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مااأ دمااعمي  أااُ ت ْملٓااأ  ت   ااعٗ   

تألمريكٔاااااا٘ مااااااً يفمأماااااا٘ م اااااا أٗ     

جزمياا٘  ااري مضااعْم٘ ّ  اأ٘    ت اازمٔ ٌ

ٍّااإ   ت ْماااي  ت اااُ ،  ااااٙ ت  ْ ااأ 

حنً مكْىأ   دكرب ستزض  يأ مجٔعًأ

ّ يي قل ، ت غعب ت ضْرٖ  يقْل كان يأ

مااً تألمااْتل ّت  يعٓااعت  ت ااا  ضاا  قَأ  

مثل ٍذِ تدتزمي٘ يفىل تألفعأل ت ا  عٔاع  

تذتااإ يفىل د اا أاُ ّت ثاازّٗ ت يَْااا٘ يفىل    

 ااٙ تدتشٓازٗ    ت ضا و ّيفمل  يقازد  ، دٍاَأ

 ٖ  ااااٙ ت اااي     مب أفظأ َاااأ ت اااث  ، د

 .ّت غأس ّت قنح ّت قطً

 اأط  يااأ دٌ ى ضااأٛل دّ ىضاا ل ٍااذت  

ت عااااأيف كٔاااا   عّ اااا٘ كااااربٚ ّمااااْٗ   

 ظناااٙ دٌ  ااايح ى ضاااَأ دزٓااا٘ ت  عاااعٖ 

 ااااٙ اااازّت  شّ ااا٘ ّعاااعب  ت  اااازّت    

ٕ  ز اُ ستعّشٗ   د عب ظزف  أرخي

 ؟ ٍذِ ت عّ ٘ ٍّذت ت غعب

ٝا٘ كأىاي  ت  ّما    مثل ٍاذِ تألصا  

خأص  يعمأ كأٌ ت عاأي دمال  عّتىٔا٘    

ّاغااأ ٘ ّدكثااز ماأً   قاأه ّمثاال تذتااإ 

ّيفٌ كاأٌ تملصا عنأر   ، ّت ععل ّت ضأّتٗ

تملصاا عنأر   كاال   ااز ّ  كاال ٍااْ 

 . مكأٌ
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اأ غااز ٔ٘ ت عّ ٔاا٘ ّاغااز ٘ دقااْ  دمااأ كٔاا  لااأ   ااع ٍّاإ  ااع ٕ  ضااكَأ  

ٜإ  ااز ٘ اطاازّرٗ تذت ااأظ  اااٙ ّدااعٗ  ّتألٍااه دىَااأ مااع ّمعااي  اااٙ ّاااأ ، ىضااأٌتإل

 نأ٘ ت  طأل ّت  خاعٓز ّت نألاا٘    فذ ع كاُ مً مض اشمأ  صْرٓ٘ درضًأ ّعععًأ؟ 

 ؟يفىل دني  ض كنل مغزّ َأ ت    ٔاّت  ضْٓ  

ّمً ٓزٚ  ري   ع فأ  طل ّ ٔعطيأ عأٍعًت ّتدعًت  ااٙ دٌ ت ْجاْش تألمريكإ    

، دّ تىعدز ا   طا ٔأ  جضاأو  ، مقأّم٘  ااعىأ ّ  كل ااع مض طع  تىَشو ا  

 .  مً جربّ  ّلغٔأٌ ا  دعّش  اقْٗ رمبأ حبجه ت   عٖ تألمريكٕ مبأ ميثاُ

 أط تصا كنأمًل  يَاب     ًأّخاعمٔ  ًأت اذٖ ٓعاعّ   ظاأٍزِ تم  اأشٓ     يفٌ ٍذت ت  عال 

ال ٍْ  َٔع  أ اععِ مً خطْت   ااٙ لزٓاإ يفمأما٘     ، ازّت  ت غعب ت ضْرٖ ف ضب

ميطق٘ ٍٕ مً د يٙ ت يألإ اأ ععٓع مً ت ثزّت  ّت شرت اأ  ماً مطاً    ايٙ حت ٔ٘   

يفضااأف٘  ااأ فَٔااأ مااً ااازّت  ى طٔاا٘ ّ ااري ى طٔاا٘  عزفَااأ ت ْملٓااأ  ت   ااعٗ     ، ّدعااْ 

 دمريكٕ ّت   أ  مغاأاُ  أماأً   تد  ل ْ، ّاأ  أ ٕ ٍتألمريكٔ٘ دكثز مً  ريٍأ

 مل   أ  فاضطني.

؟ ت  شتٓااع ّت عقْاااأ  تملم  ااأشٓ٘ أرفَاال ميااز ت غاازّحت ّحنااً حتااي  اا اري تذت اا 

 ؟مً معل ٕ مب ٓني ت ربتمٔل ْٓمًٔأمثانأ مًز ّميز ىَب ت ي   ت عزتم

اقاازتر  ،ّ اااٙ ت غااعب ت ضااْرٖ، مااأ ىغااَعِ مااً يفلأ اا٘ ألمااع تذتااز    صااْرٓ٘ 

، رٍاأ  د ٙ ر ع٘ دمريكٔ٘ اأ قطاأٛ  ااٙ تإل  ّمل ، دمريكٕ  ٔط ى ٔج٘  زتحت شّ ٕ

 .، ّ اٙ ت ثأل ت عزتمٕ ى ضُ كل مأ ٍْ صْرٖيفمنأ ٍْ  نأ٘ تص َعتف 

 دمأ مأ  ٓ زسِ ت غَع ت عأو مً  ياأفط شّ إ ّرمباأ  ياأدز  ااٙ صاْرٓ٘ تىط ماأً        

فأ عاأي ت ٔاْو   ، مً دٌ ماً تذتاع  ٓاعل  ااٙ ت ي  از مل ٓز قإ يفىل مضا ْٚ ت  ازتحت        

 ّآخز ماأ ميكاً تدمتماُ دّ ت ْماْف    ، ّحتكنُ معأشمل  ت ضْ ، ردمسأ ٕ جبعترٗ

 . يعِ ٍْ دقْ  ت غعْ    ازّت َأ

ٕ  )ّمل ى جيٙ  ااٙ دداع يفٌ ردٓياأ     جاز      ت اذٖ  ت اعتمٕ ّت غاعِْ    (ت زأا  ت عزاا

جااااب كااال  ٍاااذت ت اااعمأر ّترتااازت   اااأفزٗ ت ععتٓااا٘  ع اااز ماااً ت يَاااب ّت ضااااب        

 .، ت قأّو ميَأ ّت ض ضاهت اكٕ ميَأ ّتدتنَْرٖ، تملص عنأرٖ  اعاعتٌ ت عزأ٘ دّمل

 ّ ّدٌ ت يطقا٘  تٍعا٘   ، دٌ ت ااتمزٗ مك ناا٘ ت  خطأ  ّتألشّت     تضا أً ّمع ااعت 

 .د ّمل ددع ٓعزف م ٙ  ي َٕ دّ كٔ يفىل دزّ   عع

 ؟ ضْرٓني اكل مكْىأ َهّكٔ  صٔكٌْ مْم  ت؟ فنأ ت حنً فأ اٌْ



 أ. رًاض طبرة

 

 

ٍاال صاأظل ت كااٌْ ت كاازشٖ مغاْاااًأ  اااٙ دماازِ كنااأ   كاال م  اال مااً         

ت ز عطا٘ اأرتاأرا تملصا عنأرٖ دّ اعطاَه  ااٙ      ت  أ ل ت  أرخئ٘ ت ا جز ُ مٔأشت اُ  

تألمل  ٔ مْت ت ْٓ   ّٓكْىاْت زتازش دشّت   َاعش دماً اااعتىَه صاْتٛ   ت عازت  دّ        

 .تٌ؟صْرٓ٘ دّ د ٙ  زكٔأ ّيفٓز

دو دىُ مطأ ب ت ٔاْو دٌ ٓكاٌْ ت كاٌْ تألكثاز دز اًأ  ااٙ ّلياُ تدتنَْرٓا٘         

ّد ط اُ ٍْٓ اُ تذتأضازٗ اعاعمأ كاأٌ       ،ت عزأ٘ ت ضْرٓ٘ ت ا تد طي ُ معل مٝ٘  اأو 

 ؟دقًأ مً جعأل درترت  يفىل تدتشٓزٗمطأرشًت م 

ٍّاال صاا عرن ت يخااب ت كزشٓاا٘  ااأجً  ّ اأط آجااً  دٌ مضااع ّكاال تألشّت         

صازتٜٔأ٘   ترتأ ازٗ   تإل –ً صْٚ ردظ تذتزا٘ تألمريكٔ٘ ت نأاا٘ ّت غأاَ٘ ي  ك

اجنٔل ّختال  اً ت ْلئا٘ ت ضاْرٓ٘     ّدٌ ٍذِ ت طعي٘ مبأ  ثاُ مً ىكزتٌ  ، ت ضْرٓ٘

 .ي  كً م ْمع٘

زش اإمأم٘ شّ ٘   ع  ااٙ مضاأد٘ ّتصاع٘ ماً درتض     يفٌ ت اعب  اٙ  ْتل  ت ك

، تص خعمي مزترًت ّ  دكثز مً اااع  ، ّّرم٘يفٓزتىٔ٘ ّ زكٔ٘ ّ زتمٔ٘ ّصْرٓ٘ معٓه

ٍاْ  ّت ض  ٔع تألكرب ، ائأ َأيفععْ  ٍذِ ت يطق٘ اكل مكْىأ َأ ّّترتأصز فَٔأ 

ت ااا ٓعااعّ دىَااأ دققاي ى اازًت كااعريًت   حتقٔااإ دميَاأ  اااٙ دضااأ  دمااً    (يفصازتٜٔل )

 دشّت َأ.

ٕ  ) قع ختااي ّتعايطً  اً شّ ا٘      ٍّياأ  ، اعاع تصا   أُٜ ت  ا ٔإ    (مضاعْش ازتستىا

ص  خاٙ ّتعيطً  ً مضع يفٌ تعا ع  ضازاأ  ت قأّما٘ ت ضاْرٓ٘، ّيفٌ دظَاز عاععيأ       

أشِ  قأّم٘ تملد  ل تألمريكٕ ّدشّت ُ ت ضْرٖ ت عظٔه جبشٓز ُ ت عطأٛ يف زترِ ّ ي

 . ن٘ شخْل ت  أرٓخ مً اأ  ترتٔأى٘ت ذًٓ ك عْت  اٙ دى ضَه ّ

عمأ ّ كيَاأ  ٔضاي كاذ ع  يا     دمريكأ  دّىل مبعزف٘ دٓاً  كناً م اأذتَأ،   

فَياأ ٓظَاز ت عناٙ ت ضٔأصإ ّت  خاع    ت ضٔأصاأ         ،ٓ عاإ تألماز اا مً )يفصازتٜٔل(   

 ت عز  ّت ضانني مً دجل كٔأٌ مأر ...ألىَأ اعضأل٘  عأشٖ ، ّت ْتم 

 غااز صاايْت  مااً دكثااز مااً مااأ معيااٙ ٍااذت ت يَااب  ثاازّت  ت ضااْرٓني اعااع  ّيفمل 

 ؟ أر تملم  أشٖ ّت عقْاأ  تدتأٜزٗت عمأر ّترتزت  ّت ْ  ّكل  ععأ  تذت

مضاي   ؟ ٍّلً جعّٚ ٍذِ ت عقْاأ  ٍّذت تذت أرٍل ص  ي ّتعيطً ى ضَأ  

 ؟(ععزٗ ّتدعٗ مً ردظ )ت يظأو

 صزتٜٔإ...ّ كيُ تملحنٔأس تأل نٙ  اععّ تإل، يفىَأ  عزف دكثز مً  ريٍأ
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 ً  عرن ّتعيطً دقٔق٘ دفعألأ مأ ي   ل جثأمني جيْشٍأ ّىعْعَه يفىل  اع 

 ت عٌ ت ا  ي ظزٍه .

كأٌ مً ت ْتجب  اٙ ّتعيطً ّكل  اع تدتعَ٘ ت عأشٓ٘  ضْرٓ٘ ّمً ٓضري   

 شمغإ ّٓقعمْت ّتجعَه اجأٍَاأ ٍّإ ت اا شتفعاي     ت  اع تألمريكٕ دٌ ٓضأر ْت يفىل

مل دٌ ،  ً ت عغزٓ٘ ّّم ي ا اعّر دايأَٜاأ  ت اربرٗ   مْتجَا٘ تإلرٍاأ   ّتإلرٍاأأني      

، ّ يا  تألىظنا٘     نأشٚ    َٔأ ّ ق  م  تملى  أ ٔني ٍّاه ت ْجاُ ترخاز  ارٍاأ     

ت عنٔاأٛ دٌ   قاْٗ  كاً ماً دٓاً  ا   ، ّ عاْش يفىل شمغاإ   دٌ   اعترن دخطأٍٛاأ   مً ت عزأ٘

 . زٚ  ري د ر َأ؟
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(1) 

 

بااااذي٨ دٟ باااااص٤م ٫ َٓاااااذ  َااااأ  

ٖااا اينٓاٛإ) )ٖاٌ يًُٛاص٠     اإلقرار بانٕ  

َسااالك(ٌر( رياااذ ٜااااى اْن(ذ اااذ  بااانٕ    

ّٕنذتااه ٖاااا ايهاا٬ّ ٜاار٣    ايُٛااص٠  أ

اينرب١ٝ  ًا٢ أْٗاذ زتاري اَهذْٝاا١م أٚ     

 ٢ً أْٗذ ًٚٛي بذيك٠ٛ يٝس َٔ امل٪نص 

 أْ٘ سٛف ٜص(ح ًٚٛيا  بذيفنٌ.

ٚيف ٚقاام َااأ ا٭ٚقااذنم كااا ٕ ايفهااار   

    ٍ إ  )اينربااٞ سااًفح ْفساا٘ بٓقرٜاا١ تكااٛ

ٚ    ايُٛص٠ ا ٕ اينربٝا١ تتٝا١ ٫ رٜاه كٝٗاذم 

ُرناا١ ايلااذرٜد ٫بااص َاأ إٔ تف ااٞ يف 

  ْٗذ١ٜ املنذف اىل حتكٝل ٖاٙ ايُٛص٠.
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ٚيف َٓلصف ايسلٝٓذنم ٚضع امل٪رخ ايربٜنذْٞ اياا٥ع ايصاٝم )ترْٛياص تٜٛٓ(ااٞ(    

   ٘ اىل اينربٝاا١  ٓٛاْااذ   نلذباذ  حتاام  ٓااٛإ) )إ ايٌٓٝار اىل ايٓٝااٌ(م ٚاملااذر يا٘ َا اا

ٜ(اصٚ امل٪ياف شاصٜص ايلفاذ٩ٍ      ص٠ اينرب١ٝ تت١ٝ(. يف ٖاا ايهلاذ  أشص ًذدب١ٝ ٖٛ )ايُٛ

إ اينار  ساٛف ٌٜٓا ٕٚ ُٚاصتِٗ ايكَٛٝا١ عًاٍٛ  اذّ         )اْن٬قذ  َٔ كهرت٘ ايكذ٥ًا١ 

. ٖٚٛ ٜسلٓص يف كهرت٘ اىل َكذرْذن تذرغت١ٝ. كذيُٛص٠ اينربٝا١ تًاٛيف يف ايٛاقاع    4791

َاذ باصن ايُٛاص٠ ا٭ملذْٝا١ ٚايُٛاص٠ اإلٜنذيٝا١ بنٝاصتا يف أ كاذ  اضتساذر           بنٝص٠ بكصر

ايوٛر٠ ا٭ٚرٚبٝا١ يف َٓلصاف ايكارٕ ايلذساع  صاار. ٚاملكذرْاا١ ايلذرغتٝاا١ اياا ٜنكصٖااذ          

)تااٜٛٓ ( تل ااا ايصااهٌ اٯتااٞ) )َنااذَح أٚرٚبااذم ايكاارٕ ايلذسااع  صاارم ٚإ بااصن        

. يااا داصا   4494ٛر٠ ْاذً ٠ يف سا١ٓ   م أَهٔ حتكٝكٗذ بصا ٦َٝ4417ٛسذ  َٓٗذ يف س١ٓ 

تُٛٝااص أملذْٝااذ ٚتُٛٝااص اٜنذيٝااذ ايساارٜعم اذتااصها اي(ااذررٜٔ يف تااذرٜد أٚرٚبااذ ايكاارٕ       

ايلذسع  صر امل٤ًٞ بذ٭ُاصاي. ٚادا ش٦ٓذ بص٤ ايلذرٜد هلُذ بٓٗذ١ٜ اذترٚ  ايٓذبًْٝٛٝا١م  

أْٗاذ   ك ٕ  ١ًُٝ ايلُٛٝص ٖٓذ تهٕٛ قص اسلغرقم سالذ  ٚسساا سا١ٓ. ٚياٝس  ٌٝ(اذ      

اسلنذيم ُل٢ ٖاا ايكاصرم ادا أمااْذ بناا ا٫ ل(اذر تًاو اينك(اذن ايهانيا٤ تْاااى.         

 ذَذ  َٔ ْٗذ١ٜ اذتر  اينذملٝا١ ا٭ٚىل ناٞ تااى يًنار  كاا٠ َساذ١ٜٚ        65اْلقر كا٠ 

َٔ ايٛقم يٝكَٛٛا بٓفس اإلصتذر ايسٝذسٞ ايصنه.  ٢ً ٖاا ا٭سذس ٜهٕٛ يًنار   

ٌٓ ٚا ُٚاصتِٗ بآفس سار ١ ا٭ملاذٕ ٚاإلٜناذيٝا.      نُٝذ ٜ 4791َٔ ايٛقم ُل٢ س١ٓ 

٫ٚ ميهٔ ُل٢ ٭يص أ صا٤ اينار  إٔ ٜ أُ إٔ ُٚاصتِٗ يأ تهإٛ قاص أصتا ن يف        

 .د(ديو ايلذرٜ

ٖذ قص َ م سٓٛان ٚسٓٛان  ٢ً ايلذرٜد اياٟ ُصيٙ )تٜٛٓ ( يلِكٝل ايُٛاص٠  

ايُٛص٠ ت(اصٚ اٯٕ   اينرب١ٝم اسلٓذيا  اىل بنض املكذرْذن ايلذرغت١ٝم َٚع ديو ك ٕ ٖاٙ

 بنٝص٠ املٓذٍ.

يٝس َن٢ٓ ديو إٔ ايُٛص٠ اينرب١ٝ َسل١ًِٝ ٚأْٗذ ئ تنتٞ  ٢ً اإلط٬مم كلًاو  

ٖٞ اسلٓلذًذن مصّٛ ايُٛص٠ َٚٓذٖ ٝٗذ. ٚياٝس َنٓا٢ دياو إٔ املصارٚو ايُٛاصٟٚ      

ستهّٛ  ًٝ٘ بذإلمفاذمم كلًاو ٖاٞ اسالٓلذًذن اياأٜ مي ارٕٚ  (اذ  ا اٝ  كا٬          

ٝص دري ً ٤ ض٦ٌٝ عتس(ْٛ٘ ادت(ٌ بننًُ٘م ٫ٚ ٜصرٕٚ إٔ نلًا١  ٜرٕٚ َٔ ً(ٌ ادتً

 ادتًٝص شتلف١ٝ حتم سنح املذ٤.

اسلٓلذًذتٓذ ٖٞ إٔ ايُٛاص٠ اينربٝا١ يٝسام ُهُاذ  أ اصرٙ ايلاذرٜد  ًا٢ اينار          

 ٫ٚ َٗر  َٔ تٓفٝا ٖاا اذتهِ.
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اساالٓلذًذتٓذ ٖااٞ إٔ ايُٛااص٠ اينربٝاا١ يٝساام ُلُٝاا١ تذرغتٝاا١م ٚأْٓااذ يساآذ زتااري  

 يلِكٝل ٖاٙ ايغذ١ٜ ايه١ْٝٛ. أيٚان

اساالٓلذًذتٓذ ٖااٞ إٔ ارتاارب٠ اي(صاار١ٜ تكااصّ ايصااٛاٖص َٜٛااذ  بنااص ٜااّٛ  ًاا٢  كااِ      

املاٖه ايكذ٥ٌ بًٛٛي ُل١ُٝ غت ع هلذ اي(صر ٚايلذرٜد يف تٕ َنذ م نُاذ تو(ام با٪س    

 ايكذ٥ًا بًٛٛي قٛاْا حتٌٝ اإلْسذٕ اىل قنن١ تذك١ٗ يف تي١ ايلذرٜد ايهرب٣.

ٖٞ إٔ ايُٛص٠ اينرب١ٝ ٫ تلِكل ا٫ ٭ْٓاذ ْرٜاص حتكٝكٗاذم ٫ٚ تلِاٍٛ اىل     اسلٓلذًذتٓذ 

 ٚاقع قذ٥ِ باات٘ ا٫ ٭ْٓذ  ذرَٕٛ َٚصُُٕٛ  ٢ً كنٌ ديو.

 هل للوحدة مستقبل؟.

تًو َسني١ تلٛقف  ًٝٓذ ضتٔ. يًُٛص٠ َسلك(ٌ  ٓصَذ ْكارر ضتأ إٔ ٜهإٛ هلاذ     

ايُٛص٠ يك٣ٛ مفٝا١ ْقأ أْٗاذ     ٖاا املسلك(ٌ. ٚيٝس يًُٛص٠ َسلك(ٌم  ٓصَذ ْصو أَر

قذير٠  ٢ً حترٜو ايلذرٜد. كذيلذرٜد  راو ارايانم ٚاملٓلصار ٖاٛ ايااٟ ميًاو اإلراي٠     

 ا٭ق٣ٛ.

 

(2) 

 

 ) 4451ٜهله ايًٛري أنلٕٛ يف نلذب٘ ) ستذٚي١ يف ايك١َٝٛ ( املٓصٛر  ذّ 

 امنذ ٖٞ من٠ٛ رًن١ٝ يف ايلذرٜد(.  ا )إ ْقر١ٜ ايك١َٝٛ اد 

 شٝفذيٝٝ٘ كهر٠ ايًٛري أنلٕٛ  ٢ً ايِٓٛ اٯتٞ) ٜٚنرض ًذٕ ًذى 

)إ ايكَٛٝااا١ ٫ تسااالٗصف اذترٜااا١ ٫ٚ ا٫ريٖاااذرم باااٌ ٖاااٞ ت اااِٞ بُٗاااذ يف سااا(ٌٝ      

اي ااارٚر٠ املًِااا١ يف حتٜٛاااٌ ايكَٛٝااا١ اىل قذياااه يًصٚيااا١ َٚكٝاااذس هلاااذ. ٚإ تنٛرٖاااذ      

 سٝهٕٛ َلسُذ  بذرترا  املذيٟ نُذ ٜلسِ بذرترا  املنٟٓٛ(.

 ًاا٢ اينهااس َاأ ديااوم كاا ٕ )ٖااذْس نااٖٛٔ( ٜاار٣ ا٭َاار َاأ راٜٚاا١ شتذيفاا١    

 -ٕ مًال ايكَٛٝا١  اايصٚيا١م اد   -َٛٝا١ تلنًاه ايكَٛٝا١    ٓصَذ ٜكٍٛ) )إ ايٓ  ا١ ايك 

 ايصٚي١ ٜكٟٛ ايٓ  ١ ايك١َٝٛ(. 

نااذٕ )نااٖٛٔ( ٜاار٣ إٔ  ًاا٢ ايصٚياا١ ٚايكَٛٝاا١ إٔ ٜلنذبكااذ تنذبكااذ  تذَااذ . ٚادا       

 ذيٛقذ٥ع ٖٞ امل ن١٦.نذْم ايٛقذ٥ع ٫ تٓن(لم ك
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يسٓذ ٖٓذ بصصي  رض اٯرا٤ ايا تر٣ يف ايصٚي١ ٚايك١َٝٛ ش٦ٝذ  ٚاُاصا م أٚ تًاو   

ايااا زٝاا  بُٝٓٗااذم ٚامنااذ ضتاأ اٯٕ بصااصي ايٛ ااٍٛ اىل كهاار٠ أسذساا١ٝ ٖٚااٞ إٔ        

ايك١َٝٛ تًٛص أُٝذْذ  يٕٚ إٔ ًٜٛاص َنٗاذ َنذيهلاذ ايسٝذساٞ ٖٚاٛ ٖٓاذ ايصٚيا١. باٌ اْا٘          

ذٕ إٔ ًٜٛص ٖاا املنذيٍ ايسٝذساٞم يهأ ورٚكاذ  َنٝٓا١ تا٪يٟ      عتصي يف بنض ا٭ُٝ

اىل دٝذ  ٖاا املنذيٍ ايسٝذسٞم أٟ اىل دٝذ  ايصٚي١. يهٔ دياو ٫ ٜناحب عاذٍ َأ     

 ا٭ُٛاٍ إٔ ايك١َٝٛ قص تيم اىل رٚاٍ.

حتاام  ٓااٛإ)    4761كااٞ ستذضاار٠ أيكااذٖذ سااذطع اذتصاارٟ يف ايكذٖاار٠  اذّ        

ا ذضار َسالُنٝ٘ قاذ٬٥ ) )تنركإٛ إٔ بٛيْٛٝاذ نذْامم        )ايك١َٝٛ اينرب١ٝ(م غتذطاه 

ُل٢ أٚاس  ايكرٕ ايوذَٔ  صرم يٚي١ َسلك١ًم ٚق١ٜٛ ايصه١ُٝم ٚيهٓٗذ بنص ديو 

أمان ت انف ٚتل ن اعم اىل إٔ اْكرضام ٚرايام َأ  اذو ايًٛاٛيم ٭ٕ ًذراتٗاذ         

بٝٓٗاذم  ايو٬ي تني(م  ًٝٗذم ٚاسلٛيم  ٢ً أراضٝٗذم هِ تكذمسم تًو ا٭راضٞ كُٝذ 

ٚأ (ح قساِ َأ أراضاٞ بٛيْٛٝاذ ًا ٤ا  َأ برٚساٝذم ٚقساِ تمار ًا ٤ا  َأ رٚساٝذم             

ٚقسِ هذيى ً ٤ا  َٔ ايُٓسذ. نُذ إٔ سهذٕ نٌ قسِ َٔ ٖاٙ ا٭قساذّ أ ا(ِٛا   

َٔ ر ذٜذ ايصٚي١ املسلٛي١ٝ  ًٝٗاذ. بٗااٙ ايصاٛر٠ اْصرسام ايصٚيا١ اي(ٛيْٛٝا١ ٚرايام َأ         

٭١َ اي(ٛيْٛٝا١ أٜ اذ ر. نًهاِ تنركإٛ إٔ)      ذو ايًٛٛي. ٚيهٔ ٌٖ اْصرسم َنٗذ ا

ن٬!م وًم ا٭َا١ اي(ٛيْٛٝا١ أَا١ ُٝا١ ٚا ٝا١م رداِ ُرَذْٗاذ َأ يٚيا١ قَٛٝا١ تر ا٢            

شا٪ْٚٗذم ٚجتُاع شاًُٗذ. يمٌ اي(ٛيْٕٛٝٛ حتم ُهِ ايصٍٚ ايو٬ي اياا دنرتٗاذم   

ٚيهِٓٗ و ٜٓصزتٛا عهذَِٗ ادتصيم بٌ وًاٛا ستاذكقا  ًا٢ نٝاذِْٗ ايكاَٛٞ.      

و ٜانٛا يغلِٗ ارتذ ا١ ٚو ٜٓساٛا تاذرغتِٗ ارتاذ م ٚوًاٛا ٜصانرٕٚ بانِْٗ         اِْٗ

ْٗاِ  اِْٗ ٜلُٝ ٕٚ  ٔ ٖا٪٤٫  ٝناذ .   ا٫ٚ برٚسٝام ٫ٚ منسذٜٚام بٌ  يٝسٛا رٚسذ م

بكٛا َلُسها بكَٛٝلِٗم شذ رٜٔ بٗذم ٚوًٛا ٜٓ  ٕٛ اىل ايلِارر َأ ربكا١ ٖا٪٤٫     

   ٗ ِ اٯماارٜٔم اىل إٔ ْااذيٛا بغٝاالِٗ ٖاااٙم   اذتااذنُام ٚاىل ا٫حتااذي َااع أبٓااذ٤ ًًااصت

 ٚأ ذيٚا بٓذ٤ يٚيلِٗ املٓكرض١(.

 (3) 

 

املنااذيٍ ايسٝذسااٞ يًكَٛٝاا١ ٖااٛ ايصٚياا١. قااص ٫ ٜلِكاال ٖاااا املنااذيٍ ايسٝذسااٞ يف    

بنض ا٭ُٝذٕم ٚقص ٜلِكل يف أُٝذٕ أمر٣م يهأ ناٌ قَٛٝا١ ت(ِاى  أ َنذيهلاذ       

 ايسٝذسٞم أٟ ت(ِى  ٔ يٚيلٗذ ارتذ ١ بٗذ.
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ايسٝذسااٞ يًكَٛٝاا١ اينربٝاا١ ٖااٛ ايصٚياا١ اينربٝاا١ ايٛاُااص٠م أٟ ايغااذ٤ ٖاااٙ     املنااذيٍ

 ايهٝذْذن املٓلصر٠  ٢ً اَلصاي ا٭رض اينرب١ٝم يصذحل نٝذٕ ٚاُص ُٚٚٝص. 

ٚيف ٚقم َٔ ا٭ٚقذنم ك ٕ ايٓٗاٛض ايكاَٛٞ ايااٟ شاٗصٙ اياٛطٔ اينرباٞ ناذٕ        

 اينرب١ٝ. ميوٌ شه٬  َٔ أشهذٍ اي(ِى  ٔ املنذيٍ ايسٝذسٞ ذترن١ ايك١َٝٛ

مثااا١ ْٗٛضاااذٕ قَٛٝاااذٕ شاااٗصُٖذ اياااٛطٔ اينرباااٞ يف تذرغتااا٘ اذتاااصٜىم ُٖٚاااذ    

ْٗٛضااذٕ ٫ ٜكااّٛ ايلُٝٝاا  بُٝٓٗااذ ا٫  ًاا٢ ساا(ٌٝ ايفاارر ٚايلصاآٝف ٚتسااٌٗٝ ايفٗااِ.         

ايٓٗٛض ايكَٛٞ ا٭ٍٚ ُصي يف َٛا١ًٗ ا٫ضنٗذي ايكَٛٞ اياٟ تنرض ي٘ اينر  َٔ 

 يف َٛاًٗاا١ ا٫ضااانٗذي ايكااَٛٞ ايااااٟ    اينوُااذْٝا. ٚايٓٗااٛض ايكاااَٛٞ ايوااذْٞ ُاااصي   

تنرض ي٘ اينر  ابذٕ املص ا٫سلنُذرٟ اياٟ اًلذيف املٓنك١ َٓاا أٚامار ايكارٕ ايلذساع     

  صر. 

يف م٬ٍ ٖأٜ ايٓٗٛضام نذْم ايٓقر١ٜ ايسٝذس١ٝ ايسذ٥ص٠ يف اذتٝذ٠ اينرب١ٝ 

ٖااٞ إٔ ٖاااا ايٓٗااٛض ايكااَٛٞ ٫بااص َاأ إٔ ظتااص َنذيياا٘ ايسٝذسااٞ. ٖٚاااا املناااذيٍ           

سٝذساااٞ ٫ ٜلُواااٌ يف ارتااارَٚ  ًااا٢ ا٫ضااانٗذي ايكاااَٛٞ ايااااٟ تنااارض يااا٘ اينااار    اي

كِسهم ٫ٚ ٜلُوٌ أٜ ذ  يف اذتصاٍٛ  ًا٢ ا٫سالك٬ٍ اياٛطحب ككا م ٚامناذ املناذيٍ        

ايسٝذسٞ هلاا ايٓٗٛض ايكَٛٞ أٜ اذ م ٖاٛ يف اقذَا١ ايصٚيا١ اينربٝا١ ايٛاُاص٠م أٟ يف       

 اصتذر ايُٛص٠ اينرب١ٝ.

(4) 

 

ا  ًاا٢ ايُٛااص٠ ب هااذر٠ بنااض اينك(ااذن ايااا حتااٍٛم يف     ٜناااض بنااض املناضاا 

 رأِٜٗم يٕٚ حتكٝل املصرٚو ايكَٛٞ اينربٞ.

َٔ دياو َاو٬  َاذ ٜكٛيْٛا٘ َأ إٔ ا٭قناذر اينربٝا١ ٫ تلاٛاكر كُٝاذ بٝٓٗاذ ايُٛاص٠            

 اين(ٝن١ٝ.

َٚٔ ديو َو٬  َذ ٜكٛيْٛ٘ َأ إٔ ايارٚيف اياٛطحب ٖاٛ ايارٚيف ايساذ٥ص باا اينار م         

 ايرٚيف ايكَٛٞ.أنور َٔ سٝذي٠ 

ْصو ايصنلٛر  ذٍ محصإ ٜفٓص ٖاا ايه٬ّم ٖٚٛ  ذو ادتغراكٝذ ايسٝذس١ٝ 

 ا٭ٍٚ يف ايٛطٔ اينربٞ.

)إ ايُٛص٠ ايسٝذس١ٝ ٫ تنتٞ بذي رٚر٠ َٔ ايُٛص٠ اين(ٝن١ٝم ٚامنذ َٔ ايُٛاص٠  

اي(صاار١ٜ تاانتٞ. كااذينرب٠ يف قٝااذّ يٚياا١ َُٛااص٠ يساالٛرٜذ  ٖااٞ ُٚااص٠ ايٓااذسم أٟ ُٚااص٠   
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ٝاا١م ينٓا٢ جتذْساِٗ يف املكَٛاذن ا٭سذسا١ٝ َأ يغا١ َصاان١ ٚتاذرٜد ًَاالِِ          ايكَٛ

َٚص١ًِ َاابن١ ٚ كٝاص٠ ساذ٥ص٠. ٖٚااٙ  ٝناذ  أرناذٕ َلاٛكر٠ يف ايكَٛٝا١ اينربٝا١         

نُذ ٫ تلٛاكر يف ق١َٝٛ أمر٣ َنرٚك١. ٫ٚ  ارب٠ بناص ٖااا بلٌاذْس أٚ ت(اذٜٔ ا٭رض      

 ايا عتلًْٛٗذ.

ٚوٝفٝا١. ٚايُٛاص٠ ايٛوٝفٝا١ يف أٟ زتاذٍ ٫ تانتٞ       هِ إ ايُٛص٠ ايسٝذس١ٝ ُٚص٠

َٔ ايُٛص٠ ايانٝ(ٝا١م باٌ َأ ايلٓاٛو اياناٝ م كانٟ ًاص٣ٚ َأ إٔ تلِاص أقناذر           

ُةنااا١ يف اْلذًٗااذ َٚٛاريٖاااذ ٚاَهذْٝذتٗااذم ا٫ إٔ ٜهااإٛ زتااري زاااصي      َلصااذب١ٗ َٓ

  ايلٓٛو(. كِٝر. ٖٚاا بذيصق١ َذ ٜنرف ي(صأ )ايلٓٛو يف ايُٛص٠( أٚ )ايُٛص٠ يف

كًٝس ممذ ٜ ري ق ١ٝ ايُٛص٠ اينرب١ٝ أٚ غتر  ُرن١ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ إٔ  ا ٚاد

ٜهٕٛ يهٌ قنر َٔ أقنذرٖذ ش صٝل٘ اين(ٝن١ٝ املل(ًاٛر٠ بصرًا١ أٚ بانمر٣ ياماٌ     

اإلطذر اينذّ املصاى. ٖٚاا ايلٓٛو ٚايل(اذٜٔ يف اي(٦ٝاذن امناذ ٜوارٟ ايص صا١ٝ اينربٝا١       

٫  ٬قااا١ يااا٘ بذيلناااصي   ْفسااا٘ ايٛقااام ٛاْاااه. ٖٚاااٛ يف  اينذَااا١ ٚظتنًاااٗذ َلناااصي٠ ادت  

ايصساالٛرٟم ٫ٚ ٜنااحب ايلُ ٜاال ايسٝذسااٞ أٚ تننٝااص ا٫ْفصااذي١ٝ ايرآٖاا١ عااذٍم ٫ٚ   

ٜصٌع ايا٤٫ٛان ايٛطٓٝا١ أٚ رٚيف اإلقًُٝٝا١ يف ًٚا٘ ايا٤٫ٛ ايكاَٛٞ اينرباٞ ايها(ري أٚ         

م بكااصر َااذ  ًاا٢ ُسااذب٘. ٫م ٫ٚ ٖااٛ ميٗااص يٓناار٠ ستًٝاا١ ٚاْن ايٝاا١ كهرٜاا١ ٚسٝذساا١ٝ 

 ٜ ٝف اىل اين ٠ ايك١َٝٛ ايٛاسن١ ُٜٚٓٝاٗذ(.

 

 (5) 

 

ذ   رقٝاذ . اْٗاذ بذيصرًا١ ا٭ٚىلم ٚق(اٌ ناٌ شا٤ٞم َفٗاّٛ        يٝسم اينرٚبا١ َفَٗٛا  

ُ ذرٟ ٚهكذيف. ٚينٌ ٖاا ٖاٛ ايااٟ ُاصا بساذطع اذتصارٟ اىل إٔ ٜكاٍٛ يف نلاذ         

حتاام  4794َفلااٛيف اىل ايااصنلٛر طاا٘ ُسااا ْصاار يف زتًاا١ ايرسااذي١ بذيكااذٖر٠ ساا١ٓ   

ضآُٛا يااٞ ُٚااص٠ ايوكذكاا١م ٚأْاذ أضاأُ يهااِ َااذ   ا ٓاٛإ) )بااا َصاار ٚاينرٚباا١() )..  

 ت(ك٢ َٔ ضرٚ  ايُٛص٠..(.

ي اينرب١ٝ ٜٚلهًِ بذيًغ١ )إ نٌ َٔ ٜٓلسه اىل اي(٬ )بٗاا املن٢ٓ ميهٔ ايكٍٛ

ٖااٛ  ربااٞم َُٗاذ نااذٕ اسااِ ايصٚيا١ ايااا عتُااٌ ًٓساٝلٗذ ٚتذبنٝلٗااذ بصااٛر٠     اينربٝا١ 

َُٚٗاذ نذْام ايصٜذْا١ اياا ٜاصٜٔ بٗاذم ٚاملااٖه ايااٟ ٜٓلُاٞ ايٝا٘م َُٚٗاذ             رسا١ُٝم

 نذٕ أ ً٘ ْٚس(٘م ٚتذرٜد ُٝذ٠ أسرت٘م كٗٛ  ربٞ(.
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ٚبٗاااا املنٓاا٢ كاا ٕ ا٭قااٛاّ ا٭ماار٣ ايااا تنااٝض  ًاا٢ ا٭رض اينربٝاا١ ٖااٞ أقااٛاّ    

  رب١ٝ بذملن٢ٓ اذت ذرٟ ٚايوكذيف يًه١ًُ.

سااُٗٛا يف  اآع اذت ااذر٠ اينربٝاا١م كهاارا   ٚبٗاااا املنٓاا٢ أٜ ااذ م كاا ٕ  ٝااع ايااأٜ أ 

ٚ ًُااذ  ٚكًسااف١م ٖااِ َاأ ايناار م ٭ْٗااِ م بصاارف ايٓقاار  اأ أ ااٛهلِ اينرقٝاا١م           

تهًُااٛا اينربٝاا١م ٚنل(ااٛا َنقااِ َااذ نل(ااٛا بذينربٝاا١م ٚ ذشااٛا يف وااٌ اذت ااذر٠     

 اينرب١ٝ.

ايفااذرابٞ بٗاااا املفٗااّٛ اذت ااذرٟ ايوكااذيف  ربااٞم ٚاباأ سااٝٓذ  ربااٞم ٚدريُٖااذ  

 نايو.

اا املنٓاا٢ أٜ ااذ م ميهاأ اساال(نذي أٟ َفٗااّٛ  رقااٞ ريااذ ٜهاإٛ قااص ذتاال   ٚبٗاا

عرن١ ايكَٛٝا١ اينربٝا١ يف ٚقام َأ ا٭ٚقاذن. ٚبٗااا املنٓا٢ أٜ اذ  ميهأ ْفاٞ أٜا١            

 ش(١ٗ تنصه ريذ تهٕٛ قص ذتكم بص ذ٠ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ.

 ٚاْن٬قذ  َأ دياوم كا ٕ ا٭قاٛاّ ا٭مار٣ اياا تناٝض  ًا٢ ا٭رض اينربٝا١ تاا نص           

ً ٤ا  َٔ ُرن١ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ يف تنًنٗذ اىل اينوٛر  ٢ً َنذيهلذ ايسٝذسٞم أٟ يف 

 ستذٚيلٗذ بٓذ٤ يٚيلٗذ ايك١َٝٛ.

 (6) 

 ْلسذ٤ٍ زتصيا )

 ٌٖ يًُٛص٠ َسلك(ٌر.

ٚصتٝه بنٕ ا٭َر َلٛقف  ًٝٓذ ضتٔ. ك(كصر َذ ْسن٢ اىل ٖااا اهلاصف اينقاِٝم    

 ك ٕ حتكٝل ٖاا اهلصف ٜص(ح أٜسر َٓذ٫ .

ٚادا نااذٕ )تااٜٛٓ ( قااص اكاااض إٔ ايُٛااص٠ اينربٝاا١ سااٛف تلِكاال عًااٍٛ  ااذّ    

م اساالٓذيا  اىل َكذرْااذن تذرغتٝاا١م كاا ٕ  ااصّ حتكٝاال ٖاااا ا٫كااااض ٜاا٧َٛ اىل   4791

ُكٝك١ َفذيٖذ إٔ ا٭َر نً٘ يف ٜصْذ ضتٔ ٚيٝس يف ٜاص أٜا١ قصرٜا١ تذرغتٝا١ قاص تانتٞ       

 ٚقص ٫ تنتٞ.

 (7) 

 

ٚيف ٚقم َٔ ا٭ٚقذنم أطًل نذته  رباٞ يف  اِٝف١ بريٚتٝا١ ٚاسان١ ا٫ْلصاذر      

حتاٜرا  َٔ شتذطر كٛر٠  رب١ٝ ق١َٝٛ شٛك١ٝٓٝ َلنص(١ تٛشو املٓنك١ نًاٗذ إٔ تكاع   

 حتم تنهريٖذ.
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ٖاااا ايهذتااه اياااٟ عتااذٍٚم كُٝااذ ٖااٛ ٜهلااه َٓااا ب ااع ساآٛانم إٔ ٜكاارأ يف  

ٍٛ نٌ ش٤ٞ َر٠ ٚاُص٠م ٚامنذ عتذٍٚ ايكذَٛس ايًغٟٛ هلٛا٠ ُفظ ايصنذرانم ٫ ٜك

إٔ ظتنااٌ ايكااذر٤٣ ٜ(لًااع ن٬َاا٘  ًاا٢ شااهٌ ًر ااذن ستسااٛب١ َٚكٓٓاا١م يهٓاا٘ ٫    

ٜسلنٝع يف ْٗذ١ٜ املناذف ا٫ إٔ ٜسافر  أ ايهًُا١ ا٭ماري٠ اياا عتاذٍٚ إٔ ٜكٛهلاذم         

ٖٚااٞ إٔ ٖاااٙ ايفااٛر٠ امنااذ زوااٌ ري٠ اىل ارتُسااٝٓذن َاأ ٖاااا ايكاارٕ  ٓااصَذ نذْاام   

ٝا١ تناٝض حتام تانهري كاٛر٠ قَٛٝا١ َصاذب١ٗ يًفاٛر٠ ايكَٛٝا١ ايكذيَا١  ًا٢            املٓنك١ اينرب

 اينرٜل.
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ٖاا ايلِاٜر ٜانر ايكاذر٤٣ بٓاٛو ماذ  َأ املفهارٜٔ اينار  املصاذبا باصا٤         

امس٘ ا٫سل٬  ايكَٛٞم ٚارتذضنا يصهٌ َٔ أشهذٍ ايغرب١ اير١ُٝٚ  ٔ أَلِٗ 

 ٚٚطِٓٗ.

و إٔ ٖاااا ايلِاااٜر امنااذ عتااذٍٚ إٔ ٚيااٝس ا٭َاار  ًاا٢ ٖاااٙ ايصااٛر٠ كِسااه. دياا

غتلاا ٍ مراكاا١ سااٝنرن  ًاا٢ املٓنكاا١ يفااا٠ َاأ اياا َٔم َٚفذيٖااذ إٔ اإلٜصٜٛيًٛٝاا١      

ايك١َٝٛ ٫بص َٔ إٔ تسك  أَذّ ٖاا ايساٌٝ ادتاذرف َأ ا٭كهاذر ايكذيَا١ ايٝٓاذ َأ        

نٌ ا٫جتذٖذنم ٚإٔ ايُٛص٠ اينرب١ٝ ٜٓ(غٞ إٔ تفسح اينرٜل ٭ٖصاف أمار٣ دريٖاذ   

 هلذ بذيُٛص٠ اينرب١ٝ َٔ قرٜه أٚ بنٝص.٫  ٬ق١ 

ٖاٙ ارتراك١ امنذ تٓٗض يف َٓنكٗذ ا٭مري  ٢ً ا لكاذي َا٪ياٙ إٔ ايسٝذسا١ ٖاٞ     

كٔ املُهٔ. َٚذ ياَام ايُٛاص٠ اينربٝا١ َسال١ًِٝم ك ْا٘ ٜلِالِ  ًٝٓاذ إٔ ْ(ِاى  أ          

 املُهٔ كن٬  .

 أٟ ش٤ٞ ٖٛ املُهٔ ٖٓذر.

ا ٜصااح إٔ ٜكااذٍ كٝٗااذم بهااٌ املُهاأ ٖٓااذ ٖااٛ قذ٥ُاا١ طًٜٛاا١ َاأ ا٭ٖااصاف اياا 

ٖص٤ٚم ٚبهٌ  ١ًُٝم ٚبهٌ َٛضٛ ١ٝم اْٗذ أٖاصاف َسال١ًِٝ ماذرَ اطاذر ايصٚيا١      

 ايك١َٝٛ اينرب١ٝ.

 تنذيٛا ْٛضح ايفهر٠  ٢ً ضتٛ أك ٌ.

تنااذيٛا ْ ااع ايٝااص  ًاا٢ ُكٝكاا١ ْذ اان١ يف ٚضااُٛٗذم ٖٚااٞ إٔ املٓنكاا١ اينربٝاا١      

ن١ٓٝ إٔ ترَٚ هلذم ٖٚٞ إٔ م نم  ٢ً اَلصاي ُك(١ َٔ اي َٔ يفهر٠ ُذٚيم ق٣ٛ َ
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ايُٛااص٠ اينربٝاا١ َساال١ًِٝم ٚإٔ ايكَٛٝاا١ اينربٝاا١ ُرناا١  ذطفٝاا١ ٫ أسااذس هلااذ يف       

  ايٛاقع املذيٟ اينربٞ.

 بٌ يكص ُصي َذ ٖٛ أمنر َٔ ديو.

َٓذ اىل قرٕ ايُٛص٠ ايك١َٝٛ يٮ١َ اينرب١ٝ بهٌ َذ َأ شانْ٘   نٌض بكًكص َ ٢ 

ٚبهٌ َذ َأ شانْ٘ إٔ ٜصآع ري٠ اقًُٝٝا١      إٔ ٜصٓع َٔ ٖاٙ ايُٛص٠ نذ٥ٓذ  َصٖٛذ م

 ت ع ٖصف ايُٛص٠ اينرب١ٝ بنٝصا   ٔ يا٥ر٠ ا٭ٖصاف اينذ١ًً ٚامل١ًِ.

َٚٔ ٜلنٌَ يف بنض َذ نذٕ ٜٓصر َٔ نله َٚكاذ٫ن ما٬ٍ سا١ٓ ْٚصاف ٖاٞ      

  ُر ا٫ْفصذٍم ك ْ٘ سٛف ٜ ع ٜصٙ  ٢ً نٌ ٖاٙ اذتكذ٥ل املٓس١ٝ.

اينربٝا١ اىل اُٝاذ٤ املصارٚو ايُٛاصٟٚ     ٚيف نٌ َر٠ تآٗض كٝٗاذ ايكا٣ٛ ايكَٛٝا١     

اينربااٞم كاا ٕ ايكاا٣ٛ امل ااذي٠م أٟ ايكاا٣ٛ اإلقًُٝٝاا١ اياا٬ قَٛٝاا١م تاآٗض بااصٚرٖذ اىل   

زتذب١ٗ ٖاا املصرٚو ايكَٛٞ عٝاى ترتفاع َار٠ أمار٣ ا٭ اٛان ايكصميا١ يف ستذٚيا١        

 يًنٛي٠ اىل َٓنل قصِٜم ٚيف ستذٚي١ ممذه١ً يكنع اينرٜل  ٢ً ايُٛص٠ املرتك(١.
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املفذرق١ ايا سر ذٕ َذ تكع  ًٝٗذ اينا املصقك١ ٖٞ إٔ ٖاا ايفهار ايا٬ قاَٛٞ    

يٝس نً٘ رًنٝا١ ساذكر٠. اْا٘ ٜركاع باا ٚقام ٚتمار ٫كلاذن تكصَٝا١ زِٓا٘ ايفر ا١            

 يهٞ ٜكٍٛ أشٝذ٤ نوري٠ ٫ ميًو إٔ ٜكٛهلذ يٛ و تهٔ با ٜصٜ٘ ٖاٙ اي٬كلذن.

١ سذكر٠ تٓاذٖض ايُٛاص٠ ايكَٛٝا١ يٮَا١     ٖاا ايفهر اي٬ قَٛٞ يف بن ٘ ا٭ٍٚ رًنٝ

اينرب١ٝ حتم شنذر إٔ ٖاٙ ايُٛص٠ ٖٞ ايا  ٓنم أٍٚ حتاٍٛ اشااانٞ يف ايلاذرٜد    

اينربٞ املنذ رم ٚحتم شنذر إٔ يٚي١ ايُٛص٠ ٖاٙ ٖٞ ايا رر م يف ا٭رض اينرب١ٝ 

 باٚر ايصٚي١ ايك١َٝٛ ا٫شاان١ٝ.

ت اع  ًا٢ ًٚٗٗاذ أياف قٓاذو       اا ايفهر اي٬ قَٛٞم يف بن ا٘ اٯمارم رًنٝا١   ٖ

ٚقٓاذو. اْ٘ كهر ٜنًل كٛم رأس٘ ٫كلذن عتذٍٚ  ٔ طرٜكٗذ امفذ٤ ٖٜٛلا٘ اذتكٝكٝا١م   

ٜٚلٛار٣ مًف شنذران ٜاٖه ب٘ ايقٔ اىل أْا٘ ٜسالنٝع  أ طرٜكٗاذ إٔ ٜارب٤٣ ْفسا٘       

 ًك٢ يف طرٜك٘.َٔ أ١ٜ ت١ُٗ ميهٔ إٔ ت 
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املفذرق١ ا٭مر٣ ايا سر ذٕ َذ تكع  ًٝٗذ اينا املصقك١ ٖٞ أْ٘  ٢ً اياردِ َأ   

أْٓذ َذ ْ اٍ ْنٝض  صر ايكَٛٝذنم ٚ ٢ً ايردِ َأ إٔ ايصاراو ايناذملٞ امناذ ٖاٛ يف      

 )ُكٝكل٘ ا٭مري٠  راو قَٛٞ بهٌ َن٢ٓ ايه١ًُم ٚ ٢ً ايردِ َٔ اذتكٝك١ ايكذ٥ًا١ 

١ً ا٭ٚىل  ارا ذن  كذ٥صٜا١م ٖاٞ يف ُكٝكا١     اْ٘ ُل٢ تًو ايصرا ذن ايا ت(صٚ يًٖٛ

اْ٘  ٢ً اياردِ َأ دياو نًا٘م كا ٕ اينار  ُٚاصِٖم         )ا٭َر  را ذن ق١َٝٛم أقٍٛ

يٕٚ دريٖااِ َاأ شاانٛ  ا٭رضم سترَٚاإٛ َاأ ُاال ا٫ْلُااذ٤ اىل قااَٛٝلِٗ اينربٝاا١م   

 ٚسترَٕٚٛ َٔ ُكِٗ يف ترسٝد ًاٚر ٖاٙ ايك١َٝٛ.

ااَاٞ ا٭طارافم جتاص َأ عتلفاٞ بٗاذ       ُل٢ ا٭قًٝذن ايكَٛٝا١ يف ٖااا ايناذو امل   

٧ٜٝٗٚ هلذ َٔ ا٭س(ذ  َذ ظتنًاٗذ قاذير٠  ًا٢ اإل ا٬ٕ  أ ْفساٗذم ا٫ اينار  كا ِْٗ         

ُٚصِٖ ٫ ظتصٕٚ َٔ ٜصاكع  أ ُكٗاِ يف ا٫ْلُاذ٤ اىل قاَٛٝلِٗم ٚيف ترساٝد ًااٚر       

 ٖاٙ ايك١َٝٛ.
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ٖٚاٞ إٔ  ٚبصرف ايٓقر  ٔ ديو نً٘م ك ٕ ٖٓذى ُكٝك١ ْذ ن١ يف ٚضُٛٗذم 

ايكلاذٍ  ي ٛتٓذ املسلُر٠ يلننٝص اْلُذ٥ٓذ ايكاَٛٞم ٚترساٝد ًااٚر ٖااا ا٫ْلُاذ٤م باٌ       

 أٜ ذ  يكذ ذ   ٔ ٖاا ا٫ْلُذ٤م امنذ تصصر  ٔ كِٗ ُكٝكٞ ين(ٝن١ ًٚٛيْذ املٗصي.

ايكَٛٝاا١ اينربٝاا١ قَٛٝاا١ ًرعتاا١ َٚٗااصي٠م ٖٚااٞ تٓذضااٌ يكذ ااذ   اأ ُكٗااذ يف اي(كااذ٤       

 كِسه.

 بح َٔ ايٛرٜص اىل ايٛرٜص.اْٗذ ق١َٝٛ َنرض١ يًا

َٔ ٖٓذ ك ٕ أ١ٜ ستذٚي١ يًلِاٜر َٔ كٛر٠ ق١َٝٛ تٛشو املٓنكا١ إٔ تلنارض هلاذم امناذ     

تلٌذٖاٌ ُكٝكاا١ ناارب٣ َفذيٖااذ إٔ ٖاااٙ ايواٛر٠ ايكَٛٝاا١ يٝساام شاا٦ٝذ  مااذرَ ايلااذرٜدم   

 ٚامنذ ٖٞ َٔ  ًه ايلذرٜد.

يصِٝح أٜ ذ  ٖٛ ٚادا نذٕ  ِِٝذ  إٔ ٖٓذى كٛر٠ ق١َٝٛ قذي١َ  ٢ً اينرٜلم ك ٕ ا

 إٔ ٖاٙ ايفٛر٠ ايك١َٝٛ ٫ خترَ  ٔ نْٛٗذ تن(ريا   ٔ ًٚٛي  ربٞ ًرٜح َٚٗصي.

 



 أ.صفوان القدسي

 

 

(12) 

 

ٚيف ٚقاام َاأ ا٭ٚقااذنم كاا ٕ ايكَٛٝاا١ اينربٝاا١ ٚاًٗاام ُربااذ  سٝذساا١ٝ ٚ كذ٥صٜاا١  

ْٚفساا١ٝ نااذٕ َاأ شاانٕ أٜاا١ قَٛٝاا١ أماار٣ تلناارض ذتاار  َصااذب١ٗ هلااذم إٔ تنًاأ           

ٖااٙ اذتار  ايسٝذسا١ٝ ٚاينكذ٥صٜا١ ٚايٓفسا١ٝ       اْسِذبٗذ َأ أرض املنرنا١. ٚنذْام   

 تكّٛ  ٢ً  ١ً أشٝذ٤.

َٔ ديو َو٬  إٔ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ ٚاًٗام َأ عتاذٍٚ اذتا  َأ شانْٗذ ٚايلكًٝاٌ        

َٔ قُٝلٗذ  ٔ طرٜل اذت  َٔ شنٕ اينر  ٚايلكًٌٝ َأ قُٝالِٗ . ٚناذٕ ٖٓاذى َأ      

٠م كٗاٌ ٜسالنٝع  ار     ٜكٍٛ إ قصَذ٤ اينر  و ٜفًِٛا يف إٔ ٜكاصَٛا شا٦ٝذ  يًِ اذر   

 ٍ إ اذت اذر٠ اينربٝا١    )ٖاا اي َذٕ إٔ ٜكصَٛا ش٦ٝذ  يًِ ذر٠ر. ٚنذٕ ٖٓذى َٔ ٜكاٛ

        ٍ إ  )و تهأ أنوار َأ تر اا١ ُركٝا١ يًِ اذر٠ ايْٝٛذْٝا١. ٚنااذٕ ٖٓاذى َأ ٜكااٛ

نٌ ايأٜ أسُٗٛا يف  ٓع اذت ذر٠ اينربٝا١م و ٜهْٛاٛا  رباذ . ٚناذٕ ٖٓاذى َأ       

أ١ٜ كا٠ َأ كااان تاذرغتِٗ يف إٔ ٜٓلكًاٛا َأ اي(اصا٠ٚ       إ اينر  و ٜفًِٛا يف  )ٜكٍٛ

 اىل اذت ذر٠

َٚاأ دياااو َاااو٬  إٔ ايكَٛٝااا١ اينربٝااا١ ٚاًٗااام َااأ عتاااذٍٚ إٔ ًٜصااال بٗاااذ تُٗااا١  

ٍ  لنصه ايكَٛٞايصٛك١ٝٓٝ ٚاي إ ايكَٛٝا١ اينربٝا١ ٫ تناصٚ إٔ     ). ٚنذٕ ٖٓذى َأ ٜكاٛ

ايااأٜ أتِٝاام هلااِ  تهإٛ كهاار٠  رقٝاا١ قااذّ بااذياٍٜٚ هلااذ  ااصي َاأ املااوكفا ايناار  

ايفر ١ يكرا٠٤ ايفًسف١ ا٭ملذ١ْٝم ٚبصٛر٠ مذ ١ ديو ادتا ٤ ايااٟ نل(ا٘ ايف٬ساف١     

ايكَٛٝاإٛ ا٭ملااذٕ ايااأٜ ركنااٛا كٝاا٘ َاأ شاانٕ ايصاافذ٤ اينرقااٞ يف تهااٜٛٔ ايكَٛٝاا١         

 ا٭ملذ١ْٝم ٚركنٛا كٝ٘ أٜ ذ  َٔ شنٕ ايًغ١ ننذٌَ ُذسِ َٔ  ٛاٌَ تهٜٛٔ ا٭١َ.

ايك١َٝٛ اينرب١ٝ ٫ تنصٚ إٔ تهٕٛ كهر٠ ) ٓصر١ٜ( تكّٛ  إ )ٚنذٕ ٖٓذى َٔ ٜكٍٛ

 تكّٛ أٜ ذ   ٢ً اضنٗذي ٖاٙ ا٭قٛاّ.اذت  َٔ شنٕ ا٭قٛاّ ا٭مر٣م بٌ  ٢ً 

َٚاأ دياااو َاااو٬  إٔ ايكَٛٝااا١ اينربٝااا١ ٚاًٗااام َااأ عتاااذٍٚ إٔ ًٜصااال بٗاااذ تُٗااا١  

  ٍ  إ ايكَٛٝاا١ اينربٝاا١ ٫ تنااصٚ إٔ تهاإٛ كهاار٠   )اينذطفٝااا١. ٚنااذٕ ٖٓااذى َاأ ٜكااٛ

       ٍ إ  )زتااري٠ يااٝس هلااذ َااذ ٜكذبًااٗذ يف ايٛاقااع املااذيٟ اينربااٞ. ٚنااذٕ ٖٓااذى َاأ ٜكااٛ

ايك١َٝٛ اينرب١ٝ ٫ خترَ  ٔ نْٛٗذ كهر٠ َٝلذكٝ ٜك١ٝ يٝس هلذ َذ ٜكذبًٗذ يف ايٛاقع 

إ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ ٫ تنصٚ إٔ تهإٛ ُٖٚاذ     )اذتسٞ املًُٛس. ٚنذٕ ٖٓذى َٔ ٜكٍٛ

ذي٠  ٢ً شنه َٔ ايصنٛ  كٝ  ع ٖااا ايصانه   َٔ ا٭ٖٚذّ ايهرب٣ ايا تسلٛيٞ  
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هلااذ م ااٛ ذ  ٜصااٌ اىل ُااص ا٫سلساا٬ّ ايهذَااٌ يٕٚ إٔ ٜفهاار يًِقاا١ ٚاُااص٠ يف       

 ُكٝك١ ٖاا ايِٖٛ.

      ٍ  )َٚٔ ديو َو٬  إٔ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ ٚاًٗم َأ عتاذٍٚ إٔ ًٜصال بٗاذ تُٗا١ تكاٛ

ٖٓاذى َأ   إ ٖاٙ ايك١َٝٛ تص ٛ اىل قٝذّ ُٚص٠  ربٝا١ تلِكال ماذرَ ايلاذرٜد. ٚناذٕ      

ٍ         )ٜكٍٛ إ ايكَٛٝا١   )إ ٖاٙ ايُٛاص٠ تٓاذٖض ُرنا١ ايلاذرٜد. ٚناذٕ ٖٓاذى َأ ٜكاٛ

اينربٝاا١ يٝساام ممااذ تكاارر ًٚااٛيٙ تًااو ايهلااه ايااا ا لااذي ٖااٛا٠ ُفااظ ايٓصااٛ           

 ادتذٖ ٠ إٔ ٜنٛيٚا ايٝٗذ يهٞ ٜلننصٚا َٔ ُكٝك١ ًٚٛي ش٤ٞ َذ أٚ  صّ ًٚٛيٙ.
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  ٔ ٍ    يهٔ ديو نً٘ َ ٢ اىل دري رًنا١. أٚ يآه اْا٘ ساٛف    )أنوار يقا١ كٓكاٛ

 مي ٞ اىل دري رًن١ يف ٚقم قرٜه.

ٚ ًاا٢ ساا(ٌٝ املوااذٍم كاا ٕ قًاا١ قًًٝاا١ َاأ ايٓااذس ميهاأ إٔ تٓنًااٞ  ًٝٗااذ تًااو         

ايهاب١ ايهرب٣ ايا ًر٣ اياٍٜٚ هلذ يف ٚقم َٔ ا٭ٚقذنم ٖٚٞ إٔ اينار  ٜكفإٛ   

اينر م ك ْ٘  ٢ً ٖذَض ايلذرٜد. َٚٔ ٜلنٌَ يف ٖاا اياٟ ٜهله يف اينذو اٯٕ  ٔ 

سٛف ٜ ع ٜصٙ  ٢ً ُكٝك١ َفذيٖذ إٔ اذتكٝك١ اينرب١ٝ و تنص ُكٝكا١ زتٗٛيا١م ٚإٔ   

اينذو اسلٝكظ  ٢ً ٖاٙ اذتكٝك١ ٚاسلنذي دانرت٘ ايلذرغت١ٝ ياذ ظتنًا٘ قاذيرا   ًا٢     

ا٫ ااف بذيصٚر اينقِٝ اياٟ قذّ با٘ اينار   ًا٢  انٝص اي(ٓاذ٤ اذت اذرٟ. ٚو ٜناص        

ر٠ اينربٝاا١ و تهاأ أنواار َاأ تر اا١ ُركٝاا١ يًِ ااذر٠  إ اذت ااذ )ممهٓااذ  ايكااٍٛ

ايْٝٛذ١ْٝم كذيٓصٛ  املًٛٛي٠ با أٜصٜٓذ تفصح اكصاذُذ  ٫ يا(س كٝا٘  أ إٔ اينار       

و ٜهْٛٛا زتري ْك١ًم ٚامنذ نذْٛا َ(ص ا ُكٝكٝام ٖٚاا َذ تناف ب٘ ايهلاه  

  ٛ إ ناٌ   )ٍايا تهله اٯٕ يف اينذو  ٔ اينر . نايو ك ْ٘ و ٜنص ممهٓاذ  ايكا

اياأٜ أساُٗٛا يف  اآع اذت اذر٠ اينربٝاا١ و ٜهْٛاٛا  رباذ . كُاأ ًٗا١ أٚىلم نااذٕ       

َٔ ٖ٪٤٫ و ٜهٔ  ن ذ ببنض ٖ٪٤٫ َٔ اينر  بهٌ تننٝص. َٚٔ ١ًٗ هذ١ْٝم ك ٕ 

َٔ اينر  ادا ْقرْذ اىل ا٭َر َٔ را١ٜٚ اياصّ ٚاينارمم يهآِٗ  ار  بهاٌ تننٝاص       

 ك١ ٚاذت ذر٠ ٚايًغ١. ٓصَذ ْٓقر اىل ا٭َر َٔ را١ٜٚ ايوكذ

ٚ ٢ً س(ٌٝ املوذٍم َار٠ هذْٝا١م كا ٕ قًا١ قًًٝا١ َأ ايٓاذس ميهأ إٔ تصاصم َاذ           

ٜكذٍ َٔ إٔ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ تكّٛ  ٢ً ش٤ٞ امس٘ ايلنصه ايكَٛٞ. ٚادا ناذٕ ٖٓاذى   
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َٔ املوكفا اينر  َٔ قارأ ايفًساف١ ايكَٛٝا١ ا٭ملذْٝا١م كًاٝس َنٓا٢ دياو إٔ ايفهار         

  ٔ ايفهر ايكَٛٞ ا٭ملذْٞ. ايكَٛٞ اينربٞ َٓسٛخ

ٚ ٢ً س(ٌٝ املوذٍم َر٠ هذيو١م ك ٕ ق١ً ق١ًًٝ َٔ ايٓذس ميهأ إٔ تٓنًاٞ  ًٝٗاذ    

إ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ كهر٠ زتري٠ يٝس هلذ َذ ٜكذبًٗذ يف ايٛاقع املذيٟ  )ارتص ١ ايكذ١ً٥

يو اينربٞم ٚاْٗذ كهر٠ َٝلذكٝ ٜك١ٝ يٝس هلذ َذ ٜكذبًٗذ يف ايٛاقع اذتسٞ املًُٛس. د

إٔ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ يٝسم كهر٠ َٔ ا٭كهذر. اْٗذ ايًٛٛي اينربٞ دات٘. ٚبٗاا املنٓا٢  

إ ايك١َٝٛ اينرب١ٝ يٝسام كهار٠ تٓ اذف اىل ايًٛاٛي اينرباٞم ٚامناذ        )ميهٔ ايكٍٛ

 ٖٞ ايًٛٛي اينربٞ ْفس٘.

ٚ ٢ً س(ٌٝ املوذٍم َر٠ أمري٠م ك ٕ قًا١ قًًٝا١ َأ ايٓاذس ميهأ إٔ تصاصم َاذ        

يُٛص٠ اينرب١ٝ تلِكل ماذرَ ايلاذرٜد. كًكاص تنناص باذرترب٠ اينًُٝا١ اياا        ٜكذٍ َٔ إٔ ا

ٖٞ َنٝذر ايصٛا  ٚارتنن إٔ ايُٛص٠ اينرب١ٝ  ١ًُٝ تذرغتٝا١م ٚأْٗاذ تلفال زذَاذ  َاع      

 اْ٘ اينًِ ايُٛٝص اياٟ ْناف ب٘. )ايلذرٜد اياٟ قذٍ  ٓ٘ َذرنس
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َٜٛذ  بنص ٜاّٛ  أ ُكٝكا١    ارترب٠ اين١ًُٝ ايا ٖٞ َنٝذر ايصٛا  ٚارتنن تفصح 

َفذيٖذ إٔ ايُٛص٠ اينرب١ٝ يٝسم ٖاٞ املُهأ كِساهم ٚامناذ ٖاٞ املُهأ ايُٛٝاص        

 أٜ ذ .

اْ٘ يف اطذر ايصٚي١ اينرب١ٝ ايٛاُص٠م أٟ يف اطذر ايُٛاص٠   )ًْٛ  ٚطتلصر كٓكٍٛ

اينرب١ٝم ميهٔ إٔ ٜلِكل نٌ ش٤ٞم بٌ اْ٘ ٫بص َٔ إٔ ٜلِكل ناٌ شا٤ٞ. يهٓا٘    

ايصٚي١م أٟ مذرَ اطذر ٖاٙ ايُٛاص٠م كا ٕ َاذ ميهأ إٔ ٜلِكال ٖاٛ       مذرَ اطذر ٖاٙ 

 أقٌ ايكًٌٝ.

ُٚا ٜٓٗض أٟ تنذرض َصنٓع َٚ ٜاف باا ايُٛاص٠ اينربٝا١ ٚباا أٜا١ أٖاصاف        

أماار٣م ك ْاا٘ ٜغااصٚ َنًٛبااذ  َٓااذ إٔ ْهصااف إٔ ٖاااا ايلنااذرض ٫ ٜنااصٚ إٔ ٜهاإٛ        

 تنذرضذ  َصنٓنذ  ٚرا٥فذ .

ٍ يفهااار٠ درٜ(ااا١ ٚمناااري٠ يف تٕ َناااذ م ٚيف ٚقااام َااأ ا٭ٚقاااذنم ًااار٣ اياٜٚااا

با ايك١َٝٛ ٚايلكاصّ   ٓذقٌضمتبٌ ٚنذْم ٖاٙ ايفهر٠ تكّٛ  ٢ً إٔ ٖٓذى تنذرضذ م 

 ا٫ًلُذ ٞم أٟ با ايُٛص٠ اينرب١ٝ ٚا٫شاان١ٝ.



 وحدة مستقبل؟ هل لل

 

 

رت(  بهٌ املنرنا١  )ريم أدنر نٝف إٔ َفهرا   ربٝذ  َنذ را  نله  َٚذ

اذتذي١ٝ ايا يٝسم َنرن١ ا٫شااان١ٝ ُٚاصٖذم أٚ َنرنا١ ايكَٛٝا١ ُٚاصٖذم باٌ       

 َنرن١ ايك١َٝٛ ٚا٫شاان١ٝ يف ٚقم ٚاُص.

  ٍ إ  )ٚ ٢ً ايردِ ممذ يف ٖاا ايه٬ّ َٔ قصر َٔ ايصٛا م ك ْ٘ ميهأ ايكاٛ

      ٔ ايكَٛٝا١ حتلاٌ َأ َٝاصإ      املنرن١ اذتذيٝا١ يٝسام َنرنا١ ايكَٛٝا١ ُٚاصٖذم يها

 املنرن١ َسذ١ُ أنرب ٚأٚسع ممذ حتلً٘ أ١ٜ كهر٠ أمر٣.

 

(15) 

 

  ٍ اْاا٘  ًاا٢ ايصاانٝص ا٫سااااتٌٝٞ ٫ ٜصااح اهلاارٚ  َاأ      )ْااًٛ  ٚطتلصاار كٓكااٛ

ايُٛاص٠. دياو إٔ اهلارٚ  َأ ايُٛاص٠ ٫ ٜكاٛي اىل ا٫شااان١ٝ. اْا٘ ٜكاٛي اىل شاهٌ          

 ًصٜص َٔ أشهذٍ ايل(ن١ٝ يإلَربٜذي١ٝ.
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َٔ املؤنذ إٔ بٓاء٤ ايذٚيا١ طاٝعٌ    

ٖذف اجملتُعءت املتكذ١َ ٚحمط أْعءس 

قٛاٖااااء اذتٝاااا١ل نٗاااازا اي ٓااااء٤  دمااااءص     

يًُذْٝااا١ ٚايشقاااٞ ٚايتكاااذّل  تشانُاااٞ 

ٚسمبء اإلدمءص األِٖ ع٢ً ؿعٝذ ايعذاي١ 

١ َٓز ظٗش ايكٗش ٚاملظءٚا٠ َطًب اي ؼشٜ

ْظاااءٕ عًااا٢ أ ٝااا٘   ٚايعًاااِ ٚتعاااذٟ اإل 

 ْظءٕ بػري ٚج٘ حل.اإل

أدماضت ناجري َأ األَاِ بٓاء٤       يكذ

دٚهلِ ع٢ً أطع حذٜج١ل ٚتفءٚت اي ٓء٤ 

سطٛ ًء ٚمشٛ ًء ٚنكًء يتطٛس اجملتُعءت 

ٚتٛاصٕ ايكا٣ٛ اققتـاءد١ٜ ٚاقجتُءعٝا١    

رات ايتأثري ايٛاضح يف ق٠ٛ ايذٚي١ ٚط ٌ 

 اطتُشاسٖء.

ٚقاذ دااذ ايظاؤاٍ املااش إشٜكاا٘      

 حًٛقٓء: أٜٔ ٚؿًٓء يف بٓء٤ ايذٚي١؟

ريو ألْٓء عشنٓء بٓء٤ ايذٚي١ أٚ حت٢ 

ايُٓءرج املتعذد٠ َٔ ايذٍٚ ق ٌ غريْء َٔ 

األَااِ ٚايؼااعٛيت ايااا ْشاٖااء ايٝااّٛ قااذ    

اطااتهًُأ أنجااش ايُٓااءرج قاا٠ٛ َٚتءْاا١ 

يتخكل ايؼشٚط  ٚقءب١ًٝ يالطتُشاس ْعشًا

 املٛضٛع١ٝ يهٌ ريو.

ٚق ااٌ ريااو قبااذ َاأ إااش  بعاا       

اياا ْشاٖاء رات ؿا١ً باءدتٛايت     األط١ً٦ 

 املطًٛيت املشاد حتكٝك٘.

                                                 
ٛ ايكٝءد٠ املشنض١ٜ يًج ١ٗ ايٛإ١ٝٓ ايتكذ١َٝ املٗٓذغ غظءٕ ع ذ ايعضٜض عجُءٕ * األَني ايعءّ  عض

 .ايعٗذ ايٛإين ذتضيت
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 أٜٔ تهُٔ ايضشٚس٠ يف بٓء٤ ايذٚي١ أّ يف حتذٜذ ٖٜٛتٗء؟

 ٌٖ تكّٛ ايذٚي١ َٔ تًكء٤ راتٗء أّ حتتءج يعٛاٌَ ٚحمذدات بٓء٤ ٚعٛاٌَ أ ش٣؟

َٔ املعاين ب ٓاء٤ ايذٚيا١؟ اجملتُا  أّ ايظاًط١ بػا  ايٓعاش عأ َءٖٝا١ ايظاًط١           

 اقجتُءعٞ ٚاققتـءدٟ؟َٚشح١ً تطٛسٖء 

ٌٖ ايذٚي١ اذتذٜج١ قءدس٠ إٔ تعٝؽ أنجش َٔ عُشٖء ايزٟ حذدٙ ابٔ  ًذٕٚ يف 

 َكذَت٘؟

أطاا١ً٦ عذٜااذ٠ ٚتهتظااب أُٖٝتٗااء ت ءعااًء َاأ أُٖٝاا١ قٝااءّ ايذٚياا١ ٚحظاأ بٓء٥ٗااء   

 ٗء ع٢ً اقْٗٝءس...عـَِّٔ َٚتءْت٘ل ٚ

جاش َٓٗاء   أٟ َأ ٖازٙ األطا١ً٦ اياا سمباء تهإٛ نءػاف١ أن        ٔعا ٚق ٌ اإلجءبا١  

 َظتفظش٠ أق ْش٣ أْٓء مجٝعًء َطءي ٕٛ بءإلجءب١ عٔ ايظؤاٍ احملٛسٟ:

 ٌٖ عشف ايعشيت ايذٚي١؟

 ايعكٛد يف بٓء٤ ايذٚي١؟ ٚأٜٔ ٚؿًٛا يف ٖزٙ

ٖٚٓء ق بذ َٔ جتءٌٖ سأٜني ْشاُٖء ٚجعاني دتاش  ٚاحاذل َأ ٜٓفاٞ عأ ايعاشيت        

 أععِ ايُٓءرج ٚ)أقذطٗء(.َعشنتِٗ بءيذٚي١ ٚبٓء٥ٗءل ٚنزيو َٔ ٜش٣ إٔ ايعشيت بٓٛا 

ريااو بااأِْٗ بٓااٛا دٚيااتِٗ ايااا عااهت عاأ تطًعااءتِٗ نهااٌ األَااِ َتااٛ ني إٔ      

تهٕٛ ايعءؿِ املءْ  يًعًِل ٚادتاءَ  املٛحاذل ٚايعاءدٍ املظاتكِٝل ٚايشانعا١ يتخكٝال       

 حًُِٗ حبٝء٠ نشمي١ ٚمبٛق  حضءسٟ َتكذّ.

بعاذَء   يتخكٝكٗاءل  هلزٙ ايذٚي١ل ٚأنجاش طاعٝءً   ْٚعتكذ أِْٗ ايّٝٛ أنجش ايتُءطًء

مبء متًه٘ َٔ طط٠ٛ ٚ ساد٠ َٔ تػٝٝب ايذٚيا١ل ٚتشاجا  َفءعٝاٌ     ءتمتهٓأ ايظًط

 قٝءَٗء ٚاطتُشاسٖء.

ٚصادٖااِ  ذتءحااًء عًاا٢ بٓااء٤ ايذٚياا١ اذتذٜجاا١ اإالعٗااِ عًاا٢ ايتجااءسيت ايعذٜااذ٠ يف  

خمتًف ايكءسات يٓجء  ايذٚي١ يف إٔ تهٕٛ َشجعٝا١ قا٣ٛ اجملتُا  ٚأناشادٙ َٚالرٖاِ      

ٚاأل ااريل ٚحـاآِٗ املهااني اياازٟ ٜعـااُِٗ عاأ ايعااٛد٠    ايك ًٝاا١ ٚاألثٓٝااءت    األٍٚ 

 ٚنٌ ٚق٤ طءبل يكٝءّ ايذٚي١ل ٚحيُِٝٗ َٔ ايتؼشرّ ٚاققتتءٍ.

ٚقااذ عااشف اجملتُاا    لايذٚياا١ مبفَٗٛٗااء ٚجتءسبٗااء يٝظااأ جذٜااذ٠ عًاا٢ اي ؼااش١ٜ  

يااا ْظااءْٞ ذااءرج ػاات٢ َٓٗااء َٚااء صاٍ اي ااءحجٕٛ ٜٓك اإٛ ٜٚهتؼاافٕٛ ايكااٛاْني ا       اإل

ٚجذٖٚء ع٢ً ايشقِ املظُءس١ٜ ٖٓء ٖٚٓءىل ٚايا نءْأ تؼهٌ أطع ايذٚي١ َٚجًٗء 

 ايعًٝء.



 غسان عبد العزيز عثمان

 

 

ْظااءٕ    ايعذاياا١ ٚاملظااءٚا٠ بعااذَء سأ٣ ايفٛضاا٢ ٚايعًااِ ٚٚقااف      يكااذ تطًاا  اإل 

عءجضًا أَءّ طط٠ٛ ايك٠ٛ املفشإ١ل ٚأَءّ حمءٚقت َتهاشس٠ َأ قا٣ٛ بؼاش١ٜ ْءٖضا١      

سغ ا١ جءحما١ قَاتالى نااٌ ػا٤ٞ عًا٢ حظااءيت      يالطات٦جءس ٚاحتهاءس املاٛاسد يف ظااٌ    

   ساد٠ ٚايك٠ٛ ٚايتٓعِٝ.قطُٝء ادتُٛع ايػفري٠ َظًٛب١ اإلبءقٞ أنشاد اجملتُ  ٚ

 َء ٖٞ ايذٚي١؟ ثِ أٟ دٚي١ ْعين بءيذٚي١ ايٛإ١ٝٓ؟ ًا ر

ٌٖ ٖٞ حض١َ َٔ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚاألٚاَش ٚايٓٛاٖٞل أّ ٖٞ ايكضء٤ ٚطٝءد٠ 

 ْظءْٞ؟اققتـءد َٚععِ َفشدات ايٓؼءط اإلإل ايكءْٕٛل ايتعًِٝل ايعُش

يأ راشج َأ ةًها١ ايظاؤاٍ  ق حاني تتاٛانش اإلجءباءت ايؼاءن١ٝ ايٛانٝا١ حااٍٛ           

نٌ َء ٜتـٌ بءيذٚي١ل ٖٚازا َتعازس َأ جٗا١ ٚم حيظاِ    ا ٕ َأ جٗا١ أ اش٣ل         

يزيو طٓذع أبٛايت املًُه١ َفتٛح١ يهٞ ٜظع٢ نٌ رٟ بـري٠ يتًُع ادتٛايت عٔ 

 يش٥ٝع: أٜٔ ايذٚي١ أًٚق ثِ يٓش٣ ١ٜٖٛ ٖزٙ ايذٚي١. ايظؤاٍ ا

َأ اي اءحجني ٜضاعٕٛ ايذٚيا١      ًايهٔ املالحع١ ايا ق بذ َٓٗاء ٖاٞ يف إٔ ناجري   

ايٛإ١ٝٓ بذٜاًل عٔ ايذٚيا١ ايكَٛٝا١ أٚ ٖهازا ٜشٜاذْٚٗء يف ظاٌ غٝاءيت ايذٚيا١ ايكَٛٝا١         

 ٚبكء٥ٗء حًًُء يف ايـذٚس ْٚؼٝذًا ع٢ً نٌ يظءٕ عشبٞ َ ني.

 كًء إٔ ايذٚي١ ايٛإ١ٝٓ ميهٔ إٔ تؼهٌ بذٜاًل عٔ ايذٚي١ ايك١َٝٛ؟نٌٗ ح

املؼاشٚع ي ٓاء٤    ٚبزيو ٜهٕٛ أؿخءيت ٖزٙ ايذٚي١ قذ عفاٛا أْفظاِٗ َأ ايتطًا     

ايا تعين اَتالى ايك٠ٛ بءيٛحذ٠ل ٚتعضٜض ايٛحذ٠ بءيك٠ٛل ٚق٠ٛ ايعاشيت   ايذٚي١ ايك١َٝٛ

 يف ٚحذتِٗ ...

ـااطًح نُااء ٜشٜااذٕٚ ٖااِ إٔ ٜهاإٛ ق  نااٌ ريااو ًٜضَٓااء اذتاازس َاأ تااذاٍٚ امل 

 نُء تتطً ٘ َـءحل األ١َ ٚتظع٢  يٝ٘ قٛاٖء اذت١ٝ.

ٖٚٓاااءى يف املكءباااٌ َااأ ٜاااش٣ يف ايذٚيااا١ ايٛإٓٝااا١ ضاااشٚس٠ تتطً ٗاااء ايظاااريٚس٠        

ايتءسخي١ٝل َٚٓـ١ يالْطالم بءجتءٙ ايذٚي١ ايكَٛٝا١ل أٟ مباء حيفاغ يهاٌ قطاش َأ       

 كك١ جبٗذ أبٓء٥٘.ت٘ املتخاأقطءس ايٛإٔ ايه ري  ـٛؿٝت٘ ٚ دمءص

نأٜٔ ْكف ايّٝٛ َٔ ٖزٜٔ املفَٗٛني؟ أّ أْٓء تأ شْء نجريًا يف اي خح عٔ ١ٜٖٛ 

بٓء٤ ايذٚي١ بفعٌ متظهٓء بءيظًط١ بذٜاًل عٔ ايذٚي١    إٔ ٜكضٞ اهلل أَشًا ناءٕ  

    َفعًٛق؟.

يااٝع بااني أَااِ األسا َاأ َااء صاٍ ٜ خااح َجًٓااء عاأ دٚيتاا٘ ايكَٛٝاا١ل َععااِ أَااِ  

ٚحذتٗء ايك١َٝٛ ع٢ً ايشغِ َٔ ٚجٛد اَِ ٚقَٛٝءت عذٜذ٠ يف ايذٚي١ل  األسا أدمضت

 ... ٚنجري َٔ ايذٍٚ يف أٚسٚبء ايػشب١ٝ أٜضًء لسٚطٝء لايـني لاهلٓذ
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نٛسٜء بؼكٝٗء تتؼءب٘ َعٓء يهٓٓء أنجش َٔ عؼاشٜٔ دٚيا١ َءصاياأ ت خاح عأ      

طال٥  قٛاٖء دٚيتٗء ايٛإ١ٝٓل ٚتش٣ يف دٚيتٗء ايك١َٝٛ حًًُء يألجٝءٍل ١َُٗٚ ْضءي١ٝ ي

 اذت١ٝ.

ايذٚياا١ ايكَٛٝاا١ يٝظااأ املااءْ  َاأ قٝااءّ ايذٚياا١ ايٛإٓٝاا١  ق عٓااذ اياازٜٔ ٜااشٕٚ يف     

ايظااًط١ أدا٠ يتخكٝاال ايذٚياا١ ايكَٛٝاا١ل طااٛا٤ أنااءْٛا ؿااءدقني خمًـااني هلااذنِٗ أّ   

نءْٛا ةٔ أْظتِٗ اقَتٝءصات اهلذف ٚايػء١ٜ ايا َٔ أجًاٗء اطاتٛيٛا عًا٢ َكاذسات     

 األَٛس.

تعاا ري حكٝكااٞ عاأ احتٝءجااءت األَاا١ ي ٓااء٤ راتٗااء ٚتٛحٝااذ قٛاٖااء         ٖٚاازٙ ايذٚياا١ 

ءسجٞ اطاتٗذنٗء َٚاءصاٍ   ايزٟ نكذت٘ بفعٌ غضٚ  ٚاطتعءد٠ دٚسٖء اذتضءسٟ املٓؼٛد 

 َهء١ْٝ بٓء٤ راتٗء نُء بٓأ نٌ أَِ األسا أٚإءْٗء. ميٓ  عٓٗء 

ؿخٝح إٔ حمذدات اقْتُء٤ ايكَٛٞ يٝظأ ٚاحذ٠ ٖٚٓءى َاذاسغ قءَاأ بظا ب    

 تالف ع٢ً حتذٜذ ٖزٙ احملذدات ايعء١َل ٚأبشص َء ظٗش يف ٖزا اجملاءٍ اقْكظاءّ   اق

ايها ري يف أٚسٚباء  االٍ عـاش ايكَٛٝااءت ْٚٗٛضاٗء بظا ب ايٓاضاع ايفشْظاٞ األملااءْٞ         

ع٢ً َكءإعا اإليضاغ ٚايًٛسٜٔ ايفشْظٝتني بًػ١ أملءْٝا١ ٚتشغ اءٕ يف ايعاٝؽ املؼا ى     

 َ  ايفشْظٝني ٚيٝع َ  ايًػ١.

ذدات اقْتُاء٤ ايكاَٛٞ عٓاذْء ٚعٛاَاٌ قٝاءّ ايذٚيا١ ايكَٛٝا١ نٗاٞ يٝظاأ          أَء حما 

َٛض   الف ٚيٝظأ َٛض  ْكءؾ بءيتءيٞل ريو بإٔ ايًػ١ ٚ ساد٠ ايعٝؽ املؼ ى َ  

بءقٞ ايعٛاَاٌ يف اْظاجءّ ٥ٚٚاءّل يهأ عٛاَاٌ أ اش٣ َٓٗاء َاء ٖاٛ  اءسجٞ بءَتاذاد            

 فءم ايعشبٞ كف ٚسا٤ ٖزا اإلدا ًٞ َٚٓٗء َء ٖٛ دا ًٞ َكطٛع عٔ ارتءسج ظءٖشًٜء ٜ

يف حتكٝل ايٛحذ٠ ايك١َٝٛ ٚياٛ حتاأ طاًط١ ٚاحاذ٠ قٜٛا١ َٛحاذ٠ نُاء ٖاٛ اذتاءٍ يف          

 نٌ ايذٍٚ ايا قءَأ َٓز تالػٞ طًط١ ارتالن١ ايع ءط١ٝ تذسدًٝء. 

يف ايذٚياا١ ايٛإٓٝاا١  ااالٍ َااؤمتشٙ ايظااءدغ َاأ    جٗاا١ ْعااشٙ ٚيكااذ إااش  حضبٓااء  

ايطشٜل    بٓء٤ ايذٚي١  عّذٖءٚيذٚي١ ايٛإ١ٝٓ أ١ُٖٝ بٓء٤ احٝح أنذ  ل4002ْٝظءٕ 

 ايك١َٝٛ ٚيٝظأ اي ذٌٜ عٓٗء.

إٔ ايذٚي١ ايٛإ١ٝٓ ختتًف عٔ ايذٚي١ ايكطش١ٜ ايا تؤدٟ    اقْعضاي١ٝ  ذَّعنُء 

 لٚإٔ ايٛحذ٠ ايعشبٝا١ طاتعٌ اهلاذف األ ا٢     لٓٛع ٚايتخًٞ عٔ ايٛاج ءت ايك١َٝٛٚايت

 ايٓضءٍ يتخكٝل َـءحل األ١َ. ٖٚٞ ايطشٜل ايـخٝح    اطتُشاس

ٚأنذ ع٢ً ق٠ٛ ايذٚي١ ايٛإ١ٝٓ ٚسطٛخ بٓٝءْٗاء بءيعاذٍ ٚاملظاءٚا٠ ٚايتكاذّ ٚايعًاِ      

 ٚاَتالى َكَٛءت اطتُشاس ايذٚي١ َٚٛاؿ١ً دٚسٖء ايفءعٌ املؤثش دا ًًٝء ٚ ءسجًٝء.
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 ر ْؼااٗذ ٖاازا اهلجااّٛ ايهاا ري عًاا٢ َفٗااّٛ ايذٚياا١ ايٛإٓٝاا١ ٚغااري         -ٚايٝااّٛ 

ٚ  ايااا ايٛإٓٝاا١ يـااءحل ايعٛملاا١ املتٛحؼاا١    ألَااِ يمتااءدت نااجريًا يف عااذا٥ٗء يًؼااعٛيت 

بتٓء َطءي ني بإدءد اذتًٍٛل نءيتظًِٝ بءألَش ايٛاق  ياٝع َأ   -املػًٛب١ ع٢ً أَشٖء 

ٚ    إ ءع األَِ اذتٝا١ل ٚق باذ يًكا٣ٛ اجملتُعٝا١ َا       از  أٔ اي خاح ادتاذٟ عأ اذتًاٍٛل 

ٚناذ  دٚسٖء املٓؼٛد َجًُء أنذ ع٢ً ريو ايظٝذ ايش٥ٝع بؼءس األطذ  الٍ اطتك ءي٘ 

 ل َؼااريًا   احتااءد املٗٓذطااني ايعااشيت بش٥ءطاا١ عااءدٍ اذتااذٜجٞ األَااني ايعااءّ يالحتااءد  

أُٖٝاا١ اذتااٛاس بااني املٓعُااءت ٚاقحتااءدات ايعشبٝاا١ بءعت ااءسٙ نشؿاا١ً يت ااءدٍ األنهااءس     

ٝاا١ ٚايتكٓٝاا١ل َٚٓااهًا ملٓءقؼاا١ ايكضااءٜء ٚاملؼااءنٌ ايااا تعااءْٞ َٓٗااء        ٚارتااهات املٗٓ

طاٝءدت٘   سأ٣ٚايؼعٛيت ايعشب١ٝل ٚإش  اذتًٍٛ ايا ميهأ إٔ تظاءِٖ يف َعءدتتٗاءل    

إٔ ٖزٙ املٓعُاءت تعّ اش عأ ايٓا   اذتكٝكاٞ يًؼاعٛيت ايعشبٝا١ ٚمتتًاو دٚسًا طٝءطاًٝء          

ّٕ ايٓكطاا١  ُااء أػااءسنل شبااٞٚاجتُءعٝااًء َُٗااًء يف حتكٝاال ايتُءطااو ايؼااع  ايع      أ

ادتٖٛش١ٜ يف عٌُ املٓعُءت ٚاقحتءدات تهٕٛ َأ  االٍ إشحٗاء ملؼاءسٜ  ٚأنهاءس      

قَٛٝااا١ تٛحٝذٜااا١ اقتـاااءد١ٜ ٚتكٓٝااا١ تؼاااهٌ َٓطًكاااًء يتأطاااٝع اقتـاااءدات عشبٝااا١      

 .َؼ ن١ ٚاقْطالم بٗء َٔ سؤ١ٜ اط اتٝج١ٝ َ ١ٝٓ ع٢ً َـًخ١
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ــ  1001ًِذ ًؤمتز كاًبى بِزًاْ 

اهــذٜ رجــزد ًغــزٗباا  زبٚــاا     (1) 1001

جتــــاٖ اهــــ٘يّ اهدزبــــٛ  ٗ ــــ  ذ ــــ     

ٓذا املغزٗع بثالث رفلار اصرتاتٚحٚٞ 

 ٓٛ: رصاصٚٞ 

ـــ بــ َ اهضـٌام هوٌِالــٞ اهدزبٚــٞ   1

ــٞ  ٗرْ    ــ ْ تح٘ذــ  صٚاصــٚاا  ًــّ ُاذٚ ب

ــا ملؾـــا  صـــلأُا       ت٘جـــٕ يا اتٔـ

باهل ر اهذٜ   جيدى ًِٔا  ٘ٝ بظٌٟ  

 ًّ ُاذٚٞ ثاُٚٞ. 

فلٚم ٗتـ ً  بِاؽـز اهلـ٘ٝ    ــ ت2

ــ٘ار      ــ   ًـ ــٞ كاُـ ــزي  ًا ٙـ ــ  اهدـ بِـ

سرابٚٞ ٗؽِابٚٞ( رَ    ًا ٙٞ  ثلافٚٞ ــ 

 رٗذٚٞ...(. 

ـــ ا صــحٚال١  ًــا اصــحااب٘ا     هــم   3 ـ

صبٚالا  بوٟ ً٘ار  اهدزي ًٗ٘ دٍٔ ادتغـزا   

ًٗضــاذحٍٔ اهغِٚـــٞ باملدــا ْ  ٗرعـــبآٔا ًٗـــا   

  حتحٕ٘ٙ توم املضاذٞ.

 

 

 

  

  

                                                 
ــٞ ه٘فــ  ًغــزٗع          (1) ــ ْ زغــاركٞ ٗسرا١ جارجٚــٞ بــ ٝ ًــّ  ٗي رٗرٗبٚ ــؤمتز   هِ ــ  ٓــذا امل اُدل

ً٘اجٔــٞ ًــ  املِالــٞ اهدزبٚــٞ املٌحــ ٝ ًــّ يِحــٞ   املغــزي    ًزصــ     ــاي  ــزي صــ٘رٙٞ     

  تزكٚا اآلْ(. 
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ِٓــان ًــّ ٙغــلم زهزجــا  ٓــذا املــؤمتز هدــ َ تــ٘افز اه٘ثٚلــٞ ا جِبٚــٞ اهــ   

ٗهلّ   رذ  ٙضحاٚ  رْ ِٙلز ذ ٗث ٓذا املؤمتز. ٗ  ا كِـا      تثب  توم اهبِ٘ 

منوم ًثى توم اه٘ثٚلـٞ فٌـا املغـلوٞ    هـما   ا جـا١  ا ذـ اث اهحارخيٚـٞ كوـٔا         

تلزٙبـاا ًـ  شتزجـا   هـم املـؤمتز.       ًِذ  هم اهحارٙخ  ٗ بوٕ رٙقاا  هحح٘افـ  بـاذتز   

ــز   بــاَ       ــ  ادتشا٢ ــم اذحو ــى  ه ــٔا   ب ــٞ كو َ 81=0فلــ  ا اذــحالي ا رع اهدزبٚ

َ  ثــٍ جــا١  اتفا ٚــٞ صــاٙلط  00<0َ ٗهٚبٚــا   بــاَ 1==0ٗاذحوــ  ًؾــز   بــاَ  

َ   جقــٍ اذتــزي املضــد٘رٝ  اذتــزي اهداملٚــٞ ا ٗ   ٗاهثــ٘رٝ  ;0<0بٚلــ٘   بــاَ 

ًلٌآْ٘ ٗبٌوٚٞ اهغ ر باهدزي ٗاهحٌوؿ  /الي ًزاصال  ذض اهدزبٚٞ اهلرب٠ ج

ًــّ كــى ا تفا ــا  اهــ  ا اهح٘ ٚــ  بوٚٔــا. فرــ ٗ  اه ٗهــٞ اهدزبٚــٞ املحفــ  بوٚٔــا ًــ   

اهغــزٙح ذضــ  كاُــ  نحــ ٝ ًــّ اهدــزٙػ    ًزصــ  ٗاهضــف٘م ادتِ٘بٚــٞ دتبــاي    

ــٞ اآلْ ًــّ اه       ــاهٍٚ اهضــ٘رٙٞ اهغــٌاهٚٞ ااحو ــ  تقــٍ ا   ــٞ  يــ٘رٗظ ٗاه ــٞ اهرتكٚ ٗه

ــار ّٙ  ُؾــٚب           ــز  ً ــّ بٌ ــزٝ اب ــار بلــز  ررع رَٗ  جشٙ  رفــِٞ  ًــزبػ   ٙ

ٗ   تزاجد  فزُضـا  اه ٗهـٞ املِح بـٞ    ًغـزٗع بؾـبٞ ا ًـٍ ا زًـٞ(          اهزٓا....(

بــّ كــى توــم ا  ــاهٍٚ   بغــزِٙٚا  اهلــزْ اهدغــزّٙ ٗرباحٔــا ه تــزان  ٓــ ا      

ٚلــٞ ٗبـ  بوفـ٘ر بدـ  اتفا ٚـٞ صــاٙلط     ًحدـ  ٝ   زتـاي اآلْ هـذكزٓا. ثـٍ جـا١  ٗث     

َ اهـ  باذتـ  ا  ُـٟ  كاُـ  تزشـٞ ملغـزٗع كاًبـى        >0<0بٚل٘ ًباعـزٝ   بـاَ   

بِزًاْ   ْ   ٗثٚلٞ املغزٗع فزٗرٝ ٗف   اب ٝ كب ٝ هوغزي   املِالٞ اهفاؽوٞ 

ب  اهلضٍ اهغزبٛ    اي رفزٙلٚا ٗبـ  اهلضـٍ اهغـز ٛ   جِـ٘ي  ـزي ملصـٚا ملِـ         

  ٝ هودزي ٗكضز ذولٞ اهل٘ٝ اهزاباٞ ب  اه ٙار اهدزبٚٞ.  ٚاَ ٗذ

اآلْ هــ٘ بــ ُا    اه٘ثٚلــٞ ًــزٝ ثاُٚــٞ ه٘جــ ُا فٚٔــا اهحضــٌٚا  اه٘افــرٞ هدِاؽــز  

 اهل٘ٝ بِ  اهدزي ٗٓٛ: 

ادتغزا  ا صـرتاتٚحٛ هوـ٘يّ اهدزبـٛ كُ٘ـٕ ًلـابالا هوـ ٙار ا ٗرٗبٚـٞ         مل٘  اــ 0

ــٞ     ــٟ صــ٘اذى اهبرــز املح٘صــة ادتِ٘بٚ ــزي    بو ــزي ر  ٗاهغــز ٚٞ  ٗذقــارٝ هد

  اهؾ  ٗ  ٓا بدٚ ٝ بّ رٗرٗبـا( ٗاذتقارا  هوغزي  ذقارٝ فارظ ٗاهلِ  

اه٘    اتٕ بوـٟ املٌـزا  املا٢ٚـٞ ا صـرتاتٚحٚٞ كٌقـٚ  ٓزًـش          ٗٙغز  

ٗٙغز  بوٟ   باي املِ ي  ًقٚ  جبى يارق ٗاهبرز ا محز ٗ ِاٝ اهض٘ٙط

 ااٚا  اهلب ّٙ ا يوضٛ ٗاهلِ ٜ.

ٗج٘  عدب ٗاذ    ٓذٖ املضاذٞ اهلب ٝ ٙحرـ ث هغـٞ ٗاذـ ٝ ٗٙـ ّٙ بـ ّٙ      ــ 2

ٗٙحؾــح ٓــذا اهغــدب بــاهفح٘ٝ ٗكثــزٝ امل٘اهٚــ   رٜ    ٗاذــ   ٓلــذا   كــز(

 ت٘افز يا ا  بغزٙٞ كب ٝ   اهدٌى ٗ  اه فاع بّ ا رع. 

 ٗج٘  تارٙخ ٗاذ  ٗثلافٞ ٗاذ ٝ ٗملًاي ًغرتكٞ. ــ 8
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يب   ا رعـز    ـط اهدـزي رتوٌـ  رٗرٗبـا       اهِحٚحٞ كٌا كحبٔا ررُ٘هـ  تـِ٘ٙ  

ٚاِـا صـابلاا  بقـزٗرٝ ًِـ  ٗذـ ٝ اهدـزي               اا ًا اهدٌـىا جـا١ املغـزٗع اهغزبـٛ  كٌـا ب

ٗاًحالكٍٔ هول٘ٝ  ًّ ت٘ذٚ  بِاؽـزٓا امل٘جـ٘ ٝ فدـالا   ْ ٓـذا ٙغـلى تٔ ٙـ اا        

زبٚـٞ زحٌوـٔا  ِٓـا تـربس ج هٚـٞ اهلـ٘ٝ   اه٘جـ٘         غهورقارٝ اه-ٍٓ  كٌا ٙزْٗ-

ِــا١ فــزٗرٝ اًــحالن املدزفــٞ ٗاهدوــٍ ًِٗظً٘ــٞ ا جــالق ٗاهد اهــٞ ٗاذتزٙــٞ  ُحــاد     ٗاهب

ذقارٝ اهحر ٜ اه    توغٛ اآلجز  ٗٓذا ٓ٘ اهذٜ ِٙلؿ اذتقارٝ اهغزبٚٞ باهفدى  

فامللاْ  ر ؾ  اهلزٝ ا رفٚٞ( ٙحض  هوحٌٚ  ٗٙفزع فزٗرٝ اهحداْٗ ب  ادتٌٚ  

بغـــزٙٞ    اهفلـــز ٗا ًٚـــٞ ٗاهـــحغ  هوحؾـــ ٜ هوٌغـــلال  اهلُ٘ٚـــٞ اهـــ  ت٘اجـــٕ اه

   ٛ ــ ٗه ــ٘ث ٗاهحؾــرز ٗاهضــوٍ اه ــاجٛ ٗاهحو ــاد    ٗ  ٓــا  املِ ًــّ املغــلال  اهــ  حتح

 هوحداْٗ ٗاهحلاًى ٗاهحهؾؿ ٗاهد اهٞ ٗا ًّ ٗا صحلزار. 

هلـــّ اهغـــزي تـــاب  ًغـــزٗبٕ فـــ  اهدـــزي جـــالي اهلـــزْ اهدغـــزّٙ فاذحـــى          

ز ٘ا ً٘ار ٓـــا ٗ حوـــ٘ا ًـــا املضـــحدٌزْٗ اهغزبٚـــْ٘ كـــى ررع اهدـــزي ٗاصـــحغو٘ٓا ٗصـــ

اصحااب٘ا  ٗرجاز ًا فدوٖ٘ كاْ     اًٞ اهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ   ـزار اهحلضـٍٚ رٗ ا   

َ ٗ زار ا ًـٍ املحرـ ٝ ٗزتوـط ا ًـّ   ا بـرتا  بـٕ  ٗهـٞ بوـٟ ررع         >9<0  باَ 

 ٗهٞ ٗذل٘ق عدب ً٘ج٘  ًِذ مل   اهضِ   ٗعّلى  ٚاَ ٓذٖ اه ٗهٞ ٗؽٌٞ بار   

ٗا ز  ْ ا ٗربــٚ  ررا ٗا رْ ٙلف ــ  ًــٍ املحرــ ٝ ٗ  اهحــارٙخ ا ٗرٗبــٛجــب  ًِظٌــٞ ا 

بّ  ُ٘بٍٔ  كٌا ٙل٘هْ٘  حب  اهٚٔ٘  زضاب تٍٔ بإُغا١ ٗيّ  ً٘ٛ  ٗبـ  بوفـ٘ر(   

ٕ  ِٓــا فلــ  ا      هلـٍ   ررع هٚضــ  هلـٍ ٗبوــٟ ذضــاي عـدب ً٘جــ٘ . املغــلوٞ ق تِحـ

ؾى   اذتزي اهداملٚٞ اهثاُٚـٞ  ا ذٌَّوٚٔ٘  ٗتد٘ٙقا   ا٢ٌٞ ًٗفح٘ذٞ بتل ٍٙ ا ً٘اي ه

ًٗــا  بوــٔا  ففزُضــا بِــ  هلــٍ املفابــى اهِــٜ٘ٗ    طُ٘ــا ٗصــورحٍٔ باــا٢زا  املــ اد   

ٗ  اذت ٙث ا ساهـ  تـ ف  رنـاْ ا صـورٞ ا صـرتاتٚحٚٞ      ًـ ٞ  ٗرملاُٚا اعرت  هلـٍ ا صـورٞ 

ــا    هو ٗهـــٞ اهؾـــُٔٚ٘ٚٞ رٗ تـــشٗ ٍٓ بٔـــا ًباعـــزٝ كاهضـــفّ اذتزبٚـــٞ ٗاهغ٘اؽـــا   رًـ

ا فٔٛ بزاابـٞ كـى املؾـا٢ب   املِالـٞ اهدزبٚـٞ    فوضـا  ٗ  ٓـا  فٔـٛ         بزٙااُٚ

ربــ  ٗبِــ  ٗصــور  اهدؾــابا  اهؾــُٔٚ٘ٚٞ هحلــَ٘ بلــى ادتــزا٢ٍ فــ  اهدــزي           

اهـ    َ;:<0فوضا  ٗذحٟ ف  اهفؾا٢ى اهربٙااُٚـٞ  ً رٗصـٞ ب  ـٞ(  ٗبدـ  ذـزي      

 ٗ   ٗٓشطــٞ فــ  ًؾــز ٗاهدــزي بًٌ٘ــاا  " صــزا٢ٚى"عــارك  فٚٔــا بزٙااُٚــا ٗفزُضــا 

ٓؤ ١ رًاَ ؽٌ٘  اهغدب اهدزبٛ تل ً  اه٘ ٙا  املحر ٝ ٗرؽـبر   ا٢ـ ٝ اهحرـاهح    

اهغزبٛ ٗذاًوٞ ًغزٗبٕ اهح ً ٜ   ًِالحِا اهدزبٚٞ. هل  تٔز  ٗر اه٘ ٙا  املحر ٝ 

  ا ذزاد اهغ ٙ   َ بِ ًا ٗؽو  ذاهٞ اهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ 8><0بل٘ٝ جالي ذزي 

ه ٗهٞ رٗ بـ َ بلا٢ٔـا  ٗكـاْ ارتاـاي اهـذٜ ٗجٔحـٕ  ٘هـ ا        اهذٜ ٙضٌٟ حباهٞ بلا١ ا

ًا٢     اهغـزي ٗ   رًزٙلـا جؾ٘ؽـاا: رُلـذُٗا ضتـّ منثـى  ابـ تلٍ   اهغـزق         
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ا ٗصــة  منثــى ًؾــاذتلٍ ِٓــا. فلــاْ ادتــ٘اي بإُغــا١ جضــز جــٜ٘ ًباعــز بــ     

 ب ذـ ث  " صـزا٢ٚى "اه٘ ٙا  املحر ٝ ًّ  ٘اب ٓا   رٗرٗبا ٗاذتوح ا يوضٛ  ًـ ا   

ا صورٞ ا صرتاتٚحٚٞ  بدقٔا ق تضحه ًٕ اه٘ ٙـا  املحرـ ٝ(  ٙلـا  تلـ َ اهدـزي      

ــاا. ه رجــٞ افــاز اهضــا ا  رْ ٙلــ٘ي     ــٍ اهلحــَ٘ املقــا  ثاُٚ ــا   رصــحاٚ  رْ   :رٗ ا ث رُ

اهلقـٚٞ اهدزبٚـٞ   رذاري رًزٙلا  هضِا بؾـ   تلٚـٍٚ ً٘ ـح اهضـا ا  اهحـعًزٜ بوـٟ       

ٟ ذحــٍ املضــاب ٝ ا صــرتاتٚحٚٞ اهــ   ا بدــ (  نــا ٙــ ي بوــ ٌــكوــٔا كٌــا اتقــ  فٚ

   توم اهفرتٝ.  " صزا٢ٚى"تولحٔا 

َ هحلغـح رصـزار   2110هل  جا١  رذـ اث اذتـا ٜ بغـز ًـّ رٙوـ٘ي/ صـبحٌرب       

املغزٗع اهغزبٛ   اه٘يّ اهدزبٛ ٗاهداق ا صالًٛ  فل  ربوِحٔا اهلٚا ٝ ا ًزٙلٚٞ 

زي رٗرٗبا   اهلـزُ   ملُذان  ج٘رد  ابوٚ٘ ب٘ؼ( ب ُٔا ذزي ؽوٚبٚٞ  رٜ تذك  حب

اذتــا ٜ ٗاهثــاُٛ بغــز   املغــزق اهدزبــٛ حتــ  بِــ٘اْ اهؾــوٚب امللــ ظ  ٗاهؾــوٚب   

ًـ   حـى املضـوٌ . ٗباهفدـى     بز١ٜ ًّ  ان اهغدار   ٍُٔ  حو٘ا اهدزي املضٚرٚ   بـى  

ا اذـــحالي رفغاُضـــحاْ ٗبلـــ٘ا فٚٔـــا بغـــزّٙ صـــِٞ هٚهزجـــ٘ا كٌـــا  جوـــ٘ا بفقـــا٢   

 ٌ ححٌـ  ا فغـاُٛ ٗهو ٗهـٞ ا فغاُٚـٞ  ثـٍ اذحوـ٘ا اهدـزاق ٗ ًـزٖٗ         اصحدٌارٙٞ ختزٙبٚـٞ هو

٘ ٗ ًزٗا جٚغٕ ًٗؤصضاتٕ ٗجزب٘ا اهِضـٚخ ا جحٌـابٛ اهـ اجوٛ ٗ ضاـ     -ٖ ًٚـ اُٚاا  ٌ

ْ   - (1)ٗفــ   ــاُْ٘ بزطــز  ــاٗ ــاْٗ       بــزي ٗركــزا  ٗصــِٞ ٗعــٚدٞ ًٗحد ٗ ــ  ًحد

صـٞ  ٗفحرـ٘ا   ٗرباٖ٘ باملغزٗع اهغزبٛ  ا حؾا اا ٗصٚا  ٗصز ٘ا ُفإ ٗملثارٖ ٗج اتٕ

 اهباي بوٟ ًؾزابٕٚ هوح جى اهؾُٔٚ٘ٛ. 

