ مني ياٌةٌٕات ض ٗفٛ، ٔوةصاارعٛ افاة  الطرٖان ٔافا ا  أوااً      

اادي٦ت يارجٗااٛ اسااّن عىمٗاٛ الٍّااين ٔا٥فااةػ٦ه ٔا٥ذاة٦ه وااَ أمتااراب املشاارٔع    
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لماإطَ ال رباا٘ "الاااٙ ج اان وااَ املٍطقااٛ ال ربٗااٛ ورا ااا  لمةخماان       الصاإّٗ/أورٖك٘

ٔالفقر ٔاجلّن ٔجمين الفٕضاٜ ٔعادً ا٧واَ ٔالسا٦ً ٔا٥فاةقرار ٔالةٍىٗاٛ ٔاحلدائاٛ        

(، يف الٕق  الاٙ وةمو طْٗ الدٔه ال ربٗاٛ واَ اإلوكاٌٗاات ٔالقادرات     95ٔاملدٌٗٛ")

ربا٘ طاعان قاادر عماٜ وٕاجّاٛ      ٔاملٕارد ٔالثرٔات واا ٤ِٖماّا مني بٍااٞ وشارٔع قإو٘ ع     

املشرٔع الصإّٗ/أورٖك٘، املساةّد  هلاآ املٍطقاٛ، ٔيان واا حتةاجاْ ِإ الةقااٞ          

اإلرادٚ ال ربٗاٛ عمااٜ وٕاجّااٛ رلاااطر ِاااا املشاارٔع ٔاداعٗااااْ، ٔبالةااال٘ ال ىاان عمااٜ  

إذٗااد اجلّاإد ال ربٗااٛ ٔدجّااا يف و ريااٛ الاادطاع عااَ الٕجاإد ٔالبقاااٞ. يٗاان ٥        

  ٘ الصإٌّٗ٘ قاد ماػن الشا ين ال ربا٘ ٔما ٕب املٍطقاٛ ٔال اا           ٔالةراالن ا٧ورٖكا

 رٔب واا ٖساىٜ باالربٗع ال ربا٘غ لٗػةاٍي طرمتاٛ ماارك يف اية٦قّاا  ارد الشا ين           

ال رب٘ الفمسطٗين ذةٜ وَ وكةسابات ٌعاالٗٛ عماٜ وادٝ عقإد بقعاي القارار امإ         

ال إدٚ   ا٩ير وَ القرارات ا٧عٗٛ الايت اادعي ذقإمل الشا ين ال ربا٘ الفمساطٗين يف      

ٔاقرٖر املصاري عماٜ أرضاْ. ٔواَ ئاي ألٗسا  "الٍخاين ال ربٗاٛ املةاآورٚ ٔاملساخرٚ هلااا            

املشرٔع موربٖالٗا  ٔمتٌّٕٗٗا  فٗافٛ ٔئقاطٛ ٔمع٦وا .. لةصفٗٛ القعٗٛ الفمسطٍٗٗٛ ِ٘ 

وَ ٖشارك يف ٌّس المري الفمسطٗين احلا٘ ٔاقد اْ عماٜ وٕاٟاد وا٤اورٚ واا ٖساىٜ        

با٧جساااد احملرٔقااٛ ٔالصاادٔر املثقٕبااٛ ٔا٧يباااد املٍةزعااٛ       الربٗااع ال رباا٘ ال اااورٚ    

ٕوِٛ واااَ  ٔال ٗااإُ املقةم اااٛ، ٔالااار٣ٔحل املقطٕعاااٛ ٔالرقااااب املابٕذاااٛ، ٔاجلثاااا املشااا

القااادحل مني دوشااان، ٔواااَ أر  الكٍاٌاااٛ وصااار مني أر  السااإاد ال ااارامل، ٔواااَ     

اف ٛ طرابم  الشاً مني طرابم  لٗبٗا، ٔوَ جبن الش ابني مني جبن ضني، وةاِٛ م

(. ياا٘ ٖعااٗع وااا ابقااٜ وااَ طمسااطني، ّٖٔاازً      94وااَ الاادواٞ ٔالاادياُ ٔاخلااراب")   

 املشرٔع ال رب٘ وَ احملٗط مني اخلمٗخ.

ٖبقٜ الس٤اه يف نان ِااا ا٥ٌّٗاار ال ااً ملٍاعاٛ ا٧واَ القإو٘ ال ربا٘.. ِان واَ           

افااةٍّا  لمىشاارٔع القاإو٘ ال رباا٘ يف الٕقاا  الاااٙ   ٔلااَ ٖةٕقاان طٗااْ املشاارٔع        

يف ٖاإً وااَ ا٧ٖاااً عااَ وّىةااْ ا٥فاا ااٗحٗٛ الراوٗااٛ مني اصاافٗٛ القعااٗٛ      الصاإٌّٗ٘

الفمسطٍٗٗٛ لشطبّا وَ  ٗع ا٧جٍدات ال ربٗٛ ٔاإلقمٗىٗاٛ ٔالدٔلٗاٛ يف مطاار متاراع     

ٖ ةااربٓ الصااّاٍٖٛ ٔوااَ لاان لفّااي متااراعا  ٔجٕدٖااا  ٔجااارٖا ، موااا ِااي ٔموااا ال اارب، وااا  

حادد ٔذقٗقا٘ لمخارٔد واَ أذٕاهلاا      ٖسةدع٘ أُ اساةٗق  ا٧واٛ ال ربٗاٛ عماٜ سلإ وة     

الٕاق ٗٛ حت  م ار طمسطني البٕمتمٛ؟ ِٔاا لَ ٖكُٕ م٥ بافاةٍفار القإٝ ال رٔبٗاْ    

احلٗاٛ يف الاإطَ ال رباا٘ امل ٍٗااٛ طكاارا  ٔعارفااٛ بّاااا املشاارٔع ال رباا٘ املقااأً عمااٜ  

اوةااداد الساااذٛ ال ربٗااٛ، عمااٜ أُ ٖباادأ بافاا ااٗحٗٛ وٕذاادٚ لمٍعاااه الفمسااطٗين يف  

 جّٛ الكٗاُ الصٌّٕٗ٘. ه ٍٜ ٔذدٚ املقأوٛ املسمرٛ.وٕا
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 خامتة:

ٖٕجد قٍاعٛ رافخٛ يف فٕرٖٛ ٔعمٜ اوةداد الٕطَ ال رب٘ ب ُ أذد أِي أِادا   

احلاارب اإلرِابٗااٛ عمااٜ فاإرٖٛ ِاإ ميراجّااا وااَ و ادلااٛ الصااراع ال رباا٘ الصاإٌّٗ٘   

ذااة٦ه  يىااا ياارد غريِااا، ٔحتٕٖمااّا مني دٔلااٛ ضاا ٗفٛ ٔوطٗ ااٛ ٔوةىاِٗااٛ وااع ا٥         

ٔوشااارٖ ْ عمااٜ ذساااب آ٥ً الشاا ين ال رباا٘ الفمسااطٗين ٔقعااٗةْ الكااربٝ ٔذقٕقااْ  

املشرٔعٛ، لكَ فٕرٖٛ الًٕٗ ٔب د فٍٕات وَ ا٥فةّدا  اإلرِاب٘ بااا  أقارب مني   

طمسطني وَ أٙ ٔق  وعٜ لةكُٕ مرٖاُ القمين الاٙ ٍٖب  باحلٗااٚ ٔا٥فاةىرارٖٛ   

٤ياد عماٜ لسااُ رٟٗساّا الاديةٕر      يف وشرٔع حترٖر طمسطني.. يٗن ٥ ٔفإرٖٛ ا 

"أُ  9190بشار ذاط  ا٧فد يف لقاٞ وع ٔطاد الفصااٟن الفمساطٍٗٗٛ املقأواٛ يف أٖاار      

أبٕابّااا وفةٕذااٛ لكاان طصاااٟن املقأوااٛ الفمسااطٍٗٗٛ بػاا  الٍراار عااَ اسااىٗااّا"،       

   05/01/9199يٗاان ٥ ٔالاارٟٗ  بشااار ا٧فااد ٤ٖيااد أِىٗااٛ اافااامل اجلزاٟاار يف 

ٔٔذدااااْ خلدواااٛ القعاااٗٛ الفمساااطٍٗٗٛ يف وٕاجّاااٛ ا٥ذاااة٦ه      الشاااىن الفمساااطٗين 

ٔافااة ادٚ احلقاإمل وااَ ياا٦ه املقأوااٛ، يٗاان ٥ ٔالاارٟٗ  بشااار ا٧فااد ٔوااَ ياا٦ه  

٤ٖياد الثٕابا  السإرٖٛ "با ُ املقأواٛ       08/01/9199لقاْٟ واع ٔطاد املقأواٛ بةاارٖ      

لفمسااطٗين ِاا٘ الساابٗن الٕذٗااد لةررٖاار ا٧ر ".. ٔمُ دعااي فاإرٖٛ لمشاا ين ال رباا٘ ا   

ٔوقأوةْ يف ٔجاْ ال ادٔاُ ئابةاٛ، فإرٖٛ ٥ ذٗااد عٍّاا.. ٔأُ قارارا  فإرٖا  قاد اااا           

"ب ُ املاض٘ قد اٌةّٜ طٗىا طل  أٙ اية٦  وع أٙ طصٗن وَ طصااٟن املقأواٛ ٧ُ   

الٍرر ُٖريز عمٜ املسةقبن. يٗن ٥ ٔال ىن املقأً املش ك ِٕ السبٗن الٕذٗاد مني  

ا٧واٛ واَ ا٥ذاة٦ه، يىاا أٌاْ الطرٖان الٕذٗاد مني ٌّعاٛ         حترٖر طمسطني ٔيا٦   

ا٧وااٛ ال ربٗااٛ ب ااد عقاإد طٕٖمااٛ وااَ ا٧ ، الاااٙ فااببةْ قاإٝ ا٥ذااة٦ه ٔالٍّااين،          

ٔأرفاِا ٔاقع الٍررٖٛ ا٥فة ىارٖٛ اخلب٠ٗاٛ. فاةبقٜ فإرٖٛ ٔافاطٛ ال قاد يف قعاٗٛ       

٘ الصاإٌّٗ٘ املقأوااٛ ٔال ىاان ا٥فاا ااٗح٘ لفمسااطني يف وٕاجّااٛ املشاارٔع ا٧ورٖكاا 

 ذةٜ اةررر ٔا ٕد ٧مترابّا الشرعٗني.
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مل َعرر ا تاررر صَا ارر تا   َ رر      
فررىأ ي َرر  َ ررىم صرًررول بررى    عررت 

تا  ة تألصضُت، كمر  ا فرع ا رً  ر ي     
ف سطني.. واعل تاسبب يف ذاك َ جع 
إىل يبررررررن يصرررررر َي يو إىل تألصرررررر َي 
ك ُهمرر أ يوامرر  يصرر  تا نت ررت، إذ  ررٍ  
تألصض تمل ن ررررررت ااررررررن يارررررر      
تاررررنَ ا ث تاسررررم وَت تارررر و ، فررررو  
اجرب وتا ارت  ر أ، يم ن رىم  رر      
ياظرر ص تملسرر مني وتملسررُ ُني وتاُهررى    

تاسرررىتو. و  اُهمررر  َ جرررع إىل    ا رررً
تملىقرررع تا ررر تنُجٍ تملمُررر  تاررر ٌ   
جعل صي ف سطني ص ك ت  صرى ط    رني  

 بض صتث تاع مل تا نَ .

 
 

  



 نحاولة الستعادة تاريخ فلسطيو الحقيقي

 

 

ٕ استالٍ فًططني عرب ايتازٜخ َٔ قبٌ ايغصا٠ يفرتات طايت أّ قضرست  نرإ   إ

 اضررتٝطاْٝا  َهتٛبرا  عًٝر٘ امحررُشالٍ ٚايرصٚاٍ   ْرر٘   ٜهرٔ ا ا ضرراع اسرتالم      

ع٢ً املد٣ ايبعٝد.. بعهظ ذيو ايغصٚ ايرٟ تعسحت ير٘ فًطرطني َرٔ قبرٌ ايٝٗرٛ  ا      

ايعضررس ايررردٜح  فٗرررٛ  جرررٌ ٖذُررر١ اضررتٝطا١ْٝ َسنرررص٠  َدفٛعررر١ بعبرررل ايررررتاخ   

ايتٛزاتٞ ايرٟ زمعٌ َٔ ٖرٙ ايبال  )أزض املٝعا (  ٜٚغرٜٗا فهس صْٗٝٛٞ عٓضسٟ 

ختراز(.. نُرا ٜٓهرس ٚدرٛ  أٟ س راز٠      ٜٓهس ٚدرٛ  أٟ غرعآ ر رس )رل )ايػرعآ امل     

أ س٣ ع٢ً أزحٗا )ل س ازتِٗ.. ٚقد ضرخسٚا ذررا امعتكرا  ٚتسضرٝخ٘ ا ا ذٖرإ      

نٌ َا أٚتٛا َٔ ق٠ٛ ٚتأثل  ا حماٚي١ يطُظ أٟ أثرس يٛدرٛ  س راز٠ أٚ س رازات     

أ ررس٣ صررا)ت ٚدررٛ ا  تهاًَررت دٛاْبرر٘ اي رراز١ٜ عًرر٢ أزحررٗا قبررٌ طررس٤ٚ برر            

 ٛ  ذِ فٛم ثساٖا بكسٕٚ عدٜد٠.ا أٍٚ ٚد «إضسا٥ٌٝ»

  ٚيررٛ ٜطررلا  عًرر٢ )ررل أْرر  ضررأتطسم ٖٓررا يرربعيت ا َررٛز ايرر  قررد تًكررٞ حرر٤ٛا   

سسٟ  ا إذرر  ا أٚ يبال  نٓعإ نُا ناْت تط٢ُ قد -ايتازٜخ ايكٝكٞ يفًططني 

 بٓا إٔ ْتعسف ع٢ً ايكب١ اي  عُس فٝٗا ايهٓعإْٝٛ أزض نٓعإ.

 تاريخ بالد كنعان

ٚا إىل فًطرررطني ا أنررررب َٛدررر١ عسبٝررر١ ؤاملؤز رررٕٛ إٕ ايهٓعررراْٝني دررراٜكرررٍٛ 

 سدت َٔ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ ا أٚا س ا يف ايسابع ٚأٚا٥ٌ ا يف ايجايح قبرٌ املرٝال     

فاضتٛطٓٛا ضٛاسٌ يبٓإ ٚفًططني ٚضٝٓا٤.. نُا اذمدز دص٤ َرِٓٗ إىل َضرس.. ٚقرد    

اف ايػرسق١ٝ يًذصٜرس٠ ايعسبٝر١    دا٤ ايهٓعإْٝٛ َٔ ضٛاسٌ اخلًٝر ايعسبرٞ َرٔ ا طرس   

أَررسِٖ.. ٚقررد لررٌ ايهٓعررإْٝٛ َعٗررِ أ ررا٤ املرردٕ   ئسٝررح نرراْٛا ٜكُٝررٕٛ ا بررا 

ٚا َانٔ َٔ غسقٞ اجلصٜس٠ إىل بال  ايػاّ َٛطِٓٗ اجلدٜد.. ٚمما ٜردٍ عًر٢ ذيرو    

ٚدٛ  أ ا٤ أَانٔ ٚدصز َٚدٕ ٚقس٣ ا اخلًٝر ٚايطاسٌ ايػسقٞ يًذصٜرس٠ تػراب٘   

قاَٗررا ايهٓعررإْٝٛ ا يبٓررإ ٚفًطررطني ٚ)لُٖررا  َجررٌ َٓطكرر١   أ ررا٤ َرردٕ ٚقررس٣ أ 

)نٓعإ( اي  تكع ع٢ً ايطاسٌ ايػسقٞ َٔ دصٜس٠ ايعسب  ٚدصٜس٠ )أزٚا ( ٚتطر٢ُ  

اآلٕ )احملسم( ٖٚٞ َٔ دصز ايبشسٜٔ  ٚدصٜرس٠ )صرٛز( عًر٢ ضراسٌ عُرإ  ٚدصٜرس٠       

سطررا٤  )صررٝدا( عًرر٢ ايطرراسٌ ايػررسقٞ يًذصٜررس٠ ايعسبٝرر١  ٚ)دبٝررٌ( عًررٞ ضرراسٌ ا   

ٚ)ل ذيو نجل.. ٚذنس بعيت املرؤز ني إٔ ضرفٔ ايهٓعراْٝني ناْرت عخرس عبراب       

اخلًررٝر ايعسبررٞ قبررٌ إٔ تٓررصٍ ايبشررس ا بررٝيت املتٛضررر  فهرراْٛا ٜتررادسٕٚ َررع اذٓررد  

 ٚإٜسإ ٚضٛاسٌ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ اجلٓٛب١ٝ بٌ ٚإفسٜكٝا.

( ْكرال  عرٔ   َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بٗذس٠ ايهٓعاْٝني َرٔ اخلًرٝر ايعسبرٞ )ٖلٚ ٚترظ    

عًُا٤ صٛز ايرٜٔ ذنسٚا ي٘ ذيو.. ٚ)ٖلٚ ٚتظ( َؤزخ ْٜٛاْٞ عاش  الٍ ايفرت٠ َٔ 
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م.ّ. ٖٚٛ ًٜكآ )بأبٞ ايتازٜخ( ٚضاح ا بال  ايػسم ا  ٢ْ  ٚملا عرا  إىل   444رر  484

بررال ٙ نتررآ تررازٜخ تًررو ا قطرراز. َٚررِٓٗ )اضرررتابٛ( اجلغررساا ايسَٚرراْٞ ايرررٟ عرراش  

ّ. ٚقد أغاز إىل املكابس املٛدٛ ٠ ا دصز ايبشرسٜٔ ٚقراٍ   91رر .ّ م 44 الٍ ايفرت٠ َٔ 

إْٗرا تػرب٘ َكرابس ايفٝٓٝكرٝني  ٚإٔ ضرهإ ٖررٙ اجلرصز ٜررنسٕٚ إٔ أ را٤ درصزِٖ           

َٚرردِْٗ ٖررٞ أ ررا٤ فٝٓٝكٝرر١.. ٚقرراٍ أٜ ررا  إٕ ا ٖرررٙ املرردٕ ٖٝانررٌ تػررب٘ اذٝانررٌ  

 ايفٝٓٝك١ٝ ايػا١َٝ.

كررررٝني  فٗررررٞ صرررر١ً ٚثٝكرررر١ درررردا..  أَررررا عررررٔ ايضرررر١ً بررررني ايهٓعرررراْٝني ٚايفٝٓٝ 

فايهٓعإْٝٛ ايرٜٔ ْصيٛا ايطاسٌ أَاّ دبٌ يبٓإ عسفٛا بعرد ايكرسٕ ايجراْٞ عػرس أٚ     

ايا ٟ عػس قبرٌ املرٝال  برايفٝٓٝكٝني. فايهٓعرإْٝٛ ٚايفٝٓٝكٝرٕٛ غرعآ ٚاسرد ْطربا          

.. ٚقررد اْكطررِ ٖرررا ايػررعآ إىل قطررُني  ا ٍٚ ضررهٔ فًطررطني     ٚيغرر١ ٚ ٜٓررا  ٚعرردْا  

يطاسٌ ايػُايٞ َٔ َضآ ْٗس ايعاصٞ إىل دٓرٛبٞ ايهسَرٌ.. َٚرع إٔ اضرِ     ٚايجاْٞ ا

ايفٝٓٝكٝني أصبح أغٗس َٔ اضِ نٓعإ عًرِٝٗ  فرهِْٗ وًرٛا حمرافلني عًر٢ ْطربِٗ       

 .ايهٓعاْٞ  ٚبكٛا ٜطُٕٛ أْفطِٗ نٓعاْٝني ٚم ٜسحٕٛ عٓ٘ بدٜال 

 حضارة الكنعانيني

َردِْٗ ا فًطرطني    أَا عٔ س از٠ ايهٓعاْٝني فشدخ ٚم سرسز.. فكرد ناْرت   

 ررالٍ ا يررف ايجرراْٞ قبررٌ املررٝال  ٚقبررٌ )ررصٚ ايعرررباْٝني ذررا  تعررر  لرراٖس اي رراز٠   

ٚامضررتكساز  فكررد َازضررٛا شزاعرر١ ايكُررح ٚايػررعل ٚايصٜتررٕٛ ٚايعٓررآ ٚخمتًررف أْررٛا      

ايفانٗرر١ ٚاخل رراز  نُررا  دٓررٛا املاغرر١ٝ ٚايطٝررٛز.. ٚ أبررٛا عًرر٢ ذيررو إىل سررد  عررا  

(  ٚقد اقتبظ ايعربإْٝٛ ٚعطال  ٛا ايبال  بأْٗا )تفٝيت يبٓا ايٓاع رْراى إىل إٔ ٜضف

 ِ ٚذنررسٚٙ ا تررٛزاتِٗ ا أَررانٔ َتعررد ٠.    ٖرررا ايٛصررف فػررا  عررِٓٗ ْٚطررآ إيررٝٗ

َٚازع ايهٓعإْٝٛ ايضٓاع١ ع٢ً ْطام ٚاضع ْطبٝا  ٚصٓعٛا أضًشتِٗ َرٔ ايربْٚرص   

. ٚغررٝدٚا ٚايدٜررد  فتُهٓررٛا بررريو َررٔ ايتغًررآ عًرر٢ أعرردا٥ِٗ  ٚصررٓعٛا ايفخرراز.     

ا ضٛاز نُا أ رٚا ٜٓطرذٕٛ ايضرٛف يٝضرٓعٛا َٓر٘ َالبطرِٗ.. ٚاضرتعًُٛا اخلػرآ        

 ا ا ب١ٝٓ ٚا ثاخ  ٚاضتٛز ٚٙ َٔ إ ٛاِْٗ ايفٝٓٝكٝني ا يبٓإ.

ٚيعًرر٘ َررٔ املٓاضررآ ٖٓررا إٔ ْررٛز  غررٗا ٠ يهاتررآ ٜٗررٛ ٟ أَسٜهررٞ ٖررٛ )َٛغررٝ٘  

ا(  )َٓر أنجس َرٔ أزبعر١   َٝٓٛسني(  إذ ٜكٍٛ ا نتاب٘  )اذمالٍ ايٝٗٛ ١ٜ ا عضسْ

رمف ض١ٓ نُا تسٟٚ قضط ايتٛزا٠  عاش ايهٓعإْٝٛ ا فًططني. إٕ بعيت عسب 

فًطرررررطني ايررررررٜٔ ٜعٝػرررررٕٛ اآلٕ نالدررررر٦ني َػرررررس ٜٔ ا اخلٝررررراّ ٚا نرررررٛاخ ا   

َعطهسات  ازز سدٚ  ٚطِٓٗ  ِٖ َٔ ْطٌ ٖؤم٤ ايهٓعاْٝني ايكدا٢َ.. يكرد بٓر٢   

ٛا اجلٝرا  ٚايعسبرات  ٚأقراَٛا املعابرد املص اْر١      ايهٓعإْٝٛ املردٕ ٚايكضرٛز  ٚاضرتعًُ   
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با صٓاّ.. يكد عبدٚا ايطبٝع١.. ٚناْت بٝٛتِٗ َب١ٝٓ بػهٌ دٝد ٚبضٛز٠ فسٜد٠ ا 

 ذيو ايصَٔ ايبعٝد(.

ٚنإ ايهٓعإْٝٛ أصشاب  ٜا١ْ َعسٚف١  فهإ إي٘ ايػُظ )بعٌ( ٖٛ إذٗرِ  

٢ ايسٜرراح ٚايغٝررّٛ  ا نرررب  ٖٚررٛ إيرر٘ اخلضررآ ٚا ْترراز  ٚنررإ )بعررٌ( ٜطررٝطس عًرر      

ٚا َطرراز.. ٚقررد نػررفت اآلثرراز ا )أٚ)ازٜررت( عررٔ ٖٝهررٌ يبعررٌ ٜسدررع تاز رر٘ إىل    

م.ّ( ٚغررهً٘ أقرردّ  ررٛذز برر  ٖٝهررٌ ضررًُٝإ فُٝررا بعررد عًرر٢ طررساشٙ            4422)

 ٚفهس٠ )بٝت ٜٗٛٙ( عٓد ايٝٗٛ  َكتبط١ َٔ فهس٠ )بٝت بعٌ( عٓد ايهٓعاْٝني.

بٗررِ َػررتك١ َررٔ ايعسبٝرر١ ا ٚىل..  ٚقررد تهًررِ ايهٓعررإْٝٛ ذذرر١ أٚ يغرر١  اصرر١   

ٚٚدد حُٔ سفسٜات ممًه١ أٚ)ازٜت  راذز َرٔ ا ظدٜر١ املطرُاز١ٜ اخلاصر١ اير        

 نإ ايهٓعإْٝٛ ٜطتخدَْٛٗا  ٖٚٞ أقدّ أظد١ٜ عسفت ا تازٜخ ايبػس١ٜ.

ٚقرد  يرت ايفسٜرات أٜ را  عًر٢ إٔ ٖٓراى َكازْرات َٚػرابٗات َرٔ سٝرح ايًغر١            

ايهٓعاْٞ ٚبني نجل َٔ أضفاز ايتٛزا٠.. َٔ ذيرو دمرد   ٚا فهاز بني أ ب أٚ)ازٜت 

ايتػررراب٘ ا املفرررس ات ٚا فهررراز ٚا ٚشإ ايػرررعس١ٜ ٚايرتانٝرررآ ا  بٝررر١ برررني ا  ب   

 ا ٚ)ازٜ  ٚاملصاَل ايعربا١ْٝ.

ٜكٍٛ ايعا  )دٕٛ درساٟ( عرٔ ٚثرا٥ل أٚ)ازٜرت ا ثسٜر١  )إٕ ايدزاضر١ ايتفضر١ًٝٝ        

ٍ )صٜس٠ بٝٓٗا ٚبني ايتٛزا٠.. ٚفٛا٥دٖا ا  زاض١ ذرٙ ايٛثا٥ل تهػف عٔ ْكاط اتضا

ايتٛزا٠ مج١.. فٗٞ تطذٌ بضٛز٠ ٚثا٥ك١ٝ عبا ٠ اخلضرآ عٓرد ايهٓعراْٝني اير  ترأثس      

بٗا ايعربإْٝٛ.. نُا تطذٌ ايعا ات امدتُاع١ٝ ٚايعالقات ايعا١ًٝ٥ ٚايف ا٥ٌ املتبع١ 

 عٓد ا ضسا٥ًٝٝني املكتبط١ َٔ ايهٓعاْٝني(.

٢ٓ ٜكٍٛ املؤزخ )فًٝٝآ س (  )إٕ نجلا  َٔ  ل َا تسنر٘ ايررتاخ   ٚا ٖرا املع

ا  بررٞ ايهٓعرراْٞ اقتبطرر٘ ايعرباْٝررٕٛ ٚ  ررٌ ا نتابرراتِٗ املكدضرر١.. ٜٚٓطبررل ٖرررا       

 اصرر١ عًرر٢ ايكطررع ايغٓا٥ٝرر١ ٚايهررِ ايرر  اضررتعازٖا ضررفس )ا َجرراٍ( ٚ)املررصاَل(        

ضفس ايتهٜٛٔ ٚا قضرط  ٚ)ْػٝد ا ْػا (  ٚع٢ً ا  باز اخلساف١ٝ اي    ًت ا 

 ا ْبٝا٤.. ٚ  ٜهٔ ٖرا ا َس َعسٚفا  إىل إٔ انتػفت َد١ٜٓ أٚ)ازٜت(.

إٕ َررا سضررٌ بايٓطررب١ يهتابرر١ أدررصا٤ نررجل٠ َررٔ أضررفاز )ايعٗررد ايكرردِٜ( أٚ          

)ايتررٛزا٠( نررإ أغررب٘ بعًُٝرر١ اقتبرراع قرراّ بٗررا نتبرر١ ٖرررٙ ا ضررفاز.. ْٚكررٍٛ عًُٝرر١      

ز يًرررت   بٛصررفٗا أْٗررا ناْررت أقررسب إىل   .. ٚيهررٔ يررٝظ ٖٓرراى َرررب اقتبرراع يفٝفررا 

)ايطسق١ ا  ب١ٝ( َٓٗا ملا ٜعٓٝر٘ َفٗرّٛ )امقتبراع(.. سٝرح إٕ ايسبراْٝني ايٝٗرٛ  ايررٜٔ        

أ رٚا ع٢ً عاتكِٗ ١َُٗ تدٜٚٔ)ايعٗد ايكدِٜ( ْطبٛا )يتٛزاتِٗ( نرٌ َرا أ ررٚٙ َرٔ     

يغررر١ ر اب ٚفٓرررٕٛ املٓطكررر١.. ستررر٢ أْٗرررِ عٓررردَا ْصيرررٛا أزض نٓعٓرررإ دعًرررٛا يغرررتِٗ    
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نٓعا١ْٝ.. قاٍ إغعٝا ٖٚٛ ٜتٓبأ بغًب١ قَٛر٘ عًر٢ أزض َضرس  )ا ذيرو ايٝرّٛ ٜهرٕٛ       

 (.98  91ا أزض َضس مخظ َدٕ تتهًِ بًغ١ نٓعإ( )ضفس إغعٝا 

ٖٚهرا ٜت ح يٓا إٔ ايهٓعاْٝني ايعرسب أضطرٛا س راز٠ َص ٖرس٠ ا فًطرطني      

َا   ررٌ ٖررؤم٤  َٚررا سٛذررا قبررٌ إٔ ٜلٗررس ا ضررسا٥ًٕٝٝٛ عًرر٢ َطررسح ايتررازٜخ.. ٚعٓررد     

.. اقتبطرٛٙ  ا ضسا٥ًٕٝٝٛ أزض نٓعإ ا ٚقت مسل ٚددٚا تساثا  س رازٜا  َتهراَال   

ُّ  ا دٛاْب٘ املختًف١ ٓٛٙ أضفازِٖ املكدض١ ْٚطربٛٙ  ْفطرِٗ ٖٚرِ م  ترٕٛ إيٝر٘      ٚح

 بأٟ ص١ً.

 حقيقة العربانيني

 ني ا ٚقبررٌ إٔ رمررتِ ٖرررٙ املكايرر١ زمرردز بٓررا إٔ ْررٛز  رزا٤ بعرريت ايعًُررا٤ ٚاملررؤز  

ْٚطررربٛا اي ررراز٠ ررررر أٚ فًطرررطني ررررر سكٝكررر١ ايعررررباْٝني ايررررٜٔ   ًرررٛا أزض نٓعرررإ 

 املص ٖس٠ اي  غٗدتٗا املٓطك١ قبٌ جم٦ِٝٗ  ْطبٖٛا  ْفطِٗ.

َٓررر بداٜرر١ ترراز ِٗ املرردٕٚ  ٚقبررٌ   « إضررسا٥ٌٝ»ٜكررٍٛ أ ٚيررف يررٛ ش  )نررإ بٓررٛ   

 اّ(.  ٛذِ أزض نٓعإ  بدٚا ٜسعٕٛ قطعإ املاغ١ٝ ٜٚطهٕٓٛ اخلٝ

أ١ُٖٝ ترنس ا أٜراَِٗ  « إضسا٥ٌٝ»(  )  ٜهٔ يب  H.G.Wellsٜٚكٍٛ )ٚيص 

َجًُررا أصرربح تررأثلِٖ عًرر٢ تررازٜخ ايعررا  فُٝررا بعررد(. ٜٚكررٍٛ عررٔ فًطررطني ا َٛحررع  

  ٕ ٚناْررت َأٖٛيرر١   ر رس  )َررا ٜطرر٢ُ بفًطررطني اآلٕ ناْررت َعسٚفر١ بررأزض نٓعٓررا

ايررٜٔ أضطرٛا َردٕ )صرٛز(     بػعآ ضاّ ٜدع٢ ايهٓعراْٝني  ٖٚرِ أقسبرا٤ ايفٝٓٝكرٝني     

ٚ)صرررٝدا(  ٚأقسبرررا٤ ا َرررٛزٜني ايررررٜٔ أ ررررٚا )بابرررٌ( ٚأضطرررٛا بكٝرررا ٠ )لرررٛزابٞ(    

ا َرباطٛزٜرر١ ايبابًٝرر١ ا ٚىل.. بُٝٓررا نررإ ربررا٤ ايٝٗررٛ  رْررراى ٜعٝػررٕٛ سٝررا٠ بدٜٚرر١       

 نسعا٠ ا املٓطك١ املُتد٠ َٔ بابٌ ٚست٢ َضس(.

سضامت ا ذٝر١( عرٔ ايعرا     ٜٚٓكٌ زٚدٝ٘ دازٚ ٟ ا نتاب٘  )فًططني أزض اي

ٚدٛ  احتا  بني اثٓ  عػس٠ قبًٝر١..   ٜهرٔ وراٖس٠ سٝر١     «.. إضسا٥ٌٝ)»)ْٛخ( قٛي٘  

فٝٗا ايبًد ذٚ ايجكافر١ ايفًطرط١ٝٓٝ.. ٚتاز ٗرا م ٜبردأ      ٌّإم ابتدا٤ َٔ ايًشل١ اي  اسُت

 إم ع٢ً أزض فًططني(.

تاف يٛبررٕٛ( عررٔ ا تُررع ٚرمتررتِ أقررٛاٍ ٖررؤم٤ ايعًُررا٤  ررا قايرر٘ ايعالَرر١ ))ٛضرر 

ايٝٗٛ ٟ  )  ٜهٔ يًٝٗٛ  فٕٓٛ ٚم عًّٛ ٚم صرٓاع١ ٚم أٟ غر٤ٞ تكرّٛ بر٘ س راز٠..      

ٚايٝٗررٛ    ٜررأتٛا قررر بررأٟ َطرراعد٠ صررغست أّ نررربت ا غررت٢ املعررازف ايبػررس١ٜ..    

 ٚايٝٗٛ    زماٚشٚا قر َسس١ً ا َِ غب٘ املتٛسػ١ اي  يٝظ ذا تازٜخ..(.
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ٌ »إٕ ترازٜخ برر   ٜٚكرٍٛ ا َٛحرع ر رس  )    م ٜبردأ بايكٝكر١ إم ا عٗررد   « إضرسا٥ٝ

ًَٛنِٗ  فكد ناْٛا أقٌ َٔ أ١َ ست٢ شَٔ غاؤٍٚ.. ناْٛا جمُٛع١ )ل َٓطرذ١ُ  

تتررأيف َررٔ قبا٥ررٌ بدٜٚرر١ صررغل٠  تكررّٛ سٝاتٗررا عًرر٢ ايغررصٚ ٚاجلرردب ٚاْتٗرراب ايكررس٣   

 ٚايبؤع(. ايضغل٠ سٝح تك ٞ عٝػا  ز)ٝدا  ب ع١ أٜاّ تعٛ  بعدٖا إىل سٝا٠ ايتٝ٘

ٚبعد.. ٖرٙ ٖٞ فًططني ايكد ١  أٚ نٓعٓإ نُا ناْت تط٢ُ.. ٖٚؤم٤ ٖرِ  

أٚ « إضررسا٥ٌٝ»ايهٓعررإْٝٛ ايرررٜٔ أضطررٛا فٝٗررا س رراز٠ َص ٖررس٠  قبررٌ إٔ ٜٛدررد بٓررٛ 

 ايعربإْٝٛ  ٚقبٌ إٔ ٜهٕٛ ذِ  ٚز ع٢ً َطسح ايتازٜخ.

١ًٝٝ٥ إضرهات  َُٚٗا ساٚيت ايدزاضات ايتٛزاتٝر١ ا َسٜهٝر١ ٚا ٚزبٝر١ ٚا ضرسا    

ٌ »ايتازٜخ ايفًططٝ  ايكدِٜ با تالم َراض تراز ٞ قردِٜ يدٚير١      ايدٜجر١   « إضرسا٥ٝ

ٌ »فهٕ ايكٝك١ ايٓاصع١ تتُجٌ فُٝا قاي٘ نٝرت ٚاٜرتالّ  )إٕ ترازٜخ     ايكد ر١  « إضرسا٥ٝ

 ٜبدٚ يل١ قضل٠ ا ايتازٜخ ايفًططٝ  ايكدِٜ(.
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  مكدمة
تعدددددذر عاتدددددبعة   ع     ددددد       

عابع ن، وعاط ئف   ع ُستفحل  يف وقتن  
ع شددذ عكثردب وطدديف ت يف تد  ري  ثددر     
مددن عاددذوع عاعبو دد  وع، ددعم  ، واعدد  
عاع مدد  عاددبئ ن يف هشدديفئد  وتف ق ددد     
ريعيفد إىل غ د   عاذقربعي د ، وس دن    
عاذوادددد  ع ذه دددد ، إجدددد    إىل  شدددد   
عاس  ددددد  يف ع ددددددتاعع عاتن ق دددددد    
ع     دد  اتر  ددو ةبو دددي، مدد  ريددذ    

 حد  ةدن   ميفعيين تلد  عا لدذعإ إىل عا  
مب ع    م      وي ئف  ، وغ مه  
من ع ب ع د   وا د  جد  ه  و ديفد ي،     
يف ظدددبوي غ ددد   ع ب ع ددد  عايفين ددد   
وعار هيفه دددد ، عاددددحب تت فدددد   بريدددد     
عجل    و رديفقدي ةلدأ س دن ة داد      
دوإ سي عةت دد   روددب، و دد ع ريدد دي إىل   
إقحدد ا عاددذرين وع دد ع س يف عاس   دد ،   
وع ددددددتاعحت   يف كر دددددد  م   ددددددس  

 دددد  ، وم  دددد    ةنددددذم  ري حدددد     
عاس   دددددح ةدددددن   مددددد    دددددبي، سو    
سريدددذرييفايف ح ريسددد هذن يف تسدددني  دددبا  
عاسلط ، وعات س  هب   تدأ رودب  مد     
يف    تدددب، وددد  وتيف ريردددد ، م اتحر ددد  
ع شبوع عايفيين ع علن ةد دت، ود  غ ا د      
مددد  ري ددديفإ عحتدددذي مت دددرع  و ل تدددب يف  
كر   ي يف  تب عاشخت   يف إ د  ع  

  يف عاسدلط  وعاتسدل     غ تب عجل مد 
وعارددددبعا، مدددد  قعدددد  عاععقدددد   ودددد   
ع دد ع س ع، ددعم   ةعقدد   مةتدديفت بت،   
تددذ عد  يف ثددر  مددن عك  دد إ إىل سإ    
ت يفإ ةعقد   ةن فد  ودميفريد  ت  دن     
 ندج عاتطبي عاذريين، ا ن يف ةعقد   
عاددذرين ع، ددعمح وادد ن مددن عكدريدد إ    
و سددس، ودد  يف عاتددبعع ودد  ع سددل      

من ريعذوإ سهفسدي مسدل  ،   سهفسدي سو
ويف س  دد إ ثددر ت ودد  ست دد ع ع دد  س     

 عايفع ذ ةنذم  تتع  ض ع ت حل،
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ِّٓٙٚوٞ اهف٘قٚةٚوٞ  ١وا ٙلفوا نوا اهِ وا            ْٓ ذلا٨ٗت احلوو٘ي اه ِٗٓا ُُعري إىل أ

ًةابووى اهّٗهووٞ ا ُّٚووٞن إر إْ صربووٞ ضؽوور اهِٔفووٞ ا٨ٗدبٚووٞ ارِٛٚووا  هوو٩ٟٚ ؼوواد ٟا        

حلووى ا٪ً ووى   ووى ٓووعٖ اهؽووراضات اهٛا٢يٚووٞ ٗا عٓ ٚووٞ   اهةووادٝ  ٗصربووٞ ُاة ووٞ   ا

ا٪ٗدبٚووٞن إبوواْ احلة ووٞ اهووص شوو ةو ضؽوور اهفِوو٘ٙرن ٗاهووص ُلو١ووو ب  ؽووا١ اهصوووٛٞ         

اهلِصٚٞن ٗاهفٌٚٚس بني اهر٩ وات اهِّٙٚوٞ ٗاهر٩ وات اه٘ةِٚوٞ  ا وى اهّٗهوٞن ٗةروى        

ني ا وعآا   اهيلور   ٗهعهم ق ْ قلرٝ اهفةرٙا بن اهر٩ ات اه٘ةِٚٞ ٓٛ ا٪شاط

اهرربٛ احلوّٙ  ٗا راؼورن ٗاووا٨ٗت اهوص ةورت   ٓوعا ا٨صواٖن  ١وا ٙلفوا نوا           

اهِ ا ن ًا  اًو اٝن٘ٙٓٞ ا عٓ ٚوٞ ٗاهٛا٢يٚوٞ   اه٘ا ول اهرربوٛ ا راؼورن اٛىوٟ ضووٟ        

  ان٘ٙٞ اه٘ةِٚٞن ٗايرغ ًئَ٘ اهّٗهٞ ًّ ًفإًِٚ هفرُّٚا إىل ًرلوٞ ًا   ى اهّٗهٞ.

