جمل٘ فصلٔ٘ تصي عً يحتاد ي لتاب ي عرب بيمعق
تعي ٙبيعر يملْيد ي فلرٓ٘ ّي صٔاشٔ٘ ّيالجتناعٔ٘ ّي ْثائق يملتصل٘ بَا

ي صي٘ ي تاشع٘ ععرٗ /ي

االشرتاك الشنوي
 أعضاء اتحاد انكتاب انعرب 400ل.ش
 فً داخم انقطر ،نألفراد  600ل.ش.
 فً داخم انقطر ،نهدٔائر انرضًٍت 1600
ل.ش.
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المدير المسؤول
أ .د .نضااااااااا ل ال ااااااااا ل
رئيس احتاد الكتاب العرب

رئيس التحرير
د .جابر سلمان

 األقطاااال انعرٍ،اااات ،نألفااااراد  3000ل.ش
أٔ  200دٔالل

مدير التحرير

 األقطاااال انعرٍ،ااات ،نهااادٔائر انرضاااًٍت10,000
ل.ش أٔ  250دٔاللاً أيرٌكٍاً.

أ.األرقم الزعبي

 فً خالد انٕطٍ انعر ،ً،نألفاراد  10000ل.ش
أٔ  300دٔالل أيرٌكً.

أمين التحرير

 فاااااً خاااااالد انااااإطٍ انعر،اااااً نهااااادٔائر
انرضااااًٍت  15000ل.ش أٔ  350دٔاللاً
أيرٌكٍاً

أ .ىذٓر جعفر
مريىا أّغالىٔاٌ

هيئة التحرير
ديشق ــ أٔتطتراد انًسة ــ ص.ب3230 :
ْــ ــ  6117240ــ  6117242ــ
 6117243فاكص6117244 :
انبرٌد اإلنكترًَٔ التحاد انكتاب انعرب:
Email: alfikralsiyasi@mail.com
Website: http://www.awu.sy

د .إبرررئٍه أ رري شررعٔي د .تركرررررررررررررٕ ررررررررررررر ر
د .خلرررررررررر ر ي ررررررررررررريد د .يشررررررررررررليي ْ ررررررررررررا
د .شررررررررررررلٔه بركررررررررررررا أ .عبي يألحي ْٓشر شرفر
د .عبي ي لطٔ عنريٌ د .مصطف ٙي عبي يهلل ي لفرٖ

الت ميم واإلخراج
ّفاء ي صاطٕ

شروط النشر يف جملة الفكر السياسي
 1ــ أٌ تتطى األ،حاث ٔاندلاضاث ،انزدة ٔانًُٓزٍت ٔضاليت انهغت.
 2ــ أٌ تكٌٕ ذاث طا،ع فكري ضٍاضً.
 3ــ أال ٌسٌد حزى انبحج عٍ حًاٍَت آالف كهًتٔ ،تطتخُى يٍ ذنك انًهفّاث.
 4ــ أٌ تُرفق ،انبحج ضٍرة ٔرٍسة تتضًٍ االضى انخالحً نهباحج.
 5ـااا أٌ ٌُرضااام انبحاااج يرفقاااًا ،قااارص ياااديذ  )CDأٔ عاااٍ طرٌاااق انبرٌاااد
اإلنكترًَٔ نالتحاد أٔ عٍ طرٌق يٕقع االتحاد اإلنكترًَٔ.
-6ــ أٌ تٕضع حٕاشً انبحج ٔيصادلِ ٔيرارعّ فً َٓاٌت انًادة.
 7ــ أٌ تٕرّ رًٍع انًراضالث ،اضى لئاضت انتحرٌر.
 8ــ أال تُردّ انًٕاد انتً تتهقاْا انًزهت إنى أصحآ،ا ضٕاء َُشرث أو نى تُُشَر.
 9ــ ال تقبم انبحٕث ٔاندلاضاث غٍر انًٕحّقت عهًٍّاً.

انتٕزٌع فً انزًٕٓلٌت انعرٍ،ت انطٕلٌت:
انًؤضطت انعرٍ،ت انطٕلٌت نتٕزٌع انًطبٕعاث
فاكصْ / 2122532 :اتف / 2127797 :ص.ب12035 :
مالحظة :األحباث واملقاالت املنشورة يف اجمللّة تعرب عن آراء أصحابها،
وترتيبها خيضع العتبارات فنية.
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الدراس ت
ــ ي ث اف٘ ي صٔاشٔ٘ ّدّ ٍا يف إعاد ٗ تلًْٓ ي ْعٕ ي ْطين  .........د .عبي يهلل ي عاٍر 11 ..........
ــ إعادٗ بياء ي يّ ٘ ّيملعا ك٘ ي صٔاشٔ٘  .............................د .عمي دياب 22 .................
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" إٌ يىتعا يإل ٍاب ال تْ فُ حرّب ّال تئَُ طائري ،فاإل ٍاب فرلر مرٓض ّع ٔيٗ ميحرف٘ ّمما ش٘ ظاذٗ ىعأ
ّكرب يف بٔئا أشاشَا ي َل ّي تخل  ،أضٔ إ َٔا شلب
ح ْق ي ععْب ّيشتح ا ٍاّ ،ال خيف ٙعل ٙأحي أٌ يالشتعنا ٍْ
مً أشض لل ٍذِ ي عْيمل ّ شخَا ّما زيل."..
مً كلن٘ ي صّٔي ي رئٔض خالل ائُ ؤشاء
ّأعضاء يمليظنا ي ععبٔ٘ ّي ي ابا يملَئ٘...
بتا ٓخ 2015/7/26و
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المقاومة نهجًا وسلوكاً
د .جابر إبراهيم سلمان

ظددر خؾددى

لؼد ختذددإل ختان د ا مددم ختدلؼ امددر خدده ختل د حاف نفعد لؾؿ

بؼ ئهِ دقِّ خت م ؼالًّ ،ادؾوك لالد ؿرختح يف بـ ء حق ته ختحلرّة ختلؽرمير ،عـ م

دؾيب يف تؽواـد ِه ختلـػ دي أا
ٌّ
ري
اُصقبهُ خ حِضٌ م  ،اف ِّد حق تَه أا اؽوا له تأث ٌ
ختجل

ي اب ث خدم دُدب ِ موختجفدر أا ادد ئ ِ مؼ امدر؛ ابعد دِ خطدر لد

ختلع حض خـه أا لِ ْؾ
خؾى ختل ّ

ّ مم تأثريه خؾى ختألق  ،ب دلؼ امر أا ختدلوختجفر ا غؾّد

ا ت ختليت تعدضض م دريته ،اادـع يف تدإللق ختلصدعوب ت ختلديت

حتول داا ختنطالقه أا حتؼقق تؼ ُّمه ،اب ل لي خـ م ا ؾ

نفد ختدلؼ امدر

تزدختد جرخرُ ختدلـ خر ل اده ،ااصدب أكردرَ قد حة خؾدى ختلصدؿود يف موختجفدر
ختل ّ

ا ت اختل ص ّي لألخط ح.
اإ خت ت بَّعِـدد حركددر ختل دد حاف ادد أا ختل ّف ادد ختت اختل ّ دد ّا ت ختلدديت

اختجفدددإل ختان د د ا تعد د ّدت أذدددؽ لُف  ،عد د ّدت معفد د أذدددؽ ل ختدلؼ امدددر
اختدلوختجفر ،امع ك ِّ موختجفر؛ أا مؼ امر؛ ل ف ا ؛ أا لَِ

ٍّ ك ا اضتَّ

تض ق ت؛ م دار؛ ابشراّر لِ َ ْع ختخلطر ختلإلي ق ادـعَ خدم لد

َ
تؼد ا َ

ختل ف اد أا

ختل ّ دد ي ،االختلدد ِر ِثدد حِه مدد أمؽددم ،اختحلقؾولددرِ داا حتؼقددق أ رخت ِدده يف
إ ع ف بـقر ختجمل ؿع ،ايف ختهلقؿـر خؾقهِ اختد غالل خريختتهِ ،احرم ا أبـ ئد ِه
مم حؼوقفَ يف ختلعقش ختلؽراَ..
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ٍّ يف أّْ ص٘ر َٝاالستػالي ٗاحلِرًْااْ ًالالِمًاٞأل  ٜوانٗاْ كركل إ
ًٗا ًِّْ طم
اهق٘ ٠االستعٌار ٞٙاهػامشا ٞووا ٟامتٌعااإل ااُشااُ ٞٚاهاد ٙالعا ّن دلتٌعالِاا اهعر اٛ
ٗاحناً ًِٔا ًّٗ ،أكثرٓا كعرضاً طلاي االستػالي ٗاحلرًاْ وو ٟأٙن ٜق٘٠
اهػزٗ االستعٌار ٜاهد كوُّ٘ت أساهٔ ٚا اهقٌعٚاٗ ٞأدٗاكالٔاا اارراًّٚاٞ

ال اهظاع٘

اهد استعٌركْٔاٗ ،أحلٌت سٚطركٔا ووً ٟقنّراكِٔا..
ٗيف كى ًرحوً ًّ ٞراحى اهعانٗاْ كااْ طاع ِا  ٙتلار قرا٢ال رنٙان ًٝيف
امل٘ارٔاً ،ٞقانًًاً ك٘اكاش اهظاأناً ١ااّ أ ِا٢إِ ووااً ٟاات خ احلرٙاً ،ٞالتّدااتاً ًااّ
املقاًٗاأُ ٞجااً ٗسااو٘كاً يف اهاانعاع وااّ حق٘قاإ املشااو٘ ٗ ،ٞيف يرٙاار امتااى ًااّ
أرضاإٗ ،قاان اسااتطاع ودااى صااٌ٘دِٖ ٗكد ا ٚاإل أ ِا ٢إِ أْ ٙااتدو

اااااا ًاام ًطواام

اهقرْ اهعظر ّٙاااا ًّ أق٘ي عاة ٝاحاتالي يف كار.إ ..أال ٗٓا٘ االحاتالي اهعثٌااُٛ
اهاات ٜاًتاان أر عاا ٞقاارْٗ ًااّ اهاازًّ ،أَوٌْااى عٔٚااا اهػاازاٝن ا كااران عِااْ٘ طظِاأٍ
ٗرلاهش حقنٍِٓ يف رشن أًتِا اهعر  ،ٞٚيت طاعار ررعام راٙا ٞااساالَ ٗاهانعاع
وااّ كعاهٌٚاإ اهشّااٌ ٞر ،عاسااتثٌرٗا كواام اهتعاااه ٍٚه شاامل ُواا٘ ٍٓ وواا ٟاملِطقاا،ٞ
ٗهورض قٔرٍٓ ٗرربٗكٍٔ وو ٟطع ٔاٗ ،مل ٙنوال٘ا ًِلَراً اااا .اهفال هاٚص قا٘اُ
ااسالَ ع شش ٗإمنا ق٘اُ اهط ٚع ٞاه ظر ٞٙاااا إالّ اركل ٖ٘..
ًّٗ رحٍِ اهظّوٍ ٗاملعاُا ٝاز عجا مر ًقاا مٗ مَ رنٙان يف ً٘ارٔا ٞطاع املشاتعٌر
ال واّ كآاى ا ًاً ٞاا كعرّضات هإ ًاّ أطالاي اهقشا٘ٝ
اهةك ٛاه ػٚضً ،ازً ٙ
ٗاملرار ٝوو ٟاًتناد حق ً ٍٞظوٌ ٍٞيف كارٔ.اٗ ،هلّْ ًا إْْ أختإل املِطقا ٞكشاةد
واعٚتٔاٗ ،كالَوٌْوٍِ رراحٔاٗ ،كجٌْمال أطتاكٔا حت ٟأقاىّ رأسِإ ًشاتعٌرم رنٙانم ..إُإ
املشتعٌر اهػر  ٛا ٗرٗ  ٛاهت ٜال ٙقى ٌٓجٗ ًٞٚإرراًاً وّ املشتعٌر اهةك.ٛ
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وواا ٟأْ طااع ِا ااااا اهاات ٜكاااْ قاان ارّض يف اهِداااي ٗاملقاًٗاا ٞااااا ٓ اشّ ووااٟ
اًتااناد اهاا٘قّ اهعر ااًِ ٛتوِد ااً ضاان هاام املشااتعٌر ا نٙاان ٗضاانو أو٘اُِاإ ًااّ
اهااررعٗ ٚاهعٌااالٗ ،١اسااتٌرإل ح٘ركاإ حتاا ٟلااّ يف ساا٘ر ٞٙاااااا ٗيف خااالي عااةٝ
ٗرٚز ٝاااا ًّ إرغاَ املشتعٌر اهورُش ٛااا اهتٙ ٜعن أحن أخطر أطلاي االستعٌار
اهػر اا ٛااااا وواا ٟاهرحٚااى وااّ اه ا الد ،علاااْ ا ااال ١يف ُٚشاااْ واااَ ّ٘ 6491ا اَٞ
اُطالق إىل عجر استقاليٍ الوًٌن نًا ١طٔنا ١أ ِا ١اه٘قّ.
إال أْ امتى اااا ٗكٌا كشاجًى صاو اإل اهتاارٙذ ااااا وِانًا .اري ٙاةن ٙا٘الً
ٗرا٘ٙ ٗ ،ٖ١هنٕ ٓتٖ املر ٝكٚاْم صٔ ُٛ٘ٚغاصشم رضٍ اااا ٙزوٍ أُٔا اااا ( ال طاعشٍ
هظعشٍ ال أرضٍ) ،هم اهلٚاْ اهت ٜغرسإ اهػار االساتعٌار ٜيف قواش اها٘قّ
اهعر ااٛمل ملِاام يقٚاال حوااٍ أ ِااا ١ا ًاا٘ ٞحاان ٍ ٝقاملااا كطوّعاا٘ا إهٔٚاااٗ ،وٌواا٘ا ووااٟ
يقٚقٔاٗ ،قن ٗهّنإلْ ٓتٖ احلاه ٞاااا كٌا يف كىً ًر ٝاااا ًقاًٗاإلٍ رنٙن ًٝاُ ثقات
ًّ وٌل املعاُأُٗ ،ٝجتِ اخلملّ ُوْشٕ اهتُٔ ٜجتْٕ ًقاًٗٞن االستعٌار ّٙاهعثٌاُٛ
ٗاهػر ااااٗ ،ٛهلاا اّْ يساااااهٚش ً تلاااار ٍٝرنٙاااانً ،ٍٝال٘اكِ اا ا ٍٞهتطاااا٘راإل اهع اااار
ًٗشتجنّاكٕ.
إّْ اهظااارٗل اهاااد ياااٚمل املِطقااا ٞكقتداااً ٛاااّ أ ِأ٢اااا االساااتٌرار ا اااا
ااررا١اإل اهلوٚو ٞتجِِٔ ٚا رلاقر االُزالق إىل ًا ال كال ٌْن والق اٖٗ ،الساٌّٚا أْ
احلِوْف املداد اهت ٜكق٘دالٖ اه٘الٙااإل املت ان ٝا ًرٙلٚاٙ ٞعٌاى لاىً ًاا أٗكاً ٛاّ
قّ٘ ٝوو ٟكولٚم ذل٘ر املقاًٗ ٞإْ استطاع إىل هم س ٚالًمل ُٕ جين يف ُٔج ٓتا
ام٘ر خطراً وو ٟراوِٕ اهعنٗاُ ّٛاملتٌثى اهلٚااْ اه أ ُٛ٘ٚا ااحٍ ووا ٟأرض
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عوشط ٗ ،احلواظن وو ٟذل٘ر املقاًٗ ٞحواظأل وؤُْ ٟجِٔا اهت ٜاستٌرارٖ حناعظ
وو ا ٟأٗقاُِااا ،كٌااا حناااعظ وواا ً ٟااام طااع ِا ٗأًتِااا ،اُطالق ااً ًااّ أْ ُٔااج
املقاًٗااا ٞااااإل ٙالظاالصى يف و ااارُا احلااان ٙراععا ا َٞاهظّاااع٘ إىل ًاااناريم امااان
ٗاهشؤددٗ ،اهنّاعِم هلا ٗامرًض إىل يقٚل االُت ار كو٘ االُت ار وو ٟأونأِ٢ا.
عاهظعش اهت ٜميوم أ ِاؤٖال ُٔج ًقاًٗٗ ٍٞإر اد َٝصٌ٘دٍ طعشم رانٙرم احلٚاا،ٝ
ًّٗ است ٘ وو ٟرنار ِٝاحلٚا ٝكاْ اهِّجاحال حوٚوَٕال..
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الثقافة السياسية ودورها في إعادة تكوين
الوعي الوطني
د .عبد اهلل الشاهر*

*

تعد الثؼافة الورـقةة نةن اضوعةو ال الةت اهةم ااًؿانةاً يفة اً
اآلونة األخ ة ؾى ا ً ار أنفةا نةن ادةد ال األدادةقة لـاةاأ أو ف ةل
أي جمًؿةةم نةةن ااًؿعةةال ،ونةةن اـةةا تةةمتي أاؿقةةة الثؼافةةة يف ةةرورة
جمًؿعقة.
أي بؾةد نةن
لذلك أبم اضؤدسةال واكؽونةال وااًؿعةال
بؾدان العامل لؾسعي اكثقث نن أجل بـاء نـظونة ثؼافقة خاصة مباًؿعفةا
نةةن أجةةل الوصةةوأل دا األاةةداة اضردةةونة ةةذا ااًؿةةم .ونةةن اةةذا
اضـطؾق فإن الثؼافة الورـقة ختًؾف نن جمًؿم دا آخر وذلك بةاخًفة
أاداة ااًؿم ،والؼقم واض ا ئ واضعًؼدال وااجتااال الت يً ـااةا
ذلك ااًؿةم نةن أجةل بـةاء ذ مةقة نًؽانؾةة تؾة حاجةال ااًؿةم
الذي يردم نسار الثؼافة الورـقة..
نةةن اةةذا اضـطؾةةق فإنةةه ا بةةد ن ةن الوهةةوة ؾةةى تةةد ال الثؼافةةة
الورـقةةة السةةورية وت قةةان نااقًفةةا ،وخماامةةفا و ـاصةةر تؽويـفةةا وتؽونفةةا
ونسًوياتفا وأنوا فا ،ونؽانن ال عف والؼةوة فقفةا ،ويفةذلك يفقػقةة تؽويـفةا
ن ةوء ًا وارتؼةةا طء ورةةرف ادافظةةة ؾقفةا وتطويراةةا ،والودةةاال الةةت اةةا
الثؼافةةة السةةاادة،
تـًؼةةل الثؼافةةة نةةن جقةةل دا جقةةل ،ويفقػقةةة الًغةةق
بال ؽل الذي جيعؾفا نفاؿة ونافعة ضعطقال العمر ورؿوحال ااًؿةم،
واألثر الذي يػرتض أن ترتيفه الثؼافة الورـقة ؾى ااًؿم ب ؽل ام.

* كاتب وباحث من سورية.
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فما هي الثقافة أوالً:

الجقافٕ يف اللغٕ :ثقف الغْ٘ ثقفاً َثِقافاً َثُ ُقُفًٕ :سذقٌَُ ،أٓ قوُم املعوُز نهوٌ
َص مُ اٍَ ،ردو سوذاف فًوو َ ،ولى سلوٖ صوزسٕ الفًوو َالو علو َ .)2جتضول الروزف
َأصووالّا ااّووأ الووه ِ جملعًووا ات فووا يف لووف ةاو ووٌ العلفّووٕ َالضوولُ ّٕ
َالفكزَِٕ .لقل جزت املعانْ اله أطلقت سلٖ لفٕ ثقافٕ يف اللغوٕ َنوو يوذٍ
املعانْ نا ِفّل "ااذف َالفرهٕ َالوذ ا٘"َ ،قول ا ضوا نفًوُ الجقافوٕ يف الع وز
االِح ،سّح أصجملشت ض عف يف نعواى وجرلٔ َ لفوٕ لكهًوا و عوزز سوو
نعهايا األصلْ َإى اى نللُشلا ا ضا ملا و ِ ضا لٌ املللُى اللغُٓ.
بولأ نفًوُ الجقافووٕ يف القوزى الجووانو سغوز لّوولى سلوٖ لضو قولرات الفووز
َ رُِزيوا َصوقلًا َو ُصواً يف ةواى ال علووّوَ ،قول اصو ال بعو العلفووا٘ يف
القزى ال اصا سغز ن رلح الجقافٕ لإلعارٔ إىل قلرٔ اإلنضاى العالّٕ ،بّهفا ظًز
ن رلح الجقافٕ يف القزى العغزِو ففًُ أصاصْ َنز وشٓ يف اإلنذلبُلُدّوا
الووه غووف الظووُايز الجملغووزِٕ اعًّووا الووه يووْ لّضووت نووو ن وواٙر سلووو الُراثووٕ
الجملغزِٕ .بعول ااوزا العاملّوٕ الجانّوٕ أصوجملشت الجقافوٕ ن ورلش ًا نًفو ًا َشلوا نعواى
ات سلٔ ،نج  :سلوو الوهفط َاللراصوات ال هظّفّوٕ َاإل ارٔ َيف
لفٕ يف ع
لًا  .فالجقافوٕ يف سلوو اود فواه :يوْ الكو املعقول الوذٓ ِقوو اوس قوا
العلُ
َالفووو َاألووواف َالقووانُى َالووه كووُى نووو أمنوواض نووفهّٕ َصووزوٕ َصوولُ
نك ضا ِهق بُصاطٕ الزنُس اله يْ إجناسات ممّشٔ للذفاسٕ الجملغزِٕ .)3
َيف سلوووو الوووهفط فقووول ل عزِوووف الجقافوووٕ سلوووٖ أنًوووا الرزِقوووٕ َال قالّووول
َاملفارصات الجقافّٕ َاود فاسّٕ َنا ِ اللًا نو هظّو َ عجملرل .)4
َ ظًز الجقافٕ ال هظّفّٕ سلٖ أنًا ةفو املع قولات َاألفكوار الوه وفلوًا
األسقا٘ سُى أيولا املهظفوٕ َنوا ِهاصوجملًا نوو نعواِرل أَ صولُ هظّفوَْ ،يوْ
ةفُسٕ نو القُاسل ال هظّفّٕ َاملجملا ئ ال ُدًّّٕ أَ ال ُقعات الوه فوزن نُسواً
نو الضلُ املهاصا نو قجمل األفزا امله ف الذٓ وكو األسقوا٘ جتواٍ بعقوًو
بعقاً .)5
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َقل اص عرل نفًُ ثقافٕ امللارظ نو ةاى األنجزَبُلُدّوا ،سّوح ِكوو
يها ا فاف سلٖ عزِف الجقافٕ يف اتاى الذلبُٓ ،ف عزِف الجقافٕ اى ن هُسواً
لكوووو امل ووورلشات الوووه اصووو النت لُصوووف اوجتايوووات َالقوووّو َاملع قووولات
َاألصاطرل َاألسلاخ َال ذارا َالق ص اخلّالّوٕ َال وارِو َاألِولُِلُدّا َاللغوٕ
َالقُان َالزِانّات يْ لك األعكاى الجقافّٕ.
إذًا فالجقافوووٕ ةفُسوووٕ نوووو املوووُا َالقُاسووول َالقوووّو األواقّوووٕ َاملع قووولات
َاملُاقووف َالعووا ات الووه كضوجملًا اإلنضووانّٕ سلووٖ نووز الووشنو َالووه ِغووذل فًّووا
الققاِا
أسقا٘ ات فا اّعًو َ ،لفا صلُ ًوَ ،لل اجتايا ًو سُى
يف ات فا.
َقل س ّز اِلُر  )6 )Taylorالجقافٕ سلٖ أنًوا الكو املعقول الوذٓ ِغوف
املعزفٕ َالعقّلٔ َالفو َاألواف َالعا ات َأٓم قلرات ِك ضجملًا اإلنضاى عقُ
يف ات فا.
َِزٗ "أبُ ولجيٕ" أى الجقافٕ واصّٕ متّش ات فعات بعقًا سو بع َ ؤثز
يف اجتايات أفزا ات فا َصلُ ًوَ ،يْ إطار سا ول اخل اٙص الزّٙضوٕ
لجقافات ات فا .)7
أنووا "الُّصووفْ" فقوول سووز الجقافووٕ ب نًووا :ذلووك الكوو املز ووا املذلابوو
َن فاس و األدووشا٘ الووذٓ ِك ضووجملٌ الفووز نووو ة فعووٌ َِ ،قووفو اوفذلانووّات
القوووفهّٕ َاملعزفوووٕ َاملع قووولات َالقوووّو َان اا َالقوووانُى َاألوووواف َاألسوووزا
َالعووا ات َال قالّوولَ ،الووذٓ ِووؤثز يف اجتايا ووٌ َصوولُ ٌ يف ال كّووف نووا الجملّٚووٕ
اخلاردّٕ َال كان نا أسقا٘ ات فا .)8
َسفُناً فإى الجقافٕ يْ نشِر نو ةفُسٕ نك جملّٕ صُا٘ برزِقٕ نجملاعزٔ أ
غوورل نجملاعووزَٔ ،ذلووك ن ّذووٕ ال فاسوو َاوس كووا بوو األفووزا َ ،بال ووالْ فًووْ
"الغْ٘ الذٓ ِ علفٌ اإلنضاى َِغار فٌّ أسقا٘ ات فا بغك سا " .)9
َإذا انت يذٍ يْ الجقافٕ مبفًُنًا العا اله أَر نا بعقواً نوو عزِفا ًوا
اله شِل سلٖ نَ ٍٕٚمخض عزِفاً َاله ؤ ل يف ةفلًا أى الجقافٕ جتفوا بو
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ُنًا نه ذاً َإن اداًُ ،نًا املهظوار ا لوذٓ ِوزٗ الفوز نهًوا ذا وٌ َة فعوٌ نوو
ووواى الووذلاخ َاشلُِووٕ َالقووّو َاملع قوولات َاملعووار َالفهووُى َالعووا ات الووه ِوو و
اص ًا ًا َإسا ٔ إن ادًا ْ ظ يذٍ الجقافٕ ذلك الغاٙا الغان يف سّا ها
َصلُ ها َالُاقا وارز سلَ الُسْ الفز ٓ َاجلفعْ سلٖ سل صُا٘.
فووإذا انووت يووذٍ يووْ الجقافووٕ سانووٕ ،ففووا يووْ الجقافووٕ الُطهّووَٕ ،نووا يووْ
أيفّ ًا بالهضجملٕ إىل الفز َات فا؟
الجقافٕ الُطهّٕ يْ صّغٕ واصٕ لرزِقٕ فكرل الهاظ يف ة فا ناَ ،اله
ِ جملهم ُنًووا ن ّذووٕ ملووا وفلُنووٌ نووو نع قوول َصوولُ َفكووز َاجتوواٍ ا ضووجملٍُ نووو
ة فعًو الذٓ ِعّغُى فٌَّ ،بهاً٘ سلٖ ذلك فإى أيو نا ميّش الجقافٕ الُطهّٕ:
 2وو إنًا غار ّٕ ِغذل فًّا األفزا نفو العاٙات َاملهظفات َات فا.
 3وو إنًا ن هاقلٕ سدل األدّاى.
 4وو إنًا زا فّٕ ه ق نو دّ إىل دّ ُ َ ،زا ِ ُو إن ادات
اجلّ انوز.