  ٗ  ت٘جــ   ٗهــٞ ق ٙغــب املغــزٗع اهغزبــٛ بــّ اهضــاذٞ اهدزبٚــٞ شوــٞ ٗتفؾــٚالا 

ــاهزبٚ       بزبٚــٞ     تــ جو٘ا بٔــا  ٗ ــ  جتضــ   بلــ٘ٝ توــم اهحــ جال  ًــ  ًــا ب ــز   ب

ًـّ  اهدزبٛ(. فل  عٚاِ٘ا ا ُظٌـٞ اهـ    ٙز بـْ٘ ب٘ج٘ ٓـا ٗذغـ ٗا عـذا  اآلفـاق        

اه٘ ـ٘   اٙـٞ     ٞ    ٙضحاٚ  املزا ـب ب  كى ادتٔا  بدِاّٗٙ ًحد  ٝ ٗعدارا  يِاُ

ــٞ ٗاه طلزايٚــٞ ٗذلــ٘ق املــزرٝ  ٗذلــ٘ق ا ثِٚــا  ٗذزٙــٞ اهحدــب       رًأًــا  كاذتزٙ

ٗت اٗي اهضواٞ  بـى يرزذـ  عـدارا  حتزٙـز فوضـا  ٗق تاوـ  يولـٞ ٗاذـ ٝ فـ           

فـٛ اهفوضـاِٚٚٞ هٚلـَ٘ باملٌٔـا  اهـ       اهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ  بى بدقٍٔ جـا١ ًـّ ا را  

هحــ ً  اهــ ٗي اهدزبٚــٞ  ٗكــذهم كــاْ عــدار حتزٙــز اهدــزاق ًــّ          هــٍٚٔ رٗكوــ  

ٗ هـم    بـ  كـذبٔا    َٗثٗهلـّ كـى ٓـذٖ صـلا  ٗتلغـف  ٗتدـزا         ا ًزٙلاْ

 ه صباي اآلتٚٞ: 

 

                                                 
 اذتاكٍ اهفدوٛ هودزاق   اهضِ  ا ٗ  ًّ اهغشٗ ا ًزٙلٛ هودزاق.  (1)
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 ابرتا  اه٘ ٙا  املحر ٝ بإُغا١  ابػ ا رٓابٚٞ ًٗا عاكؤا ًّ تِظٌٚا . ــ 0

اهـ   اًـ  بٔـا اهدؾـابا  ا رٓابٚـٞ      ٗدتـب   اه  ِٙ ٠ هلا اا فداي اهلبٚرٞ ــ 2

  اهلحــى ٗاهحِلٚــى ٗاهــحلف  ٗاهضــز ٞ ًِٗــ  اهدوــٍ ٗارتــ ًا  بــّ اهِــاظ   

 اصحه اَ اهغاسا  اهضاًٞ  ٗاهدٌاهٞ ٗاهحعًز بوٟ ا ٗياْ. قالا بِف

ت ً  اهبِٟ اهحرحٚٞ ًّ ً ارظ ٗيزق ًٗضحغفٚا  ٗستاـا  ت٘هٚـ  هواا ـٞ    ــ 8

ٞ  ٗؽـــ٘اً  اذتبـــ٘ي  ٗجـــ   رت ًـــٞ  اهـــ     ٗكـــى املؤصضـــا  اذتلً٘ٚـــ

 اهضلاْ ٗبِٚ  ًّ رً٘اهلٍ ٗبز ٍٔ. 

ـــ 9 ٞ ـ اهــ  متلِــ٘ا ًــّ اه٘ؽــ٘ي  هٚٔــا  ٗجؾ٘ؽــاا    تــ ً  اهل٘ابــ  اهدضــلزٙ

ــورٞ     ــّ ا صـ ــا ًـ ــ اْ ٗ  ٓـ ــا ٝ هواـ ــ٘ارٙخ املقـ ــا كاهؾـ ــرتاتٚحٚٞ ًِٔـ ا صـ

هؾـُٔٚ٘ٛ رٗ بلـ٠٘ جارجٚـٞ رجـز٠     املغابٔٞ  نا ٙثب  ارتباط ٓؤ ١ باهد ٗ ا

ٗحتزَ اه ٗهٞ اهض٘رٙٞ ًّ اه فاع    كرتكٚا ٗ  ٓا( تغلى جازاا بوٍٚٔ

 بّ ُفضٔا. 

ـــ :  هلــ٠٘ ًحدــ  ٝ ًــّ ٓــذٖ اهدؾــابا   رٗ نثوــٍٚٔ( ارتبائــا    ا بــالْ املباعــزـ

ٗ ب٘هلـا با صـحغِا١ بـّ ا رافـٛ اهدزبٚـٞ ااحوـٞ  ًثـى ادتـ٘ ْ          " صـزا٢ٚى ـ "ب

   ٗه٘ا١ اصلِ رُٗٞ(. ٗرجشا١ ًّ فوضا

ـــ ; فــزي اهــ ٗي اه٘يِٚــٞ ًثــى  صــ٘رٙٞ  هٚبٚــا  تــُ٘ط  ًؾــز ٗاهــٌّٚ( ٗبــ َ     ـ

 ا  رتاي ًّ اه ٗي اهؾ ٙلٞ هوغزي  ك ٗي ارتوٚخ ٗاه ٗي املولٚٞ بًٌ٘اا. 

 أهداف املشروع الغربي )األوروبي واألمريكي( يف الوطن العربي:  ــ 

 لٚ  شوٞ ًّ ا ٓ ا  رٌٓٔا:ٙٔ   املغزٗع اهغزبٛ   اه٘يّ اهدزبٛ حت

اهدغـزا   ٗذـ ٝ صٚاصـٚٞ فلـة بـى         22تلضـٍٚ اهـ٘يّ اهدزبـٛ  هـٚط        ــ 0

   رب   هلا جاٞ اهحلضٍٚ  ٗٓذا اهلالَ هٚط ُظزٙاا فلة ًِٔا ٗ  ت٘ج   ٗهٞ    

ٗٙلفــٛ ًــا ذؾــى   اهضــ٘ اْ فلــ  رؽــب   ٗهــح    بـى ٓــ٘ بٌوــٛ ًٗٚــ اُٛ باهفدــى 

وٍ ٗادتِ٘ي املضٚرٛ  ًـ  اهدوـٍ رْ املضـٚرٚ    ٙغـلوْ٘     حت  بِ٘اْ اهغٌاي املض

% ٗاهبــا ٛ ًضــوٌْ٘ ٗٗثِٚــْ٘. ٗ ــ  تلــ َ املــؤرا املغــٔ٘ر بزُــار هــ٘ٙط     :8ركثــز ًــّ 

َ    اهلــُ٘غزظ ;=<0بــ يوط ًــّ ارتــزا٢ة اهحلضــٌٚٚٞ هوٌِالــٞ اهدزبٚــٞ   بــاَ   

ٍ    ا ًزٙلـٛ  ٗ ـ  بـ ر اهحلضـٍٚ ًـ  اتفا ٚــٞ صـاٙلط بٚلـ٘ املـذك٘رٝ ملُفـاا ثــ         

َ ًـ  اذـحالي اهدـزاق كـاْ     2118َ  ٗ  بـاَ  >9<0فوضا  بلـزار اهحلضـٍٚ   بـاَ    

املهاة هٕ تلضٍٚ اهدزاق هثالث  ٗي. رًا ًا كاْ شتاااا هـٕ   صـ٘رٙٞ فرـ اث ٗ     

ذــزد  فلــ  كــاْ ًلــزراا تغــظٚٞ صــ٘رٙٞ    اهدغــزا  ًــّ ا ًــارا  اه ِٙٚــٞ محاٙــٞ  

 ٗهٞ اهؾُٔٚ٘ٚٞ. هٚٔ٘ ٙٞ اه  تض٘ٙغااٗهولٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ 
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  ْ شتاة اهحلضٍٚ هو٘يّ اهدزبٛ حيل  هوغزي رٓ افاا ب ٝ رٌٓٔا: 

  فدا  اه ٗهٞ املدِٚٞ باهحلضٍٚ رٗ ا. ــ ر

 جيـا  ًغـلال  تِاذزٙـٞ بـ  امللُ٘ـا  اهضٚاصـٚٞ ادت ٙـ ٝ  ٗٓـذٖ ٓـٛ          ــ ي 

ً با صرتاتٚحٚٞ اهربٙااُٚـٞ   كـى املِـاي  اهـ  اصـحدٌزتٔا       ا كاُـ     ِـ 

 املدٔ٘ ٝ  ٗجِ٘ي عزق ملصٚا ًثاي بوٟ  هم.   ٘تٔا

ـــ جـ ــ ٝ ٗاهل طــٞ بوــٟ ذــ  صــ٘ا١    اهغــزي   فــ      ـ ذاجــٞ اهلٚاُــا  ادت ٙ

 ا عحباكا  ًّ جٔٞ ٗاذتؾ٘ي بوٟ اهضالم ًّ جٔٞ ثاُٚٞ. 

اه ف  باهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ جاـ٘ا     ا ًـاَ هٚلـْ٘ ًحف٘ ـاا   اهلـ٘ٝ بـ        ــ  

ــٕ هٚؾــب      ــ ٗي ه ــٕ ٗذاجــٞ اه ــٞ    ج اُ ــا هزباٙ ــ  ًِٔ ــاْ فــزٗرٝ  ب ٓــذا اهلٚ

 ًؾا  ر ِٚا١ اهدزي ٗبٌال١ املغزٗع اهغزبٛ. 

املغزٗع اهغزبٛ    فـزع اهلٌِٚـٞ املباعـزٝ ٗ ـ  املباعـزٝ رٙقـاا بوـٟ         ٙٔ  ــ 2

        ٞ حبٚـ     اه٘يّ اهدزبٛ ًـّ جـالي  جيـا  ًزاكـش جـذي جارجٚـٞ هوضٚاصـا  اهدزبٚـ

     ٞ    ختـ َ املؾـا  اهدزبٚـٞ. ًؾـ اق     ٙلْ٘ آحٌأًـا فـٌّ ستـاٗر   وٌٚٚـٞ رٗ  ٗهٚـ

ا   ـزار حبضـّ ادتـ٘ار     هم   تضحاٚ  ًدظٍ اه ٗي اهدزبٚٞ   ْ ق ُلى كؤا  اختـ 

ٗ ــ  ذؾــى ٓــذا   اهضــِ٘ا      ْٗ اهزجــ٘ع    توــم املزاكــش ٗاهحدــاْٗ ًــ  بدقــٔا 

ٗاآلْ ًــ   ٗهــٞ  اــز ًٗغــلالتٔا ارتوٚحٚــٞ  ًٗــ  اه ٗهــٞ اهضــ٘رٙٞ   منــا     ا جــ ٝ

 اجـى كـى  ٗهـٞ ًـّ اهـ ٗي اهدزبٚـٞ تلـْ٘          ا جاز ًّ ٓذا  جيا  بؤر ُبذ ٗيز  

الًٞ اه ٗهٞ كلٚاْ جغزا  ٗهحغظٚٞ ٗتفحٚ  اهِضٚخ ا جحٌـابٛ  ًٔ  ٝ ه٘ذ ٝ ٗص

ــٞ اهضــابلٞ ٙلــْ٘ اهحــ جى ا     جــِيب اهغزبــٛ ٓــ٘  اهــ اجوٛ.   ٓــذٖ اذتاهــٞ ٗ  اذتاه

 اه٘    اتٕ.   ز ٗاملِلذ ًِّاذتافز ٗٓ٘ امل 

% ًـّ  1;متثى اهاا ٞ بؾب اذتقارٝ املداؽزٝ  ٗطحوم اه٘يّ اهدزبٛ ضت٘ ــ 8

ا ذحٚايٛ اهداملٛ هوِفة  ٗٓ٘ ا  ى تلوفٞ   ا ُحاد ًّ شٚ  املِاي  اه  ٙ٘جـ   

فٚٔا ُفة با فافٞ  ًلاُٚٞ اصحثٌارٖ يٚوٞ اهداَ  ْٗ ٗج٘  ًغـلال  ب٣ٚٚـٞ حتـ     

ًّ  هم  كٌا   بد  ًِاي  ا ُحاد اهداملٚٞ ا جز٠. ٗحيحٜ٘ اهـ٘يّ اهدزبـٛ ضتـ٘    

ٗ  ت جى فٕٚ ا كحغـافا  اذت ٙثـٞ       غح ذحٟ اآلْ% ًّ اهغاس اهداملٛ امللح21

عزق املح٘صة  اه  ٙلاي بِٔـا تلـ ٙزاا ب ُٔـا صـحلْ٘ ركـرب رذـ٘اع باملٚـٞ هوغـاس.         

فاهغزي ِٓا ٙزٙ   بـى كـى عـ١ٛ فـٌاْ ٗؽـ٘ي اهـِفة ٗاهغـاس ب صـدار حيـ  ٓا ٓـ٘           

ٗ   ٗعزٗط تِاصبٕ ٗذحـٟ   ستـاٗر اهحؾـ ٙز اهـ    تـؤثز       هـٞ  ا حؾـا ٙاتٕ  كٌرا

تؾــ ٙز اهـــِفة ٗاهغــاس    اهؾــ   اهـــ  ٙــز٠ بدـــ       ًّــ اذتــ     ر ؾــٟ  رجـــٞ   

ب ُٔا تغلى تٔ ٙ اا ملؾاذتٕ. باهاب  ت٘جـ     ٗجؾ٘ؽاا اه٘ ٙا  املحر ٝ  اهغزبٚ 
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ً٘ار  رجز٠   اه٘يّ اهدزبٛ   تلى رٌٓٚٞ بّ اهِفة ٗاهغـاس ٗهلـّ ٗ حٔـا ق حيـّ     

هف٘صـفا  اهـ  ت٘جـ  بِضـبٞ تشٙـ  بـّ       بد  هح جذ ً٘ دٔا ا صرتاتٚحٛ ًثى جاًـا  ا 

;: ٛ ٗٓـٛ ًـّ رجـ٘  رُـ٘اع اهف٘صـفا  ٗجؾ٘ؽـاا   املغـزي          % ًّ ا ذحٚايٛ اهدـامل

% ًـّ ا ذحٚـايٛ اهدـاملٛ  ٗٓـذٖ     91ٗحتحٜ٘ املٌولـٞ املغزبٚـٞ ضتـ٘      ٗتُ٘ط ٗا ر ْ

ارتاًا  ًٌٔٞ   ًزٗذٞ ا حؾـا ٙٞ ٗاصـرتاتٚحٚٞ   ذؾـز هلـا بـ ١اا ًـّ اهشرابـٞ           

 ا  اهغذا٢ٚٞ كؤا    ؽِابٞ اهؾ٘ارٙخ ٗا صورٞ. اهؾِاب

فٌاْ رًّ اهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ  كٌا  كزُا صابلاا   ُٕ ٙغلى اهلابـ ٝ  ــ 9

اهغزبٚٞ هوٌغزٗع اهغزبٛ   ٗيِِا اهدزبٛ  ٗٙدز  اهغزي رْ اهدزي هّ ٙحٌلِ٘ا ًـّ  

هحلــ َ اًــحالن بِاؽــز اهلــ٘ٝ امل٘جــ٘ ٝ بِــ ٍٓ ٗ  رْ ٙ٘تف٘ٓــا   اهحٌِٚــٞ ٗحتلٚــ  ا 

ٗا س ٓار ٗاهضدا ٝ هودزي  هغد٘بٍٔ( ًا  اَ ٓذا اهلٚاْ ً٘جـ٘ اا ًٗـا ساي ًـ بً٘اا    

ًّ اهغزي  ٗهذهم ٙد  رًّ اهلٚاْ اهؾُٔٚ٘ٛ ٓ فاا اصـرتاتٚحٚاا  زبٚـاا ًح٘افلـاا ًـ      

ــ ر   بــاَ    ــى بِزًــاْ    >1<0املغــزٗع اهغزبــٛ اهــذٜ ب   كٌــا   كــز زــؤمتز كاًب

١ ًِذ ركثز ًّ  زْ ًّ اهشًّ كى اهذٜ ٙحب ي ٓـ٘  اذتلٚلٞ  اتٔا ق ٙحب ي بٔا عٛ

اآلهٚا  ٗرعلاي اهقغ٘ط ٗاملٌارصا  اهًٚ٘ٚٞ هوٌرافظٞ بوٟ ٓـذا اهلٚـاْ ٗسٙـا ٝ    

ٞ   ً بً٘اا اآل  ت٘ذغٕ ٌٗٓحٚحٕ اهـ  تؾـب كـى     ْ باهدؾـابا  اهحلف ٙـٞ ا جزاًٚـ

 جزا٢ٌٔا   املارِٞ اهؾُٔٚ٘ٚٞ ٗاهغزبٚٞ. 

ـــ :   ًا٢ٚــٞ  ٗهٚــٞ  ا  ربدــا  جٚ٘ب٘هحٚلٚــٞ  ٙغــز  اهــ٘يّ اهدزبــٛ بوــٟ نــزا  ـ

ٗجٚ٘اصرتاتٚحٚٞ ًٌٔٞ هحـ٘اسْ اهلـ٠٘ رٗ بـ َ ت٘اسُٔـا  ٗٓـٛ املقـا٢  ا صـرتاتٚحٚٞ         

كٌقــٚ  ٓزًــش رٗ بــاي اهضــالَ اهــذٜ ختــزد ًِــٕ صــفّ ٗتــ جى    ارتوــٚخ اهدزبــٛ  

اهذٜ ٙ جوٕ  % ًّ ذزكٞ اهِلى املالذٛ اهاا ٜ٘  ًٗقٚ  باي املِ ي21ركثز ًّ 

% ًّ ذزكٞ اهححارٝ اهداملٚـٞ  ٗهـذهم كـاْ ًـّ رصـباي اذتـزي       :8ًِٕ ضت٘ ٗخيزد 

ٗكذهم  جيا   ٗابػ اهؾً٘اي   ا جزاًٚٞ بوٟ اهٌّٚ ٓ٘ ٓذا امل٘   ا صرتاتٚحٛ

ــٞ   املِالــٞ   ٘ابــ         ــ ف  بقــزٗرٝ   اًــٞ اهل٘ابــ  اهغزبٚ  ذزكــٞ اهغــباي( نــا ٙ

ررت ٙـا  ٗهدبـٞ ًولٚـٞ    رًزٙلا ٗفزُضا   جٚبـ٘تٛ  ٗذحـٟ اهل٘ابـ  اهؾـُٔٚ٘ٚٞ       

جشٙزتٛ ؽـِافز ٗتـ اي دتدـى اهبرـز ا محـز ٗفزبٚـٕ جوـٚخ اهدلبـٞ ٗجوـٚخ اهضـ٘ٙط           

 اهل٘ٝ املٌٚشٝ   املِالٞ.  " صزا٢ٚى"ٗنزا   ٗهٚٞ هحلْ٘  زااحب

ٓ ٘ٙٞ رجز٠ ًّ جـالي ًغـزٗع اه٘ذـ ٝ    ــ ; اهدٌى بوٟ  هغا١ اهلر٘ٙٞ اهدزبٚٞ ٗ جيا  

اهدزبٚٞ املغزفٞ بوٟ املح٘صة ٗبفؾى اه ٗي اهدزبٚٞ ا  حؾا ٙٞ املح٘صاٚٞ ب  اه ٗي 

اهــذٜ ق   ــ  املح٘صــاٚٞ بــّ املح٘صــاٚٞ هٚؾــبرا بــامل  ًحِا قــ   فٔــذا املغــزٗع 

ٗهلّ طلـّ رْ ٙ دـا  يزذـٕ ًـزٝ ثاُٚـٞ  ق ٙلـّ ٙلؾـ           ٙلحب هٕ اهِحام اآلْ

 فٕٚ اهغزاكٞ بى كاْ ًغزٗباا  جيا   ايب ع  هو٘يّ اهدزبٛ. 
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ً     اهدٌـى ب ـــ  > ِححـا  اهغـزي اذتٚ٘اُٚــٞ   وـٟ  بلـا١ اهـ٘يّ اهدزبــٛ صـ٘ اا هحؾـزٙح 

نــا ٙقــزي ا  حؾــا  اهــ٘يم ٗٙ٘جــ  ًِافضــٞ  ٘ٙــٞ فــ  املِححــا            ٗاهؾــِابٚٞ

اذتٚ٘اُٚٞ اهدزبٚٞ ٗاهؾِابٚٞ املٌاثوٞ هحوم املِافضٞ ًـّ املِححـا  اهغزبٚـٞ  ٓـذا ٙـؤ ٜ      

ــا٢ز كــــب  ــا ٜ بــــى  رتضــ ــب املــ ــا١ تٝ هــــٚط فلــــة   ادتاُــ ــِابا    بلــ وــــم اهؾــ

ٗٓــذا ٓــ٘ زتــاي ارتاــز ا كــرب  ْ كــث اا ًــّ املؾــاُ  اه٘يِٚــٞ            ٗاصــحٌزارٓا

صح غو   نا ٙ ضٍٔ    هغا١ فـزـ اهدٌـى ًـّ جٔـٞ ٗسٗاي جـربا  ًٗؾـاُ  ًٌٔـٞ ًـّ         

 جٔٞ ثاُٚٞ. 

ـــ = ــٞ  هٚلــْ٘        ـ ــٛ باصــحه اَ كــى اهاــزق املٌلِ ــ٘يّ اهدزب بــ َ اهضــٌام هو

ٚاا رٗ رْ طحوم  ٘ٝ بضلزٙٞ فابوٞ   ارتزٙاـٞ  ًزكشاا رٗ  اباا ا حؾا ٙاا رٗ صٚاص

اهضٚاصٚٞ اه ٗهٚـٞ  بـى   ٙ ضـٌ  هـٕ ذحـٟ باهحرـاهح ًـ   ـ٠٘  ٗهٚـٞ رٗ   وٌٚٚـٞ جـارد            

 ا صرتاتٚحٚٞ اهغزبٚٞ رٗ املغزٗع اهغزبٛ املزصَ٘ هوٌِالٞ. 

ًِ  اه٘يّ اهدزبٛ ًّ اًحالن اهحلِ٘ه٘جٚـا اذت ٙثـٞ رٗ ا صـرتاتٚحٚٞ صـ٘ا١     ــ <

ٔا رَ   ذزٙٞ اصحه أًا زا خي َ املؾا  اهدزبٚٞ   اهحاـ٘ر ا جحٌـابٛ     ت٘يِٚ

ْا ٗ صــٌٚا   ٗا  حؾــا ٜ ٗ  اهــ فاع بــّ اهــِفط  اهدــزي ٙحدزفــْ٘  ا٢ٌــاا ملهــايز  ر

بِٚ٘ٙـٞ ًؾــ ٙٞ  كــارتاز ا صـزا٢ٚوٛ ٗاهحلضــٍٚ ٗاهلٌِٚــٞ بوـٟ اذتلــ٘ق اهدزبٚــٞ      

 هبرار. اهثزٗا  ٗاملٚاٖ ٗامل٘ار  اذتٚ٘ٙٞ  بوٟ ا رع ٗ  ا

ـــ 01 ــٞ      ـ ــٟ تــ٘ي  اهفوضــاِٚٚ    شتٌٚــا  اهوحــ١٘   اهــ ٗي اهدزبٚ اهدٌــى بو

جؾ٘ؽاا  ٗي اها٘ق  رٗ   اًٞ ٗيّ ب ٙى جارد فوضا     ا ر ْ رٗ   اهدزاق رٗ 

كاْ ٙحرـ ث بـّ ذـى اهـ ٗهح    فوضـا            ب ٝ  ْ اهغزي  ًزا     صِٚا١

ًـٞ  ٗهـٞ ٙٔ٘ ٙـٞ بوـٟ كاًـى اهـرتاي       ٗٓ٘     ا  رُٕ ٗاف    ًغزٗبٕ ا صحدٌارٜ

ى اه ٗهٚـٞ بـّ ذلـ٘ق اهغـدب     فـ اهفوضاٚم  ًٗا ُضٌدٕ ب  اهفِٚـٞ ٗا جـز٠   ااا  

ــٚط    كــذب     ــٞ ٗ اــاع بــشٝ ه ــ     اااهفوضــاٚم   اهقــفٞ اهغزبٚ ــا١ ٗ  طــ  هو٘ا  ٗرٙ

 اهضٚاصٛ ٗهوضو٘ن اهضٚاصٛ بؾوٞ. 

ٟ املضــوٌ   ٗاهغــزي ٙدــز  رْ اهلقــٚٞ اهفوضــاِٚٚٞ ٓــٛ  قــٚٞ اهدــزي  ٗذحــ       

ٗاملضٚرٚ  اهغز ٚ  ًٍِٔ  ٗٙدـز  رُـٕ   ا صتـ  اهدـزي   حتزٙـز ًـا ا حؾـب ًـّ         

 -ا رافٛ اهفوضاِٚٚٞ فإْ كاًـى املغـزٗع اهغزبـٛ   املِالـٞ صـِٚٔشَ  ٗباهحـاهٛ       

صـــ٘  حتـــاٗي اهـــ ٗي    - ٗت٘افلـــاا ًـــ  تلزٙـــز كاًبـــى بِزًـــاْ املـــذك٘ر صـــابلاا       

   ٍ ــ ب ــٟ اه ــٞ اهبلــا١ بو ــٞ اهؾــُٔٚ٘ٚٞ  ْ بلا١ٓــا ٙدــم رْ    ا صــحدٌارٙٞ ا ًربٙاهٚ هو ٗه

   ٛ هغـزي   ٗرْ ًغـزٗبٍٔ   ً٘اجٔـٞ ا    اهدزي ق ٙؾو٘ا ًزذوـٞ اهِٔـ٘ع ا صـرتاتٚح

 ْ ُظزتِا ا جيابٚٞ مل٘ف٘ع اهحر ٜ اذتقارٜ بـ     كٌا ٙزْٗ ٍٓ  ق ٙحرل  بد 

 ْ رٗ   ركـْ٘ فامللـاْ ٙحضـ  هوحٌٚـ  فـٌّ        اهغزي ٗاهدزي ب ُٕ هٚط  ًا رْ ركـ٘
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حٚٞ اهحدــاْٗ ٗاهحغــارن ٗاهلــى ٙــزب . ٗهلــّ ه صــح   ٙــز٠ اهغــزي كٌــا  اصــرتاتٚ

بوــٟ اهدــزي كضــز جيــب ٗفــ  ذــ  اذتٚــاٝ هوحٌٚــ  ٗاهِحــام ٗاهحلــ َ هوحٌٚــ . هــذهم 

ذولــا  توــم اهضوضــوٞ باهحدــاْٗ اهدزبــٛ اهدزبــٛ ٗبقــزٗرٝ حتزٙــز فوضــا  كوــٔا          

زتـا   اذتٚـاٝ    ٚـ  شٗاًحالن اهدوٍ ٗاهحلاُـٞ ٗٗفـ  رصـط ا ُاـالق    ا ًـاَ        

 املا ٙٞ ٗاهزٗذٚٞ ٗاهضٚاصٚٞ. 

ــ       ــزي هحرلٚـ ــحه ًٔا اهغـ ــ  ٙضـ ــا  اهـ ــا٢ى ٗاآلهٚـ ــا اه٘صـ ــزٗم ًـ ــؤاي املاـ اهضـ

 اصرتاتٚحٚٞ اهد ٗاُٚٞ   اه٘يّ اهدزبٛا 

ــزٗبٕ      ــ  ًغـ ــزي هحرلٚـ ــحه ًٔا اهغـ ــ  ٝ ٙضـ ــث ٝ ٗر ٗا  ًحدـ ــا  كـ ــ  ملهٚـ ت٘جـ

 اهح ً ٜ بوٟ رًٞ اهدزي  ٗرٍٓ توم ا  ٗا  اآلتٛ: 

ـــ 0 ــا  ًٗلً٘ــا  كــى عــدب ًــ    ـ ٗ سرع اهف٘فــٟ ٗفــزي ًلُ٘ ــ  ي ّ عــد٘ي اه

ًــّ بــذٗر تارخيٚــٞ  ٕٗكــى ًــا حيٌوــ  ثِٚــا  ٗاها٘ا٢ــح ٗاملــذآباهدزبٚــٞ بدِــاّٗٙ ا 

ٗثلافٚٞ طلّ ت٘تٚفٔا هح ً  عدب كى  ٗهٞ ٗجزباٞ ُضٚحٕ ا جحٌابٛ ٗتفح ٖ 

 ًّ اه اجى بل٠٘  اتٚٞ صوبٚٞ. 

ٌاْ تف٘ ٔا ٗب َ ًضا١هحٔا بـّ جزا٢ٌٔـا فـ     ٗف " صزا٢ٚىـ "اه بٍ اه ا٢ٍ هــ 2

ــٞ  بضــة ذلــ٘ق ا ُضــاْ ٗذلــ٘ق اهغــد٘ي      فــادتزا٢ٍ   اهغــدب اهفوضــاٚم املهاهف

ا صزا٢ٚوٚٞ تز ٟ ملضح٠٘ اهح ً  ادتٌـابٛ املٌـِٔخ فـ  عـدب ص ـوب  ررفـٕ ٗتزاثـٕ        

ٗصٚا تٕ ٗذزٙحـٕ بغـلى   ًثٚـى هـٕ   تـارٙخ اهبغـزٙٞ ٗ    اهحـارٙخ ا صـحدٌارٜ          

اه  ٙزمسٔـا اهلٚـاْ    ضحاٚ  ا  رتاي ًّ ارتا٘ط اذتٌزكى  هم فال رذ  ٙ ًٗ 

فرل٘ق اهؾٔاِٙٞ تحدـارع    اهؾُٔٚ٘ٛ ٗاملِظٌٞ اهؾُٔٚ٘ٚٞ اهداملٚٞ ٗاملاصُ٘ٚٞ اه ٗهٚٞ

ً  اهلاُْ٘ اه ٗهٛ ًٗٚثاق ا ًٍ املحر ٝ ٗذل٘ق ا ُضاْ  ٗكى ٓذا ٙل  بوٟ اهدزي 

 باًٞ ٗبوٟ اهفوضاِٚٚ  جاؽٞ. 

 اصحِشا  ا ً٘اي اهدزبٚٞ ٗرٙدٔا   اهبِ٘ن ا جِبٚٞ  اهفا٢ ٝ( ٗف  اآلتٛ:  ــ8

 اهلٚ٘  املاهٚٞ املفزٗفٞ بوٟ اهدزي   اهبِ٘ن اهغزبٚٞ. ــ ر 

ـــ ي  ا ذحٚــاي ٗاهِؾــب بوــٟ اهدــزي حتــ  بِــاّٗٙ ا ًــّ ٗاذتٌاٙــٞ ٗتلــاهٚح    ـ

ٚـٞ  ٗي ارتوـٚخ     اًٞ اهل٘اب  اهدضلزٙٞ اهقهٌٞ هـٚط فلـة   اهـ ٗي اهدزبٚـٞ اهغِ    

   اه ٗي اهفل ٝ رٙقاا  جٚب٘تٛ ٗاهؾً٘اي ٗا ر ْ ٗاهض٘ اْ...(. كؤا  بى 

ًٞ اهل٘ابـ    ت٘رٙة اهدزي  بوٟ اهز ٍ نا جا١   اهفلزٝ اهضابلٞ ًّ   اــ ــ ج

ًزتفدٞ ا صدار  فـاهدزي ركـرب ًغـرتل هوضـالم بوـٟ اهلـزٝ       بؾفلا  عزا١ اهضالم 

 ا رفٚٞ. 
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  ًٗـزٝ بغـزا١ اهضـالم     ٙ فدْ٘ ًزت  ًزٝ هول٘ابـ  اهـ  حتٌـٍٚٔ بـاهدل٘      فٍٔ

 ٗ  اذتاهح  ٍٓ ركثز عد٘ي اهداق افازاباا ٗر ؤٍ رًِاا ٗب َ اصحلزار. 

جو  رب ا١ ج   هودزي هح٘جٕٚ آحٌاًاتٍٔ ضت٘ رٓ ا  ببثٚٞ ت بـ   يا ـاتٍٔ   ــ 9

ــى باهل      ــ ٗ اذتلٚلــٛ هلــٍ ٗاملحٌث ــ ٍٓ بــّ اهد ــٞ ٗتبد ــاْ اهؾــُٔٚ٘ٛ ٗاملغــزٗع   املا ٙ ٚ

ا ًزٙلٛ  كٌا حياٗهْ٘ ٗف   ٙزاْ كد ٗ هودـزي بدِـ٘اُ   ـزٙب     ــ اهؾُٔٚ٘ٛ 

 ٗاهفزظ ًّ امللُ٘ا  اهابٚدٚٞ هوٌِالٞ ٗق ٙ ت٘ا ًّ  اهفارصٛبّ املِالٞ اهدِ٘اْ 

  اهذٜ ٙؾفُٕ٘ باهؾفٜ٘ ًٗا عابٕ  هـم. بوـٟ اهدٌـَ٘  جيـا      ٗاملذٓيبٗرا١ ااٚة( 

ط بدـ ٍٗٓ ٗ بدـا ٍٓ بـّ اهدـ ٗ اذتلٚلـٛ هلـٍ  ٗاهـذٜ حيحـى ررفـٍٔ          ب ٗ هودزي هـٚ 

ٙدٌى بوٕٚ اهؾٔاِٙٞ ٗاهغزبْٚ٘ فـٌّ ًغـزٗع   ٗ  ٗٙٔ   ٗج٘ ٍٓ ٗرًٍِٔ ٗاصحلزارٍٓ

 ًغرتن. 

ـــ : ــى    ــ ــا٢ى اهح٘اؽـ ــٞ  ا بـــالَ  ٗصـ ــا٢ؤا املهحوفـ ــٞ ب٘صـ ــ٘ٝ اهِابٌـ ــحه اَ اهلـ اصـ

ــ  ا     ــا( هحرلٚـ ــٞ ٗ  ٓـ ــا٢ٚٞ ٗاه باٙـ ــا  اهفقـ ــابٛ ٗاااـ ــرتاتٚحٚحٍٔ  ْٗ ا جحٌـ صـ

ــ  اهقــزٗرٝ       ــ٘ؼ ٗا صــايٚى    بِ ــٞ باصــحل اَ ادتٚ اصــحه اَ اهلــ٘ٝ ارتغــِٞ املحٌثو

   اهٌّٚ.  اهلؾ٠٘  كٌا ذؾى   اهدزاق ٗ  هٚبٚا ٗص٘رٙٞ  ٗكٌا حيؾى اآلْ

 بٍ ًؤصضا  رٗ شدٚا  ا حٌـ  املـ ُٛ زـا خيـ َ ٓـ   تزاجـٛ اهدال ـٞ        ــ ;

ا صحب ا  ٗذل٘ق ا ُضـاْ ٗاذتزٙـا  ٗذـ  املـزرٝ      ب  اه ٗهٞ ًٗ٘ايِٚٔا حت  بِاّٗٙ

 ٗاهاف٘هٞ ٗاهلقاٙا اه طغزافٚٞ. 

ـــ > ــ  اهحاــز  ب ُ٘اب  ـ ــٞ(    بــٍ بلا٢ ــٞ ٗا ثِٚ ــٞ ٗاملذٓبٚ ــا  اه ِٙٚ ــٍ ت صــٚط    ٔ ث

ــاي         ــ  ٗ ًــ ا ٓا باهضــالم ٗامل ــم اهدلا٢ ــٟ تو ــ  تحبِ ــٞ اه ٗتغــلٚى املِظٌــا  ا رٓابٚ

  ا هـشَ ا ًـز  ٗٗفـ  املغـارٙ  اهح ً ٙـٞ       ٗاهدٌى بوـٟ تـ رٙبٔا بـى ٗ  ارتٔـا ًباعـزٝ     

هحِل ا توم اهدؾابا  بوٟ جغزافٚا  اه ٗي اهدزبٚـٞ ٗاذحالهلـا     املِاصبٞ هلى ًِٔا

ٗ حى اهضـلاْ ٗتٔح ٓـٍ بضـبب رٜ اجـحال   صـ٘ا١ كـاْ ر٢ٚضـاا رَ  ـ  ر٢ٚضـٛ           

    ٗ ٠ ٗ هم فٌّ اهلً٘ٚٞ  اتٔا ٗاه ّٙ  اتٕ ٗذحٟ   املذٓب  اتـٕ  حتـ  بِـاّٗٙ اهفحـا

  ٞ ــ اهــذٜ ٙفز ــْ٘ ا ًــٞ ٗٙبــ  ْٗ يا اتٔــا هحرلٚــ     ًــّ رجــاي اهــ ّٙ اهفاصــ ّٙ ادتٔو

 رٓ ا  ببثٚٞ خت َ ًغغوٍٚٔ اهؾٔاِٙٞ ٗاه ٗي ا صحدٌارٙٞ. 

اهدٌــى بوــٟ  فلــار اهغــد٘ي اهدزبٚــٞ ٗاهب٣ٚــا  اهدزبٚــٞ  جيــا   ــ٠٘ فــا اٞ   ــــ =

بــٛ هوــٔحزٝ    ستوٚــٞ  اهبااهــٞ  تــ ُٛ اهــ جى  تــ ُٛ ارت ًا (تــ ف  باهغــباي اهدز

ا حٌدا  اهغزبٚٞ  ُداعٔا ذٚ٘ٙاا   ُٔـا تدـاُٛ ًـّ ُلـؿ اهدٌاهـٞ ٗتزاجـ    ًدـ ي        

اهٌِ٘ اهضـلاُٛ  ٗهحفدٚـى تٌِٚحٔـا ا  حؾـا ٙٞ ٗارت ًٚـٞ بـارتربا  اهدزبٚـٞ اهغـابٞ.         

ٗبوٌحٔــا ٗربحٔــا ٗٓــٛ   ٗٓــذٖ ارتــربا  اهغــابٞ ربــ تٔا اهغــد٘ي اهدزبٚــٞ ًــّ ج اتٔــا
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٘اي بوٚٔا   بِ باهفدـى ٗفـ  املغـزٗع اهغزبـٛ     ا١ ًضحلبى ًش ٓز  ٗهلِٔـا جضـزتٔا   تد

   اه٘يّ اهدزبٛ. 

لَ٘ ٙٓلذا صت  رْ املغزٗع اهغزبٛ  رٗ ا صرتاتٚحٚٞ اهغزبٚٞ   اه٘يّ اهدزبٛ 

 ٌٓا: بوٟ ُلانت ًٌٔح  

ب َ متل  اهدزي ًّ اًحالن بِاؽز اهل٘ٝ   ؽزابٍٔ ًّ رجـى ًضـحلبى   ــ 0

  بٔــٍ زــا    هــم اهحؾــ ٜ هوٌد٘ ــا  ا صاصــٚٞ    هــم اهؾــزاع ٗٓــ٘ اه٘جــ٘     ٙوٚــ

 اهؾُٔٚ٘ٛ   ٗيِِا اهدزبٛ. 

اهدٌـــى بوــٟ تـــ ً  ٗختزٙـــب ا صــاظ املـــا ٜ ٗا جحٌــابٛ هؤ٘ٙـــٞ اهدزبٚـــٞ    ــــ  2

 ٗاهثلافٞ اهدزبٚٞ ٗختزٙب اهِضٚخ ا جحٌابٛ   اه ٗي اهدزبٚٞ  ٗاذ ٝ ٗاذ ٝ. 

 ٜ هوٌغزٗع اهغزبٛ   اه٘يّ اهدزبـٛ فٔـذا حيحـاد    اصرتاتٚحٚٞ اهحؾٓٛ رًا ًا 

 هبر  ملجز.
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ٜٓطبببب  لص فيؿببببشتٞ ٚفيه  بببب   

، قٛي٘: "لْٓ  نًل فيهٓدٟ: َ نًٖٛ ٕ

فيٛض ٥ط يتعٛد ٖٞ فتخًكٓ ". ٚيف سٛفز 

سٍٛ فيكك١ٝ )دٚز فيٛض ٥ط(، ٖٓ ى َٔ 

ٜكٍٛ لٕ قٛي٘ ٖرف ٜتكبُٔ فيافدبع  بٔ    

َكٛيتببب٘ ف٭نجبببس فْتػببب زفة ٚفيطببب  ك١: "  

فيعبببب ي قسٜبببب١ ٚفسببببد٠" وٚ "نْٛٝبببب١" وٚ 

"ؾببب".٠". ٚفيٛفقبببمل وٕ ف كبببٛيت   ببب.   

َتٓ قكبببت ،  بببٌ  طببب.فٕ يف فيطبببٝ م    

ذف ببببببب٘، وٟ ذفى فيبببببببرٟ ٜ٪نبببببببد دٚز  

فيتهٓٛيٛدٝبب  فؿدٜجبب١، ٚ ًبب٢ زوضببٗ     

فيتٛفؾٌ، يف مته  فيع ي َٔ  كٓٝ ت 

ف٫قافب فيطٌٗ ٚفيطبسٜع، عٝبح ػبد    

فيتهبببس٠ َبببٔ ٜتًك ٖببب  يف  ٝبببع  كببب     

فيعبببب ي يف ؿعبببب١  جٗبببب   بببب  ٚضبببب ٥ٌ   

فيتٛفؾٌ، فتتعٌ فعًٗ  يف  ٛسٝد فيس٣٩ 

َٔ وٚ ف٫خت٬ف ٚزدفت فيتعٌ ٚفيتُهٔ 

فيتشًٝببٌ ٚل ببسفش ف ٛفقببأل َببٔ ف٭فهبب ز    

ٚف٭سببدفخ. نُبب  وٕ ذيببو قببد  ه ببٔ    

وؾببش ب فيتهٓٛيٛدٝبب ت ف تكدَبب١ َببٔ  

 ٚيبببب١ لقببببت ٤  طببببٜٛل وفهبببب زِٖ ٚق

متهبببببب   ف ؿببببببدفق١ٝ  ًٝٗبببببب ،  ببببببٌ   

ف٭ٜببدٜٛيٛدٝ  فيسول يٝبب١ ف طببٝ س٠ َببٔ 

 لدف١َ ضٝ س ٗ     فيك٠ٛ فيٓ  ١ُ.
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  مفهوم القزية: الذهاب إىل التبسيط:

٫ ٜؿببمل فيٓعببس وٚ فيببتته.    كٛيبب١ فيببا فْتػببست    ٝبب ة، خ ؾبب١ يف  ٬دْبب ،      

ٚف تبط  ٗ  فيٓ ع،  عت١ٜٛ، ٚفيٓعس لص وفكٗ   بط ط١ َتّٗٛ فيكس١ٜ نُ  ٖٛ زفضب   

يف وذٖ ْٓ  ٚفُٗٓ  ي٘. ف  كٛي١ َٔ  عض دٗ  ٗ  ؽدّ و سفض ف٭قٜٛ ٤ ٚقدز ِٗ  ًب٢  

فيتكٓٝب١ فيبا  ٪نبد  ٛفؾبٌ فاتُعب ت فيبػبس١ٜ       فهل١ُٓٝ  عد وٕ  ٛفست هلبِ فيٛضب ٥ٌ   

  ٝطس ٚضٗٛي١.

فيكس٣    فيت زٜ  كتًت١  بٔ ف بدٕ يف نبج. َبٔ فيٓبٛفسٞ ٚفاب ٫ت، ف  بدٕ        

 تطببِ  بب يتٓٛ  ٚ عكببد وضبب يٝ  ٚٚضبب ٥ٌ فيعببٝؼ ٚ ببدفخٌ ف ؿبب ا ٚ كبب ز ٗ . ٜٚببصدفد      

   ٗ ِ ْٚػبب ط  ِٗ فيتعكٝببد فٝٗبب  ركببدفز ف طبب  ٗ  ٚفشدٜبب د  ببدد ضببه ْٗ  ٚ ٓببٛ  َػبب ز 

ٚثك ف  ِٗ ٚف ٓ طل فيا و ٢ َٓٗ  فيهج.ٕٚ َِٓٗ لص ف د١ٜٓ، وٚ  عٛد َسدعٝتِٗ لص 

وًٖٗ  ٚوْط  ِٗ ٚوفه زِٖ ٚ ك ٥دِٖ ٚٚض ٥ٌ  ٝػِٗ، ٚنٌ ذيو ٜؿٓع فيتت ٚ  ت 

ٚفيتٓ قكبب ت.   يتبب يٞ قببد  ببرٖ  يفبب م فيعببٝؼ فٝٗبب  لص َصٜببد َببٔ فيتٓبب قض  صٜببدٙ        

 ا فيبببا ٫ ٜبببصفٍ فز ب طٗببب    يٓببب ع ٚوؾبببٛهلِ فيجك فٝببب١   فيتٓعُٝببب ت ف٭ًٖٝببب١ ٚف ؿببب 

ٚفيعكدٜبب١، ٜٚؿببع  فضت٦ؿبب ٍ فـ٬فبب ت ٚف ػببه٬ت فيببا قببد ٫  ببرٖ  لص سًببٍٛ 

 س ل١،  ٌ  تٛخ٢ ػٓ  ف٭قسفز،  هظ َ  هسٟ يف فيكس٣.

فيكس١ٜ ؼٌٝ لص َتّٗٛ كتًأل، َتّٗٛ فيبط ط١ يف ٚضب ٥ٌ فيعبٝؼ َٚت ًب  ب٘،    

َ  ٜعك د ذيو وٚ هعً٘ ونجبس ؾبعٛ ١. فلٖبٌ فيكسٜب١ قبد ٜعبٛدٕٚ       ٚيف فيع٬ق ت ٚنٌ 

يف وْط  ِٗ لص وؾٌ ٚفسد وٚ وؾٍٛ َتك ز ١ َتذ ْط١، َٚطت٣ٛ  ٝػِٗ ٫ ٜعهبظ  

فسٚق ة نب.٠  ِٝٓٗ، ٚثك ف١ وٌٖ فيكبس٣  "برٜٗ  ٚسبد٠ فيبٓٗر ف٫قتؿب دٟ فيبعٝبد  بٔ        

يت زىٝب١ فيٛفسبد٠ هلبرف    فيتٓٛ  نتٓٛ  وسبٛفٍ فقتؿب د ف بدٕ، َجًُب   "برٜٗ  فيتذس ب١ ف      

 فيعدد  . فيهج. َٔ فيٓ ع فيك طٓ  يًكس١ٜ.

يف فيكس١ٜ سٝح فؾُٝع ٜعسف فؾُٝع، ٚفؾُٝع قد ٜتع ٕٚ َع فؾُٝع َٔ ودبٌ  

ٚفيتتب ِٖ  ب     ٛفدٳ طٌٗٝ فيعٝؼ، فتتدفخٌ فيع٬ق ت ف٭ضبس١ٜ، ٚوؿبٌ فيتٓب  ِ ٚفيت ب    

   ُ ذُبٌ سٝب ٠ فيكسٜب١ َٚب  فٝٗب  َبٔ       ف٭فسفد ٚف٭ضس َجًُ   تٛفؾبٌ فيكسف ب ت ف٭ضبس١ٜ. ف

ْػبب ط ت  عببصش فيتتبب ِٖ ٚ كًببٌ فببسف فيتٓبب سس،  عٝببد لْتبب ز فيتػبب  ٘ نُبب  فيع٬قبب ت   

ف تٛفغبببذ١ ٚفيتعببب ٕٚ، عٝبببح ٜػبببعس فيٓببب ع  "ٝببب ب فيتتببب ٚت ف ببب٪دٟ لص فيتٓببب سس        

 ٚفيؿسف  ت ف ُتد٠.

 د ٤ يف نت ب "فيسَمل ٚفحملسفخ" َ  ٜعصش ذيو: "٫  سف ١ يٛ فد ٢ ضه ٕ قسٜب١ 

 لِْٗ  ٝع ة وقس  ٤، ٚلذف ي ٜهٔ فيػخـ فٯخبس يف فيكسٜب١ قسٜببو فٗبٛ دب زى وٚ      
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ت يٞ ٜهبٕٛ  ٝبع ضبه ٕ فيكسٜب١ لَب       ؾدٜكو فؿُِٝ، ٚيهًُٝٗ   ًٝو سل، ٚ  ي

ِ ٚقس ببب ٤ وٚ وؾبببدق ٤،  و ًَتصَبببٕٛ  اثبببب ت لخ٬ؾبببِٗ ٚفٖتُببب َِٗ رؿببب ا      نًبببٗ

ؿ دب١، ٚستب٢ فيبدف      فٯخسٜٔ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ  كدِٜ كتًأل وؾٓ ف فيعٕٛ  ٓبد ف 

 ِٓٗ قد َعتد لٕ يبصّ ف٭َبس، َٚػب طس ٘   طتٝب ة َٚ دٜب ة يف وفبسفسِٗ َٚٓ ضبب  ِٗ        

 .(1)ف٫دتُ  ١ٝ، ٚنريو يف وسصفِْٗ ٚوٚق ت  طس ِٗ"

َببٔ ف ٬سببغ وٕ ف ببصفز  ف ببٔ فيكسٜبب١ ٫ ٜببادد يف ل ببدف٤   تبب٘ ستبب٢  ًبب٢     نُبب 

فؿٝٛفْ ت فيا ؼت ز لص ز  ٜت٘، َٚبٔ ٖٓب  ٜ ًبل  ًب٢  عكبٗ  )سٝٛفْب ت وًٖٝب١( وٚ        

 ويٝت١، َٚ  َٔ غو وٕ ف ػ  س  هٕٛ ػ ٙ فٱْط ٕ وق٣ٛ.

وٚ َب    يف فاٌُ ٜتب  َٔ ْػ ط وٌٖ فيكس٣ ٚخؿ ٥ـ و ٓ ٥ٗ  َٚ  ٜرٖبٕٛ ليٝ٘

ودخ  ِٝٓٗ َٔ  ٬ق ت فدتُ  ١ٝ  صدفد  ٛفغذ ة َٚؿ.١ٜ    ف٭ٜب ّ، ٚ تػب  ٘  ٗب     

فيكس٣ ٚوًٖٗ ، ٚقد  ٓتكٌ لص فيكس٣ فيهبج. َبٔ  عكٝبدفت  بٝؼ و ٓب ٤ ف بدٕ. يهبٔ        

ٛ غٜٖرف نً٘ ٫ ٜ٪غس ٫ٚ  وٚ ٜط ٜس فهلدف ف "سض ) . فيب ٤ٟ( يف غبع ز "فيعب ي     ط

٠ٛ ٚ عٝبدفة  بٔ فيتعُبل يف فيبتته.، ٫ ٜسفبدٙ وٚ ٜد ُب٘       قس١ٜ ٚفسد٠" ٚفيبرٟ غب    كب   

 ض٣ٛ فْتػ ز ٚضٗٛي١ ف٫ ؿ ٫ت    فيبػس.

فُ  َآ٫ت ٖرٙ ف كٛي١؟ ٌٖٚ ذٖ  فيع ي لص سٝ ٠  ػب٘ سٝ ٠ فيكسٜب١ يف فيتبآيأل   

ٚسٌ َعك٬ت فيعٝؼ، ٚفيتع ٕٚ يف َٛفد١ٗ ؾعٛ  ت فؿٝ ٠، ٚخًل ودٛف٤ ف٭يت١    

فيع ي فيرٟ ٜصدفد فٝ٘ فيتت ٚت يف َطبت٣ٛ ٚوغبه ٍ فيعبٝؼ    َهْٛ ت ٚوطسفف ٖرف 

َجًُ  ٜصدفد فٝ٘ فيتكس ٚفيٓصف  ت ٚف ٛت؟ ويٝظ ٖرف ٖٛ فيط ٥د    و ٓ ٤ فيكبس٣ فيبا   

ط  ف كٛيب١ فيبا مب ٍٚ فيٛقبٛف  ًب٢ َتكبُٓ  ٗ        عوؾبمل فيع ي نً٘ ٚفسد٠ َٓٗ  

 يػعٛب.ٚخًتٝ  ٗ ؟ يٝظ ٖٓ ى َٔ س ٍٚ ْتٞ ف٫خت٬ف  ًُٝ ة    ف

يكبد نتببو ٚس قبست ٚسب ٚزت سبٍٛ وٕ فيعب ي وؾببمل قسٜب١  تعبٌ فيهٛنبب١           

ٕ )فيعٛ ١( نُ  د ٤ يف َكٛيب١   ف خ د ب١، ٚنُب  ذٖببو  عكبٍٛ فيٓب ع يف       َ نًٖٛب 

 ٬د فك.٠ نب ٕ ف٭ٖبِ   يٓطبب١ هلبِ َب  ؼًُب٘ َبٔ ٖٚبِ. ٖٚبٌ ٜٓطب٢ فيٓب ع فكبسِٖ             

ونجبس اب  ٖبٞ يف  ب ي فيٛفقبع      ٚ رف   ِٗ يٝهْٛٛف و٬ٖة يكس١ٜ ٖٞ يف   ي فيبِٖٛ  

 ل٫ س  فيٓعس لص ضٗٛي١ ف٫ ؿ ٍ )فكط(؟ ٖٚٛ ف ؿ ٍ  . اهٔ  ؿ ا فيتكسف٤.

ٖببرف َبب  هعًٓبب  ْ ببس: ف٭ضبب١ً٦: ٖببٌ ف٭َسٜهببٞ فيببرٟ دَببست ٚ ببدَس ٚضبب ٥ً٘         

فؿس ١ٝ د١ُٝٓٗ فيتعبٌ  ًبدفْ ة نبج.٠ َجبٌ فٝتٓب ّ ٚفيعبسفم ٚضبٛز١ٜ ٚ .ٖب ، ٖبٛ ف بٔ           

 دَس ٗ  ٖرٙ ف٭ضًش١ ٚ سنو وًٖٗ  َػسدٜٔ دٛ ٢ ٚ  ٥ط ؟فيكس١ٜ فيا 
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ٌٖ َٔ ؼسّ فيعكٛ  ت ف٭َسٜه١ٝ ٚؾٍٛ في"رف٤ ٚفيدٚف٤ ٚف٭َبٔ هلبِ، فُٝٛ بٕٛ    

ٖبِ نبٌ   ٤فيكسٜب١ فيٛفسبد٠ َبع َبٔ خًتبٛف ٚزف      دٛ  ة َٚسق ة ٚقت٬ة ٚسسَ ْ ة، ِٖ و ٓب ٤ 

مخطب١ ٬َٜب     ٖرٙ ف ؿ ٥  يًػعٛب، ست٢ لٕ فٱسؿ ٤فت ديو  ٢ً وْب٘ يف فيعبسفم  

 ظ وٜت ّ فيع ي، ٚف ٛت ٫ ٜصفٍ ٜتتو   حملسَٚ  ف ع قب ؟ُٵوٟ خٴ ،ٜتِٝ

ٌٖ فيؿْٗٝٛٞ فيرٟ ف تؿ  وزض فًطب   ٖبٛ ف بٔ قسٜب١ فيتًطب ٝي فيبرٟ         

 ٗذبب.ٙ ٚف٫ضبببت٤٬ٝ  ًببب٢ وزقببب٘، ٖٚبببٛ ٜبببدفع نبببٌ ٜبببّٛ َبببٔ زٚسببب٘ ٚدَببب٘  لضبببًش١  

 فيؿ١ْٝٛٝٗ َٚٔ ٜد ُٗ ؟

ف ٔ قس١ٜ فٱزٖ  ٞ؟ ٌٖٚ فحملت١ً وزق٘ ف ٔ قسٜب١ َبٔ   ٌٖ فيرٟ ٜكتً٘ فٱزٖ ب ٖٛ 

 فستًٗ ؟

ٌٖ ف ٪َٔ في ٝ  ف ط ي ف ٔ قس١ٜ َٔ ٜد  ٞ فٱ  ٕ ٜٚرٖ   ٘  عؿب٘ لص قتٌ 

فيٓ ع ف٭ سٜ ٤ يف ظٌ ِٖٚ نتسِٖ؟ ٌٖٚ فؾ ٥ع فيرٟ ٫ هد طع َ٘ ل٫ يف فيكُ َب١  

َ ٜ يٝب١ فيبا  سَبٞ ٬َٜب      َٚ  غ  ٗٗ ، ٖٛ ف ٔ فيكس١ٜ فيا  ٓتُٞ هل  فيػسن ت فٱ

وطٓبب ٕ في"ببرف٤ يف فحملٝ بب ت يتشبب فغ  ًبب٢ وضببع ز ف ببٛفد فيببا  تبب دس  ٗبب  َس تعبب١؟         

ي٬ٓسغ فيدٚز ف٭ض ضٞ يف نٌ ٖرف، ٖٚٛ ؾٓ  ١ لَ ٜ ي١ٝ ظدفز٠ ٚٚقٛ:  كٛدٖ  

 وَسٜه .

َٔ ه  وٕ ٜتٓب٘ لص خ ٛز٠ ف كٛي١ ِٖ فكسف٤ فيع ي فيرٜٔ  ٗبدف لص  بسنِٗ   

  ٓبٌ  ٛدٗ ت وز  ب فؿك ز٠ فيسول ي١ٝ في"س ١ٝ،  لِْٗ َتط ٕٚٚ  ل ٓٝب ٤  كدٚ  

 فيع ي.

لص 1997فيهٓد١ٜ  يد ٛضاعيف  طعٝٓ ت فيكسٕ ف  قٞ وغ زت دزفض١  ٓع١ُ 

وٕ فيتبببسد يف وَسٜهببب  فيػبببُ ي١ٝ ٜطبببتًٗو مخطببب١ وقبببع ف َببب  ٜطبببتًٗه٘ فيتبببسد       

٬ثببب  قبببعأل َببب  ف هطبببٝهٞ ٚ ػبببس٠ وقبببع ف َببب  ٜطبببتًٗه٘ فيتبببسد فيؿبببٝي ٚث

. َٚب  َبٔ غبو وٕ فيتبٛفزم يف َطبت٣ٛ فيعبٝؼ  تصفٜبد  ب          (2)ٜطتًٗه٘ فيتسد يف فهلٓد

َتٗبّٛ فيكسٜب١ فيع  ٝب١     سٵبض دٳفيػعٛب  لخ  ز َك سد٠ نُ  ٖبٛ ٚفقبمل، َب  ٜعبي     

 سل ف٫خت٬ف ٚ ط ٟٚ ف ختًت  يف فؿكٛم. دٳسٵضٚفيٛفسد٠ ف ١َٖٛٛ. 

يعبب ي فيتكبب.٠ لص خ ببٛز٠ َجببٌ ٖببرٙ    َببٔ ف ٗببِ دببدفة وٕ ٜتٓببب٘ فيٓبب ع يف  بب٬د ف    

ف ك٫ٛت ٚف٫قتٓ    ٗ ، فٗٞ  كّٛ  دٚز ف خدز ٚلٜٗ ّ فيٓ ع  صٚفٍ فيتٛفزم    فيع ي 

 فيسول يٞ ٚ ٛفي فيتكس ٚفيتخًأل، ٚ ًِٝٗ ْطٝ ٕ فكسِٖ ف ا ـ.

هبٔ فٱغب ز٠ لص َب  ٜتعًب٘ في"بسب  كٝب د٠ في٫ٜٛب ت ف تشبد٠ ف٭َسٜهٝب١           ٖٚٓ  

في١ٜٚٛٓ فيط١ًُٝ، يف فيٛقو فيرٟ ضب  د ٜٚطب  د     َٔ فَت٬ى فيتهٓٛيٛدٝ  ٓع لٜسفٕ
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 ًببب٢ فَبببت٬ى فيطببب٬: فيٓبببٟٛٚ ٫ضبببتهُ ٍ  بببدٚفْٝتٗ ،  بببدٍ    "لضبببسف٥ٌٝ "ؾبببٓٝعت٘ 

 َط ٤يتٗ ، ٖٚٓ  ٜبدٚ  ٓ قك٘.

  للعوملة مسار خمتلف:

َبب  وٚدبب٘ فيػببب٘  بب  فيعبب ي ف عببٛي ٚفيكسٜبب١ فيؿبب".٠؟ ٖٓبب   ًٝٓبب  وٕ مببدد وٟ   

ْكؿد، ٌٖ   ي ف٭ ٓٝ ٤ وّ  ب ي فيتكبسف٤ ٖبٛ ف كؿبٛد؟ ٚ ًب٢ ٖبرف فيتشدٜبد          ي 

  تٛقأل س ٫ت فيتػ  ٘ َٚٛفقع٘ َٔ س ٫ت ف٫خت٬ف َٚٛفقعٗ . 

يكد ذنس س َد فيع ١ٝ: "وٕ فُٛ  َ  وْتك٘ ف٭َسٜهٕٝٛ  ٢ً ق ٫ٚت  كًٌٝ 

ٱطعب ّ نبٌ    وٚشفِْٗ ػ ٚشت ث٬ث  ًَٝب ز د٫ٚز يف  ب ّ ٚفسبد، ٖٚبرف ف بًب  نب ف       

 (3)فؾ ٥ع  يف فيع ي ٚلْك ذ  ٝع ف٭طت ٍ فيرٜٔ ٜع ْٕٛ َٔ ض٤ٛ فيت"ر١ٜ ٚف٭َسفض"

 عًببِٝ َببٔ ٫ وؿببًٕٛ  ًبب٢ فيتعًببِٝ فيهبب يف ٚ ببلَ  ف ببل٣ٚ ٚف ٝبب ٙ فيؿبب ؿ١  ببٔ     ببٌ 

 ٜتتكدٕٚ ذيو لذف ن ٕ ف بً  ضٜٓٛ ة.

ذ سب  ٜهبٕٛ   يهٔ ف طلي١ ٖٓ   تذ ٚش نٌ اهٓب ت فيتػب  ٘ ٚف٫خبت٬ف، ل   

ف عٝ ز فيرٟ ٜتِ فيتكِٜٛ  ٢ً وض ضب٘، وٚ ٖبٛ فحملبدد يًشبدٚد ف  ًبٛب فيبٓب ٤  ًٝٗب ،        

ٖببٛ فَببت٬ى ٚضبب ٥ٌ فيتٛفؾببٌ ٚفيكببدز٠  ًبب٢ فضببتخدفَٗ ،  بب  س٠ يًشببدٚد ٚفحملٝ بب ت  

ٚف٭دببٛف٤، َت"ًبببب١  ًببب٢ نبببٌ  كبببب١ اهٓبب١ وٚ َتخًٝببب١  تعبببٌ فيتهٓٛيٛدٝببب  فيبببا   

يٓب ع  ب  فيعب ي، ٚلٕ ي ٜهبٔ   يطب١ٜٛ وٚ      وؾبشو غ ٥ع١ ٚيف َه١ٓ نبج. َبٔ ف  

فيهتبب ٠٤ ذف ٗبب  يببد٣ فؾُٝببع،  ببٌ ٖببٛ يف خدَبب١ ُٖٝٓبب١ زوع ف بب ٍ نْٛٝبب ة، ؼتُببٌ     

 ف طلي١ زضِ لغ زفت فيسٜب١.

يٝظ َٓتر ٖرٙ فيٛضب ٥ٌ ٚف بتشهِ  تكٓٝ  ٗب  ٚلدفز ٗب  ٚفضبتخدفَٗ ، يف ف ٛقبع       

ه يف ٚفؿ د ت ف٭خس٣، يف ذف ٘ َٓٗ ، َجٌ ذفى فيرٟ هٗد ٚ ٓع ْتط٘ في ع ّ في

ضبببٌٝ فقتٓبب ٤ دٗبب ش ف ؿبب ٍ  هببٔ  ٛفضبب ت٘ فيتٛفؾببٌ َببع فٯخببسٜٔ  بب  ف طبب ف ت      

 و طط فيٛض ٥ط يف ٖرف فيعؿس. عدُّٜٴٚفؿدٚد. ٖٚٛ َع ق٠ٛ سكٛزٙ ٚ لث.ٙ 

َٓتر فيٛض ٥ط هي َٔ  ٝعٗ  ٚفيبتشهِ  تهٓٛيٛدٝ  ٗب ، ٚلْػب ٤ فيػبسن ت     

تدفكببب١ َبببٔ فيبببد٫ٚزفت ْتٝذببب١ فضبببتخدفَٗ ، َجبببٌ  ٚف ٛفقبببع فيبببا ػًببب  ف ًٝببب زفت ف  

فٝطبٛى،  ٜٛا، وَ شٕٚ، ٚ .ٖ ، يف سب  ٜبدفع فيتكبسف٤  ب  فيعب ي جبٔ ف٭دٗبص٠        

 ٛ ْاْٝبو" وٚ  ز نبٌ نًُب١ ًٜكْٛٗب   ًب٢ "َص ًب١ فٱ     ٚفيٛض ٥ٌ ف ه١ًُ، ثِ ٜدفعٕٛ ودب

ٓب٢ ٚفيتكبسف٤   . يؿ ا ٖرٙ فيػسن ت ٚف ٛفقع فيا  صٜبد ف٭ ٓٝب ٤    (4)"َص ١ً فيجك ف١"

 فكسفة.
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َجٌ ٖرف فيت زم ٫ وط  سط  ٘  ط  ٤ فيٓ ع ٚف طتخدَٕٛ ف "تًبٕٛ، َبع َب     

 هٔ فيع ي ف تكدّ َٔ فيبتشهِ  بادفز٠ فيػببه ت، ٚفيتذطبظ ٚ بع ف عًَٛب ت       

  ُ  ٜسٜد ٚ ُٔ ٜسٜد    فيع ي.

  فؼ د ز٩ض ٤ فؾ ضٛض١ٝ في ٜ  ْٝ  ٚف٭َبسٜهٝ ، يٝػبانٛف    1947  ّ 

 ٝبب١ فيج ْٝبب١، َٚببٔ ودببٌ ٖص بب١   يف َعًَٛبب ت ف٭َببٔ  عببد ٖص بب١ و  ْٝبب  يف فؿببسب فيع 

زٚضببٝ  َٚٓعٗبب  َببٔ فَببت٬ى فيطبب٬: فيٓببٟٛٚ، ٚقببد فْكببِ لص ٖببرف ف٫ؼبب د نببٌ َببٔ   

فضافيٝ  ٚنٓدف ْٚٝٛشًٜٓد٠ فيا  تشدخ فٱْهًٝص١ٜ، َع  كب ٤ فيطبٝ س٠ ف٭َسٜهٝب١    

ق ب ت ػطبظ ٚفع يٝب ت ٚلَه ْب ت      ٢ً ف٫ؼ د فيرٟ ؼٍٛ َع َب   ًهب٘ َبٔ    

لص َسفقبب١ فيٓػب ط ت فيتذ زٜب١ فيَٝٛٝب١ يػببسن ت  ٓتُبٞ يببعض غبسن ٤ وَسٜهبب         

ف خًؿبب ، َٚببٓعِٗ َببٔ َٓ فطببتٗ ، ٚؼببٍٛ ف٭َببس َببٔ  طببط فيٓتببٛذ فيعطببهسٟ لص  

َٓبر ذيبو فيبصَٔ،      َّبسدد َٴ. ٫ٚ ٜصفٍ ف٭َس يف  ؿ  د (5) طط فيٓتٛذ ف٫قتؿ دٟ وٜك ة

 كط،  ٌ  ٢ً فيع ي.يٝظ  ٢ً زٚضٝ  ف

ٖٓ  ٫ ٜرٖ  فيعٔ لص وٕ ًَه١ٝ ف٭دٗص٠ ٚفضتخدفَٗ   هٔ وٕ ودد فْتُ ٤ 

ب ز٠  ف٭فسفد َٔ غعٛب كتًت١ لص فيع ي ذف ٘ فيرٟ خد ٛف  تؿٜٛسٙ هلِ وْ٘ وؾبمل 

ٛ    بببٔ زى وٚ طٛنٝبببٛ وٚ  ببب زٜظ وٚ قسٜببب١ ؾببب".٠. فًبببٛ و  ٝٓببب  َبببٔ ٜعبببٝؼ يف ْٜٝٛببب

َٓ  َجًبٗ  ٯخبسٜٔ ٜعٝػبٕٛ يف  ًبدفٕ َتخًتب١ ٚغبعٛب       خل ودٗبص٠ ف ؿب ٍ، ٚقبد   ليٓدٕ..

َكٗببٛز٠ ٚد ٥عبب١ ٚقسَٚبب١ و طببط ٚضبب ٥ٌ فيعببٝؼ ٚفؿ دبب ت فؿ فعبب١ ٱْطبب ْٝتِٗ،    

ٚفيرٜٔ زر  ًٜتك ٕٛ طع َِٗ َٔ فيكُ ١َ وٚ اب  هدْٚب٘ يف في"  ب ت ٚفي بٝعب١، ثبِ      

ا  ٪َٓٗب   طًبٓ  َٔ فؾُٝع فيتٛفؾٌ َع  عكِٗ ؾٛ  ة ٚؾٛز٠، ٚ  يهت ٠٤ فيتك١ٝٓ في

ف٭دٗص٠    وٜدِٜٗ، فًٔ ٜهٕٛ ذيو َ٪غسفة  ٢ً وِْٗ ٜٓتُٕٛ لص فيكس١ٜ فيٛفسد٠ وٚ 

فيؿ".٠ ست٢ ٫ٚ يًع ي ذف ب٘، فيٛفسبد فيبرٟ ٜكبُٔ يًٓب ٖب  ْٗب  ف ٓٗبٛ  . ٚ بكب٢         

َكٛي١ فيكس١ٜ فيٛفسد٠ ذيو ف خدز فيرٟ ِٜٖٛ  اشفيب١ فيتبٛفزم  ب  غبعٛب فيبػبس١ٜ َب        

 عٛ ١ٝ فيسول ي١ٝ  ٢ً فيتكسف٤.ٜطٌٗ فهل١ُٓٝ في

َبب١ ع دبب١ لص َجببٌ ٖببرٙ   ٚلذف نبب ٕ  ؿببٛز فؿٝبب ٠ َٚع ٝ  ٗبب  يف فيببب٬د ف تكد   

فببلٟ فيت ببٛز،  طِّببسفدفٱدفَبب١ َطببت٣ٛ فؿٝبب ٠ ٚ  ببٜٛسٙ، َبب  وتبب ز لص    فيتهٓٛيٛدٝبب

يف فيبب٬د ف تخًتب١؟ يكبد س يبو خبدَ  ٗ  ٖٓب ى         َطت٣ٛ ضتخدَ٘  ًبو فيتهٓٛيٛدٝب  

فيهببج.ٜٔ، َببع  ببدّ لْهبب ز َبب   كدَبب٘ يف  عببض    متكبب١ٝ فيٛقببو َببٔ  لص فيتطبب١ًٝ ٚ

 فؾٛفْ .
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فيا ٫  ػ. لص فيطبخس١ٜ وٚ  ْاْٝو، لص َكٛي١ "َص ١ً فيجك ف١" وٚ فٱٖٚٓ  و ٛد 

ف٫ضتٗصف٤   يجك ف١ ٫ٚ فؿط َٔ قُٝتٗ  ٚفيتكًٌٝ َٔ دٚزٖ  وٚ غلْٗ ، لمنب   عبٛد لص   

نٌ فسد  ًٝٗ  َ  ٜٛد فيتخًـ َٓب٘ َبٔ وفهب ز وٚ    وٕ َٛفقع فيتٛفؾٌ َتتٛس١ يًٝكٞ 

َ  ى س  ب ي٘ ضخٝت ة   فٗ ة ن ٕ وٚ ذف ق١ُٝ، ٜٚتًك ٙ َٔ ٜتًكب ٙ ٚ بٓب٢  ًب٢ وض ضب٘     

 ؾدفق ت ف ٛفقع     ط  ٤ فيٓ ع.

يف في"ببسب ٖببرٙ ف ٛفقببع د يببب١ يًُعسفبب١ ٚفيجببس٠ٚ وٜكبب ة، يكببد دبب ٤ يف وخببب ز ٜببّٛ    

وٕ ثس٠ٚ )ي ٌ( شفدت  ٢ً  سًٜٕٝٛ د٫ٚز، ٖٚرف ي وٌ َػبه١ً فؾبٛ     22/8/2222

ٚفيتكس ٚفؾٌٗ ٚف سض، ست٢ ٫ٚ َػ نٌ فيتب  بد  ب  فيػبعٛب فيبرٜٔ ي ٜؿببشٛف      

 و ٓ ٤ قس١ٜ ٚفسد٠.

 ة  ًب٢ فٝطببٛى  عبسف    / ؾبدٜك 639ٕ يدٜٗ  /ل: ٖٚرٙ َسفٖك١ ٖٞ فًٝٝب ، ق يو

. فاذف  ب دٍ ٖبرف فيعبدد   يتطب ٟٚ زضب ٥ٌ     و ًبِٗ" يهٓٗ  ي  ك  ٌ ض٣ٛ فيكًٌٝ َِٓٗ"

ْؿبب١ٝ، ٚيٓكببٌ زضبب ي١ ٚفسببد٠ ٚؾببٛز٠ ٚفسببد٠ يهببٌ َببِٓٗ، فببإ فيٓبب  ر ضببٝهٕٛ /       

816642     ٘ . ٚفًٝٝببب  ٖببرٙ َطببتًٗه١   (6)/ زضبب ي١ َٜٛٝبب ة، ٖٚببرف وَببس َطببتشٌٝ ٖكببُ

لْٗ  َطتًٗه١ ْكٛد ٖٞ َٚٔ  تٛفؾبٌ َعٗبِ، ٚسب  ٜهبٕٛ      :ؾدفق ت. يهٓٓ  ْكٍٛ

 سف٤،  هٕٛ ف ػه١ً َسنب١.ٖ٪٤٫، َٔ  ٬د فيتك

ف ٓعَٛبب ت فيهببب ٣ لص فيػببب ١ًَ ٫  ٓػبببل  "تبب١، وٚ  ببب  يًٝببب١ ٚقبببش ٖ ، ٚلذف   

ن ْو ف ٓع١َٛ فيعٛ ١ٝ قد  سشت خ٬ٍ فيعكٛد فيك١ًًٝ ف  ق١ٝ، فاْٗ  ض١ًًٝ ض٬ضبٌ  

َببٔ فيتذبب زب فيببا فنسطببو  ٗبب  فاتُعبب ت َببٔ ودببٌ فيتٛفؾببٌ. يكببد نبب ٕ فيٓبب ع       

غببع ٍ فيببٓ.فٕ  ًبب٢ فؾببب ٍ ي.فٖبب  فيعبب  سٕٚ ٚفٯخببسٕٚ نُبب   ٜتٛفؾببًٕٛ  ببٔ طسٜببل ل

 ن ٕ ٜتعٌ ودٛفد فيعسب، فٝٗتدٟ َٔ ٜع  فيؿشسف٤ ي٬ٝة يٝذد في ع ّ ٚف ل٣ٚ.

، نبب ٕ و ٓبب ٤ ٭يببٝهظ ٖبب يٝٞٚزربب  ن ْببو ف٭ؾببٛفت، فتببٞ زٚفٜبب١ "فؾببرٚز" 

فيكس٣  ٔ  فيكس٣ ف٭فسٜك١ٝ يف ف٭د  ٍ ٜسضًٕٛ فيسض ٥ٌ لص َٔ ٜسٜدٕٚ َٔ و ٓ ٤ ٖرٙ

طسٜل قس  في بٍٛ، سٝح ًٜذبل فيٓب ع لص غبٝ  فيكسٜب١ وٚ )طب  هلب ( يٝٛؾبٌ فيسضب ي١        

فيا ٜسٜدٕٚ، وٚ ٜكس ٕٛ ِٖ طبٛهلِ ٱٜؿ هل ، ٚ ٓبدَ  ٜطبُع و ٓب ٤ فيكبس٣ فاب ٚز٠      

ؾٛت في بٌ ٜهسزْٚ٘ ست٢ ػٝ  فيكس١ٜ ف ع١ٝٓ  ٛفض ١ في بٌ وْٗ   ًكو فيسضب ي١،  

     ي سٜك١ ذف ٗ .فٝعٛد فٱ ٬غ  ٔ ٚؾٛهل

يهٔ ف٭َٛز ي  بل نريو نُ  ٖٛ َعًّٛ، ف يعؿس فؿبدٜح متٝبص  ب خاف      

فيٛض ٥ٌ فيطسٜع١  د٤فة َٔ ف ٛفؾ٬ت ن يطبهو فؿدٜدٜب١ ف يطبٝ زفت ف ي ب ٥سفت     



 مهماز العولمة ومصائر الهوية

 

 

ٚقبًببٗ  فيطببتٔ، ٚؾبب٫ٛة لص فيبب م ٚفهلبب  أل، لص فيتٛفؾببٌ ٫ضببًهٝ ة فعبب  ف٭قُبب ز       

 ٛز.فيؿٓ  ١ٝ ٚفيٛض ٥ط ف ٥ك١ فيت 

٫ضببتهُ ٍ  ٓٝبب١ فيببتشهِ   ا ببٛ فيٛضبب ٥ط  ًبب٢ و  ف٫ضببتعدفد    ثببِ نبب ٕ ك 

  يع ي    َٓعُ ت دٚيٝب١ َب  فضبت   ٛف، َٚٓٗب   ؿبب١ ف٭َبِ ف٦ٝٗب١ ف٭َبِ ف تشبد٠          

َٚ   تس    ٓٗ  َٔ َٓعُ ت فس ١ٝ، ٚؾب٫ٛة لص  ٓعُٝب ت فيبتشهِ   قتؿب د فيعب ي      

ف ضبتجُ ز فيتكب ٤    ،ز٠ فيع  ٝب١ نؿٓدٚم فيٓكد فيدٚيٞ ٚفيبٓو فيدٚيٞ َٚٓع١ُ فيتذ 

 ٚفيبش ز    فيتشهِ ر   ٛفس َٔ  هٓٛيٛدٝ  ف ٥ك١ فيت ٛز. 

يكد  بسشت فيػبسن ت َبهبسفة يف ٖبرٙ فاب ٫ت، ٚ  يتلنٝبد يبٝظ  عٝبدفة  بٔ          

 ً بل فيبس٥ٝظ ف٭َسٜهبٞ     1876فيدٍٚ فيا  س  ٖ  ٚمته ٓٗ  َبٔ فهلُٝٓب١. فتبٞ  ب ّ     

" لْٗببب  سهَٛببب١ غبببسن ت،  بببدٜسٖ    (  ًببب٢ سهَٛتببب٘  كٛيببب٘:زفذز فبببٛزد ٖببب ٜظ)

. فُبب    يٓبب   عببد سببٛفيٞ قببسٕ ْٚؿببأل؟  ٚفضببتُس   (7)فيػببسن ت َببٔ ودببٌ فيػببسن ت" 

فؿ ٍ لص َ   عد، وٟ لص َ  ٖٛ وضٛو ٚوفد:    فيعب ي فيسولب يٞ ٚضبٝ د٠ فيسغب٠ٛ     

 .ْٛزٜٓ  ٖ. ظنُ   رنس 

 ببٌ َبب  هببسٟ  ًبب٢ فيطبب س١ فيع  ٝبب١ ٫ ٜببرن س  ببريو فكببط،  ببٌ ٜػبب.  ٛقببٛ:،  

لص وٕ فيػسن ت فيسول ي١ٝ    س٠ فيك زفت  ٪ند ُٖٝٓتٗب   ب  فيطبٝ س٠     ، ٛق س١

ف٫قتؿبب د١ٜ،  ًبب٢ فيطٝ ضبب١ فيع  ٝبب١، خ ؾبب١ ٖٚببٞ  ببدٜس فيببدٍٚ  بب  فؿهَٛبب ت         

 ف ٓتخب١، ٚؼتهس فهل١ُٓٝ ف  ي١ٝ يف ظٌ فيد كسفط١ٝ ف ؿٓ ع١  ٢ً في سٜك١ في"س ١ٝ.

ط فيكسٕ فيعػسٜٔ حمل ٚي١ ػ ٚش ف ك٫ٛت ٜػ. َؿ. فيػع ز فيرٟ زفع يف وٚفض

ف٫غببافن١ٝ، ٖٚببٛ "دٚيبب١ فيسفبب ٙ"، فكببد نبب ٕ وُببٌ غببش١ٓ َببٔ فـببدف   بخببست         

 كبببٞ فيسفببب ٙ لببب١ يًكًببب١، ٭ٕ  عُبببِٝ فيسفببب ٙ ٜعبببي لقبببت ٤ ُٖٝٓببب١      ٝبببحسضبببسٜع ة، 

فيػسن ت ٚ كًٝبٌ َسفنُتٗب  يٮز ب :، ٚن ْبو وٍٚ فيبدٍٚ فيبا   ْبو خبدف  ٖبرف          

ٚوٚف٥ببٌ فيطبببعٝٓ ت، ٖٚببٞ فيدٚيبب١ فيببا نبب ٕ    1945ٝبب   بب   بب ّ  فيػببع ز ٖببٞ  سٜ  ْ

. ٖٚبب  ٖببٞ ٚضبب ٥ٌ  (*)فيػببع ز قببد ظٗببس فٝٗبب   ًبب٢ وضبب ع فًطببت١ ف٫قتؿبب د فيهٓصٜبب١   

فٱ بب٬ّ يف وٚف٥ببٌ فيعكببد فيج يببح َببٔ فيكببسٕ فيٛفسببد ٚفيعػببسٜٔ  تٓ قببٌ وخببب ز فيتكببس      

ٚ كبّٛ  بدٚز   ٚفيتػسد ٚدٚز فيهٓ ٥ظ ٚ .ٖ  َٔ فؾٗب ت فيبا  ٗبتِ  س  ٜب١ فيتكبسف٤      

فيدٚي١ يف لطع ّ َٔ ٫ هدٕٚ فيًك١ُ يف َٛفقبع فيسول يٝب١ ف٭نجبس  عبب.فة ٚغسفضب١.      

فكد    عد س  ف٫ْتك ٍ َٔ  دخٌ فيدٚي١ يف ف٫قتؿ د َٔ ودٌ فيسف ٙ لص غٌ ٜبدٖ   

 فيػسن ت ؾي َصٜد َٔ ف٭ز  :.َٔ 

                                                 
 ِنٓص(.ْطب١ لص:   ي ف٫قتؿ د في ٜ  ْٞ )دٕٛ َٝٓ زد (*)
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  يف ذيببو  بب  ٚ ُببّٛ فيببدٍٚ فيسول يٝبب١ ربب  ٚنببريو  طبب ز و فـ ببٛفت يف وٚز 

 ٝبب١، ٚنببريو فيببدٍٚ ف٫غببافن١ٝ ضبب  ك ة، لص فْتٗبب ز   ٚف٭سببصفب ف٫غببافن١ٝ ف٭ٚز

ْع ّ فيطٛم ف تشسز َٔ ١ُٖٓٝ فيدٚي١، ٚقبد لبٌ ذيبو َ٪غبسفة  ًب٢  صفٜبد فيتكبس يف        

فيدٍٚ فيسول ي١ٝ ن ٜ  ْٝ ، يٓذد وٕ فيد ٠ٛ لص " في سٜل فيج يح" ن ْو ق ٚيب١  

ثت٘ شٜ د٠ فـؿخؿب١. ٚقبد نب ٕ ز٥بٝظ ٚشزف٤  سٜ  ْٝب       يًخسٚز َٔ ف لشم فيرٟ وسد

 ٚنب ز َطتػ زٜ٘ َٔ و سش َٔ ْ دٚف  ريو.  ْٛٞ  ً.

و ببسش َع ٝبب ت ٚؾبب ْعٞ  دُّٖ  ببيكببد ْ نببدت ُٖٝٓبب١ فيػببسن ت ٚفيببا  هببٔ  

فيعٛ بب١، س ًَبب١ َعٗبب  َ٪غببسفت نببج.٠ ًَشكبب١،   ؿؿببٍٛ  ًبب٢ ونبب  نُٝبب١ َببٔ     

ت فيتٛدٗ ت فٱْط ١ْٝ َجٌ " سكبٛم فٱْطب ٕ".   فيػع زفت ذف ٝع ف٭ز  :  ٢ً سط ب 

، ٫ٚ  ةَٚت٢ ػ ٚشْ  َجبٌ ٖبرٙ فيكبِٝ، ٚقعٓب  يف غبسٚز ٫ سبدٚد هلب ، فب٬ طسٜبل ث يجب          

 ، فهٝأل ْهٕٛ و ٓ ٤ قس١ٜ ٚفسد٠؟ فة  ي ٚفسد

 سشت سكٛم فٱْط ٕ نُكٛي١ َبػبس٠  اْطب ١ْٝ َعُُب١، يهبٔ َببد ٞ فهبس٠       

 ، ٖبِ و بسش َبٔ ىْٛٗب  سب   ٓب قض       سكٛم فٱْط ٕ َٚٔ ٜتػدقٕٛ  اْتب ذ وسه َٗب  

َؿب ؿِٗ فيبا هلب  في"ًبب١ ٚف كب ّ ف٭ٍٚ. فكبد ظًبو وَسٜهب   بد ِ ْعب ّ ط يببب ٕ يف           

 بب يس ِ َببٔ ضببذٌ ط يببب ٕ  1997ا ستبب٢ فيعبب ّ ٝوف" ْطببت ٕ  ٛفدٗبب١ ف٫ؼبب د فيطببٛفٝ

 بٞ فيػبسفن١   ٚف خٝأل يف ٖرف فا ٍ، خ ؾ١ سكٛم ف سو٠، نُ  وقبس ف٫ؼب د ف٭ٚز  

 بٞ ٜعب   بٔ قًكب٘ َبٔ فْتٗب ى سكبٛم        ٚيف فيٛقو فيرٟ ن ٕ في  ب ٕ ف٭ٚز  َع  سنٝ 

ل  دفت ض  ك١، نا  د٠ ك٬ة  ٔ ففٱْط ٕ يف  سنٝ ، ٚفٱ  د٠ فؾُ  ١ٝ يٮنسفد، 

 .(8)ف٭زَٔ. ٖٚهرف يف َٛفقع نج.٠ يف فيع ي، ٜٚطتُس لص فيّٝٛ

٤، ٚوِٖ يكد ض د فيتط د ْٚػ ط فيػسن ت َٔ ودٌ فيس مل ست٢ ط ٍ نٌ غٞ

َبب  يف ذيببو في"ببرف٤ فيببرٟ ٜببتِ فيت٬ بب   بب٘  لضبب يٝ   هببٔ ٚؾببتٗ    ٱدسفَٝبب١ َجببٌ  

فًبد٣   ،فيتعدٌٜ فيٛزفثٞ يًُش ؾٌٝ ٚفؿٝٛفْ ت. )َٚبٔ ي  بو   يطبٝأل َب ت  "ب.ٙ(     

في٫ٜٛببب ت فٱَ ٜ يٝببب١ ف٭َسٜهٝببب١ فيهبببج. َبببٔ فيطبببٝٛف ٚف٭دٚفت ف٭خبببس٣، يهبببٔ  

ي١ دٕٚ ٚؾٍٛ في"رف٤ ٚفيدٚف٤  ٔ وت ز. ٚلذف ونجسٖ  قرفز٠ عل فٱْط ١ْٝ ٖٞ فؿًٝٛ

ن ٕ ف ػ ز ليٝ٘ يف  عض فيتكدٜسفت فيع  ١ٝ فيا ٜبجٗ  فٱ ٬ّ  ًب٢ خذبٌ َٚٛفز ب١،    

، فبإ  1991 لٕ ْؿأل ًَٕٝٛ  سفقٞ قد َ  ٛف  طب  فيعكٛ  ت ف٭َسٜه١ٝ َٓبر  ب ّ   

ه ٕ % َبٔ ضب  7,5فيعسفقٝ  ٜ٪ندٕٚ وٕ َٔ َ ت َِٓٗ ِٖ سٛفيٞ ًَٕٝٛ ْٚؿبأل وٟ  

. َٚٔ ٜطُع  ب نٞ ف ط٪ٚي  ف٭َبسٜهٝ   ًب٢ وٖبٌ فيبُٝٔ فيبرٜٔ ٜكٛيبٕٛ       (9)فيعسفم

لِْٗ  جًٕٛ وضبٛو وشَب١ لْطب ١ْٝ يف شَٓٓب ، ٫  بد وٕ ٜتطب ٤ٍ َب  فيطبس يف ٖبرف           : ِٓٗ
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فيتٝض َٔ ف ػ  س فٱْط ١ْٝ  ٢ً و ت ب فيعكد فيج يح َٔ فيكسٕ فؿ دٟ ٚفيعػسٜٔ؟ 

 ت فيكبرز٠ فيبا   ب ٍ  ًبدفْ ة نبج.٠  هب د وٚقب  ٗ         ٫ٚ  د وٕ ٜتبرنس  ًبو فيعكٛ ب   

  ك زب فيُٝٔ  تعٌ ٖرٙ فيعكٛ  ت، نُ  ٖٛ فؿ ٍ يف ضٛز١ٜ.

ٚفؿ ٍ ٜػ. لص خدف  غع ز فيكس١ٜ فيٛفسد٠، فلٌٖ فيكس٣ ٜػبتٗسٕٚ   يتكب َٔ   

ٚفيتع ٕٚ ٚ ب دٍ ف ػ  س ٚف ؿ ا  ؿدم.  ٢ً وٌَ وٕ ٜهتػأل َد٣ خدف  فيهج. 

يببا   ًكٗبب  فٱَ ٜ يٝبب١ فيع  ٝبب١ يف ظببٌ فيص  َبب١ ف٭َسٜهٝبب١، فٗببرٙ   َببٔ فيػببع زفت ف

ي٬ضت٬ٗى ْٚؿ  ف٭غسفى ف ُٖٛب١. ٖٚٓب   ًب٢ فيعب ي وٕ ٜهتػبأل ٖبرٙ ف٭غبسفى        

 قش ٜ ٖ . تفيا نجس

 العامل عوامل والقزية قزى:

َ٪يتبب  "فيػبببه١ فٱْطبب ١ْٝ" لص وٕ: "َبب  ٜببدفع فيتبب زٜ  قببدَ ة ٖببٛ   ًببع          ٜػبب.

. ٜٚػبب.فٕ نببريو لص وٕ  (12)فٱْطبب ٕ لص وٕ ٜ"بب. س يتبب٘، ستبب٢  ت بب  ل َببع يَ يبب٘"    

قسن ت ذيو  دٜد٠، ٜعد و سشٖ  فيتع ٕٚ ٚفيتٓب فظ، سٝبح "ٜتُجبٌ ف٭ضب ع ف٭دٍ     

  فيٓبب ع، لذ  ه ببٔ ف٫ ؿبب ٍ يًكب٠ٛ ف٫دتُ  ٝبب١ يف ف٫ ؿبب ٍ فيببرٟ ٜٛسببد فيتعبب ٕٚ  بب 

 –فيهببج. َببٔ فيٓبب ع َببٔ فيعُببٌ َعبب ة َببٔ ودببٌ وٖببدفف َػببان١، َبب   ه ببِٓٗ          

 .(11)َٔ وٕ ٜتخؿؿٛف فُٝ  ٜتعًْٛ٘  ٢ً مٛ وفكٌ" - دٚزٙ

ٖٓ  ٫  د َٔ فٱغ ز٠ لص وٕ فيتٓ فظ، َٚبع وْب٘ وكبل ؼتٝبصفة نبب.فة يًتكبدّ،       

تٓ فط  فسدفة ن ٕ وٚ    ١ وٚ دٗب١ ي"ب.ٙ   ل٫ وْ٘ يف فيٓٗ ١ٜ ٜتكٞ لص  ًب١ وسد ف 

أ خ ِْٗ فيطعٞ  طب   ٛفٌَ  دٜبد٠ يتشكٝبل في"ًبب١. ٖٚبرف فيتُب ٜص فيبرٟ وؿبٌ        

ٜ بع فيت زٜ  ٚىًل فؾٗ ت في" يب١ فيبا وٍٚ فدتٗ دف ٗب  ٜهبٕٛ يف قٗبس فٯخبسٜٔ وٚ      

دد فضببتتب  ِٗ نببٞ ٫ ٜعببٛدٚف َٓ فطبب ، ثببِ لٕ فيببدف٥س٠  ببدٚز ٜٚتخًببل َٓ فطببٕٛ دبب    

 هببٕٛ في"ًببب١ ٭سببدِٖ وٜكبب ة ربب  وببٛذٙ َببٔ قبب٠ٛ  طببهس١ٜ وٚ فقتؿبب د١ٜ. ٖٚهببرف  

 ٜؿبمل فيع ي  ٛفي ٚفيكس١ٜ قس٣.

 ٢ً فيس ِ َبٔ نبٌ فيتلنٝبدفت وٕ فيعب ي ٜتعبٛي، وٟ ٜتٛسبد، ستب٢ يٝؿببمل         

َػ  ٗ ة يًكس١ٜ فيٛفسد٠، سٝح ٜت : يهٌ و ٓ ٥٘ فيتٛفؾٌ ٚ ح فهلُبّٛ ٚف ػب زن١ يف   

ذيببو  ً بب٘نخل، فببإ لطسف٥كبب٘ ْٚكببٌ فـبب فت ٚفـبب.فت.. فيعببٝؼ ٚ فيتذبب زب ٚٚضبب ٥ٌ

 ٓطت٘ َٔ درٚزٙ ٚوضط٘ ف ع ٝ ت فيا ٜتشؿٌ  ًٝٗ  فيٓ ع َٔ قسف٠٤ فيٛفقبع فيبرٟ   

ٜصدفد َسفز٠ ٚ ػعٝ ة، َجًُ   صدفد فيدٚي١  بآن٬ة ٚ عبدفة  بٔ ُٖبّٛ فيػبعٛب يتهبٕٛ       

ٚنببرف  تكببد  يف خدَبب١ فيػببسن ت نُبب  زوٜٓبب  يف  ؿببسٜمل ز٥ببٝظ وَسٜهببٞ وضبببل.  

 فيدٚي١ قدز ٗ   تآنٌ دٚزٖ .
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َٔ  . ف عتكد وٕ و  في ٜ  ْٞ ٚف٭َسٜهٞ ي"ت٘ ونجس ا  و  فيعس بٞ وٚ  

وٟ غببع  يخببس ي"بب  ِٗ، َُٗبب  نبب ٕ  ببدد ف ببتهًُ   ٗبب  قبب٬ٝ٦ة، ْٚؿببٝبِٗ َببٔ          

فؿك ز٠ ق٬ًٝة، فب  فيػعٛب ٚي"  ٗ  َبٔ فيٛغب ٥ر َب  ٜؿبٓع ؿُب١ ٜؿبع  فؿبًٗ .        

ْ٘ ٫ وسد يف فيع ي، أ يدٜ٘ ْؿٝ  َٔ فيعك١ْٝ٬،  هٔ وٕ ٜعتكد َٚ  َٔ غو و

يهبٔ فيعٛ ب١  كبدز  ًب٢     ،   ٗ  لص سد فيس بب١ يف فْبدث زٖ   وٕ فيػعٛب  ٕٗٛ  ًٝٗ  ي"

 فو ٖرٙ فيًش١ُ وٚ ؼ ٍٚ.

   مخط١ لص -  ٱق ف١ لص فيًٗذ ت فيً"١ٜٛ  -ٜكدز  دد فيً" ت يف فيع ي 

ٚزد يف  كسٜببس  بب٪متس فيب٦ٝبب١ فيببرٟ  كببد يف ْ.ٚ ببٞ      ضبببع١ ي٫ف ي"بب١ ٚهلذبب١، نُبب     

/ ي"بب١ َٗببدد٠  بب ٫ْكسفض، ابب  ٜٗببدد فيب٦ٝبب١، ٭ٕ  2522  ؾبب١ُ نٝٓٝبب . ٚوٕ ٖٓبب ى/

س بط   يب٦ٝب١.  وضسفز فيً" ت  تكُٓٗ  ف٭  ْٞ ٚف٭ؿ ٕ وٚ   قٞ  ٓ ؾس فيتًهًبٛز ف ب  

جببس   ػبب ة. س فيعبب ي ًٜٚ"ببٞ َك َٚتبب٘ يؿبب ا فيكبب٣ٛ ف٭ن ِكببْتْبب٘ ٜٴللٕ ٖببرف نبب زثٞ لذ 

: "لٕ  بددفة  َ ٜهبٌ نسفٚضب   ٖٚرٙ فـط ز٠ ٜ٪ندٖ   ًُ ٤ فيً" ت، ٜكٍٛ فيً"ٟٛ 

/ ي٫ف ي"بب١، ٚ ػبهٌ ْؿبأل ي"ب ت ف٭زض نًببٗ ،    3قبخُ ة َبٔ فيً"ب ت  ؿبٌ لص /    

نُبب  ٜكببٍٛ: "ٚيف فيعبب ي ٫   .َككببٞ  ًٝٗبب    يٓطببٝ ٕ يف فيكببسٕ فؿبب دٟ ٚفيعػببسٜٔ"   

َ 252ٜٛدببد ل٫ / تشببدخ، ٖٚببٛ َبب  ٜعتبب  سببد ف٭َبب ٕ   / ي"بب١ يببدٜٗ  ونجببس َببٔ ًَٝببٕٛ 

 .(12)فيكسٚزٟ"

لٕ فيطب  فيت  ٌ يف فيتتو   يً" ت ٖٛ فيعٛ ١ ْٚػ طٗ  ٚقدزف ٗ  ٚفيجك فب١ فيبا   

 تبٓ ٖ ، ٚفيً" ت فيا  ٪ند ٚض ٥ٌ ف٫ ؿ ٍ فضتخدفَٗ  ٖٚٞ ٫  ٓتُبٞ لص فيتكبسف٤   

 تكدَب١، ٖٚبٞ   ٚف٭قًٝ ت ٚي"  ِٗ قعٝت١ ف٫ْتػب ز يف فب ٍ فيتهٓٛيٛدٝب  فؿدٜجب١ ف    

 طتخدّ ي" ت وؾش ب فؾ ٚت فيتهٓٛيٛدٞ، َ  ٜدفع فيتكسف٤ ٚف٭قًٝ ت لص ٖذس 

ي"  ِٗ وَب٬ة يف وٕ وبٛذٚف فيتكبدّ يف فب ٍ فضبتخدفّ فيتهٓٛيٛدٝب ، ٚيًتٛفؾبٌ َبع         

 فيع ي ٚفيبك ٤  ٢ً قٝد فؿٝ ٠ سك زٜ ة، ٚ ٢ً َطت٣ٛ ف٭فسفد.

د فيػخؿبب١ٝ فؿكبب ز١ٜ، َجببٌ  ًٜٚشببل   يً"بب ت نببج. َببٔ فيككبب ٜ  فيببا  ٪نبب   

ف٭شٜبب ٤، في عبب ّ، ف طبب نٔ، ٚضبب ٥ٌ فيٓكببٌ، ٚؾبب٫ٛة لص فيتعًببِٝ ٚفيكببٛفْ  ٚٚضبب ٥ٌ   

فيببدف  ... ٚنببٌ غبب٤ٞ لقبب ف١ لص فيتًهًببٛز، ستبب٢ ٫ ٜبكبب٢ يًػببعٛب َبب   هببٔ وٕ   

 ٓطب٘ يٓتطٗ  وٚ ؿك ز ٗ  ل٫ َب  وٚد تب٘ يف ف تب سأل فيبا ٫  ًهٗب  فيهبج. َبٔ        

 ٝبب١ قًًٝبب١ فيعببدد، وٚ َبب   طببذً٘ نتبب  فيببافخ َٚببرنسفت فؾببدٚد.   فيت٦بب ت ف٫دتُ 

ٚيطٓ  نعسب  عٝدٜٔ  ٔ ذيو، َع ق٠ٛ ي"تٓ  َٚ.فثٓ  فؿك زٟ فيكب زب يف و ُب م   

فيتبب زٜ ، فبب يهج.ٕٚ َٓبب  ٜ٪نببدٕٚ سكببٛزِٖ ٚقببٛ ِٗ يف ْطببٝ ٕ ف٫ْتطبب ب يافثٗببِ  

ضببتبدفي٘ ربب  ٖببٛ  يكببعأل  ببلث.ٙ ٚسكببٛزٙ يف فيطبب س١ فيع  ٝبب١ ف تكدَبب١ سكبب زٜ ة، ٚف  

 فًٛب َطتٛزد َٚ٪ثس.
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َع ْػ ط ت فيعٛ ب١ ف تبٛف س٠، ي ْطبلٍ وْتطبٓ  لٕ نٓب  قبد وؾببشٓ  َبٔ و ٓب ٤          

فيكسٜبب١ فيٛفسببد٠ َببع وٖببٌ فيػببُ ٍ ٚفي"ببسب فٱَ ٜبب يٞ في"ببي فيببرٟ ٫ ٜببصفٍ ٜطببٛم يٓبب    

فيهٛفزخ  دٍ وٕ ٜطع٢ ؿُ ٜتٓ  ٚ  ٜٛس  ٬دْ  يتٛفشٟ يف َطت٣ٛ  كدَٗ   ٬دٙ؟  ٌ 

ٌٖ ْٓتُٞ لص فيع ي ذف ٘ فيرٟ  ٓتُٞ ليٝ٘ غعٛب  ًو فيب٬د، َٚب  فيبديٌٝ  ًب٢ وْٗبِ     

ٜعت ٕٚ غعٛب فيع ي فيتك.٠  ٢ً قسف ب١ قسٜبب١ وٚ  عٝبد٠ َبع غبعٛ ِٗ؟ ف يعب ٖس َبٔ        

خب٬ٍ ْػب ط في"بسب وْبب٘ ٜكطبِ فيعب ي  ب  ْ ٖبب  َٚٓٗبٛب، َٚطبتتبع ٚ ب  ع، ٜٚبكبب٢          

 .(13)يت  ع ْؿٝبٓ   ٓدِٖ وٕ ْهٕٛ ف ٓٗٛ   ٚف

وغسْ  لص فيً" ت َٚ   تعسض يب٘، ٖٚبٞ َبدفخٌ فيجك فب ت َٚطبتٛد  وضبسفزٖ ،       

ٚفيجك ف ت َطتٛد  وضسفز فيػعٛب ٚفؿك زفت، ٖٚبرٙ  بدٍ  ًب٢ وٕ ٫  ب ي ٚفسبدفة      

يف فيطبب س١ فيدٚيٝبب١،  بببٌ  ببٛفي  د٫يبب١ ُٖٝٓببب١ فيتهٓٛيٛدٝبب  ٚفيػبببسن ت ٚز٩ٚع      

يا ٜكبع  ًٝٗب  فيكب"ط دٕٚ وٕ  بتُهٔ َبٔ      ف٭َٛفٍ ٚفْتٗ ى سكٛم فيػعٛب ٚف٭َِ ف

فقتش ّ   ي َٔ ٜكَٕٛٛ  هٌ ٖرٙ فيك"ٛط. ٚفيع ي قد ٜتُشٛز، لمن  َبٔ فيؿبع    

فـ ؾ١ يتؿبمل وغب٘  ".ٖ  فتتعٛي، ئ  صفٜ ٖ َوٕ ٜتعٛي، فعٓدَ   تكد فيػعٛب 

ٜهٕٛ ذيبو ل٫  ًب٢ سطب ب ثك فتٗب  فيبا ضبتت".، ٚيبٔ ٜهبٕٛ وٟ  "ب. ل٫ يؿب ا           

 ٣ٛ ٚف٭ سش سكٛزفة، ٚيف ٖرف  هُٔ خ ٛز٠ غدٜد٠.ف٭ق

فيع ي ٜكّٛ  ٢ً فيتٓٛ ، ٚفـ  ب ٚفيطسد فيع  ٞ ف ٓتػس ٜع   بٔ وُٖٝب١ ذيبو    

َعت فة وٕ يف  ٓ  ِ فيػعٛب ٚفؿك زفت  ٓب٢، ٚ هبٔ  ػببٝ٘ ذيبو   ي بٝعب١ فيبا       

 َببٔ  "ببتي  صٜبب د٠ َٛدٛدف ٗبب ، ٚ عًببٛ وؾببٛفت فيتشببرٜس َببٔ فكببدفٕ فيبػببس١ٜ يًهببج.  