 املذاهبسالم الشياسي واإل

ٙروّ اٮشو٩َ اهصٚاشوٛ اهووعٜ ٩ُليوٕ اهٚوَ٘ دةاقوٞ ةّٙووّٝ ةاد٢وٞن ٗ وّ زلووّ           

اأؼووٚؤا ٗشووويٚفٔا   اهيلوور اٮشوو٩ًٛ ب٘ؼووئا طووآرٝ ًرا ٛووٞ با٪ًووٞ اهرربٚووٞ        

اٮش٩ًٚٞ ا راؼرٝن مبرِٟ إُٔا لركٞ شٚاشٚٞ رات ًرةرٚٞ  ِٙٚٞن اصورٟ بيلور   

هفٌ ٚوى اهرورو ٗا صووٌني ٗاهِٛوق بوامٍٔن ًوّ  و٩ي         ًىوق ًٗل ى ٨ ٙة ى احلو٘اد 

اشووف ٘ارٓا ضوووٟ اهصوووٛٞ ٗدبووس  ووٍٚ اٮشوو٩َ با رفةووّات اهصٚاشووٚٞ ٗإُفووا  ا٘هٚيووٞ      

دٚ٘ راةٚٞ باب٘ٙٞ ٨ ختفوف ضّ شوٛٞ اهلِٚصٞ   اهةرْٗ اه٘شٟٛ ا٪ٗدبٚوٞن كٌوا   

ٞ اوٚٛوٞ  ميلّ اهِير إىل اٮش٩َ اهصٚاشٛ ضوٟ أُوٕ طوآرٝ  ِٙٚوٞ ُابروٞ ًوّ اه ٣ٚو      

بٔووان هلِٔووا ت اصووفٌر ضوووٟ  ِٙٚفٔووا بةووّد ًووا أـوويو ضوووٟ ُيصوؤا ؼوو ىٞ شٚاشووٚٞ     

٧ً جلٞ رات أبرا  اِيٌٚٚٞ هلٚاُات مت وى اراكٌوات ة٘ٙووٞ ًوّ اهرٌوى اهصٚاشوٛن       

ٗأْ اادٙخ اٮش٩َ اهصٚاشٛ ٓ٘ اادٙخ ذلوا٨ٗت اووم اجلٌاضوات اهوص اِوا ٜ بصوٚا ٝ       

  رهم اشفخّاَ اهرِفن ضوٟ  اضوّٝ ًٚوساْ    اهّّٙ ٗاهف عري بٕ مبخفوف اهص ىن مبا

اهة٘ٝن بى إُٔا   غاه ٚفٔا ادا ٛو بيوآرٝ اهرِوفا اهوّٙا ٗاهصٚاشوٛنن ُٗوفا ضِٔوا       

كى ًا ٓو٘ برٚوّ ضوّ اهوّّٙ اٮشو٩ًٛ ًٗ ا ٢وٕ ٗ ٌٚوٕن باشوٍ اهِيرٙوٞ اه ٚ٘ راةٚوٞ           

شو٩َ  ٗصوٚاأان قاٮش٩َ اهصٚاشٛ ًئَ٘ رلفوف متاًٟا ضوّ ًئوَ٘ اٮشو٩َن قاٮ   

ؼيٞن   لني ا صوٍ اشٍن قوٚض كى ًصوٍ ٓ٘ إش٩ًٛ ٗهلّ كى إشو٩ًٛ ٓو٘   

ًصوٍ باهفرٗدٝن اوم ٓوٛ ُيرٙوٞ اٮشو٩َ اهصٚاشوٛ اهوص ارفةوّ إُٔوا مت وى اًفوّا ٟا          

لةٚةٟٚا أؼ٩ٟٚ ه٫ؼ٘هٚٞ اٮش٩ًٚٞن ُٗفاةٟا هيعى احلّادٞن ٗض س اه ٚ٘ راةٚوٞ ضوّ   

  ً ِيً٘وٞ  ٗهوٞ ًُّٚوٞ ًوّ  ووٚس ًف واُض ًوّ        إل٩ي ُيصٔا ذلى اوم احلّادوٞ ٗبِوا١ 

ن    ٗهوٞ لةٚةٚوٞ ضللٌٔوا اهةواُْ٘     (1)اهةٍٚ اهرربٚٞ اٮشو٩ًٚٞ  ْٗ أْ اةووّ اهىورو   
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ٗهٚض ؼ٘دٝ ًعو٘ٓٞ ضوّ اهّٗهوٞ مبئً٘ٔوا ا راؼورن ٗٙعوري اهف وٚوى اهصٚصوٚ٘ه٘ةٛ         

ّٓٝ ميلووّ ٩ًليووٞ ًرا ٔووا ٓووٛ اهووص  لووٍن       ه ِٚووٞ اهّٗهووٞ إىل أْ  ٨ٟٗ ضٌٚةووٞ ضوو

ً اظووور أٗ غوووري ً اظووور ًريوووٍ اه ووووّاْ اهرربٚوووٞ ٗاٮشووو٩ًٚٞن ٗميلوووّ أْ   بعووولى

ُصفررض ًِٔا:  ٗهٞ احلاظوٚٞن ٗٓوٛ مت وى شووٛٞ ا ةوربني ًوّ أٗهوٛ ا٪ًورن ٗٓو١٨٧          

ضللٌووْ٘ ٗٙفووّ وْ٘   اصووٚري أٜ أًوور ًووّ ا٪ًوو٘د نووٍن ٗ ووّ ٙووفٌلّ ًووّ اه٘ؼوو٘ي  

أٗ إرا ا ففوو اهفورٗدٝ   إهٍٚٔن إر ٙف اٗزْٗ اهةاُْ٘ إًا ضوّ ةرٙوق ا٨هفيوال ضوٚوٕن     

باشفخّاَ ا٨شف ِا١ اهعٜ متِ ٕ اهّشااري ه٘هٛ ا٪ًرن ٗمتلِٕ ًّ صاٗز اهةواُْ٘ن  

ٗٗة٘بوٕ ا٨هفوساَ بوٕ ظورضٟان        .ٗٓعٖ ًّ أك ر أمناط اهّٗي اهرٌٚةٞ اأدريٟا ٗشووٛٞ 

لني ٙ٘قر نٍ الرتاَ ٗهٛ ا٪ًر ًلاُوٞ ًفٌٚوسٝ هو٠ّ اهراًوٞ. أًوا اهّٗهوٞ اهرابروٞ ٓوٛ         

اهّٗي اهريٌٟن ٗاهص متوٛ إدا أا ب١ّٟا ًّ ً ا ٥ اهصٚاشوٞ اخلادةٚوٞن نوعٖ    شوٛٞ 

اهّٗهٞ أٗ اومن ٗاُفٔا١ّ مبفاًني ا ِآا اهرتب٘ٙٞن ٗاخلاًصٞ افٌ ى برةاي ا٪ضٌواين  

ٗاهصابرٞ ٗاه اًِٞ ٗاهفاشرٞن أًا اهراظورٝ قٔوٛ ًوا ٙصوٌٟ باهّٗهوٞ اهرمٚوٞ إرا كواْ        

اٙريٖن ٧ًٗظوراإن ٗٓوٛ ا٪ـورف بوني أمنواط ٓوعٖ       ِٙٛ ق ضوٚٔا ًئوَ٘ اهّٗهوٞن ًٗرو   

اهّٗي اهرٌٚةٞ   مجٚول ًياؼوى اهصووٛٞن ًول أُٔوا اهّٗهوٞ اهرمٚوٞ ا روِوٞ ٗا رورتل          

بٔووا. ًووا ٙوو٧ ٜ إىل أعووٍ ا٨ُفٌووا١ اهوو٘ةا  ُفٚ ووٞ غٚوواو ًرةرٚووٞ اهّٗهووٞ مبئً٘ٔووا       

ؽوا،ن  احلةٚةٛن ٗاه    ضّ اُفٌا١ات ًعٓ ٚٞ ٗةا٢يٚوٞ ٗأدِٚوٞن بصوا اةواةل ا     

بى ٗألٚاُٟا إىل اُعٛادات   ا عآا ُيصٔا إىل ًرةرٚات داُ٘ٙٞ  ةق ًؽوا، ق٣وٞ   

برِٚٔان ٗٓعا ِٙفا اهؽراضات اهص اأ ع ةابرٟا ضِٚيٟا   ألٚاْ ك ريٝن كٌا ٙٔٚو٤  

 يآر اهفخوف ٗاهفٛرل ٗاٮدٓاون اهص اةَّ اوم اهؽ٘دٝ اهٌِٛٚٞ اهص اص٘  ا٬ْ 

هرات لو٘ي اٮشو٩َ ٗا صووٌنين ٗاٮشو٩َ بورا١ ًوّ كوى        ه٠ّ ظر٘و رلفوف بوّاْ ا

ٓعان اهص اروٛ ًةاؼّ اٮش٩َ ٗغاٙاإ ق٘ق أٜ اضف اد شٚاشٛن أٗ ًلاشا آُٚٞن 

ٗهرى اررٙف ا وعٓا بىورض  ّٙوّ ًئً٘وٕ بوات ـورٗدٟٙا   قٔوٍ ض٩ فوٕ مبيوآٍٚ          

٘شو٘ضٞ  أ ر٠ ًّ ً ى: اهٛا٢يوٞ ٗاهفرٓؽوان ٗغريٌٓوا ًوّ ا ؽوٛو اتن إر اررقوٕ ا       

اهرربٚٞ بإُٔ: دلٌ٘ضٞ ًّ ا يآٍٚ ٗا٪قلاد ٗا ٘ا ف ٗاهة٘اضّ ا ٘ٓةٔٞ اهوص ختوؾ   

ًٚووّاُٟا برِٚووٕ ًووّ ًٚووا ّٙ ا ررقووٞ أٗ اهِعوواطن ٗالووْ٘ رات ااصوواق ٗصوواُض قٌٚووا       

بِٚٔان ٗغاه ٟا ًا ٙر٘  مجٚرٔا إىل ضّ  ذلّٗ  ًّ ا  وا ٥ ا ٘ةٔوٞ اهوص اصورٜ ضووٟ      

ّٓ ًوّ     (2).كى ً٘ا ف ا عٓا ٗ ٘اضّٖ ٜٓ قو ٗٓ٘ بعهم ٙررب ضّ ا٨صاٖ اهيلورٜ   أ

ْٓ اهفٌعٓا ٓ٘ ا ِٓٛ ضةّٚٝ  ِٙٚٞن أٗ اسلٚاز إىل ًّدشٞ  قِْ٘ اهروٍن ٗٙئٍ ًّ ٓعا أ

ّٚٓن أٗ ٓوو٘ اُفٌووا١ إىل منووس ًووّ أمنوواط اهفووّّٙٓ   اهّٙاُووٞ       ًُروو قةٔٚووٞ   ايصووري  ٙووّ 

ٚٓوووٞ   اهر وووا ات ٗاٝ  ُٙوووِي١ٍ  ادشوووات مجاضوووٞ  ِٙ روووا٩ًت  أٜ ضووووٟ ًصوووف٠٘ ُيصووؤا 
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اهٛة٘ط ٗاهرةا٢ّ   احلٚاٝ اهًٚ٘ٚٞ هو٧ًٌّن ٗإرا كاُو ا وعآا   ُعوأأا ا٪ٗىل   

 ّ أ ت  ٗدٟا إصلابٟٚا بِا١ّ ضوٟ ًةففوٚات اهفورٗدات احلٚااٚوٞن إر ةوا١ت ارو ريٟا ضوّ       

ٚٓووادات ضةوٚووٞ ارفٌووّ      ّٓ  ا٬دا١ن ٗأشوؤٌا   بوورٗز ا ٛٓ أُف ووا اروو ٛٓ ٗضوٌوو ِّٚ: ضةووو إبووّاض

ِّٓٙٚٞن ضوٟ اهِ ٘ اهوٓعٜ  ا ٨ةفٔا    اشفِ اط ا٪للاَ اهعرضٚٞ ٗاأٗٙى اهُِؽ٘ؿ اه

أغِٟ اهيلر اٮش٩ًٛ ضةّٚٝ ٗظرٙرٞن ٗأكص ٕ ا رُٗٞ   اهفلٚوف ًول ا٪ٗـوا     

        ْٓ ا صف ّٝن اهص ت  وّ    ُؽو٘ؿ  رآُٚوٞ أٗ ألا ٙو  ُ ٘ٙوٞن ٗأاوا  هوٌصووٌني أ

حل٘اد ا ف ا ي ضوٟ أشاط احٝلٓ ٞ ٗا ِٛوقن  ٙصفيّٚٗا ًّ برفٍٔ برفٟا   إةاد ًّ ا

ٗا ياـوٞ بني ا٪للاَ باهِير  ةففٚات اه٘ا ل. إ٨ أْ ٓعا اهفرّ  ا عٓيبن ُٗفٚ ٞ 

ّٓٝن  ٘ٓي   ك ري ًّ ٗةٕ٘ٓ ًّ ضاًوى از ٓواد    ض٘اًى شٚاشٚٞ ٗدةاقٚٞ ٗاادطلٚٞ ض

ٚااٚوٞن  لفادٜ ٙصٔى لٚاٝ ا صوٌني   الٚوف ظورٙرفٍٔ ًول ًصوف ّات اه٘ا ول احل     

ٍٓ       .إىل ضاًى ٧ًةا هوؽرا  ٗا٨ ففواي بوني ا صووٌني    إر غوّت اهٝير وٞ ا عٓ ٚوٞ ًوّ أٓو

ـُرف ا صوٌنين ٨ٗ شٌٚا اهررو ًٍِٔن ٗختوئٍ ضوّ غريٓوٍ ًوّ ا٪ًوٍ. ٗ       ض٘اًى 

ٓعا اهصٚاق اهفادطلٛ اُ  ةو قلرٝ اهفةرٙا بني ا عآا اٮش٩ًٚٞن ٗبرّ أْ أ دن 

ك ري ًّ ا يلرّٙ ا صوٌني ٠ًّ  ٛو٘دٝ اه٘ـول اهِواةٍن ُفٚ وٞ اهير وٞ ٗاهؽورا        

ّٓ اهفٛوورل   برووإ ة٘اُ ووٕن إر ةووا١ت قلوورٝ اهف٘قٚووق بووني      اهووّ ا وٛ اهووٓعٜ بوووّ لوو

ا عآان  راجلٞ أؼى ا علوٞن ا٩ُٛ ا ًّ أْ ة٘ٓر اهّّٙ اٮشو٩ًٛ ٙةوَ٘ ضووٟ    

ا٨ضفؽاَ ب ى اهللن ُٗ ع اهير ٞن ٗهلّ ً ى ٓعٖ اهيلرٝ كاُوو أظو ٕ مبىواًرٝ    

لاُٞ ضوٌٚٞ ٧ًدرٝ ه٠ّ مجٔ٘د ًّ لٚ  إُٓٔا  فا  إىل ضوٌا١ ٗدةاي  ّٙ ضليْ٘ مب

ضوٌا١ ا صوٌني ا فِ٘دّٙ ًّ  ٗد اهروٌا١ إر إْ ا٪ هٞ ك ريٝ ضوٟ أْ دلر  ةر  أٗهٛ 

ا٪ًر هيلرٝ ًوان لفوٟ ِٙوربٜ ضوٌوا١ اهوّّٙ   شو اق ذلٌوَ٘ ٮصلوا  كوى ا وربدات           

اهيةٔٚٞ هفص٘ٙق ًا ٝةر ن ًصف فورّٙ مجٚول ة٘اُوا ا رُٗوٞ   اهعورٙرٞ أٗ اهفعوّ        

بصووا ا ٘ ووف. ٗضِووّ اوو٘اقر اهروٌووا١ ٗاهصاشووٞ ا خوؽوونين ميلووّ ً٘اةٔووٞ       ٗرهووم

ًُ وٓر  ا٨ ورتاو ًِٔوان اووم احٝلؽوْ٘        احٝلؽْ٘ ا ِٚرٞ اهص ٙؽرا ا رتا ٔا أٗ لٓفوٟ 

بِفٔا رلفوف ا ّادط اٮش٩ًٚٞ هف ٌٛ راأان ُٗاوّاقل ضوّ ٗة٘ ٓوا بعولى ٙفوٌّ      

ً ظرضٚٓٞ اشفٌرادآا ُّٚوٞ اهّٗهوٞ اهوص  ٌوٛ ٗةو٘       ن ٗرهم   طرٗل غٚاو  و٘اُني 

مجٚوول ا٪قوورا ن ٗافووٌّ لرٙووٞ ا٪ ٙوواْ ضوووٟ أُٔووا ًلووْ٘ دةووا ن ضليووٟ بووالرتاَ        

  اجلٌٚل  ْٗ أٜ اّ ى   اهصٚاشٞ اهراًٞ هوّٗهٞ   رلفوف ة٘اُ ٔا.

ٗٙعري اشفرراض ذلا٨ٗت اهفةرٙوا بوني ا وعآا بأُٔوا ت اؽوّد ًوّ ًوعٓا          

باه٘لّٝ ٗاهفصاًح ٗاحلو٘اد ٗقوق ًوا ٙفو٘اقر      ٝ ْٗ آ رن ٗٓٛ  ض٘ات ُا ت   غري ًر

ًوووّ ة٘اُوووا ًعووورتكٞ كووو ريٝ هفيوووا ٜ افوووادو ا٬دا١ ٗاِالرٓوووا لووو٘ي اهةفووواٙا        

اخل٩قٚٞن ٗٓٛ ـ٣ٚوٞ   أؼؤا   ى اهرتاكٌات اهص غعأا ُسضات شٚاشٚٞ هىاٙات 
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بااو ةوٚٞ هلى بال  لؽٚفن ًا ٙصؤٍ   إدا ٝ اهفةرٙوان ٗصواٗز ألوّات بااوو      

اهص ٚقن ٨ ٙ٘ؼى اه    قٚٔا إ٨ إىل ًسّٙ ًوّ اهير وٞ ٗا٪لةوا ن اهوص      ًّ ا اـٛ

ٓٛ برّٚٝ كى اه رّ ضّ ة٘ٓر اٮش٩َ ًٗةاؼّٖ ٗغاٙاإن ٗمتسٙق ا٪ًٞ اٮش٩ًٚٞ 

ٌٓٛ: "ٗاهفِٓ ٕ هوٌرض  إىل ًعآا ٗة٘ا٢ف ًٗوىن ٗ  ٓعا ٙة٘ي اهعٚخ ذلٌّ اةٛ اهٝة

ٗٓي ُ ٛوو٘ٝ سلوو٘ اهروو٩  ًٗووّ ِٓووا بووّأ ا يل١وو  ًٓووٞ ًووّ شوو اأان أ رْٗ ضلوواٗهْ٘ إُةووار ا٪

ٗٙلوواق ْ٘ هورةوو٘  بٔووا إىل اهٛوو٘د اهٛ ٚرووٛن ق ووا١ت قلوورٝ اهفةرٙووا ا فيةووٞ ًوول    

٘ٓٝ ٗاهف٘لّٚن إر  اَ برإ اهروٌا١ ًّ  ٘ٓد ٗاهرةى اهصوٍٚن ٗأشض  ّٙ ا٪  ة ٚرٞ اهفٛ

ا وعٓ ني اهر٢ٚصوني   قووفح بواو احلو٘ادن إر بووا د اهٓصوّٚ ض وّ احلصووني ظورل اهووّّٙ        

ن لوو٘ي برووإ اهةفوواٙا (1910)بوواحل٘اد ًوول ظووٚخ ا٪زٓوور آُووعان شوووٍٚ اه عوورٜ شووِٞ 

ّٚٓ ذلٌوّ لصوني آي كاظوف           اخل٩قٚٞ بني ا وعٓ ني اهُصوِٓٛ ٗاهعوٚرٛن دوٍ او٩ٖ اهصو

١ٛا١ اشِٞ  ن لاٗد ًل ضوٌا١ ا٪زٓرن ٗكعهم اهعٚخ ض ّ اهلرٍٙ اهسزلاُٛ 1911اهى

اغوٛ لو٘ي  صوني اهر٩ وات بوني      ن اهٓعٜ لاٗد ظٚخ ا٪زٓر ًؽوٛيٟ ا ر 1936اشِٞ 

  (3)ا صوٌنين ٗآ رْٗ غريٍٓ ًّ اهٓعّٙ لاٗه٘ا اهفةرٙا بني ا عٓ ني.

ْٓ شو ا اوِوٞ            ّّٓٙ ا٪قىواُٛ إر دأ٠ أ ٗ  اٮةاد ُيصوٕ كاُوو  ضو٘ٝ مجواي اهو

ًُخفويوْ٘ ضووٟ         ًُٓف وّْٗ ضووٟ اخلو٩ل ٗ ْٓ ٝأٗهٛ ا٪ًر   ا٪ًوٍ اٮشو٩ًٚٞ  ٙرةل إىل أ

ًُٛوا  ضْ٘ هوٌصوفرٌرّٙ ٗهوٌصوفىو١نين ةوآ ْٗ    وًّفٍٔن ٗهوعا ق ُٓوٕ ٙوّض٘        ا٨ٓا ا ن 

إىل  ٚووواَ "اجلاًروووٞ اٮشووو٩ًٚٞ" هفووؤِإ اهّٗهوووٞ اٮشووو٩ًٚٞن ٗاو وووق بركوووا ا٪ًوووٍ  

ًّٞٓ   (4).اٝ فة

قةّ أٗة و ا٪لّات اهص ًرت بٔا ا٪ًفاْ اهرربٚٞ ٗاٮش٩ًٚٞن  ٩ي اهرة٘    

اه  و    اهفةرٙوا بوني ا وعآا لياطوٟا ضووٟ       ا اـٚٞن ضوٟ ضوٌا١ ا صوٌني ـرٗدٝ 

 ًوا١ ا صوووٌنين ٗٗلووّٝ ا٪ًوٞ   طووى اهيوورٗل اهوص اصووفّٔل ٗة٘ ٓووان ٗذلووا٨ٗت    

اهؽاق اهفٛرل ٗاهىو٘ باهّّٙ اهوعٜ ُوا ٠ باهفصواًحن هوٚض قةوس قٌٚوا بوني ا صووٌني         

 ٗإمنا ًل أا ا  اهّٙاُات ا٪ ر٠.
وٟٚا بني ا صوٌنين   طى اهفراًى ٗهرى اخلٛاو اهفةرٙيب ت ُٙ ة١ق أغراـٕ قر  

ا٨ُفةووا٢ٛ هووورتات اهووعٜ بووات ٙ٘طيووٕ دةوواي اهووّّٙ   ا ووعآا مجٚرٔووا  مبووا ٙرووسز           

                                                 
ن.  ؽوٞ اهفةرٙوا أًوٞ ٗالوّٝ دةاقوٞ ٗالوّٝ"ن اضوّا  ٗاةوٍّٙ شووّٚ         2007اهةٌوٛن ذلٌوّ اةوٛ. ا"    (3)

  .151ن ؿ.إٙراْ: ًٛ رٞ ُلاد ن. 2007. آا ٜ اخلصرٗظآٛ
ا٪قىاُٛ ٗذلٌّ ض ّٖ". اجلسا٢ور:  ن. "ًئَ٘ اٮؼ٩  بني مجاي اهّّٙ 1984اهٛٔادٜن ذلٌّ. ا (4)

اٮؼ٩  اهّٙا ن "كاباْ ضوٛ اهلرٍٙ أُير اٙفٟان ض ّ ن67ؿ  أ ٧شصٞ اه٘ةِٚٞ هولفاو.

  134ن ؿ2010ن  اد  ةوٞن 1"ن ط  ا صٚ ٚٞ ًةادُٞ باٮؼ٩    اٮش٩َ
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د٦ٙووفٍٔن ٗمبووا طلووَّ اهصوووٛٞ اهصٚاشووٚٞ   كووى بوووّ ًووّ اه وووّاْن اهووص  فلوور         

 احلةٚةٞ ٗاخل٩ؿ بٔا  ْٗ غريٓا ًّ اهيرق اٮش٩ًٚٞ. 
إهٚووٕ اهؽوراضات ا عٓ ٚووٞ  ا ووى اه وووّ  ٗ  طوى اهيوورٗل اهرآِووٞ ًٗوا أقفووو      

ْٓ قلرٝ اهفةرٙا بني ا وعآا   اه٘الّن   ك ري ًّ اه وّاْ اهرربٚٞ ٗاٮش٩ًٚٞن ق 

ّٓ أووّل إىل اهروو٘ ٝ إىل ٗلووّٝ ا٪ًووٞ    اهيلوور اٮشوو٩ًٛ   اه٘ ووو احلاـوور ت اروو

اٮش٩ًٚٞن بى أؼو  و ًّق٘ضوٞ بٔواةض احلورؿ ضووٟ صِٓوا اهؽوراضات   اه ووّ         

ّن اوم اهؽراضات اهوص بااوو أوّ  ٗلوّٝ ا فٌول ٗاراٙعوٕن بوى ٗلفوٟ ٗلوّٝ          اه٘ال

ةىراقٚوووٞ اهوووّٗين إر إْ ا٨ُةصووواًات اهرٌٚةوووٞ ٗاهعووورٗ  ا٨ةفٌاضٚوووٞ اهوووص ا٘هوووّٓا    

اهؽراضاتن ٓٛ اهوص او٧ ٜ إىل اةصوٍٚ اهوّٗين قا٨ُةصواَ ا٨ةفٌواضٛ ٙرشوٍ ختوَ٘         

ن ٗٙيفو اهوّٗين ـوادبني   اهفةصٍٚ اجلىرا  ٗضل٘نا إىل ة ٔات لرو ٗ ٛ٘ط  فاي

ضورض احلووا٢س بووأمٟ ً وا ٥ اٮشوو٩َ اهووص اةووَ٘ ضووٟ اهفروواْٗ ٗاهفوو  ٛ ٗاهفصوواًح    

ٗاهصوٍ ا٨ةفٌاضٛ هٚض بني ا صوٌني ه٘لٍّٓن بى ًل أا ا  اهّٙاُات ا٪ ر٠ أٙفٟان 

 .ًّ أةى اه ِا١ ٗاهرٚغ اٝ عرتن  ا ى  ٗهٞ ً٘ٓلّٝ آفصل هو ٌٚل
ّ ًعووواٙخ اهوووّّٙن إر ٙيفةوووّ برفووؤٍ هوووُرٗ  ٗهوووٚض اهصاشوووٞ بأقفوووى لووواي ًووو   

ٚٓٞ اهصٚاشوووٚٞن   مبووا ِٙوووا إ أشوووض اهّٗهووٞ احلّٙ وووٞن بىوورض احليووواط ضووووٟ    ا صوو٧ٗه

ًِاؼوو ٍٔ ٗشوووٛفٍٔ ٗاشووفٌرادٙفٔان ضوووٟ لصوواو اٛوو٘د اهوو ٩  ُٗٔ٘ـوؤان ٗلرٙووات   

ٗغاه ٟا ًا متادط ٓعٖ ا٪ُيٌوٞ احلاهوٞ   ظر٘بٍٔ ٗلة٘ ٍٔ   اهرّي ٗاهرٚغ بلراًٞ. 

ّٓٙا إىل اهصٚاشوٛن      ا عٓ ٚٞ    ٌل اٝ خفويني ًعٓ ٟٚان قٚخر  اخل٩ل ًوّ ُبروّٖ اهو

ن  ْٗ أٜ اضف واد هةوٍٚ اهوّّٙن إر    ُّٗٙؽ ح ا عٓا ٓ٘ ا رٚواد اهور٢ٚض  ٘اةِوٞ ا و٘اة    

إٍُٔ أبرّ ًا ٙلُْ٘٘ ضّ اهةٍٚ اٮش٩ًٚٞن  شف٘دٟا ٗشو٘كٟان لفٟ ًوّ اووم اهوّٗي    

 ن قةّ أطٔر أه    اهعٜ  اَ بٕ ًفخؽؽْ٘ اهىربٚٞ اهص ٙفٌُٔ٘ٔا باهلير ٗاٮحلا

  ةاًرٞ ة٘د  ٗاظِّٛ ا٪ًرٙلٚٞ أْ اهّٗي اهرربٚوٞ ٗاٮشو٩ًٚٞ اة ول   ًراكوس     

 ووادْ اه ووال ْ٘  شووااري ن إر ًفووأ رٝ ـووٌّ  ا٢ٌووٞ اهووّٗي اهووص اٛ ووق اروواهٍٚ اٮشوو٩َ 

ً ووّأ  113 ٗهووٞن ٗأشووض للٌٔووان ٗا فؽووا ٓان ٗاراًووؤا ًوول ا وو٘اةِنين ًوول  218

ًٟٚا ًصووفٌّٟا ًووّ اهةوورآْ اهلوورٍٙ ٗاهصووِٞ اهِ ٘ٙووٞ اهعوورٙيٞن افروووق   دلووا٨ت   إشوو٩

ٗٗؼوووى اه  وو  اهوووعٜ أظووورل ضوٚوووٕ   .اهرّاهووٞ ٗا٘زٙووول اه ووورٗٝ ٗاحلرٙووات ٗا٨ فؽوووا   

      ّ ظوور ٞ إ ادٝ ا٪ضٌوواي   -اهربٗقصوو٘د لصووني أشوولادٜ ًووّ ةاًرووٞ ةوو٘د  ٗاظووِٛ

ّٗي ا٨ش٩ًٚٞ ٓٛ اهص إىل  ٩ؼٞ ايّٚ بإُٔ هٚصو اه -اهّٗهٚٞ ٗاهر٩ ات اهّٗهٚٞ

 فى ا رااا ا٪ٗىل   ا٨هفساَ باهةرآْ ٗاهصِٞ اهِ ٘ٙٞ اهعرٙيٞن بى إْ  ٨ٟٗ ًّ ً وى:  

  لني الفوو ًاهٚسٙان  نإٙرهِّا ٗاهّامنادن ٗه٘كصٌ ٘دغ ةا١ت ضوٟ دأط اهةا٢ٌٞ

ن ٗ ٛور  91ٗاهصور٘ ٙٞ   ا را وٞ    33كأٗي  ٗهٞ ًصوٌٞ   ا ٧ظور ا رفٌوّن ا را وٞ    
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 ٞن ٗش٘د128ٙن بٌِٚا ةا١ت ًؽر   ا را ٞ 120ن ٗا ىرو   ا را ٞ 111  ا را ٞ 

ن ٗٙيصوور اه ووال ْ٘ لؽوو٘ي اهووّٗي    180ن ٗةووا١ت اهووٌّٚ   ا را ووٞ    168  ا را ووٞ 

اٮشوو٩ًٚٞ ضوووٟ ًرااووا ًفُّٚووٞ ٙروو٘  إىل شوو١٘ احللوواَ ٗاشووفرٌاي اهووّّٙ ك٘شووٚوٞ   

بٌِٚوا اوِؾ ارواهٍٚ اهةورآْ ضووٟ أْ      هوصوٛٞن ٗإـيا١ اهعورضٚٞ ضووٟ ُيواَ احللوٍن     

  .(5)ا٨ز ٓاد ا٨ فؽا ٜ ـرٗدٝ ٗاة ٞ باهِص ٞ هوٌ فٌل

ًٌٗٔا ظللِا   ًؽّا ٚٞ اهّداشٞ ٗاه وّ اهعٜ اِفٌٛ إهٕٚن إ٨ أُٔا  ٌى    

  ةٚاأوووا ةوووس١ٟا كووو ريٟا ًوووّ احلةٚةوووٞن قسضٌوووا١ ا٪ًوووفني اهرربٚوووٞ ٗاٮشووو٩ًٚٞن ٨  

ضللٌْ٘ مبةففٟ  ٍٚ اٮشو٩َ   اهروّي ٗا صواٗاٝن ٨ٗ مبةففوٟ اهةو٘اُني ا ُّٚوٞ       

ٔووا ًوول كوو ري ًووّ اهةووٍٚ اٮشوو٩ًٚٞن  اهّميةراةٚووٞ اهووص افةوواةل   ة٘ٓرٓووا ًٗراًٚ 

كٌا ٓ٘ ٗا ل احلاي   اووم اهوّٗي ا٪ٗدبٚوٞ اهوص اوفٔوا اهّداشوٞ ا وعك٘دٝ. ٗٓوعا         

ٙئر بعلى ةوٛ ٗٗاـح بأْ ًوا ٙصوٌٟ بلً٘وات اه ووّاْ اٮشو٩ًٚٞ ٨  لوٍ       

ظر٘بٔا ٗقق  ٍٚ اٮش٩َ اهؽ ٚ ٞن ٨ٗ مبةففوٟ  و٘اُني اهّٗهوٞ ا ُّٚوٞ ا راؼورٝن      

ق ْ اصٌٚفٔا باهّٗين ٓ٘ صاٗز ضوٟ ًئوَ٘ اهّٗهوٞن ٗهروؤا أؼوىر ًوّ  ٗي      ٗباهفاهٛ 

ٗأكوورب ًووّ ضؽوواباتن كٌووا اْ اهف وواّٙ بِٚٔووا    ةٚووق ظوورٗط اهّٗهووٞ مبئً٘ٔووا     

احلفادٜ اهعٜ ٙةاط مب٠ّ ا٨ رتاو ٗا٨بفرا  ضوّ ٓوعّٙ ا ئوً٘ني باهّدةوٞ ٗهوٚض      

      ٗ اهٛا٢يٚوٞن ٗإُفوا  اهرِوف بوى     باهِ٘ ن ٗٓوعا اه٘ا ول ٙو٧ةا لاهوٞ اهؽوراضات ا عٓ ٚوٞ 

ٗاؽووّٙرٖن هٚةووَّ ؼوو٘دٝ ًعوو٘ٓٞ ضووّ اٮشوو٩َ ٗاٮشوو٩َ ًوؤٍِ بوورا١ن قلوٌووا از ا    

ضّ  أا اضٍٔ كربت لي٘أٍ ه٠ّ احللاَن ٗهعا ٨ ُِٙفيور أْ ٙة وى أٗ ٙوف ٌض أٜ    

ًّ اهيورٙةنين ًوّ للواَن ًٗوّ ٗدةواي  ٙوّ  عورٗ  اهفةرٙوان بصو ا اِا فوٕ ًول            

ٟ سل٘ كوٛن ًل أْ ًعرٗ  اهفةرٙا بات ـرٗدٝ ًو ٞ   ًؽا، ا فِيعّٙ ًٍِٔ ضو

اهيوورٗل احلاهٚووٞ أك وور ًووّ أٜ ٗ ووو ًفووٟن ٨ٗشووٌٚا   اوووم اه وووّاْ اهووص ارووٚغ   

ا٘ارٟا شٚاشٟٚا ٗةا٢يٟٚا طآرٟا ٗغري ًرورتل بوٕ دمٚوٟا ًوّ اهوّٗي ُيصؤان إًوا بصو ا         

١ اهٝير ووٞ ا ضووا١ ا٨شووفةراد ا سٙووفن أٗ ا رٚفٔووا هوىوورو اهووعٜ اةففووٛ ًؽوواحلٕ بةووا      

ٗاهي٘ـووٟ ارووٍ اهووّٗي اهرربٚووٞ اٮشوو٩ًٚٞن مبووا مئووّ هوٌعووادٙل ا رشووً٘ٞ ٗا روِووٞ    

ِّٓٙٚووووٞ ٗاهةً٘ٚووووٞن قُفؽوووو ح اهووووّٗي اهرربٚووووٞ   ايفٚووووو ا ِٛةووووٞ ٗايلٚووووم دٗابٛٔووووا اه

ٗاٮشو٩ًٚٞ ًِرسهوٞ ضوّ برفؤا بوى ًٔوّ ٝ باهفةصوٍٚ اهوعٜ اعولى ا وعآا أشاشووٕ           

 ن إـاقٞ إىل ارسٙس اهفٛرل ٗاهفِالر ٗاهرِوف  ٗلاًوٕ اهصٚاشٛ ٗا٨ةفٌاضٛ ٗاه ةا

اهعٜ ٧ٙشض هفرسٙوس ا٨ُٛ وا  اهوعٜ ٙرٙوّٖ أضوّا١ اٮشو٩َن   اصو٘ٙق ًؽوٛو اأٍ         

مبا ُصٌرٕ   أغوا ٗشا٢ى اٮض٩َ اهىربٚٞن ًّ ض ادات ًّ ً ى: اهفٛرل اٮش٩ًٛ 

                                                 
 (5) https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/10888707/Ireland 

   3.1.0201أسكاري، 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/10888707/Ireland
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ٓاو ٗاٮدٓاو اٮش٩ًٛ ٗاٮش٩ًْٚ٘ ا فعّ ْٗ ٗغريٓا ًّ ًؽٛو اتن ةروو اهر

اٮش٩ًٛ ٓاةصوٟا هو٠ّ اهعور٘و اهىربٚوٞن لفوٟ بواا٘ا ٙف٘ةصوْ٘ ًوّ أٜ ًئور ٙيٚوّ           

بٔ٘ٙٞ ا صوٍ. ٗهرى اعلٚى جلِٞ ًّ ك اد ضوٌا١ رلفوف ا عآا ًّ غوري ا فوسهيني   

هوصوٛٞن هىربووٞ اهورتات اهوّٙان ًٗوا ضووق قٚوٕ  وا طلواهف ةو٘ٓر اهوّّٙ ًٗةاؼوّٖ            

ظوأُٔا هوٌفخؽؽوني ًوّ اهروٌوا١ ٗهوٚض      ا ِؽ٘ؿ ضِٔوا   اهةورآْ اهلورٍٙن ٗاورن     

هوراًٞن ٨ٗ شٌٚا أْ ضٌر بوّ اخلٛواو أٗ وف لوّٟا  رآُٚوٟا ضِوًّا ا ففوو ـورٗدات         

احلٚاٝ رهمن ٗٓ٘ أ رو ضّٟٔا ًِا باهرشاهٞ ن قلٚف احلاي إرا كاْ برإ ًا ٙر٠ٗ 

ًّ ا٪لا ٙ  اهِ ٘ٙٞ ٙ٘طف   اهير ٞ ٗا٨ ففاي ّٗٓد  ًا١ آ٨ل ا صووٌنين   لوني   

اهِيض اه٘الّٝ    ِِٙا بىوري ُيوض كأمنوا  فوِوا اهِواط مجٚروٟان ٗٓوعا ِٙصو ا           فى

ضوٟ برإ اهرتات اهعٜ  ويٕ ضوٌا١ اهصوف ا صوٌنين ٪ْ اٮش٩َ كاْ   وؤٍ ٗبواق   

ًوول  برووٍّٓن ٗت ٙلووّ ًرُٓ٘ووٟا   ٙووَ٘ ًووّ ا٪ٙوواَ بِفووا  ضووات ًووّ ضوٌووا١ ا صوووٌني.   

هو اهووٞ اهرآِووٞن ٗهلِٔووا اعوولى لوو٩ٟ إمياُِووا اهرٌٚووق بووأْ ٓووعا هووٚض احلووى ا٪ً ووى  

إشراقٟٚا هف اٗز لاهٞ اهؽرا  ٗا  ٚو ا٪ًوّ ٗاهصووٍ ا٨ةفٌواضٚنين متٔٚوّٟا هوف و٨٘ت      

 ا ُّٚٞ ٗاه ِا١ احلفادٜ هوّٗهٞ اهرؽرٙٞ.

 التطزف   

بااو طآرٝ اهفٛرل ًّ اهةفاٙا اهص ا٧دق ضوٌا١ ا٨ةفٌا  ٗاهرتبٚٞ ٗا ٔفٌني   

ِوواًٛ اهفٛوورل اهووعٜ باهعووأْ اٮُصوواُٛ بؽوو٘دٝ ضاًووٞن قةووّ ظوؤِّت اهرةوو٘  ا٪ ووريٝ ا

ّّا   متاشوم ا فٌروات ٗارواٙغ          ٠ّٖ بؽ٘د ٗأظولاي ًفِ٘ضوٞن أدورت اوأدرّيا ظوّٙ ا 

ّّا لةٚةٚ٘ووا ه٘لووّٝ كٚاُووات ضووّٕ  ًووّ اه وووّاْ اهرربٚووٞن     ًلُ٘اأووان ٗظوول٤وو أّٙوو

ٛٚ ٗا صوٍ ه٠ّ ك ري٣ ًّ ظر٘و اه وّاْ اهىربٖٚٞ.  ٗغٖٚرت ؼ٘دٝ اهررب

ٟٞ  ٛوريٝن كاُوو نوا        ٗاختع ًئَ٘ اهفٛورل     ٟٞ ٗدلفٌرٖٚو ٖٚ ٟٞ ٗشٚاشو ٖٚو أبروا ٟا  ِٙ

ٖٚوٞ ٗاٮشو٩ًٖٚٞن    ِّٚ اهررب ض٘ا ا ٗ ٌٚٞن ُٗفا٢ا ش٣ٚٞن ٗاُرلاشات شاه ٞ ضوٟ ا٪ًف

ٛٚ إىل         بى اٮُصاُٖٚٞ مجروا١ن  ٗ وّ أٖ ت ٓوعٖ اهيوآرٝ اهّ ٚووٞ ضووٟ دلفٌرِوا اٮشو٩ً

   ٘ ـوٞ ظورّضا ٗ اُُّ٘وان كصوو٘كٖٚات     طٔ٘د دلٌ٘ضٞ ًوّ اهصوو٘كٖٚات اهعوا٢ِٞ ٗا رق

اهرِف ٗاهفرؽا ٗاٮدٓاو ٗاهرتٗٙل ٗاهفخ٘ٙف ٗاهةفىن ٗزد  اهيفِٞ ٗأ ري اهصولاْ  

ا٬ًِني ٗةر ٍٓ ًوّ ب٩ ٓوٍ ا٪ؼووٖٚٞن كٌوا لؽوى   كو ري ًوّ بووّاَ ا صووٌنين          

ٗدقوووإ احلووو٘اد ٗا٨ وووف٩ل   اهووورأٜ ٗا ٚوووى سلووو٘ ا٨شف٣ؽووواي ٗا٨ةف وووات ٗدقوووإ   

  ر.اهفراٙغ ًل ا٬

٨ٗ ٙرا ٓعا أْ طآرٝ اهفٛرل ًرا ٛٞ ب رإ ا٪قرا  ٗاجلٌاضوات ا فعوّ ٝ     

 ٣ْ ٣ْ ٗزًا ٛٚ ق صان ٨ٗ ٙرا أُٖٔا ًرا ٛٞ مبلا ٛٚ اٮش٩ً ٗا ىاهٚٞ   دلفٌرِا اهررب



 أ.د. عبد اهلل المجيدل

 

 

ٖٚوووٞن ٗ       ذلوووّ ّٙن بوووى ٓوووٛ طوووآرٝ بوووادزٝ ًِٗفعووورٝ كوووعهم   ا فٌروووات اهىرب

ٛٔورٝ هوّ        ا فٌرات اٮُصاُٖٚٞ كؤِّان ْٖ ذلادبوٞ ٓوعٖ اهيوآرٝ اخل ٗ ٤ا ٨ ظم قٚوٕ أ

ٌَّ دةاقٞ اهفصاًح قلّرا ٗشووٟ٘كان ًٗوا ت اةوٍ اهرتبٚوٞ      ٙلفا نا اهِ ا  ًا ت ُارف

اهير ٖٙٞ ٗا فٌرٖٚٞ ضووٟ  وٍٚ اهفصواًح أؼو٩ٟ  قٌ ادبوٞ اهفٛورل احلةٚةٖٚوٞ ِٙ ىوٛ أْ         

اأٍ ًوّ  و٩ي ًِيً٘وٞ اربٖ٘ٙووٞ    اف وٕ إىل ُوس  بوعٗدٖ ًوّ ضةو٘ي ا٪قوورا    وى شوو٘كٖٚ       

.٣َ ٕٞ ٗمالٕٞ ٗش٩ َّ ذل  ٛٚ ب٘ؼيٕ  ٙ  قاضوٞن ارسز  ٍٚ اهّّٙ اٮش٩ً

 مفهوم التطزف:

ًّا ًّ اٮظولا٨ت اهيلرٖٙوٞ احلّٙ وٞ اهعوّّٙٝ        ًَئ٘ َٗ ّٗ اهفٛرل ًؽٛوّ ا  َُٙر

٣ْ هف ّٙوّ أةورٖ ٗاٮلاةوٞ بأبروا ٖ ضوو       ٣٘  اهفرةّٚن ٗضلفا  إىل  وٚى ًِٔ ٍّٛ ًفوأ ٟ سلو

ٟٞ ٗاؼ٩ّٛلا: ٣َ ٗ  ٚق٣ن ٗٙصف٘ةا ٓعا ا٪ًُر اه ١ّ بفررٙف اهفٛرل هى  ضوٌٍّٛ ؼاد

ٛٙ ًّ اهيرى اٖٛرلن ٗأؼوٕ اه ٩دٛ ةورل. ٙةو٘ي      كوٌٞ اهفٛٗرل ًؽّْد  ٚاش

َِِفٔووٟ كووٚى ظوو١ٛ ٜةَرٝقووٕ...      ًُ اهيرآٚووّٜ   ًر ووٍ "اهرووني" ضووّ ًرِووٟ ٓووعا اجلووعد: "ٗ

َٗاهوٖرا١ُ        .(6اٗأةرال ا٪دض: ُ٘الٚٔا" ٤ٛوا١ُ  ٗٙة٘ي ابوّ قوادط   "ا ةواٙٚض": "ٜةوَرَل: اه

ُّيٗ        َٙو َٗاهٖ وأُٛ  ٕٔن  ََٗلِرٔقو  ١ِٔٛ ّٚ اهٖعو ُّٗي َضٜووٟ َلو َٙو ُٖٗي  ٢ْ  ٜقاٞهٜأ ٕٞ ٔقوٛ     َٗاٞهٜيا١ُ ٜأِؼٜوا َضٜووٟ َلَرٜكو

َُٙبِرووإ٢ اٜ٪ َٗ َٗاٞهَ ووا٢ٔٔس.  ِ٘ٔو  َٗاهٖ وو  ١ِٔٛ ُٖٗي: ٜةووَرُل اهٖعوو ٠ٞ: َاِرَضووٟ ِضَفووا١ٔ. ٜقاٞهووٜأ ٠ٞ ٜةر٢ٜقوو َُاٜ وو ٜةوواُي 

َٜٗها َاِخَفٔوٝس ٔباهِٗ٘ق٢" ٌَِرَضٟن  َٛ      (7اٜأٞةَراَل اٞه . ٗٙرٛٛ ابوّ ًِيو٘د   "هصواْ اهرورو" ًرواُ

ٜٛوٗرل      ك ريٝ نعا اجلعد اه ٩دٛن ُ٘ةس ًِٕ ًا ٙفؽى ً اظورٝ باظوفةاق ًؽوٛوح اهٖف

ِ٘ٔهووٜم ٜةر٢ٜقوؤو َُّد ٜ  ًَِؽوو ٤ٛووَرُل:  ٜٖٛرٜقووو ٜأٜ  ا راؼوور ٙةوو٘ي: "ٗاه ٞٝن ٔباٞهٜلِصوور٢ن إ٢َرا َا اهِٖاٜ وو

   َّ ًٔووو  ٝٞ َٚووو ٜٛوووَرُل ٔباهٖفِ ر٢ٙووؤم: اهِٖأل ٍِ َاِخوووَفٔوٞس ٔبووواهِٗ٘ق٢... ٗاه َٜٗهووو ٌَِرَضوووٟن  َدَضوووِو ٜأةوووراَل اٞه

ٌُِل ٜأٞةَرال" َٗاٞهَ   .(8ااهِ٘الٛن 

ٖٚوٞ ا ر        ْٖ كوٌوٞ اهفٛوٗرلن   اهوىوٞ اهررب اؼورٝ  ٗميلّ أْ ُصفِفا  ٤ا شو ق أ

ًعووفةٞ ًووّ أؼووى٣ ضلٌووى  ٨هووٞ ا٨بفرووا ن ٗاهِووأٜ إىل ةٔووٞ  ؽوو٠٘ن ٗرلاهيووٞ ا ووأه٘ل 

ٗضووَّ ا٨شلووراط ًوول ا٬ وورّٙن أٗ دلوواٗزٝ اه٘شووس با ىووا٨ٝ ٗاٮقووراط   اهعوو١ٛن       

                                                 
اهيرآّٜٚن اخلوٚى بّ أمحّ. ًر ٍ اهرني. ا . ت.نن  ةٚوق:  . ًٔوّٜ ا خسًٗوٛ ٗ . إبورآٍٚ       (6)

 .414ن ؿ 7أةسا١نن ًا ٝ ةرلن   8اهصاًٖرا٢ٛن ًِع٘دات  اد ًٗلف ٞ ان٩ين ا

ض ّ اهص٩َ ذلٌّ  ن  ةٚق:: ًر ٍ ًةاٙٚض اهوىٞن1979ابّ قادطن أمحّ اهةسٗٙا اهرازٜ ا  (7)

 أةسا١نن ًا ٝ ةرل. 6 اد اهيلر اهةآرٝن ا ًِع٘دات ٓادْٗ

ن بوريٗت  ن اد ؼوا د ن ًِعو٘دات  هصاْ اهررونن ٓو 1414ا مجاي اهّّٙن ابّ ًِي٘د ا٪ُؽادٜ  (8)

 ةس١ّان ن ًا ٝ ةرل. 15ن ا3ط
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ّٚ ا٨ضفووّاي ٗاه٘شووٖٛٚٞن ٗانوورٗو إىل ا٪ةوورال        ٗصوواٗز احلووّٗ ن ٗا٨بفرووا  ضووّ لوو

 ه رّٚٝ.اوارٙٞ ٗاناًعٖٚٞ أٗ اهِا٢ٚٞ ٗا

٘ٗ ٗاهفعوووّ ن ٗصووواٗز اه٘شوووٖٛٚٞ          ًٖوووا اررٙوووف اهفٛوووٚرل اؼووو٩ّٛلا قٔووو٘ اهىوووو أ

ٗا رة٘ين ٗرلاهيوٞ ُؽواو اهفو٘ازْن ٗضوَّ ا٨ضفوّاي   اهصوو٘ن ٗاهفؽورلن ٗضوَّ         

ا٨ضرتال با٬ رن ٗاُفٔا  شٚاشٞ اٮ ؽا١ ٗاهف آىن ٨ضف ادات ةا٢يٚوٞ أٗ ًعٓ ٚوٞ   

ٗ دةاقٚٞ ٗغريٓان ٗٓ٘ بعهم قروى غوري ًعورٗ  ًوّ     أٗ شٚاشٚٞ أٗ اةفٌاضٚٞ أٗ  ِٙٚٞ أ

ٖٚٞ  قةّ لرًفٕ ًّ اهِالٚٞ ا٪ٗىل ا٪ ٙواْ اهصوٌاٗٙٞ مجّٚروا     ٖٚٞ ٗاهةاُُ٘ اهِالٚفني اهِّٙ

ٖٚٞ ٗاه ٘رٖٙوٞ ٗاهسدا ظوفٖٚٞن ًِٗرفووٕ         ٗدقفوفٕ ا٪ ٙواْ غوري اهصوٌاٖٗٙٞ كاهلُ٘ي٘ظٚ٘شو

٘ؼوويٕ قرٟوووا ُةرًٚ٘ووان ٙةووَ٘ ضوووٟ   ًووّ اهِالٚووٞ ا٪ وور٠ اهةوو٘اُني ٗا٪ُيٌووٞ اه٘ـوورٖٚٞ ب   

 اهرتٗٙل ٗاهرتٓٚا ٗاهفخ٘ٙف ٗاهفّّٔٙن بى اهةفى أّٙفا.

