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ىا ىٌ شك يف أً حركه اجلهاد 

خرجالالالالى ىةًيفالالالالرن يف  اإلسالالالال ى  
ىعركالالالاله ة حالالالالذن امعالالالالاحاوة ىالالالال   
امكيالاً اميفالالهي،ٍ ه  اال، اًٍيفالالا      
يةالالً م ىةالالت اسً الالهاد ا الالة  ىالالٌ 
أاالالالالو ااد"الالالالا  ةااااالالالالذ ام ا الالالالذ   
ييعالالالالع اجلعالالالالجملاةه  ةااااالالالالذ   
ام ا الالالالذ خامالالالالذ ىةيفالالالال، ةه   الالالالادن 
اجلهالالالالالاد  امةاالالالالالا   ا  ا ىالالالالاله يف  
حركاو كهاله  االو ىالذا ط لة،ماله     

ا الذه   ى ا ي  شهادنه يعً هذ ام 
 يخنفالالالالت ت الالالالراو ام الالالالادن  الالالالٌ 
يالالذ ل،ا يف ىذ سالالًته  سالالا  ا تنالال    
هنجالالته  االال، اًٍيفالالا  ي الالهذ تنيالالت    
اخلعالالالالالا ر امكالالالالالمعنه    سالالالالالييا   
ا اديالالالالهه امالالالال  ى ةيالالالال    الالالالا كيالالالالاً   
ا حالالالالً   ام،اإالالالال ه   الالالالا ه    

امها يركًت ىعركاله   فع ّمةّاأل ر ا
األيالالالالالاه امع  الالالالاله تنالالالالال  جةالالالالال،د  

 االال، ىالالا د عالالت        ىعالالً،يةيته 
حث تٌ سمل  هناء اه  ا عركاله  امم

تجمل  ام،سيط ا يفرا امها حرص 
تن  امً،إل    ايفاق تنال   هنالاء   
 ي ق امةا  ل  امةر   لةاءً تن  

 امرغمه اميفهي،ٍيهه
 

   



 وحدة الساحات" معركة الحفاظ على الثوابت

 

 

كٌا إُٔ اُجصاض كبري حلطكٞ صغؼريٝ جمٌٔغاق ي٘ٙغٞ ادضازثٔغاق صغوبٞ ااع جٔغاق       

     ٟ عِٔغا ًغّ اعج غس اا غٍٔ أُٔغٍ       حطكٞ ٗيفح يف ٓغصٖ اعاطكغٞ ٗحٚغسٝع ااغس أْ  وغ

ؾغغغغطكا١ يف اع٘يغغغغ  ٗاهفاغغغغى اع غغغغاَٗق ٗٓغغغغ٘ ًغغغغا أضازٖق ٗاؾغغغغجؼوح عوٚغغغغٕ أ ٔغغغغعٝ      

االغجدباضاخ يف اهلٚاْ اهصُٔٚ٘ٛق ٗٙؤكس ٓصا كالَ ض٢ٚؼ ؾابٞ االغغجدباضاخ  

اهاػلطٙٞ اهصُٔٚ٘ٚٞ اهو٘ا١ "أٓاضْٗ حاهٚفا" يف ًؤمتط  اًاٞ "ضاخيٌاْ" ّعا ضّ غ  أْ  

ٝع ق٘ٙوغغٞ يغغس ثػغغجٌط لغغؼ غغغِ٘اخ يف  غغى ٗ غغ٘ز      ٙػغغجٌط اوغغس١ٗ يف   ًًغغّس يطغغاغ ػغغعٝ 

ًصغغام ًؿغغبكٞ اغغ  حطكغغٞ يغغاؽ ٗاهلٚغغاْق ًؤكغغساع يف اه٘يغغح ُفػغغٕ أُغغٕ ال  

ٙلفٛ عغسَ اُ غٌاَ يغاؽ امل اع٘ا ٔغٞق امل  اُغة اأغاز ا غغالًٛق اغى  غة          

ٞ عوٚٔا ًِع ًذى ٓصٖ اع٘ا ٔغاخ ًػغج بالع حػغة ًغا ُ وجغٕ عِغٕ ٣ٚٓغٞ اهبغر اهصغُٔٚ٘ٚ         

ُاٍ ه س كاْ اُجصاض حطكٞ اأاز ا غغالًٛ كغبرياع ًٗغؤظضاع     35/9/4244اجاضٙذ 

يف ًاطكٞ "ٗحسٝ اهػاحاخ" عوٟ اهطػٍ ًّ ٗي٘فٔا ؾبٕ ٗحٚسٝ يف غاحٞ اعاطكٞق 

كٚ  ال؟ ٗٓٛ اهيت جنحح يف اقالق يطااٞ أه  صاضٗر عوٟ اهلٚغاْ ًٗػغج٘قِاثٕ   

ه غغسؽ الجوغغٞ ٗثغغى أاٚغغة ًٗغغسْ  ٗيطااُغغٕق ف غغالع عغغّ ٣ًغغاخ اه غغصا٢  اهغغيت قاهغغح ا  

ٗاشا كغغاْ اا غغٍٔ يغغس  دغغط ... ػغغالغ ػغغعٝ ًذغغى عػغغ الْ ٗأغغغسٗز ٗغغغسضٗخ ٗػريٓغغا 

اهسخ٘ي يف ًػجِ ع اهجطبٚع اآلغّق فدْ حطكٞ اأاز ا غغالًٛ جنحغح يف اعغازٝ    

اه  ٚٞ اهفوػطِٚٚٞ امل اه٘ا ٔٞ ًّ  سٙس ٗثأكٚس أْ ضٗح اع اًٗٞ ال ثغعاي ًجمغصضٝ   

هاطاغغٛ اهفوػغغطٚم ٗ،غغٌريٖق عوغغٟ اهغغطػٍ ًغغّ كغغى الغغاٗالخ     يف ٗ غغساْ اهؿغغاة ا 

ه جؤاق ُٗ ى  ذجٔا امل اه ص٘ض ٗاهفِازق اهفدٌٞ ِٓا ِٗٓان هوجػغ٘ي عوٚٔغاق الق اغى    

اْ ٓصٖ احلطت أعازخ ضٗح اهِ اي ٗاع اًٗٞ امل ااض ااؼطافٚٞ يف فوػغط ق اهغيت   

اًٗغٞق ٗٙؤكغس ٓغصا    اعج س اا ٍٔ أٍُٔ جنحغ٘ا يف اخطا ٔغا ًغّ زا٢غطٝ اهِ غاي ٗاع      

اهجٌٚع اهبط٘هٛ هو ا٢س اهؿٔٚس ااطآٍٚ اهِااوػٛ ٗضفايٕق ٗثوم اه٘قِٚغٞ اهطا٢اغٞ اهغيت    

ه س زعا اه ا٢س اهؿٔٚس ااطآٍٚ اهِااوػٛ أاِا١ أًجٕ  ."ثطكٔاق فأُبجح "عطّٙ األغ٘ز

امل احلفغغا  عوغغٟ اهغغ٘قّق ٗأٗصغغآٍ اغغأال ٙبكغغ٘ا اهػغغالحق ًؤكغغساع االغغغجٌطاض يف   

َٗ ٗاهػري ُيغسًاع يف ٓغصا االهغاٖق ٗأال ٙبكغ٘ا اهبِسيٚغٞ  غح أٜ  غطغق        اهِٔج اع ا

ٗأْ ّٙ٘ ٔ٘ٓا حن٘ االحجالي ًٗػج٘قِٕٚ ًّٗ ٙػغاُسٍٓ ًغّ اهاٌغال١ ف غأق ٗأْ ٓغصٖ      

اهبِسيٚٞ هّ ثطوق ضصاصٞ ٗاحسٝ يف او٘ا١ق ٗأْ أٜ فاى خياه  ٓصا ًٙاّس خطٗ اع عّ 

هؼطا١ق ٗٙسِْٙ٘ كى ًغّ ٙػغجدسَ   ق كٌا أٍُٔ ٙطفاْ٘ اٍٜطَااهص ق ٗال  ذؤٍ َك

امسٍٔ عطاهبٞ اهجماض ااعاي جمٞ زعٍ اع اًٗٞق متاًاع كٌا فاوح ااض احلطكاخ 



 د. محمد الحوراني

 

 

اهغغيت ثبّمحغغح ااع اًٗغغٞ هعٙغغازٝ دغغطٗاخ ااغغض يازثٔغغا يبغغى أْ ث٘ػغغى ٗثػغغجذٌط يف زًغغا١  

ااض أاِا١ اهؿاة اهاطاغٛ جمغج ٗآٚغٞق ٗوغصا اعبفغح احغس٠ اه ِغ٘اخ اهصغُٔٚ٘ٚٞ         

عٞ "عطّٙ األغ٘ز" اهفوػطِٚٚٞ اعػوحٞ ٓغٛ أخطغط اهجحغسٙاخ األًِٚغٞ اهغيت      اأْ جمٌ٘

صغغغحٚ  أْ  ٔغغغ٘ض ٓغغغصٖ  . ٙ٘ا ٔٔغغغا اهلٚغغغاْ اهصغغغُٔٚ٘ٛ عوغغغٟ اهػغغغاحٞ اهفوػغغغطِٚٚٞ   

اجملٌ٘عغغاخ اعػغغوحٞ عوِغغاع اغغسا ًغغّ خغغالي ًاطكغغٞ غغغٚ  اه غغسؽق اال أُٔغغا كاُغغح      

حِٚٔغغا  جمٌ٘عغغاخ صغغؼريٝ ٗػغغري ًِىلٌغغٞق امل أْ  غغا١خ ًاطكغغٞ "ٗحغغسٝ اهػغغاحاخ"ق 

أٙ ِغغح حطكغغٞ اأغغاز ا غغغالًٛ أْ اهاغغسٗ رغغاٗي االغغغجفطاز أغغا ه  ٔغغاظ عوٚٔغغاق    

متٔٚغغساع هو  غغا١ عوغغٟ ػريٓغغا ًغغّ حطكغغاخ اع اًٗغغٞق ااغغس أْ جنغغ  يف ًِغغع حطكغغٞ      

ياؽ ًّ زخغ٘ي اعاطكغٞ ًٗغؤاظضٝ اع غاثو  يف حطكغٞ اأغاز ا غغالًٛق ااغسٓا         

ٍ٘ أكغغغغمل عوغغغٟ اع غغغغاًٗ    اغغغازضخ حطكغغغٞ اأغغغغاز ا غغغغالًٛ ااالُفجغغغغاح عوغغغٟ      حنغغغ

 يف كى اعسْ اهفوػطِٚٚٞق ٗال غٌٚا ًسْ اه فٞق ٗكاُغح اغ٘ازض ٓغصا     اهفوػطِٚٚ

االُفجاح يف ًسِٙٞ  ِ ق ا،افٞ امل االُفجاح عوٟ اعِا،و  زاخى حطكٞ فج  ٗزاخى 

ه غس أصغااح ؾغابٞ االغغجدباضاخ اهصغُٔٚ٘ٚٞ يف ث غسٙطاثٔا        .أ ٔعٝ األًّ اهفوػغطِٚٚٞ 

يبى ًاطكٞ "ٗحسٝ اهػاحاخ" اأْ حطكغٞ يغاؽ ػغري ًاِٚغٞ ااهجصغاٚسق       ٗث٘يااثٔا

ٗال ُٚٞ هسٙٔا هوحطت يف اه٘يح اهطآّق اال أْ اهاسٗ أخفق يف كػط ًاازهٞ اهػغطاٙا  

اهيت فط،جٔاق ٗٓٛ "ٗحسٝ اهػاحاخ"ق ٗٓ٘ ًا  ٔط  وٚاع يف أدِا١ اعاطكٞ ٗااسٓاق 

اهاسٗ ا سضثٕ عوٟ ؾى ي٘ٝ حطكٞ كٌا أْ ٓصٖ اعاطكٞ أ ٔطخ اخفاياع شضٙااع هس٠ 

اأغغغاز ا غغغغالًٛ ٗاهِٚغغغى ًغغغّ ثعاٙغغغس ح غغغ٘ضٓا اهؿغغغا  ٗاهاػغغغلطٜ يف اهػغغغاحٞ   

اهفوػطِٚٚٞق كٌا إُٔ أخفق يف ٗي  اقالق اهص٘اضٙذ عوٟ  ِ٘زٖ ًٗػج٘قِٕٚق الق 

اى اْ حطكٞ اأاز ا غالًٛ جنحح يف احلفا  عوٟ اغجٌطاضٙٞ اقالق اهصغ٘اضٙذ  

األخغغريٝ ًغغّ احلغغطتق كٌغغا أْ احلطكغغٞ جنحغغح يف ٓغغصٖ  الذافغغٞق حجغغٟ اهوحىلغغاخ

اعاطكٞ اعٙازٝ اهجأٙٚس اهؿا  عؿطٗعٔا اع اَٗ ااس أْ ضػة اهلٚاْ اهصغُٔٚ٘ٛ يف  

اف ازٓا حا،ِجٔا اهؿابٚٞ ٗا ٔاضٓا يف ًىلٔط اهاا ع أًاَ أاِا١ اهؿغاة اهفوػغطٚم   

ٚس اهلبري ًّ يٚازٝ ٗاألًٞق ٗهاى ًّ أٍٓ اهِجا٢ج اهيت خّوفجٔا ٓصٖ اعاطكٞق اهجأك

احلطكٞ عوٟ ٗحسٝ اهص  اهفوػطٚمق عوٟ اهغطػٍ ًغّ  غاشي ااغض اه غ٠٘ق ٗٓغ٘       

ًا ٙؤكس ضػبٞ االحجالي اهصُٔٚ٘ٛ يف اداضٝ اهفجِٞ ا  أاِا١ اهؿغاة اهفوػغطٚمق اال   

أْ ُجا٢ج اعاطكٞ عوٟ ٓغصا اهصغاٚس كاُغح  غالغ ًغا متِغاٖ اهلٚغاْ اهصغُٔٚ٘ٛق         

يف ٓغغصا كوغغٕ امل اهغغ٘عٛ اهلغغبري ٗاعج غغسَ هغغس٠ يغغازٝ   ٗاؾغغجؼى عوٚغغٕق ٗاهف غغى ٙاغغ٘ز



 وحدة الساحات" معركة الحفاظ على الثوابت

 

 

حطكٞ اأغاز ا غغالًٛق كٚغ  ال؟ ٗٓغٛ احلطكغٞ اهغيت ال ثغعاي ثػغري عوغٟ ُٔغج           

اه ازٝ اعؤغػ  ٗفلغطٍٓق ٗٓغٍ اهطاف غْ٘ ألٜ ُغ٘غ ًغّ أُغ٘اغ االحغبات اغ  أاِغا١          

ظاخق اْ ًا ح  جٕ ًاطكٞ "ٗحسٝ اهػاحاخ" ًّ اجنا. اهؿاة اه٘احس ٗاألًٞ اه٘احسٝ

ٝ اهصغغ  ٗعوغغٟ ث٘حٚغغس اأغغ٘ز يف غغغبٚى  اغغى أاِغغا١ األًغغٞ أكذغغط حطصغغاع عوغغٟ ٗحغغس

اه  غا١ عوغغٟ الجغغىق ٗاغغجاازٝ فوػغغط ق كغغى فوػغط ق كٌغغا أْ  اوِغغا أكذغغط    

حصضاع ًّ اعدططاخ اهصُٔٚ٘ٚٞ اوازفٞ امل ،طت اع اًٗٞ ٗا،اافٔا ٗاهاٌى اططا٢ق 

ى ً غاَٗ أل غى ،غطإ ٗاه  غا١     خمجوفٞ عوٟ فصى اهػاحاخ ٗاالغغجفطاز الغى فصغٚ   

عوٚغغٕق ا،غغافٞ امل ،غغؼ٘  كغغبريٝ  لغغّ أْ  اضغغغٔا الجغغى عوغغٟ أاِغغا١ اهؿغغاة        

ٞعق ٗأاِغغا١ اه غغفٞ ٗاه طغغاغ خاصغغٞق هجطغغ٘ٙأٍ ٗاهِٚغغى ًغغّ اضازثٔغغٍ        ًّغغ اهفوػغغطٚم عا

 ٗكػط عع جٍٔ.
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َعحقد  ثددمن اددا بنيددزب        
بلذرَعة بليت جذرعث هبا إسدزبيُ   

بححالهلدددددا  ل رب دددددٍ السدددددح زبر 
ويف بنيق اددددة بسددددح زبر  ,بلعزبُددددة

مل جع  جنطلدٍ   بححالهلا للجىال ،
فداماا بالسدزبيُلٍ مل     ,علً  ح 

َحهددد ن اندددذ  ُددداي ندددذب بل ُدددا     
 ,بلغاصب وبحملحد  ولدى نيدزا وبحد ا     
ف ا نٍ بمسد ا  إاب ورب  اىبصدلة   
بلعددددد وب  وبالحدددددحال  وجعطُددددد   

 ع لُة بلسالي يف بنينطقة؟ 
وللددذثزي فقدد  جعددزب بلعددز   

وفز ث  ,للع وب  فزبني ومجاعات
بعدد  بلن  ددة  علددُهح حددزو   ددالخ  

وثاندث   ,و ُاي نذب بل ُا  بلغاصدب 
 ,بهلزميددة بلعسدد زَة اددا ن ددُ هح  
 ,وظ  بلع و َحدذر  بحققُدأ  اند    
وَعُن  بلغدز  يف ثد  حدز   دث     

وال  , اددا إسددزبيُ  ,بلعنددىب  ابجدد 
َحىر  الك بلغز  بالسحع ارٌ عا 
بهتدداي بلعددز  بددتدح اعحدد و  و دددح  
سدددددددددناى  ندددددددددذب  ب  ددددددددد   

 بالسزبيُلٍ( يف بل قز.
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غازنت اضرسا٥ٌٝ رسٜااْٝرا ٚنسْطرا     6591يف ايعدٚإ ايثالثٞ ع٢ً َضس 

ايعدٚإ ٚصاز امس٘ ايعدٚإ ايثالثٞ يف إحيا٤ يسنر  غر ٕ إضرسا٥ٌٝ رٛارعٗا يف     

َرٔ اترنيالٍ ضرٝٓا٤    َضاف دٚيرني  اضرنيعُازٜني  عرسٜكني مت ٚتهٓرت إضرسا٥ٌٝ      

ٜٚنيٛقررا ايعرردٚإ يرٛو اينيررٛاشٕ ايرردٚيٞ ٚإْرراز ايررس٥ٝظ ايطررٛنٝٝ     ٚمل تٓطرب  

 وْطباب.ا رٛيغاْ مت َٚٔ ثِ َطازع١ ٚاغٓأ إىل اياً  َٔ إضسا٥ٌٝ

ايعسرٞ خبري ٚاألَٔ اوضسا٥ًٝٞ يٝظ نريو؟ أّ إٔ األَٔ  ٌٖ نإ األَٔ

 ٚاملطًُ ؟نإ َٚاشاٍ ٖٛ َٔ ٜٗدد أَٔ ايعسب  اوضسا٥ًٝٞ

ٖٚرٛ ايعردٚإ ايررٟ غرٓني٘ ايٛوٜرا        6511يف عدٚإ ارتاَظ َٔ تصٜرسإ  

املنيبد٠ األَرين١ٝ ذاتٗا رٓضٝب١ ٚحتسٜض َٔ املًو ايطعٛدٟ صرات  اذتًرا   

اإلضررالَٞ ٚزاعٝرر٘مت ٚايرررٟ مل ٜٓ عرر٘ نررٌ ذيررو اوزت رراري ٚايني عٝرر١ ي َرينررٞ  

 نكنيٌ ر َس أَرينٞ رٝد ارٔ أخٝ٘.

تررسك نررٌ اذتررسك عًرر٢ أَررٔ   242دٚيٝررا غررٗريا  ناْررت ايٓنيٝ رر١ قررسازا  

     ٞ ايغرري ررايك٠ٛمت    إضسا٥ٌٝ َ  نكس٠ يرز ايسَراد يف ايعٝرٕٛ و زٝرص اترنيالٍ أزاار

ٜٚ نيح ايٓكاش يعكٛد ٚعكٛد تٍٛ اْطباب إضسا٥ٌٝ َٔ األزااٞ ايعسر١ٝ احملني١ً 

أّ َٔ أزاض مت ثِ ْطٞ اجملنيُ  ايردٚيٞ ايكرساز ٚايكضر١ َرٔ أضاضرٗامت ٚتطرا٣ٚ       

نٛنالْرردمت ٚاتررنيالٍ  ضررسا٥ًٝٞ رطررٛاٙ َررٔ اتررنيالٍ رسٜارراْٞ دتررصزاإل اوتررنيالٍ

نسْطا يسر  أنسٜكٝرا أٚ أنثرسمت ٚاترنيالٍ أَرينرا ألنغاْطرنيإ ٚايعرسام ٚ راٍ        

 غسم ضٛز١ٜ.

يف ترسب تػرسٜٔ ٖٚرٞ اذتررسب ايعسرٝر١ ايٝنيُٝر١ ايرر  خاارٗا ايعرسب ركررساز        

ررٌ ايررٟ    َطنيكٌ عٔ إزاد٠ ايغرسب اوضرنيعُازٟمت مل ٜنيٗردد أَرٔ ٖررا ايهٝرإمت      

 تٗدد ٖٛ ايعٛاصِ ايعسر١ٝ.

ٌٖ ْرنس ايعامل أمج  إىل أٜٔ ٚصًت ايدرارا  اإلضسا١ًٝٝ٥ يف تًو األٜراّ  

نرِ  ررر  ٚنٝا ْض ت ارت١ُٝ عًر٢ اي  رعد ختاذٍ ايطادا مت إٕ مل أقٌ خٝاْني٘...

   ع٢ً طسٜل ايطٜٛظ ايكاٖس٠...؟ 606

ًٜامت ألٕ املراٍ ٖرٛ   إذا يٓدقل مبا زٓٝ٘ إضسا٥ٌٝ َٔ اتنيالٍ ادتٛوٕ اقنيضاد

)إهلِٗ َٚع ٛدِٖ َٓر ايع ٌ ايرٖيب(مت ن ٞ إتد٣ ايدزاضا  ٖٚٞ نثري٠ جدًا 

عٔ ٖرا ايعاٌَ ٚزد إٔ عا٥دا  ايعدٚ َٔ ايطٝات١ يف ادتٛوٕ رًغت أنثرس َرٔ   



 أ.رياض طبرة

 

 

أتد عػس ًَٝاز دٚوزمت ٖٚرا عا٥رد ٜني راٚش ايكارال ايطرٝاتٞ نًر٘ ألٖرِ دٚير١        

اي ضٍٛ ٚاملٓاخا  ٚزمبا ٜهٕٛ ايػرنيا٤  ضٝات١ٝ عسر١ٝمت ٖٚرٙ ايطٝات١ َنيٓٛع١ 

احملنيًر١ ٚثًرٛج ج رٌ     اذتُر١  أنثسٖا اتنيضراًْا رطر   َٛقر  املٝراٙ ايهةٜنيٝر١ يف     

 ايػٝخ مت ٚغريٖا َٔ َٛاق  َنيػار١ٗ يف ادتٛوٕ ايعسرٞ ايطٛزٟ احملنيٌ.

نإذا نإ ٖرا ايعاٌَ ناعاًل َٚؤثسا ٖٚٛ نريو رهٌ ت نٝد أيرٝظ َرٔ   

يثسٚاتٓا يف ادتٓرٛب يف ايػرُاٍ؟ ْٚ ردأ َعسننيٓرا     األجد٣ إٔ ْ ضح ٖرا ايٓٗ  

ينيبسٜررس أزااررٝٓا َُٗررا نً ٓررا ذيررو اينيبسٜررس َررٔ تضرربٝا مت ٚدزٚع اينيررازٜخ      

اعظ يف اضرتداد املٛازدمت أٚ يف عدّ احتاذ كإٔ املٛ  جٛعًا ٖٛ ْنيٝ ١ يًني عًُنيٓا

 ايكساز املٓاض  يف ايٛقت املٓاض .

عررسب دا٥ُررامت رررٌ قرر٠ٛ ٖرررا إضررسا٥ٌٝ يررٝظ نٝاْررا َٓرررٚزًا يالْنيضرراز عًرر٢ اي

ايعدٚ َٔ ارع ٓامت إْر٘ نٝرإ قاررٌ يًٗصنير١ تر  نيرازب تر  تهرٕٛ اذترسب           

ايطرالّ َرٔ    خٝازًا ٚتٝدًا مت ْٚكاّٚ ت  و ٜهٕٛ أَآَا ض٣ٛ املكاَٚر١مت ْٚضر   

 ر  خٝازاتٓامت و إٔ خننيازٙ ٚتدٙ ْٚرتى ارتٝازا  األخس٣.

ث  ررايغٞ ارتارٛز٠   يكد تكل ايعدٚ ايضْٗٝٛٞ َعظرِ اْنيضرازات٘ ر عرٌ ترد    

عًرر٢ زتُررٌ تسنرر١ ايضررسال ايعسرررٞ اوضررسا٥ًٝٞ ُٖررا خٝاْرر١ ايطررادا   ٚاينير ثري 

ٚخررسٚج َضررس َررٔ تً رر١ ايضررسال إىل قاسٜرر١ اررٝك١ أخررر  تررٓٗض يف َعظررِ         

 األقااز ايعسر١ٝ مت ٚظٗس  غعازا  األزدٕ أٚو ي ٓإ تْٛظ إخل املعصٚن١...

إ َرٔ َهاضر  َستًٝر١    ٚايثاْٞ َا جاد ر٘ ايسرٝ  ايعسرٞ ع٢ً ٖررا ايهٝر  

تٝ ١ٝ جعًني٘ ايهٝإ األنثس ضعاد٠ مبرا تضرٌ ٚراينيرايٞ نيهرٔ ادترصّ      اضرتاٚ

راْرر٘ املٓنيضررس ايٛتٝرردمت تٝرر  ايرردَاز ٚارتررساب َررٔ تررْٛظ ارتضررسا٤ إىل رغررداد  

  ايسغٝد َٚٔ ٖٓا َٔ راب اهل٣ٛ إىل صٓعا٤ ٚيٛ طاٍ ايصَٔ...

األَر١ اير  خضرٗا    ع٢ً ايسغِ َٔ نٌ ذيو أَنيٓا ايعسر١ٝ أ١َ ت١ٝ ٚضرنيظٌ  

اهلل رايهثري َٔ املكدع ٚايهثري َٔ املٛازدمت َٚا عًٝٓرا إو إٔ نيطرٔ اينيعاَرٌ    

 ٘ ٚآيٝا  ت هريٙ.كَ  ايعضس مبٓا

حتسٜس ادتٛوٕ يٝظ َع ص٠مت ٚيٝظ َطنيبٝاًلمت ٚيردٜٓا َرٔ ترسانِ َرا َرس       

 َعٓا َٔ ٖصا٥ِ َا نيهٓٓا َٔ اقنيٓاك ايٓضس َٔ نِ ايضكس. 
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أٚ تسرًا أٚ رهٌ ارتٝازا  عرٛد٠ ملٛقعٓرا عًر٢ خازطر١      ادتٛوٕ ضًًُا رعٛد٠

َٓررا عًرر٢ ٚطٓٓررا عًرر٢ ايررسغِ َررٔ نررٌ ٖرررا ايرردَاز       ًاايعررامل ٚايرردٍٚمت ٚت اظرر 

 ٚارتساب يف اذت س ٚاي ػس. 

ق ًٓا أَِ نثري٠ ٖصَت ٚزمبا ٖصنينيٗا ناْت أغد قطر٠ٛ ثرِ ْٗضرت ٖٚرا     

حينير٣ رُٗامت ٚنئ ٖٞ يف املكد١َ ر  ايدٍٚ ايضٓاع١ٝمت أملاْٝا ٚايٝارإ َثاوٕ 

  يطٓا أقٌ َِٓٗ عساق١ ٚو تاًعًا يًُطا١ُٖ يف اذتضاز٠.
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املرتفعاا الاوراا أو لضبل  اا  لل
اجلاا  هل ااضلضأبلةرسواا ل اا أو ل
ساا ضلمةر أ اا لعلاوعلاا لاو، عاا  ض للل

دبهلا مط علسنيلما لبزاسأللللبا ترر
حتاااجل ار ااا لض نااال للمااا ل ااا  لل
ل9اوعاااا باهلاوناااالو  ضلةنولاااا لعل

 لب"اجلااا  هل7967حسواااراهلةااا  لل
    للتمعلعلس دلاوش  لسانيلرارللل
اوريمااا نلمااا لاجل ااا   لبز اااا لللل

(لب ااضلماا ل7اوشااوملماا لاوشاار  " 
اجلل لاوغرسوا لتطا لةناجل اري للللل
طربواا  لبماارولا  واا لعلاجلنواا  لل

وشااا، لبادللاورلااا دللضمااا لاااارل  ل ل
اوم د لم لاوشر  لس جت هلاجل ا  لل
حتجلمن هلعلررلاوريما نلحا ا للل
ةااربلسه ااهلوفناا لساانيلاجلاا  هللللل
بسنيل ال  لحا أاهلبأواملدمشاك للللل
بم لاجلل لاوشار وو لوشا، لبادلللل
 عّ ألة  ل ف حلز  لاوشوحل ذهل
ا  بدلاملرت  للم لس  و شلم ا سعلل
راااارلا،أده لحتااااجلضةاااا  لبادلللل

زل لاوشرق لضما لحا بدللللاورل دلم 
اجل  هلاجل  سو ل وش،نل لاجملرىل
املتعاارولو االرلاوريماا ن لباوف  اا لل
ساااانيل  اااا  لاجلاااا  هلب  اااا  للل
ةاناااا هلعلا،أده لضدااااربلماااا هللل
اجلااا  هلاوم وطااار لاوااا لت عااا للل

داااا لمغلاوغاااار لماااا لل50مراااا   ل
م و اا لدمشااك للبتماا ّألمراا حتل للل

دااا  لب تااا لل7860اإلمج ووااا لساااا 
م لاوشر  لمغلد لل74ةنجلمر   ل

اجل ااااا  لةناااااجلطااااا  لا ااااا بدل
اوراااااا أو لاوفنرااااااطو و لدبهلضهل

لد ل ل27وتا بزلضلنرلةربلهل ل



 الجوالن في العين اإلسرائيلية

 

 

عًُت إضسا٥ٌٝ َٓر ايّٝٛ األٍٚ الستالٍ ٖطب١ ادتٛالٕ ع٢ً تػٝري "َعاملٗا 

َٔ خالٍ تدَري قساٖا َٚصازعٗا، َٚٔ خالٍ تٗذري  (2)ادتػساؾ١ٝ، ٚايدميػساؾ١ٝ"

ضهاْٗا ٚتػذٝع االضتٝطإ ؾٝٗا، نُا بططت ضٝطستٗا ايها١ًَ ع٢ً 

َصادزٖا املا١ٝ٥ ٚثسٚاتٗا ايطبٝع١ٝ، َتالعب١ بآثازٖا ٚستٛي١ ايهجري َٔ املٛاقع 

، ٚسسب 3791إىل َٛاقع عطهس١ٜ إىل إٔ ناْت سسب تػسٜٔ ايتشسٜس١ٜ عاّ 

ييت تًتٗا، سٝح ٚقعت ضٛز١ٜ ٚإضسا٥ٌٝ ع٢ً"اتؿاق١ٝ ؾو االغتباى االضتٓصاف ا

ٚاييت حتسزت مبٛدبٗا َد١ٜٓ ايكٓٝطس٠ َٔ االستالٍ اإلضسا٥ًٝٞ، ( 1)"3791عاّ 

بعد إٔ قاَت قٛات االستالٍ اإلضسا١ًٝٝ٥ بع١ًُٝ تدَري ُٖذ١ٝ نا١ًَ ؾٝٗا، ٖرا 

َٔ أصٌ  2نِ 300ــ باإلضاؾ١ إىل حتسٜس َطاس١ َٔ ٖطب١ ادتٛالٕ تكّدز ب

 .2ن3310ِ املطاس١ املتبك١ٝ ٚاييت تبًؼ
ِّ ادتص٤ احملتٌ  3793يف نإْٛ األٍٚ عاّ   قسز ايهٓٝطت اإلضسا٥ًٝٞ ض

َٔ ادتٛالٕ إىل إضسا٥ٌٝ بػهٌ أسادٟ ادتاْب َٚعازض يًكسازات ايدٚي١ٝ، 

يهٔ إضسا٥ٌٝ عازضت ٖرٙ ايكسازات ايدٚي١ٝ ٚبدأت تتعاٌَ َع املٓطك١ ٚنأْٗا 

َٔ ايػُاٍ اإلضسا٥ًٝٞ. نٝـ ال ٚز٥ٝظ ٚشزا٤ إضسا٥ٌٝ )بٓٝاَني ْتٓٝاٖٛ(  دص٤ًا

ٚايس٥ٝظ األَسٜهٞ )تساَب( قد اتؿكا ع٢ً ٖرا ايطِ، بعد إٔ ْػس )تساَب( 

قا٥اًل:"إٕ ايٛقت قد سإ العرتاف  2037آذاز  23ع٢ً سطاب٘ ع٢ً تٜٛرت بتازٜذ 

ب١ ادتٛالٕ اييت هلا أ١ُٖٝ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ بطٝاد٠ إضسا٥ٌٝ ع٢ً ٖط

نٝـ ال ( 1)إضرتاتٝذ١ٝ ٚأ١َٝٓ س١ٜٛٝ يدٚي١ إضسا٥ٌٝ ٚالضتكسازٖا اإلقًُٝٞ"

"إٕ ٖطب١  2023تػسٜٔ األٍٚ  33ٚز٥ٝظ ٚشزا٤ إضسا٥ٌٝ )ْكتًٞ بٓت( ٜصسح يف 

ادتٛالٕ ٖٞ غا١ٜ اضرتاتٝذ١ٝ يًهٝإ ايصْٗٝٛٞ، ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً َطاعؿ١ عدد 

١ٓ، نٝـ ال ٚٚشٜس خازد١ٝ إضسا٥ٌٝ )ٜا٥ري البٝد ( ضهاْٗا َٔ ايٝٗٛد ايصٗاٜ

إٔ ٖطب١ ادتٛالٕ دص٤ َٔ إضسا٥ٌٝ، نٝـ ال ٚايس٥ٝظ  2023ٜصسح يف صٝـ 

قسازًا بطِ ادتٛالٕ  2037ْٝطإ  7األَسٜهٞ ايطابل )تساَب( نإ قد ٚقع يف 

 إىل إضسا٥ٌٝ.

الٕ غري مبٛدب ايكٛاْني ايدٚي١ٝ ٜعّد االستالٍ اإلضسا٥ًٝٞ ملستؿعات ادتٛ 

 3799عاّ  212ٚيؿِٗ ذيو ميهٔ ايعٛد٠ إىل )قسازات زتًظ األَٔ زقِ  قاْْٛٞ،

األٍٚ ٜدعٛ إىل اْطشاب  (1)"3793عاّ  179ٚايكساز زقِ  3791عاّ  119ٚايكساز 

، ١3799 َٔ املٓاطل احملت١ً خالٍ سسب سصٜسإ عاّ ًٝايكٛات املطًش١ اإلضسا٥ٝ

ٖٚٞ غب٘ دصٜس٠ ضٝٓا٤، ٚايطؿ١ ايػسب١ٝ، َٚستؿعات ادتٛالٕ، ٚايجاْٞ تكّسز َٔ 
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 212ٜٚتطُٔ ايتأنٝد ع٢ً تٓؿٝر ايكساز ايطابل زقِ  3791خالٍ سسب تػسٜٔ 

ؾٝرٖب إىل  179ظُٝع أدصا٥٘، أَا ايكساز ايجايح ؾٗٛ قساز زتًظ األَٔ زقِ 

االستالٍ اإلضسا٥ًٝٞ  أبعد َٔ ذيو َطًطًا ايط٤ٛ ٚبٛضٛح ع٢ً عدّ غسع١ٝ

يًذٛالٕ، "ٜٚعترب ؾسض إضسا٥ٌٝ يكٛاْٝٓٗا ٚضًطاتٗا ٚإدازتٗا يف َستؿعات ادتٛالٕ 

ايطٛز١ٜ اييت حتتًٗا ؾسضًا ًَػًا ٚباطاًل َٚٔ دٕٚ ؾاع١ًٝ قا١ْْٝٛ ع٢ً ايصعٝد 

يهٔ ٚع٢ً ايسغِ َٔ ق٠ٛ ٖرا ايكساز ايصادز عٔ زتًظ األَٔ َٔ ( 9)ايدٚيٞ"

يهٓ٘ أٟ زتًظ األَٔ مل ٜؿسض أٟ إدسا٤ عل إضسا٥ٌٝ َٔ  ايٓاس١ٝ املع١ٜٛٓ،

ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ يتٓؿٝر قسازٖا ٖرا، األَس ايرٟ دعٌ ٖرا ايكساز ٚنأْ٘ مل 

إذا قًٓا إٕ إضسا٥ٌٝ َٚٔ خالٍ دعٛتٗا يًتؿاٚض  ٜهٔ، ٚضتٔ ال صتاْب اذتكٝك١

ّ سطب َع ايعسب مبٛدب قسازات األَِ املتشد٠ حتت غعاز ايطالّ َكابٌ ايطال

شعُٗا، ناْت حتاٍٚ إٔ تطؿٞ غسعٝتٗا ندٚي١ َٔ د١ٗ، ٚإلؾكاد ايكاد٠ 

 ايعسب املؿٛضني غسعٝتِٗ ٚغعبٝتِٗ َٔ د١ٗ أخس٣.

َؿٛض١ّٝ األَِ املتشد٠ ذتكٛم اإلْطإ"ٚبايٓٝاب١ عٔ األَني ايعاّ يألَِ 

طًبت َٔ إضسا٥ٌٝ  22/39املتشد٠ ٚعُاًل بكساز زتًظ سكٛم اإلْطإ زقِ 

إىل قسازات ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠ ٚزتًظ األَٔ ٚزتًظ سكٛم االَتجاٍ 

اإلْطإ ذات ايص١ً باملٛضٛع، طًبت إيػا٤ قسازٖا بطِ ادتٛالٕ ؾٛزًا، نُا 

طًبت َٔ زتًظ سكٛم اإلْطإ َٚٔ األَني ايعاّ يألَِ املتشد٠ بإٔ ٜٛد٘ ْعس 

املتدصص١، مجٝع اذتهَٛات ٚأدٗص٠ األَِ املتشد٠ املدتص١، ٚايٛناالت 

ٚاملٓعُات اذته١َٝٛ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚاملٓعُات اإلْطا١ْٝ ايدٚي١ٝ إىل ايكساز 

ٚإٔ ٜٓػسٙ ع٢ً أٚضع ْطام ممهٔ، ٚإٔ ٜكدّ تكسٜسًا عٓ٘ إىل زتًظ  22/39

ٚدٗت َؿٛض١ٝ األَِ املتشد٠  2031األَٔ يف دٚزت٘ ارتاَظ ٚايعػسٜٔ.ٚيف أًٍٜٛ 

يألَِ املتشد٠ ذته١َٛ إضسا٥ٌٝ، تػري ؾٝٗا َرنس٠ غؿ١ٜٛ باضِ األَني ايعاّ 

ٚتطًب َعًَٛات عٔ أٟ خطٛات  22/39إىل قساز زتًظ سكٛم اإلْطإ زقِ 

اخترت أٚ ٜصَع اختاذٖا يتٓؿٝر ذيو ايكساز، ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايعدٜد َٔ ايدٍٚ 

ٚيف طًٝعتٗا ادتُٗٛز١ٜ ايعسب١ٝ ايطٛز١ٜ قد أداْت إضسا٥ٌٝ باْتٗانٗا يًشكٛم 

ٚايطٝاض١ٝ، ؾطاًل عٔ اذتكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ  املد١ْٝ

يًطهإ ايطٛزٜني يف ادتٛالٕ احملتٌ، ايرٟ ٜعّد دص٤ًا ال ٜتذصأ َٔ األزض 

 ايطٛز١ٜ، يهٔ إضسا٥ٌٝ قد قابًت ٖرا ايطًب بايتذاٌٖ ٚنأْ٘ ال ٜعٓٝٗا.
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ضسا٥ًٝٞ َٔ نإ ادتٛالٕ املٓطك١ األٚىل اييت بدأ ؾٝٗا َػسٚع االضتٝطإ اإل

َٚٔ ثِ  3799بني املٓاطل اييت استًتٗا إضسا٥ٌٝ إثس عدٚاْٗا ع٢ً األ١َ ايعسب١ٝ عاّ 

ُّ٘ بكساز إضسا٥ًٝٞ عاّ  11تٛايت املطتٛطٓات يتبًؼ  ، ٚيف 3793َطتٛط١ٓ، بعد ض

خصصت اذته١َٛ اإلضسا١ًٝٝ٥ َٛاشْات إضاؾ١ٝ يتعصٜص ٚتهجٝـ  2037ايعاّ 

االضتٝطإ ؾٝ٘، ٚ"أقاَت َطتٛط١ٓ ددٜد٠ محًت اضِ زاَات تساَب تهسميًا 

( َٚٔ ثِ عكدت 9يرتاَب ع٢ً اعرتاؾ٘ بايطٝاد٠ اإلضسا١ًٝٝ٥ ع٢ً ادتٛالٕ")

دًط١ خاص١ يف َستؿعات  2023اذته١َٛ اإلضسا١ًٝٝ٥ يف نإْٛ األٍٚ عاّ 

( ٜتطُٔ 9ٛالٕ ختًًٗا "َصادق١ ع٢ً شتط  سهَٛٞ اضتٝطاْٞ ددٜد")ادت

إقا١َ َطتٛطٓات ددٜد٠ خالٍ ايطٓٛات ارتُظ املكب١ً، نُا ٚتتطُٔ ارتط١ 

ٚسد٠ ضه١ٝٓ يف َطتٛط١ٓ )نتطسٜٔ( ٚشٜاد٠ عدد َٔ املٓاشٍ يف  1100بٓا٤ 

َٓصٍ، ٚتتٛقع ارتط١ شٜاد٠ عدد  1000َطتٛطٓات اجملًظ اإلقًُٝٞ بٓشٛ 

عُا  2029% ست٢ عاّ  10أيـ َطتٛطٔ أٟ بصٜاد٠ ْطب١  21000املطتٛطٓني بٓشٛ 

ٖٛ َٛدٛد سايًٝا. شد ع٢ً ذيو ؾإٕ ٖرا املدط  ٜكطٞ بإقا١َ َطتٛطٓتني 

ٚسد٠  2000ددٜدتني ُٖا )آضٝـ َٚطس( ٚضتػٌُ نٌ ٚاسد٠ َُٓٗا قساب١ 

ٓٛيٛدٞ، َٔ تطٜٛس يًذاْب ايته ضه١ٝٓ.ٖرا باإلضاؾ١ إىل َا تطُٓ٘ املدط 

ٚتػذٝع االضتجُازات ٚإجياد ؾسص يًعٌُ يف زتاٍ ايصزاع١ املتكد١َ، ٚايؿٓادم 

ٚايصٓاع١، ٚاملٓاطل ايتذاز١ٜ، َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً مجع أَٛاٍ طا١ً٥ َٔ ايكطاع 

ارتاص ٜتِ تٛظٝؿٗا يف بساَر يًطاق١ ايػُط١ٝ، ٚضتٔ ال صتاْب اذتكٝك١ إذا قًٓا 

٤ت زضاي١ تأنٝد َٔ ايتٝازات املسنص١ٜ يف إٔ ٖرٙ ارتط٠ٛ اإلضسا١ًٝٝ٥ قد دا

اذته١َٛ اذتاي١ٝ يإلداز٠ األَسٜه١ٝ بس٥اض١ )باٜدٕ( ٚاييت مل تتب٢ٓ َٛقؿًا 

صسحيًا ٜسؾض َا دا٤ يف اعرتاف )تساَب( بايطٝاد٠ اإلضسا١ًٝٝ٥ ع٢ً ادتٛالٕ، 

 بٌ بكٝت سته١َٛ بٓعس٠ أَسٜه١ٝ َٓشاش٠ ألَٔ إضسا٥ٌٝ.

يف ادتٛالٕ يف َٛاد١ٗ ايعدٚإ ايصْٗٝٛٞ َٓر  مل تتٛقـ املكا١َٚ ايػعب١ٝ

"نإ اإلضساب  3792 ٚست٢ َٜٛٓا ٖرا، إذ َٓر غباط 3799استالي٘ يف عاّ 

غعاز أطًك٘ أبٓا٤ ادتٛالٕ احملتٌ،  (7)ايعاّ ٚايػاٌَ، حتت غعاز امل١ٝٓ ٚال اهل١ٜٛ"

١ زؾطًا يؿسض اهل١ٜٛ اإلضسا١ًٝٝ٥ ٚيكساز ايطِ ايباطٌ، ٚتأنٝدًا ع٢ً َٛاصً

ايٓطاٍ يف َٛاد١ٗ إدسا٤ات االستالٍ ايتعطؿ١ٝ ست٢ حتسٜسٙ ٚايعٛد٠ ب٘ إىل سطٔ 

ايٛطٔ األّ ضٛز١ٜ. إضساب أد٣ إىل غًٌ ناٌَ يف شتتًـ املٓاطل ادتٛال١ْٝ، 

ٚتصأَ َع خسٚز َعاٖسات عاز١َ، ٚادٗتٗا ايكٛات اإلضسا١ًٝٝ٥ احملت١ً بهٌ 
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را١ٝ٥ إيٝٗا، ٚقطعت املا٤ أدٚات ايعٓـ ٚايرتٖٝب، َٚٓعت ٚصٍٛ املٛاد ايػ

ٚايهٗسبا٤ عٔ ضهاْ٘ َٔ أدٌ إدبازِٖ ع٢ً إْٗا٤ اإلضساب ٚايكبٍٛ بايكٛاْني 

 اإلضسا١ًٝٝ٥.

ٜٛدد قٓاع١ يد٣ ايػعب ايعسبٞ ايطٛزٟ َؿادٖا إٔ حتسٜس ادتٛالٕ ال ٜأت 

بايػعازات، ٚإٕ ارتٝازات َؿتٛس١ باجتاٙ املكا١َٚ، ألٕ َا أخر بايك٠ٛ ال ٜطرتد 

ك٠ٛ، ؾاملكا١َٚ ٖٞ ايطبٌٝ ايٝتِٝ يتشسٜس األزض ٚ ايتشسز َٔ ايعًِ، ٖٚٛ إال باي

ٜكٍٛ  َا ٜعين إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املكا١َٚ ٖٛ املطًٛب ٚايطسٚزٟ يتشسٜس ادتٛالٕ،

ايس٥ٝظ بػاز األضد:"إٕ االْتصاز أثبت صٛاب١ٝ ٚخٝاز املكا١َٚ باعتبازٙ سكًا 

ٚزتًظ األَٔ ايدٚيٞ ال ٜطتطٝع  طبٝعًٝا ألٟ غعب تٓتٗو ضٝاد٠ بالدٙ" نٝـ ال

إٔ ٜؿسض أ١ٜ آي١ٝ يتطبٝل قسازات٘ ع٢ً إضسا٥ٌٝ، بٌ بكٞ د١ٗ دٚي١ٝ َػًٛب ع٢ً 

أَسٖا أَاّ ايتعٓت ٚاالضتٝاش ٚايعٓذ١ٝٗ األَسٜه١ٝ ٚدعُٗا املطًل يًهٝإ 

ايصْٗٝٛٞ اجملسّ، نٝـ ال ٚضٛز١ٜ قًب املكا١َٚ ايٓابض يدٜٗا ايٝكني املطًل 

ٝاد٠ً يف حتسٜس ادتٛالٕ َٔ االستالٍ ايصْٗٝٛٞ َُٗا نإ مثٔ غعبًا ٚدٝػًا ٚق

ٖرا ايتشسٜس. ضٛز١ٜ اييت مل تٓذح اذتُالت اإلعال١َٝ ايتشسٜط١ٝ املعاد١ٜ بايٌٓٝ 

َٔ َٛقؿٗا، ضٛز١ٜ اييت صُدت يف َٛاد١ٗ ضٝاض١ قًب اذتكا٥ل اييت اتبعٗا 

سب١ٝ َٗرت١٥ اضتُسأت ايتشايـ االَربٜايٞ ايصْٗٝٛٞ ظًًُا ٚعدٚاًْا، َٚع٘ أْع١ُ ع

ايعبٛد١ٜ ٚارتطٛع يإلَال٤ات األَسٜه١ٝ دٕٚ إٔ تصعصع َهاْتٗا، ال إقًًُٝٝا ٚال 

دٚيًٝا ست٢ يف أصعب ظسٚؾٗا، بٌ بكٝت تٛاد٘ أعدا٤ٖا ٚتداؾع عٔ ْؿطٗا ٖٚٞ 

تدعِ خٝازات ايػعب ايعسبٞ بايتشسز، داع١ً َٔ ايكط١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ بٛصًتٗا يف 

 ايتشسز ٚايصُٛد. 

ايكسا٠٤ ايدقٝك١ يًُػسٚع االضتٝطاْٞ االضتعُازٟ ايصْٗٝٛٞ، أناْت إٕ 

ٖرٙ ايكسا٠٤ ؾُٝا خيّص أزض ادتٛالٕ ايطٛز١ٜ، أّ ناْت ؾُٝا خيّص األزض 

ايص١ْٝٛٝٗ االضتعُاز١ٜ االضتٝطا١ْٝ  ايعسب١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ تّٛضح بدق١ املُازض١

تازخيٞ ناْت قا١ُ٥ ع٢ً ايكا١ُ٥ ع٢ً اهلدّ، ٚإٕ أ١ٜ ع١ًُٝ بٓا٤ يف ٖرا ايطٝام اي

ّٞ ٖٛ تطٗري يًُهإ، ٖٚٛ َسنص ع٢ً تدَري  اهلدّ، ؾاهلدّ َٔ َٓعٛز صْٗٝٛ

ٚاضع ايٓطام ملا نإ، ٚملا ٖٛ قا٥ِ، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ايتٗذري ايكطسٟ املتُشٛز 

باألضاع سٍٛ ايرتٖٝب ٚايكتٌ ْٚٗب األزض، َٚٔ ثِ تدَريٖا. ٖٚرا ٚاضح مما 

، إذ مل تبل يف ادتٛالٕ ض٣ٛ 3799ا يًذٛالٕ عاّ قاَت ب٘ إضسا٥ٌٝ بعد استالهل

َصزع١ ناْت َطذ١ً بأمسا٤  93قس١ٜ عسب١ٝ، ٚ 317ضبع قس٣ ؾك  َٔ أصٌ 
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ٚيكد خًل تٗذري ادتٝؼ اإلضسا٥ًٝٞ  (30)أصشابٗا ايعسب ايطٛزٜني قبٌ اذتسب"

يًطهإ ايطٛزٜني يف ادتٛالٕ بعد اذتسب ايعسٚف املٛات١ٝ يػٔ مح١ً ممٓٗذ١ 

دَري ايكس٣ ٚاملصازع ٚاملٓاشٍ، ٚضّسع ايتدَري اإلضسا٥ًٝٞ ٚاضع ايٓطام اضتٗدؾت ت

يٝتال٥ِ َع  ٖرا َٔ أدٌ إعاد٠ إْتاز املهإ يف ادتٛالٕ دػساؾًٝا ٚدميٛغساؾًٝا

املػسٚع ايصْٗٝٛٞ، ٚال صتاْب اذتكٝك١ إذا قًٓا إٔ ٖرا ايتدَري املُٓٗر ٜعّد مبجاب١ 

ًٝا يف ؾًططني، ٚاييت ناْت َأٖٛي١ اضتهُاٍ غب١ٗٝ يًتدَري املُازع صْٗٝٛ

 .3719بايطهإ قبٌ ْهب١ عاّ 

َٔ ٖرا املٓطًل ال ميهٔ قسا٠٤ ايٛاقع االضتٝطاْٞ ايصْٗٝٛٞ يف ادتٛالٕ 

احملتٌ ع٢ً أْ٘ مبجاب١ حتكٝل ناٌَ يًُػسٚع ايصْٗٝٛٞ االضتعُازٟ إٕ مل ٜتِ 

املطتٛطٓني تطٗريٙ َٔ مجٝع ضهاْ٘، ٚايرٜٔ )تؿٛم ْطبتِٗ ايّٝٛ ْطب١ 

األَس ايرٟ ٜؤند إٔ احملاٚالت اإلضسا١ًٝٝ٥ َطتُس٠ إلؾساؽ  (33)ايصٗا١ٜٓ ؾٝ٘"

ادتٛالٕ َٔ ضهاْ٘ ايعسب ايطٛزٜني، اضتهُااًل يتٜٗٛدٙ، ٖٚرا بدٚزٙ ٜػري إىل 

إٔ ضٝاض١ اهلدّ اييت متازضٗا إضسا٥ٌٝ ٚاييت أْعػتٗا املؤضط١ اإلضسا١ًٝٝ٥ يف 

ٔ ْٛعٗا، ٚإمنا ٜعٛد تازخيٗا إىل تازٜذ ايتٛضع ادتٛالٕ َؤخسًا يٝطت ضابك١ َ

االضتعُازٟ االضتٝطاْٞ يف ادتٛالٕ، نُا أْٗا ٚاسد٠ َٔ مناذز احملٛ 

االضتعُازٟ املدتًؿ١ اييت تٓتٗذٗا َؤضطات إضسا١ًٝٝ٥ بٗدف اضتبداٍ األصٌٝ 

بايّدخٌٝ، األَس ايرٟ دعٌ َٔ ممازض١ اهلدّ ايص١ْٝٛٝٗ َتٛاش١ٜ َع ع١ًُٝ بٓا٤ 

١ْٝ ددٜد٠، أنإ ٖرا ايبٓا٤ َٔ سٝح ايتذدٜد، أٚ ايرتَِٝ، أٚ االضتجُاز، صٗٝٛ

أٚ ايطٝاس١، أٚ اذتؿاظ ع٢ً ايطبٝع١، ؾهً٘ ٜأتٞ يف إطاز اهلٛع ايصْٗٝٛٞ 

ايدا٥ِ يف تػٝري املهإ ٚايبٝت ٚايٛدٛد، ٖٛع ٜػري املطُٝات ٚايتازٜذ، ٖٚٛ 

 حيًِ باألزض ايؿازغ١ اييت ال غعب غريٙ ؾٝٗا.

سسب اإلزادات بني احملتٌ اإلضسا٥ًٝٞ ٚايػعب ايعسبٞ ايطٛزٟ،ٚيف  تطتُس

ايطًٝع١ غعب ادتٛالٕ ايصاَد، يف شَٔ باتت ؾٝ٘ ٚسػ١ٝ احملتٌ ٖٞ ايّط١ُ 

األضاض١ٝ ايدازد١، ؾال متس َٓاضب١ إال ٜٚعرب أٌٖ ادتٛالٕ عٔ متطهِٗ بٜٗٛتِٗ 

ٚظسٚف ايكٗس  ٚعدّ قبٛهلِ باهل١ٜٛ اإلضسا١ًٝٝ٥ ع٢ً ايسغِ َٔ نٌ املصاعب

ايص١ْٝٛٝٗ املؿسٚض١ عًِٝٗ "َٚا متطهِٗ بٗرٙ اهل١ٜٛ ٚزؾض االضتٝطإ 

ٚايٛقٛف يف ٚد٘ َػسٚعات ايتٛزبٝٓات اهلٛا١ٝ٥ اييت ٜصزعٗا احملتٌ اإلضسا٥ًٝٞ 

ْطاٍ ٜتعصش ٜٚجُس  (32)ع٢ً أزضِٗ إال غهاًل َٔ أغهاٍ ايٓطاٍ ٚزؾض احملتٌ"

ٞ ايؿًططٝين يف ظٌ ايكٛاضِ ٖٚٛ ٜتهاٌَ َع ْطاٍ أبٓا٤ ايػعب ايعسب

املػرتن١ اييت جتُع ايػعب ايٛاسد، نٝـ ال ٚاألزض ايعسب١ٝ احملت١ً أناْت 
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ؾًططني أّ ناْت ادتٛالٕ، تعّد املتٓؿظ ايرٟ ًٜيب ساد١ ايتٛاصٌ بني املٓاضًني 

ايعسب َٚٓاضًٞ ايعامل، تٛاصٌ إْطاْٞ َكاّٚ يف َٛاد١ٗ احملتٌ، نٝـ ال 

ٞ قد اعتُدت تػٝري ايٛاقع َٔ أدٌ ستٛ اهل١ٜٛ ٚسه١َٛ ايهٝإ ايصْٗٝٛ

ايعسب١ٝ يف األزاضٞ ايعسب١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ ٚيف ادتٛالٕ ايعسبٞ ايطٛزٟ، ٚتٜٗٛدٖا 

عرب َصادز٠ األزاضٞ ٚشزع املطتٛطٓات عًٝٗا، نٝـ ال َٚعاْا٠ أٌٖ ادتٛالٕ 

ٚأٌٖ ؾًططني ٚاسد٠، بطبب ضٝاض١ االضتٝطإ َٚصادز٠ األزاضٞ، ٚاييت تػري 

طٝاتٗا إىل ٚدٛد ايكدز٠ ع٢ً تٛسٝد ايٓطاٍ ايطًُٞ ٚايعطهسٟ ايرٟ ميجٌ َع

زدًا ع٢ً سسب ؾسض األَس ايٛاقع اإلضسا٥ًٝٞ بهٌ أبعادٙ ايعدٚا١ْٝ، ٌٖٚ صتاْب 

اذتكٝك١ إذا قًٓا إٕ املجاٍ األْصع ع٢ً ٖرٙ ايكدز٠ ٚاإلزاد٠ يًػعب ايعسبٞ أنإ 

ٛالٕ، ٖٛ َا ملط٘ غعبٓا ذيو ع٢ً أزض ؾًططني أّ نإ ذيو ع٢ً أزض ادت

ّٞ ايػٝذ دساح يف ايكدع عٓدَا زؾطٛا  ايعسبٞ ٚملط٘ ايعامل أمجع َٔ أٖايٞ س

ايٓصٚح َٔ َٓاشهلِ ع٢ً ايسغِ َٔ اإلغسا٤ات ايهجري٠ ٚايتٗدٜدات املتٛاص١ً، 

نٝـ ال ٚاالْتصاز عسب اإلزادات ٚاهلٜٛات ٖٛ االْتصاز احملدد يطبٝع١ ايصساع 

َع ايعدٚ ايصْٗٝٛٞ ؾك ، ٚإمنا َع أعدا٤ ايػعٛب ع٢ً  َٚآالت٘ املكب١ً يٝظ

 َطت٣ٛ ايعامل بهٌ َا حتٌُ ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ.

بكٞ إٔ ْكٍٛ إٕ طسٜل االْتصاز بدالالت٘ ع٢ً ايعدٚ ايصْٗٝٛٞ، قد زمس٘ 

ايػعب ايعسبٞ ايطٛزٟ يف زٚابٞ ادتٛالٕ احملتٌ، بعد إٔ نّطس سادص ارتٛف، 

تاش سكٍٛ األيػاّ اإلضسا١ًٝٝ٥، بعصمي١ ٚسطِ األضالى ايػا٥ه١، عٓدَا اد

يف ذنس٣  اإلزاد٠ ٚاإلميإ ٖٚٛ ٜتب٢ٓ خٝاز املكا١َٚ بهٌ تؿاصًٝ٘، إٕ َا سدخ

ٚست٢ َٜٛٓا ٖرا ٜؤند إٔ ايتكادّ ٚاملؿاٚضات  2033سصٜسإ  31ايٓهب١ يف 

املُاط١ً ئ تٓطٞ أصشاب اذتل سكِٗ يف أزضِٗ ٚٚطِٓٗ، ٚإٔ سل ايعٛد٠ ئ 

ات، ألٕ َطري٠ ايتشسٜس قد بدأت َٔ خالٍ خٝاز املكا١َٚ. نٝـ تطكط٘ املؤاَس

ال َٚطري٠ ايتشسٜس َطتُس٠ ٖٚٞ تػد أبٓا٤ ايٛطٔ بػٛم ععِٝ إىل ذز٣ ادتٛالٕ 

ٚزٚابٞ ؾًططني، تٛاد٘ االستالٍ ايصْٗٝٛٞ َٚٔ يـ يؿ٘ بعد إٔ ازتهب اجملاشز 

إلزاد٠، ٚسسم اذتذس ٚايػذس، تٛادٗ٘ بايعصمي١ ٚايتصُِٝ ٚا عل ايبػس،

َٛاد١ٗ ئ تتٛقـ ٚإضسا٥ٌٝ تؿهس بايبكا٤ يف أزض يٝطت هلا، بٌ ع٢ً غعبٗا 

املطتٛزد َػادزتٗا إىل األزض اييت أت٢ َٓٗا، ٚإٕ ٖرا ئ ٜطٍٛ ألٕ أصشاب 

األزض َصُُٕٛ ع٢ً حتسٜس أزضِٗ ٚاحملاؾع١ ع٢ً سكٛقِٗ، ٖٚرا ال ٜهٕٛ 

صشابٗا ايػسعٝني ست٢ إال بصٚاٍ ايهٝإ ايصْٗٝٛٞ يتبك٢ ؾًططني عسب١ٝ أل

 ٜسخ اهلل األزض َٚٔ عًٝٗا. 
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 مقدمة: 

ال شككب نككضي  اككالن   ككيالي    
 لهككوالي    لكك ا  صبهككلك  ل الكك ي 

نكككككعع   7441يف عكككككعى ي عككككك    
أمري   ىص رن ، ه   االن سيرين 
 ألىىل، إذ إي هكك    الالككباء  كك    
يف سكككككال ر  لهكككككر ـ  ل رنككككك  كككككككك  

  لهوالي  .
ىككك ي هككعي  ريككر   ككيالي   
منكك   صبهكك نك ابككو  ألىلييككن يف 
سُككك ا   هبا مككك ئ  لمل سكككع    سككك   
الككك األ  ألسكككع هللالثككك،     كككر  ،   

الهباك   إىل  ىن لطلع تُكر   هك      
خطككككككي ئ ىإ ككككككر   ئ عا الككككككن،  
ىم كك رس سال سككالن ىعةكك رين منكك   
 الكككباء   كككيالي، ىخ  كككن ن كككع  
  حلركككن  لبهككةالةالن   الككع  يف   

، 7410تشككككريث  ل كككك    عكككك     71
أيا ً، ك  ت ىم  ز لت مةضلن  رير 
  ككيالي  ل رنكك   كبككو ككك ما ، يف 
مملعمن  هبا مك ئ  لةكالع  لكرسال     

 نش ر  ألسع.
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ك طااِ  رتؼاانيى هااا  ٖ ُ َاا    يك ٥ااذ  رتمطااع ٚ ٖ ُ َاا   طااٝذ ٚناا ٕ  ي

 يااٛ ٔ  ياااش٥ٝع هؼاا س   طاااذّ ٖاااٛ  ي ُظنااو ههاااٌ رسن٠ َاأ  اااش     اااٛ ّٕ     

ً  ت ا٢  ال  يش ها  َأ تضٜاش ٕ  ا ّ         ّ فكاذ سفلا  َعا      :9>7ٚ ط ع د ٘ نا َ

 يهاا م َاأ  يعااشٚت    د اا٘ ،  طااٛس١ّٜ  ٕ  ًااو  يعااشٚت ن ْاا    لاأُ    

 يظٝ د٠  يظٛس١ٜ َأ هٗا١ّ ٚمتاعن هكلا١ٝ فًظايتا  ياه  ع  ٖا         ْك     متعن ه

طٛس١ٜ أْٗ  قل١ٝ  يعش   رتشنض١ٜ  يه حتًُ  َأ أهًاٗ   يها م َأ     ا ٤      

 ٚ ي لحٝ    ي ؼش١ٜ ٚ رت د١ٜ َٔ ه١ٗ أ ش٣.

 معلومات عامة عن اجلوالن:

ٜكاا    ااٛ ٕ ز   ااض٤   ٓااٛهٞ  ياشهااٞ َاأ  يكيتااش  يعشهااٞ  يظااٛسٟ هااا    

ِ  72>7/ مش  ّ ٚ  ًغ َظ ت ٘ 22-23ه  شت /دسه ٖٚاٛ تًكا١  يٛؿاٌ     3نا

ها هًد  يؼ ّ   ٓٛهٝا١ ٚ  اا ٚ    س ا  ا   َا  هاا  يكيتا ا  يؼاُ يٞ  ياشهاٞ         

ذمٛ   ٓٛ   يؼشقٞ ٚها ٖزٙ  رتخ سٜل  ٛهذ  يظٍٗٛ ٚ يٛدٜ ٕ ٚ  ؿا١ طاٌٗ   

 يظاٍٗٛ ز   ي يتٝح١  يزٟ ٜؼشف  ٢ً حبم٠   ٜ  ُٜٚعذن ٖز   يظٌٗ َٔ أفلٌ 

 دٚمن  . ;>82  ٛ ٕ ٚ  ًغ َظ ت ٘ 

،ٕ ٚهٛد  ياٛ سم ز   س ا     ها مش يٞ   ٛ ٕ ٚهٓٛه٘ ٜمدٟ ،   ٓٛا 

ٛنا   ْ  ج  يٓ   ٞ ٚ حلٝٛ ْٞ ز  رتٓيتك١.   رتٓ خ ٚه ي  يّٞ  ٓ

مسااش ٤ ق متاا١ ْهااش   يٛهااٛد أن طااٝذ  حلذٜااذ      ُ شهاا١   ااٛ ٕ نظاا ٓ ١ٜٚ  

فٝٗ ّ ٚ  ُاـٌ ز   ٛ ٕ تذٚد طٛس١ٜ   ٓٛه١ٝ  ياشه١ٝ َ  فًظايتا  ت ًا١   

غشهاااا  ّ ٚػااااشقٞ   سدٕ هٓٛهاااا   ٚي ٓاااا ٕ مشاااا   ّ ٚ اااازٙ  يظااااُ    حلذٚدٜاااا١     

ٚ ييت ٛغش فٝاا١  ااعسم  ظااهشٟ ناا م  ًاا٢  ًُٝاا    يااذف ا  اأ   ااٛ ٕ أٚ        

َأ  ًقا١ ا ا دش تؼاذ  يكاٛ   َٚٓ ٚس ٗا  ٚ ي عا ٕٚ َا             جّٛ  ًٝ٘ رت  يزيو

قااٛ    يعُاال  يظااٛسٟ ٚهٝٓٗاا ّ َٚاا  قااٛ    يااذٍٚ  راا ٚس٠ّ أٜلاا   رتش اعاا            

  ااٛ ٕ َٝااض٠  ظااهش١ٜ َُٗاا١ هااذ   نْٛٗاا   ؼااشف ه يشطٜاا١  رت  ػااش٠   اال       

 يٓهش(  ٢ً َظ ت   ن م٠ تٛ  ّ فُٔ ق١ُ ه ٌ  يؼاٝ  كهأ سطٜا١ ي ٓا ٕ     

ٜ   ّ ٚ يكظِ  يؼُ يٞ َٔ   سدّٕ ٚ  ٓٛ   يظٛسّٟ نُ  هؼهٌ ن ٌَ  كش

ٜٚايّتااٞ  يهؼاار  يااش د سٟ ٚ   ـاا     يًطااًه١ٝ َٓاا٘ د ٥ااش٠ ٚ طااع١  ؼااٌُ   

ااا    ض٤  يؼشقٞ َٔ  ي حش  رت ٛطل ٚطٝٓ ٤ ٚ ي حاش   راش ٚ حلاذٚد  يظاٛس١ٜ ا     

 يعش قٝااا١ّ ٚ اااز  نااا ٕ َااأ  ييت ٝعاااٞ إٔ ُٜيتًااال  ًااا٢ ه اااٌ  يؼاااٝ  َـااايتً      
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ْظ ١  ييت ٥ش٠  ي جظع   َشٜه١ٝ  يعًُق١ّ نُ   ؼاشف  «  ي  ه   ٚ نع »

ّ(  ًا٢ طاٍٗٛ   :4>ّ( ٚ ٌ  ياشغ  >;77ّ(ّ ٚ ٌ  يهٗٛس  7311 ًٍ أهٛ  يٓذ٣  

طعظاا  ٚتااٛس ّٕ نُاا   ؼااشف غشهاا    ًاا٢ َش اعاا     ًٝااٌ ز فًظاايتا ٖااز   

ٚ ؼهٌ ٖل ١   ٛ ٕ  ت ١ً  يكظِ  يش٥ٝع َٔ حم فه١  يكٓٝيتش٠  يه   ًغ 

ً   7أٟ تٛ يٞ  3نِ 91;7َظ ت ٗ   % َٔ َظ ت١ طٛس١ٜ. ٚ ع ز   ٛ ٕ ػاه

    ٛ ً ّ  اااٍٛ تاااذٚدٖ   ياشهٝااا١ َااا  فًظااايتا  ت ًااا١ تااا ناااِّ  :: يٞ َظااا يتٝ

نااِّ ٚتااذٚدٖ   يؼااُ ي١ٝ َاا  ي ٓاا ٕ  74ٚتااذٚدٖ    ٓٛهٝاا١ َاا    سدٕ تااٛ يٞ 

 نِ. 31تٛ يٞ 

ٚقذ   ؾ ز   ٛ ٕ َٓز أقذّ  يعـٛس  ذ٠ ق  ٥ٌ  شه١ٝ ق ٌ  يا   ٚق اٌ  

أياار ْظاا١ُ َااٛص ا  ًاا٢    782هًااغ  ااذد طااه ٕ   ااٛ ٕ    :9>7 ااذٚ ٕ  اا ّ  

َضس اااا١ َٚااااذٜٓ  ٕ   794ٚقشٜاااا١  794جتُعاااا   طااااه ١ْٝ  ُش ْٝاااا١ َٚااااض سا..  