 ٓ ؾس في بٝعب١، ضبٛف٤ َبٔ  ب ي فيٓبب ت وٚ َبٔ  ب ي فؿٝبٛفٕ ْتٝذب١ ضب٤ٛ فيتع َبٌ            

فيبػس، ٖٚٞ يف فيتٗبِ فيْٝٛب ْٞ فيكبدِٜ هلب : "فيهبٕٛ كؿبَٛ ة َٓب٘ فيبػبس         َعٗ  َٔ 

ٚثك فتِٗ". َ  ٜعي وٕ فٱْط ٕ ر  ٚؾٌ ليٝ٘ َبٔ  كبدّ، يبٝظ في بٝعب١،  بٌ ضبٝدٖ .       

يف فؿكببب ز٠ فؿدٜجببب١، َهُبببٌ يبببرفى فيبببرٟ ًٜشبببل   ٚف٭ذ٣ فيبببرٟ ًٜشبببل   ي بٝعببب١ 

  يجك ف١، ٫ٚ ٜعت٢ فٱْط ٕ ْٚػب ط٘ فؿكب زٟ فيبرٟ ٜكبٛدٙ في"بسب ٚثك فتب٘ وٚ فعًب٘        

 َٔ ف ط٪ٚي١ٝ  ٔ نج. َٔ ذيو.

فيع ي وٚ فيعٛفي فيك١ٜٛ ٖٞ  ًو فيا متتًو فيع٬َ ت فيتذ زٜب١ فيكب   ١  ًب٢    

   ١  ًب٢ فكبسف٤ فيعب ي فيبرٜٔ ٫     َػ  س فيػب ب ٚف طتًٗه ، ٚفيا وؾبشو قب 

 ًهٕٛ َجًبٗ . يكبد وؾببشو ٖبرٙ فيع٬قب ت فيتذ زٜب١ "طبسفشفة َبٔ فيببدٌٜ يٲ ب ٕ،           

لٕ غع ز غسن١  :لص سد فيكٍٛ -ف طتػ ز فٱدفزٟ في ٜ  ْٞ –ٜٚرٖ   ٝا  ٛزى 

ْ ٜهٞ  جٌ مت َ ة َ  ن ٕ فٱ  ٕ ٚفيسٚس ١ْٝ  ج٬ْ٘ يٮدٝ ٍ ف  ق١ٝ يف فؿٛفزٟ 

 .(14)يتك.٠، ضب٬ٝة يًٗسٚب َٔ َػ م فؿٝ ٠"ف
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ٚ  يٓعس لص ذيو، ٌٖ لذف فز د٣ وٟ غخـ فك.، سرف٤ وُبٌ  ٬َب١ ْب ٜهٞ    

َجببٌ ذفى فيببرٟ ًٜبطبب٘ َػبب ٖ. فيسٜ قببٝ  يف فيعبب ي في"ببي،  هببٔ وٕ ٜؿبببمل َببٔ   

قببسٜتِٗ ْ ضببٝ ة قسٜتبب٘ ٚخ زدبب ة َٓٗبب ؟ يهببٔ َبب  هبب  وٕ ٜبكبب٢ يف ف٭ذٖبب ٕ وٕ قسفْبب       

د٠ ٫ متًبببو اهٓببب ت فيٛسبببد٠ فيبببا ؼتبببغ يًتكبببسف٤ نبببسفَتِٗ ٚلْطببب ْٝتِٗ  ف تعبببد

  ْطبذ َِٗ، ٚوٕ و ببسش َببٔ ٜعُببٌ  ًبب٢ فضببتُسفز ٖببرٙ فيٛقبب   فٝٗبب ، ٖببِ َببٔ ٜٓبب دٕٚ  

   يعٛ ١ ٜٚسفعٕٛ غع ز فيكس١ٜ فيٛفسد٠، فيصف٥أل.

لٕ  ًدفة فك.فة َٛقع٘  ٢ً ضتٛ: دب ٍ ٬ُٖٜ ، ٜعد ضه ْ٘  ْٛزٜٓ  ٖ  ظ كٍٛ 

 ١ٜ ٚفيسقب   ضتُ ١٥ ويأل ْط١ُ ٖٛ  ٛ  ٕ، دخً٘ َٓختض، يهٓ٘ وكل فيهتسٛفيٞ 

فيرٜٔ ٫ ٜػعسٕٚ ع د ت ددٜد٠ ؿٝب  ِٗ قببٌ وٕ  ؿبٌ ليبِٝٗ     يك طٓٝ٘ ف تك َٓ ، 

فيطًع ف٫ضت٬ٗن١ٝ فيعٛ ١ٝ ٚغ غ ت فيتًتص٠ ٚفيٓت ٜ ت فيا  دوت  ًٛخ َٓب   ٚوزض  

ف٤ فيبرٜٔ  بلخست فؿكب ز٠  بِٓٗ ستب٢       ٛ  ٕ َجًُ   ًٛخ  كٍٛ ٚقٓ   ت ٖ٪٤٫ فيتكبس 

 .(15)وٚؾًتٗ  فيعٛ ١، يهٓٗ  سك ز٠  دوت ػً  هلِ فيكًل ٚفق سفب فيعٝؼ

ٖهرف ٜتِ فْتصف  فيػعٛب َٔ طُلْٝٓتٗ ،  ٌ َبٔ ؽًتٗب  فيبرٟ هب  وٕ ؽبسز      

َٓ٘، ٖٚرف وَس ٖ ّ، يهٔ ٫ ٭خبرٖ  لص في ُلْٝٓب١ ؼبو قب"ٛط فيًشب م  ب يت ٛز       

ٚفـسٚز َٔ فيتخًبأل ٚفؾٗبٌ ٚفيتكبس ٚفؿ دب١،  بٌ ٚفضبت"٬ٍ َب  يبدٜٗ  َبٔ خب.فت           

 ت، سبب   ٓػببس يف وذٖبب ٕ   َك  ببٌ ضببًع فضببت٬ٗن١ٝ ػًبب  فيكًببل ٚفيتًببٛخ ٚف ٓ ش بب     

فيػع  فيت ًع ٫ لص   ٜٛس سك ز ٘ ركدفز َ  لص ف٫ضت"سفم يف ف٫ضت٬ٗى فيعٛ ٞ 

 فيرٟ هً  فيكًل ٚفيبًب١ً  دٍ فيط٬ّ ف ٛزٚخ.

َب   هببٔ فٱغبب ز٠ ليٝب٘، وٕ فيػببعٛب )فيكببس٣( فيبا  ببتُهٔ َببٔ سٝب ش٠ َبب   بب٘     

 ٤ دٕٚ  دٚفٕ وٚ ػ ، ٜهٕٛ  ًٝٗ   تكدّ ٚمتتًو فيك٠ٛ ٚفٱزفد٠ ٚ دخٌ   ي ف٭قٜٛ

وٕ  ٓدفع لص ذيو ٚ عٌُ  ٢ً فْتصف  ْتطٗ  َٔ   ي فيتخًأل لص َب   ب٘ فْعت قٗب  َبٔ     

فيتكس ٚفيتبع١ٝ، ٖٚرف ٖٛ ف ٓ ل وٚ فيطبٌٝ فيرٟ  طًه٘ فيػعٛب فيا ٖٞ يف طسٜل 

١، سٝح ٜٛؾًٗ  لص سٝ ش٠ ف ه ١ْ ٚف٫ْتك ٍ َٔ   ي لص   ي، وٚ َٔ قس١ٜ لص قسٜ

فـٝ زفت ٚفقش١  ٔ ٜطت ٝع ضًٛنٗ ، لمن  يٝظ ذيبو َبٔ خب٬ٍ  بسفَر فٱخكب        

 فيرٟ ٜرٖ   ٗ  لص   ي فيكٝ  .

ف كبببس٤ٚ فُٝببب  ٜسٜبببدٙ وٚ ٜتعًببب٘ في"بببسب، وٚ فيػبببسن ت فيبببا  هتطببب  قٛ ٗببب      

ٚد ٚ ٗ  َٔ د ِ سهَٛ  ب٘  تُٗٝبد ٚ بريٌٝ فيعكبب ت وَ َٗب ، ٖبٛ وٕ ٜهبٕٛ  ب ي         

ٖبرف فيعب ي فيٛفسبد، رعٓب٢ ٫ ٜبصفٍ َطبتُسفة  ب  فيتب زٜ ، ٖبٛ وٕ           فيتكسف٤ دص٤فة َٔ

ٜهٕٛ فيعبد دص٤فة َٔ و٬َى ضٝدٙ ٚضب٬ٝة لص شٜ د٠  ٓب ٙ، ٚيبٝظ    طب ٚف٠ َعب٘ يف     
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فؿكٛم ٚفيتٓ فظ فؿس، ٖٚرف فيتٓ فظ ئ ٜهٕٛ سسفة    َٔ  ًو نٌ غ٤ٞ َٚٔ 

 ٫  ًو غ٦ٝ ة.

يكس٣ وٚ ف٭زٜ ف يف فيب٬د فيتك.٠، َٚع وٕ ٖبرٙ  َٔ ف ِٗ ف٫ْتب ٙ لص وٕ َتّٗٛ ف

َبدٕ، ٚوٕ فيكبس٣ ٖبٞ وٖبِ      فيكس٣ ٖٞ فيا  دوت  ب يعٗٛز و٫ٚة ثبِ ؼبٍٛ  عكبٗ  لص    

َبدفد يًُبدٕ  هبٌ َب  ٜ بٛز ثسٚف ٗب ، ٜٚؿبمل ذيبو  ًب٢ َطبت٣ٛ فيعب ي لذف            َٛفقع فٱ

        ٞ يف ٖبرف   قطُٓ ٙ لص َٛفقع َتخًت١ فكب.٠ هلب  ؾبت١ ٚدٚز فيكبس٣ سبٍٛ ف بدٕ فيبا ٖب

فيٛفقببع فيعبب  ٞ فيببدٍٚ في"ٓٝبب١ فيببا ػببي ثسٚف ٗبب  في  ٥ًبب١ ابب   طببتُدٙ َببٔ َٛفقببع          

فيتخًببأل،  عببٌ يف َٛفقببع فٱُٖبب ٍ ٫ٚ  ٬قببٞ ف٫ٖتُبب ّ فيببرٟ ٜطبب  دٖ   ًبب٢ فيت ببٛز  

ٚفيتشٍٛ. ٚزر  ن ٕ ٖرف وقٌ يف فتُعب ت في"بسب في"ٓٝب١ ٚف تشكبس٠، فب٬  هبٔ       

 س١ٜ يف فيؿَٛ ٍ، وٚ َ  غ  ٘.َك ز١ْ قس١ٜ يف ضٜٛطسف َج٬ة،  ك

فيعٛ بب١ فيسول يٝبب١ ٫  ٓتببٞ ف٫خببت٬ف، لمنبب   ٪نببدٙ ٚ س بب ٙ يف ظببٌ ُٖٝٓتٗبب ،  

ٖٚببرف وَببس ٜطببتدٍ  ًٝبب٘  بب  َبب  هببسٟ َببٔ سببسٚب ٚؾببسف  ت، نُبب  يف فيجك فبب ت   

فيٛغب ٥ذ١ٝ ٚفيعٓؿببسٜ ت فؾٓطبب١ٝ ٚفيًْٛٝبب١ ٚ .ٖب ، ٜٚبب ش يف ٖببرٙ فيعببٛفي  ٝعبب ة،   

 ٖ ٓبب ى دٗببدفة سكٝكٝبب ة وٚ لؾببسفزفة َببٔ زففعببٞ غببع زفت فيكسٜبب١        دٕٚ فيتلنببد َببٔ وٕ 

فيٛفسببد٠ ٚ بب.ٙ  ًبب٢ فضت٦ؿبب ٍ فيتهببس فيعٓؿببسٟ ٚضٝ ضبب١ فيتُٝٝببص َببع فضت٦ؿبب ٍ       

فيتكس، ست٢ َبٔ ونجبس  ب٪ز فيعٛ ب١ ْػب ط ة، َب  وٝبٌ ٖبرٙ ف٭خب.٠ لص سؿبسٖ  يف           

    سسب٘  قسٚز٠ وٕ ٜطتًٗو فيع ي ََ٪ند٠  ،  ي ٜتٝمل يًػسن ت وٕ  تعٌ فعًٗ 

يف ف٭ضٛفم ا  ٜطتٓصف فيع ي فيتك.، ضٛف٤ ي٘ فٛف٥بد ٚ ٓ ؾبس ٜبص ِ وْٗب  ؽسدب٘      

َٔ فيتخًأل وّ ٫.  ٌ لٕ ٖرٙ فؾٗ ت سسٜؿ١  ًب٢ ل كب ٤ فيعبٛفي ٚفيكبس٣ ٚػدٜبدٖ       

ُٳٔ       ُِٔ َٚٗببٝ يف س يبب١ فيتبعٝبب١، ٚلٕ ي وؿببٌ ذيببو فهٝببأل ٜٓكطببِ فيعبب ي لص َٗببٝ

 ٖٞ زَص فيك٠ٛ ٚسكٛز ف٭ ٓٝب ٤ وٕ  عب   بٔ     ًٝ٘،  ٌ نٝأل ضٝت : يًػسن ت فيا

 ٚدٛدٖ  ٚض ٛ ٗ ؟ 

لٕ ٖرف ٜرٖ   ٓ  لص َٛفقع وخس٣  د٫٫ت نج.٠  هٔ وٕ  ٪ند سكٝك١ وٕ 

 دبٕٛ  سنٓبص  فٱْط ٕ ٫ ٜٓٗ  َ   ًو،  ٌ و ٍٚ ْٗ  َب   ًهب٘ فٯخبسٕٚ. ٖٚبرف     

٢ فيكٝب ّ  ٗب    تب٘  ًب   سؾ ٕ فقتؿ د، ٖٚبرٙ َٗٓتب٘ فيبا دز   ْ٘ قل: فيرٟ ٜكٍٛ  ٔ ْتط٘

ٚا زضتٗ  فؾٗ ت ف٭َسٜه١ٝ ف ع١ٝٓ ٚفيػسن ت فيه ٣ ف ختؿ١  ريو، ٜٚػس: 

 ِ ف اففبب ت قسؾبب ٕ فقتؿبب د"   -يف نت  بب٘ ذٟ فيعٓببٛفٕ "ف٫ تٝبب ٍ ف٫قتؿبب دٟ يٮَبب

ٖٚببٛ  ٓببٛفٕ دفٍ نٝببأل ٜكببّٛ ٖببٛ ٚوَج يبب٘ رُٗبب١  ٦ٝٗبب١ فيػببعٛب ٚفيببدٍٚ يًٓٗبب  َببٔ     

 ٍ نبج.٠ وٚؾبًٛف  عكبٗ  لص سكبٝض فيتكبس،       فيػسن ت، ٚقد غ زى  بريو يف دٚ

 َٚٔ فيدٍٚ فيا غ زى  ٓٗبٗ  فيطعٛد١ٜ ٚوْدْٚٝطٝ  ٚ ُٓ  ٚ .ٖ .
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ٚهلببرف  ،لْبب٘ و ًببٔ فيتٛ بب١  ببٔ  ًُبب٘ وَبب ّ  ببرفب قببُ.ٙ   :ٜٚكببٍٛ ٖببرف فيكسؾبب ٕ

نت  نت  ٘ يٝعسف فيٓ ع ر  هسٟ. يهٔ   يتلنٝد وٕ ٖٓب ى قسفؾب١ٓ نجبس ي    

  ٚ ٕ ٜٚهجببسٕٚ، ٫ٚ ٜصفيببٕٛ ٜكَٛببٕٛ  عًُٝبب١ فيٓٗبب   بب     ٜتٛ ببٛف،  ببٌ ٫ ٜصفيببٕٛ ٜتٛفيببد

 ببٛزٜط فيببدٍٚ ٚفيػببعٛب فيتكبب.٠ رػبب زٜع  كببّٛ  ٗبب  فيػببسن ت ف٭َسٜهٝبب١ متٛهلبب     

ض.٠ فيبدٜٕٛ هلبرٙ فيبٓبٛى، َب  ٜبكٝٗب       وَسٜه١ٝ، َ  هعٌ ٖرٙ فيدٍٚ  كع فيبٓٛى ف٭

و ؼببو ٚؾبب ١ٜ ٖببرٙ ف ٪ضطبب ت ف٭َسٜهٝبب١ لص يَبب د طًٜٛبب١، ٖٚببٛ ٜتشببدخ  ببٔ ذيبب    

 .(16) ؿسفس١

 عٗس وَِ ٚ تٛفز٣ وَِ،  عٗس سك زفت ٚؽتتبٞ  .ٖب ، ؽتتبٞ ي"ب ت ٚ كب٣ٛ      

 .ٖ ، ٖٚهرف يف ف ٍ فيجك ف١ ٚفيٓٗر ف٫قتؿ دٟ ٚفؿٝب ٠ ف٫دتُ  ٝب١ ٚفيعك ٥بد،    

 ٓ قكٗ   عٗس فيعٛفي  ضٝبك٢ فيع ي َٝدفْ ة ٱ سفش ف ختًأل، ٚيف ؾسف  ف ختًت ت وٚ

س  ًب٢  بب ي ٚسٝبد وٚ سكب ز٠ ٚسٝببد٠، نُب   تعبدد فيكببس٣      فيبا يببٔ  كتؿب  ف تذبدد٠  

 ٚؼ فغ  ٢ً ْهٗتٗ  فؿك ز١ٜ ٚيْٛٗ  فؿٝ  ٞ.

ٖٚٓببب  ٫  بببد وٕ ْػببب. لص قبببسٚز٠ و٫ مطبببٔ فيعبببٔ  ببب ي"سب، فٗبببٛ ظ ٚ ببب٘       

ٝ دٖ  يف        فيعطهسٟ ٚف٫قتؿ دٟ ٚفيعًُبٞ فيتهٓٛيبٛدٞ ٚ طببل سكب ز ٘ ي"ب.ٙ ٚ طب

ٜهٕٛ قد سؿٌ َٔ ودٌ   ي ٖ د٨  تطب ٣ٚ  فيع ي، ؾٓع فيهج. ا  ٜتاض و٫ 

 .(17)فٝ٘ فيػعٛب سط  ْػ طٗ  ٚفؿت ظ  ٢ً نسفَتٗ 

٫ ٜعي َب   كبدّ وٕ فبسدفة  ب ق٬ة يف فيعب ي، وٚ وَب١  س ب  يف فَبت٬ى َكَٛب ت          

فؿٝبب ٠ فيهس بب١،  هببٔ وٕ ٜببد ٛ لص فيبكبب ٤ يف سبب ٍ فيتخًببأل، وٚ ٜسقببٝ٘ ذيببو،   

فيرف ٝبب١، وٕ  هببٕٛ  عٝببد٠  ببٔ ُٖٝٓبب١ فٯخببسٜٔ يهبٔ ف ٗببِ يف َطبب.٠ فَببت٬ى فيكبب٠ٛ  

ٚفضببت"٬هلِ يتكببسف٤ فيػببعٛب، ٚوٕ ٜهببٕٛ  كببدّ ف٭َببِ ظٗٛدٖبب ، ٚف٫ تُبب د  ٓببد       

فؿ د١  ٢ً وٚي٦و فيبرٜٔ ي ٜجببو وْٗبِ ضبعٛف َجًُب  ضبعو دٍٚ في"بسب ف٫ضبتعُ ز١ٜ         

فيببب زش٠ يًطببٝ س٠  ًبب٢ فيعبب ي، ٚذيببو اهببٔ  بب   ٛسٝببد دٗببٛد فيتكببسف٤، ٚزربب         

   وخس٣. ٖٚرف َٔ ضبٌ  دٜٚس فيصٚفٜ  يف ثك ف١ ف٫خت٬ف. لض يٝ

 سؤال اهلوية:  

ٜبب ش ضبب٪فٍ فهلٜٛبب١ قٜٛبب ة،  ببٌ ٜببصدفد قبب٠ٛ، يف فيٛقببو فيببرٟ وٚسببو فيعٛ بب١ ظعببٌ    

 فيع ي ٜتكد فيعٓ ؾس ف تس ق١    ١ٜٖٛ ٚوخس٣.

ض٪فٍ فهل١ٜٛ وًٝٓ  لص فيبشبح  ُب   عٓٝب٘، ٖٚٓب  ْتٛقبأل  ٓبد  ٛقبٝمل ْ ؾبٝأل         

ض٪فٍ: َٔ وْو، َٔ وْ ، وٚ َبٔ   ٔ ١ٜٛٗ، فٗٛ ٜس٣ وْٗ   ًو فيا  ل ٞ دٛف  ة ْؿ ز يً

  (18)ض٪فٍ يخس: َ  ٖٛ؟ ٔ ٖٛ؟ َتس ق ة  ٝٓٗ  ٚ   ف  ١ٖٝ فيا  ل ٞ دٛف  ة 
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ٜٚٛسد سطٔ سٓتبٞ  ب  فهلٜٛب١ ٚف  ٖٝب١، ٜٚتُسنبص عجب٘ سبٍٛ فهلٜٛب١ فيعكدٜب١          

. ٖٚٓبب ى فيهببج. اببٔ  (19)ت ف٭خببس٣فيدٜٓٝبب١ يف َٛفدٗبب١ فيعٓ ؾببس ف٭خببس٣ وٚ فهلٜٛبب   

ؼدثٛف ٜٚتشدثٕٛ يف َٛقٛ  فهل١ٜٛ، ٚنلٕ ف٭ٜب ّ  سنبو فيٓب ع يف س يب١ قبٝ   ٫      

ٜعسفٕٛ َٔ ِٖ، َع ٚقٛ: فهلٜٛ ت ضٛف٤ فيك١َٝٛ وٚ فيدٜٓٝب١ وٚ ف٫دتُ  ٝب١، فب يتك.    

ٜعببسف ٖٜٛتبب٘ في بكٝبب١ ٚفي"ببي نببريو، ٚفيعس ببٞ ٜعببسف ٖٜٛتبب٘ ف تُبب ٜص٠  ببٔ ٖٜٛبب ت  

 .(22)ف٭خس٣، ٚنٌ ودد ٖٜٛت٘ ٚودد  ٢ً وض ضٗ  ْػ ط  ٘ وسٝ ْ ة فيػعٛب

فهلٜٛببب ت َٓهػبببت١ َٚعسٚفببب١ ٚقببب ٫ٚت فيت"بببٝ. فٝٗببب  قبببد ٫  هبببٕٛ َت سببب١     

 طبٗٛي١، فًهببٞ ٜ"ب. فيتببسد وٚ فؾُ  بب١ وٚ فيبًبد ٖٜٛتبب٘ وتب ز لص ؼبب٫ٛت  عكببٗ      

 ٜطت"سم وش١َٓ ط١ًٜٛ،  ٓذمل وٚ  تػٌ.فيرٟ 

د َتعببدد فهلٜٛبب ت، وٚ ذف ٖٜٛبب١ َسنببب١. فلْبب  َببٔ دٗبب١ وخببس٣، قببد ٜهببٕٛ فيتببس

 س ٞ  ٓد فيط٪فٍ  ٔ فيك١َٝٛ ٚيف َك  ٌ فيتسْطٞ وٚ فهلٓدٟ وٚ ف٭َسٜهبٞ، َبج٬ة،   

 ٌ خل، ٚوْبب  ذنببس َك  ببٌ فٱْبب خ،  لف ؿببسٟ وٚ ف "س ببٞ وٚ فيببُٝي..   ٚوْبب  ضببٛزٟ َك  بب

ٓبب١ وٚ خل  ٓببدَ   ببرنس ف ٗليبػببس٠، ٚفبب٬: وٚ  ب دس وٚ   َببٌ..  ٚو بٝض َك  ببٌ ضببٛد ف 

فيعٌُ، ٚوْ  فٓ ٕ وٚ ن    وٚ َترٚم س   رنس فهلٛفٜ ت، ٚ . ذيو َبٔ فاب ٫ت   

 .(21)فيا ؼدد ١ٜٖٛ فٱْط ٕ فيا متٌٝ لص فيتعدد ٚ تكُٓ٘

َبب  ػبب  فٱغبب ز٠ ليٝبب٘ ٖببٛ فيتببدفخٌ  بب  فهلٜٛبب١ ٚفؾٓطبب١ٝ نُبب  ٜببسد ذنسٖبب       

ُببظ  طببب  وٕ     ٕ َببٔ ف ُهببٔنببٜٚٓتػببس فُٗٗبب ، ٖٚٓبب   عٗببس ف ت زقبب ت فيببا   

فيعٛ ببب١، يهبببٔ ٖبببرف ف ٓببب   فيعبببٛ ٞ )وٟ  ٛ ببب١ فيعببب ي( ضببب ِٖ يف فكبببمل فيتبببسٚم        

ٕ ل شفة فيٓهبد فيبرٟ ؼٝبٌ ليٝب٘، لذ     ٚف٫خت٬ف ت  ب  فيبػبس ٖٚبٛ ٜعبد   ُطبٗ ، َب      

وز بب ب فيعٛ بب١ ٫ ٜسقببٕٛ وٕ  كبب زٕ دٓطببٝ  ِٗ  ".ٖبب ، وٚ وٕ  تطبب ٣ٚ َببع  .ٖبب ،       

ف٭َسٜهٞ ف٭ ٝض ٜتتٛم  ًب٢ ف٭َسٜهبٞ   ف ٭َسٜهٞ ٜتٛم  .ٙ َٔ فؾٓطٝ ت، ٚ

ف٭ضٛد )ف ًٕٛ(، ٚف٭َسٜهٞ ذٚ ف٭ؾٌ فيط نطْٛٞ، ٜتتٛم  ٢ً  .ٙ. ٖٚرف وٌٝ 

لص   زٜ  ل  د٠ فيطه ٕ ف٭ؾًٝ  ٭َسٜه  يف لسد٣ وقخِ ٚوقرز َرف مل فيتب زٜ ،  

 .(22)/ ًَٕٝٛ وَسٜهٞ وؾ125ًٞٚفيا قتٌ فٝٗ  /

يكببد وٚقعببو فيعٛ بب١ فيعبب ي يف س يبب١ َببٔ فيتٓبب قض، فٗببٞ قببد وس يببو يف  عببض       

ود ٝ  ٗبب  لص ٚسببد٠ فيعبب ي ٚفْتتبب ٤ فيتببٛفزم يف نببج. َببٔ فيٓببٛفسٞ، وٚ ق ٚيبب١  ببسى   

ف٫خببت٬ف ٜت٬غبب٢ ٜٚكببُشٌ، ٚلذف  بب٘ ٜببصدفد ٜٚػببتد. ٚق ٚيبب١ لثببب ت ٖٜٛبب١ ٚفسببد٠     

دفض١  ٢ً  عض فهلٜٛ ت يف َك  ٌ يطه ٕ ف عُٛز٠ ي  ٪د ل٫ لص ق ٚي١ لشن ٤ فيك

فؿط َٔ ق١ُٝ ٖٜٛ ت وخس٣ ست٢ دفخٌ فاتُع ت فيا  ٛؾأل    تكد١َ. ف  ػ  س 
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قببد ف ًببْٛ  يف وَسٜهبب ، ٚقببد ف طببًُ  يف في"ببسب )فٱضبب٬َٛفٛ ٝ (  ٪نببد َبب        

ْرٖ  ليٝب٘، َٚب   عٗبسٙ ستب٢ َٜٛٓب  ٖبرف َب زٜب ت نبس٠ فيكبدّ َٚب   عٗبس فٝٗب  َبٔ              

في"س ٝ ، َ  ٜعي وٕ ض٪فٍ فهل١ٜٛ فيرٟ ن ٕ ضٝؿبمل  ٬ َع٢ٓ  َٔ لٖ ْ ت يًًُْٛ 

وٚ ٜببرٖ  لص ف٫ْتتبب ٤ يف فيكسٜبب١ فيٛفسببد٠، ٜعببٛد لص س يبب١ فيتببٖٛر سبب  ٜجبببو وٕ ٫      

ذٚ بب ٕ يًػخؿببٝ ت وٚ فهلٜٛببب ت  بعكببٗ ، لذ َُٗببب   ببدت س يبب١ فيتكًٝبببد َببٔ ف٭دْببب٢       

يف ؿع١ ف٫َتش ٕ ٚوٕ فيع ي يبٔ   يٮ ٢ً، وٚ فيتُ ٖٞ  ٘ ضٝ ش فػٌ  ١ًُٝ فيرٚ  ٕ

 ٜؿبمل قس١ٜ ٚفسد٠، ركدفز َ  قد ٜرٖ  لص فيه زث١ فيا  ط.  طس ١.

فؿدٜح  ٔ ٖٜٛب١ َٗذ ٓب١ فضبتذ  ١ يتهبس٠ وٕ فٱْطب ٕ ف ع ؾبس لْطب ٕ َٗذ بٔ         

ْتٝذ١  ٛفَبٌ فيتٛفؾبٌ فيجكب يف ٚفيتٝصٜكبٞ فيبا  ب ش فدفسب١ ف٭شَب١، متٓعٗب  فيجك فب١           

وٖببِ وضطببٗ ، َبب  ٜببدفع   ؾٛفْبب     عببدُّ ٴ كببّٛ  ًٝٗبب  فيعٛ بب١، وٚ   ف٫ضببت٬ٗن١ٝ فيببا

في"سٜص١ٜ يًعٗٛز  ك٠ٛ ؼو ز  ١ٜ فيعٛ ١، قٛي١ نٌ دٛفْ  فؿٝ ٠ لص ضًع ٚوُٖٗ  

فيتٕٓٛ فيا و و فيتطًٝع ض  ك ة، وٚ فـكٛ  يعٛفٌَ فيعسض ٚفي ً  ف٫ضبت٬ٗن١ٝ،  

 .(23)يف ضبٌٝ َصٜد َٔ ف٭ز  :

طببتذٝ  يًكطببس ٚفيكبب"ٛط نببٞ  ببرٖ  لص فيتشببٍٛ، فٗٓبب ى    فهلٜٛبب١ وٜكبب ت ٫   

غعٛب دفّ فضتعُ زٖ  ٦َ ت فيطٓ  وٚ دٕٚ ذيو، ٚي  تكد ٖٜٛتٗ  وٚ ٖٜٛ  ٗ ، فًكد 

دفّ يب٘  فسْطب   س فغ غع  فؾصف٥س  ٢ً ٖٜٛت٘ فيعس ١ٝ ٚفٱض١َٝ٬، َع وٕ فضتعُ زٙ 

َ ١٦ ٛ  ًٝب٘، ٚيف فهلٓبد    ٚث٬ث  ض١ٓ، ٚخكع يك"ٛط غدٜد٠ يٓطٝ ٕ َ  ن ٕ َٚ  ٖب

دس٣ ذيو َع قسٕٚ َٔ ف٫ضتعُ ز في ٜ  ْٞ، ٚ عسقو َٓب طل يف فيعب ي ي٬سبت٬ٍ    

فيعجُب ْٞ، َٚٓٗبب   عببض َٓبب طل فيببٛطٔ فيعس بٞ، َببع قبب ٫ٚت طُببظ فهلٜٛبب١ فيكَٛٝبب١   

يؿ ا فهل١ٜٛ فٱض١َٝ٬ فيا  ٓ ض   سنٝ ، ٚيف َٛفقع وخس٣ يف فيع ي ظٗبس فػبٌ   

، ٚ عبببببد فػبببببٌ َسنصٜببببب١ فيجك فببببب١ في"س ٝببببب١ يف لي"ببببب ٤ قبببببٛ فهلٜٛببببب١ وٚ فضبببببتبدفهل 

فـؿٛؾبٝ ت،   فيًذب٤ٛ لص "ثك فب١ فيطبٛم فيع  ٝبب١" وٖبِ ضب٬: يف َػبسٚ  فيعٛ بب١.        

 ببٔ ز٥ببٝظ لسببد٣ وقببخِ غببسن ت ف٫ ؿبب ٫ت يف فيعبب ي،    و. ْببٞ. وٚ هبب ٜٚٓكببٌ 

  ٕ فيعبب ي ٫ ٜتعببٛي، ٚلمنبب  لقٛيبب٘: "لْٓبب  يببٔ ن بب٧ لذف قًٓبب      ّ. ضببٛزٌٜفٱْهًٝببصٟ 

ٜتلَسى"    تب ز وَسٜهب  َ"سقب١ يف ف٫ تٗب ز  ٓذ سٗب  فـب ف ٚ تؿبسف نشهبِ        

 .(24)ٚسٝد ٜتؿٌ    فيؿمل ٚفـ ل

ٚفيتببلَسى  ٓببد ف٭َسٜهبب ٕ ٜعببي فهلُٝٓبب١  ًبب٢ ف٫قتؿبب د فيعبب  ٞ، ٚفيبكبب ٤ يف      

َسفنص فيكب٠ٛ ف  يٝب١، فًكبد ودب ب وسبد وؾبش ب فيػبسن ت يف وَسٜهب  َٜٛب ة  بٔ           

س ضتٝٓ ت فيكسٕ فيعػسٜٔ  ُبٔ ٜتٛقبع فبٛشٙ يف ف٫ْتخ  ب ت     ض٪فٍ ؾشتٞ ٖٓدٟ وٚفخ
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فيس٥ ض١ٝ ف٭َسٜه١ٝ ق ٬٥ة: ٫ ِٜٗ َٔ ٜهٕٛ ز٥ٝظ فؾُٗٛز١ٜ، ٫ٚ ٜٗبِ َبٔ ٜهبٕٛ    

 ٚشٜس فـ زد١ٝ، ف ِٗ وٕ ْبك٢ مٔ وؾش ب زوع ف  ٍ.

يببٔ  هببٕٛ فيكبب٣ٛ فيع  ٝبب١ فيع  ٝبب١ قبب دز٠  ًبب٢ فقببت٬  غببع  َببٔ دببرٚز فْتُ ٥بب٘     

 "ٝ. ٖٜٛت٘، س  ٜهٕٛ ؾب سٝ ة  ب  ٜٓخبسط فٝب٘ َبٔ ْػب ط ت، فًكبد        ٚثك فت٘، وٟ 

 ٝب١ فؿدٜجب١، ٚوؾببشو َبٔ وٖبِ َٓتذٝٗب        ٚفنسطو فيٝ   ٕ يف و بٕٛ فؿكب ز٠ ف٭ٚز  

 ًبب٢ ف طببت٣ٛ ف بب دٟ فيتهٓٛيببٛدٞ، يهببٔ ٖببرٙ فؿكبب ز٠ في"س ٝبب١ ي  طببت ع قببٛ   

وؾب يتٗ . ٖٚب  ٖبٛ     َع ي فيػخؿ١ٝ فيٝ   ١ْٝ فيا ٫  صفٍ س قس٠  ك٠ٛ ق فعب١  ًب٢  

" ٜتشببدخ  ببٔ ْص بب٘ "ف٭ٜسْبب١" وٟ قبب٠ٛ فيػخؿبب١ٝ    ؾبب س  نتبب ب "فْتكبب ّ فؾ"سففٝبب 

 .(25)فٱٜسف١ْٝ يف َٛفد١ٗ نج. ا   تعسض ي٘ َٔ ٖذُ ت ٚق ٫ٚت ف٫ْتك ف

َببٔ دٗبب١ وخببس٣، سبب   بببدٚ لزفد٠ نجببس٠ َببٔ غببع  َبب  وٕ  تخًبب٢  ببٔ َعبب ي       

    ٚ   ًع  ٗب ، لذ  سفٖب  َتخًتب١،  ُٝٓب      غخؿٝتٗ  فؿكب ز١ٜ، ٭ْٗب  ٫  سقبٞ ْص تٗب  

فيػع  ٜٓبص  لص فيتكبدّ ٚفـبسٚز َبٔ فٱ  قب١،  ٓبدٖ  ٫ ٜببدٚ اهٓب ة وٕ  طبت ٝع          

 عض ٖرٙ فيػعٛب فحمل فع١  ٢ً َٝصف ٗ  فؿك ز١ٜ، َٚ  َٔ غو وٕ ف٦ ت َع١ٓٝ يف 

 –فتُع  ٓ  فيعس ١ٝ، ٫  تٛف٢ْ يف فيتلنٝبد  ًب٢ ضبعٝٗ  يًخبسٚز َبٔ ثٛ ٗب  ف بٛزٚخ        

يتهتطبب  ثٛ بب ة َطببتع زفة،  بب يس ِ َببٔ نببج. َببٔ ف عبب ٖس          -ًبب٢ ؾببعٛ ١ ذيببو   

فيػبه١ًٝ فيببا  كببع َٛقببع فؾ ذ ٝبب١ ٚفٱ بسف٤ هلبب٪٤٫. ٖٚٓبب  ٫  لنٝببد  ًبب٢ وٕ فهلٜٛبب١   

ٞ قبب دز٠ وٕ ؼبب ف ٚفيببد ٠ٛ )يًببدخٍٛ يف سببرف٤   ،غ  ًبب٢ فسفد ٗبب  َٚكببُْٛٗ  فيتبب زى

 في"سب( نُ  د   َتهس يبٓ ْٞ، َطتُس٠.

يهٔ فؿكٝك١ وٕ ٖرٙ  ،قٛي٘: "فؿ١ٝ فيا ٫  ". دًدٖ  متٛت" ػْ٘ٝتٜٓكٌ  ٔ 

فيعًُٝبب١ يٝطببو  "ببٝ.فة يًذًببد ركببدفز َبب  ٖببٞ ػدٜببد ٚ لنٝببد منببٛ ؾبب سب٘ ٚلشفيبب١        

َعٛقبب ت ذيببو، ف ؿٝبب١  بكبب٢ سٝبب١ َٚببٔ فيٓببٛ  ذف بب٘ ٖٚببٞ  ببدفّٚ  ًبب٢  "ببٝ. دًببدٖ        

١ْٝ، ٖٚرٙ  كٝأل لص ضٜٓٛ ة، وَ  يف   ي فيبػس فإ لزفد٠ فيتذدد  هٕٛ لزفد٠  ك٬

فيػخؿبب١ٝ فؿكبب ز١ٜ َهتطببب ت ٚو عبب دفة ددٜببد٠ ػعًببٗ  ونجببس قبب٠ٛ. ٚفيببرٖ ب لص  

فيتكًٝد ف٭ ٢ُ ٜتعٌ   ٱْط ٕ َ  دس٣ يً"بسفب فيبرٟ وزفد  كًٝبد َػب١ٝ فؿذبٌ، فب٬       

ٖببٛ و كٓٗبب ، ٚي ٜعببد قبب دزفة  ًبب٢ فيعببٛد٠  ػببٝت٘. ٚفيببدخٍٛ يف سببرف٤ في"ببسب ٫ ٜصٜببدْ  

 ض٣ٛ  بع١ٝ.

 يٞ، فبب ٫نسفط يف فيعٛ بب١ دٕٚ فَببت٬ى ف كَٛبب ت ٚف٫َه ْبب ت فؿ زضبب١      يتبب

يًػخؿبب١ٝ فؿكبب ز١ٜ قببد  تعببٌ   يٓبب ع َبب  سببدخ يً"ببسفب. فبب ي"سب ٜسٜببد يٰخببسٜٔ      

ف٫نسفط يف فيعٛ ١، ٜعي يف   ي ف٫ضت٬ٗى دٕٚ وٕ ٜهٕٛ ق دزفة  ًب٢  "بٝ. دٚزٙ   
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١ٝ هلرف في"سب. ٚفيتكدّ ؼٛشٙ غعٛب ٚٚفقع٘، وٟ وٕ ٜبك٢ فيع ي فيتك. يف س ي١ فيتبع

 نج.٠  .  س ١ٝ نُ  ٜعٗس.

في"سب ٫ ٜسٜد فيتعسف  ًٝٓ  ل٫    تب زْ ، لَ  َؿدزفة يًُٛفزد فيا ٜسٜبدٖ  َبٔ   

 ٬دْبب  نبب يٓتط، وٚ َطببتًٗه   بب  ٜٓببتر، وٚ يتُٓببٝط غخؿببٝتٓ  اطببٛخ١  ببٔ          

ٌ ذيبو،  ب ٭ٚفَس   غخؿٝت٘، ٖٚرف وِٖ ق َٔ ٭َسنتٓ  ٚ "سٜبٓ ، وٚ  بعٝتٓب ، ٚنب  

 َٚ  ٜسٜد  ؿدٜسٙ يٓ  ا  ٫ ٜسق٢   بٝك٘ يف  ٬دٙ.

ٚلذف نبب ٕ فيت ببٛز قببسٚز٠، ٚ ًبب٢ فيػببعٛب و٫  ببدخس دٗببدفة يف ضبببٌٝ   ببٜٛس      

ْٓط٢ وٚ ْت" فٌ  ُ  ٜعٗس يف   ي ٫ ٝذ  وٕ فْٗ  ٚفؿؿٍٛ  ٢ً سٝ ٠ وفكٌ، ف ًد

َٓببر ٚدببٛد فيبػببس١ٜ يف فيعٛ بب١ َببٔ  ٓ قكبب ت،   شٖبب  َطبب  ٞ فيببب سج   بب  فيعبب ي 

َٛفقعٗ  ف٭ٚص، لص َٛفقع فؿك زفت فيكد ١، ٚؾ٫ٛة لص َب  ٜٓتػبس يف فاتُعب ت    

   فيع ي، َٔ غ ذ ٚكتًبأل، ْٚػبسٙ  ًب٢ ٚضب ٥ٌ فٱ ب٬ّ ف س٥ٝب١ ٚف طبُٛ ١. فب٬         

 بس ٜبّٛ دٕٚ وٕ ْبس٣ ؼكٝكبب ت ٚ بسفَر ٚث ٥كٝب١  "بسم يف فيبشببح  بٔ  ت ؾبٌٝ سٝبب ٠         

َببٔ فيػببعٛب فيتكبب.٠. يهٓٗبب   تذٓبب  ل ببسفش َبب  فٝٗبب  ابب  ٜ٪نببد    فٯخببسٜٔ، خ ؾبب١ 

سكٛزفة لْط ْٝ ة ٫فت ة، يٝرٖ  و ًبٗ  مبٛ فيانٝبص  ًب٢ فيبدف٥ٝب١ ٚفيتخًبأل يف ٖبرٙ       

ف ٛفقع ٚوضب يٝ   بٝؼ و ٓ ٥ٗب ، اب  ٫ ٜطبِٗ يف ْػبس فيتٓبٛ  وٚ ف٫خبت٬ف فيجكب يف،          

 "بسٟ   ٫ْتكب ٍ ليٝٗب ، َبٔ      ركدفز َ  ٜ٪ند ددفز٠ فؿكب ز٠ في"س ٝب١ فؿدٜجب١ فيبا    

 ودٌ سٝ ٠ وفكٌ.

َٔ وٕ فؿٝب ٠ ف٭دبدز وٕ    -قبٌ فيافدع  ٓ٘ –ٜ َ  ض  ك ة  فٛنٛلٕ َ  وندٙ 

 ع ؽ، ٚف٭ ك٢  ٢ً فيك دّ َٔ وٜ ّ ٖٞ سٝ ٠ فاتُع ت فيا  لخر   يٓٗر فيًٝ فيٞ، 

ٛ وَسٜهٞ يخس ٖٛ  .َع َ  ٜطتذًب٘ َٔ ؾدفّ غس: سدٚث٘    فؿك زفت  ٕٖٓتٓذتب

. ٚقبد ن ْبو ٖبرٙ ف٭فهب ز فيبا      (26) سْب زد يبٜٛظ   عد وٕ ٚزخ فيتهس٠  ٔ وضبت ذٙ  

فهلٜٛ ت رٓعٛز ضٝ ضٞ، َج ز ف ٓ قػ ت فيتهس١ٜ فيجك ف١ٝ َٓر وٚفخس فيكسٕ  ٪ند 

 فيعػسٜٔ، سٝح   ؼًًٝٗ  َٔ ٚدٗ ت ْعس كتًت١.

ٌٖ َٔ َػ زٜع فيعٛ ١ وٕ  ؿٓع يًبػبس ٖٜٛب١ ٚفسبد٠ َػبان١  ٓبدَ   بص ِ وٕ       

فيع ي قس١ٜ ٚفسد٠ فيّٝٛ؟ ٖٚبٌ ضبتبك٢ ٖبرٙ فهلٜٛب١  بد ٛ فيٓب ع ي٬ْكبُ ّ ليٝٗب  َبع          

 نٌ َ   ج.ٙ َٔ خ٬ف ت    فيبػس ٚ ٓػس فيتتسق١ ٚفؿسٚب؟

و فيبا ٜهطببٗ  َبٔ    لٕ فهل١ٜٛ فيعٛ ٝب١ ٫  عبي فيع  ٝب١، ف هلٜٛب١ فيع  ٝب١ ٖبٞ  ًب       

ٜؿٓع وفك ة يًبػس١ٜ ن ١ًَ،  تٝد َٓ٘ َ دٜ ة َٚعٜٓٛ ة، فٝؿبمل ر  ٜٓذصٙ  ب  ٞ ف٭ثبس   

ٚف بببسدٚد، نُبببٔ ىبببا  فٯ٫ت ف تٝبببد٠ ٚنبببريو نبببب ز فيتٓببب ْ  ٚفيت٬ضبببت١ وٚ      
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فيطٝ ضٝ  فيرٜٔ ٜعًُٕٛ  ٢ً لزض ٤ فيط٬ّ يف فيع ي،  هظ َب  ٜتعًب٘ ف طبتبدٕٚ    

كسَٕٛ فؿسٚب. ٚ   فيعٛ ١ ٚفيع  ١ٝ َ  ٫ وؿ٢ َٔ فيدزد ت، ٚفاسَٕٛ فيرٜٔ ٜ

 َٚ  ٫ ٜك ع َٔ ف ط ف ت، ٜدزنٗ  فيٓ ع  عكٛهلِ َٚػ  سِٖ.

٫ٚ ٜببصفٍ ضبب٪فٍ فهلٜٛبب١ ٜببدفع فيهتبب ب ٚفيببب سج  لص ل ببدف٤ فيهببج. َببٔ فٯزف٤      

ٚفيٓك غبب ت سببٍٛ ف طببلي١، ٚ ببدد فيهتبب  فيببا  ػبب. لص ف ٛقببٛ  ٚ دزضبب٘  تببدفل     

 هجس٠، َ  ٜعي وٕ ٖٓ ى َ  ٜكًل فيٓ ع يف ف ٛقٛ . 

 يف مواقع التناقض:

ٜببب ش فيتٓببب قض يف فيتهبببس فيعبببٛ ٞ، نُببب  يف فيٓػببب ط فيطٝ ضبببٞ ٚفيجكببب يف        

ٚف٫قتؿ دٟ فيعبٛ ٞ. لٕ د ب٠ٛ فٛنبٛ ٜ َب  ي٬يتشب م   يًٝ فيٝب١، ٖبٞ  ٛدب٘ ٜكبشٞ          

  ٚ َبر مل فيًٝ فيٝب١      ولص ب٘ سكب زفت وخبس٣، ٚليك ٥ب٘  ًب٢     رب ظٗٛد فيعب ي ف٭خبس٣ 

في"س ٝبب١، ٖٚببرف وَببس ٫ ٜكبًبب٘  بب زٜ  فيبػببس١ٜ فؿكبب زٟ َُٗبب  ن ْببو للبب شفت ٖببرٙ   

فيًٝ فيٝبب١، نُبب  ٫ ٜكبًبب٘ فيٓػبب ط فيبػببسٟ ف تٛفؾببٌ َٚبب  ٜعببد  بب٘ َببٔ للبب شفت، لذ   

فؿٝبب ٠ ي  عًببٔ  كُٗبب  ٚ ذصٖبب   ببٔ  ٛيٝببد فؾدٜببد، ٚؾببسف  فؿكبب زفت ٚف ٓبب ٖر    

 قدز ٗ   ٢ً فيتذدد. نُ  فيطٝ ض ت ٚفيٓعِ،  جبو

َٔ د١ٗ وخس٣،  د ٛ فيعٛ ١ لص قٛ فؿدٚد، وٚ  ب ٭سس٣  بد  ٞ وْٗب  وشفيتٗب      

 ٓدَ  فضت   و ٚضب ٥ٌ ف٫ ؿب ٍ فيٛؾبٍٛ لص ٖبرف ف طبت٣ٛ ف تكبدّ َبٔ فيتٛفؾبٌ،         

ٚ ػبب. لص ٚسببد٠ سكبب ز١ٜ يف ظببٌ فيسول يٝبب١ فيع  ٝبب١ َتذ ًٖبب١ فيٛفقببع ٚذفٖببب١ ٚزف٤    

دٌ  لنٝد فيتهس٠، ٚفيتهس٠ ٜبد ُٗ  لص سبد َب  فيتكبدّ يف     ٚض ٥ٌ فيتٛفؾٌ َٔ و

فيتٛفؾٌ ٚفْتػ ز قِٝ فيًٝ في١ٝ، يهٓ٘ ٜتذ ٖبٌ اهٓب ت ف طبتكبٌ فيبرٟ ي ٜهبٔ      

َٜٛ ة يف س ي١  ذص  بٔ  ٛيٝبد فؾدٜبد. ٚف٭َبس ف طبت"سب، وٕ ٜهبٕٛ فيتبػبس  ٛسبد٠         

ػس  ٘ فٛنبٛ ٜ َب ،   فؿك ز٠ فيع  ١ٝ قد وخر ٖرف فؿٝص فيٛفضع َٔ ف٫ٖتُ ّ فيرٟ  

فيببرٟ  ػببس  بب٘    -ٚيببٝظ ؾببسف ٗ  فكببط   –ثببِ ٜهببٕٛ ْكٝكبب٘ ؾببدفّ فؿكبب زفت     

ٖٓتٓذتٕٛ  عد يٜٛظ، ٚن٬ فيتهس   ْ يبو فٖتُ َب ة ٚفضبع ة  ًب٢ َطبت٣ٛ فيعب ي،       

  ةفَدٳُٖٚ  فهس  ٕ زول يٝت ٕ يٝ فيٝت ٕ وَسٜهٝت ٕ، َٚتٓ قكت ٕ. ٖرٙ  ٪ند ِؾ

 سد٠ فيع ي  ٪نِّد  ٚ ًو 

فيتٓ سس، ٜكشٞ  هٌ ٖد٤ٚ َٓ ض  يٛسبد٠ فيعب ي وٚ وٜب١    فيؿدفّ فيرفٖ  لص 

ودصف٤ ٚفضع١ َٓ٘، ٚفيؿدفّ َٔ د١ٗ وخبس٣، ي ٜبتُخض  بٔ فب ٥ص َبع وْب٘ ي ٜٗبدو        

َٜٛ ة، ٚنٌ فٛش سكك٘ ن ٕ َسسًٝ ة زر ، ٫ ًٜبح وٕ  عؿأل  ٘ وسدفخ ددٜد٠. يف 

فب١ ٚف٫قتؿب د   س  وٕ فيؿسف  فيرٟ ي ٜتٛقبأل َٜٛب ة  ب  فيتب زٜ ، يف في بٝعب١ ٚفيجك      
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ٚ .ٖ  َٔ فيٓػ ط ت فيبػس١ٜ، ٖٛ فيرٟ ق د ٚضٝكٛد فيبػس١ٜ لص َصٜد َبٔ فيتكبدّ.   

. (27)ٖٚٓ  ٫  د وٕ ْٓتب٘ لص قبسٚز٠  بدّ فـًبط  ب  ف ؿب ًش : فيؿبدفّ ٚفيؿبسف        

 نُ  ٜسد يد٣ نج. َٔ فيهت ب ٚفيب سج .

فيرٖ ب لص فهل١ُٓٝ  فيد ٠ٛ يتٛسٝد ف٫قتؿ د فيع  ٞ ٚلْػ ٤ ف ٓعُ ت يريو، ثِ

ف٫قتؿ د١ٜ  ٔ طسٜل فيػسن ت، ٚزر  فؿسٚب، نُب  وٕ ف٭َبس  عبد٣ لص فب ٍ     

فيتهببس ٚفيجك فبب١، ٚ ببدٍ وٕ  هببٕٛ فيجك فبب١ َبػببس٠   هلببد٤ٚ، ن ْببو َتٓ قكبب١ وٚ       

كتًت١  ٢ً ف٭قٌ، فخت٬ف ة ٫ ٜبػس   يط٬ّ يف فيع ي، ٚط    ن ْو ٖٓ ى ثك ف ت 

 وٚ  بػس   يدَ ز فيهْٛٞ.  ٗدد فيع ي   يٓٗ ١ٜ،

٫ ٜٓهببس وٕ فيسول يٝبب١ قبب دت فؿكبب ز٠ فيع  ٝبب١ لص ٖببرف ف طببت٣ٛ فيسفٝببع، وٚ    

فيرٟ ي ٜهٔ َتخ٬ٝة ٫ٚ قطٛ  ة، َٔ فيتكدّ، ٚفْ ٬ق ة َبٔ في"بسب )وٚزٚ ب (، َب      

 دف هلرف فيع ي وْٗ  ف ٓكر٠، يهٔ ف ٪ضأل  دت وْٗ  ٖبٞ فيطب  ١ٝ ٫ بت٬  فيعب ي وٚ     

ٙ، نُ   ٝٓ  يف نت  ٓ  في٬سل "٫ ؼطٓٛف فيعٔ   ي"سب"، ٚفيٛدب٘ فيجب ْٞ ٖبٛ     دَ.

 فيبدٌٜ فيرٟ  بدٜ٘ فيطٝ ض١ في"س ١ٝ  كٝ د٠ وَسٜه١ٝ.

    ٚ لْطب ْٝتٗ ، منب  يف    دّ ب  ًٝٓ  وٕ ْترنس وْ٘  ٓبدَ   بدت َطب ٨ٚ فيسول يٝب١ 

 وسػ ٥ٗ  فهس ددٜد وٚ وفه ز ددٜد٠  ببدت يف ف٫غبافنٝ ت فيبا نب ٕ و سشٖب      

ف  زنط١ٝ فيا ٚ دت  لا١ٝ كتًت١، وٟ  ٛ ١ يٝطو  ٢ً غهٌ فيعٛ ١ فيسف١ٖٓ، 

يهٔ ٖرٙ ف٫غافن١ٝ فيا ن ْو ٚف د٠، فػًو يط٤ٛ فعٌ وًٖٗ   ٗ ، َ  سط َٔ 

قُٝتٗبب  ٚوظٗببس ضبب٤ٛ فيتهببس ف٫غببافنٞ ظًُبب ة ٚ ببدٚفْ ة. َبب  ٜعببي وٕ فهببس٠ دعببٌ    

ز َب  ٖبٞ َػباى لْطب ْٞ قبد  ػبست       فيع ي قس١ٜ ٚفسد٠ يٝطو زول ي١ٝ عت١ ركبدف 

 ٗبب  ف٭دٜبب ٕ  ٓببدَ  قبب ٍ وٖببٌ نببٌ دٜببٔ لْبب٘ ف٭فكببٌ ٚف ٪ٖببٌ ٱْكبب ذ فيعبب ي  ٓببدَ       

ًٜتشكٕٛ  ٘. ٚفيط٪فٍ فيٝبّٛ: ٖبٌ ضبتهٕٛ فيبػبس١ٜ يف س يب١  ذبص  بٔ لهب د َٓب ٖر          

 ٚضبٌ، َٔ ٖرف فيًٕٛ وٚ  .ٙ، قد ٜٓذمل وسدٖ  يف مته  فيع  ١ٝ؟ 

في"سب ٚ ٢ً زوضب٘ وَسٜهب ، َٓبع فيبًبدفٕ فيتكب.٠      ٖٚٓ  يٓترنس نٝأل و ٍٚ 

فيؿب  د٠ َببٔ َٓ فطببت٘  ًُٝبب ل ٚ هٓٛيٛدٝب ة، ٚ كببع فيبًببدفٕ ف طبب١ًُ يف زوع فيك ٥ُبب١   

 ف  ًٛب َٓعٗ  َٔ فيت ٛز يبك ٤  بعٝتٗ .

لٕ ػ ٚش ف٭زض َٚ  فٝٗ  َٔ ودصف٤ كتًت١، لص فيتك ٤ َٚ  فٝ٘ َٔ ف ٖبٌ،  

      ٕ  هٓٛيٛدٝب  عتب١،    هبٕٛ  ، ٚفيعًُٝب١ قببٌ وٕ   ٖبٛ َبٔ َ٪غبسفت  بدّ  ذبص فٱْطب 

 ػ. لص وْٗ   لضطو  ٢ً َطت٣ٛ ف٭فه ز ٚف٭س٬ّ، ٚزر  ن ْو ٖرٙ  دفٜ ت َ  

ؼدثٓ  وٚ ْتشدخ  ٓ٘ َٔ َػ زٜع ْٚػ ط ت  ١ًُٝ  ػس١ٜ، ٚفًطت ت ٚفهس ٜرٖ  

   يع ي يٮَ ّ.
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يف  ٗ ًلِخدٵفيتبػ. غ٬ف فيبػس١ٜ، ن ٕ دف٥ُ ة يف س ي١  ٓ قض َبع ْػب ط ت  ٴب   

َآشم  دفع هلب  وج ْب ة َ٪ ب١، ٖٚبرٙ فيٓػب ط ت ٜكٛدٖب  فؾػبع ٚفيس بب١ يف فيطبٝ س٠          

ٚفهل١ُٓٝ، ٖٚرف ف٭خ. ط  ب  نب ٕ َس ب ب ة   ٫ضبتبدفد ٚزوع ف ب ٍ فيبرٟ متهبٔ وٕ        

 هٕٛ ي٘ فيه١ًُ فيعًٝ ، فٛم ف٭خ٬م ٚفيكبِٝ ف تع يٝب١. ٖٚبرف ْ ؾبٝأل ْؿب ز ٜكبٍٛ:       

ُٝب١ ي"ب. ف ٓبتذ  ٚف طبتًٗه ، ٚ  يتب يٞ فبإ فيكُٝب١        "يف فاتُع فيسولب يٞ، ٫ ق 

ف عبباف  ٗبب  يًػببٝخٛخ١ لمنبب  ٖببٞ ْ ػبب١ َببٔ َببد٣ نْٛٗبب  ضببٛق ة ٭دٚفت فيتطبب١ًٝ          

. َٚجٌ ذيو قد وبدخ  ب  ٜتعًبل عٝب ٠ ف٭طتب ٍ ٚس دب  ِٗ َٚب  ٜبدٚز يف         (28)ٚيٮد١ٜٚ"

.ِٗ    

َب  ؼ ٚيب٘ دٚف٥بس     لص َؿ ت٢ سذ شٟٚ     ي ف٭طت ٍ ٚ  ي فيػٝٛ  ٜػ. 

فيعٛ بب١: " َببٔ خبب٬ٍ ل ببسفم دٝببٌ فيػببب ب يف  بب ي فٱثبب ز٠ ٚف تببع فؿطبب١ٝ َٚعبب ٖس      

ف٫ضت٬ٗى فٯْٞ َص١ٜٓ لٜ ٖ   ٢ً وْٗ    ١ٜ ف ٢ٓ يف ؼكٝل فيٛدٛد ٚفَت٬ى فيهٝ ٕ 

ٌ          ،ٚد٫يت٘" . (29)ٜٚس٣ وْٗب   ًتكبٞ َبع فيبٓعِ ف٫ضبتبدفد١ٜ يف ٖبرف فاب ٍ َٚٓ بل فيتعب

ٚزر  ق ٚيب١ ذيبو ظدٜب١،     ٔ لذن ٤ فيعؿبٝ ت فيعسق١ٝ ٚفي  ٥ت١ٝ، نُ  ٜتشدخ 

. ٚٚفقبمل وٕ ٖبرف ٫ ٜطب  د  ًب٢ فيتكبدّ ٫ٚ      (32)خر ٜعسف  بب "سسب فهلٜٛب ت" وٖٚٛ َ  

ىً ببـ فيبػببس١ٜ َببٔ  ٓ قكبب  ٗ  ٫ٚ ٜطببش  فت ٥ببٌ ف تتذببسفت فيببا  ٓببرز   ٫غببتع ٍ     

َ س، يف فيٛقو فيرٟ ْس٣ فيتهس ٚفيد  ١ٜ  طع٢  يتؿبٜٛس َب  ٜٓتعبس فيبػبس١ٜ َبٔ      ف د

 كدّ ٚ ع ٜؼ ف ختًت   طب٬ّ ٥ٚٚب ّ، ٚيف فيٛقبو فيبرٟ ٜب٪در فٝب٘ ثك فب١ ف٫خبت٬ف         

ٚف٫نسفط يف فيطٝ ض ت ٚفيٓػ ط ت فيا  دَس َبٔ ىب يأل ف٭قٜٛب ٤ ٜٚكبأل يف ٚدب٘      

 فيٓٗ  فيعٛ ٞ.

١ يكد ن ٕ فيتعٌٜٛ  ٢ً فيدٚي١ )ٚف٭ؾبمل: فيطبً ١( فيبا  بٓٗر ْٗبر فيد كسفطٝب      

ٓببتر َبب  ٜٓككببٗ ، يهببٔ فيد كسفطٝبب١ ف ص َٛبب١ وْتذببو ٖببرف في"ببٍٛ فيعببٛ ٞ   ٜٴفيببا ٫ 

فيد كسفطٝب١، ٖٚبرف َب  ٜ ًبل  ًٝب٘ فيٝبّٛ:       و ٜبتًع ست٢ فيطً ١ ٚفيدٚي١،  بٌ  فيرٟ  د

" آنٌ فيدٚي١"، لمن  يٝظ لص ف٭فبل فيبرٟ  ػبست  ب٘ ف٫غبافن١ٝ ضب  ك ة، لمنب  لص        

فيكبب٣ٛ فيببا  ٛظببأل نببٌ ط قبب ت فاتُعبب ت       وفببل فٱَطبب ى رت ؾببٌ فيكببسفز َببٔ     

 يؿ ؿٗ .

ي  بب ٖٔ َٜٛبب ة  ًبب٢  ببٛد يف َٝببدفْٗ ،  ببٌ يكببد ن ْببو   -فببددفة –فهلٜٛبب ت 

فهل١ٜٛ دف٥ُب١ فيت بٛز ٚفنتطب ب ف٭ عب د، َجًُب  ٖبٞ يف س يب١ ثبب ت ؾبً  يف دٛفْب            

هلٜٛ ت ٫ وخس٣، ٖٚرف َ  ىًل يف فيع ي فيٛفسد، وٚ يف فاتُع فيٛفسد،  عددفة يف ف

ٜٓذٛ َٓ٘ ف٭فسفد فيرٜٔ وٛشٕٚ غخؿٝ ت َسنب١،  عكٗ  ٜعٛد لص َ  ٖبٛ َبٛزٚخ   
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اتد، ٚ عكٗ  ٜعٛد لص َ  ٖٛ َهتط  فُٝ  ٜؿٓع د َٛب١ يف غخؿب١ٝ فيتبسد لص    

س  ٚف  ٘، فػخؿ١ٝ فيتٓ ٕ ٚف٭دٜ   هطب  ؾب سبٗ  ٖٜٛب١  طتعؿبٞ  ًب٢ فحملبٛ       

 ل٫ رٛ ٘،  ٌ  بك٢  عد ف ٛت.

ٙ ١ٜٖٛ ٚفسد٠ َٛسد٠ يف ظٌ فيعٛ ١، ل٫ َ  هُع فيبػس ٩ٔ ٜهط  و ٓ فيع ي ي

َببٔ ؾببت ت فٱْطبب ٕ، وٟ فهلٜٛبب١ فٱْطبب ١ْٝ، ٖٚببٞ ٖٜٛبب١ خبب زز ف٫ضببتد٫ٍ  ٗبب   ًبب٢       

فيتُ ٜص  ٔ فٯخسٜٔ. ٚفيتُ ٜص ف ُكٛت ٖٛ فعٌ ف٫ضتع٤٬، ٖٚٛ ف٭نجبس َكتب ة  ٓبدَ     

سول يٝبب١ في"س ٝبب١، َُٗبب  ٜهببٕٛ َببٔ    بب١ قببد    بب ت، ٖٚببرف َبب  متٝببصت  بب٘ في 

فد و َٔ فْتع َٗ  يف فهس ف ط ٚف٠    فيبػس، ٚنج.فة َ   عٗس فيتلنٝدفت  ٢ً 

 ذيو يف َٓ ضب ت ي ٜعد لخت ٩ٖ  ض٬ٗة، نُ  وغسْ .

قد ْبس٣ ٚمبٔ يف  ٬دْب  ْتػب زى سًبٛ فؿٝب ٠        -مٔ و ٓ ٤ فيكس٣ –وخ.فة لْٓ  

تشُبببٌ فيتبعببب ت، ٚقبببد زففكبببو  َٚسٖببب  َبببع فُبببٛ  فيطبببه ٕ، ْكبببّٛ   يٛفدبببب ت ْٚ 

فيهببج.ٜٔ َٓبب ، لص فيٝببّٛ، َببع فيتكببدّ فيهببب. فيببرٟ سؿببٌ يف ٖببرف فؾ ْبب ، ٚيف   

فاتُعٝب١(، َػب  س  ػب. لص     -ف ٫ت فيتٛفؾٌ ف٫دتُ  ٞ )فيٛسد٠ ف٫دتُ  ٝب١ 

ف ٔ فيكس١ٜ ٚف ٔ ف د١ٜٓ، ٚنلْٓ  وَ ّ ٖبٜٛت  كتًتبت . ٖٚبرف ٜ"رٜب٘  عبض ف بٛزٚخ       

 َ ٓبب٘ َببع  ك ٜبب ٙ فيه َٓبب١ يف و ُبب م نببج.ٜٔ، خ ؾبب١ نببب ز فيطببٔ.       فيببرٟ فْتٗبب٢ ش

فهٝأل  هٓٓ  قبٍٛ ٖٜٛب١ ٚفسبد٠ ضبتذُعٓ  َبع َبٔ ي ٜبٛفس دٗبدفة يًكب"ط  ًٝٓب           

ٚفضتعُ زْ  ٚفضتُسفز ؽًتٓ ، ٚ عددت وض يٝب٘، ٖٚب  ٖبٞ فيٝبّٛ  عٗبس َبع َتٗبّٛ وٚ       

 وديٛد١ فيكس١ٜ فيٛفسد٠ فيا ٫ ؽت٢ ق٫ُٛ ٗ  ٚوٖدففٗ .

ٜعًل  ٢ً ف ٛقٛ  ق ٬٥ة: " ًب٢ وٕ ف٫ػب ٙ فيٓكبدٟ ٜهب د      َٓ. فؿُؼٛ ٖٚ  ٖ

هُع  ٢ً وٕ فيعٛ ١ لمن  ٖٞ "ٚفد١ٗ" ٱ ب د٠ فضبتعُ ز فيبدٍٚ فيٓ َٝب١،  اْػب ٤ ْعب ّ       

فقتؿبب دٟ ٚفسببد ٖببٛ فيٓعبب ّ فيسولبب يٞ ظببٖٛسٙ فيًٝ فيببٞ ف٫قتؿبب دٟ         –ضٝ ضببٞ 

، ٚ ؿبببس ف عًَٛببب ت، ٚضببببٗٛي١   فؾدٜبببد، ٚوٕ ف ٓببب دف٠   يكسٜببب١ فيهْٛٝببب١ فيٛفسبببد٠     

ف٫ْتكبب ٍ، هبب  و٫ ؽتببٞ سكٝكبب١ وٕ غببسن ٤ ٖببرف فيعبب ي )ف عببٛي( يببٔ ٜهْٛببٛف         

َتط ٜٚٔ، ٚوٕ فيع٬ق ت  ِٝٓٗ  . َٓؿبت١ ٚ ب. َته ف٦ب١، فكب٬ة  ًب٢ وٕ فيعدفيب١       

وٕ فيتهبس   ػ. لصٜف٫دتُ  ١ٝ ضتهٕٛ   ٥ب١  ٔ ٖرف فيع ي". ٖرف َع وٕ فؿُؼ 

" ٜعببباف  بببلٕ ٌ بببفيتُٓٝببب١ ف طبببتك١ً، كبببدَٞ فيٓكبببدٟ ٜ٪نبببد ف٫قتؿببب دٟ فيعس بببٞ فيت

"ف٫ْطبب٬  فيه َببٌ"  ببٔ فيعٛ بب١ وَببس  بب. اهببٔ "خ ؾبب١  عببد  ٛقٝببع َععببِ دٍٚ        

ٜٚ٪ند قسٚز٠ "ف٫ْدَ ز َع فيٛق ٜب١" ػٓبب ة    ، ٢ً ف ٛفثٝل ٚفيكٛفْ  فيع  ١ٝفؾٓٛب 

 .(31)٭قسفز قت١ًُ َٔ ْٗر فيعٛ ١
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ب١ٝ  ١َ٬  ٢ً فيبتته. فيبرٟ ٜٓطبذِ وؾبش  ٘ َبع فهبس٠       ٚ بك٢ فٱغ ز٠ فيطً

ٖببرٙ فيكسٜبب١ فيببا  عٗببس غبببٗ  ٗ  ٜٚتشببدثٕٛ  تببس:  ٓٗبب  نلديٛدبب١ د ذ بب١ َطببًش١       

 تهٓٛيٛدٝ  ف٫ ؿ ٍ فيا وًُٕٛ يخس طسفش ودٗص ٗ ، لمن  َع  "ٝٝب  فيبتته. يف   

 ْكدٖ  َٚآ٫ ٗ  فيطًب١ٝ.

 

 ضتصٜدٙ، فًٓبشح  ٔ  دٜٚس فيصٚفٜ .وخ.فة، فيعٛ ١ ئ  ٓتٞ ف٫خت٬ف،  ٌ 
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 :مكدمة
 

يف ٗظددد ٟل غٓعة٦عددد٪  ٥عدددل غٓددد     

ٔع ٗدٕ غٓةظدل٨و ٣ ٞ   ٣ٓتل٤ٟرٟ  ٛ ٦جد٪  

غجل٠دد٤ا غٓع٦٘ٔدد٪ يف اعدد٧ غ ظددِ    

يف  ت جد١ غٓة٦ٯ٦٪ غٜٓ مجد٪ ندٝ غسٛشد ٞو    

 ٗع جلد٪ غٜٓ د ٮ    إىلُدري  ٗدٝ غيا٦د ٞ    

 ٣يف ادد     دد  ٦ًٔٔدد٪   وا٣ٞ غ شددةة  

٥ِدد٤ٞ غٓ ددلدٕ ًددل تددودلو ٣ دد ٣       

غحل ٓددد٪ ن ةددد٪ غٓفغنددد و هعٜدددلٟ  ٥ دددل٣ 

٣  نل٬٣ ١ٜٗو ٣  س٦٘   ً غٓ لدٕ نةري٦

اني ت٠ٕ٘ غيسة ب غٓيت تظِٕ  س ض 

رل ٔى غ ظِٔ٪ ٣ن٤ٟلٟ  ٣غ  ٘رئ٪ يف 

٣تع ١ٔٗ  ١ غٓة٦ٯ٧س٤ُٔ ٛظع٪ غسٛش ٞ ٣

 ٗ  غٓعة٦ع٪.
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ٌٓدل  رسددل غٓعة٦عدد٪ ٜٗددا ٗ ٥ددني غٓشدٜني  سددص اٜدد ٭ ٛظ ٠ٗدد  غٓددل٦ًٍو ٣ ٦ٌددٍ   

ت٤غ ٞ غٓع ً٪ اني ٤ِٗٛ ت٠ و يف اني ن٘دٕ غسٛشد ٞ ٜٗدا  ٞ ٣ندل نٔد٫ ٟدا٢ غير        

تٜ يف ا٦ٌٌ٪ ١ٛ٤ُ نز٭ًغ ٗٝ ٟا٢ غٓعة٦عد٪و هِٔ٘د  غ اغا نٔ٘دً  ٣هد ا اه ًدً       اعل٥ٌ٪ 

. إذ طد٠ل   ٪غحلش س ا٦ٜ ٠ ٣تلٗ  ٗعله٦٪ نل٥ل٩و غ اغا طلغس٪ يف دلَ  ٛظ٘ ٠ و 

َ  غٓةظل٥٪ يف غ ٯ٪ سٜ٪ غيد ٩ تع٤رًغ ن٦٘ٔدً    ٜٗدا ٣ندل غسٛشد ٞ نٔد٫ ٟداغ        د  ٗشدة٤

٣ُ ٛدل   و ن٦٪ ٣غٓ عد٤رغ  غٓ ٦ٌٜد٪ غ  ٤ٜند٪   ا ٓري٤ر٩ غٓؼدٜ  ٧َو متريٕ مب  مسِّغ٤ُِٓب

غٜٓ ٦ج٪  ٞ اجٙ غٓلٗ ر غٓا٨  ٣ًع١ ن٫ٔ ٤ُُب غير  د ٖ ٟا٢ غٓش٤ٜغ  ٥ود٤َ  

ل  ٓدد١ ٟدداغ غ٤ُِٓددب ٜٗددا ٛظدد ٩ غحل٦دد ٩ ن٦ٔدد١. ٣غٛع ًددً  ٗددٝ ٟددا٢ غٓل ٥دد٪      ٗدد  تعدد 

٪ ُ ٛددل غ سددفغت٦ج٦٪ غٓع٦٘ٔدد٪ ٓٔ٘لُددز غٓعلادد٧  ٦ددغٓظدد ٗٔ٪ جلدد٤ٟل غ ظددِ   غٓة٦ٯ

ت٤ن١٦ ٗة طدل  ال ٥٪ ا٦ِ٘٪ ٣ٓلرغس   غ ٜ طٍ غجل ه٪ ٣غيرغؿ٧ غٌٓ أ٪ " ُش ا" 

غٟل غٓعة٦ع٦ددد٪ غخلعددد ٩  ٗدددٝ غٓشددد٦ل غ دددل٥ل غٓعددد ٚ إىل غ شلدددلغ  يف ٗع جلددد٪ غٓظددد٤     

٥ةحد  يف ٗع جلد٪ غ شدةب     ٘د   تِل٥ص نٕ٘ غ لُز يف ذل٤ر٥ٝ  ٣هل٣ُ ٓ ؼحلو 

 ٘ريٕ يف تع ٕٗ غسٛش ٞ ٗ  غٓة٦ٯ٪و ٣تعل٥ٕ س١ُ٤ٔ غٓة٦ٯ٧ و ٥٣غٓلٮ٦ص ٓٔ ل٤ٟر غٓة٦ٯ٧

٪و ٗٝ د ٖ ٜٗظ٤ٗ٪ ٗٝ غٓربغٗ  غ ن ٘ ن٦٪ غ ش ٜل٩ ٯ٦غٓا٨  ٛ   ٟا٢ غ٤ِٓغرث غٓة٦

غٓيت تٜعٍٔ ٗٝ  ٦ٕٔ غٜٓظ   غٓشِ ٧ٛ يف غ ٜ طٍ غجل هد٪   و ٦لغ٦ٛ٪إىل غٓلرغس   غ

ٜٗدد طٍ  ظدد٫ او٥٤ٓ٣دد٪ غٟ ٘دد ٚ غ لُددزو إىل ٣ؿدد       ا٤ػددو٠  ٣غ علؿدد٪ ٓٔ ؼددحلو  

يف ِٗ هحدد٪ غٓ ؼددحلو ٣ٗددٝ يددٙ تع٘دد٦ٙ      غ شدد ل ٪غسددفغت٦ج٦٪ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غي ٘ع٦دد٪   

ت٠ل٥ددل غجلودد ي  تعدد ٖ مج٦دد  غ ٜدد طٍو مبدد  ه٠٦دد  تٔددّ غٓدديت  ٥ظدد٠ٔ٘    ا دد٫ غٓ جلادد٪ 

ٗشد ٌة٦ٔ٪ اع٦دل٩    غافغ ٥د٪  دعد   ا٤ؿد   ؼحل ا ٦ًٓ  نٔد٫ غ دل٬ غ ٜظد٤رو ٣ذٓدّ     ٣ٓغ

غٓ ؼدحل غت ٘دٕ ال٣يد١ يف    دعدل  تدلر    ٓ ٜةُّٯ٦ِّد٪ غتش ظدلي غ شدٌةٕ الرغسد      غ ل٬ 

 نٌدد٤ا ً اٗدد٪ ٗدددٝ غٓددزٗٝو ٗدددٝ ددد ٖ  ٦ٔدددٕ غٜٓظدد   غٓةظدددل٨ يف غ ٜدد طٍ غ ٠دددلا٩      

ا ٓ ؼحلو ٣تظخ٦ؽ غيٛظع٪ غٓشٔة٦٪ ٣غسصل ا٦٪ جل٠د٪ توي ٟد  يف غٓة٦ٯد٪و ٣غٓةحد      

ٯدد٪و هـددً  نددٝ غٓ ٤ن٦دد٪    ٦ةيف غٓةددلغٮٕ غ ٜ سددة٪ غٓدديت تـدد٘ٝ غٓ ع ٗددٕ غٓشدد٦ٔٙ ٗدد  غٓ      

غ ن ٘ ن٦دد٪ غٓدديت تعددلي  س سدد٦٪ يف تع ٗددٕ غيهددلغا ٣غجل٘ ندد   ٗدد  رل ٔددى ٤ِٗٛدد    

 غٓة٦ٯ٪.

غٓوين يف ِٗ هح٪ غٓ ؼحل ٣ذل ٣ٓ٪ غحلدل ٗدٝ    ٗ  اع٪ غٓعٕ٘  ٣يف غت٤ر غٓري ٧ٛ

غٓزاى غٓؼحلغ٨٣ ٣تلٗ  غيرغؿ٧ غٓزرغن٦٪و ٗٝ دد ٖ مجٔد٪ ٗدٝ غٓع٦ٔ٘د   غٓو٦ٜد٪      

غٓـلر غٜٓ نٙ نٝ غٓ ل٤ٟر غٓة٦ٯ٧. ٥٣ عٔ  غ لُدز   ٣اج٣ٙهًٌ  ٓإلِٗ ٛ   غ   ا٪و 

ٗ     ـ هإىل ت ؤسشد    ل ن٤٠ا غ ؤسشد   غ ن ٘ ن٦د٪ ٣غٓفا٥٤د٪ ٣غٓريٌ ه٦د٪ ٣غسن ٦ٗد٪ ٣

يف  غ شدد ل ٪ ن ٘ ن٦دد٪ غ ح٦ٌددٍ  ٟددلغي غسددفغت٦ج٦ ١ يف غٓ ٦ٜ٘دد٪   ٓغي ٘دد  غ ددل٧ٛ  



 المجٌدلأ.د. عبد اهلل 

 

 

و ٣تعز٥ز ٗةل  غٓ ظ ر٦ُ٪ ٗ  غٓوع ٦ٓ   يف غي ٘عد   غت٦ٔد٪ يف   ِٗ هح٪ غٓ ؼحل

   ٦ٌٍ غيٟلغي ٣غخلع  غ لس٤ٗ٪ ٣هٍ غٓربغٗ  غٓز٦ٜٗ٪ غتلا٩.

 :الصحراء

ٜل  غٓدا٨ ٥شد  ٥ شٙ ا ٓ ٤ٜع غسا٦د ٮ٧  ٤ن٧ ٤ِ٥ٓإٛظ ٚ  ٗٝ غ عل٣ي  ٞ غٓؼحلغ٭

٪ غحل٦دددد ٩ ه٦ددد١ نٔدددد٫  ٔسٔشددد  ٣ٗ ِ ٗٔددد٪و إذ تع ٘ددددل  ٗشدددد ٘ل٩ إا٦ ٮ٦ددد٪   ا٣رغنٔددد٫  

٤ٓ٤ِ٥ن٦د٪  ٛظ٘د٪ غس ٤ٟ٣ ادآّ ٥ظدة١ غي   و٦ِ ١ غٓلغد٦ٔ٪ ٣ًلرت١ ن٫ٔ غٓ جلاا٥ٜ ٦ٗ

٠ٛدد ر غي٣ ٗؼددة    ٣ غٓشدد٤غإ غٓةحل٥دد٪و  ٟدد٤غر  رغؿدد٧ غٓلطةدد٪  غيدددل٬و ُ يغي

ت ظد اّ ٣ت ِ ٗدٕ    إذس ٤غٮ٦٪ ٣  ٟ و ٣ غٓ  ا   غ  غجلزر غ لن ٦ٛ٪و ٣  غِٓرب٬و 

ِلٔ٪ و اعـد ً أٌ   غحل٦ ٩ ا ن ٘ اٟ  غ  ةد اٖ نٔد٫ اعـد٠      ه٠٦  طة٦ع٦د٪   ٛظ٘د٪   ُٗظد

٦ٓ٣٪ ٣ا٣ٞ تلدٕ تعشدو٧  ٗلد ت٠  غي  ِٗ و٦٪ ااغت٠ و ٣ً أ٪ ٓ س ٘لغر اٌلر ية٤

ظ ٟل٩ طة٦ع٦٪ تظِٕ ندز٭ًغ ٗدٝ ٜٗظ٤ٗد٪    ٣ٗ  ٗٝ طّ يف  ٞ غٓؼح ر٨  ٛش ٞ.غسٗٝ 

   ٕ غٓؼدددح ر٨ غٓعة٦ع٦ددد٪ ٣طدددة١   غٓ ددد٤غ ٞ غٓعة٦عددد٧ غٓدددا٨ ٥ٌ ـددد٧ ٣ن٤اٟددد و إذ تظددد 

ٝ  ٪ 51اد٤غ٧ٓ  ٥عد٦ع  غٓؼح ر٨  ُريدل ٗدٝ ئد  ٗشد ا٪ سدعا غير . ٣      ٞ  ٗد  سدِ 

و ٣ٗعدلٖ  ٗع رٟد  غٓشد٥٤ٜ٪    ٣٨ٟد٧  ًد ٦ٓٙ ذغ  ٜٗد ا ًد ري    غٓؼدح ر٨و   ٟدا٢  يف غٓع مل

٣ٗعددلٖ تةخددل ُددة و  ٗدد   طددج ر غٓؼددح ر٨ غيُريددل   و ٗدد531ٙ-٥511ددفغ٣ب اددني 

مش ًٓد و ٣تؼدٕ    ٣011 51ُري ه٪ ه ٌ  ن٫ٔ ن ٛيب د  غ سد ٤غ٭و ادني دعد٧ ندل      

مش ًٓ و ٧ٟ٣ ت٥٤ِٜ    111غٓؼح ر٨ يف ٣س  اس٦  ٣ُ  غدش  ٞ إىل د  نل  

طة٦ع٦٪ تؤا٨ ا٣رًغ ٗع٦ًٜ  يف غٓ د٤غ ٞ غٓة٦ٯد٧ غٓعد ٚ ٤ُِٓدب غير . ٣ٛ ٦جد٪ ٜٓٔظد         

٤٦ٔٗٞ ٤ٔ٦ُٗف ٗلاد    5ظ٠ل  ُريل ٗٝ  ؛٨ يف غٓلا  غيد  ٗٝ غٌٓلٞ غٓعظل٥ٝغٓةظل

 ٔب  ٣تٜ ظل يف   ٧ٓ ٗش ا٪ غ٦ٓ اش٪.إمج ٗٝ ٪04ٗٝ غٓؼح ر٨و ٣ًل  عل ا ٓوعٕ 

سفغ٦ٓ و ٣ت ٦٘دز اشد٦ ا٩    ٗل٥ِ  غٓظ٘ ٦ٓ٪ ٣غجل٤ٜا٦٪ ٣ هل٦ٌ٥  ٣اس٦  ٣إغٌٓ رغ و ُ

ب ٛ ٦ج٪ غد  ه   غٓـ   غجل٨٤و غٓعٌص غجل يو ٣غٓشلن٪ غٜٓشة٦٪ حللُ٪ غٓل٥ 

و ٣غٓ ةد ٥ٝ غِٓدة  يف ارند   غحلدلغر٩     ر  ٠ٛد رغً غٜٓ  ٪ نٝ غرتو ع الغر٩ سدعا غي 

٠ٛ  تظ٠ل    إغٌٓؼ٬٤ ٣غٓل٦ٛ و ٣ُري ه٪ ن٤غػى غٓ ة ر ٣الُ٪ غِٓرية ٞ غٓل٦ٔٗ٪و 

٣ه٦ـددد ٛ  و ٤ٗمس٦ددد٪ يف هدددفغ  ٗ ة ندددل٩و تدددؤيل يف غحل٦ددد ٩ غٓرب٥ددد٪     ُدددآّ سددد٤٦ ً 

ٞ إٓددآّ هدد   ٗدد٤غرا غ ٦دد ٢ غجل٤ه٦دد٪.    ٠٦دد  هغ٤ٓغادد   ٣ت عددز     ه٠٦دد  تٜدد عع  و ٣أل٣غِٓدد 

ٓٔؼحلغ٭ ٦ً٘٪ غً ؼ ا٥٪ ٣ا٤ٓ٤٦ن٦٪ ٣يٌ ه٦٪ ٣ا٦ٯ٦٪ ُة ٩ إذغ ٗد   حاشدٝ غسد   هل و    

ٗددٝ  سدد ٌض ا٦دد ٮ٧و ٣ٟدد٧ نددز٭ ا ددل  غسدد لغٗ٪ ٤ٗغراٟدد  ٣غت هظدد٪ نٔدد٫ ت٤ٜن٠دد  غس

ً  ٦ر و ٣ن ًٗ   س س٤ُب غيغٓل٥ٜ ٦ِ٦ٗ٪ ٣غحل٥٤٦٪ غٓيت ت ٦٘ز ا٠  غحل٦ ٩ ن٫ٔ ُ

  ٦ٓد٪ نٔد٫ ٤ُُدب   ٦ٓ٣د٪ يف ا٣رت٠د  غي  يف اوظ غٓ ٤غ ٞ غجل٨٤ ٣الُد٪ غٓعٜ ػدل غي  

 .غير 



 في الحفاظ على البٌئة ومواجهة التصحر المستدًمةسٌاسة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 

 :التصحر

ُ ٛددل  سدد٤غ٭  و ِددٝ تعل٥ددى غٓ ؼددحل اوٛدد١ تددل٤ٟر دؼدد٤ا٪ غير  غ ٜ جدد٪   

ه ؼددةا  ًددٕ إٛ  ن٦دد٪و ٣رمبدد   و ٚ اع٦ٔدد٪ و رغن٦دد٪ ٗل٥٣دد٪ ٧ ٚ  رغؿدد وٗلغندد٧ طة٦ع٦دد٪

ٟد  غٜٓةد ت٧ غٓعة٦عد٧و    َ٭غٓلن٥٤د٪  ع   إذ توٌل غ ٜ طٍتوٌل دؼ٤ا ٠  اظِٕ ٧ُٔو 

٪ ٣غٜٓة تددد   غٓظددد٦ُ٤٪ غٓشددد ٗ٪و ُ٘ددد  ا وددد٫ ادددٕ ذلٔددد١ غٜٓة تددد    ددد  غ ل ٤ دد ٣

  تد ِ٘ٝ   ٣غٓديت  وً ؼ ا٥٪غٕ ذل٠ٔ  غينظ ب غيًٕ ٦ً٘٪  غيطج ر ٣غٓظج غ  ٣

غٓفا٪ نلؿد٪  ٜ طٍ غٓةع٦ٔ٪ ٣تؼةا غ  يف ٧رية٦ ٠ و ٣ت ل٤ٟر غيرغؿٗٝ مح ٥٪ غٓفا٪ ٣ت

ا ود ظ  و ٣توٌل ًدلرت٠  نٔد٫ غ    هؼ٤ٖ غجلو ييف غي٪اشةب غحللٓ زللغي غٓلضل٧ 

غ ل٥٣د٪   ٧ُ٘  ت ل٤ٟر دؼ٤ا٪ غيرغؿد  وا   ٭و ٣ت٤ه  غ٤ٓس  غ ٜ سب ٤ٜ٘ٓ غٜٓة ت  

٣تدددٜخو   و٭ غجلددد٤يف ه٠٦ددد تددد ٘ٔا  ٣ ٥لتوددد  ٗشددد ٬٤ غ ددد ٣و غٓعظددد٤غٮ٧ ٨ٛ ٦جددد٪ ٓٔدددل

إىل دٔددٍ  ٨ ٞ غٓ ؼدحل ٟدد٤ "إادلغث ت دد غ  يف غيٛظ٘د٪ غٓة٦ٯ٦دد٪و ٥دؤا     ٨   وإٛ  ن٦ ٠د 

 ."ظل٣ي  ُريل نو هً   ٣  ُريل ػحلغ٥٣٪

ِٗ هحدد٪ غٓ ؼددحلو ٗؼددعٔا "غٓ ؼددحل يف غتو ٦ًدد٪ غيٗددٙ غ  حددل٩  ٣ًددل نليهددل

ٛ ٦ج٪  و٣طة١ غٓلطة٪او١ٛ" تل٤ٟر غيرغؿ٧ يف غ ٜ طٍ غٌٓ أ٪ ٣طة١ غٌٓ أ٪ ٣غجل ه٪ 

ٗدٝ  ن٦ٔ٘د٪ ٥د ٙ    ه ٓ ؼدحل  غٓد   غ  غ ٜ د٦د٪ ٣غيٛظدع٪ غٓةظدل٥٪.      ٓع٤غٕٗ نل٥ل٩ ٠ٜٗ 

ٗدد  ٛ ٦جددً٪ إ ؛ػددحلغ٭ إىلر  غخلؼددة٪ ٣غٓلن٥٤دد٪ يف غ ٜدد طٍ غجل هدد٪  دد٤يٖ غي د هلدد 

و ٗٝ الرن٪ ُة ٩غٓا٨  س٠ٙ ه١٦ غسٛش ٞ  ٣ ٛ ٦ج٪ ٓٔ    غ ٜ د٧ ٛش ٞو غسٜٓظ   

ع ١ غ ً ؼ ا٥٪ ٣غٓزرغن٦٪ غٓيت ن٘ٔدل نٔد٫ تشدل٥  غٓدل٣رغ  غ ٜ د٦د٪ غٓديت       د ٖ  ٛظ

إىل ال٣ي٠  يف ن٤ٌا ٦ًٔٔ٪و ٧ٟ٣ يف ٠ٛ ٥د٪ غ عد ي    وٗٝ غٓزٗٝ ً ُ ٛل تش  لَ ًل٣ٛ

ىل تددل٧ٛ ًددلرت٠  نٔدد٫ إيف غ٤ٓؿدد  غٓعة٦عدد٧ ٓٔفادد٪و توـدد٧  ا ٓدد٪ ًؼدد٬٤ ٗددٝ غٓددفا٨

ـدددل٣ر٥٪ ٓٔح٦ددد ٩ غٓة٤ٓ٤٦ن٦ددد٪و  ٛ ددد وو ٣هٌدددلغٞ ٤ِٗٛ ت٠ددد  غحل٥٤٦ددد٪ ٣دؼددد٤ا ٠  غٓ  غس

 ٨ِّر  نددلاغ٭ ً أدد٪   مت ٔددّ ٤ٌٗٗدد   غحل٦دد ٩و ٣ا ٓ دد ٧ٓ   ِددٝ ي    ىل إه  حدد٤ٖ 

ُّ رؿدد٠  ظدد ٟل٩ وا دل٤٘ندد٪ اظددل٥٪ ٤ٗغػددٔ٪ ا٦ ت٠دد  ٣ٛظدد ط٠  غ ً ؼدد ا٨ نٜددلٗ   دد

غٓ ؼحلو ه شةب تدل٤ٟرًغ يف غيٛظ٘د٪ غس٤ٓ٤ِ٥ن٦د٪ ٤ٌٗ٣ٗد   غحل٦د ٩ ه٠٦د و ٣ت٠دلا        

إىل إهٌددد ر ذٓدددّ ؤا٨ ٥دددو ٣سدددةٕ غحل٦ددد ٩ غيددددل٦٘ٔٓ٬ددد ٢ ٣غٓ ددداغ٭ ٣ا نددد٪ غي ٘عددد   

و ٣ دربٟٙ نٔد٫ غهلجدل٩    ٣ سدة ا٠   ٛش ٦ٛ٪غٓشِ ٞ ٣غٌٓـ ٭ ن٫ٔ ٤ٌٗٗ   ا٦ ت٠ٙ غس

 ٗدد ٚ طددةا    غٜٓ ٦جدد٪ طدد٥٤ ً يف تٌددٕ ًشدد٩ً٤و ٣  تؼدد٘ل    دددل٬و ًددل    إىل  ٗدد ُٝ 

 ٦ِددى ٗدد  ًددلرت٠ٙ نٔدد٫ غٓ تددل٧ٜٛ د٦دد٪و ٣يف ظددل٣ي غ    غ  غٓددغٓ ؼددحلو يف ظددٕ 

تعد٦ع نٔد٫   غٓديت  ظد٪  غهلةظدل٥٪  غ٤٘ٓن   ٟا٢ غي هٌلطل٣  ٜٗ د٦٪ نل٥ل٩و اشةب 

 ٦ش٤٘٠ٞهر  ٗٝ ُأل ٣ٗزر٣ن  و تع ٘ل ن٫ٔ ٟع٤ٖ  ٗع ر طح٦ح٪و ٗ  ت ٦ح١ غي

و ٣ِٟدداغ نل٥ددل٩يف ٛظدد٤٭ ٗظددِ   غن ٘ ن٦دد٪ ٣ا٦ٯ٦دد٪  اددني غٛ ٌدد هلٙ ٓة٦ٯدد٪  دددل٬
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ع جلد    مبغٓ لدٕ غ لر٣ض  ٥ ٙ مل ٗ تش ٘ل ا٣ر٩ غ ظِ   يف ت٤ٜن٠  ٣تع٦ٌلٟ و 

ٕ  ٣ٟداغ   وتشد ٜل إىل اعدل نٔ٘د٧ غسددفغت٦ج٧    ٗلُدز  ُشد ا ٗددٝ    ٥ظدِٕ ذلد٤ر ن٘دد

غٓعٔد٤ٚ غٓزرغن٦د٪ ٣غٓة٦ٯ٦د٪ ٣غ ٦د ٢     يف  غيهاغذ غ  خؼؼنيشلة٪ ٗٝ د ٖ تـ هل ن٤٠ا 

ا ٓظد٤ٖ٘ ٣غٓ ِ ٗدٕ  ظدِٔ٪     يف ٗع جل   ت شٙ ٪٣غٓع٤ٔٚ غ ن ٘ ن٦٪و ٣ٗ  اع٪ اري٦ري

٥ٌد ي ت٤سدع٠  غ ش ظدل٨    إا اغٮدٙو ٣   ِدٝ   ٗلرُني  ٠ٛ  يف ا ٓ٪ متلي وغٓ ؼحل

٠  نددد ال٩ً ٤ػدددو  اوهعدد ٖ ٦ٗلغ٦ٛددد٪ ُددرب٬ حجدددٙ غٓ حدددل٨ غٓددا٨ مترئددد١ غٓظدد ٟل٩ ا    إ

اعددد ا ٠٥دددلا ٦ُ ٛددد    نددد  ٧ غي ٥ً ا٣ٞ طدددّ  دددلٗدددٝ ذ متريدددٕ إٓٔحدددل٣او ٣غٌٓددد ريغ  

 ٣ط ٞ يف ٜٗ طٍ ُري ٩ ٗٝ غٓع مل.ع   ٣غيغي ٘

غٓع  ٦دد٪ غٓدديت ت٤غندد١    ٟددٙ غ ظدد ُ  اددل٬إ٥عددلي غٓ ؼددحل يف غ٤ًٓددل غحلدد ٧ٓ ٣

غٓةظل٥٪. ٣ن ا٩ ٗ  تِد٤ٞ ن٦ٔ٘د٪ غٓ ؼدحل ٛ  د٪ ندٝ غٓ و ندٕ غ ظدفْ ادني غٓعة٦عد٪          

٣غسٛشدد ٞو ٗدد  غٓددٜظٙ غس٤ٓ٤ِ٥ن٦دد٪ غهلظدد٪ غٌٓ أدد٪ ٓٔ ددلٗ  اشدد٤٠ٓ٪. ٥٣ ٘ريددٕ ذٓددّ          

غ  غٜٓة تدد   غٓـددع٦و٪ اشددةب غٓلندد٧ غجلدد ٮلو ٣ًعدد  غيطددج ر ٣غٓظددج غ و     ادد ٌٛل

٣الث غيرغؿ٧    غ ٜ سدة٪ ٓٔزرغند٪و ٣ ٛد٤غع  ددل٬ ٗدٝ غيٛظدع٪ غ ً ؼد ا٥٪ غٓديت         

٣نود ي   غٜٓ ت  نٝ غٓل٥او لِّغحَل توي ن ٩٣ ن٫ٔ تٜ ٠ّ غٓ ٤غ ٞ غٓل٦ًٍ يف غٓعة٦ع٪و 

ٗشد ٬٤  غٓدا٨ طلود     غ  ٮ٧ اظِٕ ا ا٣غٛ ٠ ْ غٓ ٤غ ٞ  و   غٓع٦ٔ  ٗٝ غٓفا٪غٓعةٌ

ُددٕ ٟددا٢ غٓع٤غٗددٕ تددؤا٨ إىل تظددة  غٓفادد٪   وغ ٦دد ٢ غجل٤ه٦دد٪و ٣نودد ي غي٠ٛدد ر ٣غ ادد ر 

ٖ ٛظدٙ  اد٤غ  غي٠ٛد ر ٣غٓشد٤٠ٖ إىل ٗظد ٟل طة٦ع٦د٪       ٣غ٦٠ٛ ر ا٦ٜ ٠د  ٣ د٤ي   وا يٗ ب

 تّٔ غٓةٌ ع ٗٝ غير .  ٫ػحلغ٥٣٪و ت٠لا ٣ن٤ا غحل٦ ٩ مبخ ٔى  ٤ٛغن٠  نٔ

غخلعل ٥ ٠لا غ ٜ طٍ غٌٓ أ٪ ٣طة١ غٓؼدحلغ٥٣٪ اد٤ت ٩  سدلع ٗدٝ غ ٜد طٍ       ٣ٟاغ

غيدل٬و إذ  ِٝ  ٞ ضللث غٓ ؼحل ٣غٓلٗ ر يف  ٨ ظدل٣ي ٜٗ د٦د٪ ٛ ٦جد٪ ٓ دلٗ      

 غٜٓظدد ٚ غٓعة٦عدد٧. ٣ِٓددٝ يف غ ٜدد طٍ غٌٓ أدد٪و هددإٞ "ذلددلْ" غٓ ؼددحل غٓددلٮ٦ص ٟدد٤    

٥ عد٤ر ٛ ٦جد٪ ٜٓظد       غٓدا٨  غجلود ي. ٣ًدل اٗدل غٓ ؼدحل     غٜٓظ   غٓةظل٨ يف ظل٣ي

حـد رغ   إذ  طد ب  غسٛش ٞ غٓعظ٤غٮ٧ ٣غجلظد  يف غيد    غ ً ؼد ا٥٪ ٣غٓزرغن٦د٪و     

تٔدّ  ض غٓ د ر٥  يف غٛدلي ر   ٣غسٛشد ٦ٛ٪ ٗدٝ ار    ه٠ٕ غس و ا و٣اؼ٤ر٩ ٗ ِلر٩س ٓو٪ 

٦ٓد٤ٚ ٟد٤    لاد٪ غ ٖ؟ غٓو رَ غٓدلٮ٦ص ادني  لاد٪ غٓ د ر٥  ٣     غحلـ رغ و ٣غ  ع ٩ ا ٓلٗ

ًح ٔل ا ٓلٗ ٖو يف ٜٗ طٍ اع٠ٜ٦ و إ .غ٤ٓت ٩ ٣غحلجٙ ذغ ُ ٛل غحلـ رغ  غٓش اٌ٪ ًل 

ذلدلا٩  هإٞ ن٦ٔ٘٪ غٓ ؼحل غٓيت ٛظو  غ ٞ   ٥ ٤ًى ت٠ل٥دلٟ  نٔد٫ ٜٗد طٍ ٣ ًد ٦ٓٙ     

ٗددٝ ددد ٖ و ٣تشدد٠ٙ ه٠٦دد  غٓةٔددلغٞ غ  ٌلٗدد٪  ُريددل ٗددٝ غٜٓ ٦ٗدد٪و  ٣إمندد  غٓعدد مل اوسددل٢

٩ غٓ ةدد ر ٣غٓددلد ٞ يف  ُشدد٦ل غِٓلادد٤ٞ يف غٓ دد ي غجلدد٨٤و ٣ ٥دد ا   ٣تددلغُٙ يدد ٧ٛ   

٥ عدد ٥ل ُددٙ ُددة  ٗددٝ    و إذ ؿدد٧ غٓزرغن٦دد٪ غ٣تشدد رع تلُددٕ غير و غٓ دد ي غجلدد٨٤ 

ح٘دٕ ٗدٝ تٔدّ غحلٌد٤ٖ ٗدٝ      نز٥ٯ   غٓفا٪ غخلؼة٪ يف غهل٤غ٭ نٜدل الغيد٪ غحلٌد٤ٖو ٣تُ   
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ددد ٖ ت٦دد رغ  غ ٦دد ٢و ٓ دد٤اع يف  ٗدد ُٝ نل٥ددل٩و ٥٣دد ٙ ٌٛٔدد٠  ا٦ِ٘دد   ٟ ٮٔدد٪ إىل          

ع٪ ه١٦. إٞ ن٦ٔ٘٪ غٓ لٗ  غٓعة٦ع٦٪ اشةب غ ٦ ٢ ٣ط ً٪ غت٦ع   غٓع  ٦٪ اظِٕ   رن

ت ـددخٙ ٣ت شدد رع اظددِٕ   وغٓل٥دد ب يف غٓعةٌدد٪ غٓع٦ٔدد  ٗددٝ غٓفادد٪و ٣تو ٦ددل نز٥ٯ ت٠دد    

ٟاغ  ٜ  ٣ و٤ٌٚ ا٠  غسٛش ٞ ِٓري  ٗٝ غيرغؿ٥٧ُة  ٛ ٦ج٪ ن٦ٔ٘   غحللغي٪ غٓيت 

٥ ظِٕ غٜٓظ ٚ غٓة٦ٯد٧ غيُريدل  ٦ٟ٘د٪ ا دوي  غِٓ ٮٜد   غحل٦د٪و        و إذٓفا٪غس ٌلغر غ

٣غ  ٭ ٣غهل٤غ٭و ٥٣ ٤ِٞ غٓ ع ٭ غٓل٦ًٍ ٣غهلع تدلرصل٦ً  نٔد٫ غٓعةٌد   غٓشدعح٦٪ ٗدٝ      

إذ ٣غحل٦ ٩. ٪ ا رض غخلؼ٤اه٤٠  ور "ؼخل٨و ٧ٟ٣ تلا٪ تش٫٘ "نٔل غيغٓ  ي غٓ

غٓل٦ًٌدد٪ غٓدديت تددلنٙ    دد٨٤ اوٜدد٪ ٗددٝ غٓفادد٪ غجل٦ددل٩ نٔدد٫ ٗ ٥ددني غِٓ ٮٜدد   غحل٦دد٪ 

٥شدد  لَ غيٗددل ًلٛددً    ًددل سددٙو  5غخلؼدد٤ا٪. ٣ٓ ظدد٦ِٕ طةٌدد٪ ٗددٝ غٓفادد٪ ٌٗددلغرٟ      

 دد  ٥و٦ددل ادد١ نٔ٘دد ٭     ُدد ًٗ . ٣ ِددٝ  ٞ تـدد٦  إىل غياددل يف ٤ٗسددٙ ٣غاددل. ٣٣هٌدد ً      

٦ٔٗدد رغ  طددٝ ٗددٝ غٓفادد٪ إىل غت٦عدد        5غجل٤ٓ٤٦ن٦دد و ُ ٛددل غي٠ٛدد ر تٌٜددٕ سلدد٤     

يف غ شللغ  يف غيٛظع٪ غٓزرغن٦٪ ٣تلا٦٪ غ  ط٦٪ ٣الغي٪ غٓع  ٦٪و ًةٕ  ٞ ٥ةل  غٜٓ ض 

ٝ  51ٌددلر ٟددا٢ غ٦ِ٘ٓدد٪ اٜحدد٤   ُتغير و  ٗدد  غ ٞ  ضلددلث تلُددٕ غٓفادد٪  ٣ و٦ٔٗدد ر طدد

إذ ضل٘دددٕ غ٠ٜٓدددل   غِٓدددة ٩و اظدددِٕ ُدددة  يف غٓةٔدددلغٞ ذغ  غِٓري هددد٪ غٓشدددِ ٦ٛ٪  

٥ددزاغا ٣ وإىل غتدد٦  غٓعدد  ٧ سلدد٤ ٦ٔٗدد ر٨ طددٝ ٗددٝ غٓفادد٪   غيػددول يف غٓؼددني سدد٥٤ًٜ 

حشدبو ٣إمند  ت شد رع    هغ٤ٓؿ  دع٤ر٩ نٜلٗ    ٥ ٤ًى غيٗل ن٫ٔ ٟلٚ طةٌد٪ غٓفاد٪   

غسِٗ ٛد   غٓة٤ٓ٤٦ن٦د٪   ؼٕ إىل ن ة٪ تدلٗ   تغٓع٤غٕٗ غٓيت  ا  ٓآّ غخلٕٔو إىل  ٞ 

٥ددؤا٨ إىل ظددل٣ي ٗظدد ا٠٪ ٓ ٔددّ غ ٤ندد٤ا٩ يف     ٣ٟدداغ دد  غٌٓ أدد٪ ٓٔفغندد و   ٓٔعة٦عدد٪ 

٣ٟداغ   و٤٦ٔٗٞ ِٟ  ر ٗدٝ غيرغؿد٧ غجل هد٪    4.2 ٠٥٣لا غٓ ؼحلو غٓؼحلغ٭ غٓعة٦ع٦٪

ٝ  ¼  ٣ غ ٜ جد٪و  غجل ه٪ غيرغؿ٧ ٗٝ ٪31 ريٕ  نٔ٘دً   إمجد ٧ٓ ٗشد ا٪ غيرغؿد٧و     ٗد

٥عدد ٧ٛ ادد٤غ٧ٓ سددلض   ٣ وظددٕ٘ ٗشدد ا٪ غٓؼددح ر٨ غٓعة٦ع٦دد٪   ت    ٞ ٟددا٢ غ شدد ا   

٣ ِدٝ  ٞ ضلدلث غٓ ؼدحل يف ظدل٣ي ٜٗ د٦د٪      ٟدا٢ غ ظدِٔ٪و   سِ ٞ غٓعد مل ٗدٝ   

اظددِٕ ددد ؾ يف غ ٜدد طٍ غحلدد ر٩ ٣غٌٓ أدد٪. إذ ٥ٌدد  يف        شدد رع٥رل ٔودد٪و ٣ِٜٓدد١  

 هل٦ٌ٥ و ًلغا٪ ئ  غ ٜ طٍ غٌٓ أ٪ يف غٓع مل؛ ُ٘   ٠ٛد  ٤ٗند٤ا٩ نٔد٫ ٛعد َ ٣غسد       

 ٥ني ِٟ  ر ٗٝ ٗ 2 ا٤غ٧ٓ ٥٣ ويل ا ٓ ؼحل وس٦  ٣ ٗل٥ِ  غٓ ت٦ٜ٦٪ ٣ سفغ٦ٓ يف ا

ٝ      غيرغؿ٧ غ زر٣ن٪  ًٔدل  ٦ٔٗد٤ٞ ِٟ د ر   51 غٓديت   تدلٗ ٟ  ا ِٓ ٗدٕو ٣ ُريدل ٗد

 ٣ٟا٢ ٗؤطلغ  ن٫ٔ سلن٪ غ ًفغب ٗٝ ن ة٪ غٓ لٗ     غٌٓ إ ٓٔفغن .  وإٛ  ن٦ ٠ 

خلربغ٭ غيٗٙ غ  حل٩و هإٞ غخلش ر٩ غحل ٦ٓد٪ ٓألرغؿد٧ غ ٜ جد٪ سد ؤا٨ إىل      ٣هًٌ 

ب ٗددٝ ئد   رغؿدد١٦  ٓعد مل ٗدد  ٥ٌدل  غ ًدل ٥وٌددل ا٦ٌٌد٪  ٛدد١ حٔد٤ٖ ٠ٛ ٥دد٪ غٌٓدلٞ غحلدد ٧ٓ    

غ فغهٌدد٪ ٗدد  غٓ ـددخٙ غٓشددِ ٧ٛ غِٓددة و  ٗريددٕ ٟددا٢ غخلشدد ر٩  وغٓؼدد حل٪ ٓٔزرغندد٪

ز٥د ا٩  غ٣٣ٓغٜٓزغن   ٣غحلل٣ب غٌٓ ٮ٘٪ ن٫ٔ غ ٤غرا غٓعة٦ع٦٪ غ  جدلا٩ ٣ د  غ  جدلا٩و    
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غٓ ؼدحل   ًغإذ .٤غرث إٛش ٦ٛ٪  اؼل هل ُ تؤا٨ إىليف غٓعٔب ن٫ٔ غٓ اغ٭  ِٝ  ٞ 

غٓشِ ٞ ٣ٟاغ ٥له  ٗٝ  نٕ غٓةٌ ٭و مج٦ع٠  ٤ر  ٛظ٘٪ انٙ غحل٦ ٩ غٓعة٦ع٦٪ تل٤ٟٟ 

 وٜٗ سة٪ ٓٔح٦ ٩نل٥ل٩ حريً  نٝ  ر   غهلجل٩و  ٣ ٦٪ش نل٩ غخل رنغ  ٓعٔبغت٦ٔني 

تظد  غساؼدد ٭غ  إىل  ٞ  ٣(1) ويف غٓعدد مل  ندٯني ا٦ٯد٦ني   إذ  ػدةا ُدري  ٗدٝ غيهدلغا    

غٓديت ا ٔدى ندٝ أدلغٞ      ٓةٔدلغٞ غٜٓ ٦ٗد٪   غإىلٍ غجل هد٪ ٥ٜ ٘د٤ٞ   ط% ٗٝ سِ ٞ غ ٜد  51

 ٪.غٓ ٣٦ٜ٘ٗش ٬٤ ٗؤطلغ  ش ٬٤ ٗؤطلغ  غٓله ٢ مبغٓع مل غيدل٬ 

ٗ ٥دني ٣   ٣2تٌلر غ ش ا٪ غسمج ٦ٓ٪ ٓألرغؿ٧ غ  ويل٩ ا ٓ ؼحل مب  ٥فغ٣ب ادني  

ٯد٪ ٗدٝ غيرغؿد٧    يف غ  ٤٦ٔٗ04ٞ ُٙ ٗلا و ٣متريٕ غيرغؿ٧ غجل هد٪ ٗد  ٥ؼدٕ إىل     55

سدد خلغٚ غ ً ؼدد ا٨  دد٤غرا غٓ ٜ سددب ادني غ    ٦دد ب٥عدلي  ُ٘دد   .(2) غٓعدد ملغٓزرغن٦د٪ يف 

ل غحل ٦ٓدد٪ يف رل ٔددى  ٓ ؼددحُّغٓظدد ٟل٩  ً رٮ٦شدد سددةةً ِٗ ٛ ت٠دد  غ   ادد٪و  إ٪ ٣غٓعة٦عدد

غٓددل٣غا   ا حلشددة ٞغٓةٔددلغٞو ٣ندد ٩٣ نٔدد٫ ذٓددّو هددإٞ غيٛظددع٪ غٓةظددل٥٪   تودددا       

غٓيت ٟد٧  ُريدل    ٦ ٠ ٪و ٣غٓ ٤غ ٞ يف اٜغخل رن٦٪ اني ٛظ ٚ ٤ِٗٛ   غٓعة٦عغٓلغد٦ٔ٪ ٣

اش سد٦٪ يف غ ٜدد طٍ غٌٓ أدد٪ ٣طدة١ غٌٓ أدد٪ ٛظددلًغ ٓة٦ٜ ٠د  غهلظدد٪و ٣تددلغُٙ تددوي غ     

 .غٜٓظ ط   غٓةظل٥٪ ن٫ٔ ٗل٬ ًل٣ٞ ٗٝ غٓزٗٝ

 ددلدٕ غٓعٔ٘دد٧  غٓٗشدد ح٦ً  ا٣ٞ  ن٦ٔ٘دد   غٓ ؼددحل يف  ٨ ٜٗعٌدد٪ ٥عددلُّ   ٞ ٣ًددى إ

و ٣ ش٠ٜ٦  إً ٗ٪ ت٤غ ٞ اني غس خلغٚ إِٗ ٛ   غ ٤غرا غٓعة٦ع٦٪ يف غير غجل ا يف 

يف غحلدل ٗدٝ ن٦ٔ٘د٪    ٣ ِدٝ غ شد نل٩   و غٓعة٦ع٪ ٣غٓ د٤غ ٞ غٓة٦ٯد٧   ا٦ٜ٪٣غحلو ظ ن٫ٔ 

غ شد ٠له٪و  غٓة٦ٯ٦٪ ٣غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦د٪ غٓة٦ٯ٦د٪ ٜٓٔ٘د طٍ    نٝ طل٥ٍ غخلع   غٓ ؼحل

٥٣عِدص   ٥ٍ غٓ خع٦  غٓة٦ٯ٧ غس٧٘٦ًٔ  ِ هح٪ غٓ ؼدحلو نٝ طل ٣ًةٕ ُٕ ط٧٭

٦ِٟدٕ ٣ٗـدد٤٘ٞ ٟدداغ غٓ خعدد٦  اظدِٕ ُ ٗددٕ غٓعددلَ ٣غيسدد ٦ٓب غس٤ٓ٤ِ٥ن٦دد٪   

يف غٓة٦ٯد٪ غٜٓ  د٪ ندٝ    ٣ت٦ٌٔؼد٠   غٓعة٦ع٪ غٓيت ت٠لي إىل ٜٗ  غٓع٦ٔ٘د   غٓشدٔة٦٪    ة٦ٜ٪ٓ

٤غاو غٓع٤غٗددٕ غٓعة٦ع٦دد٪ ٣غ ن ٘ ن٦دد٪ ٣غ ً ؼدد ا٥٪ نٔدد٫ ٣ندد١ غخلؼدد٤ؾو ٣ ٦ٔددٕ غ دد 

   حل٥ل ٣ت٦ٌد٦ٙ طدل٩ غ ظدِ    اتش٘ا  و٣ت٦٦ٌٙ ا ٓ٪ غ ٤غرا غٓعة٦ع٦٪ ٣مح ٥٪ غٓة٦ٯ٪

دع٤ر٩ غيٛظع٪ غٓةظل٥٪ حشب  ٥٤ٓ٣٪ ٣تلت٦ب  وغٓة٦ٯ٦٪ د ٖ هف٩ ذللا٩ ٗٝ غٓزٗٝ

و ٣ٟداغ ذلدٕ غٟ ٘د ٚ غ لُدز غٓعلاد٧ ٓلرغسد         ن٦ٔ٘د   غٓ ؼدحل   يل٩ يفؤغٓع٤غٕٗ غ 

   ٌ  أد٪ " ُشدد ا" ٣دععد١ غٓة٦ٯ٦د٪ غحل ٦ٓد٪ يف ِٗ هحدد٪     غ ٜد طٍ غجل هد٪ ٣غيرغؿد٧ غٓ

                                                 
٣ غر٩ غٓؼدح٪ يف غ  د ا غٓل٣سد٧. ٗٔخدؽ ندٝ       I.M. Sechenovن ٗعد٪ ٤ٗسد٤ِ غحل٦ٗ٤ِد٪     (1)

 ا٤ٖ ٤ٗؿ٤ع "غٓ ؼحل يف غيرغؿ٧"  ٦ٯ٪نٔٙ غٓة

 /prichiny-http://kursak.net/opustynivanieغ ؼلر   
(2) Сайт создан и поддерживается Секцией веб-услуг Департамента 

общественной информации ООН  

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ru&tl=ar&u=http://kursak.net/opustynivanie-prichiny/
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غٓ ؼحلو ٣ذل  غٟ ٘ ١ٗ مب  اع٪ ٗشد ٘ل٩  لغادٕ تٜو٦دا غخلعد و ٣تٌد٥٤ٙ رل ٔدى       

 دع٤غ  ٣ٗلغإ ُٕ ٗظل٣ع ٗٝ غ ظل٣ن  .