ّٚ ا٨ضفّاي   احل٘اد ٗاهِةواػ ٗاحل وا       ٗٙرا اهفٛرل   ا٪قلاد صاٗز ل

ٗاهفيلري ٗاهِةّن ٗا٨بفرا  ضّ احلّٗ  ا رة٘هٞ   اةٍّٙ اهرأٜن ٗاهو ١٘ إىل اهرِف 

  ٜٚ ِٕٚ ا وا  ٜٚن ٗا ٚوى إىل اهفرؽوا ٗضوَّ اهفصواًح ًول ا٬ ور ًٗؽوا دٝ         بعلو ٗاهرًوس

لرٙٞ ا٬ رّٙن ًِٗرٍٔ ًّ اهفر ري ضوّ آدا٢ٔوٍن ٗاهفرؽوا هوورأٜن ًول ُ وع اؽو٘دات        

اخلؽوووَ٘ن ٗالفةووواد أقلوووادٍٓ ٗا٘ةٔووواأٍ ًٗٚووو٘نٍن ٗاز دا١ ًرفةوووٍّٓ اهوووّٙا أٗ 

 .اهصٚاشٛ أٗ ا عٓيب أٗ اٮّٙٙ٘ه٘ةٛ

ّٗ اهفٛرل أشو٘ب   ًٔٓرٟا ه٫قورا  ٗاجلٌاضوات ٗاهّٗهوٞ ٗاحلفوادٝ       ٗٙر ًُوّ ٛٔورٟا ٗ ٟا  

بلوووى صوٚاأوووا. ٗهوفٛووورل أظووولاي ًفِ٘ضوووٞ ًِٔوووا اهوووّٙا ٗاهيلووورٜ ٗاهصٚاشوووٛ  

 ٗاٮّٙٙ٘ه٘ةٛ ٗغري رهم.

ًٖا اهفٛرل اهّٙٗا اهعٜ ظا  كاهِواد   انعوٍٚ   ٗ فِوا اهورآّ قٔو٘ اهىوو٘          أ

اأٗٙوٕن ٗ ّ ٙعٌى دلٌ٘ضٞ ًوّ ا وا٨تن     اهّّٙن ٗا٨ ف٩ل   قٌٕٔ ٗايصريٖ ٗ

ٗٙلْ٘ باهفرؽا   اهورأٜن ٗبواخلرٗ  ًوّ اهوّّٙ أؼو٩ٟن لٌِٚوا ميٚوى ؼوال ٕ إىل         

    ٜٚ اهرِف ٗاهرّٗاْ ٗاٮدٓاو ٗاهرتٗٙل ٗاهفةفٚى. أٜ: اخلرٗ  ضّ ا ؤِا اهرٖبواُٛ ٗاهِ و٘

صو ٞ إىل أا وا    ا صفةٍٚ اهةا٢ٍ ضوٟ اهةرآْ ٗاهصِٞن باهِص ٞ إىل ا صوٍن ٗكعهم باهِ

اهووّٙاُات ا٪ وور٠  قٌووا ًووّ  ٙووّ إه٤ووا ّٗٓقووٕ شوورا ٝ اٮُصوواْ   اراٙعووٕ ًوول أ ٚووٕ          

 اٮُصاْ.

ٗٙٛووق ًؽووٛوح اهفٛوورل أّٙفووٟا ضووٟ اجلٌوو٘  ٗاهفؽوووان ٗا ووعٓا اووواق ن     

ٗاهفٌصم باهرتات إىل  دةٞ اهىو٘ ٗاهفعّ  ا  اهّ قٌٚٔان ٗاهرقإ اهفاَ هلوٚى ةّٙوّ   

٨ُىوو٩ق ضوووٟ اهووعاتن ٗضووَّ ا٨ُيفووا  ضوووٟ ا٬ وورن ٗضووَّ      ًٗصووف ّت ًٗفٛوو٘دن ٗا 
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اهفلٚٗف ًل اه٘ا لن ٗاجلِ٘  سلو٘ ا اـوٛ بصوو ٚٞ ٗاالواي ٗأواْٗن ٗضوَّ اٮميواْ        

 بةٍٚ احلّادٞ.

ٗمٖثٞ ًؽٛو ات أ ور٠ افةواةل   ًيآرٓوا ًول اهفٛورلن ًوّ ً وى: اهىوو٘ن           

ؼوو٘هٚٞن ٗاهعووٌ٘هٖٚٞن ٗاٮدٓوواون ٗاهووفليرين ٗاهرِووفن ٗا٨شووف ّا ن ٗاهفعووّ ن ٗا٪ 

ًٓا ُةٚإ اهفٛورلن قٔو٘ ا٨ضفوّاين ٗاهفصواًحن ٗاهفرواٙغن ٗاحلو٘ادن       …ٗاهفرؽا أ

 ٗاهفيآٍن ٗاٮ ِا ن ٗا٨ فِا ن ٗظرضٚٞ ا٨ ف٩ل.

ت اووور  كوٌوووٞ اهفٛووورل   كفوووا ضوٌوووا١ اهوووّّٙ ٗقةٔوووا١ اهرووورو ٗا صووووٌني    

ٗ ووّ اشووفخَّ اهروورو   ووّميٟان ٗت ائوور إ٨   اهرةوو٘  ا٪ ووريٝ ًووّ اهةوورْ اهرعوورّٙ.

ِّٚ كاُفووا         ووّمّيا هييووِص "اهىو٘"اضووَّ   وو٘ي اهيرووى ضةوو٩ٟ ٗضووا ٟٝنن ٗ"اهفعووّ "ن اهوفوو

ٖٚٞ ٗاهعرا٢ر إىل  دةٞ اِا إ  ارٚ راْ ضّ اهفٛرل ٗا  اهىٞ    ادشٞ اهٛة٘ط اهِّٙ

 اهؽ٘او.

ُٕ ًٗيلورٖٗ مبخفووف ا فؽاؼواأٍ ٗاصآواأٍ        َٖ ضوٌا١ُ اٮش٩َ ٗأ٢ٌُف ٗ ّ ر

َ٘ن ُٗٔو٘ا         ٗ ًعادبٍٔن ٨ٗ شٌٖٚا ضوٌوا١ اهيةوٕ ًؤٍِ ٗأشواةنُي اهفؽو٘ل ٗاٮظوراق اهىوو

ّٖ اهىو٘  ّٖٗٗ اؽرقٟا ًلرٟٗٓا بىّٚفٟا. هل ضِٕن ٗاضفربٖٗ قر٩ٟ شو٘كٟٚا ًرق٘ـٟان ٗض

 َٗ ٟٞ ًرق٘ـٟٞ هٚىّ اهعٜ ٙرتاقق ًل اهرِف ٗاهةفى ٗارٗٙل اهِاطن ٙٝلٗف ضّ كُٕ٘ لاه

ٟٞ   إدٓابووٟا ٗٙؽوو ح قروو٩ٟ ُة رًٚٓووٟا ذلرًووٟا  رميووٟا  ٛرٚٓووٟان ارا ووا اهعوورٙرٞ ضوٚووٕ ًرا  وو

.ٟٞ  ؼادً

ّٗ     ادشووووٞ      ٗٙفٌٚووووس اٝ فٛوووورل بووووا٨سلرال ضووووّ ً ووووا ٥ اهرةٚووووّٝ ٗاهفعوووو

ٖٚووٞ هوعوورٙرٞن ٗا٨ٓفٌوواَ بوواهررض  ْٗ اجلوو٘ٓر       ظوورا٢رٓان ٗاجلٔووى با ةاؼووّ اهلو

ٖٚات. قٔوو٘ ضلووٓرَن ٗٙلي١وو ٖٚات  ْٗ ا٪شاشوو ٖ٘ٓٞ ٗاهةعوو٘د ٗاهعوولو ر ٗقٟةووا هر٦ٙفووٕ ا عوو

ٌّا شٛ ٟٚٓا ًىو٘ةٟان ٗٙيصرٖ ٗقق أٓ٘ا٢ٕ ًٗٚ٘هوٕ ٗدغ ااوٕ    ٗاهةاؼرٝن ٗٙئٍ اهّّٙ قٔ

ًِٗازضٕ اهعااٚٞ ٗأقةٕ اوّٗ ن أٗ ٗقق د٦ٙٞ قلرٖٙٞ ألا ٖٙٞ ًفعّ ٝن ٨ٗ ٙصرٟ إىل 

 .اأٗٙى اهِؽ٘ؿ اهعرضٖٚٞ ٗقق ًصف ّات اهرؽر ٗٗ ا٢رٕ ُٗ٘ازهٕ ا صف ّدٞ

٘ ٨ ٙلفيٛ بفليري ا٬ رّٙ ٗاأوأًٍ   ًرفةوّاأٍ ا٩ُٟٛ وا ًوّ ً٘ وف      ٗٓ  

ٌَُى أْ ٙو أ إىل اهرِف ٗاهرتٗٙل ًول ا خواهيني  رفةوّٖ     ًفرؽٕا ًٗفعّٕ  قةسن بى ُِٙ َف

اهّٙا أٗ د٦ٙفٕ اهةاؼورٝن باشوٍ اجلٔوا    شو ٚى اهللن ٗذلادبوٞ اهليواد ًوّ أبِوا١         

  ِٕٙ أٗ غريٍٓ.

ٛٚ  ٗدٟا    ٧ٙٗ ٜ اخلٛاو اهّٙ   ٜٚ ٗاهصٚاشو ِٕٚ اهيلور ٗا ا فٛٚرل اهفليريٜ بعوة

ٛٔوورٟا   بووٚ  دٗ  اهفير ووٞ   ا فٌوول ٗإظووراي ُوواد اهؽووراضاتن ٗزد  اهلرآٚووٞ         

ٗاهرِووف بووني رلفوووف ًلُ٘ووات ا فٌوولن شوو٘ا١ بووني ا٪ ٙوواْ أَ بووني ة٘ا٢ووف اهووّّٙ       
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ٕٞ   ا فٌرات اهرر ٖٚٞ ا فرّ ٝ اهوّٙاُات  اه٘الّ ًٗعآ ٕ. ٗضلّت رهم بؽ٘دٝ  اٖؼ ب

ًَوا ضلورَ      ٖٚٞ ألا ٖٙٞ اهر٦ٙوا ٗاهف٘ةوٕن  ٗاهٛ٘ا٢ف ٗا عآان ضرب قرض إّٙٙ٘ه٘ةٚٞ  ِٙ

ٖٚٞ ٗظرا٢رٍٓ.  ا٬ رّٙ ًّ لرٖٙٞ اهفٌفل مبٌادشٞ لة٘ ٍٔ اهِّٙ

ٖٚوٞ        ٌٖةٞ ٪ش او اهفٛرل ٨ ارب٥ برإ اهوّٗي اهىرب ْٖ اهّداشٞ ا ر ٨ٗ ظم٤ بأ

ٌٖٚا   ًرالوى اشوفرٌادٓا     إشٔأًا   ُ عأإ ٗارضرضٕ بىرض إدادٝ اهِساضواتن ٨ٗشو

برَإ اه وّاْ. ٗ  ٓعا اهصٚاق صّد اٮظوادٝ إىل  ٗد ةٔواز ا٨شوفخ ادات اهربٙٛواُٛ     

اهعّّٙ اهيراهٖٚٞ   اٌِٚٞ ك ري٣ ًّ اهٛ٘ا٢ف ٗا عآا اهِّٖٙٚٞ   كو ري ًوّ اه ووّاْ    

ٌََرٝن ٗ  اهئوو٘د   اه٘ ووو ُ   يصووٕ بؽوو٘دٝ احلٌووى اهوورب١ٜ ٗداضووٛ احلرٙووات      ا صووفر

ٗاهّمي٘ راةٖٚاتن كٌا بر  اهصٚاشْٚ٘ اٮُلوٚس   اشفى٩ي اهراًوى اهوّٙٚا أبعول    

ٖٚووٞ ا٨شووفرٌادٖٙٞن قوووٍ ختوور  برٙٛاُٚووا        اشووفى٩ي هف ةٚووق أٓووّال اهصٚاشووٞ اهربٙٛاُ

ٜٚ بوّ شٚٛرت ضوٕٚ إه٤ا ٗاركو قٚوٕ بو٧دٝ ؼورا   إ    ٌَٔرٝ ًّ أ ًٖوا ب صلوا   فوٚٞ    اٝ ِصَفِر

ٌَرن أٗ ةا٢يوٞ  ِٙٚوٞ ًعوفةٞ      لّٗ ٙٞ الْ٘ ًا ٝ هِسا  ًراةا ًل ةرياْ اه وّ اٝ ِصوَفِر

ًووّ اهّٙاُووٞ اهر٢ٚصووٞ   اوووم اهووّٗي. ٗهووٚض اهووّٗد اهيرُصووٛ بأ ووٖى شوو١ٟ٘ا أٗ    ووٟا ًووّ   

اهربٙٛوواُٛ. ٗٗددووو اه٨٘ٙووات ا ف ووّٝ ا٪ًرٙلٖٚووٞ ٓووعا اهووّٗد برووّ احلوورو اهرا ٖٚووٞ          

ٚووٞن ٗبؽوو٘دٝ  اؼووٞ برووّ اهفوو٘دط اهصوو٘قٚااٛ   أقىاُصووفاْن إر  أبووو اهصٚاشووٞ   اه اُ

ٖٚووٞ        ا٪ًرٙلٖٚووٞ ضوووٟ  وووق ا٪ةوو٘ا١ ا ِاشوو ٞ ٨بفلوواد اهفِيٌٚووات اجلٔا ٖٙووٞ ٗاٮدٓاب

ٖٚٞن ًوّ  و٩ي           ا فٛرقٞ بىٚوٞ ا٨شوفيا ٝ ًِٔوا ٗاشوفى٩نا    ةٚوق أٓوّاقٔا اهصٚاشو

د اه وّاْ اهص متفوم اه رٗات اهِيٛٚٞ بواخلٛرن  إصلا  "اهيٖساضات" هففٌلّ ًّ إظرا

ٗباهفاهٛ اف ٕ ٮُياق درٗاأا ضوٟ اهفصوح ٗظرا١ ا رّات اهرصلرٖٙٞ ب٨ّٟ ًّ إُيا ٔا 

ضوٟ اهفٌِٚٞ ٗاجلاًرات ٗاه    اهروٌٛن ٗأكٌى ك ري ًّ اهصاشٞ ٗؼِا  اهةرادن 

هف ةٚق ًؽاحلٍٔ غري ٗبرإ ٗدةاي اهّّٙ   اه وّاْ اهرربٚٞ ٗاٮش٩ًٚٞ ٓعا اهّٗد 

 اه٘ةِٚٞ ٗاهفٚةٞ كٌا ضرـِا رهم   بّاٙٞ ٓعٖ اهّداشٞ.

هةوووّ ألوووٖض ا صووووٌْ٘ مبوووّ قوووٍٚٔ اهرووورو بوووأٍُٔ ًصوووفّٔقْ٘ بيلووورٝ ؼووورا     

احلفواداتن هوٚض ٪ْ أؼو او ًة٘هوٞ اهؽوورا  احلفوادٜ ؼورل٘ا بوعهم  بوى ٪ُٔووٍ         

ٝ ؼرا  احلفادات أٗ ضٌو٘ا قلرٟٙا ٗشٚاشٟٚا هرّٝ ضة٘  ضوٟ ٓعٖ ا ة٘هٞ. ؼٓر   ضا

" ٗبِ واًني  Huntingtonِٗٓفِىفوْ٘ "  "Fukuyamaاه ةاقات ٗا٪ ٙاْ ً ى ق٘ك٘ٙاًا "

" ٗا٩ًوووعأٍ بوووأْ  Bernard Lewis" ٗبرُووواد  هووو٘ٙض "Benjamin Barberبوووادبر"

"احلفادٝ اٮش٩ًٚٞ" ًا اساي لفادٟٝ رات أُٚواو ٗختوَ٘  ً٘ٙوٞن ٗأُٔوا ضووٟ ا٪دةوح       

  ٗ اهلُ٘ي٘ظٚ٘شووٚٞ ٗاه ٘رٙووٞ  ؽووادضٞ اهىوورو ٗلفووادإ    ًف ٔووٞ أك وور ًووّ اهؽووني 

ا صٚ ٚٞ. ٗهعهم ًا ه   بروإ ا يلورّٙ اهرورو أْ  وّد٘ا ضوّ أًورّٙ:        –اهٚٔ٘ ٙٞ 

ْٓ اهؽرا  ًل اهلٚواْ اهؽؤُٚ٘ٛ ادوٍ ًول اهىورون إمنوا ٓو٘ ؼورا  لفوادٜ ٗدةوا             أ
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ووٟ  ٗ ٙان ٗأْ اٮش٩َ ٙعولى اهٛرٙوق اه اهو   واد  اهرأماهٚوٞ ٗا ادكصوٚٞن ٗض      

ل٘اظٛ ٓعٖ ا٪قلاد ٗا ة٨٘ت بعأْ أبّٙٞ اهؽورا  ًول اهصوا٢ّ   اهرواتن طٔورت      

  لوني أْ اهفو ًر    (9اًة٘هفا ٙٔ٘ ٙٞ احلفادٝ اهىربٚٞن ٗا ٧اًرٝ اهرا ٚٞ ضوٟ اٮش٩َ.

احلةٚةٛ ا وٌ٘ط كاْ ًّ شاشٞ اه وّاْ اهرربٚوٞ ٗاٮشو٩ًٚٞن ٗدةواي اهوّّٙ قٚٔوان       

ضوٟ ظر٘بٍٔن إر أٗةّٗا كى ا ةًّات اهص ا٤ٚٔ هف ةٚق ًا دمٕ اهىورو  صوفة ى   

ٓعٖ اه ٩ ن ٗالرٙض ا رٚفٔا ٗختوئا ضّ اهركا احلفادٜن ٗةرؤا دلر  ش٘ق 

ٌٖٚا اهفصووٚ ٖٚٞ    –اهىرون ٗهرٖى اهؽيةات اشف٩ٔكٚٞ  ؽاُل أشو ٞ  اهوص   -٨ٗ شو

بني اه٨٘ٙات ٗبروإ اهوّٗي اهرربٚوٞ ٗاٮشو٩ًٚٞن ٗٓوٛ ؼويةات ت        2017ُٗ ِّرو ضاَ 

ّّا قوا٢ق اه٨ّهوٞ ضووٟ اهوّٗد ا٪ًرٙلوٛ        ٙعّٔ اادٙخ اه عرٖٙٞ نا ً ٟٚوان ُاَعلِّى ظوآ

َّ ا٨شوفةراد   ا ِٛةوٞ. قٌوّ أٙوّ       ا رتا  اهفِيٌٚات اٮدٓابٖٚٞ ٗ   وق أة٘ا١ ض

كاْ ميلّ ٪ًرٙلوا أْ  ؽوى ضووٟ كوٚى ٓوعٖ ا وٚوادات هو٘ كاُوو بو٩  اهرورو           

ٖٚوووٞ ٓووو١ّٗٓان ٨ٗ   ٖٚوووٞ ا عٓ  ٖٚوووٞ ٗاهِّٙ ٗا صووووٌني ًصوووفةرٝن ٨ ارلِّووور اهِساضوووات اٮدِ

ّٚد اٮدٓاو ٗاهفٛرل ؼي٘ٓا؟  ٙل

    ٗ  ٜٙ ٛٙن بووى زلووّ  ٨ٗ ٙةفؽوور اهفٛوورل ضوووٟ ًووا ٓوو٘  ٙووٙا ٗضةووّ ًووعٓيٙب ٗةووا٢ي

اهفٛوورل لفووٟ ضِووّ برووإ ا يلوورّٙ ا صوووٌني ٗاهىووربٚني ضوووٟ لووٍّّ شوو٘ا١ن ٗٙلووْ٘  

ّٗ    ا٬دا١ن ٗ ًّٞ أةٌا  احلل٤اَ ٗاهصاشوٞن   اهفٛرل   اهفرؽا ٗا ىا٨ٝ ٗاهفع

ّٚا ٙفٌ ووى   اهؽوورا  اهعووّّٙ ضوووٟ اهصوووٛٞن باشووفرٌاي    ٗ ووّ ٙلووْ٘ اهفٛوورل شٚاشوو

  ّٖ اهةو٠٘ ٗا٪لوساو ا ِا٢ٗوٞن ٗاؽويٚٞ ا رادـوني اهصٚاشوٚنين أٗ        اهرِف ٗاهصو٩  ـو

اهو ١٘ إىل اهرِف اهرًسٜ باهةعل ٗاهفعٕ٘ٙ ٗاة٘ٙى اهصٚاشٚني اخلؽوَ٘ن ٗاشوفى٩ي   

ٗشوووا٢ى اٮضووو٩َ بلوووٚى أظووولانا هف٘ةٚوووٕ ـوووربات  اشوووٚٞ ً اظووورٝ ٗغوووري ً اظووورٝ  

٢ٗوٞ. ٗأك ور ًوّ ٓوعا     هوٌخاهيني أٗ ا رادـني اهصٚاشٚني أٗ ه٫لساو اهصٚاشوٚٞ ا ِا 

ٚٓوٟا بوربادلٍٔ ًٗعوادٙرٍٔ         ْٖ ا فٛرل اهصٚاشوٛ ِٙ وع آدا١ ا٬ ورّٙن ٨ٗ ٙرورتل كو ق 

ٗأٙوووّٙ٘ه٘ةٚاأٍن بوووى ٙيلووور   ًؽوووو فٕ اهعخؽوووٚٞ  ْٗ ًؽوووو ٞ ا٪ًوووٞ ٗاهووو٘ةّ  

ًٖووا ًلٌوو٩ت اهفٛوورل ا صوواضّٝ   اشووفةٛاو ل٘اًوووٕن قفروو٘  إىل أْ        ٗاهعوورا. أ

ّٙن   ٗا رِا اهرربٛ اٮش٩ًٛ أًْٚٗ٘ أٗ أظ اٖ أًٚنين ك رّيا ًّ ا فٛرقني ا فعّ 

ت ٙفوةوو٘ا اروٌٚووٟا ةٚٚووّٟان أٗ اصوورب٘ا ًِووٕ   ووى إمتاًووٕن أٗ اوةوو٘ا اروٌٚووٟا   ٧ًشصووات   

ارب٘ٙٞ ًفُّٚٞ اهليا١ٝن ت ارٌى ضوٟ بِا١ ظخؽٚاأٍ بِا١ّ شوٌٟٚا ًٗف٘ازُوٟان بوى  وّ    

   الْ٘ ضٌوو ضوٟ اع٘ٙٔٔا.

                                                 
اهصّٚن دـ٘اْن اهّّٙ ٗا فٌل ٗاهّٗهٞ   اهر٩ ات ٗا رةرٚات ٗا ؽا٢رن دلووٞ اهفصواًح       (9)

 .15-14هوف٘زٙل ٗاهفص٘ٙقن ؿ  ن ًصةسن اهُرٌا2007ُٞٚظفا١   17اهرّ  
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اه ةا  هةو٤وٞ اهةورا١ٝ ٗا ٛاهروٞ اه ةاقٚوٞن قٔوٍ ٨ ميفولوْ٘        ًٗل اُّٛ ا صف٠٘  

ٖٚوووٞ ا ِٛةٖٚوووٞ ٗا ِا عوووٞ ٗإبوووّا١ اهووورأٜ  ًٔوووادات اهوووفيلري ٗاحلووو٘اد ٗاواكٌوووٞ اهرةو

ٍٖ صلٔوووْ٘ ً ووا ٥ اهووّّٙ اٮشوو٩ًٛ كوٚووٟان ٗٙئٌووْ٘ ا صووا٢ى      ٗاهووّقا  ضِووٕن ًٗووّ دوو

ٌّوووا شوووٛ ٚ٘ا أٗ ًىو٘ةووواٟ  ن ٪ُٖٔوووٍ ٙف٘ يوووْ٘ ضِوووّ طووو٘آر  اهرةّٖٙوووٞ ٗاهعووورضٚٞ قٚوووٕ قٔ

اهِؽ٘ؿ  ْٗ اهى٘ؿ   أضٌةآا ٗ ْٗ  داٙٞ مبةاؼوّٓا اهةرٙ وٞ ٗاه رٚوّٝن أٗ  ْٗ    

 دبٛٔا بصٚا ٔا اهفادطلٛن ًٗةاؼّٓا اهلوٚٞن أٗ ضَّ اه٘ضٛ بأش او ُسٗنا.
       ٜٚ ٛٚ ٗا٨ فؽوا  ٟٞ إىل رهم ٨ ميلّ قؽى اهفٛرل ضوّ اه٘ا ول ا٨ةفٌواض إـاق

اه وّاْ اهرربٚٞ ٗاٮش٩ًٚٞ  قٔو٘ اهِفٚ وٞ اهٛ ٚرٖٚوٞ هوصٚاشوات اهياشوّٝ        ك ري ًّ 

اهص زدضوو بوعٗد اهيووٍ ا٨ةفٌواضٛن ٗاهىوظل ا فيعوٛ   مجٚول ا وا٨ت ٗا٪ؼورّٝ          

ٗا صوووف٘ٙاتن ًوووّ غٚووواو اهرّاهوووٞ ٗالووواق٧ اهيووورؿن ٗاُفعووواد ا٨شوووف ّا  ٗشوووٚٛرٝ 

 عووورٗ ن ٗاهفِووواقض غوووري اهرصووولرن ٗاُفعووواد ا٪ًٖٚوووٞ ٗاجلٔوووىن ٗا٨لفلووواد غوووري ا 

اهعوورٙفن ٗاُفعوواد اهيةوور ٗاهيصووا . ٗغٚوواو اهرتبٚووٞ ٗاهفروووٍٚ ا فوو٘ازُني ٗا فلوواًوني   

ٖٚٞ أَ احللًٖ٘ٚٞ.  ش٘ا١ أكاْ   ا ٧شصات ا٪شرٖٙٞ أَ ا٪ٓو

 أهمية التشامح يف التصاحل االجتماعي

فوٚى أٗ  ميلّ اهِير إىل اهفصواًح بأُٖوٕ ا٪للواَ اهوص ٙؽوّدٓا اهيور  باهفي        

ضوووَّ اهفيفوووٚى هوٌ٘ـووو٘ضات أٗ ا٪ظوووٚا١ن ٗرهوووم   ـووو١٘ اةٌٚٚوووٕ أٗ اةوووّٙرٖ نوووعٖ   

ا ٘ـوو٘ضات أٗ ا٪ظووٚا١ن ٗاووفٍ ٓووعٖ اهرٌوٚووٞ ًووّ  وو٩ي اهفياضووى بووني اهيوور  مبرادقووٕ     

ٗ رباإ ٗبني   وٛ اٮةاد احلفادٜ اهوعٜ ٙروٚغ قٚوٕن ٗٙلفصوا ًوّ  ٩هوٕ ٓوعٖ        

ِّٚ أ وورو هفررٙووف ا٨صوواٖ ًِووٕ هفررٙووف     (10ااخلووربات ٗا رووادل  . ٗهرووى اررٙووف اه ووال 

 16اهفصوواًحن أًووا اهُٚ٘صوول٘ قفررقووٕ كٌووا ٗد    " اٮضوو٩ْ اهرووا ٛ هوفصوواًح      

بإُٔ: ا٨لرتاَ ٗاهة ٘ي بفِ٘  ٗا ف٩ل اه ةاقوات اهرا ٖٚوٞن ٗٓوعا     1995اعرّٙ اه اُٛ 

ٖٚووٞ هووٚض دلوور  ٗاةووا أ ٩ ووٛ ق صووان بووى ٗاةووْا هووٕ ـوورٗداإ اه   ٖٚٞ ٗاهةاُُ٘ صٚاشوو

 .(11اأٙفٟا

ْ٘ٚ أؼٚى ًّ ًلُ٘ات دةاقفِا اهرربٚٞ ٗاٮش٩ًٚٞن ٗ ٌٚوٞ ًوّ      ًُٜل ٗاهفصاًح 

 ٍٚ اٮش٩َ احلِٚف دشخفٔا اهعرٙرٞ اٮشو٩ًٚٞن ٗلوٖ  ضوٚٔوا اهةورآْ اهلورٍٙ        

ٞٔ      ٘هٕ ارواىل:   َِ ٞٔ اٞهَ َصو ِ٘ٔضٜيو ٌَ َٗاٞه  ٔٞ ٌَو َٛ     اِ ُ  إ٢ىل َشؤ ٚى٢ َدبوٜم باٞهٔ ٞل ٓٔو ٍِ بواه٤ص  ََٗةوأ ٞهٔ

                                                 
ن. ضووووٍ اهوووِيض ا٨ةفٌووواضٛن 2001ذلٌوووّ ا اهوٛٚوووف ض وووّ ٗ وٚيوووٞن شوووّٚ ًرفوووس نهللاض وووّ ا  (10)

 .369ؿ اهةآرٝن  اد غرٙا هوٛ اضٞ ٗاهِعر ٗاهف٘زٙل. 

ن.   وٍٚ اهفصواًح   ا ِوآا ا ّدشوٚٞ اهرربٚوٞن      2012اٮُصاْا لة٘ق هّداشات هللاداً ًركس (11)

 .قوصٛني نهللاداًهفصاًحن ااهع لٞ اهرربٚٞ 
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َّ ّٙٔ ِٔف ٌُ ٍُ باٞه َ٘ ٜأِضو ُٓ َٗ  ٕٔ ٚٔٔو ِّ َشٔ  ـَى َض  ِّ ٍُ مَب ََ٘ ٜأِضٜو ُٓ ُّ إْ دَٓبٜم  . ٗ  ن125ااهِ ى: ٜأِلَص

ٓٔٔونَي ٘هٕ اراىل أّٙفا:  ٢ّ اٞه ا َٜٗأِضر٢ِض َض ًُِر ٔباٞهُرِرٔل  َٗٞأ  َ٘ اش٘دٝ ا٪ضورال:   ُ ٔع اٞهَرٞي

ٜٙ ًِآإ جلٌٚل اهي٘آر ا٨ةفٌاضٚوٞ اهصواه ٞ    ٗاهفصاًح ن.199ا٬ٙٞ:  ًئَ٘ لفاد

اهص ا٧در   لٚاٝ اهّٗي ٗا فٌرات ٗاٮُصاُٚٞ بعلى ضاَن ٗارٌوى ضووٟ اهِٚوى ًوّ     

لرٙٞ اٮُصاْ ٗكراًفوٕ بوى ٗألٚاُّوا ًوّ لٚااوٕن ٗاهِاصوٞ   ًرئٌوا ضوّ اهفرؽوا          

ٟٞ. ٗٓو٘ ٙروا   ُٔاٙوٞ ا ٛوال اهّمي٘        راةٚوٞ ٗلرٙوٞ اهورأٜ    بأظلاهٕ ٗ ٗاقروٕ كاقو

ٗالورتاَ اهوورأٜ ا٬ وورن ٗاهفروواٙغ اهصوووٌٛ بوني اهعوور٘و مبخفوووف اُفٌا١اأووا اهرر ٚووٞ   

ٗاهِّٙٚٞ ٗاهيلرٙٞ ٗاه ةاقٚٞن ٗاةٓ ى ا٬ ر كٌوا ٓو٘ن ٗالورتاَ ايلوريٖ ًٗرفةّااوٕ      

أٜ   ٘ي ا٬ ر ضوٟ ضو٤اإ ٗضوٟ ا ف٩قٕ ٗا٨ضرتال بة٘ ٕ   اه٘ةو٘    (12اٗلرٙفٕن

شوري  “ًٗوّ ِٓوا هوٚض ًصوفىرّبا أْ زلوّ ا صفعورق اٮزلوٚوسٜ         .(13ارا ٝٗاحلرٙٞ ٗاهصو 

ٙروّ ضّ مالٞ اٮش٩َ ضًِّا ٙة٘ي ٗٓ٘ ظوّّٙ   "Thomas Arnoldاً٘اط أدُ٘هّ" "

اهفٌصووم باهِؽووراُٖٚٞ: "إُووٕ ًووّ احلووق أْ ُةوو٘ي إْ غووري ا صوووٌني  ووّ ُرٌوو٘ا   طووى         

  أٗدبووا   ا٪زًِووٞ   احللووٍ اٮشوو٩ًٛن بّدةووٞ ًووّ اهفصوواًح ٨ زلووّ نووا ًرووا ٨ٟ      

 .(14ااحلّٙ ٞ"

 دور املؤسشات التعليمية يف نبذ التطزف وتعزيز قيم التشامح.

ٙروووّ اهفصووواًح  ؽٚؽوووٞ أشاشوووٚٞ   اهر٩ وووات ا٨ةفٌاضٚوووٞ هف ِوووا اهرِوووف      

    َ . ٗبٔوعا ا رِوٟ   (15ا ٗاٮكراٖن ٗبّْٗ اهفصاًح ًّ غري ا ٌلوّ اٛو٘ٙر دةاقوٞ اهصو٩

ادا اةوٟا ضٌٚةوٟا مبئوَ٘ اهصو٩َن قاهصو٩َ ٓو٘ ٨زًوٞ ة ٚرٚوٞ         ٙرا س ًئَ٘ اهفصواًح  

 ئَ٘ اهفصاًحن ق را كاْ اهصو٩َ ٓو٘ غٚواو احلورو ٗٗةو٘  ا٪ًوّ قو ْ ٓوعا ٙروا          

 . (16اٗة٘  اهفصاًح كفرٗدٝ لٚ٘ٙٞ  ئَ٘ اهص٩َ

                                                 
ن.   وٍٚ اهفصواًح   ا ِوآا ا ّدشوٚٞ اهرربٚوٞن      2012اٮُصاْا لة٘ق هّداشات هللاداً ًركس (12)

 .قوصٛني نهللاداًاهع لٞ اهرربٚٞ هوفصاًحن 

 ؿن 124ً٘اةٔٞ اهفٛرلن ظ٧ْٗ ضربٚٞن ن. اهرتبٚٞ ضوٟ اهفصاًح  2005ٗةيٞن ضوٟ أشرّا (13)

93 -72. 

ن. اهووّض٘ٝ إىل اٮشوو٩َن ارمجووٞ لصووّ إبوورآٍٚ لصووّن ٗض ووّ ا ٚووّ   1970أدُ٘هووّن اً٘وواطا (14)

 .730ضابّّٙن اهةآرٝن ؿ

(15)U N E S C O (1994).Tolerance: the threshold of peaceA teaching / learning guide 
for education for peace, human rights and democracy the United Nations 

Educational.  

 .72- 93 . ا رةل اهصابقن ؿٗةيٞن ضوٟ أشرّ   (16)
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ٗهوفروووٍٚ  ٗد    ضووٍ احلوو٘اد ٗاهرووٚغ ا عوورتن ٗاهفصوواًح هفووأدريٖ   اهرةوو٘ين    

أْ اةَّ أدـٚٞ ؼو ٞ ًّ اه ةاقٞ ٗاهفروٍٚ ًّ  و٩ي اٛو٘ٙر ٗارسٙوس     ٗميلّ هو اًرٞ

ّّا ضووّ   ا ِووآا ٗاةووٍّٙ اهرضاٙووٞ ٗا٨ٓفٌوواَ   ا ةٚووف  اخلوورصلني بأشووو٘و ًِيووفح برٚوو

. هوعهم ِٙ ىوٛ أ٨ ٙةفؽور ارووٍٚ اهفصواًح ٗاّدٙصوٕ ضووٟ        (17اانٌِٚٞ ٗاٮدٓاو اهِيصٛ

أْ ٙلووْ٘ اهفصوواًح دةاقووٞ   ًوو٘ا   داشووٚٞ ذلووّ ٝ أٗ ً٘اـووٚل ًرِٚووٞن ٗإمنووا ٙفٛوووا    

 ٞ . ٗاعووري اهّداشووات   رلفوووف اهووّٗي إىل اووأدري   (18اةاًرٚووٞن ٗأشووو٘و لٚوواٝ ةاًرٚوو

اهفروٍٚ    ادشٞ اهّميةراةٚٞن قوا٪قرا  ا٪ك ور اروٌٚوٟا ٓوٍ ا٪ك ور اصواذلٟا ًول        

ّٖ ًّ ارووٍٚ اهفصواًح ٗاهفخٛوٚس هوٕ   ا ِوآا اهّداشوٚٞ         (19اا٨ ف٩ل . هعهم ٨ ب

ٗٓعا ِٙص ا أٙفٟا ضوٟ اجلاًرات ك٧ٌشصات ارب٘ٙٞ ٗاروٌٚٚٞ ٗاٌِ٘ٙٞن  ا ّادطن

ِٙ ىووٛ أْ اف ووٕ ٓووٛ ا٪ وور٠ سلوو٘  ًّووٞ ا فٌوول ُٗعوور  ووٍٚ اهفروواْٗ ٗاهفصوواًح بووني   

أقرا ٖن ٗا٨داةا١ بٍٔن ٗاهةٚاَ باهّٗد ا ِ٘ط بٔا   إضّا  اهة٠٘ اه عرٙٞ ٗاهلو٘ا د  

اهفرووٍٚ اجلواًرٛ  وربٝ ا٧ٓوى اهٛو وٞ إىل       اهروٌٚٞ ٗاهيلرٙٞ ا ٧ٓوٞ ٗا ّدبٞن هٚؽو ح 

اًف٩ن ٗا ا  وٍٚ احلو٘اد ٗاهفصواًح ٗاهفرواْٗن ه ِوا١ دلفٌول ًفِو٘د ًٗفٌاشوم  وا د          

ضوٟ ً٘اةٔٞ  ّٙات اهفرؽوا بلوى أظولاهٕ ًٗيوآرٖ. ٗٙةول ضووٟ ضوااق كوٚوات         

 اهرتبٚٞ اهّٗد اهر٢ٚض   غرط اهةٍٚ ٗا يآٍٚ ٗا رفةّات   ُي٘ط اهٛو وٞ ا روٌوني   

هٌٚفوووم "اهٛاهووا ا روووٍ" دةاقووٞ اهفصوواًح كأشووو٘و لٚوواٝ ًوول ا٬ وورّٙن ٗٙوو ا ٓووعٖ     

اه ةاقووٞ   ُيوو٘ط ة٩بووٕ   ا صووفة ى ًووّ أةووى بِووا١ ةٚووى ًفصوواًح  ووا د ضوووٟ   وو٘ي    

 ا٬ ر.

إْ لاهووٞ اهفوو٘ار ٗا٨لفةوواْ ا٨ةفٌوواضٛ ٗدةاقووٞ ا٨ُفةوواَ ٗاهفرؽووا ٗاٮ ؽووا١         

 وق ب٣ٚٞ ً٘ااٚٞ هورِف ٗاهفٛرل ٗاهفليري  ٗضَّ اة ى ا٬ ر ٗغٚاو احل٘اد أ ت إىل

ْٖ اه٘ـوول اهةووا٢ٍ ٙلعووف ضووّ ض ووس ا٪ُيٌووٞ اهرتب٘ٙووٞ ٗاهفروٌٚٚووٞ   ٗكرآٚوٞ ا٬ وور. إ

ٗ ؽ٘دٓا   اأ ٙٞ دشاهفٔا   غورط اهةوٍٚ اهِ ٚووٞ هو٠ّ ا٪ةٚواي. قاهرتبٚوٞ مبئً٘ٔوا        

                                                 
(17)Saad El- D. M. (2004). The Role of the Universities in fostering the Islamic  

Christian mutual living and Dialogue,121 IAU Seminar on Intercultural Learning 
and Dialogue in Higher Education central European University (CEU), Budapest, 

Hungary, 12 and 13November. 

ًرةوووول  ن.  ووووٍٚ اهفصوووواًح   ًِووووآا اهفروووووٍٚ اجلوووواًرٛن   2011اه ّاِٙووووٞن رٙوووواو ً٘شووووٟا    (18) 

 .205-177شابقن

 (19)  Chzhen, Y. (2013). Education and democratization: tolerance of diversity, 
political engagement, and understanding of democracy, Paper prepared for the 
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ن ًوّ  و٩ي   اهعاًى ٓٛ ا ّ ى اهر٢ٚض هفىٚري ا فٌرات ٗاهف ٘ي اٮصلابٛ   بِآا

ارسٙس دةاقٞ اهفصاًح كةٌٚٞ ضيٌٚٞ رات أٌٓٚٞ   احلٚاٝ ا٧ ٜ هر٩ وات اةفٌاضٚوٞ   

شوٌٚٞ ٙص٘ ٓا اهفيآٍ ٗاو ٞ ٗا٨شوفةراد ٗاهّمي٘ راةٚوٞن ٗارشوخ ا ٘اةِوٞ ٗ  و٘ي      

ا٬ رن ًّٗ اهٛ ٚرٛ أ٨ ٙلْ٘ رهم ُاةرٟان أٗ  لِٟا  ْٗ ا٘اقر اٮدا ٝ اهصٚاشوٚٞ  

ٓووعٖ اهةووٍٚ   رلفوووف ا ووا٨تن قاهيرووى اهرتبووٜ٘ ٓوو٘ قرووى     اهووص ارٌووى ضوووٟ ارسٙووس 

شٚاشٛ   ةو٘ٓرٖ ٙرموٕ اهصاشوٞ ًوّ  و٩ي اهيوصويٞ اهرتب٘ٙوٞ ا رفٌوّٝ ٗشٚاشواأا          

   ى أٜ ظ١ٛ آ ر.