ُٖجِّش أن ش َٔ   أير ْظ١ُ. 27 يكٓٝيتش٠ ٚفٝل. ٚهعذ   ت ًٍ 

 ٖز  ُٜٚعذن   ٛ ٕ خمضْٚ   يًُٝ ٙ يظ  ا 

 َِ. 811 رتعذٍ  يظٟٓٛ  رتش ا   يتٍٛ   َيت س ٚ يزٟ ٜضٜذ  ٔ اا ا 7

ز « أهاٛ  رتٝا ٙ  »ٚهاٛد ه اٌ  يؼاٝ  ز  يكظاِ  يؼاُ يٞ َٓا٘ ٚ يازٟ ُٜعاذ          ااا  ا  3

رتٓيتك١ّ تٝث  هظٛٙ  ي ًٛج ٚ  ؿ١ ز قُ ٘  ًٝا١ أٜا ّ  يظا١ّٓ ٚز   اٛ ٕ      

«  حل١ُ»أٜل   ٜٓ هٝ  ١َُٗ  ؼهٌ هعلٗ  ٚدٜ ْ   د ١ُ٥   شٜ ّٕ ،  ه ْب ْ   

اٝ ٖ٘  رتعذ١ْٝ  رتؼٗٛس٠ هـا ٥ٗ  ٚفٛ ٥ذٖ   يعًه١ٝ ٚدسه١ تش س ٗا   رت   ٜٓا١ّ   

ل  ياه  ع اا    ٓاٛ   يً ٓاا ّْٞ   ٚ ـاٌ ،  ٖلاا ١   اٛ ٕ سٜاا ر  ي حاش  رت ٛطاا   

ٚهؼااهٌ  اا ّ كهاأ  يكااٍٛ ،ٕ َٓاا خ   ااٛ ٕ َٓاا خ َع ااذٍ َٚٓ طااب يًظااٝ ت١ 

ٚ  ؿيتٝ ف ز َعهاِ أػاٗش  يعا ّ. ٚ از  فُأ َيتًا   اُظاٝٓٝ   َأ  يكاشٕ          

  رت كٞ أؿ     ٛ ٕ َه ْ   َُٗ   يًظٝ ت١. 

ساا س ٚهعااذ  تاا ًٍ   ااٛ ٕ سنااض  يـااٗ ١ٜٓ  ٖ ُاا َِٗ  ًاا٢  ن ؼاا ف      

هٗذف  كذِٜ أدي١ ن ره١ هعٕ قذَ ٤  يٝٗاٛد   ػاٛ  ز ٖازٙ  رتٓيتكا١ّ ه  كا ف١      

،  ْٗاااب ٚطاااشق١   سااا س ٚهٝعٗااا . َٚااأ   ٚ هاااذ   سشٜااا١  ياااه    اااضٍ ق ٥ُااا١ ز 

  ااٛ ٕ  قًعاا١  يُٓااشٚد ز  يظااا   ياشهااٞ   ااٌ  يؼااٝ ّ ٚقًعاا١  حلـاأ ،         

 نٓ ٥ع َٚ  تر قذك١. ياش  َٔ فٝل ٚ رتؼشف١  ٢ً حبم٠   ٜ  ٚهك ٜ  
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ٚ تاا ًٍ   ااٛ ٕ ق َاا     :9>7ٚهعااذ  ااذٚ ٕ  ااا َع َاأ تضٜااش ٕ  اا ّ     

ُٖجِّش طاه ْٗ  َٓٗا  قظاش    هعاذ إٔ   (*)  طًيت     ت ًٍ هٗذّ َعهِ  يكش٣  يه 

ُق ٌ ٚ تُ جض  ذد   ن م   َِٓٗ هذ ٣ٛ َؼ سن ِٗ ز  رتع سى  ياه د س   ا ّ   

 هعسكٗ . ّ ٚمتظه   ؼش قش٣ ز مش ٍ   ٛ ٕ:9>7

 االستيطان الصهيوني يف اجلوالن:

ٚنُ  ن ٕ َ ٛقع  ّ ٚ ط ُش س   رتظ  ٞ  حلهَٛ    يـ١ْٝٛٝٗ  رت ع ق ا١  

،تااذ٣ « هٝٓٝاا »هؼااعٕ حماا ٚ    ٜٗٛااذ   ااٛ ّٕ  كااذ  تهَٛاا١   سٖاا هٞ     

ّ ٚؿاا دق  39/73/3137هًظاا  ٗ    طاا ٛ ١ٝ ز   ااٛ ٕ  ت ااٌ ٚريااو ٜااّٛ     

« ٚ طع١ ي يتٜٛش  ي جُع    يظاه١ٝٓ ز   لا ١    يت١»ه  مج ا  ٢ً َ  أمس ٘ 

/ ًَٝاإٛ دٚ س أَشٜهااّٞ فُاا ر    لاأُ 231ههًااا١   يٝاا١ هااذ   ُ كااذنس هٓحااٛ /

 ٖزٙ  ايت١؟ أِٖ َ    لُٓ٘  

َل  ا١  ذد  رتظ ٛ ٓا  يٝٗٛد  ٢ً أست   ٛ ٕ  ت اٌ َأ نيظاا    اا ا

 ّ/.3121أيا   ،  ١٦َ أير ت ٢ تًٍٛ  يع ّ /

 َاا١ جتُعاا   طااه١ٝٓ هذٜااذ٠ّ ٚ ٛطااٝ   ي ٓاا ٤ ز  ي جُعاا    ؼااٝٝذ ٚ،قاااا ااا

 يكذك١  رتُ س١ً َٓٗ   ًا٢ طا ٌٝ  رت ا ٍ /جتُا  َذٜٓا١ ن ظاشٜٔ/  ًا٢ أْكا ت         

 هًذ٠  يكـمٜٔ  يعشه١ٝ  ت ١ً.

/ فشؿ١  ٌُ هذٜاذ٠  4111،ْؼ ٤ َش نض ؿٓ  ١ٝ أ ش٣ ي ٛفم تٛ يٞ /اا ا

 يًُظ ٛ ٓا.

ٝا١ ٚ ي هٓٛيٛهٝا١  رت ٓٛ ا١ َ اٌ   يٝا ف       يعُاٌ  ًا٢ حتظاا  يُ ٓا٢  ي ح     اا ا

  ي ـش١ٜ ٚغمٖ .

  كذِٜ  رتظ  ذ   يًط  ُ س ز جم     يظٝ ت١ ٚ  ؿيتٝ ف.اا ا

  ػو هعٕ َ ٌ ٖزٙ  ايت١ يٝظ  هذٜذ٠ ،ر هذأ  ُ ٓظج  ٝٛ ٗا  هؼاهٌ   

 يه ْ ي  د ُا   غام َظا ٛمن َأ     « ْ ٓٝ ٖٛ»حمُّٛ َٓز قٝ ّ ته١َٛ   سٖ هٞ 

هٞ  يظ هل /دْٚ يذ  ش َب/  يازٟ أؿاذس هٝ ْا   سمسٝا     نيفا        يش٥ٝع   َشٜ

                                                 
(*)

يًُميار  يعُٝاذ  ياشنٔ  ياذن ٛس      :311ااا   :9>7 ْهش  ن ا   َظام٠ حتشٜاش   اٛ ٕ       

ااا   43ااا   47ااا   :2/ق :311سصم ،يٝ غ  يـ دس  ٔ  يكٝ د٠  يك١َٝٛ اا َه ب  ي ك ف١  ا ّ  

 /.87اا  42
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فٝ٘ ،د س ٘ هلِ   ٛ ٕ  يظٛسٟ  ت ٌ يًهٝ ٕ  يـْٗٝٛٞ ز خم يا١ ؿشسم١ 

ٚٚقح١ يًك ْٕٛ   ممٞ ٚ ُٝ  قش س    يؼش ١ٝ  يذٚي١ٝ  يه أنذ  ه ط ُش س 

ْٗاا  إٔ  ًُٝاا١  يلااِ  يااه قاا ّ هٗاا   يهٝاا ٕ  يـااْٗٝٛٞ غاام ػااش ١ٝ ٚه  ًاا١       

  اٛ ٕ  ت اٌ   »خم يا١  زٙ  يكاش س  . ٖاز  ٚٚفكا   رتا  ها ٤ ز ن ا   هعٓاٛ ٕ        

ُٚن ب أ اش٣ مم سًا١  يتشقا   از    َاشّ       (*)« شٜل  حلش اا ؿيتشٜل  يظًّ ا 

فإٕ َؼشٚا   ط ٝيت ٕ ز   ٛ ٕ قذِٜ تٝث نٗش ،   يٛهٛد هعذ ػٗش ٚ تذ 

ّ حتاا  :9>7ضٜاش ٕ  ا ّ   َأ  تا ًٍ   اٛ ٕ  ًا٢ أساش  ااذٚ ٕ  اا َع َأ ت       

،ػش ف قٝ د   تهَٛ    ض   يعٌُ  يٝاٞ أػهٍٛ ٚغٛيذ  َا ٥م( ز ػاٗش   

 «.َمّٚ ٖ هٛ ٕ»   ،ق ١َ أٍٚ َظ ٛ ١ٓ صس  ١ٝ  ع ١ْٝٚ ٖٞ  :9>7متٛص   ّ 

ٚقذ أٚ  ق د٠  يهٝا ٕ أُٖٝا١ ه ياا١ يًطا ٝيت ٕ ز   اٛ ٕ يعاذ٠ أطا           

 ًا٢ َاذ  ٌ دَؼال ٚهٓاٛ  طاٛس١ٜ      َٓٗ   َٛقا    لا ١   طاني  ٝجٞ  رتؼاشف     

ٚمش ٍ   سدٕ ٚهٓٛ  ي ٓ ّٕ سِ َٓ ه   رتٝ ٙ  ياضٜاش٠ ز   اٛ ّٕ ،  ه ْاب إٔ    

  ااٛ ٕ ٜااٛفش  حلُ ٜاا١   َٓٝاا١ رتظاا ٛ ٓ    حلٛياا١ ٚ  ًٝااٌّ ٖااز  ْ ٖٝااو  اأ   

أست »    اا س   ااٛ ٕ َاأ ٚهٗاا١ ْهااش  يكاا د٠  يـااٗ ١ٜٓ هااض٤   َاأ َاا  ٜظااُْٛ٘    

 .(**) اش ٥ل  يـ١ْٝٛٝٗ ٚفل« ،طش ٥ٌٝ  يه ١ًَ

« ْ تاا ٍ»هااذأ   طاا ٝيت ٕ ز   لاا ١  ًاا٢ ػااهٌ ْكاا م  طاا ٝيت ١ْٝ َمق اا١  

ٚاعذٍ ١٦َ ٚتذ٠ طه١ٝٓ ز نٌ َظا ٛ ١ٓ يٝـاٌ  اذد  رتظا ٛ ٓ   ز  ا ّ      

َظاا ٛ ١ٓ ٚمماا  ًٜااا   يٓهااش ٖااٛ حتـااا ٖاازٙ  رتظاا ٛ ٓ   هعااذ    22،   :311

 ا   ٝؽ   طاش ٥ًٝٞ ز  تش   ؼشٜٔ  ي حشٜش١ٜ ٚ ظًٝحٗ  ٚسهيتٗ  هؼ ه١ دف

  ااٛ ّٕ ف حٛياا  نااٌ َظاا ٛ ١ٓ ،  َٛقاا  ق اا يٞ َُٗ اا٘  يك اا ٍ َاا    ااٝؽ 

   ؿ١ ز نشٚف  ي يتٜٛل.

ٚقاا ّ  يهٝاا ٕ  يـااْٗٝٛٞ ه ْ ٗ ناا   ناا م٠ يًكاا ْٕٛ  يااذٚيٞ ٚحلكااٛم        

  ْظاا ٕ ز   ااٛ ٕ َ ااٌ  ااذَم  يكااش٣ ٚ رتااذٕ ٚ رتااض سا َٚظاا  أمس ٥ٗاا  ٚ ااشد   

 ْٚٗااب  رتُ ًهاا  ّ نُاا    ااث   تاا ًٍ ه ي ٦ٝاا١   َعهااِ  يظااه ٕ  يظااٛسٜا 

ٛنه َٝا ٙ        ٚتٍٛ قظُ   َٓٗ  ،  َٛ ق  دف  ٝا١ ٚتكاٍٛ  اذسٜب َٚعظاهش  ّ ٚيا

                                                 
 ْهااش  ن اا   /  ااٛ ٕ  ت ااٌ  شٜاال  يظااًّ اااا  شٜاال  حلااش /  يـاا دس  اأ  حتاا د         (*)

  يه ناا    يعش  هذَؼل.
يًااذن ٛس  يعُٝااذ  رت ك  ااذ سط٣    :311اااا  :9>7 ْهااش ن اا   َظاام٠ حتشٜااش   ااٛ ٕ      (**)

 .93اا  97اا  91،يٝ غ اا ؿ دس  ٔ  يكٝ د٠  يك١َٝٛ  يظ هك١ ق



 الصيد الرئيس بشار األشد إلى هاجس تحرير الجوالن من القائد المؤشس

 

 

 يٝٓ هٝ  ٚفشك   ٢ً  يظاه ٕ  يظاٛسٜا  يكا ْٕٛ   طاش ٥ًٝٞ ٚدفا   يلاش ٥ب       

َٚاا  ص ٍ ٖااز   يكاا ْٕٛ  7;>7هعااذ ،ؿااذ س قااش س كااِ   ااٛ ٕ ،   يهٝاا ٕ  اا ّ  

 7;>7نا ْٕٛ أٍٚ   :7 ا سٜ    :>4غِ َٔ قش س جمًع   َأ سقاِ   ط سٜ    ٢ً  يش

 يك كااٞ هشفلاا٘ ٚهيت ٝعاا١  حلاا ٍ سفااا أًٖٓاا  ز   ااٛ ٕ قااش س  يلااِ نُاا       

سفلٛ    ٓظ١ٝ   طش ١ًٝٝ٥ ٚنًّٛ  َ ُظها ٚهعٓر ه  ١ٜٛ  يظٛس١ٜ  ٢ً أٌَ 

 إٔ ٜعٛد   ٛ ٕ ،   يٛ ٔ   ّ طٛس١ّٜ ٚطٝعٛد هإرٕ  هلل.

ز « ْا ااا يٞ هٝٓٝااا  »حهااا١  ياااه ؿااا دق   ًٝٗااا  تهَٛااا١    ٚ  ٕ ْعاااٛد يً

هعذ إٔ حتذسٓ   ٔ   ط ٝيت ٕ ز  39/73/3137 ه ُ  ٗ  ز   ل ١  ت ١ً ز 

ٚتاذ٠ طاه١ٝٓ    2111  ٛ ٕ يٓؼم ،  أْ٘ مت سؿاذ َ ا يغ َ يٝا١ ه ٖها١ ي ٓا ٤      

هذٜااذ٠  ااًٍ نيااع طاآٛ  ّ َٚ ًاااغ ل ااش ي حظااا  ي ٓٝاا١  ي ح ٝاا١ ٚ يتاااٜٛش         

١ ٚ ي عًِٝ ز   ٛ ٕ  ت ٌ ٚ،ق ١َ ه١ٝٓ حت ١ٝ طٝ ت١ٝ َ يتٛس٠ّ قيت  ٞ  يـح

/ أياار 21ٚ،تااذ ه َش نااض ؿاآ  ١ٝ ٚجت سٜاا١ ٚصس  ٝاا١ّ ٚ يعُااٌ  ااز  ذمااٛ / 

ٜٗٛدٟ يًظهٔ فٝٗا ّ ٚهٓا ٤ َظا ٛ ٓ ا هذٜاذ ا ز   اٛ ٕ /أطاا ٚق ا س/        

ٚ يعٌُ  ٢ً ،ص ي١   يا ّ  رتضسٚ ١ ٚ اٝم  يتل َٓ  ل ، ًم  يٓا س ٚ ي اذسٜ      

 يعظهش١ّٜ ،ك ف١ ت ٚ   هذٜذ٠ ي ُشٜش َؼ سٜ   يعٓا    رتشسمٝنا١ ٚ يتاٜٛش   

 . َؼ سٜ  يًُٛ ؿً  ٚ رتٝ ٙ ٚ ييت ق١  يؼُظ١ٝ

ٚمماا  زمااذس رنااشٙ إٔ ٖاازٙ  ايتاا١   طاا ٝيت ١ْٝ   ذٜااذ٠ حتهاا٢ هإمجاا ا 

َٚٛ فك١ د  ٌ ته١َٛ   تا ًٍ  حل يٝا١ يُٝا  أتض هٗا  ٚ ٝ س  ٗا ّ نُا  إٔ       

 يع سك١   طش ١ًٝٝ٥ ههٌ أ ٝ فٗ  ٚأيٛ ْٗ   يظٝ طا١ٝ ٚ ياهشٜا١   ااا  َ  ُٜظ٢ُ  

  طااش ا ز   ااذ ِ ٖاازٙ  ايتاا١   طاا ٝيت ١ْٝ ز   ااٛ ٕ ٚ ؼااج   ًاا٢ َٛكااٛا 

  ٓاٝزٖ .

 معزوفة كاذبة:

،ٕ دٚ ٥ش  يكش س  يظٝ طٞ ٚ يعظهشٟ ٚ  َين ز نٝ ٕ   ت ًٍ ُ هاشنس  

َُذَّ ٝا١  إٔ  «  ٛ ٕ َٓ  ٚذمٔ َٔ   ٛ ٕ»َٓز ٚق   ٌٜٛ أنزٚه١ َٚعضٚف١   ّ

ٖلا ١   اٛ ٕ يٝظا  جماشند نٓاض  طاني  ٝجٞ يا٘ أُٖٝ ا٘  يظٝ طا١ٝ ٚ  َٓٝا١           

١ فكلّ هٌ ٖٞ هض٤ َِٗ َٔ  ،طاش ٥ٌٝ(ّ هاٌ ٚٚؿاً   يٛق تا١     ٚ رت ١ٝ٥ ٚ ي شٚ  ٝ

،ٕ ٖل ١   ٛ ٕ    عذ حمٌ ْض ا »،   يكٍٛ  « هٝٓٝ »هش٥ٝع ٚصس ٤  يهٝ ٕ 

ٚأْ٘ ٜٛهاذ ،مجا ا ،طاش ٥ًٝٞ َأ  ياُٝا ٚ يٝظا س ٚ يٛطال  ًا٢ أْٗا  ،طاش ١ًٝٝ٥           
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١ ٚسمب حتًٜٛاٗ  ،  َٓيتكا١ ْ هلا١ ه حلٝا ٠ َٚضدٖاش٠   ؿا١ ز جما ٍ  يظاٝ ت        

 «.ٚ يضس  ١ّ ٚط  ِ د ٠ٛ  يؼ     يٝٗٛد ي عطٝع تٝ  ِٗ فٝٗ 

ه ييت   ،ٕ َ ٌ ٖزٙ   د ا ٤   ٚ  هاش ٤   ه  ًا١ َأ أط طاٗ ّ ٚيأ  اٝناش        

َاأ  شٚهاا١   ااٛ ٕ ٚ ْ ُ ٥اا٘ يًااٛ ٔ  يظااٛسٟ   ّّ ٚيهاأ ز  يٛقاا  ْاظاا٘         

ٜ يتًاااب   َاااش فلااا  ٖااازٙ  ايتااال ٚ رتؼااا سٜ   يـااا١ْٝٛٝٗ ي ٜٗٛاااذ   اااٛ ٕ        

َٚك َٚ ٗاا  هه فاا١  ييتااشم ٚ يٛطاا ٥ٌ.. أٜلاا    ًاا٢  يااذٍٚ  يعشهٝاا١ إٔ   ٚ يكااذغّ

 لاا  ر ْؼاا  ٗ  ٚ  ـاا   ٗ  ٚهٗٛدٖاا  ز   َااِ  رت حااذ٠ ٚ  ؿاا١ ز جمًااع     

  َااأ ٚ  ُعٝااا١  يع َااا١ ياااذفعُٗ  ه جتااا ٙ  تاااني ّ قش س  ٗااا   رت عًكااا١ هااا  ٛ ٕ 

نٝاا ٕ ٚ يظااعٞ ي ٓاٝاازٖ  هااذ   َاأ   ن ااا ٤ ه ي ٓذٜااذ    يًاهٝاا١   ؿاا١ إٔ     

  ت ًٍ ٜمنذ َٜٛ   هعذ ّٜٛ ٚ  َ   هعذ  ا ّ أْا٘   سمانيّ  رتٓهُا١  يذٚيٝا١ ٚ       

ٜ كٝذ أٚ ًٜ ضّ ه ٓاٝاز قش س  ٗا . ٚ   يتاش َأ رياو إٔ ٖاز   يهٝا ٕ ٜظاع٢ ،          

 ي اًاٌ ز  يٛ ٔ  يعشهٞ    أطا يٝب   ٝ ا١ّ   طاُٝ  أْا٘ ٚهاذ  ؼاجٝع    ًا٢        

٢ً  ي يت ٝا  َعاّ٘ ٖاز  َا   يعًاِ هاعٕ       ريو َٔ ق ٌ أْه١ُ  شه١ٝ  ًُ  ٚ عٌُ  

ؿااٛس٠ ٖااز   يعااذٚ  ياازٟ   ُٜكٗااش  ٖ ااض  ز تااش   ؼااشٜٔ ٚهعااذٖ  ز تااش          

 .(*)  ط ٓض ف ،ك ف١ ،  َ  أتذس  ٙ َٔ ػشٚخ ز  يهٝ ٕ   ط ٝيت ْٞ

 قانون ضّم اجلوالن:

أؿذس نٝ ٕ   ت ًٍ  يـْٗٝٛٞ فاٞ قش س كِ ٖلا ١   اٛ ٕ  يظاٛس١ٜ    

ٞ  »هعذ ،قش سٙ َأ ق اٌ َا  ُٜظا٢ُ      7;>7،يٝ٘   ّ  هعغً ٝا١  «  يهٓٝظا   يـاْٗٝٛ

ٛنٙ س٥ااٝع ٚصس ٤ نٝاا ٕ  يعااذٚ   أسٓاا ٤  كذكاا٘ « َٓاا تِٝ هااٝأ»أ لاا ٥٘. ٚلْااز ى ْاا

طٛس١ٜ  طش ٥ٌّٝ ٚ،  إٔ  يش٥ٝع ت فو   طاذ  «  ذ ٥ٝن١»يًك ْٕٛ ،  َ  أمس ٙ 

اًظايت١ٝٓٝ  سفا ،ق ١َ أ١ٜ  ًق١ َ  ،طش ٥ٌٝ ت ٢ ياٛ ق َا  َٓهُا١  ي حشٜاش  ي    

ه   ني ف هإطاش ٥ٌٝ. ٖاز  َٚا  ص ٍ ٖاز   يكا ْٕٛ طا سٟ  رتاعاٍٛ سغاِ  يكاش س            

 ت ٢   ٕ. 7;>7  مم١ٝ ٚ يذٚي١ٝ  يك ك١ٝ هشفل٘ َٓز   ّ 

ٚيهٔ َ  ًٜا   يٓهشّ إٔ أًٖٓا  ز   اٛ ٕ هؼاهٌ  ا ق سفلاٛ  قاش س       

ٔن رًاا١    كاا    ،طااش ٥ٝ   ١ًٝ  يلاِ ز تٝٓااّ٘ ٚ هاا ٖشٚ  كااذّٙ َا  أد٣ ،  ػاا

 ٚ طع١   ي   يه م َٔ  رت ه ٖشٜٔ ٚرِٜٚٗ ٚأهٓ ٥ِٗ.

                                                 
(*)

 ْهش  ن     يك ٥ذ   طذ ٚ  َٔ  يكَٛٞ  يعشهّٞ  ذْ ٕ َـيتا٢ ه١ًّْٛٝ ؿا دس  أ     

 (.47;8اا  1;8 ق >>>7د س هًٍ يًيت   ١ّ همٚ  
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ٚز  يٛقاا  ر  ااّ٘ سفااا طااه ٕ   لاا ١  ت ًاا١   ٜٛاا١   طااش ١ًٝٝ٥  يااه    

ت ٚي  طًيت    يعذٚ فشكٗ   ًِٝٗ ه يك٠ّٛ نزيو ق  عٛ    ْ خ ه    ي ًذ١ٜ 

  يه ْهُ ٗ  طًيت     ت ًٍ.

٢ً ،تٝ ٥٘ ن عنٝاذ  ٖٚٓ ى تذه ٚ ين جمٝذ تشق أًٖٓ  ز   ٛ ٕ  

 ًاا٢ طااٛسٜن١   ااٛ ٕ ٖٚااٛ   كااش    ياازٟ  طاا ُش طاا ١ أػااٗش َ ٛ ؿاا١ً هـاا    

هعذ  3;>7ػ  م  74ٚس    َ   شٚج  ه ٖش   ز  يكش٣    كش    يؼ ٌَ ز 

 ( هؼعٕ  يذ ٠ٛ  ز    كش  .7;>7ن ْٕٛ أٍٚ   ّ  74 يٓذ ٤  يزٟ ؿذس ز 

ّ تٝااث 3;>7ٗش ْٝظاا ٕ هعااذ   كااش   هاا ٤  َعشناا١   ٜٛاا١ ز أٚ ٥ااٌ ػاا 

 رتٓٝااا١ ٚ  »سفلااٛ    ٜٛااا١   طااش ١ًٝٝ٥ ٚسدنٖٚااا  ،  طااًيت     تااا ًٍ قاا ٥ًا      

١ٜٛ  .» 

ّ ٚقاذ  طا ُش   ًاو  يٛسٝكا١     7;>7لر س  38ٖٚٓ ى ٚسٝك١  يعٗذ  ياٛ ين ز  

 «.دط ٛس ْ هض»  َ   هعذ   ّ ي ـ   ا  ه١ 

 َش ناااض صتااار أًٖٓااا  ز   اااٛ ٕ ،    ;317 ؼاااشٜٔ أٍٚ  ااا ّ   27ٜٚاااّٛ 

  قني ا ن ا س   ٚؿاا س  ّ ٚت ؿاشٖٚ  ٚأطاكيتٛ    ْ خ ها    ياه تا ٍٚ  يعاذٚ         

َُجااذندٜٔ هاازيو َعشناا١   ٜٛاا١ّ  ٕ ْظاا ١   قااني ا ن ْاا         فشكااٗ   ًااِّٝٗ 

 ّ   َش  يزٟ  ضنص تل طٛس١ٜ ز هٛ ْٗ .«ؿاش  »

ٖز  ٚن ٕ يـذٚس  يٛسٝك١  يٛ ١ٝٓ  يه أػشْ  ،يٝٗا  ق اٌ قًٝاٌ ٚي يت ٝكٗا      

 يك اٍٛ ه  ٓظا١ٝ   طاش ١ًٝٝ٥    »سم ن م.. ٚمم  ها ٤ فٝٗا   ًا٢ طا ٌٝ  رت ا ٍ        ع

ٌن          ٜظ٤ٞ يهش َ ٓا  ٚػاشفٓ   ياٛ ين ٚ ْ ُ ٥ٓا   يكاَٛٞ ٚ ك يٝاذْ   يعشٜكا١ّ ٚنا

ِٔ ٜك ًاٗ  ُٜع ا    ٥ٓا   ي ًدْا ّ ٜٚهإٛ حمشَٚا   َٚيتاشٚد   َأ دٜٓٓا ّ ُٜٚحاشَّّ            ََ

 «.(*) ي ع ٌَ َع٘

ٝكاا١ ق َاا  طااًيت     تاا ًٍ هااذف  هٓٛدٖاا       ٚ ًاا٢ ،سااش ؿااذٚس ٖاازٙ  يٛس   

ً   ٔ  ٓاٝز ر١ً    ك    ٚ طاع١   يً  ذ ٤  ٢ً  يظه ٕ ٚمم ًه  ِّٗ فل

هعاااذ  رتٛ هٗااا   ٚ يـاااذ َ   َااا  قاااٛ     تااا ًٍّ ،  ه ْاااب قيتااا   رتٝااا ٙ         

ِٓاا  ٚؿااٍٛ  ي ُااٜٛٔ  ياااز ٥ٞ رتااذ٠ /  ََ / َٜٛاا  ّ َٚٓاا   ي ٓكااٌ هااا  41ٚ يهٗشهاا ٤ ٚ

  يكش٣ ٚ ي ًذ  .

                                                 
(*)

اا  87  ع١ أٚ  ق >311دَؼل « سط٣ ٚ،ك ٤   طٝ ط١ّٝ د. ؿٝ ر  ض ّ» ْهش  ن      

8:. 



 د. صياح فرحان عزَّام

 

 

ٚ ٢ً ط ٌٝ    ًا ْعشت ْفن ق ْٕٛ كِ َش اع     ٛ ٕ َٔ ق ٌ ٖز  

 /  ٢ً  يٓحٛ  ي  يٞ 7;>7ن ْٕٛ   ٍٚ / 74نٝ ٕ   ت ًٍ  رتمسخ ز 

  يك ْٕٛ ٚ يكل ٤ ٚ،د س٠  يذٚي١ طُ يت نل  ٢ً َش اع     ٛ ٕ.اا ا 7

 ٖز   يك ْٕٛ طٝـ   ًَضَ   َٔ ّٜٛ متشٜشٙ ز  يهٓٝظ .اا ا 3

 يذ  ١ًٝ طٝهٕٛ َظمٚ    ٔ  يت ٝال ٖاز   يكا ْٕٛ ٖٚاٛ َظامٍٚ      ٚصٜش اا ا  2

ه ي ؼ ٚس َ  ٚصٜاش  يعاذٍ  أ ٚكا   يكٛ  اذ ي يت ٝال  يكا ْٕٛ ٚؿاٝ غ١  ي اذ هم          

  ْ ك يٝاا١   ت ٝ  ٝاا١  رت عًكاا١ هاا ي يت ٝل  يااذ ٥ِ يوْهُاا١ّ ٚ  ٚ َااش   د سٜاا١ّ     

ل ٖااز  ٚ حلكااٛم ٚ يٛ ه اا    يااه ن ْاا  َيت كاا١ ز ٖلاا ١   ااٛ ٕ ق ااٌ  يت ٝاا

  يك ْٕٛ..

ٚمم  زمذس رنشٙ إٔ ٖز   يك ْٕٛ    ٥ش َ  ص ٍ ط سٟ  رتاعٍٛ  ٢ً  يشغِ 

 يك كاٞ   7;>7ن ْٕٛ أٍٚ  :7/   سٜ  :>4َٔ قش س جمًع   َٔ  يذٚيٞ سقِ /

 هشفل٘.

 الّشغل الشاغل واهلم األكرب:

ااا  سرا٘  هلل ا  ااا  َٔ ٜ  ه  نًُ    يك ٥ذ  رتمطع ت فو   طذ ًٜتو أْا٘ ا  

ِن حتشٜش   ست  يه  ت ً ٗ  ،طش ٥ٌٝ ز  ذٚ ٕ   ّ  ن ٕ ّ ٚإٔ :9>7سمٌُ ٖ

ٖز    ِ هكٞ ػاً٘  يؼ غٌ  ٛ ٍ تٝ  ٘. ٚمم  زمذس رنشّٙ إٔ  ذد   حمذٚد   

َٔ   ػخ ق  رتكشنها َٓ٘ ٜعًُٕٛ أْا٘ ز  يازنش٣  يظا١ٜٛٓ  تا ًٍ   اٛ ٕ      

طااع شمـااف  أٟ ٜااّٛ  يع ػااش َاأ تضٜااش ٕ َاأ نااٌ  اا ّّ ناا ٕ  يك ٥ااذ  رتم    

ن َااٌ َٜٛاا٘ رتش هعاا١ ٚ كٝااِٝ َاا  أدمض اا٘ طااٛس١ٜ  ًاا٢  شٜاال حتشٜااش   ااٛ ٕ       

ٚز  3111 ت اٌ. ٚه ياعااٌّ فا  َش  رتااذٖؽّ أْا٘ ز  يع ػااش َأ تضٜااش ٕ  اا ّ     

ّ ستاٌ ،  هاٛ س سها٘    :9>7ط  ١    ًٕ  ٔ طكٛم حم فها١  يكٓٝيتاش٠  ا مت    

 هُ ٍ  ١ًُٝ  ي حشٜاش   يك ٥ذ  يه م ت فو   طذ   سن   َاًَا٘ َظمٚي١ٝ  ط

  يـْٗٝٛٞ ٚ يه ّاـٗ  هكٛي٘ اا ز ،  س سطٜ ٘  يؼُٛي١ٝ يًـش ا  يعشهٞ ا

 يـاااش ا َااا  ،طاااش ٥ٌٝ ٚتًا ٥ٗااا  ساااا  ٜع اااز هاااٛ    اااذ٠ ٚقاااذ ٜظااا ُش  »

 «. هٝ ٍ

،رّٕ يكذ ٚك   يك ٥ذ  رتمطاع سطٜ ا٘ ي حشٜاش   اٛ ٕ ٚ  س كاٞ  يعشهٝا١       

   ٚ   ااض ٍ ٖاازٙ  يشطٜاا١ ؿاا حل١ ينيػااٝذ     ت ًاا١ ٚطاا س ٚفكٗاا  رتااذ٠ سًسااا   َاا   

  يتٛ  ٓ  ز  شٜل  يٓل ٍ ٚ ي ُشٜش. ٚأِٖ   فه س ز ٖزٙ  يشط١ٜ  يعُٝك١  
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 ٓذ  ت ًٍ   ٚ  ٕ نًٗ  أٚ هعلٗ   ـ    رت١ُٗ   ٚ  ٖاٞ حتشٜاش َا     اا ا

  تُ ٌ َٔ أست  يٛ ٔ.

  رتُٗ    ي  ي١ٝ ُ ٓاَّز ا  شمذّ  رت١ُٗ   ٚ ..اا ا

 ٍ  ع ست أٟ ١َُٗ َ  ١َُٗ  ي حشٜش ُ ًا٢ ٖزٙ  رت١ُٗ ٚ  ُ ٓاز.ز ت اا ا

يٝظاا  طاٛس١ٜ ٚ  فًظاايت١ٝٓٝ ٚ  أسدْٝاا١ ٚ   اااا  شهٝا١ ا    اااا  رتعشنا١ قَٛٝاا١ ا    اااا اا 

 َـش١ّٜ  ٕ   ست  ت ١ً ٖٞ  ن ش َٔ قيتش  شهٞ ه  ك ف١ ،  فًظيتا.

 زماااب إٔ ْظااا اٝذ َاااأ  ييت قااا    يعشهٝااا١  يعظاااهش١ٜ ٚ  ق ـاااا د١ٜ      ااااا  اااا 

 ٚ يظٝ ط١ٝ ٚ  ه ُ  ١ٝ ز ط ٌٝ    ذ د يًُعشن١.

 يـاااش ا َااا   يـااا١ْٝٛٝٗ خم ًااار  ااأ هااا قٞ  يـاااش     ز  يعااا  ّ     ااااا اااا

ف يـ١ْٝٛٝٗ  ع   أْٓ  مج  ا١ غشها ٤  أ ٖازٙ   ستّ ٖاٞ  اِّ ٖٚاِ قا دَٕٛ         

 يٝع زٖٚ .

ٛن٠ َٛهااٛد٠ ز نااٌ َهاا ٕ َاأ ٖااز   يعاا   ز  ياااش        اااا ااا ،ٕ ،طااش ٥ٌٝ قاا

 ٚ يؼشم. 

 يتاااٛم ٖااازٙ  يشطٜااا١  يؼااا ١ًَ ٚ رت ه ًَااا١ّ هاااذأ  يك ٥اااذ  رتمط اااع   كااأُ

   ذ د  دم ص ١َُٗ  ي حشٜش ٚمشٌ ٖزٙ    ذ د  يظٝ ط    يذ  ًٝا١ ٚ يعشهٝا١   

ٚ يذٚيٝااا١ّ ٚ، اااذ د  يكاااٛ    رتظاااًح١  دمااا ص ٖااازٙ  رتُٗااا١ّ ٚرياااو ز جمااا     

  ي ظًٝ  ٚ ي ذسٜب ٚ، ذ د َظ سر  يعًُٝ   ٚغم ريو.

 ؼااشٜٔ  رٝااذ٠  يااه تااشنس    س د٠  يعشهٝاا١ّ هاا ٤  تااش        ٚهعااذ تااش   

  طاا ٓض ف  يااه   كااٗ    ااٝؽ  يعشهااٞ  يظااٛسٟ ٚتااذٙ  ًاا٢ َااذ٣ َاا  ٜكاا س   

 ي ًساا١ أػااٗش    اانيى فٝٗاا  قٛ  ٓاا   رتظااًح١ حلهاا١ ٚ تااذ٠  ااٝؽ   تاا ًٍ إٔ 

ٜؼااعش ه يش تاا١ّ ٚ يااه أسٖكاا   يعااذٚ ٚ طاا ٓضف  قااٛ ٙ  ي ؼااش١ٜ ٚ  ق ـاا د١ّٜ    

 يٞ أد  ،  حتشٜش َذ١ٜٓ  يكٓٝيتش٠ ٚهض٤ َٔ   ٛ ٕ  ت ٌ.ٚه ي  

ٚهعذ إٔ  ظاًِّ  يظاٝذ هؼا س   طاذ صَا ّ  يظاًيت١ هعاذ ستٝاٌ ٚ ياذّٙ  ْ كاٌ           

،يٝ٘ يٝحًُ٘ ههٌ أَ ْا١ ٚػاج  ١ ز فهاشٙ    « أٟ ِٖ حتشٜش   ٛ ٕ»ٖز    ِ 

ٚٚهذ ْااّ٘ ٜٚعُااٌ َاأ أهااٌ ،دماا صٙ. ٚقااذ ٚكااع٘ ز َكذَاا١   ٚيٜٛاا    يٛ ٓٝاا١    

 :7ٖز  َ    نش  ٓ٘ ز  يت    يكظِ  يذط ٛسٟ   ٍٚ نش٥ٝع يًجُٗٛس١ٜ ز ٚ

 / تٝث ق ٍ 3111متٛص   ّ /



 د. صياح فرحان عزَّام

 

 

ُنٓا   » ،ٕ ،طش ٥ٌٝ َ  ص ي  حت ٌ أسكٓ  ز   ٛ ّٕ ٖٚٛ َٛكٛا ُٜؼهٌِّ ٖ

ٚنٍ ٚػااآً   يؼاا غٌّ ٚحتشٜااش أسكاآ   ت ًاا١ ٖااٛ ٖااذف أط طااٞ َٚٛقعاا٘ ز       

 «.(*)١ٝ رتكذ١َ َٔ طًِّ   ٚيٜٛ    يٛ ٓ

ٚز ناٌ حتشن  اا٘  يظٝ طا١ٝ ٚ  ـاا   ٘ هض ُاا ٤  يعا   ٚهاا  َِ  رت حااذ٠    

ٜيت يااب ه طاا ُش س ٚ  ؿاا١  يااذٍٚ  يهاا ٣ ٚجمًااع   َاأ  يااذٚيٞ  ٜيتاا ي ِٗ        

  ّ ً ه اعٝااٌ ٚ ٓاٝااز  يكااش س    يذٚيٝاا١  يااه    اا   كااِ ،طااش ٥ٌٝ يًجااٛ ٕ هاا  

       ٌ ٚإٔ  كاّٛ هاذٚس    نُ  ٜاذ ٛ  يٛ ٜا    رت حاذ٠ ،  إٔ  هارن  أ د اِ ،طاش ٥ٝ

ٟن ْٚضٜ٘ ز جم ٍ  رتا ٚك  .  تٝ د

ٖٚٓا  ْازّنش هااعَش َٗاِ ٖٚاٛ إٔ  حلااش    سٖ هٝا١  ياه ػاآن   ًا٢ طااٛس١ٜ        

 ١ًٝ أتاذ  ؼاش   َا  ّ  يظا ب  ياش٥ٝع يؼآنٗ  ٖاٛ متظاو طاٛس١ٜ حبكٛقٗا  ز           

 طاا ع د٠   ااٛ ٕ  ت ااٌّ ٚ ااذّ ق ٛ اا  رتظااعي١  ي يت ٝاا  َاا  نٝاا ٕ   تاا ًٍ     

 ٢ غش س َ  أقذَ   ًٝ٘ هعا   ْه١ُ  يعشه١ٝ  حل ن١ُ.  طش ٥ًٝٞ  ً

ٚقذ أّنذ  يظٝذ  يش٥ٝع هؼ س   طذ ز َعهاِ  يت ه  اّ٘ إٔ طاٛس١ٜ غام     

 َظ عذ٠ يً اشٜل ه  ست هٌ  شٜذ  ط ع د ٗ  ن ١ًَ تا ق ٍ 

ْمنذ أْٓ  َظا عجًٕٛ ي حكٝال  يظاًّ ٚيهٓٓا  غام َظا عذٜٔ يً ااشٜل        »

ّ :9>7 ١ًَ  ت ٢  ال  يش ها  َأ تضٜاش ٕ  ا ّ      ه  ستّ هٌ ْشٜذ  ط ع د ٗ  ن

ٚ  ْك ٌ يظٝ د ٓ  إٔ ُ ُعن.. ،ْٓ  ْظ عجٌ  يظًّ  ْ٘  ٝ سْا ّ ٚ يؼاعب  يعشهاٞ    

 « يظٛسٟ ػعب حمبن يًظًّ     ي  سٜ ..

َا  طاٝ د ٘ ٚأسٓا ٤ سدنٙ  ًا٢ طام ٍ      « RT»ٚز  رتك ه١ً  يه أهش ٖا   ًاضٜإٛ   

ْشف  َـيتً   ي يت ٝ ّ طٛس١ٜ يأ  اٝناش    ذمٔ» يتشم ،  َظعي١   ٛ ٕ هكٛي٘  

َٛقاٗاا    رتاا  ٖٓاا ى أست حم ًاا١ ٖااٞ   ااٛ ّٕ ٚهعااذ  ااٛد٠   ااٛ ٕ فًهااٌ      

 «..ت ده تذٜث

ٚهؼهٌ   ّّ ز نٌ  يت ه   َٚك هً  ٚأت دٜث  يظٝذ  ياش٥ٝع هؼا س   

  طذ ٜ يتشنم طٝ د ٘ ،  َٛكٛا حتشٜاش   اٛ ٕ ،ر إٔ ٖاز   رتٛكاٛا ُٜؼاهٌ      

 ٖ هظ   ي٘.

                                                 
(*)

ّ دس طا١  3133/ يعا ّ  ;4جم١ً  يش هيت١ اا ؿ دس٠  ٔ س هيتا١  تا سها  يكاذَ ٤ ااا  يعاذد /       

 «حتشٜش   ٛ ٕ»هعٓٛ ٕ 



 الصيد الرئيس بشار األشد إلى هاجس تحرير الجوالن من القائد المؤشس

 

 

 خامتة:

رمًف ،   يكٍٛ ،ٕ  ذٚ ٕ تضٜاش ٕ نا ٕ ْهظا١ طٝ طا١ٝ ٚ ظاهش١ّٜ      

ٚيهٓ٘ ن ٕ ز  يٛق  ْاظ٘ ت فض    ْ   م  ك١ًٝ  شه١ٝ هذٜذ٠   كًٝا١  ًُٝا١   

دسط    ط    ٚ ي ذ  ٝ  ّ َٔ َٓيتًل إٔ  ي ج س  ز تٝا ٠  ياذٍٚ ٚ يؼاعٛ     

ٚس َُٗاا  ن ْاا  ق طاا١ٝ فإْٗاا   ضٜااذ ز ٚ ااٞ أهٓ ٥ٗاا  ٚ ااذفعِٗ  طاا خًق  يااذ   

ٚ يع ااا    ؿااا١ ،ر   اااٛفش   ااازٙ  يؼاااعٛ  ٚ ياااذٍٚ قٝااا د   ْ كاااج١ ٚخمًـااا١    

َٚ ُٝااض٠. ٚه ي اا يٞ هااذأ  يك ٥ااذ  رتمطااع تاا فو   طااذ    ااذ د ي جاا ٚص ٖاازٙ          

 يٓهظاا١ ٚي حشٜااش   ااٛ ّٕ فه ْاا  تااش   ؼااشٜٔ  ي حشٜشٜاا١  رٝااذ٠  اا ه      

         ٕ   يظااٝذ  يااش٥ٝع هؼاا س   طااذ  يظاام  ًاا٢ ٖااز   ييتشٜاال َمنااذ   إٔ   ااٛ 

. ً ً  أٚ   ه   يظٛسٟ  ت ٌ طٝعٛد ،   يٛ ٔ   ّ طٛس١ٜ ،ٕ له

 

 املراجع: 

ن     يك ٥ذ   طذ ٚ  َٔ  يكَٛٞ  يعشهّٞ  اذْ ٕ َـايتا٢ هًْٝٛا١ّ ؿا دس     اا ا

 .>>>7 ٔ د س هًٍ يًيت   ١ّ همٚ  

 ااعيٝر  يعُٝااذ  يااشنٔ   « :311 - :9>7َظاام٠ حتشٜااش   ااٛ ٕ   »ن اا   اااا ااا

ّ :311 غّ ؿاا دس  اأ َه ااب  ي ك فاا١  يكااَٛٞ  اا ّ      رت ك  ااذ د. سصم ،يٝاا 

     ١ د س  ي عث.

 >311ن    سط٣ ٚ،ك ٤   طٝ ط١ٝ د. ؿاٝ ر  اض ّّ  ييت عا١   ٚ ّ دَؼال     اا ا

 /دس ط١  ٔ   ط ٝيت ٕ/.

جم١ً  يش هيت١ّ ؿ دس٠  ٔ س هيت١  تا سها  يكاذَ ٤ ٚكاح ٜ   حلاش ّ  يعاذد      اا ا

 «.حتشٜش   ٛ ٕ»دس ط١ هعٓٛ ٕ  3133يع ّ  ;4
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 دقمة: امل 

تُعدددواٌدددملياهايهمدددونا  دددًاٌمدددملَا
بمئددددد اكادددددهاٌموِددددد ا مددددد  ا ا

ويونشددددوقايادا ددددوه اايواحضدددد ا
وياجاٍوع اويواملزعايوسموِ او حوا
  ددددًاعنولدددد ايودددددمل ا ايوووودددد ااااا
بوإلضددددومه اهاماددددنوا اجمليِددددد ااا
 خدد كالووسددموح اويوانددملعاي مددمل اا
وياسدداد ياايورشدد  اوملددملايه يعدد ااا
وزيوه ايوث و اي ممليِم اوغري واٌُا
يجلمليِ ايهاعوه ابوخا واايهدو ا دملااا

وىملجدمله اااي مو او ملايهعوهنايوفعىد ا
سنحووناإظندواايهامد ايودعوعمد اااا
هملياهايهمونا ايجلدملاَايوسدملا ا دًاااا

ايواع فاعىىاتىكايهملياها:
يونشوقايو ايعد  اااكمدُاااا-ا1

ت ملاادمويازايع ابأشموهلوايهخاىف ا
وٌسامليوهتوايهاعوه اهوَاوجملهاٌمونا
ووذوكادوٌتايهِشع ايو ايعمد ا اا
 ٌدددددولُايهلعدددددهايهعددددد  ايومدددددو اا
)يو ايع ايورعىم (او ا ٌدولُاوجدملهااا
يههنددددددوااويومنددددددوبم اويوددددددرحريي ا
ويجلددويونايهوةمدد اويهوهيدد ايو  ردد اا

اوغري و اا
يونشددوقايو ددنوع  ا اددو ااا-2

يو دددنوع اوي ددد فابمدددها ِمليعندددواااا
وادددمليمه احدددواٌدددوايددد ا َايمفددد ااااا
وىنشددددوقايو ددددنوع اوإَالوِددددتاااا
 او اومثرياٌُايهمون اوومُابعضدنواا
لوو دددنوعو اي ويويددد اولدددنوع ااا
يوملاقا او اومٍمو اٌنٍ اٌُايهمونا
وعىىايوعٍمليا ذنايو نوعو اومسدتاا

ااٌملجمله ا ايجلملاَ 



 الدور االستراتيجي لموارد المياه في الجوالن

 

 

ّ  سضااراسسزٍه ّلاارل   تااْشا سلطاا  ٌٔاا ِ رّز ريااأس ّيض ضإا    للن -3

ظبد سلط  ٌ ٓطراسٌّ إم    سملي طق سليت تَطا  للَٔا  يمطا ز ري  ٔ٘ا رينا         

سألجصسٛ سلغسبٔ٘ مً بالر سلػ و، ّميَ  سزبْالٌ، يّ سملي طق سليت متاس بَا  سألىَا ز يّ    

سلسماْ  ّب ىٔا ع يّ ااْسز    تيأع ميَ  ٓي بٔع ريأسٗ رين    ّسرٖ سلسق ر ّسلعالٌ ّ

حباااسٗ ط ٓااا  ّمطاااعدٗ ّضااا با   ااااْسز سسبْلاا٘ا قأااا  دب ٔ َااا  ماااً قأااا  سل ٔااا ٌ 

 سلصَْٔىٕ   سشبنطٔي ت مً سلاسٌ سمل ضٕ .

ٖ ٓااستأ   -4 برااْس س سل نٔاا ت سل   ٔا٘ا مااً سملٔاا ِ ّتااصرسر       سلريااْا سسبٔااْ

ريث  راااُ ب شرٓااا ر رينٔااا ت سملٔااا ِ سر طلاا٘ا يّ واااسّز سألىَااا ز ّّجاااْر سملطااارياع ت     

 ّسلأحسست ّسألّرٓ٘ ّغسٍ .

ٕ للنٔاا ِ رّز ريااأس     -5 ذست سإلىر جٔا٘ا سزبٔاادٗ ّسلاايت ت  إا    منااْ سملسسلاا

ر س       ، ّلاارل  دباْا ملسسلإا بصٓاا رٗ سرطاا    لرتبٔا٘ا يلاادسر ريااأسٗ ماًا سلثااسّٗ سسبْٔسىٔا٘ا

 سملطسٖ.  

  سلدّل، ألٌ للنٔ ِ رّزس    سلصزسل٘ا   لْسم  سلاْٗتػ   سملٔ ِ يحد يٍه  -6

ّ  سلصي ل٘ ّ  تأمني سالحرٔ ج ت سلألدٓ٘ سلطسّزٓ٘ لالضاراسسز ّسلرْضاع سلعنسسىٕا    

سزر سمل  ٔا ِ  ّب لر لٕ   لدّل سلآْ٘ مترل  م  ٓ  َٔ  مً مْسزر سملٔ ِ يم  إذس تعسضت مْا

   سلدّل٘ لالبرصسش يّ للطغ   إىُ ٓرْجب للٙ سلدّل٘ مح ٓ٘ مص سبَ  سمل ٜٔ٘.  

 اخلصائص املناخً: املساعمة لتىافر ةىارد املًاه يف اجلىالن 

مشا ل طا  سالضارْسٛ، ّباني      34ااا  ِ 33ميرد إقلٔه سزباْالٌ باني رزجايت لاس      

ِغسقٕ غسٓيرؼ. ضنً مْقع سزبنَْزٓ٘ا سلعسبٔ٘ا سلطاْزٓ٘     36اا ِ 35اا َ 36ططٕ طْل 

)م ا ٌ سلراا ٛ ىَاس     36ِّططٕا طاْل    37اا َ 32ِ ّ  33اا َ 99سملنرد بني رزجيت لس  

. ّباارل  ميثاا  إقلاأه سزبااْالٌ    43اااا َ 35سألزرٌ مااع حبااسٗ ط ٓاا   ّ   ِللااٙ ىَااس رجلا٘ا

  ل ٔ   سزبصٛ سزبيْبٕ سلغسبٕ مً ضْزٓ٘.  

رْضطٕ سلينْذجٕ للٙ يغلب مطا ح٘ سإلقلأه، سلارٖ ُٓعاد  ماً      ُٓطٔطس سملي خ سمل

ي طاا  يىااْسا سألقاا لٔه سملي طٔا٘ا   سلعاا ط، حٔااك سلسطْبا٘ا سل   ٔا٘ا ّساللراادسل      

رزج ت سسبسسزٗ ، ّل اً تْجاد ميطارا ٌ تػارسٌ قلأال    بعاص طص ٜصاَ  لاً         

جملا ّزٗ  سلط بق ٍّن  ميطا٘ ط ٓ  حٔك تست ع رزج ت سسباسسزٗ  َٔا  لاً سمليا طق س    

ر  ، ٍّٕ ٍي  ٌتنث  ح ل٘ إجي بٔ٘ ّلٔطت ضلأٔ٘ ألىُ مي اً سضارثن زٍ    جْسىاب    

ريااثسٗ شزسلٔا٘ا ّضاأ حٔ٘ ٍّإا مَنا٘ا ب لْقاات ذستااُ   سلريااْا سسبٔااْٖ، ّسمليطاا٘ا       



 أ.د. إبراهيم أحمد سعيد

 

 

سلث ىٔا٘ا   سلطاا ْش سلػااسقٔ٘ زبأاا  سلػاأع حٔااك ترتسجااع رينٔاا ت سألمطاا ز ّتراادز   

 ً سمليطا٘ا مي ضاأ٘ ألىػاط٘ شزسلٔ٘ا جٔادٗ       قٔنَ  ّرزج٘ طصْب٘ تسبَ  ٍّرس جيع  ما

ريصزسلا٘ا يغااا ز سل ْسريااُ ّسالضاار  رٗ مااً سلٔياا بٔع ّسملٔاا ِ سزبْ ٔا٘ا سزبٔاادٗ . للااٙ 

اااا  522سلعنااْو سلػاار ٛ   سزبااْالٌ زطااب حٔااك ٓاارتسّش  سرطااْل سملطااسٖ  ٔااُ بااني      

مااه ضاايْٓ  ، ّ  سلػاار ٛ  622مااه ضاايْٓ    بٔيناا  ال ٓااا  مرْضاا  سألمطاا ز لااً   9522

ْجد تأ ًٓ رياأس   رزجا ت سسباسسزٗ حٔاك ىا رزس  ما  تايا ص سسباسسزٗ إ          يٓط   ٓ

سلص س   سزبصٛ سلغسبٕا ّذلا  بطاأب سالىَادسو سلطاْزٖ سأل سٓإا ّبارل  ال تصا          

سملااراسست سلػاان لٔ٘ ّسلاطأٔا٘ا سلأاا زرٗ، ريناا    مياا طق سسبنا٘ا ّسلأطٔحا٘ا ّط ٓاا      

       ، حاني تايا ص رزجا ت     ّسسبْل٘، مما  جيعلاَ   منْذجٔ٘ا للصزسلا ت سلأ ريْزٓ٘ا

رزجا٘ا رٌّ  95اااا  92سسبااسسزٗ للااٙ ضاا ْش جأاا  سلػاأع ألرىااٙ مااً سلصاا س ب ااثس )  

رزجاا٘ا للاااٙ  32سلصااا س  يمااا    سلصااأ   ااا سبسسزٗ معردلاا٘ا ّىااا رزس  مااا  تصااا  إ  

ِو   مدٓي٘ا  ٔاق. ّتطاْر       42سملست عا ت )حاْل سلائطاسٗ  ّل يَا  قاد تصٓاد لاً        

 ً سلأحااس سملرْضاا  طااالل  رحا٘ا ضااَ  سبااً لاا مس    سإلقلاأه سلسٓاا ش سلغسبٔا٘ا سلا رما٘ا ماا

 رالب معَ  سلغْٔو ّسالمط ز ّساللردسل   رزج ت سسبسسزٗ، ٍّٕ زٓ ش ري  ٔ٘ ماً  

     ٘ سملراااادرٗ إلىرااا     حٔاااك سلطاااسل٘ ّسملااادٗ الضااارثن زٍ    تْلٔاااد سلط قاا٘ا سلي ٔ ااا

سل َسبااا ٛ ّسضااارادسمَ    ريااا  سجملااا الت، سمليصلٔاا٘ا ّسالقرصااا رٓ٘،   سلصزسلاا٘ا   

 ٘ ّسلطٔ ح٘.ّسلصي ل

زٖ  اا ، با        للٙ سلعنْو مي خ إقلٔه سزبْالٌ مرنٔص، لٔظ للٙ سلصاعٔد سلطْا

للٙ سلصعٔد سلع ملٕ ألىُ مً سلي رز يٌ تْجد ميطا٘   سلع ط ترا ّز  َٔا  طصا ٜ    

 ريه، ّمي خ ح ز ّمعردل ّب زر.32مي طٔ٘ مري  سٗ   سمردسر ال ٓرا ّش سلا

 واقع الثروة املائً: يف إقلًم اجلىالن   

ميرل  إقلٔه سزبْالٌ مْسزر مٔ ِ سضرثي ٜٔ٘، مً حٔك رينٔرَ  ّجْرتَ ،  اإذس  

  مع مْسزرِ سمل ٜٔ٘ سملراادرٗ  )سملاادزٗ بيحاْ     3ريه9862اا حطأي  مط حرُ )سملادزٗ ب

ضاايْٓ    ٓااأتٕ سإلقلاأه ب ملستأا٘ا سلث ىٔا٘ا بااني سألقاا لٔه سلطااْزٓ٘ مااً حٔااك   3ملٔاا ز و 9,3

.  إذس ري ىت مط ح٘ سزبْالٌ تػا   عباْ   سملْسزر سمل ٜٔ٘ سملطسٓ٘ بعد إقلٔه سلط ح 

 % مً مْسزر ضْزٓ٘ سمل ٜٔ٘.3.7% مً مط ح٘ ضْزٓ٘  إٌ مْسزرِ سمل ٜٔ٘ تع رل عبْ 9

     ، بطااأب تسبرااُ سلأ شلرٔا٘ا ّل يَاا      مااع ذلاا   اا إلقلٔه  اااس ب ملٔاا ِ سزب زٓا٘ا

سلْقت ى طُ ذبر ظ ب ملٔا ِ ّتااْو ب لرغرٓ٘ا سملطاردسم٘ للٔيا بٔع، لارل  ظباد ريثاسٗ         
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ىأعا   رياأسس ، ّقاد قاد ز سإلىطا ٌ سلطاْزٖ        82سلٔي بٔع   ٍرس سإلقلٔه سليت تصٓد لً 

 اس  مير سلادو رّز سلرتب سل ري ىٔ٘   سالحر  ظ ب ملٔا ِ،  اا و حب اس سلسسما ت ّسسب    

سل أسٗ   ري  بلدٗ ّقسٓ٘ حٔك ذبر ظ ب ملٔ ِ طْسل يٓ و سلصٔ  لطاإ سمل غأ٘   

ّسالضر  رٗ ميَ    يغسس  ميصلٔ٘ يطسٚ يّ شزسلٔ٘. ّمً يٍاه سلٔيا بٔع، ىأاع سل اْسز     

،   ّىأع سلصاس، ّلني سليْزٓ٘ ّلني سلأٔط  ،  لني  ٔت، لني سلطن ، لاني لٔػ٘ا

، لاني شٓاْسٌ،    ، لاني حاْز،        لني سسبنسسٛ، لني سلرٔي٘ا لاني سطاه، لاني سلدٓط٘ا

ىأع   ّلٔيا   مَن٘ا    82لني سزبن ، لني سلأحسٓ ت ّغسٍ ، ّْٓجد   سزبْالٌ عبْ 

 لرتس /ا . 352ُتاد ز غصسزتَ  بيحْ 

ذست سلػاا   سلأٔطااْٖ ّسأللاا  سل رياا ىٕ يرياا     حبااسٗ مطااعدٗ تػاا    

ٓصا  ليحاْ تطاع٘     و ّبعناق 622×  922حبسٗ طأٔعٔ٘ للنٔ ِ سلعرب٘   ضْزٓ٘ بأبع ر 

، ٍّٕا تغارٖ ىَاس ب ىٔا ع سلارٖ ٓصاب         3ملٌْٔ و 3يمر ز ّحاه مٔ ِ ٓادز بيحْ 

 3و 3,5ّورْض  غصسزٗ عباْ   3ملٌْٔ و 322ىَس سألزرٌ برصسٓ  ضيْٖ ٓادز بيحْ 
   سلث ىٔ٘  ّٓألغ طْلُ عبْ تطع٘ رئلْمرتست.  

 

 
 حبسٗ مطعدٗ ضب ط٘ ب ألزسضٕ سلصزسلٔ٘
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ُتػااسا سألزسضإا سلطااْزٓ٘ للااٙ حبااسٗ ط ٓاا٘ا   يقصااٙ سزبااصٛ   حبريري ة يَّي:ريري: 

، سليأاااب،    سلغسباإا ماااً  سزباااْالٌ سعرااا  ّتااااع للَٔااا  قاااسٚ ضاااْزٓ٘   سل سضاإا

سلدّريُ ّسملطعدٓ٘ ّغسٍ ، لرل    إىَ  تػ   مْزرس  م ٜٔ   مَن   جياب سحرطا بُ   

للااٙ تا ضااه  مااً مااْسزر مٔاا ِ سزبااْالٌ مأاادٜٔ   اااه سالت اا ل مااع سألطااْٗ سل لطااطٔئني  

، ُتاااد ز مطاا ح٘ سلااأحسٗ بيحااْ   ، ّتألااغ 3ريااه944مٔ ٍَاا  حطااب سسب جا٘ا ّسألحأا٘ا

 ريه لسض  . 93ريه طْال  ّ 39ّيبع رٍ   3ملٔ ز و 4.3ط ق٘ ربصٓيَ  عبْ 

تْجااد   إقلاأه سزبااْالٌ يّرٓا٘ا مرعاادرٗ ُتصااس ا مٔاا ِ سألمطاا ز ّسلطاأْل ّ َٔاا   

ٓياا بٔع ريااثسٗ ّذبرااْٖ تسباا   طصااأ٘ جاادس  ميَاا  ّسرٖ سل اا جس، ّسرٖ حااْس، ّسرٖ        

سشبػاا بٕ ، ّسرٖ طعاأه ، ّسرٖ سلراا جس ، ّسرٖ سلطاان  ، ّسرٖ سلطااع ز ّسلاادبْزٗ    

ّحاالّٗ ّّسرٖ سلسقا ر ّّسرٖ    ّسلصٓرٌْ ّجسم ى  ّبرتس ّلني سلرٔي٘ا ّسلادبْع ّمحٔاد   

سلعالٌ سللرسٌ ٓصاأ ٌ   ىَاس سلسماْ  ّقاد ا إق م٘ا مي ْم٘ا ماً سلطادّر للَٔنا           

ألٍاادسا تينْٓا٘ا ّسضاارتستٔأ٘ ّيٍااه تلاا  سلطاادّر  ضااد بسٓاا٘ا ّضااد ريْرىااُ ّضااد   

 سلسغٔد ّسلعالٌ ّغسٍ .

 
 و 8991ضد ريْرى٘ للٙ ّسرٖ سلسق ر )لْزٗ ملراط٘ مً سلأ حك   ل و 
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 و 8991ضد بسٓا٘ للٙ ّسرٖ سلسق ر )لْزٗ ملراط٘ مً سلأ حك   ل و 

تصرسر سلغدزسٌ ّسملطرياع ت   سزبصٛ سلغسبٕ ماً سإلقلأه ّ  سزباصٛ سلػان لٕ      

بطأب سلاسب مً حبسٗ ط ٓ٘ ّضَ  سسبْل٘ا يّ لْجاْر سلارتب سل ري ىٔ٘ا     ميُ يٓط   

   سزبصٛ سلػن لٕ.

 ٔ ِ   إقلٔه سزبْالٌ.سى س سشبسٓط٘ سليت تأني مْسزر سمل

 



 أ.د. إبراهيم أحمد سعيد

 

 

ٌٓعد سزبْالٌ إقلٔن   م ٜٔ   ب مرٔ ش ، ب  ٍْ يٍه سألق لٔه   سمليطا٘ا لغيا ِ ب ملٔا ِ    

ىطأ٘ ملط حرُ،  َْ إقلٔه مرْضطٕ خبص ٜصُ سملي طٔ٘ ّماْسزرِ سمل ٜٔ٘ا يريثاس مياُ     

ريااه. ب طرصاا ز إقلاأه  52  يٖ إقلاأه رسطلإا ٍّااْ ال ٓأعااد لااً سلأحااس يريثااس مااً  

ْ ل للٔاُ سل ٔا ٌ سلصأَْىٕ يٍنٔ٘ا رياأسٗ            سزبْالٌ طصسٌ ما ٜٕ سضارتستٔإ ُٓعا

 ضد سليا  سلػدٓد سلرٖ ٓع ىٕ ميُ   مْسزر سملٔ ِ سملرادرٗ.  

 دور ةىارد ةًاه اجلىالن يف االسرتاتًجً: الصهًىنً: 

ٕ 9952  لااا و    و ططاااب باااً غْزٓاااٌْ )يّل زٜااأظ ّشزسٛ لل ٔااا ٌ سلصااأَْى

بطالب سملدسزع... إٌ ٍرِ سشبسٓط٘، طسٓط٘  لططني، لٔطات طسٓط٘ا رّلريا ، با      

لياا  طسٓطا٘ا يطااسٚ للاأ ه يىااره مطاارّلٔ٘ تصاانٔنَ ، طسٓطا٘ا سلااْطً سإلضااسسٜٔلٕ   

 سملنرد مً سلئ  إ  سل سست".