  يف البلدان العربية ظاهرة التصحر

و ٣ س٦٘  تّٔ ٗٝ ا٣ٖ غٓع مل 551ظ ٟل٩ غٓ ؼحل ٗظِٔ٪ ن  ٦٪    ب ٗ   ٞ 

غ٤ٓغًع٪ يف ٜٗ طٍ تش٤اٟ  ظل٣ي ٜٗ د٦٪ ن ه٪  ٣ طة١ ن هد٪و  ٣ ن هد٪ طدة١ رطةد٪و     

اد٤غ٧ٓ   ٣٩ٗع ٛد  ا٤٦ٔٞ ِٟ د رو   1.5 إىل غيرغؿ٫ غجل ه٪ يف غٓع مل   ٗش ا ٣٣ػ٤ٖ

ظد ٟل٩ غٓ ؼدحلو ٣ د ٣      ٗدٝ ٗظدِٔ٪  إٛشد ٞ  ٣مخش٪ ٣نظدل٥ٝ ٦ٔٗد٤ٞ    ٦ٔٗ ر  5.51

٦ٔٗد ر ا٣ ر   15غٓ ؼدحل   اشدب  ٧غخلش ٮل غ  ا٥٪ غٜٓ مج٪ ندٝ ٌٛدؽ إٛ  ن٦د٪ غيرغؿد    

تةٔددم ٗشدد ا٪ غٓدد٤طٝ  إذ ٓدد٤طٝ غٓعلادد٧  ُددرب اِددري و    غيفو إ   ٞ غ ظددِٔ٪ سدد٥٤ًٜ 

ٙ   50.5غٓعلا٧ ا٤غ٧ٓ  % ٗدٝ غ شد ا٪    51.51ٗلاد و تظدِٕ ٟدا٢ غ شد ا٪      ٦ٔٗد٤ٞ ُد

%  50.1غٌٓ أد٪ ٓٔزرغند٪ يف غٓد٤طٝ غٓعلاد٧      ٧غ٦ٓ اش٪ يف غٓع ملو ٣تةٔم ٗش ا٪ غيرغؿ

. ٣تظدد  غٓلرغسدد   %  ددل غ سدد ري٘ ر غٓزرغندد٧ ٠ٜٗ0.5  هٌدد  وغ٦ِٔٓدد٪ ٗدٝ غ شدد ا٪ 

تددل٧ٛ إٛ  ن٦دد٪   ٓة٦دد٪   إىل غ يدد ر غٓـدد ر٩ ٓٔ ؼددحل يف غ ٜعٌدد٪ غٓعلا٦دد٪     غٓدديت تٜ ٣ٓددل 

رب ٗشدد ا٪ ٗددٝ غيرغؿدد٧ غٓؼدد حل٪ ٓ سدد   ٖ يف ُددغ لغندد٧ غٓعة٦ع٦دد٪ غٓدديت ت عدد٧  

غٓ عدد ٭ غٜٓةدد ت٧و ٣هٌددل غٓ ٜدد٤ع غٓة٤٦ٓددد٤ن٧و      غ ٜعٌدد٪و ٣تددل٤ٟر غٓ  ادد  و ٣غسلشدد ر    

٥ش٠ٙ يف غٛ ظ ر ٣ٟاغ  وغن٦٪ ٣ػو ت٠   غ ل٥٣٪ ٣غٓةع٦ٔ٪ ٣تل٤ٟر إٛ  ن٦٪ غيرغؿ٧ غٓزر

غٓوٌل ٣ت٥٤ٌ  ٤ٌٗٗ   غ ع٦ظد٪ يف غ ٜد طٍ غٓل٥و٦د٪ يد  ٥دله  غٓشدِ ٞ إىل غهلجدل٩        

 ويف غير٥دد ي ٥٣ز٥ددل غينةدد ٭ غٓدديت ٥ ح٘ٔدد٠  غٜٓشدد ٭ ٣غيطودد ٖ وٗددٝ غير٥دد ي إىل غ ددلٞ

 %  24.0  ٦ٔٗ5د٤ٞ ُدٙ    ٣5.32تٌلر غ شد ا   غ  ؼدحل٩ يف غٓد٤طٝ غٓعلاد٧ حد٤غىل      

ٗٝ إمج ىل غ ش ا٪ غ٦ِٔٓ٪و ٣ت ة ٥ٝ غيًد ٦ٓٙ غٓعلا٦د٪ يف ٛشدة٪ غ شد ا   غ  ؼدحل٩      

% يف غ  دلب   33.3 ٣إىلو ٪% يف إ٦ًٔٙ طة٪ غجلز٥ل٩ غٓعلا٦د  45.2تؼٕ إىل ا٤غ٧ٓ غٓيت 

و ٣ ًٔد٠  يف  ٧هل٥ٌد يف اد٤  غ٦ٜٓدٕ ٣غٌٓدلٞ غي    00.1ٜٓشدة٪ ٓ ؼدٕ إىل   ٣تٌٕ غ وغٓعلا٧

% و ا٦ٜ٘  زلل ػد٤ر٩  ددل٬ اعدل ًدلغ٭٩ غ ٜد طٍ       41.2غٓظلَ غٓعلا٫ ا٦    ت ج ٣  

غ ٠لا٩ ا ٓ ؼحل ٧ٟ يف غ ظلَ  ؿ٧زلل  ٞ  ن٫ٔ ٛشة٪ ٗٝ غيرغ٣ لوغ ٠لا٩ ا ٓ ؼح

% و يٙ غ  لب  54.2 ٧هل٥ٌلٞ غي% ٠٦ٔ٥  ا٤  غ٦ٜٕٓ ٣غٌٓ 04.2غٓعلا٧ غٓيت تؼٕ إىل 

 %. 5طة١ غجلز٥ل٩ غٓعلا٦٪  % ٣ د ًغ52.1غٓعلا٧ 

إٞ ٗظددِٔ٪ غٓ ؼددحل يف غٓدد٤طٝ غٓعلادد٧ ُددة ٩ نددلًغ حج٠٘دد  ٣ٛ  ٮج٠دد  ٣ذٓددّ   

اظِٕ ُة  ٗ   ٠ ٟا٢ غٓظ ٟل٩ ٣تو ً٘ يسة ب نل٩و ٠ٜٗ  ن٫ٔ سة٦ٕ غ ري ٖ تش رع

٣ند٤ا غ شد ا   غ٤ٓغسددع٪ ٗدٝ غٓؼددح ر٨    ٣الغ٥د٪ غٜٓؼدى غٓريدد ٧ٛ ٗدٝ غٌٓدلٞ غ  ؿدد٧و     

غٓز٥د ا٩ غهل ٮٔد٪ يف ندلا غٓشدِ ٞ ٣ٗد  تشدةة١ ٗدٝ ؿد           ٣ي رٟ  غٓشٔة٦٪و اغٓعة٦ع٦٪ ٣
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ن٫ٔ غ ٤غرا غٓعة٦ع٦٪و ٣تعل  غ ٜعٌ٪ غٓعلا٦٪ إىل ا    نو ي ٣ًحد  ٜٗدا  ُريدل    

   ٢ غي٠ٛ ر ٣ٗؼ ار غ ٦ ٢.    غٓشِ ٞ ا هلجل٩ ا٣ذّٓ نٜلٗ  ال وسٜ٪ 3111ٗٝ 

شلو   إٛ  و غٓ اغ٭ اشةب هٌلغٞ غير  غٌٓ أ٪ ٓٔزرغن٪  ٣ غغٓ ؼحل إىل  ٥٨ؤا

غ لغن٧ غخلؼة٪ ٣د ػ٪ غ ٜ طٍ غجل ه٪ ٣طة١ غجل هد٪و ٣ٗدٝ دد ٖ ارغسد        ٧ رغؿ

٦د٤ٞ ٦ُٔد٤   ٗٔ 02غيٗٙ غ  حل٩ ٥ ـا  ٞ دل٤٘ع غ ش ا٪ غ  ؼحل٩ هد٫ غٓعد مل أ دل    

٦ٔٗدد٤ٞ ٦ُٔدد٤ٗف ٗلادد  ٗددٝ إمجدد ٧ٓ  5.32 اددد  و طلدد ؽ غٓدد٤طٝ غٓعلادد٧ ٠ٜٗدد ٗددف ٗلايدد

ٗظدِٔ٪ غٓ ؼدحل يف غٓد٤طٝ غٓعلاد٧ ُدة ٩ ندلًغ        ٗش ا٪ غ٤ٓطٝ غٓعلا٧و ٣ا٠اغ تعلُّ

س ج ا٪ ٗ  غسن ٞ غٓش٦ س٧ غٓؼ ار ٗٝ غٌٓ٘د٪ غٓع  ٦د٪ ٓٔ ٦ٜ٘د٪    غحج٠٘  ٣ٛ  ٮج٠ . ٣

ـددل٣ر٩  ٜ٘ٔدد    ا 5115سددة ٘رب   0ا دد٫     شددعص  52  ن٤ٟ ٛشددربو د  ٪ ادد  غ شدد ل 

ن ٘ ن٦ددد٪ غجل٤غٛددب غ   ٪ يف ٦ٓ٣٪ غ ظدددفُ٪ ٓ ح٦ٌددٍ  ٟدددلغي غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ شددد ل  ؤغ شدد 

  تدزغٖ غٓة٦ٯد٪ غٓع  ٦د٪ تعد ٧ٛ ٗدٝ غٓ دل٤ٟرو        إذ وً ؼ ا٥٪ ا٣ٞ إ و ٖ غٓةعل غٓة٦ٯ٣٧غ 

ه ٜ ًؽ غٓ ٤ٜع غٓة٤٦ٓد٤ن٧ ٗشد ٘لو ٣ُدآّ ٥ ٔدى غٓ ؼدحل ٗشد ا   ٗ زغ٥دل٩ ٗدٝ         

٣غؿدح٪ ٓٔج٦٘د و ٣تزغ٥دل     ا تدل غ يد ر غٓـد ر٩ ٓد    غ ٜد ا     ُ٘د    ورغؿ٧ غخلؼدة٪ غي

 ٣ٗدٝ ٟٜد  ُد ٞ ٗدٝ غٓـدل٣ر٨      .ال٣ث غ٤ِٓغرث غٓعة٦ع٦٪ ٣ٗ  ٥فتب ن٠٦ٔ  ٗٝ اٗ ر

 ٪.   ش لغ ن ٘ ن٦٪ غا ح٦ٌٍ  ٟلغي غٓ ٦ٜ٘٪ غ ٓ زغٚ 

ًحدلِّٗل يف   غٓديت  غٓة٦ٯد٧و ٣ ٦ًٌٌ  ٓٔ٘ة ار٩ غٓعلا٦د٪ غٓؼد ار٩ ندٝ دلٔدص غٓد٤ رغ٭      

انٙ ا٣ر ٗؤسش   غي ٘   ٫ ُل  نٔغ ا٤ُر٩و إذ  ٪ ٗؤمتل ً٘٪ غٓ ٦ٜ٘٪ غ ش ل

٣ ٣ٓدل ٗظدِٔ٪    و٪ ٣ؿ  ٣تٜو٦ا دعد  غٓ ٦ٜ٘د٪ غ شد ل    يف  غ ل٧ٛ ٣هٯ ت١ ٣تظج٦ع٠

ط ٓةددل ا ـدد هل غجل٠دد٤ا ٓٔحددل ٗددٝ ٟددا٢ غ ظددِٔ٪     ُ٘دد   وغٓ ؼددحل نٜ ٥دد٪ ُددة ٩  

و ٪دعدد  ِٗ هحدد٪ غٓ ؼددحل ا ٓددل٣ٖ غٓعلا٦ددسددفغت٦ج٦   ٓ ٜو٦ددا غغخلعدد ٩و ٣٣ؿدد  

ً٘٪  ًل ٪و ٣  غ ة ار٩ غٓعلا٦٪ ٓٔ ٦ٜ٘٪ غ ش ل ٣5110ًل غن ٘ل  غٌٓ٘٪ غٓعلا٦٪ ن ٚ 

 رلع  تٜو٦اٟ . 5111غجلزغٮل ن ٚ 

٥عٕ٘ غ لُدز غٓعلاد٧ ٓلرغسد   غ ٜد طٍ غجل هد٪ ٣غيرغؿد٧ غٌٓ أد٪ " ُشد ا"         ٣

 هدد٪ ٣طددة١ غجل هدد٪ ذغ  غيٛظ٘دد٪  نٔدد٫ ٤ٗغن٠دد٪ غٓ حددل٥   غٓدديت تولؿدد٠  غٓة٦ٯدد   غجل  

ل غ عع٦ددد   غٓع٦٘ٔددد٪  غٓزرغن٦ددد٪ غهلظددد٪و ٗدددٝ دددد ٖ غٓلرغسددد   غ ٦لغ٦ٛددد٪ غٓددديت تددد٤ه       

 ٌ ِل   غٓع٦٘ٔدد٪ مبدد   ٛدد ٣غٓ عة٦ٌ٦دد٪و ٣غسدد خلغٚ غٓ  ٗددٝ تٜو٦ددا اددلغٗ  غٓ ٦ٜ٘دد٪      ٠ٜدد 

غٓزرغن٦دد٪ ٣غ ن ٘ ن٦دد٪و ٣غ سدد ري٘ ر غيٗريددٕ ٓٔ٘دد٤غرا غٓعة٦ع٦دد٪ غ  جددلا٩ يف غ ٜدد طٍ       

٣ٌٗ ٣ٗدد٪  وٗددٝ ددد ٖ ت٦ٓ٤ددل سدد    نل٥ددل٩ ٗددٝ غحلةدد٤ب ن ٦ٓدد٪ غسٛ  ن٦دد٪   و غجل هدد٪

٣غيُريل ًدلر٩ نٔد٫  ٘دٕ غسن٠د ا٥ٝ غ د ٮ٧ ٣غ ٔحد٧ ٣تع٠٘٦٘د و ٣تد٤ه          ٓألٗلغ و 

غ ؼ ار غ٤ٓرغي٦٪ غ ٤ي٤ً٪ ٗٝ غيطج ر غ ري٘ل٩و ٣غت ػ٦ٕ غٓلن٥٤د٪و ٣سد    غٓريدل٩٣    

هد٪و ٣تعز٥دز يٌ هد٪ غساغر٩ غ  ِ ٗٔد٪ ٓٔ٘د٤غرا      غحل٤٦غ٦ٛ٪ غ  ٮ٘د٪ ٓٔة٦ٯد   غٓعلا٦د٪ غجل    
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غ  ٮ٦٪ ٣تلط٦ل غس ع٘ هل  يف غي ٘عد   غت٦ٔد٪و ٣غساغر٩ غٓشد٦ٔ٘٪  سد ع٘    غ ٦د ٢      

يف غ  حلدد٪ ٣غٓع اٗدد٪ ٣غ ع جلدد٪ يف غٓزرغندد٪و ٣غحلودد ظ نٔدد٫ غٓة٦ٯدد٪ ٣غٓ ٜدد٤ع غحل٦دد٨٤         

٣إٛظدد ٭ ٤ًغنددل ٗع٤ٔٗدد    ل٩و ددددلو ٣إندد ا٩ إا٦دد ٭ غ ٜدد طٍ ِّ غ  ؼددحِّ  ِٗ هحدد٪ غٓ ؼحُّ

 ددد٤غرا غ ٦ددد ٢ ٣غيرغؿددد٧و ُ٘ددد   ٛظدددو غ لُدددز ٗظددد ر٥  ٗلغًةددد٪ غٓ ؼدددحل ٣ت٦٦ٌ٘ددد١  

ٝ      ٣ِٗ هح ١و ٣  س٦٘   طد٠ل  غدد  ً     غٓديت  ٞ غٓعٌد٤ا غيدد ٩ ٗدٝ غٌٓدلٞ غٓعظدل٥

 –٣ت٤ا٦دل غجل٠د٤ا ٓةٔد٤ن ت٦ٜ٘د٪  رغن٦د٪       و٣غؿحً  يف ٤ِٗٛ   غٜٓظٙ غٓة٦ٯ٦٪ غٓعة٦ع٦٪

 و ٥٤ٓ٣ ت٠دد   ددل٥  غٓع٦ٔ٘دد٪ غٓزرغن٦دد٪و ٣اهدد  ن٦ٔ٘دد٪ غٓ ٦ٜ٘دد٪ ٗددٝ ٪  غن ٘ ن٦دد٪ ٗشدد ل

٣ٌٕٛ غٓ ٤ٓ٤ِٜن٦د  ٣ت٤طني غٓؼ حل٪ ا٦ٯ٦دً    و٣ ٦ٌٍ غٓ ٌلٚ غ ً ؼ ا٨ ٣غ ن ٘ ن٧

 ١مبدد  ٥ ٮددٙ ظددل٣ي غٓدد٤طٝ غٓعلادد٧ ٣غا ٦ ن تدد١. ٥٣ع٘ددٕ غ لُددز نٔدد٫  ٦ٌددٍ  ٟلغهدد  

ٜظ٘ددد   غس٦٘٦ًٔددد٪  ا ٓ عددد ٣ٞ ٣غٓ ٜشددد٦ٍ ٗددد  ٗؤسشدددد   غٓع٘دددٕ غٓعلاددد٧ غ ظدددفْ ٣غ    

 يف ٟاغ غي ٖ ٠ٜٗ٣   ط ر٩ إىل اع   ٛظع٪ غ لُزغس ٣ِٝ  و٣غٓل٦ٓ٣٪

و 5554إٛظدد ٭ رلددرب غ س ظددع ر نددٝ اعددل ٣ٛظددٙ غ ع٤ٔٗدد   غجل لغه٦دد٪ ٜٗددا ندد ٚ  

غٓا٨ ا ب ن٫ٔ رػل ٣تٌل٥ل ٣ٗلغًة٪ ٟا٢ غٓظ ٟل٩ ا س ع٘ ٖ تٌ ٛ   غ س ظع ر ندٝ  

تددلر٥ب غِٓدد٤غار غٓعلا٦دد٪ نٔدد٫ غسدد ع٘ ٖ ٟددا٢    اعددلو ٣ٛظددل ٣تع٘دد٦ٙ ٛ دد ٮ  غ لغًةدد٪ ٣   

غٓ ٌ ٛدد   يف ٗلغًةدد٪ غٓ ؼددحل ٣غ ٠ٜج٦دد٪ غ شدد خلٗ٪ غٓدديت   إنددلغاٟ  ا ٓ عدد ٣ٞ ٗدد        

و ٣ًدل  GIZالنٙ ٗٝ غ٤ُٓ ٓ٪ غي  ٦ٛد٪ ٓٔ عد ٣ٞ غٓودين     Trie Universityن ٗع٪ تل٤٥ر

 ٗٝ ٗريٕ   ٗٝ د ٖ غ خرب تٜو٦ا نلا ٗٝ غيٛظع٪ غهل ٗ٪ 

 ٗ  غيٗددٙ غ  حددل٩ ٓٔة٦ٯدد٪ يف إنددلغا غيطٔددص غٓعدد  ٧ ٓٔ ؼددحلو   غٓ عدد ٣ٞ ٗدد  الٛدد 

٣إنددلغا د رطدد٪ تددل٤ٟر غٓفادد٪ يف سدد٤ر٥٪ ُلرغسدد٪ ا ٓدد٪ ؿدد٘ٝ ٤ِٗٛدد   غيطٔددصو 

 ٣ٛظل ٗو٤٠ٚ ٛظ ٚ ت٦٦ٌٙ تل٤ٟر غيرغؿ٧ يف غٓل٣ٖ غٓعلا٦٪.

غٓدديت  عددل غيرغؿدد٧ غ٦ٜ٘٦ٓدد٪ ُ هدد٪ و   إنددلغا دددلغٮ  ت٦ٌدد٦ٙ تددل٤ٟر غيرغؿدد٧ 

٥٪ ٣٣ ٥دد   طددلَ غٓشدد٤اغٞ ٣غ ٜدد طٍ غجل٤ٜا٦دد٪ غٓ لا٦دد٪ ٗددٝ غ ِ٘ٔدد٪      ٣غٓة ا٥دد٪ غٓشدد٤ر 

 ٣ُ ٕٗ غسٗ رغ  غٓعلا٦٪ غ  حل٩. ُ ه٪  رغؿ٧ سٔعٜ٪ ن٘ ٣ٞ وغٓعلا٦٪ غٓشع٤ا٥٪

غٓدديت  SOTERإنددلغا دددلغٮ  غٓددفب ٣غسدد خلغٗ ت٠  ٣ٗع٤ٔٗدد   غٓفادد٪ ٣غحلٌددٕ   

 عل غيرغؿ٧ غ٦ٜ٘٦ٓ٪ ُ ه٪و ٣غٓة ا٥٪ غٓش٤ر٥٪ ٣٣ ٥   طلَ غٓش٤اغٞ ٣اع   ٣ا٥٪ 

 غ ٜ طٍ غجل٤ٜا٦٪ غٓ لا٦٪  غ٦ٔٓ  ٣ن ٤ا  ٗٝ غ ِ٘ٔ٪ غٓعلا٦٪ غٓشع٤ا٥٪ ٣ُ ٕٗ ٦ٓة٦ .

 ٪إنددلغا ا٦ٓددٕ ٗلغًةدد٪ ٣ت٦ٌدد٦ٙ ن٦ٔ٘دد   تددل٤ٟر غيرغؿدد٧ "طددلَ رل دد ر٩ ٣ارغسدد      

٦ٔز٥دد٪ ٣غٓعلا٦دد٪ ا ٓ عدد ٣ٞ ٗدد  غ٤ُٓ ٓدد٪    ِٛغس ٣  إنددلغا٢ ادد ٓٔ  ني  وادد    د ػدد٪" 

ا٤٠ٜٓدلغ ٣ٗلُدز    ٣ITCددربغ٭ ٗدٝ ن ٗعد٪ تل٥د٤ر ٣ٗع٠دل       GIZغي  ٦ٛ٪ ٓٔ عد ٣ٞ غٓودين   

ٓةٜددد ٞ ٣دلٔدددص غٓوـددد ٭ غ ؼدددل٨ ٣ٗع٠دددل حددد٤ث غٓوـددد ٭    يفغ س ظدددع ر ندددٝ اعدددل  

 ا ٓشع٤ا٥٪ ٣ن ٗع٪  س٤٦  ٣ن ٗع٪ ٓةٜ ٞ.
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٤ٟر غيرغؿدد٧ يف غ ٜعٌددد٪  إنددلغا ٛظدددلغ  ا٣ر٥دد٪ سددد٥٤ٜ٪ نددٝ ٛ ددد ٮ  ٗلغًةدد٪ تدددل    

  ٣ٗلُدز  GIZغٓعلا٦٪و ٥٣د ٙ ٛظدلٟ  ا ٓ عد ٣ٞ ٗد  غ٤ُٓ ٓد٪ غي  ٦ٛد٪ ٓٔ عد ٣ٞ غٓودين          

 ةٜ ٞ.يف ٓغ س ظع ر نٝ اعل 

ٕ إىل ن ٛب ُري  ٗٝ غيٛظع٪ غيدل٬ يف رل ٔدى غٓةٔدلغٞ غٓعلا٦د٪و ت    ٣ادل٩   ع٘د

٪ غ ن ٘ ن٦د٪  غ لُدز ا ٦ٓدً  نٔد٫ ٣ؿد  غسدفغت٦ج٦٪ غٓ ٦ٜ٘د       غٓلرغس   غ ن ٘ ن٦د٪ يف 

٪ يف ِٗ هح٪ غٓ ؼحلو غٓيت تظِٕ ٌٛٔ٪ ٤ٛن٦٪ يف  ٛظع٪ غ لُز غٓعلا٧  غ ش ل

ٓلرغس   غ ٜد طٍ غجل هد٪ ٣غيرغؿد٧ غٌٓ أد٪ " ُشد ا" يف ِٗ هحد٪ غٓ ؼدحلو ٗدٝ         

ددد ٖ غٓلرغسدد   غ ٦لغ٦ٛدد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪ يٛظددع٪ غٓشددِ ٞ يف غ ٜدد طٍ غ شدد ٠له٪ يف     

ل٥ددل غي٥٤ٓ٣دد  و ٣غٓوددلؾ ٣غٓ حددل٥  و يف رسددٙ   ٗظدد ر٥ع١و ٣ ٦ٔددٕ غ عع٦دد  و ٣  

٣هٌدً  ٓٔخؼ٤ػد٦٪    و٪ يف ِٗ هحد٪ غٓ ؼدحل   غسفغت٦ج٦٪ غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪ غ ش ل

غ ن ٘ ن٦٪ ٣غٓة٦ٯ٦٪ ِٕٓ ٜٗعٌ٪ ٗٝ غ ٜ طٍ غ ش ٠له٪و ٣٣ؿ  دع  غٓعٕ٘ ٣الغٗ  

٪و غٓ ٜو٦ددددا ا ٓ عدددد ٣ٞ ٗدددد  غ ؤسشدددد   غ ن ٘ ن٦دددد٪ ٣غٓفا٥٤دددد٪ ٣غٓريٌ ه٦دددد٪ ٣غسن ٦ٗدددد  

 ِددٝ  ٞ ٥شدد نل  ٣ٗؤسشدد   غي ٘دد  غ ددل٧ٛو ٣ًدد ا٩ غي ٘عدد   ٣اظددل ُددٕ ٗدد    

 ٥٣ش٠ٙ اوع ٦ٓ٪ يف  ٦ٌٍ  ٟلغي الغٗ  ٣غسفغت٦ج٦   ِٗ هح٪ غٓ ؼحل.

 ةميجتماعية املستدالبيئة والتهمية اال

غٓدديت   تعددلي غحلددل٣او     ُتؼددٜى غ ظددِ   غٓة٦ٯ٦دد٪ ُٜدد٤ع ٗددٝ غ ظددِ      

٥٣ظ٠ل نؼلٛ  غحل ٧ٓ  ل٥   ا٦ٯ٦٪ رل ٔو٪  دا  ت٠دلا غين٦د ٖ اشدةب ًد٦ٙ ٣ٗريدٕ      

٣ نلغي ٣ د ٦ً   تؤػٕ يف غٜٓوص  ٦ٟ٘٪ غٓ ٌلٚ غ ً ؼد ا٨ ٣غسيدلغ٭ غ د ا٨ نٔد٫     

اشدد ب غ سدد   ٖ غٓشدد٦ٔٙ  دد٤غرا غٓعة٦عدد٪و إٞ غٓ حشددني يف ٗشدد ٥٤   غ ع٦ظدد٪ غٓددا٨ 

٥ـدد٦  اشددةب غٓ ِدد ٦ٓى غٓدديت ًددل ٥ولؿدد٠  غٓددفا٨ غٓة٦ٯدد٧ نٔدد٫       ٔةدد١ غٓ ٦ٜ٘دد٪ ًددل 

ه٘ٝ ٣غنب ُٕ هلا غت هظ٪ ن٫ٔ غٓة٦ٯد٪ ٣ شد٠ٜ٦   ؼدٔح٪     غٓؼح٪ ٤ٛ٣ن٦٪ غحل٦ ٩.

٪ ا دد٫ ٥ حٌدٍ ٓدد١ غٓعدد٦ع يف ا٦ٯد٪ ت وددٍ ٗدد     ٣يف إطدد ر غٓ ٦ٜ٘د٪ غ شدد ل  وغٜٓد ض ن ٗدد٪ 

 .ا١ً٤ٌ ٣ُلغٗ ١ غسٛش ٦ٛ٪

 :ةميماهية التهمية االجتماعية املستد

ٟدد٧ نةدد ر٩   غسدد خلغ٠ٗ  نٔدد٫ ٗددل٬ غٓعٌددل٥ٝ      غ شدد ل ٪غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪  

غ ا ٦ ن   غٓ  ٗ٪ ٓ خود٦  غٓو ًد٪ ٗدٝ دد ٖ مند٤ غً ؼد ا٨        إىلغ  ؿ٦ني ٓٔ عليي 

ٓٔ٘د٤غرا غٓعة٦ع٦د٪ ٗدٝ ا٣ٞ غ شد ض مب عٔةد        غن ٘ ن٧ ضلوظ ػدح٪ غٜٓظد ٚ غٓة٦ٯد٧    

٪ او٠ٛد   " سد ٦ٓب ن٦٘ٔد٪     غ ن ٘ ن٦د٪ غ شد ل  ٗو٠د٤ٚ غٓ ٦ٜ٘د٪   ٣ُالِّا غين٦ ٖ غٌٓ اٗ٪. 

رلععدد٪ ٓ ح٦ٌددٍ غٓ دد٤غ ٞ غٓة٦ٯدد٧ اددني  ٛظددع٪ غسٛشدد ٞ ٣ن٠دد٤ا٢و ٣غٓة٦ٯدد٪ اواع اٟدد          

غ ً ؼدد ا٥٪ ٣غ ن ٘ ن٦دد٪ ٣غٓش٦ سدد٦٪و ٗددٝ ددد ٖ غسددفغت٦ج٦٪ ٣غؿددح٪ ٣اشددٝ إاغر٩    
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 و ٣غٓدديت  ِددٝ إت ا ٠دد   ٣ت٦ٜ٘ ٠دد  ٣تٜظدد٦ٙ غسدد خلغٚ غسٛشدد ٞ  دد٤غرا غٓة٦ٯدد٪ غ   ادد٪    

 ". ٣ٗش ٌةً  ٓ حشني هلؾ غحل٦ ٩ ٓإلٛش ٞ يف غي ٘  ا ؿلًغ

او٠ٛ  "ػد٦ ٛ٪ ٣غسد لغٗ٪ غ د٤غرا غ  عدلا٩ هدد٧ غٓة٦ٯد٪؛ تٔة٦د٪         ػ ب نة ض٣نليه٠  

 ا ٦ ن   غٓةظل غحل ٦ٓني غ ن ٘ ن٦٪ ٣غ ً ؼد ا٥٪و ٣إاغرت٠د  ادور٫ً غٓ ٤ٓ٤ِٜن٦د      

  ٦ٟ٪ غين٦ ٖ غٓ  ٦ٓ٪".٣غٓعٔدٙ غ   انيو ٗ  ؿ٘ ٞ غس ٘لغر٥٪ غ ٤غرا ٓله

٪ ٥علب إطِ ٦ٓ٪ توؼا  ٥ ـا ي  سةٍ  ٞ ٗو٤٠ٚ غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪ غ ش ل

  غٓ ة ٥ٜ   يف ا ٓ ١ إذ   ٤٥نل تعل٥دى ٗ ودٍ ن٦ٔد١ ن  ٦دً و ٣إمند  ت٤ندل تعد ر٥ى        ٠نٜ

٣ٟاغ  غا ٗدٝ  ٪و  ت ٘ ط٫ ٗ  رل ٔى غٓ خؼؼ   ٣ اع ا غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪ غ ش ل

٣ًل ٥لند    ضل٦  ا خ١ٗ٤ مج٦ع٠ و اغ غ و٤٠ٚتعل٥ى هلغتو َ ن ٚ ا٤ٖ  ػع٤ا٪ إصل ا

  ٠ٜٗ  ُري ٩ ن٤غٕٗ إىل ذّٓ 

اددل ٣ٗدٝ   إىل غد  ي  س ٦ٓب  ٦ٌٍ غٓ د٤غ ٞ ادني غسٛشد ٞ ٣غٓة٦ٯد٪ ٗدٝ دل ٘د        

  ادل.إىل ٣ًل 

غٓددديت  دددلا  ٟدددلغي غٓ ٦ٜ٘ددد٪ غ ن ٘ ن٦ددد٪    غ سدددفغت٦ج٦  ٣ غٓش٦ سددد   تةددد ٥ٝ

 غ ل٬ غٌٓل٥ب ٣غٓةع٦لو ٣نلٚ ٣ؿ٤ا٠   ٣  ٦ ا٠  يف اع  غي ٘ع  .٪ ن٫ٔ  غ ش ل

٣يف يف غٟ ٘ ٠ٗد    غ شد ل ٪ تة ٥ٝ غٓ خؼؼ   غٓيت ت ٜ ٣ٖ غٓ ٦ٜ٘د٪ غ ن ٘ ن٦د٪    

  . ٟلغه٠  ٦ُ٣و٦٪  ٠ٍ٦ٌ و  ل٥ل ٗ عٔة ت

غٓدديت تظددِٕ غ ٤ٌٗددد     غ شدد ل ٪ ِددٝ إمجدد ٖ غ ةدد اس غيس سدد٦٪ ٓٔ ٦ٜ٘دد٪   ٣

   ٓٔ٘ج ٘ع   يف غ ت٧ ن ٘ ن٦٪ ٣غيد ٦ً٪ ٣غٓة٦ٯ٦٪غٓش٦ سد٦٪ ٣غ 

غٓ ٦ٜ٘ددد٪ غ ن ٘ ن٦ددد٪ س٦ سددد٪ ا٦ددد  تلتِدددز  .غٓ ددد٤غ ٞ ادددني غٓ ٦ٜ٘ددد٪ ٣غٓة٦ٯددد٪ -

نٔدد٫ تو٠ددٙ غٓع ًدد٪ غ  ِ ٗٔدد٪ ٣غ شدد ٘ل٩ اددني غٓ ٦ٜ٘دد٪ ٣غٓة٦ٯدد٪و سطددة ع          غ شدد ل ٪

دددل٬و غا ٦ ندد   غٓشددِ ٞ ٗددٝ ٛ ا٦دد٪و ٣ٗلغندد ٩ غ ن ةدد رغ  غٓة٦ٯ٦ددد٪ ٗدددٝ ٛ ا٦ددد٪       

ه٘دد٤غرا غيرغؿدد٧ ُ ه٦دد٪  ٤غن٠دد٪ ا ندد   ُددٕ غِٓ ٮٜدد   غحل٦دد٪و إذغ ٗدد   ا٥ددل       

اِودد ٭٩ ٣اِ٘ددد٪ ٣٣ نددل اددني  ن٦دد ٖ غحل ؿددل ٣غ شدد ٌةٕو اعل٥ٌدد٪ ن آدد٪ ٣ٟدد٤ ٗدد  

  ٥علي ا  س لغٗ٪.

نٔدد٫ غٓ خعدد٦  غٓشدد٦ٔٙو   غ شدد ل ٪غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪  تع ٘ددل  غٓ خعدد٦  -

غ ٞ اددني غ ا ٦ ند   غحل٦ٌ٦ٌد٪ ٓٔشدِ ٞو ٣ادني      تد٤ ً ندل٩ ا٦ ٛد   ا٦ًٌد٪    غ ةين نٔد٫  

غٓةظددل٥٪  ٛدد  غسِٗ  غي ٘ع٦دد٪ غ   ادد٪و ٣غ سدد و ا٩ غ٤ٓغن٦ددد٪ ٗدددٝ ٟدددا٢   غسِٗ ٛدد

٥٤ٓ   غيا٤غٖ غٓة٦ٯ٦٪ ٣غ ن ٘ ن٦د٪ يف ُدٕ   يف ؿ٤٭  ٣  ل٥لٟ غٓيت  ِٝ  ٣غ  ا٥٪

ٗدٝ  ال سد٤غ٭و   و ٣تلغن٧ غٓ ٤غ ٞ اني ٗؼٔح٪ غٓولا ٣غي ٘  ن٫ٜٔٗعٌ٪ ٗٝ غ ٜ طٍ

و ا٠لي تعلي ٛد٤غا٧  غ ش ل ٪ت٥٤ٌٙ غ ظدل٣ن   ٣ادلغٗ  غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪  د ٖ
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غٓـعى ٣غٓعٕ٘ ن٫ٔ ت ه٠٦ و ٤ٛ٣غا٧ غ٩٤ٌٓ ٣غٓع٘دٕ نٔد٫ ت٦ٜ٘ ٠ و ن٫ٔ  ٞ تٜجز ٟا٢ 

و ٗشد خلٗني يف ذٓدّ  سد٤ٔب    مج٦ع٠  غٓع٦ٔ٘٪ يف ٗلغإ غٓ خع٦  ٣غٓ ٜو٦ا ٣غ   اع٪

غ ٟ ٘ددد ٚ ي٦٘ددد  ٣ ِ ٗٔدد٠  ا٠ددلي غت هظدد٪ نٔدد٫ ا٦دد ٩ غي ٘دد و غٓددٜظٙ غٓولن٦دد٪ ٣ت

٧ يف غ٠ٜٓ ٥دد٪ إىل ؿدد٘ ٞ  ٥ُوـددن٤غٛة٠دد  غ ً ؼدد ا٥٪ ٣غ ن ٘ ن٦دد٪ ٣غٓة٦ٯ٦دد٪و اظددِٕ    

 .ت٤غ ٞ غٜٓظ ٚ غ٧ٛ٤ِٓ

غٓ ٤ن٦دد٪ نٔدد٫  غ شدد ل ٪تع ٘ددل غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪    ي ٘ع٦دد٪غ ظدد رُ٪ غ -

ي٠ٛد  تشع٫ ٓ ٦ٜ٘٪ غٜٓد ض   ؛ا غي ٘  ه٠٦د ٗظ رُ٪ مج٦   هلغغ ن ٘ ن٦٪ غٓيت تعز  

٠ٛدد  تظددِٕ ر ض غ دد ٖ غيُريددل إو إذ يف ًددلرغ  غٓةظددلغيٗريددٕ ٗددٝ ددد ٖ غ سدد ري٘ ر 

و ٣ت٤س٦  ٛع َ غخل٦ رغ   ٦ٟ٘٪ ٣توي ًغ يف غحلش ا   غ ً ؼ ا٥٪ ي٨ أل ٗٝ غٓةٔلغٞ

غ   اد٪ هلدٙ س٤غ٭ يف غٓ ع٦ٔٙ  ٣ غٓؼح٪  ٣ غ ٠د رغ و ا د٫  ِد٠ٜٙ غٓع٘دٕ نٔد٫ سلد٤       

ً  ت٤ ٥عدد غ  حٌددٍِودٕ تدد٤ ع  د ر غٜٓ٘دد٤ غ ً ؼد ا٨    ت ا ن ٘د ا س٦ سدد   و ٣اٜدد ٭ٜٗد    

غي ٘ع٦٪ متٜا هلػ٪ غ ظ رُ٪ جل٦٘   هلغا غي ٘  يف غٓ خع٦    ٓ ٦ٜ٘٪هو ند اً 

٣ٌٓدددل   غٓف٦ُددز يف غ ٣ٛدددد٪ غيد٦ددددل٩ نٔددد٫  ٦ٟ٘دددد٪ غ ظددد رُ٪ يف    ٣ ٠ٌ٦ٌددد وهلدد   

  ٟ٘   رٮ٦شنياع٦  غ ظل٣ن   غٓ ٥٤ٜ٘٪ ٓشةةني 

ٗددٝ ددد ٖ متِددني غي ٘عدد       غي ٘دد  غ ددل٧ٛ ٣غ ً ؼدد ا غٓدد٤طين   ت٦ٜ٘دد٪ -

 ه٠٦د  نٜدل  ٣غ ٜظ٘   ٗٝ غٌٓلر٩ ن٫ٔ غٓ و ٣  ٗ  غ ؤسش   غٓة ٣ًلغط٦٪و ٣غٓ دوي   

  ٣ؿ  غٓش٦ س   غٓع ٗ٪و ٣ٗلغنعد٪ ُدٕ غٌٓلغرغ  غٓيت ت خاٟ  غحل٤ِٗ٪ سل٤ٟٙ.

مب   ٞ غسٛشد ٞ ٟد٤ غٓ  ٥د٪ ٣غ٤ٓسد٦ٔ٪ ٗدٝ تعد٥٤ل غ د٤غرا  د            ٓريل٩٣ غٓةظل٥٪غ -

ر٦ُدز٩  س سد٦٪ تدؤا٨ إىل ٗز٥دل ٗدٝ غ ٜوعد٪ غٓديت  ِٜد١          ليغٓةظل٥٪و هإٞ ت٦ٜ٘ ١ تع

٣إٛ  ن٦ ٠د    تد١ ٣ذّٓ ٗدٝ دد ٖ رهد  ُو ٭    غحلؼ٤ٖ ن٠٦ٔ  ٗدٝ ٗد٤غرا٢  ٦دل غٓةظل٥٪و

٣ ٞ تش ٘ل ًلرت٠ و س٤غ٭ ا ٓ ع٦ٔٙ  ٣ غٓ داغ٭ غِٓد يف ٣غ  د٤غ ٞو ٣غٓ دلر٥ب ٣غسرطد ا      

 ٣غخلرب٩و ٣غٓلن ٥٪ غٓؼح٦٪ ٣غ ن ٘ ن٦٪.

  :املستدميةأهداف التهمية االجتماعية 

 إىل  ٦ٌددٍ دل٤٘ندد٪ ٗددٝ غيٟددلغي غٓ ددد٧  غ شدد ل ٪تشددع٫ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪ 

  ٧ وت ِدٝ تٔخ٦ؼ٠  ه٦٘  ٥

 اددني ٦ٌددٍ ا٦دد ٩  هـددٕ ٓٔشددِ ٞ ٗددٝ ددد ٖ غٓف٦ُددز نٔدد٫ غٓع ًدد           - 

 ع ٗدٕ ٗد  غٓدٜظٙ غٓة٦ٯ٦د٪ ٣ذل ٤غٟد  نٔد٫  سد ض ا٦د ٩         غٓٛظ ط   غٓشِ ٞ ٣غٓة٦ٯ٪و ٣

  غسٛش ٞ.

 ٦ٌٍ مند٤ غً ؼد ا٨ تٌدين ضلد هظ نٔد٫ غٓل مسد ٖ غٓعة٦عد٧ غٓدا٨ ٥ظدٕ٘           - 

 .غ ٤غرا غٓعة٦ع٦د٪ ٣غٓة٦ٯ٪
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و ٗددٝ  نددٕ غٓ ٦ٜ٘ددد٪ ٣غ ظددد رُ٪ ٠ تد٤ه  هددلؾ غٓظددلغُ٪ غٓع  ٦دد٪ ٣تٜظدد٦ع  - 

غٓظددددعة٦٪ ٣غحل٦ٗ٤ِدددد٪ ٣غٌٓعددد ع غخلددد ؾو يف توع٦دددٕ غٓ عٔددد٦ٙ ٣غٓ دددلر٥ب ٣غٓ ٤ن٦ددد٪     

٣غٓ ٦٦ٌٙ ٣غ   ٟ   غٓة٦ٯ٦٪و ٓ حو٦ز غسادلغعو ٣غٓةح  نٝ  سد ٦ٓب توِد  نل٥دل٩    

٣ت٦ٜ٘ ٠ددد  ٣إرسددد ٭ ٗو٠ددد٤ٚ غ ٤غطٜددد٪ ٣ت٤ظ٦ددددى غ علهدددد٪و ٣إطدددد َ غٓع ًددد   غٓةظدددل٥٪ 

  ٣ دع ر.  ٥ ٠لاٟ  ٗدٝ ٗظدِ   ٠  ٤ٗ٣غن٠٪ ٗ غٓة٦ٯ٦٪و حل٘ ٥

يف  ٦ٕٔ غي٣ؿ ع غ ن ٘ ن٦٪ ٣غ ً ؼ ا٥٪ ٣غٓش٦ سد٦٪ ٣غساغر٥د٪ ٣غٓة٦ٯ٦د٪و     - 

٣اددل٩ غٓة٦ٯدد٪ غ٦ِٔٓدد٪و ٣تددلغا  ٛظ٠٘دد  غٓولن٦دد٪ إارغْ ٗددٝ  ً غٛع ًدد ور ٥دد٪ تِ ٦ٔٗدد٪

 ٣ ٜب غ ر  ٖ ٣غ ٛوع ٖ ٣غيٛ ٦ٛد٪ هد٧ غٓ ع ٕٗ ٗ  غ ٤غرا ٣غٓع ً   غ   ا٪. 

غسس٠ ٚ يف ت٦ٜ٘د٪ غ د٤غرا غٓة٦ٯ٦د٪ غحل ٦ٓد٪و ٣غسد خلغ٠ٗ  ٣ت٤ظ٦و٠د  اظدِٕ         - 

ةحد   ٣غٓ   ط٧ غهلدلرو سلغي ٣تةا٥لو ٗٝ د ٖ ػ٦ ٛ ٠  ٣إنٌ ٛد٧ ٣رطد٦لو ا٣ٞ 

  ٗد٤غرا نل٥دل٩. نٝ

٤ن٦دد٪  تٗدٝ ددد ٖ    وغحلل٥ري٪و مبد  طلدلٚ  ٟدلغي غي ٘د      غٓ ٌ ٛ  ت٤ظ٦ى  - 

يف دلد ٖ غٓ ٦ٜ٘د٪و ٦ُ٣و٦د٪ غسد خلغٚ غجلل٥دل ٠ٜٗد         ٟا٢ غٓ ٌ ٛ  غٓشدِ ٞ او٦ٟ٘د٪ 

  يف  شني ا٦ ٩ غي ٘  ٣ ٦ٌٍ  ٟلغه١و ا٣ٞ  ٞ ٥ٜجٙ نٝ ذّٓ رل طل ا٦ٯ٦٪.

يف ا نددد   غي ٘ددد و اعل٥ٌددد٪ تددد  ٭ٚ ٗددد       ٪غٓةحددد  ندددٝ ادددلغٮٕ ٜٗ سدددة    - 

و غ ن ٘ ن٦دد٪إِٗ ٛ تد١ ٣ ٥٤ٓ٣ تدد١و ٓ ح٦ٌدٍ غٓ دد٤غ ٞ غٓدا٨ ٥ع٘ددٕ نٔد٫ توع٦ددٕ غٓ ٦ٜ٘د٪      

و ٣٣ؿد  غحلٔد٤ٖ غ ٜ سدة٪    مج٦ع٠د   ٣غٓ ِ٘ٝ ٗدٝ غٓشدد٦عل٩ نٔدد٫ غ ظدِ   غٓة٦ٯ٦د٪    

 هل .

 :بالبيئة املستدميةعالقة التهمية االجتماعية 

 ون٫ٔ غس   ٖ ٤ٗغرا غٓعة٦ع٪ يف ا٦ تد١ غ٦ٗ٤٦ٓد٪   ٦ل٩اع نؼ٤ر ٜٗا غسٛش ٞنٕ٘ 

اعلَ نظد٤غٮ٦٪    يف ُري  ٗٝ غيا٦ ٞ ٣اٜ ٭ اـ رت١و إ   ٞ غس   ١ٓ هلا٢ غ ٤غرا 

 ػدددةحل  و إذ٣غدددد  ٖ ت٤غ ٠ٛددد  وغيؿدددلغر ا ٓة٦ٯددد٪ غيٗدددل غٓدددا٨  ا٬ إىل ٣ٗ ٤ٔطددد٪و

غ٠ٜٓد٤  ا ٓة٦ٯد٪   ٣ن٫ٔ ٟداغ غيسد ضو هدإٞ    . ؿع٦و٪ ٟظ٪   تش ع٦  غ٤ٓه ٭ مب عٔة ت١

ٗددٝ نل٥ددل   ٥ِدد٤ٞ هٌدد  ا ٌٓـدد ٭ نٔدد٫ ٗؼدد ار غٓ ٔدد٤ثو ٣إمندد  غٓع٘ددٕ نٔدد٫ ت٦ٜ٘دد٪   

٤ٗغراٟ  ٣ شني غس خلغٚ ٟا٢ غ د٤غرا. ٥٣ع ٘دل اٌد ٭ غٓ ٜد٤ع غحل٦د٨٤ اظدِٕ رٮد٦ص        

غسد ٜزغي غ ؼد ار غٓعة٦ع٦د٪     تشدةب  هٌدل  و٣اٌ ٮ٠د   ن٫ٔ غس ٘لغر٥٪ غ ؼد ار غٓعة٦ع٦د٪  

٣ُدد٧  وغير  ٤ُُددب  سد ٖ ادد ٓ ٤ٜع غحل٦دد٨٤ نٔدد٫ ادد جددلا٩ غ غ  جددلا٩ ٣ دد   

و غٓـدل٣ر٨ ٓةٌد ٭ غٓة٦ٯد٪ ٜٗ سدة٪ حل٦د ٩ غسٛشد ٞ ٣ره ٟد١        ن٫ٔ غٓ ٤ٜع غحل٦د٨٤  سل هظ

٣ؿدد  غٓددربغٗ  ٣غخلعدد  غ شدد ٜل٩ إىل  ٦ٔددٕ غ عع٦دد   غ ن ٘ ن٦دد٪      اددل ٗددُٝدد ٞ 

 غٓعة٦ع٦٪. ٣غ لٗل ٓٔة٦ٯ٪ٗٝ غ س ٜزغي غحل ا ٓٔحل  ٣غٓة٦ٯ٦٪
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 :املستدميةالتهمية االجتماعية أبعاد 

َِّٕ غ   ٢ سل٤ غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪   دع ا٦ٜل ن١٦ٔ  ٟلهً  رٮ٦شً  غ ش ل ٪ط

 غ شدد ل ٪٣ٗو٠دد٤ٚ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪    ٣غسددفغت٦ج٦ ت١وغٌٓددلٞ غحلدد ا٨ ٣غٓعظددل٥ٝ   

ٗ علا غ س خلغٗ  و ٣ٗ ٤ٜع غ عد ٧ٛو إذ ٥ ع ٗدٕ اعد  غٓةد اريني ٗد  ٗو٠د٤ٚ غٓ ٦ٜ٘د٪        

ر ٥٪  د ٦ً٪ تٜ سدب غٟ ٘ ٗد   غٜٓظد ٚ غٓعد  ٧ غجلل٥دلو      ٣هٍ  غ ش ل ٪ ٘ ن٦٪ غ ن

مندد٤ذو مندد٤ذو تٜ٘دد٨٤ اددل٥ٕ نددٝ غي    غ شدد ل ٪٥٣ددل٬ ادددل٣ٞ  ٞ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪   

منددد٤ذو يف غيعريددلغ  ٟددداغ  ٓسػددد ب غ  اددل  سددد ٦ٓب رمبددد   غٓؼددٜ ن٧ غٓل مسددد ٧ٓو  ٣ 

ً٘د٪   –ع  ٦د٪ يف ٗدؤمتل  ر٥د٤ ا٨ ند ٛ ٣     ن ً ١ ا ٓة٦ٯد٪. ٣ٌٓدل اد ٣ٖ تٌل٥دل غ د٤غرا غٓ     

٣نع٠ٔ  ذلد٤ر  و غ ش ل ٪غير   غٓا٨ دؼؽ اِ ١ٔٗ  ٤ؿ٤ع غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪ 

غٟ ٘د ٚ   دع٪ غٓعٕ٘ غٓيت ٣ؿع٠  ٌٓٔلٞ غحل ا٨ ٣غٓعظل٥ٝو ٣ ػةحل غٓوِل٩ ذلد٤ر 

 غٓة اريني يف دل ٧ٓ غٓة٦ٯ٪ ٣غي ٘ .

 :األبعاد االجتماعية واإلنسانية 

إىل غ س ٌلغر يف غ٤ٜ٘ٓ غٓشدِ ٧ٛو ٣٣ًدى    غ ش ل ٪٦٪ غ ن ٘ ن٦٪ غٓ ٜ٘تشع٫ 

تلهٍ  ٣  اى غيهلغا ن٫ٔ غ لٞو ٣ذّٓ ٗٝ د ٖ تع٥٤ل ٗش ٬٤ غخللٗ   غٓؼدح٦٪  

٣ ٦ٌدٍ  ٣ِٗ هح٪ غٓ ؼحل غ  شةب يف غخلٕٔ غٓدل  لغيفو  ٣غٓ ع٦٘٦ٔ٪ يف غير٥ يو 

يف دلددد ٖ غ٤ٓسددد ٮٕ   ُدددرب ًدددلر ٗدددٝ غ ظددد رُ٪ غٓظدددعة٦٪ يف غٓ خعددد٦  ٓٔ ٦ٜ٘ددد٪. ٣     

ل٦ُدز٩  س سد٦٪ يف رهد     ُ غ شد ل ٪ غ ن ٘ ن٦٪ ترب  هِل٩ غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦د٪  

 وٌدلغ٭و غٓوٌل ٣غٓةع ٓ٪ ٣غٓ ولًد٪ غٓديت تظٔدٙ غ دل ٩و ٣غٓ ود ٣  غٓةد ٓم ادني غي ٦ٜد ٭ ٣غٓ        

٥ٜة د٧  ٞ صلدل    ٗ عٔةد    س ض غ س لغٗ٪و ٥٣ٌ ـ٧ ٟداغ   ٪غ ن ٘ ن٦ ٪ٓغغٓعل٣نعٕ 

 ٠ٜٗ    غي ٘  سة١ٔ إ٠٦ٓ

٦ٔٗد٤ٞ ٛشد٘٪    41و ه ٓز٥د ا٩ غٓشدِ ٦ٛ٪ تةٔدم سلد٤      ٧غٓشدِ ٛ غٓز٥ ا٩ ؿة   -

٣  ٔدب   وغي٣ؿ ع غ ً ؼ ا٥٪ ٣غ ن ٘ ن٦٪ غٓشد ٮل٩   ٠ٔ٘ ُٕ ن ٚو ٧ٟ٣  ٥ ا٩    

يف طد٤ر غٜٓ٘د٤ غ ٤سد٤ٚ     تؼدٜى يف ا٣ٖ غٓعد مل غٓديت   ٧ٟ  %٩41 غٓيت ُتٌلير اٜح٤ غٓز٥ ا

غحلد ٖ ٥ز٥دل    ٢غسد ٘لغر ٟدا  ٣٣غٓ خٔدىو   ٣غٓوٌدل  از٥ ا٩ يف ٗعل   غٜٓ٘د٤ غٓشدِ ٧ٛو  

َّ ١ن٫ٔ غٓع مل  ٥ظِٕ  ال ن٤غٕٗ غخلع٤ر٩غٓوٌلغ٭ هٌلًغو ٣ٟاغ   .ال

ت ـددد٘ٝ غٓعلغٓددد٪ ادددني غٜٓددد ض ٣غيددددا ا٦دددل غٓوٯددد      ٣  غٓعلغٓددد٪ غ ن ٘ ن٦ددد٪  -

ٞ ٗ اني  ٥ل٥ٜ  ٗدٝ يدل٣غ  طة٦ع٦د٪ ٟد٤     إ  غ ش ـعو٪و ٣غٓعلغٓ٪ اني غين٦ ٖ ا ٫ ٥ٌ ٖ

 .دؼب غٓعع ٭ ٥٣ٜة ٧  ٞ ٛؼ١ٛ٤ ٓ ي٢٤ س٦ًٔ٘  و٭ ٣غياو اّٗٔ غياٜ 

ندٝ "غٓ ٦ٜ٘د٪ غٓةظدل٥٪" غٓديت      الٛ ٗ  غيٗٙ غ  حل٩ غسمند ٮ٧ يف تٌل٥دل   ػٜىهٌل 

زل ا٠د  يف  ارند    شدب  حتٌ ض مبع ٥  ت٥٤ٜ٘٪ ٣غً ؼ ا٥٪ ٣غن ٘ ن٦٪و ا٣ٖ غٓع مل 
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٣غٓشدؤغٖ   غٌٓ ٮ٘د٪ ذ٥دٕ   غ ؤسى  ٞ غٓل٣ٖ غٓعلا٦٪ تٌ  يفٗٝ  ٦ٌٍ غٓ ٦ٜ٘٪ غٓةظل٥٪و ٣

ً ار٥ٝ ن٫ٔ غسس٠ ٚ غسصل ا٧ يف غٓ ٦ٜ٘٪  ًغو ٗؤسش   غٓ ع٦ٔٙ  هلغاخليغ عل٣ب  ٟٕ ُت

إىل  ٣ٓد٦ص و  نة ٭ غن ٘ ن٦٪ تاٟب إىل سد ا   غٓةع ٓد٪   ٣غٓ ٌلٚ غ ن ٘ ن٧؟  ٚ الي

٣س٦ سدد ت١ غٓ عٔدد٦ٙ  هٔشددو٪غٜٓظددل يف  إندد ا٩عٔددب  سدد٤َ غٓع٘ددٕ؟ ه ٓ ٦ٜ٘دد٪ غ  ٤غػددٔ٪ ت 

 .٣ س ٦ٓة١ ٣ٗؤسش ت١ج١ ٣ٜٗ ٟ

 هددلغا غي ٘دد   ٗددٝ غٓلُدد ٮز غجل٤ٟل٥دد٪ ٜٓجدد ب غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ  ٤غػددٔ٪ ٗظدد رُ٪       ٣

ٗظددد رُ٪ ه نٔددد٪ يف ٗلغادددٕ غٓ خعددد٦  ٣غٓ ٜو٦دددا ٓٔ ٦ٜ٘ددد٪ غ٤ٓط٦ٜددد٪و ٣تع ٘دددل ٟدددا٢     

غ ظ رُ٪ ن٫ٔ غٌٓة٤ٖ غ ن ٘ ن٧و ٣ٟد٧ ند٤ٟل غٓل ٌلغط٦د٪و ه ٦د ب ٟدا٢ غيدد ٩       

 ٥ع٦ددٍٟدداغ ٣ٗددٝ غ شددؤ٦ٓ٣٪و   ٣ُٙومندد  ٥عودد٠٦  ٗددٝ غ ظدد رُ٪   هددلغا غي ٘دد  ضلددلٚ 

غ ٜظ٘   غي٦ٟٔ٪ ٣غ ؤسش      غحل٦ٗ٤ِد٪ ٗدٝ   ٣تعلي و ٣غسالغع ًلرت٠ٙ ن٫ٔ غياغ٭

يف اددلغٗ  غسندد ٚ ٣غسرطدد ا غٓؼددح٦ح٪ ُ٘دد  تشدد٠ٙ  ا٣غ  غ ظدد رُ٪ غجل٘ ٟ ٥دد٪و 

٣غسسددد٠ ٚ  وغٓوعدددٕ غٜٓددد ه  ٦ٗدددلغٞادددوا٣غرٟٙ ٣تلطدددلٟٙ إىل   هدددلغا غي ٘ددد  تعل٥دددى

 .غ ش ل ٪غسصل ا٧ يف  ٦ٌٍ غٓ ٦ٜ٘٪ 

و يهدلغا غي ٘د   ؿة  غٓشد٤ْٔ غ سد ٠ ٧ُ   ن٫ٔ غ٤ٓس ٮٕ غ ن ٘ ن٦٪  ٣تعٕ٘

غ و٦ددل ٗددٝ غٓ دداغ٭   ٣ٙ٠   ددلٗ ونددٝ اددل غسسددلغي   ٟٙاددل٣ا رطدد٦ل٩ تةعددل   ٣ؿدد ٣

يف   ًدلب إىل ادل٣ا غسسددلغي  غٓدديت ٟد٧  يف دل ٘عد   غٓد٤هل٩و    ٣  سد٦٘   و٣غِٓد يف 

  ت٠ .من  ا٦

  :املستدميةأهمية التهمية الريفية يف التهمية االجتماعية 

٥علي  ٦ٌٍ غٓ ٦ٜ٘٪ غٓل٥و٦٪ يف غٓةٔدلغٞ غٓعلا٦د٪ ند ًٗ  رٮ٦شدً  يف  ٦ٌدٍ غٓ ٦ٜ٘د٪        

تدلتة  غرتة طدً  ٗة طدلًغ يف  ٦ٌدٍ غٓ ٦ٜ٘د٪       و ه٠د٧ غ ش ل ٪غ ً ؼ ا٥٪ ٣غ ن ٘ ن٦٪ 

غٓوٌددلو ٣غحلددل ٗددٝ غهلجددل٩ ٗددٝ   ٣طددو٩غٓزرغن٦دد٪و ٣ؿدد٘ ٞ غيٗددٝ غٓ دداغٮ٧و ٣او٦ددى  

غً ؼددد ا٥٪ ٣غن ٘ ن٦ددد٪. ٣ت ٤ًدددى    غير٥ددد ي إىل غ دددلٞو ٣ٗددد  تشدددةة١ ٗدددٝ ٗظدددِ    

إِٗ ٛ    ٦ٌٍ غٓ ٦ٜ٘٪ غٓل٥و٦٪ نٔد٫ غتةد ع ٠ٛد  إمند ٮ٧ ٗ ِ ٗدٕ ٥شد ٠لي  ٦ٌدٍ        

غ ٦دد ا٥ٝ غ ً ؼدد ا٥٪ ٣غ ن ٘ ن٦دد٪  رل ٔددى  دد٤ٖ تددلرصل٧ يف غي ٘عدد   غٓل٥و٦دد٪ يف  

 تة ٥ٜددً  ت ةدد ٥ٝسدد٦٘  يف ظددٕ غي٣ؿدد ع غٓشدد ٮل٩ يف غ ٜدد طٍ غٓل٥و٦دد٪ غٓدديت  ٣غٓة٦ٯ٦دد٪و ٣  

ت ٤ٜع غي ٘ع   غٓل٥و٦د٪ يف غ ٜعٌد٪ غٓعلا٦د٪ ادني دل ٘عد        و إذ اني أل ٣ادل طل٥لًغ

ً  ٓٔ٘د٤غرا غ   اد٪   حلغ٥٣٪ ٜٗعزٓ٪ ت ٜد٤ع  ٛظدع ٠  طةٌد    رغن٦٪  ٣ رن٥٤٪  ٣ ٗش ا   ػ

٥ع٦ظ٤ٞ يف غير٥ ي تٌل٥ةً   غٓةٔلغٞ غٓعلا٦٪و ٣  س٦٘   ٞ ٛؼى سِ ٞ يف ُٕ ٠ٜٗ 

و ٗد  غسد ٘لغر ٤ٗند   غهلجدل٩     غٓعلا٦٪ ٯ٪ ٗٝ دل٤٘ع سِ ٞ غ ٜعٌ٪يف غ  01ا٤غ٧ٓ 

ٛ ٦جد٪ هلدا٢   ٣غٓلغد٦ٔ٪ ٗٝ غير٥ ي ٣غهلجل٩ غخل رن٦د٪ إىل أدلغٞ نلا٦د٪  ددل٬ ٓٔع٘دٕ.      

غٜٓشدد ٭و ٥٣ـددعل غهلجددل٩و تددٜخو  إٛ  ن٦دد٪ غ ٜدد طٍ غٓل٥و٦دد٪و ٥٣ ودد ًٙ غٓعددب٭ نٔدد٫   
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غيطو ٖو ٣د ػد٪ غٓو ٦د  و إىل تدلْ غٓ عٔد٦ٙ ٓٔع٘دٕ يف غيٛظدع٪ غٓزرغن٦د٪ ٣  ٟد و         

  ي  ٥ؤا٨ إىل  ٥ ا٩ ٛشب غٓ شلب ٗٝ غٓ ع٦ٔٙ غيس س٧.

٣تو ٌل غ ٜ طٍ غٓل٥و٦٪ إىل نٜ ػل غٓة٦ٜ٪ غيس سد٦٪و ٣  سد٦٘  ددلٗ   غٓع ًد٪     

ٕ ٓيت غ ظ٦و٪و ٣ٗلغهٍ غٓؼلي غٓؼح٧ ٣غٓعل٣َغ ٦ ٢ غٜٓ نٜ ػدل   ٗد٪ ٓ ٔة٦د٪     تظدِ

 ٣إادلغث غٓ حد٤ٖ غ عٔد٤ب سلد٤ غٓ ٦ٜ٘د٪ غٓل٥و٦د٪.       وا ن    س س٦٪ يف غ ٜ طٍ غٓل٥و٦٪

٣اعة٦عد٪ غحلدد ٖ ٥دلتة   ٦ٌددٍ غٓ ٦ٜ٘د٪ غٓل٥و٦دد٪ غرتة طدً  ٣ي٦ٌددً  مبشد ٬٤ غٓ ٌددلٚ غٓددا٨      

غيراعدد٪و  ٨ غيرغؿدد٧ ٣غٓ ؼددحل    غٓلٮ٦شدد٪  ٣  ِددٝ  ٦ٌٌدد١ يف غيدد      و ٌددٍ

  ٥دزغٖ اد٤غ٧ٓ    إذ وٗدلد    س سد٦٪ ٓ ٦ٜ٘د٪ غٓل٥دى     تعدلي ي ٣غٓزرغند٪و غٓديت   ٣غجلود  

ٗٝ سدِ ٞ غٓةٔدلغٞ غٓعلا٦د٪و ٗعظ٠٘دٙ يف غ ٜد طٍ غٓل٥و٦د٪ ٣غٜٓ ٮ٦د٪و ذلدل٣ٗني          51%

 غ٦ٌٔٓٔدد٪ٗددٝ دددلٗ   غ٠ِٓلادد ٭.  ٗدد  دددلٗ   ٦ٗدد ٢ غٓظددلب هحٌٌددل ددد ٖ غيندد٤غٚ      

. ٣  تزغٖ  ٨ تٌلٚ غٓؼح٧مل  ٌٍ دلٗ   غٓؼلي  طو٦وً و يف اني ً غ  ؿ٦٪ تٌلٗ

ٗددٝ أددلغٞ غ ٜعٌدد٪ يف ا ندد٪ إىل إٛظدد ٭ غٓعددلَ ٣تددوٗني        ُددري غ ٜدد طٍ غٓل٥و٦دد٪ يف  

ددددلٗ   غٌٜٓدددٕ غ ٜ سدددة٪. ٣نٔددد٫ غٓدددل ٙ ٗدددٝ  ٞ ندددلاًغ ٗدددٝ أدددلغٞ غ ٜعٌددد٪ ًدددل  ارو   

 ًغ٣ٛودا ُدري    ويف ادلغٗ  غٓ ٦ٜ٘د٪ غ٤ٓط٦ٜد٪    غ شد ل ٪ غسفغت٦ج٦   ٣س٦ س   غٓ ٦ٜ٘د٪  

يف رل ٔى غٌٓع ن   غهل اه٪ إىل  ٦ٌٍ غ س لغٗ٪ غٓة٦ٯ٦٪و    ن٣ظلٗٝ غٓربغٗ  ٣غ 

ُددة ٩ يف إاغر٩ غ دد٤غرا غٓعة٦ع٦دد٪ ٣غحلودد ظ     تددزغٖ غ ٜعٌدد٪ تعدد ٧ٛ ٗددٝ ٗظددِ هدد

يف ِٗ هحد٪     و إىل ن٠د٤ا ُدة ٩    ن٠٦ٔ و ٣د ػ٪ يف إاغر٩ ٤ٗغرا غ ٦ ٢ ٣غٓع ً٪و

تـعى إِٗ ٛ    ٦ٌٍ غٓيت  ٦٪غٓ ؼحل ٣تل٤ٟر غيرغؿ٧ ٣  ٟ  ٗٝ غٓظ٤غٟل غٓة٦ٯ

   غ س لغٗ٪ غٓة٦ٯ٦٪.

  : ردور الرتبية البيئية يف مواجوة التصح

  :ةمفووم الرتبية البيئي

ٗدٝ غ ود ٦ٟٙ غحلل٥ريد٪     ن٫ٔ  ٠ٛد   تعلا  غ رغ٭ يف ٗو٤٠ٚ غٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦٪ ٣ٗعٜ ٟ و

نددٝ تو نددٕ ٗعٜدد٫ غٓفا٦دد٪ ٣غٓة٦ٯدد٪و ٣ٓددآّ تعددلا  ٗعدد ٧ٛ ٟدداغ      لٛ جددغٓدديت و ٛشددة٦ً 

غ و٤٠ٚ ا علا غٓع٦ٔ٘د٪ غٓفا٥٤٪ ٣ ٟلغه٠  ٗٝ ن٠٪و ٣ٗع ٧ٛ غٓة٦ٯد٪ ٗدٝ ن٠د٪  ددل٬و إذ     

 ٞ ارغس٪ غٓة٦ٯ٪ يف ال ذغت٠د  ؿد٘ ٞ ٓ ح٦ٌدٍ تلا٦د٪ ا٦ٯ٦د٪و ٥٣دل٬        اع  غٓة اريني٥ل٬ 

ٓة٦ٯ٦دد٪ ٦ٓظددٕ٘  ٠دد٤ٚ غٓفا٦دد٪ غ تعدد٤ر ٗو ه٠دد٧ادددل٣ٞ  ٞ غٓفا٦دد٪ غٓة٦ٯ٦دد٪  مشددٕ ٣ ن٘ددٍ؛   

نٔد٫ غجل٤غٛددب غٓة٤ٓ٤٦ن٦د٪     اعل  ٞ ُد ٞ ٌٗ ؼدلغً  و ٣غ ن ٘ ن٦٪ غ٤ٜٓغا٧ غ ً ؼ ا٥٪

ذغ   ٤ٗؿدد٤ن  ٣ ػددةحل غٓددٜظٙ غٓفا٥٤دد٪ غحلل٥ريدد٪ تـدد  يف ٜٗ ٟج٠دد     ٣غٓو٦ز٥ ٮ٦دد٪و

ٗـددد ٗني هلدد  ن ًدد٪ ا ٓة٦ٯدد٪و ٗدد  إنعدد ٭ غي٥٤ٓ٣دد٪ ٓٔ٘ظددِ   غٓدديت ت عٔددٍ ا٦ِو٦دد٪   

غٓعة٦ع٦٪و ٣غيا٦ ٭ غٜٓة ت٦٪ ٣غحل٤٦غ٦ٛ٪و ُ٘د  ت٤سد  غ ٟ ٘د ٚ مبو٠دد٤ٚ      مح ٥٪ غ ٤غرا

  ٣غس٦٘٦ًٔ٪ ٣غت٦ٔ٪. متلغ  ٣غٜٓل٣غ  ٣غيٛظع٪ غٓل٦ٓ٣٪ٛ ٦ج٪ ٓٔ٘ؤ غٓفا٦د٪ غٓة٦ٯ٦٪و
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 ِٝ  غٓ عل٥و   غٓيت تٜ ٣ٓل ٗو٤٠ٚ غٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦٪ يف ذل ٣ٓ٪ غسا ط٪ اةع ٣

   إ٥لغا غ ت٧

  لبيئية يف ضوء املؤمترات العاملية:تعريفات الرتبية ا -

ّ  غٓ عل٥ى ا ٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦د٪و ُ٘د   ًلتد١ ٛدل٩٣ أ دلغاو غٓفا٦د٪ غٓة٦ٯ٦د٪ ٟد٧           "ذٓدد

غٓددٜ٘  ٗددٝ غٓفا٦دد٪ غٓددا٨ ٠٥ددلي إىل تِدد٥٤ٝ ن٦ددٕ ٣غع ٠٥دد ٙ ا ٓة٦ٯدد٪ ٣ا  ظددِ           

١ٓ  ٞ ٗٝ غ ع ري ٣غٌٓلرغ  غٓع٦ٌٔ٪و ٣غٓظع٤ر ا  ٓ زغٚو ٗ  ٥ ٦ا  غ لتةع٪ ا٠ و ٣ٓل٥د١

٣ ٞ ضلد٤ٖ ا٠ٜ٦د  ٣ادني غٓعد٤ا٩ إىل      واددٕ غ ظدِ   غٌٓ ٮ٘د٪    ٣مج ن٦دد ً    رض هلا٥دً 

  غٓظ٤٠ر".

تِدد٥٤ٝ غٓوددلا يف  إىل  ٥ش ظددى ٗددٝ ٟدداغ غٓ عل٥ددى  ٞ غٓفا٦دد٪ غٓة٦ٯ٦دد٪و تشددع٫      

و ٣ت٤ن٦ ددد١ او٦ٟ٘ددد٪ مج٦ع٠ددد  ن٤غٛةددد١ ٣دؼ ٮؼدددد١ غ عله٦ددد٪و ٣غ٤ٓنلغ٦ٛددد٪و ٣غ ٠ ر٥ددد٪ 

  ٣ٜٗ  ال٣ي٠ . غ ظ رُ٪ يف إ ٗظِ   غٓة٦ٯ٪

 شدد٧ ٦غٓدا٨ نٌدل يف ٗل٥ٜد٪ تةٔ    فا٦٪ غٓة٦ٯ٦٪ يف ٗؤمتل غ٤٦ٓٛشد٤ِ غٓ ُنلهلُ٘  

او٠ٛ   "ن٦ٔ٘٪ إن ا٩ ت٤ن١٦و ٣را  رل ٔى هل٣ع غ عله٪ ٣غخلربغ  غٓفا٥٤٪و مب  ٦٥شل 

غسارغْ غ  ِ ٗددٕ ٓٔ٘ظددِ  و ٥٣ دد٦ا غ٦ٌٓدد ٚ اون٘دد ٖ نٌ ٦ٛدد٪ ٓٔ٘ظدد رُ٪ هددد٧        

 ". ٠ غٓة٦ٯ٦٪و ٣غ رتٌ ٭ ا٤ٜن٦ غ ظِ   ٗشدؤ٦ٓ٣٪  ٜدب

غ عدد ريو ٣غُ شدد ب غٓدد٤ن٧  رل ٔددى ٥ؤُددل ٟدداغ غٓ عل٥ددى ا٣ر غٓع ًدد٪ اددني     

غٓة٦ٯدددد٧ غٓددددا٨ ٥دددؤا٨ إىل غ ظددد رُ٪ يف  شدددني غٓة٦ٯددد٪ ٣غ رتٌددد ٭ ا٠ددد و ٥٣ ودددٍ ٟددداغ 

ّ   و٣ ٦ٟ٘ ٠  غٓ عل٥ى ٗ  س ا١ٌ يف إادلغ  ا٣ر غٓ ٤ن٦٪ غٓة٦ٯ٦٪ غٓديت تٜ٘د٧    ٣  سد٦٘  تٔد

 ٗ  غيٗدٙ  حلٕ ٗظِ   غٓة٦ٯد٪.  ٗد  الٛد    مج٦ع٠  غي    يف ٣ٗع ره١ اًلرغ  غٓول

٪ او٠ٛد   "غٓع٦ٔ٘دد٪ غٓ ع٦٘٦ٔد٪ غٓديت ت٠دلي إىل     ٦ي غٓفا٦٪ غٓة٦ٯهعلَّ ٥صغ  حل٩ ٓٔة٦ٯ٪ اة ر

ت٦ٜ٘٪ ٣ن٧ غ ٤غطٜني ا ٓة٦ٯ٪و ٣غ ظِ   غ  عٌٔ٪ ا٠ و ٣تز٥٣لٟٙ ا  علهد٪ ٣غ ٠د رغ    

ؤ٦ٓ٣٪ غٓولا٥٪ ٣غجل٘ ن٦٪ سل٤ اددٕ غ ظددِ   غ ع ػددل٩و    ٣غ   ٟ  و ٣ ٕ٘ غ ش

  ٣غٓعٕ٘ ن٫ٔ ٜٗ  ظ٤٠ر ٗظِ   ا٦ٯ٦٪ نل٥ل٩".

يف تظد٦ِٕ غٓد٤ن٧ غٓة٦ٯدد٧و     غٓ ع٦٘٦ٔد٪ ضل ٣ٖ ٟاغ غٓ عل٥ى إالغ   ٦ٟ٘٪ غٓع٦ٔ٘د٪  

و ٣ٟداغ  اظدِٕ هدلا٨ ٣مجد ن٧   ٪ يف إ غ ظدِ   غٓة٦ٯ٦د٪   ٦ُٜ٘عٔدٍ ٓٔفا٦٪ غٓة٦ٯ

  دل ٗد  غٓ عل٥و   غٓش اٌ٪.٥ ٤غهٍ إٓد٫ ادل ُة٦

  "ٗد٠ٜ  تلاد٨٤ ٓ ِدد٥٤ٝ غٓدد٤ن٧ غٓة٦ٯد٧      او٠ٛد  غ٤٦ٓٛش٤ِ غٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦٪  لهنل٣َّ

ٗٝ د ٖ تز٥٣ل غٓولا ا  ع ري ٣غ ٠ رغ و ٣غ٦ٌٓٙ ٣غ   ٟ   غٓديت تدٜظٙ سد١ُ٤ٔو    

 ِ يف مح ٥ ٠دد  ٣اددٕ  مبدد  ٥شدد٠ٜٙددد١ ٗددٝ غٓ و نددٕ ٗدد  ا٦ٯ دد١ غ ن ٘ ن٦دد٪ ٣غٓعة٦ع٦دد٪ ٣مت

  ٠ ".ٗظِ ت
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غٓيت تٜ ٣ٓ ٠د  غٓ عل٥ود   غٓشد اٌ٪و ٗد       ذغت٠  ٥ؤُل ٟاغ غٓ عل٥ى ن٫ٔ غيهِ ر

إؿددد ه٪ ي٦ٟ٘ددد٪ تو نددٕ غٓوددلا ٗدد  غٓة٦ٯدد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪و ٣غٓعة٦ع٦دد٪ ٗددٝ ددد ٖ تٜظدد٦ٙ       

  س١ُ٤ٔ.

 ي غ ٜظ٘٪ غٓعلا٦٪ ٓٔفا٦٪ ٣غٓريٌ ه٦٪ ٣غٓع٤ٔٚ غٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦د٪ او٠ٛد   علِّيف اني ُت -

ٓو٠ددٙ ٣تٌددل٥ل غٓع ًدد     غ ٠دد رغ  ٣غ   ٟدد   ٣غٌٓدد٦ٙ غٓ  ٗدد٪ "ن٦ٔ٘دد٪ تِدد٥٤ٝ 

١ غحل٦دد٨٤و ٣ت٤ؿددا ا ٦٘دد٪ غت هظدد٪ عدد٦غ عٌددل٩ غٓدديت تددلا  غسٛشدد ٞ ٣اـدد رت١ مبح

غسدد   هل  ٓؼدد ن غسٛشدد ٞو ٣غحلودد ظ نٔدد٫    اشددٝنٔدد٫ ٗؼددد ار غٓة٦ٯددد٪و ٣ؿدددل٣ر٩  

  ا٦ ت١ غِٓل ٪ ٣ره  ٗش ٬٤ ٗع٦ظد ١".

 تِدد٥٤ٝ غٓوددلا يف ن٤غٛةدد١ غ عله٦دد٪      ٦ٟ٘دد٪ ٥ؤُددل ٟدداغ غٓ عل٥ددى ٗددل٩  دددل٬    

  و ٣ ل٥ل غٓع ً٪ اني غسٛش ٞ ٣غٓة٦ٯ٪ ٓٔحو ظ ن٠٦ٔ .مج٦ع٠  ٣غ٤ٓنلغ٦ٛ٪و ٣غ ٠ ر٥٪

ٓٔفا٦دد٪   ٤ٗادلٌ  ١ ٓد٦ص ٟٜد ْ تعل٥دىٌ    ٛيد   ٣اٜ ٭ ن٫ٔ ٗ    تٌل ١و  ِٝ غ٤ٌٖٓ

غٓدديت شددب طة٦عدد٪ غ ظددِ   حادددل إىل تعدد ر٥ى ا ٔددى ٗددٝ دل ٘دد    غٓة٦ٯ٦ددد٪و ادددٕ

ٞ ٗعظدٙ  إ  غٓ ع٦ٔٙ ِٕٓ ألو إ   ١ٛ  ِٝ غ٤ٌٖٓ ت عٔب غٓف٦ُز ن٠٦ٔ  هد٧ ادلغٗ 

ن٠دل تع٦ٔ٘دد٧   ٠د  ٪ تلُدز نٔد٫  ٛ  ٦د تِد ا  ٘د  نٔد٫  ٞ غٓفا٦د٪ غٓة٦ٯ     ل٥ود   ٟدا٢ غٓ ع 

 ٣غ ن ٘ ن٦دد٪ ٤غٛددب غٓة٦ٯدد٪ غٓعة٦ع٦دد٪  ٣جلو ُٔدد٠  ٌع ندد   غي ٘دد  ٣ٓتلادد٨٤ ٤ٗندد١  

٫ٔ  ٜب غ ظدِ   غٓة٦ٯ٦د٪و ٣ادٕ ٗد  ًدل ٥ٌد        تلُز ن٠ٛ  إ٣. مج٦ع٠  ٣غ ً ؼ ا٥٪

٠ٜٗ  نٝ طل٥ٍ غ ظ رُ٪ غٓوع ٓ٪و ٣غ س ع٘ ٖ غحلشٝ ٓظ ٫ غ٤ٓس ٮٕ غٓيت تشد٠ٙ يف  

٦دد٪ دؼدد ٮؽ نٔدد٫ تٜ٘تع٘ددٕ غٓفا٦دد٪ غٓة٦ٯ٦دد٪  ُ٘دد   ٞ غحلودد ظ نٔدد٫ غٓة٦ٯدد٪ ٣غسٛشدد ٞ. 

 ؼٔ٪ ا ٓ ع ٕٗ و ٣غ س٤ُٔ ت٣١غ٤ٓنلغ٦ٛد٪ غ ؤيل٩ يف  ٣غ ٠ ر٥٪ غٓولا ٣ا ن ت١ غ عله٦٪

 .٠ غحل٦ِٙ ٗ  غٓة٦ٯ٪ يف ن٤غٛة٠  مج٦ع

 ٠ٗ٘ددد٪ت ٦٘دددز غٓفا٦ددد٪ غٓة٦ٯ٦ددد٪ اعددد ا  غ سددد ٘لغر٥٪ ٣غٓ عٔددد  إىل غ شددد ٌةٕو يٞ    

غسٛشدد ٞ   تِ٘ددٝ هٌدد  يف غت هظدد٪ نٔدد٫ غٓة٦ٯدد٪ غٓعة٦ع٦دد٪و  ٣ إصلدد ا ٣ندد٧ ٣طددين    

يف  ٣إمند  ٪ ٣غٓريٌ ه٦٪و او٦ٟ٘٪ غٓة٦ٯ٪ ا ٜٓشدة٪   عٔةد   غٓ ٦ٜ٘د٪ غ ن ٘ ن٦٪ ٣غ ً ؼ ا٥

الػدد١ نٔدد٫ تعٔددٙ  سدد ٦ٓب غسٛ دد و ٣غٓةٜدد ٭و ا٣ٞ  ٞ ٠٥ددلٚ اندد ٮٙ غحل٦دد ٩ غ شدد ٌة٦ٔ٪و   

يٞ ه٠دٙ   ؛غ شد ل ٪ ٣ٟداغ ند٤ٟل غٓ ٦ٜ٘د٪ غ ن ٘ ن٦د٪      ؤزا٦ٓ٣ٙ ا٥ٝ ٟد٤  ر ٥٪ حشب

نٔدد٫ " ٣غن ٘دد ا غِٓ ٮٜدد   غحل٦دد٪ ا ٣ ٦ٗٔدد١غٓع ًد٪ غ  ة آدد٪ ٣غٓفغادد  ُ٘دد  ٥ٌدد٤ٖ  " 

ع٦ع ه٠٦ و ٤ٟ ٗو  ب غٓو٠دٙ غٓؼدح٦ا  ةدل     تو ٣ن ً ٠  ا ٓة٦ٯد٪ غٓيت غٓة٦ٜ٦٪ن ً ت٠  

غت هظدد٪ نٔدد٫ غٓعة٦عدد٪و يٛدد١ ٥دد عني ًةدددٕ ي رسددد٪ غٓعددلَ غٓشدد٦ٔ٘٪ ٓؼدد٦ ٛ٪ غ دد٤غرا    

غٓعة٦ع٦دد٪ يف غٓة٦ٯدد٪و هإٛدد١ ٗددٝ غ و٦ددل تو٠ددٙ غٓع ًدد   ه٦٘دد  اددني غِٓ ٮٜددد   غحل٦دد٪          

غسٛشد ٞ ٟد٤ ندز٭ ٗدٝ ا٦ٯد٪ ٗ زٛد٪و ُ٘دد  تددل٬         ٣ا٦ٯ ٠ و ُ٘   ١ٛ ٗٝ غ و٦ل إالغ   ٞ 
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يف ٣ ٞ اشٝ تٜظٯ٪ غسٛش ٞ ٣إندلغا٢ ٦ٌٔٓد ٚ مب٠٘د٪ ػد٦ ٛ٪ غٓة٦ٯد٪       و"إ٥ؤد٤ٜ٘٦ر٤ٟٓل"

غٓع ٗددٕ غي٣ٖ ٣غحل سددٙو غٓددا٨ ٥ ٤ًددى  و ٥ةٌدد٫ اغٮ٘ددً  سدد٤غرٟ ٣ددد رو  غ لرسدد٪ اغدددٕ

غٓفا٦د٪   تعدلي ن١٦ٔ  ٦ٌٍ غيٟدلغي غ لن٩٤ يف ٟاغ غي ٖو ٣  ٢ ٗٝ غي   . ٓدآّ  

غٓة٦ٯ٦ددد٪ غسدددفغت٦ج٦٪ ا ٦٘ددد٪ ٣ؿددل٣ر٥٪و تشددع٫ ٓ عدد٥٤ل غٌٓددلرغ  غٓة٦ٯ٦دد٪ يف دلدد ٖ        

غٓ ع٦ٔٙ ٣غٓ ٤ن٦٪ ٣غ تؼد ٖ غٓة٦ٯد٧و ا٠دلي غحلو ظ ن٫ٔ نٜ ػل غٓة٦ٯ٪ ٣غٓ ع ٕٗ ٗع٠د   

اعٌ ٦ٛ٪و ٓ ح٦ٌٍ ت٦ٜ٘٪ ٗشد لغٗ٪ تشد٠ٙ يف  شدني ٤ٛن٦دد٪ غحل٦د ٩ ٓٔ٘د٤غطٝ ٣غٓلهد ٢        

   ٠ٜٗ  ٠  ٗٝ  سة بش٤ِّ ٣هلا٢ غ سفغت٦ج٦٪ ٗ  ٥ُ و٦٪ش ٌة٣ٔغ  ٩ٓألن٦ ٖ غحل ؿل

غٓددديت ت ؼدددى  غٓفا٦ددد٪ غٓة٦ٯ٦ددد٪ تشددد نل غٜٓددد ض نٔددد٫ إارغْ غ ظدددِ   غٓة٦ٯ٦ددد٪  

ا ٓ ع٦ٌل ٓ عدلا ٗشدةة ت٠  ٣ ٥٤دٕ اي رٟد و ٣غدد  ي ٤ٗغًد  ادل٣ي٠  ٣تعدلا غجل٠د            

غجل٠ددد٤ا غٓفا٥٤ددد٪ ٣غسن ٦ٗددد٪   حلظدددلغٓددديت ت ع ٗدددٕ ٗع٠ددد و ٓددداغ هدددإٞ ٟٜددد ْ ا نددد٪    

 ا٣ٞ ٤ٔٓدد٪٦غحل٣غ٤ٓسدد ٮٕ غِٓو٦ٔدد٪ حلددٕ ٟددا٢ غ ظددِ  و ٣غٓع٘ددٕ نٔدد٫   ٣غٓ ري٦ٌو٦دد٪و

ظ٠دد٤ر ٗظددِ   نل٥ددل٩و يدد  ٥ عٔددب غحل ندد٪ إىل تعدد٥٤ل  د ٦ًدد   ا٦ٯ٦دد٪ ٓددل٬        

٣تظددٕ٘  ؤُدد٠ ا٦ تدد١  يفنٔدد٫ غ ٛشددج ٚ ٗدد  غٓة٦ٯدد٪ ٓ شدد ٘ل  غ دد٤غطٝو  عٔدد١ ًدد ارًغ

ب ٣غسن ٚ ٣غٓ ٤ن٦٪و ٤ٟ٣ غٓدل٣ر غٓدا٨ تٌد٤ٚ اد١ غٓفا٦د٪ غٓة٦ٯ٦د٪       الغٗ  غٓ ع٦ٔٙ ٣غٓ لر٥

  ٤غراٟ .س٦ٔ٘٪ ٣ٗش ٘ل٩  ت٦ٜ٘٪ ٣ٓؼ٦ ٛ٪ غٓة٦ٯ٪و ٣ت٤ه  ٗع٦ظ٪ ُل ٪و ٣ا٦ٯ٪ ٛظ٦و٪ 

 ٣غٓريٌ ه٦دددد٪ ٜدددد٤غا٧ غٓة٦ٯدددد٪و ُ جل٤غٛددددب غ ن ٘ ن٦دددد٪  ات٠دددد ٙ غٓفا٦دددد٪ غٓة٦ٯ٦دددد٪  

٤ٓن٦ددد٪و يٞ غ ظدددِ    ؼدددل نٔددد٫ غجل٤غٛدددب غٓة٣ٌ٤٦غ ً ؼددد ا٥٪ ٣غجل٘ ٦ٓددد٪و ٣  ت

٪ غٌٓ ٮ٘دد٪ ٟدد٧ ٛ دد و يٛظددع٪ غسٛشدد ٞ ٣غ ؤسشدد   غٓع ٗدد٪ ٣غخل ػدد٪و ٣ت ؼددى    ٦ددغٓة٦ٯ

اؼو٪ ذل٦ٔ٪ ٣اع ا  ن  ٧و ٓاغ هإٞ غٓفا٦٪ غٓة٦ٯ٦د٪ ت٠دلي إىل تعد ٣ٞ غجل٠د٤ا غت٦ٔد٪      

   ٣غٓع  ٦٪و ٣غٓ ؼل٨ ٓٔ٘ظِ   غٓة٦ٯ٦٪ غحل ػٔ٪ ٣غ  ٤ًع٪.

غٓة٦ٯ٪و ٣تلس٦  طلَ ٣ٜٗ ٟ  هِل٥د٪ ٣ٗعد ري   ت٤ٌٚ ا عل٥ٕ ٤ٗغًى غيهلغا ٗٝ 

و ٣ت٦ٌددد٦ٙ غييدددل غٓة٦ٯددد٧و غ شددد ل ٪غٓ ٦ٜ٘ددد٪ غ ن ٘ ن٦ددد٪  ا حلشدددة ٞنل٥دددل٩و توددددا 

  .ٗؼ ار غٓعة٦ع٪رل ٔى ٣غت هظ٪ ن٫ٔ 

 :املستدميةالرتبية على التهمية االجتماعية 

 ع غجل٤٠ا غٓولا٥٪ ٣غجل٘ ن٦٪ غٓيت ت٠لي إىل إطدة  مجٔ٪ غٓ ٦ٜ٘٪ اظِٕ ن ٚ ٧ٟ

٣ شددني ظددل٣ي ا٦دد ٩ غيهددلغا ٣غجل٘ ندد  و      وا ندد   غسٛشدد ٞ غ  عددلا٩ ٣غ دد   ٩   

و ٗددٝ ددد ٖ غ سدد ري٘ ر غاددفغٚ ُلغٗدد٪ غسٛشدد ٣ٞ و ه٠٦دد ٥ع٦ظدد٤ٞ يتغٓدد ٣ت٦ٜ٘دد٪ غٓة٦ٯدد٪

٣اٜد ٭ ٗ ٘ سدّ    و   و إىل تؼ٤ر ٣غؿا ٗ عدلا غياعد ا   ٧ٟ٣ غيٗريٕ ٤٘ٔٓغرا غ   ا٪و

غٓ خعدد٦   ٟددٙ ا٦ٓدد٪ ٓةٔدد٤ر٩ ٣ شدد٦ل ٟددا٢ غٓددل ٬ نٔدد٫  ر  غ٤ٓغًدد .       ظددٕ ٖ. ٣٥٣هعيدد

نٔدد٫ دل٤٘ندد٪ نٜ ػددل  س سدد٦٪  ٥٫ةٜدد وهل اعدد٦  غسددفغت٦ج٧غتدد٤ ه ٓ ٦ٜ٘دد٪ تشدد ٔزٚ
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 تظدخ٦ؽ غ ا ٦ ند    ٣٣ٛاُل ٠ٜٗد   غٓل ٥د٪ غ٤ٓغؿدح٪و     وتش٠ٙ يف زل ب غٓ خع٦ 

ٜو٦دددا دعددد  غٓع٘دددٕ يدددٙ غٓ ٣غٓودددلؾ ٣غٓ حدددل٥   ٣غ ددد٤غراو ٣غٓ  ٥ددد  و ٣غيٟدددلغي ٣

 .٣غٓ ٥٤ٌٙ

غٓ ٦ٜ٘٪ ر ٙ  ٦ٟ٘ ٠٘  غٌٓؼ٬٤و إذ دع  زل ب ٣ وةٜ ٭غٓ إرغا٩هل غ  ٥ِو٧ ت٣٤

عد   خل٣غ غ غٓ ؼ٤ر٢ ٟا ٓ ح٤ي٣ٖد ً٪  هل ًلرغ  ٤ٗ٣غرا اظل٥٪ ٗةلن٪غٗٝ ت٤ لَّ ُا

ًدددلرغ  غسٛشددد ٞ رل ٔدددى  ت٦ٜ٘ددد٪. ٗدددٝ ٟٜددد  تدددرب   ٦ٟ٘ددد٪  إىل ٣غًددد  ٗٔ٘ددد٤ض غٓ ٥٤ٜ٘ددد٪

غٓ ٦ٜ٘د٪   ن٦ٔ٘د٪ اغ٩   ٞ غسٛش ٞ ٟد٤   غٛع ًً  ٗٝ ا٦ٌٌ٪ و٦٘٪يف ن٦ٔ٘٪ غٓ ٣ٜغس ري٘ رٟ  

 ٣  ٥ ٠. 

ٗددٝ غٓظددع٤ر ا  شددؤ٦ٓ٣٪  غٓوددلامتِددني  غ شدد ل ٪٥ٌؼددل ا ٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪ ٣

غ ظفُ٪ يف غافغٚ  س س٦   غحل٦ ٩ ٣ا٤ٌَ غسٛشد ٞ. إذ تدله  ُدٕ هدلا ٓٔد وِ       

١ ٦ددٓإا ٜٓشددة٪  غ شدد ل ٪٪ يف ٤ًٗعدد١ يف ٟدداغ غٓعدد ملو ٣يف ٗعٜدد٫ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد     

ي ٘د . ُ٘د  تع٘دٕ نٔد٫ تعد٥٤ل غ ٠د رغ  غٓ  ٗد٪ ٓٔ٘ظد رُ٪ يف اٜد ٭          إىل غ٣ا ٜٓشة٪ 

غا لغ٭ ٗٝ غٓ ع٦ٔٙ غيس س٧  غ ش ل ٪غٓ ٦ٜ٘٪ غ ن ٘ ن٦٪ ٗ  اٗٝ د ٖ  ٟاغ غي ٘ 

ٗددٝ  نددٕ تلسدد٦  غٓدد٤ن٧   ؛إىل غجلدد ٗع٧و ٣ ٥ـدد  يف غٓفا٦دد٪ غٜٓظ ٦ٗدد٪ ٣ دد  غٜٓظ ٦ٗدد٪ 

 ع٦ٌل ٣تلغا  غٓ حل٥   غٓيت ٤٥غن٠٠  ٗش ٌةٜٔ . ٟا٢ غٜٓظدل٩ غٓفا٥٤د٪ تلتِدز نٔد٫     ا

ٙ ٥   غ و٤ٗٓدد٪و ٗددٝ  نددٕ ٗشدد ٌةٕ ٗشدد ل  ٌٗ رادد٪ مش٦ٓ٤دد٪ ٓ عدد٥٤ل غ عدد ري ٣غِٓو ٥دد  

 ٣غٓش٤ُٔ   ٣ من   غحل٦ ٩ غٓ  ٗ٪. ٣تعز٥ز غ٦ٌٓٙ

تلتِددز يف غيسدد ض ٗشددوٓ٪ ًدد٦ٙ  غ شدد ل ٪إٞ غٓفا٦دد٪ نٔدد٫ غٓ ٦ٜ٘دد٪ غ ن ٘ ن٦دد٪ 

 ٚغافغٚ غ دل٥ٝو س٤غ٭ ُ ٤ٛغ ٥ٜ ٘د٤ٞ إىل غين٦د ٖ غحل ٦ٓد٪      وا٤ٖ ٗو٤٠ٚ غ افغٚ

غ ش ٌة٦ٔ٪و غافغٚ غ د  ي ٣غٓ ٤ٜع ٣غافغٚ غٓة٦ٯ٪ ٣غ د٤غرا غحل٤٦غ٦ٛد٪ ٣غٜٓة ت٦د٪ غٓديت     

سد ن٦٪ ادآّ إىل اريٜد  نٔد٫ ت د٦  سد٤ُٔ تٜ  ٓـد٘ ٞ        و ٥ٌل٠ٗ  ٜٓ  ٤ُُب غير 

 .ن٦ ٖ غٌٓ اٗ٪٣ٗش ٌةٕ غي ٗش ٌةٜٔ 
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املالسظ  نْ الالةظٞ اهؿظع ًظ       ًّ

دٗي اهعظظظآخ ة ظظظرٝ س اهب٘ضظظظ    طظظظ   

اهطٚآضظظظظٞ اهؿظظظظِٚٚٞ ارتآزدٚظظظظٞ امل بصُظظظظٞ 

ٗاه عٚدٝ الّ ًِطق اهلٌِٚٞ الوٟ ًقدزات 

اهػع٘ب ٗاهدٗي كٌآ ٓ٘ سآي اهطٚآضٞ 

األًسٙلٚظظظظٞ   ؿظظظظظسم اهِ ظظظظس الٌظظظظظّ   

ٙطلّ اه ٚت األ ٚض )ز٢ٚظ مجٔ٘زٜ 

 نٗ دميقساطٛ(. 