و دّو إىل

 5وو إنًا نلر ٕ لل و ثرلات ،ف غوك الضولُ َ عروْ القولرٔ سلوٖ
إ را الفز للعا .

ّفّوٕ

 6وو إنًا كّفّٕ أٓ أنًا جملهٖ سلٖ نقلرٔ الغاص يف ال كّف َال قلو.
 7وو إنًا ن علفٕ ِ و ا

ضابًا َ هاقلًا بال علو َاملاسظٕ َال ذزبٕ.

إى الجقافٕ الُطهّوٕ يوْ املكوُى الوزّٙط ملوشاز الغوعا ووو أِّٓ عوعا ووو ِضو فل
نهًوووا وووُرا ٌ للعوووا َ ،بُاسجوووٌ سلوووٖ الضووولُ  َ ،ظًوووز زلا ًوووا يف األفوووزا
َاجلفاسات َالغعُا سلٖ سل صوُا٘ يف الوُسْ الفوز ٓ َاود فواسْ َال وار ْ،
َ ذلك ُعلُّ الجقافٕ الُطهّٕ األصواظ الوذٓ عوزز نهوٌ اإلِولُِلُدّات الضّاصوّٕ
َسز ووات اإلصووال َال هووُِزَ ،يووْ جتفووا ب و العلووو َاملُاطهووٕ َيفووا عووزطاى
أصاصّاى ل قل الغعُاَ .الجقافٕ الُطهّٕ عودل سوو و ُصوّات الغوعا نول نوا
ِضووفٖ بالجقافووٕ العاملّووٕ َنوول سلُلّووٕ العلووو ووذلكَ ،بال ووالْ فًووْ قووا رٔ سلووٖ
محاِووٕ الغووعا نووو يّفهووٕ ثقافووٕ سلووٖ أوووزٗ ،فالجقافووٕ الُاسوولٔ الغووانلٕ َالعلووو
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الُاسل الغان إمنا يُ أصرُرٔ زَدًا الجقافٕ اله ًل إىل اشلّفهوٕ لوذا ،فوإى
نقُنات الجقافٕ الُطهّٕ كفو يف العهاصز ان ّٕ:
 2وو اهلوية:

إذا انووت الجقافووٕ الُطهّووٕ مبفًُنًووا العووا يووْ َسووْ الووذات الووه عكووط
اإل ارٔ اجلفاسّوووٕ ألٓ عوووعا ،فوووإى اشلُِوووٕ الُطهّوووٕ متجو و فًّوووا نهظُنوووٕ القوووّو
فز يف ات فا أى ذا وٌ َن وااٌ الغا وّٕ املعقُلوٕ
املغذل ٕ اله ِع قل
َاملقجملُلٕ َغرل األنانّٕ شقق نو واشلا.
َمتجوو اشلُِوووٕ الُطهّوووٕ ذلوووك اجلوووانا املغوووذل األسظوووو ألسقوووا٘ ات فوووا،
َ كُى يذٍ اشلُِٕ وّاراً َلّضت قزاراً؛ ألنًا ُلل سدل صرلَرٔ ار ّٕ اد فاسّٕ
َثقافَّٕ ،س ٖ طجملّعّٕ َدغزافّٕ ،ل غك ةف الضوفات الوه متّوش عوعجملاً سوو
غوورلٍ َ ،وولى سلووٖ نّووشات نغووذل ٕ أصاصووّٕ تفُسووٕ نووو الجملغووز متّووشيو سووو
ةفُسوووٕ أووووزَٗ ،يوووو يف يوووذا ِ غوووابًُى بووواملّشات األصاصوووّٕ الوووه وووُن ًو
فذفُسووٕ ،فًووو ِعّغووُى سلووٖ أرن َاسوولٔ َِ كلفووُى لغووٕ َاسوولٔ َشلووو ووارِو
نغذل .
َاشلُِوووٕ ن ووورلح ِضو و ال لُصوووف نفًوووُ الغووواص َ عو وجملرلٍ سوووو فز ِ وووٌ
َساق ٌ نا اجلفاسات.
َاشلُِٕ يف اللغٕ :يْ ةف الضفات اله متّش عّٚاً سو غرلٍ أَ عا واً سوو
غرلٍ أَ ةفُسٕ سو غرليا.
أنووا اشلُِووٕ اجلفعّووٕ َطهّووٕ انووت أ قُنّووٕ) فًووْ الووه وولى سلووٖ نّووشات
نغذل ٕ أصاصّٕ تفُسٕ نو الجملغز متّشيو سو ةفُسٕ أوزَٗ ،يو ِ غابًُى
بوواملّشات األصاصووّٕ الووه ووُن ًو فذفُسووٕ ،فًووو ِعّغووُى سلووٖ أرن َاسوولٔ
َِ كلفُى لغٕ َاسلٔ َشلو ارِو نغذل .
إذًا فاشلُِوٕ سجملوارٔ سوو ال وُرٔ املجالّووٕ الوه جيوا أى ِكوُى سلًّوا املووُاطو،
َيووْ نغ و قٕ نووو القووفرل يووُ) َاملز ووا كووزار لفووٕ يووُ) َنعهوواٍ اولووا
بالذات َِلى سلٖ نا ِكُى بٌ الغوْ٘ يوُ يوُ) ،أٓ سّوح غا وٌ َلققوٌ يف
ذا ٌ َمتّشٍ سو غرلٍ فًُ َسا٘ َحم ُٗ للقفرل اجلفعْ .):
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َاشلُِووٕ عووا املايّووٕ ،ففايّووٕ الغووْ٘ فووا ِعزفًووا اجلُزْد وانْ يف ابووٌ
ال عزِفوووات) "املايّوووٕ نجو و اشلُِوووَٕ ،يوووُ دوووُاا سوووو الضوووؤاى نوووا يوووُ)" َِ .وووابا
اجلزدانْ قاٙاً" :إنها إذا َصفها اإلنضاى بكُنٌ ساقاً داسل نو ذلك نايّ ٌ،
فإى يذا القُى نقُى جبوُاا :نوا يوُ ِضوفٖ نايّوَٕ ،نوو سّوح ثجملُ وٌ يف اخلوارز
ِضفٖ سقّقَٕ ،نو سّح ان ّاسٍ سوو الغورل) يُِوَٕ ،نوو سّوح محو اللوُاس لوٌ
ِضفٖ ذا اً" .)21
َبذلك فإى للًُِٕ نّشات أصاصّٕ و بل نهًا س ٖ كُى ناثلٕ ،يْ:
 2وو اشلُِٕ عا املرابقَٕ :املرابقٕ كوُى أصاصواً بو الغوْ٘ َذا وٌ ،فًُِوٕ
الغْ٘ يْ نا ِكُى بٌ نرابق ًا بذا ٌ َِض فز بٌ ذلك َدُ ٍ.
 3وو اشلُِٕ عا ال فواِشَ :ال فواِش يوُ يُِوٕ الغوْ٘ سهولنا ِكوُى بوٌ الغوْ٘
ذا ٌ ن فاِشاً سو غرلٍ.
 4وو اشلُِٕ عا َسلٔ الوذاتَ :ذلوك سودل ال روُرات َاملظوايز املا لفوٕ أٓ أى
اشلُِوووٕ يوووْ نوووا ِكوووُى بوووٌ الغووواص نرابقو واً لذا وووٌ رغوووو الووو غرلات
َال رُرات.
 5وو اشلُِٕ عا اجلُيز َالكّهُنٕ يف نقاب نا ميكو أى ِ غرل سزنّاً نوو
أعّا٘ قابلٕ لل غّرل.
َنفو يوذا الفًوو فوإى اشلُِوٕ ميكوو أى ُِعولّ نوفو املفوايّو الوه لوّط شلوا
ووارِو فًووْ نووو األصووُى األَىل للفكووز اإلنضووانْ ،أنووا نفًووُ اشلُِووٕ يف نللُلووٌ
نا ِكوو غورل الغوْ٘ فًوُ سّهوٌ"،
االِح ال غاّ ْ َالغا ّٕ فًُ "
َيذا نا أ لٍ األص اذ اّ صلّجملا سو سوز اشلُِوٕ يف املعذوو الفلضوفْ ب نًوا
"املفّش سو األغّار" َ ،)22بال الْ فاشلُِٕ شقق يف ةاى او اى بانوزَ ،يْ
نعرٖ نو انوز َانعكاظ ظايز ملُاقفها نهًو َر َ فعلها سلًّو.
إى الفووز ِض و فل إسضاصووٌ باشلُِووٕ ،نووو ووواى إسضاصووٌ ب نووٌ لووّط ةووز
وجملرل نووو أفووزا اجلفاسووٕ يف سوول نووو املعرّووات
نكووزٔ ،ب و ِغووذل نووا سوول
َاملكُنووات َاأليوولا َِ ،ه فووْ إىل ثقافووٕ َطهّووٕ نز جملووٕ نووو الووٕ نووو املعوواِرل
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َالزنُس َال ُرَ ،لذلك فجملقلر نا ِهقر َِ جمللُر َِ عشس الغعُر بالجقافوٕ الُطهّوٕ
ِ قح اإلسضاظ باشلُِٕ ،أنا يف سالٕ انعلا ععُر الفوز بًُِ وٌ فقول ِ ُلول للِوٌ
نووا ميكووو أى نضووفٌّ أسنووٕ اشلُِووٕ الووه عووشس بوولَريا أسنووٕ َسووْ ووؤ ٓ إىل نووّاه
اشلُِٕ نًاّٙاً.
 3وو الوطهية:

عووز الُطهّووٕ لووا الووُطوَ ،سلووٖ أنًووا ال علووق العوواطفْ األنج و َاألسل و
لّووح ِكووُى َو ً٘ نرلق و ًا ألن ووٌ ََطهووٌ ب ووفٕ واصووٕ َاص و جها ّٕٙسووو الجمللوولاى
األوزٗ.
َو عا الُطهّٕ سا الُطو ساطفّاً فقو سلوٖ وُ نوو ااجملوٕ الزَنانضوّٕ
َإمنا سا الغاص لُطهٌ بك غكّا ٌ َ ف ّا ٌ َنؤصضا ٌ َاور جملواض بوٌ
َال غجملح ب رنٌ َصّانٕ ن ااٌ.
إذاً فالُطهّٕ نفًُ أواقوْ ِزقوٖ إىل نضو ُٗ املفارصوٕ العفلّوٕ الوه وؤ ٓ
إىل بها٘ اللَلوٕ َرقًّوا َاصو فزارِ ًاَ ،رفوا عو نًا َسش ًوا .أنوا الجقافوٕ الُطهّوٕ
فًووْ ةفُسووٕ املفووايّو َاملوولار الووه ووؤ ٓ إىل اور جملوواض َاون فووا٘ َال قووانو،
َالُسلٔ الُطهّٕ َصُوً إىل ار قا٘ الُطو ار قاً٘ ِ ضاَٗ فٌّ املُاطو مبؤصضا ٌ.
لقل اع ق ن رلح الُطهّٕ نو لفٕ "َطو" اله ِعزفًوا لضواى العوزا وبوو
نهظووُر بووان ْ "الُطهّووٕ املهووشى الووذٓ ِقووّو فّووٌ اإلنضوواى"  .)23سلف واً أى الُطهّووٕ
مبفًُنًوووا ااوووالْ ،لفوووٕ نضو و شلثٕ ظًوووزت يف القوووزى ال اصوووا سغوووزَ ،قووول
اص و النت لإلعووارٔ إىل نكوواى الووُو ٔ أَ املهغ و بال شلِوول َ .)24قوول او لفووت
عزِفات الُطهّٕ سهل الجملواسج بواو ا نهوايذًو الفكزِوٕ ،ففوهًو نوو دعلوًا
سقّوولٔ ِووُالْ سلًّووا َِعووا ٓ سلًّوواَ ،نووهًو نووو دعلووًا ع وجملرلاً ساطفّ واً َدوولانّاً
األسزابْ الذٓ قاى سهٌ األصفعْ:
"زلعووت أسزابّ و ًا ِقووُى :إذا أر ت أى عووز الزد و فووانظز ّووف لهُّهووٌ إىل
أَطانٌ َ غُُّقٌ إىل إوُانٌَ ،بكاؤٍ سلٖ نا نقٖ نو سنانٌ" .)25
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َسلٖ يذا ا ألصواظ فالُطهّوٕ لّضوت ز ِول عوعارات َإمنوا يوْ عوعُر ِ فجو
باملفارصَٕ ،ععُر باون فا٘ لوررن َات فوا الوذٓ ِعوّػ فّوٌ الفوز َ ،اصو علا
يذا الفز ب ى ِجملذى الغالْ َالزوّص لللفاه سو َطهٌ َرفا ع نٌ َ زان ٌ.
َنو نظايز لقق الُطهّٕ ان ْ:
 2وو الُسْ بقّفٕ الُطو َرفا ع نٌَ ،إسا٘ قّف ٌ سلٖ اااَر

لًِّا.

 3وو محإِ نكاصجملٌَ ،صّانٕ ورلا ٌ َنقلرا ٌ َاور قا٘ بقّفٌ َسا ا ٌ.
 4وو محإِ نؤصضا ٌ َ رُِزياَ ،سفظ نزافقٌ العانٕ.
 5وو اللفاه سو أرنٌ َالذَ سو سّانٌ َالُقُ يف َدٌ الرانع َالغشأ.
 6وو لقّق الُسلٔ َالذلاب ب أبها َ ،ٌٙغلّا لغٕ ااُار سهل الهشاسات.
إى يذٍ املظايز قا رٔ سلٖ إسا٘ ردٕ املُاطهٕ َالُطهّٕ بغاِا ًا َأيولافًا،
لّح كُّى نضار سف ِؤ ٓ إىل زا جملّٕ الفعو الُاصو إىل ال فاثو بو الوُطو
َاملووُاطوَ ،يووذا نووا ميكووو أى ِ و و عشِووشٍ نووو ووواى الجقافووٕ الُطهّووٕ الفاسلووٕ
َالجملها٘ٔ ل شقّق غاِات الُطهّٕ َأيلافًاَ .لذلك اى و بل نو نزادعوٕ صوزوٕ
ََانووشٕ للجقافووٕ الُطهّووٕ نووو سّووح بزاةًووا َنضو ُِات فعلووًا َاملؤصضووات الووه
قُ ب شفّش يذٍ اجلُانا يف ذات املُاطو.
 4وو االنتماء:

ُِق ل باون فا٘ علق الغاص ب نز نا علق اإلنضواى ب صوز ٌ أَ بُطهوٌ أَ
بات فا الذٓ نغ فٌَّ ،اون فا٘ لغًٕ اون ضاا إىل عْ٘ نا .)26
َبغوووك سوووا ِعووول اون فوووا٘ أسووول العُانوو اشلانوووٕ الوووه ضووواسل سلوووٖ بهوووا٘
ات فعووات َمنُيووا َ قوولنًا َنًق و ًاَِ ،قووُٓ أَاصووز العاقووات اود فاسّووٕ نووا
ِؤ ٓ إىل ان غوار األوواف َالقوّو الضوانَّٕ ،وول نوو ان غوار العوا ات َالظوُايز
اله ُعّق نضرلٔ ال قل اود فاسْ.
يها ار جملاض َثّق ب نفًُ اون فا٘ َاملُاطهٕ ،فك نهًفوا و ِ شقوق نوو
َى انوزَ ،اون فا٘ للُطو ِو ْ نوو ار جملواض اإلنضواى باملكواى الوذٓ نغو فّوٌ،
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َيووذا الغووعُر باون فووا٘ عووعُر َراثووْ فًووُ ُِلوول نووا اإلنضوواى َِجملوولأ نووو ار جملاطووٌ
ب ُاللٌِ ثو األرن الوه َلول سلًّوا ثوو ات فوا َاألفوزا ااوّر َِ ،ظًوز ان فوا٘
اإلنضاى بُطهٌ نو واى ااافظٕ سلٌّ َالعف نو أد قلنٌ.
إى نفًُ اون فا٘ إىل الُطو جيا أى ِ و زصّاٌ يف العقوُى َالُدولاى سودل
امللرصٕ فقا٘ ِ علو الرف نو والٌ أجبلِات ااّأ َاملعزفٕ بغ ٖ أنُاسًا،
َسوودل اإلسووا ُصووا ٙن عوول ٔ متووهح للفووُاطو نًفووا وواى املض و ُٗ ال علّفووْ
َالفكووزٓ ملعهوووٖ الوووُطو َاملُاطهوووَٕ ،سووودل اخلرووواا الووولِا الوووذٓ نوووو َظاٙفوووٌ
املعزَفٕ إرعا الهاظ إىل اخلرل َاإلسضاى َسا األَطاى يف نراف اللَلٕ االِجوٕ
بال شلِل ،سّح إى أغلا العزا َاملضلف قل أصوابًو نوزن الزدوُه إىل الوُرا٘
فووا يووُ َانووح انى لكووو أى الُيابّووٕ ،قووزا٘ٔ نضووّ ٕٚلإلصووا َ ،دوولت
أنووُاوً طاٙلووٕ بفق و َدووُ الووهف  ،سّووح جنووح يووذا الضووزطاى اخلجملّووح فكزِ واً
َصّاصّاً يف غٌُِ الزصالٕ اافلِٕ ذات األبعا الضّاصّٕ ،سدل نهظفوٕ اإلووُاى
املضلف اإلريابّٕ َسدل القاسلٔ َ اسػَ ،يذٍ نو فقوات الُيابّوٕ سلوٖ ساملهوا
العزبووْ ال ووُاف إىل اللميقزاطّووٕ نووو َى أٓ عووزَضَ ،ذلووك نووو عووُّف الضوولف
ال احل فا ولُ لجملعقًو ضفّ ًو.
إى اون فووا٘ يووُ الضوولُ املعوودل سووو ان جوواى الفووز للقووّو الُطهّووٕ الضوواٙلٔ يف
ة فعووٌ ،وواوس شاس بووالزنُس الُطهّووَٕ ،اول ووشا بووالقُان َاألنظفووٕ الضوواٙلٔ،
َااافظٕ سلٖ ثزَات الجملا َمم لكا ًواَ ،املغوار ٕ يف و نوا نوو عو نٌ أى
ِزفا نو ع ى الُطوَ ،ال قشّٕ نو أدلٌ.
إى نظايز اون فا٘ الُطا يْ ال ذضّل الفعلْ وو نو وواى الضولُ ووو للقوّو
الُطهّٕ الضاٙلٔ يف ات فاَ ،نو أيو نظايز اون فا٘:
 2وو اوس شاس بالزنُس الُطهّٕ.
 3وو اول شا بالقُان َاألنظفٕ الضاٙلٔ.
 4وو ااافظٕ سلٖ ثزَات الُطو َمم لكا ٌ.
 5وو ال فضك بالعا ات َال قالّل.
2:

الثقافة السياسية ودورها يف إعادة تكويو الوعي الوطين

 6وو ال قشّٕ فاساً سو الُطو.
 7وو املغار ٕ يف املهاصجملات الُطهّٕ.
 8وو املغار ٕ يف األسفاى ال رُسّٕ.
إذاً فاون فوووا٘ يوووُ سادوووٕ نوووو ااادوووات الُطهّوووٕ اشلانوووٕ الوووه ُغوووعز الفوووز
بالزَاب املغذل ٕ اله و بل نهًا ْ ِ فاصوك ات فوا َِ عوشس َر الفوز فّوٌ
نو واى الٕ املفارصات الضلُ ّٕ َاااوت العاطفّٕ.
 5وو املواطهة:

املُاطهووٕ يووْ سقووُِٕ الفووز ال انووٕ َاملضووؤَلٕ يف اللَلووَِٕ ،هوو ر سووو يووذٍ
العقُِٕ ةفُسٕ نو العاقات امل جملا لوٕ بو الروزف ضوفٖ ااقوُف َالُادجملوات
اله يْ حمُر املُاطهٕ.
ِزدا أص اص عفاى نفًوُ املُاطهوٕ نوو الهاسّوٕ ال ار ّوٕ إىل ااقوار :
الُّنانّٕ َالزَنانّٕ َ ،عا الزد ااز الذٓ مي لوك سقواً قانُنّواً يف إ ارٔ عوؤَى
اللَلوٕ َااووق يف انو ا األرن َااووق يف عوغ الُظوواٙف العانوٕ َااووق يف أ ا٘
اخللنٕ العضكزَِٕ .قول ظًوز ال عوجملرل املعاصوز ملفًوُ املُاطهوٕ نوا ظًوُر فكوزٔ
األنٕ ذات الضّا ٔ َفكزٔ َدُ سقُف أصاصّٕ للفز .)27
إذاً املُاطهوٕ يوْ سقوُِٕ الفوز ال انوٕ َاملضوؤَلٕ يف اللَلوٕ ،الوه ِهو ر سهًوا
ةفُسوووووٕ نوووووو العاقوووووات امل جملا لوووووٕ بووو و الروووووزف َالوووووه ضوووووفٖ ااقوووووُف
َالُادجملات َ .)28نو يذا ال عزِف ِ جمل أى حمُر املُاطهٕ يُ الفوز َ ،سلّوٌ فوإى
فًو يذا اللَر ِؤ ٓ إىل نُاطهٕ صلّفٕ قا رٔ سلٖ القّا بكان َادجملا ًواَ ،نوو
واى الُادا كُى ااقوُفَ ،لوذلك فوإى املُاطهوٕ ولو يف املّوا ِو الضّاصوّٕ
َاألواقّوووٕ َالقانُنّوووٕ اّعًووواَ ،يف اجلانوووا انووووز فوووإى اخللو و الوووذٓ وووولخ
َِغووك نعُقووات للفُاطهووٕ ال ووشّشٕ بع و املُرَثووات اخلاطٚووٕ نج و الراٙفّووٕ
َاملذيجملّٕ َالعغاٙزِٕ َال جملعّوٕ َاإلثهّوٕ َ ،وذلك بعو املفارصوات اخلاطٚوٕ نجو
سل اول شا َاسذلا القُان َسل املغار ٕ.
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َ فظًز املُاطهٕ بك َنُل نو واى:
2ووو ان فا٘ الفز إىل َطو نع .
3ووو مت ا الفز لقُف املُاطهٕ.
4ووو أ ا٘ الفز لُادجملات املُاطهٕ.
5ووو املغار ٕ الفعلّٕ يف الغ ى العا للُطو.
6ووو لبرل اوو ا بااُار.
7ووو قلِز انوز َاسذلانٌ نًفا اى ان فاؤٍ.
8ووو املفارصٕ الفعلّٕ للشقُف َالُادجملات.
نو يذا املهرلق فإى املُاطهٕ يْ الٕ املفارصوات اإلجيابّوٕ الوه ميكوو أى
ووؤ ٓ إىل قوؤُ ال و اسو ب و املووُاطه نووو أد و الُصووُى إىل ااالووٕ اود فاسّووٕ
املزدُٔ.
َسلووٖ يووذا األصوواظ كووُى الجقافووٕ سادووٕ وسنووٕ للُصووُى إىل ن رلجملووات
املُاطهٕ ،فالجقافٕ يْ سالٕ الُسْ املُاطا الذٓ ِ ُص نو والٌ امله ر الكلْ
للفذ فا إىل األيلا املزدُٔ اله متج الغاِات العلّا للفذ فاَ ،يذا و ميكو
لقّقٌ إو نوو وواى نقُنوات أصاصوّٕ و غهوٖ سهًوا يف ا فواى َدوُ املُاطهوٕ
َيْ:
2ووووو ِعوول ا فوواى منووُ اللَلووٕ ذا ًووا بعوولاً أصاصووّاً نووو أبعووا منووُ املُاطهووٕ،
َِ شل منُ اللَلٕ بان ا ًا لجقافٕ املُاطهٕ.
3ووووو ار جملوواض املُاطهووٕ باللميقزاطّووٕ ،بُصووف اللميقزاطّووٕ ااانووهٕ األَىل
ملجمللأ املُاطهٕ.
4ووو ِعل الفز الجملالغ العاق اللجملهٕ األَىل للفُاطهٕ.
إى بها٘ ثقافٕ املُاطهٕ يف ااّأ اود فاسّٕ
اله جملا ات فا.