لاد يرز  سلصَ ٓي٘ مير مطلع سلاسٌ سلعػسًٓ يٌ سلصسسا مع سلعسب ضأ ٌْ  

ألز  ماً رٌّ سملٔاا ِ تراادىٙ قٔنرَا  سالضاارتستٔأ٘ ّتيعاادو   لاسسل   للااٙ سملٔاا ِ، ألٌ س 

قٔنرَاا  سالقرصاا رٓ٘ سلطااطحٔ٘، لاارل  رياا ٌ سل عاا  سملٔاادسىٕ سلصاأَْىٕ َٓاادا إ  

سلطاأطسٗ للااٙ سملٔاا ِ   مشاا ل  لطااطني، مٔاا ِ ىَااس سألزرٌ ّسسب لااأ ىٕ ّب ىٔاا ع     

صأَْىٔ٘  تاادمت سللاي٘ا سل   9998ّسلْشسٌ ّسلسق ر ّسلسمْ  ّجأا  سلػأع. ّ  لا و    

سملعسّ ٘ ب ضاه زبي٘ا  لطاطني سل ٓط ىٔ٘ا وارتحا ت إ  مارمتس سلطاله   با زٓظ،         

و لرعاادٓ  حاادّر  لطااطني سلااْسزرٗ      9932ّرياارل  إ  ماارمتس  سضاا ٖ   لاا و    

 و  لرصأح ري آلتٕ 9996ست  قٔ٘ ض ٓ ظ بٔ ْ )

تأدي سسبدّر ماً مصاب ىَاس سللٔطا ىٕ للاٙ سلأحاس سملرْضا  ّترااُ غاسق            اا  9

ط  تْشٓع سملٔا ِ إ  جطاس سلاسلاٌْ ااه سشبا  سل  لا  باني سمليحادز سلػاسقٕ           للٙ

ّسمليحاادز سلغسبإا   جأاا  سلػاأع قسٓأاا   مااً بٔاات جااً، لٔطااه سملطاا ق  سمل ٜٔا٘ا       

 .1سمليطا٘

سالمردسر غسق   لرػن  زّس د ّسرٖ سلسق ر و   َٔ  ميطا٘ سلائطاسٗ ّحراٙ   اا  3

تراااُ جيْباا   لرػاان  زّس ااد سلسمااْ       مدٓيا٘ا رزلاا  )يٖ ضااه سزبااْالٌ ريلااُ  اااه      

 ّوْسشسٗ ط  حدٓد سسبا ش، ّٓر بع جيْب   حرٙ مٔي ٛ سلعاأ٘.

                                                 
ر. لاااص سلااادًٓ، سشباااس. سألطنااا ا سلصااأَْىٔ٘   مٔااا ِ سألزرٌ ّسللٔطااا ىٕ، معَاااد سلأحاااْ        

 .13، ص 1311  سلا ٍسٗ 3سلدزسض ت سشب ل٘ )ّسلدزسض ت سلعسبٔ٘، ضلطل٘ 
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إرط ل ري  سملْسزر سمل ٜٔ٘ا سملَن٘ا   مشا ل  لطاطني ّسمليا طق سعٔط٘ا بَا         اا  3

ضاانً سألزسضإا سملارتحا٘ا لالضاارٔط ٌ، ٍّإا حبااسٗ ط ٓاا  ّحبااسٗ سسبْلا٘ا ّحبااسٗ  

 ٘ بإلأع سزبلٔ  للْلْل إ  مي بع سلْشسىٕ ّب ىٔ ع.مطعدٗ ّري  سملي طق سملعسّ 

، سللٔطااا ىٕ، سلسماااْ  ّسألزرٌ، للاااٙ يىَااا  يىَااا ز  ااااا  4 سلي اااس ألىَااا ز سمليطااا٘ا

لاأَْىٔ٘ رباا   لطااطني سعاادرٗ   ست  قٔا٘ا ضاا ٓ ظ بٔ ااْ، يٖ يز  رّلا٘ا      

 "إضسسٜٔ " سملْلْرٗ.

 مٔااا ِ إذٌ   سالقرتسحااا ت سلطااا با٘ ظَاااست حأااا٘ا سألطنااا ا سلصااأَْىٔ٘       

سزبْالٌ سعر  قأ  االاني ضي٘ ماً قٔا و رّل٘ا سل ٔا ٌ سلصأَْىٕ، ألٌ سملا ٛ ٓعا         

سلاْٗ،  َْ يض ع سإلىر   سلصزسلٕ ّسلصي لٕ ّيض ع سألمً ّسالضاراسسز،  ا لرالشو   

سلعطاااْٖ باااني م اااسرست سألماااً سلصااأَْىٕ سلاااا ٜه للاااٙ سلع مااا  سملااا ٜٕ ّسلع مااا         

ً سلطاأطسٗ للااٙ إقلاأه سزبااْالٌ ٍااد       ، جيعاا  ماا 2سالضاارٔط ىٕ ّسلع ماا  سألماا   

سضاارتستٔأ   حْٔٓاا   ألىااُ ٓػااسا للااٙ مشاا ل  لطااطني ريلااُ ّٓعطٔااُ مٔااصٗ سملسسقأا٘ا    

ّسلرح ه وا ل جغسس  ّسضع المرال  سزبْالٌ مط ح ت شزسلٔ٘ طصأ٘ ّّسضاع٘  

يلاا  ٍ راا ز ، إ  ج ىااب سلثااسّٗ سمل ٜٔا٘ا سر ٜلا٘ا قٔ ضاا   لةقاا لٔه سزبغسس ٔا٘ا      927)

طصْلاا     سلاادسط  سلطااْزٖ ، ٍاارس إ  ج ىااب  سالريرػاا   ت سلي طٔا٘ا   سجملاا ّزٗ 

ّسلط قاا٘ا سلس ٔاا٘ا سل  مياا٘ا لرْلٔاااد سل َسبااا ٛ سلي ٔ اا٘ا ّسإلم  ىااا ت سلطااأ حٔ٘  

 سلطأٔعٔ٘   سملْسضه سلطٔ حٔ٘.

إٌ مٔ ِ  سزبْالٌ ّيزضُ   للب طبطط ت سلرْضع سلصَْٔىٕ، حٔك ق مات  

و ّلنااادت إ  تغااأس سلْسقاااع   9967لااا و "إضاااسسٜٔ " ب الضااارٔالٛ للاااٙ سإلقلااأه      

يلاا  ىطااا٘  ّط ٓأااق إال ضاا  ٌ    954سلاادميغسس  بطااسر غ لأٔا٘ا ضاا  ىُ )عبااْ    

مخظ قسٚ  صبدل مشظ، ّلني قئ٘، ّسلغاس، ّمطاعدٗ، ّباع اا  ، ّسآلٌ ٓااد ز    

يلا  إاا لٕ ضا  ٌ سإلقلأه. ب ملا با        822يل  ىطن٘ ماً يلا     42لدرٍه بيحْ 

إلق م٘ لدر ماً سملطارْطي ت   سإلقلأه ّلا  لادرٍ        لندت سلطلط ت سلصَْٔىٔ٘

و، قاااسب قسٓاا٘ا  9977مطااارْطي٘ يقااادمَ  مطااارْطي٘ رييطاااسًٓ   لااا و    44ليحاااْ 

و ّٓألاغ لاادر سملطاارْطيني  3232قصاسًٓ سملاادمسٗ ّهطسٍاا  مطارعنسٗ تسسمااب   لاا و   

يل  مطرْطً يغلاأَه ماً سزب لٔ٘ا سلسّضأ٘ سلايت سضاراست   سإلقلأه         97سآلٌ عبْ 

                                                 
، 2إبااسسٍٔه يمحااد ضااعٔد، سضاارتستٔأ٘ سألمااً سملاا ٜٕ سلعسباإ، رمػااق، رسز سألّسٜاا ،           2

 .114و، ص 2002
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ٍّااارالٛ ٓطااارغلٌْ مع اااه مٔااا ِ    و.9999ٔااا ز سالذبااا ر سلطاااْ ٔٔيت   لااا و   بعاااد سىَ

 سزبْالٌ.

إٌ سزتأ   سلصَ ٓي٘ ب مل ٛ سزتأا   مصاسٖ   َاْ ُٓػا م  يمايَه ّّجاْرٍه،          

ّٓ َس ذل    مػ زٓعَه سمل ٜٔ٘ بعد إق م٘ سلدّل٘ سلَْٔرٓ٘   لَ  ري ىات لدّسىٔ٘ا   

 ّتأني يٌ سمل ٛ ٓع رل سل  س سلصَْٔىٕ سلرلنْرٖ يٍنٔ٘ ب ليطأ٘ للدّل٘ سلَْٔرٓ٘.

  "ربْ  إضاسسٜٔ  ح لٔا   حاسب    و ططب بً غْزٌْٓ مسٗ يطس9955ٚ  ٕ ل و 

 مٔ ِ ّللٙ ضْٛ ىرٔارَ  ٓرْق  مصسٍ ".  

ُٓاصاد با ألمً سملا ٜٕ سلاادزٗ للااٙ )يّ سلطاعٕ عباْ  تاأمني سالحرٔ جا ت سمل ٜٔا٘ا         

ل   سلط  ٌ لرلأٔ٘ سالحرٔ ج ت سسبْٔٓ٘ ّسالقرص رٓ٘، ب لادز سل ا   ّب لْقات   

  ب ملي ْماا ت سمل ٜٔا٘ا ّسلأٔٝٔا٘ا  سملي ضااب ّب ليْلٔا٘ا سزبٔاادٗ )يّ سملطلْبا٘ا ، واا  ال  اا  

سملْجااْرٗ. يماا  سل اااْٗ سمل ٜٔا٘ا  ُٔاصااد بَاا  سشبلاا  سملْجااْر بااني سالحرٔ جاا ت، يٖ          

سملرطلأ ت، ّبني سالم  ىا ت يّ سملاْسزر سملْجاْرٗ، سلرصّٓاد، ٍّارس ٓعا  يٌ سل ااْٗ        

ر جاُ  سمل ٜٔ٘ ٍٕ ح ل٘ لدو سلرْسشٌ بني قدزٗ سملْسزر سمل ٜٔ٘   ميطا٘ م   ّباني ما     

سلط  ٌ مً سملٔ ِ الضرنسسز لنلٔ ت سلرينٔ٘ ّسلينْ سالقرصا رٖ ّسلرْضاع سلعنسسىٕا    

 و  ٓرْس ق ّسملطرْٓ ت سلع ملٔ٘ سملػ بَ٘.
لاد ق مت ضالط ت سل ٔا ٌ سلصأَْىٕ برحْٓا  جاصٛ ماً مٔا ِ حباسٗ مطاعدٗ          

إلماادسر سملطاارْطي ت ب ملٔاا ِ، ّق ماات رياارل  بأياا ٛ لاادر مااً سلطاادّر   سزبااْالٌ     

َ  مع بعطَ  بأقئ٘ اه ذبْٓلاَ  لا  سلي قا  سلاْط  إ  سلادسط  سل لطاطٔ ،       ّزبط

مااً يٍااه تلاا  سلطاادّر ضااد ططاا ني ّسلأاْزٓا٘ا ّيو سلطااْسحني ّسمليصااْزٗ ّسلالااع         

ضدٗ لغسٗ   مع ه سألّرٓ٘ ري لغط ىٔ٘ ّسلط حْى٘ا ّيباْ    39ّّسض  إض  ٘ ليحْ 

ّق ماات حب ااس سلعػااسست مااً سآلباا ز  3مٔلاٌْ و  62قطٔا  بط قا٘ا ربااصًٓ ُتاااد ز بيحااْ  

 سالزتْسشٓ٘ ّحسمت سلعسب مً ذل .

 اخلامت: 

ٍ رس ّجدى  إٌ إقلٔه سزبْالٌ ميرلا  ااسّست م ٜٔ٘ا ممٔاصٗ   ميطا٘ا ذبرا         

إ  سملٔاا ِ   ّجْرٍاا  ّ  يىػااطرَ  ّتينٔرَاا  ّسشرٍ زٍاا  لاارل  سريرطااب سزبااْالٌ   

ّإغاسس ُ للاٙ الاك مطا ح٘     يٍنٔرُ بدسٓ٘ مً ٍرِ سلثسّٗ إضا  ٘ ألٍنٔ٘ا تط زٓطاُ    

 لططني ّللٙ سلدسط  سلطْزٖ ّسألزرىٕا ّريارل  ملْقعاُ سملرْضا  باني ااال  رّل       

) لطااطني، لأياا ٌ ، سألزرٌ  ّلرتبرااُ سشبصااأ٘ ّملي طااُ سملريااْا سلاارٖ ٓي ضااب رياا        
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سلصزسلاا ت   سملياا طق سملعردلا٘ا ّسسباا زٗ ّسلأاا رزٗ   ميطاا٘ا ال تصٓااد مطاا حرَ  لااً     

ال تْجااااد   ميطاااا٘ا يطااااسٚ   سلعاااا ط ّتياااا  سِ   ٍّاااارِ سشب لاااأ٘ 3ريااااه 9862

سلرط زٓطٕ ّسملي طٕ يلط ِ  لْسم  جرب ضٔ حٔ٘ ّماْم ت مر اسرٗ ّل اً تأااٙ    

ماْسزر سملٔا ِ ٍٕا سألضاا ع سلارٖ تراا طع ليادِ رياا  سشبصا ٜ  سألطاسٚ ّرياارل          

سألىػااط٘ سالضاارتستٔأ٘ سلاايت جعلاات مااً سزبااْالٌ   لاالب سشبطاا  سلصاأَْىٔ٘          

رَاس ض  ىُ ّإق م٘ سملػ زٓع سالضارٔط ىٔ٘ سلعدّسىٔ٘ا ب ليرٔا٘ا    الحرالل سزبْالٌ ّل

ال مي ااً إلاا رٗ سزبااْالٌ إال ب ملا ّما٘ا ّسماارال  سلاااْٗ سلالشما٘ا لرحسٓااسِ ّإل رتااُ      

 سبطً سلْطً.

 قائم: املراجع 

، رمػاق، رسز سألّسٜا ،     اا اا 9 إبسسٍٔه يمحد ضعٔد، سضرتستٔأ٘ سألمً سملا ٜٕ سلعسبٕا

 و.3228 4 

، تسا٘ا ر. ْٓضا     اا اا 3 يرٓب ضلٔن ٌ ب غ، سزبْالٌ  رزسض٘   سزبغسس ٔ٘ سإلقلٔنٔ٘ا

 و.9983طْزٖ ّهطسٌّ، رمػق، سذب ر سل ر اا ب سلعسب 

لاااص سلااادًٓ سشباااس، سألطنااا ا سلصااأَْىٔ٘   مٔااا ِ سألزرٌ ّسللٔطااا ىٕ، معَاااد   ااااا اا 3

 و.9977  سلا ٍسٗ، 3سلأحْ  ّسلدزسض ت سلعسبٔ٘ ضلطل٘ سلدزسض ت سشب ل٘ )

 و.3229للٕ سل  ٍس، سزبْالٌ لسط٘ ّلي ل، مرضط٘ سزبْالٌ لإللالو، اا اا 4
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مل يكننننو ننننننان /   يننننن  /    
 لننناس  دنننولا   ن    7691يونينننو

 لع بيننا  طي ننا بني  نن      نا لنن
نمنننعس ن نننك يً  نونننً   نننو   ننن      
 دنننولا  ًد دنننان دا بعينننا   ننننو 
 ل ؤيا  الدرت تيجيا  ليت نضعولً 
 حل كننننننا  لةننننننليونيا     ننننننً   
صننننن  نلً  نننننا  لب نننننا /  لع بينننننا 
 طي ا بني    . ب   ًء     ً  
 عننن   دنننوعمً سا  ونننك  ننننان /    
  ينن  /   يونيننو  ط ننا   نيةنن يا  

   7691ثنننا بعنننا نكبنننا ننننً     لثًل
دنيً  عننً د  دنر ئن  ملن      نا      
      نننننننا   نننننننو   الدنننننننوعمً   
 لو  يننننننناسا نصنننننننعو    ل يوننننننننن  
ع ربيًليا( نن  ال ربيًليا  جلايناد  

كينننننً/ ننننننن ا ندنننننًنالد نم  نننننا  ل
" ليت مت عنوًؤهً ب نين د   لةليوني 

 ًحننننا طننني "بيعينننا" ن  ضنننلً   
بنننًل ود كانلنننا ع  يمينننا   ننن  د   

 (.1  و ب       ا  شؤن/ ن
  

                                                 
تعتربربربدل ائربربربالّٙل لالَاربربربٕ لاُعّربربربلٔ ج لاعربربربيا لاربربرب  حتربربربي٘  ج ئربربربّي   ربربربال  َ ربربربُ              (1)

لاكربربدلٗ   مربربا ةللِربربٕ كلربربُ  تربربكدًي لاتادّربربلٓ ر َويمربربه ةاربربال   َاربربْر يربربُ   لإلمدلِياّربربي 

 ر َعدٖ كئيس  لثين َعاوْ لئتهل اىل  َلِٕ لملّثُاُحتّي.  717لااال  
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َعدربربربٖ يربربربال ل١ئربربربيسر تربربربكل لملرربربرباَ  لٟئربربربتعيي ٓ َلا ربربرب َ لاتُئربربربعْ       

لاكُاُنّياْ لاصًُّنْ افدسطني َلملرا  َلملهطإ لاعاةّٕ عيُمًي خ٠  عاُ  

لاااى لمليضربْ َلىل ل٣ى عهربُلى لاصربال  لارباّٙ  مربا لملررباَ  لاربُويني لااربُمْ         

لملُلزِربٕ ج لاسربعْ لاعاةربْ مربو     لاتحا ٓ لاعاةْر َعك  نفسٌ عدربٖ لوُلنرب    

كحتل لاُعلٔ َلاتحا  َلالمياالوّٕ َلاعللاربٕ لٟحتتييعّربٕر َلٟئربتا٠  لااربُمْ     

جبُلنبٌ لملختدفٕ: لاسّيئّٕ َلٟوتصي ِٕ َل١مهّٕ َ لاعسكإِر َج لاعيل مربو  

كحتل لاتطُ  َلاتهيّٕ لٟحتتييعّٕر َلئربتثيي  لملربُل   َلميمربي  لاعاةّربٕ َ اّرب       

 ةهي٘ كمتهي لاعاةّٕ.لاالييّٕ ١

ااربربربربل عفربربربربا  لاتطربربربربُ ل  لاسّيئربربربربّٕر َعربربربربلؤ لاتهيوطربربربربي  ةربربربربني لملرربربربرباَ     

لٟئربربتا٠اْ لاتهيربربُٓ لاعاةربربْ مربربا لا ربرب َ لاصربربًُّنْ كثي يربربي ةرربربكل  ربرببرل عدربربٖ  

مستابل لملهطإر ةل َعيُم لاع٠وي  لالَإّ ةني ل١والف لملٞثأ عدربٖ ررباٗ   

ييغ مربو تكربياّا لاثبربي  كمربيم     عيدّٕ لاصال . َ لعه لاب٠  لاعاةّٕ لاربثيو لابرب  

َلغتصربربي   7691تصربربيعل َعهربربا لملرربرباَ  لاعربربللْٙ لملطربربي ر مربربو عربرباَ  عربربيم        

لدسطنير لىل عاَ  لاعلَلى لٟئالّٙدْ لاصربًُّنْ عدربٖ لمتربلل  ل١عربُلم لارب       

تدربربه نكبربربٕ لدسربربطنير َلعربربت٠  كحتربرب ل٘ َلئربربعٕ مربربو ل١ و لاعاةّربربٕ ج لوربربُٟى    

جيربربربآ ل٣ى مربربربو عيدّربربربي  ئّيئربربربّٕ َئربربربّهي٘ َحتهربربربُ  ابهربربربيى َغربربربُ  ل١  ىر َمربربربي 

مذلللاربربربٕ مربربربا لعربربربل عربربربلَلنْ  مربربربُٓ لربربربُ  ل١ و لاعاةّربربربٕ لافدسربربربطّهّٕ اتطُِربربرب     

لٟنتفيضٕ َلافتك ةًير َتربط  لقاربُ  لاُوهّربٕ َلااُمّربٕ لاعاةّربٕ ج لدسربطني       

َلوربربربُٟى َةربربربيوْ ل١ لضربربربْ لاعاةّربربربٕ ل تدربربربٕر خصُ ربربربًي مهًربربربي عربربرب  لا٠حتربربربٚني     

 رل َلٟئتا٠  لاُوين لملهج .لافدسطّهّني ج لاعُ ٔ َتااِا لملص

اى لملطربربيما لإلئربربالّٙدّٕ ج لوربربُٟى لاسربربُ ِٕ عدربربٖ كييّتًربربي لاكربربدلٗ عهربربل   

يربُ كةعربل مربو لوينرب  لملربي ٓ لابحربه        لوين  لإلئالّٙدْر اٟ كنًي تتعلٗ اىل مي

لملتعدربربرب  ةربربربي١ و َلملّربربربيٍ َلاثربربرباَل  لملختدفربربربٕ َلملُوربربربا لوُّئربربربذللتّجْر  ربربربيٍ       

ج لااِٝربٕ ل١َئربا ليربل مسربي  عيدّربٕ لاتسربُِٕ         ئالّٙلا لملطيُى لاآ تاِلٍ 

لتعاّربربلل  مدربربا لملسربي  لاتفيَضربربْ لاسربربُ ٓ ي لإلئربربالّٙدْ    لارربا  ل١َئربرب   ج 

تدخربربإ اىل عربربل  ربرببرل لملالمربربْ َل١يربربللف لإلئربربالّٙدّٕ لابعّربربلٔر َلشلي لربربٕ اىل      

ت ربربربّرل لمي وربربربٕ لو اللّربربربٕ مربربربو لاهيعّربربربٕ لٟئربربربذللتّجّٕر َلةربربربت٠   َ  لملهطاربربربٕ   
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تصي ًِي َتًيّرًير َئدخ  َلةطًي لااُمّربٕ َلاتي يّربٕ لملرربذل ٕر خصُ ربًي     لو

لاكّيى ة٠  لاريمر َلٟعتفيظ ةأحت ل٘ ييمٕ مو ل١ لضْ لاسُ ِٕ َضيًي اىل 

ًٟر َ جربربّا لاربربلَ  لإلودّيربربْ لاسربربُ ٓ مربربو خربرب٠  لصربربل لملسربربي ِو    لاصربربًُّنْ كَ

يي لااربربُمْ لاعاةربربْر لافدسربربطّين َلادبهربربينْ َتفتّتًيربربي َع شليربربي نًيّٙربربًي عربربو ةعربربلي

 َلاسُ ٓ مهٌ عدٖ َحتٌ لمصُص ثينًّي.

َعدٖ يال ل١ئيس يطربٖ٘ مربو ِعتاربل ةربأى لرربل لوربُٟ  لملي لتُنّربٕ مربو          

لملفيَضي  لاسُ ِٕيلإلئالّٙدّٕ ج تبرل زتيَى ََ ُشلي اىل لاطاِ  لملسربلَ ر  

  ْ  مت نتّجٕ لاتبيِو عدٖ مسيعٕ ةطعٕ كمتي  ماةعٕ مو لاريوٛ لارربيياْ لاررباو

اربرببحرلٔ ودلِربربي لاربرب . لأئربربيس لافرربربل ِعربربُ  اىل ل١يربربللف لملطربربيأ ل١ةعربربل لاربرب    

 ٕج لملفيَضربربربي  مربربربو خربربرب٠  تاربربرب ِا لاربربربلَ  لإلودّيربربربْ اسربربربُ ِ  ائربربربالّٙل ك ل تًربربربي 

َ ّّليي عو لملدفني لافدسطّين َلادبهينْر َلاو لٟتذللوي  ل١مهّٕ لاثاّدربٕ  

ل مربو ئربّي تًي لاُوهّربٕر    عدًّي  ه عهُلى   تاتّبي  ميةعل لاس٠م  ر َمبي يرب 

 َِهتاإ مهًي.

اى لاصربربيه لملطبربرب  ي َمهربربيو لاتسربربُِٕ لملكفًربربا لاربربآ يربربّا لربربُ  ماتفعربربي  

لوُٟى لاسُ ِٕ ل تدٕر َعدٖ ريربل لملسربي  لاتفيَضربْ مهربا ئربهُل ر ج ظربل       

ماًّٙي شلربير ِرربْ ةربأى ل١مربُ  ميزلاربه عدربٖ        عيدّٕ ئ٠م خمتدٕر َمتعثأر ٟكلاًي

ئكٕ لابللِربٕ. َِرربرل كِطربًي اىل لاكربا لشليٙربل مربو لاتبيِهربي  : ةربني ئرب٠م   وربُٔ           

  لق    َئ٠م   ع  لاأُ  .

اى ئربربُ ِٕ لاربرب  تاةطًربربي ةفدسربربطني عاربربيٙ  لاتربربي ِخر َلابعربربل لااربربُمْر  ربربل  

معهّربربٕ ةرربربربكل   نفسربربًي مُضربربُعًّير ََوهّربربًير َوُمّربربربًير َانسربربينًّير َكخ٠وّربربًير     

 َى  مبيتا مبي جيآر ناّطًي اس٠م َتسُِي  لقدُ  لل وكٔ لملهاُ ٕ اىل مي

ئربرباا وربربال ل  لارربرباعّٕ لالَاّربربٕر لاربرب  لككربربه َعربربلٔ لملُوربربا لاتفيَضربربْ        

لاعاةربربْر َوربرباله ةيااطربربيِي لااّٙسربربّٕ ج مسربربي  لاصربربال  لاعاةربربْ ي لاصربربًُّنْ      

   اطّٕ لا٠حتٚني لافدسطّهّني اىل للًُ .

نط٠  لٟنتفيضربٕ لافدسربطّهّٕ لاكربدلٗ ل١َىلر كتربي  ةصربّإ      اى إلَعدٌّ 

لاهربربُ  ج ظربرب٠م لاُضربربا لاازلربربْ لاعاةربربْ لملربربذل ٓ َلملتا ربربل. لأعربربي   لٟنتفيضربربٕ 

لقُِّربربٕ َلاربرباَ  لىل لارربربي   لاعاةربربْر َلئتحطربربا  مربربو حتلِربربل لابعربربل لااربربُمْ       
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ر اصالعهي ما لٟعت٠  َلا  َ لاصربًُّنْ ج لدسربطني َلوربُٟى َحتهربُ  ابهربيى     

َكعي   لاتربُلزى َلارباة  ةربني لمربيص لاربُوين َلاعربيم لااربُمْر لطرب٠ً عربو تربل           

َتيٙج لملصرل لملرذلك ةعل كى ضربيعه وطربيِيني لاُوهّربٕ َلااُمّربٕ كمربيم ئدسربدٕ       

مربربو لشلربرب لٙا لاربرب  تكبربربلنييي ةفعربربل لااصربربُ  لاازلربربْ َلاتفكربربك لاعاةربربْ مربربو         

  ُ لحتًربربٕ وربربُٗ حتينربرب ر َ  حتربربٕ لٟئربربتاطي  لاعياّربربٕ ملعسربربكا لااربربُٗ لملعي ِربربٕ ج م

 لاصيُ  لاعاةّٕ مو حتين  كخا.

لاصربربًُّنْ  ةربْي اى ل٣لربي  لملسربتابدّٕ عدربٖ لملسربتُٗ لاسّيئربْ ادصربال  لاعا      

ئربربتباٖ مفتُعربربٕ عدربربٖ مصربربالعًّير عّربربب ٟ ميكربربو تأةّربربل لقاربربُ  لاُوهّربربٕ         

َلااُمّربربٕ لاعاةّربربٕ ج لدسربربطني َلوربربُٟى َئربربيٙا ل١ و لاعاةّربربٕ ل تدربربٕ  ربربه       

 ليهًي اصيحل  َإ لٟعت٠ ر ةفعل لخربت٠  مّرب لى   ئاا معي ٟ  لاأُ لاايٙيٕ 

 لااُٗ. ليقاُ  ٟ متُ  ةياتاي م َٟ ِد ًّي  دل ظيا.

َعدٌّر لإى لٟئتعلل  عدٖ لملستُٗ لااُمْ جي  كى ِهطد  ةياطرباَ ٔ مربو   

م٠ععٕ مي جيآ عدٖ خ  لاصيُ  لاعاةْ ل١ميمْ ج لدسطني َلاعال ر َج 

ا  ل لوًُ  َ لعًي ذمُ تكتّل كَئا لاطيوربي    يُ  ئُ ِٕ َابهيىر َتالِ

اربربلعا يربربال لاصربربيُ  َعهيَِهربربٌ عدربربٖ ل١ و مي ِربربًي َئّيئربربًّي َمعهُِربربًي. َترربربكّل  

ه لف تمعدربربربٕ ةيِربربربٕ اربربربٌ كمربربربيم ئدسربربربدٕ ا تتُوربربربا مربربربو معربربربي ك لإلتربربرب ي  َلٟئربربرب  

 لاسّيئْ َلملي ٓ لاعسكآ عتٖ لادحعٕ اتلمرلٍ ةأُ لاهي  َلابي َ .

لوهني لا  ٟى ل تربربلر ك ربربحي        اى عا ربرٕب لملربرُب عربربا  لاسربرُب ِني مربربو كةهربربي٘ لوربرُب

يعًا ج خميوبربرٕب دًَِربربا عهربربل  تدربرٕب لاصربربالو ر َيربرْب لملاتفربربا       وو ل١ ربرب٠٘ر َ ربرّب لاربرُب

م ملِهرٕب لااهّطربأ  ِصربا       لاُلوا ج ةدلٔ عني لاتّهٕ لاعاةّٕ لاسُ ِٕ ل تدٕر عهربل ورُب

ر  مكربربيى ادسربرب٠م  َى عربرُب ٔ ل١ و ل تدربربٕ ل١دنربربني ر َِرربربرل رربربل ًل ةربربأى إل   يمدربرٕب

 َتفكّك لملستعيال  َ ل تا ٕ لٟعت٠  َ سّللتٌ  َى وّل كَ تاط.  

ر جبُٟتًربربربي لاكّربربربيى لاصربربربًُّنِْٕ لاعاةّربربربٕ َ َوعربربربه لملفيَضربربربي  ةربربربني ئربربربُ

.  لَعه ج 7667لملي لتُنّٕ كزمينًي مها لنط٠وٕ عيدّٕ تسُِٕ مٞمتا مل ِل عيم 

حمصربربدتًي لاهًيّٙربربٕ عهربربل عربربلَ  لمّربربي ل  لاربربث٠يت لاتياّربربٕ لاربرب  وربربلمًي  لاطربرباف   

لإلئربربالّٙدْ ر َوُةدربربه  ةربربياطبا  ةربربياال  لاعاةربربْ ةربربيااغا مربربو تربربلخل َضربرب ُط      

 لاطاف ل١ماِكْر َمتحُ   عُ  لاتياْ: 
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    ٕ كٓ اىل ربربربرب لٟنسربربحي  اىل لقربربلَ  لٟنتللةّربربٕ ةربربني لدسربربطني َئربربُ ِٕ لقياّ

لارب   زلًربي    7691ِعرباف دربلَ  كدل ي مربي س     نُّ يبُاٌّ  كَ مربي خ  تعلِل  

اّسربه ئربُ ِٕ   ربربرب  لٟئتعيي لى لافانسْ َلادلِطينْ ةني  ل مربو ئربُ ِٕ لقياّربٕ    

َلدسربربطني َلربرب  خربربالٙ  ئربربيِك  ي ةّكربربُ َتعربربل٠ِتًي لا٠عاربربٕر   ربربربرب لاطبّعّربربٕ 

َلاكّربربربيى  يربربربي يربربربْ لقربربربي  ج لتفيوربربربي   يمربربرب   ِفّربربربل ل١َىل ِربربربني مصربربربا      

مي ِعين لنسحيةًي   ج لوربُٟى   َاربّ    مربو لوربُٟى  ر َةربال لربيى       ر لاصًُّنْ

 ائالّٙل  ئعه ج ياٍ لاصّ ٕ اىل تالِا نفسًي ةيعتبي يي   لاُ ِربب لاررباعْ   

لاُعّل افدسطني لٟنتللةّٕ   ل١ما لاآ ُِلا شلربي امكينّربٕ ضربا كحترب ل٘ َلئربعٕ      

ٟ ربربرب  مو يطرببٕ لوربُٟىر َ لِربلًل لملهربيو  لملسربيئ ة      ى لافدسربطّين   مبربي     لوربُ

لًّربربي ملِهربربٕ لقيربربٕ َ يمربربل لارربربيوٖ٘ لارربرباوْ اربرببحرلٔ ودلِربربير َيربربْ لملهربربيو       

لا هّربربٕ َلاهيلعربربٕ مربربو ك و لوربربُٟى. َ تسربربتهل ائربربالّٙل  ج  عُليربربي لاسربربيةإ اىل  

لتفيوّي   يم   ِفّل ل١َىل لملُوعٕ ما مصا  يثي  عربْر عهربلمي لنسربحبه    

َلاكّربربربيى ةربربربني لدسربربربطني لٟنتللةّربربربٕ   لااربربربُل  لإلئربربربالّٙدّٕ  اىل لمربربرب  لاربربربلَاْ  

تي  ربربربٕ وطربربربي  غربربرب ٔ  ربربربه ئربربربّطاتًير َك ثربربربا مربربربو داربربربك  ينربربربه    لاصربربربًُّنْ

ول لعتفعه ةراِ  وُِل مو ل١ لضْ لملصإِ مو  لح عتٖ مثدربب    ائالّٙل 

 ل٠ِ ر  ينه ول ئّطا  عدٌّ.

مبي اربربٕ ك و ةربربأ ور  يربربي حتربرباٗ مربربا ل١  ى مبعييربربلٔ َل ٓ عاةّربربٕ عربربيم      

لاكّربيى  مو ل١ ور مبي ج داربك ضربييى تربلل  لملّربيٍ اىل     ر َتأحترل كحت ل٘ 7669

ر لاربرب  تبربربا لئيئربربًي مربربو ك لضربربْ لوربربُٟى لاسربربُ ٓ ل تربربلر عّربربب مت   لاصربربًُّنْ

تربربربأحترل ك لو َضربربربا ةعطربربربًي َاقيوًربربربي مبسربربربتُوهٕ  ّبربربربُت  كتربربربلَ  ِعاربربربُ     

 1,5 ّدربربربُ مربربربذلًل ماةعربربربًي ج لا ربربربُ  لارربربربيياْر مهًربربربي     791مبسربربربيعٕ متتربربربل عدربربربٖ  

مهطاربربٕ لابربربيوُ ٔ عهربربل مدتاربربٖ نًربربآ ل١  ى َلارلمربربُك دل      ّدربربُمذلًل ماةعربربًي ج

لملخ َى لوُج لاكبرل مو لملي٘ لاعا ر عّب نصه لملربي ٔ لاثياثربٕ مربو لابهربلِو     

لاثيمو َلاتيئا مو نصُص معييلٔ َل ٓ عاةٕ عدٖ لئتبعي  تطبّ  لاتررباِعي   

يي  ل١  نّٕ ةرأى لملتصالني ةي١ و لملستأحتأ كَ مستخلمًّير  يي ج لاسرب 

ةربربلخُ  وربربُل  لٟعربربت٠  ااًّربربي ةرربربكل  لٙربربا. َعدّربربٌ لربربيى لاطربرباف  لإلئربربالّٙدْ     

لوذل  عدل لااهُل  لالةدُميئّٕ ل١ماِكّربٕر تائربّا عربلَ  حتلِربلٔ اّسربه يربْ       
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ر ةربل  7691َاّسه كِطربًي يربْ عربلَ  كدل يمربي س      7691ع ِالىي ُِنُّ  9علَ  

ر َدّربربب ر لملّربربيٍ َل١مربربو َلاسربربّطأادكّربربيى لاصربربًُّنْعربربلَ  حتلِربربلٔ تطربربيو 

متها لاُ ربُ  لاسربُ ٓ اىل كٓ مربو كحترب ل٘ ترباِ  دربرلٔ ودلِربير َةياتربياْ تفاربل          

ئُ ِٕ عاًي لاطبّعْ ج لاتريوٞ ما درلٔ ودلِي َلٟئتفي ٔ مو ثاَلتربٌ لمليّٙربٕ   

َلاسيكّٕر َتبعل لاسّي ٔ لاسُ ِٕ عو لاسّطأ عدربٖ مهربيةا لملّربيٍ عهربل كوربللم      

 صٖ سلياْ لشلطبٕ.حتبل عامُى ي لارّخ لوهُةّٕ لا اةّٕ كو

لٟوربربذلل  لاثياربربب َيربربُ ل١ئربربُكر عّربربب ِهطدربرب  مربربو لعتبربربي  كى ك و لوربربُٟى   

 ك و متهيز  عدًّي  جياٗ لاتفيَو ةرأنًي ما ئُ ِٕ.  ربه تربعي  لاطرباَ ل     

ل١مهّربربربٕ َلمليّٙربربربٕ َلٟئربربربذللتّجّٕ ادلَاربربربٕ لاصربربربًُّنّٕ مربربربو لاُحتًربربربٕ ل١ماِكّربربربٕ.      

يربربال لملُوربربا ةاربربال  لوربربا ج    َلئربربتتبعه ج عّهًربربي عكُمربربٕ ةهّربربيمني نتهّربربييُ     

 لاكهّسه لإلئربالّٙدْ  جيعربل لٟنسربحي  مربو لوربُٟى مهُوربًي مبُللاربٕ ك ثربا         

 عطًُل.  791مو مثينني عطًُل مو كعطي٘ لاكهّسه لابياغ عل يا 

اى ماربربلمي  مربربي متربربه لملصربربي وٕ عدّربربٌ ةياكهّسربربه كِربربيم عكُمربربٕ ةهّربربيمني     

ئربتيال ًل َتدبّربٕ اهربلل٘    نتهّييُ َلٙت٠ف لادّكُ  ا ِأ  مو لالغر ةربل تربكل ل  

ْ ل١غدبّٕ لاّيّهّٕ َكع ل  لاكتل لاتُ لتّٕ لملتطالٕ  لخل  ر لاكّيى لاصربًُّن

ِسربربينليي  ربرباُ  لاعيربربل َِسربربي  لاُئربرب  ج لمي وربربٕ لق ةّربربٕ لإلئربربالّٙدّٕ َج      

ودّعتًربربي كعربرب ل   لاربربّيني لااربربُمْ لإلئربربالّٙدْ   ثدربربٕ ةتكتربربل لادّكربربُ  َعربرب     

ر َعربربرب   تربربربيسي اديتربربربلِهني لارربربرباوّنير    لٟ ربربربي  لاربربربُوين لاربربربلِيني لملفربربربلل    

َويزلًي لاركدْ لملرذلك كِلُِاُحتْ ةيال حتٕ ل١َىلر ما لئربت ٠  لادّكربُ    

ربرب حتل اضعيف لقكُمٕ َزع عٕ ع   لاعيل. لاال  ميِسيٖ ةربربكيال ل٣ما مو 

َيُ لااال  دلتٌ لاربآ متربه    7661   صني لوُٟى   لملتخا ج ك ي كغسط  

عّربربربب  ةربربرب   9111دل ي مربربربي س كلٔ ةياكهّسربربربه ج عدّربربربٌ مربربربأ حتلِربربرب لاتأ ّربربربل

ئربالّٙدّني  ك ٗ  % مربو لاهربيخبني  لإل  95لٟنسحي  لاكيمل مو لوُٟى مبُللاربٕ  

اىل َضا لملسي  لاتفيَضْ لاسُ ٓي لإلئالّٙدْ  كميم اثاي  حتلِربل ةياتعاّربلل    

مفيَضربربي  ربتربربدلز تيَىم َريربربل لاعيدّربربٕ     لشليٙدربربٕ مربربي ةاعربربه تربربذلك كثي يربربي مربربو    

عّب لاتًّّج لشلسترلٓ  لخل  للتيا لإلئالّٙدْ لاصًُّنْ  عدربٖ  لاتفيَضّٕر 

ِل كع ل  لاربّيني َ رباُ  لاعيربل َِسربي  لاُئرب  ضربل لٟنسربحي  مربو لوربُٟى.          
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 9111َتربربُه يربربال ةياتعربربييأ لاربرب  نعيًربربي معي ضربربُ لٟنسربربحي  ج مطدربربا لاعربربيم       

كاا تخإر َترربكّل حتبًربٕ لملعي ضربٕ ا٠نسربحي       751مبري  ٕ ل ثا مو 

ى مو كع ل  َوُٗ ئّيئّٕ  ثدٕ ج لاكهّسه َج عكُمربٕ كًِربُ    مو لوُٟ

% 91,1ةي لك ج عّهًير لط٠ً عو ردرب  مسربتُوهي  لوربُٟى ةربيااغا مربو كى      

مو مستُوين لشلطرببٕ كعطربُل ك ربُلتًا اايٙيربٕ  ائربالّٙل َلعربلٔ  لارب  ت عيًربي         

 ع   لاعيل ج لٟنتخيةي  لادلملينّٕر َحتي٘  ةيًُِ  ةي لك. 

ضٕ  لإلئالّٙدّٕ  َل١ ع  ادهربرب َ  َ  لٟنسربحي  لإلئربالّٙدْ  مربو     اى لملعي 

لوربربُٟى لاعاةربربْ لاسربربُ ٓ ل تربربلر تتيثربربل ج معي ضربربٕ ل١عربرب ل  لالِهّربربٕ َعدربربٖ      

 كئًي عرب   تربيسر َكعرب ل  لملًربيحتاِو لارباَس   ائربالّٙل ةعدّربي   َ  ائربالّٙل         

ةّتهربربربي   َيربربربْ معي ضربربربٕ لوتصربربربي ِٕ مصربربربدحّٕ تُئربربربعّٕ وبربربربل كى تكربربربُى معي ضربربربٕ  

 ّيئّٕ كَكِلُِاُحتّٕ تُ لتّٕ.ئ

ةي صدٕ ميكو لااُ  : ةيٟوذللعي  لاتفيَضّٕ لاسربيةإ كعرب٠ٍ َنتيٙجًربي    

َمربربو ةعربربليي عكُمربربٕ كًِربربُ      –نتهّربربييُ  –ةرلِربرب   –وربربي   عكُمربربي   لةربربني   

ةي لكر لملفيَضي  ما ئُ ِٕ َتهاده مو تكتّك اىل تكتّربك ميثربل مبطربيُنٌ    

  لملُوربربا  لاسربربُ ٓ  عدربربٖ لملطربربيمني لحربربُٗ ذربربيده تفيَضربربّٕ ئربربيةإ. ةّهيربربي متحربربُ

لاربرب  تٞئربرب  اسربرب٠م لارربرباعّٕ لالَاّربربٕر ةيإل ربربال  عدربربٖ لٟنسربربحي  لإلئربربالّٙدْ  

عيربرب٠ً ةاربربال ل  لارربرباعّٕ  7691لاكيمربربل اىل خطربربُط لاالةربربا مربربو ع ِربربالى اعربربيم    

لالَإّ دل  لاصدٕر َةُ وٕ لالعُٔ اىل مربٞمتا مل ِربلر َتفكّربك لملسربتعيال      

َ لربرب  لاصربربّغ لاربرب  تربربُلتا لقربربلِب لإلع٠مربربْ     لاتًُِلِربربٕ َ عّربربل لملسربربتُوهني. 

مايةربربل  7691ع ِربربالى ي ُِنّربربُ اعربربيم   9ةرربربأنًير مربربو ذربرب  لٟنسربربحي  اىل خربرب    

لا  عده ربرب لخطي  درلٔ ودلِي اتحكّا  َاْ عدٖ غال  مسأإ ويةي لملصإِ 

كَ ربربرب  عدٖ ِل وهٕ  كربّا  َاّربٕ عيدربه عدربٖ لمتربلل  ك ثربا مربو عرربا ئربهُل           

مرب  دلتربٌ عدربٖ كئربيس لٟئربتفي ٔ َلاسربّطأ لإلئربالّٙدّٕ        خّي  لٟنسحي  اىل ل

عدٖ مّيٍ لوربُٟى مايةربل تعربُِ  ئربُ ِٕ ة ِربي ٔ مهسربُ  لملّربيٍ لارب  تصربدًي مربو           

 .(2)تا ّي عدل نًآ لافال  َ حتدٕ 

                                                 
عربربل  ِربربُم  ربربربرب  ربربحّفٕ لملسربربتابل لابرلَتّربربٕ    –لنعربربا :  لربرب  ئربربُ ٓ اصربربّ تني حتلِربربلتني       (2)

 . 9111ي1ي7



 الجوالن والمطامع "اإلسرائيلية"

 

 

عربرباف ةيئربربا   َج يربربال لاسربربّي  كِطربربًي ميكربربو لاتعربرباو ودربرب٠ًّ ملاربربلمي  مربربي   

لاحتّهّربربي ج لاُِٟربربي    مفيَضربربي  تربربدل زتيَى  لاربرب  عاربربل  وربربا  َِٟربربٕ َئربربه     

وربي  لملفيَضربي .   اةيعتبي يربي حمطربٕ مفصربدّٕ عربلثه ج      لملتحلٔر َمي نتج عهًربي 

ج   ائربالّٙل  ليا رْ٘ ةهّربيمني نتهّربييُ اىل ئربلٔ لاسربدطٕ َ ٙيئربٕ لاربُزل ٔ ج       

 –ةربربلك  مربربو حتلِربربل لٟئتعصربربي٘ل  تعًربربا عدربربٖ لملسربربي  لاسربربُ ٓ    7669كِي يمربربيُِ

لِٕ لاعُ ٔ اىل لملفيَضي  عهل لاهاطربٕ لارب    لإلئالّٙدْ. لهتهّييُ  ل  مها لابل

لإلئالّٙدْ زمو ع   لاعيل. َلئربتتبا   –تُوفه كثهي٘ مفيَضي  لملسي  لاسُ ٓ 

نتهّربربييُ يربربال لاربربال  ةإ ربربال ٍ عدربربٖ  لربرب  لقربربلِب عربربُ  عربربلَ  لاالةربربا مربربو        

ر َميزل  مُوا ك ِّل تي َى لاآ  ربعل اىل  ٙيئربٕ   7691ع ِالى ي ُِنُّ اعيم 

ر (3)ِربربالَ  عهربربل يربرباٍ لملُلوربربا    9117ةربربي  تربرببيط ي لدللِربربا   لقكُمربربٕ ج لنتخي

كثهي٘ لملخيضي  لا  كَ ده  7611عّب  يى ول  ا  لااُ  مال ًل مها لاعيم 

 ِتج ك مو ائالّٙلر َٟ لىل لتفيوّٕ  يم   ِفّل ل١َىلر ةأى  لوُٟى حت ٘ ٟ

 .(4)تُحتل كِٕ تُ ّٕ ةإعي تٌ  دًّي كَ حت ًّٙي اىل ئُ ِٕ   

ا ِكو اّتُوا مكُك لملفيَضي  عدل لاائل ل١ماِكّٕ مربو  َما داك 

خ٠  حتُٟ  َزِا لمي حتّٕ ل١ماِكّربٕ َل ى  اِسربتُلار ََزِربأ لمي حتّربٕ     

لاربربرب  تدتربربربٌ ج لمي حتّربربربٕ ل١ماِكّربربربٕ مربربربي اني كَادللِربربربهر َلملهسربربرب  لاسّيئربربربْ       

كنربربالك  نربربّ   َسر َج  ربربل ماعدربربٕ ٟعربربه    لارربربا  ل١َئربرب  ل١ماِكربربْ ج 

فيَو ما ئُ ِٕ  ينه ل١مُ  تعُ  مو حتلِربل اىل ناطربٕ لاصربفا    لًّي لاص لات

ةيااغا مو كى نتهّييُ ةعربب ةائربيٙل تربفُِٕ تطربيهه لئربتعلل ٍ اتاربلِا تهربيزٟ         

مديُئربٕ ج لوربُٟىر اكهربٌ ةربال  لاُوربه ا ِعربذلف ةربأٓ لاتربرب لم تُ ربده ااّربٌ           

 لقكُمٕ لاعييإّ ما ئُ ِٕ.

 

                                                 
لئربربتطي  ك ّٙربربل تربربي َى عربربدل لربربُزٍ ةيٟنتخيةربربي  لملربربا ُ ٔ ترربربكّل عكُمربربٕ لٙت٠لّربربٕ         (3)

عطربُ  هّسربه    91َزِرباًل ةأغدبّربٕ لٙت٠لّربٕ مايربٕ َ ربده اىل       91ائالّٙدّٕ حتلِلٔ مربو  

 عطًُل ةعّلًل عو لةت لز كع ل  لاّيني لاص رلٔ. 791مو ك ل 

ةّٕ لاسُ ِٕ ا٢نبربي٘ي ئربيني   كنعا  تي  : لوُٟى ئجل كعلليت .. ا لل  لاُ يإ لاعا  (4)

 . 955صربرب  7619ربرب 
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تسربعه مربا لمربلمي  لارب  وربلمتًي      ل يَ  لا  عيل لًّي ةهّيمني نتهّييُ ل

ةاِطينّربربي َلانسربربي َ َ  لٟ ربربي  ل١َ َةربربْ مربربو خربرب٠  حتربربُٟ  لملهسربرب  ل١َ ةربربْ        

مّخّل مّ ّل مُ لتّهُس لاآ ولم َثّإ مبي ٜ ةيئا لليُعٕ ل١َ ةّربٕر َا  

ائربالّٙدْ  ادتفربيَو لنط٠وربًي مهًربي. َمربو       –ِفدح ج تاتّ  ااي٘ مرذلك  ئُ ٓ 

ئربربالّٙدْ   ربربيى معهّربربًي ةإلرربربي  حتًربربُ  مُ لتّهربربُس َكِربربٕ  لملٞ ربربل كى  لاطربرباف لإل

حتًُ  كخاٗ خربي ه اوربي  لاُئربيوٕ َلاربلَ ل١ماِكْر ةيئربتثهي٘ حتًربُ  لاًّربُ ٓ        

ل١ماِكربْ  َى َٟ   لاربآ اعربرب   َ ًل مربو خرب٠  زِي لتربربٌ لملتُل ربدٕ ج لملهطاربربٕ.      

َ ل مي تُ ل ااٌّ ِتيثل مبُللاربٕ نتهّربييُ عدربٖ لنسربحي   رببرل مربو لوربُٟى        

ِٕ ل تدٕ ةيئتثهي٘ مهيو  لملّيٍ َلاراِ  لاااِ  مو مسربتُوهي  لشلطرببٕ   لاسُ 

 . (5)لليَ ٔ مطُط لشللنٕ 

لإل ل ٔ ل١ماِكّربٕ َةيعتبي يربربي ج ودربرب  لقربربليت وربلمه مربربو خربرب٠  لاربرباّٙ    

 دّهتُى َثّإ عيل كعليي لمدلل٘ َلادجربيى لملختصربٕ مربو لوينرب  ل١ماِكربْ      

لي َ  لارا  كثهي٘ لاداربي٘  ًَُِ  ةي لكر َئديه مو وبل  دّهتُى اىل  ل مو ك

لملرربربذلك لاربربآ اعًيربربي مربربا لاربرباّٙ   دّهتربربُى ج علِاربربٕ لابّربربه ل١ةربربّ  نًيِربربٕ  

. َلاُثّاربربٕ تدخربربإ لااطربربيِي لاربرب  جيربرب  كى تتخربربا لااربربال ل  ةرربربأنًير  7666لاعربربيم 

خصُ ًي لااطيِي لم٠لّٕ. َتعتربدل لاُثّاربٕ  أئربدُ  احتالٙربْ لعتربي   لإل ل ٔ      

ل١ماِكّٕ عدٖ لتبيعٌ عهل تعيوًّي ما خمتدا وطيِي َةٞ  لاصربال  ج لاعربيا   

   َ داربك اذل ّرب    ي عليت ل١ما دلتٌ ج لابُئهٕ وبل لاتُ ربل اىل لتفربي   لِتربُى ي 

لملهيورربربربي  لوُياِربربربٕ َلملسربربربيعلٔ عدربربربٖ   م لشلربربربُل  لملُحتربربربُ ٔ.  يربربربي تطربربربيهه   

لاُثّإ ل١ماِكّٕ تاُميي كماِكًّي مبي عصل ةيملفيَضربي  لاثهيّٙربٕ مهربا مطدربا     

 ر َنتيٙج لٟتصيٟ  لا  ا تتُوا عدل لإل ل ٔ ل١ماِكّٕ.7669عيم 

سربربرلٔر َعهربربلمي  لاُثّاربربٕ ل١ماِكّربربٕ ٟوربربه م٠ععربربي  ئربربُ ِٕ اّسربربه ةياّ     

ويمه عكُمٕ ةربي لك ةهرربا لاُثّاربٕ ل١ماِكّربٕ ةتعربل٠ِتًي  لإلئربالّٙدّٕ  عدربٖ        

 ربربفحي  ةعربرب   لملطبُعربربي  لإلئربربالّٙدّٕ ر لنربربلاعه عربربا  لاُثربربيٙ  عّربربب ويمربربه  

                                                 
 . 7666ي 79ي17عل  ُِم  – حّفٕ معي ِا لإلئالّٙدّٕ  – (5)
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ئُ ِٕ ةهرا لاهإ لقاج ادصّ ٕ لاسربُ ِٕ َلرب  لاتعربل٠ِ  لارب  كحتاِربه عدربٖ       

 ِٕ  يى ضاَ ٔ ٟ ةل مهًربي  لاُثّإ ل١ماِكّٕر َلتطح ةأى نرا لاصّ ٕ لاسُ

كميم  لاصربّ ٕ لإلئربالّٙدّٕ لارب  ئرباةه ائربالّٙدّي  َنرربا  عربدل َئربيٙل لإلعرب٠م          

لاعيملّربربٕر َوربربلمه لملُوربربا َ ربربأى لاطربرباف لاسربربُ ٓ وربربل وبربربل ةياتهربربيزٟ  مايةربربل     

 .(6)مُللإ لالَإ لاعدلِٕ عدٖ لاعُ ٔ اىل ويَإ لملفيَضي  

  ٕ مربربا لاطربرباف لملعربربي ٓر عدربربٖ   لاربربل متحربربُ   لم٠لربربي  َلاتبيِهربربي  لاسربربُ ِ

َ وربربٕي َثّاربربٕ لاعيربربل ل١ماِكّربربٕ ةياهاربربيط لاتياّربربٕ لاربرب  مت واعًربربي كماِكّربربًي َ     

 : (7)لاتياْ   لئالّٙدّي  َل 

لقربلَ  : لياتعربل٠ِ  لاسربُ ِٕ تتحربليت عربو لٟنسربحي  لاكيمربل اىل خربرب         

لقربرب  َلااربربينُى َلارربرباعّٕ   ٜلئربربتهي ًل اىل مبربربي   7691لاالةربربا مربربو ع ِربربالى اعربربيم   

َمربربي ِهربربتاإ مربربو لٟنسربربحي  لارربربيمل.  يربربي  مبعربربييإر َازلاربربٕ لٟعربربت٠  لالَاّرب 

لعتدل  ئُ ِٕ ج تعل٠ِتًي ةأى لٟنسحي  لاكيمل كمربا غربرل خيضربا ادتفربيَو     

ةربربلل٘ لملاَنربربٕ ج ةعربرب  لملسربربيٙلر َ ةطربربه     مبربربلًّٙي ج عربربني كةربربل  لئربربتعلل يي إل   

    ٟ نسربربحي  لاتاربربلم ج مهيورربربٕ لااطربربيِي لابيوّربربٕ  يهربربًي ةتحاّربرب  لاتاربربلم مبسربربأإ ل

لاريملر ةّهيي لملُوا لإلئالّٙدْ ج لاُ وٕ لملعلإ ِبربلَ غيٙيربًي عربني ِربلعُ اىل     

انري٘ وهٕ علَ  مرذل ٕ مهطداربًي مربو لااربُ  ةربأى خرب  لاالةربا مربو ع ِربالى ي         

ميثربل خرب  عربلَ  ةربل خرب  وربُل  متا رب   عدربٖ لمتربلل ٍ عرربّٕ            ٟ 7691ُِنُّ 

ف ةًربي   َعدربٖ كئربيس    لقا ر َضييى لاعّش ةس٠م ضيو علَ    كمهٕ َمعربذل 

لارب  تفصربل ةربني ئربُ ِٕ      7691تعل٠ِ  عدربٖ خطربُط لٟنتربلل  لادلِطربينْ اعربيم      

لقيإّ َلدسطني. َةياهتّجٕ ليى لملُوا لإلئالّٙدْ ِاا  ةأى   عي  لٟنسحي  

للِي  لٟنسربربحي  لإلئربربالّٙدْ ةربربِتحربربل  عدربربٖ لنط٠وربربًي مربربو عيربرب  لاتطبّربربا  ر َكى 

                                                 
ميكربربو لاعربربُ ٔ ادربربهإ لاكيمربربل ادُثّاربربٕ ل١ماِكّربربٕ عدربربٖ  ربربفحي   تربربي  : لوربربُٟى         (6)

 َاربٕ لإلمربي ل    ربربرب  ما   زلِل ادتهسّ  َلملتيةعربٕ  ربرب لاسُ ٓ ةني لق  َل١ويي  لاصًُّنّٕ 

 .57صربرب لاعاةّٕ لملتحلٔ 

ربربرب  عصيم خدّفٕ ربرب لإلئالّٙدّٕ  –لاسُ ِٕ  –كنعا: م٠ععي  عدٖ َثّإ لاعيل ل١ماِكّٕ (7)

 .9111ي7ي99 حّفٕ لاهًي  لابرلَتّٕ. عل  ُِم 
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مربربو لوربربُٟى اىل ئربربُ ِٕ مربربا لٟعتفربربيظ    %61ئتصربربل ج كعسربربو عيٟتًربربي ةإعربربي ٔ  

مربربربذل  111مربربربذل مبحربربربيدلٔ دربربربرلٔ ودلِربربربير َتربربرباِ  عاضربربربٌ  511ةرربربرباِ  عاضربربربٌ 

 .(8)مبحيدلٔ نًا ل١  ى 

اا ي٘ لملايوعٕ :  لرب  يربال لملبربلكر لاربل كتربي    لاتعربل٠ِ  لإلئربالّٙدّٕ          

خصُ ًي لٟوتصي ِٕ مهًير   يلٕ أتكيشليةاطاَ ٔ اا ي٘ لاطالني اديايوعٕ 

يربربي ا ترربربا ئربربُ ِٕ اىل يربربال لملُضربربُ  ةيعتبربربي ٍ مُضربربُعًي مبكربرباًل َئربربيةاًي         ةّه

ميكو لقربلِب ةرربأنٌ وبربل اوربال  َ اّرب  لٟنسربحي  لإلئربالّٙدْ         ١َلنٌر َٟ

 لاكيمل مو لشلطبٕ لاسُ ِٕ ل تدٕ. 

لإلنربربال  لملبكربربا ج حتبربربل لارربربّخ : كتربربي   لاتعربربل٠ِ  لاسربربُ ِٕ اىل حمطربربٕ    

هُل ر ترربربرب ل مربربربو وبربربربل ل١مربربرباِكّني    انربربربال  مبكربربربا مٞوتربربربٌ ملربربربلٔ  ربربرب  ئربربرب     

َلافانسربربربّني َحتًربربربي   َاّربربربٕ خمتدفربربربٕ َ َى كٓ تُلحتربربربل ائربربربالّٙدْر ةّهيربربربي كتربربربي   

لملُوا لإلئالّٙدْ ج تعل٠ِتٌ اىل نرا كحتًرب ٔ ََئربيٙ  لإلنربال  لملبكربار مبربي      

ج داك حمطٕ انال  مبكا ج حتبل لارّخ َةُحتربُ  ائربالّٙدْ ليعربل اىل حتينرب      

 لاطاف ل١ماِكْ لا .

ل٘ل  ل١مهّربٕ:  ربلثه ئربُ ِٕ عربو لوربيد لإلحتربال٘ل  لاطرباَ ِٕ اعربلم         لإلحتا

لنط٠  كٓ كعيي  مو ئربُ ِٕر َ ةطربه يربال ل١مربا ةطرباَ ٔ لاتربُلزٓ َلاتكربيلٞ        

َ َى لنتاربربيص مربربو لاسربربّي ٔ لاُوهّربربٕ اسربربُ ِٕر َ ةطربربه َةرربربكل مدفربربه ريربربُ    

لإلحتربربال٘ل  ل١مهّربربٕ ةإجيربربي  عربربل عربربي   ااطربربّٕ لا٠حتربربٚني لافدسربربطّهّني. ةّهيربربي          

لثه لاتعربل٠ِ  لإلئربالّٙدّٕ عربو لاتعًربل ةيٟمتهربي  مربو لاتعربيَى مربا كٓ ورباف           

دٓ وبّعٕ عسكإِر َا ترربا يرباٍ لاتعربل٠ِ  اىل وطربّٕ      ثياب ج عيل معيٍ 

لدسربربطّين لربربُ    ٛلا٠حتربربٚني لافدسربربطّهّني عّربربب ك ثربربا مربربو نصربربا مدّربربُى ٟحتربرب   

. َ ربلثه لاُ وربٕ لإلئربالّٙدّٕ عربو لٟمتهربي       (9)7691ل١ لضْ لاسُ ِٕ مها لاعربيم  

                                                 
   ربربرب  كنعا: َزِأ لمي حتّٕ ل١ماِكّٕ لاسربيةإ مربي اني كَادللِربه ج مربا التًي لملعهُنربٕ ة     (8)

عربل   ربربرب  ٔ َزِأ لمي حتّٕ   َلملهرُ ٔ ج مايوا مهًي عدٖ  فحي  لقّئ لادهلنّربٕ  لاسّل

 9111ي71ي99ُِم ل١عل 

ِعربربُ  لا٠حتٚربربُى لافدسربربطّهُّى ج ئربربُ ِٕ ةأ ربربُشلا اىل مهربربيو : سلربربي  لدسربربطني يلودّربربل   (9)

َل١غدبّربربٕ لاسربربيعإ  ربربربرب ل١عدربربٖ َل١َئربرب  َلا اةربربْر لاسربربيعل لارربربيياْر لا ربربُ  لارربربيياْ    
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ربربرب  عو عيدّي  لاتهعّا َاثي ٔ لاتحاِ ر َضاَ ٔ لويد احتال٘ل  ليعدٕ مبهعًربي  

 َلملاصُ  ج يال لا٠حتٚني لافدسطّهّني لملاّيني ج ئُ ِٕ مها عيم لاهكبٕ.

وبّعٕ لاع٠وي :  لثه لاتعل٠ِ  لاسربُ ِٕ عدربٖ لاُ وربٕ ل١ماِكّربٕ عربو      

ُميئربربربربّٕ َلوتصربربربربي ِٕ َ ي ِربربربربٕ َع٠وربربربربي  ئربربربربّيعّٕ. ةّهيربربربربي  عربربربربه  ع٠وربربربربي   ةد

اىل ع٠وربي   ةدُميئربّٕ َلوتصربي ِٕ َ ي ِربٕ مربا تعربيَى         لإلئالّٙدّٕ لاتعل٠ِ  

ر ئكك لقلِلر لٟتصيٟ  لاسدكّٕ ٛج ريٟ  : لاهالر لاطرللىر لملالل

 لخل. …َلا٠ئدكّٕ 

 ٜيّٕٙ لئتهي ًل اىل مبي لملّيٍ:  لثه لاتعل٠ِ  لاسُ ِٕ عو عل لملسيإ لمل

لااربربينُى لاربربلَاْر  يربربي َترربربكّل وهربربٕ لهّربربٕ مرربربذل ٕ  ربربه اتربربالف ل١مربربا      

لئتيال  ئّطاتًي عدٖ  يمل لملّربيٍ ج لملهربيو      ائالّٙل لملتحلٔ. ةّهيي ودبه 

عهًربير مربا مهربا تدُِربب دربرلٔ ودلِربي َنًربا ل١  ى ل١عدربٖ.  يربي ج           لا  ئتجدُ

 ا ل ٓ مرذلك مو لاطالني.تركّل وهٕ مّيٍ مرذل ٕ َرد  

لمل٠ع : ك لاه لاتعل٠ِ  لاسُ ِٕ م٠ع  تطيهه: لقربلَ ر لمربالٙ ر   

لملهطإ مهربرب َعٕ لاسرب٠ ر  ربهُف ل١ئربدحٕر لملالوبربٕ لافطربيّٕٙر لملّربيٍر مدحرب          

لادجهٕ لافهّٕ إل ل ٔ لملّيٍ. ةّهيي ك لاه ائالّٙل تسربعٕ م٠عرب : خاِطربٕ لقربلَ      

ر عربل  لااربُل  عدربٖ حتربينط لمرب  َعهربل لاطربالنير        لملاذلعٕر لادجهٕ لقلَ ِٕ

  لاتسدحر عيل حمطٕ لإلنال ر وهٕ لاتهسّ  ل١مهّٕر وهٕ لملّيٍ.

َةال لياُثّإ ل١ماِكّربٕ ملعييربلٔ لاسرب٠م ةربني ئربُ ِٕ َائربالّٙل ا تكربو        

ك ثربربا مربربو مرربرباَ  مطربرباَ  اديهيورربربٕ عدربربٖ ويَاربربٕ لملفيَضربربي ر َاكربربو يربربال ٟ  

                                                                                                                       
ةيملٚربربٕر  ربربفل  1اىل مربربهطا   ربربفل َعّفربربير كٓ اىل لوطربربّٕ َمربربلى َوربرباٗ: عكربربي  تهتيربربْ 

ةيملٚربٕر   99ةيملٚربٕر عّفربي    5ةيملٚربٕر ِيلربي    5ةيملٚربٕر لاهي ربأ    11َلقُإ ي عا  لا ُل نربٕ ي  

ةيملٕٚر َحت ٘ ودّل مهًا ِعُ  اىل مهربيو  َئرب  لدسربطني: لادربل      9ةيملٕٚر ةّسيى  79ودلِي 

ةيملٕٚ. َداك َلرب  ل١ وربيم    9هنير َلاالسر َغ ٔ َِعي   َلاامدٕ َلملثدب َوُاكامر َحت

لملستخدصٕ مو عّهٕ لملي ٔ لميم ج ئربج٠  مٞئسربٕ لا٠حتربٚني لافدسربطّهّني ج ئربُ ِٕ      

َمو ئج٠  َ يإ لَٟناَل لا  مت لقصُ  عدًّربي مربو لملكترب      7661ي79ي17ةتي ِخ 

لٟئتبّينْ لارفًْ اعّهي  مربو  لإلودّيْ ادُ يإ ةلمر ر ََل  مصي  علِلٔ َةياعيل 

 لاتجيعي  لافدسطّهّٕ لُ  ل١ لضْ لاسُ ِٕ َمو خمتدا لملخّيي .
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لاُثّإ ةال  مي تائا لإلوي  لاعيم ا٠تفي  لا٠عرب   يُ   َى اةالز كييّٕ ياٍ 

 تررل اىل نايط لٟتفي  َلم٠ف معًي. ر َةال  مي

اى  ربّ ٕ لاتعربل٠ِ  لاسربُ ِٕ شلرباٍ لاُثّاربٕ ل١ماِكّربٕر َلإلضربيلي  لاربرب         

تطيهتًي تركل لاطييني  ل١ئيئّٕ لا   يَ  ئُ ِٕ مربو خ٠شلربي كى تائربْ    

لاربربلَ  لإلئربربالّٙدْ لاطيربربُ  اتًيربربّش مُوربربا  عاُوًربربي  َى كٓ تهربربيز ر خي ربربٕ مربربا  

ئربُ ِٕ لإلودّيربربْ ةعربربل ادمربربيز لاتسربربُِٕ َتاربرب ِا  َ يربربي. ليٟتربربذللوي  لإلئربربالّٙدّٕ  

لاثاّدٕ عدٖ مسربي  لاتسربُِٕ مربا ئربُ ِٕ ِربال  مهًربي لئربتّعي  ل١خربرلٔ لئربذللتّجًّي          

َ جّا اى ا نال  طّا  َ يي لإلودّيْر ةّهيي ِل ك  هي  لااربال  َلملُوربا   

ٕ ةربربربربأى ٟ لصربربربربل ةربربربربني لئربربربربتعي ٔ ل١ و َلاربربربربلَ  لإلودّيربربربربْر َعربربربربُ ٔ      ج ئربربربربُ ِ

َخرب    7691ع ِربالى ي ُِنّربُ    9 ّدُمذلل  ماةعٕ مو ل١ و تفصربل ةربني خرب     

ٟ ِاربربيِ  ةًربربي خسربربي ٔ مٚربربي  لاكّدربربُمذلل  مربربو مسربربتابل ئربربُ ِٕ َ َ يربربي   7691

 لا٠ع  عدٖ لملستُِني لاعاةْ َلٟودّيْ.