اهعالةآت  ٗس ٓرا اإلطآز ضِبِآٗي

اهعس ٚٞ ظظ اهؿِٚٚٞ ًّ سٚح اه٘اة  ٗةفآق 

تط٘ز ٓرٖ اهعالةآت ًظ  اهككٚظص الوظٟ    

 الالةآت اهؿع ً  ض٘زٙٞ. 

ًستلظظظظظصات اهطٚآضظظظظظٞ اهؿظظظظظِٚٚٞ 

 ارتآزدٚٞ: 

 داٙٞ  ال د ًظّ اهبككٚظد الوظٟ نْ    

اهؿظظظع تِظظظبر ضٚآضظظظٞ  آزدٚظظظٞ ضظظظوٌٚٞ  

ًٗطبقوٞ  ؿ٘زٝ ثآ بٞ تٔدم إىل محآٙظٞ  

  ٛ ٗدفظظ  الٌوٚظظآت   ٗؾظظٚآُٞ اهطظظوٍ اهعظظآمل

اهبٌِٚظظٞ املػظظككٞ إىل األًظظآَ  ٗتس ظظ  

نْ حتظظظظرٗ سظظظظرٗٓآ شتبوظظظظ   وظظظظداْ  س 

اهعآخ. ٗس اهبفآؾٚى ميلّ اهقظ٘ي ًظآ   

  ٙوٛ:
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ظظ تدال٘ اهؿع إىل محآٙٞ املؿآحل املػككٞ هو ػسٙٞ  ًٗػآزكٞ اجملبٌ  اهدٗهٛ س 

اهق٠٘ املبعظددٝ س   ري ادتٔ٘د إلةآًٞ الآخ ًبعدد األةطآب  ٗاهدف   آجتآٖ تعآٙؼ 

 ٢ٗآَ ٗضالَ مبآ ٙطآالد الوٟ اضبقساز اجملبٌ  اهدٗهٛ.

كٌظظآ تظظدال٘ إىل تكضظظٚظ ُ ظظآَ ضٚآضظظٛ ٗاةبؿظظآدٜ دٗهظظٛ ددٙظظد ٙطظظ٘دٖ اهعظظدي        ظظظظ 

ٗاسكاَ اهدٗي  عكٔآ  عكًآ  ٗتبػآٗز فٌٚظآ  ِٚٔظآ  عٚظدًا الظّ فظسا اإلدازٝ اهراتٚظٞ       

الوٟ اآل سّٙ  ٗحتفص  عكٔآ  عكًآ اةبؿآدًٙآ هوبٌِٚٞ املػككٞ دْٗ سظدٗخ فذظ٘ٝ   

املػككٞ اهدٗي ًّ ارتربات  ك ريٝ  ع األ ِٚآ١ ٗاهفقسا١  ٗحبٚح تطبفٚد مجٚ 

ً  الدَ اضب عآد ثقآفظآت األًظٍ األ ظس٠  ٗاهطظعٛ إلُػظآ١ ًفٔظَ٘       هبشقٚق االشدٓآز 

نًين ددٙد ٙقَ٘ الوظٟ نضظآع اهجقظٞ ٗاملِفعظٞ املب ظآدهبع ٗاملطظآٗاٝ  ٗاهبِطظٚق سظ٘ي         

 سى اهِصاالآت  ع اهدٗي الّ طسٙق اذت٘از دْٗ اهوذ١٘ إىل اهق٘ٝ ٗاهبٔدٙد. 

ّ٘ع س نمنآط املعٚػٞ  األًس قسٗزٝ حتقٚظظ  ق اهدميقساطٚٞ س اهعالةآت اهدٗهٚٞ  ٗاهبِ

اهرٜ ٙبطّو  اهب آدي  ع اذتكآزات ٗطسق اهبٌِٚٞ املخبوفٞ مبظآ ٙعظ٘د  آهفآ٢ظدٝ الوظٟ     

ادتٌٚظظ  س ضظظٚآق اذتظظسف الوظظٟ نْ تقظظسز اهػظظع٘ب غظظنُٗٔآ ارتآؾظظٞ دْٗ تظظد ى         

  آزدٛ. 

٘ ظظظظ  ٝ  ٗتعصٙظظص اهبعظظآْٗ س ستآز ظظٞ اإلزٓظظآب  ًعآزقظظٞ اهلٌِٚظظٞ ٗضٚآضظظٞ اهوذظظ١٘ إىل اهقظظ

  لى نغلآهٕ. 

ً٘اؾظظوٞ حتطظظع ٗتطظظ٘ٙس اهعالةظظآت ًظظ  اهظظدٗي املبقدًظظٞ  ٗت٘ضظظٚ  ُقظظآط االهبقظظآ١      ظظظظ 

هوٌؿظظظظآحل املػظظظظككٞ    ظظظظض اهِ ظظظظس الظظظظّ اال بالفظظظظآت س األُ ٌظظظظٞ اهطٚآضظظظظٚٞ   

 ٗاالدبٌآالٚٞ اذتآكٌٞ. 

آٗزٝ دٗاًل غسٙلٞ ٗتعصٙظص   ً٘اؾوٞ تعصٙص الالةآت سطّ ادت٘از ٗاالب آز اهدٗي اجملظظ 

 اهبعآْٗ اإلةوٌٚٛ ٗزفعٕ إىل ًطب٠٘ ددٙد  ػلى دا٢ٍ... 

اضظظبٌساز تق٘ٙظظٞ اهبكظظآًّ ًظظ  دٗي اهعظظآخ اهجآهظظح ٗتظظدالٍٚ نٗاؾظظس اهب ظظآدي ٗاهبعظظآْٗ ظظظظ 

 ًعٔآ. 

ً٘اؾوٞ املػآزكٞ اهِػطٞ س اهِػآطآت اهد وً٘آضٚٞ ًبعددٝ ادت٘اُ   ٗهعظ  دٗز  ظظ 

املبشدٝ ٗضآ٢س املِ ٌآت اهدٗهٚٞ ٗاإلةوٌٚٚٞ ً  اذتسف الوٟ  نكجس فآالوٚٞ س األًٍ

 اه٘ة٘م إىل دآُ  اهدٗي اهِآًٚٞ س محآٙٞ ًؿآذتٔآ ٗسق٘ةٔآ اهعآدهٞ. 

اهبٌطم مب آدئ االضبقالي ٗاملطظآٗاٝ ٗاالسظكاَ املب ظآدي ٗالظدَ اهبظد ى س اهػظنْٗ       ظظ 

ت اهطٚآضظظٚٞ س اهدا وٚظظٞ هر ظظسّٙ  ٗتطظظ٘ٙس اهبعظظآْٗ ًظظ  مجٚظظ  األسظظصاب ٗاملِ ٌظظآ

 اهعآخ. 

تعصٙظظص نٗاؾظظس اهؿظظداةٞ ًظظ  اهػظظع٘ب ٗ ِٚٔظظآ ٗت٘ضظظٚ  اهب ظظآدالت اهجقآفٚظظٞ ًظظ  اهظظدٗي ظظظ  

 األدِ ٚٞ.  
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 التعامل الدبلوماشي الصيين مع الدول األجنبية:  

  نالوِت 9191ًِر تكضٚظ مجٔ٘زٙٞ اهؿع اهػع ٚٞ س نٗا٢ى تػسّٙ األٗي الآَ 

الةآت د وً٘آضٚٞ ًظ  نٙظٞ دٗهظٞ ندِ ٚظٞ  ػظسط      سلً٘ٞ اهؿع نُٔآ تس   س إةآًٞ ال

نْ توبظظصَ ٓظظرٖ اهدٗهظظٞ مب ظظآدئ االسظظكاَ املب ظظآدي هوطظظٚآدٝ ٗضظظالًٞ األزاقظظٛ ٗاملطظظآٗاٝ 

ٗاملِآف  املب آدهٞ  ٗنُٕ هٚظ س اهعآخ إال ؾع ٗاسدٝ  ٗنْ ًقآطعٞ "تآٙ٘اْ" ٓٛ دص١ 

       ٞ إةآًظٞ   ستس ظ    ال ٙبذصن ًّ نزاقظٛ مجٔ٘زٙظٞ اهؿظع اهػظع ٚٞ  ٗنُظٕ الوظٟ نٜ دٗهظ

الالةظآت د وً٘آضظٚٞ ًظ  اهؿظع اهػظع ٚٞ ٙكتظ  الوٚٔظآ اإلالظالْ الظّ ةطعٔظآ هوعالةظآت            

اهد وً٘آضظظٚٞ ًظظ  ضظظوطآت تظظآٙ٘اْ  ٗاالالظظكام  ظظكْ سلً٘ظظٞ اهؿظظع اهػظظع ٚٞ  ٓظظٛ      

اذتلً٘ظظٞ اهػظظسالٚٞ اه٘سٚظظدٝ س اهؿظظع  الوٌظظًآ  ظظكْ اهؿظظع ت٘اؾظظى ً٘ةفٔظظآ امل ظظد٢ٛ 

" ٗنْ ًطظظكهٞ تظظآٙ٘اْ ميلظظّ سوظظٔآ ٗفظظق      ٗاسظظد   وظظد هاملبٌّجظظى س "اهب٘سٚظظد اهطظظوٌٛ     

املقكسآت اهجٌآُٚٞ اهيت طسسٔآ "دٚآُغ شميع" س٘ي تطظ٘ٙس اهعالةظآت  ظع املكظٚق س     

دالظ٘ات  َ اهبظمًس ٗاملطظآالٛ ارت ٚجظٞ سظ٘ي     سص  ٗتعآزا 9111كآُْ٘ اهجآُٛ الآَ  03

ّ٘الت "ؾِٚ ّٗز   " نٗ "ؾع ٗاسدٝ ٗتآٙع اثِبعاضبقالي تآٙ٘اْ  ٗتق ٘اْ ٗاسدٝ" اهظيت تظس

هلظظآ األٗضظظآط األًسٙلٚظظٞ ٗاه س ٚظظٞ االضظظبعٌآزٙٞ كٌظظآ ال تق ظظى نْ تقظظٍٚ نٜ دٗهظظٞ هلظظآ    

الالةآت د وً٘آضٚٞ زمسٚٞ ً  اهؿظع  نٜ الالةظآت زمسٚظٞ ًظ  ضظوطآت تظآٙ٘اْ ًٌٔظآ        

كآْ غلؤآ  ٗٗفقًآ هلرٖ امل آدئ نةآًت اهؿع الالةآت د وً٘آضظٚٞ ًظ  نكجظس ًظّ     

 . دٗهٞ س اهعآخ 983
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ضظظظٚآ ٗنفسٙقٚظظظآ تٔظظظبٍ اهؿظظظع  عالةظظظآت اهبعظظظآْٗ اهظظظّ٘دٜ ًظظظ  اهظظظدٗي اهِآًٚظظظٞ س ة  

% ًظّ  89% ًّ ضلآْ اهعآخ  ٗتػظ ى  13اهيت ٙػلى ضلآُٔآ ٗنًسٙلآ اهالتِٚٚٞ 

ًقآالد األًٍ املبشدٝ ٗتػكن اهؿع س املنمتسات اهدٗهٚٞ ارتآؾٞ مبطآ٢ى اهبٌِٚظٞ   

  ري األً٘اي اهالشًٞ هرهم   ٔدم إةآًٞ ُ آَ اةبؿآدٜ دٗهٛ ددٙد ٗالآدي. ٗتد

ٞ  ٗٗس ٓرٖ األٙآَ  ّ٘ي اهعدٙظد ًظّ دٗي اهعظآخ اهجآهظح الوظٟ        س اهطظِ٘ات اهقآدًظ تعظ

اهؿظظظع   آؾظظظٞ  عظظظد تفّلظظظم االحتظظظآد اهطظظظ٘فٚآتٛ اهطظظظآ ق ٗاتطظظظآع ًظظظد٠ اهلٌِٚظظظٞ    

ى ً وظظٞ األًسٙلٚظظٞ الوظظٟ اهعظظآخ هِٔظظ  ثسٗاتظظٕ. فآهؿظظع نؾظظ شت ةظظ٘ٝ دٗهٚظظٞ تػظظل    

حتٌٛ اهدٗي اهِآًٚٞ ٗتدالٍ ًطآه ٔآ اهػسالٚٞ احملقظٞ س احملآفظى اهدٗهٚظٞ   آؾظٞ نْ     

ّٗدٔت ٗت٘دٕ اه٘الٙآت املبشدٝ  ا٢ٍ س زتوظ األًّ اهدٗهٛ  ٗهلرااهؿع ٓٛ الك٘ د

األًسٙلٚٞ اُبقآدات الذالٞ ٗ ري ًِطقٚٞ ٗالدٗاُٚٞ هوؿع  ألُٔآ تطظآالد دٗي اهعظآخ   

ٗاغظظِطّ ًجظظى ٓظظرٖ املطظظآالدات  َعظظدُُّتسًٙآ ٗضٚآضظظًٚآ  سٚظظح اهجآهظظح اةبؿظظآدًٙآ ٗالطظظل

 مبؿآذتٔآ.  ُكسَُّت
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 99ًٗظظ  تعظظآاٍ ٗاتطظظآع اهلٌِٚظظٞ األًسٙلٚظظٞ الوظظٟ اهعظظآخ   آؾظظٞ  عظظد نسظظداخ    

اهيت اخترت ًِٔآ اإلدازات األًسٙلٚٞ املبعآة ظٞ ذزٙعظٞ ه طظمل املصٙظد ًظّ       1339نٙو٘ي 

ُف٘ذٓآ الوٟ اهعظآخ )كٌظآ فعوظت س نف آُطظبآْ ٗاهعظساق( ن ظرت دٗي اهعظآخ اهجآهظح         

تقكب نكجس فككجس ًّ اهؿع  س ستآٗهظٞ ًِٔظآ هظدز١ األ طظآز الِٔظآ  ٗاملطظآٌٓٞ       

اهظظيت تبظظ٘افس هظظدٙٔآ      ظظٕ اهؿظظعس إجيظظآد ُظظ٘ع ًظظّ اهبظظ٘اشْ اهظظدٗهٛ  ٗٓظظرا ًظظآ ُتسسظظ   

ّ٘ٝ اهدٗهٚٞ اهؿآالدٝ اهيت تطآه   إُٔآ١ ُ ظآَ اهقطظ  اه٘اسظد األًسٙلظٛ      ًّ٘آت اهق ًق

  آهبعآْٗ ً  زٗضٚآ االحتآدٙٞ. 

ًّسٝ ددًا ًظّ اهؿظع٘د اهؿظٚين  ػظٚٞ نْ تِآفطظٔآ       ًُبر  آهط    اه٘الٙآت املبشدٝ 

إىل ٓرا األًظس   ظى تسٙظد إةآًظٞ     اهؿع الوٟ شالآًٞ اهعآخ  الوًٌآ  كْ اهؿع ال تطٌح 

ُ آَ الآملٛ ًبعدد األةطآب. ٗهلرا تعٌى اهدٗا٢س األًسٙلٚٞ الوظٟ ٗقظ  الق ظآت نًظآَ     

ٞ  اهؿع٘د  ٗإةآًظٞ حتآهفظآت ًػظ ٘ٓٞ ًظ  دظرياْ        اهؿٚين: الق٘ آت اةبؿظآدٙٞ ٗجتآزٙظ

كٌآ تجري ًطظكهٞ    اهؿع )حتآه  ك٘اد(  ع )نًسٙلآ ٗاهلِد ٗاهٚآ آْ ٗنٗضكاهٚآ(

 ع اذتع ٗاآل س  ٗحتسقٔآ الوٟ االضبقالي ٗتدالٌٔآ  آهطالح. تآٙ٘اْ  

الوٟ نٜ سآي  ضِبشدخ السقًآ ٗ آهبفؿٚى الّ ٓرٖ اهعالةٞ األًسٙلٚٞ اهؿِٚٚٞ 

 آؾٞ س اه٘ةت اهسآّ. ِٗٓآ ُنكظد الوظٟ ُآسٚظٞ ٓآًظٞ  ٗٓظٛ نُظٕ الوظٟ دٗي اهعظآخ         

إةآًظٞ الظآخ    اهجآهح نْ تبقسب ًّ اهؿع نكجس فككجس ألْ ٓظرا اهبقظسب ٙطظآالد س   

ددٙد ًب٘اشْ ًٗبعدد األةطآب   آؾٞ نْ اهؿع خ تطبعٌس نٗ حتبى نٙٞ دٗهٞ ًجوٌآ 

فعوت اه٘الٙآت املبشدٝ ٗ سٙطآُٚآ ٗفسُطآ  كٌآ نُٔآ ةدًت ًطآالدات ك ريٝ ٗ ظري  

ًػسٗطٞ هدٗي اهعآخ اهجآهح  ٗهلآ ً٘اة  ًػسفٞ ًظّ اهقكظآٙآ اهعس ٚظٞ ًٗظّ ةكظآٙآ      

 كًآ. دٗي ٗغع٘ب ن س٠ الآدهٞ نٙ

 الصينية عرب التاريخ: ــ العالقات العربية 

ًِر ٣ًآت اهطِع كآْ اهػسق ًؿدزًا هوعدٙد ًّ اهطو  اهجٌِٚٞ األكجس زٗادظًآ  

س اهعآخ اهقدٍٙ  ٓرا إىل دآُ  اهدٗز اهظرٜ نداٖ  قطظٌٕٚ األةؿظٟ ٗاألدُظٟ س ُقظى      

جآهظح ةُظران.   ٓرٖ اهطو  اهجٌِٚٞ إىل ًطبٔولٚٔآ س كظى ً٘ةظ  ًظّ ةظآزات اهعظآخ اه     

ٗكآْ احمل٘ز اهعآملٛ األكجس نٌٓٚٞ هوبذآزٝ اهدٗهٚٞ  ع دٗي اهعآخ ميبد ًظّ اهػظسق   

إىل اه سب ٙوٕٚ ست٘ز ة س ًّ اه سب إىل اهػسق  ٗاسب٠٘ ٓراْ احملظ٘زاْ الوظٟ طظسق    

ًٞ إىل اذتسٙظس اهؿظٚين اهظرٜ      سٙٞ ٗحبسٙٞ نطوق الوٕٚ  عض اه آسجع طسق اذتسٙس ُط 

 هطو  اهِفٚطٞ اهيت ِٙقؤآ اهبذآز الوٟ ٓرا اهطسٙق. كآْ ُٙعد الوٟ زنع ا

آْ: مشآهٛ  ّسٜ ٙ ظدن ًظّ اهؿظع ِٗٙبٔظٛ س     ٗكآْ هطسٙق اذتسٙس ًطآزاْ ز٢ٚط

نٗزٗ ظظآ  ًظظسٗزًا  مضظظٚآ اه٘ضظظطٟ ٗاألُآقظظ٘ي ٗنُطآكٚظظآ  ٗٙ٘اؾظظى حبظظسًا إىل إٙطآهٚظظآ   
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ْ٘" س ٗإضظظ آُٚآ ٗ ظظالد نٗزٗ ظظآ اه س ٚظظٞ  ًٗطظظآز دِظظ٘ ٛ )حبظظسٜ(: ًظظّ ًِٚظظآ١ "كظظآُب       

اهؿظظظع  ًظظظسٗزًا  طظظظ٘اسى غظظظ ٕ اهقظظظآزٝ اهلِدٙظظظٞ  ثظظظٍ إىل اه شظظظآز احملٚطظظظٞ  ظظظآدتصٙسٝ  

اهعس ٚظظظٞ  ٗؾظظظ٘اًل إىل  ظظظالد فظظظآزع ٗاهعظظظساق  فطظظظ٘اسى اهظظظٌّٚ ٗاذت ػظظظٞ  فظظظآه شس     

 األمحس  فط٘اسى اذتذآش ٗدٗي س٘ا اه شس املب٘ضمل ٗمشآي إفسٙقٚآ. 

  مجٚظ  االجتآٓظآت   ٗتبفّسع الظّ ٓظرّٙ املطظآزّٙ طظسق فسالٚظٞ كظجريٝ تظرٓ  س       

ٗالرب ٓرٖ اهطسق تِقى اه كآ٢  ٗتِقى اهجقآفآت ٗاألفلآز. ٗهرهم فإْ طسٙق اذتسٙظس  

 ٓ٘ س اه٘اة  طسٙق هوبذآزٝ اهدٗهٚٞ ٗاذت٘از اذتكآزٜ  ع اهػع٘ب. 

ٗةد نضٌٔت اهفب٘سآت اإلضالًٚٞ س  وق كبوٞ اةبؿآدٙٞ الآملٚٞ ك ريٝ مشوظت  

  ٗ الد اهػظآَ ٗاهعظساق ٗإٙظساْ ٗنٗاضظمل ةضظٚآ      ًؿس ٗمشآي نفسٙقٚآ ٗادتصٙسٝ اهعس ٚٞ

ٗكآْ مل٘ة  اهؿع اإلجيآ ٛ ًظّ زضظآهٞ اإلضظالَ اذتكظآزٙٞ نكظرب األثظس س تطظ٘ٙس        

 اهبذآزٝ  ِٚٔآ ٗ ع نكرب كبوٞ اةبؿآدٙٞ غٔدٓآ اهعآخ اهقدٍٙ. 

ٗجتظدز اإلغظظآزٝ إىل نْ ًدِٙظٞ تظظدًس اهطظ٘زٙٞ غظظٔدت اشدٓظآزًا اةبؿظظآدًٙآ كظظ ريًا     

وظٟ طسٙظق اذتسٙظس  فٌ٘ةعٔظآ س ةوظ  اه آدٙظٞ اهطظ٘زٙٞ  دعظى طسٙظق           ط   ً٘ةعٔظآ ال 

اذتسٙس ٓ٘ األةؿس ًطآفٞ  ٗاألكجس ضٔ٘هٞ س املسٗز  ٗاألكجس نًًِآ  هبؿ ح تدًس 

غسٙآْ اهبذآزٝ اهدٗهٚٞ  ٗ آهبآهٛ ٙػلى طسٙق اذتسٙس دهٚاًل ٗاقظشًآ الوظٟ اهؿظداةٞ    

  ع اهػع  اهؿٚين ٗاهػع  اهعس ٛ. 

اهؿظظِٚٚٞ ظظظظ ٙظظٞ اهؿظظع اهػظظع ٚٞ غظظٔدت اهعالةظظآت اهعس ٚظظٞ   ٗ عظظد تكضظظٚظ مجٔ٘ز

اجملظظآالت  سٚظظح نةآًظظت اهؿظظع الالةظظآت د وً٘آضظظٚٞ   ٚظظ مجًسسوظظٞ ًظظّ االُبعظظآؽ س 

  ثٍ ت٘اهت اهعالةآت ًظ  دٗي  9111ٗاةبؿآدٙٞ ً لسٝ ً  ض٘زٙٞ ًٗؿس ٗاهٌّٚ الآَ 

اهؿظً٘آي   ٗفٌٚآ  عد ً   9111ٗاهط٘داْ الآَ  9118الس ٚٞ ًِٔآ اهعساق ٗامل سب الآَ 

ٗتُ٘ظ ًٗ٘زٙبآُٚآ ٗفوططع ٗه ِآْ ٗاهل٘ٙت ٗاألزدْ ٗهٚ ٚظآ ٗاُلٌظآْ ٗدٗهظٞ اإلًظآزات     

ٗةطس ٗاه شسّٙ ٗاهطع٘دٙٞ  إقآفٞ إىل إةآًٞ الالةآت اةبؿظآدٙٞ ٗجتآزٙظٞ ًظ  مجٚظ      

 ٓرٖ اهدٗي. 

 العرب واالقتصاد الصيين: 

كآُظظت اهظظدٗي اهعس ٚظظٞ س ًقدًظظٞ اجملٌ٘الظظآت اهدٗهٚظظٞ اهظظيت االكفظظت  ٌٔ٘زٙظظٞ   

اهؿع اهػع ٚٞ س مخطظِٚٚآت اهقظسْ املآقظٛ  كٌظآ كظآْ دتٔ٘دٓظآ دٗز كظ ري س        

ُّ ًقعظظدٓآ س األًظظٍ املبشظظدٝ  ٗكظظرهم س زتوظظظ األًظظّ  ًٗظظّ دٔبٔظظآ    ؤ اهؿظظع ت ظظ

ّ ً  ةكآٙآٓآ   آؾٞ فٌٚآ  آدهت اهؿع ٓرٖ امل٘اة   بكٙٚد اهدٗي اهعس ٚٞ ٗاهبكآً

ٙبعوق  قكٚٞ فوططع ٗاذتسٗب اإلضظسا٢ٚوٚٞ الوظٟ اهعظسب. ٗن ظرت اهعالةظآت اهعس ٚظٞ       

ّ٘ املط ظظظ  ذهظظظم  آهصٙظظظآزات املب آدهظظظٞ  ظظظع   َىٗمتج ظظظ  سد س غظظظبٟ اجملظظظآالتاهؿظظظِٚٚٞ  ظظظآهٌِ
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آت ثِآ٢ٚظظٞ  آجتظظآٖ تعصٙظظص اهبعظظآْٗ الوظظٟ األؾظظعدٝ اهطٚآضظظٚٞ     ٚظظاهطظظسفع  ٗإ ظظساَ اتفآة 

 آ نّد٠ إىل شٙآدٝ فسف االضبجٌآز. مم  اهجقآفٚٞ ٗاهبذآزٙٞٗاالةبؿآدٙٞ ٗ

       ٛ  كظرهم غظٔدت اهعالةظآت اهبذآزٙظظٞ  آؾظٞ منظً٘ا ًطظظبٌسًا  ظع ادتظآُ ع اهعس ظظ

ٗاهؿٚين  عد إةآًٞ املِبد٠ اهبذآزٜ االةبؿآدٜ اهؿٚين اهعس ٛ األٗي س غظٔس نٙوظ٘ي   

سٚح ن ر   اهلٜ٘"/ س ًِطقٞ "ُِٚػٚآ" ذات اذتلٍ اهراتٛ هقً٘ٚٞ "1393ًّ الآَ /

سذظظٍ اهب ظظآدي اهبذظظآزٜ  آالشدٙظظآد ضظظًِ٘ٙآ هٚؿظظى إىل نكجظظس ًظظّ ٣ًظظٞ ًوٚظظآز دٗالز الظظآَ    

/ ًػظسٗع هالضظبجٌآز ٗاهبذظآزٝ     133/ ٗةُران دس٠ اهب٘ةٚ  الوٟ نكجس ًّ /1391/

ٗمتشظظ٘زت ٓظظرٖ االضظظبجٌآزات ٗاملػظظآزٙ  اهلظظ ريٝ سظظ٘ي زتظظآالت اهطآةظظٞ ادتدٙظظدٝ         

املعدات ٗاهلٌٚآٗٙآت  ٗاضبخساز امل٘ازد اهط ٚعٚٞ  ٗاهو٘دطبٚآت ٗاهصزاالٞ  ٗؾِآالٞ

ٗؾظظِآالٞ املِطظظ٘دآت ٗاهطظظٚآزات ٗاه كٗكٌٚآٗٙظظآت  كظظرهم دظظس٠ تعظظآْٗ ٗاضظظ  س  

زتآالت األالٌظآي املؿظسفٚٞ ٗاهطظٚآسٞ ٗاهطظرياْ. ٓظرا ٗ طظ   نٌٓٚظٞ اهؿظع ٗتِظآًٛ          

٘الظٞ  اهعالةآت  ِٚٔآ ٗ ع اهدٗي اهعس ٚٞ غّلى زتوظ اهطفسا١ اهعسب س  لع زتٌ

الٌى  آؾٞ ه شح ٗتط٘ٙس الالةظآت اهبعظآْٗ االضظكاتٚذٛ اهعس ظٛ اهؿظٚين  آهبِطظٚق       

ًظظظ  املطظظظنٗهع اهؿظظظِٚٚع  ٗةظظظآَ  ٘قظظظ  تؿظظظ٘ز ألضظظظظ ٓظظظرا اهبعظظظآْٗ س اجملظظظآالت    

اهطٚآضظظٚٞ ٗاالةبؿظظآدٙٞ ٗاهجقآفٚظظٞ ٙقظظَ٘ الوظظٟ اهبكٙٚظظد اهطٚآضظظٛ املب ظظآدي س احملآفظظى     

س اهبعظآْٗ اهبذظآزٜ ٗاهجقظآس  سٚظح القظد      اهدٗهٚٞ  ٗدالٍ اهبعآْٗ االةبؿآدٜ  ٗتط٘ٙ

 خرت فٚٔآ ةسازات ٓآًٞ. نكجس ًّ ٣ًٞ ٗالػسّٙ دٗزٝ اتُّ
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اُطالةًآ ًّ نٌٓٚٞ اهؿع اهطٚآضٚٞ ٗاالةبؿآدٙٞ ٗاالضكاتٚذٚٞ ٗدٗزٓآ اذتظآهٛ  

ٚق اهبقوٚدٙظٞ  املبِآًٛ الوٟ اهطآسٞ اهدٗهٚٞ  ٗس ضٚآق اهعٌظى الوظٟ جتظآٗش ؾظٚغ اهبِطظ     

  ً ًطظظكهٞ آبٌظظآَ اهؿظظع   وٞ ًٗبذظظددٝ  ٗة ظظرًا س االالب ظظآز   إىل ًسسوظظٞ الالةظظآت غظظآ

دِظ٘ب غظسق   ظظظ  اهػع ٚٞ  آذت٘ازات اهدٗزٙٞ املِب ٌٞ ً  اجملٌ٘الآت اإلةوٌٚٚظٞ )نٗزٗ ظآ   

-نفسٙقٚآ( اضبِآدًا إىل كى ذهم  اةكح زتوظظ اهطظفسا١ اهعظسب س اهؿظع     ظظ ةضٚآ 

ؾٚين ٙبّ٘هٟ زضٍ ارتط٘ط ظظ إةآًٞ ًِبد٠ الس ٛ -ةوٚى  اهرٜ د٣ِآ الوٟ ذكسٖ ة ى

ٞ هبطظظ٘ٙس ددٙظظد هعالةظظآت اهظظدٗي اهعس ٚظظٞ ًظظ  اهؿظظع  ٗاهبكضظظٚظ هػظظساكٞ     اهس٢ٚطظظ

ؾِٚٚٞ الوٟ مجوٞ ًّ امل آدزات اهعٌوٚٞ.. ٗدآ١ س االةكاح نال ٙلْ٘ هوٌِبد٠ ظظ الس ٚٞ 

د ادبٌآالظآت  ظع   ندٔصٝ دا٢ٌظٞ ٗنطظس زمسٚظٞ   ظى ٙقبؿظس س املسسوظٞ األٗىل الوظٟ القظ        

ٗشزا١ ارتآزدٚٞ ٗممجوع الّ املِ ٌآت املبخؿؿٞ املعِٚٞ  ٗتػظلٚى دتظآْ فِٚظٞ ًظّ     

ارتربا١  ٗنْ تعقد ادبٌآالظآت املِبظد٠ ًظسٝ كظى الظآَ  آهبِظآٗب  ظع إسظد٠ اهع٘اؾظٍ          

 اهعس ٚٞ ٗ لع. 
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ًظظّ سٚظظح   18/0/1333ٗةظظد ٗافظظق زتوظظظ ادتآًعظظٞ اهعس ٚظظٞ الوظظٟ ذهظظم  بظظآزٙ     

 ذاتٕ الوٟ تػلٚى دتِٞ حتكريٙٞ إلالداد تؿ٘ز نٗهٛ هوٌِبد٠. امل دن  ٗس اه٘ةت 

ممآ ض ق ٙبكظح نْ اهعظسب ندزكظ٘ا نٌٓٚظٞ اهؿظع  ٗقظسٗزٝ الظدَ  ٚظآ ٍٔ الظّ          

ًََشظمّل نُ ظآز اهقظ٠٘ اهع ٌظٟ ٗس ًقظدًبٔآ اه٘الٙظآت          اهطآسٞ اآلضٚ٘ٙٞ اهظيت نؾظ شت 

ٛ ٗاهٚآ ظآْ  املبشدٝ األًسٙلٚٞ اهيت تعٌى الوٟ اهبِظآفظ ًظ  كظى ًظّ االحتظآد األٗزٗ ظ      

ٗزٗضظظٚآ هبعصٙظظص ً٘اةعٔظظآ س ٓظظرٖ املِطقظظٞ اةبؿظظآدًٙآ ٗضٚآضظظًٚآ ٗثقآفٚظظًآ   آؾظظٞ نْ        

ْ َٙاهبقدَ االةبؿآدٜ املبطآزع س ًِطقظٞ دِظ٘ب غظسق ةضظٚآ  دعظى املظساة ع        نْ  عظدُّٗ

ًُسّغشٞ ألْ تلْ٘ ةآطسٝ اهٌِ٘ االةبؿآدٜ اهعآملٛ  ٗنْ اهؿع  ػلى  توم املِطقٞ 

الةبؿآدٜ  آجتآٖ تؿّدز االةبؿظآد اهعظآملٛ ًظ  سوظ٘ي الظآَ       آف ًآقٚٞ س ؾع٘دٓآ ا

/1303 ../ 

اهؿظٚين  كُ٘ظٕ نداٝ الٌوٚظٞ إلصتظآش     ظظظ    ًّ ِٓآ دآ١ت نٌٓٚٞ املِبد٠ اهعس ٛ ًاإذ

ٗٙ٘سظظدٖ اهبعظظآْٗ ًظظ  اهؿظظع س غظظبٟ اجملظظآالت ملؿظظوشٞ   ؾظظٚآ ٞ زؤٙظظٞ الس ٚظظٞ غظظآًوٞ

 اهطسفع اهعس ٛ ٗاهؿٚين. 

 الصينية: ــ العالقات الصورية 

اهؿِٚٚٞ تط٘زًا ًوش٘اظًآ ٗ آؾظٞ  ظالي اهعقظد األٗي     ظظ غٔدت اهعالةآت اهط٘زٙٞ 

 933ًّ اهقسْ اذتآدٜ ٗاهعػسّٙ  سٚح كظآْ املٚظصاْ اهبذظآزٜ  ظع اه وظدّٙ سظ٘اهٛ       

ًوٚظظْ٘  133 ٛ/ إىل سظظ٘اه1330/ هٚؿظظى س ُٔآٙظظٞ الظظآَ / 1333ًوٚظظْ٘ دٗالز س الظظآَ / 

ز  ٗ آهط   اهعالةٞ  ع اهطسفع تع٘د س درٗزٓآ إىل ًوٚآز دٗال 1393دٗالز ٗس الآَ 

إىل ضِ٘ات ةدميظٞ ٗإىل الٌظق اهبظآزٙ   ٗ آهبشدٙظد إىل نٙظآَ طسٙظق اذتسٙظس اهظرٜ ند٠         

دٗزًا ٓآًظظًآ ٗست٘زٙظظًآ ٗفظظآالاًل س الٌوٚظظٞ اهب ظظآدالت اهبذآزٙظظٞ ٗس تطظظ٘ٙس اهعالةظظآت  ظظع   

هفظظٛ الظظآَ  سٚظظح  اهؿظظع ٗاهعظظسب ٗاألٗزٗ ظظٚع  ٗس سظظ٘از اذتكظظآزات ة ظظى سظظ٘اهٛ ن   

كظآْ ِٙبقظظى الظظرب ٓظظرا اهطسٙظظق هظظٚظ اه كظظآ٢  ٗاهطظظو  اهبذآزٙظظٞ فشطظظ    ظظى اُبقوظظت  

اهجقآفآت ٗاألفلآز ٗاالكبػآفآت ٗاألحبآخ. ٗكٌآ نغسُآ س  داٙظٞ اه شظح  هع ظت    

ًدِٙٞ تدًس اهط٘زٙٞ دٗزًا كظ ريًا الوظٟ ؾظعٚد ٓظرا اهطسٙظق  إِذ إْ ً٘ةعٔظآ املٌٚظص س        

ًٞ  ةو  اه آدٙٞ  نضٍٔ س دعوٕ ًٞ ٗنًًِآ ٗضالً ًٞ ٗنكجس ضٔ٘ه طسٙقًآ الآملًٚآ نةؿس ًطآف

 ٗاألفكى ال ٘زًا ًٗسٗزًا. 

نهقآٓآ نثِظآ١   ٗالِدًآ نغآز اهطٚد اهس٢ٚظ  ػآز األضد س كوٌبٕ اهكسٚ ٚٞ اهيت

هطظظ٘زٙٞ  سظظع كظظآْ ُآ٢ ظظًآ هظظس٢ٚظ مجٔ٘زٙظظٞ اهؿظظع اهػظظع ٚٞ س      شٙظظآزٝ "ٓ٘دِٚبظظآٗ"  

ٙظظق اذتسٙظظس  كظظآْ ٙنكظظد ضظظٚآدتٕ نْ طسٙظظق     / إىل طس1339كظظآُْ٘ اهجظظآُٛ الظظآَ / 

اذتسٙظظس ًنغظظس إىل الٌظظق اهعالةظظٞ  ظظع اهؿظظع ٗضظظ٘زٙٞ سٚظظح ةظظآي: "إذا كظظآْ اهبظظآزٙ   
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اهقدٍٙ ةد غٔد تكضظٚظ الالةظٞ  ظع اه وظدّٙ  ٘اضظطٞ اهظسسالت اهبذآزٙظٞ الظرب طسٙظق          

اذتسٙظظس  فظظإْ اهبظظآزٙ  املعآؾظظس ٗال ضظظٌٚآ س اهِؿظظ  اهجظظآُٛ ًظظّ اهقظظسْ اهعػظظسّٙ ةظظد  

آَ الالةآت ٗثٚقٞ  ع ض٘زٙٞ ٗمجٔ٘زٙٞ اهؿع اهػظع ٚٞ  ٗةظد كآُظت ضظ٘زٙٞ     غٔد ةٚ

نٗىل اهدٗي اهعس ٚٞ اهيت نةآًت الالةآت د وً٘آضٚٞ ً  مجٔ٘زٙٞ اهؿظع اهػظع ٚٞ ًِظر    

تكضٚطٔآ  فبِآًت ٓرٖ اهعالةآت ٗضظآزت ؾظع٘دًا ًظ  ًظسٗز اهطظِع ًظّ  ظالي ز  ظٞ         

كآفظٞ... ٗإُِظآ إذ ُنكظد ضظعِٚآ      هظد٠ اه وظدّٙ ٗالوظٟ املطظب٘ٙآت     دظدت ٗؾآدةٞ ٗة٘ٙٞ 

اهؿظِٚٚٞ ًنٓوظٞ   ظظظ  دا٢ًٌآ هبعصٙصٓآ فقد  سِٓت اهطِ٘ات املآقٚٞ نْ اهعالةآت اهط٘زٙٞ 

 الضبٌساز من٘ٓآ ٗاتطآع ةفآةٔآ س اجملآالت كآفٞ"... 

كظظظرهم غظظظٔدت اهصٙظظظآزات اهسمسٚظظظٞ ٗاذتص ٚظظظٞ  ظظظع اه وظظظدّٙ ٗاذتظظظص ع تطظظظ٘زًا  

ٗتط٘ٙس نٗاؾس اهؿداةٞ  ع اه وظدّٙ اهؿظدٙقع    ًوش٘اًآ  ٔدم تعصٙص اهبعآْٗ ٗتٌِٚٞ

ضظظ٘زٙٞ ٗاهؿظظع إىل دآُظظ  ت ظظآدي ارتظظربات. ٗغظظلوت االتفآةظظآت اذتص ٚظظٞ  ظظع سظظصب   

اه عظظح اهعس ظظٛ االغظظكاكٛ ٗاذتظظصب اهػظظٚ٘الٛ اهؿظظٚين سآقظظِٞ سقٚقٚظظٞ هب٘طٚظظد         

اهعالةظظآت  ظظع اهظظدٗهبع ٗاهػظظع ع الوظظٟ شتبوظظ  األؾظظعدٝ   آؾظظٞ نْ ِٓظظآن تطآ قظظًآ  

س ٗدٔآت اهِ ظس سظ٘ي اهلظجري ًظّ اهقكظآٙآ املٌٔظٞ  ذهظم نْ اهعالةظآت  ظع           ٗت٘افقًآ

الِدًآ ٗقعت اهو ِٞ األٗىل س ًطسح اهعالةظآت  ٌِٚٔظآ     9181اذتص ع تع٘د إىل الآَ 

ٗةظظآَ ٗفظظد ةٚظظآدٜ ًظظّ سظظصب اه عظظح  صٙظظآزٝ إىل  لظظع س غظظٔس ةذاز ًظظّ ذهظظم اهعظظآَ   

ٝ الظآًع مشظى ت ظآدي اهصٙظآزات     ٗندس٠ ستآدثظآت نضظفست الظّ ت٘ةٚظ  اتفظآق تعظآْٗ ملظد       

ٗاملط ٘الظظآت ٗاه٘ثظظآ٢ق ٗ ظظري ذهظظم  ٗال ضظظٌٚآ س اهعٌظظى ًعظظًآ الوظظٟ تعصٙظظص االضظظبقساز        

اهطٚآضظظٛ ٗمحآٙبظظٕ س اهعظظآخ. ٓظظرا ٗالوظظٟ اهظظدٗاَ  تطظظّذى ضظظ٘زٙٞ ازتٚآسٔظظآ هبِفٚظظر      

 ساًر اهبعآْٗ  ع اذتص ع ٗاهدٗهبع  ٗهٌِ٘ اهعالةآت ٗتط٘زٓظآ مبظآ مظدَ املؿظوشٞ     

هوػع ع  ٗتقّدز س اه٘ةت ذاتٕ اإلصتآشات اهيت سققبٔآ اهؿع س  ِآ١ اجملبٌ  اهعآًٞ 

اهؿٚين ٗتط٘ٙسٖ ٗاهقكآ١ الوٟ اآٓسٝ اهفقس اهيت كآُت جتبآح ةطآالآت ٗاضظعٞ ًظّ   

اهؿظظع  ٗتظظجٌّ ً٘اةفٔظظآ اهداالٌظظٞ هوشقظظ٘ق اهعس ٚظظٞ  ٗاملبكظظآًِٞ ًظظ  ةكظظآٙآ اهعظظسب      

عآدٝ نزاقظظٚٔآ احملبوظظٞ س ادتظظ٘الْ   اهعآدهظظٞ ًٗظظّ قظظٌِٔآ ُكظظآي ضظظ٘زٙٞ اهعظظآدي الضظظب     

ٗاذتقظظ٘ق امل بؿظظ ٞ هػظظع  فوطظظطع  ًٗظظّ ندظظى حتقٚظظق ضظظالَ الظظآدي ًٗػظظسم الوظظٟ    

نْ دظظ٘ٓس املػظظلوٞ س  نضظظآع ةظظسازات اهػظظسالٚٞ اهدٗهٚظظٞ. ٓظظرا ٗتظظدزن اهؿظظع دٚظظدًا

 املِطقٞ اهعس ٚٞ ٓ٘ االسبالي اإلضسا٢ٚوٛ ٗممآزضٞ اهقٌ  قد اهفوططِٚٚع.. 

ر اإلؾالح ٗاهب ٚري اهرٜ دس٠ ٗال ٙظصاي س اهؿظع  األًظس    كٌآ تقّدز ض٘زٙٞ ُٔ

اهظظظرٜ نضظظظٍٔ س حتقٚظظظق إؾظظظالسآت د٘ٓسٙظظظٞ الوظظظٟ نزا اه٘اةظظظ  ًظظظ  اذتفظظظآا الوظظظٟ   

االغكاكٚٞ ذات ارتؿآ٢ـ اهؿِٚٚٞ. ٗ آملقآ ى تجٌّ اهؿع امل٘ة  اهطظ٘زٜ اهظداالٍ   
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 ٗ ةظظد هإلؾظظالسآت اهؿظظِٚٚٞ ٗارتطظظ٘ات اهظظيت تِفظظرٓآ  لظظع هبعصٙظظص ٗسظظدٝ نزاقظظٚٔآ. 

 نكد اهطٚد اهس٢ٚظ  ػآز األضد الوٟ ذهم س كوٌٞ ةآي فٚٔآ: 

ٌّظآ ٓظ٘ سظّق      "خ ُب٘اْ س ض٘زٙٞ الّ تكٙٚد مجٔ٘زٙٞ اهؿع اهػع ٚٞ س دفآالٔظآ ال

ُآ ًٗظآ شهِظآ ُكظآهلآ املػظسٗع ًظّ ندظى       دهلآ ٗالّ اسكاَ ٗسدٝ األزاقظٛ اهؿظِٚٚٞ  ٗنٙ ظ   

ٚعٔآ الوظٟ االُفؿظآي حتظت    اضبعآدٝ املِآطق اهؿظِٚٚٞ اهظيت نزادت دٔظآت شتبوفظٞ تػظذ     

 ذزا٢  ٗآٚٞ". 

/ نمثست اهصٙظآزٝ اهظيت ةظآَ  ٔظآ اهطظٚد اهظس٢ٚظ  ػظآز األضظد إىل         1339ٗس الآَ /

الظظّ اهب٘ةٚظظ  الوظظٟ تطظظ  اتفآةٚظظآت غظظّلوت اُطالةظظٞ ددٙظظدٝ هبفعٚظظى اهعٌظظى     اهؿظظع  

ؿظظآدٜ ًظظ  اهؿظظع اهػظظع ٚٞ  ٗفبشظظت ةفآةظظًآ ٗاضظظعٞ نًظظآَ ضظظ٘زٙٞ هالضظظبفآدٝ ًظظّ   االةب

 ؾالح س ض٘زٙٞ.  ِآ١ ًطريٝ اهبط٘ٙس ٗاهبشدٙح ٗاإلارتربات اهؿِٚٚٞ س إ

اهؿظظِٚٚٞ اهظظيت  ظظظظ نٙكظظًآ  ٗقظظٌّ فعآهٚظظآت ُظظدٗٝ اهعالةظظآت االةبؿظظآدٙٞ اهطظظ٘زٙٞ    

   م اهب٘ةٚظ  الوظٟ   نةٌٚت س  لع  ظالي شٙظآزٝ اهطظٚد اهظس٢ٚظ  ػظآز األضظد هوؿظع       

اتفآةٚٞ إلةآًٞ زتوظ زدآي نالٌآي  ع ض٘زٙٞ ٗاهؿع  ٗدالظآ ادتآُظ  اهطظ٘زٜ فٚٔظآ     

إىل اهبصاٗز  ع اهبلِ٘ه٘دٚآ اهؿِٚٚٞ ٗامل٘ازد اهط٘زٙٞ  هطآملآ نْ ض٘زٙٞ تبطو  دا٢ًٌآ 

إىل املصٙظظظد ًظظظّ اهبعظظظآْٗ املطظظظبٌس  ظظظع اه وظظظدّٙ   آؾظظظٞ س زتظظظآي إةآًظظظٞ املػظظظآزٙ       

ات  كٌآ  م ةُران اهب٘ةٚظ  الوظٟ اتفآةٚظٞ ن ظس٠     رباملػككٞ ٗت آدي ارت االضبجٌآزٙٞ

 إلُػآ١ ًعٌى إطآزات س ض٘زٙٞ  قٌٚٞ ٣ًٞ ًوْٚ٘ دٗالز. 

كظظظرهم ندزدظظظت ضظظظ٘زٙٞ قظظظٌّ ةآ٢ٌظظظٞ املقآؾظظظد اهطظظظٚآسٚٞ اهس٢ٚطظظظٚٞ ملظظظ٘اطين  

 اهؿع. 

سب إىل دآُ  ذهم  قٛ امل٘ة  اهؿٚين اهداالٍ هط٘زٙٞ ثآ بًآ ٗفّعآاًل  فخالي اذت

اه٘الٙظظآت املبشظظدٝ   قٚظظآدٝ  1399آَ الظظاإلزٓآ ٚظظٞ اهظظيت ُغظظِّت الوظظٟ ضظظ٘زٙٞ ًِظظر ًطوظظ       

ٗسوفآ٢ٔآ ٗالٌال٢ٔآ  نداُت اهؿع توم اذتسب ٗدالت إىل ٗةفٔآ  ٗاضظبعٌوت اهؿظع   

سظق اهفٚبظظ٘  آهبعظآْٗ ًظظ  زٗضظظٚآ االحتآدٙظٞ س زتوظظظ األًظظّ إل طظآي ٗإفػظظآي ًػظظآزٙ      

    ٜ س ضظظ٘زٙٞ   رزٙعظظٞ اذتفظظآا الوظظٟ     ةظظسازات نًسٙلٚظظٞ ٗ س ٚظظٞ هوبظظد ى اهعطظظلس

اهدميقساطٚٞ ٗسق٘ق اإلُطآْ  ٗاالدالآ١  آضبخداَ ادتٚؼ اهط٘زٜ نضوشٞ كٌٚآٗٙظٞ  

ٙٞ  ٗاوت الوٟ اهدٗاَ ًنٙدٝ هوػع  اهط٘زٜ ٗهوقٚآدٝ زقد ًآ ُتّطٌٟ  آملعآزقٞ اهط٘

اهط٘زٙٞ  كٌآ ةدًت املطآالدات االةبؿآدٙٞ ٗاهط ٚظٞ هوػظع  اهطظ٘زٜ ٗاذتلً٘ظٞ     

مبظآ س ذهظم   -ٞ اذتظآي كظآْ ٓظرا امل٘ةظ  اهؿظٚين      عنٙٞ غسٗط. ٗ ط ٚ اهط٘زٙٞ دْٗ

ً٘قظظ  تقظظدٙس كظظ ري ًظظّ اهطظظ٘زٙع ًٗظظّ اهقٚظظآدٝ اهطظظ٘زٙٞ ٗادتظظٚؼ      -املطظظآالدات 

 اهط٘زٜ. 
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اهطظظٚد اهظظس٢ٚظ  ػظظآز األضظظد ٗاهظظس٢ٚظ اهؿظظٚين   ع ظظٗةظظد دظظآ١ االتؿظظآي األ ظظري  

ٗ  1319 الي غٔس تػسْ اهجآُٛ / اهبؿظٌٍٚ الوظٟ   / هٚنكد الٌق اهعالةٞ  ظع اه وظدّٙ 

تفعٚؤآ ٗتط٘ٙسٓآ الوٟ ةآالدٝ املؿآحل املػككٞ هوػع ع اهؿدٙقع  ٗاه٘ة٘م قد 

 كى االضبٔدافآت املعآدٙٞ هو ودّٙ. 

ّْ ًآ تقّدَ ذكسٖ الظّ اهعالةظآت اهطظ٘زٙٞ     اهؿظِٚٚٞ ٗ آؾظٞ االتؿظآي اهلظآتفٛ     ظظظ  إ

     ٔ آ  األ ظظري املػظظآز إهٚظظٕ نالظظالٖ  كظظى ذهظظم ٙنكظظد ًبآُظظٞ ٓظظرٖ اهعالةظظآت ًٗؿظظداةٚب

ّٛ ة ظظدًًآ س تؿظظوٚ  ٗتطظظ٘ٙس ٓظظرٖ          ٗتؿظظٌٍٚ اهطظظسفع اهطظظ٘زٜ ٗاهؿظظٚين الوظظٟ املكظظ

اهعالةآت س مجٚ  اجملآالت س اهطِ٘ات اهقآدًظٞ  ٗفظبح ةفظآق اهبعظآْٗ اه ِّظآ١ ملظآ فٚظٕ        

 ًؿوشٞ اهػع  س اه ودّٙ. 

ٗاآلْ  ُظظكتٛ  ػظظ١ٛ ًظظّ اإلجيظظآش إىل امل٘ةظظ  األًسٙلظظٛ ًظظّ اهؿظظع ٗستظظآٗالت  

ٙلٚظٞ املبعآة ظٞ اذتظظّد ًظّ اهؿظظع٘د اهؿظٚين املبِظظآًٛ هدزدظٞ نْ اهع ظظدا١      اإلدازات األًس

ّٗ ددٙظظد ًصالظظَ٘ أل   ّ٘ي إىل "ؾظظِٚ٘ف٘ ٚآ" نٜ الظظد ًسٙلظظآ   عظظد األًسٙلظظٛ هوؿظظع حتظظ

 ضالً٘ف٘ ٚآ" نٜ اهعدٗ اإلضالًٛ. ا كاع ٗاغِطّ هظ"اإل

 االشتفسازات األمريكية للصني: 

 ًّ نغلآي ًٗ آٓس ٓرٖ االضبفصاشات ًآ ٙوٛ: 

اهوعظظ   ٘زةظظٞ "تظظآٙ٘اْ"  ظظع اذتظظع ٗاآل ظظس  ٗتػظظذٚعٔآ الوظظٟ االُفؿظظآي الظظّ         ظظظظ 

اهؿظظع  ٗكظظآْ ة ظظس االضظظبفصاشات األًسٙلٚظظٞ سظظ٘ي ٓظظرا يييي: شٙظظآزٝ ٗشٙظظس  

اهؿظظشٞ األًسٙلٚظظٞ هظظظ"تآٙ٘اْ"  رزٙعظظٞ تقظظدٍٙ اهػظظلس هلظظآ الوظظٟ ًظظآ نمسظظآٖ          

 صتآسآت /تآٙ٘اْ/ س اهبؿدٜ دتآ٢شٞ ك٘زُٗآ. 

 :آهٛ س "ُٓ٘غ كُ٘غ" اهيت تبٌب  حبلٍ ذاتٛ الوٟ ةآالدٝدالٍ االجتآٖ االُفؿظظ 

 / ود ٗاسد ُٗ آًآْ/. 

ٙ ظظ٘ز"  رزٙعظظٞ اذتظظسف الوظظٟ سقظظ٘ق اإلُطظظآْ س ًقآطعظظٞ    املبظظآدسٝ  قكظظٚٞ "اإل ظظظظ 

"غِٚغ ٙآُغ" س اهؿع ٗستآٗالت ٗاغِطّ املطبٌسٝ إلسظداخ اهف٘قظٟ فٚٔظآ     

٘اظًآ  ٗازتفظ  ُؿظٚ     ٓرا ً  اهعوظٍ  ظكْ اةبؿظآد ٓظرٖ املقآطعظٞ منظآ مّنظً٘ا ًوش       

/ًسٝ  ٗتصاٙد الدد ضظلآُٔآ ًظّ   93اهفسد فٚٔآ ًّ اهِآتر احملوٛ نكجس ًّ /

ٛ / ًوٚظْ٘ س اهعقظ٘د اهقوٚوظٞ املآقظٚٞ  ٗ     91ًوْٚ٘ هٚؿى إىل / 1 1 فظإْ   آهبظآه

نًسٙلظآ ٓظ٘ ادالظآ١ كظآذب  ٗةظد نكظد       ٙ ظ٘ز" ًظّ   اذتسف الوٟ ًطظوٌٛ "اإل 

  ٘ ًطظظوٌٛ ةظظ  اهؿظظع جتظظآٖ  زتوظظظ سقظظ٘ق اإلُطظظآْ نكجظظس ًظظّ ًظظسٝ دالٌظظٕ مل

 ٙ ٘ز/. /اإل
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إةظظداَ ٗاغظظِطّ الوظظٟ إةآًظظٞ "ُظظظآت٘ ةضظظٜٚ٘"  ظظع /نًسٙلظظآ ٗاهلِظظد ٗاهٚآ ظظظآْ         ظظظظ  

ٗنضظكاهٚآ/ هٚلظْ٘ الق ظٞ نًظآَ اهبقظدَ اهؿظٚين  ففظٛ اهسا ظ  ٗاهعػظسّٙ ًظظّ          

ْ   1319غٔس نٙو٘ي / " ةظآدٝ ٓظرٖ اهظدٗي    / اضبكآم اهظس٢ٚظ األًسٙلظٛ " آٙظد

هبفعٚى اهبشآه  ً  ٓرٖ اهدٗي "حتآه  ك٘اد" الوٌظًآ  ظكْ اهبشظآه  املظرك٘ز     

ًُعط ى نٗ ًٌٔى.   كآْ ةآ٢ًٌآ ة ى ٓرا اهبآزٙ  إال نُٕ كآْ غ ٕ 

االضظظبفصاشات األًسٙلٚظٞ هوؿظظع س اه شظس ادتِظظ٘ ٛ الظرب إدظظسا١ ًِظآٗزات ًظظ      ظظظ  

 سوفآ١ ٗاغِطّ س د٘از اهؿع.

اشات كؤآ تٔظدم إىل اهبظكثري الوظٟ اهؿظع ٗٗةظ  تقظدًٔآ  ٗال       إْ ٓرٖ االضبفص

ُِطظٟ اتٔظظآَ اهظس٢ٚظ األًسٙلظظٛ اهطظآ ق "دُٗآهظظد تساًظ " هوؿظظع  ظكْ "ك٘زُٗظظآ" ٓظظ٘      

ِّ  س اهؿظظع    نْ اه٘ةظظآ٢  ٗحتقٚقظظآت ًِ ٌظظٞ اهؿظظشٞ      الوٌظظًآ  فظظريٗع ؾظظٚيّن نٜ ُؾظظ

 اهعآملٚٞ ُفت ٓرا األًس...  

ًطريٝ اهؿع اهؿظآالدٝ    سهّ تنثس الوٟ نٜ سآي  كى ٓرٖ االضبفصاشات خ ٗ

ضظظظٚٞ ٗاالةبؿظظظآدٙٞ تّ٘ضظظظ  الالةآتٔظظظآ ًظظظ  دٗي اهعظظظآخ س غظظظبٟ اجملظظظآالت اهطٚآ  سٗال 

ْ دٗي اهعآخ اهجآهح نؾ شت تدزن نْ اهؿع ال حتظآٗي اضظب الي   إٗاهبذآزٙٞ  سٚح 

ٓرٖ اهعالةآت هبشقٚق ًؿآحل غخؿٚٞ ٗال فسا إًال١ات الوٟ اآل سّٙ كٌآ تفعظى  

 ت املبشدٝ ٗاهدٗي األٗزٗ ٚٞ اذتوٚفٞ هلآ. اه٘الٙآ

إْ اهؿظع٘د اهؿظٚين ًب٘اؾظى ٗ ظ٘تريٝ الآهٚظٞ  ٗٓظ٘ ؾظع٘د         : بآًًآ ميلّ اهق٘ي

ًُسس    ٕ س ًع ٍ دٗي اهعآخ ًآ الظدا اه٘الٙظآت املبشظدٝ األًسٙلٚظٞ ٗنشالًٔظآ  ألُظٕ       

 هؿآحل اهػع٘ب ٗاهدٗي اهِآًٚٞ. 
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 :أواًل
الباحثثا اقثث يف أ و لحثثىاب ال ثث     

ال  بًثثثثثُ     اعلثثثثثِ ا اثثثثث ا  ادت  ا ًثثثثث  

 اوالباحا اق يفأ و الكثري  ن ج  ا ً

ال امل   جي  االساخفاف حبًاَ البش ، 

وهثثثث ا ا ا ثثثثاريع   وغثثثث ي ُ ال ثثثثا    

واذتثث و  وويهريثثا  ةثثا  َ    واذتثث    

ي طٌ وجه اق  ىاَ    وجي  الثه سثلع،   

ٍ، وارتثىف  واله ل ن، والقلأ الىجثى  

الكثري  َرِلاِيُعواق اناَ واقكاب َ واألمل 

 ثثثن بقثثثامل ال ثثثامل ا ثثثا يلثثثايع الثثثىا     

األخضثثثثثثث  الشثثثثثثث ى  واذتكى ثثثثثثثا   

واألنظ ثثثُ    وجيثثث  الاثثث امل واذتاثثثاا  

وال ثث وا  واالحثثاهب والا اثثين الثث ي   

اق ّ   واإلذالب والا ذيين واقاا اَ إىل 

جانين ادتىمل والفقث  واذت  ثا  والق ث     

ادتة ٍ والفك ٍ والثقاو واإلاها  

والنفةثثٌ والةًاسثثٌ وااليفااثثا ٍ  ثثن   

الةثثثث ا  الثاباثثثثُ واذتااثثثثُ لك رنثثثثا 

 األاضًُ   
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ها هنا، ببالغ األسِ واألسث  بث    ق  ثُ  ًثثا  ماأل ثع اقاخث َ   نثذ         ،نذا  

لاث   ن نا  يف    ن ال  ن يفث  رضث نت ر يث ّا لًًثّا إنةثانًّا، وجث انًّا  ث   ّا         

 ع اقاخث َ يفث  يلًنثا علثِ لنفةثنا ل  ننقثذ األجًثاب اققبلثُ  ثن ويثه            ضتن غ ى  األ

اذتثث   الثثل خثثهب جًثثل واحثث  جلبثثت علثثِ اإلنةثثانًُ  ثث را لح انثثّا ي  ثث  عنيثثا           

الىص ، ول  منثاا  الاةثا  ، ول  ن ثًع   ثّا و سثهن وحةثن جثىاا، ول  نىّحث          

 يفىانا لكٌ ضتا ظ علِ الةلع واأل ن ال ولًا   

 بثّا   واا  ذلك س ّ م  ؟!  واا  ذلك ع

واق يف أ و لحىاب الةلطُ ال  بًُ حيال ه القلثأ الىجثى ٍ    يثى  ثا بث ذ،  نثذ       ثث ث 

ِقث ن  يف و  ع ي َ، يبخثا عثن إجابثُ غثا ًُ عثن الةث اب اارثٌ  قثاذا، ع ى ثّا، مل رُ         

ُّ، إىل ويفانا ال اهن علِ إيفا ُ حىاا ج ٍ الةلطُ ال  بًُ،  نذ ل  يُف ًَِل ال مالًين  ِغ

ن  فكثثث ين واّاثثثا  ول بثثثاْ وبثثثاحثا ونق ثثثا     و و ةثثث وب وواملع  ثثث  ماقثثثثقفا   ثثث

اجملثثاال  اقخالفثثُ قىاجيثثُ و  ادتثثُ  ثثا نىاجيثثه وًنًثثّا ويفى ًثثّا، سًاسثثًّا وايفااثثا يّا   

ال نقا  علِ اإلًه ، ها هنثا،  ثقث  البهًثا ،    اجا اعًّا،  ك يّا و قا ًّا  ؟ مو

ٌ، واقثقثث  ال  ثثا ٍ  واقثقثث  الاثثاب ، واقثقثث  اقثث ّجن، واقثقثث  االنايثثا ٍ ال ٓبقثث    

اق اوغ   ولٍ  ثق  ي ه  باذتأ، وي رين إىل اقالخُ واال اًا ا  وال ي  اقا ٍ    بل 

نقا  اقثق  الذٍ ي اهن بكًنىناه اليا علِ حّس نقث ٍ، وعلثِ اإلحةثا  ب نثه     

علِ غري اسا  ا  للقبىب بالاًغ الةيلُ لو األ كاا اقباذلُ ادتاه َ لو الا اً ا  

وال آ ثثُ لل  ا لثثُ قثثا ي يثث  األيفىيثثاْ والاقلًثث يى  يفىلثثه لو   لثثه، وجيثثين لال    اقا لقثثُ

يكى  ع ن االسا  ا  هذا زتث   ا ثم  ةثاا ها ث ، بثل ل  يكثى  اغبثُ رلقآًثُ         

 نشطُ و اإل ااذ عن ذلك علنّا علِ ح  ر بري اق ج ًُ الفك يُ إ واا  س ً   

ٍ حيثثثاا  الثقا ثثثُ  ولكثثثن للثثثًس  ثثثن الةثثثذاجُ لكثثثا  َلِ  نطلثثثين  ثثثن الثثثذ    

 والفك ، وحياص  اإلب امل والا  ي  وال قل النق ٍ   َلِ  يقًع  ثل هذا اذتىاا؟!

و  نطقانا ال  بًثُ ال لحث  حيثاوا لحث ّا،  اقةثابّ و  واقاةثل طى  واقاشثّ  و         

واقاطّ  ثثى  واقا ّاثثبى  والظه ًثثى  ال حيثثاواو   مو لحةثثن األحثثىاب حثثىااهع ال       

يا او  لنفةيع وال يا ّ ّ حىاا الط غا    وو األصل هل ميكثن ل  يكثى  هنثا     

والةًاسًُ واالجا اعًُ؟ الُّ غٌْ يشري حىاا حقًقٌ خااج  ضاْ اذت يُ الفك يُ 

إىل ل  الةلطُ ال  بًُ ال حتيّن ل  ر ّ و اقثقفا إال حاغًُ  ن الطّبالا وال ّ ثااين  

ولنيا ال ر ّ، و أ رقلً  غ يفٌ يف يع، لل ثق   ن  ي ُ لخ ّ  يةريو  و ااابيا  

ّا علِ حّ  ر ثبري  غري ل  يكى  با ي ٍ الةلطا  ااربّا لو خا  ّا لو   نةّا لو  ا ح

 اقفك   محا ظ ادت الٌ  
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إننا، و نذ  ٔا  الةنا، و حالُ مجىمل   ث  ن إىل اذتثىاا، واذتثّس النقث ٍ،     

والا   يُ اذتقًقًُ، وإىل ح يُ الا بري واالنا اْ الةًاسٌ  و  ل  يىصل ذلثك الثه   

 ا    إىل الق   واقاا اَ وال ج و الة ى  واأليفبًُ، وإىل يفط  األا ا  واألعن

ثثثث والنثثا   إىل لحثثىاب ال ثث   يثث ّ لنيثثع، علثثِ وجثثه اإل ثثاب، مل ييا ثثىا       ثثثث ثث 

ب لثثع الةًاسثثُ اها ا ثثّا يلًثثأ بثثه،  يثثذا االها ثثان، و حثث و  عل نثثا، مل      ثثثث رااخيًثثّا 

رفكريّا سًاسًّا يفىا ه ثث إ   ك وا ثث يا او  حّ ه األ نِ؟ وي ّ ل  ال    يفك و  

ال  بًثُ، و ثن    ألبًم واألسى  إذا صثّ  الا ثبري؟ والةثلطُ   الا ّ ل والا  بُ وارتط  وا

يق  علِ ميًنيا وعلِ يةااها، هل رفك  ، حقّا، رفكثريّا سًاسثًّا جث يّا وناج ثّا؟     

وإِ   ك ثث   بةثثبين هثثذه األ  ثثُ لو رلثثك، هثثذا اذتثث ق لو ذا ، هثثل رقثثىن با ثث يل        

 رفكريها ور ًري ًااساريا واجتاهاريا  ؟

ضثااَ ال  بًثُ اإلسثه ًُ ال اهثٌ، اهثاّع لجث ا نا       و عا  الا ُ، عاث  اذت 

ال    بالااق الًىنثانٌ اها ا ثّا عظً ثّا، وجيث وا و سثبًله جيث ّا اثبريّا،  قثا ىا         

بنقلثثه ور  اثثه إىل الل ثثُ ال  بًثثُ، إال ل  ااثثا  مالةًاسثثُ  ألاسثثطى مل ياجثثع إىل  

 ال  بًثثُ ر  ثثُ ال  بًثثُ علثثِ اإلًثثه  م؟  وستثثاواا  ل هًثثى  الةثثب  مل راجثثع إىل

اا لُ، ورلخًص الفًلةىف ال ظًع اقب مل مابن اغ   لكاثا  مالةًاسثُ  ورفةثريه    

 فقثثى  و ال  بًثثُ م؟  هثثذا  ثثن جيثثُ، و ثثن جيثثُ لخثث ّ  قثث  واجثثه الثثااق الًىنثثانٌ    

  ااضثثثُ حثثثاّ َ وري يثثث ا  عنًفثثثُ وصثثث خا    ّويثثثُ اسثثثا ا  بيثثثا لصثثثخابيا رثثثااَ      

اكل ثثثى  واأل بثثثاْ و  ىاابيثثا الفقيثثثاْ واق  بالةثثلطا ، وًثثثىاّا بالثثث هاْ، ورثثث احع 

الةًاسًى ، يقىب ال ااىا عب  ال محن ب وٍ و ذلك   يكفثٌ ل   والنخىيى ، بل 

نق ل اقنا  َ الل نقليا لبى حًثا  الاىحًث ٍ و ااابثه ماإل اثامل واق انةثُ  بثا لبثٌ        

رياو بشثث   ّاثثِ بثثن يثثىنس اقاجثثع واقنطقثثٌ وغثثااذ لاسثثطى، وبثثا لبثثٌ سثث ً  الةثث    

الل ىٍ الاقلً ٍ الشيري، لنشاه  إىل لٍ   ّ بل ت ال  اوَ واقشثاحنُ بثا لصثخا     

     ُ وعلثثثىن  علثثثىن األوآثثثل مال لثثثىن اقنقىلثثثُ عثثثن الًىنثثثانًا    ولصثثثخا  علثثثىن ال  بًثثث

 م؟  اقنقىب

الثل ويف ثت ل ثان     نشري إىل ل  ااابُ هذه اقنا  َ ول ل  ن اقفً ، ها هنا، ل 

هث  با لبٌ س ً  الةرياو ولبٌ بش   ّاِ بن يىنس و  323ا  سنُ الى ي  مابن الف 

النخى ال  بٌ واقنطأ الًىنانٌ، يف  ج ِ  و اللًلُ الثا نُ، و ثن اق ث وف ل  ااثا     

هث/  414-312اإل اامل واق انةُ يق  و لاب ا لًلُ سا    ًيا لبى حًا  الاىحً ٍ م

ص اثثان ال ولثثُ البثثىييٌ  ثثن  اى اهن  الثثى ي  مابثثن سثث  ا   الثثذٍ اسثث 1223- 424

 هث، و ن  ع  ا   قاىاّل و س نه م  ؟   375إىل سنُ  373سنُ 
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وهثثذا ب ثثم  ثثا جثثاْ و رلثثك اقنثثا  َ، يفثثاب لبثثى بشثث   ّاثثِ بثثن يثثىنس  اقنطثثأ       

الًىنانٌ  فااذ ال ال لىن، وبه  نطأ ال ي رقٌ لح  إىل الك اب    واقنطأ يلُ  ثن  

  القىب  ن سقً ه    ويفاب  اقنطأ حبا عن األغ اض يال  الكهن ي  ف بيا صخً

اقنطقٌ إىل النخى،   و اق قىال  سىاْ    ال حاجُ اق قىلُ واق انٌ اق ااُ، والنا

 حاجُ النخىٍ إىل اقنطأ  لخُ   ال و

وًا جاْ و اّ  الةرياو  القًا  اقاخكع و الكثهن هثى مالثنظع  ومالنخثى      

ى  ، بل  ًيا  ا يكاب ويقا  وحيذا   واقنطأ وض ه     ولًس ال  ا و ال نًا ي

يىنثثانٌ، واًثث  لبقًثثُ األ ثثع بيثثذه االثثُ؟ و ثث  ذلثثك رىصثثلِت إىل   ثثايري صثثخًخُ         

لكه يا    األغ اض اق قىلُ واق انٌ اق ااُ ال ياىصل إلًيثا إال بالل ثُ وإع ابيثا،    

   وُيثثثذا  ل  ويفثثثاب  النخثثثى  نطثثثأ  ةثثثاخ ج  ثثثن ال  بًثثثُ، لكنثثثه  فيثثثىن بالل ثثثُ     

 م؟   و، ويضًقى  ب  كاا  ّاِ بن يىنسادتالةا اانىا ي حبى  بآااْ الةريا

ولخريّا هل نةاطً  ل  نقىب  إ  الفكث  الةًاسثٌ ال  بثٌ، غالبثّا، مل يةثاط       

ل  يةا ًين اسا ابُ خل ايفُ ق طًا  الىايف ، و ن  ع مل ياع الاىاصل الفّ اب بًني ا، 

ٍِ با الفك  والىايف  ال   هنا  عهيفُ ر ابطًُ ج لًُ إ    بًا؟ وهل ميكن القىبل

 اقش ومل الةًاسٌ ال  بٌ ع ى ّا؟ با ل  ا  اجملا  ا  ال  بًُ و

 :ثانيًا ثث ـ

بل ثثُ خةيثثُ     يفثثاب اقفكثث  والفًلةثثىف الف نةثثٌ الىجثثى ٍ مجثثا  بثثىب سثثاار     

قثث  هثثى ولثثًس  ينثثُ، ويفثث ا بشثثكل  طلثثأ  اقث اقثقثث  هثثى  ىيفثث   رق ي يثثُ صثثاا ُ

الشثثاه  علثثِ اجملا  ثثا  اق  يفثثُ الثثل رنا ثثه، ألنثثه يةثثابطن و يفيثثا بالثثذا ، وهثثى   

 بالاالٌ نارج رااخيٌ   

والّ اقفك  من ىن رشى ةكٌ  الل رثري اااباره وحىاااره و ىايففه اقب ًٓثُ  

وال الذين ي اثالى  اذتًثاَ    الّ ل  اقثقث      َحفًظُ األوساط اإل ةيالًُ وال نا يُ

 َيِ ي  باذتقًقُ و وجه القىَ    صى  م

وذهين اق ج ًُ الفك يُ مإ واا  سث ً   إىل ل  اقثقث  لثًس عناث  ري ٓثُ وال      

خثثالأ إ ثثامل، وإمنثثا هثثى إنةثثا  يثث اهن بكًنىناثثه الثثيا علثثِ حثثّس نقثث ٍ، وعلثثِ    

اإلحةثثا  ب نثثه علثثِ غثثري اسثثا  ا  للقبثثىب بالاثثًغ الةثثيلُ، لو األ كثثاا اقباذلثثُ         

ًثث ا  اقا لقثثُ وال آ ثثُ لل  ا لثثُ قثثا ي يثث  األيفىيثثاْ والاقلًثث يى   ادتثثاه َ، لو الا ا

يفىله لو   له   وجيين لال يكى  ع ن االسا  ا  هذا زتث   ا ثم  ةثاا ها ث ، بثل      

 ل  يكى  اغبُ رلقآًُ نشطُ و اإل ااذ عن ذلك علنّا   
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لثذين  بثاقثقفا ا  و ضىْ  ا رق ن، وبناْ علِ حالانا ال  بًثُ ال اهنثُ الثل وثىا    

ذتةثثثثا  اإل ةيالًثثثثُ األ  يكًثثثثُ، وال ثثثث   األواوبثثثثٌ االسثثثثا  ااٍ،   ميفكثثثث و  

واألنظ ثثثُ ال  بًثثثُ ال ج ًثثثُ/ االسثثثاب ا يُ، والقثثثىّ الظه ًثثثُ الافاًاًثثثُ    واذتبلثثثِ 

بالفةثثثثا    والاثثثث  ري اقثثثثا ٍ والنفةثثثثٌ وال وحثثثثٌ والىجثثثث انٌ   وخت يثثثثين النةثثثثًج     

قا ُ، ع ى ّا، و  نطقانا   وهذا الف ىا االجا اعٌ    إىل جانين رقيق  وااربا    الث

الثقثثثاو واإلعه ثثثٌ، وال يثثث  الةًاسثثثٌ واالضتطثثثاط األخهيفثثثٌ والثثثذًٌ   ع بًثثثّا     

 وإيفلً ًّا و ولًّا 

نقثثثىب  األوًثثثا  ال رثثثنيم بثقا ثثثُ ما اثالًثثثُ  رثثثنخ  ل ثثثان القثثثىَ، ورةاةثثثلع      

إىل عثثث ن ًااسثثثاريع ادتخً ًثثثُ   ورثثث عى   رةثثثى غوللثثث يكاارىايا، ورشثثثً  بيثثثع،  

 الا  ض هلع   

واألوًثثا  ال ُربنثثِ بثقا ثثُ  ى  فثثُ و خ  ثثثُ الةثثلطُ، و  سةثثُ علثثِ لسثثثا         

االنثثثث  اج و األنظ ثثثثُ الةًاسثثثثًُ اذتاا ثثثثُ، و نخ ًثثثثُ و  قىالريثثثثا وعقآثثثث ها  

وا اًا اريثثا و اثثاذتيا وخًاااريثثا علثثِ الاثث   الثثيا، و فّاثثلُ علثثِ    شثث وعارياو

 ثث اْ وال ع ثثاْ وادت اعثثا  والانظً ثثا     يفًثثا  اذتكثثان والةثثهًا واقلثثى  واأل   

 واق سةا     

واألوًثثا  ال رقثثىن هلثثا يفآ ثثُ بثقا ثثُ سثثطخًُ،/ رةثثطًخًُ، جتاايثثُ، سثثل ًُ،     

 غنآ ًُ،   اهنُ، خان ُ وانايا يُ   

ونكاين   َ لخ ّ  ال يفً ثُ إنةثانًُ حقًقًثُ لثقا ثُ يفةث يُ ا اثالًثُ، منطًثُ،        

ُ   لحا يُ النظ  واقىيف     وال يفً ُ لثق  -ا ُ ال ر عى إىل اذت يثُ وال  الثُ االجا اعًث

االيفااا يُ، وال حتان إنةانًُ اإلنةا  وحل ه األ لٌ و الا ًري واالارقاْ    وال يفً ثُ  

لثقا ُ ال ر  م األوضامل القآ ُ ااسثنُ، الفاسث َ، وال رطالثين بالاقث ن االجا ثاعٌ      

ا ثث  َ، وال رنثثاهم وإعثثهْ ا ا ثثُ اإلنةثثا ، وال رااثث ّ لهسثثا هب ب غثثكاله اق 

ورىاجثثثه باثثثىاَ  آ ثثثُ و فاىحثثثُ ال بى يثثثُ والط ًثثثا  والاةثثثل   واالسثثثاه  والق ثثث  

واقاا اَ    وبكل ثُ جا  ثُ  ىّحث َ ال رىاجثه وبثاْ االسثاب ا  بكثل لنىاعثه ولب ثا ه          

ًّثثثُ الَبهيثثثا، ييلثثثك األ ثثث ا          ال اخلًثثثُ وارتااجًثثثُ، أل  االسثثثاب ا  عل ثثثُ ال لثثثل، وَبِل

ألوًا  واأل ع سًاسًّا، اجا اعًّا،  قا ًّا،  ك يّا، لخهيفًّا، ر بىيّا واجملا  ا  وا

الثثثل هثثثٌ و ذتظثثثُ رااخيًثثثُ   ًنثثثُ ج ميثثثُ  _واوحًثثثّا    وأل  الثقا ثثثُ االسثثثاب ا يُ 

ر  ل علِ حتىيلنا إىل راب ا،  طً ا،  اطثابقا، رقلًث يا،  شثىها     _ادت آع 

وهث وْ وبث و ، واً ٔنثا ، و ةثكنُ     وًةىخا   ن ًع و ماساق اا، واساخاْ، 

وبه َ ومخثىب   بثه اوذ، وبثه  شثاع  ولحاسثًس وعىاًث     حبًثا راحاثع علًنثا          

 حًىانا  األاض يفاًبُ 
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ل ثثا و اذتقثثل األ بثثٌ اسثثم  الةثث اب يبقثثِ   ثثا يفً ثثُ ل   ال يةثثيع لىايففثثه   

ّ  ثن ل   بثه   واؤاه   و ر ًري ال امل لً  و ل ل ولنبل ولايفثِ ولعث ب    و ثا ادتث و    

يفضًُ، وال لى ، وال  ذا  وبه هىيثُ وانا ثاْ  ؟  ثن ل   ال حي ثل،  ً ثا حي ثل، و       

امحه ص خُ  ق سُ غاضبُ، ال ااجًُ وال  ةا طفُ لق ون عامل ج ي  ينبثت خثريّا   

وع اّل ورق  ّا   وميخثأ اسثا هاّل و ل ثّا وختلفثّا   ويقثًع حًثاَ إنةثانًُ حثّ َ ا ميثُ          

 اناه  ؟رلًأ باإلنةا  و ك

 اخثل الف ثل اإلنةثانٌ وَ ثن     و األ يين اذتأ هى َ ثن يكثى     الكارين إّ  اقثق 

ي ّبث   ثثن خثثهب إب اعثثه عثثن لوجثثامل اإلنةثا  ويال ثثه وي الثثه ولحه ثثه   و اثثل   ثثا    

ٍّ راثثن  لو          و كثثا ، وهثثى  ثثن يىّحثث  بثثا  كثث ه وإب اعثثه وسثثلىاه ب ًثث ّا عثثن ل

  ادتث اا الفاصثل بثا الفكث  اق لثن      ركلث  لو خاثل لو   اوغثُ وانايثا    وييث ن ذا     

ُّ وحًثاَّ  عثن القضثايا الكثةّ األساسثًُ          والفك  اق ًع  وهى الثذٍ ي ث   مااابث

 ونيثثا، ل  رقثثىن لثثه يفآ ثثُ  يفضثثايا ال ثث ب والاخثث ا ن  ثثالثثل ال ميكثثن ألٍ زتا ثث ، 

والاق ن وال ميىيف اًًُ والا ًري االجا ثاعٌ   ويث ا   عنيثا بثبثا  وايفاث اا   ونث ّ و       

 إب اعاره انا اْه ال اسخ لثقا ُ ل اه اقضًُٔ لواّل ويفبل ال غٌْ  ال

األ يين اذتأ َ ن يا او  ذاره وغ ًه االجا اعٌ  الكارين  ذلك  نّ  اقثق وإىل

واإلنةانٌ باسا  اا، وَ ن ي ٌ وايف ه الةًاسٌ/ االجا اعٌ  ثن خثهب اؤّ عل ًثُ،    

و اثثل إب اعارثثه، لل  حلثثُ   ىضثثىعًُ و ني ًثثُ ج لًثثُ   وهثثى الثثذٍ يكثثى  ل ًنثثّا،

الاااخيًُ الل ُوج   ًيثا، يىاجثه األ  ثا  مالةًاسثًُ، االجا اعًثُ، الثقا ًثُ     وال       

يي    نيا، يقبم علِ مالثىابت  وال يفّ ط بيا، يبًّن اذتقًقثُ وال يلثىٍ عنقيثا، لو    

 ِ القث ا  _إ  مل نقثل الثيع   _يقىن با وي ها   ا ا يف ل   ظع اقثقفا اللًةالًا

وادت  ، يقىب ال ااىا ااذ إ ايس آًس حت ي  زتلُ اا ا   ممثُ ص عُ  ااجُ 

هثذه األيثثان و لوسثاط اقثثثقفا اللًثثةالًا ال ث   موب ضثثيع اثا  يةثثاايّا  اط  ثثّا      

وهثثٌ إ انثثُ لٍ حثث يا عثثن الثىابثثت وخاصثثُ إذا اثثا  األ ثث  يا لثثأ بن انثثُ الىاليثثا       

ر ثًري األنظ ثُ ال  بًثُ القآ ثُ مااثين هثذا       اقاخ َ، لو حت ي  اا ل  لةثطا، لو  

ن   اله ثثثت ل  هثثث الْ ماللًثثثةالًا  ال جيثثث و  غضاضثثثُ و  2224 –الثثثنص و ليثثثاا 

الةثثكى  الثابثثت عثثن نقثث  األنظ ثثُ ال ج ًثثُ، لو و القثثبم الثابثثت  ثثن خ آنيثثا         

 ووسآل إعه يا  ! 

  األ يثثين اذتثثأ  ثثن يكاثثين عشثث ا    الكارثثين و ثثى  هثثذا وذا ، لثثًس اقثقثث   

الكاين، وإمنا  ن ركى  له ا ا ُ  ك يُ ولخهيفًُ   إذ إ   ن  ي اره األساسًُ 

ألسثالًين الثل جت ثل    ل  حيثاّج علثِ اثل اق ااسثا  وا     –ا ا يقىب ن اا يفبثانٌ   -

ويفبًخثثّا  ؟ و ثثن  ثثع يكثثى   ثثن اقا ثثّذا علًثثه  نطقًثثّا و ينًثثّا     و ظل ثثّا ال ثثامل   عبثثّا
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القاًل   و   الظامل ضث  اقظلثىن   و ث  ارتن ث       ولخهيفًّا   ل  يكى     القارل ض 

ض  اللخع اإلنةانٌ   و ث  الفاغًةثت ضث  اذت يثُ   و ث  اقشثنقُ ضث  ال يفبثُ   و ث           

 الشًطا  ض  اهلل 

األ يثين اذتثأ و عثامل ا اقنثا      الكارثين  وإىل جانين ذلك هل بن كثا  اقثقث   

ُ     ياّنثثث  اسثثثا  ال ناثثث يُ  واق ا والق ثثث   ثثثى  حبثثث  صثثثاخين  ثثثن ال نثثث  وادت ميثثث

والبىلًةثثًُ   وياخثثّىب  ًثثه اإلنةثثا  يى ثثّا ب ثث  يثثىن إىل مغثثٌْ   ةثثخى  بآلثثُ اذتثث       

 ال ةك يُ وااليفااا يُ واالسايهاًُ  

ٍّ   ؟  نشثري، هثا هنثا، إىل لننثا       هل بن كانه ل  ُيقِفل بابه، ول  ي لن لنه محًثا 

ٍّ  ًثث ا  يخثث ، علثث   ِ سثثبًل اال ثثااض ُنطلثثأ لفظثثُ محًثثا ٍ  و هثثذا اقًثث ا ، وو ل

الثثذٍ هثثى ا ثثااض خثثإً  ثثن لساسثثه عل ًثثّا وع لًثثّا ووايف ًثثّا   ثثال لع واق طًثثا           

اإلنةثانًُ علثِ لاض الىايفثث  رقثىب  ال غثثٌْ ستايث ّا علثِ اإلًثثه ،  خاثِ الاةثث ًل       

 _علِ ح  ر بري اقفك  ال  بٌ الًةااٍ ادت لٌ ست ى  ل ا ال امل _الفىرىغ او 

اثثثاا اللقطثثثُ وحيثثث   ال اويثثثُ، والثثثذين ي ع ثثثى  اذتًثثثا        ياضثثث ن  ىيففثثثّا    إنثثثه خي  

والاةثث ًلًُ ارتالاثثُ، خيثث عىننا، ألنيثثع ي يثث و  إخفثثاْ  ثثىايففيع عنثثا، ي يثث و  ل   

راةثث   هثثذه اقىايفثث  و نفىسثثنا  و  ل  نةثثاًقظ هلثثا،  و  ل  نقثث   نيثثا  ىيفثث         

 ف االناقثثا  والاقًثثًع واذتكثثع    اذتًا يثثُ  ىيفثث   ةثثط   سثثلن   و ثثا يفً ثثُ ل  ن ثث     

 اذتقًقُ وال ضت ل القلع لو الةهذ   اعّا عنيا   

و ال األحىاب ال يفً ثُ حقًقًثُ لثقا ثُ ول   ال ينااث ا  لننةثا  والفثن   ثّا        

وو ي  واح ، لثقا ُ ول   ال ي  ه  علِ ر ًري الذا  اإلنةثانًُ، يفبثل ر ثًري الىايفث      

ارقثثاْ بثقا ايثثا ويفً يثثا اُقث ا  ر ثثًريه، وحتةثثا  فيثىن اذتًثثاَ لثث ّ هثثذه الثذا ، واال   

وعىاًفيثثا و شثثاع ها ولحاسًةثثيا   ورطثثىي  نظ ريثثا إىل اذتًثثاَ والىجثثى  وال ثثامل     

للثثًس هثثاجس اإلبثث امل األاثثة هثثى إ ثثااَ األسثثٔلُ واقكاغثثفُ، وحت يثثك  ثثا ميكثثن   

حت يكثثه علثثِ الاثث   الثثيا، و ثث نا ب اثثااَ الا  بثثُ الذارًثثُ اقب عثثُ وال  ًقثثُ،    

ًُ لاانت ًا َ ادتذوا و الااايخ؟ لن اانت   اصث َ لن  وب اااَ الا  بُ اإلنةان

ر ثثًري  ىيففنثثا ادت ثثالٌ   اانثثت ااهنثثُ؟ و ثثن  ثثع للثثًس هثثاجس اقبثث مل اذتقًقثثٌ هثثى   

 لو ر  ًقه ور سًخه  ؟ لو ر  يله واالارقاْ به واإلنةانٌ

وب     لق  ايفاَضِت حالانا ال  بًُ ال اهنُ اقا يُ، بل اق ايثُ علثِ اثل صث ً      

ويل واللّ  وال واا  ّ و ً ا  ل  نكاين ب سى  رق ي ٍ  باغ  ال حيا ل الا و ةاى

ولكثن، وعلثثِ الث غع ًثثا    ، قث  ً ثثِ ارتطثيُن حّاثِ غاصثثِت ال اثيُن       واقىاابثُ م 

ذا  لعهه، سىف صت  الثذين اّشثفىا عثن َعثِىااريع ي   ثى  َعِقريَريثع و وجثه  ثا         
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جتاو ه ال  ن ، وهذا ض    ن  اليناه و ا اابناه نا با  مهذا خطا  خشّن يف يع

 مادتنى   واأل ل واذتلع الذٍ ال ًآل  ًه م  ؟!  

ًَِ ، إننثا      ضتثن الثذين نثذانا لنفةثنا للث  امل عثن        _ال ب  ، لييثا الةثا َ، وال َضث

ستكى ى  بااللا ان وادتنى   _شتال  يفضايا اإلنةا  والىًن واأل ُ، بل والكى  

  الةبث ٍ  قبثُ األ  يكًثُ اامثثُ، وهثذا اذتلث     واأل ل واذتلع   وال سً ا و هثذه اذت 

رييثُ   واإلخىانًثُ   وال ج ًُ ال  بًُ الظه ًُ الاكف والايًىنًُ اإلاهابٌ ماإل ةيالًُ

ال  بًثثُ،  ا امل اقثثى  والثث  اا وارتثث ا  علثثِ ا اثث ا  ادت  ا ًثثرثث ل  الثثماألا وغانًثثُ 

اف هنثثا وهنثثا  وسثثقىط وايفثثُ الاثثى   ثثن لنظ ثثُ وًالثثك وإ ثثااا  و شثثًخا  ولًثث 

ُول    ن صلين ملبٌ اغاب ، وريا ثت ب ثم اقثثقفا والكّاثا  واإلعه ثًا ال ث         

 موغري ال     بشكل ياًين اق ْ بال ثًا   

األ يثين اذتثأ لو    الكارثين    نق  عنث  هثذا اقثقث    ابُ نقىب  يفو نيايُ هذه اققا

عثع، يفلثُ   ب ضه، ولكن بالا اًث ، وو ال الثين األ  علِ ذا  علِ ال  ا رق ن، لو 

الذٍ ُيىاق الا ين واإلاها   _هع  ن ينخى   نخِ االلا ان وادتنى  واأل ل واذتلع    

  و هثذا الىيفثت ال خثى    _واألمل والفق  والنفٌ وادتىمل والاش   واقث ض وحاثِ اقثى     

الثث  ىٍ، واقاشثث  باألغثثهْ وارتاثثل والاةثثف ل والقاا ثثُ والُبِيَاثثا  وال ا ثثُ       الضثثبابٌ

 وال ّ ُ   
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ٜعددداأل ريَيٜهدددٞ  دٛيٜدددـ ْددد ٟ     

أست ذ ريعالق ت رياٚي١ٝ جب َع١ ٖ رؾ رد 

رالسددديريٝذٝل ريددد ٜٔ  َدددٔ ررؿهدددئٜ  

صلُعٕٛ بل ريس س رين دميٞ، ٚبل 

رخلدد ٠ ٚريعُددٌ ريابًَٛ سددٞ ة  ًٝعدد١    

ررشددددػٛيل مؿٗددددّٛ ريكدددد٠ٛ ٚي رطلٗدددد     

ٚأبع دٖ  َٚهْٛ يٗ ، َٓ  أٚرخي ريكيٕ 

ريت سددع رشددي ٚبارٜدد١ ريكدديٕ ريعشددئٜ،  

ريَددي ريدد ٟ قدد دٙ يص إٔ ٜضددٛؽ َؿٗددّٛ   

ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ ة نتدد ه سددا يٙ بٗدد ر   

  غد  إٔ يينٝد ٙ   soft powerريعٓدٛرٕ  

رًدد٢ ٖدد ر ررؿٗددّٛ نكسددا ررهْٛدد ت     

ريي٥ٝس١ يًسٝ س١ ريَ ن١ٝ، ؾكا د ٤ 

بعا يينٝ  يدرر٠ ريي٥ٝس ريس بل  دٛرز 

رييت بٛش رالبٔ  ر٢ً ريك٠ٛ ريعسهي١ٜ، 

ق دي٘ يص رالشليرط ة سيه أؾػ ْست ٕ 

 Theٚريعيرم. ٚة نت ب٘ َستكبٌ ريك٠ٛ 

future of power   ٜٓبددد٘  ْددد ٟ  يص

ريتشٛالت ٚرالبته ررت ٚريتهٓٛيٛدٝد   

رجل ٥ٝدددد١، ٚريعالقدددد ت رجلاٜددددا٠ ريدددديت 

سٛف حتاد ريكديٕ ريٛرسدا ٚريعشدئٜ،    

أل َضدد در ريكدد٠ٛ      نُدد  ٜهرٗددي نٝددـ أ

صلددأ إٔ يتغددُٔ أنجددي َددٔ قدد٠ٛ ريبًددا  

ريددددددددديت ريعسدددددددددهي١ٜ، ؾ رعًَٛددددددددد ت 

رحلهَٛ ت أصبشت َت س١ حتتهيٖ  

بعددا إٔ ٚعددع  يالسددتٗالى رجلُدد ٖ ٟ  

ْيْت ريك٠ٛ بل أص بع ريٛنال٤ غ  رإل

بشددهٌ ٜسددُ  أددِ بددكٕ     رحلهددَٛٝل

يهيْٚٝدد١ َددٔ درخددٌ   ي ت ٜشددٓٛر ٖذُدد 

ٜشعي ب٘  أًَٓٝ  َٓ يأِ، يٝخًكٛر يٗاٜاًر

 ريع مل.
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ألر  ْدد ٟ  َؿٗددّٛ  يكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ يص َؿٗددّٛ ريكدد٠ٛ ري ريٝدد١، يتضددب  َ صلددً  َددٔ  ر دد

ررشددهالت ريسٝ سدد١ٝ، ٚذيددو ب العدديرى َددع     ريكدد٠ٛ ريضددًب١ ٚريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ حلددٌ     

 رٜتش رد أرَٝت ز  ٚبتهًٝـ َٔ دلًس ريعالق ت رخل رد١ٝ ريَيٜهٞ، يٝستخًض  

ْتٝذدد١ َؿ دٖدد  إٔ صددٛر٠ أَ ندد  قددا يدداٖٛرت رًدد٢ َسددت٣ٛ ريعدد مل، ٚإٔ رًٝٗدد  إٔ   

يتشيى َٔ َٛقع يضاٜي رخلٛف يص َٛقع رإلأ ّ بد ييٜٚر يص رياميكير ٝد١ ٚسكدٛم    

 ٕ ٚرجملتُع رراْٞ. ٚر٢ً رييغِ َٔ إٔ َؿّٗٛ ْد ٟ يًكد٠ٛ ريٓ رُد١ ٜعدٛد يص رد ّ      رإلْس

رإلدرر٠ ريَ نٝدد١ مل ضلضددٌ يال بعددا ٚصددٍٛ    ؾدد ٕ رالردديرف بدد٘ ٚيبٓٝدد٘ َددٔ      2004

 ريي٥ٝس  ب ررى أٚب َ   يص ر٥ س١ رجلُٗٛر١ٜ ريَ ن١ٝ.

عٓدـ نٛسد١ًٝ   ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ ٖٞ ريكار٠ رًد٢ رجلد ه دٕٚ ينديرٙ ب سدتخارّ ري    

ٖٚٞ يتشكل َٔ ٚد١ٗ ْري  ْ ٟ  ب يتكث  ر٢ً رييأٟ رالدتُ رٞ ٚيػٝ ٙ َدٔ   ،يإلقٓ ع

خددالٍ قٓددٛرت ريغددػا ريسٝ سدد١ٝ ٚغدد  ريسٝ سدد١ٝ، يْٗدد  أؾغددٌ ريددار ٜ ت، ٚيٝسددت    

در ١ٜ ٚالسُٝ  ة رضي ررعًَٛ ت سٝح يٓار ررضارق١ٝ. ٖٚ ر ٜعين إٔ ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ 

٠ٛ رٚس١ٝ َٚعٜٓٛد١ ة نٕ ٚرسدا َدٔ خدالٍ َد  مسداٙ َدٔ        يًاٚي١ البا َٔ إٔ يهٕٛ ق

ٚندٌ َد  ٜد دٟ يص     َب دئ ٚأؾه ر ٚأخالم يدارِ سكدٛم رإلْسد ٕ ٚريجك ؾد١ ٚريؿدٔ...     

 يب ع َض درٙ. رٖ ر ريسًٛه ٚرإلرذ ه ب٘ َٚٔ ثِ رسيرّ 

ب يٓسب١ يٓد ٟ يكدّٛ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ رًد٢ ثالثد١ َضد درة ثك ؾٝد١ مد ه ر خدئٜ،           

ٗدد  ة ريددارخٌ ٚرخلدد رز، ٚسٝ سدد١ٝ رٓدداَ  ٜيرٖدد  ر خدديٕٚ عددير١ٝ       ٚقُٝٝدد١ ييقدد٢ ب 

ٚأخالق١ٝ، مع٢ٓ ٜٛددا ردا٠  ديم جلعدٌ ر خدئٜ ٜيٜدإٚ َد  ييٜدا دٕٚ ينديرِٖٗ          

ب يتٗاٜارت بٌ حتؿٝ ِٖ ب ياٚرؾع، نُ  ٜٛدا ردا٠  ديم جلد بِٗ ٚدعًدِٗ ٜيٜدإٚ      

يكدد٠ٛ ريضددًب١ َدد  ييٜددا ٖٚدد ٙ ٖددٞ ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١، يْٗدد  دلدديد قدد٠ٛ يددكث  يبتعددا رددٔ ر    

ٚريتٗاٜددارت ٚ رردداؾٛر ت، ٖٚددٞ أنجددي َددٔ دلدديد رإلقٓدد ع أٚ ريكددار٠ رًدد٢ حتيٜددو     

نْٛٗدد  ريكددار٠ رًدد٢ رجل ذبٝدد١ ريدديت يكددٛد يص رييعدد . ٚال زل ْددأ        ريٓدد س ب حلذدد١، 

ٕ َؿٗدّٛ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ رٓدا  دٛيٜدـ ْد ٟ  َدييبا ب البتعد د ردٔ          ي ةريضٛره يذر قًٓد  

ر خئٜ ر٢ً ريتضيف بايٜك١ بعٝدا٠ ردٔ رجل ذبٝد١    ررُ رس ت رإلنير١ٖٝ رييت م  

 ٚرالستٛر٤ ب يتكث  ر٢ً سًٛى ر خئٜ ر  رجل ذب١ٝ ٚرالستٛر٤.

ريكد٠ٛ ريٓ رُدد١ َؿٗددّٛ ة ردد مل ريسٝ سدد١ قٛيدد٘ ريُٓددٛذز ٚد ذبٝتدد٘ ريجك ؾدد١ ٚ ددٛ  

ريكددِٝ ٚرربدد دئ ٚررضددارق١ٝ ٚراليتدد رّ، ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ ٖددٞ رَددتالى رخلضدد ٥ط ريدديت    

يإلأد ّ،   خئٜ ٜتاًعدٕٛ يص رياٚيد١ ب رتب رٖد  اٛذددً  ضلتد ٣ بد٘ َٚضداررً       معٌ ر 

َدددٔ ريٛالٜددد ت ررتشدددا٠    رشدددٗٛر٠رؾ ْتشددد ر ريٛدبددد ت ريسددديٜع١ بعالَ يٗددد  ريتذ رٜددد١    

ريَ ن١ٝ يب قٞ أسل ٤ ريع مل ميٓ  أَ ن  ق٠ٛ ْ ر١ُ، ٚ ع١ رياا رى ب رتب رٖ  

ٚرياقد١ ررعيٚؾد١ ردٔ رجملتُدع ريسٜٛسديٟ      ة ريع مل ميٓشٗ  قد٠ٛ ْ رُد١،    ريقٌ ؾس دًر
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ٚيٜديرٕ ٚبد قٞ ذلدٛر ررك َٚد١ ة َٛردٗد١       ١ٓ  سٜٛسير قد٠ٛ ْ رُد١، ٚصدُٛد سدٛرٜ    مي

ريتش يـ رالَ ٜ يٞ ريضدْٗٝٛٞ رييدعدٞ ميدٓ  ٖد ر رقدٛر قد٠ٛ ْ رُد١، ٚدردِ رٚسدٝ           

ٚريضددل يكدديرررت ريشددير١ٝ رياٚيٝدد١ ة دلًددس ريَددٔ بدد يَِ ررتشددا٠ ميٓشُٗدد  قدد٠ٛ     

 ١ُ...ْ ر

قددا ْؿٗددِ ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ ب رتب رٖدد  ررك بددٌ يًكدد٠ٛ رخلشدد١ٓ ببعدداٜٗ  ريعسددهيٟ     

كد٠ٛ رره ؾ٦د١، قد٠ٛ    ريٚرالقتض دٟ، ٚقا ْؿُٗٗ  ريغًع ريج يح رجًح )ق٠ٛ رإلنديرٙ،  

قددد٠ٛ رالقتضددد د، ٚقددد٠ٛ ريجك ؾددد١    ةرإلأددد ّمل ررعددد دالت ررٛعدددٛر١ٝ يًكددد٠ٛ ريعسدددهي١ٜ   

ٚرالقتضدد د١ٜ يٓتذدد ٕ ريكددار٠ رًدد٢ ررددٓ     ٚريخددالم. نٝددـ ال ٚريكٛيدد ٕ ريعسددهي١ٜ   

ٚررٓع، نٝـ ال ٚريك٠ٛ ريعسهي١ٜ متٓ  ص سبٗ  ريكار٠ ر٢ً ياَ  رخلضِ ٚمح ١ٜ 

٠ رحلًؿد ٤  كد١ٜ متدٓ  صد سبٗ  ريكدار٠ رًد٢ َه ؾد     رحلًؿ ٤، ٚن يو ريكار٠ رالقتضد  

ٚسيَ ٕ رخلضّٛ َدٔ رر رٜد  ٚررٓد ؾع، نٝدـ ال ٚريكد٠ٛ ريعسدهي١ٜ متد رس يكث ٖد          

رل  بدد١ غيٜدد ٠ ريبكدد ٤، ٚريكددار٠ رالقتضدد د١ٜ متدد رس يكث ٖدد  ردد  عدد٠ٛٗ ريجددي٠ٚ ردد  

ٚغيٜ ٠ رياُع، أَ  ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ ؾتُ رس يكث ٖ  َٔ خالٍ ريتاًع رإلْس ْٞ يًسدُٛ  

 ٚرالَتٝ ي َبتعا٠ رٔ ريعك ه ٚرره ؾك٠.

ريدد ٜٔ  ٗددّٛ َدديرٚؽ ميهددٔ قٝ سدد٘ بعدداد ريٓدد س  ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ رًدد٢ أُٖٝتٗدد  َؿ 

١ ر٢ً سبٌٝ ررجد ٍ، َٚدع ذيدو أمل    ٜتاًعٕٛ ييٝ٘ حبجً  رٔ اٛذز ضلت ْٚ٘ ٚيٝهٔ دٚي

تاًدددع ررالٜدددل ير ْٝددد  ريٓ يٜددد١ ٚيالحتددد د ريسدددٛؾٝ يٞ ريسددد بل ٚريضدددل ريشدددٝٛر١ٝ       ي

ردٔ رإلأد ّ، أٜدٔ ٖدٞ دٛرْدأ ريسدُٛ       ٚيَيٜه  ريكادأ ريٛرسدا نكد٠ٛ ْ رُد١ حبجدً       

قد٠ٛ   ريخالقٞ ة ٖ ٙ ريُٓ ذز ريٜاٜٛيٛد١ٝ ررٓكيع١، يٕ ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ يٝست در٥ُد ً 

أٚ غدد  أخالقٝد١، يْٗدد  عد٤ٞ ْشددعي بٛددٛدٙ يهٓٓدد  ال ْسدتاٝع قٝ سدد٘ رٓددا      أخالقٝد١ 

أد  ؾكدا    رإلَس ى ب٘. ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ يكتضدي رًد٢ يضدٓٝـ ريداٍٚ رينجدي رَتالند ً      

. ٚسلدٔ ال زل ْدأ ريضدٛره يذر    يت ٖٞ دٍٚ قًًٝد١ ة ريعد مل يهٓٗد  أنجدي  ُٛسد ً     ٚري

ال ق٠ٛ ْ ر١ُ بػ  ق٠ٛ رسدهي١ٜ ٚرقتضد د قدٟٛ، يٕ ريداٍٚ صد سب١ ريسدبل ة        ةقًٓ 

ريَي ري ٟ ٜ نا إٔ  ،ق٣ٛ ريع مل ريعسهي١ٜ ٚرالقتض د١ٜريك٠ٛ ريٓ ر١ُ ٖٞ ْؿسٗ  

يٓ رُدد١ َددٔ ْ سٝدد١ ٚريكدد٠ٛ ريعسددهي١ٜ  ريتٓدد  ي ريدد ٟ ٜكدديه َددٔ ريتادد بل بددل ريكدد٠ٛ ر  

ٚرالقتض د١ٜ َٔ ْ س١ٝ أخي٣ ٜج  رحل ٠ ٚيص درد١ ال ٜعيف َٔ خالأ  َ  يذر ند ٕ  

ْدددٛرير ريجدددي٠ٚ ٚريكددد٠ٛ  سددداأٚددددٛد خددد ظ َسدددتكٌ، أّ أْٗددد  ببسددد  ١ يًكددد٠ٛ ريٓ رُددد١ 

ريعسهي١ٜ. ٚقدا ال يهدٕٛ ريكد٠ٛ ريعسدهي١ٜ أس سد١ٝ ة يهدٜٛٔ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ ة         

ٚؾعد ٍ   ٤ٛؿ د يهٔ رر نا إٔ ريك٠ٛ رالقتض د١ٜ يًاٚي١ ٚرَتالنٗد  جلٗد ي ن    رياٚي١،

 ٖٛ عيط أس سٞ ة يهٜٛٔ ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ.
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رجلددد ه ٚرإلقٓددد ع ال ٜتؿكددد ٕ َدددع رالسدددتبارد، ٚرًددد٢ ررسدددت٣ٛ ريددداٚيٞ ال ٜؿدددٛي    

يٛرصٌ ريهج  َٔ ريداٍٚ رياُٛسد١   رحله ّ ررستبإٚ ب يكًٛه ٚريعكٍٛ، َٚع ذيو 

رستعيرض قار َٔ ريٓؿٛذ خد رز سداٚدٖ  أنجدي َدٔ أٟ ٚقدت َغد٢ ة        ٚؾ ٠ ررٛررد

ريكد٠ٛ  ري رني٠ رحلاٜج١، ٖٚ ر رالستعيرض يٝس َٔ خالٍ َ  ٜسدُٝ٘  دٛيٜدـ ْد ٟ     

 ًرأّ ن ْت ق٠ٛ قسي رقتض دٟ قبٝ  نْٛد٘ َؿتكدي   ريض ر١َ، أن ْت ق٠ٛ رسهي١ٜ

ٜدد١ رالقتضدد د١ٜ، يتٛيٝددا ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١، بسددبأ ربتعدد د ٖدد ٙ رياٚيدد١ أٚ يًددو رددٔ ريتعاد

ٚسيٜدد١ ريدديأٟ ٚريتعددب  َددٔ أدددٌ رحلؿدد   رًدد٢ ريسددًا١ ريارخًٝدد١، ٚقددا يتبٓدد٢ بعدد     

حتد ؾ   ريْر١ُ رياٚي١ٝ باٖ ٤ بع  أعه ٍ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ ٚيدٝس دٖٛيٖد ، ندٞ      

ريديت يددتًخط   يٗد  ريس سدد١ٝ ة رييق بد١ ررٛدٗدد١ يص     رًد٢ أْرُتٗدد  بد يك٠ٛ رحلدد د٠  

 رإلقٓ ع ٚرجل ه. ٤، ٚيٝس بسُ ترخل رز ٚة ريتالرأ ٚرإلأ 

َدٔ ذخد ٠ ريْرُد١ رالسدتبارد١ٜ، يهٓٗد  ة       قا يشهٌ سيه ررعًَٛد ت دد ٤رً  

ٍ     ٚرقعٝد ً  سا ذريٗ  ال يعدا ٚصدؿ ً   ٕ قدارًر ندب ًر َدٔ    ي ةيًكد٠ٛ رحلد د٠، يٕ ريٛرقدع ٜكدٛ

ريْشددا١ ريدديت مت رسددٗ  ريْرُدد١ رالسددتبارد١ٜ ٜكددع خدد رز ْادد م ٖدد ر ريتعيٜددـ ستدد٢     

يص دميكير ٝدد١. نُدد  ٜكددٍٛ ريٛرقددع إٔ ريتشددخٝط ريسددًِٝ عدديٚرٟ     يتشددير ٚيتشددٍٛ

يًتُهل َٔ رستٓب ط رستذ ب١ َٓ سب١، ٖٚدٞ إٔ رحلهَٛد ت رالسدتبارد١ٜ ال يًعدأ     

يًكٛررددا ريدديت حتهددِ رياميكير ٝدد١، يٕ ريكُددع ررٓٗذددٞ ٖددٛ با قدد١ يعيٜددـ        ٚؾكددً 

     ٔ غدد  ررُهددٔ   يألْرُدد١ رالسددتبارد١ٜ ٚريكدد٠ٛ رحلدد د٠ ريدديت يٛيدداٖ  ٖدد ٙ ريْرُدد١ َدد

 سشيٖ  ة ي  ر ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ.