ٜٚ ٗ و ًفٟ إىل اشفِ اط ٓوعٖ اهةوٍٚ ًوّ إددِوا        إُِا ًّضْ٘ٗ ا٬ْ أك ر ًّ أ

ًٗرٛٚوووات اهفٛووو٘د ٗاهفةوووَّ احلفوووادٜ ٗإلٚا٢ٔوووان ٗإضوووا ٝ إُفاةٔوووا ٗقوووق ًفٛو وووات  

احلفادٙني ٗمبا ٙفيق ًل ًرالسااِا اه ةاقٚٞ ٗا٨ةفٌاضٚوٞن كٌوا أُِوا ًوّضْ٘ٗ       

اه٘ ووو ُيصووٕ إىل  اظووٛ اهيلوور اهووعٜ ٙ وو  اهير ووٞ ٨ٗ ٙفيووق ًوول دٗ  اهرؽوورن ٨ٗ   

 .(20)ٙصٍٔ   ا٨ًُّا    ا فٌل اٮُصاُٛ ٗلفادٝ اهرؽر

أْ ٓووعٖ ا ٌٔووٞ ٨ اةوول ضوووٟ ضووااق اهرتبٚووٞ  ٗ  ٓووعا اهصووٚاق اِ ىووٛ اٮظووادٝ إىل    

ا٪شوورٙٞ مبير ٓووان ٗإمنووا بفراـووّ ٗالاًووى ٧ًشصووات اهرتبٚووٞ مبئً٘ٔووا اهعوواًىن    

ُٗرا بعهم ا ّدشٞ ٗ ٗد اهر ا ٝ ٗمجاضٞ ا٪ راْ ٗٗشا٢ى اٮض٩َ ٗمجٚل ا ٧شصات 

ٗد ٜ ا٨ةفٌاضٚٞ ٗاه ةاقٚٞ. ٗهٚض   ٓوعا ا٪ًور بّضوٞ ًوّ اه وّ  قةوّ أظواد إهٚوٕ ا وا         

  "أ و اهووُّٚا ٗاهووّّٙ" ضِوووًّا ُٖ ووٕ إىل أْ ا فٌوول ا س ٓوور ٓوو٘ اهوووعٜ       ًِووع  وورْٗ   

افلاًووى قٚووٕ ظوورٗط ا٨ز ٓوواد: اهصوووٛاْ اهرووا ين ٗاهووّّٙ ا ف وولن ٗا وو٘اد  ا فوو٘قرٝ    

ٗا٪ًووّ ا صووففان ٗاهةفووا١ اهؽووا،ن ٗا٪ًووى اهيصووٚح. ٨ٗ ظوو١ٛ ٙ روو  ضوووٟ ا٪ًووى      

. ٗاحلةٚةٞ أْ ا صأهٞ ا و ٞ   ٗ فِا (21)اط ٗإًِٔبا صفة ى ً ى اهف صّ   ضٚغ اهِ

اهرآّ ٓٛ اراٙغ ا صوٌني أُيصٍٔ  ا ى اهّّٙ اه٘الّن أك ر بلو ري ًوّ اه  و     

  ًصوواهٞ اراٙعوؤٍ ًوول ا٪ ٙوواْ ا٪ وور٠ن ٪ْ ًووا ٙةفووى ًووّ ا صوووٌني   ؼووراضاأٍ      

بروإ ا صووٌني   اهِّٙٚٞ اه ِٚٚٞ ٙي٘ق مبا ٨ ٙةاط أٗه٣م اهعّٙ ٙةفوْ٘ بأشو او ؼورا    

ًل أا ا  اهّٙاُات ا٪ ر٠. " ِٓان ً ّأ ٗةّ ٗاشفٌر   اهرّّٙ ًوّ اهفةاهٚوّ اهِّٙٚوٞ    

ٗا٪ ٩ ٚووٞ هو ووِض اه عوورٜ ٨٬ل اهصووِني: ًووا ٨   ووٕ هِيصووم ٨ ايروووٕ ه٭ وورّٙن  

ٗصلا أْ ٙلْ٘ ٓعا ا  ّأ غري  ابى هوفىٚري أٗ اٮهىا١ن ٗغري ًعرٗط جلٌٚل ُو٘الٛ  

 .(22اٌراتن ٗه٫ةِاط ٗا٪ًٍ ٗا٪ ٙاْ"احلٚاٝ   ا ف

                                                 
ن  ًعوقن  1ن. ضووٍ ا٨ةفٌوا  اهرتبوٜ٘ ٗا ّدشوٛن ط    2008ٗةيٞن ضووٛ ٗا ٚوّين ض وّاهلل. ا     (20)

 .257 اد ًرّن ؿ 

 .22-21ا رةل ُيصٕن ؿ  (21)

ن ًصوةسن  2007ظوفا١   17كِّٚن ٓاُسن احل٘اد بني ا٪ ٙواْ ٗا٪ًوٍن دلووٞ اهفصواًح  اهروّ        (22)

 .207اهُرٌاُٚٞ هوف٘زٙل ٗاهفص٘ٙقن ؿ 
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 املكرتحات:

ارسٙووس  ووٍٚ اهّميةراةٚووٞ قلوورٟا ٗشووو٘كٟان ٗ ووٍٚ ا ٘اةِووٞ ضوووٟ أشوواط اهّٗهووٞ   -

 ا ُّٚٞ ٗ ٗهٞ اهةاُْ٘ن ٗٓعا شِٚفا ة ةٞ شٚاشٚٞ ٗةِٚٞ ا ا أٗةاْ لةٚةٞ.
  وواَ اهووّّٙ ٗا ووعآا   اهصٚاشووٞ شوو٘ا١ ًووّ أقوورا  أَ  ٗين ٗصوورٍٙ       إضووَّ  -

 اشفى٩هٕ   أٜ ظأْ شٚاشٛ.
 إهساَ دةاي اهّّٙ بّٗ   ٗد ض ا أٍ ٗبّٗدٍٓ ا٪ ٩ ٛ بني أقرا  ا فٌل. -
ةرى ا٪ ٙاْ ظأْ دةا    ض٩ ٞ اهير  خباهةٕن ٗافوٌّ اهّٗهوٞ لرٙوٞ ا٪ ٙواْ      -

 ٗةة٘شٔا اهص ٨ افر بأٜ قر  ًّ أقرا  ا فٌل.
ّداشوٞ اهراًوٞ ٗاهِّٙٚوٞن ٪ُٔوا     اهىا١ كى ًا ٙيورق بوني ا صووٌنين ًوّ ًِوآا اه      -

 ختاهف ة٘ٓر اهّّٙ اهعٜ صلٌل ٨ٗ ٙيرق.
ا٘ةٕٚ ةا ات اه ال ني ا٪كيا١ سل٘ اشفخ٩ؿ اهةٍٚ اهص  ةق ة٘ٓر اٮش٩َ  -

  اهفراْٗ ٗاهف  ٛ ٗاهفصاًحن مبا ٙفٌّ ا صفة ى ٗٙفٌاظوٟ ًول دٗ  اهرؽورن    

 ٗاهفادطلٛ.ٗارن كى ًا ٧ٙرٜ اهفراٙغ ا٨ةفٌاضٛ ًّ اهرتات اهّٙا 
اضفٌا  ً ّأ اه٘ اٙٞ   اهرتبٚٞ ا٪شرٙٞ ًوّ  و٩ي اف ول ٧ًظورات اهفٛورل اهوص        -

 ائر   شو٘ن اهع او.
اضفٌووا  اهفخٛووٚس اهرتبووٜ٘ اهووعٜ ٙووربس رلرةووات اهرٌوٚووٞ اهفروٌٚٚووٞ مبفٛو ووات   -

اهرٌوٚٞ اهفٌِ٘ٙٞ ٗش٘ق اهرٌىن هوةفا١ ضووٟ اه ٛاهوٞ ٗاشوف ٌاد ةا وات ا فٌول      

 بلاًؤا.
 اهةاُْ٘   اهةفا١ ضوٟ ًيآر اهيصا  ٗارسٙس لرٙٞ ا ٘اةّ ٗكراًفٕ.شٚا ٝ  -
آفٌاَ احللً٘ات بي٣ات اهع او ٗال ٚوف أُعوٛٞ ا فٌول ا وُّٛ ٗاشلوراط       -

اهع او بأُعٛٞ ًيّٚٝ   اشف ٌاد أٗ وات اهيوراغن ٗذلادبوٞ قلور احلركوات      

 ا٪ؼ٘هٚٞ اهص اصفةٛا اهع او.
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 مقّدمة- 1
بصفف أكادمييًّا ففميكيًب سأففميكُفف  مي   ك

املنفففالكاويبففف اوكاملمفففمي   كمففف ككمصففف   ك
 جاتكنظًكادمييًّاتكيًب ست،كفميويبافتكك
ينظففففًكملنكاملنففففالكب ًفففف  ك  فففف  أكككك
م كميم ًففميكمفف كا ففيتاثكاوففأك فف  كملنكك
يك س كامل اط  كاوصميحل،كبكلكمميكين ف اكك
ع افففف كد صففففتك ًففففميحل كمفففف كمل ففففمي اثكك

ك ام  اياث،كخاوًةكنبا تكبميو بع.
فإذاكيًُوخكهذاكاملنفال كاويبف ايفك ككك
عمفف اكاملفف   صركم ًفففتً،كشفف واكب ففكلك
طبا فففىلكملنكا فففمي كُففف  اكا كمافففمي اث ك
م جَّاَففت كظنظ مففتكاومففاحكاوففأك ففًَ كك
ع ىكيك سنفاميكوف ساح،ك هكهف  كاملنفالككككك
اويبفففف او،كدصففففميكُففففنً كبففففميو  ًس ،ككككك
ي ظاف  كاملك ََفبميثكامل ًفافتك اوماصاففتكككك

املففففف    حك كك املامي سفففففتكاوفففففأك صوففففف امي
امل  ُففت،ك كم ا فف كا اففميةكامل    ففت،ككك
عففيتكاملصمي ُففتكاو ص اففت،كو صففب كعَ  ففمييأاكك
ًّاوف كخ صففا  كابيميبافتكاو ميع ففتك ككك
جم ص فففف .ك هففففذةكاملصمي ُففففتكي ط ًهففففميك
 ي جوااففففميكاومففففاحكاوففففأكُفففف ىكاملنففففالك
اويبفففف اوكملنكملدَففففميتميكمففففعكا  فففف  ككك
امل فففً ك مففف كخموففف .كفصفففميكاملنفففالك ككككك

ك ا؟ك مميكاملنالكاملممي  ؟او ً كاويب
  

ك
ك

ك  
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 املنهج الرتبوّي املقاوم - 2

ء "املننِٔر ء املهِٔنن ز ووو ٗاملِٔنن ز ء اه زٙنن     املعذننٍ اه٘صننٚ  املننِٔر ا اهو:ننٞء دنن ١ ا  

ًهِٔ دجنن   ووو ٗاملِٔنن ز ء         ِ لمٍ عهننز  ٞ. ٗ ًهنن اه٘اضنن و ٗا اهزِشٙننى اهعشٙننشء جهلننى  دعوكِنن  

ًهِٔ ز  اه  و اُزٟٔ 757دِّراصٞ، ًِٗٔ ز  اهزعوٍٚ، ٗسل٘ ٌٓ " جص اخلمّ ٞ املزصً٘ٞو ًِٕٗ 
 كالَ املعذٍ اه٘صٚ و

َٚٞ اهيت  أً  ا اهرتبٚٞ ف ملِٔر  ا ًفًٕٔ٘ احلدٙح ٙعينء َٞ اخلهربات املمَزبِّ "دلٌ٘ 

٘آٍ تقننندأً  املدرصنننٞ هوٌنننزعوٌن ، داخنننى دننندرأُ  ٗخ ردٔننن ، بٔننند   قٚننن   ننن

ٚع   ٚانن  ُٗفضنن ٚع ، ووو نخ املزل ًننى ، دضننٌٚع  ٗ قو ٚعنن  ٗادزٌ  ٚعنن  ٗنُضنن ُ  ٌنن ر ج" ٗثق ف

  و3102ٗامل٘صٜ٘، 
ٞ.،  نْ املنننِٔر اهرتبنننٜ٘ ٙطنننٍ ن جا،   ٚاننن ٌجننن  ٗاد ٓننن ت  ٗدداُ ٞ.، ٗوٚ ًعننن رَ   ِٓٚننن

  .ٞ ٞ. سزكٚنن تزذوننٟ ا أ نن و صننو٘كٚٞ يفنن َرظ ا ً٘اونن  احلٚنن ٝ       ًٗٔنن رات  ُفضننٚ

 املدزوفٞو

ٛ ء املِٔر  اهرتب ًَ ٞه، ب  زب ر أُِ  ُزِن ٗي  بقٛ أْ ُزبه  بن ًفٔ٘ ًَ َٗ ٜا ٗاملق  َٔذجن   ٘  ِ ًَ

ًَٞ تغّلى ذل٘رٖ ًٗزكنشٖ، ًعزفٚعن ،    َٗ ٗ َ، ٗٓذا ٙعين أْ املق  تزب٘ٙع  ٙزَّصه  ب ملق 

 ٗوٌٚٚع ، ٗصو٘كٚع و

 قٚندٝ  تقنَ٘  ونٟ اهزٌضنمه بن حلق٘ ،      بزعزٙ  ًبضا  ٗاضن  ٓنٛء    نْ املق ًٗٞ

ٍ  ًٗعزند ، عدصجن  كن ْ، أٗ     ٗاحلف ظه  وٚٔ ، ٗاهدف ع   ِٔ ، ا ٗدٕ  كى ً:زصن

         َٞ كهٚ ُج ، أٗ دٗهٞو نُٔن  َتعِهنٛ ن ْ احلفن َظ  ونٟ انٗبن ْ بلنى ًلُ٘ تٔن ، ٗ  ٙن

ٍَ ًِٔ ،  ت أٜ ظز  ك ْو َٛ اهدا٢ٍ الصرتداد ً  ص وه  انرض ٗاهعهزض، ٗاهضع

مل املنبينا     ٗ َ بأُنٕء املنِٔر  اهرتبن٘ َّ املق    ونٟ  ُضز ٚع اآلْ أْ ُعزا  املَِٔر اهرتب٘

ٚ ٌٚع ، ٗصو٘كٚع و َّ، ًعزفٚع ، ٗوه   قٚدٝ املق ًٗٞ، اهيت تغّلى  ٌ٘داٖ اهفهقكز

ٗ َ؟ ٗكٚ  ُ باقمٕ؟ نْ اإلد بٞ  ّ ٓذّٙ  َّٜ املق  ٗهلّ كٚ  ُبين املَِٔر اهرتب٘

 اهضؤاهن تد ُ٘  نىل احلدٙح  ّ ًز وَّب ت بِ ١ ٓذا املِٔر، ًٗز وَّب ت ت بٚقٕو

 بوّي املقاوممبناء املنهج الرت - 3

ٜا املق َٗء  ٙز وٍَّ بِ ١ املِٔر اهرتب٘

ٗ ًن    و0 ، ٗٓنننذا ٙعنننين أْ ٙلنننْ٘ ٓنننؤال١   ن نننداَد ًزدصصنننن تزبننن٘ٙان ًقننن 

ًَٗننٞ، املزغننبِّعن بٔنن  فلننزجا ٗصننو٘ك. و      ٓننذٖ املزدصصننْ٘ ًننّ املننؤًِن بعقٚنندٝ املق 

ٗ َ، نْ اهفلنز        سقٚقٞ جينٍ اهزضنوٍٚ بٔن  ٗا زٌ دٓن      ٜا املقن   ِند بِن ١ املنِٔر اهرتبن٘

ْا     ٍ  بضنٚ  ، ٗٓن٘ أ ًج ، هضنب  ٗ ّ  هٕ أْ ٙبين ًِٔذج  ًق  امل ر َ  ٗاهعٌَٚى ٗاملزتشَ  ال ميله

 ف ود اهغ١ٛ ال ٙ ع ٕٚو
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ٛا و3 ََٗ ال ٙزِ وض ًع اهزقداَ اهعوٌ ْا اهفلَز املق  َْ بأ سقٚقٞ ث ُٚنٞ  و ٓذٖ اإلمي 

ٗ َ أسنندخ اهِةزٙنن ت اهعوٌٚننٞ  ، جيننٍ اهزضننوٍٚ بٔنن  َّٜ املقنن  ّ  ٓننذا املننَِٔر اهرتبنن٘ ٌِّ فوِ َطنن

َّننٞ ا رلزونن  أُنن٘اع اهعوننَ٘ ٗاملعنن ر و ُه ًٗجنن ي اهٌٔ٘رٙننٞ اإلصننالًٚٞ اإلٙزاُٚننٞ،  ٗاهزِّق 

ٗ َ، ٗاض  بِّّٚو ٛا، ٗاهفلز املق   فٌٚ  خيص اهزب  بن اهزقدَ اهعوٌ
َٛ ا اهز رخينء اهعزبٛ ٗاإلُض  و2 ، ودميج  ٗسدٙجج   ّ اهٌِ  ز ُٛاهبشَح اه٘ا 

ٌعن  ًنّ     املعزفٚٞ ٗاهقٌٚٚٞ  ٔ  ً ٗ َ، هزغّلَى رافندجا  اهلجريٝ ددعا اهيت يفجاى اهفلَز املق 

ٜا املق َٗو هِزذكز ًّ اهٌِن  ز اهقٌٚٚنٞ    رٗافد املطٌْ٘ املعزا ٗاهقٌٚٛ هؤٌِر اهرتب٘

ًؤتننٞ، ًٗ٘وننَ   اهزا٢عننٞ ا ت رخيِنن  اهقنندٍٙ عننٔ دَٝ دعفننز بننّ أبننٛ ب هننٍ ا  ننشٗٝ        

اخلِضنن ١ هنند٠ اصزغننٔ د أبِ ٢ٔنن  انربعننٞ ا ًعزكننٞ اهق دصننٚٞ،ووونخو ٗا اهزنن رٙذ        

 بننند اهقننن در  اهعزبنننٛ ٗاإلصنننالًٛ احلننندٙح ًننن  تنننشاي ً ثونننٞ ا ان ٓننن ْ ب ننن٘الت ء      

ٚاننٞ، ٗو صننٍ اهشا٢ننزٜ، ٗ ٌننز املدزنن ر، ٗ دنن٘ي ّانن ي، ٗصننِ ١ ذلٚنندهٛ، ٗ ٌنن د ً:ِ

ٗا اهرتاخ اإلُض ُٛ احلندٙح ميلِِن  أْ ُنذكز    صوٌٚ ُٛ، ًٗٔدٜ املِٔدظ،وونخو 

بلنجري ًنّ اإلدناليء تغنٛ  ٚفن را ٗٓ٘ نن٘ تغن فٚش،وونخو ٓنذٖ بعنض انًجونٞ، ٗٓننٛ          

  ٚض ًّ فٚضو
ٗ َ،          و4 ُجن  ر٢ٚضجن  ًنّ ًلُ٘ن ت املنِٔر املقن  أْ تلْ٘ ثق فنٞ املق ًٗنٞ ن ْ ًلِّ٘

ٚع  هّ ٙلْ٘ أًزجا صعبج  نْ تنّ٘فزت اخلهنربٝ ا   ٚانٞ ٗاهزدصاصنٚٞ،   ٗددلمٔ  ا فٕٚ  ٌو ِ ٔ مله

َّٞ اهع هٚٞو  َّٞ اهص دوٞ، ٗاهله ٗٓذا ًج ي  وٟ  همء ا اهج ُٛ ٗاهعغزّٙ عٔز آب ًّ ٗاهِّ

بعنند سننزب دِنن٘ب هبِنن ْ اهغننٔريٝ اهننيت اُزصننزت فٚٔنن  املق ًٗننٞ اه٘بِٚننٞ         3116 نن َ 

ٚ ننت  نىل اهفطنن ٢ٚٞ اهضنن٘رٙٞ هوشنندٙح  ننّ     ثق فننٞاهوبِ ُٚننٞ  وننٟ اهعنندٗاْ اهصننُٔٚ٘ٛ، د  ه

دًنر  ، ٗت ن٘ر احلندٙح هٚغنٌى     بصفيت  ٌٚدجا هلوٚٞ اهرتبٚٞ جب ًعٞ دًغ املق ًٗٞ ج

ٞ املق ًٗٞ ا املِ ٓر اهدراصٚٞ، فقوكت ء  هم مملّ، ٗأردفكت ء ميلِِ  دًر ثق فٞ  ثق ف

املق ًٗٞ سزنٟ ا اهزٙ ضنٚ تو و هنت املذٙعنٞ ًضنز:زبٞء ٗكٚن   هنم؟ وونت نهٚنم املجن ي           

ٞ. صُٔٚ٘ٚٞ دب٘ب هبِ ْ، فزصدا٠ هل  ًق ًُٗ٘  اهب٘اصى، دخوت ثالَخ  غ زٝ. اآلتٛء  دب ب

فندًزٗا سضنٞ ًِٔن  جدلنشرٝ دب بن ت املريك فن  ا ٗادٜ احلذنري ًن  ساهنت ً ثونٞ ا           

ان ٓ ْ ، ٗأ  ب٘ا أربعٞ، ٗاُلفأت ب وٛ اهدب ب ت ًِضشبٞ سل٘ انرض احملزوٞ دزا 

ٞ   أ ٙ ي اهلشميٞ ٗاخلٚبٞو فلٍ  دد اهندب ب ت اهنيت فنزات     ٞ. ًنّ أرض املعزكن ؟  ًٔشًٗن

ٓننذا ًجنن ي ذلضنن٘ظ بضننٚ   وننٟ نًلنن ْ دًننر اهفلننز املقنن َٗ ا املِنن ٓر اهدراصننٚٞ، 

ٗ ًٞو  سزٟ اهزٙ ضٛ ًِٔ ، ٗهلِٕ ص بع عدٙد اه٘ض٘ح،  ينٌّ ب ملف ٍٓٚ املق 

 احملتوى الِقْيمّي للمنهج الرتبوّي املقاومم-4

ال دلنن ي ا ٗاوعِنن  املزٙننز هوننزٗح اهطننعٚفٞ ٗاالُٔشاًٚننٞ، ٗال سٚنن ٝ كزميننٞ نال       

ّا  ٌج  تعبريجا  ّ اهضالح اهفزا ن  اهق٘ٝهوقٜ٘ املزٌ صم اه٘ا ٛو ٗهل ا رأِٙ  هٚضت دا٢
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َّو  َِٔ  اهرتب٘ ٗ َ نُٔ  وٟ اهزَّ ٍ ًّ ضزٗرٝ اًزالكٕ هٚشٌٛ ت٘دمل ٜا املق   ب ملفَٔ٘ اهرتب٘

ٞم اه٘بّ، ٗاحلهزص   وٟ و اهذٜ ُقصهد ٖء ٛ  اهذات، ٗذلب ٘ٝم اهعشميٞ ٗاهصٌ٘د، ٗٗ 

ٞم ًّ أدوٕو فإىل د ٍُ اهضالح اهفز ن اهذٜ سلٌٛ بٕ ٗدَ٘دُن  جينٍ    بِ ٢ٕ، ٗاهزطشٚ

َٜ  اهنننذٜ ال ٙقنننى  ِنننٕ دالهنننٞ  ونننٟ اهقننن٘ٝو   أْ  زونننم ٓنننذا اهضنننالَح اهبننندٙى جأٗ املننن٘اس

ٞم ٗاهزض ً ، ٕ  احملب ٗاإلخالص  ٗاهزف ُٛ، ٗاهصٌ٘د  ٗاإلب ١،  فوِزٌضمك بٕ دهر  ج  ُضٚذ 

ٛ  ٗاإلمي ْو ٗٓذا ٙز وٍَّء  ٗاه٘ 

ٌَٔنن ،   و0 ٗ ًننٞ ٓننذٖ، ُٗننشرع  ا  قنن٘هلٍ ًف ٓٚ َٛ أبِ ١َُنن   وننٟ اهقننٍٚ املق  أْ ُزبِّنن

ٌج  نىل أْ ُع ٍَٚٔ اهقدَٗٝ ٗاملجنى ًنّ خنالي  ٘ٙونٔ  نىل صنو٘ن  ٌونٛ  ا        ُٗضعٟ دا٢

ٚجن و   تع ًوِ  ًعٍٔ أٗه. ، ًٗع اآلخزّٙ ًّ فنإْ ك ُنت ٓنذٖ     أبِ ١ اه٘بّ، ٗصن٘آٍ ث ُ

فوضفَزِ  ا بِ ١ أٗب ُِ  ٗاحلفن ظ  وٚٔن  اصنز عِ ، ا ا زقن دٜ، أْ ُصنٌد ا ٗدنٕ       

 وم٠٘ اهلٌِٚٞ اه: مشٞ، ٗأْ سلّق  هل  اهزٌ صم ٗاهزقدَ ٗاالسدٓ رو

ِّ ا أبِ ٢ِنن  و2 َ  أْ ُزبنن  ٗ َٞ املنن٘ابّ املقنن  ء اهغننذ ع ، احلننزِّ، اهننز١ٜ،  عدصننٚ

  ًننّ ُفضننٕ، اهننذٜ تضننّ اهزعننبري  ننّ رأٙننٕ، ٗ ٌنن  ٙضننٌع ٕ ٗٙننزاٖ ٗتننط بننٕو     اه٘اثنن

 .ٞ ّ  عدصٚٞ يفزوم ٓذٖ اهصف ته ٙقزطٛ تزبٚ تزالعٟ ًّ ًفزداتٔ  ٗأص هٚبٔ  ٗتل٘ٙ

ًص وش ٌت ك هقٌع ٗاإلًنال١ ٗاهفنز ض، ٗاهعقن ب     ٗمم رص تٔ  ٗوٌٚٔ  ًٗعزقداتٔ 

هفزدٙنننٞ، ٗاخلدٙعنننٞ ٗامَللنننز  ٗاهعِننن ، ٗاهزٌّوننن  ٗاهِافننن   ٗاهلنننذب، ٗانُ ُٚنننٞ ٗا 

ٗاهمشنن٘د، ٗاحلهقنند ٗان ٠، ٗاهزدزٙننٍ ٗاهزنندًري، ٗاهقزننى ٗاهننذاب ، هزشننىَّ ذلؤَّنن      

ٚع و ٍ  ٗمم رص ٌت ٗوٌٍٚ ًٗعزقداٌت ًِ وطٞ هل  كوِّ   ًفزداٌت ٗأص هٚ

ٗ َ، اهص دَ  ًع ُفضٕ ًٗنع اآلخنزّٙ، ٗاملدونَص     و3 َّ املق  أْ ُزبِّٛ فٍٚٔ امل٘اب

ٍَٚٔ  وننٟ اهصنند  ا اهقنن٘ي ٗاهعٌننى، ُٗ:ننزَظ ا  و ٗٓننذا ه٘بِننٕ ٗأًزننٕ ٙقزطننٛ أْ ُننزب

ٞه ٗاهعننٚػ        َٛ هنندٍٙٔ سهننطَّ امل٘اَبِنن ِّنن ٍَ اه٘بِٚننٞ ٗاهقً٘ٚننٞ ٗاإلُضنن ُٚٞ، ُِٗ  قنن٘هلٍ اهقننٚ

َٞ سلنن٘     املغنرتن، ٗاحلفنن َظ  وننٟ املٌزولن ت اهع ًننٞ ٗاخل صننٞ، ٗاالد ٓن ته اإلجي بٚنن

ٞه  اهعٌى  املِزر ٗاهٌ  ٛ ٗاهعٌى  ا فزٙ ، ٗاإل َٞ  ،سضن َظ ب ملضنؤٗهٚ  ٗاهزضن ً َ  ٗاحملبن

َٞ احلنن٘ار اهنن٘ا ٛ املِننزر اهبِانن ١ٗاإلٙجنن َرو ٗأْ ُِغننَز بٚننٍِٔ ُٗعننشِّس هنندٍٙٔ  َٛ ، ثق فنن ِّنن ُِٗ

َٞ اهيت تعرت  ب آلخز، ٗ رتَ سقٕ ا اه٘د٘د، ٗا اهزعبري  ّ    داتهٕ ٗآداَبٕ انصٚو

  رإٔٙ ٗفلزٖو

ََ نىل أْ ُزأًى بعٌ  ً  كزبنٕ دن ْ دن ن رٗصن٘ فٚوضن٘        هلٍ سلّ أس٘ز  اهٚ٘

و ٙقنن٘ي رٗصنن٘ء "ال ميلننّ هونن٘بّ أْ ٙقننَ٘ ب:ننري   تزبٚننٞ املنن٘ابّاهجنن٘رٝ اهفزُضننٚٞ  ننّ  

، ٗال ميلّ هوفطٚوٞ أْ تقَ٘ ب:ري اهفطٚوٞ، ٗال ميلّ هوشزاٙٞ أْ تقَ٘ ب:ري احلزاٙٞ

ًٗنّ دْٗ ٓنذا اإل نداد هنّ     و دمت املن٘ابِن أ ند و ٗصزبو:ْ٘ ٓذا كوٕ ن ا بِ ١ امل٘ابّ

ّا ن داَد امل٘ابّ هٚط  ٌَى َٙ٘ بد١جا ًّ ر٢ٚط اهدٗهٞو  ددٗا نال  بٚدجا أعزارجا ٗهل
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َّ اهذٜ ٙع ٛ، ًّ خالي أفطى ن داد هٕ ٗأُطر تزبٚٞ  و4 َٛ فٍٚٔ امل٘اب أْ ُزبِّ

ٞ  ٙزوق ٓنن ،  ٗ ًنن َٞ ا اهنن٘ ٛ ٗاهصنند  ًق   ، ٗاهزضنن ً   ٗاالُفزنن ح  وننٟ اآلخننز،   انمًج٘هنن

ٞه   َٞ ا اهقنن٘ي ٗاهعٌننى، ٗاهزعننبري  ٗاهزنندبري، ٗذلبنن ٞه ٗ ٌنن  االُزٌنن ١و ٗانًج٘هنن ٗاالصننزق ً

ٞ اه٘بّ ٗاهزطشٚٞ ًّ أدوٕ، ٗ َ  اهضو ٞ اهغنز ٚا ْ  ب هعزٗبنٞ ٗاهزٌضنم    ، اسرتا ٗاإلمين 

ٞ  ا ٓذا اه٘اوع بُ٘ٚبٔ  ًال جا أخريجا،  وٟ اهزَّ ٍ خٚب ت اه٘اوع اهزٍٓٚ كؤِّ و أأفال

ٓنذٖ د ن٘ٝ صن دوٞ نىل اهزٌضانم بأٓنداب اهفطنٚوٞ       و مَل ال؟ ُعنٍ، ب هزأكٚند  ! املزٙز؟

ٌ َشٞ  ٙ ع َهر اهدا١  ب هدٗا١ اهِ دع اهغ ا؟! ! أٗهٚط انفالبُ٘ٚٞ اهضا

ٞ  أخالوٚننٞ أفالبُ٘ٚننٞ ُضننزقٛ ًننّ َأَهنن        ًهَةوَّنن ََ نىل  سلننّ أسنن٘ز ًنن  ُلننْ٘ اهٚنن٘

ٚازهٔ  انًَى مب ضزقبى أفطى، ُٗضنزٌد  ًنّ ٗسنٛ ُق ٢ٔن ، كنىَّ ًن  ًنّ عنإُٔ أْ         ًج ه

َ٘ بزفلريُن  اهز ٢نٕ، ٗٙعن َ      ٌَِ  اهزتٞ، ٗٙضٌ ٍَ دزاَسِ  اهِ سفٞ، ٗٙزصاَذ وٚ ٙبوض

ُفَ٘صِ  اهضقٌٚٞ، ٗٙٔذاَب صوَ٘كِ  املط زب، ٗٙزدَّ اهزَٗح نىل ً  تبقنٟ ًنّ  ٗاتِن     

ٍن ًننّ اهطَّننٚ ع ٗاهزٌننشا  ٗاال  ٞ  ا  نن َه ٍ ،  اهز ٢ٔن ٌَننٞ اه:زٙنن ٘ َه سلنالي، َصننبََّبٔ  ًِ نن   اهَع

ٕه    ٗوضنن٘ت ٕ املدٚفننٞ، ٗعننزٗر ٖ  ننري املعٔنن٘دٝ، ٗصننو٘نم د  تننٕ املزٙننٍ، ُٗزنن ٢ر  دزبزهنن

ٞه،    ٞه ا ٗبِِ  اهعزبٛ، ٗاخلالصٞم املزٙزٝ اهيت اُزِٔٚ  نهٚٔ  سزٟ ٓنذٖ اهوشةن اهق صٚ

 ٗمّل  ٙزط   انف   بعد !

َٛ فننٍٚٔ  و5 َّ اهصنن أْ ُزبِّنن اهننذٜ ٙزٌجاننى  كننىَّ اٚننى ٗخٚاننز ًٗبنندع ا    حَلاملنن٘اب

ٍ  بف  وٚننٞ ا ت نن٘ٙز احل ضننز،     ً ضننٛ ٗبِننٕ ٗأًزننٕ جاهزنن رٙذ  اكننزٝ انًننٞ ، ٗٙضننٔ

 ٗٙعٌى جبهد  ًّ أدى بِ ١ املضزقبىو

َٛ فٍٚٔ و6 ٗٓنذا ٙقزطنٛ تزبٚنٞ     ردَى اهفلز ٗاهعٌى ٗاهعوٍ ٗاملضنؤٗهٕٚو  أْ ُزبِّ

ِّ٘ر ًِ ٓذٔنن  ب صننزٌزار    ًِفزشننٞ انفنن ، ت عِننٟ بزغننلٚى اهغدصننٚٞ امل     ز٘اسُننٞ، ٗت  نن

هز٘اكٍ كنى ددٙند ا دلن ي اهعونٍ ٗاملعزفنٞ ٗاهزِّق َُنٞو كٌن  ت ن٘ر بزا٢ن  تعوٌٚٔن            

هز عِٟ بن ه زا٢  اهزف  وٚنٞ ٗاالكزغن فٚٞ اهنيت تٌِنٛ هند٠ املنزعوٍ أصن هٍٚ املغن ركٞ          

ٗاهزعنن ْٗ ٗاهزف  ننى، ٗتٌِننٛ هدٙننٕ ًِ نن  اال زٌنن د  وننٟ اهننذات ٗ ٌننى املضننؤٗهٚٞ،        

 تغذع  ِدٖ رٗح املب درٝ ٗاهزأًى، اهيت ت فطٛ نىل اخلو  ٗاإلبداعوٗ

ٚانٞو       و7 ٗ َ املزشنزر ًنّ انًٚنٞ اهزِّق ُ َّ املقن  َٛ فٍٚٔ املن٘اب فونٍ تعند انًٚنٞ     أْ ُزبِّ

مبعِ ٓ  اهعصزٜ تز٘و   ِد ًعِٟ االفزق ر نىل آهٚن ت اهقنزا١ٝ ٗاهلز بنٞ ٗاحلضن بو     

ٟج ٙنننزتب  ب  عٌننن ، مبٔننن رات اصنننزعٌ ي احل صننن٘ب  نُٔننن  تأخنننذ ا  صنننز اهع٘ملنننٞ ًعِننن

مل اهقنزْ        ٗانُرتُتو نْ عدصج  ال ٙزقّ ًٔ رات احل صن٘ب ٗاصنزعٌ ي انُرتُنت هلن٘ أًن

َٚازٕ ٓذٖ ٙفقد اهقدرٝ  وٟ اهز٘اصى املجٌز ًع كنى   ِّ اه٘اسد ٗاهعغزّٙ ب ًزٚ سو نُٕ بأ

 ددٙد ًٗز ٘ر ًٗبدع ا   َهٍ اهَٚ٘و 

َْ املجق  ا و8 َٛ فٍٚٔ اإلُض  ٘ار ُفضٕ ب صزٌزار مل ِّوع،أْ ُزبِّ ، ٗٙز بع ً  اهذٜ ٙ 

جيننزٜ س٘هننٕ  وننٟ اهضنن س ت اهداخوٚننٞ ٗاإلووٌٚٚننٞ ٗاهدٗهٚننٞ، ٗتضننّ االصننزف دٝ ًننّ    
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دنن رب اآلخننزّٙ ٗت٘ظٚفٔنن  ا خدًننٞ دلزٌعننٕو ٗٓننذا انًننز ٙقزطننٛ اهرتكٚننَش  وننٟ    

 نتقنن ْ ه:ننٞ أدِبٚننٞ  وننٟ انوننىو ففننٛ  ٚنن ب نتقنن ْ ٓننذٖ اهو:ننٞ هننّ ٙلننْ٘ اهز٘اصننى ًننع 

ٚع  ا   َهٍ اهَٚ٘ مملِج ، ٗال  ِ َزذج  فلزٙع  أٗ  وٌٚع  أٗ تهقكِ  ً اآلخز، عدصج  ك ْ أٗ 

 صٌٚ  ا بوداُِ  اهعزبٚٞ اهيت تبدٗ سزكٞ اهرتاٞ فٚٔ  أب أ ًّ سزكٞ اهضملَوش ف ٝو

 تنفيذ املنهج الرتبوّي املقاومم-5

 ءٙز ّوٍ تِفٚذ املِٔر اهرتبٜ٘ املق َٗ تّ٘فز  دٝ أً٘ر، ٓٛ

ٗ َو 5.1 َٞ نٙصنن ي ٓننذا   ن ننداٌد ًننزٌن هوٌعوننٍ املقنن  َّنن  ٔ  ً ٚعنن   َّى أخالو اهننذٜ صننٚزش

ٗهنذهم ال بند ًنّ     واحملز٠٘ بأفطى اه زا٢  ٗاه٘ص ٢ى، ٗأٙضنز اهضنبى ٗاإلًل ُن ت   

ٕ ،  تلّ٘ٙ ُ٘ ٛ ت٘فري   ِ ٌَلِّ ًنّ   ٗٓن٘ املزغنبع أصنو.  بقنٍٚ املق ًٗنٞ،     هوٌعوٍ املق َٗ ٙ 

ًجقف.ن  ون درجا  ونٟ اهزلٚن  ًنع كنى        ٕ، ٗٙ عهداٖ هٚلْ٘ حبن  اًزالن  وٍ اهزعوٍٚ ٗفِ

  ٗ  ًٔن رات تقِٚنٞ احل صن٘ب ٗاصنزعٌ ي انُرتُنت     ًزقِجن   ددٙد ٗب رئ ا ًٚنداْ  ٌونٕو 

ٌج ، ٗاهقدٗٝ احلضنِٞ ٗاملجنى،   ٗ وًٗع هٞ املعوً٘ ت ًع ٚج  ه البٕ اهٌِ٘ ز اهص حل دا٢

ممزول.ننن  حبٚ٘ٙنننٞ ًٔننن رات ا اهقننن٘ي ٗاهفعنننى، داخنننى املدرصنننٞ ٗا احلٚننن ٝ اهع ًنننٞو ٗ

االتصنن ي اهطننزٗرٙٞ ندا١ ٗادبنن ت ًِٔزننٕ ا اهصنن  ٗاملدرصننٞ ٗاحلٚنن ٝ االدزٌ  ٚننٞ       

ٗاهز٘اصى ًع انصزٝ ٗاجملزٌع احملوٛو ًٗزقِج  ه:َزٕ اهعزبٚٞ اهفصشٟ، ًٗضزعٌو.  نٙ ٓ  

ٌجننن ، اصنننزعٌ ه.  ٓ د٢جننن  ً٘سُٗجننن ، ٌِٙنننٛ هننندٍٙٔ ًغننن  ز االُزٌننن ١ نهٚٔننن      ا تعوٌٚنننٕ دا٢

 زشاس بٔ  رًشجا هوغدصٚٞ اهعزبٚٞ ٗ ِ٘اُج  هلهٚ ُٔ و ٗممزول.  نىل  هم كوٕ ه:نٞ  ٗاال

ٌجن            أدِبٚٞ   ملٚٞ ٗاسدٝ  وٟ انونى يفّلِنٕ، ًنّ اهز٘اصنى بٔن  ًنع اآلخنز اندنِ  فٔ

ًج و  ٗأٍٓ ًقً٘ ت ٓذا اإل داد ٓٛء ٗنفٔ 

ٜ٘ أٗىل ًضننوٌ ت اهعٌننى اهرتبننو فننإ ا ك ُننت و اًننزالنم  وننٍ اهزعوننٍٚ ٗفِنن5.5.1ٕ

ٌّ ا آْ ًعج املبدع أْ " ٗ َ، ٗٓ٘ اهعط٘ اهف  ى ا اهزعوٍٚ فٕٚ  وٍ ٗف "، فإْ املعوٍ املق 

ٗاسنندٝ ًننّ املؤصضنن ت اهرتب٘ٙننٞ انبعنند أثننزجا ا سٚنن ٝ اجملزٌننع، ًنن   نن د ا ًِننأ٠ ًننّ    

تأثريات ٓذٖ املضنوٌٞ اهنيت تقزطنٛ، فٌٚن  تقزطنٕٚ، تلٚاف.ن  ًنع عنزٗبٔ  ٗاصنزذ بٞ          

ِٓنن  ٓنن٘ء اًننزالن املنن دٝ اهعوٌٚننٞ ا  صننص ًعنننو   بنن هعوٍقصهنندٖ ًنن  ُنْ  ملز وب تٔنن و

ًن  ُقصندٖ   ًٗٗعٚ رٖ  ِد املعوٍ احلص٘ي  وٟ اإلدن سٝ اه ًعٚنٞ ا  صنص ذلنددو     

ّا ٚانٞ، ًٗعٚن ر  زل سنٕ فٚٔن  أٗ        ب هف ِ ٔ مل انبعد أثزجا ا سٚن ٝ املعونٍ امله ْ  اهرتب٘ ٓ٘ امللِّ٘

ٍَ اهنذٜ ميزولنٕ نىل بالبنٕو       نخف وٕء نُٕ اًزالن وِ ٝ االتص ي اهيت َِٙقمى َ ب َزٓن  اهعون

اه زٙقنٞ ٗانصنو٘ب، املعنشََّستن مبعزفنٞ     ٗٓذٖ اهقِ ٝ تزذضند ب٘دنٕ خن ص ا ثِ ٢ٚنٞء     

َُنننٞ اهزعونننٍٚ،  ًنننّ دْٗ أْ ُ :فنننى بننن ه بع اخلوفٚنننٞ اهِفضنننٚٞ، ٗاهرتب٘ٙنننٞ،  ك فٚنننٞ بزهق 

ّ  املعوٍ ًّ ًعزفٞ خص ٢ص  ٌَلِّ  املزعوٌن اهذّٙ ٙعؤٌٍوٗاهرتب٘ٙٞ اهِفضٚٞ، اهيت ت 
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َن ب صننزٌزار، ًننّ اهجق فننٞ   2.5.1 ٘ار ًٗزِنن  َ  بقنندر كنن   ، ٗهلِننٕ ًز نن و اإلملنن 

يفّلِنٕ ًنّ اإلد بنٞ  نّ اهلنجري ًنّ انصن٣وٞ اه  ر٢نٞ ٗ نري املز٘وَّعنٞ، اهنيت             اهع ًٞ،

ميلهننّ أْ ٙ زسٔنن   وٚننٕ تالًٚننذٖ، اخزبنن رجا هننٕ، أٗ بوبجنن  ملعزفننٞ نضنن فٚٞ مل ٙز ننز   

١َِّ ُفضٕ هل ، أدا١ج هزص هزٕ أٗ دِبج  هإلسزازو  نهٚٔ  اهدرظ، ٗٙلْ٘  وٟ املعوٍ أْ ٙٔ

  امل٘سُٗنننٞ Mialaretهنننٞ املزبنننٛ اهفزُضنننٛ ًٚ الرٙنننٕ ج  طنننزُ  ا ٓنننذٖ املِ صنننبٞ ًق٘ 