عًربرل  ديربٕ لٟنسربحي  اىل    َِدحغ ةربأى لاصربّ ٕ لاسربُ ِٕ عا ربه عدربٖ ت      

ًٟ مربربو ع٠وربربي    7691ي9ي9خربرب   ر َلئربربتخللم عبربربي ٔ ع٠وربربي  عسربربو لوربربُل  ةربربل

لاتعيَى كَ لاصللوٕ كَ تطربُِا لاع٠وربي . َكتربي   لاصربّ ٕ لاسربُ ِٕ اىل ضرباَ ٔ       

لادجربربُ٘ عهربربل عربربل لاهربربرب لعي  اىل لاتحكربربّا لاربربلَاْ َحمكيربربٕ لاعربربل  لالَاّربربٕ.     

ّربربٕ متسربربيَِٕ َمتايةدربربٕ َمتبي اربربٕ    يربربي عا ربربه عدربربٖ كى تكربربُى لاذلتّبربربي  ل١مه  

َمتكيلٕٚ. َ هبه لإلتي ٔ اىل لاتلل  لقا ةني لابطيٙا َلملمي ر َكَ    

لاربربأ كخربرباٗ شلربربي م ربربرب ٗ كخربربا   لوربربيد لاتربربللةرل لاربربرب  تسربربًل عا ربربٕ لابطربربربيٙا         

 . (10)َل١تخيص َل  لااُلنني َل١نعيٕ لاهيلأ 

ي ًل مربو نيعّربٕ   ةكل لقيٟ  ِعتدل لملُوربا لاسربُ ٓ ك ثربا متيئربكًي َائربه     

لإئربربالّٙل تفربربيَو ئربربُ ِٕ عربربُ     لإلئربربالّٙدْ لااربربينُى لاربربلَاْ مهربربٌ اىل لملُوربربا  

مسأإ لقلَ  معتربدلٔ نفسربًي لاُ ِربب لاررباعْ افدسربطني لٟنتللةّربٕر َج يربال        

                                                 
عربل  ِربُم   ربرب  حّفٕ لاسفرل لابرلَتّٕ  –نإ لاتعل٠ِ  لاسُ ِٕ عدٖ لاُ وٕ ل١ماِكّٕ  (10)

 ربربااك لاُثّاربربٕ  9111ي7ي79عربربل  ِربربُم ربربربرب  ربربااك  ربربحّفٕ لقّربربئ لادهلنّربربٕ  9111ي7ي75

 .9111ي7ي77عل  ُِم ربرب ّفٕ لقّئ لادهلنّٕ ل١ماِكّٕ ي  ح
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لٟعتبي  خميافٕ َتهيو  َلضح ما لااينُى لاربلَاْ َوربال ل  لاررباعّٕ لالَاّربٕ.     

ربرب لاُعّل ج لاعيا لا  ويم ةاال ر يُ وال  لاتاسّا  ُر يلياكّيى لاصًُّنْ

َيربال لااربال  لاتررباِعْ لاربلَاْ َعربلٍ  ئوربا عربلَ  ائربالّٙلر         ربرب  7691اعيم  717

ٌ مو لملهربيو  لملخصصربٕ اربٌ عدربٖ     ت يَزٍ َزعفه وُل لاكّيى لاصًُّنْاكو 

%ر  15% مربربو ك لضربربْ لدسربربطني لاتي يّربربٕ اىل مسربربيعٕ تاربربي   مربربو       59مسربربيعٕ 

داربك ةربيعت٠  ك لضربْ لاطربفٕ َلااطربي  َلااربلس  يمدربٕر عربلل عربو           َلئتكيل

 وا  مٚي  ل٣ٟف مو لا٠حتٚني لافدسطّهّني.
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ٍتصدر اجلوالٍ بوصفه  ًلنُفن   
روائَن ًن ٍعرف بأدب احلرب، هتفز   

خفففذم  هفففق ثُافففن    ن َففف     ًفففَ 
ًضفففٌرت بتوفففوا اهافففوا ر اهه َففف   
واهوغوٍ ، ه رى ث را واضفان هوصفرا    
بني األُن واُخر عوي صفعَد اكلفنٍ،   
ثعين كَف ٍتجوي اكلفنٍ ًفَ ثَف     
 و ُاق   نيف يف األعٌنم اهروائَف   
اهفففث  افففن األُفففن اهعربفففٌ، ً نبفففن  
جتوَففف  بعفففني اُخفففر اهصففف َوٌُ،    

  ففففدً وعوَفففف  ٍتلنًففففن اه اففففر اه 
هوٌلنٍ، إ  ٍودو جمفنال هوصفرا  كٌفن    
ثفففففدر يف ثفففففرب ب فففففرٍَ عفففففنى  

بوج  خنص ثَ  ٍ جي عفَ  3791
 هق صرا  عٌَق اهداله  ًَ خفذم  
  ن   األُن واُخر  تاوَط اهضفو   
عوفففي ث فففر ثفففرب ب فففرٍَ يف األدب 
اهروائفففٌ اهعربفففٌ ًفففَ ج ففف  واألدب 
اهروائففٌ اهصفف َوٌُ ًففَ ج فف   نَُفف  

 نئٌفف  ًففَ خففذم ً اففور اها ن فف  اه
يف األصفففن عوفففي اهصفففرا ، ٍ فففود يف 
األًر إىل ًعر   اهلَهَ  اهث عوّفر  
األدبن  اهعرب ًَ خذهلن عَ ثفدر  
استا نئٌ  اّن حبفرب ب فرٍَ عفنى    

ى، اهففث بوففب ُلوفف   وافف ني    3791
ى وُلافف  ثرٍففراٍ عففنى   3791عففنى 
  ى روائَنً عوي األقن،3799
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ٖةة ٙ اذتةة َ يف مهًٗةةِ   ٚيف ادتٗةة١ ااكلًًةة١ نٝةةل ُٓةةلٍٚ ا٭هًةةل٤ ايضةةٗل١ٜٓ  

اي ٚا٥ٞ، ِٓ ٌٖ متةّ َالدتة١ َٛعةٛحل اذتة َ َةٔ ؤة٬ٍ ق٩ٜة١ ٓكلتٝة١ ٗ ة ْ          

َٓلٛٞ ايض احل ايٛٗٛهٟ ًني ٓكلتة١ ايُٝٓة١ ٚايكة٠ٛ ٚايسة اة١ ايةف ُِضةل ًٗةل        

ائكلت١ ايضة١ْٝٛٝٗ، ٚائكلتة١ ااكلَٚة١ ايةف ُ ٜة  مٕ ُٓكةٌ ايضة احل ىى اا ة٣ِٛ         

يٝة٘ ائكلتة١ ايا ًٝة١ يف َٛاٗٗة١ ٓكلتة١ ايسة ٚ       اإلْ لْٞ، ٖٚٛ ا٭َ  اية ٟ اةاّ ى  

ٚا٬ِٛ٫ٍ ٚايك٠ٛ ايسلص١ٌ، نٝل ٚقفّ ائكلتِلٕ َٔ ٖ ٙ اذت َ، َٚل ايٌاة   

اإلْ لْٞ ٚايٛٗٛهٟ اية ٟ صتةِ  ةٔ  يةو ايضة احل، ٖةٌ انِفة٢ ا٭هًةل٤ اياة َ          

ًُِ٘ٝ  اذت ٖ ًضةٛق٠ ٫ ُِ٘ةلٚا ا٫ْفاةلٍ ٚايال،فة١، مّ مْٗةِ ااةِسًٛا ايٓضة         

َٚةٔ ٓةِ     ٖ ٙ اذت َ يٝ٪ا ٛا مٜة ٜٛيٛٗٝل ؤلصة١ ًٗة ا ايضة احل    اي ٟ ٛ ٖ يف

حتًٜٛ٘ ىى َهٕٛ ٜ ِٗ يف ُناةٝ  ٓكلتة١ ٛليٝة١ ُة٪ٓ  يف ُٛٗٝة٘ هتة١ ايضة احل        

َ ِك٬ًٌ اضةل  ايعةاٍ ايا ًةٞ ٚايفً ةةٝى  ًة٢ ضتةٛ ؤةلظ، َةل ا ااةِفله          

ا ا٭هَ ايا ًةةٞ َةةٔ ٛةة َ ُعةة ٜٔ ْكةة ًٜل ٚٓكلتٝةةًل ٚمٜةة ٜٛيًٛٗٝل، ًٚلاكلًةةٌ َةةل       

مٛ ّٓ ٛة َ ُعة ٜٔ َةٔ ُسةيفاْ يف ٓكلتة١ ايضةٗل١ٜٓ، ٖةٌ ه ةِِٗ ىى َ اٗاة١          

اي اْ ُٚة اقى ارتًةٌ اية ٟ مٚكةو نُةل ٜكةٍٛ اي ٚا٥ٝةٕٛ ايضةٗل١ٜٓ مٕ ٜكغةٞ          

 ٢ً نٝلِْٗ، ٌٖ اا ١ًٛ ايف ًُةّ ٛة َ ُعة ٜٔ، ٚتٝٗةل ُا عةّ اتُِاةلْ       

ضةةةةةله١ٜ ايا ًٝةةةةة١ ىى َعةةةةةه٬ْ ؤةةةةةةيف٠ مٓ ُِةةةةةنٓيفًا ًليسةةةةةًل يف ًِٓٝٗةةةةةل ا٫قِ   

 ٚا٫ُِٗل ١ٝ، َٔ صٓل٥ع ىا ا٥ٌٝ نٞ ٫ ُِه ق ٛ َ ُع ٜٔ؟
ٍٕ ايهٝةةلٕ اإلاةة ا٥ًٝٞ قةة  ًُكةة٢ هقاةةًل قلاةةًٝل  ًةة٢ ٜةة               َةةل َةةٔ كةةو م

ٍٕ اإلٛة اٖ ايةف ٗة ْ        ادتٝعني ااض ٟ ٚاي ٛقٟ يف ٛ َ ُعة ٜٔ، ٚ ًٝة٘ تةي

ًا  ًُةو اذتة َ ٗةل٤ْ يف َضة١ًٜ ايضةٗل١ٜٓ ًة ٤ًا ًيْٗةل٤ ااكلَٚة١ ايفً ةة١ٝٓٝ          

ّ، ٚاِْٗةةل٤  3991اُفلقٝةة١ مٚاةةًٛ ااٛقاةة١ يف ْ ةةىلِٗل ا٭ٚى يف ٚاكةةٓةٔ  ةةلّ      ٚ

 ًل٭ٛ اٖ ايف ٗ ْ َ٪ؤ ًا يف ُْٛ  ٚيٌٝل َٚض  ٚاٛق١ٜ ٚايُٝٔ ٚايا ام.
" مهَ ٛةة َ ُعةة ٜٔ " ؤلقٗةةًل  ةةٔ اةةٝلم َضةةةً  مهَ  مل ٜهةةٔ َضةةةً 

َ  اذتةة َ هؤةةٌ عةةُٔ َضةةةًٜلْ ايٓكةة  اياةةلاٞ يف ٚقةةّ     اذتةة َ  لَةة١، تةةنه

َةةٔ مآَةة١ ايِةةلقٜص ااالصةة ، ٜٚٓةة قٚ حتةةّ ٖةة ا اا ةة٢ُ َةةل ن ِةةٍ  ةةٔ  ٌَهةة 

ا٭ ُلٍ اي ٚا١ٝ٥ ايف َِّٜ َٛاهَّٖل َةٔ اذتة َٚ ٚ ًة٢ قماةٗل قٚاٜة١ " اذتة َ       

 يُٓسٛاٟ، ٚقٚا١ٜ " اية ٕٚ ايةله٨"   يِٛي ِٟٛ، ٚقٚا١ٜ " ٚها ًل يً ٬ح" ٚاي ٬ّ"
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يكُة " يعةِلٜٓٝو، ٚهيفٖةل،    يعٛيٛؤٛف ، ٚقٚا١ٜ "ا٭ٌَ" القيٛ، ٚقٚا١ٜ " متٍٛ ا

ٍِ اذت َٚ ايف ؤلعٗل اياة َ   ى٫ مٕ َل ن ٍِ  ٔ ٛ َ ُع ٜٔ ًٛصفٗل َٔ مٖ

يف اياض  اذت ٜٕ، ى  ٗل٤ْ ًا  ٖ ا٥ِ َِهة ق٠، مل ٜضةٌ ًة مٟ نةٔيف َةٔ      

ٍٕ نٔيفًا َٔ ن ٍِلَ اي ٚا١ٜ  ايٓكله ىى َ ٣ِٛ اذت ٖ، ٭اٌلَ نٔيف٠ مُٖٗل م

ٚاي قاٜةة١ ًِكٓٝةةلْ  ٜفِكةة ٕٚ ىى ارتةة ٠ ايةةف هاقْ ٛةةٍٛ ٛةة َ ُعةة ٜٔ، نةةلْٛا

ٍٕ ا٫ ُِةةله  ًةة٢ ادتلْةةٍ ايِ ةةً٘ٝٞ      ايهِلًةة١ اي ٚا٥ٝةة١، َةةٔ مٗةةٌ  يةةو آٍةةٛا م

ٜٓٗض ًن ُليِ تٝسٓٝٗل  ٔ ادتٛاٍْ ايف١ٍٝٓ، ي ا اًّّ نٔيف َٔ ًُو ا٭ ُةلٍ  

ُ ٚق يف ٛٝ  احمل١ًٝ، ٚمل ُ ِةع ايٓفل  ىى شتل،١ٌ ايكلق٨ ايالاٞ، نُل ٖٛ 

 ا٭ ُلٍ ارتلي ٠ ايف  ن ْل ًاغًل َٓٗل ٚ ًة٢ قماةٗل قٚاٜة١ "اذتة َ     ايعنٕ يف

 ٚاي ٬ّ" يِٛي ِٟٛ. 

ٍ  ن ٍِلَ اي ٚاٜة١ يف ٖة ا ااٛعةٛحل  ًة٢ ىًة اا         ىعلت١ ي يو تًِ ٌِٜٓ٘ مهً

ادتلْةةٍ اإلْ ةةلْٞ يًٜةة َ، َٚةةٔ ٓةةِ ايٓفةةل  َةةٔ ؤةة٬ٍ ٖةة ا ادتلْةةٍ اىلل،ٌةة١        

ايكلق٨ ايالاٞ، ممل ٛلٍ َٔ هٕٚ حتٍٛ ًُو ا٭ ُلٍ ىى ِْلٗلْ مهًٝة١ قتٝاة١،   

ايهِلًة١  ةٔ   ٚن يو مَ و نٌلق نِلَ اي ٚاٜة١ ايا ًٝة١  ةٔ ااعةلقن١ يف     

 ّ.3911ٛ َ ُع ٜٔ مَٔلٍ صتٍٝ ستفٛا اذتل٥   ٢ً ٗل٥ ٠ ًٌْٛ يآلهاَ  لّ 

ٚمٍثةةة١ اةةةٌٍ ماةةةِٗ يف ٗاةةةٌ  يةةةو ا٭هَ ٜةةة ٚق يف تًةةةو احملًٝةةة١، اُضةةةٌ     

ًليٓكةةةله، ى  نةةةلٕ ْكةةة ِٖ يةةة ا ا٭هَ ْكةةة ًا ُعةةة٘ٝاًٝل، ٚمل  لقاةةةٛا مٟ هٚق  

 عجاةةٌ مهًٗةةِ   ةة٣ِٛ  يِٛٗٝٗةة٘ ييفُكةةٞ ا٭هًةةل٤ ًِٓلٗةةلُِٗ تًٌٝسةةٛا اي ٌُةة١ ايةةف   

اذتةةة ٖ، م ةةةى ا٫ِْضةةةلق ايٌةةةلٖ  ايةةة ٟ ٛككةةة٘ اياةةة َ يف ادتٌٗةةةِني اةةةٝٓل٤      

ٍٕ َل نٌِ٘ ايضٜفٕٝٛ متغٌ ًهةٔيف ممةل نٌِة٘     ٚادت٫ٕٛ ، ي ا ٜ ٣ ايٍٓكله م

 اي ٚا٥ٕٝٛ  ٔ ٛ َ ُع ٜٔ .

      ٍِ َٚع  يو تٗٓليو م ُلٍ قٚا١ٝ٥ ق١ًًٝ ٛليفٗل ايٓ٘لح، ي ا  ة ْ َةٔ مٖة

 ًةةى  ًةة٢ مالاةةٗل َضةةةً  مهَ ٛةة َ ُعةة ٜٔ، ٖٚةةٞ  قٚاٜةة١      ايِٓلٗةةلْ ايةةف 

)اي تةةل ٞجل دتُةةلٍ ايسٝةةةلْٞ، ٚقٚاٜةة١ )اذتةة َ يف ًةةٍ  َضةة جل يٝٛاةةل ايكاٝةة ،   

ٚقٚاٜةة١ )ًْٛةة١ قٗةةٛحلجل حملُةةٛه ايةةٛقهاْٞ، ٚقٚاٜةة١ )اي ةةُلٕ ٜٗةةلٗ  كةة قًلجل يً ةةٝ    

صتِ، ٚقٚا١ٜ )قتك١ اي ٬حجل اٌلقى قًٝع، ٖٚ ٙ اي ٚاٜلْ مجٝاٗل ن ٌِةّ ًاٝة    

ّ مٟ يف اياةةلّ ْف ةة٘ ايةة ٟ 3991ٛةة َ ُعةة ٜٔ ًكًٝةةٌ، َٚٓٗةةل َةةل صةة ق يف  ةةلّ 

ٗ ْ تٝ٘ اذت َ، ٖٚٓليو قٚاٜلْ نٔيف٠ ميفّ ًا  اذت َ ٖٚةٞ منٔة  ٗةٛه٠    
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ممل ميل يف أَ اذت َ، َٔ ًُو اي ٚاٜلْ قٚا١ٜ )مْعٛه٠ ا٭ٜةلّ اتُٝة١جل حملُة     

   ّ َ خبُ ة١   عة     ، مٟ ًاة  اذتة   3911  ٌ  اهلل ايلهٟ، ى  ْعة ْ اي ٚاٜة١  ةل

 لًَل، ٚق  تلا تٝٗل صلٌٛٗل جبل٥ ٠ االه ايضٌلح يإلًة احل اي ٚا٥ةٞ، ٚاافلققة١    

ٍٕ صلٌٛٗل ُكٍ ّ تٝٗةل يًُ ةلًك١    ٍٕ َٛعٛحل اا لًك١ مل ٜهٔ  ٔ اذت َ، ى٫ م م

ًٛصةةفٗل ِْلٗةةًل تٓٝةةًل، َٚةةع  يةةو تةةلاْ ًلدتةةل٥ ٠، تهةةلٕ  يةةو َةةٔ  ٬َةةلْ         

ٍٕ ايهلُةةٍ مل  ةةض عجةةل قَ قٚا٥ٝةة١ اةةلًك١، ٜةة ٍ  ًةة٢  يةةو ٗٛهُٗةةل، ٌٜٚةة ٚ م

ٍِ ىٍْٗةل َِأة ٠         اعة اَ ايٌٓل٤ اي ٚا٥ٞ اي ٟ مقلَة٘  ًة٢ ايِة ا ٝلْ اي ٖٓٝة١، ٓة

َٔ ٕٛٝ ايًّس١ ٚا٭اةًَٛ، يهٍٓٗةل َةٔ ٗٗة١ مؤة ٣ ُُِٝة  ًةلقلُٗةل اإل ل٥ٝة١،         

ٚايٌاةة  ايهًةةٞ  ةةٔ ايِ ةةٌ٘ٝ ٚايِك ٜةة ، تٌِةة م اي ٚاٜةة١ ًٓكةةٌ ايكةةلق٨ ىى مق   

ٝٓل٤ ًاةةة  مٕ ٍع  ٌةةةٛق قٓةةةل٠ اي ةةةٜٛ  َةةةٔ قٌةةةٌ ادتةةةٝ      ااا نةةة١، مٟ ىى اةةة 

كٌٗٝ  يف مٓٓل٤  يو ٚامس٘ تِٜٞ ايٓ٘ةلق، ٓةِ ٜاًةِ مًٖة٘ ًٌٓةن       ااض ٟ، يٝ كط 

ااِعٗلهٙ يف ايٛقّ اي ٟ نلّْ تٝ٘ اَ مُ٘ ق  ٚعاّ َٛيٛهًا، تٝ ةُٝ٘ مًٖة٘   

ًلاِ مًٝة٘ تِٜةٞ، ٓةِ ُٓضة ف اي ٚاٜة١ يًٜة ٜٕ  ةٔ اتُِةع ااضة ٟ يف مٓٓةل٤           

ٍٕ ُهلتٌ  يو اتُِع ُٚ اصة٘ يف مٓٓةل٤   اذت  َ، ٚق  مقاه ايهلٍُ مٕ ٜٛٛٞ م

اذتةة َ كةةّهٌ ٌٗٗةة١ قٜٛةة١ ُةةٛااٟ ادتٌٗةة١ ايةةف ٜكلُةةٌ تٝٗةةل ادتٓةةٛه يف اةةٝٓل٤،  

ٍٕ ايٍٓضةة  ايةة ٟ ٛةة ٖ يف ُعةة ٜٔ مل ِٜٜكةةل َةةٔ هٕٚ متلاةةو اتُِةةع   ٚ ًٝة٘ تةةي

يف َضةة ، ايةة اؤًٞ، ًٚاةة   يةةو ِٜٓكةةٌ ايهلُةةٍ ًِ ا ٝلُةة٘ ىى َ قاةة١ ٓلْٜٛةة١   

ٖ  يكةل٤ٌ ًةني قاٟٚ ا٭ٛة اٖ ٚكةلَ صةسيف يف ارتلَ ة١   عة ٠  َةٔ  ُة ٙ،           يٜٝ 

ِٜ ن  ص ٜكًل ي٘ مسع ًلاِعةٗلهٙ يف ٛة َ ُعة ٜٔ     ٚٛلال ٜ ٣ اي اٟٚ ايعلَ

كةًٌٗل َةٔ صة ٜل     ٚامس٘ تِٜٞ ايٓ٘لق، تٝ ِٛقل ايعلَ يٝكٍٛ ية٘، مق٣ تٝةو  

ايعةٗٝ ، ٖٚٓةل ٜةٛٛٞ    ق ِٜ امس٘ تِٜةٞ ايٓ٘ةلق، تٝىلة ٙ ايعةلَ مٍْة٘ اًةٔ  يةو        

ٍٕ ادتٝةةٌ ادت ٜةة   ًٝةة٘ ًٓةةل٤ زتُِةةع ٗ ٜةة  ِٜفةةل َةةع مهًٝةةلْ ٛةة َ   ايهلُةةٍ ًةةن

مل ُهةةٔ يةة٫ٛ ا٭قٚاح اي نٝةة١ ايةةف ًةة يل اتًةةل٤، ٚ ًةة٢ ا٭ًٓةةل٤      ُعةة ٜٔ ايةةف 

اذتفةةلا  ًةة٢  يةةو ايٍٓضةة  ٚااةةُِٔلقٙ  ًةة٢ ايٍٜٓةةٛ ايةة ٟ اةةٝاٝ  يًاةة َ ًٓةةل٤          

ٔ  َ ةِكًٌِٗ ٚااةةدهاه ًةةلقٞ مقاعةةِٝٗ اي ةة١ًٌٝ  ، ٫ مٕ ٜهةةٕٛ ايٍٓضةة  زتةة ه ُسةة

ٌ  ٚ ٌةٛقًا ٫ِْضةلقاْ           ٙ   ُة  ٓ٘  اِْٗة٢، ٚبةٍ مٕ ُهةٕٛ ٛة َ ُعة ٜٔ َةٓٗ

مؤ ٣، ٖٚ ا َل ًٜٜظ٘ ايكلق٨ َٔ ؤ٬ٍ ُ نٝ  ايهلٍُ  ٢ً ايالمل ايٓف ةٞ  

يًعىلضٝلْ، ى  بٍ مٕ ُهٕٛ ٛ َ ُع ٜٔ ٚا١ًٝ إل له٠ ًٓل٤ ايٍٓف  ايا ١ًٝ 
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، تِِعٛف ا٭ٗٝلٍ ىى ْض  َعلً٘ ٜاٝ  ائكة١  ٚختًٝضٗل َٔ ايعاٛق ًلإلٌٛلط

 ايهل١ًَ ىى ايا َ نُل ٜاٝ  نلٌَ ٛكٛقِٗ اي ١ًٌٝ.

ختةّ ٖ ٙ اي ٚا١ٜ مجٝع َةل ن ِةٍ َةٔ م ُةلٍ قٚا٥ٝة١  ةٔ ٛة َ ُعة ٜٔ          

 ل اْةْٛ  ًٝ٘ َةٔ ى ةل٤اْ، ااةِٗ تّ ى ةله٠ ًٓةل٤ اإلْ ةلٕ ايا ًةٞ ااالصة          

 ٔ ُٛايّ تٝ٘ ا٫ْه لقاْ. ٢ً مالس ائك١ ًك قُ٘  ٢ً ايٓض  يف اَ

ٖةة ا ًاةةض َةةل نٌِةة٘ اي ٚا٥ٝةةٕٛ اياةة َ  ةةٔ ٛةة َ ُعةة ٜٔ، تُةةل ا نِةةٍ   

اتؤ   ٓٗل، مقض  َل ا نٍِ مهًل٤ ايا ٚ ايضْٗٝٛٞ  ٔ ٖ ٙ اذت َ، ايٛاقةع  

مٕ ٖٓليو مقًع قٚاٜلْ ١َُٗ نٌِٗةل ا٭هًةل٤ ايضةٗل١ٜٓ  ةٔ ٛة َ ُعة ٜٔ، ٚقة         

ٛ ةةلس ًلرتٌٝةة١، ٚاإلكةةلقاْ  اُضةةفّ اي ٩ٜةةل يف ٖةة ٙ اي ٚاٜةةلْ ًلإلٌٛةةلط ٚاإل  

ايٛاع١ٜ ىى اُٗلّ قٝله٠ ايا ٚ ًليِكضةيف، ممةل ٜعةيف ًٛعةٛح مٕ ٛة َ ُعة ٜٔ       

نلْةةّ ىصتةةلاًا ُلق ٝةةًل يًاةة َ يف اياضةة  اذتةة ٜٕ، ٚيةة٦ٔ نلْةةّ اي ٚاٜةةلْ        

ايا ًٝةة١ ُٓةةةٟٛ  ًةة٢ ايفىلةة  ًليٓضةة  ٚا٫ ِةة اا  كةة قاْ ادتٝعةةني ااضةة ٟ         

 ْ  ةةٔ اي  ةة١ ايضةةله١َ ايةةةف مل    ٚاي ةةٛقٟ، تةةيٕ اي ٚاٜةةلْ اإلاةة ا١ًٝٝ٥  ةة     

ِٜٛقاٗل ايا ٚ اي ٟ مكلحل ي ٣ َٛا،ٓٝ٘ مٕ ٗٝعة٘ ٫ ٜكٗة ، تة م٣ اإلاة ا٥ًٕٝٝٛ     

ًنّ م ِٝٓٗ م ة اه ايكًِة٢ يف ٛة َ ُعة ٜٔ ٚايةف قة قٖل اا اقٌةٕٛ ًةننٔ  َةٔ          

اةةة١ِ ه٫ف قِٝةةةٌ، ٖٚةةة ا اياةةة ه نةةةلف يًٜٝةةةل ايةةة    يف ْفٛاةةةِٗ، ٚ ةةةةِ    

   ٖ ِ ٫ٚ اةةُٝل مٕ ٖٓليةةو م ُةةل٫ً قٚا٥ٝةة١ ْعةة ْ     َآٜٛةةلُِٗ، ٜٚاةة   ةةٔ اْةة ٛلق

 ٓ ِٖ ُضةٛق ادتٝعةني ااضة ٟ ٚاي ةٛقٟ قة  هؤة٬ ُةٌ مًٝةٍ نُةل اةٓ ن            

ًاةة  ٛةةني، ٚمٚى ٖةة ٙ اي ٚاٜةةلْ نلْةةّ ًآةةٛإ )ايالكةةلجل يًهلُةةٍ ايضةةْٗٝٛٞ 

ّ، حتة ٖ تٝٗةل ايهلُةٍ  ةٔ     3999مً اٖلّ ًٗٛكٛاحل، ْع ْ ٖ ٙ اي ٚاٜة١  ةلّ   

َعس٫ًٛ ًةليِفِٝ   ةٔ  عةٝل اِٚٗة٘ ٚنةلٕ      كىلض١ٝ قٌٗ امس٘ )ههّجل، نلٕ 

امس٘ )ٗ ا٥ٌٝجل، اي ٟ اؤِف٢ ت٘ن٠ ؤٛتًل َٔ ٜأ   ًٝ٘ )ههّجل تِٝٓكِ َٓة٘، ٓةِ   

قلّ )ٗ ا٥ٝةٌجل ًاة   يةو ًل٫يِٜةلم ًةلدتٝ  ايضةْٗٝٛٞ، يةيف٣ ْف ة٘ يف ٚاةط          

ااا نةة١، ٚيةةٝ  ي ٜةة٘ مٟ ؤةة ٠ يف ايكِةةلٍ، ٚنةةلٕ ايغةةٌلط ٜةة قنٕٛ ٖةة ا       

 ٗلّ قِلي١ٝ يِٝىلًضٛا َٓ٘ َٚٔ مَٔلي١، ٚ لتظٛا ِٖ ٗٝ ًا، َٚع  يو نًفٛٙ 

 ٢ً ٛٝلُِٗ يف ايضفٛف ارتًف١ٝ، ٚيف ٖ ٙ اي ٚا١ٜ اُٗلّ ص ٜ  يًغٌلط اي ٜٔ 

محٛا مْف ِٗ جبٓٛه ٫ ؤ ٠ ية ِٜٗ يف ايكِةلٍ، ُٚ ٜة  اي ٚاٜة١ مٕ ُكةٍٛ ىٕ ٖة ا       

 ٖٛ اٌٍ ٖ  ِِٗ يف ٛ َ ُع ٜٔ.
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ٜٔ َةٔ قٌةٌ ا٭هًةل٤ ايضةٗل١ٜٓ قٚاٜة١      اي ٚا١ٜ ائلْٝة١ ايةف ُٓلٚيةّ ٛة َ ُعة      

)ٛ َ مج١ًٝجل يًهلٍُ هإ هَُٛ ، ٖٚٞ قٚا١ٜ اةلؤ ٠، ختٝةٌ تٝٗةل ايهلُةٍ     

مٕ ادتٝٛش ايا ١ًٝ م،ٌكّ  ٢ً ٌُ مًٍٝ، ِٓ قلَّ ًِاة ٍٜ ايٝٗةٛه تٝٗةل، ٚقة      

مقاه ايهلٍُ مٕ ٜةِٗهِ ًكٝةله٠ اياة ٚ اإلاة ا٥ًٝٞ ايةف تعةًّ يف صة  ٖ٘ةّٛ         

ى  نلٕ ًيَهلُْٗل ايٛصٍٛ تاة٬ً ىى ُةٌ مًٝةٍ،    ادتٝعني ااض ٟ ٚاي ٛقٟ، 

ِٓ ُٓا٢ اي ٚا١ٜ ق٢ًِ اإلا ا٥ًٝٝني يف ٛ َ ُع ٜٔ، يِٜظة٢ ًِاةل،ل ايكةلق٨،    

تٗة٪٤٫  ًة٢ ٛةة  ُاةٌيف اي ٚاٜةة١ يةِ ماةة  ٚم٫ٚه ٚمٛة٬ّ يف اذتٝةةل٠ قغة٢  ًٝٗةةل       

 ًِٗلِْٚٗ يف مها٤ ٚاٌِٗٗ عجلٙ َٛا،ِٓٝٗ. ايكله٠ اإلا ا٥ًٕٝٝٛ

ٚاي ٚا١ٜ ائلي١ٔ ًآٛإ)ايض٠ٜٛ ايه ٣جل يًهلٍُ ًةٝى ً ًةلش، ُِٜة ٖ     

ٖ ٙ اي ٚاٜة١  ةٔ عةلًط يف ادتةٝ  اإلاة ا٥ًٝٞ ااةِ  ٞ يًِٜكٝةل َاة٘ ً ةٌٍ          

ختل يةة٘ يف ٛةة َ ُعةة ٜٔ، ٚقةة  ٚاِٗٗةة٘ ايً٘ٓةة١ ًل٭ؤةةةل٤ ايةةف اقُهٌٗةةل يف         

اذتةة َ، ٚنةةلٕ َةةٔ ِِْٝ٘ٗةةل ىصةةل١ً عةةلًط َةةٔ ايغةةٌلط ايضةةٗل١ٜٓ هؤةةٌ يف      

١ً َٔ ٗ ا٤ ىصلًِ٘ يف هَله٘، ِٓ ٛهُةّ ايً٘ٓة١  ًة٢ ايغةلًط ًُِ٘ٝة       هٌٝٛ

ٚعا٘ ايا ه ٟ ىى مٕ ٜ ِٝكظ ايغةلًط ااضةلَ يٝعةٗ   ًة٢ قغةِٝ٘ ٛةٍٛ       

 َل ى ا نلٕ َ ًٌْل مٚ ً ٦ًٜل.

     ِ ًةة٦يف، ٖٚةة ٙ   ٚاي ٚاٜةة١ اي اًاةة١  ٓٛاْٗةةل ) قٜةة جل يًهلُةةٍ اي ٚا٥ةةٞ ٛةةلٜٝ

تٝٗةل مٛة آًل كةلقى تٝٗةل  ٓة َل       اي ٚا١ٜ مكٌ٘ ًلي يف٠ اي اُٝة١ يًهلُةٍ، اة ه   

نةةلٕ ٗٓةة ًٜل ِٜٓعةةٌ ٗٔةةٕ ادتٓةةٛه ايضةةٗل١ٜٓ ايةة ٜٔ اةةكةٛا يف ٛةة َ ُعةة ٜٔ،  

ٜٚفل٧ٗ ًنٕ ىٛ ٣ ادتٕٔ نلّْ يعىلط ٜا ت٘، ٚمل ٜةِىلًط َةٔ كةٌ   يةو     

ايعىلط، ٚق  متغّ اي ٚا١ٜ ىى ُ ل٫٩ْ ٗله٠ ااِسٌ تٝٗل ايهلٍُ ادتلْةٍ  

 اإلْ لْٞ.

ايا ًٞ اذت ٜٕ  ٢ً اية قا٥ع ايةف  ُة  ىيٝٗةل      ًٚكٞ مٕ ٌِٜٓ٘ ايٓك  ا٭هًٞ 

يهِلَ ايضٗل١ٜٓ ٫اِاةلف ايكلق٨ ايالاٞ، يف ستلٚي١ يهعةل اٜفٗةل، تُةل    

َآةة٢ ادتلْةةٍ اإلْ ةةلْٞ ايةة ٟ مٚٛةةّ ًةة٘ قٚاٜةة١ ًةة٦يف ٖٚةةٛ ٜةةِهًِ ًلاةةِ ستِةةٌ    

 نياهِضةةٍ مقعةةًل ٚكةة هًا كةةاًٌل، ًٚلاةةِ ٓكلتةة١ مت٘ةة  قِةةٌ ا٭،فةةلٍ ايفً ةةةٝٓٝ 

 ٙ .نُُٜ  اي ق٠ ٚهيف

ٍٕ ٖةة ٙ ا٭ ُةةلٍ اي ٚا٥ٝةة١ ايضةة١ْٝٛٝٗ ٚمَٔليةةل ُ٪نةة  ٖةةٍٛ ايضةة ١َ ايةةف   ى

مٛ ِٓٗل ٛ َ ُع ٜٔ يف ْفٛس ادتٓٛه ايضٗل١ٜٓ ٚيف اتُِع ايضْٗٝٛٞ  ل١َ، 

ممل ٜ ٍ ه٫ي١ ٚاع١ٜ ًنٕ َل ٛكك٘ ادتٝعلٕ ااض ٟ ٚاي ٛقٟ ٜاة  ْضة ًا َةٔ    
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ًٚكةةٞ  ًةة٢ ا٭هَ  مٖةةِ ا٫ِْضةةلقاْ ايةةف ٛككٗةةل اياةة َ يف ايِةةلقٜص اذتةة ٜٕ،   

٫ٚ اةُٝل اي ٚاٜة١ ايا ًٝة١ يكة قُٗل ايفل٥كة١       مٕ ٜ ِفٝ  َةٔ ٖة ا ايٓضة ،    ايا ًٞ

٭ْة٘ ٛة ٖ ااةِٔٓل٥ٞ      ٢ً عج ٝ  ٖ ا ايٓض  ايهٌيف، ُٚٓفة  َٓة٘ ىى ايالاٝة١   

 ِلٚ ىى مهَ نلٌَ يف مهٚاُ٘ ٚشتُِ  يف عجلقً٘ يٝ٘اٌ ٖة ا ايٓضة  جبلْةٍ    

َ اياةلاٞ ًةنهٚاْ تٓٝة١ ٚق٣٩ ت ٜة ٠ هؤًةّ      ا٭ ُلٍ اياظ١ُٝ ايةف ٗ ة ٖل ا٭ه  

 ٛٝ  اتلٍ ايفى َٔ مٚاع ا٭ًٛاَ.
٫كةةو مٕ اي ٚاٜةة١ ايا ًٝةة١ ااالصةة ٠ قةة  كةةسًّ ٛٝةة ًا َُِٝةة ًا َةة٪ؤ ًا، ى       

اٗ ْ اً ١ً َٔ اي ٚاٜلْ ايا ١ًٝ ااالص ٠ ااِةل ّ ايِاٌيف  ةٔ اا ةِ٘ اْ   

ٛٝةٕ كةٗ ُٗل اياةلمل    ايف ، مْ  ٢ً اتُِع ايا ًٞ، ٚق  عجةلٚا ًاغةٗل َةٔ    

ايا ًٞ ٚمؤ ْ َهلْٗل اي٥٬ل ًةني ا٭ ُةلٍ اي ٚا٥ٝة١ ايالاٝة١ ااالصة ٠ ْة ن        

َٓٗل  ٢ً اٌٌٝ األٍ م ُلٍ ىً اِٖٝ ايهْٛٞ ٫ٚ اةُٝل قٚاِٜة٘ "ايِة " ٚم ُةلٍ     

ٜٛاةةل اٜةة إ صةةلٍٛ قٚاٜةة١ "  ااٜةةٌ" ٚاةةا  اي ٓاٛاةةٞ صةةلٍٛ قٚاٜةة١ "اةةلم   

ٜةلْ ااالصة ٠ ااُٗة١ نةة" ان ٠ ادت ة "      ايٌلٌَٛ"، ىى ٗلٍْ اً ١ً َةٔ اي ٚا 

٭ٛةةة٬ّ َ ةةةِسلاٞ ٚ "ارتٌةةة  اذتةةةليف" حملُةةة  كةةةه ٟ ٚ" هاق ااِاةةة١" يٛيٝةةة       

ىؤ٬صٞ ٚ" صت إ حتّ ايضف " ي٢ٜٝٝ  ًل ٚ" اًةل١ْ" يسليٍ ًٖ ل ٚ" ياٌة١  

ايٓ ٝلٕ" حملُ  ً اه٠ ٚ "اي٬ا" يًةلٖ  ٚ،ةلق ٚ" ضةلتيف ايف٘ة " يًًٝة٢   ةيفإ      

ُ  ايا ٚاٞ ٚ"مه١ٝٓ ايٓلق" ياٌ  اهلل ؤًٝف١ ٚ" اي ٜى ً نةلْ"  ٚ"ايِْٛ اا " حمل

دتُلٍ ايسٝةلْٞ ٚ"ت له ا٭َه١ٓ" يض ٟ َٛا٢ ٚ" ايٓىللس" يض٬ح ًٛ ٗلٙ ٚ 

 "ايٛكِ" ياٌ  اي محٔ اي ًٝاٞ ٚهيفٖل نٔيف.

ٍٔ اي ٚاٜة١ ايا ًٝة١، ًضةٛق٠ تلقةّ ُةةٛق ا٭ْةٛاحل         ٚيف  يو هيٌٝ  ٢ً ُةٛق تة

مٌٗ  يو ي ّ مٕ ٜٛٗة٘ ٖة ا ايفةٔ رت َة١ ايكغةلٜل ايا ًٝة١       ا٭ه١ًٝ ا٭ؤ ٣، َٔ 

ٚ ًةة٢ قماةةٗل قغةة١ٝ تً ةةةني، ٚمٕ ٜ ةةِاٝ  ٖةة ا ايفةةٔ هٚقٙ ائكةةليف اٛاٗٗةة١        

ائكلتةةة١ ايضةةة١ْٝٛٝٗ، ٫ٚاةةةُٝل ايدنٝةةة   ًةةة٢ اآةةةلٛٞ اإلبلًٝةةة١ يف ايِةةةلقٜص    

ّ،  يو ٭ٕ ٛة َ  3991اذت ٜٕ، ٚاإلصتلااْ ايا ه ١ٜ ايف حتككّ يف  لّ 

 هةٔ مٕ ٜاٝة  ائكة١ يإلْ ةلٕ       ٜ ٠ ًةنٕ ُسة ٚ ماةةٛق٠ ٭ٕ تٝٗةل َةل     ُع ٜٔ ٗة 

ايا ًةٞ ٜٚغةل ل اإلٛ ةةلس ي ٜة٘ ًل٫ُِْةةل٤ ٚايٜٛة١، ٖٚةة ٙ اية  ٠ٛ ايٓك ٜةة١ مل      

       ٕ اي ٚاٜة١ ايا ًٝة١ ااالصة ٠     ُهةٔ َةٔ هٕٚ َٓلاة١ٌ  ًة٢ مٜة١ ٛةلٍ، ى  ٫ٛظٓةل م

اضت تّ  ٔ ايكغلٜل ايا ١ًٝ ا٭الا١ٝ تًًِّٜ َٔ ااغلَني ايٛ،ٓٝة١ ٚايكَٛٝة١   
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 ًةةة٢ ٚٗةةة٘ ؤةةةلظ، ٚٗةةة ْ يف اةةةٌٌ ُٛكةةةو مٕ ُة ٛٗةةةل ؤةةةلقٚ ى،ةةةلق ائكلتةةة١ 

 ايا ١ًٝ، ى  هاقْ مهًٝٗل ٍٛٛ اا ل٥ٌ ات١ُٝ 
    يٌةةٌ  اُِّٖ اي ٚا١ٜ ايا ١ًٝ ااالص ٠ ًلدتلْةٍ ا٫ُِٗةل ٞ، ٚمًة اْ ا

ا٫ُِٗةةل ٞ ًٛصةةف٘ ًةة ٬ًٜ يًٌةةةٌ ايكةةَٛٞ، ٚقةة  ع  يةةو ايِٜةةٍٛ ىٓةة     

 3999ُّ اٗع ااغلَني ايك١َٝٛ ًا  ْه ١ ٛ ٜ إ  لّ 
  اًِاةةةةةة ْ َاظةةةةةةِ اي ٚاٜةةةةةةلْ ااالصةةةةةة ٠  ةةةةةةٔ ا٭تهةةةةةةلق ايِك َٝةةةةةة١

ٚا٭ٜ ٜٛيٛٗٝلْ ايف نلّْ اةل٥ ٠ يف قٚاٜةلْ اي ةِٝٓلْ ٚاي ةٌاٝٓلْ     

 َٔ ايك ٕ اياع ٜٔ. 
   ًل٭اةةةل،يف ٚاي َةةةٛا. ُٚ اٗةةةع ااغةةةلَني ايٛ،ٓٝةةة١    ا٫ُِٖةةةلّ ايعةةة  ٜ

 ٚايك١َٝٛ ٫ٚ اُٝل قغ١ٝ تً ةني.
       ايِٛٗةة٘ ايٛٗةةٛهٟ، ٚاإلَاةةلٕ يف ايهةة٬ّ  ًةة٢ قًةةل اإلْ ةةلٕ ااالصةة

 ٚاهداً٘ ُٚٝٗ٘ ٚٛيفُ٘.
    ١ُٖٓٝ ااغلَني ايفً ف١ٝ ٚايا١ًُٝ، ُٚ اٗع ته ٠ اإليةلّ . ٚيف عة٤ٛ

    ُ ِٗ ف ُضٜٛ  ايٛاقع.  يو اْهفنْ اي ٚا١ٜ اي١ًًِٜٝٝ ايف
       ا٫ُِٖلّ ايٛاع  ًِضٜٛ  َ ةل٥ٌ ايِة ٜٔ َٚعةه١ً ا٭قًٝةلْ َٚاغة١ً

   ايع ٚ .
          نلّْ ايضةٛق ٚايٛاقاٝة١ ايةف ٗة ًّ نِةلَ اي ٚاٜة١ ااالصة ٠ زتًًة١

ًلي ةةةةٛاه ٚايهوًةةةة١، ممةةةةل ماٗةةةة  ايٛاقةةةةع ايا ًةةةةٞ يف هلٜةةةة١ ايِىلًةةةةل  

يةةف ُعةةٜٔ ٚايِفهةةو، ٚؤًةةّ َاظةةِ اي ٚاٜةةلْ َةةٔ ايةة ٣٩ ااِفل٥ًةة١ ا  

ايكةةةلق٨ ًنَةةةٌ ارتةةة٬ظ َةةةٔ ٛةةةلٍ ايِىلًةةةل ايةةةف ااةةةِهلّْ ىيٝٗةةةل      

 اتُِالْ ايا ١ًٝ.
ٍٕ يف ُ اٗع ااغلَني ايٛ،١ٝٓ ٚايك١َٝٛ َ٪كً ا ؤةيفًا  ًة٢ ختًةٞ    ٚٚاع  م

اي ٚا١ٜ ايا ١ًٝ ااالص ٠  ٔ هٚقٖل ائكليف ُٚ اٗاٗةل  ةٔ َٛاٗٗة١ ٓكلتة١ اتؤة       

 ايضْٗٝٛٞ.
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موضووووود ن وووووٌة يفن ويف وووو    
سرنئٍل موضوود اوهئو يفمدموو  وه     إ

يفمسوقمليٍ    مهٍو  اننيٍو   أ ه موة  
نوه موضوود   يفأل ،يفسو    ن شرق نأل

صوووووي  موووووع مشوووووه ل ن دووووورو    يفذ
ن دهصووورٌة  ٍوووث ننووووٌث  وووة    
 اللوو  ن وووٌة وه ويف وو  يفموضوووود    

نووهو يف ووهي يفنووً   ن ديمهنٍوو  يفنإ
يف  روٍوو  أسووالمٍ  إ ٍسووق لةووٍ   

ٌةووهي ٌدٍشووو   أفووه ٍدوو  ،خه صوو 
اووويه ٍ  يف يوووة و رٌمووو   نووواي نإ

لووهمون أفووه درو  ،مغووهٌرش اووٍمهي مووه 
مربنطواٌوووهمم يفكه وووو موووه   إيف اليويف
حتووواون فٍووه   سٍهسووٍهي نووقف فمدووهي أ

يف مووه  ،مووهاش يفننيوو  ووة ن يووو يفنإ
 يوه  ن سوي هنٍ  يف وه    ٌدرف وهأل

أمووه وه يسوول   يٍدوووو فووهألمر  ،ذ ووو
خمقيف فد  ميا مه ٌ يمو   يٍه 
خرنو نهلٍيل ن ثهنً ننقفى  ووٌد   

 ا و  هنون موة   ،ي يفجوو سٍهسًأ
ضموا سٍهسً فٍمه ٌقديك مبفدوو   

يفمثو  اموو     ،ن ويف   يفاوويف  ننيو   
  ن قوووانش يفن قيموووو  ووو  صووغهش 
نسقدهوهته يفنسوقثمهانه   قنني  متّ

  .   ن دصر ننوٌث
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سددا   يف ا  اب تدد خ ا ألدداء    دد     ويف احلددث ع  ددك اجلددب ال  دد  و  

سدرائالا  ق تدت ةلد      اب تد خ اإل سرائالي وقبال ظهدر   اد ئخ ا   اجلكناست اإل

اجلث نادد  لةلدد  شددرد عدد   وي ا دد  ا  ادد    كددباء ق هاهدد  ا ذددراد احلر ث دد  

ه  ي وذرد  هرهوخ ه هو ا وي ا    عقرد فااسد    ذادع عدنرا ةلد  قر د       

ىل    إضددث تاناددت اجلنددهار ي اجلددث   وعددنعرا  لادد  و تددرو تدد جلك ر و عدد  وا       

  تةاددل جلدد  وا دد  سداتي تا  ه دد خ تدد   ددي  اجلاهره د  يف  هددثو سا ددهث ألراتد     

تدد  تدد  تددك  ر  ددر  لةددل ذددرد ا  تدد   وذركدد         8491اجلرضددا اجلقدد ئذ تندد    

  تانات هر   ألراج  تك ا ل  اجلاهره    ل   إىل ذث إتر ا رهاخ ج  ب   ووصل ا 

عددث ا ا سددك  ت جلاهره دد  اجلث نادد  يف عددكله  احلددث ع ف  رضددر   اعلدد    تددك 

اادد  اخ عددر   اجلاهدد  تدد  تددك  ر  ددر  واجل    تدد فرم تددك  سددا اجلا  ه دد خ اجلدد     

   سدد  مب   تدد  اجلددث ك واجلثوجلدد  وتقا دد ه  اجلسدد  ل جلنذددراد اجلث نادد   اجلث نادد  

 . ل   ا سرائال ( اجلعإأل ص  ته  يف اجمل ل اجلثاأللي     ي تثوجل  ) طقر 
سدددرائال ترجدددرهء  إف جلعنقددد  واجلا   دددل والدددثل تددد  اجلدددث ك واجلثوجلددد  يف     

وتسددا رء وساسددا ر تةباعدد  احلدد ل تدد  ج  رجددث ذددل جدد     دد و اجلق ددا  يف    

 هدد  جلاسددت    احلركدد  اجلنددهار ا  قددثتت   سدده  اتاددثا    لدد   سددرائال لهدد  إ

  حتدل ا  دكل      اهخ  وهدي ذركد     ،و  ئكاد   ذرك  تاث ن  تل  ل   اد   

و تد  وا دكل    جل  اجلقرتاد  تدا تدروي  ندر اجلقرتاد خ يف      أطد   ا سد  إاجلاهره   يف 

اجلثوجل  اجلرطنا  وفب اجلعنقد  تد  اجلكناسد  واجلثوجلد  واكدر و ت هدرط ا راطند         

 هد  ار دث اجلبردع  دك ذدل       اجلسا سا  وجلاو اجلا تعا  اجلث نا  وسدلة  اجلكناسد  و  

و اجلثوجلد  اجلقرتاد  تعدث ف دل ذدل تد         تد   جللاهره فا   ك    ةل   لا  اجلثوجلد  ا  

و تاد  اجلد  ت درخ     دثت د يف اجملا عد خ ا   طد   اإل إ ي ا  دكل  اجلاهره د  يف   

  احلركدد   مبعندد   ، ددرا  اجلاهره دد  تندد  اجلقددر  اجلةدد تك   ددر     تهدد  ذركدد  ا  

اجلنهار ا  قثتت   سه  اتاثا  تأ ه  ذرك   ا ه ناد  وجلكنهد  جلاسدت تع ه د      

ع  ااه  وجلعددل ي دداذ احلركدد  اجلنددهار ا  ااددرهو  هراددرل  جللددث ك يف ي  تاهدد  وعدد

وجلددداو هوجلددد   هره ددد   ،ىل اجلدددب ت حلدددث ع  دددك هوجلددد  جللاهدددره إعددد   يف كا تددد   

هوجلدد  جللاهددره واجلضردد  ضددرو     عرفدد  طباعدد      - ددره  عددا خ   -   ادد  وت  

 . اجلعنق  ت  اجلث ك واجلثوجل  يف اجلكا   ا ن ره
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تن  قا ط اجلب اجلكا   وذاد    رجرها و ا جلاب   تقي ت وجلكك ه ا افلط 

سسدت جلقاد ط الدب )اجلثوجلد ( ك  دت يف كدةا تنهد            اجلبنا  اجلد    اجلارط سا   و

وهدال   هدذ اجلد  ك سداثفعر       ،  اجلنده  ن  ا ادث نر    ااخ  ظرء ه ناد  ذر ث د    

   كدر  وطدك    وهدذ تدك هفدا ت جتد و      ،ت جت و اجلثوجل  اجلث نا  اجل  جلغاه  اجلعرب د  

و نددثا تعددث ألددروجهذ  و    و  و قددرب    جنددا    وجلدداو ا اجلاهددره هددر فلسددة  

  .و ت اهحاهذ تك 
قبدل   سرائال ويف احلرك  اجلنهار ا إوجلسرب اجلعنق  ت  اجلث ك واجلثوجل  يف 

 8491اجلب  رى   ه  ترخ مبراذل ثنث ترذل  ت  قبل قا ط اجلثوجلد  ثدذ تدك  د ط     

فة   ألند ئ  بد  ا  ابد و     ،ثذ ت  تعث اجلب وهي ا رذل  اجلة جلة  ،8491ذا  

ف دي ا رذلد  اجلسد تق  جلقاد ط اجلثوجلد  اقاندا        ،طد    نقد  اجلدث ك ت جلثوجلد     إاجلاه  يف 

اجلنه  ن  اجلث نار  تقا ط هوجل  كأتر واقا وجلكك أل  د ا كاهذ اجلث   اجل   

ا  هدي هوجلد    إ رتط اجلب تظهر  ا ساح ا ناظر      هوجل  تثو  ا سداح ا ناظدر   

 د هء  إ   سدب  اجلدب    تدث     ه نا      وف   ؤ اهذ اجلث ناد    جلاست ااخ ت رو ا

فة د     ت  يف ا رذل  اجلة  اد  وتعدث قاد ط )اجلثوجلد (     ،تن   ت   س   ا اكل اجلة جلع

و اجلرضا اجلق ئذ تد  تدك  ر  در  وذدرد ا  تد         اراف   ي اراف  ا تر اجلراقا 

 سد جل  فاهد    وا قندره تد     ،سدرائال تدك جهد  األدرى    إ رهاخ اتك جه  وذرك  

سددرائال هدد و اجلاندد ي خ قبددل تهدد     إاندد ي خ قدد ط تهدد  تددك  ر  ددر  جلل اددث ن  يف     

  د   اند ي خ وهدي اجلعقدث  دا       لد  ا اربوهد     ،ا اث نر  تق تدل تد  قدثترو هدذ    

سدرائال  إو ضدبط تد  جدرخ اسد اا  ت جلرضدا اجلقد ئذ يف        ا كارد اجل   ذكدذ  

 رجددث هسدددار  يف   ذاددع   س سدددا  ذادد  اجلاددرط  رفدد   عدددأ   عددأ  اجلقددرا   ا      

ىل ج     اري ن دثو وا  لكد    إهول جلاو جلث ه  هسار   سرائال وهي ت  ثنثإ

س سددا  اددنظذ احلادد ء اجلسا سددا  وتنادد  اجلثوجلدد  حتددت  ق تدد   ا ارددثء فدد جلقرا   ا 

ول  ئداو   جلاد  قبدل تدك  ر  در      إاحملك   اجلعلا  ف ي اجلاراف  اجلاد  يي ا  د     

ذكدد ط اجلسددبت اجلدد  االكددث  لاهدد  اجلاددر اء     اجلثوجلدد     حتددضط وي ا  إلسددرائال 

وا ا  هو  رط  ةل    ا  واارقا فا  راا افثت خ و دثألل اجلاهدره يف ذ جلد     

جل  ا ألددرى اجلدد  ذددر   لادد    أسددبرخ ادد ط مبدد  فاهدد  عددرك خ اجلةدداا  وا سدد    

ا ادددث نر  هدددر اجلاعلددداذ اجلدددث   شادددع  كدددر   دددذ عدددبكاهذ اف صددد  تددد جلب  
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سدرائال تاد خ ا دثا      إوكد    دذ اجلدب فهند ي اجلادرط يف      وا ساقل   ك اجلثوجل  

تددر ا  وا ع هددث واجلكلادد خ اجلث نادد  اف صدد  اجلا تعدد   بالددا اجل ددر  اجلث نادد ،       

ذكدد ط اجلك ددروخ  جلادد  هددر اذددضاط  إاجلة جلددع اجلدد   ا ا ددث يف اجلارافدد  ا  دد     

 ا اعلق  ت حلنل واحلراط يف ا آكل يف ا ة  ذ وا ن سب خ اجلر ا  و دا اجلدب  

ذك ط اجلنس  وا ا د ه  إتر اجلراتا  اعل  تذك ط اجل ق  اجلاهره  وا    اذضاط  

 ثراكسددي ذكدد ط اجلاعر ددا اجلرتدد  ي اجلاهددره  ا     اجلاعر ددا تدد جلاهره  ذسدد    

 تعدد  تسددأجل   تددر  ا ىل ا إضدداا   ث ثددذ ف جلنسدد  جلددكط وكددل تدد   اعلدد  تدد إل    

   دددد   تددددك افثتدددد  اجلعسددددكر   جلل اددددث ن  ا سددددحل  يف    أل تسدددد  وهددددر اإل 

  ألثتدد   و تدد   سدد   اجلا ددا رخ واقددرط  لدد  فكددرء      ك هميادد خ اجلث نادد   ا 

  تك ذد ف   لد  )عدع       ظذ تك ألثت  الاش     يف انر  هال    اجلار اء 

سرائال( وذ ف   ل  اجلاهره طرال اجلا   خ جلاسدت اجلثوجلد  ف جلثوجلد  ياجلدت واجلد        إ

اجلددن   سددرائال جلدداو اجلقددرء اجلعسددكر   ف جلدد   ذدد ف   لاهدد  هددر  إذدد ف   لدد  

 ظذ تك افثتد  اجلعسدكر   وتدك     اجلث   اجلار اء ف جلار اء تك ه و اجلراو   هي 

يثط اجلار اء  ع   تك افثت  وقث قبل تك  ر  در  تهد ا ا تدر وهد و اجلعن صدر      

جللاح ددا و  اكاسدد  عددر ا  ه نادد      تك  دد  إسددرائال إف  اددث نر  ج  عابددرا 

تقددثتي ألثتدد  ك دد  فعددل     و هوجلدد  وفدد  فه هددذ وإةدد  ذ جلدد  تقثتدد  ألثتدد         

اجلرثنادر  اجلدد  ك سدد ه را يف تند   ا اكددل اجلةدد  ي يف  هدث ا لددب سددلا    ذسدد     

تدث تدك اجلاع تدل تدا اجلراقدا  لد         تهذ تك صر  يف جلبن   فدن   ي  هذ واجل  ك جي

 فع لاد    ت ض عر ة      ع ل  ل  ق دذ هد و اجلثوجلد  اجلعل   اد  تدك  سسده         

 يف اجلددثاألل وج اددضي جللسددلة    كددل عدديذراتهدد  األضقددت  اجلاادد  اخ اجلث نادد  و

 .   اجلق     اف  جا  واجلثف   وا  صال ه ت ا  هاأللا إ )اجلعل   ا (
   ا ا اددرب ا اددث نر  وذادد  اجلنبدد  اجلعل   ادد   إ 8491تددر اغددا تعددث  هدد ا ا 

 قد ا وا اند     إجل  يف اجلب ا  ان   ذثث ت  ل اثألل اجلرول اجلرت  ا  واثألل اإل

 قبهد    ب تد  ميكدك اسد اا  ت جلندررء اجلث ناد  اجلد        ذثث اجل سرائال وإعع  

ىل تددد  ميكدددك اسددد اا    إو اجلاسددد      حتدددرل اجلكدددةا تدددك اجلنبددد  اجلعل   اددد      

اجلنهار ا  اجلث نا  يف عكله  ا سدااة  ي ا غد جلي اجلد   سداناخ ذركد   در        

ول تددرء ا السسدد خ اجلسا سددا  واجلعسددكر   وا تنادد     ميددر اذ اجلدد  سددابض     إ
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نددد  سددداناخ جبدددل جث دددث  ةدددر  اجلثوجلددد  و دددثفا تهددد  اىل     وتالسسددد خ اجلنببددد  وه 

 . تقا ا خ اجل كر اجلنهار ي ا اث ك
سدرائال  إ   ف   تعن   تر  فا وااء اجلنق   يف طباع  ه و )اجلثوجل (ه ا ا 

سرائال جلاست هوجل  ه نا  وجلكنهد  ارجلا د    إاسع     اكر  هوجل  ه نا  فر ا   

ف ل تدك     جت ا ت  اجلقرتي واجلث   وجلعل  جلاو    تةال يف هول اجلع ج ار ث 

سدرائالار   ذدث اجل نسد   اجلاهدره اجلكبد   لدك ه دل جلد  اإل         رب  دك اجلدب هدر    

   سرائال هوجل   ئاكاد   إ  إاجلكراها  وهر اجل السرم جلابرفااش اجل    قرل: 

فد جلن راد   -أللدل ه د    - ل   ا  وجلكنه  ااخ  عد  ه ناد  سداا  اعد  ي تدك      

ألدرى فهدر وضدا ألدد       ل ك د  قلند    وجدره جلد  يف هوجلد       سدرائا إاجلسا سدي يف  

ومث   نرا  تهذ آألر وهر اعر ا اجلاهره  وهر ت كل كدبا  ندعث ثدذ  غاد      

ثذ  عره فانعث  ؟ فقث  كر  اجلدب تدك ذادع ا ظهدر تد  تر اجلبسداط وجلكند         

سدرائال  إفقدث صدث  يف    ،يف واقا ا تدر جلداو كد جلب يف ق دا  اجلدث ك واجلثوجلد       

ي ق  ر  ذ  اجلعرهء وهر ترفر  ت جلنسب  جلند  راعد   فرد     ق  ر    8491  ط 

 تددذ ا ارددثء  ااجلندد ه   ددك   849اجلعددرهء هددر ذدد  جلل لسددةانا  ذسدد  اجلقددرا      

س سددي يف هوجلدد  اجلكادد   وجلكددك ت جلنسددب  جللاهددره هددر ذدد  تك ددرل ت جلقدد  ر  ا 

سرائال     كر  تراطند    إ  تة   يف  ذاع  س ح جللاهره  اجل   اةأ اقثات  

تق  ر   8491  تب عرء وه ا اجلق  ر  مت اساك  جل  تعث سنا       ط سرائالاإ

 ي تق  ر  النسا  وجلكك مث   عك جلا  هن  اك ك مبك هر اجلاهدره  اجلد     

يف  وجدرههذ ت   هره د ؟ فد جلاهره شكدذ     ترو  ط  جل  ذ  اجلعرهء هل اجلاهره  تك 

ه   دد خ  ددا بدد   او يوجددرا تندد اهذ   ألددرى  تلددثا  خمال دد  اروجددرا تددك ه   دد خ  

    اجلاهره   و وجثخ وضعا خ تعقثء ت جلنسب  جللاهره فهل ه  جلكل تك  عاقث 

 هددره  ل  سدد  ذدد  اجلعددرهء  ط   دد  ذدد  تقاددث؟ هندد  سددااثألل ا السسدد  اجلث نادد    

و احملددد فظ  إ  عدددان  وهدددذ ميةلدددر    احلرب ددد  واجلاهدددره احلر دددث   اجلاقلادددث    

و     اجلاهدره  هدر تدك كد   تدك      سرائال هال    عاربإرهر  اجلاهره اجلراسا يف 

صدنذا   تدر    رضدي اجلاهدره اإل    ط  هره   وهر تك  ا اا ش  اجلعرهء وهد ا ا  

سا   اجلاهره اجلقرائ  اجل  ك  عرهو  جللقدرو  اجلرسدة     ألرى  س     و  واا  اخ 

اجل  ك  عاربو     اجلاهره  هر تك وجلث  د  هره  واجلار اء   سه   نثت  اارثث 
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 ك عب  ت  اقرل فن  اتك فدن  وجلداو اتدك فن د  ف حل در  ت جلنسدب  جلدكد        

تددر تعددروم وجلكددك ا هددذ       هاألددل اجلننددر  اجلث نادد  اجلار ااادد  ا  يادد   هددر     

اجل  ا اجلاهره  اجلث   ا ا د  ا  ياد      اجلنسد  هدر جلدكط و  د م اىل اجلدب        

اكسدا    ثرذكد ط اجلاهره د  ا   تك اهدره وهد ا ي دا جل دروس ق سدا  وفد  ا       

س سدي فا د   اعلد     ضد م اجلقد  ر  ا    وجلكك هن ي تسأجل  ااعل  ت جلاهره  فقث 

تاعر ا اجلاهره  اجل   ه  جل  ل  س  ذ  اجلعرهء       كر  قث ا اند  ه   د    

رائالا   ا د  عد جلاط قدث ادرود     إسد   جندث      ومث  تةد ل  لد  اجلدب وهدر      ، ألرى

 ف دت اجلدب ويا ء اجلثاأللاد      و هو  هدرها    اه اسدحال   و نثت   ،اتر ء تسارا 

 ق داتا    س سدااا    فة د    سدرائال   إوص هقت  ل  قرا ه  احملك د  اجلعلاد  يف   

اظهددرا  اندد تي اجلاادد   اجلددث   وسددةرا  اا ددةن  تاندد ي خ تددك  ر  ددر  اجلسددا          

جلن حل اجلب اجلاا   وتك ثذ ق  ر  النسا  مبد   اعلد  تاعر دا اجلاهدره  وا داا       

  اجلاعر ا اجلث   وجلاو اجلقرتي اجل    عارب    اجلث نا  اعر    مب  ا اأا  ا السس

وتدك   ى   سد  يف هد ا     ،سدرائال إ   كر  تك عع   اجلاهره  هر تك ا ا   

 . ا  رو  تغض اجلنظر  ك ق     اجلنس  و اه  تك  تر  ه ت ا 
صدر ل  ق  ر  اجلعرهء ه ا  سانث اىل  سدو ار اااد  تدك سد ر اجلاةناد  تدك اإل      

سددرائال كابددراو تكدد    اح ددا فادد   إ ارددثث  ددك    اجلدد    9ىل إ 8تددك  01