ٜٛدددا أْددٛرع يًكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ َٓٗدد  رالقتضدد دٟ ٖٚددٛ ريدد ٟ ٜتهددٕٛ َددٔ رأٝ نددٌ    

ريتذ ر١ٜ ٚرأٝ نٌ رالقتض د١ٜ َجٌ ريسدٛرم ٚغ ٖد ، َٚٓٗد  ريتعًدِٝ رٓداَ  ٜشديى       

جدٌ  َع رجلٓسٝ ت ريخي٣ ة ريَ نٔ رق١ًٝ، َٚٓٗ  رحلغ ر٠ ذرت ريتكث  ريجك ة َ

رييؾٝدد٘ ب يٛسدد ٥ٌ ريار ٥ٝدد١ ٚرإلرالَٝدد١، َٚٓٗدد  ررسدد رارت رخل ردٝدد١ ريدديت يددتِ َددٔ    

خالٍ درِ ريبًارٕ ريٓ ١َٝ ر٢ً يهٜٛٔ رأٝ نٌ ريي٥ٝسد١ ٚررٓشد،ت، َٚٓٗد  ريسدُع١     

رييت يرٗي َدٔ   ريع مل، َٚٓٗ  ريكٝ د٠ رحله١َٝٛ رييت يشتٗي بٗ  أٟ دٚي١ ر٢ً صعٝا

 مل، َٚٓٗدد  ريابًَٛ سدد١ٝ ريدديت يتُٝدد  مٗ رريٗدد      خددالٍ عددؿ ؾٝتٗ  رًدد٢ َسددت٣ٛ ريعدد    

ٚرالق يٗ  َع دٍٚ ريع مل، َٚٓٗ  رر سس ت ذرت ريتكث  ريتع ْٚٞ رياٚيٞ... ندٌ ٖد ر   

ٚغدد ٙ قددا ٜرٗددي أُٖٝدد١ ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ ريدديت يتذًدد٢ َددٔ خددالٍ رريب  ٗدد  ريهددب  َددع  

يجكدد ة ريدد ٟ ريبشدي ٚرسددتعُ ٍ ررٛرقدـ ررينبدد١ ٚريضددعب١ بدل ريدداٍٚ، َٚددٔ ريٓؿدٛذ ر    

يٝس ي٘ أٟ ق٠ٛ سٝ س١ٝ، يهٓ٘ رينجي ْؿٛذًر بضٛر٠ َب عدي٠ يًكد٠ٛ ريٓ رُد١ نكد٠ٛ     

ٕ ريع مل ٜشٗا ة ريٛقت رحل عدي  ي ةَتك١ْٝ ة رجمل ٍ ريابًَٛ سٞ. ٌٖٚ ْب يؼ يذر قًٓ 

ريهج  َٔ ريكغ ٜ  ريش ٥ه١ رييت يٛرد٘ ريعد مل بكسديٙ ن إلرٖد ه بكْٛررد٘ ٚغد ٙ      



 سليم بركاتد. 

 

 

ٕ ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ يٛؾي مجٝع أْدٛرع  يْب يؼ يذر قًٓ   نُ  أْٓ  ال َٔ ررشهالت ريخي٣.

ريؿٛر٥دددا يًددداٍٚ ٚريؾددديرد ٚرر سسددد ت، َدددٔ سٝدددح ريسدددُ   أددد  نُهددد ٕ يً ٜددد ر٠   

رالستجُ ر١ٜ، ٚن ختب ر جلٛد٠ ريسًع ٚرخلاَ ت، ٚيسٜٛل ررٛررد، ٚرالقتار٤ ب يٛد٘ 

يٕ ريك٠ٛ ريٓ رُد١   ةيذر قًٓ  رحلسٔ ري ٟ ٜكاّ ر٢ً ررسي  رياٚيٞ، نُ  أْٓ  ال ْب يؼ

يك س ر٢ً َست٣ٛ ريع مل َدٔ خدالٍ َكد ٜٝس رييؿد١، َٚكد ٜٝس ريسدُع١، َٚكد ٜٝس        

ريتددكث  ررب عددي يًشغددٛر ٚررتضددٛر يًددبالد ة ريبًددارٕ ريخددي٣، ٚريدد ٟ َددٔ خاليدد٘         

ميهٔ يكِٝٝ َ  يذر ن ْت ريك٠ٛ ريٓ رُد١ ق ٥ُد١ ب يؿعدٌ رًد٢ َسدت٣ٛ ريعد مل، أٚ َد         

 ي٠ ر٢ً أَ نٔ َع١ٓٝ أٚ رم ٖ ت ثك ؾ١ٝ ذلاد٠.يذر ن ْت َكتض

َٔ سًبٝ ت ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ أْٗ  ميهٔ إٔ يهٕٛ سدٝؿً  ذر سدأٜ، يٕ مل ضلسدٔ    

ؾُٗٗ  ٚريتع ٌَ َعٗ ، ٖ ر َٔ ْ س١ٝ، َٚٔ ْ س١ٝ أخي٣ ؾ ٕ أٟ دلٗٛدرت ٜدتِ بد أ    

بٗددد ر ريشدددكٕ ميهدددٔ إٔ يددد ٖأ أدررز رييٜددد  ، يذر مل يتٓددد غِ َدددع خادددٛرت رًُٝددد١    

ريع مل رخل ردٞ ب رذ ه ٚيكاٜي، ٚيهدٕٛ  ي ييٝٗ  ر ْٓشٝش١ٝ ر٢ً أرض ريٛرقع، َٜيض

يًُتًكدٞ   ةدٛيٜـ ْ ٟأس سً  يكّٛ رًٝ٘ خاٛط ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ. ٚة ٖ ر ريضاد ٜكٍٛ 

رخل ردٞ أ١ُٖٝ قضد٣ٛ ة ٖد ر رجملد ٍ، ؾد ذر مل يهدٔ َبد دررت ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ َدٔ          

ٓ ر١ُ ذلهّٛ رًٝٗ  ب يؿشٌ. ٚسلدٔ ال زل ْدأ   ييريٝذ١ٝ ريك٠ٛ ريرد ه ٚيقٓ ع، ؾ ٕ ي

ة ريتكث  رًد٢ ريعكدٍٛ،    ًَُٗ  يكا غات ريك٠ٛ ريٓ ر١ُ ريّٝٛ أسًٛبً  ةرحلكٝك١ يذر قًٓ 

ٚنسأ ريعٛر ـ، َٚعيؾ١ سًٛى ريشعٛه ٚرم ٖ يٗ  َٚٝٛأ ، نُ  غار ريتس َ  

ادت ٚقبددٍٛ ر خددي بعكًٝدد١ َٓؿتشدد١ َددٔ أبدديي رٛرَددٌ صددعٛد ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١، ريدديت يعدد    

أس يٝبٗ  ٚيٓٛرت أا  ٗ  ٚأعه ٍ يكاميٗ . َٚٔ أبيي أعه ٍ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ ريديت    

يسدتخاَٗ  ريدداٍٚ رحل يٝدد١ ة ريتددكث  رًدد٢ رجملتُعدد ت، ٖددٞ ركددا رردد متيرت ٚيابٝددع  

َٛرقع ريتٛرصٌ رالدتُ رٞ رر ثي٠ ة رجلُٗٛر. ٚمل ٜتٛقدـ يدكث  ريكد٠ٛ ريٓ رُد١ رٓدا      

رييَد ت ٚريتشداٜ ت رياٚيٝد١ ريديت يٛردد٘ ريابًَٛ سد١ٝ        ٖ ر رحلا، بٌ م ٚيٙ رع جل١

ريي ١ٝ، ؾه ْت ق٠ٛ درِ َٚس ْا٠ يعداد َدٔ ريكغد ٜ  ٚرييَد ت رياٚيٝد١، َٚٗدات       

إلبدديرّ راليؿ قٝدد ت ٚررع ٖددارت رالقتضدد د١ٜ، ٚيْشدد ٤ ريتش يؿدد ت رًدد٢ َسددت٣ٛ ريدداٍٚ. 

ؿددٛذ ٚرحلغددٛر نُدد  يعددا ريكدد٠ٛ ريٓ رُدد١ ة ريٛقددت رحل عددي أدر٠ أس سدد١ٝ ي ٜدد د٠ ريٓ  

سيريٝذ١ٝ يع ٜ   ع١ رياٚي١ ٚصٛريٗ  ري ١ٖٝٓ َٚه ْتٗد  رًد٢   رريؿ رٌ ريك ٥ِ ر٢ً 

ررسددتٜٛل رإلقًُٝددٞ ٚريعدد رٞ، يد رًدد٢ ذيددو أْٗدد  قددا َهٓددت بعدد  ريدداٍٚ َددٔ ْشددي   

ٚيددكَل سٝ سددتٗ  رخل ردٝدد١، نُدد  َٗددات ريايٜددل جلدد ه رر ٜددا َددٔ سًؿ ٥ٗدد  ردد    

 ريابًَٛ س١ٝ ريٓ ر١ُ.

يكدددا ريسدددُت ريسٝ سددد١ ريَ نٝددد١ ٚالسدددُٝ  ة رٗدددا ريدددي٥ٝس  ةٍٛبكدددٞ إٔ ْكددد

 ييرَأ  ب حلا٠ ٚريتٛييرت ٚريضيرر ت ة َٓاك١ ريشيم ريٚسا، ٚذٖبت بعٝداًر ة  
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سٝ سددتٗ  رددٔ ريددُٓا ريتكًٝدداٟ رر سسددٞ ٚرددٔ ريجٛربددت رياٚيٝدد١ رخل ردٝدد١، ٖٚدد  ٖددٛ  

صلدا ٖد ٙ   -ٕ  ٚبعا َغٞ أعٗي رًد٢ يٓضدٝأ رإلدرر٠ رحل يٝد١ يدرر٠  ب ٜدا    -ريع مل 

رإلدرر٠ يسددددع٢ يص خؿدددد  ريضدددديرع قددددٛاًل ال ؾعدددداًل، ٚيعاددددٞ أٚيٜٛدددد١ يتؿعٝددددٌ ريدر٠   

بعٝداًر   ريابًَٛ س١ٝ بٗاف حتكٝل أٖارؾٗ  ٚأٚيٜٛ يٗ ، يهٓٗ  ٚة س ٍ ذٖأ ْر ّ َ 

  يدد٘ ب يتٗاٜددا ٚبدد رر٥ع رْتٗ ندد ت سكددٛم رإلْسدد ٕ أٚ    ِّٛرددٔ يررديٗدد  َٚضدد حلٗ ، يً دد  

ياٚيٞ. ريَي ري ٟ ٜ نا إٔ َعٝد ر ريسٝ سد١ ريَ نٝد١    يٗاٜا ريسًِ أٚ رالستكيرر ر

َضدد حلٗ  بػدد  ريٓرددي رددٔ  بٝعدد١ ريددٓرِ ريسٝ سدد١ٝ ريدديت       ال ٜسددتٓا ب يسدد س يص  

يتع َددٌ َعٗدد . ررددتػ  ريٛسٝددا ة يدرر٠  ب ٜددإ  رياميكير ٝدد١ ٖددٛ ييردددع ريجكدد١ بدد يٓرِ 

ٔ يػدٝ  يًدو ريْرُد١    ررتش يؿ١ َعٗ  ر٢ً َست٣ٛ ريع مل، ٜٚيدع ذيو يص خشدٝتٗ  َد  

ٚخٛؾددً  َددٔ سدددكٛط أْرُدد١ َتش يؿدد١ َعٗدد ، ٚرسددتبارأ  بكْرُددد١        ،ْتٝذدد١ ريتكًبدد ت  

َع رع١ أ  َ  قا ٜد ثي رًد٢ ررضد أل ريَ نٝد١. ٖٚد ر يٕ دٍ رًد٢ عد٤ٞ ؾٗدٛ ٜداٍ          

رًدد٢ إٔ يدرر٠  ب ٜددإ  ال يددكيٞ جباٜددا سدد٣ٛ أْٗدد  يعٝددا دررسدد١ ررضدد أل ريَ نٝدد١      

 عاُّيه)رأ١ُٓٝ، يسير٥ٌٝ، ٚريٓؿا...مل ٚرييت  عُٔ ثٛربتاٜا، ريتكًٝا١ٜ ٚيكُٝٝٗ  َٔ د

ريَددي ريدد ٟ ٜشدد  يص يٛددد٘ ٖدد ٙ رإلدرر٠ سلددٛ  ،سدديريٝذ١ٝ ريسدد بك١َددٔ ريٚيٜٛدد ت رال

دلُٛرددد١ َدددٔ ريسٝ سددد ت بعدددا إٔ ؾشدددًت ة َٛردٗددد١ رردددٛردٗل أددد  ٚيسٝ سدددتٗ  ة 

ٗ ة  ًٝع١ ٖ ال٤  ٞررٓاك١ ٚر٢ً َست٣ٛ ريع مل، ٜٚكي يًسٝ سد١ ريَيٜهٝد١    لرردٛرد

 ١ ر  ريعديرم ٚسدٛرٜ  رٕ ٚست٢ ؾًسالَٚٔ يـ يؿٗ  دٍٚ ذلٛر ررك ١َٚ ررُتا َٔ يٜي

ٚيبٓدد ٕ، َٚددٔ ثددِ ريدداٍٚ رياررُدد١ أدد  رٚسددٝ  ٚريضددل... ٚسلددٔ ال ْبدد يؼ يذر قًٓدد  إٔ          

ٚريسددعٛد١ٜ    يسير٥ٌٝد ريسددب ه ة ٖدد ٙ ررٛردٗدد١ ٖددٞ ريددارِ ريَيٜهددٞ رراًددل يدد        

 ، أن ٕ ذيو َٔ خالٍ يبين سٝ س١ ريعكٛب ت ٚرحلض ر سيبٗ ٚيينٝ  َٚٔ ٜػيد ة

أّ ن ٕ ذيو َٔ خالٍ درُٗد  يًعداٚرٕ رإلسدير٥ًٝٞ ررتهدير رًد٢ ؾًسدال ٚسدٛر١ٜ        

إٔ َددٔ أسددب ه ريسددكٛط ريَيٜهددٞ ة   ةيذر قًٓدد  ٚيبٓدد ٕ ٚيٜدديرٕ. نُدد  أْٓدد  ال ْبدد يؼ 

ظ ريدارٚس ٚريعد    ررٓاك١ ٖٛ رستُيرر١ٜ يدرر٠  ب ٜإ  ة ٖ ٙ ريسٝ س١ دٕٚ رستخال

مم  ساخ، نُ  أْٓ  ال زل ْأ رحلكٝك١ رٓاَ  ْكٍٛ إٔ يدرر٠  ب ٜدإ  يتبٓد٢ سٝ سد١    

غدد  صددؿي١ٜ َٚيرٚغدد١، ٚ  ردد  ٖددٞ ندد يو ستسددًِ ردد داًل أٚ نددداًل حبكٝكدد١ عددعـ 

قاريٗ  ر٢ً ٖ مي١ خضَٛٗ ، يهٓٗ  مل يسًِ خلضَٛٗ  يَ ّ ريَدٛر بسدٗٛي١، ٚيدٔ    

. يْٗدد  يتذدد٘ يص ريتشدداٟ ٚررهدد بي٠ رًدد٢ صددعٝا  يتخًدد٢ رددٔ سًؿ ٥ٗدد  بهددٌ يكنٝددا 

ررٓاكدد١ يًشدداأل َددٔ ريتدداٖٛر ٚريضدديرر ت ررسددًش١، ٚيددٔ يسددع٢ إلصلدد د سًددٍٛ د رٜدد١   

ذيو، بٌ يعداّ قداريٗ  رًد٢ ذيدو، يْٗد        ةيًتٗاٜارت ة ررٓاك١، يٝس يعاّ رغبتٗ  

سدًٝ   يتذ٘ يص ذل ٚي١ يؿهٝدو ذلدٛر ررك َٚد١ ٚرحلداأل َدٔ متدادٙ ْٚؿدٛذٙ ٚيدكث ٙ سٝ         

بعا ؾشًٗ  ب يكغ ٤ رًٝ٘. يٕ يدرر٠  ب ٜإ  يتذ٘ سلٛ ريتع ٌَ َدع ريٛرقدع رجلاٜدا بعدا     



 سليم بركاتد. 

 

 

ؾشٌ ريسٝ س ت ريَيٜه١ٝ ريس بك١، َٔ خدالٍ ريتٗاٜدا ٚريٛرٝدا ٚيشداٜا رحلضد ر      

ارّ ريكدد٠ٛ ريعسدهي١ٜ، َدد  ٜعددين  خقتضدد د١ٜ، َٚدٔ خددالٍ ريتًددٜٛ  ب سدت  ٚريعكٛبد ت رال 

ع، ٚبكد٠ٛ يٝد ر ذلدٛر ررك َٚد١ ٚرسدتش ي١ يخغد ر٘ ة       رالريرف ٚريتسًِٝ ب يَي ريٛرق

ريٛقت ري ٟ ما ؾٝ٘ سًؿ ٤ٖ  ريتكًٝاٜل ة ٚعع١ٝ غ  َستكي٠، ييردع َٔ خالأ  

َه ْتٗ  َٚه ْتِٗ رياٚي١ٝ ٚرإلق١ًُٝٝ، ٚالسُٝ  ريهٝ ٕ ريضدْٗٝٛٞ رحلًٝدـ ريد ٟ    

ريَ نٝد١ ذريٗد .    درخٌ ريٛالٜ ت ررتشدا٠ ة بًؼ ذر٠ٚ رييردع درخًًٝ  ٚخ ردًٝ ، ست٢ 

ريَي ري ٟ ٜاؾعٗ  يص مٓأ سٝ س١ رحلسدِ ٚيدبين سٝ سد١ أنجدي ركالْٝد١ ٚٚرقعٝد١       

يتع ٌَ َع ريٛرقدع نُد  ٖدٛ ٚيدٝس نُد  ييٜدا. يْٗد  يؿغدٌ رسدتخارّ ريكد٠ٛ ريٓ رُد١            

ٚرالبتع د رٔ ريٛس ٥ٌ رخلش١ٓ، ٚستبك٢ َشػٛي١ ة يبين يدرر٠ رييَ ت ٚيٝس سًدٗ ،  

ٚرسدديريٝذ١ٝ يريٝذٝتٗ  ٖدد ٙ ؾددال دٚر٤ أدد  يال سٝ سدد١ ٖدد ٙ    ٚيذر َدد  بكٝددت رٖددٔ رسدد  

 ررك ١َٚ.
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 مدخل:ــ  1

بؽٛر٠ إمجاي١ٝ، ال ٜٓفؽٌ )َا ٖٛ 

ــٝام   ــٞم ع شـ ــٛ شٝاشـ ــا )ٖـ ُ)ـ ــاعم ا ثكـ

احلٝا٠ ايعا١َ ألٟ دلتُع أٚ أ١َ، سٝح 

ٞ) ـــ    ٜالسظ املر٤ دا٥ًُا ترابطُٗا اجلـلي

ــٔ    ــا  هـ ــار َـ ـــ ع إ ـ ــلٜايهتًٝٞ ــ ايـ

ــو    ــام، ٚ ي تصــُٝت٘ )ٚســل٠ افــ١ٜٛ اًٝ

بؽرف ايٓظـر اـٔ ايعـرٚل ايعلٜـل٠ ع     

  ٛ ــ ــٔ ايتـ ــل٠، ٚاـ ــو ايٛسـ ــلٚد تًـ ترات سـ

املختًف١ بُٝٓٗا ع داخًٗا، ٚاييت نجريًا 

َــــا ٜؽــــٌ بعفــــٗا إق دردــــ١ ايتُــــسم 

 ٚاالفرتام املعًٔ.

ٚايجكاف١، مبا ٖٞ منط نًٞ اـاّ  

ٜٓلرز ع ْطاق٘ مج١ً َٔ األْصـام  ات  

ايتبأٜ املتفاٚت، تبلٚ يٓا أنجر تأؼاًل 

أٚ أؼــاي١ آــلَا ْكــرأ تــارٜ  ا تُــع     

ــ١  ــارٜ  األَـ ــا أٚ تـ ــميٟ  تًهٗـ ــيت  ايـ ايـ

 أْتذتٗا ٚقاّ اشتُرارٖا اًٝٗا. 

أَـــا ايصٝاشـــ١ فرمبـــا تبـــلٚ يٓـــا      

نشـــــاٍ اارــــــ١ ع برٖـــــ١ تار ٝـــــ١ 

ذلــلٚد٠، مبــا ٖــٞ )أٜــلٜٛيٛدٝام ترٜــل  

تغـــٝري ايٛاقـــع نــــبال ٚردملل بـــايك٠ٛ ملــــا    

ٜعارـــٗا ع ْطــام شــٝطرتٗاأ.  ــري إٔ   

ــا    ــا ٚرا٤  اٖرٖــ ــلقل ع َــ ــٌ املــ ايتأَــ

شراإ َا ٜهعف يٓـا اُـا ٖـٛ أاُـل     

هجري ــ َٔ ايٛدٗـ١ املعرفٝـ١ ـــ ملظـاٖر     ب

ــليٛالت ظــعاراتٗا    ــٗا اخلــاردٞ، ٚمل فعً

املطرٚس١. ٚبعبار٠ أخـر٣  ٜهعـف يٓـا    

اــٔ اُــل اتؽــاملا )باملعــرتى ايجكــاع     

 ايعاّم يًُذتُع أٚ األ١َ اييت تكّٛ فٝٗا 
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تًو ايصٝاش١، بكلر َا ٜهعف يٓا أ سكٝكـ١ َصـت٣ٛ ٚدـٛد ايبًـل ايـميٟ تكـّٛ فٝـ٘        

ا٢ً شًِّ ايك٣ٛ ايعامل١ٝ املعاؼر٠ ألؼشابٗا، ٚأ  بٝع١ ؼالتِٗ بتًو ايك٣ٛ، ٚاـٔ  

ــات      ــٔ َعطٝـ ــ٘ َـ ــا تفرــ ــ٘، ٚملـ ــرِٖ ٚتلٜاتـ ــٛرات اؽـ ــتذابتِٗ يتطـ ــات اشـ نٝفٝـ

 ٚتكتفٝ٘ َٔ ـرٚرات.

ْصــلم َــٔ ايتؽــٛرات ايفهرٜــ١ ايــيت ْــادرًا َــا  مبــا ٖــٞ ــــ يهــٔ )األٜــلٜٛيٛدٝام 

شـراإ َـا تؽـبا داَـل٠ َٚكٛيبـ١، ٚقاؼـر٠ اـٔ        ـــ  تتُتع بايكًٝـٌ َـٔ ايلٜٓاَٝهٝـ١    

ايفعاي١ٝ ايٓادع١ إزا٤ َتطًبات ايتطـٛر، داخًٝـًا ٚااملٝـًاأ. ال بـٌ إْٗـا تؽـبا )خؽـًُاأم        

ـــ يًُذتُــع ايــميٟ تهُــ٘   ـــ بٗــميا ايكــلر أٚ  اى  ـ ــ١، بفعــٌ )قؽــر ايٓظــرم، ٚا ـ ألْاْٝ

ٚتفاؤٍ سض املصؤٚي١ٝ، يل٣ َٔ ٜتٛيٕٛ املٓاؼب اإلدارٜـ١ َـٔ أتبااٗـا.. األَـر ايـميٟ      

ٜؤدٟ إق اشتعرا٤  ٛاٖر ايفصاد، ٚإق شكٛط )األٜلٜٛيٛدٝام ْٚظاّ احلهِ ايميٟ 

أقِٝ اًٝٗا. ٚيعٌ اْٗٝار االتاد ايصٛفٝٝيت ايصـابل، ٚتًـٌ )َٓظَٛتـ٘ االظـرتان١ٝم     

 رمسٞ أٚـا َجاٍ ا٢ً ؼش١ َا  نرْاٙ.بعهٌ ْٗا٥ٞ ٚ 1331ااّ 

ٚإ ا نــإ َــٔ املالســظ إٔ ايصٝاشــ١ تعــتغٌ بكــ٠ٛ اًــ٢ إاــاد٠ إْتــاز ايجكافــ١          

أْـ٘ اوـٛر ايـر٥ٝض    ـــ  ببصـا ١  ــ مبختًف ايٛشا٥ٌ املتاس١ ملا، فإٕ االقتؽاد ٜبلٚ يٓا 

كُٝٝـ١  نٌ َٔ ايجكاف١ ٚمج١ً أْصاقٗا ٚدلُٛمل ذلُٛالتٗـا اي ــ أٚ إااد٠ إْتاز ــ إلْتاز 

ــو اوُــٛالت         ــا تتشــلد ٖــميٙ األخــري٠ بتً ــا )سرنــ١ ايصــٛمم، مبكــلار َ ايــيت تٓتذٗ

َتأؼــاًل َٓــمي بــل٤ ايكُٝٝــ١أ.. َٚــٔ دٗــ١ أخــر٣ ًٜعــب )ايــلٜٔم دٚرًا ذلٛرٜــًا أشاشــًٝا، 

ايتــارٜ  يهـــٌ دلتُـــع أٚ أَــ١، ع ؼـــٝا ١ ايبٓـــ٢ ا تُعٝــ١ ٚتطٛراتٗـــا ٚاالقاتٗـــا    

ــا٤   ــ١، ٚع بٓ ــ١ ٚاجلُعٝ ــًا ملكتفــٝات سرنــ١      ايفردٜ ــا ٚفك ــِٝ ٚتطٛراتٗ َٓظَٛــات ايك

ايتارٜ   ا تُعٞ اخلاؿ ٚاإلْصاْٞ ايعاّ.. َجًُا ًٜعب دٚرًا بايغ األُٖٝـ١ ع ؼـٝا ١   

بٗـميا ايكـلر   ــ ٜتفااٌ  صٛم، ٚقِٝ ايتبادٍ فٝ٘، ٚبايتايٞاالقتؽاد، ٚ بٝع١ اًُٝات اي

ـــ أٚ  اى  بــًا.. أٟ بكــلر اْصــذاّ َــا ٖــٛ   شــًبًا أٚ إ اَــع ايٓظــاّ ايصٝاشــٞ ايصــا٥ل،  ـ

ــساّ     ــ١ املختًفـــ١، أٚ بكـــلر ايتـ ــ١ جلًُـــ١ ايصـــًطات ايلٜٓٝـ شٝاشـــٞ َـــع املطايـــب ايعاَـ

 ايصًطتني  ايصٝاش١ٝ ٚايل١ٜٝٓ بايتٛافكات ايف١ُٝٓ أٚ ايع١ًٝٓ بُٝٓٗا.

خلَــ١ ايــلٜٔ يًصٝاشــ١ ٚتٛدٗاتٗــا االقتؽــاد١ٜ ع  ــــ اَُٛــًا ــــ  ــري أْٓــا ْالســظ 

ٚدٚيـ٘، إٕ   ْكـٌ نًـٗا َـع بعـت االشـتجٓا٤ات ايـيت تـبني           ايب١ٝ دلتُعـات ايعـا   

تايًٝا أْٗا اارـ١ )َجاًل  إاالٕ ايلٍٚ ايعٝٛا١ٝ ايصابك١ احلرب اًـ٢ ايـلٜٔ بااتبـارٙ    

"أفٝـٕٛ ايعـعٛب"أم. فأٚربــا ايغربٝـ١ َٗــلت الشـتعُارٖا بكٝـ١ ايعــا  بإرشـاٍ ايبعجــات       

إلزلٌٝ، بُٝٓا ٖٞ تعُـٌ ع  ايتبعري١ٜ اييت ناْت ترتلٟ يباط )ايهٗٓٛتم ٚتٌُ ا

ــتا         ــلٚملا نــٞ تفت ــ٣ٛ ايعصــهر١ٜ ٚاالقتؽــاد١ٜ ي ــ٢ تصــٌٗٝ ٚؼــٍٛ ايك ــ١ اً احلكٝك

أشــٛاقًا دلٜــل٠ ملٓتذاتٗــا ايؽــٓاا١ٝ، ٚتــؤَٔ املــٛاد األٚيٝــ١ ٚايطاقــ١ املادٜــ١ ٚايبعــر١ٜ  



 أحمد يوسف داود

 

 

ايالزَــ١ يتطــٛر ؼــٓااات تًــو ايــلٍٚ، ٚتعسٜــس قٛتٗــا االقتؽــاد١ٜ إق احلــل األقؽــ٢  

ب١ٝ قـل  ٚايٛشا٥ٌ املتاس١أ. ٚإ ا ناْت أٚق ايبٓٝات ايرأمساي١ٝ األٚر املُهٔ.. ٚبهٌ

فـإٕ  ـــ  نُا ٜمينر تٜٛٓيب ع نتاب٘  تارٜ  ايبعـر١ٜ  ــ ٚيلت ع )ايلٜر ايصصرتشٞم 

بٝــ١ ايعٓؽــر١ٜ املكٝتــ١ َــٔ اإلشــالّ ٚاملصــًُني، ٚايــيت راســت تتؽــاال  ٚاملٛاقــف األٚر

ععــرٜٔ املٓؽــر١َ، يتعــري بٛـــٛ  يتبًــغ أشــٛأ أظــهاملا خــالٍ األاــٛاّ اخلُصــ١ ٚاي 

فاـــا إق اُــل ايؽــ١ً ٖٓــاى بــني ايــلٜٔ ٚايصٝاشــ١ ٚاالقتؽــاد.. ٚؼــٛاًل إق ايطــابع  

بٝـــ١ ايغربٝـــ١ برَتٗـــا َٓـــمي بـــل٤ َـــا ش ـــُٞ )اؽـــر ٚايعٓؽـــرٟ ايهرٜـــ٘ يًجكافـــ١ األٚر

أففـٌ تعـرٜا تًًٝـٞ    ــ إ ا ظا٤ ــ ايٓٗف١أم فٝٗا ست٢ ايّٝٛأ. ٚاملتتبع ملميا األَر  ل 

شــعٝل،  دايلقــ١ يــ٘ ع أٖــِ َــا نتبــ٘ املفهــر ايعربــٞ ايهــبري ايراســٌ إدٚار   اــايٞ 

 خاؼ١ ع نتابٝ٘  )االشتعرامم ٚ)ايجكاف١ ٚاإلَربٜاي١ٝم.

ٚإ ا نٓا ْصتطٝع إٔ زلل ع أشاط ْٗف١ ايٝابإ امللٖعـ١، ٚاْطالقـ١ ايؽـني    

َـع إــاف١ ااثـار اإل ابٝـ١ املاَـ١      ـــ  ايعظ١ُٝ، قـِٝ نـٌ َـٔ ايبٛ ٜـ١ ٚايهْٛفٛظـ١ٝ      

فـإٕ ايُٓـٛ ز األنجـر    ـــ  يًجٛر٠ ايعٝٛا١ٝ ايؽ١ٝٓٝ إق ايتكايٝـل ايهْٛفٛظـ١ٝ ايعرٜكـ١    

ــلٜٔ    ـــ تهــاَاًل ع ايعــا  يعالقــ١  اي ـــ ايجكافــ١ ٚايصٝاشــ١/ ٚ/االقتؽــاد/ ب مبعٓاٖــا ـ

ـــ ايعــاٌَ  ــرب اإلَربٜــايٞ        ـ ــاد٠ ايغ ــميٟ تؽــلر رمسٝــًا، قٝ ٖــٛ ايُٓــٛ ز األَرينــٞ اي

. ٖٚــميا ايُٓــٛ ز ٖــٛ أشــٛأ منــٛ ز ارفــ٘ تــارٜ        1399ــــ   1391شكاتــ٘ َٓــمي اــاّ   ًَٚ

ايبعر١ٜ، ٖٚٛ األنجر خطٛر٠ ا٢ً َؽا٥ر اإلْصا١ْٝ مجعا٤ فُٝا يٛ ُقلِّر ألٖلاف٘ إٔ 

 تتشكل ًَٜٛاأ.

ٚأبرز َا ٜالسظ ا٢ً )اجلٗاز املفاُٖٝٞم ملميا ايُٓٛ ز ٖٛ ثبات٘ ايميٟ ٜردـع إق  

ــٔ تأشــٝض أٍٚ َصــتعُر٠ نا   ــ١ ع فردٝٓٝــا اــاّ   زَ ـــ  1061يفٝٓٝ أٟ قبــٌ اإلاــالٕ  ـ

٘ أ١٦ ٚشبعني ااًَا تشل٠، ٚاأل١َ األَرين١ٝ، بٓشٛ َايرمسٞ يكٝاّ دٚي١ ايٛالٜات امل  ْـ

ل ٖــٛ دٗــاز تــٛراتٞ/ تًُــٛدٟ، أٟ )ؼــْٗٝٛٞم باَتٝــازأ. ٚقــل نــإ ٖــميا قبــٌ إٔ تٛيــ   

ايؽ١ْٝٛٝٗ رمسًٝا ا٢ً ٜل ٖرتسٍ بأقٌ قًٝاًل َٔ ثالث١ قرٕٚأ ٚايهايفٕٝٓٝٛ ِٖ أتبـامل  

َـٔ أتبـامل َـارتٔ يـٛثر األملـاْٞ، َؤشــض      ـــ  بـلٚرٙ  ـــ  )نايفـإم ايفرْصـٞ ايـميٟ نـإ     

ايربٚتصــتاْت١ٝ. ٚنــإ أتبــامل نايفــإ ٖــِ األنجــر تسَتــًا، ٚقــل  هٓــٛا َــٔ تعُــِٝ   

َٔ ٖـادرٚا ٚاشـتُرٚا َـا مسـٛٙ )ْٝـٛ أزلًٓـلم قبـٌ        أٜلٜٛيٛدٝتِٗ املتسَت١ ا٢ً مجٝع 

)دٚي١ ايٛالٜات املتشـل٠م،   ١االشتكالٍ، سٝح ؼارت تًو األٜلٜٛيٛدٝا ٖٞ أٜلٜٛيٛدٝ

َٚٓبــــع ثكافتٗــــا ٚشٝاشــــتٗا، َٚؽــــلر )رؤاٖــــام االقتؽــــاد١ٜ.. ٚقُٝٗــــا ا تُعٝــــ١.. 

 ٚتطًعاتٗا إق ايصٝطر٠ ايه١ْٝٛ، ٚامل١ُٓٝ املطًك١ ا٢ً ايعا .

ٖٚـٞ دٜـٔ ٚثكافـ١ ٚاقتؽـاد ٚشٝاشـ١ ع ٚقـت       ــ ل إٔ ٖميٙ األٜلٜٛيٛدٝا ٚسلٔ زل

بل٥ًٝا اـٔ إٔ املصـتٛ ٓني األٚا٥ـٌ ع )ْٝٛازلًٓـلم   ٜعرفـٛا َـٔ       َقل ؼلرت ــ ٚاسل 
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إبإ سرنتـ٘ ــل ايهٓٝصـ١    ــ ايهتب املكلش١  ري )ايتٛرا٠م اييت نإ َارتٔ يٛثر 

ــ١  ـــ ايهاثٛيٝهٝـ ــو إق       ــ ــل  يـ ــٌ بعـ ــ١، يتٓكـ ــ١ إق األملاْٝـ ــٔ ايالتٝٓٝـ ــا َـ ــل ترمجٗـ قـ

اإلْهًٝس١ٜ، بُٝٓا  ًت األْادٌٝ ٚأاُاٍ ايرشٌ شذ١ٓٝ ايالتٝٓٝـ١ ايـيت ال ٜعرفٗـا إال    

نبار ايه١ٓٗ ْٚفر َٔ املختؽني. ٚقل ؼـا  أٚي٦ـو املصـتٛ ٕٓٛ ألْفصـِٗ )ؼـٛر٠أم      

رلتـار دلٜـلم ٚإٔ األر    َصتٛسا٠ َٔ ايتٛرا٠. فكـل اشـتكر ع اكـٛملِ أْٗـِ )ظـعب      

فإٕ  را٥ٌٝم َكِٝ بِٝٓٗ.. ٚاًٝ٘إي٘ إشاييت اشتٛ ٖٓٛا ٖٞ )أر  َٝعاد دلٜل٠م ٚإٔ )

نٌ َا ٜفعًْٛ٘ ٖٛ )بأَر َٔ ايربم، ٚزلاسِٗ فٝ٘ ديٌٝ رـاٙ آِٗ ٚاُا ٜفعًْٛ٘أ.. 

ــأَر ان، أٚ ايعــٝطإ، فــإِْٗ      ـــ ٚمبــا إٔ نــٌ األاُــاٍ ٖــٞ إَــا ب ـــ َٚــٔ ٜــٛافكِٗ  ـ ـ

اخلري املطًل، َٚٔ ٜعادِٜٗ أٚ ٜكف ــلِٖ  ص)ـل ايعـر املطًـل، ٚمبـا إٔ        ص)لٕٚ

اْتؽار اخلري ا٢ً ايعر ٖٛ ست١ُٝ تار ١ٝ َؤنل٠، فإٕ َُٗتِٗ املطًك١ ٖٞ )إقا١َ 

ــ٘م، أٟ )أَرنــ١ ايعــا م     ــر)ب) ع ايعــا  نً ــ٢   عــت٢بممًهــ١ اي  ٝــعمجايصــبٌ ٚاً

 املصتٜٛات، ٚإخفاا٘ ملُٝٓتِٗ.

ألَرينٝــ١ املختــار٠م ٖــٞ أَــ١ خــارز ايتــارٜ ، ٚخــارز       ٖٚهــميا، فــإٕ )األَــ١ ا  

٘ م ع ايٛقت  اتـ٘، َـٔ سٝـح إٔ اًٝٗـا إٔ      ايؽريٚر٠ ايس١َٝٓ حلرنت٘.. يهٓٗا )داخً

)تؽٓعأم َصتكبٌ ايعا  َٚؽا٥ر ظـعٛب٘ ٚأممـ٘ اًـ٢ َكـاط رؤاٖـا يـمياتٗا، َٚكـاط        

 .(1)با ٚسفارتٗاٚ ُٛسٗا ٚر باتٗا بااتبارٖا ٚرٜج٘ ألٚر

ا٢ً ايمياتم ٖٛ ساٍ ََرـٝ)١ أفل  بهجري ٚأشٛأ مبـا ال ٜكـاط    ٖٚميا )ايتُرنس

بــا اًــ٢  اتٗــا َــع بــل٤ )ْٗفــتٗاأم ٚفكــًا ملــا اــرف اختؽــارًا باشــِ     َٚــٔ  رنــس أٚر

مبا ٖٛ  دٜٔ، ٚثكاف١ ٚشٝاشـ١،  ــ ب١ٝمأ. ٚيكل أفرز  يو نً٘ ٚ)ْظر١ٜ املرنس١ٜ األٚر

بتساز اقتؽـادٟ... ع ٚقـت   ٚأمناط شًٛى تكّٛ ا٢ً ايفرد١ٜ املٓفًت١، ٚأشايٝب ْٗب ٚا

ـــ ٚاســلأ  منطــًا َتفــردًا َــٔ ايعٓؽــر١ٜ ٚايعرقٝــ١، ٚمنطــًا أظــل فــراد٠ َــٔ اخلطــاب      ـ

ايصٝاشٞ املخاتٌ اـٔ احلرٜـ١، ٚايل ٛقرا ٝـ١، ٚسكـٛم ايعـعٛب ع تكرٜـر املؽـري..        

 إق آخر ذلتٜٛات  يو اخلطاب َٔ ْفام، َٚٔ َٛـٛاات ْفامأ.

ايتٛشـع ع ايٓؽـف ايعـُايٞ َـٔ     كالٍ اًـ٢  ٚاًُت ايٛالٜات املتشـل٠ بعـل االشـت   

٠، َجًُا أنًُت شٝطرتٗا ا٢ً ايٓؽف اجلٓٛبٞ ٚا٢ً اجلـسر ايتابعـ١.. ٚدخًـت    ر)ايكا

ــا ع نــجري َــٔ  ٚع تٓــافض قــٟٛ َٚــانر َــع ايكــ٣ٛ االشــتعُار١ٜ ايهــرب٣ ع أٚر    ب

َٓا ل ايعا ، خؽٛؼًا ع إفرٜكٝا ٚآشٝا.. ثِ اًُت خالٍ ايٓؽف األٍٚ َٔ ايكـرٕ  

                                                 
ٖــميا ايتٛؼــٝف َــأخٛ  بتؽــرف اــٔ نتــاب ايفرْصــٞ َٝعــٌٝ بْٛٝــٕٛ ـ َــٛردإ  )أَرينــا           (1)

ايعـُٛي١ٝم، ترمجــ١ د. ساَـل فــرزات بعٓــٛإ )أَرينـا املصــتبل٠م ٚؼــلرت ايرتمجـ١ اــٔ اتــاد     
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ــ٣ٛ األٚر  ايععــرٜ ــع ايك ــ٢ دف ــت    ٚٔ اً ــمياتٞم، ٚقطف ــا اي ــ١ إق اشــتهُاٍ )اْتشارٖ بٝ

ــو  ر٠ٚ ؼــعٛدٖا خــالٍ         ــل  ي ــغ بع ــاملٝتني، يتبً ٚســلٖا رــار ايٓؽــر ع احلــربني ايع

 ايٓؽف ايجاْٞ.

ـــ  ع إ ار احلرب ايبارد٠ َـع االتـاد ايصـٛفٝٝيت ايصـابل     ــ  ري إٔ  يو ايؽعٛد 

ــعٝٓٝات    ــا يبـــح إٔ را  ٜتهعـــف َٓـــمي ايتصـ ــ٢ اإ اـــٔ َعـــهالت نـــرب٣،  َـ ستـ

اقتؽاد١ٜ ٚ ري اقتؽاد١ٜ، آخمي٠ ع ايتشـٍٛ إق َعفـالت َـٔ املـردا إٔ تـلفع بٗـا        

إَا إق االْهفا٤ ا٢ً  اتٗا حلٌ ٖميٙ املعفالت، ٚإَـا إق ايتشًـٌ إق دلُٛاـ١ َـٔ     

ـــ ايــلٍٚ  ـــ اًــ٢  ــرار االتــاد ايصــٛفٝٝيت   ـ ــاسجني    ـ نُــا تٓبــأ ملــا بعــتم َــٔ أٖــِ ايب

تؽــرًًا أٚ تًُٝشــًاأ. ٖــميا بــايطبع إٕ    نــايفني تــٛفًر ٚبــٍٛ نٝٓٝــلٟ املصـتكبًني 

ٜلفعٗا )دٕٓٛ اذرفتٗاأم إق سرب اامل١ٝ ثايجـ١ تهـٕٛ أنـرب نارثـ١ ارفٗـا تـارٜ        

 اجلٓض ايبعرٟ.

إٔ ْعري إق اــطرارْا يتأدٝـٌ اخلـٛ  ع    ــ ع ْٗا١ٜ ٖميا امللخٌ ــ ٜبك٢ أخريًا 

شـ١، ٚايـلٜٔ، ٚاألٚــامل    القـات  ايجكافـ١ ٚايصٝا  َا ٜعٓٝٓـا َـٔ ٖـميا ايبشـح، أٟ ع ا    

ٚاالدتُاا١ٝ.. َٚصتًسَات تطٜٛرٖا ع شـٛر١ٜ، ٚايـٛ ٔ ايعربـٞ ا ـسأ،      االقتؽاد١ٜ

٘ه    ٚايميٟ ٜسداد جتسؤٙ، َجًُا تتهعف )اخلطط اإلَربٜاي١ٝ/ ايؽ١ْٝٛٝٗم يتفتٝـت د ٚيهـ

عتُـل اًٝٗـا   سٝجُا نإ  يو ممهًٓا، َٓمي اكلٜٔ ا٢ً األقٌ. ٚأشٛأ األشض ايـيت ت 

تًو اخلطط ٖٛ تبع١ٝ أ ًب ْظِ احلهِ فٝ٘ يًغرب اإلَربٜايٞ تبع١ٝ جتعٌ َٔ شاد٠ 

ٖــميٙ ايــٓظِ ْٛاــًا َــٔ )األدٚاتأم املتأَرنــ١/ املتؽــ١ٓٝٗ آًــًا، ٚبايتــايٞ  ٖــِ يٝصــٛا  

شصــب بــٌ أٜفــًا يصــا٥ر َــٔ ٜكٛيــٕٛ أٚ ٜعتكــلٕٚ بٛدــٛب   فخؽــًَٛا ملــٔ ًهُــِْٛٗ 

   ٛ  ّأ ١ ايعربٝــ١، شــٛا٤ نــاْٛا قــ٣ٛ َٓظُــ١    سٝــل األَــ ايتشــرر َــٔ تًــو ايتبعٝــ١، ٚبت

دلُٛاــات ٚمجااــات ٚأفــرادًا يــٝض بٝــِٓٗ رابــط  ــري االاتكــاد بــمييو. اًــ٢ اَتــلاد     

 ايٛ ٔ ايعربٞ نً٘.

َّ ايٓظـر ايـٛاع    ٚبايكـلر املُهـٔ   ـــ  يهٔ ٖميا ال  هٔ إٔ ٜ فا٤ بلق١ َا   ٜت

غريات ٚتٛالت، َٚا  ٗر فٝٗا ع األٚـامل ايلٚي١ٝ َٚا  رأ اًٝٗا َٔ تــ َٔ اإل از 

َٔ َصتذلات خالٍ ايعكلٜٔ ايًمئٜ  ُعإ بني أٚاخر ايكرٕ املاــٞ ٚأٚا٥ـٌ ايكـرٕ    

 اجللٜل.
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َــع اْٗٝــار دــلار بــريني ع أٚاخــر راْٝٓٝــات ايكــرٕ املاـــٞ نتــب األَرينــٞ    

ايتـارٜ م َعًٓـًا فٝـ٘ إٔ االْتؽـار ايٓٗـا٥ٞ       فرْصٝض فٛنٜٛاَا نتاب٘ املعرٚف )ْٗا١ٜ

قبٝــٌ اإلاــالٕ ايرمســٞ اــٔ تفهــو  ــــ  1336يًغــرب اإلَربٜــايٞ قــل تكــلأ ٚع اــاّ 
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أاًـٔ ايـر٥ٝض دـٛرز بـٛػ     ـــ  االتاد ايصٛفٝٝيت، ٚاعـ١ٝ سـرب )ااؼـف١ ايؽـشرا٤م     

 األب أ ٚالد٠ َا مساٙ )ايٓظاّ ايعاملٞ اجللٜلم. ٚبـايطبع   ٜهـٔ ع تًـو ايتصـ١ُٝ    

َـا ٖـٛ دلٜـل اًـ٢ منـط ايــتفهري األَرينـٞ ايعـاّ، أٚ اًـ٢ )ايصـًٛى األَرينــٞم          

ع فرت٠ احلرب ايبارد٠ باشِ )ايـلٍٚ ايٓاَٝـ١أم.. بـٌ إٕ    ــ تأدبًاأ ــ جتاٙ َا نإ ٜص٢ُ 

أٚ ـــ  نٌ َا نإ ع األَر ٖٛ إٔ )رلرتاٞ ايتص١ُٝم اييت   تهـٔ باجللٜـل٠ رأٚا   

ـــ تُٖٛــٛا  إٔ رــ١ فرؼــ١ فعًٝــ١ قــل ؼــارت َتاســ١ يتفــر)د ايٛالٜــات املتشــل٠ بــاَتالى    ـ

ايعا أ. ٚشراإ َا راست ايفذ١ اجللاي١ٝ ايؽاخب١ تتعاق ااملًٝا  سٍٛ فش٣ٛ  يو 

ــ٘، َرتافكــ١ َــع ايصــذاٍ احلــاد ســٍٛ       ــ٘ ٚدلت ــ١م ٚدٚر )ايٓظــاّم َٚعٓــ٢ ااملٝت )ايعٛمل

ٚ)خ١ ٚتطٛراــ يهرت١ْٝٚ اجللٜل٠ إايتكٓٝات ايتهٓٛ  ع تعُِٝ تًـو  ــ تٗا املتصارا١ املل

ايعٛمل١، ٚع تفتٝت رلتًف املٜٛات احلفار١ٜ ايعامل١ٝ، ٚع اخـرتام شـٝادات ايـلٍٚ،    

ٖا ممـا ٜطـٍٛ  نـرٙ.. ٚ يـو اـٔ      ٚشا٥ر ايٓظِ ايك١ُٝٝ ٚاألخالق١ٝ ٚايصًٛن١ٝ ٚشٛا

ــل ــايطبع يؽــا  )أَر       رٜ ــت أشاشــًا.. ٚب ــْٛٞ، ٚاألْرتْ ــح ايففــا٥ٞ ايتًفسٜ نــ١ ايب

 ايعا مأ.

يفـر  ظـرٚ ٗا   ـــ  ذلَُٛـ١ً  ـــ  ٚع ايٛقت  اتـ٘، راسـت ايٛالٜـات املتشـل٠ تصـع٢      

اًــ٢ أٚـــامل االقتؽــاد ايعــاملٞ برَتــ٘، ٚ يــو اــٔ  رٜــل جتلٜــل اتفاقٝــات ايتذــار٠      

ايعامل١ٝ جتلٜلًا ٜفُٔ َؽاحلٗا ٚسلٖا، ٜٚكٝ)ل منـٛ االقتؽـادات )املفـاد٠ بايٓصـب١     

َٔ َـٔ تًـو ايفـل١ٜ ال االقتؽـادات       ملام، ٚاًـ٢ رأشـٗا االقتؽـاد اي    ؽـٝ... ٚ  تصـتج

قتؽادات )ايُٓٛر األش١ٜٛٝ ايصبع١مأ. َٚٔ دٗـ١  ١، ٚال االقتؽاد ايٝاباْٞ ٚال ابٝٚاألٚر

ٝ ني،     أخــر٣، راســت )يكــا٤ات دٜفــٛطم أٚ َؤ راتٗــا تتــٛاق بتخطــٝط، ٚدفــع أَرينــ

ـــ  تجٓا٤ات ذلـلٚد٠  َع اشــ سٝح  تُع سلٛ أيف َٔ ايرأمسايٝني ٚاحلهاّ ايتابعني 

ٍ) بــ٘ يرشــِ َؽــا٥ر ايبعــر١ٜ. ٚ ٗــر َؽــطًا دلٜــل ٖــٛ )ثكافــ١ دٜفــٛطم نُٝــا     ٜــل

 ٟ ٞ   ٚاـعٛٙ ا٢ً ايٓٗر ايفهـر ايـميٟ ًهـِ تٛدٗـات ا ـتُعني      ٚايعًُـٞ/ اإلدرا٥ـ

 دٚرًٜا ع  يو املٓتذع ايصٜٛصرٟ اخلاؿ بايٓخب١ املاي١ٝ ايعامل١ٝأ.

يًعٛملـ١، ٚيـٓٗر    ١ً ااملٝـ١ َفـاد٠  ٚإ ا ناْت يكـا٤ات )دٜفـٛطم قـل ّٚيـلت سرنـ     

ٕ )ثكافـ١ دٜفـٛطم قـل تٛيـلت َٓٗـا فهـر٠ )املًٝـار ايـميٖيبم. ٖٚـميٙ          إتًو ايًكا٤ات، ف

ع أْ٘ ٜهفـٞ األر  إٔ ٜهـٕٛ شـهاْٗا ًَٝـارًا ٚاسـلًا      ــ تكرٜبًا ــ ايفهر٠ تتًخؾ 

  ِ ٚاالختٝـار  ـرٟ اًـ٢ أشـاط      ،رلتارًا بعٓا١ٜ َٔ ايرأمسايٝني ٚأتبـااِٗ ٚظـرنا٥ٗ

ٜٚفــاف إق ٖــؤال٤ أاــلاد ممــٔ ال بــل َــٔ بكــا٥ِٗ ملختًــف األَــٛر      ،رقــٞ بــايطبعأ ا

 اخلل١َٝأ.

ــ١ ا  ْٚظــرًا ــات املتشــل٠   ٚبــني أٚر ملأزَٚــ١ ـــُٓٝاً يٛاقــع ايعالق ــا ايتابعــ١، ٚايٛالٜ ب

بـا قـل أزلـست اتادٖـا، ٚأقاَـت يـ٘ َؤشصـات٘ اخلاؼـ١         ٚايكا٥ل٠ ٚاملتبٛا١، فـإٕ أٚر 



 أحمد يوسف داود

 

 

سٝـح   ،ٛسـل٠ يـلٍٚ ٖـميا االتـاد مستٗـا )ايٝـٛرٚم      ًَٚشكاتٗا، نُا أؼلرت ا١ًُ َ

 ْهًرتا.إٝ٘، باشتجٓا٤ )االشرتيٝ.م ا١ًُ سًت ذلٌ اُالت ايلٍٚ ايلاخ١ً ف

نعُالم اقتؽادٟ ــ بٛتا٥ر منٖٛا ايعاي١ٝ ــ َٚٔ د١ٗ أخر٣، راست ايؽني تربز 

ٚشٝاشٞ ٚاصهرٟ َٓاٖت بك٠ٛ يطُٛسات ايٛالٜات املتشـل٠، ٚبكٝـ١ ايغـرب ايتـابع     

ؽٗني، ع امل١ُٓٝ ايعـا١ًَ اًـ٢ ايعـا . ٚقـل بـلأ  يـو ايـربٚز يًؽـني َٓـمي إاـالٕ           املت

ا تـساٍ  َـ ٚــ االظرتانٞأ  ايميٟ   تَٓض إٔ تفٝف إيٝ٘ ؼف١تبٓٝٗا )القتؽاد ايصٛمم 

 تسداد تعًُكًا دٕٚ تٛقف.

اقتؽــادٟ ــــ ٚ ـب ٖٓــا إٔ ْصــذٌ إٔ ايؽــني بــادرت إق إقاَــ١ )جتُــعم آشــٟٝٛ  

ِ) الدًا َٔ دٍٚ دٓٛب َا ٜعـرف تار ٝـًا باشـِ )ايعـا  ايؽـٝ.م.      ــ ايطابع أشاشًا  ـ

ٚقـل مسـٞ  يـو ايتذُـع باشـِ )سًـف آشـٝإم، يهٓـ٘ سًـف ال ٜـساٍ ــ٦ٌٝ األُٖٝــ١            

 ٚايفاا١ًٝ اًَُٛا.

ـــ أَــا رٚشــٝا  ـــ ٚرٜجــ١ االتــاد ايصــٛفٝٝيت ايصــابل  ـ فكــل نــإ اًٝٗــا إٔ تٓتظــر  ـ

ع ايٛؼـٍٛ   فالد ـري بـٛتني  تصـني، ٚزلـا    الشتعاد٠ قٛتٗا ست٢ اْتٗا٤ فرت٠ سهِ ًٜ

 إق ايصًط١.

ـــ يكــل اُــٌ اإلَربٜــايٕٝٛ   ـــ َباظــر٠ ٚاــرب املافٝــات  ـ اًــ٢ تطــِٝ َــا أَهــِٓٗ   ـ

ــ١        ــل ايعظــِٝ  ع دلــاالت االقتؽــاد، ٚاألســٛاٍ ا تُعٝ تطُٝــ٘ َــٔ قــ٠ٛ  يــو ايبً

، خالٍ ٚاملعاظ١ٝ.. باإلـاف١ إق ذلاٚالت تُٗٝع٘ شٝاشًٝا ثِ إشكا ٘ بعهٌ ْٗا٥ٞ

اكل ايتصعٝٓٝات نً٘ تكرٜبًا، يهٔ تصًِ بٛتني ثـِ َٝلفٝـلٜف، فبـٛتني َـٔ دلٜـل      

يًصًط١ ٖٓاى شراإ َا جلِ  يو بصرا١ نبري٠، ٚبلأت رٚشٝا باشتعاد٠ َهاْتٗا 

نإسل٣ أنرب ايك٣ٛ ايعاملٝـ١ ايعظُـ٢، ٚال ٜـساٍ تعسٜـس  يـو َصـتُرًا بـٛتري٠ اايٝـ١         

غرقــٕٛ ع املسٜــل َــٔ األزَــات املتفاقُــ١ دٕٚ إٔ   ايتؽــاال، بُٝٓــا را  اإلَربٜــايٕٝٛ ٜ 

 تهٕٛ يلِٜٗ َكلر٠ ايتخًٞ أ أٖٚاَِٗ ع امل١ُٓٝأ.

ٚقبــٌ بفــع شــٓٛات اْفــُت رٚشــٝا ٚايؽــني، ٚاــلد َــٔ ايــلٍٚ ااشــ١ٜٛٝ ايــيت   

ناْت ـُٔ االتاد ايصٛفٝٝيت ايصابل، إق )دلُٛاـ١ ظـاْغٗاٟم. ٖٚـميٙ ا ُٛاـ١     

ٝاشــٞ، َتهاَــٌ ايفعايٝــ١ ع َٛادٗــ١ ٖــٞ َعــرٚمل سًــف اصــهرٟ/ اقتؽــادٟ/ ش

 أسالّ ١ُٖٓٝ اإلَربٜايٝني ٚأٖٚاَِٗأ.

ٚباإلـاف١ إق  يو تعهًت دلُٛا١ دٍٚ )ايربٜهضم. ٖٚـٞ تفـِ نـاًل َـٔ      

املٓل، ايربازٌٜ، دٓٛب أفرٜكٝا.. ٚ ريٖا، ٖٚٞ دٍٚ َتٓا١َٝ ايك٠ٛ، ٚ تًـف تٛدٗٗـا   

ـــ  ، ٚرمبا ٜؽبا الد َٓٗا تٛدٗات املعصهر اإلَربٜايٞ املتؽٗني ٔاإق سل نبري 

 َعادًٜا ي٘ ع ٚقت يٝض بايبعٝل.ــ أٚ نًٗا 
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ٚبــايطبع  ــب أال ْٓصــ٢  يـــو ايتشــٍٛ ايــميٟ دـــر٣ ع بعــت بًــلإ أَرينـــا        

 ايالت١ٝٓٝ، سٝح أآًت الا٤ٖا ايهاٌَ يًٛالٜات املتشل٠ )ٚظل اؽا ايطاا١م ملا.

ٜٔ املاــٝني، نـإ   َٚٔ أبـرز ٚأٖـِ ايـتغريات ع األٚــامل ايعاملٝـ١ خـالٍ ايعكـل       

اًـ٢ قااـل٠ قٜٛـ١ َـٔ ايجـر٠ٚ      ـــ  برٚز إٜرإ نكـ٠ٛ إقًُٝٝـ١ نـرب٣  تكٓٝـًا ٚاصـهرًٜا      

األَر ايـميٟ ٖٝـأ ملـا إٔ تًعـب دٚرًا شٝاشـًٝا ممٝـسًا ع َٛادٗـ١        ــ االقتؽاد١ٜ ٚايبعر١ٜ 

د يتكـلَٗا ٚيعٓاؼـر   ِرط ـ ٚإ ٗار اذسِٖ اـٔ إااقـ١ ايُٓـٛ امل   اإلَربٜايٝني ٚايؽٗا١ٜٓ، 

 قٛتٗا.

بعــل ٖــميا نًــ٘، ٚبعــل شــٛاٙ ممــا   منــر) اًــ٢  نــرٙ، البــل يٓــا َــٔ ايتٛقــف   ٚ

 يٓتصا٤ٍ  

ـــ  َــا ا اــٔ املصــتذلات ايلاخًٝــ١ ع ايبٓٝــإ ايــمياتٞ ايعــاّ يًبًــلإ اإلَربٜايٝــ١،   ـ

ٚخؽٛؼــًا يًٛالٜــات املتشــل٠اأ. َٚــا ايــميٟ اشــتذرت٘ تًــو املصــتذلات َــٔ تــلااٝات     

َٓٗـا َباظـر٠ أٚ    َا ْ ّفـمي ــ ٚب األَرين١ٝ السك١، َٚٔ َعرٚااتاأ.. َٚا االق١ احلر

بمييو نً٘اأ. ثِ َا ٖٞ ايؽالت اخلف١ٝ بني تًو احلرٚب ٚبـني َـا  ٗـر    ــ بايٛاشط١ 

بـٞ  ٚست٢ اإ َـٔ ٖـسات َايٝـ١ نـرب٣ ع نـٌ َـٔ ايٛالٜـات املتشـل٠ ٚاالتـاد األٚر         

َٓ(  ٞ ــاي ــٛرٚ خؽٛؼــًاماأ.. ٚبايت ــا    طكــ١ ايٝ ــٔ ٜصــري ايعــا ، ٚاالقتؽــاد ايع ملٞ، إق أٜ

 باإلـاف١ إق تصاؤالت أخر٣ ٖا١َ ٜفٝل املكاّ آٗا ٖٓا. (1)اًَُٛااأ.

َـا ؼـار أقـرب آـلٟ إق     ـــ  اشـتباقًٝا  ـــ  ٚقبٌ املفٞ إق َا سلٔ بؽلدٙ شأٚرد 

ايكٓاا١ ايها١ًَ، ًَٚخؽٗا ٖٛ إٔ ٖميا )ايٓظاّ اإلَربٜايٞ املتؽٗنيم قل دخٌ ايٓفل 

 ٔر ِ َا رأٜٓاٙ ْٚراٙ َــ املؤدٟ ب٘ إق ْٗاٜت٘ احلت١ُٝ )نٓظاّ َتُاشو ٚفااٌم. إْ٘ 

ازدٜاد ع تفٛق٘ ايتك. اإليهرتْٚٞ  ايففا٥ٞ ٚايعصـهرٟ، ٚر ـِ  رنـس األربـا      

ٌَٝ ايفاسعــ١ يعــرنات٘ ايعــابر٠ يًكــارات ٚايكَٛٝــات ع بًــلإ املٓعــأ يهــٌ   ٚايرشــا

َٓٗا، ٚر ِ َظاٖر ايك٠ٛ ع أاُاي٘ احلرب١ٝ، َٚا ٜظٗرٙ مبهر خصـٝض َـٔ اداـا٤    

ــ١ٝ      ــ٘ ايصٝاشـ ــاٚا٠ ع االقاتـ ــ١ ٚاملصـ ــ١ ٚاحلرٜـ ــالّ ٚايل ٛقرا ٝـ ــ٢ ايصـ ــرؿ اًـ احلـ

األزَـات ٚايفٛــ٢ ٚامللْٜٛٝـ١     ٜغرم ْفصـ٘، ٜٚغـرم ايعـا  َعـ٘، ع    ــ ٚايتذار١ٜ.. إخل 

ٚايهصاد ٚايبطاي١، ٚجترٙ جتار٠ املاٍ ع ايبٛرؼات نُا  رٙ ايفصاد إق ايتفاقِ 

                                                 
ٚــامل  نجري٠ ٖٞ ايهتب اييت ٚقعت اًٝٗـا، َرتمجـ١ إق ايعربٝـ١ أٚ َؤيفـ١ بٗـا، ممـا ٜتٓـاٍٚ أ        (1)

ــل ـ            ايعــا  ٚاقتؽــادٙ خــالٍ ايكــرٕ ايععــرٜٔ، ٚبعــت شــٓٛات ايعكــل األٍٚ َــٔ ايكــرٕ اجللٜ

ٚشأظري إق أُٖٗا ع َرادع ايبشح ـ يهٔ األَا١ْ تكتفـٞ ٖٓـا إٔ أظـري بإظـار٠ إق نتـابني       

ٖاَني يألشتا  ايلنتٛر َٓري احلُغ، أفلت َُٓٗا  ا١ٜ اإلفاد٠، ُٖٚـا  )أٚرام ع االقتؽـاد   

ـ ٚ)َصــري٠ االقتؽــاد ايعــاملٞ ع ايكــرٕ     1333ـ َٓعــٛرات اتــاد ايهتــاب بلَعــل     ايصٝاشــٞم

 .1661ايععرٜٔم ـ َٓعٛرات دار األٖايٞ بلَعل 



 أحمد يوسف داود

 

 

ٍ) اًـ٢ اـلّ إَهاْٝـ١     ع أزَات٘ ٚفٛـاٙ تفاقًُا ٜسٜل ع تعٖٛات٘ ايب١ٜٛٝٓ بعهٌ دا

أٟ خالؿ ي٘ َٔ  يو. ٚباختؽار  إٕ تار ٘ املرـٞ االشـتعُارٟ ايتـلَريٟ ايٓٗـاب    

ع  ٝات٘ آاؼر ارتلاد  يو اًٝـ٘، ٚشـري ُ٘ قرٜبـًا اًـ٢ زٚايـ٘      ــ ًٌُٚ ــ محٌ قل 

 )نٓظاّ شا٥لم  بتشًً٘ ايمياتٞ َٔ داخً٘أأ.

قبـٌ ايتشـرٟ اـٔ األشـباب ايمياتٝـ١ ملـا اشـتذرٙ َـٔ         ــ ٚأًٜا ٜهٔ األَر فإٕ اًٝٓا 

َـٔ   إٔ ْعري إق مج١ًــ م 1611ــ  1331ؽرَا ست٢ اإ )َٔ ْاأسلاخ خالٍ اكلٜٔ 

ايكفاٜا املصتذل٠ َٓـمي سصـٝٓٝات ايكـرٕ املاــٞ ٚايـيت دفعـت بايتعـٖٛات ايبٜٓٝٛـ١         

يــمييو ايٓظــاّ اإلَربٜــايٞ إق إٔ تؽــبا اخــتالالت َتفاقُــ١ احلــل٠ إق دردــ١ دخٛيــ٘    

)ْفل ايتشًٌ ايمياتٞم املعار إيٝ٘ قباًل، بؽٛر٠ يٝض ي٘ فٝٗـا أٟ َٗـرب َـٔ  يـو. ٚقـل      

ع شــت  هــٔ إٔ جتُــع نــٌ َٓٗــا اــلدًا َــٔ  رأٜــت إٔ أسؽــر ايكفــاٜا املــمينٛر٠

 اواٚر املا١َ اير٥ٝص١ 

ٚاْٗٝار مج١ً املبـاد   ــ َبلأ إظراف ايلٚي١ ا٢ً ايصٛم ــ اْٗٝار )ايهٝٓس١ٜم ــ  1

ــٛز     ــٕٛ ٚٚدز/  ــ ــات براٜتــ ــا ع َفاٚـــ ــر٣ ااتُادٖــ ــر٣ ايــــيت دــ ، ٚع 1399األخــ

ايٓكل ايلٚيٞ، ٚاملردعٝـ١   االتفاقٝات ايٓامج١ آٗا، خؽٛؼًا َا ٜتعًل َٓٗا بؽٓلٚم

/  راَـًا يبكٝـ١ ايعُـالت ع ايعـا  اَُٛـًا.      123املعٝار١ٜ يًلٚالر ايميٖيب األَرينٞ /

(ٌ ٌ) َبلأ نٝٓس َبلأ آخر ًَخؽ٘ إٔ )ايصٛم تؽًا ْفصٗا بٓفصـٗام   ٚقل س أٟ ـــ  ذل

بٛتري٠ َتؽاال٠ ٚٚاـش١ بل٤ًا َٔ ااّ ــ احلر١ٜ ايها١ًَ يعًُٝات ايصٛم ايرأمساي١ٝ 

ــا٥ر     1311 ــاقِ اخلصـ ــل تفـ ــلاٍٚ بعـ ــٞ املتـ ــلٚالر األَرينـ ــعر ايـ ــِٜٛ شـ ــح ع تعـ ، سٝـ

األَرينٝــ١  ايعصــهر١ٜ ٚاملادٜــ١، ع ســرب فٝتٓــاّ. ٚقــل أد٣  يــو نًــ٘ اًــ٢ َــل٣   

زَ. قؽري ْصبًٝا إق اختالالت فادس١ فاـش١ ع رلتًف االقتؽادات ايرأمساي١ٝ، 

      ٚ   تصــًِ ستــ٢ )ايُٓــٛر   ٚشــا٥ر اقتؽــادات دٍٚ َــا نــإ ٜصــ٢ُ ايعــا  ايجايــح، 

ااش١ٜٛٝ ايصبع١م َٔ تًو االخـتالالت ع ْٗاٜـ١ املطـاف، سٝـح تعرــت ع ٚقـت َـا        

ايٝابـاْٞ  َٔ أٜاّ ايتصعٝٓٝات خلصرإ  ايب١ٝ فٛا٥فٗا ايهبري٠، بُٝٓا  ٌ االقتؽاد 

ٜهــٔ  يــو اًــ٢ قًــلأ. أَــا اقتؽــادات َــا نــإ ٜصــ٢ُ     ٕٚســلٙ قٜٛــًا ٚراشــخًا، ٚإ 

ٚايؽــني ٚاملٓــل ٚاــلد آخــر قًٝــٌ َــٔ ايــلٍٚ، فكــل نــإ    )املعصــهر االظــرتانٞم 

يهــٌ َٓٗــا شــريٚرت٘ ٚأشــباب٘ ايمياتٝــ١ يالْهفــا٤ أٚ ايؽــعٛد، باإلـــاف١ إق ايهــرٙ 

 رٜـات ايصٝاشـ١ ايلٚيٝـ١    ـــ  ٚيـٛ اًـ٢ َفـتل    ـــ  املتٓاَٞ ايعادس، أٚ إ ٗار اخلفٛمل 

بــٞ ٚب األٚرايــيت َــا تــساٍ ايٛالٜــات املتشــل٠ األَرينٝــ١ تكٛدٖــا مبعــارن١ َــع ايغــر  



 ْمرـ أميركا تريُد إبادَة العالْم!َبعَد الُهنوِد الُح 

 

 

ٛ)د ، بهجري َٔ اْعلاّ اإلسصاط بأ١ٜ َصؤٚي١ٝ إْصا١ْٝ اًَُٛا.. ٚبهجري (1)ايتابع املتٗ

ردأ.. َٚا ايفعٌ ايـميٟ ااْـاٙ   ّطييت تعاْٞ َٓٗا دٚرًٜا بتٛاترل ََٔ "ايع ذٛزاته" املتٛاي١ٝ ا

ٍَ إق ٚاسـل٠ َـٔ األزَـات ايهـرب٣ ايلٚرٜـ١ ايلٚيٝـ١          (ٛ ٜٚعاْٝ٘ دلل)دًا ٜٚٛظـو إٔ ٜتشـ

بٝـٕٛ ايغربٝـٕٛ، ٚتـٓعهض آثـارٙ     ٚ يو ايهٝإ األَرينـٞ َٚعـ٘ سًفـاؤٙ األٚر    ،إا

ا٢ً بك١ٝ ايعا  بٓصب، َتفاٚت١، إاّل ديٝاًل دلٜلًا ا٢ً اقرتابه َا قل ال ٜهٕٛ بصٝطًا 

 َٔ ايتغرياته ايهرب٣ ايكاد١َ قرٜبًا.

ِٕ اًـــ٢    ٌَ األَرينـــٞ ع سؽـــار إٜـــرإ، ٚسؽـــار رٚشـــٝا، ٚع اير)ٖـــا إٕ ايفعـــ

ٍل تابع١، ملا، َٚـٔ   ٌ) َا سعلت٘ أَرينا ـل)ٖا َٔ دٚ إشكاط ايلٚي١ ايصٛر١ٜ ر ِ ن

       ٌ ٌل.. نـ تٓظُٝات، َٚعا٥  فت١ٓ،، ٚر ِ نٌ َا قل تصببت ب٘ يصـٛر١ٜ َـٔ خـراب، قاتـ

َٕ قل ٖل)د بـ٘   ٔ  يَو   ٜٛؼًٗا إق َا نا ٍ  نـٛي ع دَعـل إبـإ  ـسٚ أَرينـا      بـاٚ

 يًعرامأ..

 ٚايبك١ٝ َٔ ايفعٌ األَرينٞ ع رلتًف أردا٤ه ايعا  قاد١َ.

                                                 
ِّـر ٚقـل)ّ    1661ع ااّ  (1) َّ إزارْٞ ال٠ َرات، ع َب٢ٓ درٜل٠ تعرٜٔ ايباسح األشتا  َٝعٌٝ َٓ  يـ

رٜـل ٜٛــا فٝـ٘ بلقـ١ قفـ١ٝ      ٖٚـٛ نتـاب ف   ،أخريًا نتاب٘ املاّ دـلًا  )نٓـٝض ع ايهٓٝصـ١م   

ٛ)د أٚر با نا١ًًَ، َٚا َٔ َع١ًَٛ فٝ٘ إال َصٓل٠ إق َرادعهٗا، ٚسني قرأتـ٘  ًٖـت َـٔ دقتـ٘     ٚتٗ

َّ إع ايبشح اير)ؼني. فإٕ نإ َازاٍ سٝ)ًا ـ أٚ إْ)٘ تٛع نُا ْكٌ   أسـلِٖ بعـل شـٓني قًًٝـ١ ـ       يـ

 فصالّ ا٢ً رٚس٘ ايطاٖر٠ سًٝا َٚٝتًا.
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املػررررسم اي سسررررٞ اضررررِ ٜػرررر      

ٖٛ ٚ ايٛطٔ اي سسٞ، اجلص٤ ايػسقٞ َٔ

َصررحًج دػررساط ٜ حًررل ءًرر٢ دررص٤ َررٔ  

 ، ايرٟ ميتد َٔايػسم األٚضط َٓحك١

اهلضب١  ست٢ غسسًااملتٛضط غسم ايبشس 

  (1) .غسقًااإلٜسا١ْٝ 

اير    ضِ املػسم اي سسرٞ املٓحكر١  ٜ

 سػررررهٌاهلررررخلٍ اخلصررررٝ   دٍٚ فٝٗررررا

 فًطررحنٚ ضررٛز١ٜٚ )اي سامناَررٌ نررر

يبٓإ، ٜضاف  يٝ٘ أسٝاًْا دٍٚ ٚ  األزدٕٚ

٠ اي سسٝرررر١س ايطرررر ٛد١ٜ،  غررررب٘ اجلصٜررررس 

َازات، قحس، ايبشرسٜٔ،  ايهٜٛت، اإل

  ضِٗسٜٚضٝف  ضًح١ٓ ءُإ، ٚايُٝٔ(

 ٕاتتخرررايًررتن  أسٝاْررا َصررس ٚايطررٛدإ

َا سن املػسم  دػسافًٝا َتٛضحًا َهاًْا

  .ٚاملػسب اي سسٞاي سسٞ 

 

  

  

                                                 
 .:312دٜطُرب  23ط  ألصٌا َؤزغف َٔ، .d-nb.infoَ ًَٛات ءٔ املػسم اي سسٞ ء٢ً َٛقع  (1)



 آسٌاوأفرًقٌا والمشرق العربي الوسٌط بٌن شعوب أوروبا 

 

 

 
 

َررٔ  مشرراٍ أفسٜكٝررا ٚاألْررديظ  ضررهإصررحًج زأررا أطًكرر٘  ٜررس٣ إٔ امل  ضررِٗس

ست٢ سدٚد  ء٢ً اي سب    ايػسم َِٓٗ، استدا٤ َٔ َصس َٚا ٚزا٤ٖا غسقًا املطًُن

طحن، األزدٕ، يبٓإ، إ، فً، ايطٛدَصس :اآلٕ اي سسٜٞٚػٌُ املػسم  .سخلد فازع

ٔ    اي سام، ايطر ٛد١ٜ، ايهٜٛرت، ايبشرسٜٔ،     ،١ضٛزٜ  .قحرس، اإلَرازات، ءُرإ، ايرُٝ

تػهٌ أيف نًٝٛ َرت َسسع  439ٚدلتُ ١ ضب ١ َخلٜن  اي سسٞ تبًؼ َطاس١ املػسم

 (1) .% َٔ َطاس١ دٍٚ اي امل6.7ٚت ادٍ ، اي سسٞ ايٛطٔ% َٔ َطاس١ 66 ْطب١

سطرب   اي سسرٞ     املػرسم   أقرسب  ايجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاي ُاز٠،ت د َصس َٔ سٝح 

سٝررح  ،أٜرراّ ايفساءٓرر١  َٓرررسررخلد ايػرراّ   ٚاجلػسافٝرر١ سٝٓٗررا ٚسررن ايررسٚاسط ايتازةٝرر١  

 (2)أسٝاًْا. َٓحك١ َتشد٠ احلهِ َ ظِ دناْت ت 

                                                 
تازٜخ املدٜٓر١ )قكٝرل    طايدز٠ ايج١ُٓٝ  - .ايتازٜخ، السٔ األث  طايهاٌَ  -س املسادعْظس ا  (1)

/ 3 ايرررٖينترراب دٍٚ اإلضررخلّس  - .4:1جلٓرر١ َررٔ اي ًُررا٤(، َهتبرر١ ايٓٗضرر١ احلدٜجرر١    

81 ،8:. 
 https://al-maktaba.org/book/31586/643 

(2) 
(https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%
D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 



 د. مصطفى العبداهلل الكفري

 

 

 :بني دول املشرق العربٌ تارخيًُالثقافًُ والروابط ال

 ايٛاق رر١ نررُٔ ٖرررٙ املٓحكرر١ سررسٚاسط ثكافٝرر١ ٚتازةٝرر١ ٚيػٜٛرر١        ايرردٍٚتػرررتى 

 ،ايًرٗذات  فٝٗرا  تتكرازب ٚاملٛضٝك٢ ٚاملطسح ٚاي ُاز٠ ٚغ ٖا َٔ ايفٕٓٛ، ط  ٚتتػاس٘

 ِ ٘  نُرا  ايًرٗذات املػرازق١ٝ،   سٝح ٜحًل ءًٝٗا اضر ٚدٍٚ  ط اي رسام  ايًرٗذات  تتػراس

تكررازب ط فٓررٕٛ ايحٗررٞ، فرراملحبخ  ت. نررريو اخلًررٝر اي سسررٞ ٚغررب٘ اجلصٜررس٠ اي سسٝرر١ 

 (1)املطاس١ اجلػساف١ٝ. ء٢ً اَتداد ٖرٙ  األط ١ُاملػسقٞ ٜتػازى سهج  َٔ 

 
 :ٌأهنًُ املشرق العرب

ٞ تسدع أ١ُٖٝ املػرسم   ترازٜخ احلضرازات،    ط   أضرباب ءدٜرد٠ ٚصاصر١     اي سسر

ٚ  ٚتررازٜخ األدٜررإ،   ٠ ًتذررازي االضرررتاتٝذٞ املٛقررعٚاملررٛازد ايحبٝ ٝرر١ نررايٓفط ٚايػرراش 

 .اي امل١ٝ ٚايطٝاض١

   أنجس َٔ ضب ١  ت ٛد املٓحك١ أقدّ احلضازات امل سٚف١ ٚاي ٖرٙ  طْػأت 

 ١فًطررحن ٚيبٓررإ ٚضررٛزٜ   طَصررس ٚاي ررسام، ٚرررٛ أزس رر١ آالف ضرر١ٓ     آالف ضرر١ٓ ط

َصرس ثرِ    ايٝٗٛدٜر١ ط  :ظٗست ايردٜاْات ايطرُا١ٜٚ ايرجخلخ   اي سسٞ املػسم  ٚط .ٚايُٝٔ

احلذاش، فاملػسم قبًر١ ضرهإ اي رامل     اإلضخلّ طٚفًطحن  فًطحن، املطٝش١ٝ ط

ايكدع ايػسٜف َٚهر١ املهسَر١   نٜاْات، ٚفٝ٘ أقدع األَانٔ َٔ أتباع ٖرٙ ايد

 . ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ حير  يٝٗا َخلٜن ايٓاع ضًٜٓٛا

                                                 
ٞ  غطإ ضخل١َ، ْظس،ا  (1) َسنرص دزاضرات ايٛسرد٠ اي سسٝر١،      ،اجملتُع ٚايدٚي١ ط املػسم اي سسر

ّٕ ٖرٙ اجملًدات ٖٞ دص٤ َٔ َػسٚع ءًُٞ  نُٔ َػسٚع "اضتػساف َطتكبٌ ايٛطٔ اي سسٞ".  

 .أنرب ٚأمشٌ
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د ً٘ ًَتكر٢ طرسم ايتذراز٠ اي املٝر١      اي سسٞ يًُػسم ًادػسافٝاالضرتاتٝذٞ  املٛقع

 األسرٝ   ٚايبشرس  َٟٓر ايكدّ َٔ ايصرن ٚاهلٓرد ٚأفسٜكٝرا ٚأٚزٚسرا ءررب اهلرٝط اهلٓرد       

ءرب ايحرسم ايربٜر١ َرٔ ٚضرط آضرٝا      نريو األضٛد، ايبشس األمحس ٚايبشس ٛضط ٚاملت

 .َٔ ايٓفط ءاملٞ استٝاطٞاملٓحك١ أنرب  ٚمتتًو .ٚأفسٜكٝا املداز١ٜ

 العربٌ: املشرقدول يف  املىارد الطبًعًُ

 طبٝ ٝرر١ غٓٝرر١ نررايٓفط ٚايػرراش  أررٛازد اي سسررٞ ط املػررسمس رر  ايرردٍٚ تػررتٗس 

ٞ      صاص١ اي رسام  ٖررٙ  تحرٛزت   سٝرح . ٚايطر ٛد١ٜ ٚايهٜٛرت ٚسراقٞ دٍٚ اخلًرٝر اي سسر

 حًرر ايس ررد انتػرراف ايررٓفط فٝٗررا سطررب  ايتصاٜررد املطررتُس ط  نررب ًا دٍٚ تحررٛزًاايرر

تحررٛز ايبٓرر٢  اهلاَرر١ س رردأصرربشت دسررٞ َررٔ َرردٕ اي ررامل ايرتفٝٗٝرر١ ٚايطررٝاس١ٝ  ٚ. ءًٝرر٘

 غٝا٤ األصس٣. ٚايهج  َٔ األ ايتشت١ٝ ٚاملسانص ايرتف١ٝٗٝ ٚاي ١ًُٝ ٚاهلٓدض١ ايبٓا١ٝ٥

َٓحكرر١ تصررادّ ايكرر٣ٛ ايطٝاضرر١ٝ  اي سسررٞ ٖرررٙ اي ٛاَررٌ دلتُ رر١ د ًررت املػررسم  

اي املٝررر١ َرررع املصرررا  ايكَٛٝررر١ اي سسٝررر١، ٚصاصررر١ ايكضررر١ٝ ايفًطرررح١ٝٓٝ ٚاألطُررراع       

 (1) .ايص١ْٝٛٝٗ

 :العربٌ املشرق يفمىارد املًاه 

 ٚاصتًفرت  ثرازت ْصاءرات   فكرد  ،َٔ ْكص نب  ساملٝاٙ ػسم اي سسٞامل ت اْٞ دٍٚ

ٍ دٍٚ نج ٠  ٚزأرا قردخ سرسب نرب ٠ سطرب  ٖررٙ املػره١ً.         ،ٖررا املٛنرٛع   سرٛ

ٞ  يَٛاٍ األ َٚا شايت تصسف يكد صسفت ط املانٞ  ،ػسا٤ األضًش١ ط املػرسم اي سسر

 .ت ًَٝازات ايدٚالزاتنًفَّٚ

  :   منحن اي سسٞ َٔ سٝح َٛازد املٝاٙ ٜٓكطِ املػسم

ٙ اجلاز١ٜ أٚ األَحاز، متتًو َٓر آالف ايطٓن َطاسات املٝا دٍٚ ٚفس٠ ط - 2

 ايكدّ، طشزاء١ٝ ٚف ٠ ٚاقتصاد١ٜ ذات ثبات، َٚدٕ ٚممايو َػسق١ 

 .ايٛاسات ٚايطهٔ ايدا٥ِ ط االقتصاداملٝاٙ ءُادٖا  َٛازد طفك ٠  دٍٚ - 3

َصرس   ايٓٝرٌ ط ْٗرس   سأُٖٗرا  ،ذات ترازٜخ غصٜرس٠  فٝ٘ أْٗراز   ٟجتس رر ايُٓط األٍٚ

 ايرررْٟٗررس األزدٕ   نرراف١   ٚاي ررسام.  ١ضررٛزٜ ايفررسات ٚددًرر١ ط  اْٗررسٚايطررٛدإ، ٚ

تررازٜخ األدٜررإ. ٚتتُٝررص س رر  املٓرراطل سررٛفس٠ األَحرراز ٚصاصرر١     ط ٖاَررًا ٜػررػٌ سٝررصًا

 .ٚمشاٍ اي سام ٚغسب ايُٝٔ ١دٓٛب ايطٛدإ، ٚف٢ يبٓإ ٚغسب ضٛزٜ

 ١ضررٛزٜ ٚسادٜرر١ ايػرراّ ط اجلصٜررس٠ اي سسٝرر١غررب٘ دٍٚ  ٜتُجررٌ ط رررر ٞ ايررُٓط ايجرراْ

 (1)ايصشاز٣ املصس١ٜ ٚايطٛدا١ْٝ.  ٚاألزدٕ ٚاي سام ٚط

                                                 
 .https://al-maktaba.org/book/31586/643،  املػسم اي سسٞ، أ. د ذلُد زٜاض  (1)



 د. مصطفى العبداهلل الكفري

 

 

 :املشرق العربٌ الىسًط بني شعىب أوروبا وشعىب أفريقًا وغرب آسًا

املػسم اي سسٞ اي  مشًتٗا ايطٝاد٠ اي سس١ٝ اإلضخل١َٝ َٓر ايكردِٜ   قاَت َٓحك١

غر ٛب أٚزٚسرا َرٔ دٗر١، ٚغر ٛب أفسٜكٝرا       ٚسدٚز ايٛضرٝط سرن غر ٛب دٍٚ املتٛضرط     

ٚغسب آضٝا َٔ د١ٗ أصس٣، فاملػسم اي سسٞ أَٔ االتصاٍ سػسم أفسٜكٝا ءرٔ طسٜرل   

 ايُٝٔ َٚصس ٚسايػسم األقص٢ ءرب طسٜكنس

  . ٜسإٟ، ٜصٌ    اهلٓد ٚايصن ءرب طسٜل سس رراألٍٚ 

طسٜل حبسٟ، ٜبدأ َٔ َٛاْئ حبس اي سب ٚاخلًٝر اي سسٞ، َٚٔ َٛاْئ  ررٚايجاْٞ 

قًًٝر١، ٜٚصرٌ ءررب اهلرٝط اهلٓردٟ    اهلٓرد ٚايصرن ٚدٓرٛب         ٚناْرت  َصس أسٝاْرًا  

  آضٝا.غسم 

د فكر  املػسب اي سسرٞ(، ) اإلضخل١َٝأَا اجلٓاح ايػسسٞ َٔ َٓحك١ ايطٝاد٠ اي سس١ٝ 

ءٛاَرٌ ءدٜرد٠ أدت    ت ُٝرل    ٖٚٓراى   قاّ سدٚز ٚصٌ أٚزٚسا سٛضرط ٚغرسب أفسٜكٝرا.   

ايٛضررٝط( ٚشٜرراد٠ ف ايٝترر٘ ٚتٛضررٝع َررداٙ ط ءصررس ايطررٝاد٠ اي سسٝرر١     )دٚزٖرررا ايرردٚز 

 اإلضخل١َٝ َٓٗاس

صضٛع َٓحك١ ايٛصٌ سن ٖرٙ اي ٛامل نًٗا، ٚاملهْٛر١ َرٔ غرب٘ اجلصٜرس٠     رر  2

ٍ أفسٜكٝررا يطررٝحس٠ دٚيرر١ ٚاسررد٠، ٖررٞ ايدٚيرر١  ٚاي ررسام َٚصررس ٚمشررا ١اي سسٝرر١ ٚضررٛزٜ

 اإلضخل١َٝ.اي سس١ٝ 

 ٕ قٝاّ ضًح١ ٚاسد٠ ء٢ً املٓاطل اي  أغرسْا  يٝٗرا أد٣    اْكحراع صرًتٗا     رر  3

فرسض  ٚساملسانص اي  ناْرت تاس ر١، ممرا أد٣    نر ف االتصراٍ ايتذرازٟ َ ٗرا،        

ط تصٜٚردٖا سراملٛاد اير  اْكحرع     ءًٝٗا  قا١َ ءخلقات جتاز١ٜ َرع ايردٍٚ أصرس٣ ت تُرد     

 ايبٝصْح١ٝ(.ٖٞ ساٍ ءخلق١ نٌ َٔ َصس ٚضٛز١ٜ سايدٚي١  )نُا ٚزٚدٖا.

أد٣ منٛ املدٕ ايهرب٣ ٚتصاٜد ْػرا  احلٝرا٠ املدْٝر١، ٚتصاٜرد ءردد ضرهإ       رر  4

ممررا أد٣    تٓػررٝط سسنرر١ ْكررٌ  املردٕ    قٛهلررا    َسانررص اضررتٗخلى نررب٣،  

 املٓاطل.١ سن رلتًف ايبضا٥ع ء٢ً ايحسٜل املٛصً

أد٣ اشدٜاد ايٓػا  ايتذازٟ ء٢ً ايحسم ايكدمي١ ٚاشدٜاد ايف ايٝات ايتذاز١ٜ رر  5

   ايتٛضررع ط ءًُٝررات ايتذرراز٠، ٚايتٜٓٛررع ط ايبضررا٥ع، ٚااصرر١ َررع تصاٜررد طبكرر١       

املرتفن ايرٜٔ ميًٕٝٛ دا٥ًُا القتٓا٤ ايػسٜ  ايرٟ ال ٜتٛفس يد٣ اآلصسٜٔ، أٟ املطرتٛزد  

 قبخًل.غ  َ سٚف١  ٠ٓاطل س ٝدَٔ َ

                                                                                                                       
(1)  https://al-maktaba.org/book/31586/643 
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اضتحايت ْٗا١ٜ اخلحٛ  ايتذاز١ٜ يتصرٌ ط ايػرُاٍ    زٚضرٝا ٚط ايػرسم     رر  6

 ٚنٛزٜا.    ْدْٚٝطٝا 

 :حملًط اهلندٍا ومنطقُ املشرق العربٌالتجارَ بني 

يحبٝ ر١ ايتذراز٠ ٚازتباطٗرا ايتراّ حبسنر١ ايسٜراح املٛنٝر١ ناْرت ايسسًر١           ْظسًا

سن ايطاسٌ اي سسٞ ٚايطٛاسٌ ايػسق١ٝ يًُشٝط اهلٓدٟ تطتػسم سٛايٞ ءاّ ْٚصرف.  

ٚنإ حيدخ ط أسٝإ نج ٠ إٔ ميس َٛضرِ ايسٜراح دٕٚ إٔ جتٗرص ايطرفٔ محٛيتٗرا      

قاَتٗا، يريو فتٓتظس هلبٛب ايسٜاح اي  تًٝٗا فتحٍٛ  -ذنسْا نُا  –  َٔ ايطًع

َا ناْٛا  نُا نإ ٖٓاى ٚنخل٤ جتازٜٕٛ، ٚغايبًا ايتذاز.ٚددت أَانٔ إلقا١َ 

املختًف١، ٚسدخ ايتصاٚز سرن   ساملٛاْئَٔ اي سب َٚع َسٚز ايصَٔ تهاثس ءدد اي سب 

 ايٛافدٜٔ ٚأٌٖ ايبخلد.