اخلنبريٝء نْ أصننز   اهزعوننٍٚ اهجنن ُٜ٘ أٗ ًعوننٍ اهزعوننٍٚ االبزنندا٢ٛ ال ميلٌِٔنن  أْ َٙع ز فنن   

ٙ ّ  وٟ ًض  دٝ اهزالًٚذ  وٟ اهبشح  ّ  ّا  وٌٚٔ  أْ ٙلُ٘  و دهَر كى ع١ٛ، ٗهل

ُٗفٔنٍ اهجق فنٞ اهع ًنٞ     و 0776جًٚ الرٙنٕ،   ند بٞ  نّ انصن٣وٞ اهنيت ت  نزح ا اهصن      
بق٘هنٕء "اهجق فنٞ اهع ًنٞ احلقٚقٚنٞ ٓنٛ اهنيت         Langevinب ملعِٟ اهذٜ سددٖ الزلف ْ ج

دعى اإلُض ْ ًِفزشج   وٟ كى ً  هٚط  اَتٕ،  وٟ كى ًن  ٙزذن ٗس احلوقنٞ اهطنٚقٞ     

ٗاهجق فنٞ اهع ًنٞ حبضنٍ ٓنذا املعِنٟ "تزعون  بزذن رب        و  0776هزدصصٕ" جًٚ الرٙنٞ،  

ٕ خنن رز اإلبنن ر اهنن ًعٛ اخلنن ص بزلِ٘ٙننٕ اهزدصصننٛ، كنن هقزا١ٝ     اهفننزد ٗخرباتنن 

ٗاهِغ ب ت اهغدصنٚٞ املزِ٘ نٞء اهضٚ صنٚٞ ٗاالدزٌ  ٚنٞ ٗاهزٙ ضنٚٞ ٗاهدِٙٚنٞ،وو اخ"       

  و 0776جًٚ الرٙٞ، 
و ت ٘ٙز  ُفضنٕ ب صنزٌزار ٗاهزلٚان  ًنع كنى ددٙند ٗبن رئ ا ًٚنداْ         5.5.1

ّا     ٌوٕ ٜاو ٗهلن "س هنٞ االصنزِف ر اهدا٢ٌنٞ اهنيت      ،  وٟ املضنز٘ٙنء اهزدصصنٛ ٗاهرتبن٘

جيٍ أٜ ٙلْ٘ فٚٔ  املزبِّٛ ب سجج   ّ تلٚاف ت تزب٘ٙٞ ددٙندٝ ال يفلهنّ ر  ٙزٔن  نال    

ن ا ك ْ املزبٛ، خالي ن دادٖ، ود تدرب  وٟ مم رصنٞ اهبشنح اهرتبنٜ٘، ٗاصنز  ع     

  و0776جًٚ الرٙٞ، بٔذا ت ٘ٙز نبدا ٚزٕ اهرتب٘ٙٞ" 
زعوٌن بن حل٘ار اهف  نى اهبِان ١ ٗاهفلنز املِفنز       و اهز٘اصى  اهٚاند ًنع املن   4.5.1

ٌجنن  نهٚننٕ، ًضننزٌزعن بنن حل٘ار ًعننٕ، ًعرتفننن     املز نن٘ر ، هٚذعوننٍٔ بننذهم ًِغنندّٙ دا٢

ً قزّٙ جبدارتٕ، ًقزِعن ب زٙقزنٕ ٗأصنو٘بٕ، را نبن ا ًشٙند ًنّ اهزعن ْٗ        بفطوٕ، 

ملٚ الرٕٙ بِ ١َ احل٘ار ًعٕ ٗاهزعوٍ  وٟ ٙدٕٙو نْ ًجى ٓذا املزبِّٛ املجق ، ٙضز ٚع، تبعج  

ًع اآلخزّٙ، ٗال صٌٚ  تالًٚنذ ٖو ٗصنٚلْ٘ تنأثريٖ ا تالًٚنذٖ أ ٌنَ  كوٌن  اصنز  ع        

اصننزعٌ ي اٚننع انٗضنن ع املأه٘فننٞ هنند٠ تالًٚننذٖ، بصننفزٔ  س ذَّننٞ أٗ ُق ننٞ اصننزِ د أٗ   

   و0776جًٚ الرٙٞ، ًق َرُٞ 
ع اهرتكٚش  ونٟ  ً ٗاهزِ٘ٙع  ا بزا٢  تدرٙضٕ، اإل داد  اهٚد هدرٗصٕو 1.5.1

اه زا٢  اهزف  وٚٞ،  ب٘رجا ًِٔ  نىل اه زا٢ن  االصزلغن فٚٞ ٗبزا٢ن  اهنزعوٍ اهنذاتٛ،      

ًّ دْٗ اهق ٚعٞ ًع اه زا٢  اهَعز ضٚاٞ جاإلهق ٢ٚنٞ  اهنيت تنؤدٜ ا بعنض انسٚن ْ دٗرجا      

اٚو.ن  را٢عجن ، ٗالصننٌٚ  ا سن الت اهزنندراب  ونٟ اهقنزا١ٝ ٗاإلهقنن ١ ٗاخَل  بنٞ ٗاإلُغنن د       

 من ب هغعز ا درٗظ اهو:ٞ اهعزبٚٞوٗاهرت



 تربويٍّ مقاِوم )المنهج التربوّي المقاوم( تصّور لبناء منهج

 

 

ٞ       و 5.5.1 ،  ننرب  ًننِ   اهنندرظ  ًضننشٞ. ًننّ اه٘ونن ر ٗاهزساُننٞ، ٗاملزعننٞ ٗاه  بٚنن

اصننزعٌ ي اهو:ننٞ اهعزبٚننٞ اهفصننشٟ اهل د٢ننٞ امل٘سُٗننٞ، اهبعٚنندٝ  ننّ اهزقعاننز ٗاهزشننذه و        

ٗاصننزعٌ ي  اهو:ننٞ اهفصننشٟ ا اهزعوننٍٚ ٓنن٘ ا آْ ًعجنن  سنن  ًننّ سقنن٘  املعوننٍ ٗاملننزعوٍ      

 بٚن ٗٗادٍ ًّ ٗادب تٌٔ واهعز

 ِد  ٗاهز٘اصى ًع انصزٝ، و ندراكٕ  ٌ  اهعالوٞ بن انصزٝ ٗاملدرص5.5.1ٞ

 احل دٞ ملع هٞ املغلالت اهيت ود ٙ٘ادٔٔ  أبِ ؤٓ  ا املدرصٞ

ْ     و5.2 انصننز     ٗٙز وَّننٍ تِفٚننذ املننِٔر املقنن َٗ أٙطجنن ، ٗوبننى  هننم، أْ ٙلنن٘

  ٍَ ٛا اهذٜ ٙ عهدمل املعون ًجن  ٓن٘ اآلخنز    اه ًع  ٗ ََ ًق  ج ٌو.ن  ب حلقٚقنٞ انٗىل ا بِن ١     املقن ٗ

املِٔر املق َٗ و ٗٓذا ٙعين أُِ  سلز ز نىل كنجري ًنّ اهصانرب، ٗاإلمين ْ، ٗاإلخنالص،      

ٗاهعٌننى اهننداؤٗب، هِ عهنندَّ اهفنن٘ز انٗي ًننّ كننى ًضننز٠٘و فننإ ا ًنن   قنن   هننم ك ُننت    

َٗه. ، ٗأصزَع نزل سجاو   اهعٌوٚ ت اهز هٚٞ أصٔى ًزِ 

ٗٙز ّوٍ تِفٚذ املِٔر املق َٗ، نضن فٞ نىل ًن  صنب  كوِّنٕ، تطن فَز دٔن٘د        و5.1

انصزٝ ًٗؤصض ت اجملزٌع انخز٠ اهيت تؤدٜ دٗرجا تزب٘ٙع ، ًع دٔ٘د املدرصٞ، هبِ ١ 

 هرتبٚٞ  ٌوٚٞ ع ًوٞ ٓدفٔ  تِغ٣ٞ اهفزد ٗتٌِٚزٕ، هٚلنْ٘  فامل٘ابّ اهص حل املق َٗو 

زٌعٕو ٗٓٛ فعى مي َرظ ًّ اخل رز ًجى اهزعونٍٚ، ٗهلِٔن     ط٘ا. ف  و.  ًِٗزذج  ا دل

أمشى ًِٕ ٗأٗصعو ٗاهزعوٍٚ أداتٔ  اهز٢ٚضٞ، مي َرظ ا ًؤصضٞ أُغأٓ  اجملزٌع ٗأُف  

ٛ    وٚٔ  هز عهدَّ هٕ أبِ ١َٖ  وٟ اهِش٘ اهذٜ رمسٕ ٗخ   هنٕو   ٞ  ٗٓنذٖ املؤصضنٞ ٓن  املدرصن

 اهيت تعدا أٍٓ ًؤصض ت اهرتبٚٞ  وٟ اإلبال ء

 ٙ  ٔٚزذضد اهفعى اهرتبٜ٘ مم رصٞ ٗت بٚق. وف 

          َّ٘ر ًعن رفمٍٔ ٗت غنلَّى َٗ ب زٓ  ٙ ِقنى تنزاخ انًنٞ نىل اندٚن ي اهِ عن٣ٞ، ٗت  ن

 خهربات ٍٔو

 َّر االصزعدادات و َّٟ املٚ٘ي  ٗت   ًّٗ خالهل  ت َغلَّى االد ٓ ت  ٗتِ

 ٗتزوَّٟو َّٟ  ٗفٚٔ  ت :َزظ اهقٍٚ ٗتغلَّى ٗتِ

 َّر اهغ دصٚٞ مبذٌؤ  هَزَزَغنلَّى ًزل ًونٞ، دضندٙع  ٗفلزٙعن      ٗبفعؤ  َتَزَ 

َٗهٚط املنِٔر ا ًفًٔ٘نٕ احلندٙح ٙنِص  ونٟ       ٗ وٌٚع  ٗادزٌ  ٚع  ٗأخالوٚع و َأ

َٗهننٚط ٙعننزَّ  بأُننٕء "  دلٌنن٘ع اخلننربات املمَزباٚننٞ اهننيت تٔٚا٣ٔنن    هننم صننزاسٞ؟ َأ

املدرصننٞ داخننى دنندرأُ  ٗخ ردٔنن  بٔنند   قٚنن  تٌِٚننٞ عنن ًوٞ هغدصننٚٞ 

 ٌ ر ٗامل٘صنٜ٘،  ج زوٌٚذ، دضدٙع  ٗفلزٙع  ٗ وٌٚع  ٗادزٌ  ٚع  ٗأخالوٚع "اه

  و ٓذا ٓ٘ املفَٔ٘ اهٌٚى املغز  هوٌدرصٞو3102

ٗهلنننّ ٓنننذٖ املؤصضنننٞ اهزا٢عنننٞ هٚضنننت اه٘سٚننندٝ اهنننيت تقنننَ٘ برتبٚنننٞ انبفننن ي       

اهيت ٙ٘هد اه فى ا َكَِفهٔ   املؤصضٞ اهرتب٘ٙٞ انٗىل، ٗٓٛ انصزٝ ٗاملزآقنو فِٔ ن
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ٗٙزوقننٟ اهرتبٚننٞ فٚٔنن  وبننى دخ٘هننٕ اهزٗضننٞ ف ملدرصننٞو ٗال ِٙزٔننٛ دٗر انصننزٝ بنندخ٘ي      

ّ  ِٙب:نٛ    مل ً٘اسٙج  ًٗزافق. ، ٗهلن اه فى اهزٗضٞ ثٍ املدرصٞ، بى ٙضزٌز  ٌومٔ  اهرتب٘

ٌجنن  ًعنٕو ًٗننّ ِٓن        ٌجنن  هندٗر املدرصنٞ ًٗزِ   ٚجن  ٗدا  ِه ٌِّو.نن  ًٗ:    كنن ْ هنٕ أْ ٙلنْ٘ ًل

اهزِضٚ  اهدا٢ٍ بن املدرصٞ ٗانصزٝ هوعٌى ًعج   وٟ  قٚ   ٘  اهرتكٚش دا٢ٌ .  وٟ 

ٗاهزع ْٗ  وٟ فعى كى ً  ٓ٘ مملّ ًّ أدى  همو ًّٗ ًز٘اسْ هو فى ا املدرصٞ، 

ِٓ  أٙطج  ك ْ اهزِٕ٘ٙ ب هدٗر احمل٘رٜ هألصنزٝ نىل د ُنٍ املدرصنٞ ا تزبٚنٞ انبِن ١،      

ٜا املِزَةز ت٘فز ٖ هد٠ انبّ٘ٙ ا انصنزٝ اه٘ ٛ اهجق ااٗبدٗر  ِٗٓن  جينٍ أْ   و  ٗاهرتب٘

ًَٗنٞ هند٠ انصنزٝ اهنيت           ُفلز جبدٙٞ ا نجين د اهضنبى اهلفٚونٞ بزٌِٚنٞ ًفٔنَ٘ املق 

        ٞ ٗ َ ٗاملٌ رصن َٛ ًنع املدرصنٞ أبِ ١َٓن   ونٟ اهفلنز املقن   املق ًٗنٞو  ٙ ِزَةز ًِٔ  أْ تزبِّن

هغدصنٚٞ اه فنى، ُن٘رد ٓنذا اهقن٘ي اهٌٚنى       ٗهزأكٚد دٗر انصزٝ احمل٘رٜ املؤصِّنط  

ه٘ك٘فضل ٙ ء "نْ اهعٌز املبلِّز ٓ٘ أُضنٍ ًزسونٞ هزلنّ٘ٙ اهصنف ت اهطنزٗرٙٞ      

هوغدصننٚٞ املقبوننٞو ٗاهرتبٚننٞ اهع ٢وٚننٞ ا بعننض اهِنن٘اسٛ أكجننز اوزنندارجا ًننّ اهرتبٚننٞ          

املدرصٚٞو نُٔ  تبدأ ًنّ أبلنز  ٌنزن، سنن ٙلنْ٘ انبفن ي أكجنز تقبملو.ن  ٗب٘ا ٚنٞ"          

  و4977د٘ك٘فضل ٙ ، ج

ِٗٓ ن أٙط . ًؤصض ت دلزٌعٚٞ أخز٠ رمسٚٞ أٗ  ري رمسٚٞ تضٍٔ، بغلى أٗ 

ًِةٌ ت اه ال٢ع ٗاهغبٚبٞ، ٗاهِ٘ادٜ اهجق فٚٞ بآخز، ا تزبٚٞ اه فى ٗاملزآ ، ًجى 

ٌع  ا  ٗاهزٙ ضٚٞ ٗاالدزٌ  ٚٞ  وٟ اخزالفٔ ، ٗد ٗر اهعب دٝو ٗٓٛ كؤ  تؤدٜ دٗرجا ًٔ

اهوزن ٙبقٟ دٗر ٌٓ  ب هزأكٚد  ٗاملزآقن، نىل د ٍُ املدرصٞ ٗانصزٝ تزبٚٞ انبف ي

ٗهلننذا صننٚلْ٘ ضننزٗرٙع  أْ ُطننع ب حلضننب ْ تعٌٚننَ   أ ٌننَ  ٗأبعننَد أثننزا. ا تننزبٚزٍٔو  

ًَٗٞ هدٙٔ  فلزجا ٗمم رصٞو  ًفَٔ٘ املق 

ّا أٌٓٔ   ٗص ٢ى اإل الَ  وٟ اخزالفٔ ِٗٓ ن  ًضٌ٘ ٞ ًٗز٢ٚٞ ًٗلز٘بٞ، ٗهل

امل٘د٘د ا كى بٚت ٗاهذٜ ِٙب:ٛ هألصزٝ أْ تِةٍ اهز٘دملٕ نهٕٚ،  اهزوف س    وٟ اإلبال

ٗتزاوٍ بزادلٕ، فنال تضنٌ  نال مبن  ٓن٘ ًضن  د  ونٟ تزبٚنٞ انبِن ١ ٗت ن٘ٙز  قن٘هلٍ           

ًَٗٞو  ٗتٌِٚٞ ً٘آبٍٔ، ٗتعشٙش نمي ٍُٔ ب ملق 

  ٛ  أًنن  اه٘صننٚوٞ انخننريٝ امل٘دنن٘دٝ ا اهبٚننت املجقنن ، ٗ ننت تصننز  انبِنن ١، فٔنن

ِٗٓ  ًلٌّ خ ٘رٝ ددٙد، ٗٗصٚوٞ تزبٚٞ ممز سٝ ا آْ ًعج و ال بد ِٓ  ن ْ  انُرتُتو

ًننّ كننجري ًننّ احللٌننٞ ٗاهزبصاننز ا اهزع ًننى ًعٔنن  ًٗزاوبزٔنن  ٗضننب ٔ ، سزننٟ ال      

 تزش٘ي نىل أداٝ أ ٠ج تزبٜ٘ و ٗٓذٖ ًضؤٗهٚٞ انصزٝ ٗاملدرصٞ ًعج و

ٗ َ ٗ قٚننن  أٓ دافنننٕ ا تٌِٚنننٞ انبِننن ١ ًٗنننّ أدنننى زلننن ح اهفعنننى اهرتبنننٜ٘ املقننن 

ٗت ٘ٙزٍٓ هٚصبش٘ا ً٘ابِن ص حلن ٙضٌْٔ٘ ا بِ ١ دلزٌعٍٔ ٗت ٘ٙزٖ، ِٙب:نٛ  

أْ تزط فز دٔ٘د ٓذٖ املؤصض ت ٗاه٘ص ٢ى اٚعٔ ، ٗالصٌٚ  املدرصٞ ٗانصزٝو فعوٟ 

 تآسرٌٓ  ٗتع ٌُٗٔ  اهبِا ١ ٗاإلجي بٛ ٙز٘و   قٚ  انٓدا  املِغ٘دٝ ًّ اهرتبٚٞو
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نرادٙٞ ًقص٘دٝ مي رص ٔ  اجملزٌع  رب ًؤصضن تٕ  ٚٞ ن ْ نسا١َ  ٌوٚٞ سلّ ا اهرتب

ٚعنن   اهزمسٚاننٞ ٗ ننري اهزمسٚاننٞء املدزوفننٞ ٚعنن  ٗا ه بٔنند  اهزٌِٚننٞ اهغنن ًوٞ جدضنندٙع  ٗ قو

         .ٞ َ٘ صنوٌٚ ٚعن  ٗوً٘ٚعن   هغدصنٚٞ أدٚ هنٕ اهِ عن٣ٞ، هلنٛ تٌِن ٗادزٌ  ٚع  ٗخوقٚع  ٗاُفع ه

َ ٗ ٘ ْ ًع ف ٝ، ًغبعٞ ب هفلز املق  ٍ  بف  وٚٞ ا بِ ١ اه٘بّ، ٗاهدف ع  ِٕ، َٗص ، تضٔ

 ، ٗضٌ ْ اصزٌزارٖ ٗتقدًٕ، ٗ قٚ  أٓدافٕو;  هشاتٕ ٗكزاًزٕ ٗٗسدتٕ

ٗ َ فٔن٘ء      4.1 ٜا املقن  تن٘فري املضنزوشً ت    و أً  آخز ًز وبن ت تِفٚنذ املنِٔر اهرتبن٘

 ٞ ٚان ّ املعونٍ ًنّ أدا١   اهنيت يفلِّن   جاهبِٚنٞ اهزشزٚنٞ اهطنزٗرٙٞ ا املدرصنٞ      امل دٙٞ ٗاهزِّق ُ

 دٗرٖ اهرتبٜ٘  وٟ أكٌى ٗدٕو 

 ُمخرجات املنهج الرتبوّي املقاوم-6

ٗ َ تونم اندٚن َي املضنزقبوٚٞ كؤَّن  اهنيت         ٜا املقن  صزغلِّى رلزد ت  املِٔر اهرتبن٘

ٚاٞ اهزاوٚٞ، ٗاهعوٌٚٞ  ٗ ًٞ، ٗت :َِٟ  ق٘همٔ  ب ملع ر  اإلُض ُٚٞ اه:ِ صرتبَّٟ  وٟ اهقٍٚ املق 

َّ ت٘ظٚفمٔنن ، ًننّ بِنن ١ أٗبنن ٍُٔ بِنن ١     ٚاننٞ املز نن٘رٝ، اهننيت يفلِّننٍِٔ ن ا ًنن  أمسضنن ٗاهزِّق ُ

ِّرجا، ٗ  ٙٞ سدٗدٓ ، ٗصْ٘ كزاًزٔ ، ٗاهضري بٔ  هوش   بعن َهٍ اهنذارٝ     صزٙع  ًز 

 ٗاهفط ١ ٗتهَق َُٞ اهِ ُ٘و 

 مراجع- 7

فزً ْ ٍ هو تزاٞ   أس دٙح  ّ تزبٚٞ انبف ي و 0777ج ، بود٘ك٘فضل ٙ  -
 بعٌٞو ً٘صل٘ء دار اهزقدَو

ًصن وش ت املِن ٓر ٗاهزندرٙط ٗتقِٚن ت       و3102 ٌ ر، ص َ ٗامل٘صنٜ٘،  ونٛ ج   -

 ًضق ء دلوط اهِغز اهعوٌٛ جب ًعٞ اهضو  ْ و ب٘ظواهزعوٍٚو 
أُٚط، نبزآٍٚو ًِزصنز،  بند احلونٍٚو اهصن٘احلٛ   ٚنٞو أ ند، ذلٌند خون           -

اهقنن ٓزٝء ًلزبننٞ اهغننزٗ   وعزبٚننٞدلٌننع اهو:ننٞ اه واملعذننٍ اه٘صننٚ  ء 3115اهلل ج
 اهج ُٚٞو اهدٗهٚٞو اه بعٞ

تزاننٞ فننؤاد عنن ٓنو بننريٗتء ًِغنن٘رات ن ننداد املعوٌنننو   و0776ًٚ الرٙننٕ،  و ج -

  ٘ٙداتو
- Langevin, P. (1947). Ecrits philosophiques et pédagogiques. 

Paris: GFEN. 
- Rousseau, J. J. (1964). Discours sur les sciences et les 

arts.   Paris: Pléiade. 
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 مقّدمة
كثثثن هى اثثثن كتثثث يفي ك  ثثث ك      
كتشثثثث  كخ ك خثثثث ع خ  ثثثث    ثثثثي    
كتعالقثثث  اثثثو كتعأهاثثث  يةه كت  ه ثثث    
كتعأا ثثثثثثثث   ةه ك هثثثثثثثث  كتعأا ثثثثثثثث    

 هكإلسالم.. 
إذ يف ثث ) يهثثنالمل  ك ثثدكت كتثث ك  ك 

هثثي قثث ) إلى كتثث يفي  »شثث كأ هفثث   0 
هكت  ه ثثث  ً  ؟ثثث ىع ةهثثث    ثثثن ة وثثث  
ا ت شثثثث   ت عثثثثأ  ا تثثثث كخ ه  ثثثث ى    
ت  عثثثثث  ً ثثثثث  هكنثثثثث ع  ه    ثثثثثي  
ففثثثث  و ع ف ثثثث   كإلسثثثثالم هثثثث  كثثثث ى 
ت   ه   كتعأا   ه ث ،   ًثم هع  اث     
كتعو ثث . هتثث     ثث ، كتعثثأ  ك هتثثو  

م شثث ك ي   ك ك . هثث  كً  ثثأ كإلسثثال  
ههثثثل ذتثثثن  فثثث وي ً   ثثث  هكتثثث هي     

ي،. ص. هف     اث  ةعثع     «. يف  
 –نثثثثز كتثثثث هيع ر ثثثث   كتعأاثثثث      

  كثثثثثثثث ً ى 422كت  يفثثثثثثثث   كتعثثثثثثثث ، 
  .  440  ص 4994كتن ً /يف  يفأ 

هيف ثثثث ) ك ثثثثدكت كتثثثث ك  ك   ثثثث  
إى كتعالقثثثث  اثثثثو »كتع يفثثثث  كتثثثث هك 0 

ه «. كتعأها  هكإلسالم  القث   ؟ث يف   
 نثثثثثثث هك  ه ) هثثثثثثثأ ع إى كتعثثثثثثثأ   »

ا إلسالم    ى كتن  فث   »ه «. ا إلسالم
كإلسثالم  ث     »ه «. كتعأا   كإلساله  

ا  ثثثثأع ك هثثثث   ه   عثثثث  ةى   ثثثث ى   
ي،. ع. كت هك   «. كتع   ع ككا   ف   

  ه  ا   ة أهت  هعم ر ث   ك  ث اأ    
  كثثث ً ى 53ه  53اثث هخ  كتعثثث ،كى   –

   44  ص4989كتن ً  هش  ط 
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ـ فيعٚيرر١  ٕ       فألَرر١ فيب ةٝرر١ ٖرٞر فألَرر١ فيرر      »ٜٚكرر ا فكؿهرر  فيررعنمٛا يفررُد لرٝر

َرا ٜٓهر   ٕ فألَر١ فيب ةٝر١ ٖٞر  َر١ فإللرالّ        »، ٚ « ٚجعٖا فإللالّ ٚمل تهٔ َٛجٛد٠ قبً٘

)د. ع. س. فيعٚير١، ئر فيب ٚةر١ ٚفإللرالّ، َ نر       «. إال فيذٜٔ ٜؿ غٕٛ فيب ٚة١ َٔ حضااتٗا

 (.35ٚ 35، ص 6891ٚت، فيببب١ فألٚى دافلات فيٛحع٠ فيب ة١ٝ، ةري

إذف  ادْا  ٕ ْب ف َم٢ تهّْٛد فيك١َٝٛ فيب ة١ٝ، ؾٝٓبػٞ »ٜٚكٍٛ فيعنمٛا ط٘ حسني: 

 – ٕ ْ دٖا إى ظٗٛا فإللالّ. ؾاكهٕٛ فحلكٝكٞ يًٛحع٠ فيب ةٝر١ مُٝرأ  ْٛفيٗرا ٚؾ ٚيٗرا     

إمنا ٖرٛ ذلُرع ىر٢ً     –فيٛحع٠ فيسٝال١ٝ ٚفالقمفاد١ٜ ٚفالجمُاي١ٝ ٚفيثكاؾ١ٝ ٚفيًػ١ٜٛ  ٜضًا 

، إال ٚقررع زررد ٚحررع٠ ف  ٜرر ٠ فيب ةٝرر١،   »ٚ «. فهلل يًٝر٘ر ٚلررًِ مل ٜٓمكرٌر فيرٓر  إى جررٛفا اةر٘ر

ٚٚجعت ق١َٝٛ ي ة١ٝ َٓع١ُ، هلا قاْْٛٗا ٖٛ فيك إٓ، ٚهلا ْعاَٗا فيسٝالٞ فيذٟ ٜكرّٛ يًر٢   

إيٝر٘ر فيكرر إٓ ع فيبررعٍ ٚفإلْفرراف ٚفكسرراٚف٠ ةررني فيٓرراس، ٚهلررا حهاَٗررا فكٓعُررٕٛ      َررا ديررا

، ذنرر ٙ: د. يًرٞر 6839)د. طر٘ر حسررني ع هباةر٘ر ع َرراز  فألدةررا٤ فيبرر   فيثايرر  «.  ٜضررًا

ني )دَ ررل(، فيبببررر١      نٓبررإ، فالقمفررراد فإللررالَٞ، دفا فكبرررااف )حلررني( ٚدفا فحلسررٓر

 (. 68، ص6883فألٚى 

إٕ نٌ ي ةٞ، ةف ف فيٓع  ئر فْمُا٥٘ر   »فيعنمٛا قسبٓبني زاٜل: ٜٚكٍٛ فكؿه  

فيعٜين، جيب  ٕ ٜبرع ذلُرعًف ةبٌر فيكَٛٝر١ فيب ةٝر١. ٚةايمرايٞ، ؾرمٕ فإللرالّ ٖرٛ دٜٔر فهلٜٛر١            

هف جٛفاؾسرررهٞ، فإللرررالّ  «. فيذفتٝررر١ فيماا ٝررر١ ٚفيثكاؾررر١ ييَررر١ فيب ةٝررر١   )ذنررر ٙ: إيررٝر

خ١ٝ، ت  رر١ د. هًررـ ذلُررع ف رر فد، لًسرر١ً    فيهٜٛررد، فيبررعد   –"يررامل فكب ؾرر١"   ٚفكسرٝر

 (. 569، ص6881، ت  ٜٔ فيثاْٞ/ْٛؾُرب 563

ٕٓٝٛ ٜكررر ا  ٜضرررًا،  ٕ  فيؿضررٌر ٜبرررٛد إى ٖرررذف »ةررٌر إٕ فكسم ررر م فكبررر ٚف يرررٟٛ َالررٝر

في جٌ، ذلُع، ع ٚجٛد ٖذف فيُٓٛذج َٔ فيٓاس َٚٔ فيثكاؾر١. إْ٘ر ٖرٛ فيرذٟ جبٌر َٔر غبراا        

ا٥  فكمٓازي١ دٚي١، َٚٔ هلجرات ال تهراد تٓرعاج ع    قبا٥ٌ ي ة١ٝ  ١َ، َٚٔ دلُٛي١ َٔ فيب 

ٕٓٝٛ فكسم ر م ٚفإلْسرإ، دلًر١        « نماة١ يػ١ حضاا٠ ياكٝر١  )ذنر ٙ: د.  دٜرب يراَ ، َالٝر

 (. 515، ص 6895، نإْٛ فيثاْٞ 56، فيبعد 3ةريٚت، فيس١ٓ  –"فيؿه  فيب ةٞ" 

 توصيف الظاهرة بداًل من مغازلتها   –أواًل 

ةاي غِ َٔ  ٕ فككٛالت فكٓٛٙ ةٗا  يالٙ )ٚ َثاهلا( ىادق١ َب ؾًٝا ْٚ ١ٜٗ  هالقًٝا، ؾمْٓرا  

َٓٗررا إى « َػازيرر١ فيعرراٖ ٠ »ْرر ٣  ْٗررا ال تررربة فيبًرر١ ٚال تٓكررأ فيػًرر١.. ذيررو ألْٗررا  قرر   إى       

 ْٚسمذن  )ٖٓا( فحلكا٥ل فيماي١ٝ:  «. تٛىٝـ فيعاٖ ٠ يًًُٝا»

ِ فالجمُايٝر١  »ُرا٤ يًر٢  ٕ   مث١ َا ٜ ب٘ فإل اع ةرني فيبً  -6 ٖٞر فير  دسرع    « فيكٝر

، نُررا دسررع     ١ فهمُررأ ٖٜٚٛمر٘ر )ٚحررعٖا،  ٚ ةاالاررمفى َررأ فيًػرر١( هفٛىرٝر

 ةف١ُ فإلىبأ ١ٜٖٛ فيؿ د.  
في  لاِٖ ع إيعفدٖا نباا فكرثكؿني  « فخلب١ في ا١ًَ يًثكاؾ١ فيب ة١ٝ»فيمربت  -5

 ررإٚ فيثكاؾٝرر١، ع فيبرر   )ٚفيمُررعٖا َرراز  فيررٛزاف٤ فيبرر   فكسرراٚيني يرٔر في 

ِ فيب ةٝرر١ فإللررال١َٝ دلُٛيرر١ َمهاًَرر١ َرٔر   »(،  ٕ 6893تررْٛف  َٓعَٛرر١ فيكرٝر
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فكبادة ت هٌ ع  ًمٗا َذٖبًا هاىًا ع فحلٝا٠ ٖٛ فيذٟ َٓح فهلٜٛر١ فيثكاؾٝر١   

فيررر  « فخلبررر١ في رررا١ًَ يًثكاؾررر١ فيب ةٝررر١  »)فْعررر : «. فيب ةٝررر١ َالذلٗرررا فكُٝررر ٠ 

ٝررر١ ٚفيمكاْررر١ ٚفيبًرررّٛ، ترررْٛف، فيبببررر١ فيثاْٝررر١    ىرررعاتٗا فكٓعُررر١ فيب ةٝررر١ يًمة 

 (. 35، ص6881
ع حتعٜعٙ خلفا٥ني فيثكاؾ١ فيب ة١ٝ فإللرال١َٝ، ٜالحرغ فكؿهر  د. يبرع فهلل      -5

١ فيرر   نررعتٗا تًررو فيثكاؾرر١: تكررعٜف فيبًررِ     ِ فأللالرٝر يبررع فيررعف٥ِ  ٕ َرٔر فيكرٝر

، َسررراٚي١ٝ فإلْسرررإ يررٔر ذفترر٘ر ٚيررٔر فتهررر ٜٔ، فيمهاؾررٌر فالجمُرررايٞ  ٚفيبُررٌر

ٚفيمضأَ فالجمُرايٞ، فحل ٜر١ ٚفي رٛا٣ ٚفيبعفير١ ٚفكسراٚف٠. )فْعر : د. ع. يبرع        

 –فيررعف٥ِ، ع لرربٌٝ ةكاؾرر١ ذفتٝرر١ ي ةٝرر١ )فيثكاؾرر١ فيب ةٝرر١ ٚفيررمف (، دفا فتدف     

 (. 651ٚ  653، ص 6895ةريٚت، آذفا/َااس 
ب، َررعٜ  َ نرر  دافلررات فيٛحررع٠ فيب ةٝرر١   -5 ٜانررع فيررعنمٛا هررري فيررعٜٔ حسرٝر

قايررع٠ فالْبررالم يًكررا٤فت فيرر  ٜٓعُٗررا فك نرر  يًُررثكؿني فيبرر     )ةررريٚت(،  ٕ

حٍٛ فيك١َٝٛ فيب ة١ٝ ٚفإللالّ )ٚآه ٖا َاز  فحلرٛفا فيكرَٛٞ فإللرالَٞ فيرذٟ     

إٕ فحملمرر٣ٛ فحلضررااٟ  »يكررع يررع٠ دٚافت( ٖرٞر فككٛيرر١،  ٚ فحلكٝكرر١، فيمايٝرر١:     

ب ع   «. يًكَٛٝرر١ فيب ةٝرر١ ٖررٛ فإللررالّ     "ْررع٠ٚ )فْعرر  َعفهًرر١ فيررعنمٛا ب. حسرٝر

، ت ر ٜٔ فألٍٚ/ نمرٛة    631ةريٚت، فيبرعد   –فيبعد"، دل١ً "فكسمكبٌ فيب ةٞ" 

 (. 613، ص 6885
 اجلابري والقومية العربيــة   –ثانيًا 

ِ ع فيثكاؾررر١ فيب ةٝررر١  »ع دافلررر١ يًرررعنمٛا ذلُرررع ياةرررع ف ررراة ٟ حرررٍٛ   ْعررراّ فيكررٝر

)ٚناْررد ع فألىرٌر ذلاأرر ٠  عيكٝررد يًرر٢ ٖرراَ  فكرراز     6883ْ رر ت يرراّ « فإللررال١َٝ

(، ٜالحرررغ فيرررعنمٛا  6883آذفا/َرررااس  –فيكرررَٛٞ فيب ةررٞر فيسررراةأ، ع فيرررعفا فيبٝضرررا٤    

ناْد ًَمك٢ َهااّ فألهرالم فيب ةٝر١ قبٌر فإللرالّ، ٚ ْٗرا )ةايمرايٞ(       « فك ٠٤ٚ»ف اة ٟ  ٕ 

ِ فيب ةٝرر١ فخلايفرر١، ٚ ْٗرر     ا ناْررد َ تببرر١ ةبًررٛ فهلُرر١   فيكُٝرر١ فك ن ٜرر١ ع َٓعَٛرر١ فيكرٝر

ؿف ٖٚٞر ةالةر١:    »ٚا ف فيٓؿف، ٚ  ناْد ا ٚط حتككٗا ىٓؿني.. ىٓـ  ني ا ف فيٓر

ا١ْ ةايمُراس        فيبؿ١ ئ فحملااّ ٚفكآةِ، ٚفيٓ ف١ٖ ئ فكبراَأ فيرعْٝا ٚفكٛفقرـ فك ٜبر١، ٚفيفٝر

ٔ. ٚارر ٚط هلرني يًرٛ فهلُر١ ٖٚٞر ةرال  نررذيو:             اْمٗا ئر حتٌُر فكٓر ؿف ٚىٝر نؿاٜر١ فيٓر

افزا٠ ةاإللباف ةا اٙ ٚفإللباف ع فيٓٛف٥ٌ، ٚفكباا ٠ ةايبؿٛ ئ فهلؿرٛفت ٚفكسراذل١ ع   فك

)د. ف راة ٟ، ْعراّ   «. فحلكٛم، ةِ فالؾضاٍ ةمكعِٜ فيؿضٌ جٛدًف ٚن َرًا ٚفتكرا٤أل ألذ٣ فيػرري   

   " ِ ع فيثكاؾرر١ فيب ةٝرر١ فإللررال١َٝ، دلًرر١ "فكسررمكبٌ فيب ةرٞر ١ فيب رر ٕٚ،   –فيكرٝر ةررريت، فيسرٓر

 (. 8، ص6883،  ٜاا/َاٜٛ 568فيبعد 

         ِ ٢ فهلل يًٝ٘ر ٚلًر ٜٚ ٣ فيعنمٛا ف اة ٟ  ٕ في لاي١ فير  جرا٤ ةٗرا فيٓر  ذلُرع ىًر

فهمقد فيكب١ًٝ يُٛدًٜا ٚفؾكًٝا.. فهمقمٗا يُٛدًٜا ةإٔ جبًد قُمٗا زمع إى  ي٢ً، حنرٛ  »قع 

ع يًر٢ فيسربح نً٘ر    ةبع َٝماؾٝ ٜكٞ َا ٚاف٥ٞ، حنرٛ فهلل. ٚفهمقمٗرا  ؾكٝرًا ةرإٔ جبًمٗرا زمر      

ِ ع نٌر دٜرٔر ٖرٞر فإل ررإ ةر٘ر     يم رٌُ فيٓرراس  ٝبررًا. ٚغررين ئر فيبٝررإ فيكررٍٛ  ٕ قُٝرر١ فيكرٝر
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، ؾراهلل غرين ئر فيبراكني، ةٌر ٖرٛ           ف ٖرعؾًا ع ذفت٘ر ٚةمبايُٝ٘. غري  ٕ فإل إ ع فإللالّ يٝر

ٕ » ٜضًا، امبا ةايعاج١ فألٚى، َٔ  جٌر فإلْسرإ. َٚٔر ٖٓرا، نرإ يؿرغ        ارمل  َٚرا ف « فإل را

َٓرر٘ر َك ْٚرررًا ع فيكررر إٓ، ع فألغًرررب فأليرررِ، ةأيؿررراظ ٚيبررراافت  هررر ٣ ت رررري إى جٗمرر٘ر          

ٕ »فالجمُاي١ٝ َٚضُْٛ٘ فإلْساْٞ. َٚٔر فيببراافت فير  تمهر ا ع فيكر إٓ ةبرع يؿرغ         « فإل را

إٕ فلمب فأررًا لرر ٜبًا «. فيبُرٌر فيفرراح»ٚنأْٗررا ترر تب  َررأ ةبالقرر١ ارر ط مب رر ٚط يبرراا٠ 

، فير  تمهر ا َر فاًف    «فيذٜٔ آَٓٛف ٚيًُٛف فيفراحلات »ي٢ً  ٕ يباا٠ يًخبا  فيك آْٞ ٜعيٓا 

ِ فإللرال١َٝ    « فيبٌُ فيفاح»ةٗذٙ فيفٝػ١  ٚ ةفٝؼ  ه ٣، ت َ  حكًا إى  ٕ  ٖٛ ذلرٛا فيكٝر

ِ ع  « فيبٌُ فيفاح»ٚ« فإل إ»فيك آ١ْٝ. ٚفجمُاع  ٜٓمج يٓ٘ ق١ُٝ  ه ٣ تبمرب َٔ  مس٢ فيكٝر

يٝسرد دلر د قُٝر١ ترعٍ     « فيمكر٣ٛ »ررر  فيكر إٓ َهرإ  مسر٢. ؾر    ٚهلرا ع « نٌ دٜٔ ٖٞ "فيمك٣ٛ

ي٢ً ؾض١ًٝ ت ة  فكأَ ةاهلل، ةٌ ٖٞ  ٜضًا ؾض١ًٝ َمج١ٗ حنٛ فته ٜٔ، حنٛ فيٓراس. َٚٔر   

فلمك ف٤ فتٜات فيك آ١ْٝ في  ٚادت ٖذٙ فيك١ُٝ فألهالق١ٝ فيهرب٣، ْعاى ةسٗٛي١  ٕ فيبٌُ 

ف تكر٣ٛ، ةٌر     فيفاح َكّٛ  لالٞ ؾٝٗا. ٚةبباا٠  ه ٣،   هٔ فيكٍٛ إٕ فإل إ ٚحرعٙ يٝر

ٕ »ال ةّع  ٕ ٜفاحب٘ فيبٌُ فيفاح. ٚقع ًا ؾر م فكمهًُرٕٛ ةرني     ٌ »ٚ « فإل را ؾهرإ  «. فيبُر

ِٗ َرٔر جبرٌر   ِٗ َرٔر قرراٍ    « فيبُرٌر»َرٓر ًا، ٚنررإ َرٓر ُّٓ٘ َبٓرر٢ لٝالرٝر ارر طًا ع فإل ررإ ٚأرر

(. ةٌر إٕ  61اةل، ص )د.ف اة ٟ، فك جأ فيسر «. ةايبهف، امبا اليمباافت لٝال١ٝ نذيو

إحع٣ ؾ م فكمهًُني، ٖٚٞ ؾ ق١ فكبم ير١، قرع فيمرربت  ٕ فإل رإ ٖرٛ فإلقر فا ٚفيمفرعٜل        

ٕ »ٚفيبٌُ، ؾجبًد فيبٌُ دفهاًل ع  )فْعر : يٓاٜر١ فهلل إةرالؽ، فإلَراّ فأليعرِ      «. َا١ٖٝ فإل را

  (.653، ص 6831 ةٛ حٓٝؿ١ فكمهًِ، فهًف فألي٢ً يً إٚ فإللال١َٝ، فيكاٖ ٠ 

ؾبُررا  ٕ «.. فيبُرٌر فيفرراح»ٚ « فكرر ٠٤ٚ»ٜٚالحررغ فيررعنمٛا ف رراة ٟ ؾ قررًا دقٝكررًا ةررني   

، ؾٗٞ هلرعّ ىراحبٗا، ت ؾرأ َٔر ارأْ٘ ٚدبً٘ر ذلر  تكرعٜ          «نُاٍ في جٛي١ٝ»فك ٠٤ٚ ٖٞ 

بهف  ة ٖرا فألهالقٞر يًر٢ في رخني فكمفرـ ةٗرا  َرا            ٚفحمفّ، ؾٗٞ ةٗذف فكبٓر٢ قُٝر١ ٜٓر

ٛ  «فيبٌُ فيفاح» ٖ  فيررب ٚفيمكر٣ٛ، ؾٗرٛ يٌُر ع ىراح فيٓراس، يٌُر جيبٌر         ، فيذٟ ٖرٛ جر

ِٗ نٝاْررًا ٜمجرراٚز فيكبًٝرر١ زَاْررًا َٚهاْررًا ٚ ؾكررًا ٚالرراي١. ٖررذف فيهٝررإ ٖررٛ فكبرررب يٓر٘ر ةر  رررر َرٓر

 هرالم َٔر   »ٖٚهذف، ؾاألهالم فيسا١َٝ، نُا ٜالحغ فيرعنمٛا ف راة ٟ، ٖٞر    «. فأل١َ»

 (.61)د. ف اة ٟ، فك جأ فأللبل، ص«  جٌ فأل١َ

 ْٓررا ع » ًررني فيررعنمٛا ف رراة ٟ ع دافلررم٘  ٚ ذلاأرر ت٘ فكٓررٛٙ ةٗررا  يررالٙ، إى     ٚ

ِ فيباير١       يف ْا ٖذف، حنماج إى نثري َٔ فك ٠٤ٚ، ٚإى نثري َٔ فيبٌُر فيفراح.  َرا قٝر

ٚفخلٓررٛع )فيرر  ٖرٞر  هررالم فيؿرر س(، ْٚ ررعفٕ لررباد٠ ؾ دٜرر١ ََٖٛٛرر١ ) ٚ  هررالم فيْٝٛررإ(،  

َٔر فيرعْٝا ) ٚ  هرالم فيفرٛؾٝني(، ؾًسرد  ظٔر  ْٗرا قرادا٠ يًر٢          ٚفيؿٓا٤ ع فكبًرل ٚفهلر ٚ    