سددرائال فددرول اجلددب اجلقدد  ر  إا ن اددر  وهدد و ت دد  ء ت ددر تهدد  اجلددن  ترسدد  تدد   

 د  وفد  قد  ر      ىل إىل اإلعد  ء  إوهند  جتدث     ،صدر ل طبعد    تسا ثء تك ه ا اإل

و  سدرائال  إو سدلركا خ ا در ت   تناد    اجلعرهء تنا تنه  تك هذ تاه ر  تق     

 . سرائالإ اهوا تك ألنل اجلعرهء ا ذا    ت ق     فس ه ت جلا  
سدرائال  إتك ألنل كل ت  اقثط  اب  جلن     اجلعنق  ت  اجلث ك واجلثوجل  يف 

 ،عا   هر اراف  اجلرضا اجلقد ئذ وث  اد   اعر دا تدك هدر اجلاهدره        ذك اه  ثنث  

  كباء تك وجلكك هن ي  تر آألر  ل  ه ج ،8491وق  ر  اجلعرهء اجلن ه    ط 

ه ادد  هدر تدد   عدرم تقدد  ر   هره د  اجلثوجلدد  وألةر اد  وهددر اجلدد   مت     اجلاعقادث وا  

وقددثط جللكناسددت اجلدد   وافدد   لادد      1181ا  اهدد   تندد  وا ندد هق   لادد  سددن     

س سي تك قرا   اجلثوجل  وفا  تندره ألةداء    ه ا اجلق  ر   عارب ق  ر   ، لبا ت  

و طدرهوا    ،ت قدث  د ه وا اللسد      اجلندراد اجلعدرد يف اجلكنسدا    اساث    جثا 
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وهدر اجلد     د ي تسدر       ،وعنرا ةل  ضثو هاألل وأل  د اجلكا   اجلندهار ي 

  د    ا در ا    وهدر   ،سرائال هوجل   هره   وا ر ا جلثوجل   نندر   إ   قرى  ل   

ق تد   إتك  اد   إسرائال هوجل  ثن ئا  اجلقرتا  تعث ا اه   وا ا    إ    ه   تسأجل  إل

ىل جدر   إذل اجلثوجلا  ت عل   لا خ ا سااة   اجل  ذرجلت ا ن ط  اجل لسةانا  

 ه    دد  هاددي ثدد   قلدد  ا     فلسددة  اجلا  يادد  وهدد ا تدد    تعروجلدد  ضدد ك 

 ه  اجلد     درو اجلدرطك    وارذالدهذ جلدك   8491ألدراد  درد   إ   ق ا  ارا سد ا  

ذددثث و  اي    لددي سددرائالي آ ددوقددث  دد    اجلددب اجلقدد  ر  اجلددرئاو اإل ،اجلبددث ل

هاألددل اجلقددرى اجلاسدد     واجلق  ر ادد  واجلعل   ادد  يف هاألددل وألدد  د اجلكادد           ق عدد

ألةر اجلقرا   اجل  كرست اجلة تا    ه ا اجلق  ر  هر تك  وكله  اا قت  ل  

سدرائال يف ا تدذ   إاجلث     و اجلثوجلد  وهدر تد   اعد    تدا قدرا  قبدرل   در           

ا اعلددد  شددد  اجلعدددرهء   849اجلقدددرا   ا اردددثء ترصددد ه  هوجلددد  تدددراطن  وكددد جلب  

تددك عددأ     د    جلل لسدةانا  تدد   دثألل اسددرائال يف تا هد  وهدد ا اجلقد  ر   قلددل     

اجللغ  اجلعرتا  وبعل تنه  جلغ  ث  ر   واجلعرب   هي اجللغ  اجلر ا  جللثوجل  وهي هوجلد   

    هدر    89س سي و    رط   هره   تل هوجل  اجل ع  اجلاهره  ك كر  تها ك و

    اث ه اك   هر اجلن اث  ل وهر  نث اجل لسةانا   رط  كب  و رط ا ساقن

هددذ  وقددث  د    هدد ا اجلقد  ر  عبنددا  تدك         دداث ا تدل    اجلر دي جللثوجلد    

بد ه  إهد  و  تد  اي ذادع   دل  لد        سدرائال وهدر   إاجل بنا خ اجلق  ر اد  يف  

سدرائال و ا د    تند  اجل لسدةانار  جلك تد  وهدر       إخمرد  كدرب عدع   ارفعد     

 د    سدرائال هوجلد   هره د  وهميقراطاد  فداى ا راقبدر  جلراقدا احلد ل         إاجلقرل تدأ   

عدب  تد   كدر  تد  كد   قدث جد   يف سد ر اعدعا            ب ا تد  تان ق د خ وهدر    

سدرائالي  عأ   عأ  تك ب ا ت  اجل ئ  واحل ل  و ك   وصد ه  اجلندر ي اإل  

ي  هره   تا اجلعرد وهميقراطا  تا اجلاهره  ه  و  ت  اي هد ا  فه فانا :  ر   

  هد و   و ا ساعند   تد جلقرل    و ا دأي    ب ه خمدرد  د ا اجلبد  اهوكو    إذ ول 

       اكددر   هره دد  يف عددع  ااه  و تريهدد  وجلكنهدد  بدد       اجلثوجلدد  ميكددك  

  تر  نث اجلن اث واجلعلذ و رط اجلسبت فقدط و    ارقا ا  اكر  ار ااا  وب  

اكددر  اجلاددر اء هددي ا نددث  اجلرذاددث جللا ددر ا وجلعددل تدد   ددث ر اجلادد  و ندد ه  تدد        

وسدد س   ا ددعر تدد  ا  هدد  و  تدد  اي  ددثل  لدد  ذ جلدد  احلددرد وا ساعندد   اجلدد    

و ا    قد    وذاد     بد ه خمدرد تدك هد ا اجلبد  اهاكو      سدرائال إل إاجلعل   ا  يف 
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   جلسدث تد   رو د     وس س ا عل ن  هن ي  ق   طر ل ت   دثه تدك ا ذبد   أل  د ا 

فرا    يف اجل ق  اجلسا سي جللاهره   و  لرا  ل  انفا  تك هاألل  نر  اجلار اء 

قلاد خ هاألدل هول وعدعرد     قلاد خ  تدأ هذ هدذ تدك كد  را      فرجثوا ذث ة    ك ا 

قلادد خ هندد  ميكددك  صددبررا  كةر دد  فاهدد   كةر دد  تددك  اهددذ  واجلاددرط  فاهدد  

 هره د  اجلثوجلد  وهد ا فاد   قد   ف دا       اجلاع تل تا ه و احل جلد  تدثو  اجلابلدي  دك     

 ثط وجره اكر جللثميقراطا  يف اجلار اء إ      يف سد ر صد ترئال مثد  ذدث ع     

    دلرا يف   ف ل  ك ا لكا     ا لكا  ت  اق هو ساحل  اجلثت   جللاهره وا 

 .  با   وجلاو ا لريذكذ ا 
:    اجلب اجلكا    عداش تأيقد  كدباا  ق ئ د   تند  تد  قبدل  د ط         وافنص 

 هد  ه ناد   هره د      وتعثو وذا  اآل  وهر حم وجل  اقدث ذ هد و اجلثوجلد   لد       8491

وهميقراطاددد  تدددن و اجلرقدددت وهددد ا هدددر ا دددأي  اجلدددثاأللي اجلددد    عكدددو ردددا    

ذنجلدي    هد ا اجلكاد   ا سدااة  ي اإل    واحلقاق  اجل   راهد  هدي    ،تان ق  خ

ت  نألد     ىل هوجلد   هره د  حمكرتد   إذةاة  حنر اجلاردرل   ننر   سا خبة  اجلع

وهدد ا  ااحدد   سدد   اددثألل اجلقددرى اجلث نادد      ،  اجل ددر ع  اجلاهره دد  عدداا   ف دداا     

وا اةرف  تك قبرل ت جلرضدا اجلقد ئذ ثدذ اجلادثألل ت حلاد ء اجلسا سدا  واجلعسدكر          

تنادد  واجلسا سددا   كةر دد  يف اجلقادد هاخ اجلعسددكر   وا  تنادد  ذاددع تدد ارا ا  وا 

وهددد ا   دددي ت  ر دددث تدددك اجلادددث ك  ،واجلنبددد  ا ابرجددد  تدددك اجلندددهار ا  اجلث ناددد 

قددل تددك اجلثميقراطادد  و كةر دد   هره دد  ذر ث دد  تا ددثهء وهددر تدد          وتنسددرد 

  دد ذ  وجتلادد  تنددر ء  كددرب وجلكندد  ت  اق ه دد     إسددااك ل اجل ددضء اجلق هتدد  ت 

و لد    سده  ا ق وتد     ألرى ض ف  جلل س ئل ا إ ،سرائال اجلق الإساكر  تأي  

   يف فلسددة  والددر   واجلا سددب شدد  اجلعددرهء    اجل لسددةانا  واجلا سددب تدد   

واجلظروم اجلثوجلا  ا اغاء وتثا    ه    اجلثو  اجلرظا ي   ا اجلكاد   فة د  ألةدر    

ىل إذقاقددي وجددره   راجدد  اجلكادد   يف اجلددثاألل وافدد  د فهددر كادد    ارددرل       

ىل ت كل  جللاهدره اااهدذ   إيف اجلع ج جما ا تغل   ناقل تك ذل   كل  اجلاهره 
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ألن املسأأأ شا كأأأمعقا  ه  أأأ    
ت تضأأأأأً مسأأأأأأم  هست ٍضأأأأأأم      

هأأ   تسأأتبه و  ت هٍأأو يف أأو   
املسأأميفا اوأأ  م   هأأث نأأن  ن  أأم    

 اش خبل إشٍهم هلى حنب ه مك .
*** 

ب ي ه ٍمس ايفتسأ ام هأم   أ     
  تلأأأحل ا،أأأ ى   هلأأأى  ي حنأأأب   
 ظ  م إشٍو   ج  م   ق ا يف ٍ ٍا 
نم ٍا  تضمهً سمب تهم اشيت يفلأ   

  فال ت ل هاهم هب   8491بام همم 
  آنمرهأأأأم   تمعوهأأأأم  تأأأأ اهٍم م 

شصأأأأ   ،مفأأأأا   ه مهٍلأأأأهم هلأأأأى ا
اشبطين  اش بهً  املممي  امل اأبي   
اشا سً  اشبجأ ا ً فأا ث   أٍ     
ذشأأحل ،لأأو يفتأأى ٌبهاأأم هأأ ا. ش أأ   
تغلغلأأأ    سأأأمع  كأأأا ن يفٍمتاأأأم  
  ض   جزءا    ٌتوز  هأث وأبر    

 هٍشام اش اهث.
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لقد جلأ أؼحاب العأٌ )ّاحلل ّالربط( منً القنا ٗ البنرب القٔننٌْ   نٙ      

احلٔاٗ الصٔاشٔ٘ ْٓمئن  ىل  ٍن ِ المصننٔ٘ ب ٔن٘ الم مٔنو منً ّ نأٗ منا  ند            

مً أجل حترٓر ف صطني  8491 ٔث كاٌ كل ظٕء بصبٔل اإل دا   ىلثر  او 

كام ٘ ّاشمبا تَا مً أٓدٖ غاؼبَٔا  ّىلىَاء الْجْ  الؽَْٔىٕ فَٔا  ّلكنً  

ت ك احلرب مل تصمر  ً ت ك اليمٔجن٘ اتمْاناٗ  ّىل نا  ند  البكنض فكناٌ       

أٌ أ  قْا   َٔا ٍ ا االشه اتبمكر  ّيف مضنْىُ تيطْٖ الئ٘   نٙ اشنمئيا    

 حتقق ال ٖ كاٌ مأمْاًل  ّمل ٓسل.البنل ّاجلَد لإل دا  جلْل٘ قا م٘ 

*** 

 ملاذا هي نكبة وليست نكسة؟

     لقد فقد البرب مً األرض يف ت ك احلرب ما ٓبا ل أرببن٘ أعنبا  منا

اصنننرِّ يف اليكبننن٘ األّ   ىل  ا منننل اجلنننٔغ )اإلشنننرا ٔ ٕ( بقٔنننا ٗ    

)اشننحار رابننني( مننا بقننٕ مننً ف صننطني  الضننم٘ ال ربٔنن٘ النن  كاىنن      

مبا يف  لك القدط  ّا مل قطنا  غنسٗ الن ٖ    حتكه مً قبل األر ٌ  

كاى  تمْ  ىل ارتنُ الدّلن٘ اتؽنرٓ٘. ٍن ا ىلعناف٘ ىل  ا نمناه شنٔياء        

 اتؽرٓ٘  مٙ قياٗ الصْٓض  ّقصنًا مً اجلْالٌ الصْرٓ٘.

    أظَننر) )ىلشننرا ٔل( كقننْٗ جبننارٗ )ال تقَننر( تممننْر   ننٙ شننا ر النندّل

ً٘ فبد) ّكأىَا شٔدٗ اتي  طق٘ بن مياز .ّاجلْٔػ البربٔ٘ دلمنب

          ٍجَّر) ّقم   ّأشنر) الكن م منً أٍنل ت نك اتينا ق  مبنا ال ٓقنل يف

 .8491دلنْ ُ ّآثارِ   ٙ أرض الْاقع  نا  د  يف ىكب٘  او 

        ُأعبم  الساه القنْمٕ البربنٕ ال نْرٖ الن ٖ كناٌ يف  رّٗ اىطنقمن

بقٔا ٗ الر ٔض مجال  بد الياؼر  ال ٖ كاٌ قد أؼنب  رمنسًا  ربٔنًا    

ًا  مٙ  لك احلني. كنا أىَا أؼناب   امن٘ العنبل البربنٕ ب نم      ّ اتٔ

ق ٔننل مننً اإل بنناة ّأبنن٘ األمننل يف ىلمكنناٌ ىلزلنناز المحرٓننر الكامننل  

اترجتٙ لم صطني. كنا كاٌ مً ظأىَا أىَا فمح  باب المماّض مع 

البدّ اإلشرا ٔ ٕ ّا مناال) مصناتمُ بمقندٓه المينازال)  ّالنداْل يف     

  ما ميكً ىلىقا ِ مً األرض اتمقْ ٗ  برغه ما ميطق المصْٓا) إلىقا
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)ىلشنرا ٔل الدّلن٘(   ننن  ب –ّألّل منرٗ   –ٓمضنيُ  لك مً ا رتا  عنن   

 ّاقبًا ممرّعًا ال شبٔل ىل  ىكراىُ.

  8491 ينندما أجَننس الصننا ا) ىمننا ر االىمؽننار الصننْرٖ اتؽننرٖ  نناو 

 باتماقٔنن٘ )كامننل  ٓمٔنند(  ّمننا تنٍننا ببنند  لننك اتماقٔنن٘ )أّشنن ْ( مننع  

الم صننننطٔئني ّاتماقٔنننن٘ )ّا ٖ  ربنننن٘( مننننع األر ٌ  بننننرز)  كآنننن٘    

 تقنننرَّاٌ ر ٔنننًا  نيمال  ننن 111ّ 292اال نننرتا  بقنننرارٖ األمنننه اتمحننندٗ    

 صننل ال ننْر  نننن بننالْجْ  اإلشننرا ٔ ٕ ّاتْافقنن٘   ننٙ اشننمبا ٗ )أراض (  

ا م نن  يف  لننك البنناو حتنن   يننْاٌ اننا   ٍننْ    نننن كننارا ٌّ الطٓطنناىٕ 

 منٙ ت نك الصنا ٘     8491)ىلزال٘ آثار البدّاٌ( ّكأٌ ما شبق  لك  او 

 مل ٓكً  دّاىًا..!

        ٕكاٌ  سل مؽر  ً ذلٔطَنا البربنٕ ّحتٔٔندٍا  نً الؽنرا  البربن

منع الكٔناٌ الؽنَْٔىٕ منً أٍنه منا ترتنل   نٙ ت نك ااسمين٘ اتيكننرٗ           

ب٘ ٍدٓ٘ دلاىٔ٘ مل ٓكً حي ه بَا منً  لؽاحل البدّ.. ّكاٌ  لك مب ا

 قبل.

     قق  ل ؽَْٔىٔ٘ ىلعماء العر ٔ٘   ٙ ّاقع اشنمٔن َا   نٙ ف صنطني 

بقبْل البرب ل لك الْاقع عنيًا  جملنر  شنكْتَه  ينُ  ٍن ا فضنًن      

 نا  ٍبْا ىللُٔ مً تبئَه تسا نَه بأىَا )أرعَه اتْ ْ ٗ( مين  آال   

َننا ر  نًا  ننًْٓن جند ًا مننً الننسمً   الصنيني  ّمننا البنرب النن ًٓ أقنامْا فٔ   

 لٔصْا غم  ار ني  ابرًٓ..!

     انننل البدٓننند منننً األىينننن٘ البربٔننن٘ مر  ننن٘ المَننناٌّ ّالمصننناٍل  بنننل 

الم ننا ل جتنناِ اتصننأل٘ الم صننطٔئ٘  بننل ىلٌ مننيَه مننً  بننً أٍ ننَا يف      

اليَر ّ مغ مقاّمَٔا  ّمً ٓؤازرٍه باإلرٍناب  فضنًن  نً تطبنٔبَه     

ِّ ىًا أشاشنًٔا يف ىصنٔر اتيطقن٘  ّالم اعنٕ  ننا      مع البدّ  ّقبْلُ مك

اقرتف  أٓدَٓه مً ممارشا) ىلجرامٔ٘   نٙ ظنبل ف صنطني  منٙ  لنك      

 احلني.

*** 
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ٍّنْ منً    –ٍّا ٍٕ األمْر تب نغ الٔنْو  يف ظنل منا أ نِْ )الربٔنع البربنٕ(        

ؼيع الؽَآي٘ ّالَْٔ ٓ٘ الباتٔ٘   رابُ )بٔار ٍيرٖ لٔمنٕ( الَٔنْ ٖ الؽنَْٔىٕ    

غننم مصننبْق٘  تْظننك أٌ تنندر) يف بنناب )النمبقننْل(   ٔننث ٓقننْو       نندّ ًا –

حتالو ببس البنرب منع البندّ الؽنَْٔىٕ ٓعنا رِ مبنا اٗ بن  ج دتنُ مقناّمٕ          

ذلمل  ٓارٍه  ّتيكٔ ُ اتصمنر ال ٖ مل ٓيقطع ْٓمًا مي  شببني شني٘  ٓبمنطِ   

بن٘  نً    لك الببس )ؼدٓقًا(  ني ٓ ٍبٌْ ىل  تؽئو )ىلٓنراٌ اتصن ن٘(  اتداف  

اتقدشا) البربٔ٘ اإلشنمٔ٘ يف ف صنطني ّالقندط  ندًّا ال غضاعن٘ يف ىل ننٌ      

احلرب   ُٔ.. لؽاحل الؽَآي٘ أ داء البنرب ّاتصن نني ّشنا ر البعنر منً غنم       

 الَْٔ .

 ّٓقْل قا  َه أىَا دلر  ىكص٘..؟!

  نٙ   8499كٔو تكٌْ اليكب٘ ىل ًا ىلٌ مل ٓكً ما ّقع يف  سٓراٌ  ناو  

 ٍْلُ ّفيا مُ ىكب٘.. ّأٖ ىكب٘..؟

*** 
ٍّا سلً الْٔو ىبٔغ  كراٍا األلٔن٘ الرابب٘ ّاخلنصنني  يف ظنل أّعنا     

 ربٔنن٘  أقننل مننا ٓقننال فَٔننا أىَننا با صنن٘ ّمؤشننٔ٘  اشننمطا  األ ننداء ا قَننا           

ّتبنٔنَننا  تطبٔقننًا لييرٓنناتَه ّمؽننط حاتَه ّ يننآًّ مننؤامراتَه  )المْعننٙ     

لبيناء(  )الؽندم٘ ّالر نل(  )العنرر األّشنط اجلدٓند(..       اخلنق٘(  )المدمم ا

ّما ظاك َا.. ّلكً    ٙ الرغه مً  لك ك ُ تبقنٙ ٍيالنك جن ّٗ منً األمنل      

ت ننْيف يف األفننق  مننا  او ٍيالننك   ننٙ الصننا ٘ أ ننرار رل ؽننٌْ  مقٔنننٌْ   ننٙ     

البَد اتقدط لم صطني ّالبرّبن٘ ّاإلشننو الصن ٔه  ٓؤمينٌْ بنأٌ اليؽنر آ)  ال       

 ذلال٘.

أّلئك ٍه شْرٓ٘ ّىلٓنراٌ ّاتقاّمن٘ يف لبيناٌ ّيف ف صنطني ّمنً ّاالٍنه منً        

 أ رار البامل يف معارر األرض ّم اربَا.
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ترررطتلد  رررري ق ارررط  ل ررر    
قالنتمررر وا وق رررىالو ووقومررر  ولى ومررر  

 .قهلى ّررروت وتقلمرررك  قررر   خبطررر   
يف  ظرر ةط  أمهّوررو وهلرر ق قاطرر   

علرً   هم رىقلا  لرطقو  ق ارط    سو ق
ت  ىظّفُ  ىعي ق  قت  ستقريحنى 

و تىجورررر  ق سررررلىنت حنررررى   قرررر و 
تحررررررّ  ت    سرررررت و   ق سررررر  ت

 ق ترر يّيّ  ة ررو ق اط وّررو ىجررى ق 
قست   و إجي  وّوت تُسرهم يف نرق    

  .وقل  أف ل
 ار    وتت لًّ يف ة ق ق رىعيّ  

ةى ّتق  ق مى وّو ق اط وّو ق ر  ةري   
ر نررقا ت نط رر ىجررى  عط رريّ  وعرري

علررً وجى نرر  ق ترر يّيّ  تأسوسرر و
وجرررى  قمّرررك  ىوةررر ؛فرررىق أي رررق 

 تحمّرك  ميكر  أ   ُق ر، ت و  و ت   مىّ 
ت و ر  تتممّرل    فال قإليق   ق ىقعوو

 ةى تقررر  ق مى وّرررو ق اط وّررروت وةررري 
تقر  ق اط وّرو ق ر  ةري     ى ّ غ  ط  هل

 .(1)قمّك    فال وجى 
 

  

                                                 
، بحتررعا بيكٓاررع   بيفكررس بيطوعضرر ٓ  فررعزيا بضرر و ،  ،ينظررسه يتيانررع بيّس ٓوررو يبي ت ٓوررو   (1)
فعهلتٓيرو بيّس ٓورو ير  بزنذرص يعز،٘ورع، يبهلتٓيرو        .626(، ص5ي4)بيّرداب:ه  بيّس ، ا ػق،

بي ت ٓوررو بيّس ٓوررو يرر  ييفونررع، ر  ررٓم يف ررس، ي ّنذررص بياررعز،ٓ  ييطرر م بذتفررع  يف ورر      

 ييٛتيسه.



ا الدكتور فاروق اسليمنو أسئلة الهوّية في االىتهاُء والوالُء   عربّيًّ

 

 

يفرعاِت ىل    ثر ٓ  ،ثريت ر أيبخس بي س: بياعضع يفػس يأيبٌم بي س: بيّػرسي  ٝأ

خت ١ ارر  ب ا رررعزبْت يرررتيف    ،ابٌررسا بتياّرررعر بيّس ررٓ   ّرررد  ٍررو يفرررعر  رر    رررع     

بيّسي و، يت ضٓوّع ر بيس ع بيجعيح    بي س: بيّػسي ، ق م أِ: ياآشز، ر بيس ع 

يحتعيفررعْت  ّعايررو يبضررّو،    ، ااعيوررويفس ٓوررو و بألخررري  نرر ، ب كطررعزبْت قت ٓورر   

زبست يطانهُض يتٓيعت  ع نو، ييٓاخُر    ي ر  بخخفعقرعت يضرو ٟو ي اػركو      

ير بين رررع  بيّس رررٓ ، ييهررردرُي ىل  يرررد ري بيّررروؼ   ، ّرررس ي بي ت ٓورررور بهلتٓيرررو 

 يو َم ىل  يفاوت بيدييو بيتطنٓوو. ،يف ى ضتت ياذعيُش بياذصٌو بي ت ٓوو ،بزػرتك

 رثٓثسا در٘دب   غردِت  ٓوو يبضّو ييفّو و  ر  بيردي  بيّس ٓورو،    ض  مٓثو يفالقعت ي

يرررب حتررد   د. ييف ررى بزرردي بي ّورر  ّس ٓوررور بضرراّسبز بياذصٌررو يىل ررّعري بهلتٓيررو بي  

ا رع   يفس رٓ ،   ي ،  ع بضتورعش يب ر   بيط  ٓووىل  ىلطفعً  ظعيس  ا  تبدهحتاعز 

يي تبقررع  بياعز،ٓوررو ي ّاغٓوررسبتفورر    عطرراذُيسبيفررى فورر  بي ٛسٓيررو بيتطنٓوررو، ييُ   

بت اّرعً يبيرتتً    يثتب رتٔ  ،بهلتٓيو بي ت ٓوو بيّس ٓوو ، اي: بياخ ١  يف  ثتب ٔتّوؼبز

ذعيعت يبزوت  بيطعٌدا، يدي أٓ و  ر  بأل ر  ر   هلع؛ فعيٛع ع بي ت ٓ  "مبّنى بتٓي

" ياغٓوررس  ارراثري بيظررسيري بيص ع ٓوررو  (2)فرررتا ش نٓوررو  ّٓونررو، أي حتررت  ررسيري  ررربيهع  

يبزكع ٓوو يبيج عفٓوو، يكٓ  يغٓوسه ت ُيِشٔدُخ قٛوّٟو  ع بزع  ؛ يرب ي رٓ  بي رت    

١ّرع يتدرُو  سبيفرعا بياغٓورسبت      (3)يٛع ع بي رت ٓ   كاطرو ي رتزيخ    آ: "ب ّّرع،    "

 رع بيرتتً    بيارتبش:َ  يبزطاذٓدبت ياٛتيس  فهتر بت اّعً يبيرتتً يف رى ضترت ي رنعُ    

ي ّسي ررو، اي: أِ: ياّررعز   ررع بي ٛسٓيررو بيتطنٓوررو،  ررع بخقررسبز  ررآ: بضرراّسبزٓيو      

ً ىل  بيدييررو بيتطنٓوررو يتٓيررو قع ت ٓوررو بت اّررع بياذصٌرو ر بتاّّررعت بيّس ٓوررو  ررن ُ 

 )بدتنطٓوو( ُي صر بياع ّ  هلع  عت اّعً يبيتتً هلع أٓيٟيع.

ًّ ىل  بشايررعا أش ررو خٛررع        يبتسافررعُ   عت اّررعً يبيررتتً يفس ٘وررع يػررري ب ارردب

بهلتٓيررو يف ررى ضتررت يطرراديف  يكجوررع بدتهررتا يررتيف   ررع ضترر  يف ورر ، ت ضررٓوّع ر  

ايبٌررس بزػرراغ   ر بهلررٓ  بيطوعضررٓ  بي ررت ٓ  بيّس ررٓ  بز عغررس؛ فّنعقػررٝو ق ررعيع     

                                                 
بياّ و  يبهلتٓيو ر بيّعمل بزّعصس ) ع بياٛ ورق يف رى   رس(، ىليعيفورم يف رد بيفٓارع  يف رد         (2)

 .22ص بيكعر،
 .26بيطع ق، ص (3)
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ّس ررٓ ، ير ي ررتي   بت اّررعً يبيررتتً يطررهُ   ررجرّيب ر يٛررتيس بيررتيف  بي ررت ٓ  بي     

 يت رو َ  ، ر يررب بيطروعا،  بيط تك بين عيٓ  ألسصب  ، يير   نعقػرو يطراديف    

  فهت   بت اّعً يبيتتً ي وعَ: بيّالقو  ونهّع.

 : االنتماُء واهلوّيُة:اًلأّو

ًُ  عيسا٠ ىل طع ٓوو فٛسٓيو٠، يس ٝط    زتّتيفرو  ر  بينرعع بزا رعز        "بت اّع

ُّٔسي   تسرررديه ، ي اّرررعيصي   رررعيّصب يبحملرررٓداي  ش عّ رررع ي كعّ ررر ع  ّالقرررعت ُيِػررر

َيرّنُشه  س تٟقع، يحيٚاُ  يف وه  يبد عت، ييت  اٛٓتْز  عخزباا بخ طرع ٓوو بي عسجرٔو   

يفر  بألف ررم يٛررتّزب ينررٓتّ، ييتٓضررع، ييرس ط ايبٌررَسه  عذترررري يبخ ررعفو، ييرروظ   

 ".(4) عخيغعً، يت  عرت ق بدتديد

ي نررعً يتٓيررو  اش ١ ررو؛  بيسٌوطررو بيتبضررّو  اررعَز بت اّررعًبُتغعيّ ررع  ررع يكررت: ي

 فهتر بت اّعً    أ جس بزفعيو  بزي عٟطع  عهلتٓيو يف ى شتا ع  يف ى ذي  يكت:

"، يبدتّعيفٓورو، ىلذب  (5) طاتيعيهع؛ ألٓ   "ُيربُش بهلتٓيرو بيكع نرو ر بينفرتع بيفسآيرو    

أصررشع هع سٓاررى ُياررعَ  هلررع  عهلتٓيررو ي  ررى  ع نررو ر  فررتعف ررع: صررسحٟيع  ّٜ ّنررع؛ 

زتررع  بيظهررتز  رراليفال: بت اّررعً ىليوهررع، "فررالذب يالغررت بهلتٓيررو يالغررى بت اّررعً،     

؛ ف رد يغورو بيرتيف   عت اّرعً، يي  رى بهلتٓيرو       "(6)ييكٓ  بيّكظ يروظ صرشوّشع  

زبضخو ر  ع حيّ   أصشع هع    ث عفو   ّسا ي عيسا ي   ضر تك بداّرعيفٓ    

 يذيقٓ   نعضو يج عفاه .

 كر     عٓيطعيفهع ض  ٘وعبيا عز  يبيا عيفد ر ابٌسا بت اّعً ياآثسب: أٓ:  ي ع

اي: بيا عز  بيػديد    بزناّ  ىليوهع سر   أسوعّ ع ت حيتُ  بي ت   آ: بٓيطعيفهع 

 بيج عفررو يبز ررعن  وررنه ،  ّتب ررم ي ررعز ي ه بيفاّررعّاب يف ررى ييفررو  ،يسيرردي: ذيرر 

، ييف ررى ه أيرردبفىل   يىلدررسبًبيه  ي تصررت  اتٓدهررعتيف ررى  ّررسفاه  بيتب ررشو يي

ي رردفعّ يفنهررع، بزتدررو ي  وررنه ، أليبصررسي بز ررٓت سفررع  طرراتي بيررتتً  ضررّوه  ي

                                                 
بت اّررعً ر بيػررّس بدتررعي ٓ ، فررعزيا بضرر و ، بحتررعا بيكاررع  بيّررس ، ا ػررق،    ينظررسه  (4)

 .64، ص6991
 .61، صر بيّعمل بزّعصس بياّ و  يبهلتٓيو (5)
 .61بيطع ق، ص (6)
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 ّررع يررت سررع  بألسررصب  بيررف ياذررعيش  فكسيررع يضرر ت هع بيررديبٌس بت اّعٌٓوررو  

يقد يٓاطع ابٌسا بت اّرعً   بي ٓو و ىل  ايبٌس أيضع ر بتعتت بيتطنٓوو يبي ت ٓوو.

ًّ غك ّوع، ت يتٓيو ي ،  عت اّرعً ىل   نظ١ّرو قعزٓيرو؛     جرّي ب د٘دب، فاغدي ب اّع

أمنررعٝ   ّوػرراه  ييتٓدهررعيه  بيج عفٓوررو    يا عيفررُدع   جررم يرررب بترر  عزناّت: ىل  فرر

 ي  عذته  بتقا عآيو.   يبيطوعضٓوو

ال يسقررى ىل   ررجرّيب؛ فرر  فهررتر بت اّررعً سرر  ي رروق ابٌسيرر ي ررري  سررع  

يبينرعا    ٓ بألضرسا يبذتر  ايبٌرس  ،  عت اّرعً ىل   يدرتا يتٓيرو   يفر   طاتي بياّ ري 

؛ فّجم يرب بت اّعً يظهُس فو   ال رُ  يب رشو٠ ي ا رعز  يبياتبصرم  ر       بيسيع ٓ 

أيف ررعٌ ، يكررر  ذيرر  ت يسقرررى ىل   طرراتي يػررركوم يتٓيررو ي آّورررص ر ابٌرررسا     

 بتاّع بير  حيات  يرب بت اّعً.

يبخاوررعزٓ ، ي هّررع يانررٓتّ  ّررعمل بزي ررع   يبت اّررعً  تيفررع: زٌوطررع:ه قطررسٓ   

يناّر   رعيتتاا ىل  ب اّرعًبت ت خورعز ير  فوهرع،  نهرع        بت اّعً  عهلتٓيو؛ فعخ طرع:  

بألضسا يبزكع: يبيردي ، يقرد يناّر  ىل  زترع  بداّرعيفٓ  أي  هرٓس أي ضوعضرٓ         

ري يف رى  نررتب  أضررسي  أي  نٛ ار  أي غررري ذيرر . يكررٓ    اي: ىلزباير ، ككرر  بيٖطرر 

عيررو يف ررى ب اّررعًبت  ررع  ّررد بيررتتاا أِ: يكررت: بخاوعزٓيررو، ت ضررٓوّع بت اّررعً     بيغ

 بيطوعضٓ .

ٟٛيكت: بت اّعً  يقد، ببخاوعّزي بب اّعً بيفسا يانٓتّ قطّسي  عهلتٓيرو أي   ع سي 

، ي ري  ياػع   يّوعأي يب ع اوّنيقد يكت: بزي عط   هع غري  سي ط  هع أخسي، 

حيات   ُّ هع  ّّ ع يف ى ضتت   ١  أي دصٌ ،  ايبٌس بت اّعً، ييادبخم كوح

 ييا عطع  ّ هع  ع بآلخس ق وٟ ع أي  جرّيب.

يرب بيآّدا ر بت اّرعًبت عّرم بيٛرع ُع بيػرك ٓ  ت بيفا رعآ  غعيّ رع يف رى        

يكرٓ    يجتعذ هرع،  يفالقو بيفرسا مبرع يناّر  ىليور ، يت خٛرس ر يّرٓدا بت اّرعًبت       

ّرع يررت بذترع  ر بياّرعز  يبيانررعشّ      هرع، ينعشيفبرتٛرس يكّر  ر يّعز ررهع ي  

بت اّعً بي رت ٓ  بيّس رٓ  يبيرتطٓس  ر  دهرو يبت اّرعًبت بزّٓ رسا يفر  يتٓيرعت             

 .   دهو ثع وو يفاوآوو  ع نو
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 ثانًيا: الوالُء واهلوّيُة:

. يي ردي أٓ:  ّنرى   (7)يّس بيتتًُ ر بي غو بحملٓ ٜو يبي دبقٜو يبي سب رٜو يبيٗن رساٜ  

قد دعً ياتٟعع زع يتد    ّع   بحملٓ ٔو يبي ردبقٔو يبي سب رٔو. يقرد ياٖضرظ     بيٗن سا 

بزّنرى بتصررٛالسٓ  ي ررتتً يف ررى  ّنررى بيٗن رسا؛ فررعيتتً يفعطفررو ي  عٌٓوررو يقنعيفررو   

يتٓدههّع بيفسُا  ،ذبيٓوو، يا ٓنعيع بيفسا ق  ٘وع، ييناُر يفنهع ىلخالْص يسٙو غديدب:

 .(8)بيفسُا ي عن  ت تّ يتٌ  ىل   ت تّ  ّٓو ، كوح ُيَ ٓش 

ًّ ىل  يتٓيو، ي ري   ارصُز بيرتتً  عت اّرعً،     ُّ قد يكت: ب اّع ييرب بزت ت

يياٛع ُق "بتخاوعز بيرربيٓ   رع بياػركوم بيسيرٓ ، فوٓاذر  بيفرسُا يفنرد ذبك ىل         

بدتّعيفررو بيررف يناّرر  ىليوهررع سٓاررى ىلٓ رر  يفٓ ررُم صعٔيرررَشهع بيّررعٓر، ىلِ: يّررعزَ   ررع       

 ".(9)  برتعٓصصعٔيرٔش

ير   ع م ذي  صتد أٓ: بت اّعً ُيَّنى ر بيغعيو " عزطاتي بيػك ٓ  أ جس 

   يفنعيا   عز ّت: بدتتيسٓ  بيا  عٌٓ ، مبّنى أٓ: بيفسا قد يكرت: يف رّتب ر   

مجعيفررو، يستطررتّ ع يف وهررع، يكٓنرر  ت يسي رر   ّعيرييررع، يت ياتٓسررُد  هررع، يت      

 ". (10)عُيػعز هع  وتٜيرهع يبياّع عٔيره

 ،  ر   جريا ض ت ٓوٟو ينتيّعٕت ًبت اّعً يبيتت    ُينار بيادبخُم يبياػع ٝ 

ي ررع  رر  يررعي  بذتررعيا  ىلغرركعتْت ، ب اررصبز٢ بيررتتً  عت اّررعً، يب ف ررعٔي  يفنرر 

ر زترعي    بي ت ٓورو بيّس ٓورو،   عهلتٓيرو  بيتتً  عت اّعً ي هع يفالقعُت جريا٠، يٛسُس

 بت ف ع  يبت اصبز.

ًّ  رآ: بت ف رعَ  ر زتاّّنرع      فروّك  بي رت   ع ر زتع  بت ف ع  أٓ  ب اردب

   بيتتً يبت اّعً ىل  بهلتٓيو بيتطنٓوو يبي ت ٓوو بيّس ٓوو ُيّٗد    أخٛس بأل رسب   

بتداّعيفٓوررو يبيطوعضررٓوو، ت ضررٓوّع ىلذب سرردخ ذيرر  ر ابٌررسا بزنرراّ  ىل  ينظررو ٣   

                                                 
 ه يي .6995ينظسه يطع: بيّس ، ب    نظتز بخفسي ٓ ، ابز صعاز يابز  رييت،   (7)
، ابز 6بينفطررٓ ، فرسز يف رد بي رعاز طر  ي خررسي:،       ّذر  يف ر  بيرنفظ يبياش ورم     ينظرسه   (8)

 .415، صبينه و بيّس ٓوو ي ٛ عيفو يبينػس،  رييت، ا ت
 .415بيطع ق، ص (9)
 .61، صبيطع ق (10)
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ِّٜ ر ٣  يطنٓورع ييفس ٘ورع؛ ألٓ: يررب بيرنّط  ر  بت ف رع         ضوعضٓ  أي زتاّّ    د ٓ  ُ 

ُينطو ىل  بت اهعشيو يرعزا، يىل   رّع بيرتيف  بيفكرسٓ  يبت  ر ع  بيانظوّرٓ        

ّّع ثعيجو.  يعزا أخسي، يىليوهّع  

يررب   تصرت ٢  ّرض أفرسبا        بت اّرعً يبيرتتً   ييصابُا خُٛس يرب بت ف ع 

ىل   ررتبط  بي وررعاا يصررنع بي ررسبز ر بيدييررو، فوكررت:  ررآُ  ضرر ت ه   بت اّررعً

بخ رررسبُز مبرررع يناّرررت: ىليوررر ، يقرررد ين   رررت: ىل  ابٌرررسا بأليفررردبً سررر  ياهرررٓدُا         

  ررعذٝته ، يُي ررٓتُ  طّتسررعُيه ، ىل ررعفو ىل   ػررعز اه  ر صررنع بزنررعيٌ       

يف ّنررع، ت اّررعٌه  يبزػررك١ك   رر ،  ررت ه  منررعذَز  نعق ررٟو زررع يناّررت: ىليورر       

 ط و فطعاي  يب  ال ه  يف ى ايياه  ييتٓياه  بيطوعضرٓوو يبزد ٓورو بيرف يناّرت:     

 ىليوهع.

يأٓ ررع ر زتررع  بت اررصبز فررالٓ: ب اررصبز بيررتتً  عت اّررعً ىل  بهلتٓيررو بيتطنٓوررو        

يبي ت ٓوررو أضعُضرر  بيررتيفُ  بي ررعٌو، يبرٝت ررُق بي ررتي ، يبخزباٝا بي تٓيررو؛ ف ررعيتيف     

  س و ررٜو  ررع يناّرر  ىليورر ، ي ررعرٝتٝ ق٢ بي ررتي  ينشررعُش ىليورر ،    بي ررعٌو يرردزٝك بزناّرر 

ي عخزباا بي   و ينذُص  ع عو يف و  جتعه بت اّعً. يبرت ُم ر أٓ  طسري    يره 

بزنظت و بيجالثوو ينار خ ٟ رع ي رّٟفع ر درتيس بيرتتً ىل  بت اّرعً. ي ر  بزث ١رد        

بيطوعضررو بزنعضرر و،  ،  ررم ي ررنّ     ررعافوأٓ: يكع ررم ي رر  بزنظت ررو ت يرراي     

 ييتٓدهعت ر بيرت ٓوو يبياّ و  ضتت ييف  يطٓس يقت ٓ   نعضو.

يت اصبز بيتتً  عت اّرعً  طراتيعت  اّرٓداا؛ فعت اّرعً بذتص رٓ   جٟ رع يتدرُو        

بيتتً ي شصٔ ، يكٓ  بيتتً يألٓ و يبيتط  ين غر  أ: يكرت:   رٓدّ ع يف رى بيرتتً      

  ٓ  أي  د ٓ . شص  أي ىل  أٓ  ينظو  زتآّّ  أيي

بيفرسٔا ر ب اّرعً يبسرد     يتًٔ س رس ىل  بضرا ّعا   ينع بخغعزاي   بزهٓ  د٘دب 

 رر  ب اّررعًبت بهلتٓيررو،  عت اّررعً ىل  بهلتٓيررو بي ت ٓوررو اي: بيتطنٓوررو، أي بيتطنٓوررو  

اي: بي ت ٓوو؛ ألٓ: ذي   سْ     بزجعيٓوو، ىلذب بضاُ ّدت بيتطنٓوو  عي ت ٓورو، ييرت   

  ٓوو بي ٛسٓيو، ىلذب بضا ّدت بي ت ٓوو  عيتطنٓوو. سْ     بيّ 

ي ّعدتو ذي  يكت:  تضٛٓوو  نعض و، ت ُيغ ١ُو فوهرع يبسرْد  ر  بت اّرعًي      

يبيررررتتًي  يف ررررى بآلخررررس،  ررررم يكررررت:  ررررعساتبً بي ررررت ٓ  ي ررررتطٓس اي: ىليغررررعً     
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ي عٝيرشٓ ، ياش ١ق    خ تصٓوا ، أي  ع فاع  بيتطٓس يف ى بي ت ٓ  يف ى ضتت َدَدي

 جترعذ ْ  ييرت اذعذ     بيتتً ي تطنٓوو يبيتتً ي  ت ٓوو بيّس ٓورو،   و  بياّعيؼ، ف

 يّرتري فو   ٓم طسري  عآلخس، ييطّى  عياتبفق  ّ  ذتوعا أف م.

 :بني التجاذب والتنازعثالًثا: 

صتد بألمنتذز بأل جس  هتّزب ي اذعذ     بت اّرعً يبيرتتً يردي بيّرس  ر     

حتعا؛ ىلذ مٓثو جتعذ     فكسا بيرريع  ضترت بيتسردا     تقفه     بيتسدا أي بت

أي بتحتعا، يفكسا يج وت  وع: بخق و  أي بيدييو بيتطنٓوو، ييررب بياذرعذ  ت   

يدبٌسا يتٓيو يبضّو ي  بألٓ و بيّس ٓوو، أي يردبٌسا    بيتتً فو خٛس فو ، ىل:  ع:

و بيتطنٓوررو أي عيتتً ي دييرر رر يتٓيررو أقررٓم بٓيطررعيّفع، يكٓنهررع غررري  نعق ررو ي ّسي ررو 

يإلق رو  بدتغرسبٓر ق ررم بيرتتً ي ّسي ررو؛ ف رد  هرست ر  ٛ ررع برتّطرونٓوعت  رر        

(. يكرٓ  بيردبيف  ىل  ذير  مل       ر   س ايفتبت ي رت ه )  رس أٓيتٟ  بي س: بزع

ينكسيب يفسي و   س، غري أٓ ه  زأيب أٓ:   عذتهع   ١د و يف ى   رعن بيّرس .   

  ٓد و أييٍ  بيدبيف ، يقد  عقػر    ر( ر0991ي ع: ىلسطع: يف د بي ديع )ت

ر(  نكّسب يف و  أٓ: يطعي     ب اّعً   س ىل  بيّس  0991ضعطع بذت سٓ  )ت

يىل  ىلفسي ورع، غرري أٓ ر  مل ينكررس يف ور    تيرو )  رس أٓيٟيررع(  رع اب رت ر ضرروعا         

 .(11)بيّّم ياش وق بيتسدا بيّس ٓوو

ٛٞسٓيرو يطنٓورو    يقد  هست  نر بيس رع بألخرري  ر  بي رس: بيّػرسي  يتٓدهرعت       ٝق

يتدهررعت يغررّعزبت  رر   جررم  ، ييفٓ ررست يفرر يفررٓدا، يّ رر  أٓ: بيدييررو بيتطنٓوررو أٓيٟيررع 

)بألزا: أٓيٟيررع(، غررري أٓ: يررره بياتٓدهررعت مل ُيػررك١م أش ررو يتٓيررو؛ فػررّعز )بألزا:   

أٓيٟيع( ت ُيّٓ س    أصشع   يف  يتٓيو قٛسٓيو أزا ٓورو  رم يفر  أش رو خورعزبت ضوعضرٓوو       

ت يكف١ت: يفر  ىليفرال: يرتٓياه      ، ر بيغعيو،و،  ّع أٓ: ايفعي يبقا عآيو  ٓو 

 بيّس ٓوو.

ُيّٚ رررُس يفررر    ،بيرررتتً زنظت رررعت ىلق وّٓورررو يفس ٓورررو  سرررع  بت اّرررعً ي ري   ررري

خ تصررٓوو ابخررم بهلتٓيررو بيّس ٓوررو ت خعزدهررع؛ ألٓ: ي رر  بزنظت ررعت قررد جتررعيشت     

                                                 
، 6965، ابز بيّ ررر  ي ّاليررر ،  ررررييت،  5، ضرررعطع بذت رررسٓ ،  بيّسي رررو أٓيٟتينظرررسه  (11)
 .669-661ص
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، حيرٓد  ر  بيرتتً    بيكوع: بيٝ ٛسٓ  بيتطٓس ضتت بتحتعا ر ابٌسا زتع  دغسبٓر

بي ٛسٓ  بيتطٓس، يت ياّعزُ   ع بي ت ٓ  بيّس ٓ . ييرب يتٓد  يفّ ٓ   فورْد در٘دب   

 ر زتع  بيتتً ي تسدا ت ي افاوت.

يب هرعز  عّ رع )بزغرس  بيّس رٓ (،      بخق وّٓورو أخفرَق  ُّ رهع،    بزنظت رعت يره 

بياّرعي: يردي  برت رور    )زت ظ  ونهّع  يبياازد  يفسري بينذع  يبخخفعا ي ُّ هع

ّّع ) وجرعا بيّّرم بي رت ٓ   ر             بيّس ٓ (، ي ّ هع  رع  رعا ي ردأ سٓارى ب هرعَز ضرسي

ضررتزيو يبيّررسبا(. يزجررم يررره بيآتدهررعت ضتررت بيتسرردا بخق وّٓوررو س ررتز ضوعضررٓ   

يفكسٓ  يب   ر  الا بيػعر، يآّجم ر بيديفتا ىل  بي ت ٓوو بيطرتزٓيو، اي: أ:  

 ع بيّسي و.يكت: ر سعيو يفدبً  

ُي عري ىل   رع ضر ق ابٌرسا٠ أ جرُس بيطرعيّفع ير  بيردبٌسا بخضرال ٓوو؛ فرعيتتً          

ّ    ي رردبٌسا بخضررال ٓوو  بيررتتً  ررع ابٌررسا   جتررعيش ابٌررسا بياذررعذ  ىل  ازدررو بيانررعش

يف ى  يري  بيتتًي    ت ٓوو بيّس ٓوو، يقد غهَد بي سُ: بزع   قٛوّٟو يبضّٟو   ي

يقررد  هررس ر أيبخررس بي ررس: بيّػررسي  ي ٛ ررع       بزطرراتي بيطوعضررٓ  يبيفكررسٓ .  

بذتعا  يبيّػسي   وْم ضتت ي عن بيتتًي  يف ى بزطاتي بيفكرسٓ  يبيطوعضرٓ    

بأل سيكرررٓ  يف رررى بيّسي رررو - رررعير ي ّرررديب: بي رررهوت ٓ بز ر ضررروعا يبين رررعيٓ 

يبخضالر، ييف ى يسدا بأليطع: يسٓسياهع ر ف طٛ  يي نرع: يبيّرسبا يبيطرتاب:    

 يبي ت ع .

ر(  طرر و  هررتز  1100كررٓ  يرررب بيا ررعن ضررسيفع:  ررع ب هررعز  ّررد ضررنو )     ي

يٓوعزبت ىلضال ٓوو يكفريٓيو  اػٓداا، ي ّعايرو  اكتينهرع ي دييرو بيتطنٓورو ييكرٓم      

يتٓدرر  قررت ٓ  أي  ررٓم يتٓدرر  يغررعيس فهّهررع زطررايو بذتكرر ، يىلسوررعً برتالفرررو          

 بخضال ٓوو.

ُّ بيتتً  ر  أ رسش أش رعت بيانّورو بيطوعضرٓوو       يبيج عفٓورو يبتداّعيفٓورو ر   يينعش

 ضررعُعبألبتاّررع بيّس ررٓ ، ييررت يّرر رْي صررعزْت يفرر  أش ررعت بهلتٓيررو يبت اّررعً، ي       

ُّ  رر  بياوررعزٓي  بيطوعضررٓو ه بيّس ررٓ  يبخضررال ٓ ، ي    ينػرروٝط بيررسٌوظ يررري  ينررعش

ّّع.ي ي آوعزي  بيطع    نعق وبز  هتٓيعت بيكع نوي  ي تطنٓوو  

ُّ ر ابٌسا  يأ جرُس   ٓورٟو ر  فرظ بيفرسا  ر  ينرعشّ        ،بيرتتً أغرٗد أثرّسب   يبيانعش

يغ ُو يف ى بيتتً بيٛع ُع بينفطٓ  يبآل ٓوو؛ فتتً بخ طع:٢ قد ياغٓوس    ىلذ بت اّعً؛ 
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دهررو ىل  أخررسي، يكررٓ  يغٓوررسه ت ي ررنُع يتٓيررو، يت ُي غرر  أخررسي؛ فعهلتٓيررو "قررد       

تٓيرو بي ت ٓورو ي فرسا؛ ألٓ: بيررتتً    ياّرعز   رع بيرتتً، ييكرٓ  بيررتتً ت يرثٓثس ر بهل     

 ".(12) ثق١ت، ي   بيطهم يغوريه قوعّضع ىل  بهلتٓيو بزنغسضو ر بينفتع

ىلٓ: أضررٍ ٜو بهلتٓيررو ر ابٌسيرر  بت اّررعً يبيررتتً يٓاذرر  ضتررَت غعيررٕو يتسودٓيررو أي       

يفاوآوررو، ييكررت: بألي  ر يّصيررص بيررتتً يرردبٌسا ب اّعٌٓوررو يبضررّو،  عيتطنٓوررو    

. ييرب بياّصيص قد ي م ىل  بيانعشّ  ونهّع س  ُيغ ١رُو ىلسردبيّع   بيّس ٓوو ويبي ت ٓو

يجع ورو،  ّرع يرت بذترع  ر بألش رعت بيرف        عيف ى بألخسي يف ى ضتت  عيغ بي رسز  

ينار قٛوّو    قٛسي  يفس ٓو ، يقد ياٛرٓتز بي ٛوّرو ىل  يفردر   رسا أسرديّع      

ر بألش ررعت بيررف ينررار  يآلخررس أي ىل  بتيفارردبً يف ورر    عغررسا، ي ررري  بذتررع  

؛ فعألش ررعت  رر  بيّس ررٓ  بضرراهع و ر ي ررشوعت بي ٛررس ي ررعن بت اّررعً بي ررت  ٓ  

  س يبألقٛعز بيّس ٓوو  ّد  ع رو ايفورد أٓثرست " دزدرو أي  راخسي ر بتجترعه       

... جررررم يررررره بألش ررررعت فسصررررو يانػرررروط بهلتٓيررررعت       )  ررررس( بيّس ررررٓ  ي رررر الا 

نع ٓورو زتقرع بيطرتزٓي   ر  بي  نرع ٓو  ر      "،  ّع أٓ: ينك١س فٍعت ي (13)بيكع نو

 أش عت  صيسه  خعٓصو قد أغّم  فتع  جري    بيطتزٓي   عيغ و يبخس ع .

دي  بيّس ٓورو ر بيػرا: بيردبخ ٓ  يردي   رع       ّرض بير   َميردخٗ ي   بزالسر  أٓ:  

ّٓ   ررعيس وع بيّس ررٓ    ٍّع يفنررد      ررع: ُضرر يرردٗخٟ ع ضرر  ٘وع  رردٓ ّسب، يررسك ب ٛ عيّفررع ضررٓو

ٌ  يبضّو    غرّت  ي ر  بيردي ، يفٓ رست يفنر  يطرعأتت ر أٓييتيرو بت اّرعً         غسب

  ع نو، ير   ، ىل عفو ىل   هتز  صيفعت يفاوآووبيّس ٓ  يبيتتً ي تطٓس يبي ت ٓ 

 . ع ق م يطنٓوو، ي ع ق م قت ٓوو يفس ٓوو صيفعت ب اّعً ييتً ياكتينعت 

أٓيٟيرع   يأل رو١ بيّس ٓورو   يبدتغرسبٓر أ  يإلق و أي بيتتً ي دييو بيتطنٓوو ىل: فكسا 

غردي  ي عبألييتٓيرو، يكٓنهر   ابٌسا جتعذ ر  ٟا نش س ت ع اب   ٍو و برتٛس ي  ى

بي ررتي  ي ررتر ينا ررم  رر  بياذررعذ  ىل  بيانررعشّ يبرت ررت و،  ررا:ِ    سرر  اخٛررس

خ رّعري   ،اييرو يفس ٓورو درعزا هلرع    أيفردبً    عياشعيع  رع  اييو يفس ٓووبذتع ّو ر 

 يافاواهع.ي   بدتعزا أي 

                                                 
 .69ص ر بيّعمل بزّعصس، بياّ و  يبهلتٓيو  (12)
 .51بيطع ق، ص (13)



ا الدكتور فاروق اسليمنو أسئلة الهوّية في االىتهاُء والوالُء   عربّيًّ

 

 

يف ى بزطاتي ه بيرتطٓس يبي رت ٓ  ينعُشيّفرع غرديّدب      جم يرب بيانعشّ  يقد أ ار

ر  فررتع أ نررعً بي ٛررس بزّارردي يف ورر ، ييررت ينررعشّ ي ا رر   ررجرّيب  رر  بيررتيف       

، يي ّرتاا  عينرعع ىل  ابٌرسا بيا رعن  ر  يرري        يبينفطٓوو حملعصسا  ثعزه بزعآيو

ّّع  رسّ ع  ر  بيانرٓتّ ر ابٌرسا بيتسردا       ذير    ١ر    يغرد وي، بيتتًي  يبت اّعًي   

اٛ ١ّرررعت بيي  رررعني رررسّ ع  ررر  بتضتورررعش ىل  بز   ،بيّس ٓورررو بيتطنٓورررو يبي ت ٓورررو 

 بزطا   وو بزػرت و.
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 املقدمة

 تكون أو ال تكون

العامل اليوم انطبااٌ   يتكوّن يف 
باااان السياقااان هاااع انتااا      ااا   
األهاات ك اايت الااا  . فادااا    ااع   
خاضاا  ال يلالياان بعفاااا  . بااا     
ضااعأ د ااعاا ا السياقاايين الاا ي    
هعموا  صفاتٍ بعي نٍن ل ع  اربا   
الفظ.يااااات اةا ظاااانن  ا  كيّاااانن   
 الت  يعيّااااااااااااانن  الفا ااااااااااااايّنن 
- اال ااااااااواليّنن  ال اااااااايو يّن 

هناين ال ا.ن الع ا.ي ن     دخريا ن يف
دزمااا  اع.يااا    مااا  ا فط ااا ن    
 احلالااااان دااااا  ن دن نفاااااو  دن  
السياقااان قت ااابل ليلاليّااان ن  دن 
خ اااوم ا ايعاااا ن وااا    اااع ا    
دنفس م   ا  األرا.ا ن قايبع  ن    
يف إ ااااااااااااااااا  الاااااااااااااااتفكري يف  
االقااواكياياتن  ك ااكيت  ب اان   
 عياااع أل األرااا.ا  ضاااع ا .لاااز    

 اا  ٍ )آالن اي بيفااوا   لكاا أ لاات    
قااااار ن يف بعاياااان ال اااا.ن احلااااااي 
  الع .ي ن   ق  قيفاريو خمت ف 
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ُّ المٗربالٗةةةٛ الةةة  صرّةةةر  تةةةّصح سمةةةٜ ترمةةةٗع ال ٗر ةةةٛ   ةةةّص ح   ةةة         إ

ّٗةةرنع  شةةر ٍّةة  تصةةٍّٗن  ةة ٖن  ٗر ةة٘   ٔز ةةن           اٌثصةةر ِر إلءةةرٞ ال ٗر ةةٛ ًم 

ضٍّىّر   ة ّٖرن   ٔ ٥ ةثٍدرا ا٧زٍة ٚ ال ٗر ةٗٛ   ةاب اٗةرة ا٧سة اٞ  الة َٖ         

ٙ ِي  حب ب ًر ه مشٗج  ضصٔ ُّٖٕ لثصٍّٗن وٕ ف  ٗر ٘  مٗيع سمٜ  

ضره   راح المٗربالٗٛ ا٧وةص إ  ترمةٗع ال ٗر ةٛع ٔتءّٗةصح ِة٘ ٌد ةّر   ة٦ه        

فر  اٌثرمةج وةَ و ةثٕٝ ا٧فٍّةر   ٔالةرباوش ال ٗر ةٗٛ  ٔا،س٦ٌةرح          –ذلك 

ّٗةرن         إ  و ثٕٝ ا٧شٗرٞ  ٔا مج ز ة  الٕا ة  ا٥زثىةرس٘  الة ٙ  تةاا لٗربال

ٗسةٛ ذة ا الثطةٕه      ٔلٍَّ لٗس  صةٍّن   ٗر ة٘    ةن و ٗصة٘   عصاٗ ة٘ عع ٌٔث     

الثةر ٖ،  فرةة ح ا٧ٖةة ٖٕلٕزٗرح ال ٗر ةةٗٛ ًميّةةر  ِىٗثاّةةر  ِٔةة٘ الةة  ًرٌةةج  

 سمٜ  ٦ٍف سٍٍٗف و    ضّر   ضرن  سمٜ و ٝ الرصُٔ اّرضٗٛع 

ّٗٛ  ٔالصةٕٗسّٗٛ   ثٍٕٖ رتّةةر       ِزموةج ا٧ٖة ٖٕلٕزّٗرح اظرف ةةٛ  ٔالدرشة لرة  

الدرٌّٕٖةةٛ اّلثمدةةٛ   ّوةةر المٗربالٗةةٛ اٍّثصةةصٚ فرةة  فّٕلةةج سمةةٜ الدةةٕ  إ  ا ٗةةرٚ    

الٕٗوّٗٛ  ٔالٍمسٛ ا٥ ث٦ًّّٗٛ ٔالدصاّٖٛ  ٔا٧ مٕة ور   ة  ا ة اخٕٙ لمٕزةٕا    

ّ)سةةةّم  دايثىةةة  اّةةة ٌ٘   اٍّ ىةةةرح اةةةم ا ٍّٕوٗةةةٛععع ا  ع شةةةاْ ال ٗر ةةة٘ ا

ٛن  ٕٗلٕزّٗةةٛ  ٔاٌثرمةةج إ  اّ ةةثٕٝ الدةةصاٙ ٔالدةةصاٙ   ٛ)  ٗر ةة ٔ تةةاطج ال ٗر ةة

ّٗٛ اّءمٕ ةٛ فط ةب         ُ  لةٗس ا٧ٖة ٖٕلٕزّٗرح ال ٗر ة الدرٌٕٙ  ٔ الدصس٘ع اتضةا  

ّٗةٛ ٌد ةّرع         ٛن  شةر   ذلةك المٗربال وَ تصَك اّ صح   ن ال ٗر ةٛ  ٕتةدّر  ٗر ة

تصةةٍّٗنز الاةة ٖنع ٔٔزةة   ٔل٠ةةك الةة َٖ ٥ ٖثدرةةُٕ وةة  المٗربالٗةةٛ      لةة لك  تٕ ةةف 

 ٌد ّي   وٕ ف ت ب: ال ة ٔ اٍّثصةص ٖثدٍّةك ٔخيثدة٘ع ٔالصةصار ٖة ٔ  وة         

 اذٕاٞع ًٗف ٍٖلصصُٕ   ال ٗر ٛ إذُ  ضٍٗىر ٥ ٔزٕا لم ٗر ٛ؟

َٛ خمصٌص ٔاضة ز فط ةب:  ُ ٖثلم ةٜ ارر ةصُٔ ٔالصاحبةُٕ سةَ الٍ صٖةرح         مثَّ

ٔجيّ ُٔ  ٗرذي  ٖٔدّىُٕ ضررٟق ال ةر  الصةرون    –ال٦ٍّ ٍّّٗٗٛ ال ٗر ّٗٛ 

اجل ٖ   ٖٔدٍّ ُٕ  وٕزا فة ٖرح وةر   ة  ا  اخةٛ  صةٍّن تةطٗا  ٔخيمرةُٕ        

ّٗٛع          ش٠ٗرن ز ٖ ان؛   ٗة ان سةَ تةصاسرح الرةصٌت الثر ة  سصةص ٔال صةصَٖ ال ٗر ة

ّٗٛ الصا  ةٛ    صةٕٗسّٗٛ     ٗة ان سةَ ال   –ِ ا الٍّش ِٕ اسٕٚ ،س اا الٍ صٖٛ ال ٗر ة

ّٗٛع  ٔالدرشّٗٛ  ٔالمٗربال
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 ّرر  ٛ إس اا ِ ٓ الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ  وَ الضصٔ ٙ: 

إسةةةراٚ الةةةثدٍّم   الثةةةر ٖ، ال ٗر ةةة٘ لمرةةةصُٔ ا٧ ةةةمٚ  اٌ ٦ ةةةرن وةةةَ    •

وٕا ةةةةف ز ٖةةةة ٚ   ةةةةر ص  )صةةةةص الٍّمٗصةةةةّٗرح ا،ٖ ٖٕلٕزٗةةةةٛ اّ ثةةةةراٚ    

 ل٨ٖ ٖٕلٕزّٗرح الر ميٛع

 ٛ لمىسثى  ال رّ٘ الٍرش١  ورً  سٍٍٗرعإا اك الاٍٗٛ ال ىٗر •

 فك شٗدصٚ منٕذص ور     ا  اخٛ الدٍّصٙ   صٍّن تطٗاع •

ٛن        • ت م ةةةيز وزٍر صةةةٛ ٔلرًىةةةٛ لةةةٗسا فٍّةةةصٚن   ٔ  صٌرّةةةرن  ٔ ا ةةة اتٗسّٗ

َٛع  ِٔة٘ الٍ ةٗش ا٥زثىةرس٘  دّةر      ِٞ عإّضٕسّٗ َٛ ا٧شٗر ٛن   ن ضرل  ٗر ّٗ

 جع     ايثى  ام ال ٗر ٘  ٔاّصث

ٔ  مان   ٍرٞ منٕذص   ٗر ٘  و ةثرن   ٖرة ً و ةر ان  ٔوصةصٔسرن   سةر         •

ّٗٛ لمىصضمٛ ٌد ةّر دوةر    وَ ال صق اّ  ٔاٚ  سرِ  إسراٚ الث ٖٔص ال٦ٌّرٟ

     الثر ٖ،  ٔفررن ه: صع  ٕا ٖر ا ع

َُّ ِ ا الٍّثرةا إٌّىةر ِةٕ خمصَّةٌع لماطةِذ ف ٖة ان   إّضةِٕر ا٩تة٘:            إ

ّٗٛ الصا  ةةةٛ  وةةةَ  ةةة٦ه وصاز ةةةٛ الٍ صٖةةةرح       ورر  ةةةٛ ت ةةةٕٖص الٍ صّٖةةةٛ ال ٗر ةةة

ّٗٛ الةةد٦ر ال ةةر رٛ  ًٔةة لك  ةةر٥  اة سةةَ ًدةةب وةةَ ا٧ٖ ٖٕلٕزّٗةةٛ    ال ٗر ةة

 ٛ ّٗٛع ِة ٓ لٗ ةج  سرٗة ٚن  ٔلٗ ةج  ٌ روةرن         -الصا  ٛ لمامصةدّٗ الٕصٍٗةٛ  ٔا٧ٔ ا ة

ِّ   ٔسةةةصٌ  ًةةةرو٦ن  ٔلٗ ةةةج وصةةةصٔسرن وزٍثّٗةةةرنع ِةةة ٓ اسةةةٕٚ  ل  ةةة اِر ال ٗر ةةة

ٛ  ،سةراٚ الةثدٍّم       لمطا  س ٔالثلىٍٗرح  ٔفمٌٗن لم صٔف اجل ٖ ٚ  ٔلرٔلة

 اّرض٘ع

  ٌثلّٗن حنَ الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ  سمٜ  ٌّر سىن ٔاضة    ٔ أ ٚ    

ْز ّىٕسٛ  ٔا  ٛ  وَ ا٧فٍّر   ٔال  ا ةرح    ٤ّلف ٔاض    ن ًرجترٍٓ تصٍِّّم

ر ٖ ع ميٍّةةةَ ٧ٙ شةةةلع ٖدٍّةةةص   ِةةة ا     ٔالثطمةةة٦ٗح  ٔالثٍاةةة٤اح  ٔاّصةةة   

ا٥جتةةةرٓ   ُ ٖةةةيت٘  صةةة٘ٞ  ةةةرل  ةةةْ   ِةةة ا ال ةةةٗرقع ٔ  صٖرةةةٛ  ٔ  ةةةي صٝ      

ٖ ةةٌ  ٔومٖةة  وةةَ اّةةدردت  ٔالد٦ ةةدٛ  ٔاّةة٤  ت      ٗ ةةثسٗب ذةة ٓ الةة سٕٚ وام

 ٔال مىرٞ  ٔاّدٍّصَٖع
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ٔوةةَ اجلةة ٖص  رلةة ًص  ُ ًثةةرة اّدٍّةةص الدصٌ ةة٘ الٍّةةام  ٥ُ اٙ         

  ٍةةةٕاُ عضةةة    -صتْ  ٖضةةةر اا  ع ودةةةٕ اع  رلمءةةةٛ الصٔ ةةةٗٛ     ٍٗةةةٕا  الةةة ٙ ٌصةةة  

ّٗٛ الصا  ةةةةٛعع      -المٗربالٗةةةةٛع  حيىةةةةنز سٍٕاٌةةةةرن فصسّٗةةةةرن: عحنةةةةٕ الٍ صٖةةةةٛ ال ٗر ةةةة