ٚنُررا نررإ ي ررسب ضررٛاسٌ غررب٘ اجلصٜررس٠ اي سسٝرر١ ءخلقررات َررع غررسم أفسٜكٝررا   

ٟ هلٓرردٟ( نررإ هلررِ ْػررا  مماثررٌ َررع سررخلد غررسم اهلررٝط اهلٓررد        )غررسب اهلررٝط ا 

ٖررِ اهلرراّ ٚنررإ ملٛقررع سخلد ٚايصررن.ْدْٚٝطررٝا أناهلٓررد، ضررٝخلٕ، دررصز املايرردٜف، 

ِْٗ ناْٛا أصشاب ايٝد ايحٛ  ط ايٓػا  ايتذرازٟ ءررب   أٚاالضرتاتٝذٞ ايفضٌ ط 

ء٢ً ضٛاسٌ  ٚنُا اضتكس اي سب ء٢ً ضٛاسٌ ايػسب اضتكسٚا أٜضًا اهلٓدٟ.اهلٝط 

 ايػسم.
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 التقاهة والحرب والدولة: الماضي والحاضر والمستقبل

 

 

 الملخص 
احلرب ؼنعت الدولة،  والدولة، ؼةنعت احلةرب  للةت حةه هؽةل حةرة الع ة             

مل ط ق يف املصةة ل هه ااعةة   حةة؟ ب  ريةة ب سةةرب لةة    ا ةةه العةة اليةة؟ ه حةةه شةةُ 

هصّ ب ب لفعةه يف هغةيا العة ة، بةر احلةرب والدولة،         - 5945بعد ع    -الغربي 

للةةت لةةه انأصةة  بؼةة ل ب ةةه بحصيةة، ب لنصةة ، ل  ةةرل هنةة  غ حةةر  املل لةة، بةة   حةةرة   

العة ، ل نت ب رب وبعصق مم  ل   افرتـةّ   وهلةرتأ ب  الوةروال ااشةرتاهيذي،     

اةةت  دعلةت الةةدوش هعةت بشةل؟بّ    ؼة ّ     الغري ة، اطوة؟ا  الةو بودةةدح  العؽةر النة؟و      

 ث  ت احلل ئق بدّا ات ال ط يق امل    للعنفلإ؟ط احلرب الو هس ا  فيأ  بحصي، ول

ـةةصت حةةرا ال؟ـةةت   ةة  ت الدولةة، عصليةة، ااب لةة   ال لةة ني يف الةةدف   إ  ب ؽةة        

سةةدو ة يف و ولةة، اث ةة ت هف؟ أةة  العصةةلر ل إ  حةةرا ااشةة جص   الفةة   يف هل نةة،    

علة  و يعة، احلةرب اا يةّ  بةرل  إ        لة ا      ةش زات الصل  لة   لةت هة ثا     الدف

ب  ان عةة   ال ل نةة،    اطحةة  اةةت  لةة  إد ل علةة  ب  سةة ش  بظةةل ش اشةةرتاهيذي، دديةة 

العصلري،  د بثر بيفّ  عل  اا  ؽ   واجمل صت بعله عة   اا يةّ  إ  ظةله اةت     

ليةف شة لعب حةرة     :املالةف  ي صة لش بظل ش ان ل ش الصلط، الدا لي، ـصت الةدوشل  

الل؟  اطولي، يف املص ل ه  وا  ا شيشدخ للشرب والدول،  وا  إ ا لن  شنؽه إ  

  .نلط، ها   فيأ  احلرب إ  هفلي  الدول،

 ملدمة:

هأةةدال حةةرة املل لةة، إ    اشةة، العة ةة، املةة غا  بةةر احلةةرب والدولةة، يف العةة مل      

ل علة  ودةت ال شديةد  ُهشلةه ليةف هطة؟ ت       الغربي انر نأ ي، احلةرب الع ملية، الج نية،   

(  وهصة ن   اةت ااه حة ت    theCold Warحرة العة ، بثن ل وبعةد احلةرب ال ة         

احل ليةة، هةةرة ال طةة؟ ات الةة لأت ب ةة ثا احلةةرب علةة  ال طةة؟  املصةة ل لي للدولةة،ل إ      

   احلرب لع ت  و ّا بش شةيّ  يف هعةليه  بلعة ، بر احلرب والدول، يفرتض فأصن  ل

  حةةرة العة ةة، ال ةز ية، الةةو نعةة ت يف  لةة   إدولة، يف بوائةةه العؽةةر احلةديح  ثةة    ال

ال؟ ت  د از حرت عل  اد  اللةرو  اط بعة، ال  لية،  وخةت  ةهة  الدولة، واحلةرب        

بعةله لة ال علةة  ب  سة ش  ح ال شلةق اةةت حةرا ال ؟شةت اةةت  ةةش هرادةت سذةة          

مسةةل يف النأ يةة، بوأةة؟  بول؟يةة ت   ممةة  5945احلةةرب وسةةدوثأ  بةةر الةةدوش بعةةد عةة   

 (ل5شي شي، وا  ؽ  ي، دديد  ب ت إ  إع    هعليه الدول، وهغيا  و ح  

هعةةرض املل لةة، ودأةة، نوةةر بديلةة، للعة ةة، بةةر احلةةرب والدولةة، يف سل ةة، اةة  بعةةد   

  هرادةةت احلةةرب بثلةةر علةة  إ :احلةةرب الع مليةة، الج نيةة،  وحةةي ا ه شةةد  املنطةةق الل ئةةه 

(ل عل  ب  س ش  إنأ  ا هر  حةرا ال غةيا لةدليه علة      2رب والدول، العة ، بر احل
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إ   5945الفةص؟ ل بةدّا اةت  لة   بنأة  ه؟ـةةل ليةف ب   هعليةد احلةرب بعةد عةة            

هف عه بعصق وللنت بلجر   ،  والةر  لة   لةت هة ثا عصيةق علة  احلةرب والدولة،         

ل ئلة، بة   حنة م عص؟عة،     واجمل صت يف الع مل الغربيل بينص  بن  ا بحتةد  الفرـةي، ال  

اةةت الع؟ااةةه لع ةةت  و ّا يف هعةةليه العة ةة، بةةر احلةةرب والدولةة،  للةةت ال ف عةةه      

الد يق واطحصي، النص ي، هرة الل؟   د هغيَّر مبةرو  الةسات  و ةد هصة ب حةرا بطةر        

الةةو عفةةت حةةرة املل لةةة،    اأصةة، يف حتةة؟ش اط لةةب احلةةرب علةة  الدولةةة،ل يف الفةةرت        

عل  ب   و  ال ل ن، يف احلرب از ا  بعله ل ا بص ب الج؟   ني بد  ش إلل د يق  

  ال طة؟  ال لة ني  لةه اةت فةرؿ احلةرب  للةت شة            إالن؟وي،ل يف حةرا ال؟ـةت  فة   

ال صلل الر  وّلدة حرا ال طة؟  ب   بيفةّ  إ  وأة؟  هل نة ت دديةد  شةألت بظةل ّا        

حلرب وهف علأ  اةت  دديد  ات الؽرا ل وإ  حرة ال ط؟ ات بثرت عل  فأصن  لط يع، ا

 .الدول،

إ  ال   يخ العصلر  يسو  مبالف ت رني، عت احلرب وال ل ن،  للت هرليةسة  

(ل ويف سة ات  3مييه إ  بحصية، ال ل نة، يف اصة عد  اشية؟ػ علة  لصةب احلةروب        

نةة      شةةع  املالفةة؟  إ  وـةةت احلةةرب ـةةصت نطةة   إوةة   عصةةه هلةة ني وا  ؽةة      

امللة   الةر  يلصةت فيةت الرتليةس الةرئيض هةرة        (  وحةرا حة؟   4واد ص عي وثلة يف  

املل ل،ل عل  ب  س ش  إ  حديف حن   لب حةرا اجملة ش  بشةّ  علة  علةب واش لعة ال       

لةةيض فلةة  ليةةف رّيةةر العةة مل احلةةرب  واةة  زاش ُيغّيرحةة (  وللةةت ليةةف رّيةةرت       

 ين ايليةة، هل نةة، احلةةرب العةة مل والةةو ميلةةت وؼةةفأ  ب نأةة  ظةةله اةةت ال غريةة،       

بةةع علةة  العةةرض ال ةة  رني الةةر   داةةت  دن بيةة،ل وهةةرة الغ يةة،  به؟شةةت وَباا الراِدعةة،

( عةةت Maurice Pearton  واةة؟ يض باهةة؟ ( Maurice Pearton  ويليةة   ا لنيةةه

الرواب  امل لي، والفني، الو نع ت بر احلرب والدول، اب داًل ات بوا ر اللر  ال  شةت  

  ةلةت اش لعة ال ليةف   (ل وحةرا ية؟فر إوة   عصةه افة حيصي ميلةت اةت        5ععر 

هط؟ ت هل  العة ، وليف ميلت ب  ه غا يف املص ل هل واطحة  اةت  لة   ب  حةرا     

ااو   يصصل ب لنور إ  العة ، املع ؼر  بر احلرب والدول، ات  ةش هل  العدشة،  

امل  لف، الو هر  ود؟  ؼل، ب ؟  وبلجر    اة، وبلجةر ـةر ّا ممة  حة؟ اعةرتال بةت        

 بعله ع  ل

، حةةرة اللفةةي،  اع صةةدت علةة  هةة  ب ال؟ايةة ت امل شةةد  واملصللةة،      يف اع شةة

واطحة  اةت    امل شد   ل اجل، متجيلية، للةدوش الغربية،  لةدع  امللرتسة ت الة؟ا    حنة ل       

 و ّا  ائةدّا يف هعسيةس اطثة خ     5945 ل   لع ت الدولة، يف لل ة  احلة ل ر بعةد عة        

ارلسيةةةةة، يف بوةةةةةرح  يةةةةة، امل عللةةةةة، بعةةةةةاو  الةةةةةدف    ول نةةةةةت ال ل نةةةةة،  ات بحص

ث نيةةّ   اشةة غلت الةةدول    بةة؟عي هل نةة،  .  هةةساش لةةرل  س ةة  اليةة؟ اةةااشةةرتاهيذي،  و
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الدف   ل عسيس از ح   ا  ؽ    عل  نط  ت اطوشتل إني ُاةد م بة   وة وات النوةر     

إ  املصةة ل ه هنطةة؟  علةة   ةةد  لةة ا اةةت اىطةةر  وإنةةي علةة    ايةة، بأةةرا اىطةةر      

 ةةرة يف عةةر ااع  ةة  ل ف لنلطةة، الع اةة، ال؟سيةةد  الةةو بو     وبظةةرأ ب نةة ة ليةةف ح ب 

ه؟ـةةيشأ  حنةة  حةةي ب  ال ةة  يخ يوأةةر بيفةةّ  ب  ال ن ةةا العصةةلر  يلةة؟  ن دشةةّ  يف   

 .بعض اطسي  ل للد اولعت عل  حرة اطاجل، واش ؟سيت ات املنأذي ت املع صد  فيأ 

  عصلةةت 5945ب   ؽةة    احلذةة، اطش شةةي، يف حةةرة املل لةة، حةةي بنةةت بعةةد عةة      

ال ل نة، لع اةه سيةة؟  لل غةيا يف العة ةة، بةر احلةرب والدولةة،  ويف نأ ية، املطةة ال        

ان عرت مت؟د ت حرا ال غيا يف عيت بحنة ل اجمل صةتل ل ؟ـةيل حةرة النلطة،  علية        

فلةة  ب  هنوةةر إ  اهةة هف الةةرلي املن عةةر يف لةةه الةة    ونعةة   ال لنيةة ت الةةو  

الةدف   الةو دعلةت  لة  مملنةّ ل و ةد بثةرت حةرة         بن ذ أ  اطثة خ امل عللة، بعةاو     

اللد   بدو ح  عل  شا احلرب  وحرا بثر عل  الدول،ل وب ل  لي فإ  اه هف الرلي 

ُيلد  اج ّا ح اّ  واسدّا فل  عت ليف هعصه ال ل نة، واحلةرب علة  هعةليه الدولة،      

 (ل 6والع مل الر  نعيغ فيت 

العة ة، بةر احلةرب     اشةسل اطوش  فّشؾية  ُ صصت حرة املل ل، إ  ثةث، بدسال  

والدول، والع؟ااه الو ظلل أ   ةش احلرب ال       ويعرأ ش ب بحصي، ااب ل   

ال ل ني يف احلرب  وليف بثرت ـرو   حرا ااب ل   عل  فأصن  للشرب وال ف عه 

يف شةةة ب اشةةة صرا  ـةةةرو   ااب لةةة    اشةةةسل الجةةة نيبةةةر احلةةةرب والدولةةة،ل ي شةةةح 

ومل  ا بليت ال ني، ال ش ي، للعة ، بر احلرب والدولة، اصة صر  يف سل ة، اة       ال ل ني 

ليةةف ميلةت لةه حةة ت   اشةةسل الج لةح بعةد احلةرب ال ةة    ل ب ةاّا  يص لعةف     

 .احل لي، ب  هاثر عل  عة ، احلرب ب لدول، يف املص ل ه

   5494-5491إمادص تص ز احلسب: صع د حسب ما بعد احلداثة، 

( عةةت بحصيةة، ال ل نةة، لصةة غا يف Clausewitz  لةوزفي ةةس سةةح للةةد رفةةه ال 

(  بسةد املعللةر اطلجةر ان لة  ّا علة  العة ة،       Tilly(ل ول   هيلي  7حتليلت للشرب 

بر احلرب والدول،  ُاعللّ  بيفّ  يف بحصي، ال ل ن، يف حرة العصلي،  و لس بةدّا  

  ط  هة  يخ احلةرب   افأ؟   اارف ش(ل إ  حرا 8ات  ل  عل  ا  ؽ  ي ت ظت احلرب 

ي صيس مبراسه و؟يل، ات الرلة؟  ال لة ني ه  للةأ  ن؟بة ت  بو هعةنذ ت( عرـةي، اةت        

(ل ه فةل حةرة النلطة، بلصشة،     9ال غيا الج؟   الن د  عت عص؟ع، ا ن؟ع، اةت اللة؟    

شريع، يف ال ل ن، ال شري، الو هوأر ب  هؽصي  الصفت واطشلش، يف بو وبة  بلةي  و    

(ل واةت  لة   فةإني ب لةد ب      51  5851 - 5561 سد ل ا  ةش الفرت  هغيا إ 

بحصيةةة، ال ل نةةة، از ا ت بعةةةله لةةة ا يف إ ا   احلةةةرب اةةةت اللةةةر  ال  شةةةت ععةةةر    
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ه ثا الج؟   الؽن عي،  سيح بثرت حرة  الص ب اطوش فؽ عدّا  و ل  لجةث، بش  بل

املطة ال علة  عيةت عة ات     الفرت  ات ااب ل   ال لة ني املصة صر والصةريت يف نأ ية،     

النع ط ال عر   مب  يف  ل  احلربل ميلت   ي، الدليه عل   ل  ات  ةش هص    

( Schumpeter  ظةة؟ا يرتوهةةا  الةة غا ال لةة ني اةةت ال شليةةه اا  ؽةة    الةةر  بعةةدة  

س؟ش الربمس لي، وعة  أ  ب ل ل ن،ل ات ودأ، نورة  إ  ب بةت  و ات ا  ؽة  ي، و؟يلة،    

ئةة، عةة   ئةةد  يف خةة  اان ةة ز يف بلجةةر اةةت الؽةةن عي، ب ت إ  هغةةياات  ايف الجةة؟   ا

(  حتد  ظ؟ا يرت بيفّ  microeconomi(ل عل  اص ؟  اا  ؽ   اشسئي  55بلليه 

  الربمس ليةة، مل هلةةت   ئصةة، علةة  بشةة ط   إ :العليةةد  اا  ؽةة  ي، اةةت  ةةةش اللةة؟ش  

عة ل االصةلع، اشديةد      هن فصي، اطشع   وللت علة  ااب لة    و لة  اةت  ةةش إن     

ال ل نةة، اشديةةد   املؽةةد  اشديةةد للاةةدا   النةة؟  اشديةةد اةةت ال نوةةي ال ووؼةةف      

سيةح هصةع      (creative destructionظ؟ا يرت حةرة العصلية، بةة اال ةداا اابةداعيا       

وب ل  لي هعوي  اط ب أ س   ي     العرل ت إ  ااب ل   ل شليق ارلس اس ل  

 (ل 52ات  ةش ااب ل   امُلل ه إلغ ل حرة امليس  

و ةش حةرة الفةرت   ح هل ية، ااس ي دة ت ال ل نية، لللة؟ات املصةلش، اةت املعرفة،          

 manufacturingالةةو اشةة  دا أ  الؽةةن ع، ال ش؟يليةة،     نفصةةأ  العلصيةة، وال لنيةة،  

industry  ،ل وعلةةة  حةةةرا النشةةة؟  خةةةت اللةةة؟ات   53( يف هل يةةة، اس ي د هأةةة  ال ذ  يةةة)

ات النطة   اطوشةت يف عة مل احلةةربل علة  ب  سة ش  هغّيةر حةرا ال؟ـةةت        العصةلري،   

ب  ل لد د، ب  الطل  ت علة  ال ل نة، العصةلري، ظةللت يف نأ ية، املطة ال الصةي          

وحة؟ ملة  ا از ا ت بحصية،     الصة ب الجة ني  مم  يل؟ ن  إ   -اطوشت الر  ل نت فيت 

ـةةةطة  بةةةدو   ا    ( ليةةةف بةةةدبت الدولةةة، يف اا  O’Neillي؟ـةةةل بونيةةةه   ه ال ل نةةة،

سيةةح بؼةة ل    لةب لةة   ال لةة ني يف ظةةاو  الةةدف   يف بوا ةةر اللةةر  ال  شةةت ععةةر    

اشيغ اأ صّ  بعله ا سايد ب ش غةش ال ل ن،ل و ةد اؼةطلل علة  ب  هلة؟   ع ية،      

(ل علة  ب  سة ش    command technology )54الدول، لةب ل   بةة اال ل نة، اراةر ا     

(  إ  عصلية، ااب لة   حةرة ل نةت ُهةدا  ـةصت       Hartcup  ح  هل؟بولص  اسظ 

 ي؟  عصلري، وـري ي، وزانية، فرـةت سةدّا علة  وصة؟أ اطثة خ امل عللة، بعةاو          

( الفة ص،  industrialized war(ل بعله عة    بلةدت سةرب ال ؽةنيت      55الدف   

يف اللةةةر  الععةةةريت علةةة  اللصيةةة، بلجةةةر اةةةت اشةةة؟    وو ل ةةةت ب ع ئةةة، اجمل صةةةت     

الدول،ل ب ت ا طل  ت احلرب بيفّ  إ  ه؟شت الدول، يف هة؟فا ال علةي    واا  ؽ   ع  

والرع ي، الؽشي، لفص   ب  يل؟  الصةل   اةاحلر لعةت احلةربل س ة  بريط نية        

(  وبؼة شت حةرة الصةص ت يف    56اللي الي، اش صلصت ل؟دأ، النور حةرة عةت الدولة،    
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( بةة ااحلةرب   HablesGray  حة بلس دةرا   نأ ي، املط ال اىؽة ئؾ املصيةس  ملة  بمسة ة     

 (ل modern war )57احلديج،ا  

 ب   وأ؟  العؽر الن؟و  إ  إسداخ هغيا عصيق يف هنوي  وظت احلربل يالد

ميجةه اىة  الف ؼةه بةر احلةرب احلديجة، ووا   اة          5945ح بلس درا  عل  ب  ع   

نةة ل (ل يةة   اشةة  دا  حةةرا ال post-modern warيصةةصيت ااةة  بعةةد احلةةرب احلديجةة،ا   

(  ولةيض لعةاة، بو   post-modernالفلصفي عل  النش؟ امللؽ؟  مم  بعد احلداث،  

(  وللت ل؟شيل، للظ    إ  ب  احلرب  اجلةأ  لصجةه العديةد اةت     labelهصصي،  

(ل هغةةةا حةةةرا اىطةةة ب discourse )59بظةةةل ش النعةةة ط اانصةةة ني  حةةةي  طةةة ب  

الةةر  لةة   يف     املرسلةة،  ال لةةد  العلصةةي يف هلةةط 5945بعةةله عصيةةق بعةةد عةة    

ظله بشلش، ن؟وي،  دعه احلرب احلديج، اصة شيل،ل إ  حةرا ال ؟ـةت ااشةرتاهيذي     

 diversification of( ب نةة؟  احلةةرب  Holsti  ح؟لصةةواشديةةد عذةةه مبةة  وؼةةفت  

warfare؛ وحةةرا بةةدو ة ب   إ  عةةد  وـةة؟أ اىةة  الف ؼةةه بةةر الصةةة  واحلةةرب)  

، ات ال؟ش ئه ل شليةق بحةداال شي شة أ  حتةت     سيح اش  دات احلل؟ا ت عص؟ع

ع  ، احلرب الع ا،ل واطح  ات  ل   ب  بظل ش احلرب ان عرت ات  ةش اب ل   

ل إ  حةرا ال غةيا مل   (21 ور  دديد  ل ؟ويف احلرب ل  ا  شي شي، يف ع مل ن؟و 

 ب  عفةةة  عليةةةت الةةةسات(  للنةةةت و لةةةب   دنعةةةه افأةةة؟  لةوزفي ةةةس للشةةةرب ب ليةةةّ 

 (ل 25 ب  ب  يؽ ل ا   لصّ (   ب لييفت

( ب  ااحلرب حي عصةه اةت بعصة ش العنةف     Clausewitzللد بوـل لةوزفي س  

نأةةة   ب  احلةةةرب( بيفةةةّ  اشةةة صرا  إ(  و22اد ةةة    ؽةةةصن  علةةة  اال ةةةسا  بإ ا هنةةة ا 

ب نأة   طة ب عنةف دصةد       (ل ثة   ُهعةّرال احلةرب بيفة ّ    23للصي ش، ب؟شة ئه ب ةر    

س ش  عند   اش، عة ، احلرب والدول، ب فشؾ اة    ل شليق حدال شي شيل عل  ب 

نن  حن  ز إ  ارادع، فأصن  للشرب ثيح مت ةد إ  اة    إيف الغرب  ف 5945بعد ع   

حةة؟ ببعةةد اةةت العنةةف اشصةةد  وإ ا ةة، الةةدا لل هلعةةف اانعل شةة ت العصةةلري،      

الروشي، للشةرب ال ة     عةت شةر  اةجا لةح صة   يعةسز ه؟شةت احلةرب  ة  ز نط  أة             

طنةت ُحةةس   و احلةةرب ال ة      يل لليةد ل ووفلةّ  هةرا ال شليةةه   صةر ااحتة   الصة؟في      ا

عةةدوة الةةر   لةةس فيأةة  علةة  اهذصةة ت النفصةةي،  أ  داب؟شةة ئه رةةا عصةةلري، اشةةَ 

(ل علة   24 ي، يوالصي شي، وااعةاية، وااد ص عية، واا  ؽة  ي، ـةد الدولة، الصة؟في      

  إا بنت ات املأة  ااعةرتاال بة   الةدوش     الرر  ات ب  حرا ال فصا ميلت الطعت فيت

( العصةةلري، ورةةا العصةةلري، علةة  سةةد شةة؟ال مل؟ادأةة، leversاشةة  دات الروافةةت  

بعةةدائأ  يف حةةرا الؽةةرا ل ولع ةةت ال ل نةة،  و ّا سي؟يةةّ  يف هصةةأيه حةةرة العصليةة،  علةة     

وةةة  بنعةةط، اجةةه احلةةرب    إ ةةةش ثةة؟   ااهؽةة ات الةةو شةةألت     شةة يه املجةة ش اةةت  
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،ل عل  ب  سة ش  لة   ببةرز د؟انةب احلةرب ال ة     حة؟  طة ب الةر  ل ويف          الصي شي

حةرا الصةي    إ  ولة؟ط احلةرب اةت سيةح ال نوةي  وال شفةا وإث ة ت اللةد   علة             

 ةة؟ض سةةرب ن؟ويةة، بأةةدال     املع  ـةةر اثةة صلر واةةت ثةة  انةةت اس ص ليةة، احلةةرب   

الففةة ل بؼةة شت بةةدائه للعنةةف املةةنو ل حنةة م سةةروب ؼةةغا  و عةةت علةة  حةة اغ        

اشي؟شي شةةةي اطاريلةةةي والصةةة؟في هي  وللةةةت يف املنطلةةة، املرلسيةةة، وأةةةر نةةة؟     

ظةةةلّة اةةةت بظةةةل ش   َعةةةد ةخم لةةةف اةةةت العنةةةف املعةةةريف والجلةةة يف الةةةر  ميلةةةت    

 (ل25احلرب 

 ل ةة؟زا   ليةف انصةذصت ال ل نة، اةت حةرا اىطةة ب اشديةد للشةربه وفلةّ          ّاإ 

 Buzan  نةةت  ةةد  إط ال امل ؟ ةةت للشةةلش،  ف د علةة  ا(  نوةةرّا ط  الةةر   النةة؟و  اع صةة

بؼ ل سص شّ  لةب ل   ال لع  مم  يعع بنت ي عر عل  الدول، ب  هصة ذيب للة غا   

او  الةةةدف   للشفةةة و علةةة  ال لةةة ني اةةةت  ةةةةش ااشةةة جص   يف اطثةةة خ امل عللةةة، بعةةة  

ـةعت  ل ون يذ، لةرل   وَ (deterrent  )26 عأ   ب  الر   الر  هل؟  بت(  اؽدا ي،  

( عل  ااب ل   ال لة ني يف الةدف    ممة  ب   إ  ه؟شةت  و      ّال ا ّ    بو  صطعةو

(ل بنةة ل علةة   لةة   لع ةةت الةةدوش  و ّا بش شةةيُ  يف   27الدولةة، يف ال شةة؟خ العصةةلري،  

  وإ  لة    لة    ظة؟ا يرت النص ، العصلري، ات عصلي، ال ةداا اابةداعي لل  سةح    

نأة  وفةرت املة؟ا   امل لية، اه اة، الفةرو ي،       يف ع ش الدف  ل ل    و  الدول، سي؟يّ  ط

( وهط؟يرحة  ب لصةرع، الةو اةت رةا املةردل ب        embryonicل  ع ال ل ن ت اشنينية،   

يفةة حيأ  الصةة؟  املةةدنيل وحةةرا شةةّأه سةةدوخ هغةةيا عصيةةق يف العة ةة، بةةر الدولةة،           

والؽن ع، اى ؼة،  و ة؟ض هعةغيه الصة؟  احلةر  سيةح ا  ة  ت احلل؟اة ت  عة           

لر املأ صر بعاو  الدف   والل   يت عل  إدةرال بظةل ش لة ا  واعلةد  اةت      املل و

 (ل28ال شح العلصي وال ط؟ير ال ل ني 

  وايةت سةر  الةرئيض    5965؛ ففي ع   مل مير حرا ااه ة  و  ب  يةسوت بسد 

( ات ال ة ثا اى يةح الةر  ذندثةت إنعة ل ُاذصةت بو       Dwight Eisenhower  بيسنأ و 

(  والر  ح؟ع     عت بن ل يعا military–industrial complexسربي  حيئ، هؽنيت 

( بر اشيغ والؽةن ع ت الدف عية،   incestuous relationshipإ  العة ، املع ؟ح،  

والصي شير الريت يعصل؟  بعله ا ف فر لصذص؟ع، اؽ حل ا ن   الدول، بإنف   

(  بظة    ’garrison state‘حل اية،ا   عت االدولة، ا  ٍ،يف بوروس(ل 29املسيد عل  الدف   

( بيفةةّ  إ  اطحصيةة، امل سايةةد  للذةةيغ يف و ةةت   Harold Laswell  ح  ولةةد اشةة؟يه 

( للنوةةة   potential militarizationالصةةةل  والةةةو وؼةةةفأ  ب لعصةةةلر  اث صلةةة،    

( حةةرا Samuel Huntington  ؼةةص؟ئيه حن نغ ةة؟  (ل     31الصي شةةي اطاريلةةي  

( الةر  هنة وش فيةت    The soldier and the stateااشنةد  والدولة،ا    الللةق يف ل  بةت   
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ليف ميلةت لل؟اية ت امل شةد  ب  هةدير ااشصة، عصةلري، ح ئلة، يف زاةت الصةة           

هفةة للت  وامل؟ـةة؟ع ت(ل إ  حةةرة املن  عةة ت  35 و  املصةة ط بلدشةةي،  ميلراوي أةة   

ني ت ات اللةر   وهةظت ات هلد  احلرب ال       للنأ  اش صرت  وس   يف الجص ني

(ل للةد  لةق   32ا يةساش  يةد املن  عة،     حيئة، ال ؽةنيت احلربةي    امل ـةي  لة   افأة؟    

ا هفةةةة   اانفةةةة   علةةةة  الةةةةدف    َشةةةةّ؟ املنطةةةةق ااشةةةةرتاهيذي للةةةةر   النةةةة؟و  ان  ةةةةّ   

للةت ملة  ا اشة صرت حةرة      لوااش جص  ات اه ئلة، يف اطثة خ امل عللة، بعةاو  الةدف       

 ، اطلجر اع داّا يف ع مل ا  بعد احلرب ال     هال ني، ال ش ي، يف ال يئ

 :استمساز حسب ما بعد احلداثة بعد احلسب البازدص 

بشفرت نأ ي، احلرب ال      عت اخنف ض ل ا يف اانف   عل  الدف  ل وبنفض 

اللد  ات اطحصي،   لؽت الدولة، اةت اعة  ل أ  يف  عة  اطثة خ امل عللة، بعةاو         

  اى ؿ بلعب  و  بلجر بروزّا يف إن  ز اصة لسا ت الةدف  ل   الدف    ومسشت لللط 

يف املصلل، امل شد   سيةح متةت ب لفعةه  ؽ ؽة، الؽةن ع ت الدف عية، املاممة، يف        

ح ه؟شةةيت نطةة   حةةرة العصليةة، ل عةةصه عصليةة، بيةةت   ا  الدولةة، ال شجةةي  والجص نينيةة ت  

ي شة، الؽةن عي،   وال ط؟ير  اى ؿ بعاو  الدف  ل و ةد علةض حةرا ال غةيا يف الص    

سيح فلدت الدول، ال ن أ  يف وليع، الج؟   ال ل ني،ل   وال ل ني، هعديّة بوشت نط  ّ 

انر بداي، احلرب ال       ب ت بث خ الدف   املص؟ل، اةت احلل؟اة، اطاريلية، إ     

وأةةة؟  هلنيةةة ت اجةةةه اانرتنةةةت  وال؟ا ةةةت اافرتاـةةةي  والصةةةفر ب لطةةة ئرات النف ثةةة،   

سداثية،  املغلل،  ونو   حتديد امل؟ا ةت اا  ات الدائر    ت  وال لفسي؟نوهصيت ال ي ن ت

الع مليةةة،  والؽةةة؟ا يخ  والةةة شل  عةةةت بعةةةد  واطدأةةةس   ات امل؟دةةة ت الد يلةةةة،         

ااهؽة ات الةشةللي،  واملرا  ة، عة      واحل؟اشةيب امل ؽةل، ب لعة ل،     ووالرا ا   

لنيةة ت اةةت اللطةة   اىةة ؿ   (ل إ  ااشةة غةش الةسةةق هةةرة ال   33اط صةة   الؽةةن عي،  

علض  ي  ّا واعيّ  للصي ش، الع اة، اةت اعوة  احلل؟اة ت الغربية،  والةر  لة          

يأدال إ  هعسيس العرل ت ال ل ني، املن جل، ات ن  ئر اطث خ امل علل، بعاو  الدف   

 (ل 34يف اا  ؽ   اطوشت ل؟شيل، ل ؟ليد الجرو  

لطةة   املةةدني وال ذةة    اأ  هةةت يف  مبذةةر  ب  يةة   إنعةة ل حةةرة ال ل نةة،  بث ةةت ال  

ال ليف وال غيا ات اللد ات اشديد ل ل   اا  ةال اش؟حر  بةر ااب لة   يف   

هفع، ش؟  الدف   ونواة املدني ح؟ بنت يف اللط   املدني ب ت اعدات ااش أةم املر

امل      ال ل ن، املدني، زا     وب ر اسوِّ  ون يذ، لرل ، إ  اب ل   العرل ت املن ذ

بعله ا سايد يف ث؟   املعل؟ا تل ب لنور إ  حرة الدين ايلية، اشديةد   اع صةدت    

 ا ةه  يف الل؟  العصلري، بعله ا سايد عل  اجملص؟ع، احل لي، ات املعرف، ال ل ني، 
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اا  ؽةة   اطوشةةت نط  ةةّ ل لصةة  ب   الرتليةةس امل سايةةد علةة  اشةة؟   يف احلةةرب إ     

لي تل و د شّأه حرا ااه ة ؼع؟  العرل ت العصةلري،  بثن ل العصيف هعليد بل  

اى ؼة، يف فةرت  اة  بعةد احلةرب ال ة      وب    لة  بعةله ا سايةد ادةرال الةدوش            

( ل ةة؟فا اطاةةت الةةدا لي واىةة  دي لللطةة   subcontractingفرعيةة،   ّاالغربيةة، علةة؟ 

 (ل 35اى ؿ 

 صرت احلل؟اةة ت علةة  الةةرر  اةةت نأ يةة، احلةةرب ال ةة      اشةة وعلةة  ب  سةة ش  

 لرر ة، يف ااب لة   ال لة ني و عةت يف بشةلش، بلجةر هعليةًدا اةت ب  و ةت          بالغربي، 

اف ل يف ال؟ا ت   ل نت إسد  الصص ت املأص، حلرب ا  بعةد احلداثة، حةي بنةت اةت      

املفةةرتض ب  ارات ال صةة ت بحصيةة، رةةا اصةة ؟ ، يف فةةرت  اةة  بعةةد احلةةرب ال ةة    ل   

( ب   احلةرب نوة    طة بي  للةت للةه      Hables Gray  ح بلس درا لص  بوـل 

ن؟  ات بن؟ا  احلرب  ؟اعد خم لف، لل ط بل يف سةرب اة  بعةد احلداثة،  فةإ  الةدو        

يف احلةةرب اةةت  ةةةش اطحصيةة، امل سايةةد    املرلةةس  للذصةة  ال عةةر  هةظةة   ط بيةة ّ 

 (ل36ل ات 

ت طنأة  لعةفت للصذ صةت الغربةي عة      ؛ل نت سرب اىلةير اطو  عةاة، اأصة،   

 فريةةدا   ةة؟  ال ل نةة،  علةة  اط ةةه ب لنصةة ، للشةةرب ال لليديةة،ل لصةة  اسةةظ ال  سةةح  

 Freedman        ،ب   حرا الؽرا  إ  سةه اشةدش سة؟ش ال ل نة، الع لية، ال بةه ال ل نة  )

ي شةدخ املرا  ة؟  عةت نللة،      (ل ار 37املن فف، الر  اشة صر وة؟اش احلةرب ال ة          

عةةت ال لةةد  ال لةة ني يف  ن عةة،و  العصةةلري، ن؟عيةة، يف إ ا   احلةةرب وثةة؟   يف العةةا

ب  ال  فيفةةةة ت يف  (ل اةةةةت املف   ةةةة، مبلةةةة   38بدأةةةةس  احل؟اشةةةةيب وااهؽةةةة ات  

   افت ااع ص   عل  ال ل نة، يف احلةرب   ؽ ت واانف   عل  الدف    د ـ عفامل ؽ

سيةةح شةةعت اشيةة؟ػ العصةةلري، الؽةةغا  إ  سعةةد ـةةرب، لةة   لل عةة؟يض عةةت    

(ل يف ال صةعيني ت اةت اللةر  امل ـةي   ةدات      39، العصةلري،   اف ل  ح  إ  الل لة 

نأة  مسشةت بإنعة ل اة  وؼةفت      إعاو  العصةلري، ررـةّ  ر ةر اةت سيةح      الج؟   يف ال

( بةة حلرب ااى ليةة، اةةت اىطةةرال ف ل ل نةة،  ةةد مسشةةت للةةدوش      Shaw  ظةة؟ال  سةةح 

بولئ   الغربي، ب ل ؟ ط يف بحداال بعيد  املد  بد ، ع لي،  وللت  و  ب   طر عل 

وحة؟ باةر بؼة ل افيةدُا دةدّا يف عؽةر احلةروب امل  ة             -الريت يطلل؟  اطشةلش،  

 wars of choice )40     ل ولعه بففه اج ش عل  نل ط اللة؟  والفةعف يف حةرا الةنأر)

 1999ل نت محل، اللؽةف الةو ظةنأ  سلةف اة ش اطولصةي علة  ؼةربي  يف عة            

 (ل 41ي؟اّ   78عل  اد  

ي يف هل نة ت احلةرب مسةل للدولة، مب؟اؼةل، اشة  دا  اللة؟         إ  ااب ل   ال لة ن 

ا شةةيص  يف هلةة  احلةة ات الةةو مل يلةةت فيأةة  ه؟افةةق شي شةةي     ولةة  ا  للصي شةة،   
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اشة صرت الدولة، يف   ية، بانأة       :اللي   بعصه عصةلر ل و ةؼة، اللة؟ش   واـل عل  

احلربي  ات انو؟  ال لد  ال ل ني  وحرا بدو ة ش عد يف احلف و عل  حيئ، ال ؽنيت

 warيف هل  الفرت  اللؽا  بر نأ ي، احلرب ال      وبداي، ااحلرب عل  اا حة با   
on terror           ل إ  فلةر  حيئة، ال ؽةنيت احلربةي اة  زالةت   ئصة، س ة  ي؟انة  احل ـةرل)

( إ  ب  ال؟وة ئف اا  ؽة  ي،   David Keen   يفيةد لةر  فعل  ش يه املجة ش  يعةا   

عل  اا ح ب  والو يع لد بنأة  هفصةر اشة صرا  احلةرب     الل؟ي، الو بجنسهأ  احلرب 

(ل يف ارونة، اط ةا     42الل ئص، عل  اشرتاهيذي، وهل يل ت  ات ن  ئر علصي،  

 –باو راوةةي  -( إ  إنعةة ل عصةةت بلةة  ميي Paul Rogers  بةة؟ش  ودةةرزبظةة   

( للشرب عل  اا حة ب:  latest iterationؼن عي عصلر   يص غه بسدخ هلرا   

(ل بينص  ح 43حلرب ـد ا  يصص  بة االدول، ااشةاي، يف العرا  وش؟ ي،   اعغ(  ا

واشة  دالت بةنأر احلةرب     2006حتد  خ؟ ز ال ل نة، لفةرت  وديةس  يف العةرا  يف عة        

(  لصة  حة؟ ا؟ـةل يف ا ة        labour-intensive ات ااش  دا  اطلجر للعص لة،   

وحةةةةرا بةةةةدو ة ح اشةةةة  دالت بصةةةةرع،  (  counter-insurgencyال فشةةةة، ال صةةةةر   

 ب لنية ت ب ةه  طة؟   وبلجةةر لج فة، يف  بط املة ش اةت احلةةرب الةو هعةنأ  اط صةة          

 و  ويةةةة   واطشةةةةلش، الد يلةةةة، واللةةةة؟ات  اةةةةت الؽةةةةن عي، والروب؟هةةةة ت والطةةةة ئرات 

بثنة ل احلةرب   يف إ  ال ني، ال ش ي، املعلد  للشرب الو نع ت  (ل ب   ؽ  44اى ؼ، 

رت يف فرت  ا  بعةد احلةرب ال ة       ةه ب  ية   هنعةيطأ  اةت دديةد اةت          ال      اش ص

هأ  احلةرب علة  اا حة بل  ةةش حةرة الفةرت   لة          د ةش احلة؟افس امل لية، الةو وّلة    

(  ب  ااد بةة، silver bulletُينوةةر إ  ال ل نةة، علةة  بنأةة  هلري ةةّ  الرؼ ؼةة، الففةةي،   

لل، اعلد  وؼع ،(ل عل  حةرا  حر ملعاملج لي، بو اللغ، الراسي، حله ششر  بصي  و 

اطشةةئل، املعلةةد  الةةو هطرسأةة  الل ةةه   عةةت ةةدات حةةرة ال ل نةة، إد بةة، اج ليةة،   النشةة؟

ولفرت  وديس  علة  اط ةه  ُشةصل للةدوش      ؛بنت ، وامل  ي، للشربل واطح  ات  ل ال عري

(ل ول نةت حةرة   45الغربي، بإع    هؽة؟  ان ؽة  ات س مسة، وهصة؟ي ت شةلصي، اره ة،       

( خبؽة؟ؿ إال نية، انةدا     Coker  لة؟لر د  بية، ال ل نة، الةو هلأةت بأة       حي 

سيةح سلةت ارات     ( يف املصة ل ه post-human warfareاسرب اة  بعةد ال عةري،ا     

 (ل 46يف ش س، املعرل،  وه اانص  

 مسحلة ما بعد احلسب احلديجة ومستلبل الدولة

ص ل ه احلرب والدول،ه إ    ليف شُ عله ال ط؟ ات امل ؟ ع، يف ال ل ن، اّاإ 

حرا الصااش ُيصّ ب اللجا ات الللق يف له ات اطوش ط اطل  ميي، و وائةر ؼةنت   

(  فإ  املص ل ه يع صةد علة   ةرا ات مل    Freedman  فريدا  الصي ش،ل لص  يعا 
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ي   اع  ح  بعد يف وروال ا هساش را واـش، طولئ  الريت ي شج؟  يف لر  بل؟ ي، 

 crystal ballوحن  يف شي   حرا   (  إ  ال شح يف لر  بل؟ ي، يعع ال ن ا ب ملص ل ه

(ل وا يلةةه 47الةةنؾ ااظةة    إ  عةةد  الةةيلر وؼةةع؟ب، ال ن ةةا ب طسةةداخ املصةة ل لي،(  

( هل  ال شيةسات الةو هعةله    uncertaintyعد  اليلر  بو بحصي، عت حرا الغص؟ض  

( إ  ب  Cohen  لةة؟حر هل بظةة   هففةةيةهن  فيصةة  ي علةةق بليفيةة،   ي نةة  للصصةة ل  

النلةة ػ سةةة؟ش اصةةة ل ه ال ل نةة، يف احلةةةرب ر ل ةةةّ  اةةة  هعةة ني اةةةت لةةة؟  ب  ع؟ا ةةةب    

اشةة  دااأ  ه ةةدو ؼةةشي، اةةت الن سيةة، ال ل نيةة،  يف سةةر ب  سليلةة، اشةة  دااأ  يف      

(ل 48احلي   ال؟ا عي، ميلةت ب  هلة؟  اروعة، ورةا إنصة ني، ورةا ال ؟لة، شي شةيّ          

( future warّ  ا  هع ني الد اش ت املردعي، لة ااحلرب املص ل لي،ا  ن يذ، لرل   ر ل 

  ط، عةت ال لنية ت العصةلري، احل مسة،    ات ااع صة   املفةرط علة  نوةر  ع اة، ا صة      

 ني بع جل حرة املعلةت بطريل رل وإ

 ا يلةةةه اةةة  اه ةةة   النؽةةةيش، الةةةو  ةةةداأ  عةةة مل ااد صةةة     :الطريلةةة، اطو 

 Michael Mannسظ بنت ا ميلت طسةد ال ن ةا بد ة، مبصة ل ه حي لةه      (  الر  ا

شةةةلط، واشةةةع، النطةةة   اجةةةه الدولةةة،؛ وبلجةةةر اةةة  ميلةةةت للصةةةرل فعلةةةت حةةة؟ هلةةةدي       

شين  ي؟ح ت بديل، مل   د ذندخ يف وه وروال خم لفة،  ويف بعةض احلة ات هرهي أة      

 Concepts and(ل اع صةةةد ارلةةةةس املفةةةة حي  والعليةةةد     49صةةةب ااس ص ليةةةة،  ث

Doctrine Centre   يف املصلل، امل شد  حرا النأر ووـت شين  ي؟ح ت ا عد   لةدع )

اةةت الفةةرو     :الطريلةة، الج نيةة،ّ (ل 50حتليلةةت لةه حةة ت ااشةةرتاهيذي، املصةة ل لي،   

ه؟شيت العدش ت الو ي   ات  ةهة  عةرض املصة ل ه وفأة  الصةي   الصي شةي الةر         

لّ  هرة الغ ي،  به نة  حنة  إوة      ش ؟ـت فيت له ات ال ل ن، واحلرب والدول،ل وحتلي

 Colin  لة؟لت دةرا   ( لل شليه الر  اش  دات Clausewitzian  لةوزفي سعصه 
Gray:يف ال فلا يف احلرب املص ل لي،ل لص  يعرأ ) 

ميلةةةت ال  بةةة، احلةةةرب املصةةة ل لي، يف ـةةة؟ل ال صييةةةس احليةةة؟  الةةةر   مسةةةت        

( واانطةةقا ’war’s ‘grammar(  بةةر ا ؟اعةةدا احلةةرب  Clausewitz  لةوزفي ةةس

شي شةة أ ل لةةة الطةةريل ر دنةةب العصةةه بأصةة  حنةة   ب  دنةةب اه  عأصةة (ل إ  احلةةرب   

ه طلةب انة  ب  نصة  ال طة؟ ات      ا؟دأة، املص ل لي، الةو ُينوةر إليأة  علة  بنأة   ؟اعةد       

ب لفعهل  املصلن، واث صل، يف العل؟  العصلري،  ات ااظ    إ  ليفي، ظت احلرب

 (ل51حن  ز إ  اش لع ال الدوافت الرمسي، للل  ش  ق الصي ش،وات انو؟  انط

يف اش لعةة ال العة ةة، املصةة ل لي، بةةر احلةةرب والدولةة،  والةةدو  الةةر  هلع ةةت      

ال ل ن،  ي   حن  عرض   ي ر و صل رل هص لعف الر ية، اطو  اشة صرا  ال؟ـةت    

( للةةه اةةت  default setting( ومتجةةه ااعةةدا  اافرتاـةةي    status quoالةةراحت  
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 الر ي، الج ني،سل؟او املصلل، امل شد  وال؟اي ت امل شد  فيص  ي علق ب ملص ل هل با  

الةر  نؽةل بنةت عنةد ان لة ل      (  Paul Davis  بة؟ش  يفةيض  ف   ت ال ؟ؼي، الو  داأ  

وهنطلةق اةت الة فلا      شين  ي؟ ا  ب   ي   ا  ية   الر ية، الةو ه شةد  وهةجا اشةدش      

 (ل orthodox thinking )52لصي(  ال لليد   اط ث؟ 

 َعد ةص  ميلت فيح؟ بنت ش؟ال ي  ثرا     الر ي ر هعرتل   يف ظيل واسد لل

امل؟دةة، ال  ليةة، اةةت الةة غا ال لةة نيل ي فةةل حةةرا ااـةةطراب الفةةع اط ةةا اةةت  ةةةش     

 Fourth Industrial( عةةةت الجةةة؟   الؽةةةن عي، الرابعةةة،  Schwab's  ظةةة؟ابفلةةةر  
Revolutionظةة؟ا يرتاةةت نوريةة،   هلري يةة،ي نصةة ، (  وحةة  Schumpeter للةةدو ات )

الو بةدبت يف    عي، الرابع، عل  الج؟   الر صي،اا  ؽ  ي، الط؟يل،ل هع صد الج؟   الؽن

نأةة  هنطةة؟  علةة   إ ـةةي  وللنأةة  ع لةةف عنأةة  اةةت سيةةح   الصةة يني ت اةةت اللةةر  امل 

دأةةس  اش عةةع    اانرتنةةت اثصةة؟ش يف لةةه الةة    للل ب   ابلجةةر اةةت  لةة  بلةةجا  

بؼغر وبلجر  ؟  والو بؼ شت ب  ؾ  و للل والرل ل ااؼطن عي الل؟  والة عل   

(ل ح اشةةة  دا  اؽةةةطلل االةةةرل ل ااؼةةةطن عيا طوش اةةةر  اةةةت العةةة مل  53ا (ارلةةةي

فةإ      ووفّلة  ل عريفةت  1956( يف عة    John McCarthy  دة؟  الة  ثي  اطاريلي 

س ش؟بي، ط ال املأ   الو حت  ز عص؟اّ   الرل ل ااؼطن عي ح؟ عر  هط؟ير بنوص،

 visualإ  الةةةةرل ل ال عةةةةر   اجةةةةه ال عةةةةرال علةةةة  اللةةةةة  واا  ام ال ؽةةةةر    

perceptionاةة لض هيذصةة  م عةةّرال  اللةةرا ل يف ارونةة، اط ةةا    ( وؼةةنت  Max 
Tegmark)    الرل ل ااؼطن عي ب نت  ل ل را بي؟ل؟دي مي ل  اللد   علة  إجنة ز

إ  ااز ية   امل صة     بو اا هفة       (ل س لية ّ 54عل  اط ةه اجةه ال عةر    ب  اأص، اعلد  

( للرل ل ااؼطن عي اةدف؟عّ  بجةثة، هطة؟ ات يف عة مل     exponential riseاطشي(  

احل؟ش ،:  ؟ا زاي ت بلجةر  لة ًل  وزية    ح ئلة، يف  ة؟  احل؟شة ،  واللةد   علة          

ب  ال عر ي؟ادأ؟  ار  حتدي ت  (ل وحرا يعع55اع ش، لصي ت ح ئل، ات ال ي ن ت 

ارات يف اجمل ات املعرفي، وامل  ي، للعصهل فأرة ال لني ت الر صي، حت ؟  يف د؟حرح  

 بو  علةة  بدأةةس  وبةةراار وظةة ل ت س شةة؟بي، ليصةةت دديةةد   للنأةة  متجةةه ف ؼةةةّ  

 ا لأ  وفيص  يف  طيع،( ات الج؟   الؽن عي، الج لج، بص ب اص ؟  ال ط؟  وال ل اه 

  .ينأص ل وحرة ال لني ت هعصه عل  هغيا اجمل صع ت واا  ؽ   الع مليب

إ  الجةة؟   الؽةةن عي، الرابعةة، ا هل ؽةةر علةة  ارات والةةنو  الرليةة، وامل ؽةةل،      

فلةة   وبخةة  حةةي اره طةة، مبذةة ات ب ةةر  اةةت ااب لةة   العلصةةي الةةر  يةةرتاوأ اةةت    

امل ذةد   إ  احل؟شة ،ل إنأة     هصلصه اشين ت إ  ال ل ن، الن ن؟ي، وات اؽ    الط  ة،  

اندا ز حرة ال لني ت وهف علأ  ع  اجمل ات امل  ي، والر صي، وال ي؟ل؟دية، الةو هعةه    

ات الج؟   الؽن عي، الرابع، خم لف، ا  ةفّ  د؟حريّ  عت الفرتات الص بل،ل ف ل لنية ت  
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 اةت  ال  زر، وااب ل  ات ال؟اشةع، النطة   بةدبت يف اان عة   بصةرع، بلة  بلةجا       

 ملل فةةة ملغسش  بو النةةة؟ش  شةةة بل هأ   والةةةو ا هةةةساش ه لعةةةف يف بعةةةض بحنةةة ل العةةة     

ع اةةّ   120الةةر  ُيعةةد العةاةة، املصيةةس  للجةة؟   الؽةةن عي، اطو   اشةة غر     النصةةيذي(

هغلغةه اانرتنةت يف العة مل يف ب ةه اةت        ة  ز بو وبة ؛ وعلة  النلةيض اةت  لة       لين عر 

خة  حةرا العةد     إليصةت هلنية، واسةد  وةد   و      بنأة   (ل ب   ؽة   56علد اةت الةسات   

اه ئةةه اةةت ال لنيةة ت وال ف عةةه بينأةة  حةة؟ الةةر  رنلةةق هغةةياّا علةة  حةةرا النطةة   رةةا       

  اة  ا يعةع   ّا( يع لد بنت ميلت وؼفت بجة؟  ل إ  Schwab  ظ؟اباملص ؟  لد د، ب  

 حرا ب لنص ، للعة ، بر احلرب والدول،ه 

شةةين  ي؟ االعصةةه ال ذةة    ل ملع ةة  ال يف حةةرة     النصةة؟ ز اطوش للصصةة ل ه ي  نةة  

النص ، ات املص ل ه  يوه انطق شي ش، احلرب ارّلةًسا علة  باةت الدولة، ويرّلةس      

عل  ال أديدات الل ئص، عل  الدول،ل وإ  اطش  ب الرئيصة، للشةرب ميلةت حتديةدح      

( اشة  دا   monopoly(ل حتة فظ الدولة، ب س ل  حة      57يف ف؟ـ  النو   الدولي 

لل؟  ط  احل؟ادس الو حت؟ش  و    ة؟ش شة؟  اطشةلش، ا هةساش ارهفعة،ل وب اـة ف،       ا

وب  هلةة؟   ةة     علةة  اشةة  راز املةة؟ا      إ   لةة   ه؟اؼةةه الدولةة، عصلةةأ  بفع ليةة، 

الةزا، للشف و عل  ظرعي أ  ووسد  ب اـيأ ل يف حرا الصي   ا هساش الدولة، هصةع    

أةة  إ  ـةةد ال أديةةدات الةةو هصةة ند يف اعوص   إ  هطةة؟ير ال لنيةة ت امل لداةة، للةةدف    

يةة   هؽةة؟  احلةةرب املصةة ل لي، علةة  بنأةة  ان فصةة، ا نةة ور   الدولةة،ل يف حةةرا الصةةين  ي؟

 symmetrical contest    ،علة  حنة؟    ( بر الل؟ات ال لليدية، يف شة س، اعرلة، اامت ة

 شةةي   هعسيةةس  ةةد   ال عةةر واشةة  داه  يف بعةةض احلةة ات      ا سايةةدل ويف حةةرا اجملةة ش  

ب لرل ل ااؼطن عي والروب؟ه ت الو ه؟ادةت بعةله ا سايةد بظةل ّا ف  لة، اةت       

 (ل58اطشلش، 

يف حرة الر ي، للصص ل ه  إ  شعي اشةيغ حنة؟ اشيةه اللة    اةت ال ل نة، ي  ةت        

 الةةر اطاةةر   خطةةّ  ا ل؟فةةّ   ويصةة صر اىطةةر وعةةد  الةةيلر اللةةريت ينط؟يةة   عليأصةة  

 ت ا رن  عنت يف اطث خ امل عللة، بعةاو  الةدف  ل    عه مت؟يه الدول، و ع  الصي شدن

إ  بسةةدخ اجةة ش علةة  حةةرا النعةة ط حةة؟ وعةةد سل؟اةة، املصللةة، امل شةةد  مبعةة  ل،    

( يف هللفة، مت؟يةه هطة؟ير دأة ز     British Aerospaceالففة ل ال يط نية،     ظةرل، 

( للذيةةه اللةة    اةةت الطةة ئرات املل هلةة،ل   technology demonstratorعةةرض هلةةع   

( ب  هعصه إاة  لطة ئر  بطية      Tempestهرة املل هل، الو مسيت ب لع ؼف،   ميلت

 و  وي  ؛ وش؟ال هع صد عل  الرل ل ااؼةطن عي وهصة  د  بشةلش، الط  ة،     ات بو 

(ل واةةت اطاجلةة، اللةة   علةة  شةةين  ي؟ ال؟ـةةت الةةراحت حةة؟ اشةةرتاهيذي،      59امل؟دأةة، 

   وحةي برنة ار اؽةص  للشفة و     ( الو هل؟ ح  باريلة Third Offsetاال عد الج لحا  
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عل  ال ف؟  العصلر  ال لة ني طاريلة ل يف دة؟حر حةرا ال عةد الج لةح  حنة م نية،         

اشةة غةش ال لةةد  يف اشةة لةلي، ارلةة،  والةةرل ل ااؼةةطن عي  واحل؟شةة ، اللصيةة،  

 quantum computing     وااهؽ ات الر صي، املعسز  ل شصةر ال؟ادأة، ال ينية، بةر  )

(ل 60( يف شةة س، املعرلةة، املصةة ل لي،   man–machine interface،  اانصةة   وارلةة 

اليةة    وا  باريلةةي يف إنعةة ل حةةرة اللةةد ات  علةة     18هصةة جصر ال؟ايةة ت امل شةةد   

الةةةرر  اةةةت بنةةةت لةةةيض اةةةت ال؟اـةةةل اةةةد  دةةةدو  هطةةة؟ير هلنيةةة ت اجةةةه الةةةرل ل          

 (ل 61ااؼطن عي 

 أر اجةه حةرة الصي شة ت     ات املأ  بيفةّ  ااظة    إ  ب  الةدوش رةا الغربية، هنة      

واملج ش ال   ز حن  الؽر الو يل؟  خ؟ دأ  اا  ؽ    عل  الربمس لي، الو هرع ح  

الدول،ل إ  حرا النص؟ ز ميّلنأة  اةت العصةه يف ظةرال، وثيلة، اةت ظةرل ت ال ل نة،         

الؽيني، املصل؟ل، لللط   اى ؿ ل شليق ال ف ل  اهي هل ني واشت النط   يف له 

(ل إ  نصةة ، ااشةة جص   يف ال شةةح العلصةةي وال طةة؟ير  62ال ذةة    والةةدف   اةةت  طةة عي 

 233إ    دة، ب  الؽةر هنفةق ار      1999% شن؟يّ  انر ع    20ال ل ني خت بنص ، 

% اةةت إنفةة   العةة مل علةة  ال شةةح  20اليةة    وا  باريلةةي شةةن؟يّ   وحةة؟ ا لةة  ميجةةه 

اطلجر بحصية،   ال لني ت الجةخ لص  ح؟ اعروال ب (ل و63العلصي وال ط؟ير ال ل ني 

ب لنص ، للؽر  والو ه علق عيعأ  بلد هأ  عل  الة شل  يف اانرتنةت  ال؟ؼةةت    

( quantum computing؟ايةةةةة،  ( واحل؟شةةةةة ، اللsemiconductorsالفرعيةةةةة،  

% ات إعة لي   48اش ش؟ ت الؽر عل    2017(ل يف ع   64والرل ل ااؼطن عي 

سيح هأدال سل؟ا، بلر إ  ب  هلة؟     ااؼطن عيمت؟يه اعروع ت الرل ل 

 (ل65  2030ارلس ااب ل   الع ملي يف الرل ل ااؼطن عي ثل؟ش ع   

  ميلةةت للدولةة، ب  حتؽةةد وهؽةةله عص؟عةة، اةةت    الصةةين  ي؟اطوشيف حةةرا  ّاإ 

ال ل ن ت اشديد  الو ي؟لدح  اللط   اى ؿ بدّا ات اللط   الع   بطريل، حتة فظ  

ي عةةسز حةةرا ااس لةة   بصةة ب   يف اشةة  دا  اللةة؟ ل يف ال؟ ةةت  اهةةت  حةة  علةة  اس ل 

الةةو  شةة  دااأ  يف العصليةة تهعليةةد حةةرة اللةةد ات وال شةةدي ت الةةو ينطةة؟  عليأةة  ا  

ه طلةةةب  ةةة؟  ديةةةد  اةةةت ال ةةةد يب واملأنيةةة،ل شةةة؟ال هصةةة صر العةةةرل ت العصةةةلري،  

ت اطفةرا   اى ؼ،  للت ود؟ ح  شيع صد عل   د هأ  يف ااش ف    ات عص؟ع، اة 

وحةةرا يعةةع بنأةة  شةة دع   ولةةت      املةةد بر الةةريت بنعةة هأ  الدولةة، ل ع ئةة، ااشصةة هأ    

 .  للاته شد    و  الدول، لصسوِّ

للصصة ل ه  يعلةةض انطةق شي شةة، احلةرب ؼةة؟   بلجةةر     الصةين  ي؟ الجةة ني يف 

يلة؟  الؽةرا  ن  دةّ       احلةرب والدولة،ل ويف حةرا ال ؟ـةت    باشّ  ووةايّ، للعة ، بر

  بشة  ب    إخ عل  نطة   عة مليل واطحة  اةت  لة       ط الن د  عت الند   الو حتدللي



 حسين عزيز صالحد. ترجمة : أ. 

 

 

ا عةد   اطودةت    نأ ل ويف حرة اطزا،  ا ه الدوش ولرل  فيص  بييف احلرب هلصت 

يةةا   الةة غا ال لةة ني إ  إـةةع ال الدولةة، بةةدّا اةةت هل؟ي أةة  وهلةة؟يض  ةةد هأ  علةة          

بدب النل ػ سة؟ش ودأة، النوةر حةرة      ا؟ادأ، هص؟ن اي املعلةت الو ه  سأ ل للد

ات  ةةش نعةر ل ة ب اةجا للذةدش       1972ملنطق الصي ش، املص ل لي، للشرب يف ع   

(ل للةد ثجةت حةرة    The limits to growth )66بعله ل ا بعن؟ا  اسةدو  النصة؟ا    

الد اشةة، يف هةة ثا النصةة؟ الصةةل ني وال ؽةةنيت وال لةة؟خ ونلةةؾ املةة؟ا   والس اعةة، علةة  

  ؽةة    العةة ملي  ولةة   ااشةة ن  ز الةةرئيض هةةرة الد اشةة، حةة؟ ب  النصةة؟     النوةة   اا

د  املة؟ا   اثةدو   علة     الصل ني شي لق ول ّ  نأصّ  عل  الصلت ا ذ وزّا برل    عة 

اع ش، حرا اىله يف ال ؟از  بةر    اشأ؟  اانص ني، الرااي، إ   ضل إل؟لب اط

ل؟  حسمي،  اهية، ُهصة ب عص؟عة، اةت     العرض والطلب ات  ةش زي    اان  دي، ش 

املعلةت ال يئي،ل فعل  الرر  ات ارو  الةسات انةر وأ؟ حةرا الل ة ب طوش اةر        

مبذص؟عة، اةت اللفة ي  اطانية، الةو ن؟ادأأة         نت ورأ ا؟ـ؟ع ت هةره   بؽةراس،ٍ  إف

يف عةة    د اعةة، ال ةة؟  ا عةةت   اشةة، سديجةة، بدرهأةة    (ل وعةةةو  علةة   لةة 67اليةة؟  

يةةساش ي شةةرم علةة  وةة؟ش املصةة   الةةر  ح  مسةةت يف عةة          اةة  مل  مبةة  ب  العةة 2014

 (ل68  2070  وب  اانأي   اا  ؽ    وال يئي ميلت ب  ذندخ   ه ع   1972

حن م افرتاض ع   ب   بش؟ب رث   حرة ااه ح ت ال يئية، شةي   اع نة   اعوصأة      

نةت ُيفةرتض ب  حةرة    إ   ز الع مل الغربيل وس   عندا  ه ة ثر الةدوش الغربية، بةرل   ف    

الدوش الغني، ش ص ل  ال؟شة ئه امل لية، الةزاة، لل غلةب علة  حةرة الع ؼةف، املصة ل لي،ل         

( Laybourn-Langton  اجن ؟ -اي ؟   بعدة  سديح  س ش  حن م هلرير عل  ب  

ان؟حر برل  إ  الفر  ااد صة عي    اافرتاض ال  صيطيي شّدو  حرا   وزاة حص

د  عت اطظل ش احل لي، لل غا ال يئي الر  يص  ت اانصة  ل ي؟ـةل   واا  ؽ    الن 

   لي  يف العة مل مبنة   عةت حةرة الوة حر      إاال املالف؟  بنت لت يل؟  حن م بيفّ  ح

 ؟ـةيل حةرة النلطة،ل اةت ودأة،      اص  دار برل  املصلل، امل شد  لش ل،   اشي، ل

ي شةي، واا  ؽة  ي، احل لية،    إ  هدح؟  ال يئ، ش؟ال ي ف عه ات ااه ح ت الص نورح 

(ل 69اا يّ  إ  هل؟يض ال ص ش  وااش لرا  الدا لي للةدوش يف عيةت بحنة ل العة مل     

ب  حتليةةه ال لريةةر لل شةةدي ت الةةو ه؟ادةةت احلل؟اةة ت مل    املةةجا لةح صةة   حنةة   واةةت

-يلت ا؟ـت  ةال  بو مل ي   الطعت فيت(  عل  الرر  ات ب  احللة؟ش امللرتسة،   

 ةةةد  ؟بلةةةت ب شةةةٍد  ةةة؟  اةةةت      -ااؼةةةةأ اا  ؽةةة    اشةةةر     فيةةةت اةةةت سيةةةح   

 (ل70اا  ؽ  ير 

إ  حرة ااه ح ت احل لي، هلرتأ اس صة ش سةدوخ بزاة، بيئية، بة ل ساات اةت بزاة،        

لصةةةةت يف ي، و صلةةةة،ل واةةةةت املف   ةةةة، ال؟اـةةةةش، ب  اؽةةةةد  حةةةةرا املةةةة ز  َيا  ؽةةةة  
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فلص  ح؟ احل ش يف اجمل ش  .املعلةت اث صل، الن ه، عت الج؟   الؽن عي، الرابع،

بصةةرع، اةةت ال؟ ةةت الةةر  ميلةةت فيةةت   العصةةلر   هلةةرتب اطعصةة ش ال ذ  يةة، بيفةة ّ 

للرل ل ارلي ب ال العديد ات ال؟و ئف الو     بأ  الن ط س   ار  يف عص؟ع، ات 

(  بةة   McAfee and Brynjolfson  الةة يف وبرينذ؟لفصةة؟ املأةةتل لصةة  بوـةةل 

ه ل ا يف هل  املأت الو اع صدت عل  العصه ال دني  ااب ل   ل   افيدّا بعل

ممةة  مسةةل ب طةة؟ير بظةةل ش دديةةد  اةةت النعةة ط اا  ؽةة    والعص لةة، امل نيةة، علةة        

(ل عل  ب  س ش  إ  حةرة امليةس  النصة ي، املعرفية،     71 د ات اانص   املعرفي، ب ل ط؟  

نلطة، ميلنأة    حتت ه ثا ال أديد ار   سيةح وؼةلت اى؟ا زاية ت احل شة؟بي، إ      

 (ل72ال ف؟  عل  الن ط يف العديد ات ال؟و ئف 

فصةةةت امل ؟ ةةةت ب  ُيشةةةدخ الةةةرل ل ااؼةةةطن عي ثةةة؟   يف ظةةةاونن  اا  ؽةةة  ي،      

 بةرايض والصي شي، لص  ح؟ احل ش يف اجمل ش العصلر ل فلد ه؟ ةت هلريةر لعةرل،    

% اةت عيةت ال؟وة ئف يف     38( ب  PriceWaterhouseCooper  ووهر حة وط لة؟بر  

(ل وإ  73  2030؟ايةة ت امل شةةد  اعرـةة، ىطةةر لةة ا اةةت اطمت ةة، ثلةة؟ش بوائةةه    ال

اجةةه شةة ئلي الرافعةة ت العةة؟لي،     اعوةة  حةةرة ال؟وةة ئف ع ةة    عةةت اأةةت  وهينيةة،    

 forklift       وعصةةة ش املؽةةة نت والؽةةةرافر يف هةةة    ال ذسئةةة، وراحةةة  اةةةت ؼةةةن ع ت )

نة  إنللةرتا الةو هة ر     اىدا ت اط ر ل إ  حرا ال شليةه اثة   يةدع  هلةديرات ب    

الي؟  وويف، اعرـ، لل طر بعله ا سايد يف املصلل، امل شد   15ب   ا  يؽه إ  

بص ب الروب؟ه ت امل ط؟    وب   ص  هأ  ش ص عد علة  ه؟شةيت الفذة؟  بةر اطرنية ل      

(ل إ  بلجةةر اةة  يةةجا الللةةق حةة؟ سليلةة، بنةةت علةة  املةةد  اللؽةةا  فةةإ         74والفلةةرال 

ـ، لل طر حي اأت ان فف، اطدر وه طلةب اأة  ات بصةيط،     ال؟و ئف اطلجر عر

وحي عل  ودت ال شديد ال؟و ئف الو جنشت ا  ؽ  ات املصلل، امل شةد  وال؟اية ت   

امل شةد  يف ه؟ليةدح  ىلةةق اصة ؟ي ت  ي شةةي، اةت العص لةة، انةر اانأيةة   املة لي يف عةة         

 ل2008

ال غةةيا حةة  ب ةةه   بلجةةر امل فةةر يت اةةت حةةرا إلصةة  حةة؟ احلةة ش يف امل ـةةي  فةة

العص ل، اللدمية، ورةا املة حر  ورةا      - ط ع ت اجمل صت  ؟  ات الن سي، اا  ؽ  ي، 

س ةة  ار   متلنةةت الط لةة ت اا ا يةة، واملأنيةة، اةةت اشةة  دا  ان ؼةة أ     -املنوصةة،

(ل والفةر   75اا  ؽ  ي، والصي شةي، حلص ية،  اهأة  اةت بشة؟ب رثة   ملجةه حةرة اطزاة ت          

   الؽن عي، الرابع، ح؟ ب  الرل ل ااؼةطن عي يأةد  ال؟وة ئف    الل ا يف حرة الج؟

  ب  عصةةه ميلةةت الليةة   بةةت ب ط يةةق     إال لليديةة، للط لةة، امل ؟شةةط،  سيةةح    املأنيةة، 

 ؟ا زايةة ت ال شةةح عةةت النصةة  ز شةةيل؟  عرـةة، لل طةةر  وحةةرا يعةةصه اىةةدا ت   

( Daniela Russ   انيةية  وط املؽرفي، وامل لي، والل ن؟  وس   ال علي ل للد د  لت 
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ب   الن ط ث د، إ  اللصص، الع ؽي، يف سي هأ  الي؟اي، س   يفصن؟ا ال نةّ  هة    

( س ة  حةرا الةرب   ويةدعي ب      Harariي شةد  حةرا       (ل للشف76يف ش؟  العصه 

نصةةة ني، اةةةت  ةةةةش ارا  ةةة، ـةةةغ  الةةةد       ارات ميلةةةت ب  حتةةة لي الع وفةةة، اا  

(ل 77بةةر الةةرل ل ااؼةةطن عي والنةة ط     واملاظةةرات امل  يةة، اط ةةر  يف ال فةة عةت   

 Wall Street  ووش شةرتيت د؟ نة ش  ؼة   ّا عةت    سةديح   ويةدع  حةرا الةرب  هلريةر     
Journal   درا حةةة  سةةة؟ش اشةةة  دا  الةةةرل ل   إ(  سيةةةح بنةةةت يف ال شليلةةة ت الةةةو ح

ااؼةطن عي يف هةة؟فا العةةز النفصةةي  هة ر ب  النةة ط يففةل؟  علةة  ودةت ال شديةةد      

ات الرل ل ااؼطن عي ل؟نأ  ه هي اةت رلة،  وب ل ة لي مل يعةعروا      املع ش، امللدا،

ملامت ةة، لةة ةئ   هلةة؟يت حةةرة املنو؟اةة، ا  فةةّ بةة حلل  علةةيأ  اةةت النةة طل ميلةةت بي  

نع ل ؼ؟   ثةثي، اطبع   ُاشدث، ب؟اشط، احل شة؟ب ه عةح علة     إهففيةت الن ط  ب

 (ل78اا هي أ والطص نين، 

ات اللي؟  الل ا  عل  الرل ل ااؼطن عي وهل ن، ارات بنأة  ا يصة طيع؟    

س ليةةّ  هلةةرا  براعةة،  النةة ط يف ال ع اةةه اةةت اطظةةي ل احلص شةة،  وحةةرا يةةرتم  و ّا      

للن ط يف الة   العصةهل علة  ب  سة ش  ينوةر العلصة ل يف ل ليف؟ نية  إ  اشة  دا          

 شة، الةنلؾ احلة   يف اليةد الع الة،      الرل ل ااؼطن عي وهل نة، ارات ل؟شةيل، ملع  

الو هع ني انت ؼن ع،  طف الف لأ،؛ ويعصه  ل  هطة؟ير رات  ة     علة  حتديةد     

بثن ل اان ل ل  يف الف لأ، الن ـذ، لللطف  واللي   برل  بطريل، ا هفر ب ملن ذ ت

 فةةإ  ه؟ ةةت ال  سةةح حةةرا   ل؟ـةةت ل ؟زيةةتل بةة لنور إ  حةةرة ال طةة؟ اتبو املع شةة، بو ا

الن ط يف ال   العصةه   متةّ   بو لئي ةّ (ل و ةد نعةأد يف اللةر  احلة    والععةريت         

وا   و لةة، دديةةد  ـةة ص، رةةا ع الةة،: بنةة ط ا ي ص عةة؟  بةة    يصةة، ا  ؽةة  ي، بو        

(ل 79شي شي، بو س   فني،  وا يص حص؟  ب   ظيل يف از ح   اجمل صت و ؟هت وعدة 

  رةا اصة ؟  واةت املةردل ب  هةا   إ       علة  نطة      ئص،ش ل؟  ال ط ل، اشص عي، 

 (ل80عد  ااش لرا  والعنف 

إ  املسيد ات اط ل، لدع  الصين  ي؟ اث   امل؟ـل حنة  يلداةت الةرئيض الصة بق     

(  Kai-Fu Lee  لة   فة؟ لةي   ( الةدل ؟   Google Chinaلعرل، ر؟ره الؽةر   

ل فصةةت ودأةة، وحة؟  دةةه لديةت علةة؟  زانية، اةةت اىةة   يف عة مل الةةرل ل ااؼةطن عي     

نورة  ب  الرل ل ااؼطن عي اشيلفي عل  الي  ات ال؟و ئف ؼةع؟ً ا وح ؟ّوة  يف   

(ل إ  ال؟دأةةة، املفةةة    املع ةةة    هةةةرا الةةةرب  حةةة؟ ب  الةةةرل ل 81الصةةةل  اا  ؽةةة   ا 

 هيذص  م ااؼطن عي شيا   إ   لق وو ئف واأت دديد ل وللت  لص  ي؟ـل
 Tegmark   اا عةة لل إ ا نورنةة  إ  الةة؟ ال علةة  اةةد    ( ب  حةةرة اط لةة، ا هةةدع  حةةرا

اللةةةر  امل ـةةةي  ف ل؟اـةةةل حةةة؟ ب  االغ ل يةةة، العوصةةة  اةةةت املأةةةت اليةةة؟  هصةةة ق ثةةة؟     
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ب  حرة ال؟و ئف اشديد  الو بسدث أ  بدأس  احل شة؟ب   احل ش؟بل واطح  ات  ل 

 (ل82مل ه؟لد عد ّا ح ئّة ات فرؿ العصه 

نية، هةرا ال غةيا اا  ؽة    العصيةق اةت         ا  حي ال ةداعي ت الصي شةي، واطا  ّاإ 

سيةةح العة ةة، بةةر احلةةرب والدولةة،ه وعلةة  الةةرر  اةةت ب  الصةةين  ي؟ امُلؽةة؟َّ  بعةةةة       

( ب نت Martin Wolf  ا  هت وولفو طّ   إا بنت ا يعع بنن  ول؟ا؟  مب  يؽفت 

 (ل ولصةة  يعةةا رةة؟   technological feudalism )83نةة؟  اةةت ااا طةة   ال لةة نيا    

 Gurr       ةةةةدات اطزاةةةة ت اا  ؽةةةة  ي، الصةةةة بل، سةةةة؟افس شي شةةةةي، للؼةةةةةس ت   )

الةةو اجلةةت   فل، اشديةةد  يف ال؟ايةة ت امل شةةد  ااد ص عيةة،: علةة  شةة يه املجةة ش  الؽةة  

 (ل 84هغياّا ث؟ يّ  يف ليف شعت احلل؟ا، املرلسي، إ  إ ا   اا  ؽ   

لةت ب  حتةد  ليةف    نت حن م ثةثة، ع؟ااةه مي  إ(  فWolfلل  سح وولف   وفلّ 

  شرع، وظد  ال ش؟ش الر  حنت بوّاه ع اه الدول، بعله ديد ات حرة ال شدي ت: 

  فيص  إ ا ل نةت املعةلل، اا  ة، بو اس ص لية، اشة صرا ح ؛      ث نيّ عل  وظ  هرب تل 

رث   هرة ال غيااتل فيص  إ ا ل نت امل؟ا   ا  س، للدول، لل  فيف ات بش؟ب ا وث لجّ  

اشةة  دات احلل؟اةة ت الغربيةة، عص؟عةة، اةةت الصي شةة ت لل ع اةةه اةةت         يف امل ـةةي

سةة ات الرلةة؟  اا  ؽةة     بو  لصةة  سةةدخ يف الصةة عيني ت اةةت اللةةر  امل ـةةي   

نةةد   املةة؟ا   اجةةه الةةنف ل علةة  ب  سةة ش  إ  اشةة ذ ب ت حةةرة الصي شةة ت لة  ؽةة        

( ل نةةةت   ئصةةة، علةةة  افةةةرتاض ب  اجةةةه حةةةرة اطزاةةة ت    macroeconomicالللةةةي  

ا  ،  وب  النص؟ اا  ؽة    شُيصة  نف وب  احلية   الط يعية، شة ع؟  بصةرع، إ ا ح       ا

ب  لةةةه اةةةت اطزاةةة، ال يئيةةة، وثةةة؟   الةةةرل ل     ال ةةةدابا الؽةةةشيش،ل يف املل بةةةهاعةةة

ااؼةةطن عي ُهشةةدث   بصةةرع، وشةة ل؟ن   اةةت الصةةص ت الدائصةة، للشيةة   اا  ؽةة  ي،    

  إ  ثةة؟   الةةرل ل ااؼةةطن عي  (Wolfوالصي شةةي،ل اةةت ودأةة، نوةةر ال  سةةح وولةةف    

ش  طلب هغياّا دةر يّ  يف ا؟ فنة  هة ة العصةه والرف حية،  اةت الرتليةس علة  اطزاة،          

ال يئي،  وبنت يع لد بنن  شنش  ز إ  إع    ه؟زيت الجةرو  علة  نطة   واشةتل و ةد هلذة        

احلل؟ا،  يف س ل، عد  ود؟  عصه ه     إ  ه ار   ه بش شي لله ظة ؾ  

د نةةب اطاةة؟اش امل ؽؽةة، لل علةةي  وال ةةد يبل وميلةةت ب  هةة هي اايةةرا ات    بةة ل   إ 

ل ص؟يه اجه حرا املعرو  ات السي  ات الفري ي، عل  ال لة؟خ ورةاة اةت الصةل؟لي ت     

فةةرض الفةةرائب علةة  امللليةة،  الصةةل ي، اد ص عيةةّ ل ب اـةة ف، إ   لةة  ميلةةت بيفةةّ 

 (ل 85الفلري، الو ش ؽ ل اؽد ّا ح اّ  للجرو  

  ب  س ش  إ  هط يق اجه حرة اادرالات ش؟ال لت مينةت ب لفةرو   هؽة عد    عل

(  فةةإ  اللذةة؟ل إ  العنةةف   Gurrالعنةةف    الةةدوافت الصي شةةي،ل لصةة  ي؟ـةةل رةة؟       

( الر  relative deprivationالصي شي ليض ش  ت بش شّ  الفلر به احلرا   النصيب  
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بر ه؟ ع هأ  للليص، اى ؼة، بأة    ميلت هعريفت ب نت هؽ؟  ااشأ ت الف عل،ا لل   يت 

الةةر   (ل وعلةة  حةةرا النشةة؟ فةةإ  حةةرا احلراةة    86و ةةد ات الليصةة، الوةة حر  ل يئةة أ   

ينط ق عل  له ات الفر  واشص ع،  يعلض الفر  بر اة  يع لةد النة ط بنةت ذنةق      

بؼة ل حةرا ال ؽة؟  واـةشّ       و ةد ه  احلؽ؟ش عليت بعله اعةرو  واة  ذنلل؟نةت     

فةةإ  العةة مل اشديةةد املعةةر   هةة هف الةةرليل يف ـةة؟ل  لةة عؽةةر ا بعةةله دلةةي يف

   الةات الر  بسدثت الرل ل ااؼطن عي ي؟فر بيئ،  ؽ ، و صل، للشرا   النصيب

ا شيص  إ ا ل نت ظرائل ل ا  ات الط ل، ال؟شط  و ط، يف وص؟س هأة  وهعة ني   

إثةة     (ل واطاةةر اطلجةةر87اةةت فلةةدا  ال ن أةة  لصذص؟عةة، اد ص عيةة، وا  ؽةة  ي،  

للللةةق حةة؟ ب  حةةرة الجةة؟   ال ل نيةة، واا  ؽةة  ي، شةة  ساات اةةت ال ةةدح؟  العةة ملي لل يئةة،   

 امل؟ـل بعةة  والر  ي شد  الدول، بيفّ ل

ويف إو   حرا الصةين  ي؟  شة؟ال هلة فل الةدوش يف العة مل الغربةي ب للةد   اهةت         

، اةت سيةح  ةد هأ     ح  ية ط ظةرعي، الدولة   الر  هع نيت  وش الع مل النة ايل ويف سة ش   

علةة  إ ا   اط اـةةي ال؟ا عةة، حتةةت شةةيطرهأ  بعةةله فّعةة ش  فةةإ  الصةةي   الصي شةةي  

امل ر حن  ش؟ال يعله هأديدّا ل اّا هرة املاشص،ل وب  احلؽ؟ش علة  املة؟ا   عةت    

وريةق الفةرائب شةيل؟  باةرّا ؼةع ّ  دةةدّا بة ل ساات اةت هللةؾ الل عةد  الفةةري ي،ل          

، علةة  هةة؟فا املنةة فت الع اةة، الةةو ي ؟ عأةة  الصةةل      وشةةياثر حةةرا علةة   ةةد   الدولةة  

وذن  د؟نأ ل ف لدول، اطـعف الو هف لر إ  املة؟ا   واللةد   علة  إع لة، الصةل         

 يف انأية   العلةد ااد صة عي اا ية ّ    ش؟ال هف لر بيفّ  إ  العرعي،؛ و د ي ص ب حرا 

( grammar of war  ليف ش  دو الل؟اعةد اطش شةي،    ّابرل  إ  ان ع   العنفل إ 

الو ُهدا  بأ  احلرب املص ل لي، يف حرا الصي   الصي شي وااد ص عيه  ب  حه شي   

 حتديد اجه حرة الل؟اعد ات    ز  ول، بـعف لأرة الدول،ه(ل

يف حةةرة النصةة ، املصةة ل لي، لعةةله العة ةة،  شةةيل؟  اش نةةب اطش شةةي يف     

دةةت اس فةة و الدولةة، ب س لةة     ال ف عةةه بةةر ال ل نةة، واحلةةرب حةة؟ ال شةةد  الةةر  ي؟ا    

العنفل و د ؼد ت ه؟ عة ت سة؟ش نأ ية، اس لة   الدولة، اشة  دا  اللة؟  اةت   ةه           

وللةةت املصةة   احلةة لي للةة غا ال لةة ني دنعةةه حةةرا ال أديةةد بلجةةر اعل؟ليةة،  ويلربةةت    

هرا اى  ااش لؽ ئي ال  الي يف ع    (ل و د ح إعط ل افص؟  88بلجر ات  ل  

 Qiao  هعةي و انةر  وحصة     يف ديغ ال شرير الععيب الؽةيع  لف بطراات  1999
Lang    ووانةة  ظةةي ن  شةة؟ )Wang Xiangsui  ل سيةةح ح هؽةة؟    اشةة أ  بعةةله)

بش شي يف شي   سرب اص ل لي، بر ال؟اية ت امل شةد  والؽةر  وب ل ة لي ح هطة؟ير      

؟  بوةروس أ   هفلاح  يف إو   الؽرا  اللة ئ  علة  الدولة،ل علة  ب  سة ش  إ  وة      

 ات ؼل، حن  مب؟ـ؟  حرة املل ل، طنأ  اع لدوا ب  الع مل ل   يعيغ يف عؽر را 
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اص ؟  ات سيح شرع، واهص   ااب ل   ال ل نيل للد د  ل؟ا ب   حنة م العديةد اةت    

بو ليةف يلة؟     عة ّ اال لني ت اطش شي، ال  زر، الو يؽعب ال ن ا بليفي،  عأ  

، اةةت الن سيةة، العصةةلري، والصي شةةي،ل إ  ال طةة؟ ات يف     هةة ثا حةةرة الل ةةه املدعةة   

ال ل ن، احلي؟ي،  وهل ن، امل؟ا   وهل ن، النة ن؟  وبة لط ت ثة؟   املعل؟اة ت  علةق فرؼةّ        

(ل واةةت املةسوةة ت املأصةة، الةةو و  ت يف  89وور ةةّ  دديةةدّ  ملأ عةة، الةةدوش اط ةةر   

ال لنية ت اشديةد  الةو     ( حي ب Unrestricted warfareل  ب احلرب را املليد   

ميلةت اشةة  دااأ  ل شةةلش،  بؼة شت بعةةله ا سايةةد دةسلّا اةةت سي هنةة  الي؟ايةة،    

عص؟ع، ات ال؟شة ئه رةا العصةلري، الةو      لف بط  ا(ل ب   ؽ    سد  90الع  ي، 

حي ات الن سي، الفني،    ز شيطر  الدول، والو  د هصصل للذأة، اطـةعف مبش  بة،    

ت الو ارت انر بوش نعر لل ة ب  ي ؟ ل إ  الصن؟ات الععروحسمي،  ؽصأ  اطلجر 

بن؟اًع  دديد   عد ُيااحلرب را املليد ا  د بث  ت الي؟  بؽا  املالفر فيص  ي علق مب  

اةةت النساعةة تل علةة  شةة يه املجةة ش  هةة ر ب  اةة  بوللةة؟ا عليةةت ااحلةةرب اى   ةة، علةة       

ل 2001حل    ععةر اةت بيلة؟ش    (  د بهت مث  ح  يف اsuperterrorism warاا ح با  

وحنةة  ميلننةة  ب  نةةر  ليةةف اشةة غلت اشأةة ت احلل؟ايةة، ورةةا احلل؟ايةة، حةةرة   

ال لني ت الي؟اي، ال  زر، ا شديّ، بأ  الدوش الل؟اي، الل؟ي،ل وات اطحصي، مبل   حنة   

يف ا؟ادأة، اجملص؟ع؟عة ت    ااد صة عي  شة ئه ال ؟اؼةه  والطريل، الو اش  دات بأة   

ل يف ال؟ا ةت  زعصةت  اعةغ ب  بشةلش، وشة ئه ااعةة  ميلةت ب         امل طرف، اـع فأ 

 (ل91هل؟  ب ؟  ات اللن به الر ي، 

وُيع لد ب   وشي  هع صد بعله ا سايةد علة  ال؟شة ئه رةا العصةلري، ل شةد        

هسايةد اط لة، علة  ه ثاحة  علة  ن يذة، اان   بة ت الرئ شةي،          الغرب  وليض اصة غرب ّ 

(ل ُيعةةد ار  حةةرا العةةله اةةت النعةة ط مسةة، ث ب ةة، اةةت مسةة ت 92  2016اطاريلية،  

  برلةق  2018(ل يف رب 93ويف الؽةرا  الةر  مت  شةت عص؟عة، ا ن؟عة، اةت الةدوش        

وشةي،  سص بّ  وؼفشّ، وحصيةّ، هة  ؼةةت مبنوصة ت سل؟اية،       652ا؟ ت الفيص ؟م 

الصي شة، الدا لية، يف    يفوإيراني،ل وي ةدو يف لل ة  احلة ل ر ب  اهةدال لة   ال ة ثا       

ل سيةةح ح املصللةة، امل شةةد  وال؟ايةة ت امل شةةد  والعةةر  اطوشةة  وباريلةة  الةهينيةة، 

انأةة  نعةة ت يف إيةةرا   اةةت ودةة؟  بلجةةر اةةت اليةة         حتديةةد ب بةةت محةةةت  ثةةةخ 

 .(94ب  هص صر حرة املص  ش، سص ب للعرو، عل  الفيص ؟م  ُي ع  

إ  ال؟ؼ؟ش إ  املسيد اةت ال ل نة، بؼة ل بلجةر شةأ؟ل، لةيض فلة  بصة ب عةد           

ا؟يصةةيض وـةة؟أ ال صييةةس بةةر اشةة ن ر العصةةلر  واملةةدنيل يف حةةرا اجملةة ش  يعةةا  

 هلملص  دا، يف ُلة يد ات ال لني ت ا( إ  اخنف ض هللف، العدMoises Naim  نعي 

املدني  مم  دنعه حرة ال لني ت يف ا نة وش الةدوش الفةعيف،    ات اللط عر الدف عي و
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(ل ميلت   ي، اج ّا مم  زّا هرا ااه ة 95واشأ ت الف عل، العنيف، را احلل؟اي، 

(  وحة؟ عة ش دديةد دنصةت     synthetic biologyيف ع ش علة  اطسية ل ااؼةطن عي،     

دةةسال وبدأةةس  وبنوصةة، بةةر  ةة؟  احل؟شةة ، وعلةة  اطسيةة ل اةةت بدةةه اهؽةةصي  وحندشةة، ب

(ل ويف عةة   96بي؟ل؟ديةة، دديةةد  وإعةة    هؽةةصي  اطدةةسال امل؟دةة؟   طرةةراض ب ةةر ا    

( بوش هصلصةه  Human Genome Project  بلصه اعرو  اشين ت ال عري،  2003

ل اه للشصض النة؟و  ال عةر   و ةد اشة غر  ااجنة ز النة دل هةرا املعةرو  ععةر          

خم  ّا بللف، الية  ات   160زة يف بلجر ات شن؟ات سيح ل   ن يذ، عصه ح إجن 

ومبع  ل، راال عد  ات العلص لل بؼ ل ار  ات املصلت ظرال   عد  ات الدوا ات

دأةة ز هصلصةةه احلصةةض النةة؟و  بعةةد  راال اةةت الةةدوا ات واحلؽةة؟ش علةة  هصلصةةه      

جن ز إاخنففت هل ليف  ات ب بت وععريت ش ع،ل يف ال؟ا ت دين؟  الع ؾ يف ب ه

لصةةه بعةةله سةة   لد دةة، ب  الؽةةن ع، مل هعةةد ارثةة، يف العةة مل امل لةةد    حةةرا ال ص

 ا ه الؽرل عل  ش يه املج ش ات ال أديد اث صةه  يف وحي ار  ه   بعله بش شي 

  لةةة   العلصةةة ل  للةةةر بعةةة   2005  اشديةةةد  يف عةةة   ِلةةةالةةةر  ُيعةةةللت حةةةرا الِع

وط اانفلة؟نسا  إال ني، سدوخ د ئشة، إنفلة؟نسا ر ةر   فلة ا؟ا بإعة    هلة؟يت فةا       

الي؟  ظة ؾ  ةةش    50( الر    ه يف رف؟  ع ار Spanish flu virusااش  ني،  

  اشةةة  د  العلصةةة ل حةةةرة ال لنيةةة ت لل ش؟يةةةه   2011واةةة  بعةةةدةل يف عةةة     1918عةةة   

( وح إنعة ل  H5N1 bird flu virus  وال عةديه يف ال؟نة ت فةاوط إنفلة؟نسا الطية؟      

لةةت ب  ين عةةر اةةت الطيةة؟  إ  اشةةنض ال عةةر ل  اةةت حةةرا الفةةاوط مي خم لةةٍف نةة؟  

ُي عةةة  ار  ب  يلةةة؟  العةةة ئق الةةة لع للةةةد ؟ش إ  حةةةرا اجملةةة ش بصةةةيطّ  مبةةة  فيةةةت    

(ل 97اطفةرا  بو اشص عة ت   ثيح ميلةت اشة غةلت طرةراض ظة ئن، اةت        اللف ي،

طسةد  (ل وفّلة   cyberح ال ع ا عت امل  وال  اهأة  بعة   اجملة ش الصةي اني       ب لف  

( cyber powerاشنةةراات العصةةلرير  امتةةنل اللةة؟  الصةةي اني، االلرتونيةة،       

العةةة  ب الؽةةةغ   ن؟عةةةّ  اةةةت اللةةةد   الةةةو ل نةةةت هل ؽةةةر يف الصةةة بق علةةة  اللةةة؟     

(ل يف املص ل ه   د ن صلت س   ات ؼةنت بشةلش، عة  هل نة، الط بعة ت      98العوص ا 

لةةت بنةة ل اصةةدط بو س ةة  بند يةة،    ثةثيةة، اطبعةة  ل فصةةت الن سيةة، النوريةة،  اةةت املص    

 حذ؟اي، ب ش  دا  حرة ال ل ن،ل

عل  ب  س ش    ه ب  نص ن ر ب  الدول، عل  وظ  السواش  علين  ب  ن رلر ب  

ه لة  نلطة، اىةةال فيصة  إ ا لة         لةرل    ال لني ت ا هساش يف ارسل، النفةر حرة 

ال ولصة    والدولة، ب ال لد  يف اجمل ش الصي اني شيا   إ  هل؟يض بو هعسيةس شةلط،   

(  إ  ظت حذ؟  ن دل ـد  ول، ب ر  ع  حرة ال؟ش ئه ميلت ب  Betzيعا بي س  

شة  د   ( الةر  ا Stuxnet  ش ؟لصةنت ل فة لفاوط احل شة؟بي   دةداّ يل؟  اللفةّ   
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ملأ ع، ال ن ار الن؟و  اايراني  ل   ع     عت دةسل اةت برنة ار س شة؟بي اعلةد      

فريق ا  ؽؾل وإ  النذ أ يف إ   ش حةرا    و؟يل، ات ددّا ح هط؟يرة عل  ادا  فرت

الفةةاوط ي طلةةب بيفةةّ  اعل؟اةة ت اشةة     اهي، ع ليةة، الد ةة، سةة؟ش ال نةة ار النةة؟و        

اايرانةةيل بنةة ًل علةة   لةة   إ  جنةة أ ب  حذةة؟  شةةي اني يع صةةد علةة  عص؟عةة، اةةت         

لة، ايةس    اللد ات  وليض فل  عل  هط؟ير فاوط س شة؟بي  وحةرا س ليةّ  ميةنل الدو    

، هل نةة، الط  عةة، ثةثيةة، (ل حنةة م نلطةة، مم ثلةة، ميلةةت ه؟ـةةيشأ  يف س لةة 99لةة ا  

راةةس  بو اللةة؟ (  وحةةي بنةةت حت ةة ز إ  الليةة   بةة لجر اةةت عةةر  هنسيةةه ال       بعةة  اط

نةة  حت ةة ز بيفةةّ  النفةة   إ  بةةراار هؽةةصي  اعلةةد  واللفةةة،        إلط  عةة، الصةةةأ  ف  

    علةة   بعةة    ات دةة؟   ع ليةة،  ةة    مبصةة عد  احل شةة؟ب وو بعةة، اعدنيةة، ثةثيةة، اط    

نيةة؟  بو النيلةةهل ُهلةةد  للفةة، اجةةه حةةرة ارلةة، بةة لجر اةةت    اشةة  دا  الفةة؟ا  بو اطمل

ـةةعفّ  شةةعر الط بعةة، ثةثيةة، اطبعةة    60 وا  باريلةةي  وحةةرا اةة  يلةة  ب  100000

اللي شي، الو هص  د  ال ةشة ي ل للةد ُاشة  دات حةرة الط بعة، يف و  عة، ال نة           

بنأةةة  رةةةا ا؟ث؟ ةةة، واةةةت اث صةةةه ب  هنفذةةةر يف يةةةد       ُ ةةةَتَث ةشةةة يلي،  وللةةةت  ال

 (ل100املص  د  

مبش ول، ا؟ادأة، ال أديةدات الدا لية، الةو      ب اّا  ش صصل ال ل ن، للدول، بيفّ 

( إ  ب  حنةة م Stephen Graham  شةة يفت دراحةة  ه؟ادةةت شةةلط أ ل فلصةة  يعةةا  

جةةه يف عةةد  وـةة؟أ ال ط يلةة ت املدنيةة،     اه حةةّ  اأصةةّ  يف احلةةرب علةة  اا حةة ب ي ص    

والعصةةلري، لل ل نةة ت الةةو ه ع اةةه اةةت الةة شل  واملرا  ةة، وااهؽةة ات واث لةة      

وااشةة أداالل وإ  اللةةد   علةة  مم  شةة، الةة شل  عةة  ال لنيةة ت اه  فةة، إ  هلةةدي      

 دا،  اجه  دا، ا؟ا ف الصي  ات و ش؟  ااز س     ةد زا ت بعةله لة ا اةت     

 (ل 515را  ، االلرتوني، جملص؟ع، ات اطرراض اط ر  فرؿ إدرال امل

  امتة

الو ؼنعت احلربا  ؟ش ا ث؟  ظّله حي احلرب ؼنعت الدول،  والدول، "إ   

ب   الغية ب العة   للشةرب اللة   انةر عة          ال   رني هرة العة ،ل يف الغربفأصن  

انأصة      عل  ب  لةًّإ  هغيا العة ، بر احلرب والدول،  وحن م ار  إع  5945

ب ه بحصيّ، ب لنص ، ل  رل للد ل   اهةدال اةت حةرة املل لة، هلةدي  فأة  بلجةر   ة،         

 ل 5945للعة ، بر احلرب والدول، الو وأرت بعد ع   

إ  ود؟  الرتش ن ت الن؟وي، دعه احلرب الع ال، بو احلديج، ع يل،  سيح وأةر  

احلربل فة حلرب اة  بعةد احلداثة،     ات  دديد  ـصت حرا ال ؟ـت ااشرتاهيذي ظله 

ا ه طلب ات الدول، هع ئ، عيت شل نأ  وا  ؽ  ح  ى؟ض اعرلة، سية   بو اة؟ت    
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ـد  وش ب ر ل وحةرا يعة؟  إ  ب  الرتليةس اطش شةي للدولة، إ  سةد لة ا لة           

علةة  اب لةة   وةةر  اشةة  دا  اللةة؟  العصةةلري، لةةر   احلةةرب بو اب لةة   وشةة ئه       

انطةةق  ّ إاةةت  ؟هةةت امل  يةة،ل ون يذةة، لةةرل   فةة    العةةدو بةةداّ دديةةد  ملأ عةة، اعن؟يةة ت  

احلرب ه وز املف حي  ال صيط، للصعرلة، والنؽةر  سيةح متيةه احلةرب بةر اللة؟         

العوص  وسلف ئأ  إ  ب  هلة؟  وؽة؟   يف املنطلة، الرا  ية، بةر الصةة  والعنةف        

ت  ؽ؟ؼي ت احلرب الن د  ع إ  الدافت إ  ااب ل   ال ل ني املف ؟أل عل  ب  س ش

  الدولة، وسةدح    إرب والدولة، علة  اهؽة ش وثيةق  سيةح      ال        د ـصت بل ل احلة 

حةي الةةو مت لةة  اللةةد   علةة  حتفيةةس ال شةح العلصةةي وال طةة؟ير ال لةة ني علةة  النطةة     

 املطل؟ب لفص   فع لي، الر   ااشرتاهيذيل 

يف  بط املة ش  إ  حرا ااجنراال حن؟ املسيد ات بش ليب احلرب اطلجةر لج فة،   

 د اش صر يف سل ، ا  بعد احلرب ال       سيح انشت ال ل ن، احلل؟اة ت الغربية،   

هفةشي ت ـةةئيل، اةت اجمل صةةتل يف   ااشة لةش الةةدا لي يف ظةت احلةةروب الةو ه طلةةب    

( الةو ا حتوة    wars of choiceفةرت  اهصةصت بعةد  لة ا اةت ااحلةروب امُل  ة   ا         

للدوش ب ؟ويةف اللة؟  يف الصةعي ل شليةق بحةداال ا أصة،          مسل  ل بعع ي، شي شيٍ،

ب  حةرة ال؟شة ئه اشديةد  للشةرب اّلنةت الةدوش         ل واطح  ات  ل وا ني، عل  اللي

املصةةةلش، ن؟ويةةةّ  اةةةت ا؟اؼةةةل، الل ةةة ش فيصةةة  بينأةةة  يف الففةةة ل بةةةر احلةةةرب والصةةةة    

ب لة، علة    ب ش  دا  ال؟ش ئه العصلري، ورا العصلري، عل  سد ش؟الل للةد  بينة    

 . ل  يف بولراني  ويف ثر الؽر اشن؟بي

ولةة   هةةرا ال شةة لف املاشصةةي بةةر الدولةة، والؽةةن ع، اى ؼةة، هةة ثاات علةة      

الصي ش، واا  ؽ   واجمل صةت  وللةت بطةر   ا ه ؟افةق اةت بخة ط الصةل؟م املعةرتال         

  بأةة  واملره طةة، بةة حلرب احلديجةة،ل و مبةة  لةة   حةةرا حةة؟ الصةة ب و ال النوةةر انةةر عةة  

إ  العة ةة، بةةر احلةةرب والدولةة، اةةت انوةة؟  ااحنةةدا ل علةة  ب  سةة ش  فةةإ          5945

بنت بن ل مل ي   هط؟يرة  :النل ػ املص صر س؟ش ود؟  حيئ، ال ؽنيت احلربي  املصل  بت

بعةةله لةة اٍل بةة عرتاال اشصيةةت   ليةةه علةة  بلةة ل العة ةة، بةةر احلةةرب والدولةة،           

ل   ل  ميلت   ي ت يف الدو  الر  لع  ت وه ثاح  اطوشت نط  ّ ل ف لدليه ال؟اـل ع

 فعة ش   اطث خ العصلري، يف إسداخ اا رتا  العلصي وهصريعت  والر  ل   لت  و  

يف إسداخ هغيا ا  ؽ    وشي شي واد ص عي ل ا يف اجمل صت الغربي املع ؼرل إ  

ري، اطح  ات  ل  للت ح؟ ال؟ش ئه را العصلري، الو بوددهأ  اطثة خ العصةل  

له ات الدول، واشأ ت الف عل، رةا احلل؟اية،ل لصة     الو ي   اش غةه  ار  ات 

بةةدو   اةةت الةةدف   إ   ّرال شةةح العلصةةي الغربةةي  ةةد َاةة  ب (Grahamي؟ـةل دراحةة     

 :الع مل ال ذ    والع؟   ار  ب ر 
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 املنعلصة، اةت  ةةش العة؟امل     –فإ  ال لني ت  ات املنشة  العصةلري،    وب ل  لي

ال؟اشةةةع، اةةةت ال شةةةح وال طةةة؟ير وال ط يلةةة ت املدنيةةة، والةةةو شةةة عدت يف هلةةة؟يت       

يةةة   ار  إعةةة    عؽيؽةةةأ     ا  ؽةةة  ي ت وع صعةةة ت وثل فةةة ت  ات هل نةةة، ع ليةةة،  

ل شةةة ط هي لةةةه دديةةةد  للصةةةيطر  العصةةةلري، وال   ةةةت واملرا  ةةة، وااشةةة أداال   

 (ل 102والل ه 

احلرب يف ال ة ثا بعةله لة ا     ب لنور إ  املص ل ه  فصت اث صه ب  هص صر

عل  الدول،ل ويةسظ املعلل؟  الي؟  بللق إ  الطر  الو هل؟ض بأ  ال ل نة، اس لة     

الدول، اش  دا  الل؟  ات اخنف ض احل؟ادس الفني، وامل لي، با   إن  ز اطشةلش،ل علة    

 العنةف  اص وا  اللد   ب لن؟اي   ون   ّا اة  يلةر  النة ط ال ةدل يف     عد  ين غيب  س ش  

 و  شةة بل وهةةرا الصةة ب  اةةت املأةة  دةةدّا الةة فلا يف الصةةي   الصي شةةي الةةر    اةةت 

شةةياات انطةةق الصي شةة، للشةةرب يف املصةة ل هل إ  بحةة  هةة ثا و صةةه للةة غا ال لةة ني     

امل ؟ ةةت حةة؟ ال شةة؟ش يف وشةة ئه اان ةة ز الةةر   ةةد يةةجا اـةةطرابّ  ا  ؽةة  يّ  وشي شةةيّ      

   الؽن عي، الرابع، ادار  لص  ح؟ ا ؟ ت  فأرا ـ صّ  يف الغربل وإ ا ث ت ب  الج؟

شةةيا   إ  زيةة    عةةد  ااشةة لرا  و مبةة  إ  العنةةفل إ  حةةرة ال طةة؟ ات ش فةةعف       

هلشةةق الفةةر  بعةةرعي أ  بينصةة  هلةة فل ل ل يةة، اس ي دةة ت شةةل نأ ل و ةةد        الدولةة، و

 هل؟  الدوش الغربي،       عل  ال ع اه ات حرا ال ش؟ش؛ وللةت إ ا هةساات  لة  اةت    

ال دح؟  امل ؟ ت يف ال يئ، الع ملي،  فإ  ااشص، الدول، ش ل فل ل شصه ثلةه املط لةب   

اجملصع، املفروـ، عليأ   وب ل  لي  د ذنؽه الؽةرا  اطحلةي يف وةه حةرة الوةروالل      

ز   بةرو  زواش   1945واملف   ، الل ا  حن  ب  ااشة عدا  ال لة ني للشةرب بعةد عة        

 لةةق الوةةروال الةةو  ةةد ُهصةة ب بزاةة، ود؟ يةة، اصةة ل لي، الدولةة،  ولعةةب  و ّا ح اةةّ  يف 

ا ولشةرب   ل امل؟اهية، للدول، الغربي،ل إ  حرا ال لد  ال ل ني مل يا  إ   لةق الوةروال   

شيص  احلرب اطحلي، فشصب  به زا  ات هف    حرا ال أديد ات  ةش إـف ل الط بت 

  ّا؟ايةة،ل إ الةةدميلراوي علةة  وشةة ئه العنةةف ومتلةةر اشأةة ت الف علةة، رةةا احلل   

ميلت ب  ه  ر العة ة، بةر احلةرب والدولة، يف املصة ل ه انعطفةّ  رةا ا ؟ ةت  وب          

 هعذه احلرب يف ال؟ا ت ب فلي  الدول،ل 
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 ل67-516



 التقاهة والحرب والدولة: الماضي والحاضر والمستقبل

 

 

(  اشي شة، ا  نة ل اطشةلش، ال يط نية، وعةد       Warren A. Chin( وا   بل هعةر   28 

 ل69-43ؿ  ( Aldershot: Ashgate   2104ددو  ااؼةأا  

(  ا طةة ب الةة؟ ا  اا اعةةي   Dwight D. Eisenhower(  وايةةت    بيسنأةة و    29 

 5965ج   الل ن؟   57وال لفسي؟ني للععب اطاريليا  

https://eisenhower.archives.gov/all_about_ike/speeches/farewell_address.pdf. 

(  اال ات عت واي، احل اي،ا  ور ل د   Harold Laswell( ح  ولد اش؟يه  31 

(  ني؟داشةةي: New Brunswick(  نيةة؟ برونسويةة    Jay Stanleyشةة  نلي  

Transaction  5997 556-77(  ؿ. 

  والدولةةةة،ا (  ااشنةةةةدSamuel Huntington( انوةةةةر ؼةةةةص؟ئيه حن نغ ةةةة؟     35 

 (ل5985 ل ا يدز  ا ش هع؟ش ض: اط ع، د اع، ح  ف     

 The baroque(  الرتشة ن، ال   ولية،    Mary Kaldor( انوةر اة    ل لةدو      32 

arsenal  لند :  وي غ  )Deutsch  )5982ل) 

(  ااةةةةد  حتةةةةت احلؽةةةة  : ال صةةةةد    Stephen Graham( شةةةة يفت دراحةةةة     33 

 Kindle(  ليندش إ    Verso  )2151ش؟  العصلر  اشديدا  لند : فا

edn   )loc اال صةةد  العصةةلر  اشديةةدا   صةة     3  الفؽةةه  2169( لةة؟مل :

 ."اشند  -املص أل   -اهعلب امل؟اوت 

 John( ودة؟  فة   بلة؟ا     Vincent P Luchsinger  .( فنصةنت بةي ل؟ظصةنذا    34 

Van Blois   ،االعةةرل ت الؽةةغا  املن جلةة  )Spin-offsال لن؟ل؟ديةة   ( اةةت

  ؿ 5989  5: 4العصلري،: امل ـةي واملصة ل ها  علة، إ ا   ال لن؟ل؟دية      

25-9. 

(  او  ب؟ العةرل ت: ؼةع؟  الؽةن ع،    P. W. Singer( انور بي  بلي؟ شينذر 35 

(  ني؟يةةة؟ م: د اعةةة، ل؟ نيةةةه   Ithacaالعصةةةلري، امل ؽ ؽةةة،ا  إيج لةةة     

 Cornell University   ،ل38  ؿل (2113( اط ع، اش اع 

 22(  اسرب ا  بعد احلداث،ا  ؿل Hables Gray ( ح بلس درا   36 

(  ااطظةةةةل ش املةةةة غا  للنةةةةسا  Lawrence Freedman( لةةةة؟ انض فريةةةةدا    37 

 .56-39  ؿ 9-5998  ظ  ل 4: 41العصلر ا  ال ل ل عل   يد احلي   

(  ااحلةرب  Heidi Toffler( وح يد  هة؟فلر   Alvin Tofflerنور بلفر ه؟فلر  ا( 38 

وان حف، احلرب: ال لة ل علة   يةد احلية   يف فذةر اللةر  احلة    والععةريتا         

 (لBrown  5993  براو  Little لند : لي ه 

https://eisenhower.archives.gov/all_about_ike/speeches/farewell_address.pdf
https://eisenhower.archives.gov/all_about_ike/speeches/farewell_address.pdf
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(  ان لةة   اشغرافيةة : اةة  ع نةة  بةةت  Robert Kaplan( انوةةر  وبةةرت لةة بة    45 

   Random Houseاىريط، عت النساع ت الل  ا،  ني؟ية؟ م:  انةدو  حة وط    

 (ل2152

(  اصة ل ه احلةرب  بلصةف؟  :    Christopher Cokerلريصة ؟فر لة؟لر     (46 

 (لBlackwell   2114بةل؟يه 

(  اصة ل ه احلةرب: هة  يخ  لنةد :     Lawrence Freedmanلة؟ انض فريةدا       (47 

(  ؿل الجةة ات ععةةرل  اايةة   فةة   ب؟يفيلةةد      Allen Lane  2157بلةةر لةةر  

 Damien van Puyvelde    وشة يفت ل؟هة   ت  )Stephen Coulthardt  )

(  اا  و ال الللص، الطن ن،: ال ي نة ت  M. Shahmir Hossainوظأصا سصر  

  نةة؟فص   6: 93الفةة ص، واعةة    ةةرا ات اطاةةت اللةة؟ايا  العةةاو  الدوليةة،      

 .456-5397  ؿ 2157

(  اال غةيا وال شة؟ش يف العةاو  العصةلري،ا      Elliot Cohenإلية؟ت لة؟حر     (48 

 .396  ؿل 2114  3: 27عل، الد اش ت ااشرتاهيذي، 

 432  ؿل 2155-5945(  الع؟مل،  Mannا     (49 

 2145س ة  عة      -وزا   الدف   ال يط ني،  ااه ح ت ااشةرتاهيذي، الع ملية،    (51 

 (ل2154 لند : ال ب اللرو شي،  
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 & Weidenfeld :(  ا ةر   اة؟  ر ةرا  لنةد     Colin Gray( لة؟لر دةرا     55 

Nicolson   2105)  39 

سة؟ش ال  طةي  يف    RAND (    وط ات عصهPaul K. Davisب؟ش مل يفيض   (52 

   Santa Monicaوةةةةه عةةةةد  الةةةةيلر للاةةةةت اللةةةة؟اي  شةةةة ن   ا؟نيلةةةة      

 5  ؿل RAND  2112 :ل ليف؟ ني 

 Penguin :(  الج؟   الؽن عي، الرابع،  لند Klaus Schwab( لةوط ظ؟اب  53 

Random House   2117) 7  ؿ 

: ب  هل؟  إنصة ًن  يف عؽةر   1ل3(  احلي   Max Tegmarkذص  م  ( ا لض هي54 

 Penguin Randomالةةرل ل ااؼةةطن عي  لنةةد : بينذةة؟يت  انةةدو  حةة وط   

House   2157   ليندش إ  )Kindle edn 37  ؿ 

(  الةةةةةةرل ل ااؼةةةةةةطن عي: احلةةةةةةدو  John Thornhill( دةةةةةة؟  ث؟ نأيةةةةةةه  55 

 Financial   لؽ؟   الل ا ب؟ ل شت ا "Big Picture podcast"اشديد  

Times   4  2158مت؟ز  https: podcasts.apple.com> podcast> ft 

 .8(  الج؟   الؽن عي، الرابع،  ؿل Schwab( ظ؟اب  56 

(  ا ش   شي شة ت اللة؟  العوصة     John Mearsheimerانور د؟  ااظ مير   (57 

 (ل2115 لند : ن؟ ه؟    

(  سةرب املصة ل ه: ال شفةا لصة س، املعرلة،      Robert Latiff وبةرت اهيةف     (58 

 (ل2157الع ملي، اشديد   ني؟ي؟ م: لن؟بف  

(  ااملصللةة، امل شةةد  هلعةةف النلةة ب عةةت ال هلةة،   Rob Davies(  وب  يفيةةس  59 

 .2158مت؟ز  56هيص يصت اشديد  ل شه وه ه يف؟ ا  الغ   ي    

اشةةرتاهيذي، ال عةةد الج لةةح   (  ن ئةةب وزيةةر الةةدف    ا  Bob Work( بةة؟ب وو م  61 

هعةريت   35ل عسيس الةر   العصةلر  اطاريلةيا  وزا   الةدف   اطاريلية،       

  2156اطوش 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/991434/deputy-
secretary-third-offset-strategy-bolsters-americas-military-

deterrence/.   

 URL  ا  مل ُيرلر  ةال  ل  عند اا    ط   ميلت ال؟ؼ؟ش إ  عيت عن ويت

 .2159ي   ب 21املرل؟   يف حرة املل ل، يف 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/991434/deputy-secretary-third-offset-strategy-bolsters-americas-military-deterrence/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/991434/deputy-secretary-third-offset-strategy-bolsters-americas-military-deterrence/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/991434/deputy-secretary-third-offset-strategy-bolsters-americas-military-deterrence/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/991434/deputy-secretary-third-offset-strategy-bolsters-americas-military-deterrence/
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(  ايسانيةة، الةةدف   اطاريليةة،  Franz-Stefan Gadyشةة يف   دةة      فرانةةس (65 

(  Third Offsetاليةةةة   دنيةةةةت إشةةةةرتليع للزاسةةةة، الج لجةةةة،    58اشديةةةةد : 

  ,ل 2156ظ  ط  51الدبل؟ا شي  

https://thediplomat.com/2016/02/new-us-defense-budget-18-billion-
for-third-offset-strategy/. 

(  اللةة؟  اى   ةة، للةةرل ل ااؼةةطن عي: الؽةةر Kai-Fu Lee( لةة   فةة؟ لةةي  62 

ووا   الصةةةةيليل؟  والنوةةةة   العةةةة ملي اشديةةةةد  ني؟يةةةة؟ م: ح؟هةةةة؟  اةةةةيفلر     

 ل انوةر بيًفة   59(  ؿل Houghton Mifflin Harcourt   2158حة  ل؟ ت  

(  وةةةةة  ب؟ ال لنةةةةة؟ الؽةةةةةيني؟  Evan Feigenbaumإيفةةةةة   فيذن ةةةةة و   

(Stanford: Stanford University Press  2103) ) 

(  اعنةةةدا  حتلةةة  الؽةةةر ال؟يةةةبا  العةةةاو    Adam Segalر   شةةةيغ ش   (63 

   2158وشل اطت هعةةري -  بيلةة؟ش Foreign Affairs ) 97 )5 ,اى  ديةة،  

 .52ؼفش، 

 ."(  اعندا  حتل  الؽر ال؟يبSegal( شيغ ش  64 

 .4(  الل؟  اى   ، للرل ل ااؼطن عي  ؿل Kai-Fu Lee( ل   ف؟ لي  65 

 .Dennis L(   ينةةةيض إش ايةةةدوز   Donella Meadows(  ونةةةية ايةةةدوز  66 

Meadows   ي؟ رت  انةد ز  )Jørgen Randers  نةض الج لةح   ( وويلية    بلية؟ با

 William W. Behrens III سدو  النص؟: هلرير عت اعرو  ن     وا  س؟ش  )

   Potomac Associates-Universe Books :ا ز  اشنض ال عر   ني؟ية؟ م 
5972 

(  اىةروز اةت اش ة ش: العؽةر     David Kilcullenانوةر  يفيةد ليللة؟لر      (67 

عة، د اعة، بلصةف؟        الل    حلةرب العؽة ب ت احلفةري،  بلصةف؟  : اط     

 (ل2153

(  حةه اانأية   العة ملي وظةي ه و  ة، ثجية،       Graham Turnerدراحة   هانةر     (68 

 2154 ال ؟  : د اع، ال ؟    اعأد اجمل صت املص دا   رب  4   ل 

(  ليسلةةي  انلةةر  Laurie Laybourn-Langtonاجن ةة؟   -لةة؟   اي ةة؟    (69 

 Lesley Rankin    و ا يةت ب لصةرت )Darren Baxter    ،حةرة بزاة،: ا؟ادأة  )

(  2159عؽر اانأي   ال يئةي  لنةد : اعأةد بثة خ الصي شة، الع اة،   ف ايةر        

 5ؿل 

https://thediplomat.com/2016/02/new-us-defense-budget-18-billion-for-third-offset-strategy/
https://thediplomat.com/2016/02/new-us-defense-budget-18-billion-for-third-offset-strategy/
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وريلةةة، إنلةةة    -(  ااا  ؽةةة   اشديةةةد Matthew Greenاةةة ثي؟ دةةةريت   (71 

    2159ا ي؟/بي    8الل؟لبها   ويرتز  

https://uk.reuters.com/article/uk-climatechange-extinction/new-
economics-the-way-to-save-the-planet-idUKKCN1SE2CU. 

 Erikنذ؟لفصةة؟   ( وإ يةة  بري Andrew McAfeeانوةةر بنةةد و الةة يف     (75 

Brynjolfson     ،عؽر ارل، الج ني: العصه وال لةد  يف بو ة ت ال لنية ت الرائعة  )

 2154 ني؟ي؟ م: ن؟ ه؟   

ن ةر    (:Homo deus: ح؟اة؟  ية؟ط    (Yuval Noah Harariي؟ف ش نة؟أ حةرا      (72 

 .Vintage  2117)  p. 363  لند : ه  رني، عت الغد

ب؟ه ت وو ئفن  سّل ه ليف ش اثر اطمت ، عل    حه ش صر  الرو PWC ( هلرير73 

 ال؟و ئف

 https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-
impact-of-automation-feb-2018.pdf. 

الية؟  وويفة،  لصة  يلة؟ش      55(  االروب؟ه ت هأد  Larry Elliot( ا   إلي؟ت  74  

 .2155هعريت ث    52ل ا اا  ؽ  ير يف بن  إنللرتاا  الغ   ي    

(  ال صةر  الصي شةي: اطشة  ب والن ة ئر     Ted Robert Gurrهيةد  وبةرت دة؟       (75 

 .58(   ؿل Routledge   2155دز :  وهليAbingdon وال دائه  ببينذدو 

  3: 94(  االروب؟ه ت    ا،ا  العاو  اى  دي، Daniela Russ(  انيية  وط  76 

 .6-2  ؿ 2155ي؟لي؟ -ي؟ني؟

 .371(   ؿل Homo deus(  ح؟ا؟  ي؟ط  Harari( حرا    77 

( اصة ل ه لةه ظةيل: ليةف يعةةسز الةرل ل ااؼةطن عي العةةزا  ب؟ ل شةةت        78 

podcast     ووش شةةةرتيت د؟ نةةة ش https://www.wsj.com/podcasts/wsj-
the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-

therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152. 