فّلٕ بجملهوا٘ املُاطهوٕ ال وشّشٕ

َإذا انووت الجقافووٕ مبفًُنًووا العووا ع لووف نووو ة فووا إىل وووز ،ففووا يووْ
الجقافٕ الُطهّٕ اله نزِل؟ َ ّف ميكو أى ن بجقاف ها الُطهّٕ إىل نا نرفح
إلٌّ؟ َنا يْ العُاٙق اله جيا أى شال س ٖ ض ُٓ ثقاف ها الُطهّٕ؟
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ا
ا وفو يف طّا وٌ فعو ً
أصوٚلٕ وبول نوو اإلدابوٕ سهًوا إذا هوا نزِول نضو قجمل ً
ِ وو بوووات فا إىل سالوووٕ ال قووول َالقووؤَُ ،يوووذا ِعوووا أنهوووا لادوووٕ إىل للِووول
نكُنات ثقاف ها الُطهّٕ ..ففا يْ نكُنات الجقافٕ الُطهّٕ الضُرِٕ؟
إى الجقافٕ الُطهّٕ الضُرِٕ كُى َ جمللُر نو واى نكُنات سلٔ أبزسيا:
2ووووو األفكوووارَ :يووْ ةفُسوووٕ نووو اله ووواٙر الووه ِ ُصوو إلًّووا العقوو بعووول
ال فكرل َال فشّص الرُِ للفعلُنات اله لقايا.
3ووو العا ات َال قالّلَ :يْ األصلُا امل جملا للٗ ات فا أَ الغوعا يف ااّوأ
اود فاسّٕ َقُانّهًا.
4ووو اللغَٕ :يوْ ةفُسوٕ ااوزَ َالزنوُس الوه ِو فكو أفوزا ات فوا نوو
و نووا ِ علووق بًووو لردّوواى
واشلووا نووو ال ُاص و فّفووا بّووهًو َ ،هق و
القا نٕ.
5وووو القووانُى :يوُ ةفُسووٕ األسكوا َالقووُاب الوه عووار سلًّوا ات فووا
ف صجملشت أعجملٌ بقانُى ِل شنُى بٌ ال شاناً اناً ،لّح كوُى يوذٍ
األسزا سُناً للقانُى يف نها اجلزميٕ َاو زا َاملضاسلٔ سلوٖ نغوز
الفقّلٕ َاخلرل.
6ووو العفُنّات َ :غف األفكار َاملغاسز َاله ادات املغذل ٕ اّعًا بو
الزاعوولِو اووّعًو يف ات فوواَ ،يووْ أ جووز دُانووا الجقافووٕ الُطهّووٕ
نقاَنٕ لل غّرل.
7ووووو اخل ُصووّات :يووْ لووك الظووُايز الووه و ِغووار فًّووا صووُٗ أفووزا نووو
ةفُسات اد فاسّٕ ن فّشٔ نعّهٕ ،نجو ال وهاسات َاملًووَ ،يوْ أقو
نقاَنٕ لل غّرل نو العفُنّات.
8ووووووو الجملوووولِات :يووووْ لووووك الظووووُايز الووووه و هوووولرز لووووت العفُنّووووات أَ
اخل ُصووّات َ ،فجو يف اوي فانووات َاألذَاف الووه و غرل باصو فزار،
َ عل بلِات الجقافٕ أ جز دُانجملًا سزنٕ لل غّرل.
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َإذا وواى باإلنكوواى أى وول ثقاف هووا الُطهّووٕ ،فإنووٌ ميكههووا أى وول
ووذلك أيووو نقوواض القوؤُ َالقووعف فًّووا س ووٖ ميكووو ُصووّف ااالووٕ الجقافّووٕ
الُطهّٕ يف صُرَِٕ ،يذٍ "نضؤَلّٕ ة فعّٕ قوا سلوٖ سوا ق األفوزا َاجلفاسوات
َاملؤصضووات  )29جبفّووا نض و ُِا ًا ،ذلووك ألى الجقافووٕ الُطهّووٕ يووْ َسووْ الووذات
ات فعّووَٕ ،نووو ووواى قزا٘ ًووا ميكووو رصوول الظووُايز اإلجيابّووٕ َالضوولجملّٕ يف
ات فاَ ،ميكو نو واشلا ذلك لار الكجرل نوو ااواوت الوه قول وؤ ٓ
بات فا إىل الذلاوْ أَ اونًّار أَ العرالٕ ،ذلك ألى الجقافٕ الُطهّٕ يْ ال وّغٕ
اخلاصٕ لرزِقٕ فكورل الهواظ يف ات فوا َالوه ِ جملهُنًوا ن ّذوٕ ملوا وفلُنوٌ نوو
نع قل َصلُ َفكز َاجتاٍ ا ضجملٍُ نو ة فعًو الذٓ ِعّغُى فٌّ.
َإذا صلفها ب ى الجقافٕ الُطهّٕ قوا رٔ سلوٖ قوزا٘ٔ نوا ِولَر يف ات فوا فعلّهوا
ّواى َبهّواى ات فوا -أى نعّول القوزا٘ٔ نوزات
َ و نعّػ أسنٕ قا لٕ ًلسلِولٔ لجملهووا٘ ثقافوٕ َطهّووٕ قوا رٔ سلووٖ نُادًوٕ الفكووز الزدعوْ الو كفرلٓ الووذٓ
ًِل إىل اق اه األصُى قجمل الفزَه.
َااقّقٕ اله جيا أى نُادًًا يْ أنهوا نعوّػ إعوكالّٕ يف نضو لٕ الجقافوٕ
الُطهّووٕ ،ذلووك ألى نفًووُ الجقافووٕ الُطهّووٕ سوواٙو َن شووز َذلووك بضوجملا يغاعووٕ
الُنا الجقايفَ ،سلوٕ األنوز أى الجقافوٕ لولٗ املوُاطو بقّوت يانغوّٕ َو ولو يف
صفّو سّا ٌ الُّنّٕ.
َلكْ نقا ورابها الجقايف يف بلإِ ن قلنٕ فإنوٌ وبول نوو نزادعوٕ الهقواض
ان ّٕ:
جملرل يف يذا اجلانوا ،لوذلك
2ووو نض لٕ اشلُِٕ اله لضو ،فًها ول
جيا سضو يذٍ املضو لٕ األصاصوّٕ للًُِوٕ الُطهّوٕ َ فعّلوًا لّوح كوُى طوار ٔ
ألٓ فكز وّ واَى املضاظ باملض لٕ الُطهّٕ ،فجملقلر نا ِهقر َِ جمللُر َِ عوشس
الغعُر بالجقافٕ الُطهّٕ ِ قح اإلسضاظ باشلُِٕ.
3ووو دلى العاقٕ ب العزَبٕ َاإلصا َسقّقٕ اور جملاض ب العوزا َالعزَبوٕ
َاإلصا َأّٓ ساقٕ ميكو أى نقف سلًّا .)2:
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َبال الْ جيا إسا ٔ الهظز يف امل رلشات َال ضوفّات :نوو يوُ العزبوْ َنوو
يُ العزَبْ َنو يُ املضلو؟ َأّٓ ساقٕ ميكو أى كُى ب يذٍ املضفّات؟
إى نوووا دوووزٗ َجيوووزٓ يف صوووُرِٕ جيوووا أى ِعّووولنا إىل املزبّووا األَى يف قّوووّو
األعووّا٘ َامل وورلشات َال ضووفّات َاملُاقووفَ ،أى ِ و و جملّوواى سقّقووٕ الذلاب و نووو
سّوووح اون فوووا٘ َالُطهّوووَٕ ،سلوووٖ الجقافوووٕ الُطهّوووٕ يف يوووذا الظوووز أى شفو و
نضؤَلّا ًا سودل ن ادوات ُصوّفّٕ فاسلوٕ َنوؤثزٔ يف الضوّاف العوا َاخلوا سلوٖ
الضُا٘ ،ففا سا بعل يذا الغلُ نو ال لنرل املفهًر إو أى جمل سقاٙق الفع َ ،أى
ِفزس اخلّ األبّ نو اخلّ األصُ .
4ووو نُنوُه القُنّوٕ الوه جيوا أى كوُى سالوٕ سوابزٔ للرُاٙوف َاملوذايا،
َأى املغزَه القُنْ يُ نغزَه أنٕ ِ ذاَس سشباً أَ ّاراً أَ إِلُِلُدّا أَ صلرٕ،
سّووح جيووا ربرووٌ مب وواحل الهوواظ َققوواِايو َسُانلووًا اود فاسّووٕ َالضّاصووّٕ
َالغعجملّٕ ،ففكفو اخلل يها أى الفكز القوُنْ الهًقوُٓ قول علوٖ سوو نًفوٕ
رّٙضوٕ نووو نًانووٌ ال ُسّلِووٕ سو غ ّووا نًفا ووٌ يف لقّووق اونوولناز الووُطا بو
نكُنوووات الهضوووّر اود فووواسْ الوووُطاِ َ ،ضوووًو نوووا غووورلٍ نوووو املكُنوووات
الضّاصّٕ امللنّٕ بدلنانر سفلْ يف حماربٕ ال ُدًات الراٙفّٕ َالعغاٙزِٕ َالفُِٕٚ
يف الجمللوول الُاسوولَ ،اله ّذووٕ املُنووُسّٕ لووذلك يووْ أى املُقووف الضوول نووو اللَلووٕ
الُطهّٕ القرزِٕ أصجملح إصوًاناً يف إنوعا ال ُدوٌ وُ ال هوُِز بولوً نوو قُِ وٌ
د نا نرفوح إلّوٌ يف يوذٍ اللشظوٕ يوُ محاِوٕ اللَلوٕ الُطهّوٕ نوو ال ف وتَ ،يوذا
ِرزل نض لٕ إسا ٔ الهظز يف قّّو طزاٙق سفلها َنهاير فكرلنا.
5ووو نفًوُ الُطهّوٕ َعوعُر امل ولشٕ َامل ورل الوذٓ جيوا إسوا ٔ الهظوز فّوٌ،
فالُطهّووٕ لّضوت سووا الووُطو فشضووا ،إنًووا سالووٕ نز جملووٕ نووو الووٕ نووو املعوواِرل
َالزنُس َال ُر ،ذلٖ بالغعُر َالغرلِٕ سلوٖ ذلوك املكوُِّى الجملغوزٓ َاجلغوزايف
َاملؤصضا ْ الذٓ وقق َسلٔ امل رل ،ف ٓ نفًُ للُطهّٕ أفزس ٌ األسلاخَ ،أٓ
ا نووا
عووعُر ذلووك الووذٓ بوولا قو اً َ وولنرلاً َوزابواًَ ،أٓ َطهّووٕ يووذٍ الووه ُضْو ذلَ ُ
األده )31؟ .
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6ووووو نعهووٖ اون فووا٘ مبفًُنووٌ املجملضو للووُطو ،ألى يهووا سوول اً نووو الو غرلات
الضلجملّٕ اله سلثت يف الغا ّٕ الضُرِٕ:
أ ووووو نووعف اون فووا٘ للووُطو بضوجملا اشلذووزٔ إىل اخللووّر َنووا نو ر سووو ذلووك نووو
ال غ ت َال فضك بعا ات َأفكار يذٍ اللَى.
ا وووو ار فواه نضو ُٗ الرفُسوات نهووذ صوجملعّهّات القوزى املانووْ الوه انووت
َرا٘ علْ الفال سو أرنٌ َنا ن ر سو ذلك نوو اشلذوزٔ إىل املولى ،مموا
أسوولخ ول واً يف الهضووّر اود فوواسْ للفلِهووٕ ،أ ٗ إىل إن وواز دّو ِف قوول
اون فووا٘ للفكوواى الووذٓ نغ و فّووٌ ،فًووُ و ِ كّووف نووا ات فووا ب ووُرٔ
اٙفٕ ألنٌ فاقل للذذَر.
7ووووو نغووزَه الهًقووٕ العزبّووٕ الووذٓ لوول ناحمووٌ ،فال ووّاغٕ الززلّووٕ
للفغزَه الهًقُٓ العزبْ ل از إىل إسا ٔ نظز ،فقل اى نو نوفو املعقوات
الزّٙضٕ اله َادًت املغزَه الهًقُٓ العزبْ أنٌ واى وانوعاً لقوانُى ال شولٓ
َاوصوو ذابَٕ ،ألى ال شووولٓ اوصوو عفارٓ ووواى سالوووٕ نضوو فزٔ وووذل فضوووشٕ
للفزادعووٕ فقوول ظلووت الهاووا العزبّووٕ لووًح باص و فزار يف حماَلووٕ قوولِو أدُبووٕ
مل رلجملات اللشظٕ ،فكاى الفكز رايهّاًُ ،نٌ بقوْ ِ عانو نوا اظوٕ ال شولٓ
نوووو َى اص غوووزا للفضو و قجمل  ،إنوووافٕ إىل أى الضّاصوووات اللَلّوووٕ َال شوووُوت
ال ار ّٕ ضعف نغزَه الهًقٕ العزبّٕ ب سلٖ الهقّ نوو ذلوك فقول دوا٘ت
اشلذفٕ الغزبّٕ َاشلذزٔ ال وًُّنّٕ َنوعف نقاَنوٕ اشلّا و اود فاسّوٕ العزبّوٕ
ل جملح سهاصز طوار ٔ شلوذا املغوزَه .يف غفوزٔ يوذا لوٌ غّجملوت نغوارِا نًقوُِٕ
أوزَٗ ،غلجملت اونفعالّٕ سلٖ الغعارات القُنَّٕ ،غلت حمكُنٕ بقانُى الفعو
َر الفع َ ،لّط باإلبلاه َاملجملا رَٔ ،سلٖ الزغو نو أى املغزَه الهًقُٓ العزبْ
نكاى لكهوٌ سذوش سوو
ار جمل بغشهات ساطفّٕ سز ت نغاسز العزا يف
لُِ االو إىل سقّقٕ .)32
8ووو َر الجقافٕ يانغْ ِلو يف سفق القزار الضّاصَْ ،قل ِكُى يذا
الووولَر قوووا ًا بو و الضّاصوووْ َالجقوووايف َلوووّط ن فووواساً ،فًو و ميكوووو إجيوووا
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اصذلا ّذّٕ بلِلٕ اذ نو الجقافٕ قاسلٔ للضّاصٕ ،واصٕ أى يذا ال ُدٌ ِ ُافوق
نا عاظو َر الجقافٕ إقلّفّاً َساملّاً َ هفُِاً َصّاصّاً.
فإذا انت يذٍ أيو ققاِانا اله سلٖ الجقافوٕ الُطهّوٕ أى جتّوا سهًوا َأى
قووُ بًووا أل ا٘ َري وا يف بهووا٘ ات فووا .ففووا الضووفات الووه ميكووو أى ضووو بًووا
ثقاف ها الُطهّٕ س ٖ ن إىل نا نزِل؟
َيها ميكو القُى :أنها لادٕ إىل ثقافٕ َطهّٕ ضو باللِهانّكّٕ َصوزسٕ
ال كّفَ ،اعاذ القوزار ،نوايزٔ يف اصو الا الُصوا ٙاالِجوَٕ ،نقو الغاِوات
إىل َاقا سفلْ نلفُظ ميكوو رصولٍ َقّاصوٌ َ وُِجملٌ َ قُميوٌ َللِول ساٙولٍ
املجملاعز َغرل املجملاعز.
و لادٕ إىل نؤصضات ثقافّوٕ و ل كوز الجقافوٕ بو غوّعًا َ ؤاسريوا،
َأى نض فّل نو ثقافٕ الغورل) ل ذلِول فكزنوا الجقوايفَ ،عوشذ رصواٙلها الجقافّوٕ
َ قُِٕ رَسها نل غشَ الجقافوات الُافولَٔ ،اصو شلاخ وهظرل ثقوايف دلِول قوا ر
سلووٖ ال عان و نووا ن و غرلات الع ووزَ ،اب كووار نهوواير دلِوولٔ عهووٖ يف املووشز ب و
الجقافووات ،فكووزاً َإبوولاساً َقّفووٕ َلغوواتَ ،الجملشووح يف ّفّووٕ بعووح ااّووأ يف
الذلاخ الجقايف لّح ِضايو بالفع يف نعذل ااّأ املعاصزَٔ ،إذا انت يوذٍ
يْ الٕ نقاض ار كواس ثقاف هوا الُطهّوٕ الوه نرفوح أى نكوُى سلًّوا ،ففوا يوْ
اخلرُات اله جيا القّا بًا س ٖ ِض ُٓ ورابها الجقايف؟ َيها وبل نو ان ْ:
2ووو اإلمياى ب ى اوو ا َال هُه الجقايف سقّقٕ
بًا فكزاً َصلُ اً.

ُنّٕ إنضانّٕ جيا القجملُى

3ووو إسّا٘ الجملعل اإلنضانْ املغّا سوو ةفو اخلرابوات ات فعّوٕ اللِهّوٕ وووو
الجقافّٕ ووو ال علّفّٕ ...إخل).
4ووو هقّٕ املهاير َالجملّ ٕٚال علّفّٕ نو اإلرخ ال ع

َال فّّشٓ.

5ووو اإلقاه سو سا ٔ لُ انوز َ ،فعّ ثقافٕ نقل الذاتَ ،ثقافٕ اوس ذار.
6ووو الذل ّش سلٖ القُاصو الجقافّٕ َاللِهّٕ املغذل ٕ.
7ووو عشِش قّو املُاطهٕ
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8ووو إصلار غزِعات جتّش نقانأ سوأ الكزايّوٕ َال شوزِ  ،فواازّن
َاملضُغ للعهف عزِك للفهفذ.
9ووووو إبعووا سووأ الكزايّووٕ سووو نهووابز اخلرابووٕ َال ُدّووٌ َال علووّوَ ،جتووزِو
اص الا نهابز بُّت اهلل يف غرل أيلافًا املغزَسٕ.
:ووو زعّل الضّاصات اإلسانّٕ اله هضواف َرا٘ الغزاٙوش اجلفايرلِوٕ ف قوُ
بغشهًا نل انوز َ ،ض قّف رنُساً نضُغٕ للعهف َجتعلًو جنُناً.
21ووووو وولرِط " ووارِو األ ِوواى املقووارى" يف
َفق نهًذّات سلِجٕ.

لّووات الغووزِعٕ َالعلووُ اإلنضووانّٕ

22ووووو إعوواسٕ زبّووٕ الفووزل َالجملًذووٕ َحمجملووٕ الهوواظ يف نفووُظ أبهاٙهووا باونف ووال
سلٖ الجقافات األوزٗ.
مراجع البحث:

2ووو ابو نهظُر ووو أبُ الفق ااى اللِو  )3116لضاى العزا ووو ض ه وووو بورلَت وووو
ار صا ر.
3ووو األن ارٓ بلر حمفل ووو  3111ووو قّاظ الغا ّٕ ووو الكُِوت وووو ار الك واا
االِح.
4ووو مح ْ وووو أنروُى  3114وووو أصوُى الجملشوح يف سلوو الوهفط وووو ض 4وووو نغوق وووو
نهغُرات دانعٕ نغق.
5وووووو طوووٌ وووووو طوووارف وووووو  3118وووووو الضووولُ ال هظّفوووْ يف بّٚوووٕ العُملوووٕ َاإلنذلنوووت وووووو
اإلصكهلرِٕ ووو ار اجلانعٕ اجللِلٔ.
6ووو اِلُر ووو إ َار ووو الجقافٕ الجمللا ّٕٙووو برلَت ووو  2:82ووو

.232

7وووو أبووُ ولجيووٕ ووووو يّووجو سجملوول اهلل ووووو املهوواف ال هظّفووْ َساق ووٌ بجقافووٕ املؤصضووٕ ووووو
ُراٍ .311
لّٕ اوق ا ووو دانعٕ نغق ووو رصالٕ
8ووووو الُّصووفْ ووووو أمحوول ووووو الضوولُ ال هظّفووْ ووووو دانعووٕ سلووا ووووو
.3115

لّووٕ اوق

ووا
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9ووو العفّاى ووو حمفوُ صولّفاى وووو الضولُ ال هظّفوْ يف املؤصضوات وووو سفواى وووو ار
َا ٙووو .3115
:وو الغفزٓ ووو ان ظار أمحل ،نع ش صلفاى اللَرٓ ووو إ ارٔ املعزفٕ َ َريا يف عشِش
الغا ّٕ  3115ووو األر ى ووو دانعٕ الشِ ُنٕ اخلاصٕ.
21ووو اجلزدانْ ووو ال عزِفات ووو ار الفكز ،نغق .2:92
22ووو صلّجملا ووو اّ ووو املعذو الفلضفْ ووو برلَت ووو ار األلضو ووو .2:95
23ووو ابو نهظُر ووو لضاى العزا ووو نزدا صابق.
24ووو العزَٓ ووو سجملل اهلل ووو  3117ووو العوزا َالفكوز ال وار ْ وووو املز وش الجقوايف
العزبْ.
25ووو األصفعْ ووو ارِو العزا قجمل اإلصا ووو نهغُرات املك جملٕ العلفّٕ ووو بغلا وووو
ض.2
26ووو ابو نهظُر ووو لضاى العزا ووو نزدا صابق.
27ووو لّلوٕ وووو سلوْ وووو ات فوا املولنْ ققواِا املُاطهوٕ َسقوُف اإلنضواى) وووو نك جملوٕ
األجنلُ امل زِٕ ،القايزٔ .3118
28ووو بلراى ووو عجمل ووو الذلبّٕ امللنّٕ ال علّو َاملُاطهوٕ َسقوُف اإلنضواى) وووو نك جملوٕ
األصزٔ ووو القايزٔ .311:
29ووو دجملُر ووو دُرز ووو الفكز الضّاصْ املعاصز يف صُرِٕ ووو ض 4ووو نغق .3122
2:ووو سزصاى ووو سلْ سقلٕ ووو الجقافٕ َاملُادًٕ وو نغق وووو الوا الك واا العوزا وووو
.3127
31ووو سزصاى ووو سلْ سقلٕ ووو الجقافٕ َاملُادًٕ ووو نزدا صابق.
32ووو العزَٓ ووو سجملل اهلل ووو العزا َالفكز ال ار ْ ووو نزدا صابق.
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إن التحدداو ت الددا ه اجملددع ا تمب د ت الوقدداوا ر ونتن د الددااه
كثرية ون عوا وذلك لطووبا التغريات اجلاواة والكثوفا الا فاضه سو ق
الب ملدا وهد ا مد هلد علددص املتعااد إعد يفة النمددا ر مفهد ند
الاولا إال أن ذلك ووقص ر إص ه النماي بوداا عد التطوودل الفبلد
إذ جنددا ددا هف وه د د النم د ذل الغا د اللوذال د والنم د ذل الق د
للحو ة ر الولاان الن موا أو لاان م وسمص لب مل الث لث إذ وجملا أكثا
م من ذل حمل و او وااع خا صوا ه ه ا تمب ت وعا نو لدع
فم ذا وبين لنسوا إلون مفه ن الاولا:
النم ذل الغا