َٛ الٍّةةدم  ةةر ميٍّةةَ  ُ ٖرةةره   ِةة ا إّضةةٕر  لمٗىٍٗةةٗت          رلثيًٗةة   مثَّةة

لٍةٕس٘  ال ر رت ٔالٗ ر ٖت ال ر رت  ٔ شر لمٗربالٗت  ٌد ّي  لدّي الثءٗم ا

   ٌّسّي ال ٗر ٘  ضٗذ تثاّلص ال ٗر ٛع

ٛ)   رلٍ اٛ لامة ٌر  إ  زرٌةب  وةٕ    ةصٝ         ٛ) ال ٗر ّٗٛ الصا   تز  ُّ الٍ صٖ

ّٗٛ ًامٚع ضٗذ ٖز  ُّ ا٥ٌ ورص   ايثى  ال رّ٘ وَ  ان ارلاٗةٛ   ذاح  ِىٗٛ سىم

    ٕ ِٛ ضةةة ٍر ا اوةةة٘   ٔفرةةة اُ َِّٕةةةٛع لرةةة   زفضةةةج ا٧ٖ ٖ لٕزّٗةةةٛ الةةةصٔس  شٍملةةة

ّٗرح  صةةٍّن شةةاْ ًروةةن وةةَ  اةةن ال ةةٍّ رُع لٍّةةَ          ّٗةةٛ   الث ةة ٍٗ المٗربال

الٕ ةةج ٌد ةةْ  وةةَ الٕاضةةا  صةةٍّن  ةة اِ٘    ُ ا٥وةة اة حنةةٕ  ٖةة ٖٕلٕزٗرح    

ّٗٛ    -الرصُ ال صصَٖ ال ٗر ٗٛ اةم المٗربالٗةٛ     وةٌص  مٗةن    -الصةٕٗسَّٗٛ ٔالدرشة

َّ ا٥ضثىةةره   ّثى ٍةةر  ٔ ةة   خاثةةج ِةة ٓ ا٧ٖةة ٖٕلٕزٗر   ح  ٍد ةةّر تر خيّٗةةرن   

ال فرر سٍّر ام  ٍَّ   و ر ضٛ المٗربالٗٛ  ٌرِٗك سَ تٍّرلِٗف ا٥ ثا اا 

 ا٧ ٦ ّٗٛع

ٛن      ّٗ ل لك  فثرصز  ٔ ٗر  وَ  زن ونٞ الدصاغ ال ٙ ض ر  فٍّصٚن  ٗر ة

ّٗٛ لٗ ج وٍر اٛ  ٔالصٕٗسّٗٛ ٔالدرشّٗٛ ام ورإلثتع ٔ رلثةرل٘    ز ٖ ٚنع المٗربال

ّٗٛ  ا  ةةٛع ٔإذا ًرٌةةج اّ ةةيلٛ  رلٍ ةةاٛ لا ضةةّي   حنةةَ حب رزةةٛ إ  ٌ صٖةةٛ  ٗر ةة

تث مق حبصٖٛ ا٥ ثٗر   ٔفرٗق ا، ااٚ ال ٗر ٗٛ  الة  ميٍّةَ ااٟىةرن تٕزّّٗةر     

حنٕ الثيًٗ   ٔ ا،ٌٍّر   فإُ ا٧وص  رلٍ اٛ لصٔ ةٗر  ِةٕ  ة٤اه ِرومةج؛ ِةٕ      

 و يلٛ ضٗرٚ  ٔ وٕحع

ّٗةرن  إذا ا ثر ح  ٔ ٗر  ُ عتٍُّٕع  فّ     تي ةٗس الٍ صٖةٛ    -ا ٖ ين تمررٟ

ال ٗر ٗٛ الصا  ٛع  ٦ف ذلةك  ٖارةٜ  ُ ع٥ تٍّةُٕع ٔتة ك ال ةرضٛ الثر خيٗةٛ       

ّ) ٕ   ال ٙ   ٌزٍص٠ْ ٥ٔ ٌثطٍّي  ْع   ّ ٔٞ  ٔت ٔة   ال ر  ا
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ُا فط ةبع ًةرُ     ّٗةرن ا٩ اٌثّٜ الرصُ ال صصُٔ  لٍٍٍّر    ٌر ٌ  ك ذلك ف م

ُز ال صصُٔ سصصا ا٧ٖ ٖٕلٕزٗرحع فإذا  اَِّح ا٧اٖرُ  ٔال ة٥٦حز  ٔصارةرح    الرص

الرٕوّٗةةةٛ    الرةةةصُٔ اّرضةةةٗٛ   أ ان ًةةةامان   ضٗةةةرٚ     -ايثىةةة   ٔالةةة ٔه 

ايثى ةةرح  فدةة٘ الرةةصُ ال صةةصَٖ  اٌثرمةةج ال ٗر ةةٛ إ  ايةةره       الصةة ٕة  ٔ

      َٛ ِٛ ال ةةةرِ   اجلىرسةةةرِح ال ص َّةةة ا٧ٖةةة ٖٕلٕز٘ الاطةةةج  ٔ سةةةراح   ةةةيا  صٖ ةةة

       ّٛٗ ٍٛ ز ٖةةة ٚع لرةةة  ا ةةةثٕساج ا٧ٖةةة ٖٕلٕزٗرح ال ٗر ةةة ٔا ضةةةر اِح   صٖرةةة

ّٗرن  ٌمسرح ضضر ّٖٛ  سىق ٔ   ً  ًٔرُ   ضّر واثٍّصان مترورن  عاا مّر  زمٟ

ًرٌةةج عٗةة  ا٧ٖةة ٖٕلٕزٗرح ال ٗر ةةٗٛ  الةة   مءةةج ذ ٔٚ اٌثصةةر ِر           

ٔتيخمِر   الرصُ ال صصَٖ ٔلٗ َٚ ال صص اجل ٖ   ٔز َّ ح  ٔح ا  اخةٛ  ٔإُ  

ًرُ ذلك   صق خمثمدٛ  ٔضثٜ   ىرح خمثمدٛع الًٕٗ حنَ ٌءرا  ِة ا ال صةص   

وةةةةةٛ   ةةةةصسٛع لةةةةة لك  ٖثطةةةةة ر اجلىٗةةةة ز   ًةةةةةدم  وةةةةةَ ا٧ضٗةةةةرُ  سةةةةةَ ع ز   

ع دسمةٜ  ةاٗن اّدةره  اةرةا     (1)ا٧ٖ ٖٕلٕزٗرحع  ٔضثٜ سَ عٌّرٖةٛ ا٧ٖة ٖٕلٕزٗرح  

مترورن ذًةصز  ٖ ٖٕلٕزّٗةٛ ال ٔلةٛ   ا ةثٕ  ا٥فةرا الصٔ ة٘ ع ٔ ة  ضةرُ الٕ ةج          

 ا٩ُ لماطذ    ِ ٓ اّ يلٛ  رِثىرًع

 األيديولوجيات الثالث الرئيسة يف القرن العشرين ومصريها:    

 ا٧ٖ ٖٕلٕزٗرح الصٟٗ ٗٛ   الرصُ ال صصَٖ ِ٘:ًرٌج 

ّٗٛ دميت ٖٔ ر  ع •  المٗربال

ّٗٛ  ٔا٥شةةة اًٗٛ  ٔال ميرصاصٗةةةٛ      • الصةةةٕٗسّٗٛ دشةةةر   ذلةةةك اّر ً ةةة

 ا٥زثىرسٗٛ ع

                                                 
(1) Daniel Bell The End of Ideology, Harvard University Press, 1960 
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الدرشّٗٛ دشةر   ذلةك ا٥شة اًّٗٛ الرٕوّٗةٛ  ٔ ٌةٕار   ةصٝ وةَ عال صٖةق          •

ّٗةةٛ الٕصٍٗةةٛ لدصاٌ   ّٗةةٛ الٍرر  ٍّةةٕ  عس الةةٛع  ةةمُٔ  ٌ ةةرً   الدرلةةذع: اجلى 

  ر٥زا   إ  ع

لر  ضر  ج تمك ا٧ٖ ٖٕلٕزّٗرح   ضّر   ضرن لٗس وةَ  زةن ا ٗةرٚ   ةن        

وَ  زن إّح  ٔشٍّ مج    الٕا    تر ٖ، الرصُ ال صصَٖ ال ٗر ٘ ال  او٘ 

ٔال وٕٙ  يًىمْع ٔوَ اٍّ ر٘ تص ٗيز ت م ةِن ِة ٓ ا٧ٖة ٖٕلٕزٗرح دالٍ صٖةرح     

 وَ ضٗذ  ِىٗثّر  ٔتصتٗب ظّٕ ِر  ِٕٔ ور  ىٍر  ْ  س٦ٓعال ٗر ٗٛ   

ّٗٛع ِٔة٘ الة  ٌصةيح  ٥ٔن د  الرةصُ        الٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ ا٧ٔ  ِ٘ المٗربال

َّٗ  ٌّةةر ا٧ًدةةص ا ةةثرصا ان ٔورضةةرن  ٔ ةة  ِموةةج   الٍّرٖةةٛ     الدةةروَ سصةةص  ٔتاةة

 ٕ     ةةصٝ  وٍرف ةّٗر    تةةصار تةةر خي٘ع ٔ ّةة ا ا٥ٌثصةةر    خاثةةج  وةةَ  ةةت  وةة

تطٛ ااسرّٟر  إًىةره إ ر سصةص الثٍةٕٖص  ٔ تةاا ا٧وةص ٔاضةطرن الٗةًٕ: لرة          

ًرٌج المٗربالٗةٛ ِة٘ ا٧ًدةص تٕافرةرن وة  ال صةص ا ة ٖذع سمةٜ الةصاي وةَ  ُ           

ِ ا ا٧وص ًرُ وثٍرزسرن سمْٗ  ر ررن د صٍّن ا او٘ ٌٔصٍط ٔورٍ    ضٗرٌةرن  وةَ   

  ان ٌ صٖٛ  ٗر ّٗٛ   صٝ ِ٘ الصٕٗسّٗٛع

ّىٜ الصٕٗسّٗٛ حبق دودمّر ودن ا٥ش اًّٗٛ  يٌٕاسّر ًم ّر  الٍ صّٖٛ ٔت    

ًصا ف ن  ٌر ٙ  سمٜ تصةٍّ ن   -ال ٗر ّٗٛ الدرٌٗٛ  فر  ظّصح    ا المٗربالٗٛ 

َّ سٍْع ٛ) الث اما ا٧ٖ ٖٕلٕز ّٗ  الٍ رً الربزٕازٙ الص مسرل٘  ال ٙ ًرٌج المٗربال

الدرلدٛع ال  ت س٘  ُ ذر تد ةمِر   ٔ  مان  الدرشّٗٛ ِ٘ الٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ

ّٗىر ضٍّةر   ٌة ح          (2)اررل  لصٔح ا  اخٛ دٍٖ ةبز س ٖةٌ  وةَ الاةرضدت  ٥ٔ  ة

ّٗٛ   الٕ ةةج         ّٗٛ لمط اخةٛ   ٔ ة  تّٕزّةج الدرشة َٛ إ  ا٧شةٍّره ال ٗر ة َّٗ الصةىٕل

ٌد ْ  إ   فٍّر  ٔ وةٕز ايثىة  الثرمٗة ٙع  اٝ ِة ا     ةال ا ةر٥ح  إ        

إ   ااةةٛ اظةةرف ت    ٗةةراٚ الدةةٕ ٚ    –ثررٟٗةةٛ  ٔ  ضةةر٥ح   ةةصٝ  ظّةةٕ  ا٥ٌ

 ةة ٥ن وةةَ وررٔوثّةةر  ٔ ٗةةراٚ ايثىةة    ا٥جتةةرٓ اّ ةةرًس د  خةةص وةةٕلص فةةرُ اُ  

  صٔك   ٔومجيٍّٕف ٍّ٘ اع ٔامِىر ع
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ٛ)   ةةة  الٍ ةةةصٖثت ال ٗر ةةةٗثت الٍّةةةربٖت ا٧ ةةةصٖت            ّٗ ٌصةةةيح الدرشةةة

ّٗٛ ٔا ثدةةةج  امةةةّىرع إُ فةةةرلفا الٍ  ّٗٛ ا٧ٔ   ٔالٍ صّٖةةةٛ ال ٗر ةةة صّٖةةةٛ ال ٗر ةةة

الدرٌٗةةٛ  ٔض ةةر رح ِثمةةص اجلٕٗ ٗر ةةٗٛ اررص٠ةةٛ اّةة وصٚ لمةة اح  اوَّصتّةةر زوةةَ  

ت ٕاِرع ورتج الٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ الدرلدٛ عوٕترن سٍٗدرنع أُ  ُ تصٝ الصةٗلٕ ٛ   

َّ ِة ا  دسمٜ سٍّس ا٥فةرا ال ةٕفٗ  ع لة لك  فةإُ      (3)ٔتامغا ا٥حن٦ه ال اٗ 

الصةاا الة وٕٙ  وصةرل الة ورٞ  اٍّّم ةن  ّرلةٛ عشةص ال ةر ع  زةّ اة ًةدمان           

 ٧ذٔاق ور     ا  اخٛ اٍّطمٛ  ٔور زاه خيٗف الاصصٖٛ ًدمانع

ّٗٛ ا٧ٔ         ٞز الدرشّٗٛ   ف اا   ايرِه لمصصار  ةت الٍ صّٖةٛ ال ٗر ة ا ثدر

ٝ إ  ظّةٕ  اذٍ  ةٛ   ٔالدرٌٗٛع اخت  ذلك الصصار شةٍّن عا ةصة الاةر اٚع  ٔ ا   

 1991ا٥  اتٗسٗٛ لة عسر  خٍرٟ٘ الر بع  ا ثىصَّ حنٕ ٌصف  ةصُع ٔ  سةرً   
َٛ ع ًرُ ذلك  َٛ دا٥ش اًّٗ ٛ) ا٧ٔ  دالمٗربالٗٛ  الدرٌٗ ٛ) ال ٗر ّٗ   ِمواج  الٍ صٖ

 اٌّٗر  الصٕٗسّٗٛ ال رّّٗٛع

 ٍِّٔةةة ا  حبمةةةٕه ٌّرٖةةةٛ الرةةةصُ ال صةةةصَٖ   رٗةةةج وةةةَ  ةةةت الٍ صٖةةةرح     

ال ٗر ّٗٛ الد٦ر الررا ٚ سمٜ ضص  ا٦ّٖت وَ الٍرس   عٗ   حنةرٞ ال ةر     

ّٗةةٛع ٔلٍّةةَ وةةر ٖةةدمز الث ةةر٣ه ِةةٕ  ُ اجلىٗةة       -ٔاضةة ٚ فرةةط   الٍ صّٖةةٛ المٗربال

ٛ) ٔضٗة ٚن  سةَ عٌّرٖةٛ        ّٗة ً  ترً  سٍة ور  تةاطج المٗربال ُا   اٌ سر وضٕا ٖثط َّخٕ

 ا٧ٖ ٖٕلٕزٗرحعع ّرذا؟

 الية وما بعد الليرباليةنواية الليرب   

ّٗٛ ا٧ٔ   تةةماوَ وةة         ضةة را إذُ  ُ اٌثصةةر  المٗربالٗةةٛ دالٍ صٖةةٛ ال ٗر ةة

ّ٘ع  ٌّرٖثّرع لٍَّ ِ ا الثٍر ال ِٔى

ٛ) ٌد اةةةّر وٍةةة  الا اٖةةةٛ سمةةةٜ  ٌّّةةةر  ٖ ٖٕلٕزٗةةةٛ  لٗ ةةةج       ّٗةةة  ةةةّ وِج المٗربال

ّٗٛ  ٔلٍٍّّةةر لٗ ةةج   ةةن فم ةة    ّٗةةٛ  ودةةن اّر ً ةة ٛن  سررٟ ّٖةةٛ زروةة ٚ دأاىرت دَّٗ

 ٔتٍرا)ىرن  ٔتر٦ن وٍّرع 

                                                 
وَ الءصٖب  ُ ٖصٝ فٗم ةٌٕف ودةن  لٍّ ةٍ   أاةت  ُ اٌّٗةر  ا٥فةرا ال ةٕفٗٗ   ِةٕ          (3)

احن٦ه صاٗ ٘  ًٔيٌّْ ٖثسرِن سرو ان أ  الءةصة سىٕوةرن  ٔال٥ٕٖةرح اّثطة ٚ ف ٖة ان      

   ذلكع/ً/ع
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َٛ  ٖةة ٖٕلٕزّٗرن  ٔ  ختةةال و ّىةةر     ّٗ َٛ ٔالدرشةة َّٗ ٛ) اّر ً ةة ّٗةة سر ضةةج المٗربال

ٛن وةةَ  زةةن الارةةرٞ فط ةةب   ةةن ااف ةةج سةةَ ضةةق اضثٍّةةرِ             ضص ةةرن تٍٍّٕلٕزّٗةة

ّٗةةةةٛ   الٕ ةةةةج الةةةة ٙ ًرٌةةةةج فٗةةةةْ  تصةةةةٍِّٗن تةةةةٕ ِٚ اّ ةةةةثرانع  رٗةةةةج المٗربال

ٜ  ٗةةةةة  ا ٗةةةةةرٚ  ٔمنةةةةةج  صةةةةةٍّن   ةةةةةٕٝ   ا٧ٖةةةةة ٖٕلٕزٗثرُ اٍّرف ةةةةةثرُ سمةةةةة

ًإٖ ٖٕلٕزٗةةٛ سمةةٜ ٔزةةْ الثط ٖةة    ٙ ًىسىٕسةةٛ وةةَ ا٧فٍّةةر   ٔا٩ اٞ       

    ّٛٗ ٔاّصر ٖ  اّىِّمٚ لمىٕضٕر الثر خي٘ع لر  ًرُ لٍّن  وةَ الٍ صٖةرح ال ٗر ة

 الد٦ر وٕضٕسّر اررلع

ِٛ ِةٕ ال ٔلةٛ د             ّٗ ِٛ ِةٕ ال ارةٛ  ٔوٕضةٕر الدرشة ًرُ وٕضٕرز الصةٕٗسّٗ

ّٗةةٛ    ٔ ال ةةصق د  ا٥شةة اًّٗٛ الرٕوٗةةٛ ذثمةةص ع          ّٗٛ وٕ ةةٕلٗين ا،ٖ رل فرشةة

المٗربالٗةةٛ  ًةةرُ إّضةةٕر ِةةٕ الدةةصا  وثطةةص ان وةةَ  شةةٍّره اذّٕٖةةٛ اجلىرسّٗةةٛ   

 ًمّر  ٔوَ عا٥ٌثىرٞاحع عٗ ّرععع

لٍضره ا٧ٖ ٖٕلٕز٘ ٍٖ ٕٙ سمةٜ ٔزةٕا و ر ضةت  مسةٗت؛     صرّر ًرُ ا   

ًرُ ميٍَّ لص ٕة ّٔثى رح  يًىمّر دسمٜ ا٧ ن وَ الٍرضٗٛ الٍ صّٖةٛ   ُ  

ختثر ا إّضٕرا ال ٙ تٍ ب ٌد ّر إلْٗ: ال ارةٛ   ٔ ال ةصق دال ٔلةٛ    ٔ الدةصاع     

ّٕضةةٕر خةةيَّ  اٝ اٌثصةةر ز المٗربالٗةةٛ إ  ضةةن ِةة ٓ اّصةةٍّمٛ؛ فيتةةاا الدةةصاز ِةةٕ ا  

ُّ لماصصّٖٛ ًمِّّرع  اّ ٗر 

وَ ٍِر ٌصةيح ظةرِصٚ ال ّٕةٛ  ٔظّةص منةٕذص ايثىة  وةر   ة  الصةٍرس٘             

ٛ) وةَ ا٩ُ فصةرس ان       ٌد ْ  ٔ    سصص ور     ا  اخٛع ٔ  ت   الة احز الدصاّٖة

ٌثٗسٛ ا ثٗر    ن  تاطج ضرٗرٛ ٖمثمً  ّر اجلىٗ ع فّص  الدصاز وَ عا٥ٌثىرٞع  

سمةةةٜ ا٧ ةةةن وةةةَ الٍرضٗةةةٛ    ٔاسةةة فا اجلىٗةةة ز  يٖ ٖٕلٕزٗةةةٛ عضرةةةٕق ا،ٌ ةةةرُع د    

 الٍ صٖٛ   ٔ  الٕا     تاطج ومموٛ لمسىٗ ع

ا،ٌ ةرٌٗٛ  إٌٍّّّةٛ وةَ الة ٔاح الدصاّٖةٛ  تٍسة ة  صةٍّن صاٗ ة٘ حنةٕ            

ّٗةةةٛ ٔوٕضَّةةة ٚع ٍِّٔةةة ا ٖٕلةةة ز وصةةةصٔر عال ٔلةةةٛ ال رّٗةةةٛع ٔ  ال رّٗةةةٛ  ٔتصةةةاا سرّ

 عا ٍّٕوٛ ال رّٗٛع دال ّٕٛ ع

  الثٍٍّٕلةةٕز٘  ٖ ةةىا  امةةِٕغ ا٥ ةةثر٦ه إُ اّ ةةثٕٝ اجل ٖةة  وةةَ الث ةةٕ  

 سَ الاٍٗٛ ال ارّٗٛ لمىسثى رح الصٍرسٗٛ دور     الثصٍٗ  ع
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ّٗةةةٛ  ٔال مىّٗةةةٛ  ٔالٕضةةة ّٗٛ   ٕتةةةدّر ع شةةةٍّر٥ن        ٖزٍَ ةةةصز إ   ةةةٗي ال ر٦ٌ

ّٗٛع د صةع ًةامٚ  ٔتث ةصَّ ز ل٦ٌثرةرا      و ث ٚ ل٦  اتٗسٗرح الرى ّٗٛ الصىٕل

ٛ)      المط ةةٛ الةة  تزىسَّةة ز  – ّٗ ٛ)  ٔا ةةثر٦ل ٛ) الٍّرومةة ٍٛ ا صّٖةة فّٗةةر  صةةٕ ٍٚ وٕازٖةة

           ِٛ الدصا سةَ  ٙ سٕاوةن ورّٗة ٚ  شةر   ذلةك وةَ  اةِن ال رةن  ٔا٧ ة٦ِق  ٔاذّٕٖة

دا٥زثىرسّٗٛ  ٔال ص ّٗةٛ  ٔضثةٜ اجلةٍس   ٔا٥ٌضةارِو  ٔوةر إ  ذلةك دوةر   ة          

 ا  اخٛ ع  

ٛ)   ِ ٓ اّصضمٛ  سَ  ُ تٍُّٕ    ّٗ ّٗٛ     تٍّفُّ المٗربال ِة٘ الٍ صّٖةٛ ال ٗر ة

ا٧ٔ   لٍٍّّر تصااز اّىر  َٛ الٕضٗ َٚ ّر     ال ٗر ّٗٛع فّن عٌّرٖٛ الثر ٖ،ع  

ٔتز ثا هز ال ٗر ٛ)  ر٥ ثصرا دال ٕق ال رّٗٛ    ٔجتّص ال ٔهز ٔا٧وةيز إ  وصزةِن   

ّٗٛع  تِّص ال ّٕٛ الًٍّٕا

إ  وةر   ة     - ةص  ختثد٘ المٗربالٗٛ      اٌثصر ِر  ٔتثطٕه إ  ش٘ٞ    

 المٗربالٗٛع 

تصاا  ٦    را  ٗر ّٗٛ  إٌّر لٗ ةج و ةيلٛ ا ثٗةر  ضةّص   ةن تصةااز ٌٕسةرن        

وَ عالر  ع دٔوَ ٍِر ًرٌج  صصٔضٛ ايثى  ور     الصٍرس٘: عا٥ ثصةرا ِةٕ   

 الر  ع ع

ٛ) الرةةةصُ ا ةةةراٙ ٔال صةةةصَٖ  وةةة    ةةةٛ ٌّرٖةةةٛ       ٍِّٔةةة ا تثةةةماوَ   اٖةةة

ٕلٕزٗرح الةةد٦ر عٗ ّةةرع ٔ ةةٍُّٕٗ لٍّةةن  وٍّةةر ٌّرٖةةٛ  ا٧ٖةة ٖٕلٕزّٗرح  ا٧ٖةة ٖ

ّٗٛ الدرلدةٛ ِٔة٘   ة ز   فة ٚ         –خمثمدٛ سَ ا٧ صٝ  ٘ا سمةٜ الٍ صٖةٛ ال ٗر ة  )ض

ِّةةن  ٔا٧ٔ  ورتةةج ٔٔلةة ح وةةَ ز ٖةة          عالصةةارةع  ٔورتةةج الدرٌٗةةٛ   ةةاب ال 

  وصضمةةٛ وةةر   ةة  المٗربالٗةةٛ     عّثىةة  ال ةةٕق ال ةةرّ٘عع     - صةةٕ ٍٚ   ةةصٝ 

ّٗٛ الةةد٦ر          لٍّةةَ سمةةٜ  ٙ ضةةره   ميٍٍٍّةةر  ُ ٌرةةٕه إُ الٍ صٖةةرح ال ٗر ةة

ٔزز ح فْٗ    الرصُ ال صصَٖ   ت   وٍر اٛ  ٥ٔ ف رلٛ  ٔاةم   الصٍّن ال ٙ 

ذاح تةةمٛع إٌّةةر ٥ تّٕضةةا لٍةةر  ٙ شةة٘ٞ  ٥ٔ ت ةةرس ٌر   فّةةي وةةر حيةة ر  ٔ     

 ٛ  ٗر ٗٛ  ا  ٛعا٥ ثسر ٛ لمثط ٖرح ال رّّٗٛع ٔوَ ٍِر ت ّص ا رزٛ إ  ٌ صٖ



 سياسية الرابعةالالنظرية 

 

 

 النظرية السياسية الرابعة كمواجوة للوضع الراهن

٥ ميٍَّ  ُ تر ًَّ الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ ٌد ّر إلٍٗر وَ تمرةرٞ ذاتّةرع     

   ت ّصز ٔ   ٥ ت ّةصع الصةصو اّ ةاق ل ّٕ ِةر ِةٕ ا٥ ةث٦ف ٔسة ً الٕفةرقع         

ّٕةٛ  ٔوةة  وةر   ةة    ا٥ ةث٦ف وة  وةةر   ة  المٗربالٗةةٛ ًىىر  ةٛ سرّٗةٛ  ٔوةة  ال      

ا  اخةةٛ  ٔوةة  عٌّرٖةةٛ الثةةر ٖ،ع  ٔوةة  الٕضةة  الةةصاَِ  ٔوةة  الث ةةٕ  ال  ةةرل٘         

 لم ىمٗرح ا ضر ٖٛ الصٟٗ ٛ     اٖٛ الرصُ ا راٙ ٔال صصَٖع 

ّٗٛ سمةةٜ         ّٙ ٌ صٖةةرح  ٗر ةة ٛ) ال اتٗةةٛ   ٥ ٖدةة  ز الٕضةة ز الةةصاَِ ٔال  رلةة

ْ فط ةةةب الرةةةٕاٌتز ا،صةةة٦قع الًٍّٕبزدال ةةةر   اّ ةةةٕ   جيةةةب  ُ فٍّىةةة 

ٛ) ع ضرةةةٕقز ا،ٌ ةةةرُعع ضٗةةةذ تز ةةةثا اهز الرةةةصا احز      ّٗةةة ٛ) ٔا٧ ةةة٦قز ال رّ ا٥ ثصةةةراّٖ

ّٗةٛ ٔالثٍٍّٕلٕزٗةر لةن ًةن شة٘ٞ         ّٗةٛع فةّن الثرٍ ال ٗر ٗٛ عٗ ّر  رصا اٍح فٍ

  ةةص دالدٗم ةةٕف الدصٌ ةة٘  ٥ُ اٙ  ٍٗةةٕا ٖ ةةى٘ ذلةةك عا ًٕىةةٛع  عا،اا ٚع ع  

ُا ال ٗر ٗت ال  َٖ ٖثل ُٔ الرصا اح الثر خيّٗةٛ  وة ٖصُٔ ٔترٍٗةُٕ    ٖصءنز وٍّر

ٖرٕوُٕ  ثط ت ار ورح المٕز ثٗٛ ا،اا ٖٛع ًثمٛ ٔاض ٚ وَ ا٧فصاا ت ةرٔٙ  

ٛن وةةَ الٍةةرس  لةة لك  فةةإُ الٕا ةة  وةةر   ةة  المٗربالةة٘ د ث ةةام  اق   ًةةث٦ن ًرومةة

ا٥ف اض٘  ال ٙ حين لن الٕا    صةٍّن وثماٖة   ٖة٤اٙ وارشةصٚ إ  ا،لءةرٞ      

 ٍّرون لم ٗر ٛعال

ٔمّثةةٛ وةةَ ٖ ةة   ٍِةةر: إُ المٗةةربالٗت عٍّٖةة  ُٕع سٍةة ور ٖثطةة خُٕ سةةَ         

عٌّرٖٛ ا٧ٖ ٖٕلٕزٗرحع دًرُ ِ ا ِٕ زِٕص اجل ه ال ٙ  زضثزْ و  الدٗم ةٕف  

ِةةي ٖ مةةُٕ  ٔفٗةةرٞ ٧ٖةة ٖٕلٕزٗثّي ٍٍّٖٔةةصُٔ   ع زٍٖٕفٗٗةةف  ع  ضرٗرةةٛ ا٧وةةصع؛  

وةصز لةٗس ًة لك متروةرنع سٍة ور      ا٧  ا رصٛ ضق الٕزٕا ٧ٙ  ٖ ٖٕلٕزٗةٛ   ةصٝع  

تصةةةاا المٗربالٗةةةٛ  وةةةَ ٔزّةةةٛ ٌ ةةةص  ٖ ٖٕلٕزّٗةةةٛ  اظثةةةٕٝ الٕضٗةةة  لمٕزةةةٕا        

ا٥زثىرس٘ ٔالثٍٍّٕلةٕز٘ ا ةرل٘  فإٌّةر لةَ ت ةٕا ع ٖة ٖٕلٕزٗرع  إٌّةر سٍ ٟةٍ          

ضرٗرٛ وَ ضررٟق ا ٗرٚ  إٌّر ٌ رً عوٕضٕس٘ع ل٨شٗرٞ  ٖٔصةاا اضةال ذلةك    

ّٗرنع تٍ ثرةن المٗربالٗةٛ   سصةص وةر   ة  ا  اخةٛ  وةَ        لٗس ت ارن فط ب   ن ساد

ّره إّضٕر إ  ّره الٍّةرَٟع ٔ ة٤ٗاٙ ِة ا   اّ ةثران  إ  ا٥ ةثا اه      

 الٍّرون لمٕا     رلٕا   ا٥ف اض٘ع
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ّٗةةٛ  ٔلٍّةةَ        ّٗٛ الصا  ةةٛ ًاةة ٖن ّةةر   ةة  المٗربال ٌثصةةٕ  الٍ صّٖةةٛ ال ٗر ةة

 ٖٕلٕز٘   ةةةص   ةةةن  لةةةٗس ًرجتةةةرٓ  ٖةةة ٖٕلٕز٘ ٔاضةةة    س٦ ثةةةْ  رجتةةةرٓ  ٖةةة   

ًدٍّةةصٚ و ر ضةةٛ وةةَ ضٗةةذ اّةةراٚ؛ ت ةةر   الٕا ةة  الرةةرٟي   ةة   ا،وٍّةةرُ؛     

 ًّسًٕ ام وٕزٕا      سمٜ ور ِٕ وٕزٕا  رلد نع

٥ ميٍَّ  ُ تٍُّٕ الٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ الصا  ٛ   ٦ه ذلةك  ا ةثىصا ان       

رٖةٛ الصةٕٗسّٗٛ    لمٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ الدرٌٗٛ  ٔ الدرلدٛع   تٍَّ ٌّرٖٛ الدرشّٗٛ  ٌّٔ

ّةةصا  ةةٕٞ ا ةةثٗ رٍة سصضةة٘   ةةن ًرٌةةج ت ةةامان سةةَ وٍ ةةق الثةةر ٖ، الٕاضةةا   

ٛن ترصٖاةةرن  ٔالصةةٕٗسّٗٛ  صةةٕ ٍٚ      ّٗٛ س٦ٌٗةة متروةةرنع لرةة  فةةّ تر  ٔح ا  اخةةٛ دالدرشةة

ّٗٛ شٍملةةٛ صا ةٛ  رتةةٛ ع ) صّٖٔةةٛع    -وزطسَّاةٛ   اٌ ةةص إ  اسثاةةر  ا راةٛ ال ةةٕفٗث

   ٔ  صترع(5) ٔ سع ًر ا وٕ زا (4) ٍّ٘لمىسثى  الثرمٗ ٙ سٍ : ًع  إ 

ِةة ا ٖ ةةين   ُ الٍّدةةرح ضةة  الثطةةٕه وةةر   ةة  ا ةة اخ٘ لمٗربالٗةةٛ              

شةةٍّن وةةر   ةة  ا  اخةةٛ ٔال ّٕةةٛ جيةةب  ُ ٍّٖةةُٕ خمثمدةةرن ٌٕسّٗةةرن  ٖزاٍةةٜ سمةةٜ       

 وارا٢ ز ٖ ٚ ٖٔرّ ً ا  اتٗسٗرٍح ز ٖ ٚع

ىٍٍّةٛ  ٔلٍّةَ   اّ -ٔوة  ذلةك  فةإُ ٌر ةٛ الا اٖةٛ ذة ٓ ا٧ٖة ٖٕلٕزٗر           

ام اّضىٌٕٛ  ٔام الر  ٖٛ  ٔام اظ اٚ  مدرن  ٔالٍرش٠ٛ سةَ إ ااٚ ا،ٌ ةرُ   

ِة٘  رلثط ٖة     -ا صٚ  وةَ  ٔضةْ  ٔلةٗس وةَ ال ىمٗةرح الثر خيٗةٛ ايّٕلةٛ        

  فال دٌد٘  زِٕص ور     ا  اخٛع

ٔوةة  ذلةةك  فةةإُ ِةة ا اجلةةِٕص د ر،ضةةرفٛ إ  اًثصةةرف ارمدٗةةٛ  اةةم      

لمط اخةةٛ ٌد ةةّر  الةة  ضررةةج لثٕاِةةر متروةةرن  ل  زةةٛ  ٌّةةر     الٕاضةةطٛ  ةةر ررن

ّٗةةٛ  ٔفٕلةةج إ  منةةط إسةةراٚ الثةة ٖٔص اّ ةةرًس   ا ةةثٍد ح إوٍّرٌٗرتّةةر ال ا م

لمىصاضن ال ر رٛ  ش٘ٞ ز ٌٖ  مترورن    ٍَّٖ و صٔفرن وَ  ان  ٔ  ٖثي الثٍا٤ 

                                                 
(4) Агурский М.С. Идеология национал-большевизма, М.,Алгоритм, 2003 

 ع3002 إ  ٍّ٘ إًع سع  إٖ ٖٕلٕزٗٛ الامصدٗٛ الٕصٍٗٛ  وٕ ٍّٕ   لءٕ ٖثي  

 
(5) Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация: от начала до наших дней. — М.: 

Алгоритм, 2008 

ّٗٛ: وةةَ الا اٖةةٛ ضثةةٜ ٖٕوٍةةر ِةة ا  وٕ ةةٍّٕ       - ةةما٘ ًةةر ا  وةةٕ زاع ا ضةةر ٚ ال ةةٕفٗث

 ع3002 لءر ٖثي 
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ٕز٘  ةةْ إ٥  صةةٍّن ض  ةة٘ ّٔةةّم    اّصاضةةن ال ةةر رٛ وةةَ الثةةر ٖ، ا٧ٖةة ٖٕل      

 ٔالصصار ا٧ٖ ٖٕلٕز٘ع

 ض : (6)الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ ِ٘ وصصٔر عضصة تمٗاٗٛع

 ور     ا  اخٛ  •

 ايثى  ور     الصٍرس٘  •

 الدٍّصٚ المٗربالٗٛ اظررٛ   اّىر  ٛ  •

ّٗٛ ٔالثٍٍّٕلٕزّٗٛع •  ال ّٕٛ ٔ   ّر المٕز ث

ّٗةٛ وةَ الةٗىت          إذا ًرٌج الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الدرلدةٛ  ة  اٌثرة ح الص مسرل

ُّ اّصضمةةةٛ اجل ٖةةة ٚ   ت ةةة  فىةةةنز ِةةة ٓ         ٔالٍ صّٖةةةٛ الدرٌٗةةةٛ وةةةَ الٗ ةةةر   فةةةإ

الثضر ٖس ال ٗر ّٗٛ ال ر رٛ: ٔفٗىر ٖث مةق شةر   ة  المٗربالٗةٛ  فىةَ اّ ةثطٗن       

إّافةق داّصًةم     -ب ف ٖ   َٖ ِٕ الٗىت ٔ َٖ الٗ ر ع مّثةٛ وٕ دةرُ فط ة   

 ٔام إّافق داظٗط ع ٦ًِٔىر سّٕٗرُع

ّٗٛ الصا  ةةٛ ِةةة٘ تصًٗةةةم   وصةةصٔر وصةةة ك ٔاٌةةة فرر        الٍ صّٖةةٛ ال ٗر ةةة

وص ك  لٍّن ور تات  ٌْ  )ِىنا  ٔ  )ِمبا  ٔ  )ِذهَّ    ةٗرق  ٍةرٞ عّثىة  الد)صزةٛ     

ٕا َ ة     اْلطاساصز ال ِ ٙدال ص   ال مك  ع دور     ا  اخٛ ع ع ِز ُا   ْز اْلااَّر٣زٔ  اَفضا

 ِٛ ٖاةةة ِٔ  ع ٖصةةةم الدٗم ةةةٕف  لٍّ ةةةٍ     11: 11ع دإوٗةةةن وةةةص س  تاةةةر ا  اْ سا المَّا
 ٍّٗرت ةةةٍّ٘  سةةةَ ضةةةق  إ   ِىٗةةةٛ عاذةةةٕاوضع لثصةةةٍّٗن سصةةةص فم ةةةد٘   

 ز ٖ   ور ورن ت اما عوٗثرفٗمٖرٗر الرىروٛع سمٜ  اٗن ا٥ ث ر ٚع 

 اّ صًٛ سمٜ ور     ا  اخٛ

ٔ    ٖيع إٌّّةر ت ةر      تث رون ٛ) ال ٗر ّٗٛ الصا  ٛ و  ٥ٔاٍٚ ز ٖ ٍٚ ل   الٍ صّٖ

َّثت: الدرٌٗةةٛ ٔالدرلدةةٛ  لٍٍّّّةةر      المٗربالٗةةٛ  ودمةةّر ودةةن ٌ ةةصٖ  اّرضةة٘ ال ٗر ةة

ٛ)   ِ ٓ ا رلةٛ    ضرٗرةٛ    ّٗ ٚ) اّا ٟ ت ر ضّر   ضرلثّر اجل ٖ ٚع تٍّىَ اجِل َّ

ٕزّٗرح ال ٗر ّٗٛ ال  ٗىٛ الد٦خةٛ  ااف ةج    ُ المٗربالٗٛ فط ب وَ  ت ا٧ٖ ٖٕل

                                                 
ّ)  مةة   ِةة ا اّصةة ما لٕتةةف      وةةَ (6) اّ ةةثءصة  ُ ٖ ةةثل ً الٍّرتةةب  ِٔةةٕ الدٗم ةةٕف ا

 الٍ صّٖٛ ال  ٖر ضّر؛ ضثٜ ٔلٕ   اا وٍْ ودًّٕ الر ا ٛ فط بع/ً/ع
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سةةةَ ا ةةةق   ٔ اخةةةٛ  ٔح ا  اخةةةٛ  ٔضصةةةمج سمةةةٜ ا ةةةق   تصةةةٍّٗن عٌّرٖةةةٛ   

 الثر ٖ،ع سمٜ   رس ور ورتّرع

ٔميٍّةةَ لٍّرٖةةٛ الثةةر ٖ، ِةة ٓ  ُ تٍّةةُٕ وثارٍٖةةٛ وةةَ الٍرضٗةةٛ الٍ صٖةةٛ:        

ا اتَّضةةا  ُ عالةةصاٖ، الٍّةةًٕإع دإذا اٌثصةةص الٍةةرزُٖٕ   عالصةةٕٗسٗٛ ال رّٗةةٛع دإذ

الصٕٗسٗت سمٜ ضق ع ٔلٍَّ تاََّ فٗىر   ة   ُ عٌّرٖةٛ الثةر ٖ،ع ًرٌةج لٗربالٗةٛ      

٥ّٔن الدٗم ةةٕف  ع ًٕزٗةةف     خةةي  سةةرا (7)سمةةٜ ٔزةةْ الثط ٖةة  دِٔةةٕ وةةر صصضةةْ  

 ع ٔلٍَّ إذا ًرُ ا٧وص ً لك  فةإُ  ٙ ا ةث٠ٍرفرح   (8)إٌثرزْ: فع فًٕٕٖرور

لّٗةر  دمةٕ الٍ ةصٖثت ال ٗر ةٗثت:     الة  اسةر إ  -لمط اخٛ ٔوث مارتّر ا٧ ر ٗٛ

 ٝ تدرة  و٦ٞوثّةرع لرة    ةصا     -الدرٌٗٛ دإ  ض  ًام  ٔالدرلدٛ    زٛ  ٔ  ةي ص

ِةة٥٤ٞ و صًةةٛ ا  اخةةٛ دالةة  اٌثصةةص فّٗةةر المٗربالٗةةُٕ ع لةة لك  ميٍّةةَ إزالةةٛ  

وٕضةةٕر ا  اخةةٛ دًٔةة لك الثطةة ٖذ   رٍّر ةةاٛ  وةةَ زةة ٔه ا٧سىةةرهع ٔتاةة      

 ا  اخٛع اّ صًٛ وَ  زن ور    

ٍِٔر تٍدثا  فرٌق ز ٖ ٚ  ورً الٍ صٖٛ ال ٗر ةٗٛ الصا  ةٛع فىةر   ة  ا  اخةٛ      

ال  تز اَّقز الًٕٗ دور     ض اخٛ ور     المٗربالٗةٛ  تمءة٘  ٍد ةّر اٍّ ةق الصةر ً      

     ُ فَرقا اذ ف   تدر ز وصاضنز ا٥  اِة وٍةْ  ِىَّثّةرع ٖزصةِااز     -لمط اخٛ 

تةةصاوٛع ٖةةثي ا ةةثا اه اٍّٖثرتٕ ٖةةٛ ا٧فٍّةةر    ضةةءط الاٍٗةةٛ ا٧ٖ ٖٕلٕزّٗةةٛ   ةةن  

  ٍّٖثرتٕ ٖةةةٛ ا٧شةةةٗرٞ    صوةةةٕز الٕتةةةٕه دًمىةةةٛ وةةةصٔ  ت ةةةسٗن الةةة  ٕه     

 الار ًٕاع ت ّص خرٕة ز ٖ ٚ   ٌ ٗش ٔا   ور     ا  اخٛع
ٔودمىر ضرٔلج   ضٍّٗةر  الٍ صٖةٛ ال ٗر ةٗٛ الدرلدةٛ ٔالٍ صٖةٛ ال ٗر ةٗٛ         

 ) ةةةصٝ وةةةَ الثرمٗ ّٖةةةٛ  عال ةةةٗ صَٚ سمةةةٜ الدرٌٗةةةٛ دالةةة  تزدّةةةي سمةةةٜ  ٌّةةةر ٌ ةةةلٛ 

َٛ الٗةةًٕ   ّٗٛ ا٧ٔ    فدىةة ا  اخةةٛع؛   ٌضةةرذىر ضةة  المٗربالٗةةٛ دالٍ صٖةةٛ ال ٗر ةة

فصتةةٛ لمرٗةةرً  صةة٘ٞ  رخةةن  وةة  وةةر   ةة  ا  اخةةٛ   ر ةةثل اً عٌرةةرو الضةة ف  

 اجل ٖ ٚع ِ ٓ  رل احع

                                                 
(7) Кожев, А. В. Введение в чтение Гегеля: Лекции по Феноменологии духа, 

читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе.  — СПб.: Наука, 
2003 

(8) (8) Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек, М., «Издательство 
АСТ», 2004 
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ٛ)   وٕازّٛ الا اِٟن ا٧ٖ ٖٕلٕزّٗٛ الص    صحيٛ  ٔ ةرٟنا  لر  صٕ ِح المٗربالٗ

ًا اٌثصةةر ِر سمةةٜ   ر ةةّرع لٍّةةَ ِةة ٓ الٕ ةةرٟن          ف رلةةٛ ٥ تصةةٕ ّر شةةرٟاٛ   ةةر

 رلضاط ِ٘ ور حيىن  ًرب خمرصصٚ  ٔ ّرزفةٛ لمٗربالٗةٛ ٌدّةرع وةَ الضةصٔ ٙ      

فط ةةب ض ةةرة ٌرةةرو ار ةةص اجل ٖةة ٚ لمٍ ةةرً ال ةةرّ٘ اّ ةةٕ   ٔفةةك شةةٗدصٚ    

فر   ظّصح  ض ار ا راٙ  وٕز الٕتٕه ٥ ثطرً الٍ رًع اظرٔلٛ سمٜ ا٧ نع 

  َّ سصص وَ  ٖمٕه   ٌٕٖٕٗ ك  ُ ِ ا  ٍَّ  ٖضر وَ الٍرضٗٛ الثٍٍّٕلٕزٗةٛع إ

ل ٝ ايثى  الصاٍّ٘ ور ٖر ِّوْ ضثٜ رصٕوْ اّلمصتع سمةٜ  ٖةٛ ضةره  وةَ     

الضةةصٔ ٙ  ٥ٔن ٔ اةةن ًةةن شةة٘ٞ   ُ ٌدّةةي وةةر   ةة  ا  اخةةٛ ٔالٕضةة  اجل ٖةة       

ّٗٛ الصٍرسّٗٛع     ىق  شر ٥ ٖرن سَ فّي ور ًس لا  ٍٗٛ الص مسرل

جيةب سمةٜ الٍ صٖةٛ ال ٗر ةٗٛ الصا  ةةٛ    سصةص وةر   ة  ا  اخةةٛ  ٔ            

ِٛ الرضةةرٞ سمةةٜ  صٌةةروش الثٍةةٕٖص  ٔظّةةٕ  ايثىةة  اظةةرً٘   ُ ت ةةثى       وصضمةة

عإذروّةر ا٧ ةٕاع   رسثاةر ٓ ضةةرفمان لمى صًةٛ  ٔلةٗس  ةة  ان وص ةٕورنع ٔوةَ ٍِةةر        

ّٗةةٛ  فٗىةةر ٖث مةةق  اٍٗةةٛ الٍ صٖةةٛ     ميٍّةةَ ا ةةثل٦ل   ةةال ا٥ ةةثٍثر    زرح ال ىم

 ال ٗر ٗٛ الصا  ٛع

 إعادة مراجعة املاضي وأولئك الذين خسروا

إذا ًرٌةةةج الٍ صٖثةةةرُ ال ٗر ةةةٗثرُ الدرٌٗةةةٛ ٔالدرلدةةةٛ  اةةةم وراةةةٕلثت          

ّٗىر فٗىةةر ٖث مةةق  ٍّٗدٗةةٛ فّىّىةةر       ًٍرةةرو اٌ ةة٦ق ّ ر ضةةٛ المٗربالٗةةٛ  ٥ٔ ةة

تصصفثر  ف٦ ش٘ٞ ميٍ ٍةر وةَ إسةراٚ ترٗةٗي      لٍد ّٗىر  ٔور اسثر إلْٗ  ًٔٗف

ُّ وٍ ق تر ٖ، ال صص اجل ٖة   اٝ إ    ضرٗرٛ ِمميثّىر ًص٘ٞ إجير ٘ع ٔشر  

ور     ا  اخٛ  فإٌّْ ٖصٍّن اجلِٕص ال صٙ لم صص اجل ٖ   ال ٙ ٍٍّٖصةف  

   ٌّرٖثْ فط بع

ساةةة َّح الٍ صٖثةةةرُ ال ٗر ةةةٗثرُ  الدرٌٗةةةٛ ٔالدرلدةةةٛ ٌد ةةةّٗىر وصشةةةطثت        

ُّ ًةن   وٍ رف ثت لمث ام سَ  ٔح ا  اخٛع ٔ   فصن ِ ا ا٥اسرٞ فص٦ن ذ ٖ ةرنع إ

ّٕاٛ   ا٧ٖةة ٖٕلٕزٗرح ال ةةر رٛ          رلٍ ةةاٛ  -وةةر ٖث مةةق  ّةة ٓ الٍٕاٖةةر اةةم اّ ةة

 وص ٥ ٖدم ا٥ِثىرًع لٍّةَ ضرٗرةٛ   ةر ٚ    -ّا س٘ الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ

 ًدةةص وةةَ اسثار ِةةر  تمةةك الٍ صٖةةرح  جيةةب  ُ ت٤ ةة  سمةةٜ لىةةن اجلةة ا ٚ      

 صٕ انع ورااوج      صح  فر   خاثج  ٌّر ٥ تٍثىة٘ إ   ٔح ا  اخةٛ  ِٔة ا    
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ور  ّاٝ   ٔ ٓ إ   ُ تٍّةُٕ   ر ةرن ّةر   ة  المٗربالٗةٛع ِٔةٕ وةر ٖز ة ُّ  وةصان زّٗة ان           

ٖزط ةةب ذةةرع سةة٦ٔٚ سمةةٜ ذلةةك  فةةر٧وص ٖ ةةين  ُ  دمةة٘ الٍ ةةصٖثت ال ٗر ةةٗثت  

ٔ دةةٕا إ  زرٌةةب الثررلٗةة   أُ  ُ  -س٘  ٔ  ءةةم ٔسةة٘  ةةٕ -الدرٌٗةةٛ ٔالدرلدةةٛ 

 ٖ ثلمصٕا ا٥ ثٍثرزرح الضصٔ ٖٛ وَ ذلك   ٔ   ٖ  فٕا  ّر سمٜ ا،ص٦قع

فثرص الٍ صٖثرُ ال ٗر ٗثرُ الدرٌٗٛ ٔالدرلدٛ إ  إسةراٚ ترٗةٗي  وة  إ ةصاز        

وةةر جيةةب الثلمةة٘ سٍةةْ  ٔوةةر لةةْ  ٗىةةٛ   ضةة  ذاتةةْع  وةةر الٍ ةةص إ  ٌد ةةّٗىر           

ًيٖ ٖٕلٕزٗثت ًرومثت فّ ا ام تطٗا  إٌّىر اةم تةر ثت ل٦ ةث ىره    

ّٗةةةرن  ٔلٍّةةةَ ميٍّةةةَ لةةةا ال ال ٍرتةةةص اذروصةةةٗٛ   -متروةةةرن  ٥ ٌ صّٖةةةرن ٥ٔ سىم

ًررس ٚ سروٛ  تمك ال  ور  )ا ًج وَ  ان  ٔتصًج سمٜ ا٧صةصاف   ٔ    

ىةةٛ ال ةةن دوةةصٚ   ةةصٝ  ٌةة ًص ةعوٗثرفٗمٖرٗةةر الرىروةةٛع    ُ تٍّةةُٕ ذاح  ٗ     

 سرلٗٛ  صٍّن ام وثٕ    ٔوم٠ٗٛ  رّ ٍٜ ٔا  سع

ٔلٍّةةةَ سمةةةٜ  ٙ ضةةةره  فةةةإُ الٍ ةةةصٖثت ال ٗر ةةةٗثت الدرٌٗةةةٛ ٔالدرلدةةةٛ     

فثرزرُ إ  إسراٚ الثدٍّم  ّىةر   صٖرةٛ ز ٖة ٚ  ٔوةَ وٕا ة  ز ٖة ٚ  ٔ  ة         

الثلم٘ فرط سَ الدرٛ   الاٍٜ ا٧ٖ ٖٕلٕزٗٛ ال   روج سمّٗر ع  خٕذً ٗثّرعع 

ّٗٛع ِةة٘  ًدةةص ا٧شةةٗرٞ الةة  ٥ تّىّىةةر  ٥ٔ فرٟةة ٚ وٍّةةرع    إُ تمةة ك عا٧ خٕذً ةة

ّٗةةٛ  ٍّةةدم: عوةةر ًس وةةَ   ٔ ةةثٍُّٕ  صاٞتّىةةر اّثررص ةةٛ  ًدةةص إٌثرزٗةةٛ ٔف رل

وةةَ  ةة٦ه ٌ ةةصٚ إجير ٗةةٛ وةةَ      (9) ةة٦ه ٌ ةةصٚ إجير ٗةةٛ وةةَ الةةٗىتع  ٔ عإٖدةة٥ٕ     

 ٔ ة ٖرلٕف  الٗ ر ع  لٍَّ ودن ِة ا اّصةصٔر عالةٕصين الامصةد٘ع اّةدم د ةصٔح       

ُع  ٥ ٍّٖدةة٘   ضةة  ذاتةةْ  ٧ُ ا،ضةةرفٛ اٍّّٗرٌٍّّٗٗةةٛ  (11)ع  ٔ إٖصٌٗ ةةج(10)ُ

                                                 
ٛ د ٖٕلٕٗس زٕلٕٗ  ٗما ٙ  ٌ  ٖر إٖد٥ٕ (9)  99 - 9212وةرٖٕ   91د   Julius Evola : ر،ٖ رلٗة

٘  فٗم ٕف   ٔ اّ صٔف  ٖضرن  ر ي ٖٕلٕٗس إٖد٥ٕع 9191ٌِٕٖٕٕٗ  ٘  ٔ ٔضةرٌ ًةرُ   .إٖ ةرل

إٖد٥ٕ ذاٟ  الصٗج   ا٧ٔ رو اّث ّصفٛ    اب و ثر اتْ اّرٔ اٟٗٛ ٔال طصٖٛ ٔالدرٟرةٛ  

 ٙ الٍّٗىٗرٞ الر ميٛ   ٔترمٗ ّٖثةْ   ٔال ٗىرٞلم اٗ ٛ دشر   ذلك ا٧شارح  ٔالثلرصص  

  تثٍةرٔه و  ةي ٌ صّٖةرح    «اّدرلٗٛ ال طصٖٛ»اُ:سٍٕ ٌْ  صمق سمٜ فم دثْإاّث ّصفٛ  ضثٜ 

 ع ًإٖد٥ٕ ًٔثر رتْ س اٞٓ لمى ٗطّٗٛع د

ع ضرةةٕ ٘  ٔ ةة٘  ٔفٗم ةةٕف    9129 -9210ع ) ٌٍّٗةة٥ٕٝ فر ةةٗمٗدٗثض أ ةة ٖمٕف   (10)

  عًد الرٕوٗٛ الصٔ ٗٛع -ٔ زن  ٗر ٘  ٖ ّىٜ و٤  ر لمامصدٗٛ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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لمٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ الدرٌٗٛ ٔالٍ صّٖٛ ال ٗر ّٗٛ الدرلدٛ    ضة  ذاتّةر  لةَ ترٕاٌةر     

إ   ٙ وٍّةةةةرُع  ةةةةرلصزٕر إ  اّرضةةةة٘ فط ةةةةب  ميٍٍٍّةةةةر ف ٖةةةة  اٍّ رةةةةٛ    

صةة ٚ المٗربالٗةةٛع ِةة ا اّرٗةةرس   اّصةة ًٛ  ٍّٗىةةر  تمةةك الةة  ًرٌةةج ت ةةر       

 اٍّّس٘ ودٗ   ًإمحرٞ  ان ا،س اا الٍّرون لمٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛع

 صاٞٚ وّىٛ ٔضرمسٛ ضرنر لمٍ صٖرح ال ٗر ةٗٛ الدرٌٗةٛ ٔالدرلدةٛ   ٍٍّةٛ        

فرط سمٜ   رس الٍ صٖٛ ال ٗر ٗٛ الصا  ٛ الة   ة  ح ت ّ ة،  حبٗةذ ٍّٖةُٕ      

ِةٕ وةر   ة      -وةَ  فضةْ زة  ٖر ًرٗىةٛ       سمٜ الةصاي  -إّضٕر الصٟٗ ٘  

ا  اخٛ ٔشصٔصّر: ال ر  اّ ٕ   دا ًٕىٛ   ّثى  ال ٕق  سرّٗٛ ضرةٕق  

 ا،ٌ رُ  عاذٗىٍٛ ا رٗرٗٛ سمٜ   س اّرهع  إ ع

 

                                                                                                                       
 -ٔ ٖةة ٖٕلٕز٘ الامصةةدٗٛ  ع  ٗر ةة٘  ّةةر9169ٌ٘ -9221ع  -اٖصٌ ةةج ٌٍّٗٗ ةةثض (11)
  عًلمّثمصٖٛع د الرٕوٗٛ  و رٍا
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يف زمن أضحى  يهحك  حي  ح       
مهحححبا زححح أس ال أ  اأحححبم     هححح     
اأن ش  اأطبهعة  زسبب اأسه س ت 
اأرعنحح   ومامحح ت ا ححرا  اأحح    
جقااه  امل سانهة اأع ملهة  جنفذه  
زشحححمي عكحححن  حححي محححن اأا  ححح ت  
املحىححب   زر ط نهحح    كححت اأنحح ت   
 مرجسقحححححه  مححححن ملحححح ل اأعاملححححة 
املحا شة اأ  جسحهبف اأبشحر ة  

  هت   هبححبف يا ححي اأبشححر    ضحح
قطهعحح م مححن اأبححه د  جقحح ا زرسححن     
امل سححانهة ملبمححة أفلححة قكهكححة مححن  
األغنه   من آل   جشهكب     فهكر 
 اأحححح زعم  ححح    بحححب  أ  ا ا حححة  
 ا نحمححح   أكشحححعا  ز جحححث أ  حححر     
هتب بام  جع ن  من يب  ت  بري  

 هححس سحححفقب األ هحح ل   محعححبا  
مقام هتحححح  اأذاجهححححة  مل  د ححححه    

 زحححح ت اأمحححح ري مححححن    ضحححح   ة او
اأشححعا  مسحححهكم م ملنحهحح ت هححذ     
اوضححححح    املحا شححححححة   ي قححححححبام  

 اأباصكة ز جت   املسحقبي 
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ِٔذذ م وذذف ٖذذللتٍف لمماذذف ه وذذف ِذذٕ وٕبذذ  ماوذذٛ ملت ظٗذذٛ   م اذذم  ن    ذذن  

 غ ظذذٛلأدٗفلٍذذف   وتهىّذذف يتذذفٌ٘    ملم ذذلً ملموٍٕلذذٕد٘ م ماذذفطري ٔم  ذذ     

ظذن   يتذل يتذ       شلٖلٚ ظٍّٗف ٔظذ  صوٕيذٗمّف مل ميٗذٛ ٔو ٕوفيّذف م فيذٛ      

ظاذ   ملتٕميذا مجٕدذفٞ     ملضذٗفري ٔظفت ماكج ٖٛ ٖتٗش حفلذٛ وذَ    عٍّف ش٠ٗف 

مليت يّ  عمٍٗذف  ٔللذن ماٌهىذٛ ممفكىذٛ   م ٕمدّذٛ ظن أٌّذف أيذ    ِذ٘         

يّي  ٔملاذذلمه ِذن م ذذقا ظج فلذذفت محصذذ َٖ ٔحضذذفط ولذومٛ دذذل هميّذذف   

ِٔن ظفت ملمىاك ظفجٕٖٛ خم دًف  ِٔن هٔظفُ مادٗفه   غ ِي ٔملمخم٘ عَ 

 ؟.هميّي ٔبٗىْ ٖٕيمّي إىل ط ٖق ملٍذفٚ أً مجقك

ٌم ذ٘  ٔلو٘ ٌ   أِىٗٛ مجٕٖٛ ٔدٔط ملتٕ ٛ م مٕحلٛ ٔيأث ِف عمٜ مجٕٖذٛ   

 ملضٕٞ عمٜ كمفب ِفً عفجل ِ ٓ م لومٛ وٗلمًٌٗف وَ صقه ظفحج  ك فط 

 00;ً ٖٔضي 9009ِ م ملومفب يلط عَ مج٠ٗٛ ملتفوٛ ملإطٖٛ لمومفب عفً 

يذذة ٛ وذذَ مل  ذذ  ملتذذفدٙ    ٖذذ  ظذذٕه كٍذذلٙ ٔكذذفث َٖ دذذ٘  دمٌوذذ      

ِٕٔ ٖضي ثقثٛ عل  لوًق  ِٔ٘ وٕضٕعفت بذلوّف    ٔي مجْ لفضن دٍو 

جمىٕعذذٛ وذذَ مل ذذفحج    ٌذذلٔٚ أبفوّذذف وتّذذل مللطم ذذفت ملوٕك ٗذذٛ ٔباذذي       

 ً.9999ف جبفوتٛ وفٌلارت م  كزٖٛ   يٗا ملإ ٕٗلٕدٗ

م اذذفِى  وذذَ مل ذفحج  ظم ذذلٖي ةذذٛ وذذٕدزٚ عذذَ   ٖ ذلأ ملوفيذذ  ظمت ٖذذا 

ٙ مب لوٛ لموفي  ٌةاْ  مأه ملةونثي ٖ لً  كن وٍّي   ظتٍذٕمُ  ظٕه كٍذل

 ؟ لٗلكل مجمٛ أوٕط ِٔ٘:ملتٕ ٛ ٔأزوٛ مجٕٖفت مل ٕوٗٛ

لمصمٗذذٛ  يمٍذذفث  ٔييفذذ ت     ُظٍفِذذف مل إُ مجملمىتذذفت يمىذذزت ٔيمةوذذك   -9

دٔموذذٛ وذذف ظتذذل مملمثذذٛ ملوٕك ٗذذٛ  ٔل ذذلمُ ملوذذمٛ ظف وذذفُ لقٌاذذق  عذذَ    

ماووٍٛ م ألٕلٛ ٔأُ عىمٗٛ مكمافب مجٕٖٛ يٍ ٕٙ دمٟىًف عمٜ مل ٍفٞ  أٌّذف    

عىمٗذذفت مل ٍذذفٞ ٔإعذذفدٚ  ظذذفاح ٝ عمذذٜ  م  ذذفً مأه  لملذذون مجٕٖذذٛ ٍٖ ذذٕٙ  

 ن  ٔأُ مل لطٚ عمٜ  لٖل أٔدْ ملم فَٖ   مجٕٖٛ أٙ ملٍه  حنٕ م ام مل ٍفٞ  

 ظذذذذ  مل لذذذذ  ٔماووٍذذذذٛ كفوٍذذذذٛ أٖضذذذذًف   ملذذذذم وي ظذذذذف ٕمطد ملتاذذذذو ٖٛ  

 (22مالبموفدٖٛ ٔمم ٕبٗٛ)ا

إٌٍذذف عذذفدزُٔ عذذَ وت لذذٛ أٌةاذذٍف إال عذذك يوذذٕطميٍف لوٗةٗذذٛ ط ٖذذٛ    -2

 .إٌٍف دفدٛ لمىٗز مل مت عَ مجٕٖٛ مللخوٗٛ محص َٖ لٍف 
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 ذذذفِ ٚ يذذذتٕد دٔه يذذذٍفعٗٛ دلٖذذذلٚ لوذذذن وٍّذذذف يذذذ يفمّف      ٍِذذذفك -3

 مملمثٗٛ ٔولِمٛ لمىافِىٛ   إليففٞ ِٗىٍٛ مليف ب.