 .379(  ؿل Homo deus(  ح؟ا؟  ي؟ط  Harariحرا     (79 

(  اعةةة مل ال لن؟ل؟ديةةة  ارسً ةةة  بةةة  يف الجةةة؟    Kevin Drum( لةةةيفت   ا   81 

 .47  ؿل  2158رب-مت؟ز   4: 97الر صي،ا  العاو  اى  دي، 

 .59(  الل؟  اى   ، للرل ل ااؼطن عي  ؿل Kai-Fu Lee( ل   ف؟ لي  85 

 .513  ؿل  1ل3(  احلي   Tegmark( هيذص  م  82 

https://uk.reuters.com/article/uk-climatechange-extinction/new-economics-the-way-to-save-the-planet-idUKKCN1SE2CU
https://uk.reuters.com/article/uk-climatechange-extinction/new-economics-the-way-to-save-the-planet-idUKKCN1SE2CU
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf
https://www.wsj.com/podcasts/wsj-the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152
https://www.wsj.com/podcasts/wsj-the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152
https://www.wsj.com/podcasts/wsj-the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152
https://www.wsj.com/podcasts/wsj-the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152
https://www.wsj.com/podcasts/wsj-the-future-of-everything/how-ai-is-augmenting-therapy/810a7099-0cc3-4e03-8148-dd87c3673152


 حسين عزيز صالحد. ترجمة : أ. 

 

 

: 94(  الصة  ل نةت  ائًصة ا  العةاو  اى  دية،      Martin Wolf( ا  هت وولف  83 

 .58  ؿل  2155  4

 .59(  متر  شي شي  ؿ Gurr( ر؟   84 

 22(  الص  ل نت ات   ها  ؿل Wolf( وولف  85 

 .55(  ال صر  الصي شي  ؿل Gurr( د؟   86 

 .56(  ال صر  الصي شي  ؿل Gurr( د؟   87 

(  حت؟ش احلرب  ني؟ي؟ م  Martin van Creveld( انور ا  هت ف   لريفيلد  88 

 (ل5995

(  احلةرب رةا   Wang Xiangsui( و وانة  ظي نغصة؟    Qiao Lang( هعي و انةر   89 

 Shadow Lawn(   ل ليف؟ نية :  Marina Del Reyاملليد   ا  ينة   يةه       

Press   2117  5999؛ بوش شن، نعرل   )Kindle edn   p. 5 

(  سةرب رةةا  Wang Xiangsui( و وانةة  ظي نغصة؟   Qiao Lang( هعةي و انةر    91 

 ل48اليد   ؿل 

 .Emerson Tميرشة؟  هةي برولينة      ( وإP. W. Singerبةي  بلية؟ شةينذر      (95 

Brooking    :اجةةةه احلةةةرب: هصةةةليل وشةةة ئه ال ؟اؼةةةه ااد صةةة عي  ب؟شةةةطت  )

(   Houghton Mifflin Harcourt  )2158ح؟هةةة؟  اةةةيفلر حةةة  ل؟ ت    

 .4-555ؿل

(  اال؟عةةد الفةة ئت للنرتنةةت وليةةف    Karen Kornbluh( لةة  يت ل؟ ن لةة؟   92 

هعةريت بوشل  -  بيل؟ش 5: 97  دي، ميلت طاريل  اش ع  هتا   العاو  اى

(  اال ةةةد ه اهذةةةر  Mikael Wigell؛ ايل ئيةةةه ويغيةةةه    33  ؿل  2158

   2: 95ل شةةرتاهيذي، إشةةفر: نوريةة، ال ةةد ه اىةة  ديا  العةةاو  الدوليةة،   

 Yevgeniy؛ يفغةةةةةةيع د؟ل؟ف عةةةةةةينل؟    76–255  ؿ  2159اةةةةةة  ط 

Golovchenko     اةةةة  يلي ا  متةةةة  )Mareike Martmann  و ي يلةةةة )

(  االدولة، وااعةة  واجمل صةت املةدني     Rebecca Adler-Nissenنيصةت   -ب لةر 

   2158  ش  ص   5: 94يف سرب املعل؟ا ت س؟ش بولراني ا  العاو  الدولي، 

( و ي عة    زلبلةد ي غ   Rory Cormac(  و  ل؟ اة م   93  .94-975ؿ 

 Richard J. Aldrich  عصةةةه الصةةةر   (  االراةةة    حةةة؟ اطشةةة؟  اشديةةةد: ال

 .94-477  ؿ  2158  بي    3: 94واانل   را املعل؟شا  العاو  الدولي، 

سصة ًب  وؼةفش، اسيفة،     652(  الفيض ب؟م يسيةه  Oliver Solon( وليفر ش؟ل؟   94 

 .2158رب  22هأدال إ  ال  ثا عل  الصي ش، الع ملي،ا   الغ   ي    



 التقاهة والحرب والدولة: الماضي والحاضر والمستقبل

 

 

،  ني؟ية؟ م: بيصة  بة؟لض     (  نأ ية، الصةلط  Moises Naim( ا؟يصةيض نعةي     95 

 Kindle edn   )loc. 2579(   ليندش إ    2153

،ا  (  اسفةةظ العلةة  يف اليةةد الؽةةشيش  Ronald K. Noble ون لةةد ملن؟بةةه    (96 

 47  ؿل  2153ل ن؟  بوشل -  هعريت ث   6: 92العاو  اى  دي، 

عد وخم ور (  اع مل اطسي ل اشديد العذ  : وLaurie Garrettل؟   ر  يت   (97 

لةة ن؟  -جةة  ال  هعةةريت  6: 92ثةة؟   املساانةة، احلي؟يةة،ا  العةةاو  اى  ديةة،   

 ل46-28  ؿ  2153وشل اط

 .2575(  نأ ي، الصلط،  ال   Naimال  ض ات نعي    (98 

(  االلةة؟  االلرتونيةة، يف العةةاو  ااشةةرتاهيذي،ا   David Betz(  يفيةةد بي ةةس  99 

 ل695  ؿل  2152   5: 35عل، الد اش ت ااشرتاهيذي، 

(  الت بـيت و وا:   ال اطشلش، الن  ية، يرففة؟    Dan Tynan ا  ه ين     (511 

 .2158بب  5اطشلش، ال؟احي،  ات الط  ع، ثةثي، اطبع    الغ   ي    

: اال صةد   3  الفؽةه   loc. 2011(  اةد  حتةت احلؽة       Graham( دراح    515 

 ."دند  -ص أل  ا -العصلر ا   ص  اال   ت: ا؟اوت 

: اال صةد   3  الفؽةه   loc. 2011(  اةد  حتةت احلؽة       Graham( دراح    512 

 ."دند  -اص أل   -العصلر ا   ص  اال   ت: ا؟اوت 
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 كاتبة ومرتمجة من سورية

 2021الربع الرابع لعام80العدد

 

 

 

 

 2011بعددذ طددكٛا لددشابًع  دد ّ    (1)

ْحٝصددد١ يًحدددذسٌ ايعظدددهشٟ اي شْظدددٞ  

ّٛيح٘ ايذٚظ١، ٚفل ٚذٝكد١ ْشؼدشد    ايزٟ َ

ايّٝٛ، ن ْخ قطش قدذ   (2) رب "بالطخ"

بذأد بهح ب١ طٝٓ سٜٛ ايظكٛا املأٍَٛ 

يف دٚيدددد١ أسددددش٣ ٖددددٞ طددددٛس١ٜ، ٚريددددو 

حبضٛس َةعٛس فشْظ  ايصد دّ  "بنْد س   

 .(3)ٖٓشٟ يٝ ٞ"

ٖدددٞ اددد ع د شذٜدددذ٠ َدددٔ ًَددد    

طددٓع ٍٚ نؼدد  ايظددًط د ايكطشٜدد١، 

 حمحٜٛ جٗ .

املضددددٞ قددددذَ   يحعكٝددددل املصدددد   

ق  دددذ٠ رٖةٝددد١ يف املدددذاسغ ا شبٝددد١،    

جحُرٌ يف ايحكذّ إلظدذاس فدشم بؼدهٌ    

َظددحُش ٚاتطددح  د٠ َددٔ طددٝ م املشظًدد١   

 َُٗ  ن ْخ ايٛط١ًٝ.

 

 

 

 

 

 

                                                 
  َٛقع املً  ن َال   ٢ً ايؼ به١   (1)

https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-quand-la-france-et-le-
qatar-programmaient-la-guerre-en-syrie-n84FUYJjQMKbi4Qok7255g 

(2)   Blast٠ َدٔ  ْرتْخ، ٚط١ًٝ إ الّ ظش٠ َظحك١ً َحعدشس إسة سٟ يًُعًَٛ د ايع ١َ  ٢ً اإل ، َٛقع
أٟ ضددد ٛا ادددٓ  ١ٝ أٚ  َ يٝددد١، جؼددد سى يف َه فعددد١ اي ظددد د ٚجدددذافع  دددٔ ظشٜددد١ ايحعدددةن        

 ٚايذميكشال١ٝ. )املرتمج١(
(3)   Bernard-Henri Lévy   ،"ٞػددس طٝ طددٞ فشْظددٞ ٜٗددٛدٟ،  ددّشاث َدد  ٜشظدد٢ُ "ايشبٝددع ايعشبدد ْ

 )املرتمج١( ايهٝ ٕ ايصْٗٝٛٞ. ٔ  املع د١ٜ يًعشث ٚاملذافع١مبٛاق ٘   ششف



 سوريةعودما برمجت قطر وفرهسا الحرب على 

 

 

 (1)ٌٖ ن ْخ  كٝذ٠ "اي حح" ا شب١ٝ ٖزٙ ساطخ١ يف رٖٔ "ْٝهٛت طد سنٛصٟ" 

 يالظح  ٍ ب تطحٝال٤  ٢ً بٓ  صٟ؟ 1155ًٍٜٛ أ 51 ٓذَ  ظضش يف 

     ٕ شٛبٝد٘" ٚصٜدش    ظضش بشفك١ "دٜ ٝدذ ند َنٕٚ" س٥دٝع ايدٛصسا٤ ايربٜطد ْٞ، ٚ" ت

ٛغ  ٜس سشٝح٘، إت إٔ سشال   سش ن ٕ َعِٗ. ن ٕ دٚسٙ  ٚشدٛدٙ، فكدذ بدزٍ ايششدٌ      ظد

قصدد س٣ شٗددذٙ إلقٓدد   س٥ددٝع ابُٗٛسٜدد١ باقعدد ّ فشْظدد  يف ٖددزٙ امل دد َش٠. إْدد٘  بشْدد س  

ٖٓددشٟ يٝ ددٞ" ايددزٟ أ ددّذ املؼددٗذ ٚضددّخِ اإلظددذاس ٚي إلكٗدد  يف ٚطدد ٥ٌ اإل ددالّ، يكددذ    

سشددٌ أ ُدد ٍ ٚفًٝظددٛف ٚخمددشط   1115ًٜددٍٛ أ 51يف ندد ٕ يف ريددو ا ُددٝع ايٛاقددع  

 يد"فٛس٠" ايحعشٜش.

ايش٥ٝع ايًدٝ   ، متخ حم اش٠ ق ف١ً 1155جؼشٜٔ األٍٚ   55، يف  ذ٠ أٜ ّبعذ 

يف ايصعشا٤، ٚقض٢ بعذٖ  يف ظشٚف ظشصةخ  ٓٗ  األضدٛا٤،  ًد٢    (2)َعُش ايكزايف

 .  َ   96بعذ نًَٝٛرتاد ق١ًًٝ َٔ ايةكع١ اييت ٚيذ فٝٗ  قةٌ 

ب يٓظة١ يًش٥ٝع اي شْظٞ ب د ايٓصش ن َال ، ٚيهٔ َ را  ٔ ق دَد د األٜد ّ؟   

يف أٜ ّ ايٓصش ٖزٙ ٜحطًع س  ٠ ٚممٛيٛ ايع١ًُٝ يف يٝةٝ  يف فشْظ  ٚيف قطدش  ًد٢ ظدذ     

 طٛا٤، إىل ٖذف شذٜذ.

ٛ أ 11جعدٛد إىل  ايٛذٝك١ ابذٜذ٠ اييت ْهؼ   ٓٗ  ٖٞ جكشٜش  ٔ اشحُ  ،   ٍ ًٜد

٘     ه ٕ اْعك دٙ،بال حتذٜذ مل 1155 يف جؼدشٜٔ   (3)مب  ٜؼة٘ َد  ظدذس يف ادذا٤ اإليٝضٜد

 (4).1151اير ْٞ 

ٖددزٙ ايٛذٝكدد١ ٖددٞ ْحٝصدد١ تشحُدد   بدد  س٥ددٝع ظهَٛدد١ ايذٚظدد١ َٚةعددٛس َددٔ          

ب سٜع، أٟ ب  "ايؼٝخ محذ بٔ ش طِ بٔ شرب  ٍ ذ ْٞ" س٥ٝع جمًدع ايدٛصسا٤ )ٚصٜدش    

طدد سنٛصٟ" ٖٚددٛ "بشْدد س  ًددش٥ٝع اي شْظددٞ "ْٝهددٛت  يا  سشٝدد١( ٚاملةعددٛس ا دد    

أػٗش ٚايزٟ اّد ٢  دذّ ٚشدٛد    51يف بٓ  صٟ قةٌ  شذٖٚٓشٟ يٝ ٞ"! إْ٘ ايششٌ ايزٟ 

                                                 
(1)   Nicolas Sarkozy  َٔ املرتمج١(1151إىل  1112، س٥ٝع ابُٗٛس١ٜ اي شْظ١ٝ( . 

 -5622 يًصُ ٖنٜدد١ ايعشبٝدد١ ايًٝةٝدد١ ايؼددعة١ٝ اتػددرتان١ٝ ايع ُدد٢     األخ ايك ٥ددذ دٜشعددشف بدد    (2)

-5696ابُٗٛسٜدد١ ايعشبٝدد١ ايًٝةٝدد١  نددش٥ٝع جمًددع قٝدد د٠ ايرددٛس٠ يف بعددذ إٔ ندد ٕ  1155

 )املرتمج١(. 5622

(3)   Palais de l'Élysée ، املرتمج١(.ٖٛ املكش ايشمسٞ يش٥ٝع مجٗٛس١ٜ فشْظ( . 

مجعدخ   1111َأدب١  شكذد يف اي  ٖش يةعدز ج  ادٌٝ َدٓح قطدش ظكدٛم اطحضد ف١ َْٛدذٜ ٍ           (4)

   ٚ ٚيدٞ ايعٗدذ "ايؼدٝخ متدِٝ بدٔ سًٝ د١  ٍ ذد ْٞ" بصد ح٘         ايش٥ٝع اي شْظدٞ "ْٝهدٛت طد سنٛصٟ" 

اي شْظدٞ   ايكضد ٤  أٚقد  ٚقدذ  ، ٚ"َٝؼٌٝ بالجدٝ""   ١  ٍ ذ ْٞيؼٝخ محذ بٔ سًٝا"َةعٛس ٚايذٙ 

يف إلد س حتكٝدل فشْظدٞ     ايش٥ٝع ايظد بل يالحتد د األٚسٚبدٞ يهدش٠ ايكدذّ، اظحٝ لٝد         "بالجٝ""

ٖزٙ ا كٛم، ٚ شف املٛضٛ  تظك   ب طِ "فضٝع١ َْٛذٜ ٍ قطش". إت ظٍٛ فظ د يف َٓح قطش 

 شذٍٚ أ ُ ٍ اتشحُ   ايظش١ٜ. )املرتمج١(.إٔ جص ١ٝ "ايكزايف" ن ْخ َٔ أِٖ بٓٛد 
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أد٢ْ اجص ٍ َٔ أٟ ْٛ  َدع قطدش  ٓدذَ  ْؼدش "بالطدخ" يف ْٝظد ٕ ايظد بل أٍٚ ٚذٝكد١         

 جؼن إىل اسجة ل٘ ب يذٚظ١.

 نِ ت طدُٝ  إٔ "بشْد س ٖٓدشٟ يٝ دٞ" لًدت َدٔ ا د       ٚنةن ٖٛ ظصِ امل  شأ٠، 

      ٌ أَدد ّ اي شفدد١ ايظدد بع١  ؼددش٠     فددشر سق بدد١  ًدد٢ حتكٝكٓدد  ٖٚددٛ ْٗددض اْحٗدد٢ ب ي ؼدد

 هُدد١ ايعددذٍ يف بدد سٜع. َٚدد  ٚسد يف ايٛذٝكدد١ ايدديت ْعًٓٗدد  ايٝددّٛ طددٝصعًو جؼددعش      

ب يذٚاس  "ذمٔ فخٛسٕٚ بؼشانحٓ  َعهِ، يكذ دمعٓ  يف حتكٝل أٖذافٓ  املؼرتن١ 

ٟ يعةحدد٘ قطددش يف ضددُ ٕ إَددذاد أٚسٚبدد    يف يٝةٝدد . يددٔ جٓظدد٢ فشْظدد  ايددذٚس ا  ٥ددٌ ايددز   

ب يط قدد١ يعكددٛد ق دَدد١، ٚت ايددذٚس ايددزٟ جٛااددٌ ايكٝدد ّ بدد٘ يف د ددِ ذددٛساد ايةًددذإ         

ٍٍ َٔ أٟ ػهٌ  ايشااة١ يف حتكٝل ا ش١ٜ ٚايذميكشال١ٝ ٚبٓ ٤ ػشم أٚطس شذٜذ س 

َٔ أػه ٍ ايذٜهح جٛس١ٜ ".  ب طِ ٖدزٙ "ايؼدشان١" طدحهٕٛ ا طد٠ٛ ايح يٝد١ ٚفدل       

ايحآَشٟ راج٘  "ٚئ ٜهٕٛ ٖٓ ى ػشم أٚطس شذٜذ ٚت اطحكشاس إت مب د دس٠  املٓ ٛس 

 " .ايش٥ٝع األطذ ٚاألْ ١ُ ايذنح جٛس١ٜ األسش٣ يف املٓطك١

بعددذ اتطددحُ   إىل ضددٝ ٘، ب جددخ ايهًُدد١ يددش٥ٝع جمًددع ايددٛصسا٤ يف ٖددزا ايةًددذ 

 ا ًٝصٞ ن ػ    ايٓك ث  ٔ ا ط١ اييت ٜٟٓٛ جٓ ٝزٖ  يإلل ظ١ ب يش٥ٝع ايظٛسٟ. 

برك١ ج ١َ أض ف  "اج كٓ  َع املع سض١  ٢ً أْ٘ مبصشد اْظع ث ايكٛاد ايظدٛس١ٜ  

تظددحالٍ  ايٓددضٍٚ إىل ايؼددٛاس   َددٔ ايةًددذاد ٚايكددش٣، ٜددذ ٛ َٓ ُددٛ ايح دد ٖشاد إىل    

األَ نٔ ايع ١َ يف املذٕ ايهةن٠ ٚانٖ  َٔ ايةًذاد راد األاًة١ٝ ايظ١ٝٓ. طٝع ٍٚ 

األطذ قُع املح  ٖشٜٔ ٚطٝظكس األبشٜ ٤،س اد١ َدٔ نةد س ايظدٔ ٚاألل د ٍ، أَد ّ       

 ٚط ٥ٌ اإل الّ ٚطٝرن املشاقةٕٛ ايعشث اضت ايٓ غ ". 

ٞ دقددد١ أنردددش فدددأنرش  "طدددحهٕٛ شٓددد صاد  ٜٚدددضداد طدددٝٓ سٜٛ ا ٝددد ٍ ايظٝ طددد

داسٌ ابٝؽ ٚايظًط١. يف ٚطحظةت اْكظ َ د  ،ايضع ٜ  مبر ب١ ٚقٛد يًرٛس٠ ٚايعٓ 

 ،يف ريو ايٛقخ، طٝعحٌ ايرٛاس املظًعٕٛ حبش١ٜ األَد نٔ ايديت ند ٕ ابدٝؽ فٝٗد      

ٚطٝ ضٕٚ األظٝ ٤ املأٖٛي١ ب يظه ٕ يف املذٕ، ٚبدزيو ٜٓكًدٕٛ ايكحد ٍ َدٔ ايشٜد  إىل      

 ت طُٝ  دَؼل ٚظًت". ٚذٕ، داسٌ امل

يف ظددٌ اي ٛضدد٢ ايدديت ْؼددأد  ًدد٢ ٖددزا ايٓعددٛ )املددأٍَٛ(، طٝشع ا ددش ايٓ دد ّ        

ايظٛسٟ، ٚطححطٛس األَٛس. ْٚكشأ يف ايظطٛس ايح ي١ٝ َٔ ايحكشٜش إٔ " تف املح  ٖشٜٔ 

طددٝرٛسٕٚ ٜٚطدد يةٕٛ ب يظددالد يف املددذٕ ظٝددز يددٔ ٜددحُهٔ ابددٝؽ ايظددٛسٟ َددٔ ْؼددش  

س ايؼٛاس  املضدمح١ ب يرٛاس. طدُٝٗذ ٖدزا ايحُدشد تظدحالٍ املضٜدذ      َذفعٝح٘ ايرك١ًٝ يعةٛ

 " .َٔ األظٝ ٤ ٚاألَ نٔ اتطرتاجٝص١ٝ يًُذٕ ٚفشر ْ ظ٘ يف ايةالد



 سوريةعودما برمجت قطر وفرهسا الحرب على 

 

 

 ددٔ َدد  جةردد٘ اي ضدد ٥ٝ د، ٜظددحُش محددذ بددٔ ش طددِ بددٔ شددرب  ٍ ذدد ْٞ يف       ا بعٝددذ

١. اي ٛ  يف َظحٓكع٘ ايظٝ طٞ ٖزا، حم ٚت  جعكت األسط ٤ يف طةٌٝ إطدك ا طدٛسٜ  

"طٓظعت بعر١ املشاقة  ايعشث قةٌ إٔ جٓٗٞ  ًُٗ  يعذّ متهٔ ايٓ د ّ ايظدٛسٟ َدٔ    

جٓ ٝز سط١ اب َع١ ايعشب١ٝ يٛق  ايعٓ ، ٚمح ١ٜ املذْٝ  ايعّضٍ ٚحتًُٝد٘ املظدلٚي١ٝ   

 ن ١ًَ". 

ٚحبظددت ايظددٝٓ سٜٛ اإلششاَددٞ ايددزٟ أ ددذٚٙ ندد ٕ  ددت اطددح الٍ نددٌ ػدد٤ٞ،   

طحهٕٛ شض٤ا  َٔ املخطدس املحضدُٔ مجًد١ َدٔ      فٛط ٥ٌ اإل الّ نٓ قٌ يًشأٟ ايع ّ

 ًُٝدد د ايحصددعٝذ اإل الَددٞ ايعدد ملٞ إلذدد س٠ َؼدد  ش ايعددذا٤ يددذ٣ ايؼددعٛث اي شبٝدد١          

ٚايعشب١ٝ جت ٙ ايش٥ٝع األطدذ ٚ  ٥ًحد٘ ٚمجٝدع أادذق ٥٘ املكدشب ، ٚب يحد يٞ حتًُٝدِٗ        

 َظلٚي١ٝ اتاحٝ تد حبل املح  ٖشٜٔ.

ك ا ايذٚيد١ ايظدٛس١ٜ،   جٗدذف إىل إطد  جضِ ايٛذٝك١ جمُٛ د١ َدٔ ا طدٛاد ايديت     

ا دٌ ٜهُدٔ يف د دِ    محذ بٔ ش طِ بٔ شرب  ٍ ذ ْٞ حبظت ايحكشٜدش إىل إٔ "  ٜٚشؼن

ّٞ َٓد٘،  ًدل جدٛاصٕ يًدشد         ابٝؽ ا ش ٚ إَذاد املحُشدٜٔ ب يظدالد، ٚت طدُٝ  ايٓدٛ 

دٜ  أش ْت ميًهٕٛ سرب٠ ندةن٠،  َك جً  ٚشٗ إض ف١ إىل إسط ٍ جعضٜضاد  ِ َٔ 

ت طُٝ  يف "إطدشا٥ٌٝ"، يحدذسٜت   َٚٔ سالٍ إْؼ ٤ َعظهشاد يف ايذٍٚ ا ذٚد١ٜ، ٚ

ح املظًع  ٚاملحطٛ   ٚجضٜٚذِٖ ب يذ ِ ايًٛشظيت نُ  ٖٛ ا  ٍ يف جشنٝ ، ٚفح

 "ممشاد ٚاٍٛ  ١َٓ  ِ يف طٛس١ٜ.

، فّضددٌ "بشْدد س ٖٓددشٟ يٝ ددٞ" ايرتنٝددض  ًدد٢ ابٛاْددت        ضددش اتشحُدد   ٚٚفكدد

ايربٜذ١ٜ، ٚطحذ ٛ ايكٓٛاد )ايحً ض١ْٜٝٛ( ايؼعت ايظٛسٟ ٚاب ي١ٝ ُ  ايع١ًُٝ، ٚت طٝ

اإل ددالّ األشددٓ  ٚبعردد١ املددشاقة  ايعددشث يًٓددضٍٚ إىل      شددٛدٚايظدد١ٝٓ تاحٓدد ّ فشادد١   

 املذٕ ايهرب٣، س ا١ دَؼل ٚظًت.ايؼٛاس  ٚاظحالٍ ايظ ظ د ايع ١َ يف 

إلطددددرتاجٝص١ٝ بددددذا شًٝدددد   إٔ "بشْدددد س ٖٓددددشٟ يٝ ددددٞ" يذٜدددد٘ أفهدددد س يف َظدددد ٥ٌ ا 

صد ب د املظدًع١ يف طدٛس١ٜ    ايعظهش١ٜ أٜض  . ٚنعٌ ٜ ضٞ إىل جضخِٝ ا ٛف ايع

  "ايكٛاد اي شْظ١ٝ اْحٗخ يف يٝةٝ  َٔ جذسٜت  ذد نةن َٔ املك جً  ايًٝةدٝ   سأ٣ إٔ

طددٛس١ٜ ملظدد  ذ٠ ابددٝؽ  إىل    ٚطددٝحِ إسطدد  ِ قشٜةدد  (1)حتددخ قٝدد د٠ ايظددٝذ "ظدد ساجٞ" 

 ،ط سنٛصٟ" ظٍٛ إَه ١ْٝ جضٜٚذِٖ ب يظالد املٓ طتطأحتذس َع ايش٥ٝع "ا ش. 

 " ايؼٝؼ ٕ إلسط ٍ َك جً  َحُشط .ٚطأحتذس َع أاذق ٥ٞ يف 

                                                 
ٜعدذ  شابد     ص ِٝ إظذ٣ املًٝٝؼٝ د ايًٝة١ٝ يف لشابًع، ٖٚدٛ أٜشيٓدذٟ يدٝ     املٗذٟ ا  ساجٞ،    (1)

يحصددذٜش املظددًع  املددذسب  َددٔ يٝةٝدد  إىل طددٛس١ٜ يًكحدد ٍ يف ادد ٛف ايعصدد ب د املظددًع١ َددٔ         

 املشجضق١. )املرتمج١(.
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 سيناريو خيالي:

ٚايظددٝذ "ظدد ساجٞ" ايددزٟ رنددشٙ "بشْدد س ٖٓددشٟ يٝ ددٞ" يف ٖددزٙ ايٛذٝكدد١ ٖددٛ " ةددذ    

املٗددذٟ ا دد ساجٞ"، أظددذ أفددشاد يددٛا٤ لددشابًع، ٖٚددٛ يددٝ  ػدد سى يف اتطددحٝال٤  ًدد٢  

ٚقذ مت ايعرٛس  ًٝ٘ ب ي عدٌ يف طدٛس١ٜ يف اد ٛف املظدًع ،      ،1155يع ا١ُ يف  ث ا

ٞ   (1)ٚفل َ  ّٚذكح٘ ايصدع ١ٝ "إٜدذٜز بٛفٝٝد٘"    يف جكشٜدش ْؼدشج٘     1155يف جؼدشٜٔ ايرد ْ

."اعٝ ١ "يٛ فٝ  سٚ
(2) 

يهٔ ٖدزٙ ايٓكطد١ يٝظدخ ايٛظٝدذ٠ ايديت حتككدخ يف ا طد١ اي شْظد١ٝ ايكطشٜد١          

إىل بذا١ٜ   ّ  1155ٖزٙ ايٛذٝك١. يف ايٛاقع، َٔ ْٗ ١ٜ   ّ  اييت مت ايهؼ   ٓٗ  يف

جح بعخ األظذاس ٚفل ايظٝٓ سٜٛ ايزٟ مت جطٜٛشٙ سالٍ ٖزا اتشحُد   ايظدشٟ.     1151

 1155ٖٚهددزا ٚقعددخ طددٛس١ٜ ٚش َعدد١ ايددذٍٚ ايعشبٝدد١ يف ايردد ْٞ َددٔ جؼددشٜٔ ايردد ْٞ      

اج  ق١ٝ إلْٗ ٤ ايعٓ  ٚطعت ابٝؽ َٔ املذٕ. إت إٔ اب َعد١  إلكدخ  ضد١ٜٛ طدٛس١ٜ     

ٚافكدخ   1155جؼشٜٔ اير ْٞ. َدشد أطد بٝع قًًٝد١ ٚيف ْٗ ٜد١ ند ْٕٛ األٍٚ        51فٝٗ  يف

دَؼدل  ًدد٢ اقدرتاد ْؼددش َددشاقة   ًد٢ األسر يٛضددع ظددذ يًعٓد . يهددٔ يف َٛاشٗدد١     

ذ ٖدٛ طدعت اب َعد١ ايعشبٝد١ ملشاقةٝٗد       ا شث األ١ًٖٝ ايط ظ١ٓ ن ٕ ايحعدٍٛ ابذٜد  

 ... 1151ْٗ ١ٜ ن ْٕٛ اير ْٞ 

ٚيف قشا٠٤ َعُك١  زٙ األظذاس ايح سخي١ٝ يف ض٤ٛ ايٛذد ٥ل ايديت ْٓؼدشٖ  ايٝدّٛ،     

ب د ندٌ ػد٤ٞ ٚاضدع    قطدش يف َكعدذ ايكٝد د٠، متظدو مب  ادٌ قدشاساد اب َعد١           

 .1151تطُٝ    ّ ٚ

محددٌ  ٓددٛإ "قطددش  َ  سقدد١ شٝٛطٝ طدد١ٝ  (3)ٚيف جكشٜددش يددد "دٜ ٝددذ س ٛيٝددخ سٚص"

ٚػزٚر شٝٛ اقحص دٟ" مت حتًٌٝ جدٛسا ايٓ د ّ ايكطدشٟ يف إضدشاّ َظد ساد ا دشث       

 .1151( يًع ّ 3يف طٛس١ٜ، ٚريو يف ايعذد )

يف ايٓٗ ١ٜ، ٚ ٢ً أسر ايٛاقع ايح سخيٞ، أسطأد اإلَ س٠ يف ْكط١ ٚاظذ٠ فكدس  

 سٚطدٝ   دٔ َظد ْذ٠ طدٛس١ٜ     مم   شقٌ دم د سطحٗ . ن ٕ أٌَ قطش ٜٓصت  ٢ً ذد" 

                                                 
(1)   Édith Bouvier ، دسًددخ   .١ٝ فشْظدد١ٝ َظددحك١ً، َلي دد١ نحددت َٚعددذ٠ أفددالّ ٚذ ٥كٝدد١      اددع

، ٚأاددٝةخ يف َعدد سى ب بدد   ُددشٚ يف   1155نصددع ١ٝ بؼددهٌ اددن ػددش ٞ إىل طددٛس١ٜ  دد ّ    

 . )املرتمج١(.1151محص   ّ 

(2)   Le Figaro   ّ ٚاظددذ٠ َددٔ أٖددِ اددع  ايددشأٟ 5219، اددعٝ ١ َٜٛٝدد١ فشْظدد١ٝ جأطظددخ  د ،

 )املرتمج١(. اي شْظ١ٝ.

(3)   David Rigoulet-Roze دنحددٛس يف ايعًددّٛ ايظٝ طدد١ٝ، ب ظددز َحخصددص يف ػددلٕٚ ايؼددشم ،

 )املرتمج١(. األٚطس ٚػة٘ ابضٜش٠ ايعشب١ٝ.
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ٚفُٗدد٘  (1)ب يددذ ِ ايعظددهشٟ. ك ميًهددٛا ايكددشا٠٤ ايصددعٝع١ يددد "فالدميددن بددٛج "     

 .يًُص   اتطرتاجٝص١ٝ يةالدٙ

يف املك بددٌ، قدد دد قطددش أٚسنظددرتا ايددذ ِ املدد يٞ مبظدد  ذ٠ دٍٚ أسددش٣ َرددٌ        

يحٓد َٞ  ١ٜ، ٚن ٕ  زا ايذ ِ ْح ٥صد٘ املًُٛطد١  ًد٢ ادعٝذ ا    دٛعاملًُه١ ايعشب١ٝ ايظ

ايظشٜع يف ا ٛف اجملُٛ  د اإلسٖ ب١ٝ َرٌ شة١ٗ ايٓصش٠ )فدش  ايك  دذ٠ يف طدٛس١ٜ(    

 ٚدا ؽ.

ٚذةحخ إدا١ْ متٌٜٛ قطدش يدذا ؽ بؼدهٌ شدذٟ بعدذ  دذد َدٔ ايظدٓٛاد، نُد           

جددة  أْٗدد  ٚسا٤ ا صُدد د ايذَٜٛدد١ ايدديت ٚقعددخ يف مجٝددع أذمدد ٤ ايعدد ك، ٚحتذٜددذا  يف    

 .1151جؼشٜٔ اير ْٞ  53فشْظ  يف 

ندد ٕ جعضٜددض   َٛاشٗدد١ ٖددزٙ ايصددٛس٠ ايشٖٝةدد١، ٜةكدد٢ ايظددلاٍ األنددرب  ٖددٌ       يف

 يف طٛس١ٜ  ٢ً اشاس ايظٝٓ سٜٛ ايًٝ  ممهٓ   بال َظ  ذ٠ فشْظ ؟  سٖ بٝ اإل

َدٔ أشدٌ املصد   ا  ٝد١،      ٜةدذٚ إٔ ٖدزا ايةٝد ٕ ايةظدٝس ٚظدذٙ ٜدٛفش اإلش بد١.        

اسح سد ب سٜع، نُ  ّٚذكدخ ايعذٜدذ َدٔ ايٛذد ٥ل ايديت ْؼدشجٗ  بالطدخ يًع َد١ سدالٍ          

ػٗٛس َضخ، سبس طٝ طحٗ  ا  سش١ٝ َع طٝ ط١ دٚي١ ا ن٠ جكةع  ٢ً ًَٝ ساد َٔ 

 .دٚتساد اي  ص، جًو ٖٞ ايكص١ ايظش١ٜ يف ايعالق١ َع قطش

                                                 
 ظح٢ اآلٕ. )املرتمج١(. 1151س٥ٝع سٚطٝ  َٔ   ّ                                    (1)
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ٗقعت أفغاُطتاْ يف قبضٞ سسكٞ 

ذهقااات أٗ 1991طاهبااااْ هازٓا ٚاااٞ  ااااَ 

ههعٚؼ ًّ خالي  ههػعب هألفغاُٛ ًسهزٝ

 دهًات هملٚدهُٚٞ ٗسص  ٌوٚات ههقتى ٗها

ههسقاب ٗتقطٚع هألٗصاي ٗإدباز ههِااع  

 وااٟ ههعااٚؼ ٗفاام تعوٌٚاتٔااا ه ٌذٚااٞ     

ٗقد غلوت ٓرٖ هملٌازضاات هازٓا ٚاٞ   

ػٔدًه دِا٢صٙاًا  حبم ههػعب هألفغاُٛ  ً

دهَ مخاااظ ضاااِ٘هت  أضااارس  اااّ ُرااا٘ز  

 املٛ ًّ محاَ ههدَ ههطاهباُٛ  يف سني 

زأت هه٘الٙااات هملتشاادٝ   ههااد ه تااادت    

هالضااااتجٌاز يف هازٓاااااب  يف سسكااااٞ   

طاهبااااااْ خااااامل ًاااااّ  ااااادَ همل اااااا   

هألًملكٚااٞ  وااٟ هملااد٠ ههط٘ٙااى  ٗقااد    

دا١ت أسادهخ  سداٛ ههتذاازٝ هتػالى     

أفغاُطاااتاْ   ًااادخاًل ًِاضااابًا الساااتالي  

 رزٙعااٞ ًلافشااٞ هازٓاااب  ٗ ااداًل ًااّ 

هالد ا١ هألًسٙلٛ مبشاز اٞ هازٓااب    

 ٌوااات أًسٙلاااا  واااٟ ز اٙاااٞ ٗتااادزٙب  

سسكاااٞ طاهبااااْ ددٙااادٝ  توااا   اااّ   

طاهباااْ تطااعِٚٚات ههقااسْ هملا ااٛ ًااّ     

سٚاااااح ههػااااالى فقااااا   فا سكاااااٞ   

هجلدٙدٝ تت ا   املسُٗاٞ ٗههت اس ات    

هاجيا ٚاااٞ هملط٣ٌِاااٞ هوػاااعب هألفغااااُٛ    

ٗهاااادٗي هجلاااا٘هز حبٚااااح تغاااادٗ مبجا ااااٞ  

ههتطاااااوى  "س ااااااْ طاااااسٗهدٝ"  لِااااإ

ٗش لطتاْ أًطتقباًل إىل كاشخطتاْ ٗ

  ٗطادلطتاْ ٗخوم  ؤز إزٓا ٚٞ فٚٔا

كُ٘ٔااا دٗي واااٗزٝ هسٗضااٚا دغسهفٚااًا   

 ٗٙت٘فس فٚٔا ههعاًى ههد غسهيف ههرٜ قد 
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ههظاسٗ   ٙػلى  ٣ٚٞ سا ِٞ هورلس ههطورٛ ههرٜ تعتِقٕ طاهباْ  ٗ ارهم تلتٌاى   

 اغعاي ٓرٖ هملِطقٞ  ؤٚب هال طسه ات ههد تطتِص  زٗضٚا هطِني  دٙدٝ  

     ٘ تس ٗٙأتٛ هضتٔده  أًملكا اٙسهْ  ٌّ ٓره ههطٚاق ًاّ خاالي ههوعاب  واٟ هها

  ٗمتجااى ٓاارٖ هالستٌاااالت ه ااد  هألٗي ههاارٜ تعٌااى  ٙااسهْإههطااا٢رٛ  ااني أفغاُطااتاْ ٗ

   ٗههبعٚدِػٚطٕ  وٟ هملد٠ هملت٘ض  أًملكا  وٟ ت

أًااا ه ااد  ههجاااُٛ ألًملكااا ٗسورا٢ٔااا ٓاا٘ تقاادٍٙ واا٘ذز أًاااَ ههػااع٘ب ههااد         

تػلى سا اِٞ هورلاس ههطاورٛ ًراادٖ أْ حااة سسكاٞ طاهبااْ يف هالضاتٚال١  واٟ          

ٗ اهتاهٛ س ٘ي هه٘الٙات هملتشادٝ  واٟ     جتس ٞ ددٙسٝ  االقتده١ ٗههتعٌٍٚ ٘ههطوطٞ ٓ

ى ٗممازضاٞ ههقٔاس ٗشزا ههس اب يف ُرا٘ع     أُظٌٞ ًػا ٔٞ  سكٞ طاهبااْ تقاَ٘  اهقتا   

ههػع٘ب ا قا٢ٔا  ٌّ ده٢سٝ ههتخو  ٗهجلٔى متٔٚادًه أل اعافٔا ٗترتٚتٔاا ٗهالضاتٚال١     

   بٞ هالُقضاض  وٚٔا دْٗ أُٟٗ  قبٞ وٟ ثسٗهتٔا ًّ ههدٗي هالضتعٌازٙٞ هملتأٓ

أضٚطاإ يف  سٙطاُٚااا خدًااٞ  خاا٘هْ هملطااوٌني   تٗدهٚوِااا  وااٟ ذهاام أْ تِظااٍٚ ها 

خا٘هْ هملطاوٌني   ّ تِظٌٚات إزٓا ٚاٞ ٗهاد ًاّ زساٍ ها    ً ُْسهٖ هآل  ٗكى ًا  ا ٔامل

هخلادَ هألًني مل ا  ههدٗي هالضتعٌازٙٞ  ٗ اهع٘دٝ إىل ه د  هألٗي هو٘الٙات هملتشادٝ  

ْ ٓارٖ ههادٗي   إ :ٙاسهْ  لِِاا ههقا٘ي   إزٗضٚا ٗهه ني ٗ هملتٌجى  إثازٝ هال طسه ات يف

١ سسكاااٞ طاهبااااْ ًِٗعٔاااا ًاااّ تِرٚااار هملخططاااات     يف ساهاااٞ دآصٙاااٞ تاًاااٞ الستااا٘ه  

ا١ ههػعب هألفغاُٛ ههرٜ ض٘  هألًملكٚٞ  رب إقاًٞ تعاْٗ هقت ادٜ ٗتقين  دَ أ ِ

ْ ً ااوشتٕ ههعوٚااا ًستبطااٞ ً ااملًٙا ًااع دٗي  ااا ً اادهقٚٞ ٗهاادٙٔا هضااتعدهد         أٙااس٠ 

ملطااا دٝ ههػااعب هألفغاااُٛ  وااٟ  لااظ ضٚاضااٞ هه٘الٙااات هملتشاادٝ ههااد أثبتاات  اادَ   

ٌأًااا مب اامل ههػااعب هألفغاااُٛ  عااد ها ااالْ  ااّ هُطااشا ٔا هملراااد٤ ًااّ ِٓااان    هٓت

أٓوٚااٞ  اادأت  تازكااٞ ههػااعب هألفغاااُٛ ٙ٘هداإ ً ااملًه ضاا٘دهًٗٙا ٙتٌ٘ ااع  ااني سااسب      

  ٗصاسها دًاٜ٘  واٟ ههطاوطٞ     غسهزتٔا ًع ترذملهت "ده ؼ" يف حمٚ  ًطااز كا اى  

 ٞ ٍ طاهباااْ  ااد تِظٌٚااات إزٓا ٚااٞ أخااس٠   تتقامساإ سسكاا  ااّ ذهاام ًااّ     ًٗااا ٙااِذ

   د٘هز أفغاُطتاْ ٗغملٓا ًّ ههدٗيتده ٚات تطاي دٗي 

ٍ ًّٗ ُاسٚٞ أخس٠ ٙس٠  ْ    عضأ ٓصًات هه٘الٙاات هملتشادٝ غاس      أْ سسكاٞ طاهباا

  إْ ٓااره هالضااتِتاز ٙااجور صاادٗز ههلااجملّٙ ًااّ أسااسهز ههعااا  ههاارّٙ ٙااسْٗ       ٓص ااٞ

ا أْ ٙلاْ٘  ُ  ٗكاٍ كااْ ٙطاعد   ٔاا زًاص ه ٌِٚاٞ ٗههظواٍ يف ههعاا       أًملكا ٗسورا٢

   خسآه٘قا٢ع  وٟ هألزض تق٘ي غ٣ًٚا   هلّ هٓره هالضتِتاز صشٚشًا

إْ هملتا ع هوطٚاضٞ هألًملكٚٞ هخلازدٚٞ ٙس٠  ٘ ٘ة مسٞ هالضتجٌاز يف هازٓاب 

طااؤٗهني    ااى ٙتبااآٟ  ٔااا  وِااًا  عاا  همل  هملتشاادٝ هألًملكٚااٞ ههااد تِتٔذٔااا هه٘الٙااات 



 عبد اهلل العبيدأ.

 

 

ْٛهألًملكاٚني   ِْٚعاا زٜ كوِٚتااْ٘ ٗشٙاسٝ هخلازدٚااٞ هألًملكٚااٞ    فٔارٖ ٓااٚال هملطاات٠٘ زف

 ! "حنّ ًّ صِع سسكٞ طاهباْ": ههطا قٞ تق٘ي

د تتطا م ٓارٖ ه قٚقاٞ ًاع ضاس ٞ هضاتٚال١ سسكاٞ طاهبااْ  واٟ أفغاُطاتاْ  عا          

  ٗٓره ٙؤكد أْ سسكاٞ طاهبااْ كاُات تتوقاٟ     هالُطشاب هألًسٙلٛ ًِٔا ًباغسٝ

ٛ ػااسّٙ  اًااًا ًااّ هال ههس اٙااٞ ٗههااد ٍ هألًملكااٛ طٚوااٞ       ٗهااٚظ سااتالي هألًملكاا

  ٗهألكجااس ًااّ ذهاام أْ  ٚااع    شااٞ هازٓاااب كٌااا كاُاات تااد ٛ أًسٙلااا    ًلاف

هألضوشٞ هألًسٙلٚٞ ٗههعتاد ه س ٛ ٗقع  أٙدٜ سسكٞ طاهباْ مبا فٚٔا أُظٌٞ دفااا  

دٜ٘ ًتط٘زٝ ٗص٘هزٙخ ًضادٝ هودزٗا قادًت كٔدٙاٞ  سكاٞ طاهبااْ رات ذزٙعاٞ       

  هه٘قت   ٙطٌح ألًملكا  رتسٚؤا! أْ

زد٣ٙٞ ههتطوٚح هُت ست اقى ٙطتطٚع أْ ٙت ٘ز أْ طاهباْ فٔى ِٓان غخص  

 ٔا ههرّٙ ٙػلوْ٘ أ تٟ ههق٠٘ ههعطلسٙٞ يف ههعا ! ٢ وٟ أًملكا ٗسورا

 ِدًا ٙ ى ًد٠ هالضتخرا  هألًسٙلٛ  عق٘ي ههػع٘ب إىل ٓره هملطت٠٘ ههرر 

ٞ ههلاًِاٞ  أسسهز ههعا  كػا  هألٓاده  ههس٢ٚطا    وٟ ًّ ههت س ات ٙ بح هصهًًا 

خاااارّٙ  عااااني هال تباااااز ههتاااا٘دظ آ  ٗزه١ ه اااادخ هجلوااااى ههاااارٜ هدتاااااة أفغاُطااااتاْ

ٙاسهْ  إ  ٗٙاسْٗ  هالقت اادٜ ه ا٢اى هسٗضاٚا ٗهه اني     هألًسٙلٛ ًّ هضاتٌسهز هه اع٘د  

لاااْ ال  ااد  ااا ًااّ  ف  كقاا٘ٝ إقوٌٚٚااٞ ٗهشُااٞ زأت فٚٔااا أًسٙلااا تٔدٙاادًه مل ااا ٔا   

ُرٞ ههركس  ًٗاا  آالي إجياد  ؤز إزٓا ٚٞ يف ههدٗي وٞ ٓره ههجاه٘خ ههعٌالق ًّ خ سق

يف ًقاطعاااٞ غاااِٚذٚاُن هه اااِٚٚٞ ذهت هألغوبٚاااٞ  ِٙطبااام  واااٟ زٗضاااٚا حاااد هااإ ُظاااملًه

ههرتكٚااٞ هملتػااددٝ دِٙٚااًا ٗقً٘ٚااًا ٗههقا وااٞ هالغااتعاي  س اٙااٞ ههِظاااَ ههرتكااٛ خدًااٞ    

  ٘ قاع ًاّ هملخططاات هألًسٙلٚاٞ فاإْ غاع٘ب       ألًملكا ٗسو  ههِات٘  ٗإشه١ ًاا ٓا٘ ًت

ههعا  قد تلْ٘ ًقبوٞ  وٟ صسها دًٜ٘ هّ ِٙتٔٛ إال  االضتعدهد مل٘هدٔٞ ههتِظٌٚات 

سٞ ههتِظٌٚاات هازٓا ٚاٞ   هملتطسفٞ  رب ق٘هُني صازًٞ تِٔٛ هالُرالت ه اصاى الضاتبا  

 !ًً٘اًه إ ًٚا حمتفأًملكا هٚطت قدز  ُطاْ ٗسقٕ  اهعٚؼ حبسٙٞ ٗكسهًٞ ٚاٝ ها
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التاااااايس قالاااااائقا ي  اااااا ا  ااااااي  ا
وتاااااواس قائ الماااااياال اااااس اوئ سس اااااي ا
  اااايويهام ماااايياال ت  اااا ا   اااا ا اااا س ا
و   االالد اا اث اواالا ااوا ي  اا ا اا ا
اباال ي ااثا األ ا اثاوالتاواس قاالتا ا   ا
ال ص فاوال ات   انا اباا يومي ا ا ا
 ساا اال اوا ثااللللالئا االتا اتت اس ا
لميا ول ا  اال ولابواب  ا ا ااأل اي ا

  اايابتااتا ساااا اال ي ااثاالاا  توسا اا ا
 شاايساالف اااسئا ي ااباول ااساال يسفئاا ا
الاااااااوسئاوال واااااااو  اواااااااا اااااااوس  ا
ونصاا  ااأل ااي الت  اا االاا وساالاااوسئا
وال اااي   ا اا ات ااائقانصاا  ااأل اايا

  اا ا  ماياب االتاايس قاتا اتال ت ا ة اوال
لئقاص  يهائ و  اوياوث يهاتا با  ي ا

اال شسا  ساو  ا  ا  سا  .
 مااايا ئااا االنث اااسا ااا ام ااا ا تااايبا

ةا ااايلو ونان ااا  ياساال   و ااايتاالفااا  
وأل اااا ا اااا ل ا  اااا اا و سااااااتميا   يئاااا 

 يول ياالو ونان ىاسبئا   االنتايبا
ئ ااولاالاا  توسافااوسجاا:وال ااي ث  ا ئاا 

ا:(1)فووس

                                                 
طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمه" تألٔف د. بّؼاس ادتعفشٖ: ىاٜب  ّصٓبش ارتاسّّٔب٘ ّابػ ببا م ادتنَْسّٓب٘       (*)

ّٔ٘ الّظْسّٓ٘، ط  و.0201، عً داس بظتاٌ ٍؼاو، عاو1العشب

 ّْسج ّبْس: سٜٔع الشابط٘ الظْسٓ٘ لومه ابتحذٗ ّمظتؼاس سٜاطٕ طابق.  (1)
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مببً مٔقباأل اهمبه ابّتحببذٗ    87علنب  ابللفبف أّىبُ ر جببش َّبذٖ م الّتعشٓبف بابباّدٗ       أ

 الفيت ُتعشف باطه )ماّدٗ طْسّٓ٘(.

ّلييظبش ٍيببا أٌ ّ بب٘ ؿبفحاة عْٓلبب٘ عببً عبْببباة تشامب  علببٙ مظببلّلٕ ست نبب٘    

ّٔ٘، الفزًٓ اىتبذّا بعض الّتـّشفاة اهمشٓ ّٔ٘ )ق (، ٍّبٕ  111-111ادتيآاة الّذّل

ىيببا بالّؼبب ْٚ الَٔببا أ بعلببَهمفٔببذٗ ليببا م تبٔبباٌ ستذّدّٓبب٘ تلببّ اي نبب٘ الفببيت ٓظببً   

طببْف ىظببتعٔذ بعببض ،بْويببا، وببْلٕ ٍببزا م ٓعبب  أٌ ُىَنببإ تبببذٓه ػبب آّيا الَٔببا،        

 ّل ّيُ ٓع  أم ُىبالؼ بالّتفاؤل مبا مي ً أٌ ُٓبّذمُ ليا.

(، ٍّبْ اذتبق الفبزٖ ىبْدٖ     111ّ ٘ ؿفحاة مفٔذٗ ّّذّا عً اذتق م اذتنآب٘ )ق 

ٍّبْ اذتبق الفبزٖ ّعبإ مبً لٔبٔبا فشٓظب٘         بُ لٔ ٌْ رسٓع٘ للبلاٛ علٙ ، ه الببّزام، 

 دّل عطؼٙ للّيفط اللفٔيب.

ٍّْ أمبش ٓظبتنش    ،(117ّحيلش م ال تاب ،ادث مـشع ال ْىت بشىادّة )ق

 اغتٔالُ، ،ٔث ٓـح أٌ ُٓظّنٙ ْٓمباّ ٍاّمّا، ما تضال ؿاذت٘ دعْتٕ الفيت أعلبتَا مً ْٓو 

ّّٔا للبلاٛ علٙ اإلسٍاب الّذّلٕ أّ علبٙ ا  ّّٔا دّل هوبإ علبٙ اإلسٍباب الفبزٖ ٓتعبّش  لبُ       عشب

  .مظلّلْ اهمه ابّتحذٗ لذٚ ؤامَه بْاّبَه

ّأم،ظ ب إ تبذٓش للّذجتْس ادتعفشٖ أّىُ وباو هَبذ جبب  م تأسخيبُ هعنباع      

الػشب م بند العشب ّطعُٔ لتبظٔنَه، ّأم،ظ ب إ تبذٓش لُ أٓلبّا أّىبُ ي ٓل بأ م    

ٕ امبإ ب ماٌ، ُّأ،  ل إ مبً  ٍزا اجملال اىل ما ُٓعشف بْثٔب٘ ج اىٌ أٌ ٓعبْد   ٓ ِبش ُؤىب

متفببْص  11اىل مببا جتبببُ عببً الْثٔببب٘ الببّذجتْس أىببٔع ؿببآؼ م مبببال هشٓببذٗ الّظببف        

 و.1991

ؿبفح٘ مبً    483طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمه رلبّ عيبْاٌ ٓببذأ بعبذ أٌ ى بٌْ وبذ وطعيبا        

ّْل أٓلّا ٓضٓذ عً   فح٘.ؿ 354ال تاب عيْاٌ متأّخش، ل ً ما بعذِ مط

 ٌ ال تاب كخه ُّم تيض!!.ا :أي أوإ ل ه

ّْل ٍ زا با ؿفحاة اأطتطٔع أٌ ّأ ل تاب، ّل ً طْف أوبف  طتنش م الّت 

تبعَا بقنث أطتحظً اإلػاسٗ الَٔنا، ّاطتبّشة م الّزًٍ لذٚ البشاٛٗ، ّأعيذ ىبطتا 

 ىباط أخشٚ أساىٕ مْلعّا بإٓشادٍا.

ابّتحببذٗ فٔنببا خيببتف اّشٓبب٘ الّذبلْماطببٔا،   : عبقببت أمشٓ ببا بَٔببب٘ اهمببه  اهّىل

ّٔب٘       العشبٕ  أ،ظً ّّذّا الّظف  الّظْسٖ فٔنا أّسدِ عبً عبذو مت فيبُ مبً الّظبفش اىل فعال

لومه ابّتحذٗ ُدعٕ الَٔا بظب  معاسك٘ اهمً اهمشٓ ٕ، الفا أٌ اذت آ٘ مفٔذٗ ّّذّا 

، ّأتظباٛل: متبٙ   ّاسفباِ ّسغبذ   وام٘ م ىْٔٓبْس  لٔظبت  ٌ اإلأبً ٓظً مً الّذبلْماطٔا، 

 تيبإ اهمه ابّتحذٗ مبّشٍا مً ىْْٔٓس  اىل م اٌ آخش أجقش ا، امّا هلا؟
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اإلّاب٘: م مظبتببإ غب  ميظبْس، ّتبببٙ طبلط٘ أمشٓ با علبٙ ابببش أ،بذ عيبآًّ           

 طلط٘ أمشٓ ا علٙ ابيظفن٘.

ـّبلح جباٌ لبُ         الّقاىٔ٘ أثبشِ م  : تعلفنت مبً ال تباب أٌ رٍباب فٔـبإ اىل مبلمتش ال

ىؼببْٛ ،ببضب الْفببذ اذتـببشٖ، أ،بب  طببعذ صغلببْل أٌ ٓ ببٌْ لببُ مببا جبباٌ لفٔـببإ، أٖ  

ـّلح.  تذعٙ مـش اىل ملمتش ال

أّىبُ جاىبت ّ ب٘ عنوب٘      ،تعلفنت مً جتابّ ٓبا دجتبْس بّؼباس مبا م خيطبش بالببال      ّ

اطتحظاٌ متبادل با فٔـإ )ممّقإ ملّ اذت اص( ّبا أىاتْل فشاىع )اهدٓ  الفشىظٕ 

 (.ابؼَْس

 آتٕ اىٌ اىل الّيباط الّقنث الفيت أّذ ىفظٕ مْلعّا بإٓشادٍا:

ثيا ىظح  آخش ّيذٖ أّييب مً طْسٓ٘ اإلىٔظاٌ، ا 18: ي ٓته ادتنٛ م اهّىل

ّٔ٘ آخببش ّيببذٖ غببادس دمؼببق؟،    15 ىٔظبباٌ، ّا،تفببإ بعٔببذ ادتببنٛ بعببذ ٓببْما، مببا ّيظبب

 17ادتببنٛ مْعببذ م  ٍيببذٖ مببً فـببٔإ ٍيببذٖ كببنً ادتببٔؽ ال ٓطبباىٕ، ّ،ببذد لعٔببذ  

 ىٔظاٌ م مؼَذ عظٔه. 18ىٔظاٌ، ثه عذل عيُ اىل 

ّٔببب٘ ّالّظبببْسّٓ٘: غٔببباب اإلػببباسٗ اىل الّقاىٔببب٘ الفبببيت تعببباّ بشّّٓببب٘  بعبببض ابشاّبببع العشب

 اه،ذاث الفيت ٓعادتَا ال تاب.

: م اذتببذٓث عببً الببّشٜٔع ّٓلظببٌْ ّؿببْستُ الفببيت ي تتػّٔببش ٍببزِ اهٓبباو ّ بب٘  الّقالقبب٘

الؼ الّشّع٘ ّوعت علُٔ م ّلظ٘ تيبٔ  ّشة م م تب٘ هامع٘ ،ل ، حتّذث مبتطف ب

ّٔ٘ ّامسَا )،لب ( م أ،بذ    ال تاب عً ّشٓذٗ العاؿن٘، ي ٓتحّذث عً ػبٔبتَا اذتلب

أعببذادٍا ا،تفلببت بْٓلظببٌْ ّاؿببف٘ آّبباِ بأّىببُ )الْالببذ الّقالببث للبؼببشّٓ٘( بعببذ آدو ّىببْ ،    

خيطفُ وله الّذجتْس ادتعفشٖ عً الّشٜٔع ّٓلظٌْ  أمتّيٙ أم ٓػٔ  ٍزا الْؿف عّنا وذ

 م وادماة اهٓاو.

 :(1)أما الذجتْس امساعٔإ مشّٗ فٔبْل-

م حيتاج مللفف ال تاب الّذجتْس ادتعفشٖ هٖ تعشٓف عً م اىتُ ّعلنُ، فَبْ  

ّٔ٘ ّالبْمّٔ٘ اهلادٜ٘ ّابّتضى٘ الفيت دافعبت عبً طبْسٓ٘ بلظباٌ طبْسٖ       ؿا،  ابْاوف الْعي

ّٔ٘          عشبببٕ مبببا اطببتطاع أٌ ٓبببْو بببذّسِ الببْع  ّالبببْمٕ م أ،لببّ الظفببشّف الّظٔاطبب

  ً عيبذما جباٌ ٓعببذ ادتلظباة الْا،بذٗ تلبْ اهخبشٚ مبً          ،ّالعظ شّٓ٘ م زتلبع اهمب

 أّإ طْسٓ٘ ّباضتٔاص ُمطلق.

                                                 
(1)  :ّّٗ  .با،ث ّأطتار ّامعٕامساعٔإ مش
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ٓبـبذ العلبه اكباف٘ اىل     ٍّْ اىل رلّ البا،ث اذتبٔبٕ ّادتذٓش الفزٖ ،ٔقنا ،بإ  

ـّب      عنلُ، فأؿذس ُجتبّا ادس ،بذٓقّا عبً داس )بظبتاٌ ٍؼباو(     مَّنب٘ جباٌ ميَبا جتاببُ ال

 الفزٖ محإ عيْاٌ )طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمه(.

فنْكْع عـب٘ اهمه ٍّيا  جق ٌّ ّبعلَه مً البا،قا م ُٓفّشوٌْ با عـب٘ 

اهمببه ّاهمببه ابّتحببذٗ، ٍّببزا ابْكببْع ٓببأتٕ ال تبباب ل ؼببفُ ّبٔاىببُ وبببإ أٌ تطْٓببُ       

 جنا ُٓؼ  ابللفف م مبّذمتُ.ؿفحاة الّيظٔاٌ 

ّعـب٘ اهمه وامت بأدّاس جق ٗ جاٌ مً ابف   أم تبْو ببعلَا جنبا أػباس   

ابللفبببف اىل أٌ ٍبببزِ العـبببب٘ الفبببيت ػبببشعيت امىتبببذاب الفشىظبببٕ علبببٙ طبببْسٓ٘ ّلبيببباٌ      

 ّام،تنل اإلى لٔضٖ علٙ العشاأل.

 ،ذِ ابامببُ باللفػبباةٍّببزا مببا أخلببع جتبباب ادتعفببشٖ للّتْثٔببق الببّذؤق الفببزٖ طبباع 

اكبباف٘ اىل ختــببُ اهجببادميٕ الفببزٖ ألببضو بببُ ىفظببُ فلببه تـببذس أااثببُ عببً عاعفبب٘   

.ّ٘ٔ  اىؼاٜ

اٌ جاٌ ،ّبُ لْعيُ الّذافع ّساٛ اهاباث ّجبزلّ تبْافش ٍبزِ الْثباٜق ّوذستبُ م       

 البحث عيَا ّتْثٔبَا.

 ّ أٌ بعببذ  ار ٓتحببّذث ال ببق ٌّ الٔببْو عببً ىظبباو عببابٕ ّذٓببذ ٓببته العنببإ لببُ، ّرلبب

ٔ ببب  ـّبببشاع ّالعببباي اذتبببشب البببباسدٗ تػ ّجاىبببت ارتطبببْٗ العلنّٔببب٘ ابتبّذمببب٘   ،ش ػببب إ ال

للببّذجتْس ادتعفببشٖ بببالعْدٗ اىل ابشا،ببإ الفببيت ن تؼبب ٔإ الّيظبباو العببابٕ اهّىل ّؤبباو  

عـب٘ اهمه، ّم جإ مش،ل٘ مً ابشا،إ ٍيالّ ىظشّٓاة ّمؼشعٌْ ّدّل جتتنع ليؼش 

 أٖ ما ٓياط  البْٚ الفاعل٘. ،ظاو العابٕ ادتذٓذما تشاِ مياطبّا للّي

ّٔ٘ اطتيتأّّ٘. ّٔ٘ عيذ ابللفف جاىت وشاٛتُ حتلٔل  فنً ّاوع الّشؤٓ٘ الّؼنْل

ّٔب٘           فَيا ٓبشٚ م جتاببُ أٌ ميظفنب٘ عـبب٘ اهمبه تيتنبٕ اىل ف بشٗ العنوباة الّذّل

ذٓبذٗ مببا   متعذدٗ اهعشاف، ٍّٕ تبْو علٙ اّتناع دّل فاعل٘ ّميتـشٗ لْكع أطع ّ

ظبب  ، نَببا ّتأث ٍببا، ّابللفببف ٍيببا م ٍببزا البحببث غبب  البابببإ    آياطبب  اهعببشاف 

ّّل بتعبذدٗ        ًّٔ الّيؼبْٛ اه لنختـاس ّامّتضاٛ ٓعْد اىل وشٌّ أطبق مبً عـبب٘ اهمبه لٔبب

اهعببشاف، ّٓبببّذو  ببارج جاىببت م الّتبباسٓا البشٓبب  ّالبعٔببذ، ٍّببزِ الّيظشّٓبباة ٍبببٕ          

٘ للبباس  العشببٕ ّللّظٔاطبٕ العشببٕ     ٌٓ ّأطظْا هلا، ٍّبٕ كبشّس  ا،تنامة سآٍا ملّسخْ

 ّاٌ عذدابإ  ،الفزٖ غالبّا ما ٓيظش اىل الّشاًٍ، ّم ٓعْد لل زّس ّالّيظشّٓاة ّام،تنامة

مً البا،قا العشب م مئّضٌّ با عـب٘ اهمه ّاهمه ابّتحذٗ، ّعذد مً ٓفَبه العـبب٘   

فض ّعذو العْدٗ اىل الّتألٔف ّالّتحلٔإ لذساط٘ ٍّْش مً العـاب٘ ّٓيتَٕ اهمش ٍيا بالّش

ّم ٍزا البحث ابعّنق ٓعْد ابللفف اىل اياّمة الّظابب٘ بتعذدٗ اهعشاف م  ،البلّٔ٘
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ّٔبب٘ بؼبب إ مّْثببق لٔحببذد جببإ مش،لبب٘، ّحيببذد مْاؿببفاتَا عببً ّثاٜبَببا   العنوبباة الّذّل

 ّلٔع ، نُ ٍْ أّ عاعفتُ.

أخْر بتـّشف مً ال تاب مً أ،ذ فـْلُ ليبذس  عنبق   ّلييظش م ٍزا اببطع اب

 البلّٔ٘ ّمبذاس ما ٓيبـيا مً معاسف.

ّٔب٘ متعبذدٗ اهعبشاف نَبش ىَآب٘        ّمئإ معظه البا،قا أٌ مـطلح العنوباة الّذّل

ّٔ٘ باّتناع ف اجملش -م اعْسّٓ٘ الّينظاأشىظا ّسّطٔا ّابنل ٘ ابّتحذٗ ّاذتشب الّيابلْى

ارتنفبباة الّياػببب٘ بٔيَببا بؼبب إ طببلنٕ، غبب  أٌ  لبحببث عٔببعو، 1713م فٔٔيببا عبباو 

زتنْع٘ أخشٚ مبً الببا،قا أعبادّا اذتبذٓث اىل مش،لب٘ أجقبش تببّذمّا، ٍّبٕ معاٍبذٗ          

الفيت أىَت اذتشب اهجقش دمّْٓ٘ م الّتباسٓا اهّسّّببٕ،   و، 1137-1117ّطتفالٔا عاو 

ّٔ٘، ّمً ابفٔذ رجشِ م ٍزا الّظٔاأل أٌ معاٍبذٗ   ي ٓ بً هلبا    ّطبتفالٔا ٍّٕ ،شب دٓي

  ٘ ّٔب ّّٔا أٖ تأث  عنٔق م ميظْم٘ العنوباة الّذّل هٌ ٍبذفَا ٍبْ اعبادٗ تيظبٔه البيباٛ       ،فعل

ّٔ٘ اب  بذّط٘.الّذّلٕ لنم اعْسّٓ٘ الّشّماى

أّىُ ي ٓظبق أٌ عشف مي  اهمه ابّتحذٗ  (1)ّم اعتباد الذجتْس ؿابش فلحْط-

ّٔذ ثبافب٘ غضٓبشٗ            هيا،ُٔ )ادتفنعّٔب٘ العاّمب٘ ّزتلبع اهمبً(، فباسغ جلنب٘ ػب اع٘ ّطب

 ّأدب ّه ّدبلْماطّٔ٘ تزبح ّم جتش  مقإ الّذجتْس بّؼاس ادتعفشٖ.

ْل ّاوتحباو اببْج م فب ٗ جباٌ فَٔبا      فلبذ دفعبت اهوبذاس بالّشّبإ اىل سجبْب اهلب     

ّْٚ علٙ عشاة اه،ذاث ادتظاو، بذٛ ّٔ٘ اهمشٓ ّٔ٘  ّاالعاي جلفُ ٓتبلف  ّٓتل مً البطب

 الّشبٔع العشبٕ ابؼلّو.بابتػطشط٘ ّاىتَاٛ 

ّٔ٘ ابتنّقل٘ باّتفاواة جام  دٓفٔبذ   فبذ ػَذ الّذجتْس ادتعفشٖ مأطاٗ اهّم٘ العشب

حشٓشّٓب٘ الفبيت عبّذة أزتبذ أٓباو العبشب م الببشٌ العؼبشًٓ، ،ٔبث          ُبعٔذ ،شب تؼبشًٓ التّ 

ـّحْٗ الْ،ذّّٓ٘ البْمّٔب٘   جادة اذتشب ابؼّشف٘ أٌ تعٔذ جتاب٘ تاسٓا ابيطب٘ ّبذآ٘ ال

ّٔب٘،        ؛العشبّٔ٘ لْم ادتشمي٘ البْمّٔ٘ الفيت است بَبا اذتلٔبف ّالّؼببٔق واٜبذ ادتبَب٘ ادتيْب

ـَّْٔىٕ جشمٙ لعضٓبضِ  ،ٔث واو بتظلٔه مـش بئلَا ّأٍشام َا ّتشاث ىاؿشٍا للعذّ ال

ـَّْٔىٕ )ٍيشٖ جٔظي ش(.  ال

اهمببش الفببزٖ دّمببش ّظببْس اذتلببه البببْمٕ الفببزٖ عاػببت أّٔاليببا تػّئببُ، ّٓتـبباعذ        

 ػَذاؤىا اىل فْأل مشددًٓ )بند العشب أّعاىٕ(.

 اهّىل ّالّقاىٔ٘، ّأخطبش مبادساتَنبا   :ذ الّذجتْس ادتعفشٖ ،شب ٕ ارتلٔججنا ػَ

الّذامٔبب٘ ّاذتامٔبب٘ الفببيت جاىببت جتببشٖ علببٙ طببا،٘ اهمببه ابّتحببذٗ ّزتلببع اهمببه ،ٔببث   

 مٔذاٌ الّذبلْماطّٔ٘ ّفشطاىَا.

                                                 
(1)  ّ٘ٔ ّٔ٘ العشب ـّحفٔا م طْسٓ٘، ّسٜٔع اللف ي٘ الّؼعب د. ؿابش فلحْط: الّشٜٔع الفخشٖ مّتحاد ال

ـَّْٔىٕ.  الّظْسّٓ٘ لذعه الّؼع  الفلظطٔ  ّمباّم٘ ابؼشّع ال
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ّْلببت مببً ىفببط اهػبببفاٛ اهلببذاٛ   ،ببشب ارتلببٔج اهّىلفبببذ ،اّلببت  سبببا  ا، الفببيت ُم

ّٔبب٘ الّؼبببٔب٘ الْلٔببذٗ عبباو الّذّلب  ّٔتجببو الفببيت سٍيببت 1989٘ اإلٓشاى َا إ َّْدٍببا ّدبلْماطبب

ّٔ٘ ّمبّذطاة اهّم٘.  ّعاوتَا مً أّإ البلّٔ٘ الفلظطٔي

بعذ جام  دٓفٔذ للّتلامً العشببٕ الفبزٖ جباٌ     ،شب ارتلٔج الّقاىٔ٘جنا ّاٛة 

ىَا  م ولبُ ّأعـابُ، ،ّتٙ أؿبح مً ػبُ ٓؼ ْ أؿّن مً ادتفاف م عشّوُ، ّاإل

شاٛ طبٔياٛ أّ بادٓب٘   ابظتحٔإ أٌ جيشؤ عشبٕ أٌ ٓياو مبع عشببٕ م خٔنب٘ ّا،بذٗ م ؿبح     

الّؼاو أّ الّشبع ارتالٕ، جنبا ػبَذ البّذجتْس ادتفعفبشٖ مبلامشٗ أمشٓ با علبٙ العبشاأل         

 بػذاد.-الباٍشٗ-البْمٔ٘ دمؼق اّا،تنل الّللع الّقالث م ادتػشافٔ

ّٔ٘ الّظْسّٓ٘ اي ٘ ّ، ن٘ ّاوتذاس  ّاطتطاع ادتعفشٖ أٌ ٓبْد الّذبلْماطّٔ٘ العشب

  تشطٔا م اى٘ طْسّٓ٘ م الّزًٍ ّالّْذاٌ العابٔا.وإ مقٔلُ، ّأٌ ٓظَه م

ّرلّ ع  ارتطاباة ّابذاخنة الفيت أبَش بَا ممّقلٕ اجملتنع الّذّلٕ، اكباف٘ اىل  

مؼاٍذُٓ علٙ الفلبأّٜاة، باعتبباسِ ايبامٕ اهببشع الفبزٖ ٓبذافع عبً البلبآا العادلب٘          

ـّشا .  ّاذتق ال

دمبب٘ ّوفبباة العببض للببّذجتْس ادتعفببشٖ خببنل ّم بببذ أٌ ٓببزجش ّٔليببا لؤّببال البا

تْكٔحُ ابْوف العشبٕ الّظبْسٖ خبنل الّشبٔبع العشببٕ الفبزٖ كبشب بإسٍاببُ البْعً مبً          

خنل ،ؼبذِ اللفـبْق ّالػبضاٗ ّادتيباٗ ّالبتلب٘ مبً أجقبش مبً مٝب٘ دّلب٘، ّم علٔعتَبا            

        ْ بعشجب٘   ّاد)أم جبا، الػبشب امطبتعناسٖ، ّالّشّعّٔب٘ الّيفطّٔب٘ اذتاوبذٗ( لٔ ْىبْا ّوب

كذ ػعبيا العشببٕ الّظبْسٖ ،ٔبث جباٌ )الّظبخاٛ اذتبامتٕ( مىتـباس ٍبزِ اذتبشب مبً           

 ّاى  اهػبفاٛ اهلّذاٛ!

ّم مي ً أٌ ٓيظٙ ػعبيا الّؼ ْٚ ابشٓشٗ الفيت أعلبَبا البّذجتْس ادتعفبشٖ مبً     

ابَبا  العشّب٘ الفيت ّعلتيا م مشج  ّا،ذ مع ابطّبعا ّابتآمشًٓ بباٜعٕ تباسٓا اهّمب٘ ّتش   

ّٔ٘ امسَا )ادتامع٘(، ّجبأّىٕ   ّولّٔتَا ابشجضّٓ٘ فلظطا، ّجإ رلّ حتت خٔن٘ عشب

 بَزا الّذبلْماطٕ امطتقياٜٕ ٓبْل:

ل إ أخ عشببٕ ميتلبّ عؼبشاة اإلراعباة ّالّؼاػباة ّّطباٜإ الّتْاؿبإ اإلعنمبٕ         

ـْا ّ    ػِ٘بَطبُب مبٕ  باذتبذ ّاهل اٛ، ل إ عٔإ ّعظٔه ّىبٔإ م ،ٔاتيا، مبا والبُ اببً الّش

 سّدّا علٙ ٍ اٛ أخُٔ العاأل:

 م تَِ ببببببببب  فأىبببببببببا أخبببببببببْ  ىدو  )

  

ٌ  أخاجبببا   ُٛ أٌ أجبببْ  (،ظبببيب اهل بببا
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أسّْ أٌ ٓ ٌْ ٍزا ال تاب للّذجتْس ادتعفشٖ دسغ ثشٖ ل إ مً ميّقإ الْعً 

ّٔ٘، ّٓلمً بذّس ال لن٘ ابياكل٘، ملجفذًٓ وْل الباٜذ ارتالذ ،افظ  م ايافإ الّذّل

 اهطذ:

ّْٗ(.)ضتً   أوْٓاٛ مببذاس ما  تلّ مً اذتّشٓ٘، ّأ،شاس مببذاس ما  تلّ مً الب

ـّحفٕ البْع    مع الّتأجٔذ الّذاٜه علٙ أٍّنٔ٘ الّتآخٕ الّتاسخيٕ اُبطلق با وله ال

   ّ٘ٔ ّلظبباٌ الّذبلْماطببٕ اُبحّيببّ ّبيذؤّبب٘ ادتيببذٖ الباطببإ م بيبباٛ الببْعً ػبباشتّا ّالبلبب

 ابشجضّٓ٘ ،ـٔي٘.

أٌ جتاب طبْسٓ٘ ّعـبب٘ اهمبه ابّتحبذٗ      (1)الّذجتْس ستنذ اذتْساىّٕم سأٖ -

للّذجتْس بّؼاس ادتعفشٖ )ىاٜ  ّصٓبش ارتاسّّٔب٘ الّظبْسٖ(، ٍبْ ّا،بذ مبً أٍبه ال تب          

ـّادسٗ م العبذ اهخ ،  ٌ ٍزا ال تاب ُٓعبذ مبقابب٘ ّثٔبب٘ تاسخئّب٘ ت ؼبف      فإلّ لزال

ذ ابشا،إ الّتاسخئّ٘ الفيت عاػتَا اهّم٘ ال ق  مً الػنْ  ّاملتباغ م ّا،ذٗ مً أعب

العشبّٔ٘، ّم طّٔنا البّذّل الفبيت ٓيبػبٕ أٌ ت بٌْ فاعلب٘ م ٍبزِ اهّمب٘، ّعيبذما ٓتحبّذث          

ػببخف، بعلببه ّخبب ٗ ّثبافبب٘، الببّذجتْس ادتعفببشٖ م ٍببزا اجملببال، فببإٌ ٍببزا ٓعطٔيببا     

ـّبْاب ّالّذوب٘، رلبّ أّىبُ الّظٔاطب          ٕ ّالّذبلْماطبٕ  معلْماة ٍبٕ أوبشب مبا ت بٌْ اىل ال

ّٔبب٘         ّٔبب٘ ّعشفَببا مببً داخلببَا، ّعببشف عببً وببشب آل ابخلببشو الفببزٖ خبب  ابلطظبباة الّذّل

ّّل مبا تَبذف     عنلَا، ّبالّتالٕ فإٌ البا،ث الّشؿا وّذو دساط٘ تْثٔبّٔ٘ معّنب٘، تَبذف أ

اىل ىؼبببش البببْعٕ الّظٔاطبببٕ ّالّتببباسخيٕ ّالّقببببام لبببذٚ الببببا،قا ّال ّتببباب ّاببببلّسخا  

ا، دساطببب٘ ابببث فَٔبببا ال اتبب  م أٍبببه ايطفببباة الّتاسخئّببب٘ ّامّتفاؤّببباة  ّالّظٔاطببٔ 

ّٔبب٘ الفببيت سافبببت تأطببٔع عـببب٘ اهمببه ابّتحببذٗ، ٍببزِ ابيظفنبب٘ الفببيت            ّابببلمتشاة الّذّل

و، ّجاٌ اهلذف اهطاطٕ ميَا اذتفان 1919تأطظت عب  ملمتش باسٓع للّظنو عاو 

ظبب  أوببْال النعتببذاٛاة علببٙ الّؼببعْب،  علببٙ اهمببً ّالّظببنو العببابٔا، ّّكببع ،ببذ 

ام أٌ ما ،ذث، ٍّبْ مبا ٓتْوفبف عيبذِ      .الّشٜٔع اهمشٓ ٕ ّٓلظٌْ م جلن٘ الّتأطٔع

ّالّتببذؤق، أٌ ٍببزِ ابيظفنبب٘ جاىببت مبقاببب٘    التنحببٔفّال اتبب  ب ببق  مببً الّذساطبب٘  

 علببٙ طببْسٓ٘ ّغ ٍببا مببً دّل ابيطببب٘،  (امىتببذاب)ّطببٔل٘ ّذٓببذٗ لت ببشٓع ام،ببتنل  

بعببض الببّذّل إل،ببشاج اهمبب  فٔـببإ لتْؤعببُ علببٙ     مبببذ أٌ ّ بب٘ ستبباّمة جاىببت مببً   ّ

و، ٍّببٕ معاٍببذٗ ،فببش البا،ببث عببّْٓن فَٔببا ّطبب  أغْاسٍببا مببً   1919معاٍببذٗ فشطبباٖ 

ّٔ٘ ّاّتناعّٔبب٘            خببنل ؿببفحاة جتابببُ، ّرلببّ بببا هلببا مببً أثببش طببٕٛ ّتػببٔ اة طٔاطبب

    ٙ ميطبب٘ الّؼبشأل اهّطبط، فببذ ّكبعت       ّاوتـادّٓ٘ اىع ظت آثاسٍبا علبٙ العباي ّعلب

ٍببزِ ابعاٍببذٗ طببْسّٓ٘ ّلبيبباٌ حتببت امىتببذاب الفشىظببٕ، جنببا ّكببعت فلظببطا ّػببشأل  

                                                 
 .د. ستنذ اذتْساىٕ: سٜٔع اّتحاد ال ّتاب العشب (1)
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اهسدٌ ّالعشاأل حتت امىتذاب ال ٓطاىٕ، أّما فلظطا فبذ غذة مبّْ  ٍزِ امّتفاؤّ٘ 

ـَّآي٘. ّٔ٘، وبإ أٌ ٓظتْلٕ علَٔا ال  ستنّٔ٘ بشٓطاى

اس ادتعفشٖ م جتابُ طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمه ابّتحذٗ، ما اٌ ما ٓبّذمُ الّذجتْس بّؼ

با،ببث سؿببا لْكببع اهمببْس م ىـببابَا، ّالْوببْف علببٙ أٍببه  ٍببْ ام ستاّلبب٘ ّبباّدٗ مببً 

ابيظفناة ّامّتفاؤّاة ّابعاٍذاة الفبيت جباٌ هلبا أثشٍبا الّظبٕٛ م ّاوعيبا العشببٕ الفبزٖ         

تفاؤّباة ّاببلمتشاة وبذ جاىبت مبقاببب٘     ىعٔؼبُ، م ببإ اٌ بعبض ٍبزِ ابيظفنباة ّتلببّ ام     

ّّلٕ ل ق  مً ال ْاسث ّاذتشّب الفبيت ذتببت بأّمتيبا، ّعلبٙ سأطبَا       بذآاة تأطٔع أ

ـَّْٔىٕ.  ى ب٘ فلظطا ّطبْعَا با بشاثً ايتإ ال

ٓظبذ ثػبشٗ   - (1)ظ  سأٖ الذجتْس ثاٜش صًٓ الذًٓا-جنا أٌ ٍزا ال تاب بب 

ّذبلْماطٕ، ّتأتٕ أٍّنٔ٘ العنإ مبً ّباىبا اثبيا،    جب ٗ م تاسٓا طْسّٓ٘ الّظٔاطٕ ّال

      ،ّ٘ٔ ّّهلنا أىُ ٓتياّل مْكْعّا ي ُٓخـف لُ مً وببإ عنبإ بَبزِ الّلبخام٘ ّارتـْؿب أ

 ّاٌ جّيا وذ وشأىا مبامة متفّشو٘ ّاْثّا متياثشٗ عً ابْكْع ٍيا ٍّيا .

ّٔ٘ البا،ببث ىفظببُ، ٍّببْ الّذبلْماطببٕ ال      ّظببْسٖ رّ ّادتاىبب  الّقبباىٕ ٓتعلفببق بؼخـبب

ّٔ٘ العنٔب٘، م زتالُ، ّم مش،ل٘ لعلفَا اهؿع  م تاسٓا طْسّٓ٘ اذتذٓث.  الّت شب٘ الػي

ٌٍ ّّل، ّّعذ البا،ث أٌ ٓشفذِ هضٛ ثا  ،م ٍزا ال تاب الفزٖ ؿذس ميُ ادتضٛ اه

ٓتياّل الّت شب٘ الّظْسّٓ٘ م ملناس العنواة متعذدٗ اهعبشاف خبنل مٝب٘ عباو خلبت مبع       

ثببه مببع ميظفنبب٘ اهمببه ابّتحببذٗ، ّٓببأتٕ ال تبباب جنببا ٓبببْل الببّذجتْس         عـببب٘ اهمببه  

ادتعفشٖ م مبّذمتُ: )مبياطب٘ مشّس مٝ٘ عاو علٙ اؿذاس ابلمتش الّظْسٖ العاو بشٜاط٘ 

و وشاسِ بإعنٌ اطتبنل طبْسّٓ٘ ابذّدٍا الطفبٔعّٔب٘ مببا     1914آراس  8ٍاػه اهتاطٕ م 

 .(.فَٔا فلظطا ّلبياٌ

ّّل ، ْمبب٘ 1914متفببْص  13 ّمعشجبب٘ مٔظببلٌْ م ّٔبب٘ م أ و ّاطتؼببَاد ّصٓببش اذتشب

سفض ابلمتش الّظْسٖ إلىزاس غْسّ ّلْعذ بلفبْس،   ذاطتبنل طْسّٓ٘: ْٓطف العظن٘، بع

و جأ،بذ  1914ّجزلّ مبياطب٘ مشّس مٝ٘ عاو علٙ اىؼاٛ عـب٘ اهمه م باسٓع عباو  

 و.1919،ضٓشاٌ  17-و1919جاىٌْ الّقاىٕ  17أٍه شتشّاة ملمتش فشطاٖ للّظنو 

ّٓلجفذ البا،ث الفشأل الّؼاطبع ببا جتبشبيت طبْسٓ٘ مبع عـبب٘ اهمبه ٓبْو جاىبت          

مظلْب٘ اإلسادٗ ّالّظٔادٗ ّمع ميظفن٘ اهمه ابّتحذٗ، عيبذما ػباسجت م تأطٔظبَا سغبه     

اعبب ا  فشىظببا، ّاىتخبببت علببّْا غبب  داٜببه العلببّْٓ٘ جمللببع اهمببً م العبباو الّقبباىٕ        

ّٔ٘ خلفّا ب  و.1937-1938ـش خنل عامٕ لتأطٔع ابيظفن٘ الّذّل
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عّشٚ البا،ث مظتيذّا اىل الْواٜع الّتاسخئّ٘ ّالْثباٜق مبا اعب ٚ عنبإ عـبب٘ اهمبه       

مً ًٍّ ّكنْس م زتال م افح٘ امطتعناس، م ف ٗ بلػت فَٔا الّيضعب٘ امطبتعناسّٓ٘   

ّل ّم اهّسّّبٔبب٘ رسّتَببا، مببا بببا اذتببشبا العببابّٔتا، ُّعّبببق ىظبباو امىتببذاب علببٙ الببذّ     

.ّ٘ٔ  مبّذمتَا الّذّل العشب

دسغ البا،ببث م فـببْل جتابببُ بإفاكبب٘ اّتفاؤّبب٘ طببآ ع بٔ ببْ ّشتشّاتَببا       

ـّلح ّتأطٔع  ّىتاٜ َا علٙ الْعً العشبٕ، ّأفشد فـّن للحذٓث عً ملمتش فشطاٖ لل

علبٙ دّس طبْسّٓ٘ م عـبب٘ اهمبه، ثبه      -ٍّْ مْكْع ال تباب -عـب٘ اهمه، ّسجفض

خب  فؼبإ ٍبزِ العـبب٘ ّاستبذادٍا عبً اهٍبذاف الفبيت ُٓفب   أّىَبا           تياّل م الفـبإ اه 

 ُأىِؼٝت مً أّلَا.

ؿببفح٘ متامتبب٘ مببّْضٗ م ّقفبب٘   944لٔخببته البا،ببث جتابببُ الفببزٖ اطببتػشأل ضتببْ  

محلببت عيببْاٌ )بببا ٓببذٖ طببْسّٓ٘ ّتاسخيَببا(، سأٚ فَٔببا أٌ طببْسّٓ٘ الفببيت جاىببت كببحّٔ٘     

ش فشطباٖ ّطباٌ سميبْ، جاىبت م     ادتؼع اهّسّبٕ ّمبلامشاة طبآ ع بٔ بْ ّمبلمت    

جإ ّوت فاعل٘ متعاّى٘ ّمطّبب٘ لبشاساة ميظفنب٘ اهمبه ابّتحبذٗ الفبيت ّلبذة مبً سجباو        

 فؼإ العـب٘، ّي ختشج عً ٍزِ البشاساة.

 ٍزا جتاب مَه ّّذّا م بابُ، ٍّْ ّذٓش بالبشاٛٗ ابتأّىٔ٘.

ظب   ااس ادتعفبشٖ  جنا تيبع أٍّنٔ٘ جتاب طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمبه للبّذجتْس بّؼب   بب 

مببً أٌ ابللفببف جينببع بببا مسببيت الّظٔاطببٕ ّابقبفببف    (1)مببا ٓببشاِ الببذجتْس خلببف ابفتببا  

ّٔنا م   اكببباف٘ اىل العنبببإ ابَببب  ّالّذبلْماطبببٕ الفبببزٖ اكبببطلع ببببُ لعبببّذٗ عببببْد، ّم طببب

الّظيْاة العؼش مً عنش اهصمب٘ الّظبْسّٓ٘، ،ٔبث ػبػإ ميـب  ميبذّب طبْسّٓ٘ م اهمبه         

ّٔ٘ م تباسٓا طبْسّٓ٘ ميبز امىتبذاب        ابّتحذٗ، ّاط تطاع أٌ خيْ  أٍبه ابعباس  الّذبلْماطب

 ٌ ّٔ٘ م         ،الفشىظٕ ّ،ّتبٙ اى ،ٔبث اطبتطاع أٌ ْٓنفبف خ تبُ ّثبافتبُ ّ،ي تبُ الّظٔاطب

    ٕ  ،خذم٘ بندِ طْسّٓ٘، ّٓباسع دبلْماطٕ أوْٚ دّل العاي م ميب  زتلبع اهمبً البّذّل

عيبذ اهؿبذواٛ ّاهعبذاٛ، ّاطبتطاع أٌ ٓب         ما ّعلُ ٓ تظ  ا، امّا جبب ّا ّاطبعاّ  

 بـنتُ م طفش الّذبلْماطّٔ٘ الّظْسّٓ٘.

ّٔ٘ جبباٌ جببزلّ م جتاباتببُ       ّجنببا جبباٌ ادتعفببشٖ باسعببّا م ،بببإ الّذبلْماطبب

ـّادس عً داس بظتاٌ ٍؼاو م  ّميؼْساتُ العذٓذٗ، ّميَا جتابُ طْسّٓ٘ ّعـب٘ اهمه ال

ؿبفح٘، ففبٕ جتاببُ ٍبزا ٓطلبق       714زٖ ٓببع م  و ّالف1411دمؼق م عبع٘ أىٔب٘ عاو 

ادتعفشٖ العياٌ لبله البا،ث اذتـٔف ّابْكْعٕ ّالباس  ادتّٔذ للّتاسٓا م صٓاسٗ غ  

ـّببحفٕ ابـببشٖ الّشا،ببإ ستنببذ ،ظببيا ٍٔ ببإ  صٓبباسٗ - طّٔبب٘، ُتببزجفشىا ب تبباب ال

،ٔث ٓبلب  ادتعفبشٖ ؿبفحاتُ لبٔع جنبا ُجتببت أّ ؿبذسة الٔيبا،         -ّذٓذٗ للّتاسٓا
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ّْتا      ّل بببً بببببشاٛٗ خاّؿببب٘ ّّاعٔببب٘ تبببذس  أبعببباد ابخططببباة امطبببتعناسّٓ٘ هجببب  وببب

اطبتعناسّٓتا آىبزا ، ٍّنبا بشٓطاىٔببا ّفشىظبا، ّطبعَٔا ابظببتنش للّظبٔطشٗ علبٙ بلببذاىيا        

عبب  ابببلامشاة الّظببّشٓ٘ تبباسٗ ّعبب  الّتلببلٔإ ّارتببذاع تبباسٗ أخببشٚ، ّمببا ٓبابلببُ مببً َّببإ   

ّٔ٘ آىزا ، ٍّٕ الفيت ؤض هلبا أٌ ت بٌْ م ّاَّب٘    طٔاطٕ لذٚ الّيخ  الّظٔاطّٔ٘  العشب

ّٔب٘، ٍّبٕ تظبعٙ للخبنق مبً          ّٔ٘ مبً تباسٓا اهّمب٘ العشب العنإ الّظٔاطٕ م مش،ل٘ مفـل

.ّ٘ٔ  ، ه الّظلط٘ العقناى

ّٔ٘ الْا،ذٗ ّىْاتَبا ببند الّؼباو ّاذت باص،      ّاصتاص اذتله العشبٕ بإوام٘ الّذّل٘ العشب

ـّلح ّفشطاٖ، الفزٖ خشج فُٔ ّجٔف ن الّتفشٓط بزلّ م ً خنل شتشّاة ملمتشٖ ال

ّْلبت عـبب٘    العشب مً العشغ مً دٌّ محفف، ّاهجقش مً رلّ اإلػاسٗ اىل جٔف حت

حتببت مظببّنٙ ّؿببآ٘ ّاىتببذاب ّمتّعببً طبب اجا     ،اهمببه اىل مظلفبب٘ مطببتعناس ّذٓببذ  

ّٔ٘ طآ ع بٔ ْ م تبطٔع أّؿال اهم٘، لتذخإ ػعْب ابيطب٘ ّم طّٔنا الّذ ّل العشب

م مْاَّ٘ تاسخئّ٘ مع وْٚ اطتعناسّٓ٘، ّٓيتبإ ىلباهلا مبً ىلبال مبً أّبإ بيباٛ الّذّلب٘        

البْمّٔ٘ اىل ىلال مً أّإ امطتبنل م دّلب٘ أّ جٔباٌ ّعب ، ٍبْ م ،بٔبتبُ مظببق       

ـّيع، ّي ٓتؼ فإ تاسخئّّا م جٔفّٔ٘ معّٔي٘.  ال

ّّل، جتبباب الببّذجتْس ادتعفببشٖ جتبباب ٓ ببّشغ ،بٔببب٘ أٌ   الّتبباسٓا ٍببْ ابعلفببه اه

 ّأّىُ لٔع فعّن ماكّٔا ّاّىنا ٍْ ،اكش ّمظتببإ.

ظبب  سؤٓبب٘ اهطببتار آبباد    ا-)مببً أّببإ طببْسّٓ٘ ّاىظبباىَا ّتاسخيَببا ّمظببتببلَا      

ٍّبْ مبا ّباٛ م مطلبع جتباب       ،مللبف ٍبزا البحبث(    اليت تلجذ علٙ سأٖ- (1)مشػذ

 البا،ث د. بّؼاس ادتعفشٖ، ّاعتبذ أٌ رلّ خيتـش علٔيا ال ق .

عّا بامىتنبباٛ اهمببه( ٓبلفبب  أّساأل الّتبباسٓا مؼببب فالبا،بث م جتابببُ )طببْسّٓ٘ ّعـببب٘  

ّٔ٘ ّمّْثبّا سؿٔيّا لو،ذا  ث.ّواسّٜا متنّشطّا للّظٔاط٘ الّذّل

ّٔ٘ م      ّّل للنْاَّبب٘ الّذبلْماطبب جٔببف م ٍّببْ الّذبلْماطببٕ الْاوببف علببٙ ارتببط اه

ّٔب٘، ّعباؾ لعبب٘        أسّو٘ اهمبه ابّتحبذٗ، ّفَٔبا خ ب ب     ـّبشاعاة الّذّل ش  عبً وبشب أػب ال ال

 اهمه ّؿشاع ابـاحل ّالّيفْر.

جببباٌ مبببباتّن ػشطبببّا م مْاَّببب٘ ،بببشب ٍّْببباٛ ُػبببّيت علبببٙ طبببْسّٓ٘، ّعاؿبببف٘     

٘ ُأث ة كبّذٍا م أسّوب٘ اهمبه ابّتحبذٗ، فحنبإ سآب٘ ببندِ عالٔبّا مبذافعّا عبً           دبلْماطّٔ

زتببذ طببْسّٓ٘ ّاطببتبنل وشاسٍببا الببْع ، ّ،بفَببا م ؿببٔاغ٘ مظببتببلَا بببإسادٗ ػببعبَا        

 ّؤادتَا.
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 أٍّنٔ٘ ٍزا ال تاب تأتٕ مً خنل:

 ً  أّىبببُ ٓػبببْق م مش،لببب٘ تاسخئّببب٘ ؿبببعب٘ ّمعبفبببذٗ، ّالبا،بببث ٓأخبببز ابعلْمببباة مببب

.ّ٘ٔ  مـادسٍا اهو ّمما ، ِفإ  بُ أسػٔف ابيظفن٘ الّذّل

ـّٕ العلنٕ الّذؤق طببّٔن لت بًْٓ البّشأٖ،     اعتنادِ الْثٔب٘ جحّ ٘ دامػ٘، ّالّتب

 بعٔذّا عً لػ٘ اإلىؼاٛ الفيت عادٗ ما حتفإ بَا مقإ ٍزِ ال ت .

ـّشاع الّذاٜش علٙ طْسّٓ٘ ميز اطتبنهلا اذّدٍا الطف ّْس ال  7بٔعّٔب٘ م  ال ات  ٓـ

ّٔببب٘ اهّىل ّاّتفاؤّببب٘    1914آراس  و دٌّ اطبببتبعاد فببب ٗ ام،بببتنل العقنببباىٕ ّاذتبببشب العاب

ّٔ٘، أببث ػبب فلت جلفَببا     1911طببآ ع بٔ ببْ عبباو   و ّطببْاٍا مببً أ،ببذاث مفـببل

اببببّذماة بببا آلببت الٔببُ أّكبباع طببْسّٓ٘ ّابيطببب٘ ّالعبباي م،بببّا، ٍّببٕ مش،لبب٘ تاسخئّبب٘      

نمببح العبباي ادتذٓببذ آىببزا  ّؤبباو دّل ّاىببذثاس أخببشٚ، ٍّببٕ    ،امسبب٘ ن فَٔببا سطببه م 

 مش،ل٘ اّتظنت بإعادٗ سطه ،ذّد العاي ّابـاحل امطتعناسّٓ٘ للّذّل ال  ٚ.

اٌ ال ات  سّإ دبلْماطٕ مً َّ٘ ّبا،ث ّمقبفف مؼَْد لُ مً َّب٘ ثاىٔب٘،   -

تعطبٕ أ، امبُ    ّبالّتالٕ فإٌ معآؼتُ اذتبٔبّٔ٘ للْواٜع م أسّو٘ اهمه ابّتحذٗ

ّٔب٘ ّعبٔعب٘         ابـذاؤّ٘، فَْ خب  بالّؼبأٌ البّذّلٕ ّوبشاٛٗ خشٓطب٘ ابـباحل الّذّل

ّٔبب٘ الفببيت تّتظببه بعببذو الّقببباة ّباذتشجّٔبب٘ بيبباٛ علببٙ   ابتػّٔببشاة م العنوبباة الّذّل

.ّ٘ٔ  تػ  ابـاحل ّمْاصًٓ البْٚ اإلولٔنّٔ٘ ّالّذّل

ّّٔا ُٓعتبذ ببُ     حينإ ال تاب ؤن٘ علنّٔ٘ جب ٗ، ار ٓػذّ - مشّعّا تاسخئّبّا ّطٔاطب

حيفبإ بببُ مبً ّثباٜق ّمعلْمبباة راة     ام وبشاٛٗ تباسٓا طبْسّٓ٘ اذتببذٓث، ّرلبّ بب     

      ٌّْ ؤن٘ جب ٗ اطتحـإ علَٔا البا،ث هَبذ ّدأب ميبطبع البّيظ ، ،ّتبٙ جب

 اهطاغ ابعشم با ّسد م جتابُ.

ـّببٔاغ٘ ابْكببْعّٔ٘ ّالّتظلظببإ الّتبباسخيٕ الببّضم  ابي - ّظببق الفببزٖ جيعببإ الببباس  ال

 ممظ ّا باه،ذاث ّفق تْاسٓا ،ذّثَا.

-      ٘ ّٔب٘ ّالّظبْسّٓ٘ ،بْل مش،لب اٌ ٍزا ال تاب ٓظذ ىبـّا جب ّا م اب تب٘ العشب

ّٔبببب٘    تاسخئّبببب٘، جاىببببت دّل ابيطببببب٘ خاكببببع٘ فَٔببببا لنطببببتعناس ّالبببببْٚ الّذّل

ُّثِّق ،ْهلا جاٌ ٓأتٕ علٙ لظ  اٌ با،قا غشبٔا.ابظٔطشٗ، ّبالّتالٕ فإٌ ّإ  ما 

ً  ّبالّتالٕ فإٌ تـّذٖ البّذجتْس ادتعفبشٖ إلّبشاٛ ٍبزا البحبث ابتنّٔبض ُٓعّببش        أٌ  عب

ّىُ مقابشٗ م العنإ اامىتناٛ الْع  لٔع فعّن ّنٔفّّٔا أّ مْوعّا م طلفه ابظلّلّٔاة، بإ 

ّىأخبز ميبُ   ّوشاٛٗ الّتاسٓا ّحتلٔلُ ّاعادٗ تبْميُ لٔ ٌْ ليا ع ٗ ىظتفٔذ مً دسّطبُ،  

 ابْعظ٘.

اٌ وشاٛٗ ال تاب لٔظبت تشفبّا، ببإ ٍبٕ كبشّسٗ ل بإ با،بث م الّتباسٓا، ّل بإ          

دبلْماطٕ ّمَته بؼلٌّ ابيطب٘، با ٓتلّنيُ مً ّواٜع، ّبا ٓزجشِ مً أ،ذاث تظتلضو 

 ّابيطب٘. ٘اعادٗ وشاٛٗ مش،ل٘ ٍاّم٘ مً تاسٓا طْسّٓ
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األمريك       ف     ي           دع       ي

م  أ ائال  ن م  أ        (1)ص  ئ ل ن ي     

مص    احل ا    رع ا م  ئ     م   أ  ع   ن   

مي    إ  ف  ع  ن مي    إ ئ       ا   د    

م  أ ل  م  ةئ      م         ئاص    

ئاحب   ت ج       ا يه "      ما م       

ئيع د   (3)ئ  ا   ة ا م  ئ      (2)"     دة 

ا م  ئ  جشكن امهدادًا  ا   ة "عض م

ألي اع ا د"ا م س   املهبع   ا ا ع       

ي ي       ب     ئ "    ل  م ل       ا ص    ا  

ا د"ا م س       أش   ي  أش  ئا م    م   

 ً ا  سري  ا يت جعهئد  اى ا   ة جائ ح

ائ د"ا م س    ا  هص  د      ً ئاسهخدام

ائ ا     دئ     ئي    ف ايض    ً  ي     ع م    أ 

د"ا م س   ا   ة  اسهخدام ا  هص  د  

(3()2()1)     اخصم ئاإليرادا ري امل ا     هػ

                                                 
(1)

مس  د   :اآلج      ف ي    شػن امل  م 
 ئ ير ا د  ع األمريكف 

  ئ  د  كا       اشؤئ  األمم   ا دئ      ض  ةاس ا سهخب  ا  ا  طين األمريكف  
 ا عا م ا س  س     حم ضر ا   مع   ي   رد .

(2)
جرمج    حمئ  د ج     ج ا ب  ريم  ف   ممش    ا   "Oxford  Universityا م ش  ر األص  اف    

  .م2003(1مكهب  ا عب ك     ا ري ض   ط)
(3)

م 2002مكهب       ا عب ك         ا ري      ض   يرمج        حمئ     د ج        ج ا ب ريم     ف   
 ( ا ري ض1ط) 
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ري  ج ب     ا س ع     هػ     مثن م  حت ئ  ا   ي   املهحدة األمريك  ً  ب م

ئد     م ا       لرا    امل        ا س        ... ش    د  اب     ا ئ ا ر"       ئ      مم    

ا ري      ا يلص        ئج ب    ج س   فو ا    "ير       ي     ص   ر  ا    "  ط          

    ي    اس  هخدام د"ا م س     ا     ة مس  ها م   ا     ة  ائ   اطأ ا س     ... ف   

ا عس  كري  ئا  هص   دي   اس  هخدمل ا د"ا م س     ا م  ئ    ا ص  د د"ا م س        

"   جك   ر  "   ف ئي     ئغ   ري        اإل    ممج ظ      ئري امل ا       اإلغ   راو  هػ   

جس خري ي ن   امه    ئ يرة اخل      األمريك   ا س "     ي م   ي (1)م"ي 

 ا ث            ا س  س         ا عس     كري   ا  هص      دي   جه       ر... األدئا  ا      يت

 .ئمب  يهم س  مع ين ئضع دئ ف  ا   ي ي    اإل مم   

*  *  * 
 -ئ"د م مأ األصد  و -ا د"ا م س   ا س  ي  اسه   ل  اّ  مأ ا ث "ِل

"   دف ا   د م  أ جل    م      ا د"ا م س     اد دل       مس  هخدمً   اج     ا  جل  رَض

خمهال     ض ل ألش ك     جعّر  د  س  ئ  اي      ئ األ م   ا يت جهعرض د  س   ي    

 .. .مأ اد ئ   ا د"ا م س   ئغري ا د"ا م س   

دم    ً  ي    إ   املس  هخدم  ض  د س    ي   ف ا     م   حت   ج ا د"ا م س      

ي     ا  ا  ى "  م    ا ا   "     ه    ا د"ا م س     اد دل    ئا   يت يص  مل   ا   بع       

 .... اضع  اي اع ا د"ا م س   

*  *   * 
ئ   ج املمع       -  مس  ّف  ك   مف  ي ي  ل ا د"ا م س     ي  ف  ع  ن    م    ئ  ا 

ا    م ا  رادًا ئمج      ئممعئ    غ ري  ك م    ا         ا   م   ئ   -ا ه ا د  

 ا  ئ س   ئ    م س     ا ش  عب   ا ث        ا س    ي  يم ا  ج "هأس   س مش  رئع  اد"ا

ئ"  ه    ف   م  ع ج    ر س   لن ا ه اص  ن ا  هئ    ف    ادئا  جمل   " املش  رئع مه       

 يش   و ص  لح   "اػ     خمهال    جس  ه دف ةئ       ش  عب   ا دئ        مم  كمي

ئجش  ك ن  م ص  ر ض  ػا  ا  ى ا ك م        ا ع   م  را ا    ددة  اه  أ ري احم  

ا م  ظر مل ا  ع ا ه اص ن     ام  ش    ئا   ا  ئي  ن ا            ا رتاض      ئلاج " ئ

ي د   م دى ج أ ري ي "و امل ا  ع       -م ثمً -ا  هئ  ف  دى ا ك     ا ص    يف  

                                                 
(1)

 WWW.attajdid.infoايعر: 
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ي   حم ئ    كس ر       ا  ر   ا ش ع      ا دد امله "عل ئاملع بل .. مأ لم  

 ..  ً ا "   بال "  ا ك م   ئا ك م ئ كم  مر  ض شعب   ع  اه ب 

 
*  *   *   

م  ا   م   هشك ن ي ئ   ش عب    ميهئ  م "  د"ا م س    ا ش عب   ائ م           

 New Publicي ا     ج  ا        ا        م ا د"ا م س        ا ش     عب   ا دي     دة )    

Diplomacy)مأ مؤشرا    ة ا د"ا م س     م مس يئه   ا ر ئ       ئ د   "

 مم ئ  ا ا  ئم   "م  ئم        ائم  جضخ  اى ا ش "ك  مأ ص   ئيه  ئ

 اس  س    ا ك م     ئا   د  ع    أ املص          م اج     "   دف "م   و م      ش  عب   

   يم     ي  "     ئممعئ     ل    ئ ا س  ل  ا  ئا      د ا رمس        ً   ايض     ا  طم

   ك م   م   ب  "  هحر   د م ا د"ا م س   ا س  ي  ..ئاحت دا  غري
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