ودددتل النمدددا إم مفهدد ندد الاولدددا سدد ا مدد الن ودددا التقلواودددا
الت خيوا أو احل لوا ونا ق املفه التقلواي سد داا ر الفد ة مد د
 5991و تص انته احلاب الو يفة هقاوود فكد ن افدان مد ند الاولدا
إن مددا نددص متسس د هوا مسددتقاة هسددتطون يقوددل التنموددا عتل د ضدداو ه
االنتا د يفوا واالجملتم عوددا والثق فوددا ووريهدد وكدد لك التحددا مدد التوبوددا
واألشك ل اجلاواة لالستبم وهكد ن ند يف ة علدص يقودل األمد وإنداا
يفس هري ون ان هتهلده لقود يفة عملودا التنمودا جندا دا هف وهد كدوريا ر
التباوف ت ل ن الاولا وذلدك صووبد سدو هدااخ ماهكااههد مد
جمل ن واختالن الام ن واملك ن ال ي ازت فوع ه ه البملوا م جمل ند
آخا ولبد مد أهدل التباوفد ت النماودا الدا وضدبت و وتهد ند الاولدا
علددص سددوو املث د ل – م د ن لددع فاانسددوي ف ك و م د " :هق وددا املتسس د تالق دما و ن متسس ت جملاواة ف علا ون يف ة علص الوق واالكتف ال اه
* كاتب وباحث من سورية.
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ًا ٙعين أْ بِا ١اهدٗهةٓ ٞة٘ اهِضةٚت هيخ ة ٍٚاهدٗهة ٗ ٞضوةٚت اةدزا ٔا" ٓٗ ،)5ةرا
ٙؤكةةد وةةسٗز ٝبِةةاً ١ؤضطةةا ،اهدٗهةةٗ ،ٞابعٔةةص ٝاهيابعةة ٞهلةةا ىوةة ٟأضةةظ ااُُ٘ٚةةٞ
ِبثق ًّ اه٘ااعٗ ،باهياه ٛزدَ اهل٘ ٝبني ضوط ٞاذتلٍ ٗامل٘اطِنيٗ ،ذهم هو٘ص٘ي
إىل االضيضساز اهطٚاض.ٛ
كٌا ٙس ٠باحث عصا٢س ٜأْ بِا ١اهدٗه" ٘ٓ ٞىٌو ٞٚإااًًِ ٞظٌةاً ،سكصٙةٞ
ًطيضوًٗ ٞيٌاٙص ،ٝهلا ضوط ٞاهطٚطس ٝىو ٟأااهٌٔٚاٗ ،متيوةم ضةوط ٞاهلٌِٚة ٞىوةٟ
اهيِظٌٚا ،غبٕ املطيضوٙٗ .)2 "ٞػري اهيضسٙةس ابٗزٗبة ٛحة٘ي اهيٌِٚة ٞهعةاَ  2339إىل
"أْ ٓرٖ اهعٌو- ٞٚأ ٜبِةا ١اهدٗهة - ٞسكةص ىوة ٟبِةا ١غةسىً ٞٚؤضطةا ،اهدٗهةٞ
ٗاةةدز ٔا ىوةة ٟضةةد ٍٙارتةةدًا ،ابضاضةة ٞٚمل٘اطِٔٚةةا ابًةةّ -اهعداهةة- ٞضةةٚادٝ
اهضةاُْ٘  -اهيعوةة - ٍٚاهصةخٗ ٞغريٓةةا هيوبٚة ٞطوعةةا ،املة٘اطِني"  ،)0إال أْ ٓةةرٖ
اهضدز ٝبضُ ٟطبٗ ،ٞٚختيوف ًّ دٗه ٞإىل أخةسٓٗ ،٠ةرا ًةا ٙبةدٗ عوٚة خا ًةّ خة ي
اهيبا ّٙاهضةاً ٍ٢طةي٘ ٠اةدزٓ ٝةرٖ اهدٗهة ٞأٗ وةم ىوة ٟح ةل ابًةّ ىوة ٟضةبٚى
املثايٗ ،حتضٚق اهسفاٖ االايصادٗ ٜاالعيٌاى ٛمل٘اطِٔٚا.
ٗإذا ىدُا إىل اهِاح ٞٚاهيازغت ٞٚاهي سٙب ٞٚهبِا ١اهدٗه ،ٞصتد أْ ٓةرٖ اهعٌوٚةٞ
ٓةة ٛحصةةٚو ٞعٔةة٘د ازغتٚةةً٘ ٞاعٔةة ٞزتٌ٘ىةةً ٞةةّ املػةةل  ،املٌٔةةً ٞثةةى
ً٘اعٔةة ٞاهدٗهةة ٞهوعةةدٗاْ ارتةةازع ٛىؤٚةةاٗ ،اذت ةةا ىوةة ٟاهِظةةاَ اهةةداخو ٛهلةةا،
ٗ ةةنيًني ابًةةّ اهيةةراٗ ،ٛ٢إْ طسٙضةة ٞكةةى دٗهةةً ٞعادتئةةا هلةةرٖ املػةةل ،،
 ٙطس االخي ف بني املؤضطا ،اهطٚاض ٞٚهودٗهةٗ .ٞأثبية اهي ةازأ أْ بِةا ١اهدٗهةٞ
حاه ٞىاً ٞطي٘عب سكٚص اهضدزا ،اهيِظٗ ٌٞٚٚاهي٘شٙعٓٗ ،ٞٚرا ًا ٙيطوب ٗع٘د
ضوطٗ ٞا٘ ٝاطس ٞٙالضيخساج امل٘ازدِ ٗ ،ظ ٍٚاهطو٘ن ىو ٟزأ ٜثاًس ارتصزع.)9 ٛ
ٗبةةرهم صتةةد أْ بِةةا ١اهدٗهةةٙ ٞيٌٚةةص ا ٌ٘ىةةً ٞةةّ ارتصةةا٢ت يضةةاطع فٔٚةةا ًةةع
املؤغسا ،اهة متٚةص ً ٔةَ٘ اهيٌِٚة ٞاهطٚاضةٗ ،ٞٚإللةّ اإغةاز ٝإهٚةٕ اهِضةا
اآل ٞٚ
- 5اهعٌو ٞٚأ ٜأُٔا حاه ٞط٘ز ٗهٚط دزع ،ٞاعِ ٟأْ اهييٚري ٙػري إىل
زتٌ٘ىةةةً ٞةةةّ اهيطةةة٘زا ،اهةةة حتةةةدي بِٚةةة ٞاه٘ ةةةا٢ف اهطٚاضةةةٞٚ
املخيو ةةٗ ،ٞاهي ةةاى  ،املس بطةة ٞبٔةةاٗ ،اإغةةاز ٝإىل ذهةةم ال ٙعةةين ىةةدَ
ٗع٘د ًساحى أٗ دزعا ،إطاز بِا ١اهدٗه.ٞ
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- 2اهدِٙاًٚةة ٞأ ٜأُٔةةا غةةري ستةةدٗدٗ ،ٝال ِئةة ٛىِةةد ُضطةةً ٞع ِٚة ،ٞفٔةةٛ
يطوب ٗع٘د اضيٌساز ٞٙبى حسك ًّ ٞٚعاُب اهبِة ٟاهطٚاضة ،ٞٚبٔةدف
ط٘ٙس اهِظاَ اهطٚاض ٛهٚي٘افق ًع املييريا ،ادتدٙد.ٝ
- 0اذتٚاد ٓ٘ اهػلى اهطٚاض ٛاهرٙ ٜيخرٖ اهِظاَ اهعةاَ ٗفةق ًةا عتةددٖ
اإطاز اهيازغتٗ ٛاجمليٌع ٛهعٌو ٞٚبِا ١اهدٗه ٞداخوٚاخ ٗخازعٚاخ.
- 9اهِطب ٞٚفٔ ٛليب ًضاًني شتيو  ٞباخي ف اجمليٌعاُٗ ،طق اهضةٍٚ
اهطةةا٢د ٝفٔٚةةا ،بْ ىٌوٚةة ٞبِةةا ١اهدٗهةة ٞال ةةيٍ إال وةةٌّ أطةةس ازغتٚةةٞ
ٗحضازٗ ٞٙثضاف.ٞٚ
- 1اهعاملُٗ ٞٚعين باهعاملٚةِٓ ٞةا أْ ىٌوٚة ٞبِةا ١اهدٗهة ٞحتةدي اجمليٌعةا،
ااطبٗ ٞهلّ بنيغلاي شتيو  ،ٞإال أْ ٓةرٖ اهعٌوٚة ٞي ةاًٗ ،ةّ حٚةث
اهط٘ٗ ٞٙدزع ٞحتضٚضٔا ًّ اهةدٗي اهِاًٚة ٞإىل اهةدٗي امليضدًةٗ ٞابكثةس
ط٘زاخٗ .طتوت ممةا ضةبق أْ بِةا ١اهدٗهةٙ ٞػةري ٗ-باهدزعة ٞابٗىل -
إىل ًطاز ضٚاض ،ٛغتيوف اضٌُٕ٘ ٗأٓدافٕ ٗفق اهضاٌ٢ني ىوٗ ،ٕٚاا
ِٙط ٍ ًع ًصاذتٍٔ ٗاهطٚاق االايصادٗ ٜاالعيٌةاى ٛاهطةا٢دٗ ،ىوٚةٕ
إللِِةا اهضةة٘ي إْ ىٌوٚةة ٞبِةةا ١اهدٗهة ٞكٌ ٔةةَ٘ ،ةةس بة بةةٌِة اهدٗهةةٞ
اه ٙيٍ اهطع ٛهيلِ٘ٔٙا.
إْ اهِظس ٞٙاهل ض ٞٚهعوةٍ اهطٚاضة ٞةض أْ اه٘حةد ٝاهدزاضة ٞٚاهلة ٠
ٓ ٛاهدٗه،ٞبٌِٚا صتد أْ ٓرٖ اهِظس ٞٙال صةٌد أًةاَ ُظسٙةا ،عدٙةد ،ٝضة٘ي إْ
حصس اهبخث اهطٚاض ٛباهدٗهٓ ٞة٘ ضةٚٚق هةٕ ،بْ ابُظٌة ٞاهطٚاضة ٞٚيبةاً ّٙةا
بني زتيٌع ٗآخس ،فٌٚلّ أْ ٙلةْ٘ اهِظةاَ اهطٚاضة ٛابوٚةاخٗ ،باهيةاه ٛفيي وةٟ
فٚةةٕ اهظةةآس ٝاهطٚاضةةٗ ،ٞٚمتةةازع فٚةةٕ اهطةةوطً ٞةةّ دْٗ أْ لةةْ٘ اهضبٚوةة ٞدٗهةةٞ
باملعِ ٟاهضاُُ٘ٗ ،ٛباهياه ٛإللّ ىد ٓرٖ اهِظس ٞٙادتدٙةد ٝثة٘زٚ ًِٔ ٝةٗ ،ٞبِةا١
ىوٚةةٕ َٙيِوُ ةبُ اآلْ عسٙةةف اهِظةةاَ اهطٚاضةة ٛاالىيبةةاز االعيٌةةاى ٛىوةة ٟاالىيبةةاز
.)1
اهضاُُ٘ ٛأٗ اهدضي٘زٜ
اُطوةةق ىةةاس اهطٚاضةة ٞابًريكةة ٛدٚ ٙةةد أضةةيْ٘ ًةةّ فسوةةٓٗ ،ٞٚةة ٛأْ بِةةا١
اهدٗهةة ٞع٘ٓسٓةةا ًةةا ٓةة٘ إال ىٌوٚةةة ٞضٚاضةة ،ٞٚبْ اهِظةةاَ اهطٚاضةة ٛحاهةةةٞ
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حسك ٞاىو ٞٚداً ٌٞ٢ع اهب٣ٚيني اهداخوٗ ٞٚارتازع ،ٞٚفعٌو ٞٚاهينيٚٙد أٗ املطةاُدٝ
اةةد لةةْ٘ ً٘عٔةة ٞهوٌ يٌةةع اهطٚاضةةٗ ٛاهِظةةاَ أٗ اذتلً٘ةةٓٗ ،ٞةةرٖ املطةةي٘ٙا،
اهث ثً ٛٓ ٞطي٘ٙا ،اهػسى ُ ٞٚطٔا ىِد ًةاكظ فٚة  ،فاملطةاُدٓ ٝة ٛاملةسادف
هوػسى ،ٞٚفاهينيٚٙد ٘ٙفس اهطاىٗ ٞاهة٘ال ١هوِظةاَ اهطٚاضة ،ٛأًةا االىيٌةاد امليبةادي
اهةة٘  ٛ ٚبةةني ًلُ٘ةةا ،اهِظةةاَ اهطٚاضةة ٛفٔٚةةدف إىل خوةةق حاهةةً ٞةةّ اهيةة٘اشْ
.)6
اهطٚاضٗ ٛاهيلاًى ٗاالضيضساز
هضةةد ٔةةس اهينيضةةٚظ اهِظةةس ٜبشًةةا ،بِةةا ١اهدٗهةةًٗ ٞيطوبةةاً٘ ،اعٔئةةا ًةةع
ٗاهةة زٗضةةةي٘ اهةةةرٙ ٜةةةسً ٠ةةةّ خةة ي املِظةة٘ز اهيخةةةدٙثٗ ٛاهيٌِةةة٘ ٜأْ اهيخةةةدٙث
اهطٚاضةةٙ ٛةةس بة بةةامل َٔ٘ اهضةةً٘ٗ ،ٛأٓةةٍ ع٘اُةةب اهيخةةدٙث زأٙةةٕٓ ،ةة٘ طةة٘ز
اهػةةع٘ز اهضةةةً٘ٔ ٗ ،ٛةةة٘ز اهدٗهةةة ٞاهضً٘ٚةةةٗ ،ٞذهةةم بٔةةةدف إظتةةةاد ُظةةةاَ ضٚاضةةةٛ
.))7
ًيلاًى ٗبِا ١دٗه ٞاملؤضطا،
بٌِٚةةا صتةةد أْ صةةٌ٘ٚ٢ى فٚوٚةةب ِٓيِييةةْ٘ ،عتةةدد ث ثةةً ٞضً٘ةةا ،هوخداثةةٞ
اهطٚاضةةة ٞٚاهِظةةةاَ اهطٚاضةةة ٛاجمليٌعةةةا ،املةةةييريٓٗ ٝةةة ٛسغةةةٚد اهطةةةوط،ٞ
ٗاهيٌةةاٙص اهلوةةٗ ،ٛاملػةةازك ٞاهطٚاضةة ،ٞٚفٔةةرٖ املضً٘ةةآ ،ةة ٛاثابةةً ٞةةييريا،
هعٌو ٞٚبِا ١اهدٗه ٞىِدٖ ٗاه س بة بث ث ٞى٘اًى حتدٙثٛٓ ٞٚ
- 5بِا ١ضوط ٞضٚاض ٞٚا٘ٗ ٞٙاحد ٝلْ٘ ىوٌاُ ٞٚستى اهطوطا ،اهيضوٚدٞٙ
ٗاهدٗ ِٞٚٙابضسٗ ٞٙاهعسا.ٞٚ
 - 2طةة٘ٙس اهبِةة ٟاهطٚاضةةٗ ٞٚاه صةةى بةةني اه٘ ةةا٢ف اهطٚاضةةٗ ،ٞٚذهةةم ًةةّ
خ ي ٘شٙع امل٘ازد ىو ٟأضاع اإصتاش ٗهٚظ احملاباٗ ،ٝظتب أْ لْ٘
ًس بط ٞببِا ١املؤضطا.،
٘ - 0ضٚع املػازك ٞاهطٚاض ٞٚاجمليٌعا ،اه حتضَ ًبدأ املطاٗا،))8 ٝ
ٗبةةرهم لةةْ٘ املدزضةة ٞاهيخدٙثٚةة ٞاةةد فضةةو اهضكٚةةص ىوةة ٟاملةةييري
االعيٌةةاىٗ ٛاالايصةةاد ٜبِةةا ١اهدٗهةة ،ٞباإوةةاف ٞإىل االىيٌةةاد ىوةةٟ
ًعةةاٙري اهضغةةٚدً ،ثةةى بِةةا ١اهثضافةة ٞاهطٚاضةةٗ ٞٚإىطةةا ١ابٌٓٚةة ٞاه شًةةٞ
هوضةةةٗ ٍٚاهثضافةةة ٞداخةةةى اجمليٌةةةع از باطٔةةةا باهيٌِٚةةةٗ ،ٞذهةةةم إزضةةةا١
ًضً٘ا ،دٗه ٞاهسفاٖ.
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فٌِةةةر اسابةةة ٞىضةةةدً ّٙةةةّ اهةةةصًّ ٔةةةس ،املؤضطةةةا  ٞٚادتدٙةةةد ٝادازضةةةٔا
اه لس ٞٙاهث ي اهيازغتٗ ٞٚاالعيٌاىٗ ٞٚارتٚاز اهعض ُ ،ٛفٌا كاُ إال اثابٞ
زد فعةةةى ىوةةة ٟاملِظةةة٘زا ،اهطةةةو٘ك ،ٞٚإذ ٔةةةدف إىل طةةةري اهةةةدٗز اهةةةر ٜؤدٙةةةٕ
املؤضطةةةا ،املخسعةةةا ،االعيٌاىٚةةةٗ ٞاهطٚاضةةة .ٞٚفاهيازغتٚةةة ٞةةةدى٘ إىل بِةةةا١
ارتٚةةازا ٗ ،لةة٘ ّٙابٓةةداف ب٘ضةةاط ٞاهض٘اىةةد ،أًةةا االعيٌاىٚةة ٞفٌخ٘زٓةةا بِةةا١
خٚةازاٗ ،حطةةابا ،املصةوخً ٞةةّ خة ي اإعةةسا١اٗ ،اهةسٗ ني ٗاهلٚاكةةىٗ ،ارتٚةةاز
اهعض ُٙ ٛعدٓا ىٌو ٞٚبِا ١خٚازا ًّ ،خ ي اهض٘اىد أىساف ،خ ف ،عدي).
ًّٗ ِٓا صتد إُٔ ىوِٚا أْ ُيِاٗي
ًػل  ،بِا ١اهدٗهٗ ٞاهيخدٙا ،اه ٘اعٔٔا هضد أهض دزاضا ،ىد ٝىوٟ
ًةداز اهعضةد ّٙاملاوةٚني اهضةة٘ ١ىوة ٟأٌٓٚة ٞاهدٗهةٗ ٞاملؤضطةةا ،،ىوة ٟاهةسغٍ ًةةّ
اضيٌساز اهي٘عٕ اهر ٜزكّةص ىوة ٟابضةاع االعيٌةاىٗ ،ٛزاةا ُػةٔد ٓةرٖ اهعة٘دٝ
ه ٓيٌاَ باهدٗهُ ٞي ٞ ٚى٘اًى ىدًِٔ ٝا ضخٍ اهطوط ٞاهطٚاضة ٞٚاجمليٌعةا،
املعاصسٗ ،ٝىةدَ اضةيض ه ٞٚاهدٗهة ٞاهِظةاَ اهعةاملٗ ،ٛالضةٌٚا اهع٘ملة ٞاملي٘حػةٞ
.)9
اه أد ،إىل ىدَ اضيضساز اهدٗهٗ ٞوع ٔاٗ ،الضٌٚا اهعاس اهثاهث
ىسف اهعاسًٗ ،ع بدا ٞٙطعِٚٚا ،اهضسْ املِصسَ ،حت٘ال ،دٗه ٞٚكبريًّ ٝ
اهِ٘اح ٛاملخيو  ٞضٚاضٗ ٞٚاايصادٗ ٞٙاعيٌاىٗ ٞٚأًِٗ ٞٚثضافٗ ٞٚغريٓآٗ ،را ًا
اُعلظ أٙضة خا ىوةً٘ ٟوة٘ل اهدٗهة ،ٞىٌوٚة خا أٗ ُظسٙةاخٗ ،أد ،اهع٘ملة ٞإىل ًساععةٞ
مجوةةً ٞةةّ امل ةةآٗ ،ٍٚىٌوة ىوةة ٟإىةةاد ٝعسٔ ٙةةا وةة٘ ١املةةييرياٗ ،املطةةي دا،
اه ٙػٔدٓا اهعاس.
ضةةةاد ،اهدٗهةةة ٞاهضً٘ٚةةة ،ٞكُ٘ٔةةةا اه٘حةةةد ٝاهطٚاضةةة ٞٚاملٌِٔٚةةة ٞاهع اةةةا،
اهدٗه ًّ ٞٚاهضسْ اهياضع ىػس حية ٟامل٘عة ٞاهثاهثة ٞهوع٘ملة ،ٞإال أُةٕ س عةد اهدٗهةٞ
اه اىةةى اه٘حٚةةدٗ ،ذهةةم بطةةبب اهع٘اًةةى اه ة يخةةد ٠اذتلةةٍ اهةةرا ٗ ٛاهضةةدزا،
اه٘  ٞٚ ٚهودٗه ٞاهضً٘ ،ٞٚفٌا ػةٔدٖ اهطةاح ٞاهطٚاضة ٞٚحاهٚة خا ًةّ عضٚةدا ،غةري
ًِظٌ ٞاهػسكا ،ى اه٘طِٚةٗ ٞاملِظٌةا ،غةري اذتلً٘ٚةٗ ٞاهئدٙةدا ،ابًِٚةٞ
اهعةةةابس ٝهوخةةةدٗد ًثةةةى اإزٓةةةاأ ٗادتسإلةةة ٞاملِظٌةةة ،ٞأضةةةوخ ٞاهةةةدًاز اهػةةةاًى،
ابًةسا ارتطةةرئ ،ٝدٙةةدا ،بٚ٣ٚةة...ٞإخل)ٗ ،باملضابةةى صتةةد أْ اهع٘ملةة ٞاالايصةةادٞٙ
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عةةد اهضةة٘ ٝاه ة ٔةةدد ضةةوط ٞاهدٗهةة ٞاهضً٘ٚةة ،ٞباإوةةاف ٞإىل ًِطةةق اهلٌِٚةة ٞىوةةٟ
اهدٗهٗ .ٞىو ٟاهةسغٍ ًةّ كثةس ٝاهةدى٘ا ،اهة ِةاد ٜبيضوةٚت دٗز اهدٗهة ،ٞإال أْ
دٗزٓةةةا ضةةةٚبضًٌِٚٔ ٟة ةاخٗ ،الضةةةٌٚا دٗي اهعةةةاس اهثاهةةةثٗ ،كةةةرهم اهةةةدٗي
اهسأمساهٚةةةة ٞامليطةةةة٘زًٗ ،ٝثاهِةةةةا ىوةةةة ٟذهةةةةم دٗز اهدٗهةةةة ٞاه٘الٙةةةةا ،امليخةةةةدٝ
ابًريكٚةة ،ٞبةةدىٍ اهبِةة٘ن ٗاملؤضطةةا ،املاهٚةةٗ ٞاهينيًِٚٚةة ٞأٙوةة٘ي ىةةاَ ،2338
ٗأصةةبت ةةدخى اهدٗهةة ٞمسةة ٞة شَ اهةةدٗي اهسأمساهٚةة ٞاهو ٚاهٚةة ٞاه ة سفةةع غةةعاز
اهو ٚاهٚةة ٞادتدٙةةدًِٗ ،ٝطةةق اهطةة٘ق ٗ ،اه٘اةة ُ طةةٕ صتةةد بعةةت اهبةةاحثني،
 ٙةةض أْ اهع٘ملةة ٞهٚط ة ضةةبباخ ًباغةةساخ بِةةا ١دٗي عدٙةةد ،ٝفٌِةةر ىةةاَ طةةعني
ٗ طةةعٌٗ ٞ٣أه ةفَ ،ػةةلَّىَ أكثةةس ًةةّ ث ثةةني دٗهةة ،ٞفلةةاْ ًعظٌٔةةا بعةةد أُٚةةاز
االحتةةةةةةةاد اهطةةةةةةة٘ف ٗ ، ٚٚلةةةةةةةم بعةةةةةةةت دٗي املِظً٘ةةةةةةة ٞاهػةةةةةةةساً ٞٚثةةةةةةةى
ػٚل٘ضو٘فاكٚا ٗ٘ٙغط فٚا.
ٗ إطاز اهيضة٘ ٍٙاهِضةد ٜهوع اة ٞبةني اهضةاُْ٘ اهةدٗهٗ ٛاهطٚاضة ٞاهدٗهٚةٞ
بِا ١اهدٗهٗ ،ٞدٗز اهضةاُْ٘ اهةدٗه ٛكةنيدا ٝهيخضٚةق اهيطة٘ٙس املؤضطة ٛاملطوة٘أ
اهدٗي اهضعِٓٗ ،ٞ ٚا ٗاف بعةت اهبةاحثني ٗامليخصصةني ه ٚةدٗا أْ ً ٔةَ٘ بِةا١
اهدٗهةَ ،ٞة ٍَّ اخضاىةٕ بٔةةدف اهيعاًةى ًةع املػةل  ،املؤضطةةً ٞٚسحوةً ٞةا بعةةد
اهصسال ،أٗ الضيعٌاز اجمليٌعآٗ ،،را ٙعين أْ بعت ادتٔا ،ارتازعٚة ٞاه اىوةٞ
ٔدف إىل اهطٚطس ٝىو ٟبعت ص حٚا ،اهطوط ٞاهطٚادٓٗ ،ٞٙرا ًا ُساٖ ٗاوخاخ
حةاال ،اهب٘ضةةِٗ ٞاهلسضةةم أٗ ك٘ضةة٘فِ٘ٓٗ .ةةا ُيطةةا١ي ٓةةى ًةةا شاي ًبةةدأ ىةةدَ
اهيدخى اهػؤْٗ اهداخو ٞٚهودٗي ،ااىد ًّ ٝا٘اىد اهضاُْ٘ اهةدٗهٛ؟؟ فٔةرا ًةّ
اهِاح ٞٚاهِظس ٞٙصخٚتٗ ،هلِٕ ىو ٟأز اه٘ااع غري صخٚتٗ ،إذا أهضِٚةا ُظةسٝ
ىو ٟطبٚع ٞاهصساىا ،اهضا ٌٞ٢اه َ٘ٚض٘اًِ ١طضيِةا أٗ أًِ ٜطضة ٞاهعةاس
ٙيةةبني هِةةا ادتةة٘اأ بػةةلى ٗاوةةتُ ،ةةس ٠أْ كةةثرياخ ًةةّ املٔةةيٌني ببِةةا ١اهدٗهةة،ٞ
ٗالضٌٚا ًّ ًِظ٘ز اهع٘ملً ،ٞنيخ٘ذ بضضاٙا ًةا بعةد اهصةسال ،فبعةد ضةض٘ عةداز
بةةسهني ٗأُٚةةاز االحتةةاد اهطةة٘ف ٚٚأصةةبت عةة٘ٓس ً ٔةةَ٘ اهدٗهةةُٙ ،ٞعِةة ٟاسحوةةٞ
اهيخ٘ي اهدإلضساطٗ ،ٛال ٙصاي ٓؤالِٙ ١ظةسْٗ ىوة ٟأْ ًسحوة ٞبِةا ١اهدٗهة ٞملةا ِيةٕ
بعد.
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اجتٕ اه ٚوطة٘ف ابًريكة ٛزاٗهةص ٗ إطةاز ُظسٙة ٞضٚاضةً ٞٚعاصةس ،ٝضتة٘
إحٚةةا ١اه وطة  ٞاهطٚاضةةٗ ٞٚإبةةساش ً٘ا ٔةةا ٗأٗه٘ٙئةةا ىوةة ٟاهعوةةٍ ًٚةةداْ اهيِظةةٍٚ
اهطٚاضٗ ،ٛذهم ًّ خ ي أٗه٘ ٞٙاهعدي ىو ٟاه عاهٗ ،ٞٚحض٘ق اإُطاْ ٗاذتسٙا،
ابضاضةة ٞٚىوةة ٟاهي ةةاٗ ،االعيٌةةاىٗ ٛاالايصةةاد ٜاهةةر ٜفسوةةيٕ اهثةة٘ز ٝاهعوٌٚةةٞ
ٗاهيلِ٘ه٘ع ًّٗ ،ٞٚثٍ بِا ١اهدٗه ٞاهدإلضساط ٞٚاهة ةدافع ىةّ اهعضوِة ٞاهػةاًوٞ
هوخسٙا ،ابضاض ٞٚاه ِط ٍ ًع اهعداه ٞاالعيٌاى.)53 ٞٚ
بٌِٚا صتد أْ اه ٚوط٘ف ابملآُ ٛابسًاع اد بُِ ٟظسٙيٕ ح٘ي اهدإلضساطٞٚ
اهي٘اصةةو ٞٚىوةة ٟأُضةةا ُضةةد اهدٗهةة ٞاهسأمساهٚةةٗ ،ٞأٙةةد٘ٙه٘عٚئا اهيلِ٘اساطٚةة،ٞ
ُٗااؼ ًػلو ٞغسى ٞٚاهطوط ٞاهطٚاض ،ٞٚكٌخ٘ز هعٌوٚة ٞبِةا ١اهدٗهة ،ٞإذ ٙةس٠
أْ اهػسى ٞٚاهدٗه ٞاهسأمساه ٞٚاذتدٙثُ ٞي كنيشً ٞضٚاض ًّ ٞٚخ ي أشًا،
اايصادٗ ٞٙاعيٌاى ٞٚسا ب.)55 ٞٚ
فٌا ٙدى٘ إهٓ ٕٚابسًاع ٓ٘ غلى عدٙد ًةّ اال صةاي بةني اه ةسد ٗزتيٌعةٕ
ُٗظاًةةٕ اهطٚاضةة ٛبػةةلى ٙةةؤد ٜإىل إااًةة ٞةة٘اشْ بةةني ٓةةرٖ اهعِاصةةس داخةةى
اجمليٌع.
ٗٓلرا إللِِا أْ ُوخت اهِظس ٞٙاهطٚاض ٞٚاملعاصس ٝاملطيِد ٝإىل ُظسٙ
كةةى ًةةّ زاٗهةةص ابًريكةةٓٗ ٛابسًةةاع ابملةةاُٗ ،ٛىوةة ٟاهةةسغٍ ًةةّ اخي فٌٔةةا
املِطوق ،ابٗي اُطوق ًّ ىض ُ ٞٚبساغٌا  ٞٚستوٗ ،ٞٚاهثاُ ٛاُطوةق ًةّ ىض ُٚةٞ
ك٘مس٘ب٘هٚياُ ،ٞٚإال أٌُٔا ٙػضكاْ اهلدف اهِٔا ٘ٓٗ ،ٛ٢نيضةٚظ إعةسا١ا،
ىض ُ ٞٚهبِا ١اهدٗه.ٞ
ٙضةة٘ي ىةةدد البةةنيع بةةٕ ًةةّ املخيصةةني إُةةٕ ِٙبيةة ٛاالجتةةاٖ إىل إىةةاد ٝاهِظةةس
ً ٔةةَ٘ بِةةا ١اهدٗهةة ٞبُةةٕ س ٙبةةق حبٚطةاخ هوِظسٙةةا ،املٌِٔٚةة ٞاهٌِةة٘ذج اهو ٚاهةة،ٛ
فاهو ٚاه ٞٚادتدٙد ،ٝض إُٔ بدالخ ًّ بِا ١اهدٗه ٞظتب اذتدٙث ىّ إىاد ٝبِةا١
اهدٗه ،ٞخاص ٞدٗي اهعاس اهثاهث.
أًةةةا اآلْٗ ،بعةةةد أْ ٘ا ِةةةا ىِةةةد ً ٔةةةَ٘ بِةةةا ١اهدٗهةةةًٗ ٞػةةةل  ،بِأ٢ةةةا
ٗاهيخدٙا ،اه ٘اعٔٔةا ،فةني ّٙضتةّ اهة٘طّ اهعسبة ٛىاًة ٗ ٞاطسُةا اهعسبةٛ
اهط٘ز ٜخاص ًّ ٞىٌو ٞٚبِا ١اهدٗهة ٞاه٘طِٚة ٞاهضً٘ٚةٞ؟ ًةع اإغةاز ٝإىل أْ اطسُةا
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اهعسب ٛاهط٘ز- ٜباملضازًُ ٞع بضٚة ٞاباطةاز اهعسبٚةٙ - ٞلةْ٘ اةد أحةسش اصةب
اهطبق كٌا ٙضاي ،إال إُٔ ٗبلى أضف ًاشهِا حباع ٞإىل اهلثري ًّ اإص حا،
ٗاهييٚري كُ ٛصى إىل اهدٗه ٞاملِػ٘د ٝالغم كُ ٛلةْ٘ ً٘وة٘ىٚني ِاٗهِةا
هلةةرا امل٘وةة٘ل ،البةةد أْ ُنيخةةر اهظةةسٗف اهيازغتٚةة ٞاه ة ًةةس ،بٔةةا اهدٗهةة ،ٞفٌِةةر
اهضسْٗ اه٘ضطٗ ٟحئُ ٟا ٞٙىػسِٚٙا ،اهضسْ املِصسَ ضسٙباخ ٗ ،إطةاز اهطةوطٞ
اهعثٌاُ ٞٚكاْ املعٚاز اهدٙين ٓ٘ املٔةً ،ٌّٚةّ دْٗ اهِظةس إىل أ ٜىاًةى آخةس ،إْ
ةى
كاْ عيسافٚاخ أَ إثِٚاخ أَ اً٘ٚاخٗ ،باهياه ٛفوٍ لّ ِٓان حدٗد عيسافٞٚ
اإً اط٘ز ٞٙاهعثٌاُٗ ،ٞٚكاْ ذهم ِاغٍ ًع إً اط٘ز ٞٙاهلِٚط ٞأٗزٗبا،
اه بدأ ،عسف ُػ٘ ١مماهم ،يخازأ فٌٚا بِٔٚا هضةٍ ٓةرٖ املِطضة ٞأٗ وةم إىل
ضةةوطئا أٗ دٗهئةةاٗ ،حصةةى صةةسال ًسٙةةس ًةةع ضةةوط ٞاهلِٚطةة ٞاه ة اضةةيطاى٘ا
االُيصاز ىؤٚا أخرياخ ٗإُٔآَ١ا .ف  ٛاهبدا ٞٙمتخة٘زٓ ،ةرٖ املٌاهةم ابٗزٗبٚة ٞىوةٟ
أضاع إثين ،إال أُٔا حت٘ه إىل بين اهدٗه ٞاهضً٘ ٞٚاه أصبخ ادتيسافٚةا ٓةٛ
اهعاًةةى ابٓةةٍ لةة٘ ّٙاهدٗهةة ٞباإوةةاف ٞإىل ى٘اًةةى أخةةسٗ ،٠كةةاْ امل ٔةةَ٘
اهضةةً٘ٓ ٛةة٘ ابضةةاعًٗ ،ةةّ أٓةةٍ ةة٘آس طةة٘ز اجمليٌعةةا ،اه ة س عةةد عةةري أٜ
آيٌاَ ػلؤا هع٘اًى أخس ،٠إْ كاُ ىػا٢س ٞٙأٗ ابو ٞٚأٗ إثِ ٞٚأٗ د،ِٞٚٙ
فاالُيٌا ١ابٗي ٗابخري ٓ٘ هو٘طّ اهضً٘ ٗ .ٛاه٘ااع إذا أهضِٚا ُظس ٝىوة ٟأً ٜةّ
اجمليٌعاٗ ،،ضتدد ِٓا زتيٌعِا اهعسب ، ٛفِ ةد أُةٕ خوةٚة ًةّ زتٌ٘ىةا ،إثِٚةٞ
ٗد... ِٞٚٙاخل ،فٌطاهبٓ ٞرا اهعسق أٗ ٓرا اهد ّٙأٗ أً ٜلْ٘ آخةس بقااًة ٞدٗهةٞ
هٕ ٘ٓ ،وسأ ًّ ارتٚاي ٗىدَ اه٘ااعٗ ،ٞٚغري ًضبة٘ي ًةّ اجمليٌعةا ،اهبػةس،ٞٙ
ٗٙػلى اهِٔاً ٞٙػسٗىاخ ىِصسٙاخ ،ال ٙضبى اآلخس اهرٙ ٜعٚؼ ًعٕ ىو ٟابز
ُ طٔاٗ ،بيت اهِظس ىّ اهِطب ٞاه ٙػلؤا ٓةرا امللةْ٘ إىل امللةْ٘ اآلخةس.
ٗاهدٗهة ٞاهضً٘ٚة ٞاهعسبٚة ٞاهة ُِػةدٓا ٓة ٛاإطةاز ادتةةاًع هلةى ٓةرٖ امللُ٘ةةا،
امل٘ع٘د ،ٝزتيٌعِا اهعسب ،ٛفاهعسٗب ٞال ختةيت بقثِٚة ٞأٗ دٙةّ ًعةني ،بةى ٓةٛ
حاه ٞحضةاز ٞٙغةازن فٔٚةا كةى أبِةا ١اهة٘طّ اهعسبةًٗ ٛةّ شتيوةف امللُ٘ةا ،إْ
كاُ ضسٙاُ ٞٚأٗ أزًِ ٞٚأٗ كسد ٞٙأٗ غسكط ٞٚأٗ بسبسٗ ٞٙغريٓا ،بى كى ًّ
ضلّ ٓرا اه٘طّ املعسٗف حبدٗدٖ.
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ِٗٓا أٗد اهي٘اف ىِد ًطاهب ٞبعت اه صا٢ى اهلسد ٞٙبلٚاْ خاص بٔةٍ،
إْ كةةاْ فٚدزاهٚةة ٞأٗ غريٓةةآٗ ،ةةرا ٙيضةةازأ ًةةع كةةى امل ةةآٗ ٍٚاملصةةطوخا،
اهطا٢د ٝىاملٚة خا اهيةسأ ٗاهػةسقٓٗ ،ةٍ ٙضٌٚةْ٘ ى اةاً ،ػةبً٘ٓ ٞةع اهيةسأ إْ
كةةاْ ابٗزٗبةة ٛأٗ ابًريكةةٗ ،ٛابٓةةٍ اهلٚةةاْ اهصةةٔ ،ُٛ٘ٚفةةقُين أٗعةةٕ ضةةؤاالخ
هلؤال١؟ ٓى اه٘الٙا ،امليخد ٝابًريك ٞٚأٗ فسُطةا أٗ غريٓةا ًةّ اهةدٗي اهة ضةٍ
ىوةة ٟأزاوةةٔٚا حاه ٚة خا امل ٙةةني ٗهلةةٍ ىةةسأٍ ٗدٙةةٍِٔ ًةةّ ىةةسأ ٗصةةِٚٚني ٗٙابةةاُٚني
ٗإفسٙضٚني ٗغريٍُٓ ،ض٘ي ٓى ضبى ٓةرٖ اهةدٗي اهة ذكسُآةا أْ ٙطاهةب ٓةؤال١
اهةةر ّٙحصةةو٘ا ىوةة ٟادتِطةةٓٗ- ٞٚةةٍ ًيطةةاْٗٗ بةةاذتض٘ق ًةةع بضٚةة ٞاملةة٘اطِٚني -
بلٚاُا ،خاص ٞف!!!ٍٔٚ
ٗىصسُا اذتاهً ٛو ١ٛبابًثو ،ٞفاالضي يا ١اهر ٜحصى اضليوِدا ٗمسَِّٛ
اُ صةةةاالخ ىةةةّ إُلوةةةضا ٗهةةةٚظ فٚدزاهٚةةةٗ ،ٞكةةةرهم ابًةةةس ُ طةةةٕ باهِطةةةب ٞإىل
كا اهُ٘ٚا ًٗطاهبئةا باالُ صةاي ىةّ إضةباُٚاٗ ،باهيةاه ٛس ةِ ت احملاٗهيةاْ،
ابٗىل ٗا اه٘الٙا ،امليخد ٝابًريك ٞٚإىل عاُب إُلوضا ،ملا ٙسبطٔا فٔٚا ًةّ
ى اةةا ٗ ،،اهثاُٚةةٗ ٞاةةف االحتةةاد ابٗزٗبةة ٛإىل عاُةةب إضةةباُٚاٗ ،ذهةةم هوخ ةةا
ىو ٟاه٘حد ٝابٗزٗبٗ ٞٚارت٘ف ًّ جتص٢ئا.
ٗاملضخم هد ٠بعت اه صا٢ى اهلسد ٞٙأُٔا صف ُ طٔا باهدإلضساطً ٞٚثى
ًا ٙطٌ ٟبض٘ا ،ض٘ز ٞٙاهدإلضساط ،ٞٚفاهدإلضساط ٞٚعين حلٍ اهػعب أز
ًعٗ ،ِٞٚطّ هٕ حدٗد ٗاعةصي ىةّ دٙةّ أبِا٢ةٕ أٗ ىةسأٍ أٗ ابٚوةئٍ أٗ ...إخل،
فٌّ غري املِطض ٛاملطاهب ٞبِظاَ دإلضساطٗ ،ٛاهضب٘ي بطوط ٞاهطا ٢ة ٞأٗ اهعةسق أٗ
اهةةةد ،ّٙبْ ذهةةةم ٙيِةةةاات ًةةةع حضةةة٘ق اه ةةةسد بصة ة يٕ ً٘اطِة ةاخ ٓةةةرٖ اهدٗهةةة،ٞ
فاهدإلضساط ٞٚعاًع ٞه و ٌٚع ٗ يت اهباأ ٗاضعاخ الُدًاج أبِةا ١اجمليٌةع كافة،ٞ
بٌِٚةةا ٗ املضابةةى بِِّ ة ِٛاملبةةدأ اإثةةين ٙةةؤد ٜإىل ضطةة ٍٚاجمليٌةةع إىل إثِٚةةاٗ ،،
صساىٔا ًع بعضٔا ضيؤد ٜإىل دًري اه٘طّٗ ،بيت اهِظس ىةّ اهعة٘د ٝإىل ةازٙ
ٗع٘د ابخة٘ ٝابكةساد املِطضة ،ٞفضطةٍ كةبري ًةٍِٔ ٓةاعس ًةّ سكٚةاًٗ ،ةع
نيضةٚظ اهِظةةاَ اب ةةا ٘زك ،ٛإىل ضةة٘زًٗ ،ٞٙةةِت اهلةةثري ًةةٍِٔ ادتِطةة ٞٚاهعسبٚةةٞ
اهط٘ز ٗ ،ٞٙاهصٙاز ٝابخري ٝهوطٚد اهسٚ٢ظ بػاز ابضد إىل ستافظ ٞاذتطل،ٞ
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مت ًةةةِت ادتِطةةة ٞٚبكثةةةس ًةةةّ ًةةة ٣أهةةةفٗ ،اهيسٙةةةب ابًةةةس أُٔةةةٍ ٙطةةةاهبْ٘
بادتِط ،ٞٚفٚخصوْ٘ ىؤٚةا ًٗةّ ثةٍ ٙطةاهبْ٘ باالُ صةاي ٗ لة٘ ّٙكٚةاْ هلةٍ؟؟
ٗباحملصو ٞال ًطيضبى ب ٜلري بقااًً ٞثى ٓرٖ اهلٚاًْٗ ،صري االضةي يا١
مشةةاي اهعةةساق اهةةر ٜأصةةس ىوٚةةٕ ًطةةع٘د اه شاُةة ٛأك ة دهٚةةى ىوةة ٟأْ ًطةةيضبى
امللْ٘ اهلسد ٘ٓ ٜأْ ِٙدًج ستٚطٕ اهعسبٗ ،ٛهٕ حض٘ق امل٘اطِ ٞكيريٖ ًّ
امل٘اطِني ،فٔا ٓ٘ اهةسٚ٢ظ اهعسااة ٛكةسد ٗ ،ٜاطسُةا اهعسبة ٛاهطة٘ز ٜغةيو
غخصٚا ،كثري ًّ ٝامللْ٘ اهلسدً٘ ٜااع ًٌٔ ٞز٢اض ٞادتٌٔ٘زٗ ٞٙز٢اضةٞ
اهةةةة٘شزاٗ ١اهةةةة٘شازٗ ٝاملةةةةدٙسٙاً ٗ ،،سافةةةةق اهدٗهةةةة ٞكافةةةة .ٞفاهدٗهةةةة ٞاهعوٌاُٚةةةةٞ
اهدإلضساطٙ ٞٚيطاٗ ٠فٔٚا أبِاؤٓا بيت اهِظةس ىةّ ىةسأٍ أٗ دٙةٍِٔ أٗ ىػةري ٍٔ
أٗ ...إخل ٗ ،إطةةاز اهةة٘طّ اهضً٘ ٚة ٞاهعسب ٚة ٓ ٞة ٛارت ة ص بًيِةةاٗ ،ف ٔٚةا ا٘ ٔةةا
ٗٗحد ٔا ٗادز ٔا ىوً٘ ٟاعٔ ٞا٘ ٠اهلٗ ٌِٞٚاالضيي ي اه عٌى ىو ٟإٙضا ٓرٖ
اهل٘ٙا ،املخيو  ،ٞهيصٙد ختو ِا ٗجتص٢يِا ٗفضسُا ٗ ،طةيٌس ٓة ٛبِٔةب خريا ِةا،
ٗاهةةةيخلٍ اضةةةدزا ِاٙٗ ،طةةةيٌس اهلٚةةةاْ اهصةةةٔ ُٛ٘ٚاآلًةةةس اهِةةةآ ٛاملِطضةةةٞ
كسأع حسب ٞهويسأ االضيعٌاز.ٜ
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ىوٍ اهطٚاض ،ٞداز دعو ،ٞىٌاْ .2353