ِ٘ عىمٗٛ ملمٕغذن ملتذف ٘ لمٍهذفً مل أيذفل٘    ذفٟ  ملزٔمٖذف        ملتٕ ٛ -;

ٌّف عىمٗذٛ يذتٕد شذ كفت كٕك ٗذٛ غذ       إ ٔملولٔري مالدمىفعٗٛ ٔمجليف ملٗٛ 

   ٛ ٛ بفظمٛ لمى ف  ٛ ٔأ ذٕمت وفلٗذٛ يٌٗذ ٔطمبذف غذ  بفظمذٛ لمذم وي      - غ  وٍهىذ

إٌّذذف بذذلطٚ ووذذفك مللذذ كفت عمذذٜ لذذ ت شذذ وفيّف م م للذذٛ م فيذذٛ وذذَ         

عَ مملٔد مللٔلٗٛ و  مل ٗفً   ملٕب   ملةتفلٗفت ومتلدٚ ملٕدٕٓ ظو   ملٍه 

: ٔ يذذذلدٙ إىل( 28ٌةاذذْ ظمّىذذٗش أبذذفلٗي أصذذ ٝ ٔح وفٌّذذذف وذذَ مل  ذذفوٗن)ا      

ال بذٕٚ مبموذفدٖٛ ل ك كىذف     ومتذلدٚ ماظتذفد  بذٕٚ     أٌّذف ي ٕٖض مللمي  مطٗٛ

يتىٗق ملمذ ظٛ مل ميٗٛ لٍٕري وذَ ممٗذفٚ   ٔيلذٗ  مالٌةوفه   مللٔه يلدٙ إىل 

مإلكجفط وذَ يةذ ٖح حلذل ومذزمحي وذَ        ِٔ٘ دمٟ ٛ عمٜ م ةووٛ ٔم مل دٚ

 ٛ يوذذذفث  م ٍهىذذذفت مللٔلٗذذذٛ غذذذ    م رتمظ ذذذٛ ٔ يذذذلدٙ إىل   م لذذذوقت ملتف ٗذذذ

ي ذذذذًٕ بذذذذٕٝ ملتٕ ذذذذٛ ظذذذذلل  ملٍذذذذف  إىل مل  ذذذذح عذذذذَ      ( 36ٔ)ا مموٕوٗذذذذٛ

ٌ فهٖذذٛ نوذذٍٛ  إذٗفت محفٖذذٛ وٍ ٕٖذذٛ عمذذٜ ملاذذت٘ الوذذمقك ِٕٖذذفت     يٗم ذذرتم

مٌ تفخ يفمٛ ازوفت غ  همت عقبٛ ظف وفُ ميوٍٍف أُ ٌوُٕ شّٕدًم عمٜ 

عذذف   ( ظٕيذذةّف طدٔدًم مٌم فوٗذذٛ عمذذٜ وذذزم   39املٍزعذذٛ ملٕطٍٗذذٛ ٔملمتوذذ )

ملمةفِذٛ ٔملماذمٗ  م  ذرتُ ظذفل ٗي ٔمل ذٕٝ مالبموذفدٖٛ مليف ظٗذٛ         م فك  مل فٟي عمٜ

م ّٗىٍٛ  كىف أُ ملتٕ ٛ يمىخض عَ ييف مت عىٗ ٛ يزٖذل وذَ ي ذٕٖض  ماذمٛ     

دّذفز عمذٜ سف ذك    ل ذل ح ذ  ملتٕ ذٛ   مإل   و ٕالت  ٕ  ٕٗلٕدٗٛ ي مٗلٖذٛ   

ٕ  مجملمىتفت ٔظفلمذذفل٘  م  دنذذ  ملم مذذ٘ ظذذ ٔل واذذلٔلٗٛ دلٖذذلٚ   معرتملٍذذف ظتذذ

أصذذ ٝ... ظج فلذذفت أصذذ ٝ  ظّٕٖذذفت ٔأ ذذفى حٗذذفٚ أصذذ ٝ  ٔأُ ٍِذذفك حفدذذٛ إىل   

شأُ ملتٕ ٛ أُ يلذون عفوذن ي ذٕٖض    ٔوَ ملتٗش   جممى  ومتلد ملج فلفت  

  ا(48ل لطيٍف عمٜ يةّي مجٕٖٛ مجلىفعٗٛ مل ٕوٗٛ. )

ظفت م  مذٕب طظذك ملمذذفطٚ ظّذل  ملتلملذٛ ٔ ذقوٛ مل ٠ٗذٛ ٔظفالِمذلمٞ          -5

مٟذذذذذق  فط ذذذذذٛ م زٖذذذذذل وذذذذذَ ملذذذذذم وي ظيفذذذذذٕه طأيذذذذذفه مللذذذذذ كفت     إىل ط 

 ( 37ملوف ح)ا



 ةأزمة أو فرصة مواتي العولمة والهويات القومية قراءة في كتاب

 

 

ٖٕمدذذْ مالذذ مد ٔضذذتًف ولذذ ًٌٕف ظ ذذلط حذذفد وذذَ مل مذذق  ٔإُ إحاف ذذٍف    -6

ٔظفلةتذن   ظأٌٍف هٔمت ومىف وٛ ٖمتذ ت ِذٕ محصذ  لٍذٕري وذَ ملضذٗفري ٔململذم         

 (.39لإُ مل مت م لممٛ  ظ أٙ علد ك   وَ ملومفب يٕمدْ أزوٛ ِٕٖٛ)ا

مجمذٛ ملهذ ٔ  ملمفطرنٗذٛ ملذيت     ملةون ملجفٌ٘ يتفَٖ كفث َٖ دمٌو    

ياذذفعل عمذذٜ يةاذذ  مةذذفٔالت ملذذيت ظذذ جف بذذفدٚ طٔ ذذٗف    ذذ ٗن مدذذرتمل ِٕٖذذٛ   

ميوٍّف أُ يافِي   م متفدٚ ككٖفّٟذف مل ٕوٗذٛ مجل ذنذٛ   أع ذفب ممذ ب      

ظذذك ملذذلً مل ذذفطدٚ  ٔم ذذمٍةفط يأٖٗذذل م ذذٕمطٍ   لذذ ٔري ظتذذح ماوذذٛ وذذَ صذذقه طٔم 

ٔملذذرتمب مل لميذذٛ ٔلوذذ ٚ أُ ملوٍٗاذذٛ ماطثٕهكاذذٗٛ مل ٔ ذذٗٛ ي  ذذٜ صذذزمُ       

 عمٜ مجمٛ أوٕط ِٔ٘: مل فحجٛ(. ٔيلكل 52مل ٔل مل ٕوٗٛ)ا

 كذذذفُ 9999أٌذذذْ حذذذ   ذذذ ك مال ذذذفد ملاذذذٕلٗيت   كذذذفٌُٕ مأه  -9

ٖلوٍُٕ ظأُ طٔ ٗف ال يام ٗ  أُ يا    ط ٖق مإليقل  م ميف ظ مإليقحٗ  

محمضذفُ بذٕٝ ملتٕ ذٛ    دُٔ م قا وذَ مإلوكمطٕطٖذٛ  ٔإُ عمذٜ طٔ ذٗف      ظٍذفل

 .ولٌٗٛ طٔ ٗٛ ٔطلض ملٍزعٛ مإلوكمطٕطٖٛ-ٔي ٕٖ  ِٕٖٛ أِمٗٛ

ملتٕ ٛ ٔ ٗف ٛ مجٕٖٛ  إُ مال فد ملإلٗيت أٌّفط    ض ظفت بٕي٘ -2

 .(67)ا ملمٕأو 

ساوّي ٍٖزعُٕ لقٌةوفه عَ مال فد ملإلٗيت ظا    إُ مل ٔ  -:

 . ظ ٕوٗمّي

ظتل ل لمُ ماش فٞ وَ ملاق  مللذ بٗ    أٔك مٌٗذف ٔظٗقطٔ ذٗف     -4

شذذذت ت ملذذذ ٔ  ظذذذأُ طٔ ذذذٗف واذذذمٕصٛ عذذذَ دذذذزٞ حٗذذذٕٙ وذذذَ ي مثّذذذف ملمذذذفطرن٘  

 أُ مل ٔ  شت ًف إوكٖفلًٗف.ٔ ٔملج ف  

ٍِفك ختذٕ    طٔ ذٗف وذَ مابمٗذفت ملت بٗذٛ وذَ أُ صمذق ِٕٖذٛ         أُ  -5

بذفٟي   وف ِ٘ إال عىمٗٛ ي ٖٔ  و ٍتذٛ  ٔأُ يذ مخ طٔ ذٗف   ولٌٗٛ -طٔ ٗٛ أِمٗٛ

عمٜ ملوٍٗاٛ ماطثٕهكاٗٛ مل ٔ ٗٛ ٔعمٜ مللٔلٛ مل ٕٖٛ ٖٔلكلُٔ أُ طٔ ٗف 

مل ذذٕٚ و ي  ذذٛ ظةوذذ ٚ مإلوكمطٕطٖذذٛ م مىٗذذزٚ ظفللذذتٕط   بذذٕٚ عهىذذٜ   ٔأُ ِذذ ٓ

إُ ملةوذ ٚ مل ٔ ذٗٛ يذٕل      ملٕطين مل ٕٙ ظوٗفُ مللٔلٛ ٔظفلٍزعذٛ مل ٔحفٌٗذٛ   

 لٖجذْ    ٌُُهىذْ ملاٗف ذٗٛ ٔأ ذفى    ف ًف لو ًٖف ث فلًٗف لٍ   ث فلذٛ مليفذ ب   أ 

بذذٕٝ ملتٕ ذذٛ ملذذيت  ملذذٕٓ ي ذذٕط    ٔظفلمذذفل٘ ال ميوذذَ إٌ ذذفه طٔ ذذٗف إال ظذذ لض  
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ٔظفلمفل٘ طلض  ٕه  ملميف ٖ  مل ٙ دفٞ ظْ ٖمما  لممٍىٗذٛ ملاٗف ذٗٛ    طٔ ٗف 

ٔيمذفٔزٓ إىل مل ٕه ظّٗىٍٛ هٔٙ مايٕه مل ٔ ٗٛ عمٜ أٙ دٔلذٛ    ظنٔمالبموفدٖٛ

 (.79ومتلدٚ مل ٕوٗفت )ا

6-  ٛ ِٔذي    إميفُ مل ٔ  ظفالصمق  ظ  ممضفطي  مل ٔ ٗٛ ٔمأطٔظٗذ

  ٛ )وجذذن ملّٗذذٕد   طٔ ذٗف( ل ذذلت يذذممّف ظأٔطذذفُ  ٖذ ُٔ   أو ٖوذذف دٔلذذٛ طةٗمٗذ

كىذف أٌذْ دذذ ٝ   ٝ   ٔأطمضذ٘ أ ذقلّف ٔيٕميذن ملتذٗش عفلذٛ عمذذٜ أعذ مت أصذ        

أبمْ   يٕ ٗا ملٍزعٛ ملٕٗطم ٗٛ دعىًف لمىزمعي مل فٟمٛ إُ عمٜ طٔ ٗف أُ ي  ٜ 

ٔأُ شذتٕب ِذ ٓ مل مذلمُ     همت عقبٛ دٗلٚ و  مجلذفطمت ملرتكٗذٛ ٔمح ذٕٖٗٛ    

أُ سذذفط  ح ّذذف م لذذ ٔري     ظفلذذ مت ميوٍّذذف دٍ ذذف إىل دٍذذ  وذذ  ملذذ ٔ     

ٖ لض ظلذلٚ عىمٗذٛ   ٍِٔفك وَ ( 88وٕحلٚ )ا مالٌضٕمٞ    دٔلٛ ٖٕطم ٗٛ 

 . مليف ظٍٛ أٔ ملميف ٖ  ملزمحا عمٜ وٕ وٕ

أُ م اذذٗ  َٖ عمذذٜ مل ٍذذك إُ إحذذلٝ م لذذوقت ملذذيت يٕمدذذْ طٔ ذذٗف -7

 .مللٔل٘ ٔوٍهىٛ ملمذفطٚ ملتف ٗٛ ٔيٍلٔت ملٍ ل مللٔل٘ ِي أعلمٞ طٔ ٗف

ب فً طٔ ٗف   مبموفد بفٟي عمٜ ملإت دفٞت ملٍمٗذذٛ ومىجمذٛ   إإُ  -8

ظفإلدّذذفز عمذذٜ بٗىذذٛ وذذلص مت ملٍذذف  ظذذ  علذذٗٛ ٔضذذ فِف ٔأدت إىل مطيةذذفري    

 . مل  فلٛ ٔمٌّٗفط ب فعفت مبموفدٖٛ

ٔملٕيذذٕه إىل ثذذ ٔمت   إُ مليفذذ ب ٖ ٖذذل أُ ٖ  ذذ٘ ِذذ م مل مذذل ضذذتٗةًف      -9

خت ٖذذ  ملزطمعذذٛ دأب مليفذذ ب عمذذٜ  طٔ ذذٗف م ٍذىٗذذٛ ٔيذذلو  يذذٍفعفيّف مةمٗذذٛ 

ٖٔ غ    م متىفه طٔ ٗف وللًٍف لٍةفٖفيْ  عك ض ب ملةقح  مل ٔ  مل ٔ ٗٛ

ٔذنذفٔه  ذ بٛ ألضذن ملت ذٕه مل ٔ ذٗٛ   عىمٗذٛ م ذمٍزم          م اىٕوٛ ٔملٍٕٖٔٛ 

أدويفذذٛ وٍهىذذٛ  ٔ موذذمقك مل ذذلطٚ عمذذٜ م ذذميفقه م ذذٕمطد مل ٔ ذذٗٛ ٔيذذٕاًل إىل       

 إصضفري طٔ ٗف.

 إٌّذذذف  لٗاذذذ  ملوٍٗاذذذٛ ماطثٕهكاذذذٗٛ مل ٔ ذذذٗٛ دٍٖذذذًف ٔحاذذذ       -80

لمىٕ ٗ ف ٔلمٍّل ذٛ   صزمُ لمةٍُٕ  ملمفطٖح ٔملج فلٛ مل ٔ ٗم   ظفاح ٝ  وّل

ل ل مض مت  ملوٍٗاٛ ماطثٕهكاٗٛ مل ٔ ذٗٛ ظذلٔط حف ذي ٔنذلد      م تىفطٖٛ.

ًٝ عذذَ ملٍّضذذٛ ٔمإليذذقل    ي ذذٕط ملذذٕع٘ مل ذذٕو٘ مل ٔ ذذ٘ ٔأظ ذذ  طٔ ذذٗف مبٍذذأ

 (85عمٜ مل  ٖ ٛ مأطٔظٗٛ)ا
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ٛ   مجٕٖذٛ  : ِٕٔ ظتٍٕمُ أوف ملةون ملجفلح   لم فحذح  ٔملوذ مري   زوذَ ملتٕ ذ

ٖذٕمٌٗ  يطوذذف كذذٕال  ٖرتكذز عمذذٜ  مٗذذن ِٕٖذفت يذذ ب مل ٕ ذذٍٛ ٔدنذذفده أُ    

لٗ  ٍِفك ظتذل أٙ ل ذو ٔوتفٍٖذٛ كذفوم  لمذأث  ملتفوذن ملوذٕكد م مٕلذل         

عَ مم ب ملٕٗغاقلٗٛ   ِٕٖذفت ماطذ م  م م فطظذٛ   مل ٕ ذٍٛ  أوذف م ذٕمد       

ىن عمٜ  ماذمٛ وذَ م  ذفظقت ٔم ٍفبلذفت غذ       م امخلوٛ   ِ م ملةون لملم

مل يٗٛ و  ي ب وَ   مٖٗةٕ ٔأبفلٗي أص ٝ جتىتّف صذقه طحمذٛ وٗلمٌٗذٛ إىل    

مجٕٖٛ   ِ م ملةوذن عمذٜ أٌّذف و ٕلذٛ غذ       مج  ك لٗذ ٙ ملمتفون و  و ٕلٛ 

 ٖٔون مل فحح إىل وف ٖم٘:وام  ٚ  

 ط ذفٟمّف م م لثذٛ   إُ ٔ فٟن مإلعقً ٔماليوفالت مل تٗلٚ يلون عك -8

عَ ملو مري دزًٞم ال ٖمذزأ وَ مالخن مى ملوذٕكد   مازوذٛ ملٕٗغاذقلٗٛ     

ٔأُ م ل اذذذفت مإلعقوٗذذذٛ ِذذذ٘ ٔحذذذلِف وذذذَ كفٌذذذ  بذذذفدطٚ عمذذذٜ ملمذذذأث          

م ٍفبلفت مللمٟ ٚ حٕه مل ٕ ٍٛ ٔكفُ مالخن مى ملوٕكد عذفوًق لملذوٗن   

 مجٕٖفت   ملو مري ملٕٗغاق . 

ك   لموٕك ٛ    ٕالت ِٕٖٛ ي ب مل ٕ ذٍٛ ٔكذفُ    ٍِفك دٔط -2

لمملصن ٔملتٍو  مادٍد مللٔط ما ف ذ٘   يلذوٗن مجٕٖذفت  ٔممذ ب ملذيت      

 دمطت ِ٘ ح ب علٔمٌٗٛ ضل ظمل وام ن ٔجممى  ومتلد ملج فلفت. 

إُ أٙ مجفعٛ ع بٗٛ ال يلٗل ي ل ِٕٖمّف دمصذن خمذك وتذزٔه  ٔإُ     -3

عىمٗفت ملم ّ  ملت ب٘ كفٌ  أظماٛ ملوذ ب أغمذ  ماحٗذفُ  ٔوذف زمه يذ ب      

مل ٕ ذذٍٛ ٖ ذذلُٔ كممذذٛ يذذم ٛ ٔومىف ذذوٛ ٌٔةذذٕه مل مدٖوذذفلٗ  م اذذمى  كذذفُ  

 (903ٔمض ًف)ا

مذأث     يمٕزري وقوح ململصن ملوٕكد م ض متٛ ظذلٔط وتذ    مل   -4

ِٕٖذذذفت يذذذ ب مل ٕ ذذذٍٛ ظذذذ   فط ذذذٛ ملمذذذلصن مللظمٕوف ذذذ٘ ٔملتاذذذو ٙ         

ٔملٍ فشذذفت حذذذٕه ملٍذذزمري ملٕٗغاذذذق     م  ذذفً مأه ظمةوٗذذذك ٖٕغاذذذقلٗف    

ٔمالعذذذرتم  ظفلذذذلٔه مجللٖذذذلٚ ٔص ذذذفب مإلعذذذقً مليف ظذذذ٘ ملذذذ ٙ ذنىذذذن ملوذذذ ب 

عمذٜ  ٔإضةفٞ يةٛ مللٗفط  ٔماظفلاٛ  والٔلٗٛ يةوٗك ٖٕغاقلٗٛ ٔمم ب 

 ملو ب أص ًم ٔيوٍٗةّي كىذ و٘ ح ب و مظح ٔعىمٗفت مغموفب.
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ٍِذذفك مٌ اذذفً ظذذ  مل ٖذذا ٔم لٍٖذذٛ  لىذذَ شذذأُ أٙ إطذذقري أٔلذذ٘ دنذذل  -5

مإلٌاذذفُ ظاذذّٕلٛ إىل مبمٍذذفري م ذذ ٞ ظذذأُ مجذذٕٚ ملةفيذذمٛ ظذذ  م لٍٖذذٛ ٔمل ٖذذا ِذذ٘      

 ( 908)ا ملا   مل ٟٗا٘ لمو مري

ٔظذ زت عمذذٜ  ذذ ح واذذمٕٝ  يت ضذ  مللٔلذذٛ ملٕٗغاذذقلٗٛ لممةوذذك   -6

ملٍ ذذفو ٔمجلذذله إٖذذلٖٕلٕدٗفت دلٖذذلٚ ومٍفبضذذٛ وذذ  حفلذذٛ مل ٕ ذذٍٛ ملاذذفظ ٛ          

ٔمثٛ ٌزمري وفدٙ يةذذ  ٔدذ ت   كذج  وذَ ماحٗذفُ وٍّذمذْ        ومتلدٚ ملج فلفت.

مبف ٖةضذ٘ إىل يذلو  ملذ ك ٖفت ملاذفلةٛ همت ملتقبذٛ ظفلمتذفٖش ملاذمى٘ ظذ          

 (999ماع مت م متلدٚ   م ٍ  ٛ.)ا

: ٖ ًٕ ِ م ملةون عمٜ إل فٞ ملضٕٞ عمٜ ظتض بٕٝ ملميفٗ   لةون مل مظ م

ٍٖٔذذفبش مل  ٖ ذذٛ ملذذيت بذذل يتمىذذلِف لممذذأث    مجٕٖذذٛ ما فٌٗذذٛ مللذذ بٗٛ ٖٔوذذن   

 مل فحح إىل مجمٛ وَ ماوٕط ِ٘:

إُ مجملمىذ  بذذفٟي عمذٜ يتلدٖذذٛ أ فٌٗذٛ ٔيتلدٖذذٛ ع بٗذٛ  ٔجممىذذ  بذذفٟي      -9

متلدٖٛ ملج فلٗٛ  ٔأُ كًق وَ ما فٌٗم  ٔم  ذ  عمذٜ   عمٜ ملمتلدٖٛ ملت بٗٛ ٔمل

ملذذلٔمً وم ذذلٚ لتمٗذذًف وذذَ وٍ مذذق يذذفطٖح ما ذذفُ م لذذرتك ملذذ ٙ أيذذ ت أ فٌٗذذف         

 مال فدٖٛ عمٜ ملمىاك ظْ.

ل ل دأظ  كن وَ ما فٌٗم  عمٜ مكمافب ِٕٖذٛ  ٗذزٚ   يتذفطت    -2 

لذىمذٛ يذٗا مجٕٖذٛ     د طٙ ظٍّٗىذف وذ  ظ فّٟىذف ومذذ طَٖ   ي مثّىذف م لذرتك       

وفضٕٖٛ مل فظ   إضفلٛ إىل كٌّٕف مٌةتفلٗٛ ظلاًل  ملل بٗٛ كفٌ  عمٜ مليففل  

يتذ  ًم عذَ مال ذمٗفٞ مللذتد وذَ       مشرتمكٗٛ مل  ٖق ملجفلذح وَ لفعمٛ ٔكفٌ  

ٌهفً ممزب مالشرتمك٘ م ٕحل غ  م مذفٔب   أ فٌٗف ملل بٗٛ ٔعَ ملاذخك  

 ٌٗف مليف ظٗٛ مللفومٛ لتىًٕ أ فٌٗف.مللتد إزمٞ ٌهفً ٔحوٕوفت أ ف

إُ مشرتمكٗٛ مل  ٖق ملجفلح نوٕطٚ ظ  فري هٙ أكج ٖٛ وج ةذٛ وذَ   -3

ب فري وممزً ظإعفدٚ مصرتمري مالشرتمكٗٛ دمصن إطفط مللٔلٛ م ٕدٕدٚ    مجملمى  

أ فٌٗذذف مللذذ بٗٛ  ٔطلذذض مشذذرتمكٗٛ ممذذزب مالشذذرتمك٘ م ٕحذذل ملذذ ٙ طأيذذْ       

مكٗٛ مل  ٖذذق ملجفلذذح شذذلٖلٚ ملمىذذزت ظاذذ        وميف   ذذًف  ٔبذذل كفٌذذ  مشذذرت    

 (934ي معفت م ج ة   ِٔ٘ وٍةتمٛ مل فظ  )ا
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إُ دذذزًٞم كذذ  ًم وذذَ مجٕٖذذٛ مللذذ بٗٛ م ٍ ج ذذٛ محُ ِذذ٘ طد لتذذن عمذذٜ      -4

مجٗىٍٛ ملاٗف ٗٛ ٔمالبموفدٖٛ ٔملج فلٗذٛ مليف ظٗذٛ  ملذيت يذ ٝ أُ عمذٜ مللذ بٗ        

ظل جي وَ م ضذٕري لتىمٗذٛ إعذفدٚ     أُ ٖامىٕم ظ  مٟق مليف ب مجمٛ ٔيةوًٗق  ال

 يلد  ٔيٕاًل إىل ي ين هٍِٗٛ غ ٖ ٛ.

ٖم ذذذذذلخ مل فحذذذذذح عذذذذذَ م فضذذذذذٕٖٛ مللذذذذذ بٗٛ لذذذذذ ٝ أُ م فضذذذذذٕٖٛ       -5

)مأ ذذمفجلٗٛ( يضذذم  ظذذلٔط مةذذٕط ظفلٍاذذ ٛ إىل كذذن وذذَ عىمٗذذٛ إعذذفدٚ مصذذرتمري    

م فضذذ٘  ذذتًٗف إىل إٌ ذذفه ظتذذض ملو موذذٛ مجلىفعٗذذٛ وذذَ ٔطذذأٚ ملمٕحٗذذل ٔل ذذًف        

 لل ٔى مليف ب.

ٖ ٝ مل فحذح أُ عقبذٛ مللذ بٗ  ظذفليف ظٗ  عقبذٛ وت ذلٚ ٔو ك ذٛ         -6

ٔوذذذَ م لكذذذل أُ مللذذذ بٗ  وتذ ذذذُٕ جبٕمٌذذذ  كذذذج ٚ وذذذَ ملٍىذذذٕه  مليف ظذذذ٘    

لىذذَ دّذذٛ أبذذلً مللذذ بُٕٗ عمذذٜ يذذ ين ملٍزعذذٛ   (938ٖٔم متذذُٕ إىل مكماذذفظّف )

 مليفذ ب غذ    مال مّقكٗٛ عذك مالبذرتمب وذَ واذمٕٖفت مال ذمّقك ملاذفٟلٚ        

أٌّذذي ظذذفدطٔم وذذَ دّذذٛ ثفٌٗذذٛ إىل ملذذ د عذذَ ط ٖذذق إضذذةفٞ ملوذذةٛ ملاٗف ذذٗٛ عمذذٜ  

 ملٍزعٛ مال مّقكٗٛ. 

كذُٕ ما ذفُ    وَ م ىوَ جتلٖل مجٕٖٛ ملل بٗٛ وَ وٍ مذق إبمٗىذ٘   -7

مليفذذ ظٗ  ث ذذفلمّي مبوذذفٟٗٛ ال يضذذي ما ذذفُ مللذذ بٗ   وذذ  ملتمذذي أُ مللذذ بٗ    

  ٕ ٌّي خمذذممة  دمصذذن م فٌٗذذف م ٕحذذلٚ ٔملهذذ ٔ     وذذلطك  عىٕوذذًف م ٗ ذذٛ كذذ

يذذٕح٘ ظٕدذذٕد إووفٌٗذذٛ ال ٖاذذمّفُ ظّذذف لٍلذذٕٞ يذذلري إبمٗىذذ٘ دمٟذذي   ملاٗف ذذٛ  

 ما فٌٗٛ. 

وّىذٛ يت ذ  واذفطمت     دٕل٘  وٕتمل ٙ كم ْ  م فو ٖٔمٕىل ملةون 

مجمذذٛ ملذذميف مت م ملمصمذذٛ م خممةذذٛ م  ي  ذذٛ ظفملمثذذٛ  ٖٔلكذذل مل فحذذح عمذذٜ     

 وٕط ِٔ٘:مجمٛ وَ ما

إُ عو  وذف ظتذل مملمثذٛ دمذ  وتذْ جمذفاًل ومزمٖذل مالياذفري  ىفط ذٛ           -9

  ظتٗذذلًم عذذَ كذذٕمظح   م مذذ مت ٔأ ذذفى ممٗذذفٚ مليففطبذذٛ    مم ٖذذٛ مللخوذذٗٛ  

(ٔأُ ملتٕ ذذذٛ ب تذذذ  مللذذذٕى ماظتذذذل   مجملذذذفل      54ملضذذذيفٕى ماصقبٗذذذٛ)ا 

 (56مالبموفدٙ ٔملموٍٕلٕد٘ ) ا
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لٛ   دَٖ وف ظتذل ممذ ب  ٔال  ذٗىف      أكج  ملمٕدّفت إثفطٚ لملِ -9

(حٗذذح 946  ُدذذن مادٖذذفُ ملتف ٗذذٛ  )ا يٍذذفو٘ ملٍزعذذٛ مايذذٕلِٗٛذذٕ  مليفذذ ب 

 مللذ ت   ٔيةتٗمذّف     ملجذٕطمت مللذت ٗٛ    إشذتفه    مايٕلٗٛ مإل قوٗٛح   

  ظذذلًٞم سىاذذٍٗٗفت مل ذذ ُ ملتلذذ َٖ ٔيذذفعلًم  حٗذذح ٔدذذل مةممذذُٕ      مأ ذذك

ملاٗف ُٕٗ ٔمالدمىفعُٕٗ أٌةاّي وام   ظأدمٚ يةا   ٕ ٕٗلٕد٘ وت ٕظٛ  

وف ل ج  مالٌموفط ملٍّفٟ٘ لمتلٖل وذَ ِذ ٓ مم كذفت عمذٜ أٌّذف         غ  لتفلٛ 

   أوف ياٗٗ  مايٕلٗ  م اٗ ٗ  (947يوَ ٌوٕيٗٛ ٔال طدتٗٛ ل ك)ا

ثذي وذف    ملٕالٖفت م م لٚ ماو ٖوٗٛ ل ل ظذلأ أٔمصذ   ذمٍٗٗفت مل ذ ُ ملتلذ َٖ      

ح  دذ ٝ مٌمخذفب طٖيفذفُ ٔظذٕو ظةضذن ثذ ٔٚ        لم١ أُ ظما أٔدْ   ملجىفٌٍٗٗفت 

 (.948ٌٔةٕه علد وَ ملم فلةفت ٔملمومقت مايٕلٗٛ ملٗىٍٗٗٛ)ا

ُ  ي ًٕ عمٜ ملةتن ٔمم كٛ  مايٕلٗٛإُ -3 جذ ٓ   ٔم وٌٕفُ ما ف ذٗف

ظذذأُ مايذذٕلٗ  )خممذذفطُٔ( وذذَ ب ذذن ملذذ ب وذذَ    مإلميذذفُ ملٍه ٖذذٛ ملتف ٗذذٛ ِىذذف: 

دّذذذٛ  ٔملمأكٗذذذل عمذذذٜ ٔدذذذٕد يّلٖذذذل ٔمضذذذح ا ذذذ  ٔأطكذذذفُ ٌهذذذ ٚ ِذذذلالٞ    

ٖٔمذذٕىل ِذذ مُ ملتٍوذذ مُ م ذذمٍةفط مجفعذذفت   مايذذٕلٗ  ملتف ٗذذٛ وذذَ دّذذٛ ثفٌٗذذٛ. 

مٟىذذًف وذذَ أيذذٕلٗٛ ٔيت ٠مّذذف ضذذل أِذذلم  نذذلدٚ ا ذذ فب وتٍٗذذٛ  لّذذ٘ يتذذ   د   

دنذذ ٙ إل ذذف  ِذذ م ملوةذذفل ثذذٕب    ذذفطب    ذذ ٗمْ ٔوذذف ي فيذذن ضذذلٓ دٗذذح   

ملاذذىفٞ عذذك مإلميذذفُ ظأٌّذذف )خممذذفطٚ( عمذذٜ ملذذلٔمً يوذذُٕ وٍخ طذذٛ   حذذ ب   

ٔأُ لون يٗيفٛ وَ يٗا مايٕلٗٛ يت  ميّف م فيذٛ عذَ ٌه يّذف    949)و ل ٛ

 ٖوٗذذذذٛ   ٔيمىجذذذذن   ملٕالٖذذذذفت م م ذذذذلٚ ماو   ملتف ٗذذذذٛ ٔأِذذذذلملّف ملة ٖذذذذلٚ   

ملذيت يأ اذ  عمذذٜ ٖذل زعٗىّذذف     ط ٖذق ملذذ ب  طفٟةذذٛملكٔياذمفٌمٗٛ  ٔصفيذٛ     

(  ٔمايذذذٕلُٕٗ ال ٖضذذذتُٕ أٙ لفيذذذن ظذذذ   950)ايظ مِذذذفً يذذذُّٕٗمايذذذم٘ 

حٗح مإلميفُ وتفو  ِٔذ٘ وٍ ٕٖذٛ عمذٜ     وتم لميّي مللٍٖٗٛ ٔحٕٗميّي ملٕٗوٗٛ 

عمٜ وتفٖ  يفطوٛ كن ش٘ٞ ظلًٞم ظإي فري ممىٗٛ مليف مٟٗٛ ملو ٗ ٛ  ٔممةف  

أصقبٗٛ   ممٗفٚ  ِٔي ٖتلُٔ ملومفب م  ل  كمىٛ مل ب ملوذفدبٛ يذلبًف   

ِٔذذذي  و م ذذذًف  ٔعذذذلً يذذذ ك ملكٔياذذذمفٌ  أٙ جمذذذفه لمىاذذذفٔوٛ عمذذذٜ يطمّٟذذذي    

ٍٖمه ُٔ عٕدٚ م اذٗح)جم٠ْٗ ملجذفٌ٘( إٌّذي طم ذخٕ ماميذفُ ظذأُ م اذٗح  ذٗتٕد         

ٌمٗٛ مايٕلٗٛ و ت ظجقخ و محن ِٔ ٓ ملكٔيامفً  2000إىل ماطت ظتٗل  ٍٛ 

   ملٍىذذٕو حمذذٛ  صذذقه لذرتٚ ملم ذذلٖح م  وذ ٚ    مالٌ جذذفتطٟٗاذٛ ِٔذذ٘: و حمذٛ   
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 مالٌ جذفت   عوذ  ملتٕ ذٛ  لةذ٘ و حمذٛ      ملرت ذح ٔو حمذٛ   ح  ٛ وف ظتل ممذ ب  

ُغ    ظ ٔط مايٕلٗٛ ملكٔياذمفٌمٗٛ لذلٝ ٔالدٚ ملٕالٖذفت م م ذلٚ ماو ٖوٗذٛ       

مل ذذٕو٘ ملاٗف ذذ٘ ماو ٖوذذ٘ إىل هميذذْ عمذذٜ أٌذذْ ظمذذل  ٔشذذوم  ٌهذذ ٚ ملوٗذذفُ 

)خممذذفط( ٔيذذفط ملكٔياذذمفٌ  ٖتذذلُٔ أٌةاذذّي خممذذفطَٖ وذذ ي   وذذ ٚ وذذَ صذذقه  

اعمٜ  طفٟةٛ مل ب مايٕلٗٛدٍّٖي ٔأص ٝ ظةضن ِٕٖمّي ماو ٖوٗٛ  ٔٔيم  

يذتٕد  ٌلفطّف   أٔمص    تٍٗٗفت مل  ُ ملتل َٖ م ٍو ً ٔملذيت ي مل ذ  وذ     

ٛ   ٔظ  ملتٕ ٛ  فلمفل٘ ظفي  مللٔلٛ مل ٕوٗٛ همٟ ٛ   شذ وٛ ملتقبذفت ملوٕك ٗذ

ًٝلاذذذذٗ  ِذذذذ ٓ ٔصفضذذذذتٛ إىل ِذذذذ م ممذذذذل أٔ همك   لذذذذٕت بٕوٗذذذذٛ  ٔ أُ   ٚ بذذذذٕ

ّٗ ٔإُ مايذذذذٕلٗٛ  % وذذذذَ ماوذذذذ ٖوٗ  40 ٖلذذذذومُٕ  ماوذذذذ ٖوّٗ  مايذذذذٕل

وٕدٕدٚ   طٕه ملٕالٖفت م م لٚ ماو ٖوٗٛ ٔع ضّف  ٔإُ ظزصي م مجٍفٟ٘   

( ٔإُ ملاذذىٛ م ىٗذذزٚ م ّىذذٛ 967مليفذذ ب ملٕ ذذك  ٔاذذفه مللذذ ت)ا ب مجلٍذذٕ

لأليذذٕلٗٛ ملكٔياذذمفٌٗٛ ماو ٖوٗذذٛ ِذذ٘ أظتفدِذذف ملت بٗذذٛ  إٌّذذف همت أكج ٖذذٛ     

ِٔذ ٓ مايذٕلٗٛ  ذم  ٜ وذ  يٍذفو٘       ِٔ٘ و فٔوٛ ل ذٕٝ ملتٕ ذٛ    ظٗضفٞ  فح ٛ 

 مإلحاف  ظٕطأٚ عٕمب  ملتٕ ٛ. 

أيذذذٕل٘ أٔ ذذذ  عمذذذٜ عذذذلد وذذذَ      إُ ملتٕ ذذذٛ أدت إىل إطذذذقت ٌلذذذفى   -4

مجل ّذذذفت ٖٔوذذذ  ص ذذذفب مايذذذٕلٗ  ملٍ ذذذلٙ عمذذذٜ إدطم  ملتمذذذن مالدمىفعٗذذذٛ       

طيفٗذذذذفُ ملٍزعذذذذٛ  يزٖذذذذلِىف ملتٕ ذذذذٛ مياذذذذفعًف يال ِٔىذذذذف: م تفيذذذذ ٚ   صذذذذفٌم  

مال ذذذمّقكٗٛ ٔملمتلدٖذذذٛ م مزمٖذذذلٚ  ٔ  عّذذذل ملذذذ ٟٗ  طٖيفذذذفُ  زمدت أوذذذ مت  

مل ٍذذذذذذذٜ ملم مٗذذذذذذذٛ    مجل ميذذذذذذذٛ  يتذذذذذذذفط٘ م خذذذذذذذلطمت  ٔيذذذذذذذلِٕط ملة ذذذذذذذ  

ٛ   963م لٍٖذذٛ)ا(. )مليفمٕكذذفه(    ملةوذذن ملاذذفد : ملج فلذذٛ مةمٗذذٛ م تٕ ذذ

مليف ظ٘   مإلعقٌفت ملممةزٌٖٕٗذٛ  لم فحذح    ٔ فٟن مإلعقً ملمفٖقٌلٖٛ )محص (

 أ فَٖٔ ٌلٖٕ غفٖٕ ٖلكل مل فحح عمٜ مجمٛ أوٕط وٍّف:

 ذٛ  لذ تض ملٍذف  أشذل     ملتٕ ٛ  عىمٗٛ غ  ومٕمزٌٛ كذج ًم   مم ٗ  -9

    ٘   يذذذأث ًم ظّذذذف وذذذَ يصذذذ َٖ   ذذذم ًف أٔ ظ  مٟذذذق يةضذذذ٘ إىل ملذذذمىوَ مللخوذذذ

إىل حذذل كذذ   عذذَ   ماليوذذفالت ماللورتٌٔٗذذٛ محٌٗذذٛ   عذذف  ملٗذذًٕ واذذلٔلٛ   ٔ

 يوفيا ملتٕ ٛ ٔيافطعّف.

عٍذذل ملذذمةو  ظفجٕٖذذفت وذذَ م ّذذي عذذلً ملٍهذذ  إلّٗذذف عمذذٜ أٌّذذف ثفظمذذٛ  -2

ط ٗتٗٛ ٔ  ولٖٛ  لٗا  مجٕٖفت مل ٕوٗٛ   ٔمب  ماوذ  إال ٌمذف  ي فٍٖذفت همظذ      
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إضذذذفلٛ إىل أُ ظتذذذض ملتٍفيذذذ   ذذذممت ت   عىمٗذذذٛ مل ٍذذذفٞ     ظٕي ذذذٛ ٔمحذذذلٚ 

وومىمذٛ    ( ٔظفلمذفل٘ لٗاذ  أٙ ِٕٖذٛ وٕحذلٚ     978لإلبوفٞ أٔ مال م تفد )ا

 (979يوٍٛ  ٔومٍفغىٛ إال ِٔىًف)ا

أُ  عمٍٗف ح  ٌُ لً عمٜ وتفٍٖٛ ملتقبٛ ظ  ملتٕ ذٛ ٔمجٕٖذفت م ذميف ٚ    -3

أٔ مال م٠وفه دذ مٞ يٕميذمّف وذ      ٌلطك أُ مثٛ ِٕٖفت وتٍٗٛ يمت ت لقِرتمٞ 

بذذٕٝ كٕك ٗذذٛ. ٔظف  فظذذن بذذل يذذلدٙ ملتٕ ذذٛ إىل يٕ ذذٗ  دمٟذذ ٚ م ٍذذفظ  ملج فلٗذذٛ      

مطد م مٕل ٚ ل ٍفٞ مجٕٖفت إىل ي  ٗح مجٕٖفت ٔيتزٖذز بٕيّذف  ٔوذَ م ىوذَ     ٔم ٕ

( ظفلٍاذذ ٛ 979ٌلذذٕٞ ِٕٖذذفت دلٖذذلٚ و٠ذذٛ ظف ٠ذذٛ ٌمٗذذذٛ عىمٗذذٛ يّذذذ  وتٍٗذذٛ. )ا

لمفٖقٌذذل لذذإُ ظٍذذفٞ مجٕٖذذٛ مل ٕوٗذذٛ ي  ذذٜ عمذذٜ وذذف ٖ ذذلٔ همت ٌةذذٕه كذذ   لّذذٕ         

دذٍد ٔممفدذذٛ إىل  ومذٍ ذًف ص ذ  ملممذٕخ ما    ذنمضذَ مليفذ ب دُٔ أُ ٖذ عَ لذْ     

 إبفوٛ ممٕمدز   ٔدْ وف ميوَ يوٕطٓ.

لَ ٖ  ٜ مال مل مت   وٕطٍْ مايم٘  ل ل مط ن ٔظذفت وذَ عىمٗذٛ     -4

ملمذذٍه  ملذذ مي٘ م اذذمخلوٛ وذذَ ب ذذن أبذذٕمً كذذج ٚ يمذذفظ  ملتذذٗش صذذفط  أٔطٔظذذف     

لفلٍخذذ  ملمفٖقٌلٖذذٛ ممفكىذذٛ كفٌذذ  شذذفِلًم و فشذذ ًم عمذذٜ كٗةٗذذٛ    ٔمليفذذ ب.

ٕٝ مالوكٖفلٗٛ مأطٔظٗٛ ظذإدمطٚ واذمتى ميّف    ماذمٛ وذَ مل مذلمُ وجذن       بٗفً مل 

( ٔكٗا يتفوم  و  ملاذوفُ مايذمٗ  ظٕيذةّي )محصذ      989ظٕطوف ٔمجٍل)ا

م ل بٗ (   واذمتى ميّف إُ مال ملذ م  مأطٔظذ٘ بذل ت م ذمٗتفظْ يوٗٗةذْ       

 ( 982دٔ ف ييفٗ  ٖ ك  وَ ب ن خن  حفكىٛ نمٗٛ. )ا

ملٍزعذذذٛ مال ذذذميف مظٗٛ   إعذذذفدٚ يأكٗذذذل نٕطٖذذذٛ ملمفٖقٌذذذلٙ     ٔدذذذٕد -5

ِٕٖٔمْ ملج فلٗٛ عك ي لٖي ملذ ٔل مادٍ ٗذٛ م   تذٛ ملوذفومٛ  ٔإُ مليفذ ب ميجذن       

يّلٖلًم وَ حٗح دتن شخوٗٛ مادٍد مل ٙ ِٕ وَ ملة حذٛ ميجذن مإلوكٖفلٗذٛ    

ٛ دمٟ ذذٛ ظ  ٖ ذذٛ وتٍٗذذٛ ي ضذذ٘ إىل صمذذق مالٌ  ذذفري ملذذ ٙ ٖ ذذٕه إُ ملوذذةٛ مادٍ ٗذذ 

 ( 995عمٜ يّلٖل وٍهٕوٛ مل ٗي ٔمجملمى  ملمفٖقٌلٖ )ا

إُ بٕٚ مليف ب ٔ م مْ لٗامف و م م  كمًٗف  طغي مإلب مط ظأُ مليف ب -6

طغذذذي ي تٗذذذمّي  دذذذق ملموذذذلٙ    أشذذذل ظف ذذذًف ِٔٗ ذذذٛ لفلمفٖقٌذذذلُٖٕ ومىمتذذذُٕ   

ُ لمخ ذذ   إهُ  يمتذذ ت  فمذذيمتذذ ت ملوكٖذذفٞ ٔملٕحذذلٚ مل ٕوّٗ  ٔم  فٔوذذٛ حذذ  

مإلوكٖفلٗٛ مليف ظٗذٛ لمذ لض أٔ لمّزميذٛ  عذك إضذةفٞ يذةيت مال ذم قه ٔملذكٔز         

 ( 997عمٜ مجٕٖٛ ٔم ٕميةفت ملمفٖقٌلٖم  )
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   إٌٔٔط لفغفُ. ٔ)إٖ لٍلم( لم فحح د٘. ملتٕ ٛ  مجٕٖٛ  :*ملةون ملافظ 

ِذذ م ملةوذذن ذنذذفٔه مل فحذذح و فطٌذذٛ ث فلذذٛ )ملٍىذذ  ملاذذميت( وذذَ وٍهذذٕط ملتٕ ذذٛ   

 ٌٛ أٖ لٍلم مجللٖلٚ وَ صقه  مٗن ملتٕ ٛ ٔمجٕٖٛ  لٗلكل عمٜ وف ٖم٘:و فط

ٍِذذفك ٌذذٕري وذذَ مل تذذح ملج ذذف   ملاذذميت  مجللٖذذل  ِٔذذ م ٖمٍذذفبض وذذ    -9

إُ ملتٕ ٛ ملج فلٗٛ إُ ِ٘ إال يٗيفٛ دلٖلٚ وَ يٗا مإلوكٖفلٗٛ ملج فلٗٛ لو ٚ 

ٍلٖذٛ دنذ ٙ صم ّذف    ٔلٗ  ٔمض ًف ظتذل أٙ ِٕٖذٛ أٖ ل   مليت ُيضتا مجٕٖٛ مل ٕوٗٛ

   و دن ملتٕ ٛ. 

ي ذذلٖي وٍهذذٕط أكجذذ  ميوذذفلًف ظفالٌم ذذفد ٔمالٌم ذذفد ملذذ مي٘ وذذَ ٌهذذ ٓ   -2 

م م ذذلً وذذَ أٔل٠ذذك ملذذ َٖ ٖذذ ُٔ مل تذذح ملج ذذف  جمذذ د مٌتوذذف  عمذذٜ واذذمٕٝ    

مل ٍٗذذٛ ملةٕبٗذذٛ  ذذف ٖتذذ   ظف ذذي ملٍىذذ  ملاذذميت  لىذذف ِذذٕ ث ذذف  ظذذفت ملٗذذًٕ وذذجًق   

 وفدٙ ث فلًٗف. مبموفدًٖف  ٔوف ِٕ مبم

ٍٖٔلِش م  مب ُٕ م تفي ُٔ  ٔمدٙ  ٗمٗوُٕ أٔطٔظفُ أٖ لٍلم ِ٘ إ -3

لمىلذذّل ملج ذذف    أٖ لٍذذلم دٕٖٗذذٛ م لذذّل حٗذذح مللذذّٗٛ ماٖ لٍلٖذذٛ مجللٖذذلٚ   

لممتذذذ   عذذذَ ِٕٖذذذٛ أٖ لٍذذذلم م فيذذذٛ ن  ذذذٛ مبلذذذومم  كذذذ  ي  أال ِٔىذذذف 

ٛ وذذَ دّذذٛ  ٔولذذومٛ :ولذذومٛ ضذذيفك ٔ ذذفٟن مإلعذذقً مإلحمٗزٖذذٛ ماو ٖوٗذذ 

 مإلضتف  مممى٘ مل ٙ ٖمت ط ملمولٙ لْ لميفٛ ماٖ لٍلٖٛ وَ دّٛ ثفٌٗٛ.

إُ وةذذذذفِٗي وجذذذذن )وذذذذٕت مللٔلذذذذٛ مل ٕوٗذذذذٛ( )إل ف  ملتذذذذف  ثذذذذٕب        -5

وفكلٌٔفلل( ٔيٕطٚ أ  مب ملل كفت ملتفظ ٚ لم لٔد مل ٕوٗٛ مل فغٗذٛ هٔمت  

 ِٗي و فلا لّٗف. ِ٘ وةفم ٗفه مل مٗق مللمٟ ٛ عمٜ مصرتمت كٕك  مالطت 

   م ةّذذذٕو٘ –ملمضذذذخي ملٍهذذذ ٙ  ل ذذذل عذذذفٌٜ ص ذذذفب ملتٕ ذذذٛ وذذذَ    -6

 إهم ظفت كن ش٘ٞ ٔأٙ ش٘ٞ ٖٕض     مٛ ملتٕ ٛ  ياتٍٗٗفت مل  ُ ملتل َٖ 

غ  أُ ِ م ال ٖتين أُ يأث مت ملتٕ ٛ غ  ٔمبتٗٛ  لىةفعٗن ملتٕ ٛ مالبموذفدٖٛ  

ظفلٗذذذل ٔٔمضذذذ ٛ لمتٗذذذفُ   طذذذٕه    ملاٗف ذذذٗٛ مالدمىفعٗذذذٛ ٔملج فلٗذذذٛ ومىٕ ذذذٛ    

 (290كٕك  ماطت ٔع ضْ  إضفلٛ إىل يضف ه دٔط مللٔلٛ مل ٕوٗٛ)

وذذَ ملضذذ ٔطٙ ملمىٗٗذذز ظٕضذذٕل ظذذ  إشذذوفلٗٛ ملتٕ ذذٛ ٔملج فلذذٛ وذذَ       -7

 ٌفحٗٛ  ٔإشوفلٗٛ  فظ ٛ ومىجمٛ ظفإلوكٖفلٗٛ ملج فلٗٛ وَ ٌفحٗٛ أص ٝ.
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وَ ملمولٙ لتىمٗٛ إل ف  كٕك  ماطت ثٕب مليف ب عٍٕٚ  ال ظل -9 

ٔطلض وف ٖ ٓ مل تض إي مط وف ظتل مملمثٛ عمٜ ٌاا ط ٕ  لو ٚ مايفلٛ 

 ملج فلٗٛ ٔض ٔطٚ ي ين م رتميٗذٗٛ بفٟىٛ عمٜ أ ف  مال م قه ملج ف . 

وَ م  أ ملمِٕي ظأُ ملتٕ ذٛ ظفلضذ ٔطٚ يذلدٙ إىل إضذتف  ملج فلذٛ       -80

مٗٛ أٔ ٖةض٘ إىل ل ت ملمذفٌ  إىل ملوٕكد مثٛ ظلاًل وذَ هلذك   مل ٕوٗٛ مة

حلذذل وذذَ ملج فلذذفت مللذذت ٗٛ مةمٗذذٛ م خممةذذٛ م مٍٕعذذٛ  ٔمليفٍٗذذٛ مللمٟ ذذٛ عمذذٜ       

و فٔوذٛ ملج فلذٛ ملوٕك ٗذٛ ٔطلذلِف   ملٕبذذ  عٍٗذْ  ل ذلاًل وذَ بٗذفً ملج فلذذٛ         

صذذ ٚ عمذذٜ  ملوٕك ٗذذٛ ظإضذذتف ) ملج فلذذٛ ماٖ لٍلٖذذٛ( أٔ ظذذلاًل وذذَ إيذذ مط ما     

و فٔوٛ مأىل ٖذمي إٌمذف  ملج فلذٛ ماٖ لٍلٖذٛ ظذٕي ٚ ولِلذٛ ل لذل ٔييف ٖذٛ عىمٗذٛ          

 (298إٌمف  ملج فلٛ ملوٕك ًٗٛ)

 مل فٟىذٛ ظذ     مل  ٗتٛ م ميف ٚ لمتقبٛ  غمَ  يفنٍٖه   ملجفؤَ  ملةون 

   ٛ لٗلكذذل عمذذٜ  ملاذذم فت م لٌٗذذٛ ٌٔه يّذذف ملتاذذو ٖٛ دمصذذن ملذذلٔه مل ٕوٗذذ

 مل ضفٖف ملمفلٗٛ:

إُ ملذذميف مت ختمذذق وتضذذقت ٔوذذفزت لذذٗ  ل ذذك لمذذلٔه مل ٕوٗذذٛ ظذذن      -9 

ٔلمذٗش ظٕيةْ ول اٛ  ٍما ْٗ مال مد   م لوذٛ اٌّذف يم ذ٘ ظهذقه مللذك      

ٔل ت ٔمد فت  عمٜ وف ذنىمْ ِلالٞ مال مد وَ إحاف  ظّٕٖٛ ٔطٍٗٛ  بٕوٗٛ 

اذفعلمت مإلٌاذفٌٗٛ ٔمإلغفثذٛ ٔمالضذ قري     ٔملمزموفت وٍّٗٛ دلٖذلٚ وجذن يذٕل  م    

ظلٔط ملةون ظ  ل٠فت وم فيمٛ ٔض ٔطٚ ملمتذفُٔ ملٕثٗذق وذ  بذٕمت عفٟذلٚ ل مذلمُ       

( ظفإلضفلٛ إىل دٔط دعي مل ٕٚ ملوٕك ٗٛ  ٔيوا دٕٗو مللٔه 57أص ٝ)ا

مل ٕوٗذذٛ م خممةذذٛ عمذذٜ أُ يوذذُٕ صفضذذتٛ لاذذم فيّف م لٌٗذذٛ مل ٕوٗذذٛ م ٍةذذ دٚ       

تٛ ل ذٕٚ ) وذي وذلٌ٘ وذف(  كىذف شذّلت ِٕٖذٛ مجلٍذلٙ         لمو ح يفظتٛ ٔصفضذ 

ملةذذ د وجمذذْ وجذذن مجلذذٗش كوذذن  ذذٕاًل كذذ  ًم دذذ مٞ عٕ ذذٛ مجملمىذذ  م ذذلٌ٘      

لتف  مجلٍلٙ ملة د مال ذمجٍفٟ٘ ٖذميف  وذَ دلذفري نمذ٘ عذَ مللٔلذٛ مل ٕوٗذٛ إىل         

هلذذك الٌ جذذفت جممىذذ   دلذذفري كذذٕكد عذذَ بذذٗي كٕك ٗذذٛ  ٔظفلمذذفل٘  ذذٗلدٙ    

  كٕكد عاو ٙ. 

لك مالطي فى ظ  مجملمى  ٔملج فلٛ وَ دّٛ  بل ألض  إىل  إُ ملتٕ ٛ -2

 . ٔملاٗف ٛ ٔمللٔلٛ مل ٕوٗٛ وَ مجلّٛ م  فظمٛ



 ةأزمة أو فرصة مواتي العولمة والهويات القومية قراءة في كتاب

 

 

عٍلوف يتي ملوٕك ٗٛ عٍلٟذ  لذَ يوذُٕ مثذٛ أٙ ضذ ٔطٚ اٙ بذٕٚ        -3

وام ٛ لمللفري عَ حلٔد ديف ملٗٛ وتٍٗٛ  ٗوُٕ م  مٕب ومىجًق ظفلللفري عَ 

بٗي كٕك ٗٛ ٔ ٕ  ٖمىخض ِ م عَ عقبفت ولٌٗٛ  جممى  ولٌ٘ بفٟي عمٜ

 ( 9;9جممىتٗٛ عاو ٖٛ ظلاًل وَ جم د عقبفت ولٌٗٛ عاو ٖٛ)ا–

ي ًٕ مل فحجٛ دمطُ أٔظذفٖ ُ ظف مولذف  وذف ٍٖ ذٕٙ      أوف   ملةون ملمف  

عمٗذْ ماوذ  وذَ وضذفعةفت ظفلٍاذ ٛ إىل م ذٕمطٍ  مال مد)لٍذلُ وذجًق( ٔيلكذذل         

 مل فحجٛ عمٜ وف ٖم٘:

وفِٗذذذذٛ مال ذذذذرتميٗذٗفت ملذذذذيت ميوذذذذَ معمىفدِذذذذف لمذلٖذذذذل مجٕٖذذذذٛ     -9

ملاٗف ذذذذٗٛ    ذذذذن ملهذذذذ ٔ  ملذذذذيت   يتذذذذل لّٗذذذذف مللٔلذذذذٛ مل ٕوٗذذذذٛ م ل اذذذذٛ  

 مالدمىفعٗٛ م  كزٖٛ ٔمليت يتٗش مٌةوفاًل ظ  ماوٛ ٔمللٔلٛ.  
يٍذذفبش ثذذقخ م ذذرتميٗذٗفت ومىذذفٖزٚ لم لٖذذل ِٕٖذذٛ م ذذ ٞ ملاٗف ذذٗٛ      -2

ولذذذومٛ  وٕمطٍذذذٛ عف ٗذذذٛ وذذذَ حٗذذذح مجلذذذِٕ   لٕ ذذذٗمٛ الٖةاذذذُٕ ِذذذ٘ ٔ ذذذٗمٛ

ُ ٔومةفٔت عمّٗف عك ملمىفِ٘ ملج ف  و  مللٔلٛ مل ٕوٗٛ  أوذف ِٕٖذٛ    لّذ٘   ظذ مٔ

ِٕٖٛ دٔلٗٛ بٕوٗٛ ولومٛ ٔومةفٔت عمّٗف عك ملتٕدٚ إىل وف ِٕ نم٘ ثي ٖأي٘ 

كٍٍيفّفً لٗ ذلد ِٕٖمذْ وذَ وٍ م ذفت ث فلٗذٛ زحٗذٛ ظ ذلط أكذك وذَ ملم لٖذل           

َ ِ ٓ مجٕٖٛ ملتذفظ ٚ لم ذلٔد مل ٕوٗذٛ وذَ مالخنذ مى   ملٍلذفى       غ  أٌّف سو

 ( 249ملاٗف ٘ عمٜ وامٕٝ مللٔلٛ مل ٕوٗٛ. )

إُ م ٕمطٍذذٛ ملتف ٗذذٛ ٌمفدذذًف وذذَ ٌمفدذذفت مللٔلذذٛ مل ٕوٗذذٛ  أٙ وٕمطٍذذٛ    -3

وزدٔدذذٛ بٕوٗذذٛ ظذذف تٍٜ ملج ذذف  ٔكٕزوٕظٕلٕيٗذذٛ )أ ٗذذٛ(ظٍٕري وذذَ م تٍذذٜ شذذ ْ     

 ذٕمٌ  مللٔلذٛ مل ٕوٗذٛ غذ  أٌذْ غذ  واذمتل لم مذفه         ملاٗف ٘  لفل تض ٖممذزً ظ 

(  ِٔذ م وذف ٖذلدٙ    253دلفعًف عَ ظملٓ اٌْ كىذف ٖ ذٕه وذَ أٌوذفط ملاذمي  )ا     

إىل ملضٗفري مالدمىفع٘  لذىٗ  مجٕٖفت مبف لّٗف مالحمٗزٖٛ ٔملكٖ فٌٗٛ ِذذ   

ٍاٗٛ وزدٔدٛ دمٟ ٛ عمذٜ ملم ذ ك هِفظذًف    د  مم ٗ ٛ  ٖٔ ٝ مل تض أٌْ ذنىن 

إٖفظًف ي تًف لمه ٔ  ٔيٕاًل إىل ي ين ٔدّٛ ملٍه  أكج  ي كٗ ذًف ٔأع ذل يتذلدًٖف    ٔ

ٔل دٖذذًف ٖٔذذأي٘ ولٖذذلًم جلذذزٞ كذذ   وذذَ ص ذذفب وذذف ظتذذل مملمثذذٛ حذذٕه مجٕٖذذفت     

 ٔيٕاًل إىل يةوٗك ٔإعفدٚ ظٍفٞ ِٕٖٛ وض  ظٛ  فٟ ٛ أٔ طمٗ ٛ.  م لومٛ 
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 فلٗذذذذٛ إُ ملذذذذ تض ٖذذذذ ٝ أُ مللٔلذذذذٛ سجذذذذن كذذذذًق وذذذذَ مجذذذذٕٖم  ملج     -4

ٔملاٗف ذذٗٛ ملمذذم  يزٔدمٌذذْ ظفإلحاذذف  ظف ٕمطٍذذٛ ٔظفلٍاذذ ٛ لمذذ تض محصذذ  ي  ذذٜ  

مللٔلذذٛ مل ٕوٗذذٛ  ذذفحٛ ملمىذذفِ٘ ملج ذذف   ٔلئصذذ  يتذذين شذذ٠ًٗف خمممةذذًف عذذَ ِذذ ٓ  

ٔأُ جت ظٛ وف ظتل مملمثذٛ يتٗذل يلذوٗن مجٕٖذٛ      ٔيمك ٖ ظ ّف ظفلت ت  لٖلًم 

 عمٜ و لأ مالصمق  ظلاًل وَ ملمىفٟن.
ٔ  إطذفط   مجٕٖٛ ملاٗف ٗٛ يةٛ   ولٖٛ ومذ طٚ    ٗفت ماوٛ إُ  -5

م ٕمطٍذذذٛ ملوٕك ٗذذذٛ لفلمتلدٖذذذٛ ملج فلٗذذذٛ ٔحٗذذذفزٚ يوٍٕلٕدٗذذذفت ماليوذذذفالت   

مجللٖلٚ  وم ٛ إحٗفٞ ظ٠ٗٛ عفوٛ دمي  مطٗذٛ ح ذًف لٗاذمف إال عٍوذ َٖ نذٕطَٖ      

 (270وَ عٍفي  يوَٕٖ وجن ِ ٓ م ٕمطٍٛ)ا

 مولف  دٔط ماص    ظٍفٞ مجٕٖٛ  مل ٕوٗٛ : دن ٙ م ملةون ملتفش ٔ  

 مإل  مٟٗمٗٛ  وَ ب ن ٔلٗي ظ يٕو   مل ٙ ٖلكل عمٜ ماوٕط ملمفلٗٛ:

ٖاذذمت ت واماذذن يذذفطٖح ح كذذٛ  مجذذذ ٚ إىل إ ذذ مٟٗن  وٍذذ  عذذفً         -9

ً ٔوذف شذذّليْ ِذذ ٓ مم كذذٛ وذذَ ييفذ مت لذذ ٝ مل فحذذح أٌذذْ يذذلدٙ ٌٕعٗذذٛ   9948

ٔإُ مل ذذلًٔ  ملٗذًٕ إىل ييفذذٗ  ط ٗتذٛ جممىتّذذف   مجذذ ٚ ملذذيت يٕمدّّذف  إ ذذ مٟٗن    

ظتٗذل   مملٖح لتىفه أدفٌ  ٖلون م  حمٛ ملجفلجٛ وَ حم فت وامان مجذ ٚ 

ظلأت إ  مٟٗن يام  ن ياللًف علٖلٚ وَ م ّذفد َٖ ملّٗذٕد ٔيذ ٖ ّي     صمق مللٔلٛ 

 (278  ظٕي ٛ لو ٚ م ل ٔري ملوٌّٕٗ٘)ا

زمخًف عمٜ مِمىفً ٔمخن مى  وَ م لكل أُ ح ب ماٖفً ملامٛ أضة -9

 (978دفلٗفت شمفت وّىٛ   ح كٛ مجذ ٚ إىل إ  مٟٗن)ا

  ٖوذذَ مالٌم ذذفه إىل)زوذذَ يأوذذن ملذذ مت( ٖاذذ ًم لمذذفطٖح إ ذذ مٟٗن      -:

مالدمىذذذفع٘ ملاٗف ذذذ٘ كذذذفُ وذذذج ًق ظفل ضذذذفعٛ همت ملتقبذذذٛ ظفإلٖذذذلٖٕلٕدٗف   

 مري ظذ  ّٖذٕد   ملافٟلٚ لإلظفٞ م ل اٗ  لملٔلٛ  ِٔذ ٓ مجذذ ٚ أدت لٍلذٕٞ يذ    

ملاةفطدٖي ٔظ  ّٖٕد لفيٗوٗي ّٖٕٔد أٔلٗي وذف صمذق جممىذ  ومتذلد ملج فلذفت      

ةٛ أكج  غلت لْٗ مجمٛ ملم فٍٖفت ٔملمٕي مت لٗىف ظ  مل ٕمٟا ملّٕٗدٖٛ م خمم

 . ط مٍدفٔضٕحًف عمٜ حنٕ ومزمٖل ظ
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 ذذفِى  مل ضذذٗٛ ملةماذذ ٍٗٗٛ   وضذذفعةٛ ٔيةتٗذذن ملمىذذزت ملذذلمصم٘     -4

دمصن مجملمى  مإل ذ مٟٗم٘ ِذ م ملمىذزت ملذ ٙ كذفُ دمٟ ذًف عمذٜ ي ذٕٖض         م مةفبي 

 (280ملمضفوَ مل ٕو٘)ا

 ذذفدت لوذذ ٚ أٌذذْ عمذذٜ  إ ذذ مٟٗن  أُ يت ذذ٘ مألٕٖذذٛ ل مذذٕ  جممىذذ       -5

يتذذلدٙ ظذذلاًل وذذَ ملاذذ    ط ٖذذق ظٍذذفٞ جممىذذ  وٕحذذل ظذذلٖن بذذفٟي عمذذٜ مإلهمظذذٛ      

ٖذذزدمد يولذذةًف كٌٕذذْ  ملٍفد ذذٛ   ظٕي ذذٛ ٔمحذذلٚ  ٔظذذفت مجملمىذذ  مال ذذ مٟٗم٘    

وللا وَ طٗا ومتلد مالٕمُ وَ مجلىفعفت م م فٍٖٛ ث فلًٗف ٔم متفٖلٛ   إطفط 

ولذذذذرتك  ٔلوٍذذذذْ أبذذذذ ب إىل عذذذذلً ملموذذذذفلل عمذذذذٜ م اذذذذمٕٝ مالدمىذذذذفع٘      

 (289مالبموفدٙ.)ا

مجملمى  مإل ذ مٟٗم٘ و ممذ٘ ظفالٌ اذفً مالدمىذفع٘ ٔمالبموذفدٙ ملذ ٙ        -6

( 289تذ ت لمضذتا دذ مٞ ِذ ٓ مالٌ اذفوفت)ا     ٖٕدّْ ملتىفه مادفٌذ  ِٔذٕ و  

ٖٔافِي ملو مري ملةما ٗين مال  مٟٗم٘   يتزٖذز ِذ م مالٌ اذفً  كىذف ٖتذفٌ٘      

مجملمىذذذ  مال ذذذ مٟٗم٘ وذذذَ وتفٌذذذفٚ ٌ ذذذو ملٗذذذل ملتفومذذذٛ لهذذذن طدذذذفه ماعىذذذفه        

 مإل  مٟٗمُٕٗ ٖتفٌُٕ وَ ملٍ و   ملتىفلٛ   ب فع٘ ملزطمعٛ ٔمل ٍفٞ.

ما ٍٗٗٛ   وضفعةٛ وٍ  ملتىفلٛ ملةماذ ٍٗٗٛ   فِى  مالٌمةفضٛ ملة - 7

وَ دصٕه وٍفطق مبموفدٖٛ كفٌ  ٌفش ٛ  ٔلوَ وٍ  و مذ  ملماذتٍٗٗفت وذَ    

مل  ُ ملتل َٖ ظلأ مالعمىفد عمٜ ملتىفلٛ مادٍ ٗٛ ٔمبتذًف طم ذخًف  ٔعمذٜ ملذ غي     

  ٔيزمٖلت مبف ألضذٜ  يٕميم   مجذىفت مإلطِفظًٗٛ 9993وَ ميةفبٗٛ أٔ مٕ   

و يللق ملتىفه ملةماذ ٍٗٗ  عمذٜ إ ذ مٟٗن أكجذ  لذأكج  ٔمخنةذض       إىل ي مٗ

(إُ ِذ ٓ ملذميف مت   384علد ملموفطٖح م خووٛ لةما ٗين ملضةٛ مليف ظٗذٛ )ا 

مل فطٟذٛ عمذٜ مل ذفظ  مالدمىذذفع٘ لقبموذفد مإل ذ مٟٗم٘ كفٌذذ  وذ  حمذٕه  ذذٍٛ        

 (285ً بل مب ى  ِ م مل مل ظ ٕٚ   ُيم  )ملٍهفً ملتف ٘()ا9998

تل كفلًٗف ملرتكٗز ل ك عمذٜ  مٗذن وٕدذفت م ّذفد َٖ ملّٗذٕد        ٖ -8

إُ ح كذذٛ  م ملل ذذٛ حٗذذح وذذف ل جذذ  إ ذذ مٟٗن أُ ظفيذذ  غفطبذذٛ   دذذ  ملتٕ ذذٛ.    

مجذذذ ٚ مجللٖذذلٚ ملذذيت يٕمدّّذذف شذذ ّٗٛ ظفحلٗذذٛ مللٍٖفوٗوٗذذٛ ملتفوذذٛ لمذمٗذذفت       

 مجذ ٚ مجللٖلٚ   أٔطٔظف.
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ٛ مبموذفدًٖف   ٗلتذف  مجفولذ   فِى  مجذ ٚ   مالٌةمفل عمذٜ ث فلذفت م  -9

ِٔ٘ يامٕع  هلك عمٜ وضض إه ي ٝ جمذ د ٔدذٕد أٙ مصذمق  أوذ ًم ال ٖ ذا      

عٍل حل يّلٖل مجٕٖٛ مل ٕوٗٛ  ظن ٖٔمذفٔزٓ لٗون إىل واذمٕٝ ملمذفو  لم ذٕٖض    

ماوذذذَ ملذذذلمصم٘  ٖٔذذذلدٙ يزمٖذذذل ملتىفلذذذٛ مادٍ ٗذذذٛ إىل يّلٖذذذل ِٕٖذذذٛ  إ ذذذ مٟٗن  

 مل ٕوٗٛ. 

ه مادفٌ  إىل إثفطٚ واذفٟن دِٕ ٖذٛ حذٕه كٗةٗذٛ     أدٝ ٔدٕد ملتىف -90 

  ظلٔط نذٕطٙ لٗىذف رنذو    دٔلٛ إ  مٟٗن  ٗق ملٕحلٚ مالدمىفعٗٛ مض مت   

إُ ٔدذذذٕد محصذذذ  يال ٖةضذذذ٘ إىل هٔظذذذفُ ِٕٖذذذٛ مللٔلذذذٛ     (299ِذذذ ٓ م اذذذفٟن )ا 

ملّٕٗدٖٛ  ٔظفلمفل٘ ٖتىن ملوّفٍٖٛ عمٜ جتٍ  ملم  ٗ   ٔبذلًٔ عذلد كذ   وذَ     

 َ ملوذذذلري ممفيذذذن ظذذذ  ملوذذذّفٍٖٛ مجلذذذلد ٔأٌوذذذفط وذذذف ظتذذذل      مادفٌذذذ  زمد وذذذ

ملوٌّٕٗٗٛ حٗح وٕبا ملوّفٍٖٛ مجلذلد ميجذن ٌوٕيذًف إىل إحاذف  ِٕٖذٛ إىل      

ٌذزٔري بذذٕو٘ عٍوذذ ٙ وتذفدق لملمي  مطٗذذٛ  ذنذذفٔه طلذ  ممذذٕمدز ٔملاذذٕمط حذذٕه    

ٖٔذ ٝ ملوذّفٍٖٛ مجلذلد أُ ملتىفلذٛ مادٍ ٗذٛ       (299مجٕٖٛ مإل  مٟٗمٗٛ مل ٕوٗٛ)ا

ىل مب ذذفً دب ملتٕ ذذٛ   كذذ ً شذذلُٔ ملذذ قد  ِٔذذ م  ذذٕ  ٖذذلدٙ إىل      يذذلدٙ إ

يتىٗذذذق ملوذذذلري ملتىٗذذذق ملذذذ ٙ ٖلذذذق بمذذذ  مجملمىذذذ  مال ذذذ مٟٗم٘ ظذذذ  كممذذذم     

 ذوفٌٗم   ذذفٔه كذذن وٍّىذذف موذمقك ِٕٖمّذذف ٔل ضذذّف ظذذفل ٕٚ مأىل شذذلٖلٚ   

ملمةضذذٗن للٔلذذٛ ّٖٕدٖذذٛ   حذذ  ياذذتٜ ملجفٌٗذذٛ إىل يأ ذذٗ  دٔلذذٛ دمي  مطٗذذٛ         

 (292ٛ إىل عو  وف ظتل ملوٌّٕٗٗٛ )اوٍمىٗ

عمذذٜ م مولذذف   إلٗزظٗذذ   ذذمفٌم٘لمتوذذا  ممذذفدٙ علذذ أوذذف ملةوذذن 

 ٔوتفجلٛ حزوٛ مل ضفٖف مليت أثفطيّف ٔأِىّف:

مدمّفدمت جلٍٛ ملم  ٗق ٔم وفمٛ   دٍٕب أل ٖ ٗذف وذف ظتذل ملةوذن     -9

ِذذٕمد  ح ذذٕت مإلٌاذذفُ م جذذفطٚ وجذذن م وذذفمفت  حٗذذح    ٔ ملتٍوذذ ٙ مجللٖذذل. 