جبًٓا  نث  ق٠ٛ ٚفلرمبعفدًف كٛفجٗر١ فيمخرعٜات فير  ٜب حٗرا يفر ْا. ٚيهٞر ٜهرٕٛ هلرذف          

فيهالّ َا ٜرباٙ  َاَهِ،  ْمِ  يضا٤ فكاز  فيكَٛٞ فيب ةٞر فحملمَرني، فمسخرٛف يٞر  ٕ     

َٔ ْعاّ فيكِٝ ع فيثكاؾ١ فيب ة١ٝ فإللرال١َٝ.    قمح يًٝهِ تب ٜؿًا يًك١َٝٛ فيب ة١ٝ َسمٛح٢أل

)د. ف راة ٟ،  «. ٖذف فيمب ٜـ ٖٛ: فيك١َٝٛ فيب ةٝر١ ٖٞر فكر ٠٤ٚ ٚفيبٌُر فيفراح يؿا٥رع٠ فألَر١       

 (.61فك جأ فيساةل، ص 
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حٌل ىزه  ّزداد انسجال يؤخشاً
، حْااا  عالقتااايا ضها ااايا املفااااىْى ً

، ضاااا ٌ  غااااريُ ريثكاااان كنااااد   ااااذ 
املاااااذاحلاي اني ْ اااااْي عاااااٍ ىااااازه 

يف خناذ    سضاة ىى  ساساًاألاملفاىْى 
، ً مل األياة ًاحذ نهذحلاع عٍ انٌطٍ ً

س اعنااااا إإىل  ضا اااايى دسك حا ااااة 
إلعاااااد   ،نهًشضااااو األًل كًااااا ّ ااااال 

ياااااا اسنتهاااااا   ش، ًس ااااافَتفساااااري املُ
  ً ياهاااٌو نناااا  انتااااسفِ حلياااٌ ًاحاااذ 

ًّهااذً  ٌ ، كنااا قااذ حاسضناااه ً اًمجْااا
  ٌ ىاااٌ ً ،و يسااات هالًًَسدَااا ساااْ اسض

 اإلنغااا ِانتْاااس انااتكفريُ املت ااش   
اناازُ س ّ هاام آخااش إس   اإلقصااا ِ

( غااااٌّْى)ًحلاااات انتاااااهري انْيااااٌدُ 
ياو عهَ ىزا اسساا ، ًكام    ّتاايمً

( ًحلت حهساً يهساًيتخفْاً )تْنا  يش  ّ
انتاااااهري ان،ااااايِ، ضههااااٌ   ذّااااذ 

ْتغهغام حلْنااا عاد عناااًٍّ يهتهسااة   ن
ىااٌ يف حْاتااو مل  ً ،كثشّااةًضاسااى األ

 ّكٍ سٌٍ  قهْاة ينهاٌر  يف متًاناا   
انسٌسُ انازُ عاش  اناذٍّ ضف شتاو     

انسااااني  س ٓتو املًتااااذ  ح اااااسً
خااااال  اااااا  األًعهااااى انه،ااااشّة مج 

 .  انف ْهةً
س املسااااا نة ضساااااْ ة ضن اااااشُ ً

ّ ٌو حلْياا  نااب اخلفة انيت ألعتاج 
انساااحش ضااثو مًٌعااة يااٍ انيهااال 

حبشكااة  ياااو اهًيااٌس كااى حلكيااا كهاايا  
ًاحااااذ  حلْ صاااام عهااااَ انتصاااافْت    

 !اهلادس
 
  



 األحزابالدين والدولة والعلماهية و

 

 

 منٕذجني يف وٍطكتٍا لبٗاُ األوز:عاملٗني ٔصأتٍأه منٕذجني 

ٛ    كاٌااا الاا ٔه  ٔرٔبااايف أ فرؾااما ذاة ااٛ   ،كمااّا ستمٕوااٛ وااَ المٍٗضاا

ٔ با أ لاٗط فكاص فؾان الا َٖ عاَ ال ٔلاٛ ٔ         ،وارتَ لٕ زأٌتحا ٔ  ؽمٕك الغفزاُ

ْ ىل إٔؽااما إمنااا  ٔذؾااما ذاازٔ  يف اجملتىعاااا الغزبٗااٛ  الضاادزٖٛ وااَ الاا َٖ ٌفضاا

 ..ٖبرث تارخيًٗأِذا أوز طٕٖن ٔ ،ٔكٕارث

وباا أ ااذتااة الماواان ٔوكٕلااٛ  اختااذ اذتاش  الغاإٗع٘   ٗيتٗاالحتااة الضاإف يف 

 فُٕٗ الغعٕ ..أواركط بأُ ال َٖ 

َ   خضعا لالذتاله العثىاٌ٘ املتدمف وٍطكتٍا   ج ا ٔ ،الذٙ ذمي باصاي الا ٖ

ٔ تازك  األوٗٛ ألربعٛ قازُٔ،  اٌتغزا ٔ  ،العامل٘ بع ٓ عَ الفعن اذتضارٙأزتتىعٍا ٔ

زاة الذٙ ربص بعض األفتٍفط الٕذٗ  ادتشٟ٘ ملُ تغ ٔ اأبٗٛ ٔلمبعثاا التبغريٖٛ األٔر

ٔرٔبٗاٛ،  أ، مباَ ٖعمىاْ واَ كٍااٟط     لاٗط كان الغاع    ٔ جا اً  ًأ املٍاطل الكمٗماٛ جا   

ٛ  وتٍاقضاٛ ذتاٜ باني الازٔاة األ    فر  ا اخرتاقاا وعزفٗٛ  ، فمان كااُ   ٔاٟان لمٍّضا

، لمٍين طٗن يف ِذا كثريًاأٔلَ  ،ٔ فّىْ جملتىعْ عمٜ طزٖكتْأٖزٖ  ٌكن وا تعمىْ 

ِىاا اذتاش  الضإرٙ الكإو٘ االجتىااع٘ ٔ ذاش         ،صآخذ كأذشا  وثالني راٟ َٖ

 العزب٘ االعرتاك٘.  البعث

يف تٍأه عالقٛ ال َٖ بمن تمك املفاِٗي، فف٘ ذاني   كاُ راٟ ًا أٌطُٕ صعاةٚ

الضادزٖٛ  ٌاتخ وعاْ   الاذٙ  ا وَ الكٗي املتفمِّ الغزب٘ٔاملاركض٘ ٔاٌتغار امل  الغٕٗع٘ 

 ٔ ُ ذٗاث   ،املتا ٍٖني ذتٜ وَ األةٖااُ  فانُ  ٌّٔا وٕضاٛ ق ةاٛ،    ُّٖعا بعاض الغاالٚ    كاا

الذٙ حيارتً   ،ااصالً يف رصالتْٗ املضٗرٗٛ ٔ احملى ٖٛ: بعٍٕاُ ٌطُٕ صعاةٚأ كتا 

عضإ وٍاتي    واَ أوّااا المتا  لمان       ُّع ا ُٖوكاؽ ٓ، ٔبزصالتْٗ  ٓ ٔاذ ًا ُّال َٖ ٖٔع

يف وباةٟاْ  ٔضا  أصضاًا ؽااروٛ     ٌفضْ الٕقا ، ٔلمٍْ يفلمفمز الكٕو٘ االجتىاع٘

ٞ    ٔوٍّا وٍ  رجااه الا َٖ واَ التا خن يف     ،ااؽالذٗٛ لم ٔلٛ  ،عاؤُ ال ٔلاٛ ٔالكضاا

رأظ  ةٍااا لبٍااااُ اذتاااال٘  يف ٌْاااأوثالاااْ تٍشٖاااْ لمااا َٖ ٔيف وؾااامرتْ، ٔ ًأِاااذا أٖضااا

كرب الكضاٚ وَ تٍفٗذ اذتمي الكضاٟ٘ حباكي وؾزف لبٍاُ أ المٍٗضٛ املارٌٔٗٛ

ٖٕؽامّا إىل عإةٚ    ذا   إىل أفكاز الٍااظ   ٔوإاه ال ٔلاٛ بفعماْ    أتبدزا املزكشٙ الذٙ 

 ٔضح..وثمٛ كثريٚ لمٍْ املثاه األاألٔاذتز  األِمٗٛ، 

صااة وفّإً   ٔ  ،يف صٕرٖٛ ذمي ذش  البعث العزب٘ االعرتاك٘ لضابعٛ عكإة  

إال  املٍااِخ امل رصاٗٛ، ٔ ي ٖماَ األواز ومتبضااً     ٔفؾن ال َٖ عَ ال ٔلٛ يف األةبٗاا 

واَ   تٗار ااخٕاُ املضمىني امل عًٕ أؽاالً  ًإِ طبعكىا ذكزا آٌفًا عمٜ تٗار ٔاذ  
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مااٛ لماا َٖ باااملعٍٜ املااذكٕر ٔال بعغاازاا األوث   ٍِاااك فؾااالً الغااز ، فمااي أاا  بااأُ   

يف اذتش  الغٕٗع٘ الضٕرٙ ٌفضْ أ  ذتٜ ٔ)، غريِااألخزٝ غري الغعاٟز ٔالكٗي ٔ

ٕه قباأقاا  ذ اا٘ بتغااٗٗ  ٔفاال الغااعاٟز ال ٍٖٗااٛ أُ ووصضااْ الزاذاان خالاا  بماا اؼ 

 ٔ َٖ ِاا٘ ُ التاا إرغااي الكاإه ٔ، (اٌتدابااْ يف الربملاااُاجملتىاا  ال وغااك٘ احملاااف  لااْ 

ضاااج  ىل املإأٙ أُ ال ٖااتي سجااز الٍاااظ لمااذِا   ،خالكااْعالقااٛ فزةٖااٛ بااني ااٌضاااُ ٔ

ْ ٔ قٗااً وا رظ با ف     أكىا كااُ حيؾان يف الِٕابٗاٛ      سوٗان ماي  لمتٍىاز عماٜ    طالبا

ٔ ... خل إفمااارٓ أحبحااٛ وذِبااْ أٔ  ؽاااٖٛ وااَ أفاازاة عمااٜ  وااَ املىارصاااا الاايت  ثاان 

يف صإرٖا باأُ املكؾإة ِإ     تض٘ٞ لم َٖ ٌفضْ، لمَ ي ٖطزح أذا   و اِز ال َٖ ٔ

ٔ    كان  ٔ ،ذبط ال َٖ يف ادتاو  أٔ المٍٗضٛ ال ٔلاٛ  و ااِز عالقاٛ الا َٖ بااجملتى  

ٔ بن  ،وٕجٕةٚ ٔ فضان املزا أماا  تكاٗي  تفتدز بّا ال ٔلاٛ  التربٖمااا الزيٗاٛ وٍاذ    صاي 

إال  ًاوٍاذ صاٍتني تكزٖبا   وا كالً الزٟٗط األص  الٕاضح ٔ املفّإً  وَ الشوَ، ٔ عكٕة

، بعا   ال عاٚ الذَٖ واَ ٔاجابّي عازح ِاذا األواز لمٍااظ      ٔارتطباٞ لمىحتّ َٖ ٔعزح 

   ٔ ٛ  أبغاا  أا باتّىااا ال ٔلااٛ فّٗاا  ذااز  قااذرٚ عااٍا عمااٜ صاإرٖا   ،ٌاإاا الااتّي الباطماا

ٔ اصاااتطاعٕا التغمغااان يف ٔ باذتالصاااٛ )عٍّاااا  زْاعب اااعدؾاااٗاا كاٌاااا وااا  ال ٔلاااٛ 

ْ بالتال٘ فكا  فّىاا وٍاذ    ، ٔاآلٌفٛ (املالصٛٔ وٍاذ ذلاك الٕقاا بأٌاْ ٖزٖا  ماذا        خطابا

ٔ أض  ال َٖ ُ ٖتّي ال ٔلٛ باٌّا أ الٕاق  العمين، ٔكن وَ حيأه األوز أُ ٖؾبح يف

ّي كااُ  وكٗاُصا ّي ٔٔعٍُٗ ،وَ امل اِزطالبٕا باملشٖ  ٔ ،تعاةْٖ كىا ذأه كثرئُ

 عااالُ ذلااك  إرغااي عاا ً   وعٗااارًاٖتدااذٌّٔا   كااإٌا ذٗااث ) عمااٜ الِٕابٗااٛ الضااعٕةٖٛ  

ٔ ترتاجاا  عٍّااا اآلُباا أا ِاا٘ ٔ، (جّااارًا المىااش وااَ بااا  ، فكاا  كاااُ حيااأه الغىااش 

ٔ أٌين إذتٜ خبٗث،  الضإةاُ  تذكز ذني كٍا طالبًا ٔتعزفا عمٜ طال  وَ وؾاز 

وااَ اذتاا ٖث يف  ٌّي باا اًلأبتٗااار ااخاإاُ املضاامىني آٌااذاك، باا  زَٖ أٔغريِااي وااَ املتاا

كاااإٌا ٖتٍىااازُٔ عماااٜ وغااااِ  يف املضمضاااالا فمضاااطني، اجتاااآ املٕاقاااف الضااإرٖٛ 

٘  لال ٔلاٛ  وعاةاٚ بأٌّا أكرب ةلٗن بٍ زِي عمٜ ٔالضٕرٖٛ  أُ بزأٖا٘  ، ٔما َٖ ااصاالو

 .ْ غريٓ ال ذ ٔة لالتطزف ٔالغمٕ يف ال َٖ ٔ

كىاا األذاشا     ًا  أكرب محاٚ ال ٔلٛ الضٕرٖٛ  اوأذيف اجملتى  ِ٘  العمىاٌٗٛ

فراني  ِذٓ ِ٘ العالقٛ البضٗطٛ بني تماك املفااِٗي،   فْٗ، ٔال َٖ الؾرٗح التك وٗٛ ٔ

غاعاراا الطاٟفٗاٛ   ٌإاا ال أقذا أٔمحؿ ٔبثا خالما يف ةرعا لٗىٛ ب أا األذ اث األ

بٍاٞ صإرٖا واَ   أعٗػ يف ةوغل الغاً اليت حتٕٙ كن ٌ جٗعًاٌٍا أالبغٗضٛ، ٔج ٌا 

لذٙ كااُ ٖا ع٘   فّٗا ٌفط الٍضٗخ ا طبعًأ، ةرعاىل طزطٕظ ٔمحؿ ٔإالكاوغم٘ 
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لماَ  ، ٔبٍاٞ املذاِ  األخزٝأالغبّٛ كىا طزة كن كتن عمٜ الالغريٚ عمٜ ال َٖ ٔ

ٔ  بك٘ العكن ادتىع٘   ،لٗرضاَ ادتىٗا  ناٌا    طزطإظ  يف ةوغل ٔذما  ٔالالذقٗاٛ 

 ِاا٘ التك وٗااٛٔكاٌااا األؽاإاا العمىاٌٗااٛ ٔٗاا اف  عااَ الاإطَ بادتاٌاا  اآلخااز،  لٔ

  َ وماٌٗااا وااَ  أكاارب ااالتمفريٖإُ  يف ٔقاا اوتمااك   األعماٜ يف الاا فاا عاَ الاإط

لٗضا  ذا ًا   بع  ٔأة الفتٍاٛ جااٞ خطاا  الازٟٗط األصا       ، ٍِٔا ٔتبث الفتٍٛفضاٟٗاا 

ٛ  كىا كاُ المثرئُ ٖضدٌّٕالم عاٖٛ ارتبٗثٛ اليت  ، فكا   وَ ارتارد حبل ال ٔلا

كىا قااه ٖٕواًا أذا  الكٗااةٖني البعثاٗني باأُ       آخزُٔ ةزرٌّٔا ٍِّا يف ال اخن كاُ 

 طبٕه املٍافكني تغط٘ عمٜ ِىط املتآوزَٖ.
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اننا حةةةخلاانضياصةةةخلااجاة يةةةخلا(1)
هيااَعكاسانهضياصخلاانداخهيةخل امًةاااا
يقولااملثماانقديى...اعاصةةخلامةة  ااا
عهةةةشا أةةةباعٌا ةةةياعهةةةشاانضياصةةةخلاا
اجاة يةةةخلااييييكيةةةخلارةعةةةما ةةةياةاااا

يةةةةووااجًةةةةيشااا(2)ينظًةةةةخلاكع رةةةةبكا
خبةضاإَتاجاانةنة اققةداةايهيةوَياااا
ريييمايويياً اممااصيزيد ايٍاَاحيةخل اا
صةةعياانةنةةزيٍانهًضةةتمهبااييييكةةي اا

يٍاَاحيةخلاعخةي  اع نويةا اااااكشف  ني
انضياصةةةخلااجاة يةةةخلاوةةة ااملتوا َةةةخلا

اإلداة اكرايدٌك.
يفاع ضحايضةتوياه، ايكمةدا ةياةاااا
كع رةةبكااتعتقةةادارةةنٌا اأةةن ٍا ةةداااا
فقةةد اَةواهةةااعهةةشاانةةد لااملنت ةةخلااا
نهةةةةنة .ا يعةةةةوداانةةةةباإ اهةةةةدهوةااا
انعال ةةةةا ارةةةةتاانوتيةةةةا ااملتحةةةةد ااا

.ا(3) انضعوديخلاخاللاةئاصةخلاكرايةدٌكااا
ااجتهةةةةةةشاروضةةةةةةو اانتنةةةةةةا ضامًةةةةةة

اجلةةةوهينيارةةةتااملمةةةاةااييييكيةةةخلاااا
   يماةااند لااملنت خلانهنة .

ا
ا
ا

                                                 
 مْقع املقال علٙ غبك٘ االىرتىت: (*)

https://www.afrique-asie.fr/la-politique-etrangere-americaine-dans-la-tempete/ 
 .51/51/2122ّقد ىػس بتازٓخ 

.     Organization of the Petroleum Exporting Countries  ميظنة٘ ادةدّل املرةدزٗ دلةي         (2)
 )املرتمج٘(.

(3)   Joe Biden   املرتمج٘(.2125زٜٔظ ادْالٓات املتحدٗ األمسٓكٔ٘ مير بدآ٘ عاو( . 
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دٔطةةةةت ادتياقجةةةةات ددٓةةةةدٗ ل ااسسا ٔةةةةا ادطٔاضةةةةٔ٘ دلةةةةي     قةةةةد  ٔةةةةصت     

   ٍ ا مةً نةيع اسىطةاٌ     نادطبعٔئات ّادجناىٔئات بةة "أشمتني ى طٔةتني" زٜٔطةٔتني. داةدا

ّادجْزٗ اسٓساىٔة٘ عةاو    5791ّادجاىٔ٘ ىتٔذ٘ ت اعل ادقْٚ ادتازخئ٘ ل اسب تػسًٓ عاو 

5797. 

  عطةةكست ادةةدّل ادعسبٔةة٘   5791ل أعقةةاب ابةةسب ادعسبٔةة٘ اسضةةسأٜلٔ٘ عةةاو     

ادةي   ّأعليةت اظةساف ى طٔعةةا علةٙ ادةدّل ادسسبٔة٘ ادةةن ٓ عتقةد أىَةا  عنةت دضةةسأٜل ل          

ً  أقةل  ل تقسٓبعةا  ٪111ديتٔذ٘ ٍٕ أٌ ضعس ادي   ازت ةع بيطةب٘   ابسب. ّا  أغةَس   6 مة

 ما أ ٚ دىل غل االقترا  ادعاملٕ.

مةةً ثطةةات ادْقةةْ  عةةدو بٔةةع ادبيةةصًٓ مةةً  (1)ّعيةةدما بلةةر ادةةسٜٔظ "ىٔكطةةٌْ" 

مطاٛ ادطبت دىل نباح االثةيني للةت اثةاز األشمة٘ علةٙ ادرةياع٘ أ جةس مةً املطةتَل           

 ادعا ٖ.

ّاخن ض املعسّض     ضسبت ادجْزٗ اسٓساىٔ٘ معدالت دىتاج ادي  5797ّل عاو 

مةةا ىػةةس ادةةرعس ّشا  ادطلةةر علةةٙ ادةةي   اةةةاو  تجةةاع     ٪4ادي طةةٕ ادعةةاملٕ بيطةةب٘ 

 ادطعس.

دقةةد قامةةت د ازٗ "بآةةدٌ" بسٍةةاٌ ث ةةْم بامللةةابس مةةً  ةةمل ادتقلٔةةل مةةً أٍنٔةة٘ 

ٍلةةة٘ أٌ ادةةةي   ضةةةٔظل املرةةةدز ادةةةي   اقترةةةا ٓاف ّضٔاضةةةٔاف ل ادْقةةةت ادةةةساًٍ  متذا

املَٔنً دلطاق٘ ل ادعامل ل املطتقبل امليظْز  أح ٓعنل علٙ تػةسٔل  ةل غةٕٛ مةً     

 ادطٔازات دىل ادتد ٝ٘ دىل املراىع ادعنمق٘.

ٓعتند االىتقال ادطلظ دىل ادطاقة٘ اةجةساٛ دىل اةدب  ةبى علةٙ اضةتنساز تةْا س        

"بآةةدٌ" لاٍلةةت اقٔقةة٘ أٌ أّدٝةة     ادْقةةْ  األا ةةْزٖ ادةةْ ى ّادةةس ٔد. دكةةً د ازٗ   

ادةةرًٓ لتلكةةٌْ ااتٔابٔةةات ادةةي   لازضةةٌْ ضةةلط٘ ٍاٜلةة٘ علةةٙ أىظنةة٘ ادطاقةة٘ ادةةن   

ٓعتنةةدٌّ بػةةكل  ةةبى علةةٙ    تس ةةص علةةٙ ادةةي    ّأّدٝةة  ادةةرًٓ ٓػةةرتٌّ ادةةي      

 ادطْق ّادعمقات اددبلْماضٔ٘ ادن حتكنُ.

قْٗ عظنٙ ل تال ادطاقة٘  ٓبدّ أٌ ادقْٚ ادسسبٔ٘ ضاذد٘ دلسآ٘ حبٔح تعتقد أٌ 

ببطاب٘ مً اديظاو ادبٔٝةٕ. ل "اةسب ادطاقة٘" مةع زّضةٔا        مجل زّضٔا لكً "ثٍْا"

 ٍه ثكْمٌْ باةطازٗ.

أ ز ت اددّل ادسسبٔة٘ تازخئةاف ضةسّزٗ اب ةاى علةٙ عمقةات  بلْماضةٔ٘ دٔةدٗ          

         ٘  مةةع ادةةدّل امليتذةة٘ دلةةي  . دكةةً "بآةةدٌ"  ةةسج عةةً ٍةةرِ األعةةسام مةةً  ةةمل دٍاىةة

ال ٓ تْقةةع أٖ حتطةةً ل   املنلكةة٘ ادعسبٔةة٘ ادطةةعْ ٓ٘   ّانةة اف دٓاٍةةا باددّدةة٘ "امليبةةْذٗ".   

                                                 
(1)   Richard Nixon   ٕاملرتمج٘(.5794 5767زٜٔظ ادْالٓات املتحدٗ األمسٓكٔ٘ ما بني عام( . 
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ادعمقات األمسٓكٔ٘ ادطعْ ٓ٘ ل  رتٗ اكه "بآدٌ"   ادطعْ ٌْٓ باتْا ٓػةككٌْ  

 ادْالٓات املتحدٗ. ىّٔاتل 

تيبجةةةص مرةةةا"  ّل "األّبةةة " ل ز ةةةع األضةةةعاز دىل اةةةد  ةةةبى مةةةً اادتَةةةا دىل 

ضا ٔ٘ ملٔصاىٔات دى اقَا ّدلح اى علةٙ مطةتْٚ نةحٕ دمضةتجناز ل نةياع٘      عاٜدات د

ّقةد تْقةع نةيدّق اديقةد ادةدّدٕ ل ىٔطةاٌ أٌ ٓكةٌْ ضةعس ادتعةا ل دلةي   ل            ادي  .

 97.21 املنلكةة٘ ادعسبٔةة٘ ادطةةعْ ٓ٘ ٍّةةْ ادطةةعس ادةةي   ادةةرٖ تةةْاشٌ  ْدبةةُ مٔصاىٔتَةةا  

  ّالزاف دلربمٔل.

ً ضعس ادةي   ادةرٖ تعتةربِ ىقطة٘ ادتعةا ل. دكةً       ال ت رح ابكْم٘ ادطعْ ٓ٘ ع

 ّالز دربمٔةةل  511ّ  71ضةةٔكٌْ مطةةتْٚ ادطةةعس امل جةةل بةةني     ّ قفةةا دتقسٓةةس دةةسّٓرتش 

بسىةت  ّعيةد ٍةرا املطةتْٚ دةً ٓكةٌْ ادتة ثى علةٙ االقترةا  ادعةاملٕ  ةبىاف   دكةةً            

  ّالز ت تعرب ن ق٘ ل غآ٘ األٍنٔ٘. 511املطاّم٘ علٙ ضعس ٓتذاّش 

غجةةٌْ ذدةة   ضةةتلتنس أشمةة٘ "ميَذٔةة٘". مةةً ادطبٔعةةٕ أٌ تيظةةس "أّبةة " بعةةني     ل 

ادػ  دىل ادتحس ات األ ىٗ مةً قبةل ادْالٓةات املتحةدٗ ّاالحتةا  األّزّبةٕ دلحةد مةً         

نةةا زات ادةةي   ادسّضةةٔ٘. ٓةةربز ادسةةسب ٍةةرِ اسدةةساٛات علةةٙ أضةةاع أىَةةا تَةةدم دىل       

ٍّةْ مةا ٓةْاشٖ قةدزتَا علةٙ      تقلٔد   ل زّضٔا بػكل  بى مً نا زاتَا ادي طٔ٘ )

 ْض ابسب ل أّ ساىٔا(. ّمً ٍيا ت  ةر أاةدخ مبةا زٗ عنْعة٘ ادطةبع دلحةد مةً        

 األضعاز ادن لكً دسّضٔا بٔع ى طَا بَا  ّزٍا ل   ع األمْز دىل ابدّ  ادقرْٚ.

   ٘ ل ىةل ثةاّالت ادسةسب  ةسض أمةس       تسٚ "أّب " األمس بسمتُ علٙ أىةُ ىقلة٘ ىْعٔة

 ْق ادي  .ّاقع دتيظٔه ض

ادطةعس   ال غ  ل أٌ قساز ادسسب ٓػكل ضابق٘   َْ حيد  ألضباب دْٔضٔاضةٔ٘ 

دذا  اىةت زّضةٔا ٍةٕ املطةتَد ٘      ادرٖ ٓ طنح بُ ددّد٘ ميتذة٘ دلةي   بترةدٓس ى طَةا.    

دٌ قساز تنْع٘ ادطةبع    ادْٔو   قد تكٌْ املنلك٘ ادعسبٔ٘ ادطعْ ٓ٘ أّ ادعساق غدعا.

 "أّب " ادسٜٔطٕ ل تيظٔه ضْق ادي   ادعاملٔ٘.ل ااد٘ تي ٔرِ  ضٔقْض  ّز 

"أّبةة ". دٌ قسازٍةةا إ ةةض دىتةةاج ادةةي      ةةةة مةةً ٍيةةا تةة تٕ املعازضةة٘ االضةةتباقٔ٘ د   

 ّالزعا دلربمٔةل   71 قداز ملْٔىٕ بسمٔل ل ادٔةْو ّاسبقةاٛ علةٙ ضةعس ادةي   أعلةٙ مةً        

 املْادَة٘  ٍْ  جاب٘ اضتَصاٛ بقساز تنْعة٘ ادطةبع   ةا ٓجةع   ٔةازات ّاغةيطً ل      

   دعدو امتم َا أٖ الٔ  ضنً "أّب ".

ىظةةسعا الزت ةةاط ادطلةةر اىلةةٕ علةةٙ ادةةي   ّادسةةاش   نةةً املترةةْز  امةةاف اخن ةةاض   

نا زات ادْالٓات املتحدٗ مً ٍةرًٓ امليةتذني. ّدذا اةدخ ٍةرا   طةتكٌْ أّزّبةا ٍةٕ        

 األ جس تجسزاف.  
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 مقابلة٘ مةع نةحٔ ٘    ّقد اّرز زٜٔظ ادْشزاٛ ادبلذٔكٕ "أدكطيدز  ٖ  سّ" ل

 آياىػةٔال تةةالص األضةبْط املاضةةٕ مةةً أىةُ مةةع اقةةرتاب  رةل ادػةةتاٛ  دذا مل تةةيل ض     

أضعاز ادطاق٘  " إىيا خنابس برتادع ادترئع علٙ ىطاق ّاضع ل ادقازٗ األّزّبٔ٘. ّقد 

 (1)تكٌْ ادعْاقر بْٓل٘ األدل  طىٗ دلسآ٘."

: "ضةكاىيا ٓتلقةٌْ  ةْاتى تيْىة٘     ّأضام ٍرِ ادكلنات ادن تقػعس هلا األبداٌ

 امةةاف. ل مسالةة٘ مةةا ضةةْم رةةسج األمةةْز عةةً ادطةةٔطسٗ. أ َةةه غجةةر اديةةاع  َةةه ال       

ٓطةةتطٔعٌْ ادةةد ع". ّاةةةرز مةةً ااتنةةال اةةةدّخ اضةةطسابات ادتناعٔةة٘ ّاضةةةطسابات       

 ضٔاضٔ٘ ل اددّل األّزّبٔ٘.

ٌ   ا ال غ   ُٔ أٌ ٍرا ادتحْل اارزٖ ل ااسسا ٔا ادطٔاضٔ٘ لكًة أ  ٌ ٓكْة

 أ جس أٍنٔ٘ مً ادرساط ل أّ ساىٔا ل تكًْٓ اديظاو ادعاملٕ متعد  األقطاب.

 ٌ " اةازدٔة٘ أٓجةاف علةٙ اىتلابةات     قد تؤثس ٍرِ ادعان ٘ اهلْداٛ ل ضٔاض٘ "بآةد

ادتذدٓد ادير ٕ دػَس ىْ نرب ّتؤ ٖ دىل حتقٔص أغلبٔ٘ مجَْزٓة٘ ل تلةظ ادػةْٔ      

 .2124 ا قد حيد  مممح االىتلابات ادسٜاضٔ٘ األمسٓكٔ٘ دعاو 

دىةُ مةً    (2)ل ٍرا ادطٔاق نّسح املتحدخ باضةه ادكةسملني " لةرتٖ بٔطةكْم"     

 ةةمل االبتعةةا  عةةً ادطاقةة٘ ادسّضةةٔ٘  أنةةبحت أّزّبةةا ضةةْقاف أضةةىٗ دػةةس ات ادةةي   

األمسٓكٔ٘ ادن لين اآلٌ "أمْادفا تيْى٘" ّدكً تكل تَةا املست عة٘ تطةتيصم ادقةدزٗ     

 ادتيا طٔ٘ دمقترا  األّزّبٕ.

مجةةٔ اف أٌ "اسىتةةاج ضةةٔيَاز  ّضٔرةةاب ادترةةئع بادػةةلل.  ةةا ضةةٔؤ ٖ بػةةكل      

عْاقةةر مؤضةة ٘ دلسآةة٘ باديطةةب٘ دلقةةازٗ األّزّبٔةة٘  علةةٙ األقةةل ل ادطةةيْات      دىلأ ٔةةد 

 ادعػس دىل ادعػسًٓ ادقا م٘."

قد تكٌْ زّضٔا "اد اٜص" األ رب مً ر ٔجات "أّب ". أةح ٓعتقةد اةةرباٛ أٌ    

أضعاز ادي   ضرتت ع عً املطتْٓات ابادٔ٘ اتٙ ىَآ٘ ادعاو ّاتٙ ادعاو املقبةل.  عيةٙ   

ر ض زّضٔا دىتادَا  ٔنا ٓتْقع أٌ ٓست ع ضعس ادةي   ل األغةَس املقبلة٘ع مةع     ا س دً 

ازت ةاط ضةةعس ادةةي    دةةً تجةةطس زّضةةٔا دىل اضةةتجياٛ بسمٔةةل ّااةةد مةةً اسىتةةاج باملةةا أٌ  

ددَٓا ضْقاف  بىاف  ا ٓك ٕ بعةد  ةاىٌْ األّل دبٔةع اةةاو املتذةُ اادٔةاف دىل أّزّبةا.        

ا   أىَا دً تصّ  ادبلداٌ ادن تلتصو بطق  األضعاز مسٗ أ سٚ  تؤ د زّضٔا مً داىبَ

 ادرٖ اد تُ تنْع٘ ادطبع بادي  .  

ّبةةرد  ال ٓتطلةةر األمةةس ضةةْٚ  زاضةة٘ ّنةة ات د ازٗ "بآةةدٌ" ادكازثٔةة٘ امللاد ةة٘      

 دقْاىني ادطْق ىازبتَا بػكل أ جل...

                                                 
(1)   Alexander De Croo  املرتمج٘(.2121زٜٔظ ّشازٛ بلذٔكا مير تػسًٓ األّل( . 

(2)   Dmitry Sergeyevich Peskov. .)٘املرتمج( 
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(ف479*عدد صفحدد الكفاب )ددل ف ف
حددد انفهددديفابعاددد فاب دددلص  ف  ددد فففف
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ب)لعدددلفابضدددالمتفعلددداف  ملدددملف اب دددل فف
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 مقدمة الكتاب:  -أواًل 
يففا ع هددنفح)ادد ملؤفا  بدد فعدديفف
"اجلغراهملفابسململمنفك)الممفبلجدءمتفف

ههدالفففابثل تفهديفاب ولمدنفاب)ل ةمدن" ففف
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فختض فبنفابلجالمفا )اركن..
ف
ف



 قراءة في كتاب "الجغرافيا السياسّية لما بعد الحداثة"

 

 

ٜٚط٣ إٔ مث١ َٔ ضبط ْؿ٤ٛ اذتهاضات بايؿطاٜني املا١ٝ٥ )األْٗاض ٚايبشاض(، 

َِٚٓٗ َٔ ضبٛٗا بتكٓٝـ ايؿعٛب إىل زتُٛعات َٔ ايبسٚ ايطسٌ، ٚؾعٛب سهط١ٜ 

تكِٝ يف املسٕ ٚايتذُعات ايػه١ٝٓ، ٖٚٓاى َٔ ٜكٓٚؿٗا عػب ايٛبٝع١ ادتػطاؾ١ٝ 

 )ضٚغٝا(... نـ اييت ؾٝٗا )دباٍ َٚٓاطل دًٝس١ٜ( 

ٜٚط٣ إٔ ايتاضٜذ ميط بجالخ زٚضات ض٥ٝػ١.. )اجملتُع َا قبٌ ايكٓاعٞ، اجملتُع 

ايكٓاعٞ، ٚاجملتُع َا بعس ايكٓاعٞ "زتتُع املعًَٛات"(. ٚتتهُٔ املكس١َ سسٜجٟا 

عٔ املباضظ٠ ايه١ْٝٛ بني ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ األطًػ١ٝ ٚضٚغٝا ٚأٚضاغٝا َٚا 

ؿطٜٔ َٔ ضدشإ نؿ١ ادتػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ ع٢ً أعكبٗا يف تػعٝٓٝات ايكطٕ ايع

نؿ١ األٜسٜٛيٛدٝا َع اْٗٝاض االحتاز ايػٛؾٝاتٞ ٚختِّٞ ضٚغٝا االحتاز١ٜ عٔ 

 األٜسٜٛيٛدٝا ايؿٝٛع١ٝ َع١ًٓ عٔ ْؿػٗا زٚي١ "زميكطاط١ٝ". 

ٚيف املكس١َ سسٜح عٔ ؾذل٠ /غطباتؿٛف ًٜٚتػني/ َٚا أعكبٗا َٔ حتٛالت يف 

 ا.ايػٝاغ١ ٚاألٜسٚيٛدٝ

ٚاؾَتًُت املكس١َ ع٢ً إؾاض٠ إىل املؿطٚع األطًٓٛٞ يف َٛاد١ٗ املؿطٚع 

 األٚضاغٞ . 

)َا قبٌ اذتساث١،  املٓع١َٛ األمنٛشد١ٓٝ يإلسساثٝاتٜتشسخ عٔ  ايكػِ األٍٚ:

ٚعكط َا بعس اذتساث١(. ٚيف ٖصا ايكػِ تٓاٍٚ املؤيـ /مثا١ْٝ/  ٚيف عكط اذتساث١

 ؾكٍٛ. 

/، سٝح ٜكٍٛ: إعاز٠ تكُِٝ ايُٓاشزملؤيـ عٔ /حتسخ ؾٝ٘ ا ايؿكٌ األٍٚ:

"جتطٟ يف عاملٓا ع١ًُٝ ٖسّ دصضٟ يًُٓاشز ميهٔ َكاضْت٘ بصيو اشلسّ ايصٟ دط٣ 

يف ايعكط اذتسٜح". ٜٚؿرل إىل إٔ اذتساث١ اييت ٚيست يف ايعكط اذتسٜح يف أٚضٚبا 

إٔ  ايػطب١ٝ ناْت ع١ًُٝ ْؿٞ يًُذتُع ايتكًٝسٟ ْٚػـ بسٖٝات٘ ٚإغكاطٗا، ٚإىل

ايتشسٜح َع بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ نإ ٜػرل عدل َػاضات أٚ )أٜسٜٛيٛدٝات( ٖٚٞ: 

أٜسٜٛيٛد١ٝ اذتساث١، ٚايتشسٜح ايٛطين )ايؿاؾ١ٝ ْٚعرلاُتٗا(، ٚأٜسيٛد١ٝ ايتشسٜح 

ايًٝدلايٞ )ايطأزلاي١ٝ ٚاألْهًٛغهػ١ْٝٛ(، ٚأٜسٜٛيٛد١ٝ ايتشسٜح االؾذلانٞ 

ٌٙ َٓٗا ضاست تؿٚػ ط ع٢ً ططٜكتٗا اذتساث١ ٚنٝؿ١ٝ ايٛقٍٛ )املاضنػ١ٝ(، ٚن

 إيٝٗا. 

 .  (33)ص ما بعد احلداثة: الغرب والصرق وروسيا الفصل الثاىي:

ٜط٣ املؤيـ إٔ ايٛعٞ األٚضٚبٞ ميتاظ )بعٓكط١ٜ َعطؾ١ٝ(، ٚأْ٘ ٜػع٢  يف ايػطب

باغتُطاض يًكٝاّ بايتُاٖٞ ٚاملٛابك١ بني َا ٖٛ "أٚضٚبٞ غطبٞ" َٚا ٖٛ "عاملٞ 

ٚيصيو ْطاٙ ٜعتُس ايٓٗا١ٜ األٚضٚب١ٝ ايػطب١ٝ يًتاضٜذ ع٢ً أْٗا ْٗا١ٜ ؾا١ًَ نْٛٞ"، 
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ٜتذاٌٖ تاضٜذ أغًب١ٝ ايبؿط١ٜ يف ُبعٔسٙ ــ بٓا٤ّ عًٝ٘ ـــ يتاضٜذ ايبؿط١ٜ مجعا٤، ؾايػطب ـ

 ادتٖٛطٟ، ٚال ٜتِ ايذلنٝع إال١ ع٢ً أدعا٤ أٚ َكاطع َٓ٘... 

إىل إٔ ع١ًُٝ ايتشسٜح ؾٝٗا غاضت  ؾٝؿرل املؤيِّـ ضٚغٝا يف ايكطٕ ايعؿطٜٔأَا 

(، ٚإٔ َطس١ً َا بعس 57ي١ٝٓٝٓٝ( َبتهط٠ ٚاغتجٓا١ٝ٥ )مــ بٛطٜك١ )َاضنػ١ٝ 

ٚإٔ  ٜح اجملتُع ايتكًٝسٟ اْت٢ٗ بٓذاح،اذتساث١ ؾٝٗا تأٓغػت ع٢ً ؾطن١ٝ إٔ حتس

 َا بعس اذتساث١ ُٜعس ؾهاٟل أٚ ْٛعٟا َٔ "املاغ١ْٝٛ" يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ. 

يف ميظ م   ة اث   داثيام   السياس   يةوتط    ار اا ا   ام االةتنا ي   ة   ل الثال    :الفص   

 (.14ص)أمن ذةية 

ٜػتعطض املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ اشلٜٛات االدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت عطؾٗا 

تاضٜذ ايبؿط١ٜ َا قبٌ اذتساث١، َجٌ: اإلَدلاطٛض١ٜ، ائعطم، ايسٜٔ، ايتػًػٌ اشلطَٞ 

 )ايٛا٥ؿ١ أٚ ايؿ١٦ أٚ ايكب١ًٝ(.

ؾٛم عطق١ٝ، ٖٚٛ َا ٜٓٛبل ع٢ً اإلَدلاطٛضٜات ايتكًٝس١ٜ  ؾاآلي١ٝ اإلَدلاطٛض١ٜ

)ايؿاضغ١ٝ ٚاإلغطٜك١ٝ ٚايطَٚا١ْٝ(، ٚنصيو ع٢ً إَدلاطٛضٜات ايبسٚ ٚايكبا٥ٌ ايٓطسٌ 

ٖٞ َٔ اجملتُع ايتكًٝسٟ ال ُتعٗس ؾاإلَدلاطٛض١ٜ ٚاألتطاى ٚإَدلاطٛض١ٜ دٓهٝع خإ. 

 َع٢ٛ بٌ ١َُٗ أٚ تهًٝـ... 

ؾٗٛ َع٢ٛ، ٖٚٛ َكؿٛؾ١ ثكاؾ١ٝ ٚيػ١ٜٛ ٚغٝهٛيٛد١ٝ ٚقب١ًٝ  أَا ايعطم

ٚز١َٜٛ، نُا أْ٘ َكؿٛؾ١ ادتُاع١ٝ، ؾاإلْػإ بعس ٚالزت٘ يف زتتُع َا قبٌ 

 ١ٜٖٛ ٕٚٛ اذتساث١ ٜٓتُٞ إىل ايعطم، ٚغايبٟا َا ٜبك٢ ؾٝ٘ ست٢ ٚؾات٘، ؾايعطم ٜه

يًػ١ ٚايعازات ٚايكٛاعس َباؾط٠ يًؿطز يف اجملتُع ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ ا

 ايٓؿػ١ٝ ٚاملباز٨ ايجكاؾ١ٝ... إخل. 

َٓا ايسٜٔ )نُا ٖٛ اذتاٍ يف ٜتٛابل يف بعض اذتاالت َع ايعطم ؾكس  ٚأ

ٕٛٚ ١ٜٖٛ داَع١ ؾٛم عطق١ٝ، َٚٓؿك١ً عٔ ايعطم  ايٝٗٛز١ٜ(، ٚميهٔ ي٘ إٔ ٜه

 )نُا يف اإلَدلاطٛض١ٜ ايبٛش١ٜ يف ايكني ٚايٝابإ(. 

َٓا املبسأ ايؿ ؾٝكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتػًػٌ اشلطَٞ، ؾايٛبكات ايعًٝا تٛاؾل  ٦ٟٛأ

، غ١ًٛ َكٓسغ١ايطٚح بُٝٓا تتٛاؾل ايٛبكات ايسْٝا َع املاز٠، ؾايتػًػٌ اشلطَٞ 

 ًَُٚح أغاغٞ ٚزل١ أق١ًٝ يف اجملتُع ايتكًٝسٟ. 

ايٛاع١ٝ تٗسف إىل ايكها٤ ع٢ً اشلٜٛات َا قبٌ  اذتساث١ٜٚؿرل املؤيـ إىل إٔ 

َٓع١َٛ َٔ اشلٜٛات ارتاق١ بٗا..، نايسٚي١  تكذلحٚحتُٛٝٗا..، ٖٚٞ  اذتساث١ٜٛ
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ايعطم، ٚاجملتُع املسْٞ بسٍ ايسٜٔ، ٚاملػاٚا٠ بني  بسٍ اإلَدلاطٛض١ٜ، ٚاأل١َ بسٍ

 األؾطاز ٚاملٛاطٓني )سكٛم ٚٚادبات( بسٍ ايتػًػٌ اشلطَٞ. 

 األ١َ ع٢ً أْٗا َٓاٖه١ يإلَدلاطٛض١ٜ، ٚتط٣ يف ايسٚي١ؾاذتساث١ تٓعط إىل 

تهتاٟل أٚ خًٟٝٛا غرل َتذاْؼ، يهٓ٘ َٓع١ِ بؿهٌ َكٛٓع يًُٛاطٓني ممٔ ال 

 تطبِٛٗ عالقات قطاب١ عه١ٜٛ ز١َٜٛ أٚ ثكاؾ١ٝ.. 