عمذٜ   معذرتمت ملذ تض  ٔمدّ  مللٔلذٛ مجللٖذلٚ   عىمٗذٛ م وذفمفت ولذومٛ      

م وفمفت  لىف مل ٙ ٖمزوّف ظف افنٛ ٔملتةٕ عَ د ميٛ مغمٗذفه عزٖزِذف وذ     

 ( ٔظفلمفل٘ كفٌ  م لومٛ 306علً حوٕه أٙ  اَ   حٗفيّفا

ةفيذمٛ ظذ  ملضذ فٖف ٔمجلقدٖذَ؟ كٗذا      كٗا ميوذَ ط ذي م  ذٕى مل   

ميوَ يامٗك ملضٕٞ عمذٜ ِذ ٓ ملمىذفٖزمت م  ىٕ ذٛ أكجذ  لذأكج    إطذفط        

جلٍٛ م وفمٛ؟ ٔيلكل مل فحجٛ أُ دٍٕب أل ٖ ٗذف أ ّذ ت أُ أٙ ظمذل ٖاذم ٗ      
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أُ ٖٕمدْ م فض٘  ٔيلوٗن م فض٘ دزًٟٗف  ٔأُ جلٍٛ م وذفمٛ سذ  ومفظتمّذف    

 لوٕكد ٔي  ٗح ملمقحي مالدمىفع٘. عَ كج  لم لٙ ملمفطٖح م

ي ٝ مل فحجذٛ أُ ٍِذفك ِٕٖذفت ومم اذٛ ٔو ظوذٛ: أٔل٠ذك ملذ َٖ ٍٖهذ           -2

ٔأٔل٠ذك ملذ َٖ    عمٜ أٌّي ض فٖف ِي دقدُٔ   ملٕب  ٌةاذْ   ي مٗلًٖف  إلّٗي 

ٖتذذلُٔ ي مٗذذلًٖف دقدٖذذَ  بذذل ٖوٌٕذذٕم ضذذ فٖف أٖضذذًف. ٔياملذذّل ظ ذذٕه ٌٗماذذُٕ  

ِ   وفٌذذلٖق: ٕٖذذٛ دٍذذٕب أل ٖ ٗذذف ظٕيذذةّف)أوٛ بذذٕ  بزحٗذذٛ     وذذَ م ىوذذَ ط ٖذذٛ 

وموفمٛ و  ٌةاّف ٔو  ملتذف (  ٔيذ ٝ أُ مجٕٖذفت مجلىفعٗذٛ   يمزحذزل وذَ       

أوفكٍّف  ٔعٍل و فطظٛ مٙ  مٗذن لمذّٕٖفت لم  ٗ ذٛ ٔلمىوذفمٛ عمذٜ م اذمٕٝ       

مةم٘ ال ظل وذَ ملرتكٗذز عمذٜ مالذ مد  ٔلوذَ شذ ى ملماذمٗي ظضذ ٔطٚ عذلً          

ىمٗفت مالدمىفعٗٛ ملاٗف ٗٛ مالدمىفعٗذٛ ملج فلٗذٛ ملذيت  ذٗك     ٌاٗفُ مل ٠ٗٛ ٔملت

 ( 399ظّلالٞ مال مد )ا

يلكذل مل فحجذٛ أٌذْ    ذن ٌهذفً ماظفطيّفٖذل عذفٌٜ ملزٌذٕ    دٍذذٕب          -3

مل ىذذذ    ٔمالضذذذ ّفد  أل ٖ ٗذذذف وذذذَ أشذذذوفه عٍوذذذ ٖٛ عٍٗةذذذٛ وذذذَ ملهمذذذي      

زمب م ذذذذ الُ  مم وذذذذفُ مالبموذذذذفدٙ  مالحمذذذذذفز  مالعم ذذذذفه  حهذذذذ  ماحذذذذ  

م ذذ مظح  ٔ فط ذذفت مل م ٍذذٛ م ةضذذٗٛ إىل مل فٌمٕ ذذمفٌفت  ملاٗف ذذٗٛ  ملمتذذ ٖ  

 (.298 ٠ٗٛ ملاىتٛ )ا

ُ  لم فحذح   ملةون ملجذفٌ٘ علذ   أوذف     ٍٖذفبش مل فحذح مجمذٛ     لذٕطُ الٌيفىذف

 بضفٖف ٖٔلكل عمٜ مجمٛ أوٕط ِٔ٘: 

 إُ ٍِفك ثقثذٛ دٕمٌذ  وّىذٛ لمّٕٖذٛ  دذ ٔطِف ملمفطرنٗذٛ ٔملٍةاذٗٛ         -9

ط ٗتمّذذف م قلٗذذٛ ٔطٔمظ ّذذف ظّٗفكذذن ملاذذم ٛ م ّٗىٍذذٛ وذذ  وقزومّذذف لم غفٟذذ   

مجلالٖٛ  حٗح ٖ ٝ أُ لمّٕٖفت د ٔط ٌةاٗٛ و ي  ذٛ ظفلمذفطٖح ٖ  ذٜ ملمىذفِ٘     

أٔ مكمافب مجٕٖٛ عىمٗٛ ال شتٕطٖٛ ٖمىفِٜ مل ةذن وذَ صقجذف لذٗ  ل ذك وذ        

تى َٖ مإلحمٗذذز   ماظذذَٕٖ ظذذن ٔوذذ  ماٌذذف ملتمٗذذف لوذذن وٍّىذذف  لىٕطثذذفت م اذذم    

أو ٖوف مللىفلٗٛ أظ   ماط م  للٝ م امٕطٍ  ملكييفذفلٗ  إىل يةذ ٖح يٕدذْ    

حٗح أُ مجٕٖفت وملذفظوٛ وذ  بضذفٖف ملاذم ٛ  ٔوذ  جمذ٘ٞ        حنٕ ملو ٌةفه 

ملموٍٗ  مزدِ ت مإلٖلٖٕلٕدٗفت مل ٕوٗٛ  ٔت مي ٍفري م ٕمطٍٛ وذَ أدذن إهمظذٛ    

  ٗق ووفمّف ملج فلٗٛ ضذفوٍٛ     مل   فت   ظٕي فت)شتٕب( عفكةٛ عمٜ

ملٕبذذذذذ  ٌةاذذذذذْ مجمذذذذذٛ م وذذذذذفك ملاٗف ذذذذذٗٛ ٔمالبموذذذذذفدٖٛ لٍخذذذذذ  وّٗىٍذذذذذٛ     
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ِٕٖذذذفت دٍٖٗذذذٛ أٔ بٕوٗذذذٛ وذذذف زملذذذ  واذذذمى ٚ     ( ٔأُ ِٕٖذذذفت وتٍٗذذذٛ 339)ا

ٍِٔذذفك ح كذذفت و فٔوذذٛ    مالضذذ قري ظذذلٔط إضذذةفٞ مللذذ عٗٛ عمذذٜ مجملمىذذ       

يةفعذن مدمىذفع٘ دلٖذلٚ     ي لوٗٛ دأظ  عمٜ م م لمخ ول ٔعفت ِٕٖٛ ٔأ ذفى 

  ٛ  )ملةىٍٗٗذذزً( ِٔذذ٘ ماِذذي ظذذ  مجمذذٛ ِذذ ٓ مم كذذفت      وجذذن مم كذذٛ ملٍاذذٕٖ

 .ٖٔلكذذل مل فحذذح أٌذذْ لٗاذذ  مجٕٖذذفت صٗذذفطمت وت لٗذذٛ أٔ ع قٌٗذذٛ جمذذ دٚ         

لفلٍه ٖذذٛ ملة ٔدٖذذٛ   يوذذا عذذَ يأكٗذذل أِىٗذذٛ ملمذاذذٗل ظٕيذذةْ أ ذذف          

 مالٌتوف ٗٛ.مل غ ٛ ٔملتٕمطا ملقشتٕطٖٛ  ملامٕك  ملٕع٘ ٔملة دٖٛ 

ٖذذذ ٝ مل فحذذذح إٌٍذذذف ٌتذذذٗش   عوذذذ  مإلب ذذذفري م تذذذ   ٔمل أيفلٗذذذٛ     -2

  أٔضفري ومىٗزٚ ظ ذلط و ذ د ملمزمٖذل وذَ ملقواذفٔمٚ م ة طذٛ        ملموٍٕلٕدٗٛ 

  ملجذذ ٔٚ دٍ ذذًف إىل دٍذذ  وذذ  يوٍٕلٕدٗذذفت وم  بذذٛ ملمت ٗذذل ٔمم ل ذذٛ بمىذذف     

لدًم   مٌم ذذذفدٓ ٖاذذذم ٗ  أحذذذل مإللذذذقت وذذذَ ب ضذذذمّف. ٖٔ  ذذذٜ /الٌيفىذذذفُ/ وملذذذ 

كىف ل لطيّف ملٕمض ٛ عمٜ شمٍف  ٗف ًٗف عذَ ط ٖذق    لم أيفلٗٛ ملوٕك ٗٛ 

ٛ م متىفط طغفٟ ٍف. ل ٝ مل فحح أُ  ياذفِي   إليفذفٞ إٌاذفٌٗٛ مإلٌاذفُ        ملتٕ ذ

ملوج  وذَ ماحٗذفُ إىل عذٕم  أحذقً أكجذ  إشذ فعًف ٔدفهظٗذٛ زمصذ ٚ ظأٔبذفت          

دفٞت و  مإلوكٖفلٗٛ ٔملاذت٘ إىل موذمقك   ( ِٔ٘ 322ملة م  ٔأ فى ممٗفٚ )ا

م امتى مت  ٔظفلمفل٘ لذإُ مجٕٖذفت ملو ٌةفلٗذٛ م تٕ ذٛ ياذفِي ظأكج ٖمّذف         

طأ  م  ذذذفه عذذذك طعفٖذذذٛ ِذذذذ ٚ ملذذذ مت وذذذَ أشذذذوفه مالِمىذذذفً   إدموذذذٛ  ذذذٗ  ٚ

ظفالبموذذفد ملاٗف ذذ٘ إىل وٕمبذذ  ٖاذذٕدِف وذذ ِ  م متذذٛ م خوذذخو صوٕيذذًف    

( لةذذ٘  ذذن  322م ذذج ٚ ٔألذذقً ملتٍذذا م  ع ذذٛ )ا   طٕلذذفُ ملوذذٕط مللذذّٕمٌٗٛ   

ظفي  ملل كفت وم  طٚ وَ دٔجف مايمٗٛ للٝ إعفدٚ ِٗومٛ مالبموفد  ملتٕ ٛ

ٔأحذذلث  ييفذذٗ مت    م ذذمّقك٘( ٔأيذذ ح مجملمىذذ   323ملاٗف ذذ٘ ملذذلٔل٘)ا 

ث فلٗذذٛ لم ٕٖذذن ملذذٕع٘ حٗذذح ميذذ    مجٕٖذذفت م  ٕوذذٛ مهذذٛ طغ ذذٛ واذذمتى ٚ    

وذذذَ ملرتوٗذذذز ٔيذذذفطت ملٍزعذذذٛ مال ذذذمّقكٗٛ ِذذذ٘   وم   ذذذٛ ظأشذذذوفه واذذذمتٛ

ما ذف  م ٍف ذ  جٗىٍمّذذف ظوذ   ملٍهذذ  عذَ ظ ذذفٞ ملتىذفه عذذفدزَٖ عذَ شذذ مٞ       

( ٔأيذذ ح ظضذذ  و٠ذذفت وذذَ   325م ٍمذذذفت ملذذيت ٖوذذٍتٌّٕف لأل ذذٕمت ملتف ٗذذٛ)ا   

أيذذ فب م مٗذذفطمت ٍٖتىذذُٕ ظجذذ ٔمت يوذذفد يذذٕمزٙ وذذف ميموذذْ ٌوذذا  ذذوفُ       

)إليفذذفٞ ملوذذةٛ مإلٌاذذفٌٗٛ(   ممٌٕٗذذٛ( ٔدأظذذ  ملتٕ ذذٛ عمذذٜ يأٖٗذذل   329ملتذذف )ا

م ىٗذذذزٚ لمىٍهىذذذفت ملت قٌٗذذذٛ ٔأشذذذوفه عذذذلً م اذذذفٔمٚ   جت ظذذذٛ ملتىذذذن  إُ   

مل  فلذذذٛ ملوفومذذذٛ ٔمجلزٟٗذذذٛ ٔم هذذذف  م مٍفوٗذذذٛ يٍذذذ ط ظأزوذذذفت ٔمضذذذ  مظفت       



 ةأزمة أو فرصة مواتي العولمة والهويات القومية قراءة في كتاب

 

 

حٗح م ٍ ق ملموٍٕلٕد٘ ل أ  م ذفه مصمذزه مللذخو إىل     مدمىفعٗٛ ككٝ 

دذذ ٝ سٕٖذذْ يلذذٗٗتْ ٔياذذمٗتْ ظذذفلٗيت ملج فلذذٛ مللذذت ٗٛ ٔملٍزعذذٛ   نٗذذُٕتذذٕه وة

مال مّقكٗٛ  كىف ت شن بلطيْ عمٜ م  فٔوٛ ٔإليففٞ إٌافٌٗٛ مإلٌافُ ٖضف  

إىل هلذذذك أُ ملتٕ ذذذٛ زمدت وذذذَ ٔيذذذ ٚ ٌّذذذ  مل ٠ٗذذذٛ  إىل دفٌذذذ  مٌملذذذفط ملٍزعذذذٛ   

إٌمذذف  ث فلذذٛ    كىذذف  ذذفِى  ملتٕ ذذٛ      مال ذذمّقكٗٛ ٔ ملمىذذزت مالدمىذذفع٘    

  محنذذلطت ظذذفاهٔمت إىل ممضذذٗض  ٔدذذفٞت عىمٗذذٛ إغذذ مت    واذذمتٛمجفِ ٖذذٛ 

مجلىّذذٕط ملتذذ ٖض   دذذ  وذذَ ث فلذذفت ٔ ذذفٟن مإلعذذقً ملة عٗذذٛ ٔمللٌٔٗذذٛ عمذذٜ  

أيذذذتلٚ م ٕ ذذذٗ ف ملاذذذٍٗىف ٔملممةزٖذذذُٕ لماذذذفِي   إدموذذذٛ ملتقبذذذفت مل   ٗذذذٛ    

وذذذَ م ٍ ذذذق ٔملت ذذذن   ملاذذذفٟلٚ لاذذذفدت ملج فلذذذٛ ملذذذيت ختفطذذذ  مليف مٟذذذز ظذذذلاًل      

(كىذذذذف  ذذذذفِى  ملتٕ ذذذذٛ   يذذذذلو  مل ذذذذٗي ماصقبٗذذذذٛ لمىذمىتذذذذفت .   326)ا

ٔأي    ملو ٌةفالت دزٞ وَ ملتٕ ٛ. حٗح مٌمل ت  فِ ٚ ملو ٌةذفالت  ٔ  

ملو ٌةذذفه عذذ ت شذذتد ظذذفلا مالياذذفري ٖلذذفطك لٗذذْ وقٖذذ  مةذذمةم  ٖاذذمٕل٘  

 ٛ لمىٕ ذذذ َٖ ل ضذذذ   ملة ذذ مٞ عمذذذٜ ملاذذذفحفت مللذذذٕمطري ٔعمذذذٜ ملةضذذذفٞمت ملتفوذذذ

مهفت ٖام ٗتُٕ أُ ٖوٌٕٕم ومٕكًف ٔوفلوفت ذنوىذُٕ  فلذك وذَ يذٍ      

م ٗذذفه يمّذذفٔٝ ممذذٕمدز وذذ  محملذذفد مجلىذذفِ  ملوذذ  ٚ الحماذذفٞ م ىذذ          

حٗفٌذذًف  ٔظفلمذذفل٘ ألميفٍذذفٞ  لموذذ م   لمىيففزلذذٛ أٔ حمذذٜ  ىفط ذذٛ ممذذ   لمذذ بو 

 لإُ مجٕٖفت ملو ٌةفلٗٛ يافِي   إش فري مل غفٟ . 

ٖذذ ٝ مل فحذذح أُ مل ٖفضذذٛ   مجملمىتذذفت مل أيفلٗذذٛ مال ذذمّقكٗٛ      —3

لٗاذذ  إال ولذذ ٔعًف مبموذذفدًٖف ٔوذذ يٚ إٖلٖٕلٕدٗذذٛ جذذ م ملٍهذذفً  حٗذذح أيذذ     

ك ٚ مل لً جتفطٚ طمٟذٛ  ٔأشوفه مالحمةفه ظفلتٍا مل كٕطٙ ظيفٗٛ ملاٗ  ٚ 

 ذلً وذَ   عمٜ ماطت يتٕد إىل وذف ب ذن ملمذفطٖح  ِٔذ٘ ملٗذًٕ يمذاذل   كذ ٚ مل       

صقه ملٍه ٚ إىل كذ ٚ مل ذلً عمذٜ أٌّذف ٌذزمري عٍٗذا ظذ  لذ ٖ   وذَ ملذ كٕط           

ٖاذذتٗفُ إىل لذذ ت ملٍةذذٕه ٔملاذذٗ  ٚ مإلبمٗىذذٗ  ٖٔ مِذذف لت ذذٛ ح ظٗذذٛ وة طذذٛ        

مل كٕطٚ)ظٕيذذةّف جتاذذٗلًم جمفزٖذذًف لم ذذٗي ملتاذذو ٖٛ ماو ٖوٗذذٛ يمولذذا    

لذذذ ٔل كذذذ ٚ مل ذذذلً عمذذذٜ بذذذلط ومزٖذذذل وذذذَ مل اذذذٕٚ ٔمجىذٗذذذٛ ملوفوٍذذذٛ   م      

(م وذذًٕ ٖمت ضذذُٕ لإليذذفظفت ٔأشذذوفه أصذذ ٝ محمذذٛ طمٖذذفت 348مل ٕوٗذذٛ)ا

ململذذذٗ  ٖ بوذذُٕ ي  ذذٜ كذذ ٚ مل ذذلً عفكةذذٛ عمذذٜ سذٗذذل مجٕٖذذٛ مل ٕوٗذذٛ          

 ملٕطٍٗٛ ماو ٖوٗٛ.



 أ. نبيل فوزات نوفل

 

 

4-ًٞ إىل ٌل فٞ م ت لٛ م ٍفضم  ظأُ ّٖ ذٕم إىل ملٍذذلٚ    ٖٕدْ مل فحح ٌلم

ت أٔ مللذذ كفت   إصةذذفٞ حٗذذح ظذذفت وذذَ مايذذت  محُ ظفلٍاذذ ٛ إىل مموٕوذذف

حذذذٕه ملهذذذ ٔ  مل ٠ٗٗذذذٛ  ح ذذذٕت مإلٌاذذذفُ أٔ مإلٌمذذذف   اُ     وذذذجًق  م تمٕوذذذفت 

ملٕيذذٕه مإللورتٌٔذذ٘ إىل م تمٕوذذفت ال ميوذذَ ملذذم وي ظذذْ وذذف   ٖذذمي حهذذ      

ماليوفالت مجفيةٗٛ ظ ٕٚ مل فٌُٕ حٗح ٖام ٗ  ٌفش ٕ م ت لٛ ملم لوُٕٗ إدنفد 

   ٔ يت ٠ذٛ دلٖذلٚ ظف ذم فعٛ وٍهىذفت غذ       ش وفت وتفطضٛ ٔظٍذفٞ جمىتذفت بذٕٚ 

حوٕوٗذذٛ ي لوٗذذٛ دٗذذلٚ ملمٍهذذٗي ٔ فلةذذفت ٌفشذذ٠ٛ أُ   ذذق حفحذذًف   ٌلذذ       

 ( 353م تمٕوفت   ملمأث    مل أٙ ملتفً ٔ  يت ٠ٛ مجلىّٕط ٔم مٍةفطٓ )

مليت يامولا ط ٗتذٛ ملٍزعذٛ    ملةون ملجفلح عل ٔ  مللطم ٛ م ٗلمٌٗٛ 

  ٔملذيت ي ذًٕ عمذٜ ي ذٕٖي ملٍزعذٛ      دذُٕ ظذٕك   ح مل ٕوٗٛ ملاوٕيمٍلٖٛ لم فحذ 

 مل ٕوٗذذٛ ملاذذوٕيمٍلٖٛ وذذَ وٍهذذٕط أطظذذ ) ٌه ٖذذفت (لهذذفِ ٚ ملميفذذٗ  ملاٗف ذذ٘: 

ملت بٗذذٛ -ٍه ٖذذٛ ملم تٗذذٛ  ٌه ٖذذٛ ملاٗف ذذٛ مل ٕوٗذذٛ   ظٌه ٖذذٛ ملمٍىٗذذٛ م ت لٗذذٛ  

ٌه ٖٛ ملتٕ ٛ. و  أُ لوذن و فطظذٛ عذلدًم وذَ ملٍ ذفى مل ٕٖذٛ   ٖوذَ أٙ وٍّذف         

و ٍتذذًف عمذذٜ حنذذٕ م ذذمجٍفٟ٘ يةاذذ ًأ لوذذتٕد ممذذزب مل ذذٕو٘ ٔحفحذذْ  ٖ ذذلٔ أُ   

 م  فطظٛ مل ٕوٗٛ ملت بٗٛ ٌٔه ٖٛ ملم تٗٛ يةضقُ ملٍهذ ٖم  ماصذ ٖ    يةاذ    

وف دن ٙ   ملٍزعٛ مالٌةوفلٗٛ وَ ي ٕطمت ي كزمُ عمٜ م هف  ٔعمٜ مإلظ فٞ 

عمّٗف عمٜ و  ملذزوَ وذَ ب ذن م ٍهىذفت مل ٕوٗذٛ يٕحٗذفُ ظذفُ و فلذ  مموذي          

ملذ مي٘ لذذَ يوذذُٕ كفلٗذٛ ٔظذذأُ مال ذذم قه ِذذٕ م  مذ  ماكجذذ  ٔضذذٕحًف حمذذٜ    

وذذف ٌه ٖذذٛ  أ ظفلٍاذذ ٛ إىل وٍهىذذٛ وتمللذذٛ وجذذن ممذذزب مل ذذٕو٘ ملاذذوٕيمٍلٙ     

ملمٍىٗٛ م ت ٔلٛ لم ًٕ ظمامٗك ملضٕٞ عمٜ ض ٔطٚ ملموٗا م ل اذفي٘ ٔسٗذن   

إىل مإلذنفٞ ظأُ ل ا حذفل ممذزب مل ذٕو٘ ملاذوٕيمٍلٙ   ظمذٕ  مال ذم قه       

لٗا  ٔمعلٚ ٔحٗلٚ ٌه ًم ل دٔد مموٕوذٛ ملكٖ فٌٗذٛ م  ٌذٛ ٔأصذ ًم ٌوملذا      

وذذ ٖح إىل وذف دنذذ ٙ وذَ ييفذذ مت أٙ   أُ ٌه ٖذٛ ملتٕ ذذٛ ال ي ذلً طغذذي مٌماذفظّف مل   

لّي ٔمضح ا فى ملموٗا مليت ٖمت  عمٜ كن وَ ماحذزمب أٔ ملك فٌذفت أُ   

ي لً عمّٗف  ٕمك ٛ ملٍزعٛ ملوٕك ٗٛ مجللٖلٚ ٔوَ شأُ وجن ِ م مالٌّٗفط أٔ 

ململِٕط أُ ٖتين ل لمُ ب فع٘ ملوٍفعٛ ٔم ذفه ٔيزٖٔذل دعذفٚ مالٌةوذفه دذذٛ      

(كىف ٖلكذل مل فحذح أُ   376اتّٗي إىل مموي مل مي٘.)وّىٛ أص ٝ دمعىٛ ل

 فِ ٚ يوجا ملتقبفت مالدمىفعٗٛ مللفومٛ لمتف  مليت يل ك مابذفلٗي   ملتٕ ٛ

ٔم ٍفطق مب لمط وف ي ًٕ أحلمخ دفطٖٛ   أووٍٛ ٔمبتٛ عمٜ ظتل أوٗفه كج ٚ 
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 ذٛ  ملتٕ ذٛ دمٟ ٖٔ ٕه طمٌذلمه كٍذلل٘ إُ    (363ظوٗفغٛ ٔبفٟ  نمٗٛ ٔظفلتو )

ٔ   ذوٕيمٍلم أغم ٗذٛ م ٗذفدَٖ ظف ذمجٍفٞ ملٕٖاذو٘       عمٜ يّلٖل ملج ٔٚ ٔماوَ

صفضذذتٛ جٗىٍذذٛ مللذذ كفت ومتذذلدٚ مجلٍاذذٗفت ملذذيت مدمذذ ظمّف  ذذوٕيمٍلم       

  َ ٛ ( ٖٔذذ ٝ مل فحذذح أُ   367)ا ملت ذذلَٖ ماص ٖذذ    ذذوٕيمٍلم دم ذذ     ملتٕ ذذ

لم  حٗذح  ظمذلًم أٔ دٔلذٛ إىل م ذوٕيمٍ    30ش كٛ وَ أكج  وَ  600أكج  وَ 

يٕل  ِ ٓ ملل كفت وف ٖزٖل عمٜ و٠ٛ ألا ل يٛ عىذن    ذوٕلٍلم ٔأغم ّذف    

  مادّذذذذذزٚ م وم ٗذذذذذٛ  ملوى ٗذذذذذٕي مت مل مدِٖٕذذذذذفت ملممةزٌٖٕذذذذذفت أدّذذذذذزٚ   

ماليوفالت ٔم ٕمد ملوٗىٗفٟٗذٛ ِٔذ م ٖلكذل أُ ٌزٖذا مادويفذٛ وذَ  ذوٕيمٍلم        

ب  ٖوذذا عذذَ  ٖٔيفذذلٔ م ذذٕمطَ أبذذن مخن مطذذًف مدمىفعٗذذًف   ماحذذزم     ومٕميذذن 

ملمةفعن ظأشوفه كج ٚ  ٔظفلمفل٘ ٖوذ ح ملٍذف  أبذن بذلطٚ   ملاذٗ  ٚ عمذٜ       

 مبموفدِي ٔدٔلمّي. ٖٔمت  ملممةزُٖٕ ٔماٌرتٌٗ  دٔطًم ك  ًم   هلك. 

 ف ي لً  حل أُ ِ م ملومفب ضي وٕمضذٗ  ِفوذٛ ٔبذلً ط ٝ ومٍٕعذٛ     

م ٕمضذٗ    ل تض مل ضفٖف وَ ٔدّذفت ٌهذ  ٔظ٠ٗذفت خمممةذٛ  ٔ  و لوذٛ ِذ ٓ      

مجٕٖٛ ٔيأث  ملتٕ ٛ عمّٗف  ٔي كزت ِ ٓ مل  ٝ عمٜ وتفطت لمتٕ ٛ ٔمليت ال 

ٖ ٝ لّٗف إال ش ٔط عمٜ مل ل ٖٛ ٔمل تض محص  مل ٙ ٖ ٝ لّٗف ظتض ملةٕمٟل  

ٔلوذذَ ملٍاذذ ٛ ماكذذك كفٌذذ  يلكذذل عمذذٜ مجلٕمٌذذ  ملاذذم ٗٛ لمتٕ ذذٛ. ظتذذض  

 فط٠ذٛ لٗىذف ٖمتمذق ظف ٍ  ذٛ     مل فحج  ٔبتٕم   م مخلمً ظتض م و م فت م

ملت ظٗذٛ وذذَ حٗذح م وذذ م فت أوذذف ظلذون و وذذٕد أٔ لتذلً دطمٖذذٛ ظفلوذذ مري     

ٔولفكن م ٍ  ٛ مم ٗ ٗٛ لة٘ ملةون ملتفش  لم فحح ٔلٗي ظ يٕو  ٖاذى٘  

إىل لما   وّفد َٖ ٔ  ملٕمب  ِي غزمٚ ٔنمم   كىف ٖامخلً  مل فدو 

 ٗح ِذذٕ عذذلٔمُ م ذذفو  وذذَ    (ٔملوذذ978ووذذ مح حذذ ب ماٖذذفً ملاذذمٛ )ا   

حزٖ مُ عمٜ مللٔه ملت ظٗٛ مةٗ ٛ ظةما   كىف ٖاى٘ ملةما ٍٗٗ  مل َٖ 

( ;8:ٖلذذفطكُٕ ظفالٌمةفضذذٛ ٔو فٔوذذٛ مالحذذمقه ملوذذٌّٕٗ٘ ظفإلطِذذفظٗ )ا    

ٖٔ مق عمٜ ملوٗفُ ملوٌّٕٗ٘ ياىٗٛ دٔلٛ إ  مٟٗن  ٔكىف ٌتمي إُ ملوٗفُ 

ِذ٘ ماطت ٔمللذت  ٔملاذم ٛ  ِذٕ      ملوٌّٕٗ٘ ال ميمك و ٕوفت مللٔلٛ ٔملذيت 

ٔطغي هلذك ٖ  ذٜ ِذ م ملومذفب وذفدٚ وةٗذلٚ لم ذفحج    ملتٕ ذٛ          ل ك  م ٛ.

ٔعقبمّف ظفجٕٖفت ملٕطٍٗٛ ٔمل ٕوٗٛ مبف بلوْ وَ ط ٝ وم لوٛ لون مللو  

لمى  طَٖ لمومفب ٔلم٠ّٗٛ ملتفوٛ ملإطٖٛ عمٜ ط فعمْ ٔطلل م وم ٛ ملت ظٗٛ 

 ظْ.
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)..يرررز يل  ر درررزشته    ررر    
 دزشتاً ح ى على ال مزشت...(

 ))أت نيس((
 
)كل النرب  يغضور ا ال مرزت     
 يكزهررر ا اجرررز ا علرررى ا ررر ل    
يغضورر ا ال مررزت خنررل يلرر  ل رري  
جديدة   يكزهر ا درده ا ر ل      
خنل  يف العبتة  راحر  يف الكرك ا    

  اهلم ت لذة  اطمئنبنبً(
 )) بكز مصطفى((
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 ــ 1ـــ 

رصــى أ د ــ  داــكَ دهفلــز دهفوضــفٛ دهرزتـٛـ د ع  ــز ٗد ــ     هعــ) رتزازدُــ 

ــ ي ا      ـٞـ ُٗ ــزد٢ٔ  ا دهرــزْ دهعغــزّٙأ هعــ) اٗردي ًٌٔــ ي ًٗ ِ ًٚ دكــد ااــ ٝ د زٙ

د رــى دهفوضــفٛ ٗا د رـــ٘ي د عزتٚـٞـ د خ وفــٞـ ًــّ إـــكي  صــٔ ً إ ٗ  ـــ ت إ      

  ..ٗاض ؤالإ ٗرؤدٖ دهعٌٚرٞ د رتاٞ ت خل ٘تٞ

ٙ  د ٚــ ٝ د ع  ــزٝأ ٗال ًغــلوٞ ًــّ ًغــلك    مل ٙــرتن يةــٚٞ ًــّ يةــ   

ا ــــزٖ  ال ٗيــــ َ تعز ٔــــ  ًٗع   ٔــــ     ُعــــٍأ  ــــ ٚ  دْ  صــــٔ ً   رررصــــى   

دألص صٚٞ ك ُت ا دجمل ي دهفوضفٛ دحملضأ ٗهلّ ده  ٚ  دٙةـ ي دْ  صـٔ ً إ   

دهضٚ صٚٞ ٗدهرتت٘ٙٞ ٗدالج ٌ اٚٞ ٗالصٌٚ  ات إ دهذٜ مل ٙعـز  د ـ ٗا اـّ  زٙٞـ     

ال ارــى دٌٓٚـٞـ ا تِــ ١ رررصــى   دهفلــزٜ ٗدهًرــ ا اًٌ٘ــ يأ    دً ــٕ    دإلُضــ ْ ٗكز

ٗٓـٛـ دهـــت جعو ـــٕ ًعزٗتــ ي اوـــٟ ُعـــ مل ٗدصـــف ا درجــ ١ د عٌـــ٘رٝ  تٔـــذد د فلـــز    

ــٚٞ      ــزٖ دهضٚ صــ ــ ٢ى ا ــ ــّ ًضــ ــشي اــ ــٟ دإلمــــكمل رعــ ــّ اوــ دهفٚوضــــ٘  مل ٙلــ

ٗدالج ٌ اٚٞأ تـى دخنـزا دخنزدمـ ي كـ مبدي رغـلكإ ٗيةـ ٙ ٖ اوـٟ ده ـعٚ ّٙ         

أ ترــ  ااــ  رتزازدُــ  رصــى   ر د زٙـٞـ ُٗ  ــزٓ  ٗادتــف أِــ        د هِظــزٜ ٗدهعٌوـٛـ

ــٕ      ٗكــ ْ ٙــز٠ دْ دهِظــ َ دالج ٌــ اٛ ردهضٚ صـٛـ  كــًمبدي ًــ  ٙغــلىأ ا  رٚر 

ٗجــ٘ٓزٖأ ررًــةدًزٝ   اوــٟ  زٙـٞـ دألتــزداأ ت هِظــ َ دالج ٌــ اٛ ردهضٚ صـٛـ أ ا    

  ـٚ  ٞ دتـزداٖ ٗترـ ي    ٓذد ده وـ  دٗ ادنأ ٙضـعٟ ا صـ ٚى دصـ رزدر دجمل ٌـف ر    ر     

ٌم ًعــو ٙلــْ٘ ًضــ ٙزدي دٗ ًع ترــ ي أل زد ــٕ ر     ٗٓــذد ًــ  ٙضــٌٟ تِشاـٞـ           هـِـ

أ    رد ضــ ٙزٝ أ ٗ ــٚ  ٞ دألتــزدا ٓــذٖ ا ــ د ًــّ د ٔــ    ــٟ دهو ــ أ ٗاضــ رىأ ت دٙـٞـ

ـٞـ          ــ ي ألُظٌ ــم ٗتر ــزٜ اه ــ    ٗدن ــ ت ي أِ ــٔ  ٗده ـٞـ ُفض ــّ ف ٙ ــ جشٝ ا ـٞـ دهع دهعف٘ه

ــددًس ً رٗصــ   أ ٗه ـٞـ ــ٘دُو ًِظٌ ــ      ٗي ــ اٝأ ٗصٚ ص ـٞـ و ــ   ًعِٚ أ ٗيهٚ ـٞـ ٞ ً٘جٔ

ّْ٘ رد ٘دمّ ده  حل  ر         ازت٘ٙٞ ممِٔجٞ    ا اٛ دُٔ  ال

ٓلذد ٙةّ ٟ ت هفزا ٗد ٘دمّ ًع ي ٗا يْ ٗد   ه  حل رردهزاٚٞ   ردهزاٚٞـ   

د  عـــٚٞ دهـــت ازاـــٟأ ٗدهِـــ ظ دهـــذّٙ ازاـــٟ دًـــ٘رٍٓ ٗاـــ تز عـــةٍُٗٔ أ ٓلـــذد  

عِٟ دهضـو أ ررتــ (إز   ٗٓلــذد ٙةــ ٟ تــ إلرداٝ  اةـٌ ى رردألُــ    ٗا  ــ أ تــ   

د زٝ ٗده فزا ٗدإلًل ُ   ٗدهر رد  ٗد ولـ   دالت ل رٙٞـ ٗدهع يـ   دإلت داٚٞـ     

ٗدهع٘دمل ده دإوٚٞ دهفزاٙٞ ٗتلى د شدٙ  دإلُضـ ُٚٞ ًـّ دجـى ررده جـ ُط   ٗده عـ ت       

  ٗده ٘دت  ٗد ً ي ده٘د     
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أ      اد ك ْ رررصـى   ٙـز٠ دْ تعـض ًـ  ارـ      ٗ  َ دنـزٜ ه ـ حل ده ٗهٞـ ًـّ جٔٞـ

ٗرج ي ده ّٙ ًّ جٔٞ دإز٠أ تإُِ  ُـز٠ اـد رؤٙٞـ دوـى ٗتلـًمب ًـّ ده٘ ـ٘  دْ        

أ ٗٙـ ٍ         اهم كوٕ ٙ ٍ ه ـ حل د لـ َ د ضـ   ّٙ ٗدُظٌـ ٍٔ ًٗةصضـ أٍ د خ وفٞـ

ه  حل د ةصضٞ ده ِٙٚٞ د  شً ٞ ردٙٞ دص٣وٞ  ج ت أ  ج ٓشٝ ٗٗاٙعٞـ دهل ـ) ده ِٙٚٞـ    

مل ٙـرتن عـ٣ٚ ي هوخوـف أ ٗٙـ ٍ دٙةـ ي ه ـ حل دهِعـ َ دهعـ ٢وٛأ دٗ ًـ           ٗدهضوف دهـذٜ  

ٙعو  اوٚـٕ ً ـعو  ردهِظـ َ دألتـٜ٘ دٗ ده عزٙزكٛـ  ا دهعوـَ٘ دالج ٌ اٚٞـ  رهعـى         

دإلُلوٚشٙٞـ ًغـ رٞ    ((patriarch)) ًّ د فٚ أ ِٓ أ دإلع رٝ  ر دْ كوٌٞ تعزٙزن 

ٗدهضـةدي دألص صٛـ ٗد ـ٘ٓزٜ      دهت اعين رردألب   ((pater))ًّ دهلوٌٞ دهكاِٚٚٞ 

 الَ ٙزًٛ ٓـةال١ يٚعـ يأ ًٗـ  د ـ   دهِٔـ ٢ٛ دهـذٜ ٙضـعْ٘  ر ارٚرـٕ  د ـ٘دب          

تلـكَ مٌـى ادي ٓـ٘ ترــ ١ دألٗ ـ ي دهر ٢ٌٞـ اوـٟ ًــ ٓٛ اوٚـٕ ٗاً ٚ ٔـ  ٗد فــ           

اوٚٔ  ٗررد رتدًٔ    ٗدهعٌى اوٟ اميً٘ ٔ أ ٗدُ شدي يٚف ده ض ؤال  ٗدي كي كـى  

  ٗ د ع ر ٞـ ٗردالك فـ ١ ررت ميرزدمٚٞـ د ٘دترٞـ   أ ًٗـّ كـٍ اغـلٚى        جـذٗر دهِرـ  

دهعر٘ي ٗدهِف٘ظ ٗتر ي ه وم دألٗ  ي ٗد ِعور     ِٗٓ  الٌّ د غـلوٞ دٗ د ف ريٞـ   

دهرتدجٚ ٙٞأ تإاد ً  ازّتٟ دهفزا/ د ـ٘دمّ/ دإلُضـ ْ ُٗغـل اوـٟ ررده ٌـزا ٗدهًـ٘رٝ         

 ــزٝ ٗدهغخ ــٚٞ د ضــ روٞ ٗدهعرــى  ٗاوــٟ  زٙـٞـ دهفلــز ٗده عــ مب ٗدهــزدٜ ٗدإلرداٝ د 

أ      دهِرــ ٜ      ــ د ً٘دمِــ ي  ــمب  ــ حل ألُــٕ ٗي ٣ــذأل هــّ ررذنــرتَ   دألٗ ــ ي دهر ٢ٌـٞـ

ٗصٚعٌى اوٟ   ك ٔ  ٗارٚمبٓ  حن٘ دألريٟ ٗدأليى ٗدألا ي ٗدألكًـز  ُضـ ُٚٞ     

ٗٓــذد ٙ ٘دتــ  ًــف دهِــ٘دًٚط دإلُضــ ُٚٞأ ت ه ــ رٙ  ده غــزٜ اوــٟ دً ــ داٖ د رــزدا    

ّْٗ ا   ـف  ٕ دألٗر  دإل ـك  ٗده رـٚمب ال ٙ ٌـ ْ  ال اوـٟ دٙـ ٜ رً ـو و  مل        ٙ 

  ٞ ٗمل ٙضـ ٙزٗٓ  ٗمل ٙ ٔـ ُٗ٘د ًعٔـ  اوـٟ ًـ ٠       أٙعرتت٘د ًٙ٘ ي تلسهٚٞ دألٗ ـ ي دهر ٢ٌـ

 اٌزٍٓ 

  ــ 2ـــ 

ا صٚ مل يإز در ) ٗداٍ ٗاوٟ حن٘ ً  عز ال ذن ـ    ر الٗٙـى ٙـز٠ د فلـز     

و شَ   ده ك ٘ر رتةدا سكزٙ   دْ ِٓ ن ًز  ي ازتٚـ ي  دهعزتٛ د ع  ز ٗد ًرف ررد 

ًشًِ ي دمسٕ ردهع اٞ أ دهفةٚوٞ دهـت ا ـ ٗ ا ُظـز دهًر تٞـ دهعزتٚٞـ  ـ  ٞ هلـى        

سًـ ْ ًٗلـ ْأ ت هع اٞـ ا ازدكِـ  دهعزتـٛـ ك ُـت ًٗ سدهـت ٓٛـ تةـٚوٞ دهفةــ ٢ى         

ٗٓــٛـ دهةـــٌ ْ دألكـــد هو ٌ صـــم ٗدالصـــ رزدر ا دجمل ٌـــفر  أ ٗٓــٛـ ده ا ًــٞـ        

ص صــٚٞ الصــ    ب د ــ ١ٗ ٗدهضــكَ تــو دألتــزدا تعةــٍٔ ًــف تعــض ٗتــو يٚــف      دأل

أ ٗٙرـ٘ي         د ةصض   دهت ِٙ ٌٛ  هٚٔ  دإلُضـ ْ دهعزتٛـ إـكي ًزد ـى  ٚ اـٕ د خ وفٞـ

ٓذد د فلـز د ضـلْ٘ تٌٔـَ٘ دهـ٘مّ ٗد ـ٘دمّ   اد ك ُـت ِٓـ ن دصـ  ب ًعِ٘ٙٞـ          
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ع اٞـ اـلاٛ اوـٟ ردظ ٓـذٖ     ه خوفِ  ٗازدجعِـ  ٗدص ضـكًِ  دًـ َ ده  ـ ٙ  أ تـإْ ده     

  دألص  ب   ُٔ  ترمب افظأ راٙو ِ  دألٗر ٗتٚٔ  ا  و٘ر ص ٢ز اٚ٘تِ  ُٗر ٢ ِ    

ال ًلــ ْ هوزٙ ـٞـ ٗدهغــم ا دْ اِغــ٣ٞ دإلُضــ ْ دهعزتـٛـ ازالــشأ ا ًزد وــٔ   

د خ وفٞأ اوٟ اً ٚت ٓذٖ دهرٌٚٞ دألإكيٚٞـ ٗدالج ٌ اٚٞـ ٗ زصـٔ  تعزٙرٞـ ردصـخٞ      

ــ   ا دهِٔ   ــٟ ا  ـٞـ         ـٞـ دهشٗجٚ ــٜ٘   ت هعكي ــٕ د عِ ــّ ازكٚ  ــشد ً ــش١دي ال ٙ ج ـٞـ ج ٙ

دص صــٔ  رردهع اـٞـ   م اـٞـ د ــزدٝ هشٗجٔــ أ ٗدهــرتدب دهغــع  ٗدألاتٚــ   ٗده ر هٚــ      

اةك  تةٚوٞ دهشٗجٞ ررد عٚعٞ     ٗدألصزٝ اعٌى ًِذ صِ٘د  دهعٌز دألٗر اوـٟ دْ  

ٗ و ٙ إى دهعفـى دهعزتٛـ   الْ٘ دهعكيٞ تو د(ت ١ ٗدألتِ ١ ٓٛ اكيٞ ررم اٞ     

 ر د  رصـٞـ دنــ  اوــٟ ٗجــٕ د ٌوـٞـ ُظ ًــ ي اعوٌٚٚــ ي ٙرــَ٘ تــ ١دي ًــّ دهزٗ ـٞـ   ــٟ      

ده ردص   دهعوٚ  ا د  ًعٞـ اوـٟ ًفٔـَ٘ رردهع اٞـ   ٗد ةصضـ   ده عوٌٚٚٞـ ُفضـٔ         

أ ٗاع يـ)أ           اعٌى اوـٟ اـ٘مو تـمبٗظ رردهع اٞـ   ا إكٙـ  دألاًرٞـ دهف ٚٞـ دهرةٞـ

ٜ ردٙ ي ُ ي دي دٗ خم هف ي دٗ  أ ٗده   ـ  د ـ ي  دنـ  ررت ـ ً ي       اًٌ٘ ي كى ًّ ٙ  

تو ك  ت اِ  ده داٚٞ  ر اعوـٍٚ  تـ داٛ ً  لـز ٗتـو ٗديعِـ  ده عوٌٚٛـ د عـٚػر           

ٗٙعوــ  دهــ ك ٘ر تــةدا سكزٙــ  دهضــةدي ده ــ هٛ كٚــف ُرــٍٚ جضــ٘ردي تــو ًــ  ُــ ا٘  

ٗهـ٘ إعـ٘ٝ ٗد ـ ٝ     هٕٚأ اوٟ ده٘رمل ًٗ  ذن ب ا ي اـ   دهـ رظ  ٗكٚـف خنعـ٘     

ا ص ٚى ا ٘ر د ٘ٝ تو ده عوٍٚ دإلت داٛ دهذٜ حنوٍ تٕ ٗتو ده عوـٍٚ د ـذاّ د عٚـف    

  دهر ٢ٍ   

ٗ ــو ِٙ رــى دهغــ ب دهعزتـٛـ  ر ًز وـٞـ د ٚــ ٝ دهعٌوٚـٞـ دنــ  اكيــ   دهعٌــى    

ـٞـ ررر٢ـــٚط     ـٞـ تعكي ـــٕ ت  ضـــةٗي ٓــٛـ اكيـ ً ِٚــٞـ ا دألصـــ ظ اوـــٟ ً ـــ د دهع اـ

ه ع مب ذنٌى ا ادإ االال  توٚرٞ ر     ًٗـّ د عـزٗ  دْ كوٌٞـ    رزؤٗظ   ـــ ٗٓذد د

رردهز٢ٚط   ًغ رٞ ًّ رردهزدظ      ٗتِ ١ اوـٟ اهـم تـإْ رردتةـى   دُـ٘دي دهعـ ًوو       

ــذٜ ٙضــ جٚ) هوزؤصــ ١ ردٜ ذنٌـٛـ ردصــٕ ده ــرمب دًــ َ        ــف   ده ٓــ٘ ررد ٘ ــف د عٚ

ِــ ١  ِٙــ ي ٓــذد  دهــزؤٗظ دهلــ مبٝ  ٗال ِٙ يغــٍٔ   ٗاــّ مزٙــ  ٓــذٖ دهع اـٞـ ردالحن   

د ٘ ف دهع ٚ  دهز ٟأ ٗٙرـ ٗ دٓـكي هكرارـ ١ ا د ِ  ـ) ٗت  ر تـى تـإْ رردصـ٘د          

  دُ٘دي دهع ًوو ٓ٘ ًّ ٙلْ٘ ُ ي دي ً ٌزادي رر مب ًعٚف     

ـٞـ       ــ  ًز و ـٛـ تعــ  دْ ٙ و دًــ  ا ًٚــ دْ دهضٚ صـٞـ ٗد لــٍ تــإْ دإلُضــ ْ دهعزت

ه٘جـٕ دًـ َ ً ـ د دهع اٞـ تفٛـ      دهِةس دن  ُفضٕ كٌ  ٙز٠ د فلز سكزٙ  ٗجٔـ ي  

ٓذد د ٚ دْ ٙ    ً  د دهع اٞـ ٓـ٘ دهضـ ٢  ٗد ضـٚعز تـك ًِـ سي ا ٗمِِـ  دهعزتٛـ         

ــْ٘     ــ٘دمّ  ال دْ ٙلـ ــّ د ـ ــ  ًـ ــوعٞ ال ازٙـ ـٞـ د  ضـ ـٞـ ده ك  ا٘رٙـ ــ ي  ت ألُظٌـ راًٌ٘ـ
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ــ ا٘ٝ  ر        ــذٖ ده ــذ ٓ ــ  ا خ ــ ٖ ٗي ـٞـ   ا ٙ ــ كٍ ٗدادٝ ررمٚع ــز د  ــ ي   ألٗدً ررًعٚع

ــٍ تــإْ دٜ ُرــ  دٗ      دهع اـٞـ عــلكي صــ   ــ ي  ــمب ً  عــز   ًٗــّ ك تزدي ٗيــ  ا خــذ م تع

ــ مبٝ      ــزأ تلـ ــٍ ال ٙر فـ ــٕ  كـ ــٚ ْ  أ ٗتلُـ ــٕ ررا ـ ــف تلُـ ــ ؤي ٙ٘ ـ ــرتدو دٗ اضـ داـ

أ    دهل  ٢ز ٓٛ ررع  ا   دهع اٞ   رال ظ٘د دالرا  اأ ا ده ع مب دهورـٜ٘ دهرتدكٛـ

ــو رردهع اـٞـ   ٗرردهع ــ     ر أ ٗجزميـٞـ د ــزد٢ٍ ٓـٛـ رررادهـٞـ د ــًرفو         أ دٜ ت

مم  ل ٍٔ ٗاضـ ؤالأٍ ا دألًـ٘ر دهـت ِٙ رٛـ دْ ٙـرتن سً ًٔـ  هو ـ كٍ    ٗٙـز٠         

د فلز تةدا سكزٙ  تٌٚ  ٙز٠ دْ دهع اٞ ٗت ١ ٗاي ال ٙفوت ًٌِٔ  د     ٟ دهـذّٙ  

ٙـــّ اْ٘ رردهً٘رٙــٞـ   ا م ٌع اِـــ أ ت إلُضـــ ْ دهعزتــٛـ دنـــ  ا كـــى مـــ ي ًـــّ  

ٕ ٙ تعـــٕ  ر د ضـــ ٙزٝ ٗدخلةـــ٘ي   مـــ ال   ٚ اـــٕ ً ـــ د دهع اــٞـ ًفزٗ ـــ ي اوٚـــ     

ٗدالص ضكَ   ٗٙرةٛ اوـٟ كـى  ًل ُـ   ده فـزا ٗده ٌـزا    ا عخ ـٚ ٕ ًـف دْ        

تر ر ًّ ده ٌـزا ًٗـّ دخلـزٗ  اوـٟ      كى ع١ٛ اظٍٚ دجنشإ ده غزٙٞ ك ْ ًررتُ ي

أ ت الُ  ـ رد  ٗدإلجنـ سد  دإلُضـ ُٚٞ دهعظٌٚٞـ اـد دهشًـ ْ ٗد لـ ْ          ً  د دهع اٞـ

دٙـ ٜ دٗه٣ـم دهـذّٙ رتةـ٘د دْ ٙلُ٘ـ٘د ررًعـٚعو  ن ت هفِـ ُْ٘        مل ا  ر   ال اوٟ 

دهعظــ َ ٗدهغــعزد١ دهل ــ ر مل ٙعٚعــ٘د دهر٘داــ  ده روٚ ٙـٞـ دهــت كــ ْ ٙضــمب اوٚٔــ      

ّْٗ تعــض دألمســ ١ اوــٟ صــ ٚى ده ــذكمب  عــ رهٛ عــ توّأ تٚل صــ٘أ   دصــكتٍٔ ردا

ّٚ  ارٗٙــــػ    صـــع  د  ُٗــــ٘ظ           ٘ٙـــ     ٙ٘صـــف عــــ ٓوأ صـــعٚ  ًــــزسٗملأ صـــ

 ظ  هٚ٘ أ ُـ  ٍ  لٌـت    دتـ٘ دهعٚـ) د  ِـ أ دتـ٘ ُـ٘دظ    وٌـ٘ا ارٗٙـػأ           

أ ا ـــ          داُٗــٚطأ دتــ٘ دهر صــٍ دهغـــ تٛأ تــ ر عــ كز دهضـــٚ بأ ُــ سن د ك٢لـٞـ

ــ٘د د(رد١      ــد٠أ مل ٙعٚعـ ـٞـ دهلـ ــ٘  دهعوٌٚـ ــ  ب دهلغـ ــ اٛ      ٗد ـ ــ ب ده ٚـ ده٘ٓـ

 ً ي  ر د(اٛ   دهض ٢ ٝ اّ دهعوٍ ا ا ٘رٍٓأ ٗدعمب ا ٓذد د ر َ اوٟ ص ٚى د 

ــ ٢ ٝأ ٗد رٚرـٞـ دهً ت ـٞـ ا اوــٍ        ــت ُظزٙـٞـ رًزكشٙـٞـ دألرو  ٓـٛـ دهض ك ُ

ــ٘تز    ــز رُٚلــــ٘الظ كــ ـٞـ     ر دْ  ٔــ ـٞـ دهل ك٘هٚلٚــ دهفوــــمأ ٗهــــ ٠ دهلِٚضــ

  َٗيَوَ) اوٍ دهفوم ًٗع رـ د  دهلِٚضٞـ ردصـ ي اوـٟ ارـ)      3471/ 3761ُٚل٘ظ  ر

أ ٗدألرو ٓـٛـ د    هــت اــ ٗر  ٘ ــ        ــو مــز  ُظزٙ ــٕ  ردهغــٌط ًزكشٙـٞـ ك ت ـٞـ

ت ّأٍ ك٘تز ُٚل٘ظ ً  عزٝ ت  زمرٞـ    ٗاعـّزو هوٌ ـ ارٝ ٗده ةـٚٚ    ٗ جـَ٘      

ــ٘         ــ هف دهِ  ـٞـ   ــذٖ دهِظزٙ ـٞـ ألْ ٓ ـٞـ دهل ك٘هٚلٚ ــى دهلِٚض ــّ ي  ــزظ   ً ع

ده ِٙٚٞ دهت ك ُـت ا  ِ ٓـ  دهلِٚضٞـ ٗي ٣ـذأل    ٗدصـ ٌز دألًـز اوـٟ ٓـذٖ ده ـ٘رٝ            

 ٗ  د ٗد  دي ًّ داٌ ٝ ا ز دهِٔةٞ دألٗرٗتٚٞ     ر دْ ا ّّٚ دْ ُظزٙ ٕ   ٚ ٞ  

ــ هٚوٛ        ــ هٚوٚ٘   ــ هٛأ ر  ــ٘  دإلٙع ــ ٢ٛ ٗدهفٚوض ـٛـ ٗدهفٚشٙ ــ هلٍ دهفول ــ ١ دهع ٗج

  تلك ت إعل ُظزٙٞ درصع٘  ٘ي د زكٞ   ُٗغـز ُظزٙٞـ ًزكشٙٞـ    3571/ 3457ر
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دهغٌط دهت داٟ تٔـ  كـ٘تز ُٚلـ٘ظأ ٗادتـف أِـ  ترـ٘ٝ ٗ ـزدًٞ ٗدي ـ در   اوـٟ          

 ٢ٚٞ    تـ ّأٍ ٓـ٘ د(إـز ت  زمرٞـ   ٗدُـٕ اإـى اد٢ـزٝ دحملّزًـ      ٗي ًـت           دصط تٚشٙ

وـــ كٍ اف ــــٚػ دهلِٚضـــٞـ دهل ك٘هٚلٚـــٞـ دهزًٗ ُٚـــٞـ ر  كٌ ــــٕ    تلادُ ــــٕ  

ٗتز ـت اوٚــٕ دإلي ًـٞـ د دٙـٞـ   ــٟ ر ٚوــٕ    رال رـ ي دبموــ  اوٚــٕ هرــ)  دتــ٘ دهعوــَ٘   

 هٕ ُ   ي اذك رٙ ي       د  ًٙٞ   ٗدا ا  دهلِٚضٞ دا   رٖ ٗدا ذر    ٗدي ًت

دًــ  د  ــو ْ٘ دهــذّٙ  ــمبٗد مــز٠ ده ــ رٙ  مل ٙعٚعــ٘دأ كــذهمأ ًــ   وٚــٕ     

اوــٍٚٔ دٗ ــ ي م ٌعــ أٍ   داكــز ٓــ  ِٓــ أ اوــٟ دأليــىأ دمســ ١ تعــض د ــًرفو/   

ــ ارٝ     ــّ ٗد  ـ ــ٘د هوـــ ك١ ٗدحملـ ــذّٙ اعز ـ ٞيأ دهـ ــ ــ ي ٗ رٚرـ دهلّ ـــ ب دهغـــجع ْأ  رـ

  ُ ٚجــٞـ (رد٢ٔـــٍ ٗدتلـــ رٍٓ ٗمبزٗ ـــ أٍ ٗدحملـــ كٍ ٗ  ـــٟ ده  ـــفٚٞ د ضـــ ٙٞ 

ّٗٝأ     ًٗــ٘ديفٍٔ د ز٣ٙـٞـ دهــت جٔــزٗد تٔــ    ا ــ  دهــزفّ دهلــ٘دك أ  ضــو ًــز

 ًٔ ٜ ا ًىأ ُ ٓض  رتأ تز  ت٘اٝأ صّٚ  دهرٌينأ ُ ز   ً  دت٘ سٙ    

 ًٗ اد تع    

د ٚ ٝ ًّ دهفٔ   ر ٙ ٢ٔ    ٗد ة رد أ يـ مي ي ٗ ـ ًٙ يأ عـزي ي ٗ زتـ يأ ٌٓـ       

ًــّ ُ ــ   ده ٌــزا ٗد  ٌــزاّٙ    تــ ه ٌزا ُــ ً٘ظ ده رــٚمب ٗد ٚــ ٝ ٗد ةــ رٝ    ٗكــى  

 ُض ْأ دٙ ي ك ْأ رنةف إة٘ا ي ا ً ي هألٗ ـ ي دهر ٢ٌٞـ اوـٟ ده ـعٚ  دهضٚ صٛـ      

ــزا    ــ ا ٗد ع ــ اٛ ٗدهًر ــ اٜ ٗدالج ٌ ــين      ٗدالي   ــٜ٘ ٗدهف ـٛـ ٗدهرتت ـٛـ ٗدألات  ٗدهعوٌ

ٗذن تظ اوٚٔ  ًّٗٙ  ٔ    تـك ًٙـ٘ر اوٚٔـ  ٗٙ ٌـزا   ٗال ٙعٌـى اوـٟ ُرـ ٓ  ٗ  ـك ٔ          

ٗارٚمبٓــ  حنــ٘ دألريــٟ ٗدأليــى ٗدألاــ ي ٗدألكًــز ارــ ً ي ٗاعــ٘ردي ٗ ُضــ ُٚٞ     ــ٘   

 ُض ْ  لٍ اوٟ عخ ٚ ٕ ت ه فلـمأ ٗ لـٍأ كـذهمأ اوـٟ عخ ـٚٞ دً ـٕ       

ّ كٍ ٓ٘  ُض ْ يةٟ اوٟ ادإ ٗمن٘ٓ أ ٗاوٟ منـ٘ عـع ٕ ُٗةـجٕأ    ت ه فلم   ًٗ

ٗاع٘ر م ٌعٕ ٗار ًٕ ٗتِ ١  ة رإ    ٗرّص  د ٔى ٗده خوـف   ٗٓـذد كوـٕ ٙعـين     

 ا دهِٔ ٙٞ دالحنكي ٗد ٘  ٗدهفِ ١   اٌوٚ يأ ٗ ْ ترٛأ ُظزٙ ي اوٟ يٚ  رد ٚ ٝ    

  ـــ د دهع اــٞـ  ْ دإلُضـــ ْ اوـــٟ ده ـــعٚ  دهغخ ــٛـ دحملـــض  ـــو ٙض ضـــوٍ 

ٗرنةف هٕ اوـٟ كـى  ـعٚ ر     ٙفرـ  ً ٓٚ ـٕ ٗكُِٚ٘ ـٕ ُٗفضـٕ ٗتزاٙ ـٕ ٗٙ ـمب          

ًّعـٞـ تٚجٌــ  اروــٕ ِٗٙعــ َ ده ج ٙــ  تٚــٕ ٗاةــٚف ي رداــٕ     ًــًركي تــ (إزّٙ ٗٙ ــمب  

ًٗول إ ٗم ي إ    ْ دإلُض ْ دهذٜ ٙفٍٔ يٌٚ ـٕ دهلُ٘ٚٞـ ًٗل ُ ـٕ دهضـ ًٚٞ تـو      

  ً ـٞـ ٗدهــذٜ ٙعــز   عِــٟ ٗجــ٘اٖ  ــ٘ دإلُضــ ْ دهــذٜ ٙٔ ــف ا    صــ ٢ز دهل ٢ِــ   د ٚ

 دهو ظ   د  مسٞ ًّ  ٚ إ ًعوِ ي  دُ  ً ٌزا     ادي دُ  ً٘ج٘ا 
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هناا ح ث ااع و الااى و  اا ه      
وتا ون و  مس وو ثلج.. يلد و انب 

م ااً ل  ىثاال ة   اال    وجلااىيو 
تتً ماام ماال ةاا ر الااا ز و ت اا     
ومسااا ثل ز يااا   ااا       يااا     

 ر ما تلك ذوكاس  وجل  ..وسهىر ص د
.. و يت يتىوزثه  كم سىزي وعسبا . 

 ت قااا و ااروكس  م ااتالل ويق اال.. 
 مهم    ر و زمه..

يأت اااك و بااااسوك علاااا لااااًم   
حمتام ااا ور تبا   هىياال و ًاا ن   

سيً  يتا ون مل غسب ن وألزض وألم
وو ط ل وو زماس وو  عاه  لمق ومال    
وث  وسرتج ع وألزض.. ويف م هد 
ك ااادي ياااسوا و ً ااا ن و  اااه ىو    
  ًااس   ااو وجلااىين و سااىزي مااه  
خاااا ر رصاااادوز اااااسوزو  صاااا غه   

 ؛سه  دوخم و ًن ست و  ه ىو ااو
با دوً عه اسوزو  وألمو و ت اد ..  

و  ااااهد اكثااااس باااادخىر   دُّتيت اااا
ً اال مااه  و ىيياا   و ت ااد  وألمسي 

خط دعو و ً  ن و  ه ىو  ادمي ً 
  وثديث ً..
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ّيف ذرّٗ مرتفعات اجلوْنٌ ّممواو اريورٓل اريواٜو اروصٖ ٓفوون اجلوْنٌ        

اإلسوورأٜ ٕ" ّادمرٓهووٕ ن وو   "ارع نوواٌعووً ّهيووُ ادو اووة عايووو٘ ع َٔووا  

ع ووٙ  رما  ملْقوو" "تراموو " ارووصٖ اوو   اىووحت َووا "مرتفعووات تراموو " ام ياىووا  ّعر    

ٕ    "كوة  بار"انعرتاف  ّبعوةٍا ّيف ميوَة ترّ وٕ     ؛عاصون٘ ر هٔواٌ اروؤَْى

إعالىٕ مع ً عً اعرتا ُ باجلْنٌ جزٛا  ن ٓ جزم مً ارهٔاٌ ارؤَْىٕ حٔح 

مح ووَا مرّجووا   قوواو "ىووه ٓوواٍْ" ب"ٍووةاٛ "تراموو " لجاجوو٘ مووً اري ٔووص اجلووْنىٕ      

ّقو٘ اري ٔوص اوا جوصّرٍا ّمٍنٔ َوا روةٚ ارهٔواٌ       ر فهرٗ ّاملهاٌ ّارهٔاٌ 

 ارؤَْىٕ.

و 0202 وه "ى ٔوص مكوة " عواو     قحٔح ّثل صاىع اري ٔص ارؤَْىٕ ادمر يف 

  ه املصنْر.فعيةما صرح يف ار

 جٔوةا  عاو ح ٙ مص ح اري ٔص  0222رهً مرت ؛ "املشٔح حْل املاٛ إىل ى ٔص

 اجلَة ارؤَْىٕ يف صياع٘ اري ٔص غامزا  مً ى ٔص ارشٔة املشٔح. وةٓك

ر ارعي ، ّىكن رمزٓ٘ اخلالص مً ى ٔص املشٔح حٔح صياع٘ اري ٔص يف صة

زراعوو٘ ارعيوو  إىل عوواو   بإىل ى ٔووص صوؤٌَْ.. ّٓعووْخ تووارٓم انٍ نوواو ارووؤَْىٕ      

و حٔح مت لراع٘ نرّو ارعي  يف قرٓ٘ "عٔوٌْ قوارٗ" ارون مىيوا مهاىَوا      2880

، ّبعوةٍا مشو ْهي٘   (1)مش ْهي٘ "رٓيٌْ ريشٌْٔ" بوةعه موً ار وارٌّ "رّتيؤ ة"    

  مرو"  66ف".. ارْٔو ٓ  وؼ إى واا ارعيو  يف ارهٔواٌ اروؤَْىٕ       "ليرّف ٓعهْ

عيو  اجلوْنٌ ٍوْ اد  ون      عوة    م ٌْٔ لجاجو٘ ى ٔوص سويْٓا ، ّٓ    02تي ج   (2)هً

ّادنجوور إى اجووا  ٍّووْ ادنجوور لَووْرا  ع ووٙ يارهوو٘ "ميوواهل اري ٔووص بعووة خمووج       

   ٌ جلةٓوة"  يو ج حتوع عيوْاٌ "ى ٔوص ارعوا  ا     ٓ ، جػرا ٔ٘ ميطك٘ اجل ٔون موع اجلوْن

م ياسٔ٘ مصار٘ لراع٘ اري ٔص ع ٙ ٓة املزارع ارف شطٔين ّارشْرٖ جزٛ مً حموْ  

عراق٘ ٍْٓ٘ ارو ٘ ّار ْاصن ر نزارع ارعربٕ بف شطني، ٓشاعة يف ذرو اجلَوة  

ّق ووْل خّل  0222ارووؤَْىٕ املشوو نر ّاسوو جنار لٓووارٗ "تراموو " ر جووْنٌ عوواو      

 ارفياخم ّار ارات ّباع٘ اخلنوْر..  ار ط ٔع اس رياخ اري ٔص ارؤَْىٕ ّاى يارِ يف

 ني؟!!نّرهً بيرط عةو م ٔع اخلنْر ر نش 

                                                 
 me tras.coصاح  منرب مزارع ارعي  ّصياع٘ اري ٔص يف جيْب  رىشا   (1)

 اجملنْع٘ اإلحوأٜ٘ ارؤَْىٔ٘. (2)
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