، ٚتعٛٞ األزٜإ َهاْٟا ٖاَؿٟٝا املس١ْٝ ٚايعًُا١ْٝنُا إٔ اذتساث١ تععظ قِٝ 

ؾاملٛاطٕٓٛ  يف اجملتُع، ؾهاٟل عٔ أْٗا تطؾض األمنٛشز اشلطَٞ يتٓعِٝ اجملتُع،

 َتػإٚٚ َٔ سٝح املبسأ باملٛاط١ٓ، ٚال َهإ ؾٝٗا يًتػًػٌ اشلطَٞ.. 

ٖٚهصا اغتٛاعت ٖٜٛات اذتساث١ إٔ تٛطز ٖٜٛات َا قبٌ اذتساث١ ٚإٔ حتٌ 

 ؾإْٗا تعتُس املباز٨ اآلت١ٝ:  َا بعس اذتساخَهاْٗا، أَا َطس١ً 

ايهٛنب١ٓٝ نس  ايهٛزلٛبٛيٝت١ٝــ ايعٛمل١ نس ايدلدٛاظ١ٜ ايهالغٝه١ٝ ــ 

خًل أغٛٛض٠ ؾطز١ٜ يف غٝام ايطٚسا١ْٝ ادتسٜس٠ َٚٛاد١ٗ املٛقـ ايكاضّ ــ األَِ 

 نس ايعًُا١ْٝ. 

َٓح ايؿطز املًٛل سط١ٜ نا١ًَ يف تأنٝس َٛقؿ٘ َٔ اآلخطٜٔ مبٛاد١ٗ ــ 

 االغذلاتٝذ١ٝ شات ايٓعع١ اإلْػا١ْٝ )سكٛم اإلْػإ(. 

٢ٗط ١ٜٖٛ دسٜس٠ ٖٞ اشل١ٜٛ اإلْػا١ْٝ.   ؾايعٛمل١ تصٜب ايسٍٚ ٚتكٗطٖا، ُٚتع

 ؾُطس١ً َا بعس اذتساث١ ال تهذلخ ع٢ً اإلطالم بكِٝ اذتساث١. 

ٖٚهصا، ٚبكٛض٠ َباغت١ يًهجرلٜٔ، ظٗط َؿّٗٛ اإلَدلاطٛض١ٜ يف خٛاب 

 ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ َٔ دسٜس. 

احلداث  ة )اربمطار را  ة ونفَ   و م  ا بع  د  الفص  ل الراب  جل: افغرااي  ا السياس  ية    ا بع  د 

  (.14ص) ثداثي(

يف ٖصا ايؿكٌ ٜؿرل املؤيـ إىل إٔ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ يف ايعكط اذتسٜح قٓٓؿت 

َؿّٗٛ اإلَدلاطٛض١ٜ نُٔ تكٓٝؿات اجملتُع ايتكًٝسٟ )َا قبٌ اذتساثٞ(، ٚتط٣ ٖصٙ 

َدلاطٛض١ٜ )ْعطٜٟا ايعًّٛ إٔ املٓٛل ايػٝاغٞ يًشساث١ نإ َٛٓدٟٗا يًتػ١ًب ع٢ً اإل

اشلٓػاض١ٜ ٚايطٚغ١ٝ ــ ٚعًُٟٝا(، ؾهإ حتِٛٝ أٚ اْٗٝاض اإلَدلاطٛض١ٜ ايُٓػا١ٜٚ 

ٛٓاٟل ع٢ً ططٜل ايسخٍٛ ايٓٗا٥ٞ يًُذتُعات األٚضٚب١ٝ يف  ٚايعجُا١ْٝ ايصٟ ٜعٓس حت

 اذتساث١ ايػٝاغ١ٝ. 
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ؾاإلَدلاطٛض١ٜ َا بعس اذتساث١ جتػْٝس قطْٜح ٚٚانح إلْهاض ستت٣ٛ 

اطٛض١ٜ مبعٓاٖا ايتاضغتٞ، ٖٚٞ يف غٝام َا بعس اذتساث١ ال تتٓاقض َع اإلَدل

 اجملتُع األًٖٞ ٚإمنا تتٛابل َع٘، ٚمتٓجٌ َطازؾٟا عًُٟٝا يًعٛمل١. 

ََُعٛمل١.   ٜٚتشسخ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ عٔ ْؿ٤ٛ دػطاؾٝا غٝاغ١ٝ دسٜس٠ 

 (. 14ص)الفصل اخلامس: اربمطار راة خطر  ا ّي 

ٜتٓاٍٚ املؤيِّـ اإلَدلاطٛض١ٜ بٛقؿٗا زاؾعٟا ثكاؾٟٝا، ًٜٚكٞ ايه٤ٛ  يف ٖصا ايؿكٌ

ع٢ً َؤيِّٜؿٞ نتاب "اإلَدلاطٛض١ٜ" ايًصٜٔ ناْا ٜتدٝٓالٕ عًُُٗا أؾب٘ بأططٚسات 

 قكرل٠ يًٓعط١ٜ املعاز١ٜ يًطأزلاي١ٝ يف سكب١ َا بعس اذتساث١.

ؤي١ؿني ثِ ٜتشسخ بعس شيو عٔ َؿّٗٛ اإلَدلاطٛض١ٜ نُا دا٤ يف نتاب امل

)ْٝػطٟ ٖٚاضت(، ٚنٝـ أُْٗا اختصا َٔ األمنٛشز املاضنػٞ َاز٠ٟ يؿِٗ ايتاضٜذ، 

 ٚملؿّٗٛ ايكطاع بني ايعٌُ ٚضأؽ املاٍ 

(: "إٕ ب١ٝٓ اإلَدلاطٛض١ٜ باملع٢ٓ َا بعس اذتساثٞ 86ٜٚكٍٛ َؤي١ـ ايهتاب )م

َٔ تػُح بهِ أٟ َٓٛك١ تكبح حتت غٝٛطتٗا..، "مبع٢ٓ إٔ اإلَدلاطٛض١ٜ َٓعٚع١ 

أٟ َطنع١ٜ، ال متتًو َػتعُطات ٚال َذلٚبٛالت، ؾٗٞ ن١ْٝٛ ٚسلٛي١ٝ َٔ سٝح 

ادتٖٛط..، ٖٚٞ ال تعطف أٟ سسٚز بٌ ظاٖط٠ عامل١ٓٝ حتتؿغ بعالق١ ٚضاث١ٝ ٚتاضغت١ٝ 

 َع اذتساث١... 

ٜٚكٍٛ: إٕ اإلَدلاطٛض١ٜ متتًو يف ٚقٕت ٚاسٕس ثالث١ َػتٜٛات َٔ ايػٝٛط٠ 

ٌْ َٔ أؾهاٍ اذتهِ: )اذتهِ املًهٞ، ٚايتشه٥ِ... ٚنٌ َػت٣ٛ ٜك ابً٘ ؾه

 اذتهِ األضغتكطاطٞ، ٚاذتهِ ايسميكطاطٞ(.

ٜٚؿرل َؤيـ ايهتاب إىل إٔ اإلَدلاطٛض١ٜ متاضؽ ايؿػاز ٚاإلؾػاز، ٖٚٞ 

حتًٌِّ اذتٝا٠ ٚختٚطبٗا، ٚتؿطض غٛٛتٗا ع٢ً ادتُٛع، عدل َٓع١َٛ زقٝك١ َٔ 

 ايػٝٛط٠ ٚايتشهِ.. 

ٜٚطبط ْؿ٤ٛ  أَطٜها ايه١ْٝٛعٔ  ؿكٌ ؾكط٠ٜٚؿطز املؤيـ يف ٖصا اي

 اإلَدلاطٛض١ٜ َع تاضٜذ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ َٚع ْعاَٗا ايػٝاغٞ.. 

ٜطٜإ إٔ ايب١ٝٓ ايػٝاغ١ٝ يًٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ  ْٝػطٟ ٖٚاضتٜٚكٍٛ: إٕ 

اقتكازٟ ــ ٚيٓعاَٗا ايؿٝسضايٞ ٚايسميكطاطٞ عباض٠ عٔ َكؿٛؾ١ يُٓٛشز ادتُاعٞ 

ٍٛٓ إىل ظاٖط٠ عامل١ٝ، ٚإٔ ايؿها٤ األَطٜهٞ ايؿُايٞ ناْت ؾٝ٘ سهاض٠ ٖٓس١ٜ  حت

ٛٚقٕٛ..   قسمي١ ٚعطٜك١، ٚمل ٜهٔ ؾاضغٟا قط نُا ناْٛا ُٜػ
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ٜٚتشٓسخ املؤيِّـ عٔ َطاسٌ تٛٛض َؿّٗٛ اإلَدلاطٛض١ٜ يف تاضٜذ ايٛالٜات املتشس٠ 

ُٕ خ٠ٛٛ يف اجتاٙ حت ٚٛ  كٝل اإلَدلاطٛض١ٜ. األَطٜه١ٝ، ٜٚط٣ إٔ نٌ َطس١ً ُته

/، عامل ٜتؿهٌ "نُا يٛ عامل ال ٚدٛز يٓا ؾٝ٘ٚغتتتِ ايؿكٌ باذتسٜح عٔ /

 يف ؾها٤ ؾاضؽ". 

أخرلٟا ٜكٍٛ املؤيـ: "َٔ ايٛانح إٔ املؿطٚع ايجٛضٟ ٔيـ/ْٝػطٟ ٖٚاضت/ ٚايبسٌٜ 

 ايصٟ ٜكذلساْ٘ َٚٛقؿُٗا ايطاؾض، نٌ شيو ال ٜٓاغبٓا... 

 .(77روسيا امطار راة دميقرارية )امياءة بعد ثداثية( )ص :الفصل السادس

يف ٖصا ايؿكٌ ٜؤنس املؤيـ إٔ ضٚغٝا ناْت أؾب٘ بإَدلاطٛض١ٜ جتُع حتت 

غًٛتٗا شتتًـ ايؿعٛب ٚايكبا٥ٌ، ٚناْت ؾها٤ّ اغذلاتٝذٟٝا ٚاسسٟا َٔ سٝح 

ي١ ضٚغٝا ايتٓٛع ايعطقٞ ٚايجكايف.. ست٢ بعس أؾٍٛ صتِ االحتاز ايػٛؾٝٝيت ٚقٝاّ زٚ

 االحتاز١ٜ... 

ٖٚٞ سايٟٝا تٛيٞ اٖتُاَٟا يًُشاؾع١ ع٢ً ايصات١ٝ ادتٝٛغٝاغ١ٝ َع اذتطم ع٢ً 

 بكا٤ ١ٜٖٛ ادتُاعات ايعطق١ٝ. 

ٚاملؤيـ ٜط٣ ٖٓا إٔ "اإلَدلاطٛض١ٜ ايسميكطاط١ٝ عباض٠ عٔ احتاز ٚزَر 

بعس يًتٓاقهات"، ٜٚعتكس إٔ شيو "غٛف ٜهٕٛ مبجاب١ ايتؿات١ أٚ إميا٠٤ إىل َا 

 اذتساث١" اييت يف ن٥ٛٗا تتؿه١ٌ ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ. 

 (.33)ص الفصل السابجل: اليسخة األوراسّية  ا بعد احلداثة 

يف ٖصا ايؿكٌ ٜؿرل املؤيـ إىل إٔ "َععِ زٜاْات ايعامل ٚتكايٝسٙ تهع 

ذتهاضتٓا ايّٝٛ تؿدٝكٟا ٚاسسٟا ال يبؼ ؾٝ٘: ايعٛمل١ ٚايعامل١ٝ ٚ"ايٓعاّ ايعاملٞ 

 ٜس". ادتس

ٜٚط٣ إٔ َا بعس اذتساث١ ٖٛ ايعٛمل١، ٚايًٝدلاي١ٝ املؿطط١ أٚ املتٛٓطؾ١، ١ُٖٓٝٚ 

ايكٛب ايٛاسس، ٚغٝاز٠ ايؿبهات، ٚإيػا٤ مجٝع أؾهاٍ اشلٜٛات ايتكًٝس١ٜ َٔ 

 ٌٓ زٍٚ ٚأزٜإ ٚأَِ ٚمجاعات عطق١ٝ ٚست٢ األغط٠ ٚادتٓؼ بساٟل َٔ ايسٚي١، يٝش

َٔ ايٛٛا٥ـ ٚاملعتكسات ايتكًٝس١ٜ تأتٞ ائؿَطم ع٢ً  ست٤ًٗا "اجملتُع املؿتٛح"، ٚبساٟل

اختالؾٗا، ٚبساٟل َٔ ايؿعٛب ٜعٗط األؾطاز، ٚبساٟل َٔ ايؿطٚقات ادتٓػ١ٓٝ ٜعٗط 

 (. 7:االغتٓػار َٚٓتذات ايعًُٝات ادتطاس١ٝ يتػٝرل ادتٓؼ.)م

ٜٚكٍٛ املؤيـ ٖٓا: ]"تهُٔ ؾطاز٠ ايؿهط٠ األٚضاغ١ٝ نؿًػؿ١ غٝاغ١ٝ يف أْٗا 

ؾطاز٠ ايٛنع املػتذس، ٚال تهتؿٞ باملكا١َٚ، بٌ تكذلح اغتجُاض ايٛاق١ تسضى 
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ايساخ١ًٝ يف َؿطٚع دسٜس َع قبٛشلا ايتشسٟ ايصٟ تؿطن٘ َا بعس اذتساث١...، ٜٚط٣ 

 إٔ َباز٨ َا بعس اذتساث١ األٚضاغ١ٝ ٖٞ إعاز٠ تكِٜٛ يهٌ املجٌ ٚايكِٝ. 

 (. 14ص)ميظ مة ما بعد احلداثة  الفصل الثامً: األوراسية با تبارٍا شبكة بدالة يف

اؾتٌُ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً عٓاٜٚٔ عٓس٠، َٓٗا )املجكؿٕٛ، ادتُاٖرل ايتًؿع١ْٜٝٛ، 

ِٗ يف ايسٚا٤: َا بعس  ؾبهات االتكاٍ، ايعٛمل١ نُؿطٚع َا بعس سساثٞ، ٚايُػ

 اذتساث١ يف خس١َ ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ(.. 

عًّٛ ايػٝاغ١ٓٝ تٓعط يف َطس١ً يف اذتسٜح عٔ املجكؿني، أؾاض املؤي١ـ إىل إٔ اي

 َا بعس اذتساث١ إىل ؾدك١ٝ املجكـ باعتباضٖا ايعٓكط ايط٥ٝؼ يًٛاقع ايػٝاغٞ. 

ثِ ٜػتعطض بعس شيو املؤيـ ايؿطم بني املؿهط ٚايعأيِ، ؾايعأيِ ٜبشح عٔ 

اذتكٝك١، ٜٚػتُجط طاٜقَت٘ إلزضانٗا، بُٝٓا املؿه١ط ٜٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗا ؾ٤ٞ ظا٥س 

 ي٘.  ال ق١ُٝ

ٜٚط٣ إٔ املؿهط َا بعس اذتساث١ َؿتت َٚععٍٚ، ٚميجٌ ْؿػ٘ َسِكطٟا، ؾٗٛ 

ْٔ عكالْٞ ال حتهُ٘ املكاحل ٚال ايكٛاعس..   نا٥

ٜط٣ أْٗا تٓتكٌ يف َطس١ً َا بعس اذتساث١  ادتُاٖرل ايتًؿع١ْٜٝٛٚيف سسٜج٘ عٔ 

اٖرل بٌ نإ ٖٓاى اجملتُع ايتكًٝسٟ مل ٜهٔ ٚدٛز يًذُ إىل َػت٣ٛ دسٜس، ؾؿٞ

 َُْدْب، أَا يف زتتُعات اذتساث١ ؾج١ُ سهٛض يًذُاٖرل. 

َا بعس اذتساث١ ٖٞ َطدع١ٝ ٚغ١ٛٝ َا بني املجكؿني  ؾبهات االتكاٍٚإٕ 

 ٚادتُاٖرل ايتًؿع١ْٜٝٛ.. 

نُؿطٚع َا بعس سساثٞ ؾٗٞ سكٝك١ ٚاقع١ٝ، ٚايعًُا٤ ِٖ  ايعٛمل١ٚأَا 

 األؾدام ايصٜٔ ميًٕٝٛ يًبشح عٔ اذتكٝك١.

/ )َا بعس اذتساث١ يف خس١َ ايؿهط٠ ايٗػِ يف ايسٚا٤ٚيف سسٜح عٔ /

األٚضاغ١ٓٝ(، ٜؿرل املؤيـ إىل إٔ شيو ٜت١ًٛب زَر املؿهطٜٔ يف بًسإ ضاب١ٛ ايسٍٚ 

ــ م )قٓا٠ تها١ًَٝ( َٛسس٠، ٚتػذٌٝ ايٓٛام )أٚضٚبا ـاملػتك١ً )أٚضٚ آغٝا(، ٚإطال
آغٝا( ع٢ً غطاض االحتاز ايػٛؾٝاتٞ ايػابل نٞ ْكٌ إىل َا ٜػ٢ُ "زتتُع 

 االغتعطاض األٚضاغٞ". 

ٚيف ْٗا١ٜ ايكػِ األٍٚ /ثالث١/ َالسل، ٖٚٞ عباض٠ عٔ َكابالت قشؿ١ٝ 

 ٚسٛاضات أدطٜت َع َؤيـ ايهتاب.
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ألمن ذج اىل ميطق القارام     ة أثادّا ة القط و ج اةَ ة     مً ميطق ا -القسه الثاىي 

 "الفضاءام الكبرية".التكامل بني 

 اؾتٌُ ع٢ً ؾكٍٛ /غت١/، ٚثالث١ َالسل.. 

 (. 414)ص الع  ة وخياراُتَا الفصل التاسجل:

ايعٛمل١ يف ٖصا ايؿكٌ تٛطم املؤيـ إىل ايعٛمل١ ايؿع١ًٝ ٚايعٛمل١ املطتكب١، ؾكاٍ "

١ًٝ جتطٟ ع٢ً أضض ايٛاقع َٔ أدٌ ؾطض ايكٝػ١ االقتكاز١ٜ ... عُايؿع١ًٝ

ٚايػٝاغ١ٓٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاملعًَٛات١ٝ ايػطب١ٝ ع٢ً مجٝع زٍٚ ٚبًسإ 

 ايعامل..". 

أٚ احملت١ًُ ؾرل٣ ؾٝٗا املؤيـ أْٗا َؿطٚع ْعطٟ َبِشْت ٜػع٢  أَا ايعٛمل١ املطتكب١

 ت يف عامل ثٓا٥ٞ ايكٛب.إىل تٜٛٛط اذتٛاض بني ايجكاؾات ٚاذتهاضا

َٓاٖه١ بعس شيو ٜٓتكٌ املؤيـ يًشسٜح عٔ َٓاٖه١ ايعٛمل١، َؿرلٟا إىل إٔ 

 َٛد١ٗ بايسضد١ األٚىل نس ايعٛمل١ ايؿع١ًٝ ٚاذتكٝك١ٝ )عٛمل١ أساز١ٜ ايكٛب(. ايعٛمل١

يًُٛقـ  ََسٜات ثالث١ٜٚهع  /َٛقـ ضٚغٝا َٔ ايعٛمل١/،ٚغتتتِ باذتسٜح عٔ 

 ايطٚغٞ َٔ ايعٛمل١.. املس٣ ايٌٜٛٛ ٚاملس٣ املتٛغط ٚاملس٣ ايككرل... 

ٜتٛقع إٔ اطتطاط ضٚغٝا يف ايعٛمل١ غٛف ٜؤزٟ إىل اْسثاضٖا  يف املس٣ ايٌٜٛٛ:

 ٚغٝابٗا نك٠ٛ عامل١ٝ تؿهٌ ْٛا٠ٟ يًشهاض٠ األضثٛشنػ١ٝ. 

يف ايٓدب ٜتٛقع املؤيـ اطتطاط بعض ايٓدب ايطٚغ١ٝ  ٚيف املس٣ املتٛغط:

 ايعامل١ٝ املعٛمل١.. 

املٓعٛض ؾرل٣ إٔ َؿاضن١ ضٚغٝا يف ايعٛمل١ غُٝػكط َا  املس٣ ايككرلأَا يف 

 تبك٢ َٔ ايػٝاز٠ يف االحتاز ايطٚغٞ. 

وث  دك وفي  ل ب  نٌ منيي  ا م  ً  (التح  الا األوراس  ي)دروس براتيس  ااا الفص  ل العاش  ر: 

 (. 417)ص أمراكا

ٓدهت عٓ٘ ايك١ُ اييت ُعكست يف َس١ٜٓ ٜػتعطض املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ َا مت

ّ بني بٛتني ٚدٛضز بٛف االبٔ.. إش ٜكٍٛ: إٕ 5007بطاتٝػالف يف ؾباط/ؾدلاٜط عاّ 

 احملًًني املػتكًني )مل ٜطٚا يف ْتا٥ر ايًكا٤ أٟ ؾ٤ٞ ممٝع(.

ٚأؾاض إىل تكطٜح بٛف االبٔ ايصٟ أنس ؾٝ٘ إٔ "ضٚغٝا يٝػت سط٠ يف 

ايسٍٚ املتامخ١ شلا، ٚال بؿإٔ ايبًسإ اجملاٚض٠ يف آغٝا،  غٝاغاتٗا اإلق١ًُٝٝ ال بؿإٔ

 َجٌ )إٜطإ ٚغٛض١ٜ ٚنٛض١ٜ ايؿُاي١ٝ(. 



 سلمانجابر إبراهيم د. 

 

 

 نُا أنس إٔ َا مت اضتهاب٘ أٜاّ غٛضباتؿٛف ًٜٚتػني ال ميهٔ إقالس٘. 

َٚٔ زضٚؽ ق١ُ /بطاتٝػالف/ يف ايػٝاغ١ ارتاضد١ٝ إٔ ضٚغٝا ُسط٢َت َٔ 

 ٛالٜات املتشس٠ قٛب ايٓعاّ ايعاملٞ األٚسس. غٝازتٗا ادتٝٛغٝاغ١ٝ عٓسَا أقبشت اي

ٜٚؿرل املؤيـ إىل االغذلاتٝذ١ٝ األٚضاغ١ٝ اييت تػع٢ إىل عامل َتعسز 

األقٛاب، ٚإقا١َ نٝإ قاضٟ مجاعٞ َتهاٌَ دسٜس، بعٝسٟا عٔ ايٛاع١ ايعُٝا٤ 

 يًٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ.

  .(411الفصل احلادي  صر: األغلبية ا عاداة ألمراكا )ص

ٕٓ ايعسا٤ ألَطٜها يف ضٚغٝا ٜؿه١ٌ أضن١ٝ  يف ٖصا ايؿكٌ ٜؿرل املؤيـ إىل أ

ٖٚٛ خالق١ شتتكط٠ يًتاضٜذ  َٓاغب١ يتٛسٝس مجٝع أطٝاف اجملتُع ايطٚغٞ..

ايطٚغٞ ايكَٛٞ: ايهٓػٞ ٚاذتهَٛٞ، ايجكايف ٚاإلبساعٞ ٚاالدتُاعٞ يف 

 اذتكبتني: ايكٝكط١ٜٓ ٚايػٛؾٝات١ٝ.. 

يسٚا٥ط احملاؾع١ يف ضٚغٝا، ٜٚكٍٛ: إْٗا ال حتب أَطٜها، ٜٚتشسخ املؤيـ عٔ ا

ألٕ َا تٓؿطٙ عاملٟٝا غرل أخالقٞ، ؾٗٞ تؿٓذع االضتطاؾات ٚايبال١ٖ ايعك١ًٝ عٓس 

 املطاٖكني، ٚغؿو ايسَا٤ ٚايؿ٠ٛٗ ٚغرل شيو َٔ األؾعاٍ املؿ١ٓٝ.. 

( اذتسٜح عٔ ايٝػاضٜني، ؾٝكٍٛ: إِْٗ ٜطؾهٕٛ 090ُٜٚؿطز يف ايكؿش١ )

ٜها ٜٚٓاقبْٛٗا ايعسا٤، ٜٚطٕٚ ؾٝٗا قًع١ ايطأزلاي١ٝ ايعامل١ٝ، ٖٚٛ َا تٛاضثٛٙ أَط

عٔ ايذلب١ٝ ايػٛؾٝات١ٝ...، ٜٚعٚبطٕٚ عٔ نطِٖٗ ألَطٜها، ٜٚتُٕٓٛ إٔ تعٍٚ عٔ 

ٍٓ ؾعبِٗ ٚتككـ أقسقا٤ِٖ بايكٓابٌ، ٚتػتٓعف َا  خاضط١ ايعامل..، ألْٗا ُتص

 عٓسِٖ َٔ طاقات. 

ل   (.  473ا ةد لدى روسيا أصدقاء؟ )حماور الصداقة وحم ر الصر( )صالفصل الثاىي  صر:ٍ 

إىل إٔ  زتُٛع١ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايؿطع١ٜٝتٛقٌ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ بعس عطض 

ٚسسٖا اييت ميهٔ إٔ متٓح ضٚغٝا ؾطق١ٟ نٞ تكٓسّ ْؿػٗا  ايؿهط٠ األٚضاغ١ٝ

نشاٌَ يًطغاي١ ايه١ْٝٛ ٚملصٖب ايكاض١ٜٓ، نجكاؾ١ ممٝٓع٠ ٚخاق١ جتُع بني 

 َالَح ايػطب ٚايؿطم، ٚتٛٚسس بُٝٓٗا... 

ً  الفص   ل الثال      ص   ر:  ٌر للفك   رة األوراس   ّية يف الق   رٌ احل   ادي والعص   را  س   بعة مع   ا

 (. 413)ص

تاب يف ٖصا ايؿكٌ َػتٜٛات ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ، ؾٝؿرل إىل ٜتٓاٍٚ َؤي١ـ ايه

ال تطتبط ع٢ً اإلطالم بكاض٠ /أٚضاغٝا/، مبع٢ٓ إٔ  املػت٣ٛ األٍٚإٔ األٚضاغ١ٝ يف 
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ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ يٝػت زتطز َٓٛك١ دػطاؾ١ٝ، بٌ ٖٞ َٛقـ َعاضض يًعٛمل١، 

 ضاؾض يًٓعاّ ايصٟ تؿطن٘ األط١ًٓٝٛٓ. 

ْٛٞب دٝٛغٝاغٞ سهاضٟ شٚ َؿّٗٛ ثٛضٟ عاملٞ غرل ٝق ؾايؿهط٠ األٚضاغ١ٝ

َطتبط بادتػطاؾٝا، ٚبايتايٞ ٖٞ أمنٛشز ادتُاعٞ ٚغٝاغٞ ٚاقتكازٟ ٚبٓا٤ قُٝٞ 

 قاحل يًهط٠ األضن١ٝ نهٌ.. ٖٞ باختكاض َاضنػ١ٝ ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ.

ؾٗٞ أْٗا ْتاز تٛٛض عهٟٛ يًتاضٜذ اإلْػاْٞ،  أَا املػت٣ٛ ايجاْٞ يألٚضاغ١ٓٝ

ٖٞ بصيو َطازؾ١ يف دٖٛطٖا يًجكاؾ١، ال بٌ ٖٞ ثكاؾ١ ناضب١ ظصٚضٖا يف أعُام ٚ

 ايتاضٜذ.

زَر ايؿها٤ات ايجالث١ ايهدل٣ أٚ َا ٜعطف  املػت٣ٛ ايجايح يًؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ

مبؿطٚع املٓٛك١ ايطابع١ يف إطاض دػطايف ٚاسس )ايؿها٤ ايهبرل األٚضٚبٞ املعطٚف 

ايؿُاٍ ست٢ ايكشطا٤ ؾب٘ االغتٛا١ٝ٥، ٜٚهِ َٓٛك١ أؾطٜكٝا، َٔ عط ــ باغِ أٚضٚ

سٛض املتٛغط ٚايعامل ايعطبٞ ٚأؾطٜكٝا ايػٛزا٤( مبا ٜػِٗ يف حتكٝل ايتهاٌَ 

يف زاخٌ ٖصٙ ايؿها٤ات ايجالث١ متجٌ  ؾايؿهط٠ األٚضاغ١ٝاالقتكازٟ ٚاالغذلاتٝذٞ. 

تٓتُٞ دػطاؾٟٝا إىل ايكاض٠ األٚضاغ١ٝ  ستٛضٟا أٚ حتايؿٟا َٔ ثالخ َٓاطل عٛمل١ٝ

 املتها١ًَ. 

ــ طٗطإ( ٚ)َٛغهٛ ــ ٜعتُس ستٛض )َٛغهٛ  املػت٣ٛ ايطابع َٔ األٚضاغ١ٓٝ
أْكط٠(، ٚيف ٖصا املػت٣ٛ إسٝا٤ ملٓعٛض ــ زشلٞ( ٜهاف إيُٝٗا ستٛض )َٛغهٛ 

 ، أٟ ايكني ٚبًسإ(دػطايف قسِٜ ٚتكًٝسٟ، ٜػتبعس َٔ زا٥طت٘ )ايؿطم األقك٢

 اشلٓس ايك١ٝٓٝ ٚنٛضٜا ٚايٝابإ ٚايؿًبني، ٚنصيو بًسإ َٓٛك١ احملٝط اشلاز٨. 

يًؿهط٠ األٚضاغ١ٝ ؾٗٛ ايصٟ عتك١ل تهاٌَ ايؿها٤ َا  املػت٣ٛ ارتاَؼأَا 

بعس ايػٛؾٝاتٞ، ٖٚٛ َا حتسخ عٓ٘ ض٥ٝؼ ناظاخػتإ )ْٛض غًٛإ ْعاض باٜٝـ(، 

ٝا٤ يؿهط٠ /دٓهٝع خإ/ ايصٟ َع اقذلاح زغتٛض يالحتاز األٚضاغٞ، ٚيف شيو إس

قاّ مبػح َسٕ ٚسهاضات بأنًُٗا عٔ ٚد٘ األضض ناْت تؿهٌ عكب١ يف 

 ططٜك٘، ٚضتٔ ست٢ تاضغت٘ َا ْعاٍ ْعٝـ ع٢ً بكاٜا إَدلاطٛضٜت٘ اييت أؾازٖا. 

ؾٗٛ ظتُع َا بني ايتكًٝس١ٜ ٚاملطنع١ٜ االغذلاتٝذ١ٝ  ٚأَا املػت٣ٛ ايػازؽ

اإلميإ بايك١ُٝ ايجابت١ ٚايطاغد١ يًُانٞ ايصٟ ُٜعرل  ٚايؿٝسضاي١ٝ، ؾايتكًٝس١ٜ تعين

 اٖتُاَٟا نبرلٟا يًتكايٝس ٚادتصٚض ايتاضغت١ٝ. 

ؾتعين نطٚض٠ احملاؾع١ ع٢ً ٚسس٠ ضٚغٝا ٚزعِ  املطنع١ٜ االغذلاتٝذ١ٝأَا 

ؾهط٠ تٛغٝع ايهٝاْات ايؿٝسضاي١ٝ ٚظٜاز٠ أسذاَٗا، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ٚسس٠ 

 أضانٝٗا... 
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ؾٗٞ زتتُع ال ٜكّٛ أقاٟل ع٢ً ٚدٛز املٛاطٔ ايؿطز أٚ ع٢ً  ١ٚأَا ايؿٝسضايٝ

أغاؽ تهتٌ يف زاخٌ ايسٚي١ )مجٗٛض١ٜ أٚ َكاطع١ أٚ إقًِٝ( ع٢ً أغاؽ قَٛٞ 

 ٚإمنا ع٢ً أغاؽ عطقٞ، ع٢ً إٔ ٜتِ شيو يف إطاض ايؿها٤ األٚضاغٞ. 

 املػت٣ٛ ايػابع ٚاألخرلباذتسٜح عٔ  ٚغتتِ ايباسح ايؿكٌ ايجايح عؿط

األٚضاغ١ٓٝ، سٝح ايتهاٌَ َع أٚضٚبا َٔ زٕٚ ؾكسإ اشل١ٜٛ ايصات١ٝ ٚايطٚح  يًؿهط٠

 ايٛط١ٝٓ. 

أخرلٟا ٜط٣ املؤيـ إٔ ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ دس١ٜٓ يًػا١ٜ، ٚأْ٘ ال ظتٛظ يٓا إٔ 

 ْتعاٌَ َعٗا باغتدؿاف نبرل. 

 (.144)صاخلراطة الروسّية : الفصل الرابجل  صر

ٚقس اؾتٌُ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً عٓاٜٚٔ عٓس٠، ٚؾٝ٘ ٜط٣ املؤيـ إٔ ارتط١ٜٛ 

ايطٚغ١ٝ تتًٛب إٔ ٜهٕٛ اشلسف املٓؿٛز اغتعاز٠ اذتذِ اإلَدلاطٛضٟ، ٚإقا١َ 

االحتاز األٚضاغٞ..، ٜٚؿرل ٖٓا إىل إٔ ضٚغٝا مبؿطزٖا غرل قازض٠ ع٢ً حتكٝل شيو، 

ادتٛاض ادتػطايف ايبعٝس  ٚيصيو البس شلا إٔ تبشح عٔ ؾطنا٤ اغذلاتٝذٝني َٔ

 ٚايكطٜب، باغتجٓا٤ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ َٚٔ ٜسٚضٕٚ يف ؾًهٗا.. 

نُا ٜط٣ إٔ ع٢ً ضٚغٝا اييت اختاضت ايٛطٜل األٚضاغٞ إٔ تبشح عٔ أٚضام 

 إناؾ١ٝ يتػرل ايٛنع يف ايؿها٤ َا بعس ايػٛؾٝاتٞ ملكًشتٗا. 

١ َالسل، ٖٚٞ عباض٠ عٔ ٚقس اؾتٌُ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ايهتاب ع٢ً ثالث

َكابالت قشؿ١ٝ ٚسٛاضات سٍٛ حتسٜات ايعٛمل١ ٚسكا٥ل ادتػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ يف 

 عكط ايعٛمل١.

 (. 113)ص االقتصاد افغرايف يف ثقبة ما بعد احلداثة: القسه الثال 

 ٚاؾتٌُ ٖصا ايكػِ ع٢ً مخػ١ ؾكٍٛ ٚثالث١ َالسل. 

. َٚٔ ايعٓاٜٚٔ ايػٝاغ١ٓٝ ٚاالقتكازايعالق١ بني ادتػطاؾٝا ٖٚٛ عٔ  ايؿكٌ األٍٚ

 اييت تٓاٚشلا املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ: 

اييت تعس َٔ أنجط تعايِٝ االقتكاز ايػٝاغٞ ؾعب١ٟٝ ٚاْتؿاضٟا، ٚتعين  ايًٝدلاي١ٝ

ايًٝدلاي١ٝ يف زتاٍ االقتكاز ١ُٖٓٝ غرل َؿطٚط١ ملبسأ ايػٛم ع٢ً مجٝع األؾهاٍ 

 ًتذاض٠". االدتُاع١ٝ املتبك١ٝ، أٟ "سط١ٜ نا١ًَ ي

اييت تعس ايٓكٝض املباؾط يًعكٝس٠ املاضنػ١ٝ ثِ اْتكٌ املؤيـ يًشسٜح عٔ 

ايًٝدلاي١ٝ.. ٚحتت ٖصا ايعٓٛإ ٜؿرل املؤي١ـ إىل أبطظ ايػُات اييت تتُٝع ب٘ 
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املاضنػ١ٝ، َٔ َجٌ: االبتعاز عٔ األْا١ْٝ يف ايتٓعِٝ االدتُاعٞ، ٚاإلقطاض ع٢ً 

 يف زتاٍ اإلْتاز ٚايتٛظٜع ٚغرل شيو.نطٚض٠ اإلزاض٠ ٚايتٓعِٝ ايكاضّ 

ٜط٣ املؤيـ يف /ايًٝدلاي١ٝ أقٛي١ٝ  )ايٛطٜل ايجايح يف االقتكاز(ٚحتت عٓٛإ 

 ٚيف املاضنػ١ٝ أضثٛشنػ١ٝ اقتكاز١ٜ/. 

ٜٓهط املؤيـ  ١ يًٓعط١ٜ االقتكاز١ٜ ايجايج١""املًٓٛكات ايط٥ٝػٚعٓس ايبشح يف 

ع٢ً االقتكاز بإٔ ٜهٕٛ أٜسٜٛيٛدٝا َهت١ًُ َٚٓذع٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ يف َكس١َ 

 ايعًّٛ األخط٣ ايباق١ٝ.

ٚإٔ ْعطٜات /اقتكاز ايٛطٜل ايجايح/ تطدع يف داْبٗا األخالقٞ ٚايؿًػؿٞ 

اقتكازات إىل ايؿًػؿ١ املجاي١ٝ األملا١ْٝ. ُٜٚؿط٢ز املؤيـ عٓٛاْٟا َػتكاٟل يًشسٜح عٔ "

 " يـ"ؾطٜسضٜو يِٝػِت"، يٝٓتكٌ بعس شيو إىل "َأظم ايع١ًُٝ". ها٤ات ايهدل٣ايؿ

 آزّ زلٝحَٚٔ ثِ ٜتشٓسخ عٔ )ناضٍ َاضنؼ ٚايؿطم( عػب َا دا٤ عٓس 

ٚسسٜج٘ عٔ ايػطب، ٜٚٓتكٌ بعس شيو يًشسٜح عٔ "االقتكاز ايػاسًٞ" ايصٟ ميجٌ 

عدل ايؿطم األٚغط ايكٛب األٚضاغٞ، ٖٚٛ ؾطٜط ؾاغع ميتس َٔ أٚضٚبا ايػطب١ٝ 

َطٚضٟا بإٜطإ ٚاشلٓس ٚايكني ٚقٛاٟل إىل اشلٓس ايك١ٝٓٝ ٚاملٓاطل ادتٓٛب١ٝ َٔ احملٝط 

اشلاز٨. ٚيف ارتتاّ ٜؿرل إىل بعض ايتٓاقهات اييت أسسثٗا زَر ايُٓاشز االقتكاز١ٜ 

 يًٛطٜل ايجايح َع املٓٛك١ ايػاس١ًٝ ع٢ً ارتط١ٜٛ ادتٝٛغٝاغ١ٝ.

 (ل وافغراايا )الي رو مقابل الدوالرا ا :الفصل السادس  صر

ٜتٓاٍٚ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ ايٛظٝؿ١ ايعامل١ٝ ٚايٛط١ٝٓ يًٓكس، ٜٚط٣ يف ايٝٛضٚ 

ظاٖط٠ ْؿأت يف غٝام ايعٛمل١ يٝهٕٛ َكاباٟل يًسٚالض، نُا ٜط٣ إٔ ناٟل َٔ ايٝٛضٚ 

ٌُٓ اآلخط..  ٌٙ َُٓٗا ٜه  ٚايسٚالض َتساخالٕ َع بعهُٗا، إش ن

املؤيـ اختؿا٤ "ايٝٛضٚ ايكسِٜ" ع٢ً خًؿ١ٝ األظ١َ اذتاي١ٝ ي١ًٜٛٗ ٚال ٜػتبعس 

ؾاغشٟا اجملاٍ يعٗٛض "ايٝٛضٚ ادتسٜس" َع آي١ٝ دسٜس٠ يف اإلقساض، َٚع ٚظا٥ـ 

 دٝٛغٝاغ١ٓٝ دسٜس٠.

 .(133الع  ة وأمناط الرأمسالية )صالفصل السابجل  صر: 

سكٝك١ٝ إال نٓٛع ٜط٣ املؤيـ أْ٘ "ال ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى /عٛمل١ عامل١ٝ/ 

 َٔ ايعٛمل١ االقتكاز١ٜ اييت عتهُٗا ايعكٌ املًٛل.. 

نُا ٜط٣ إٔ ايكٛب األَطٜهٞ )َطنع ايعٛمل١ ايه١ْٝٛ( ٜكّٛ بسٚض اذتاٌَ 

يًطَع ايصٟ ؾٝ٘ اجتاٖات ايعكال١ْٝ.. ٚايعٛمل١ ايه١ْٝٛ تعين ْؿط "االقتكاز ادتسٜس" 

 ع٢ً ْٛام عاملٞ.. 
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ادٟا يتٛٛض ايطأزلاي١ٝ يف َطس١ً غابك١، ٖٚٛ منط ؾُٝجٌ ْت أَا ايكٛب األٚضٚبٞ

 االقتكاز غرل املتذاْؼ. 

 يف احملٝط اشلازٟ ٖٛ ؾبٝ٘ بايكٛب األٚضٚبٞ.  ٚايكٛب االقتكازٟ

ؾُٝهٔ الحتازٖا االقتكازٟ  املٓٛك١ االؾذلان١ٝ /األٚضاغ١ٝ ايطابع١/أَا 

ٍٛٓ إىل عا٥ل ض٥ٝؼ ع٢ً ططٜل ايعٛمل١ ايه١ْٝٛ..   احملتٌُ إٔ ٜتش

ؾُٗٓسغٛ ايعٛمل١ ٚاملؿهطٕٚ االغذلاتٝذٕٝٛ األَطٜهٕٝٛ ٜكٛضٕٚ أٚضاغٝا 

املتها١ًَ االؾذلان١ٝ ع٢ً أْٗا ارتكِ االغذلاتٝذٞ احملتٌُ ٚايعسٚ ايط٥ٝؼ 

 يًٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ.. 

خلل  د" وت مامً   اليظراة االقتصاداة األوراسية افدا دة "اري ية ا   :الفصل الثامً  صر

  (.137األمناط الثاثة، ويرورة التكامل )ص

ٜتشسخ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ يف عٓاٜٚٔ عٓس٠ َٓٗا: "ؾطن١ٝ ارتًٛز، 

اقتكازات اجملتُع َا قبٌ ايكٓاعٞ، ٚايتشسٜح َٚا بعس ايتشسٜح...، ٚغتتتِ 

ػ١ ايؿكٌ باذتسٜح عٔ ْعط١ٜ ايتهاٌَ األٚضاغٞ، ٜٚط٣ يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ أ١ُٖٝ باي

يف ايؿهط االقتكازٟ األٚضاغٞ، إش مل ٜعس بإَهإ ضٚغٝا نسٚي١ َٓؿطز٠ إٔ 

تهُٔ غٝازتٗا ارتاق١ يف ظطٚف عامل أسازٟ ايكٛب١ٓٝ ٚايعٛمل١ االقتكاز١ٜ، 

ٌْ غ٣ٛ إْؿا٤ "ؾها٤ات نبرل٠" َتؿاب١ٗ يف َػت٣ٛ  ٚبايتايٞ مل ٜبل شلا بسٜ

 ايتشسٜح، ٚيف أغًٛب اإلْتاز االقتكازٟ. 

ٕٓ َٛاضز ايسٍٚ ٚقسضاتٗا ايؿهط١ٜ ٚايػها١ْٝ زتتُع١ٟ ميهٔ إٔ نُا ٜط٣ أ

ت إشا َا ٚٓسَســ تهٕٛ َٓاؾػ١ يًتهتالت االقتكاز١ٜ ايعامل١ٝ، نُا ميهٓٗا 

االْٛالم بع١ًُٝ ايتشسٜح، ٚاالْتكاٍ إىل َطس١ً ــ دٗٛزٖا ٚايٛاقات اييت متًهٗا 

٢ ٖٜٛتٗا ايٛط١ٝٓ، َا بعس ايكٓاع١ٝ )ٚإىل َا بعس اذتساث١( َع احملاؾع١ عً

ِٖ قٕٛب يف عامل َتعسز٠ األقٛاب.   ٚاغتكالي١ٝ قطاضٖا، ٚإٔ تكبح أٖ

افغرااي   ا السياس   ية للغ   اي  ل   ي اخلراط   ة افدا   دة للق   ارة  الفص   ل التاس   جل  ص   ر: 

 .( 341األوراسّية )ص

ٜتشسخ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ عٔ "ايػاظ يف االقتكاز ايعاملٞ، ٚاشلٝه١ًٝ 

 .اغذلاتٝذ١ٓٝ األسع١َ ايكش١ٝادتٝٛغٝاغ١ٝ يًعامل يف ايٛقت ايطأٖ، ٚعٔ 

ٜٚط٣ إٔ َا ظتُع َا بني أٚضٚبا ٚضٚغٝا ال ٜٓػذِ َع َكاحل ايٛالٜات املتشس٠ 

"أٚضٚبا ادتسٜس٠" اييت  األَطٜه١ٝ، ٚملكا١َٚ ٖصا ايتكاضب ٜٛطسٕٛ ؾهط٠ إْؿا٤

تهِ إيٝٗا بًسإ أٚضٚبا ايؿطق١ٝ اييت مت قبٛشلا يف قؿٛف االحتاز األٚضٚبٞ ٚسًـ 
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)ايٓاتٛ( األطًػٞ بؿهٌ عادٌ ٚاغتجٓا٥ٞ، ٚاييت شلا َٛقـ َعاضض بك٠ٛ يطٚغٝا.. 

 ثِ ٜٓتكٌ املؤيـ يًشسٜح عٔ "ايػاظ بٛقؿ٘ ٚغ١ًٝ يًتهاٌَ". 

يف ايعالق١ َع أٚضٚبا"، ٚؾكط٠ يًشسٜح عٔ ٜٚؿطز ؾكط٠ يًشسٜح عٔ "ايػاظ 

"ايػاظ يف ايعالق١ َع ايكني"، ثِ ٜتشسخ عٔ "غٛم ايػاظ ايٛبٝعٞ امٝلػاٍ" ٚعٔ 

"عاٌَ ايػاظ يف ايػٝاغ١ ايساخ١ًٝ يالحتاز ايطٚغٞ"، ٚغتتتِ ايؿكٌ باذتسٜح عٔ 

"غاظ بطّٚ"، ٜٚط٣ إٔ َٔ ايهطٚض٠ إٔ تهٕٛ ايعالق١ بني /غاظ بطّٚ/ ٚايػ١ًٛ 

يطٚغ١ٝ َسضٚغ١ بؿهٌ دٝس، إش ال أسس ٜعطف قٝػ١ ايعالق١ ٚطبٝعتٗا ٚايتؿاعٌ ا

 ايكا٥ِ ٚاملتبازٍ بني ايؿطن١ املصنٛض٠ ٚادتٗات اذته١َٝٛ ايطٚغ١ٝ ايطزل١ٝ. 

ٚقس تهُٔ ٖصا ايكػِ أٜهٟا /ثالث١ َالسل/، ٖٚٞ عباض٠ عٔ َكابالت 

إْكاش ضٚغٝا.  ٚسٛاضات قشؿ١ٝ سٍٛ ؾرلٚؽ ايًٝدلاي١ٝ املؿطط١، ٚنٝـ ميهٔ

 ٚايتكسٜل ع٢ً بطٚتٛنٍٛ نٝٛتٛ دب١ٗ ب١ٝ٦ٝ َٓاٖه١ ألَطٜها. 

القسه الرابجل: افغراايا السياسية للنخارر غري ا تي اررة /ث رب م ا بع د احلداث ة/،      

 (.313ص)

  .ٚاؾتٌُ ايكػِ ع٢ً )غبع١ ؾكٍٛ ًَٚشكني(

 ( ٍرارقة القرٌ احلادي والعصراًاربرٍاب: )ــ الفصل األول 

ٟ ططٜك١ أٚ أغًٛب يًؿعٌ ايػٝاغٞ ايصؾٝكٍٛ: "ٖٛ  اإلضٖابملؤي١ـ ٜعطف ا

تتكـ ب٘ زتُٛعات َٔ ايٛٝـ ايػٝاغٞ )ايكَٛٞ ٚايسٜين(، ؾتهٕٛ عادع٠ 

ألغباب َا عٔ حتكٝل أٖساؾٗا ارتاق١ أٚ اإلعالٕ عٔ ٚد١ٗ ْعطٖا ؾتًذأ يًعٌُ 

 خاضز ْٛام ايكإْٛ.

َٚٔ ؾطٚط ظٗٛض اإلضٖاب ٚدٛز ؾطاؽ ادتُاعٞ أٚ غٝاغٞ أٚ تػاٌٖ أَين 

 ْػبٟٝٓا، مما ظتعٌ اجملتُعات شات ايٓعاّ ايًٝدلايٞ َٗٝٓأ٠ يٓؿ٤ٛ َجٌ تًو ايعاٖط٠. 

ٜبشح عًِ ادتػطاؾٝا يف ايتاضٜذ ايػٝاغٞ يًعامل:  ٚيف ادتٛاْب ادتٝٛغٝاغ١ٓٝ

، ٚإٔ َٓٛك١ ايكساّ تهٕٛ بني َكاحل ايكٛب األطًٓٛٞ ٚايكٛب األٚضاغٞ

 ايكٛبني.. 

" ٜؿرل املؤيـ إىل أْ٘ ٜتِ ضقس ساالت غٝهٛيٛد١ٝ اإلضٖابٚيف اذتسٜح عٔ "

٣ٌ اسذلايف...   غطٜط١ٜ ْؿػ١ٝ يس٣ بعض َٔ مياضغٕٛ اإلضٖاب بؿه

ؾاإلضٖابٞ ميتاظ باظزضا٤ اذتٝا٠ ٚبػٝاب اإلزضاى يسٜ٘ إىل اذتس ايؿاقٌ َا بني 

 ٛت. اذتٝا٠ ٚامل
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 . (373اربرٍاب يف الفضاء ارب امي )ص: الفصل احلادي والعصروٌ

ْ٘ َٚطتبط بؿهٌ ٚثٝل َع  سٝح ٜؿرل املؤيـ إىل إٔ ايٓؿاط اإلضٖابٞ َٖٛد

 َٓع١َٛ ٚغا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرلٟ.. 

يًشسٜح  "ٚغا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرلٟ يف َٛاد١ٗ ايسٚي١"ُٜٚؿطز املؤيـ ؾكط٠ عٔ 

 الّ ادتُاٖرلٟ" يف اذتاالت االغتجٓا١ٝ٥... عٔ "غًٛى ٚغا٥ٌ اإلع

ٝس الغذلاتٝذٝات ستاضب١ اإلضٖاب"، "اإلؾباع املؿٜٚٓتكٌ بعس شيو يًشسٜح عٔ 

 ٚعٔ "زٚض ٚغا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرلٟ نأزا٠ يف االغذلاتٝذ١ٝ املهاز٠ يإلضٖاب". 

ٜٚهؿـ عٔ "ايتؿاعٌ َع ٚغا٥ٌ اإلعالّ ادتُاٖرلٟ" اييت تأخص ع٢ً عاتكٗا 

 ٝؿ١ اذتٓس َٔ اإلضٖاب أٚ َٓع ٚقٛع٘. ٚظ

ٚأخرلٟا ٜتشسخ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ عٔ "ايٛظا٥ـ ؾٛم ايٛط١ٝٓ يف َٓع 

 اإلضٖاب"، َؤنسٟا إٔ اإلضٖاب ميجٌ حتٓسٜٟا دتُٝع ايؿعٛب ٚايسٍٚ يف ايعامل.

  .(333د  ة للتفكري )صــ ااجنام اربرٍابية يف ليدٌ روٌ: الفصل الثاىي والعص

ٜتٓاٍٚ املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ ايتؿذرلات اإلضٖاب١ٝ اييت تعطنت شلا ايعاق١ُ 

ِٗا َٓكب ض٥ٝؼ االحتاز  ٚٝ ايدلٜٛا١ْٝ ٚشٖب نشٝتٗا عؿطات َٔ املٛاطٓني بعس تٛي

 ّ. 5005ّ، ٚؾٛظٖا يف غٓػاؾٛض٠ مبػابك١ تٓعِٝ أٚملبٝاز ايعاّ 5007األٚضٚبٞ عاّ 

املعاٜرل املعزٚد١ يف ي٘ نطٜب١.. ٜٚعٓطز ع٢ً  ٜٚؿرل املؤيـ إىل أْ٘ َا َٔ َِْكط إال

، ٚعٔ "َػاض زتُٛع١ ايجُا١ْٝ ايهباض" اييت تتشٌُ َػؤٚي١ٝ تعطٜـ اإلضٖاب

اشلذُات اإلضٖاب١ٝ، ؾرل٣ أْ٘ ال ميهٔ ؾِٗ اشلذُات اإلضٖاب١ٝ يف يٓسٕ، مبععٍ عٔ 

 ق١ُ "ايجُا١ْٝ ايهباض".

ٞ ايعٛمل١"، ٜٚط٣ إٔ ُٜٚؿطز يف ايؿكٌ َْٞؿٔػ٘ ؾكط٠ يًشسٜح عٔ "َٓاٖه

 املتشُػني يًعٛمل١ غٝتشٛيٕٛ إىل ضازٜهايٝني، بُٝٓا املعتسيٕٛ ؾِٗ غرلتٓسٕٚ عٓٗا. 

ٜٚٓتكٌ يًشسٜح عُٔ ٜكـ خًـ تٓعِٝ ايكاعس٠، َؤنسٟا إٔ اإلضٖاب اغتُطاض 

ُ٘ ٚستاضبت٘، ٚايػعٞ َٔ أدٌ بٓا٤ ْعاّ غٝاغٞ  يًشطب، ٚيصيو ٜٓبػٞ َٛادٗت

 أضزْا إٔ ضتطظ ايٓٓكط.  ٚادتُاعٞ زٚيٞ عازٍ إشا

   ٌ الص يطاٌ الص غري للفاش ية اربس امية )دراس ة ىقدا ة  قال ة         :الفص ل الثال   والعص رو

 .( 311)ص اراىسيس ا و ااما "الفاشية اربسامية"(

ٖٞ ايؿٝٛإ ايعٛمل١ ٚقس أضاز املؤيـ يف ٖصا ايؿكٌ إٔ ٜكٍٛ: إشا ناْت 

 األندل، ؾإٕ اإلغال١َٜٛ ٖٞ ْٛا٠٠ يًعٛمل١. 
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اإلغال١َٜٛ ْػد١ طبل األقٌ عٔ سطن١ اإلقالح َٔ زٕٚ إٔ حتتٟٛ ع٢ً ؾ

٣ٍ(، ٖٚٞ باختكاض جتػٝس يًعكٌ  أٟ ؾ٤ٞ َٔ ايكطٕٚ ايٛغ٢ٛ )مما ٖٛ قسِٜ ٚبا

 ايػيب ٚاملتدًـ، ؾهاٟل عٔ أْٗا عسٚا١ْٝ. 

ٜٚط٣ إٔ "ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ ٚسسٖا اييت متجٌ األمنٛشز ايٛغٛٞ؛ ألْٗا تسعٛ 

ز األقٛاب ع٢ً عهؼ ايؿهطتني األط١ًٝٛٓ ٚاإلغال١َٜٛ ايًتني إىل عامل٣ َتعٓس

 تسعٛإ إىل عٛمل١ أساز١ٜ ايكٛب... 

 .( 104ىظراة احلروب القائنة  لي الصبكام )ص :الفصل الرابجل والعصروٌ

ٚتػ٢ُ /ايٓعط١ٜ ادتسٜس٠ ايؿبه١ٓٝ يًشطب/، ٚقس تبٓٓتٗا ايكٝاز٠ ايعػهط١ٜ 

ٖٞ تكّٛ ع٢ً تكػِٝ زٚضات ايتاضٜذ ايبؿطٟ إىل يًٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ..، ٚ

ثالث١ أطٛاض )سكب١ ظضاع١ٝ، سكب١ قٓاع١ٝ، ٚسكب١ َعًَٛات١ٝ(، ٚيهٌ سكب١ 

أؾهاٍ خاق١ َٓاغب١ يالغذلاتٝذ١ٝ ايعػهط١ٜ، ٜٚكابٌ نٌ سكب١ َؿاِٖٝ 

املطس١ً ايتاضغت١ٝ اييت ْؿأت ؾٝٗا. أَا ايؿبه١ باملع٢ٓ ايعػهطٟ ؾتعين تٛغٝع 

 ز املع١ًَٛ إىل أقك٢ زضد١ ممه١ٓ ٚايٛقٍٛ إيٝٗا ٚتٛظٜعٗا... أؾهاٍ إْتا

  .(143احلرب الصبكية يد روسيا )ص :الفصل اخلامس والعصروٌ

ٜٛنح املؤي١ـ إٔ دٖٛط اذتطب ايؿبه١ٓٝ نُا مت تٛقٝؿٗا يف ٚثا٥ل ٚظاض٠ 

ايسؾاع األَطٜه١ٝ ٜكّٛ ع٢ً بػط غٝٛط٠ عامل١ٝ يًٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ 

باالعتُاز ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ايؿبه١ٓٝ اييت ُتعٓس األزا٠ ايط٥ٝػ١ يف ؾطض ٖصٙ 

 ايػٝٛط٠ أٚ اشل١ُٓٝ.. 

، ٚاألزا٠ ه١ األَطٜه١ٝ يف اجملتُع ايطٚغَٞكاطع ايؿبٜٚػتعطض بعس شيو 

اييت مت تكُُٝٗا ٚؾل قٛاعس  ايؿبه١ ايدلتكاي١ٝاألنجط أ١ُٖٝ يف ايع١ًُٝ اييت ٖٞ 

 إزاض٠ ٚؾٔ ايعًُٝات ايؿبه١ٓٝ.. 

 يًسؾاع عٔ غٝاز٠ ضٚغٝا. ايؿبه١ األٚضاغ١ٓٝ ٖٞ ايطٓز ايٛسٝسٜٚط٣ املؤي١ـ إٔ 

  .(114)ص العنليام الصبكّية يف ميطقة الق قايالفصل السادس والعصروٌ: اسرتاتيجيام 

ُٖٔ املؤيـ ٖصا ايؿكٌ عٓاٜٚٔ عس٠، َٓٗا "اشلسف ادتٝٛغٝاغٞ يًعًُٝات  َن

"ايدلتكاي١ٝ"، ٖٝه١ًٝ ايؿبه١ ايدلتكاي١ٝ، ْكٌ االغذلاتٝذ١ٝ ايدلتكاي١ٝ إىل األضانٞ 

ٕٖ قها ٤ ايكٛقاظ ايؿُايٞ ايطٚغ١ٓٝ، ٚايعًُٝات ايدلتكاي١ٝ يف ايكٛقاظ ايؿُايٞ، ٚضأ٣ أ

ٟٓ ذتع١ قاب١ً يًتؿع١ٞ،  ٜعس َٓٛك١ َجاي١ٝ رتٛض اذتطٚب ايؿبه١ٓٝ، ألْٗا يف أ
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ٛٓف،  سٝح ايتد١ًـ االدتُاعٞ ٚايتكايٝس ايس١ٜٝٓ ايؿطٜس٠ اييت تأخص طابع ايتك

ٚاْتؿاض ايؿطم اإلغال١َٝ َٔ غًؿ١ٝ ٖٚٚاب١ٓٝ، ؾهاٟل عٔ ٚدٛز أزٜإ َػتٛضز٠ َجٌ 

ؾٗٛز ٜٗٛٙ ٚبعض ايتٓعُٝات اإلضٖاب١ٝ شات ايٛابع ايػًؿٞ،  ايدلٚتػتاْت١ٝ ٚسطن١

ٌٓ تعتُس أغًٛب حتٌٜٛ ايٓكٛز َٔ بًسإ شتتًؿ١ ع٢ً  ٚؾبهات َاي١ٝ القتكاز ايع

 أغاؽ ايهُا١ْ ايؿدك١ٝ ألؾطاز ستٖسزٜٔ.. 

ٜٚػتعطض املؤي١ـ َا تٗسف إيٝ٘ ايؿبه١ ايدلتكاي١ٝ يف ايكٛقاظ ايؿُايٞ، َٔ 

ممهٔ َٔ األؾدام يسِٜٗ اغتعساْز، يًُؿاضن١ يف َجٌ تأَني أندل عسز 

ضؾع زضد١  املػت٣ٛ املعًَٛاتٞاالستذادات حتت ؾعاضات ٚغاٜات شتتًؿ١، ٚع٢ً 

 ايٓؿاط االدتُاعٞ، ٚتٛترل األدٛا٤، ٚتهدِٝ األسساخ. 

: ايتأثرل يف ٚعٞ ايٓاؽ ٚزؾعِٗ يالقتٓاع بهطٚض٠ ايتػٝرل.. ٚع٢ً املػت٣ٛ املعطيف

زؾع بعض ادتُٗٛضٜات يالْؿكاٍ عٔ ضٚغٝا، ؾُٝشٔسخ شيو خًاٟل ٚنٌ شيو َٔ أدٌ 

يف دػس األ١َ ايطٚغ١ٓٝ، ُٜٚهٔعٝؿٗا ٚظتعًٗا يف َٛاد١ٕٗ َع خكَٛٗا ال ُتشػس 

 عًٝٗا... 

اختتِ املؤيـ ايكػِ األخرل َٔ نتاب٘ مبًشكني: َكاب١ً ٚسٛاض سٍٛ املًٝاض 

ٕٛٚ املطنع، ٚباقٞ زٍٚ ايعامل ايصٖيب ايصٟ متجً٘ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ُٜٚه

 اييت متجٌ األططاف. 

ٚقس محٌ اذتٛاض زع٠ٛ حملاضب١ اإلغالّ ايطازٜهايٞ املتؿٚسز بؿت٢ ايػبٌ 

ٚايٛغا٥ٌ املتاس١ ٚاملُه١ٓ، ألٕ نشاٜاٙ َٔ اإلغالّ ايتكًٝسٟ املتػاَح ٚيٝؼ َٔ 

 أبٓا٤ ايؿعب األَطٜهٞ. 

صاٖب اإلغال١َٝ اييت تؿهٌ ؾاإلغالَٕٝٛ ايطازٜهايٕٝٛ ٜٓهطٕٚ مجٝع امل

١ٓٝ... ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾإٕ اإلغالّ ايطازٜهايٞ  أغاؽ ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ ايتكًٝس١ٜ األقً

بسع١ ٖٚٛ عسٚاْٞ ألْ٘ ًٜذأ إىل ايعٓـ ٚاإلضٖاب، بُٝٓا اإلغالّ ايتكًٝسٟ َبيٓن ع٢ً 

 ايتػاَح ٚسب اآلخط.. 

ني ايعامل املػٝشٞ ٚمث١ إؾاض٠ يف اذتٛاض إىل إٔ ايهالّ عٔ َٛاد١ٗ ؾا١ًَ ب

بأنًُ٘ َٔ د١ٗ ٚايعامل اإلغالَٞ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٛ نالّ خاط٧ ٚغرل زقٝل 

ٚغرل َٓٛكٞ.. ؾايكطاع أٚ املٛاد١ٗ عًُٟٝا بني دٓاح َتٛطف يف ايعامل اإلغالَٞ 

 يف ايعامل ايٝٗٛزٟ املػٝشٞ. آخطٚدٓاح 
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 .( 113ويف خامتة الكتاب )ص

ٜؿرل املؤيـ إىل إٔ ايهتاب ٝنٚطؽ يسضاغ١ االجتاٖات املؿا١ُٖٝٝ اييت حتٓسز 

( ٚحتًًٝٗا، ٚتػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً املؿهالت اييت 5070قٛض٠ ايعامل يف ايعاّ )

 تٛادٗٗا ايبؿط١ٜ. 

َٔ َجٌ خٛط اْٗٝاض  أَاّ ضٚغٝا،ٜٚٛنح املؤي١ـ يف ارتامت١ ايتشسٜات ايط٥ٝػ١ 

جٛض٠ األٚضاغ١ٓٝ، َٚؿه١ً ارتٝا١ْ ادتٝٛغٝاغ١ٝ ايسٚي١ ٚتؿههٗا، َٚعه١ً اي

يًٓدب املٛاي١ٝ يًعٛمل١ ٚاالضتالٍ األخالقٞ ايؿاٌَ يًٛبك١ اذتان١ُ، ٚتٗسٜس 

 ايتسَرل ايسميػطايف يًعطم ايطٚغٞ... 

ٜٚط٣ املؤيـ إٔ اذتؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يًسٚي١ ٚاشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ 

ػٝرلٟا دصضٜٟا َٔ ٚنع ايػالح، عٝح ٜكبح ٜكتهٞ تٛسٝس ايعامل، نُا ٜكتهٞ ت

 ٚاغع االْتؿاض يًسؾاع عٔ ايٓؿؼ ع٢ً قعٝس ايعامل.

َؤيـ ايهتاب اْسالع سطٚب ؾطغ١ ٚعٓٝؿ١ بني ايسٍٚ اإلق١ًُٝٝ  زٚغنيٜٚتٛقع 

بتشطٜض َٔ اذتًـ األطًػٞ... ٜٚط٣ أْ٘ ميهٔ اغتدساّ ايػالح ايٟٓٛٚ ست٢ 

اقِ األظ١َ ايب١ٝ٦ٝ يتبًؼ سسٚزٟا ناضث١ٝ، ( أنجط َٔ َط٠، نُا غتتؿ5070ايعاّ )

جتاض٠ املدسضات َكاٜٝؼ  ٚغتأخصٚغٛف تؤزٟ إىل ٖالى قػِ نبرل َٔ ايبؿط، 

 خٝاي١ٝ غرل َػبٛق١.. 

ؾػتهٕٛ يف َٛاد١ٗ اإلزَإ ع٢ً املدسضات ٚنس ْكًٗا  ايجٛض٠ األٚضاغ١ٓٝأَا 

 ٚتطٚظتٗا.. 

ايًشعات إٔ مجٝع اإلضٖابٝني  يف ذتع١ َٔ ايعٛملٕٝٛٚال ٜػتبعس املؤيـ إٔ ٜعًٔ 

ايسٚيٝني ِٖ أْكاض ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ، ٚاشلسف َٔ شيو ٖٛ تؿٜٛ٘ قٛض٠ اإلْػإ 

 األٚضاغٞ يف ٚغا٥ٌ إعالّ ادتُاٖرل امٝلَعٜٛي١ُ... 

 نُا ٜتٛقع إٔ ظتطٟ اغتٓػار اإلْػإ ٚظٗٛض نا٥ٓات َػتٓػد١. 

ٝاغ١ٝ بايتٛاظٟ َع ٜٚط٣ إٔ ايعامل غٛف جتتاس٘ غًػ١ً َٔ ايجٛضات ادتٝٛغ

 إخؿام املؿطٚع ايعٛملٞ.. 

ال ٜػتبعس إٔ ٜٓشػط تأثرل ايٛالٜات املتشس٠ ع٢ً ايعًُٝات ايعامل١ٝ إىل نُا 

سسٚخ نٛاضخ ١ْٜٚٛ ع٢ً أضنٝٗا، ٚإٔ اجملتُع  ٜٚتٛق١عزضد١ نبرل٠ دسٟا، 

األَطٜهٞ غٛف متٓعق٘ قطاعات َٔ ايساخٌ بني غهإ أْهًٛغهػٕٛ بٝض 

 و التٝٓٝني ٚأَطٜهٝني أؾاضق١ َٔ د١ٗ أخط٣. َٔ د١ٗ ٚناثٛيٝ

غٛف حتتؿغ بتأثرلٖا ٚبٓؿٛشٖا يف املٓاطل ايكطٜب١ َٓٗا،  ايكنيٜٚط٣ إٔ 

ٚغٝعزاز ْؿٛش االحتاز األٚضٚبٞ يٝؿٌُ ايكاض٠ اإلؾطٜك١ٝ..، ٚغٛف تتشس ايسٍٚ 
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ايعطب١ٝ يف إطاض أسالف َتها١ًَ نُٔ ؾها٤ات نبرل٠ )أٚضٚ أؾطٜك١ٝ، ٚأٚضاغ١ٓٝ( 

 ١ْٟٚٛ اإلَدلاطٛض١ٜ ايكاض١ٜ اإلغال١َٝ... َه

ٜٚتٓبأ املؤيـ بعٚاٍ )إغطا٥ٌٝ( ٚتالؾٝٗا نسٚي١ ق١َٝٛ بعس غًػ١ً َٔ اذتطٚب 

ايسا١َٝ يف ايؿطم األٚغط، ٜٚط٣ أْٗا غتتشٍٛ إىل َٓٛك١ ثكاؾ١ٝ ز١ٜٝٓ خاق١، 

 تتُتع عهِ شاتٞ َع ٚنع قاْْٛٞ َعذلف ب٘ زٚيٟٝا.

ٜٚتٛقع إٔ تبك٢ ضٚغٝا االحتاز١ٜ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ يف ايٛنع ايطأٖ، ٚغتكبح 

)ضٚغٝا االحتاز١ٜ + بًسإ ضاب١ٛ ايسٍٚ  أٚضاغٝا ايكػط٣ادتع٤ األندل َٔ 

 املػتك١ً(. 

ؾُٓٛاُتٗا )ضٚغٝا االحتاز١ٜ، بًسإ ضاب١ٛ ايسٍٚ املػتك١ً  أٚضاغٝا ايهدل٣أَا 

ٚإٜطإ ٚتطنٝا ٚاشلٓس ٚأؾػاْػتإ ٚبانػتإ..(، ٚغٛف ُتِبَعُح اإلَدلاطٛض١ٜ 

ايػٛؾٝات١ٝ ع٢ً ؾهٌ احتاز أٚضاغٞ ٚستٛض أٚضاغٞ، بععا١َ ــ ايطٚغ١ٝ 

َٞ، قس )غٛبطَإ( ٜكعس إىل أع٢ً ٖطّ ايػ١ًٛ َتذاٚظٟا اْتُا٤ٙ ايسَٟٛ ٚايكٛ

 ٜهٕٛ َٔ أقٍٛ غالؾ١ٝ تطنُا١ْٝ أٚ غالؾ١ٝ قٛقاظ١ٜ. 

 –يف املػتكبٌ ؾػٛف ٜهْٛإ  األٜسٜٛيٛدٝا ايكاز١َ ٚايٓعاّ ايػٝاغٞأَا 
، ٚزميكطاط١ٝ ست١ًٝ أٚ يف ايك١ُ ايكَٛٞأٚضاغ١ٟٓٝ عابط٠ يالْتُا٤  -أٜسٜٛقطاطٟٝا 

 . يف األغؿٌإق١ًُٝٝ شات طابع عطقٞ قسِٜ 

١ُ االغتبساز١ٜ املباؾط٠ أٚ األْع١ُ ايسٜهتاتٛض١ٜ ٖٚهصا ختتؿٞ األْع

عامل١ٝ ؾا٥ك١ األ١ُٖٝ،  -أٜسٜٛيٛدٝ٘ا  -ايعتٝك١، ٚتكبح ايؿهط٠ األٚضاغ١ٓٝ 

 ٜٚكبح ايؿهٌ األٚضٚبٞ َٔ ايسميكطاط١ٝ َٔ شت١ًؿات املانٞ.. 

ٚغٛف تبك٢ ايؿطنات ايعابط٠ يًكاضات ٚاذتسٚز مبجاب١ ايعُٛز ايؿكطٟ يف 

ضاغٞ... ٚغٝدتؿٞ املًشسٕٚ ٚغرل املؤَٓني بعس قس١َ ْٗا١ٜ ايهٕٛ االقتكاز األٚ

اييت غتٓسيع سٛشلِ، ٚغٝعزاز عسز املػًُني بٛطٜك١ سآز٠، نُا غٝعزاز عسز 

املٓتُني إىل ؾطم أضثٛظنػ١ٓٝ دسٜس٠ ٚضٚساْٝات دسٜس٠، ٚغٝػٛز اإلغالّ األٚضٚبٞ 

 َع دٝٛب ألق١ًٝ ناثٛيٝه١ٝ بطٚتػتا١ْٝ. 

اْتؿاض سهِ اإلعساّ بك٠ٛ ست٢ يٛ ناْت ادتطا٥ِ عاز١ٜ ٚغرل ٜٚتٛقع املؤيـ 

َٛاد١ٗ نبرل٠، ٚغٛف تكبح األغط٠ إسس٣ أِٖ ارتالٜا يف ايجٛض٠ األٚضاغ١ٓٝ يف 

 ايًصٜٔ استهُٓٗا املعػهط األطًٓٛٞ.  املج١ًٝ ادتٓػ١ٝ ٚاالغتٓػار
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  (:2000عًٍٛ عاّ )اييت غٛف تٓؿأ  أِٖ املؿهالتأَا 

 بصراة: أماو الــ أواًل 

خٛط املٛت يف أعكاب اذتطب األ١ًٖٝ ايه١ْٝٛ ايهدل٣ ٚغًػ١ً َٔ ايجٛضات ــ 0

 األٚضاغ١ٝ. 

 تٗسٜس ادتٝٛف املٗع١َٚ يًعٛملٝني ٚأْكاضِٖ باالْتكاّ. ــ 5

 َعه١ً ايٓٗا١ٜ املؤٓد١ً يًهٕٛ ٚستُٝتٗا املٓٛك١ٝ. ــ 5

 أماو روسيا: ــ ثاىيًا

ٌٚ َٔ ــ 0 خٛط نٝاع ١ٜٖٛ ضٚغٝا ايعع٢ُ دطا٤ حتكٝل اإلزاض٠ ايكاض١ٜٓ يه

 ضٚغٝا ايكػط٣ ٚايهدل٣. 

خٛط تك١ًل ايٛا٥ؿ١ األضثٛظنػ١ٓٝ يف َٛاد١ٗ أقشاب ايسٜاْات األخط٣ ــ 5

 ٚبٛش١ٜ(.  -ٖٓسٚغ١ٓٝ ــ نْٛؿٛؾ١ٝ ــ )إغالّ 

١ٝ ٚاجملاٚض٠ َعه١ً ايػٝٛط٠ ادتٝٛغٝاغ١ٝ ع٢ً "ايؿها٤ات ايهبرل٠" ادتٓٛبــ 5

 شلا يف آغٝا ايٛغ٢ٛ. 

 أؾطٜك١ٝ َٚٓٛك١ احملٝط اشلاز٨... ــ َؿه١ً ايتٓاؾؼ َع املٓٛك١ األٚض ــ 6

ايهتاب بأؾهاضٙ املٛطٚس١ ٚمبشاٚضٙ ٚبايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا املؤيـ دـسٜط  

 بايكطا٠٤.
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ػي دار احملجة  ابيضاة ص طة ر     

هةي ابتاة     م، 2020ةةة  ابطيؼ  األوىل 
بةةةةة و  ةةةور امل/ وهةةة    ةةةو  املوسةةةوم

شةةةزو طوسةةةل هاةةةا/ ، ابتاةةة   هةةةي   
ػةي   اة  تأبضف "تةضن طً رسةوى" تز   

اإلًتلضشيةة  "ً  ةة  تةة "   شةةن" وت يةةغ 
طمهض  ابتا   طوالً هةي طمهضة  ابت تة     

يز هزكةةةش دراسةةة     األطةةة   مةةةو هةةة  
طسةةةةا د هةةةة د   وه   اةةةة  اةضو ةةةة ،  

االقاظةةةةةة د اباض سةةةةةة      هؼةةةةةة   
   سةةةةةض ً   وػةةةةة د هةةةةةي ا  هؼةةةةة   

السرتابض ، وب  ابؼ ي  هةي امل/ة ال    ا
 وابتا  واب وري   األك دميض  هث و

ةة األرع وسُي  ابؼضش   ب بوا غض ضة   
 م.2002ا  ي   

م، 2002ةة احلز  اب/ذر  ػلى سةوري   
 ط ر بؼشز بغ  .

ةةة ا ةة  احلةز  اب ػ  ضة  ا  طةة      
بةةةة حلز  اب/ةةةةذر  ػلةةةةى سةةةةوري     

 م.2002
هة    ةو   ةة وبتا ب   ذا   ةور امل/ و 

شةةةةزو طوسةةةةل هاةةةةا/  ياةةةةاتو  
ابت تةةة   مةةة ث ابيهثةةة     ةةةذا    

 اجمل ل.
وابتا   هوسع ػلةى طربؼة  ط ةشاص    
وق  و  ب ملظ در، حضث حزص ابت تة   
واملرت ةةةن ػلةةةى سظةةةضض هاةةة ح    
كةةي   هةةي ابتاةة   بؼزاةة  املظةةة در     

[، وابغ يةة  420إىل  923واملزا ةةغ ص  
إػط ص هوثوقض  طكة  بليهةث، حضةث    

ابت ت  ػلى املظة در ابظة در    اػاو   
  ابغز  باؼشيش ابؼية ر  ابةت ت/ةولو    

 هي  وك طدي ك..
وًظةةزاً باةة  ه  ابتاةة    ةة ول  
ػةةةزع  اةةةواث بأسةةةلو  اإلشةةة را     

 واب قض  .
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  [ الذي جعله حتت عنوان "اإلمربيالية واملقاومة"07إىل  11يف اجلزء األول: ]ــ ـ 1

، حٔث  دث يف ا اللصثأل ا ّل عثً     ّسع الكاتب ٍذا اجلشٛ علٙ أربع٘ فصْل

حمْر املقاّم٘ ّالغزق ا ّصط اجل ٓ "، مبٔيًا أٌ حملْر املقاّم٘ الٔث  العلٔثا ا ميث     

دقٔق الضعٕ ا مزٓكٕ لتخقٔق فكزٗ "الغزق ا ّصط الكبري" دت غطاٛ اصه 

احلزٓثث٘ ا الهثثاٍز ّبَثث ط الضثثٔطزٗ علثثٙ مثثْارل امليطقثث٘ ا البثثا ً، ّر ثثش علثثٙ    

اهلشمي٘ اليَأٜ٘ لطنْحثا  ّاعثيطً، تكنثً ا تكامثأل إيلٔنثٕ أ ث        فكزٗ "إٌ 

، ٍّثثْ بثثذلع ٓثث عْ إ  تْصثث  حمثثْر املقاّمثث٘ مثثً لمغثثق إ  23لقثْا  املقاّمثث٘"    

بػ ال ّمً بريّ  إ  صيعاٛ إ   َزاٌ.. ٍذا التْص  تعشس أ ثز عي ما اخنثز  مث    

ٓكثثا مثثً تيلٔثثذ صٔاصثثتَا حمثْر املقاّمثث٘ داللثثًا مثث  رّصثثٔا.. ٍثثذا التخثال  ميثث  أمز  

القاٜن٘ علٙ االصتلزال بكأل لّل٘ ّتلكٔكَا مثأل لٔبٔا ّأفػاىضتاٌ عً  زٓق ىغز 

اليعزا  الطاٜلٔ٘ ّا ثئ٘ ّتللٔق القصث  ّتثيجٔا االعثضو اث  ا ىهنث٘.. ّإ  ثاع       

الغثثعْل للنيطثثق ا مزٓكثثٕ..  ثثأل ٍثثذِ ا عثثٔاٛ ّغريٍثثا تغثثكأل اثثزّرٗ ّحتنٔثث٘   

ٌ ٍشميثث٘ املغثثزّع ا مزٓكثثٕ ّفثثق رأٖ الكاتثثب "ميكثثً   الدثثال حمثثْر املقاّمثث٘   

، ٍثذا التكتثأل املث ر ٍثْ     27مً  ضل  تل٘ مقاّم٘ مْجثْلٗ"    ثث فقط ثثث ٍشميتُ ث

، 48الثثثذٖ صثثثٔتنكً مثثثً مْاجَثثث٘ العقْبثثثا   غثثثكأل مثثثً حثثثزّل احلصثثثار    

ّٓكضز أصطْرٗ احلزل االعضمٔ٘ علٙ حمْر املقاّم٘ مً  ضل اىتصارٍا ّتْظٔ  

 .73ال ّلٔ٘ لصاحل حمْر املقاّم٘    اخلضفا 

الثذٖ جعلثُ الكاتثب دثت عيثْاٌ       [:171ــ ـ 01يف اجلزء الثاني من الكتاب ]ــ ـ 2

"فغثأل احلثثزل القثثذرٗ علثٙ صثثْرٓ٘" ٍّثثْ صلضثل٘ مقثثاال  حثثْل الضثيْا  ا  ثثريٗ مثثً     

"عثزق أّصثط   ثثث  احلزل علٙ صْرٓ٘ اخلٔط الزابط بٔيَا تضعثٕ احللثه ا مزٓكثٕ بث   

إذ  ثثاٌ مثثً امللثثميه أٌ ميَثث  تثث مري صثثْرٓا املضثثتقل٘ الطزٓثثق أمثثاو    82ج ٓثث "   

إ  صثثْرٓ٘ بغثثكأل مباعثثز عثثاو  ثثثث أمزٓكٔثثا ثثثثث تػثثٔري اليهثثاو ا إٓثثزاٌ رغثثه ل ثثْل ث  

و اصتطاعت 3128"يض " ّلكً حبلْل عاو ثث و حبج٘ حمارب٘ لاعػ ّلعنَا لث3125

محث "، ٍثذِ   ثثث  حلب ثثث ثصْرٓ٘ ّحللاؤٍا دزٓز امل ٌ الضْرٓ٘ الك ٚ مثأل "لمغق 

 االىتصارا  جاٛ  رلًا علٙ ال عآ٘ االعضمٔ٘ املعالٓ٘ لضْرٓ٘.

ٍّشمي٘ للتٔارا  ال ٓئ٘ املتطزف٘ امل عْم٘ أمزٓكًٔا ّفق ثث يياٗ اجلشٓزٗ مثًض ثثث ث

ما ىقأل الكاتب ّالزٜٔط الضابق لْ ال٘ االصتخبارا  ال فاع ا مزٓكٔث٘  "تعلنثٌْ   

، لقثث  لعنثثت  93، نخيثثا هلثثلالٛ املتطثثزف  أٌ ٓثثيتْا"     لقثث  نخيثثا للنتطثثزف  

لفعت ثث عٔيَا ثثث ّاعيطً ما ٓضنٙ املتنزلًٓ املعت ل  ّاملتطزف  بآٌ؛ ٍذِ ا صبال ث

 بزّصٔا لل فاع عً ال ّل٘ الضْرٓ٘ ّلعه حزبَا ميعًا لْصْل التطزط إلَٔا.



 . األرقم الزعبيأ

 

 

تزاثثٕ ّبثثالطب   ثثاٌ ٍيثثاي عيثثآًّ أ ثثزٚ للتثث  أل العضثثكزٖ ا مزٓكثثٕ     

التٔثثار اللٔ الثثٕ ا مزٓكثثٕ ّالػزبثثٕ مثثثأل حقثثْق االىضثثاٌ ّال ميقزا ٔثث٘ املعاصثثزٗ       

 ّغريٍا..

وألن الكاتــي يعــس نيلهــأس  ــي س ــص وس ــامل الةــدا  يف املنأقــة حتــس  يف اجلــزء   ــــ ـ 3

الثثذٖ جعلثُ دثثت عيثْاٌ "دثثال  غثزل  صثثٔا"     [:317ـــ  ـ 235الثالـ  مـن الكتــاب ]   

مغثثثريًا إ  لّر املضثثثتعنز ا ّربثثثٕ   326   حٔثثث  دثثث يف عثثثً مضثثثتقبأل فلضثثثط    

الللضثطٔئ٘    ثثث  بالتيصٔط ملغكل٘ الق ٔ٘ الللضطٔئ٘ ّم را  تغكأل املقاّمث٘ ث 

ٍّيثثثثا ٓثثثثزٚ الكاتثثثثب أٌ الثثثثٔن  ّالٔضثثثثار االصثثثثزأٜلٕ صثثثثٔاٌ  ثثثثاِ حزمثثثثاٌ   363

 .374"ا ص ياٛ الكاذب "   ثث الللضطٔئ  مً حقْيَه ّٓصلَه بث

، يثث و عثثارحًا :37ّبػٔثث٘ ّاثث  لراصثث٘ دلٔلٔثث٘ مفثثاق ئثثاو لّلثث٘ فلضثثط       

ليقا  القْٗ )املقاّمث٘ املضثتنزٗ وتْظٔث  الغثزعٔ٘ ا  ضئث٘ ال ّلٔث٘ ّّجثْل حللثاٛ         

اىكغاط اجلزاٜه الصَْٔىٔ٘(. باملقابأل ب  التخث ٓا  الث    ثث أيْٓاٛ "حمْر املقاّم٘" ث

االصتخ او اهلنجٕ للقْٗ العضثكزٓ٘ الصثَْٔىٔ٘   تْاجُ ئاو ال ّل٘ الللضطٔئ٘ مثأل "

 االىقضاو ب  اللصاٜأل الللضطٔئ٘".ثث التخال  الػزبٕ الصَْٔىٕ ثثثثث ث

ّي   ص  الكاتب فصًض  ثامًض مثً اجلثشٛ الثالث  مثً الكتثال للخث ٓ         

حٔ  عزح مزاحأل تغكٔأل احلشل  ثزل   387عً حشل اهلل ّاملقاّم٘ االيلٔنٔ٘   

لثذٖ تعثاىٕ ميثُ ال ّلث٘ اللبياىٔث٘ ىتٔجث٘ ىهامَثا الطثاٜلٕ، ّيث رٗ          علٙ عنلٔ٘ الغثلأل ا 

، مبٔيثثًا أٌ احلثثزل "ٓضثثتي  علثثٙ  389حثثشل اهلل بثثزبط املقاّمثث٘ باحلالثث٘ الْ ئثث٘    

االهلاو االصضمٕ،  اص٘ مً الثْرٗ االٓزاىٔ٘، إال إّىُ عنأل بغكأل أصاظ لل فاع عً 

بعض "حز ث٘ إرٍابٔث٘"   ، ٍّْ حز ٘ دزٓزٓ٘ ّلٔط  نثا ٓصثلُ الث   394لبياٌ"   

اىهثز اجلث ّل ريثه    ثثث  ، ّلُ ياع ٗ ععبٔ٘ ملٓ ٗ عثابزٗ للنثذاٍب ّالطْاٜث  ث   396  

 .3:7و   22و

اصتعزه الكاتب حز ٘ املقاّم٘ العزائ٘ ّٓيَثٕ ٍثذا   ثث ث 4جثث ّا ٍذا اجلشٛ ث

 اجلشٛ باحل ٓ  عً ي ٔت  ٍامت  ٍّنا 

 أٍنٔ٘ إٓزاٌ ا حمْر املقاّم٘.ثث ث 2

ياصث ًا عاملثًا مػثآزًا ملغثزّع      454عً دقٔثق عيثْاٌ " ثْ غثزل  صثٔا"        ثث ث 3

"الغزق ا ّصثط اجل ٓث " الثذٖ صثقط ّاىتَثٙ ّتغثكٔأل حمثْر ج ٓث  علثٙ أىقثاه           

مبٔيثًا أٌ ٍثذا    456ٍذا املغزّع ناِ "غزل  صٔا" أّ العامل "العزبٕ ّاالصضمٕ"   

، متكاملثثث٘ عضثثثكزًٓا، املغثثثزّع صثثثٔتخقق  ٌ لّل امليطقثثث٘ باتثثثت مضثثثتقل٘ القثثثزار
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، مل ٓعثث  ٍيثاي عثثزعٔ٘ للثث ّل  459ٍّيثاي رّابثثط ايتصثالٓ٘ ّثقافٔثث٘ مغثمي ٘      

 االصتعنارٓ٘ ا ٍذِ امليطق٘ "غزل  صٔا". 

جعلُ دت عيْاٌ "مضحها   تامٔث٘ ٍّثْ    [:352ــ  311اجلزء الدابع: ] ــ ـ 4

 مبثاب٘  امت٘ ّىتاٜا لل راص٘ ال  ي مَا.

املقاّم٘، ّف ح  ذل االلعاٛا  الػزبٔ٘ ال  جاٛ   مل  ًا علٙ جناح حمْر

ثثثثث لّل الثثث ٓكط ثثثثثث لتػطٔثثث٘ ت  لثثثَا ا امليطقثثث٘ مبغثثثزًا بثثثيٌ التكثثثتض  ال ّلٔثثث٘ ث 

ّغريٍثا..   ثذٗ ا الصثنْل.. ٍّيثاي اثزّرٗ لث عه حثق تقزٓثز املصثري للغثعْل ٍّثثْ           

 .478مضلّلٔ٘ إىضاىٔ٘   

 اخلالصة:

ب ٓغق  زٓقُ ا  التٔار املعالٖ حملْر  تال ٓضتخق القزاٛٗ ّاالٍتناو ّ ات

املقاّم٘ مً  ثضل تقث ٓه لراصث٘ مْثقث٘ ّاصثتخ او مَثارا  البخثْيف ّال راصثا  مثً          

ميايغ٘ ّدلٔأل ّغري ذلع. ّا ٍه مَارٗ الكاتب حٔ  لاف  عثً حمثْر املقاّمث٘ مثً     

 ثبْتٔا  أع اٛ ٍذا احملْر.
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