ٓ- 53اٙد ،ٜفريٙى اإداز ٝاهعاًًِ ًّ ٞظ٘ز ًضةازْ ،سمجة ٞستٌةد اهضريٗ ة،ٛ
د٘ٙاْ املطب٘ىا ،ادتاًع ،ٞٚادتصا٢س .5981
- 55اهيضسٙةةةس ابٗزٗبةةة ٛحةةة٘ي اهيٌِٚةةة ٞهعةةةاَ  ،2339املعٔةةةد ادتةةةاًع ٛابٗزٗبةةة،ٛ
ضاُدًِٗٚٚل٘د٘ٚ ٙه.ٛ
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فلسطين و القدس في المكانة الدينية
والموقع االستراتيجي
أ.د .أسعد الشحمراني*

*

ذ
ذ

مؼدمة :ذ

تًعرّضذمدوـةذالؼدسذألقصى ذاجرىراتااذالًفدودوىةذالىوذوؼىد ذ فى ذ
العدوذالصفقدنيذالغ صبذلػؾدطنيذوألراضٍذعر قةذأخرى،ذوإرراتاتهذهىذ ذ
هىىىيذريذدىىىشورعذملىىىروالذالعىىىدوذا دىىىًعؿ ريذ-الصىىىفقدنيذا دىىىًقط نيذ
اجحاللىىي،ذهىىذاذالعىىدوايذالصىىفقدنيذعؾى ذالؼىىدسذ لىىرا ةذم ى ذالد و ى اذ
املًحدعذاألمروؽقةذودىًفد ذرىرشذذخصىقةذاملدوـىةذاملؼددىةذًوـقى ًذ قؿى ذ
خيصّذاملدؾؿنيذواملدقحقني،ذوقدمق ًذ قؿ ذوًعؾّى ذ لخصىذقةذاملدوـىةذعر قىةذ
املدلدذوالـلأعذوالصشورعذعربذالً روخ .ذ
إيّذهذاذالًحديذالذيذ ؾغذالدررىةذالؼصىدىذمى ذالعىدواي،ذودرىبذ
عؾ ى ذالػؾدىىطقـقنيذوالعىىرشذواملدىىؾؿنيذواملدىىقحقنيذًررىىةذقصىىدىذم ى ذ
احللدذوالًعيىةذلصـ عةذمؼ ومةذلىدوف ذا قًىدارذالؽى ريذلىًطفشذاملدوـىةذمى ذ
ًنسذالصف وـةذوحؾػ ئفم،ذوالداربذ-أوض ً-ذأيذوؽىديذأمىرذيروىرذالؼىدسذ
وتطفشه ذريذإر رذملروالذمؼ و ذلًحرورذعؿد ذ ؾدطنيذأليذالعالقةذردلقىةذ
ادرتاتقجق ًذ نيذ ؾدطنيذوالؼدسذوريذإر رذاألمةذالعر قة .ذ

ًحروىىىرذالؼىىىدسذيىىىبذأيذوؽىىىديذرىىىؿ ذملىىىروالذيروىىىرذ ؾدىىىطنيذ
والؼدسذع صؿًف ،ذوعؾ ذاملدًدىذالعر يذ ذايى ًذو ذوحىدعذو ذادىًؼرارذ
إ ذإذاذمتّذيروىىرذ ؾدىىطنيذم ى ذا حىىًاللذوريذالؼؾىىبذمـف ى ذالؼىىدسذمدوـىىةذ
الطفر،ذوح رـةذاملؼدد ا .ذ
ذ

* أستاذ العقائد واألديان في جامعة اإلمام األوزاعي  -بيروت.
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الهشأة واالسم:

اهلِعاُ ْ٘ٚاه٘افدْٗ ًّ ادتزٙر ٝاهعرب ًّ ٍٓ ٞٚأسّص ًد ِٞٙاهقدض أٗاخر
األهف ارتاًص قبى املٚالد؛ أ ٜمما ٙزٙد عوى ٟسى  ٞف س سىِٞه ٗٓىٍ ًىّ أعطآىا
ا سٍ ٗاهل٘.ٞٙ
فاهقىىدض باهلِعاُٚىىٞر ٙاالٗطىىا ٙٗ .ٍٙىىاالٗر ًعِآىىا ًدِٙىى ٞأٗ ً٘ؿ ى سىىلّ.
ٗطا ٍٙر اهشالَ .فٌِذ اهِظأ ٝكاْ اسٍ املدِٙىٞر ًدِٙى ٞاهشىالَٗ .بعىد لهىم ه ىّ
ا سٍ هٚلْ٘ أٗالطو.ٍٚ
إْ (ٔٙىى٘د اهىىذ ّٙػىىان٘ا ُؼىى٘ؾ (اهعٔىىد اهقىىد 1( ٍٙبأٙىىد ٍٔٙأق ىرّٗا بٔ٘ٙىىٞ
املدُٗ ِٞٙظأتٔا اهعرب ٞٚاهلِعاُٞٚه ٗقد جا ١عِىدٍٓر وٗكاُىإ إهى ّٛكوٌى ٞاهىر
قا٢الًر ٙىا بىّ اسُشىاْه أخىر أٗالطىو ٍٚبقبأ ٢ىاه ٗقىىر ٓلىذا قىاي اهشّىّٚد اهى ّر
ألٗالطوٍٚر أػوم ًٗ٘هدن ًّ أالض اهلِعاُٚنيه ٗأب٘ن أً٘الّٜه ٗأًم حثّ.ٞٚو(4
ٓذا اسقراال ٙؤكد ٓ٘ ٞٙاهقدض ً اسطاال ٝإىل أْ تأسٚص املد ِٞٙكاْ قبى
اهعاَ  2444ق.َ.ه ٗاهِيب ً٘س ٟعو ٕٚاهشالَ اهذ ٜمل ٙىدخى اهقىدض ٗ فوشىطني
كاُإ بعث ٕ بعد اهعاَ 1044ق.َ.
ٗقىد ق٘ٙىإ طى٘ك ٞاهٚب٘سىىٚني ص ًِ ؼىف األهىف اهثاهىىال قبىى املىٚالده ٗبىىر
ًٍِٔ أًري ٓ٘ اهظٚخ سامل اهٚب٘س( ٛاهٚب٘س ًّ ْ٘ٚاهلِعاُٚني اهذ ٜبِ ٟقؼرٖ
عو ٟالب٘ ٝػْٔ٘ٚه ٗاط ٔرت بعدٖ ٗقد عُرَفإ املد ِٞٙباسٍ ٓذٖ اهقبٚوىٞه فلىاُ٘ا
ٙشٌُ٘ٔار (ٙب٘ض .
أًىىا ػىىٔ ْ٘ٚفٌ ىىرد ٝكِعاُٚىىً ٞعِآىىار ادتبىىى ادتىىاسّه أٗ ادتبىىى املظىىٌصه
ٗاملعوىىَ٘ أْ اهظىىٌص تألٔىىر ألٓىىى اهقىىدض ًىىّ جٔىى ٞالبىى٘ ٝػىىْٔ٘ٚه ٗهلىىذا اخ االٓىىا
سامل اهٚب٘سً ٛش قراً هقؼرٖه ٗ ػو ٞه٘ٔٚدٍ بٔذٖ اهرب٘.ٝ
ظوٍإ املد ِٞٙحتٌى اسٍ (ٙب٘ض ٗقد أقرّ ك ا (اهعٔد اهقد ٍٙبىذهمه ٗقىد
جا ١ص ُؼ٘ػٍٔر وٗ حف داٗد ٗكىّ إسىراٚ٢ى عوى ٟأٗالطىوٓ - ٍٚىٙ ٛبى٘ض -
حٚال كاْ اهٚب٘سْ٘ٚه سلاْ توىم األالض .فقىاي سىلاْ ٙبى٘ض هىداٗدر إُّىم
تدخى إىل ِٓا .هلّّ داٗد اس ٘ىل عو( ٟحؼّ ػِٔ ْ٘ٚه ٗٓ٘ ًد ِٞٙداٗده ٗقىاير
أٗي ًّ ٙـر ٙب٘ساً ٙلْ٘ الٚ٢شاً ٗقا٢داً.و(3
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عت ىىاا اهب ىىال ِٓىىا بٚىىاْ ًشىىأهٓ ٞىىٛر إْ بىىغ إسىىراٚ٢ى طىى ١ٛنىىري ٔٙىى٘د .ألْ
(إسىىراٚ٢ى ٓىى٘ اسىىٍ عوىىٍ ّىىاُْ هو ىِّيب ٙعقىى٘ عوٚىىٕ اهشىىالَه ٗاهلوٌىى ٞفالاًٚىىً ٞىىّ
ًقطعنير إس رار عبدٗ .إٙىر إهىٕ .فسسىراٚ٢ى باهعربٚى ٞعبىد اسهىٕ .أًىا ٔٙى٘د فٔىٍ ًىّ
اتبعىى٘ا السىىاهً٘ ٞسىى ٟعوٚىىٕ اهشىىالَٗ .بىىذهم ٙلىىْ٘ اهؼى  ٚأْ بىىغ إسىىراٚ٢ى ٓىىٍ
سالهُٗ ٞشى ٙعق٘ عو ٕٚاهشالَه ٗتلْ٘ ً رد ٝوإسراٚ٢ىو نري ً رد ٝو٘ٔٙدو.
إْ بىىغ إسىىراٚ٢ى مل ٙش ى قرٗا بىىى كىىاُ٘ا بىىدًٗا ّٙحّوىىْ٘ (هو ؼىىٚىر ٙراج ى
اهب ال ارتاؾ بٍٔ ص ً٘س٘ع ٞاذتـاالات اهقدمي ٞاهؼادال ٝعّ داال اهِ ا٢ص -
بريٗته ٗاهذ ٜك بٕ أسعد اهش ٌراُ ٛه ٗاهلالَ عّ ًوم ألحدٍٓ ٗػ٘ ً إىل
مموليت ٘ٔٙلا ٗاهشىاًرٝه ٙعىدٗ كُ٘ىٕ كالًى ًا عىّ ُ ى٘ل قبوى ٛبىدٜٗه حٚىال
تش ى مدَ كوٌىىً ٞوىىم هقب ىاً هظىىٚخ اهقبٚوىىٞه ٗامل ىىاب هو٘اق ى ا ج ٌىىاع ٛص اهقىىاالّٝ
األفرٙقٚىىٙ ٞعوىىٍ أْ كوٌىىً( ٞوىىم تطوىىل حاه ٚىاً عوىى ٟطىىٚخ اهقبٚوىى..ٞه أٗ امل قىىدَ ص
اهقبٚوٞه ٗقد بر لهم ا سىٍ عِىدًا ُؼىئ ال٢ىٚص عربى ٛالاحىى ُ شىٕ بوقىئر ًوىم
ًو٘ن أفرٙقٚا؛ أ ٜطٚخ ًظاٙخ قبا٢ى أفرٙقٚا.
فاملدِٙىىى ٞكِعاُٚىىىٞه ٗاهلِعىىىاُ ْ٘ٚعىىىر ٗٓىىىٍ ًىىىّ ّآىىىار ٙاالٗطىىىا ٍٙ؛
ٗحلٌٔا ً ستٚطٔا فؼٚى قبو ٛحتدّال ًّ اهلِعاُٚني ٍٓ اهٚب٘سْ٘ٚه ٗبعىدٓا
محوإ ا ٍٔ فباتإ حتإ اسٍر ٙب٘ض ٍّّ .حلٌٔا اهرًٗاْ فبات ا ٔا (إٙوٚا ١ه
ّ ىٍّ كىىاْ ا سىىٍ اهعربىىٛر اهقىىدض ّ .ىٍّ فعىىى تق ىدّضر تطٔىىره ٗاهقىىدض ٓىىً ٛدِٙىىٞ
اهطٔره ألُٔا حاؿِ ٞاملقدسات اسسىالًٗ ٞٚاملشىٞٚ ٚه ٗألُىٕ ٗهىد فٔٚىا ٗظ٘االٓىا
أُبٚاٗ ١السىه ٗعاغ فٔٚا أٗ دفّ فٔٚا السى ٗأُبٚا١ه ٓذا نري ًا تـٌّٕ ًّ ًقىابر
ًٗدافّ ألٗهٚاٗ ١ػ ابً ٞشوٌنيه ٗهقدٙشني ًشٚ ٚنيه ًٗا كاُىإ املدِٙىً٘ٙ ٞىاً
٘ٔٙدٞٙه ٗ سلّ ٘ٔٙد ٜفٔٚا إ بعد ا ن ؼا ص عاً.1491ٗ 1421 ٛ
اهليكل واملزاعم:

إْ اهلٚلى املزعَ٘ اهذٙ ٜبغ عو ٕٚاهؼٔا ِٞٙطرٗحاتٍٔ ٗأطٌاعٍٔ ٓى٘ أحىد
اسطىىلا ت اهىىيت حت ىىاا إىل بٚىىاْ ًٗعادتىى .ٞفاهقىىدض ًدِٙىى ٞقاٌ٢ىى ٞقبىىى اه٘ٔٚدٙىىٞ
بأكثر ًّ  4044سِٞه ٗبق ٛأٓؤا اهٚب٘س ْ٘ٚاهلِعاُ ْ٘ٚفٔٚا ص كى اهألرٗس
ٗامل غريات.
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ٗمما قاهىٕ ك ّىا اهعٔىد اهقىد ٍٙص سى ر ٙظى٘ ر وٗأًىا اهٚب٘سىْ٘ٚه سىلاْ
أٗالطىوٍٚه فوىىٍ ٙقىىدال بِىى٘ ٔٙىى٘لا عوىى ٟطىىردٍٓر فأقىىاَ اهٚب٘سىىً ْ٘ٚى بىىغ ٔٙىى٘لا ص
أٗالطو ٍٚإىل ٓىذا اهٚىَ٘.و(ٗ 2اهشىؤاير أٙ ٜىَ٘ ٙقؼىدّْٗ .ىٍ إلا كىاْ اهٚب٘سىْ٘ٚ
سلاْ املدٗ ِٞٙأٓؤاه ٗدخؤا ست ى عِ٘ٝه فٔى تؼب اهبود ًّ ح ّل ٓذا احمل ى؟
ِٗٓى ىان دٗي ًِٗىىىاطل عىىىر اه ىىىاالٙخ اح وىىىٔا طىىىاًعْ٘ه ٗبعىىىدٓا كاُىىىإ املقاًٗىىىٞ
ٗاه رٙر ٗا س قالي.
أًا أّْ داٗد عو ٕٚاهشالَ ّٓٚأ ًلاُىاً ٗخٌٚىٞه ٗبعىدٖ أاّ اهبِىا ١ابِىٕ سىوٌٚاْ
عو ٕٚاهشىالَ فسُّىٕ كىالَ فٚىٕ ًطىاعّ كىثري ٝعِىد ًراجعىً ٞىا ٗالد عِىدٍٓ فٌٚىا
ك بٖ٘ ص اهعٔد اهقد.ٍٙ
ؽ ٙبى ّّٚأْ اهلٚلىى ظتىئ أْ ٙلىْ٘ ًىّ تىرا ًذعىٍٞه
تبدأ املطاعّ ًى ُى ّ
ٗبِاؤٖ ًّ حجاال ٝمل تش مدَ فٔٚا أدٗات هوقط ٗاه ٔذٙئه ٗ ٙعرس أحد كٚف
ٙلْ٘ بِا ًّ ١حجاال ٝبال قطى ٗ تٔىذٙئه ٗكٚىف املىذب ًىّ اهىّا ص داخىى
ٓٚلى أٗ بٚإ عباد.ٝ
ٗقىىد قىىاه٘ار وًىىذعاً ًىىّ تىىرا تؼىىِ هىىٛه ٗتىىذب عوٚىىٕ سترقاتىىم ٗلبا ٢ىىم
اهشالً ًّ ٞٚنٌِىم ٗبقىرن .ص كىى ً٘ؿى ألكىر فٚىٕ ا ى ٛفتٚىم ٗأباالكىم.
ٗإْ ػِعإ هً ٛذعاً ًّ حجاال ٝفال تبِٚىٕ ًىّ اذتجىر املِ ى٘ته فسُىم إْ الفعىإ
حدٙدن عؤٚا دُّش ٔا ٗ .تؼعد إىل ًذع ٛعو ٟدالا ه٣ال ت لظف ع٘التم.و(0
ٗاهشؤاي اهطبٚعٛر كٚف ٙلْ٘ بِا ًّ ١حجاال ٝأٗ خظىئ ًىّ دْٗ أْ تعوىٖ٘
أدٗات ًعدُ ٞٚإ ًٚى ٗ ًطرقٞ؟
ِٗٓان ُؼ٘ؾ أخر ٠ص اهعٔىد اهقىد ٍٙتبى ّّٚتٔافىإ ًىزاعٌٍٔ ببِىاٚٓ ١لىى
ًىىىّ أالجىىىا ١اهقىىىدضٗ .ممىىىا قىىىاهٖ٘ر وٗأالسىىىى حىىىرياَه ًوىىىم ػىىى٘اله السىىالً إىل داٗد
ٗأخظا أال ٗبِا٢ني ٗصتٍاالّٙ؛ هٚبِ٘ا هٕ ب ٚاًٗ .عرس داٗد أْ اهرّ ّ قىد ّبّ ىٕ ًولىاً
اه وشط ِْ٘ٚٚأْ داٗد قىد ًُشى ًولىاً عوى ٟكىى إسىراٚ٢ى.
عو ٟإسراٚ٢ىٗ ...
فؼعد مج ٚاه وشطِٚٚني طاهبني ُ ص داٗد.و(9
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أحد ٗجد أٗ ظتد خظئ أال ه ٗحا٢ط اهراقه ادتىداال اهغربىً ٛىّ املشىجد
األقؼىىً ٟىىبغ ًىىّ حجىىاالً ٝش ى طٚو ٞاّ قطعٔىىا ٗتٔىىذٙبٔاه ٗٓىىً ٛش ى طٚوٞه ٗ
ًلاْ ف ٕٚذتجاالً ٝربع ٞاهظلى ًّ ارتظئ أٗ اهؼم٘ال كٌا عٌى٘اّ .ى ٍّ إُٔىٍ
ٙقرّْٗ بأْ اه وشطِٚٚني ٍٓ أٓى األالضه ٗقىد خرجى٘ا ًقىاًٗني دخى٘ي داٗد عوٚىٕ
اهشىىالَ ٗقبٚو ىىٕ (إسىىراٚ٢ى إىل بوىىدٍٓٗ .داٗد عشىىئ ُؼّىىٍٔ هىىٚص قا٢ىىداً هٔٚىى٘ده
ٗإمنا ٓ٘ ًوم (طٚخ قبٚو ٞبغ إسراٚ٢ى؛ أُ ٜشى ٙعق٘ عو ٕٚاهشالَ.
ُٗؼٍّٔ ٙقى ّر أْ اهلٚلىى املزعىَ٘ قىد أقى ٍٚعوى ٟأالض ملى٘اطّ ٙب٘سىٛه ٗٓىذا
ٙبٓ ًّ ّّٚىٍ أٓىى األالض .قىاه٘ار وفىأًر ًىالن اهى ّر ّ جىادًا أْ ُٙبوىن داٗد أْ ٙؼىعد
ٗٙقً ٍٚذعٕ هورّ ّ ص بٚدال أالُاْ اهٚب٘س.ٛو(1
ّىٍّ ٙلىىْ٘ ٗجىىٕ اهغرابىى ٞص بِىىاٚٓ ١لىىى هوعبىىاد ٝعوىى ٟبٚىىدال ٓىى٘ ً٘قى ه ِقٚىىٞ
اذتئّ ٗحألري ٝهو ٘ٚاُاته فأ ّٙاهقداس ٞاهيت ٙدّعُ٘ٔا هوٌ٘ق ؟
إْ
ٍّّ جتدٍٓ ٙل بْ٘ كالًاً نرٙباً ٙش ٚى أْ ٙؼدّقٕ أحد حىني ٙق٘هىْ٘ر َّ
داٗد عو ٕٚاهشالَ قد جّٔىز ًى٘اد بِىا ١اهلٚلىى هٚقىَ٘ ببِا٢ىٕ سىوٌٚاْ عوٚىٕ اهشىالَ
بعدٖ؛ ًٗا عٌٖ٘ ٓ٘ر وٗٓاُ١ذا ص بؤس ٛقد خزُإ هبٚإ اهر ً ٞ٣أهف قِطاال ًىّ
اهىىذٓئه ٗأهىىف أهىىف قِطىىاال ًىىّ اه ـىىٞه ًٗىىّ اهِ ىىاض ٗاذتدٙىىد ًىىا  ٙىى٘ ُق اهىى٘ ْ
هلثرتٕه ٗخزُإ أخظاباً ٗحجاال.ٝو(1
اهلالَ  ٙجاٗ املزاعٍ هٚدخى ارترافىً ٞىّ بابٔىا اه٘اسى  .فاهقِطىاال ٙشىاٜٗ
 404كٚو٘نراًاًه ٗاهشؤاير أ ّٙت٘افر ً ٞ٣أهف قِطاال ًّ اهذٓئه ٗاهلٌٓ ٞٚىٛ
ً 40و ْ٘ٚكٚو٘نراًاً؟ ٍّّ ت ـمٍ ارتراف ٞحني ٙق٘هْ٘ ب مز ّٙأهىف أهىف قِطىاال
ًّ اه ـىٞ؛ أً 404 ٜوٚىْ٘ كٚو٘نراًىاًه ٗٓىذٖ اهلٌٚىات ًى ًىا ٙزٙىد عِٔىا ًىّ
اهِ اض ٗاذتدٙد ٗارتظئ ٗاذتجاالٝ؛ أ ّٙاّ ختزِٔٙا ٙا تر٠؟ ٍّّ ٓى ٓذٖ األالقىاَ
ت ٌ ى باهؼىىدقٞٚه ٗإىل ًِ٘ٙىىا ٓىىذا أٙىىّ ت٘جىىد ًثىىى ٓىىذٖ اهلٌٚىىات؟ ٗأٙىىّ املعىىادْ
اهثٌٗ ِٞٚنري اهثٌٗ ِٞٚص أ ٜبِا١؟ ٍّ ٓى ِٓىان بِىا ١ص األالض ٙشى ٘عئ ًثىى ٓىذٖ
اهلٌٚات؟
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ٗك ىىئ ٔٙىى٘دُ ستىىرِّفني اهلىىالَ عىىّ ً٘اؿىىعٕه ٗص هغىى ٞحتٌىىى اتٔاًىاً هىىداٗد
عوٚىىٕ اهشىىالَه ٗأُىىٕ نىىري ًؤٓىىى هٚىىبغ اهلٚلىىىه ٗبىىذهم ٙقىىدحْ٘ بعؼىىٌ ٕ ٗٓىىذا
شتىىاهف عقىىدٙاً ألػىى٘ي اسميىىاْه ًٗىىا قىىاهٖ٘ ٓىى٘ر وٗقىىاَ داٗد عوىى ٟقدًٚىىٕ ٗقىىاير
اس ٌع٘ا هٛه ٙا إخ٘تٗ ٛطعيبه قد كاْ ص قويب أْ أبغ بٚإ الاح ٞه ىاب٘ت عٔىد
اهىىر (ٗ 4ملىى٘ط ٤قىىدَ إهلِىىاه ٗقىىد خزُىىإ هوبِىىا .١فقىىاي هىى ٛاءر أُىىإ تىىبغ بِىىا١
ىىٛه ألُىىم الجىىى حىىرٗ ه ٗقىىد س ى لإ.و(ٙٗ 14الحىىيف ص ٓىىذا اهىىِؽ أُٔىىٍ
تطاٗه٘ا عو ٟاهذات اسهل ٞٚحني حتدّ٘ا عىّ ًى٘ط ٤قىدَه ٗٓىذا جتشىٚده ٗبعىدٓا
اتٌٔ٘ا داٗد عو ٕٚاهشالَ.
ٗ٘ٙاػى اهِؽ عِدٍٓ ص تِاقـىاتٕ حىني حتىدّ٘ا عىّ ًظىرٗ سىوٌٚاْ عوٚىٕ
اهشىىالَ ببِىىا ١اهلٚلىىىه إل كىىاُ٘ا قىىد عٌىى٘ا أْ داٗد خىىزْ ًىى٘اد بِىىا ١اهلٚلىىىه
ٗتىىىرن بِىىىا ٖ١بِىىىٕ سىىىوٌٚاْ ٗأْ املىىى٘اد ٓىىىً ٛالٙىىىني األٗ اْ ًىىىّ اهىىىذٓئ ٗاه ـّىىىٞ
ٗاهِ اض ٗاذتدٙد ٗكٌٚات كر ًّ ٠اذتجاال ٗارتظئه ًّٗ جدٙد ُىرآٍ قىد
عٌىى٘ا أ ّْ سىىوٌٚاْ قىىد عٌىىى ًىىّ خىىالي الجاهىىٕ قىى ال اذتجىىاالً ٝىىّ أجىىى بِىىا١
اهلٚلىه ٗمل ٙق٘ه٘ا هِا أ ّٙلٓئ ًا خزُٕ داٗد هلذٖ اهغاٞٙ؟
قاه٘ار وٗأحؼ ٟسوٌٚاْ سبعني أهف الجى عتٌوْ٘ األّقايه ٗمثاُني أهف الجى
ٙقوعْ٘ اذتجاال ٝص ادتبىه ّٗالّ ٞف س ٗس ٌ ٞ٣الجى ٙظرفْ٘ عو.ٍٔٚ
ٗأالسىىى سىىوٌٚاْ إىل حىى٘الاَه ًوىىم ػىى٘اله قىىا٢الًر كٌىىا فعوىىإ ً ى داٗد أبىىٛ
ٗأالسوإ هٕ أال اً هٚبغ ب ٚاً هٚشلّ فٕٚه ت عى ًعىٛه فىسُّ ٛأبىغ ب ٚى ًا سىٍ اهىرّ
إهل ٛألقدّسٕ هٕ.و(11
ملالا ٙق و عٌاي سوٌٚاْ اذتجاالً ٝا داًإ ً٘اد بِا ١اهلٚلى -عشئ ُؽ
سابل  -زتّٔز ًّ ٝقبىى دٗاد؟ ّىٍّ اهشىؤاير أً ُّٜشىاحٙ ٞشى ٘عئ ًثىى ٓىذا اهعىدد
ًّ اهعٌاي اهذٙ ٜبوىن ً٣ىّٗ ًٞالّىٗ ٞسشىني ٗسى ٌ ٞ٣عاًىىُ؟ ٗاهشىؤاير ٓىى ميلىّ
هىىبغ إسىىراٚ٢ى (ُشىىى ٙعقىى٘ أْ  ٙلىىاّرٗا هٚؼىىب ٘ا بٔىىذا اهعىىدد اهلىىبري ًىىّ
اهرجاي؟ ًّٗ امل االقات اه ِّؼّ ّٞٚأٍُٔ قىاه٘ار إّْ االت ىا اهلٚلىى اهىذ ٜبِىاٖ سىوٌٚاْ
ًٗ ٌٞ٣عظرْٗ لالاعاً؛ أ ٜقراب ٞتشعني ًّاًه فٔىى ٓىذا ًعبىد أَ بىرا؟ ّىٍ إْ االت ىا
حا٢ط اهراق اهذٙ ٜدّعْ٘ ٗالاً إُٔ ًّ بقاٙا اهلٚلى إمنا ٓ٘ ًّ 11اً.
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ٗإلا اُ قى اهب ال إىل ستاٗ ت ا س لظاس ٗاذت ىر ٗاه ِقٚىئ اهىيت بىدأٓا
عوٌىىا ١فّىىاال برٙطىىاُ ْ٘ٚخدًىى ٞملىىزاعٍ أالض املٚعىىاده ٗبعىىدٓا ًىىا قىىاَ بىىٕ فّىىاالْ٘ٙ
ب لوٚىىف ًىىّ ٗ اال ٝاألدٙىىاْ ص حلً٘ىىات اهعىىدٗ اهؼىىٔ ُٛ٘ٚبعىىد اهعىىاَ 1491ه
فارتالػىى ٞكاُىىإ أْ كىىى ًىىا ص اهقىىدضه ٗص ست ىٚط األقؼىى ٟإمنىىا ٓىى٘ فّىىاال
كِعاُٚىى ٞأٗ ٙب٘سىى ٞٚأٗ فرعُ٘ٚىى( ٞاهللشىى٘ض أٗ الًٗاُٚىى ٞبٚزُطٚىى ٞأٗ أً٘ٙىىًٗ ٞىىا
بعده تاالغتٚاًه ٗٓذا ًا ظتعى املؼدال اه٘حٚد هوىٔٚلى ٗجى٘داً إمنىا ٓى٘ اهِؼى٘ؾ
املظ ُ٘ ٞمبزاعٍ خطٍٔا ٘ٔٙد بأٙد.ٍٔٙ
ٗإْ أعٌاي اه ِقٚئ اهيت بدأت ًِذ اهعاَ  ً 1193دٙش٘هشٛه ٗبعدٖ تظىاالهز
ٗاال ّٙعاَ 1191ه ٗبوٚص ٗدك ٛعاَ 1142ه مل تشعف أ ٜػىٔ ُٛ٘ٚأٗ ً ؼىٔني
عو ٟاك ظاس فّاال تدعٍ املزاعٍ ب٘ج٘د ٓٚلى أٗ فّاال ملد ِٞٙلات ٓ٘٘ٔٙ ٞٙد.ٞٙ
بعىىد اح ى الي اهقىىدض ٗفوشىىطني ًىىّ اسُلوٚىىز حتىىإ ًشىٌّ ٟا ُ ىىدا عقىىئ
اذتىىىر اهعاملٚىىى ٞاألٗىل اهىىىيت اُىىىدهعإ ص اهعىىىاَ 1412ه طى ىجّ اسُلوٚىىىز اهلجىىىرٝ
اه٘ٔٚدٙىىى ٞإىل فوشىىىطنيه ٗأسىىىٌٔ٘ا بسُظىىىاً ١شى ى عٌرات أٗ ًغ ؼىىىبات ػىىىُٔٞٚ٘ٚه
ٗكىاْ ػىىداَ بىني اهؼىىٔاٗ ِٞٙاهعىىر ص اهقىدض حىى٘ي حىىا٢ط اهىراقه حٚىىال عىىٍ
اهؼٔا ِٞٙإُٔ ًّ بقاٙا ٓٚلؤٍ املزعَ٘.
طلوإ عؼب ٞاألًٍه ٗٓ ٛاملؤسش ٞاهدٗهٚى ٞاهىيت حتّ٘هىإ إىل ًِألٌى ٞاألًىٍ
امل دٝه دتِ ٞمل ابع ٞامل٘ؿ٘ ٗإعطا ١اذتلٍ فٚىٕه ٗتظىلٍوإ اهوجِىً ٞىّر أهٚىى
ه٘فغرْ (ٗ ٙر خاالج ٞٚأس٘ا سابقاً ٗطاالهص بىاالد (ُا٢ىئ ال٢ىٚص ستلٌى ٞاهعىدي
ص جِٚف ٗفاْ كٌػت (ًّ أعـا ١برملاْ ٓ٘هِدا ه ٗكاْ أًني سر ٓذٖ اهوجِىٞ
األسىى٘ج ٛس ى ٚن سىىاهني .بعىىد ٙىىاال ٝهوقىىدض ًٗراجعىىات هوّ٘ىىا٢ل أػىىدالت اهوجِىىٞ
حلٌٔىا أٗاخىر اهعىاَ  1434اهقاؿى ٛأْ حىا٢ط اهىراق (ادتىداال اهغربى ٛه قؼىٟ
ط٘هٕ ًّ 21اً ٗاالت اعٕ ًّ 11اً ٗقف إسالً ٗ ٛعالق ٞألحد نري املشوٌني بٕ.
أًىا امل٘سىى٘ع ٞاه٘ٔٚدٙىى ٞاهؼىىادال ٝسىىِ 1411 ٞفقىىد تـىىٌِإ بظىىأْ اذتىىا٢ط أْ
اهعالقىى ٞهٔٚىى٘د ًعىىٕ كاُىىإ بعىىد اهعىىاَ  َ1044عِىىدًا ٓجّىىر ا ج ٚىىاو األٗالٗبىىٛ
ه ُدهص اهعر ًِٔاه ًٗعٍٔ ٘ٔٙد أُدهشْ٘ٚه بعىد اهى ٔجري ٗػىى عىدد ًىّ ٔٙى٘د
إىل اهقدضه ٗطوب٘ا ًّ اه٘اه ٛاهعثٌاًُ ٛلاُاً ٙؼوْ٘ فٕٚه فشىٌ هلىٍ باهؼىالٝ
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ص اهباحىى ٞاملقابوىى ٞذت ىا٢ط اهىىراقه ٗبعىىد عظىىرات اهشىىِني طىىرع٘ا بادّعىىآ ١ىى٘ أْ
اذتا٢ط ٓ٘ ًّ بقاٙا ٓٚلؤٍ املزعَ٘.
اُطوقىىإ حركىى ٞاه ِقٚىىئ ٗاذت رٙىىات ًىىّ بىىا ٗاس ى بعىىد اح ى الي اهقىىدض
اهظىىرق ٞٚعوىى ٟأٙىىد ٜاهعىىدٗ اهؼىىٔ ُٛ٘ٚص حزٙراُْٚ٘ٙ/ىى٘ عىىاَ 1491ه ٗكىىاْ ًىىّ
لهم اه٘قا ٢اآلتٞٚر
ىىى عامل اآلّاال ط٘بٚا ساجٚف ًّ تى أبٚىئه ٗٓى٘ ػىدٙل ال٢ىٚص كٚىاْ اهعىدٗ
مشعىىىْ٘ بريٙىىىزه ٗقىىىد طوىىىئ األخىىىري ًىىىّ ػىىىدٙقٕ اهعٌىىىى سّبىىىات ٘ٔٙدٙىىى ٞاذتىىىرَ
اسبرآٌٛٚه ٗاذترَ اهقدس ٛاهظرٙفه ٗبعد أطٔر الف هٕ تقرٙىراً فٚىٕر (مل أجىد
أ ٜأّر ًّ املشىجد األقؼى ٟأٗ ص املشىجد اسبرآٌٚىٙ ٛثبىإ أْ ٓىذ ّٙاملشىجدّٙ
أػؤٌا ٘ٔٙد. ٜ
ىىى ٚ٢ف ٓريتش٘غ ًّ جاًع ٞتى أبٚئ ك ئ تقرٙراً بعد ً ابعٗ ٞعال اسى ٌر
هشِ٘اته ٗقد ُظرتٕ ػ ٓ ٞ ٚآالتص ب االٙخ 1444/14/41ه ٗممىا جىا ١فٚىٕر (إْ
األػىىعئ ًىىّ لهىىم اهقبىى٘ي باذتقٚقىى ٞاهىىيت اتـىى إ اآلْ ٗٓىى ٛأْ ممولىى ٞداٗد
ٗسىوٌٚاْ اهىيت ٗػى إ ص ك ىئ اه ىى٘الا ٝاملل ٘بى ٞبأُٔىا كاُىإ ممولى ٞإقوٌٚٚىىٞ
عأل ٌٞٚمل تعدُ كُ٘ٔا ممول ٞقبو ٞٚػغري ٝفقط .
ىىى عامل اآلّاال جدعْ٘ أفغه ًٗعٕ الُٗ ٛالاٙخه ٗٙا٢ري اك٘ب عه ٗػو٘ا بعد
اه ِقٚىئ ب لوٚىف ًىّ ٗ اال ٝاألدٙىاْ عِىىد اهعىدٗ إىل تقرٙىر ص اهعىاَ 1441ه ٗممىىا
ح٘اٖ أْ ًا عثرٗا عو ًّ ٕٚأقًِ ٞٚاٗ ١فّاال ٙع٘د إىل اهلِعاُٚنيه ٗإىل اهعاَ 1144
ق.َ.؛ أ ٜقبى اه االٙخ املزعَ٘ هدخ٘ي داٗد إىل اهقدض بثٌامن ٞ٣سِ.ٞ
ىىى ًا٢ري بّ دٗس ُظر تقرٙراً أسىٌٔإ ص ُظىرٖ جرٙىد ٝاهىرأ ٜاألالدُٚى ٞب ىاالٙخ
4441/1/43ه ٗمما جا ١فٕٚر (إلا قٌِا بسجرا ١ح رٙات أسى ى توىم املِطقى ٞفسُِىا
سىىِجد فبىىاال ًٚىىاٖ ً ظىىعّبٞه ٗقىىد الأِٙىىا قِىى٘ات ًاٚ٢ىى ٞخىىالي ًشىىري ٝاذت رٙىىاته
ٗاهدالاس ٞاهيت أجرِٙآا خالي ارتٌص ٗاهعظر ّٙسِ ٞاملاؿٞٚه ُٗش ِ ج ًّ لهىم
إُٔ ٘ٙجد ٓٚلى ِٓانه ٗإلا قٌىإ بىاذت ر فسُىم هىّ تشى ط ٚإطالقى ًا أْ جتىد
أ ّٜبقاٙا هلٚلى تديّ عو ٟتوم اه ّ.ٝ
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الشامية حمض خرافة:

هقد تعرض املالٙني ص اهعامل ألكذٗب ٞبِٚإ عؤٚا ً٘اقىف ٗقى٘اُني ٗ تىزاي
ٓىى ٛخرافىى ٞاهشىىاً .ٞٚفقىىد ان ُؼىىبإ فوشىىطني ٗاذتقىى٘ق ٗاملقدسىىات حتىىإ س ى اال
اهشىىاًٞٚه ٗحؼىىى قٌى ه ٗحؼىىوإ ستاكٌىىات هبىىاحثني ًٗ لىىر ّٙب ٌٔىى ٞاهعىىدا١
هوشّاًٞٚه ٗاس قبى عدٙىدْٗ املؼىطو ًىّ دْٗ أْ ٙلٍو ى٘ا أُ شىٍٔ ًٌٔى ٞاهب ىال
ٗاه ٌ ٚؽ ٗػ٘ ً إىل اذتقٚق.ٞ
إْ ً ىىرد ٝاهشّىىاً ٞٚظٔىىرت ًىىؤخراً عوىىٙ ٟىىدً ٜىىؤال :منشىىاٗٓ ٜىى٘ر أٗنشىىإ
ه٘دالٙىىىم طو٘تشىىىر  August Ludwig Schoetzerص اهعىىىاَ 1111ه ٗجىىىا ١بعىىىدٖ
فٙظٔ٘الْ ٗ Joh. CotteEichhornعٌى عو ٟتعٌٌٔٚا عو ٟطع٘ ًع.ِٞٚ
هقد الدّ املؤال :ج٘اد عو ٛعوى ٟطو٘تشىره فقىاير وٗاهشّىاً ٞٚبعىده هٚشىإ السّىاً
( Raceإِّٚىىى ٞبىىىاملعِ ٟامل ٔىىىَ٘ ًىىىّ اهى ىرّضّ عِىىىد عوٌىىىا ١األحٚىىىا١؛ أٜر جىىىِص هىىىٕ
خؼىىا٢ؽ جشىىًٌٗ ٞٚالً ى خاػّىىّٚ ٞىىزٖ عىىّ األجِىىاض اهبظىىر ٞٙاألخىىر .٠فىىبني
اهشاًٚني اٙز ٗتبا ّٙص املالً ٗاهعالًات اه االقىٞه ظتعىى إطىالق اهىرّضّ عوىٍٔٚ
باملعِ ٟاهعوٌ ٛاذتدٙال امل َٔ٘ ًّ عوٍ األجِاضه أٗ اه رٗ اهعوٌ ٞٚاألخىرُ٘ ٠عىاً
ًّ اسسراس ٗاهوٍغ٘.و(14
جِص بظرٙاً ا ٕ اهشّاًٛه ٗكى األًر أكذٗب ًّ ٞك ّا اهعٔد اهقدٍٙ
هلا أساض سٚاسى ٛكىُٙ ٛشىِّ٘ن٘ا أطٌىاعٍٔه ًٗقاػىدٍٓ ا سى عٌاالًٗ .ٞٙراجعىٞ
ُؼىىى٘ؾ اهعٔىىىد اهقىىىد( ٍٙسىى ر اه لىىىّ٘ٙه اسػىى او  14تبىى ّّٚحجىىىٍ اه ِىىىاق
عِىىدٍٓ ص اذتىىدٙال عىىّ اهشىىال ت ٗاهِشىىىه ٗأًىىر اهشىىاً ٞٚص دالجىى ٞقؼىىً٘ ٠ىىّ
ا ه باض.
ٗقد عرض املؤال :اهدك ٘ال أمحىد س٘سى ٞامل٘ؿى٘ حتىإ عِى٘اْر (سىاً ّٞٚأَ
عربٞٚ؟ ه فقاير وإْ تشٌ ٞٚاهشّاً ّٞٚأطوقإ عو ٟاهظع٘ اهىيت ُعىٍ أُٔىا اضتىدالت
ًىىّ ػىىوئ سىىاَ بىىّ ُىى٘وه ٗكىىاْ أّٗي ًىىّ أطوقٔىىا بٔىىذا املعِىى ٟاهعىىامل اهٌِشىىاٜٗ
طو٘تشر  Schlotzerعاَ  1111هوٌٚالده فظاعإ ًِذ لهىم اذتىني ٗأػىب إ عِىد
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عوٌىىا ١اهغىىر عوٌىى ًا هلىىذٖ ا ٌ٘عىىً ٞىىّ اهظّىىع٘ ه ٗسىىرت إىل املىىؤالخني اهعىىر
ٗباحث ٍٔٚبطرٙل ا ق باض ٗاه قوٚده عو ٟاهرّنٍ ًّ أّْ ٓذٖ اه شٌ ٞٚتش ِد إىل
َىد
ٗاق تاالغت ٛأٗ إىل أسص عوٌ ٞٚعِؼر ٞٙػ ٞ ٚه أٗ ٗجٔىُ ٞألىر هغ٘ٙىٞه إل تُع ُّ
أكثىىر ًىىا تُعىىدُّ اذتىىدٗد ادتغرافٚىىٗ ٞاهعالقىىات اهشٚاسىى .ّٞٚفل بىى ٞاه ىى٘الاً ٝىىثالً
حظىىرٗا ص اهشىىاً ّٞٚطىىع٘باً ٙع ىدّٓا اهعوىىٍ اذتىىدٙال ًىىّ مجاعىى ٞاهشىىاًٞٚه ًثىىىر
اهعٚالًٚني ٗاهوى٘دٙنيه ٗأقؼى٘ا مجاعى ٞكىاْ ِٙبغى ٛإدخاهلىا ص ًىر ٝاهشىاًٚنيه
ًثىر اه ِٚٚقٚني ٗاهلِعاُٚنيه ً أٍُٔ كاُ٘ا ٙعوٌىْ٘ حىلّ اهعوىٍ أْ اهلِعىاُٚني
ٍٓ اهشاً ْ٘ٚاهعر األػو ْ٘ٚسلاْ فوشطني األٗا٢ى ٍّّ .إْ اػىطالو اهشّىاًّٞٚ
ٙظىىىىري إىل ُشىىىىئه هىىىىذهم لٓىىىىئ بعىى ى اهبىىىىاحثني إىل ختط٣ىىىى ٞتشىىىىٌ ٞٚاهشىىىىاًٞٚ
ٗتأكٚدٍٓ أْ تشٌ( ٞٚاهعرب ٛٓ ٞٚأكثر اطٚاً ًى اه٘اقى اه ىاالغتٗ ٛاهعوٌىٛه
ألّْ اسٍ اهعر ٗالد ًّ اهقد ٍٙص اهل ابات اهبابوٗ ٞٚاآلط٘الٞٙه ّىٍّ أطوىل اه ىرض
ٗاهُ٘ٚاْ ٗاهرًٗاْ اسٍ اهعر عوى ٟسىلٍاْ جزٙىر ٝاهعىر ًِىذ األهىف األٗىل قبىى
املٚالد.و(13
تأسٚش ىاً عوىىً ٟىىا تق ىدَّ ٗ-نىىريٖ كىىثري  -اهؼ ى  ٚأْ  ٙىىداٗي املؤالخىىْ٘
ٗا ج ٌاعٗ ْ٘ٚاهباحثْ٘ ص اذتـاالات ً رد ٝعر ٗعرب ٞٚبدي ً رد ٝػدقٞٚ
هلا ٓٛر اهشاًٗ .ٞٚإلا اُ قى اهب ال ملعرف ٞاألػ٘ي اهيت  ٙلْ٘ ًِٔىا ٔٙى٘د اهعىامل
ُؼى إىل ًعرف ٞحقٚق ٞأخر ٛٓ ٠أّْ  44باملً ٞ٣ىّ ٔٙى٘د اهعىامل ٓىٍر ٔٙى٘د ارتىزال؛
ألٍُٔ عِدًا تّٔ٘دٗا كاُ٘ا ٙق ٌْ٘ٚممولى ٞحى٘ي عىر قىزٗ ّٙاهىذ ٜكىاْ ٙشىٌٟ
عر ارتزال.
ٗ٘ٔٙد ارتزال تّٔ٘دٗا بعد اهعاَ َ144؛ أ ٜبعد اسسالَ مبا ٙزٙد عّ ً ٞ٣سىِٞه
ٗٓىىؤ  ١مل ٙعرفىى٘ا ًىىر ٝأالض فوشىىطني ٗ البىى٘ اهقىىدضه فىىأ ّٙحقٍٔىىٍ ص أالض
فوشطني؟ ٗإلا كاْ ارتزالٙ ْ٘ٙظلوْ٘  44بامل٘ٔٙ ًّ ٞ٣د اهعامله ٗٙبق 1 ٟباملٞ٣
ًّ كىى اهقً٘ٚىات ٗاألجِىاضه حُلٌْىاً سىٚلْ٘ اهعىر ًىٍِٔ أٗ اه وشىطِْ٘ٚٚ؟
قىىاي بِٚىىاًني فرٙىىدًاْر وإّْ ًىىّ ٙزعٌىىْ٘ أُ شىىٍٔ ٔٙىى٘داًه امل ىدّال ّٙتاالغت ٚىاً ًىىّ
ساله ٞارتزاله ٙظلٍوْ٘ أكثر ًّ  44بامل ًّ ٞ٣مجً ٚىّ ٙشىٌْ٘ أُ شىٍٔ ٔٙى٘داً
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ص كى ًلاْ ًّ اهعامل اهٗ .َ٘ٚارتزال اآلس ْ٘ٙ٘ٚاهىذ ّٙأُظىؤٗا ممولى ٞارتىزال
ص أٗالٗبا اهظرقٞٚه أػب ٘ا ٙشٌْ٘ أُ شٍٔ ٘ٔٙداً باه ّ٘ي ٗا ع ِاق سَِ144 ٞه
ٗٓؤ  ١مل تطأ أقداَ أجدادٍٓ قىطٍ األالض املقدسى ٞص تىاالٙخ اهعٔىد اهقىدٓ .ٍٙىذٖ
حقٚق ٞتقبى جد ً.و(12
ٓذٖ اذتقٚق ٞاهداًغ ٞأكدتٔا ًؼادال ّٗٗا٢ل تاالغت ٞٚهلىّّ األٌٓٚىِٓ ٞىا أّْ
ًىىّ ٙق ىرّال األًىىره ٗبظىىلى حاسىىٍه طىىمؽ ٔٙىى٘دٗ .ٜتىىاب امل٘ؿىى٘ ُ شىىٕ ًىىؤال:
٘ٔٙد ٘ٓ ٜفالّر كٚشى ور ً ىدّ ًا عىّ ممولى ٞارتىزاله ًٗ٘قعٔىا اسسىّاتٚج ٛص
ًاْ قٚأًا ٗقبى ت للٔاه ٗمما قاهىٕر وحى٘اه ٛاه٘قىإ اهىذ ٜتىّ٘ا فٚىٕ طىاالملاْ
أًراط٘الاً هوغر ه كاُإ حتلٍ ختَ٘ أٗالٗبا اهظرقٞٚه املٌ د ٝبني اهق٘قا ُٗٔر
ا ه ٘دتاه دٗه٘ٔٙ ٞدٙى ٞعُرفىإ باسىٍ أًراط٘الٙى ٞارتىزاله ٗقىد هعبىإه ٗٓى ٛص أٗا
سىىوطأُا ًىىّ اهقىىرْ اهشىىاب إىل اهقىىرْ اهعاطىىر املىىٚالدٜه دٗالاً ٓاًِّىىا ص تظىىلٚى
أٗالٗبا ص اهعؼ٘ال اه٘سطٟه ٗباه اه ٛص اهعؼ٘ال اذتدٙث ٞأٙـاً.
ٗ ...قىىىد طىىىغوإ بىىىالد ارتىىىزال ٓٗ -ىىىٍ طىىىعئ ًىىىّ أػىىىى تركىىىً٘ - ٛقعىىاً
اسّاتٚجٚاً الٚ٢شاً ص املدخى اذت ٜ٘ٚبني اهب ر األس٘د ٗعر قزٗ.ّٙو(10
اس ٌرت ممول ٞارتزال امل ّٔ٘د ٝح ّى ٟاهقىرْ اهثاهىال اهعظىر املىٚالدٜه ٗعِىد
ت لٍلٔىىا اُ ظىىر ارتىىزال ص أٗالٗبىىا اهظىىرقٞٚه ًٗىىٍِٔ ٔٙىى٘د اهىىذٓ ّٙىىاجرٗا إىل
اه٘ ٙىىىات امل ى ىدّ ٝاألًرٙلٚىىىٞه ٗكى ى ّى ٓىىىؤ  ١اُ ٌىىىا ١هلىىىٍ إىل األالض اهعربّٚىىىٞ
املشٌّاٗ ٝالاً ساً.ّٞٚ
فاهشاً ّٞٚخرافٞه ٗاهلٚلى خرافٞه ٗأالض املٚعاد ست

خراف.ٞ

وطتوؽ ًّ ٓذا املب ال بإُّٔ  ًٗ-عدَ إمياُِا بِألر ّٞٙاألعراق اهبظر- ّٞٙ
هعدَ ػدقٔ ّٚا ٗدقٍ ٔاه إ ٍ أُِّاه ًٗىّ ًِطىل املىزاعٍ ٗاألٗٓىاَ اه٘ٔٚدّٙى ٞاملم و ىٞه
ٗبعد اهعرض اهشابله ُقى٘ير إّْ ٔٙى٘د اهٚىَ٘ه ص نىاهب ٍٔ ّٚاملطوقىٞه ٓىٍ ًىّ أػىى
خىزالٜه ًٗىىّ أػىىى أملىىاُ( ٛأطىىلِا ه ٗح ّى ٟاهشى االدٙني ًىىٍِٔ ًىىّ كىىاُ٘ا نىىري
عىىر ٗ سىىاًٚني علىىٍ إقىىاً ٍٔ ص إسىىباُٚاه ٗبٔىىذا ٙشىىقط ا دّعىىا ١اهٔٚىى٘دٜ
بشاً ٍّٞٚسِد هلا.و(19
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القدس يف املوقع الديين:

إّْ اذتدٙال عّ امل٘ق اهدٙغ هوقدض ٙش دع ٛإىل ساح ٞاهب ال قاعد ٝت ٚد
أّْ اهقىىدض ًو قىى ٟاملشىىٗ ّٞٚ ٚاسسىىالَه ٗٔٙىى٘د ػىىو ٞهلىىٍ باملدِٙىىٞه ٗ أًىىاكّ
ًقدّس ٞهلٍه ٗكىّ ًا طرحٖ٘ ًزاعٍ ٗادّعا١ات.
ً٘هد املش ٚعو ٕٚاهشالَ كىاْ ص بٚىإ ذتىٍه ُٗظىأتٕ كاُىإ ص اهِاػىرٝه
ٗكالٌٓىىا قرٙبىىاْ ًىىّ اهقىىدضه حٚىىال بىىدأ ًٌّٔ ىىٕ باه بظىىري ٗاه بوٚىىن ً ى تطٔىىري
اهقدض ٗاملعبد ًّ كىّ ًا ٙدُّص ٗ ٙشىدٗ .جىا ١ص اهىِؽّ اسصتٚوىٛر وٗٗػىو٘ا إىل
أٗالطوٍٚه فدخى اهلٚلىه ٗأخذ ٙطرد اهذٙ ّٙبٚعْ٘ ٗٙظّْٗ ص اهلٚلىه ٗقوئ
طىىاٗ ت اهؼىىٚاالفًٗ ٞقاعىىد باعىى ٞاذتٌىىاَه ٗمل ٙىىد حاًىىى ً ىىا ُ مي ىرّ ًىىّ داخىىى
اهلٚلىٗ .أخذ ٙعؤٌٍٍ فٚقى٘ير أمل ُٙل ىئر بىٚيت بٚىإ ػىالٙ ٝىدع ٟدتٌٚى األًىٍ
ٗأُ ٍ جعو ٌٖ٘ ًغاال ٝهؼ٘ؾ.و(11
فاملشىى ّٞٚ ٚدعىى٘ ٝهى طٔري اهقىىدضه ٗبٚىى٘ت اهعبىىاد ٝفٔٚىىا ًىىّ أطىىلاي اهىىدُص
ٗا س باحٞه ٗأْ تلْ٘ بٚى٘ت اهعبىادًِ ٝزّٓى ٞعىّ كى ّى ًىا ٙظىغى عىّ عبىاد ٝاء
 ٛأْ ميىاالض ٓىذا اهىدٗاله دٗال ًقاًٗى ٞتٔ٘ٙىد
تعاىلٓٗ .ذا ٘ٙجئ عو ٟكى ّى ًشىّ ٚ
اهقدضه ًٗقاًٗ ٞاهؼٔ.ُٞٚ٘ٚ
ٗكِٚش ٞاهقدض هلىا ًلاُى ٞخاػّى ٞبىني اهلِىا٢ص املشى ّٞٚ ٚحٚىال كاُىإ
اهلىىرّا  ٝباملشىىى ٞٚ ٚاُطالقىىاً ًِٔىىىاٗ .قىىىد ٗالد بٔىىىذا اهظىىىأْ ص زتٌ٘عىىى ٞاهظىىىر
اهلِشىٛر و خالػىى ٞقدميىى ٞهوقىىاُْ٘ ( 1ر هٚلىرَّ أسىىقف إٙوٚىى( ٞاهقىىدض دْٗ أْ
صّ حق٘ق املّٗب٘هٚإ .نراب ٞص أ ّْ املد ِٞٙاملقدّسٙ ٞوٚل هلىا أْ ت ٌ ّى مبركىز
خاؾّ مم ا بني اهلِىا٢ص املشى ... .ٞٚ ٚفظىع٘ال ا حىّاَ هؼىاحئ اهلرسى ّٛص
ّ ٓذا اهقاُْ٘.و(11
املد ِٞٙاملقدّس ٘ٓ ٞاهذ ٜمحى فباُٚ ١ق( ٞٚعاَ  340عو ٟس ّ
كٌا أّْ اهقدض تـٍّ كِٚش ٞاهقٚاً ٞاهيت بِ ٔا ٓٚالُ ٞأَ قشطِطني اهثاُٛ
اهذ ٜدخى ص املشٞٚ ٚه ٗقىد اّ اسى مدأًا ص اهعىاَ َ339ه ٗٓىً ٛقؼىد اذتىجّ
املشىىى .ٛ ٚإّْ اهقىىىدض ٗستٚطٔىىىا تـى ىٍّ ً٣ىىىات اهلِىىىا٢ص ٗاألدٙىىىرٗ ٝاملؤسّشىىىات
املشىىى ٞٚ ٚاهّب٘ٙىىىٗ ٞاهؼىىى ٞٚه ٗ حىىىج هوٌشىىى ٛ ٚإ ٍ إىل اهقىىىدض ٗبٚىىىإ ذتىىىٍ
ٗاهِاػرٝه ٗأتبا اهؼٔ ُٞٚ٘ٚاهذ ّٙكاُ٘ا أعدا ١هوبظاال ٝاملشٗ ٞٚ ٚهوٌشى ٚعوٚىٕ
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اهشالَ هّ ٙلُ٘٘ا نري لهم اهَ٘ٚه ًٗىا قىاً٘ا بىٕ ًىّ خترٙىئ هولِىا٢ص ٗاملقىابر
املشىى ٞٚ ٚص األالض احمل وٍىى ٞاملغ ؼىىب ٞعىىاَ 1421ه ًـىىافاً إهٚىىٕ اه ى ٔجري اهقشىىرٜ
هوٌشٚ ٚني خري دهٚى عو ٟعدٗاُ ٞٚاهؼٔا ِٞٙهلىّ عربًٗ ّٛشًٗ ّٛ ٚشوٍ.
ّ ٍّ كىاْ اه مرٙىئ امل ٘اػىى ملقدسىات املشىٚ ٚني ص اهقىدض ٗعٌىَ٘ األالض
احمل وىىىىٗ ٞاهىىىىذ ٜظٔىىىىر بأسىىىىاهٚئ ً عىىىدّدًِٔ ٝىىىىار املؼىىىىادالٗ ٝاه مرٙىىىىئه ٗسىىىىرقٞ
احمل ٘ٙىىاته ٗاهل ابىىات املشىى ٞ٣ٚهوٌشىى ٚعوٚىىٕ اهشىىالَ ٗاملشىىًٗ ٞٚ ٚقدّسىىاتٔاه
ٙـىىىاس إىل لهىىىم تٔجىىىري املشىىىٚ ٚني ًىىىّ اهقىىىدضه فقىىىد كىىىاْ عىىىدد املقدسىىىٚني
املشٚ ٚني أالبعني أه اً ص اهش ّٚ ِٚات ًّ اهقرْ اهعظر ّٙاملاؿٛه ٍٗٓ حاهٚاً قرابٞ
مثاُ ٞٚف س.
أًّا اه قدض ص امل٘ق اهدٙغ اسسىالً ٛفٔى ٛفى٘ق أْ املشىوٍ ًطاهىئ عٌاٙىٞ
اهقدض بلىّ ًا هلا ًّ ً٘ق عر تاالٙخ اهدع٘ ٝهعقٚىد ٝاه ٘حٚىد ًى كىىّ األُبٚىا١
ٗاهرسى ػو٘ات اء تعاىل عؤٍٚه فسّْ اهقدض إسالًً ٚا ٓٛر أٗىل اهقبو نيه ّٗاُٛ
املشىىجدّٙه ّٗاهىىال اذتىىرًنيٗ .إىل اهقىىدض اُ ٔىىإ الحوى ٞاسسىىرا١ه ًِٗٔىىا كاُىىإ
اُطالق ٞالحو ٞاملعراا.
أخرا ػاحئ ك ا ر (األُص ادتوٚى ب االٙخ اهقدض ٗارتوٚى أحادٙال ُبّ٘ٙىٞ
عدّ ٝح٘ي اهقدض ًِٔار
والٗ ٠اسًىىاَ أمحىىد الؿىى ٛاء عِىىٕ ص ًشىىِدٖ ًىىّ حىىدٙال أًاًىىٞه قىىاير قىىاي
الس٘ي اء عو ٕٚاهؼالٗ ٝاهشىالَر تىزاي طا ٢ىً ٞىّ أًىيت عوى ٟاهىد ّٙظىآرّٙه
هعدٍٗٓ قآرّٙه ٙـرٍّٓ ًّ خاه ٍٔه ٗ ًا أػابٍٔ ًّ اه ٗا( ١اهظدّ ٝح ٟ
ٙىىأت ٍٔٚأًىىر اء تعىىاىل ٗٓىىٍ كىىذهم .قىىاه٘ار ٙىىا السىى٘ي اء ٗأٙىىّ ٓىىٍ؟ قىىاير ببٚىىإ
املقدض ٗأكِاس بٚإ املقدض.و(14
وعّ أب ٛسعٚد ارتدال ٜالؿ ٛاء عِٕر أّْ الس٘ي اء عوٚىٕ اهؼىالٗ ٝاهشىالَ
قاير تظدّ اهرحاي إ ٍ إىل ّالًّ ٞشىاجده املشىجد اذتىراَه ٗاملشىجد األقؼىٟه
ًٗشجدٓ ٜذا.و(44
وعىىىّ أَ سىىىوٌٗ ٞا اهىىىِيب ػىىىو ٟاء عوٚىىىٕ ٗسىىىوٍه أُٔىىىا عىىىإ اهرسىىى٘ي
عو ٕٚاهؼالٗ ٝاهشالَ ٙق٘ير ًّ أٓىّ عجّ أٗ عٌرً ٝىّ املشىجد األقؼى ٟاهظىرٙف
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إىل املشىىىجد اذتىىىراَ ن ىىىر اء هىىىٕ ًىىىا تقى ىدَّ ًىىىّ لُبىىىٕ ًٗىىىا تىىىأخّره ٗٗجبىىىإ هىىىٕ
ادتِّ.ٞو(41
والٗ ٜعّ ً ٌُٞ٘ٚبِإ سعد ً٘  ٝالس٘ي اء عو ٕٚاهؼالٗ ٝاهشالَ أُّٔا قاهإر
ٙا الس٘ي اء أف ِا ص بٚإ املقدض .فقاير أالض احملظىر ٗاملِظىر ا ٢ىٖ٘ فؼىوٍ٘ا فٚىٕ
فس ّْ ك ّى ػال ٝفٚىٕ كىأهف ػىال .ٝقوِىار ٙىا السى٘ي اء فٌىّ مل ٙشى ط أْ ٙؼىى
إهٚىىٕ؟ قىىاي فٌىىّ مل ٙشى ط أْ ٙأتٚىىٕ فؤٚىىد إهٚىىٕ  ٙىاًُٙشىىرا ص قِادٙوىىٕه فىىسْ ًىىّ
أٓد ٠إه ٙ ٕٚاً كاْ كٌّ أتاٖ.و( 44وٗقاي ػو ٟاء عوٚىٕ ٗسىوٍٍر ًىّ أسىرا ص
بٚإ املقدض سراجاً مل تزي املال٢ل ٞتش غ ر هٕ ًا داَ ؿِ٘ ُٖ١ص املشجد.و(43
والٗ ٜعّ اذتشّ اهبؼر ٜالؿ ٛاء -تعاىل  -عِٕ إُّٔ قاير ًّ تؼدّق ص
بٚإ املقدض بىدالٍٓ كىاْ هىٕ بىراً ٝ١ىّ اهِىااله ًٗىّ تؼىدّق برنٚىف كىاْ كٌىّ
تؼدّق ظباي األالض لٓباً.و(42
اهقىىدض تـىى ٍّ اذتىىرَ اهقدسىى ٛاهظىىرٙف ًٗشىىاح ٕ  121دٗمنىىاًه ٗفٔٚىىا ٗص
ؿ٘احٔٚا ً٣ات املشاجد ٗاهزٗاٙا ٗاملداالض ٗاملؤسّشات ٗاألٗقاس ٗاملقىابره فلىىّ
ً٘ق ص اهقدض تقرٙباً ٗقفه ٗٓ٘ إسالً ٛأٗ ًش.ٛ ٚ
إّْ اهلالَ عّ امل٘ق اهدٙغ املشٗ ٛ ٚاسسالً ٛعت اا وٍداته ٗهـرٗالٝ
اهب ىىال ُل ىى ٛبٔىىذا اهقىىداله ٗطت ى ٍ ً ى اهعٔىىد ٝاهعٌرّٙىىٗ .ٞاهعٔىىدٓ ٝىىذٖ كاُىىإ
عِدًا حاػر اهعر املشىوٌْ٘ اهقىدضه ٗطوىئ اهبطرٙىرن ػى رِ٘ٙض أْ عتـىر
ارتو ٞ ٚعٌر بّ ارتطٍا الؿ ٛاء -تعاىل  -عِٕ كٙ ٛش وٍ ً ات ٚاهقدضه
ف٘افل أًىري املىؤًِنيه ًٗىا لهىم إ ٍ رتؼ٘ػى ّٞٚاهقىدض ًٗلاُ ٔىا عِىد املشىوٌني
ٗاملشٚ ٚني .حـر ارتوٗ ٞ ٚأعط ٟعٔىد أًىاْ هشىلأُا املشىٚ ٚنيه ٗقىد سىوٌٍٕ
هوبطرٙرن ػ رِ٘ٙضه ٗممٍا جا ١ص اهعٔد ٝاهعٌرٞٙر
وٓذا ًا أعط ٟعبد اء -تعاىل -ه عٌر أًري املؤًِني أٓى إٙوٚا( ١اهقىدض
ًّ األًاْر أعطآٍ أًاُىاً ألُ شىٍٔ ٗأًى٘اهلٍه ٗهلِا٢شىٍٔ ٗػىوبأٍُه ًٗقٌٔٚىا
ٗبرٔٚٙا ٗسا٢ر ًو ٔا .إُٔ تشلّ كِا٢شٍٔ ٗ تٔىدَه ٗ ٙىِقؽ ًِٔىا ٗ ًىّ
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حّٚزٓاه ٗ ًّ ػوٚبٍٔه ٗ ًّ ط ًّ ١ٛأً٘اهلٍه ٗ ٙلرْٓ٘ عو ٟدٍِٔٙه ٗ
ٙـاالّ أحد ًٍِٔه ٗ ٙشلّ بسٙوٚاً ١عٍٔ أحد ًّ ٘ٔٙد.و(40
هقد أكٍدت اهعٔد ٝاهعٌر ّٞٙاذتقٚق ٞاهدٗ ِٞٚٙاه االغت ٞٚاهيت ت ٚىد أّْ اهقىدض
حاؿِ ٞملقدسات إسالًًٗ ٞٚقدسات ًشٞٚ ٚه ٗ ًقدسات ٘ٔٙد ٞٙفٔٚاه ٗٓذا
ٙر ّد عوً ٟزاعٍ ٙطرحٔا بعـىٍٔ ممٍىّ ٙق٘هىْ٘ر إْ اهقىدض ًدِٙى ٞألتبىا اهىدٙاُات
اه٘ٔٚدٙىٗ ٞاملشىىٗ ٞٚ ٚاسسىىالَه فٔىىذا كىالَ ٙؼىىٌد أًىىاَ اهب ىىال ٗاه ٌ ىىٚؽه
فاهقىىدض ًو قىى ٟهرسىىاه ٞاملشىىٗ ٞٚ ٚالسىىاه ٞاسسىىالَه ٗكالٌٓىىا دع ىىا هعبىىاد ٝاء
تعىاىل اه٘احىده ٗهلىىذا اطىّ أٓىى اهقىىدض عوى ٟاه ىاالٗق عٌىىر بىأ ّْ املطوىى٘ أْ
ٙق ٍٚأحد ًّ ٘ٔٙد ًعٍٔ ص إٙوٚا ١اهقدض َ٘ٙٗ .دخى ػىالو اهىد ّٙاهقىدض ستىرّالاً
املد ًّ ِٞٙاحى الي اه رصتى ٞبعىد ًعركى ٞحطٍىني مل ٙلىّ ص املدِٙى ٞسى٘ ٠أسىرٝ
٘ٔٙدٗ ٞٙاحدٝه ٗكاْ لهم عاَ .َ1111
ٗألّْ اهقىىىدض ًو قىىى ٟاملشىىىٗ ٞٚ ٚاسسىىىالَ فىىىسّْ ٗاجىىىئ حترٙىىىر املدِٙىىىً ٞىىىّ
ا ن ؼىىا اهؼىىٔٗ ُٛ٘ٚتطٔريٓىىا ًىىّ دُشىىٍٔه ٙقى عوىى ٟكىىّ ًىىؤًّ باسسىىالَ أٗ
باملشٞٚ ٚه ٗٓذا ًا قاهٕ بابا األقبا اهشابل طِ٘د ٝحني طوئ ًِٕ اهشىادات عىاَ
 1411أْ ٙرافقٕ ص ٙاال ٝإىل اهقدض ٗٓ ٛحتإ ا ح اليه ٗق٘هٕ ٓى٘ر و هىّ أدخىى
اهقدض إ ٍ ً أخ ٛطٚخ األ ٓر ٗٓ ٛسترّال ًّ ٝاهؼىٔا.ِٞٙو ٗلهىم ألّْ كىىّ ٙىاالٝ
ٗاهقدض ست و ٞتدخى ص با اه طب ٚه ٗاسقراال باألًر اه٘اق اهذ ٘ٓ ٜا سى عٌاال
اهؼٔ ُٛ٘ٚا س ٚطاُ ٛاسحالهٗ .ٛاه٘اجئ ٓ٘ اسعداد ٗا س عداد ًّ أجى حترٙر
كى فوشطني ٗص قوبٔا اهقدض ٗاملقدّسات.
القدس اسرتاتيجياً:

إّْ اه٘اقىىى ادتغىىىىراص ملدِٙىىىى ٞاهقىىىىدض ٙبىىى ّّٚأُّٔىىىىا شت ىىىىاال ٝبعِاٙىىىى ٞص ً٘قىىى
اسّاتٚجٙ ٛشٔى اهدفا عِٕ عشلرٙاًه فسّْ اهقدض ستاط ٞمبجٌ٘عً ٞىّ ّالّىٞ
أٗدٛٓ ٞٙر
ٗ - 1اد ٜجٔى ىٍِّ أٗ ٗاد ٜقىىىدالْٗ ص اهّ٘ىىىا٢ل اهقدميىىىٞه ٗٙقىىى ًىىىّ ادتٔىىىٞ
اهظرق ٞٚهوٌدِٞٙه ٗقد أطول عو ٕٚاسٍر ٗادً ٜرٍٙه أٗ ٗاد ٜاهِاال.
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ٗ - 4اد َِّ٘ٓ ٜاهذٙ ٜق ًّ ادتٔ ٞادتِ٘ب ّٞٚهوٌد.ِٞٙ
ٗ - 3اد ٜاهربىه ٗٙق ًّ ادتٔ ٞاهغرب.ٞٚ
طى ىلٍوإ ٓىىىذٖ األٗدٙىىى ٞخطىىى٘ دفىىىا طبٚعٚىىى ٞعىىىّ املدِٙىىىٞه ًٗعٔىىىا ىىىٞ
اسىىّاتٚجٓ ٞٚىى ٛتىى٘افر املىىا ١ص ُب ى ح ٚىىْ٘ه ٗا ىىٕ بعىىد املشىىٞٚ ٚر ُب ى ًىىرٍٙه
ِٗٓان ًّ ٙشٌّٕٚر ُب أَ اهدالا.
ٗإلا ُألر اهداالض إىل اسّاتٚج ٞٚامل٘ق دتٔ ٞاألٌّٓ ٞٚاه جاالٙىٗ ٞاهعشىلرٞٙ
احملو ٞٚظتد أّْ اهقدض عو ٟتقاط طرق بني ارتوٚى ُٗابوص ٗأالعتا.
أًّا اهقدض ص قوىئ فوشىطني فٔى ٛاملٌىر اهطبٚعى ٛاهىذٙ ٜعىرٖ ًىّ  ِٙقىى ًىّ
ًؼر ٗج٘االٓا اهعربٗ ٛاألفرٙق ٛإىل فوشطني عر سِٚا١ه ٗميرّ ص اهقدض هّ ٚجىٕ
إىل بالد اهظاَ.
ٗعت ىىاا ًشىىاال اهب ىىال أْ ُىىذكر قوعىى ٞاهقىىدض اه٘اقعىى ٞص اهظىىٌاي اهغربىىٛ
هوقدض اهيت بِآىا اهشىوطاْ اهعثٌىاُ ٛسىوٌٚاْ اهقىاُُ٘ ٛعوى ٟأُقىاض قوعى ٞقدميىٞ
ً داعٞٚه ٗٓذا ٙب ّّٚظال ١كٚف أّْ اهقوع ٞجُعوإ ص اهظٌاي ألُّىٕ اهثغىر اه٘اجىئ
حتؼ ِٕٚحٚال ت٘جد األٗد ًّ ٞٙاهظرق ٗاهغر ٗادتِ٘ .
إ ٍ أْ امل٘ق ا سّاتٚج ٛه وشطني ٗص قوبٔا اهقدض غت  ٟعو ٟأ ً ٜاب
هوٌشىىىاال اه ىىىاالغت ٛهوبوىىىد ٗاملدِٙىىىٞه ٗهعوٍىىىٕ ٙل ىىى ٛص ٓىىىذا اهشىىىٚاق لكىىىر ّٗٚقىىىٞ
كاًبى -بِرًاْ اهرٙطاُ ٞٚملعرف ٞاألٌٓ ٞٚا سّاتٚج ٞٚه وشطني ٗاهقدض.
ٗحلاٙىى ٞاهّ٘ٚقىىٓ ٞىى ٛأّْ دتِىى ٞاملش ى عٌرات اهرٙطاُٚىى ٞكاُىىإ قىىد كوٍ ىىإ
فرٙىىل عٌىىى عثىى ٛهدالاسىى ٞحىىاي األًّىى ٞاهعربٚىى ً ٞى ؿىىعف اهعثٌىىاُٚنيه ٗسىىٚطرٝ
ا س عٌاال األٗالٗب ٛاهغرب ٛعو ٟبوداْ عرب ٞٚعدٙدٝه ٗكاْ لهم ص اهعاَ 1440ه
ٗبعىىد اهدالاسىى ٞتق ىدًّإ اهوجِىى ٞب قرٙرٓىىا عىىاَ 1441ه ٗٓىىذا اه قرٙىىر عُىىرس باسىىٍ
ّٗٚقىى( ٞكاًبىىى بِرًىىاْ ه ٗٓىىذا األخىىري ٓىى٘ ال٢ىىٚص حلً٘ىى ٞبرٙطاُٚىىا ص لهىىم
اه االٙخ.
ٗممىىا جىىىا ١ص اهّ٘ٚقىىىٞر وإّْ اهب ىىر األبىىى ٚامل ٘سّىىىط ٓىى٘ اهظىىىرٙاْ اذتٚىىىٜ٘
هالس عٌاال إ ٍ إُّٔ ادتشر اهذٙ ٜؼى اهظرق باهغر ه ٗاملٌر اهطبٚع ٛإىل اهقاالتني
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اآلسٗ ٞٙ٘ٚاألفرٙقٞٚه ًٗو ق ٟطرق اهعامله ٗأٙـاً ٓ٘ ًٔىد األدٙىاْ ٗاذتـىاالات...
ٗٙعٚع عو ٟطى٘اط ٕ٣ادتِ٘بّٚى ٞب٘جىٕ خىاؾ طىعئ ٗاحىد ت ى٘افر هىٕ ٗحىد ٝاه ىاالٙخ
ٗاهدٗ ّٙاهوشاْ.و
ٗقد اّ إقراال اهّ٘ٚق ٞعـ٘ال اهدٗه ٞاهراع ٞٚبرٙطاُٚا ٗإىل جاُبٔىا كىىّ ًىّر
فرُشا ٗٓ٘هِدا ٗبوجٚلا ٗإسباُٚا ٗإٙطاهٚاٗ .دعا املؤ ر إىل ال جشٍ نرٙىئ ص
فوشطني ميِ ٗحد ٝاألًّ ٞاهعربّٞٚه ٗ ٙؼى اهقشىٍ اآلسى ٜ٘ٚعىّ اهقشىٍ األفرٙقىٛ
ًّ األًّ ٞاهعرب.ّٞٚ
ف وشطني ص ً٘ق اهقوئ ًّ األًّى ٞاهعربّٚىٞه ٗهلىا طىاط ٤ط٘ٙىى ُشىبٚاً عوىٟ
اهب ر امل ٘سّطه ٗٓ٘ كٌا كاْ ٙشٌّ ٟقدمياً عري ٝحتٚط بٔىا اهقىاالات اهىثال ر
فسىىٚا ٗأٗالٗبىىا ٗأفرٙقٚىىاه هىىذهم ط ىلٍى ٗاق ى ادتغرافٚىىا اهشٚاس ى( ّٞٚج٘ٚب٘هٚ ٚىىم
ه وشطني خؼ٘ػ ّٞٚأؿ ٚإ إهٔٚا حـاُ ٞاملقدّسات ص اهقدض ٗعٌَ٘ فوشىطنيه
ف وشىىىطني ٗاهقىىىدض هلٌى ىا خؼىىىا٢ؽ اسىىىّاتٚج ٞٚدِٚٙىىى( ٞإسىىىالًًٗ ٞٚشىىى ٞٚ ٚه
ٗعشلر( ٞٙأًِٗ ٞٚاق ؼاد. ٞٙ
خامتة:

ًعِ ٟه وشطني بال اهقدضه ٗ هوقدض بال فوشطنيه فاهقدض ًٗا ح٘هلىا
ٗقف هو وشطِٚٚنيه ٗٗقىف هوعىر ه ٗٗقىف هلى ّى ًشىوٍ ٗهلى ّى ًشىٛ ٚه ٗهىٚص
ًىىّ ح ىلّ أحىىد أْ ٙشىىاَٗ عوىى ٟأ ِّٜحبّىىً ٞىىّ اهىىّا اه وشىىطٚغ اهىى٘طغه ٗ عىىّ
عىىذابات أٓوِىىا ص فوشىىطني اهىىذ ّٙدفعىى٘ا ؿىىرٙب ٞاهىىدَ ٗاألخسىىر ٗاه ظىىرٙد ٗخشىىاالٝ
اهدٗال ٗاملٌ ولات.
أًّا ارتالػات ٗاه ٘ػٚاتر
 - 1إّْ اهلٚاْ اهؼٔ ُٛ٘ٚاهغاػئ عىدٗ اح ىىّ أالؿىاً ٗطىرّد طىعباًه ٗٙعٌىى
عو ٟتٔ٘ٙد املقدّسات ٗكىّ اهّا ٗاملعامل اذتـاالٞٙه ٗاه٘اجئ اهعٌىى
ه رٙر فوشطني كى ّى فوشىطنيه ٗص قوبٔىا اهقىدضه ًىّ أجىى أْ ٙعى٘د
ك ّى فوشىطٚغ إىل داالٖه ٗاذتىى برجى٘ كى ّى ػىٔ ُٛ٘ٚإىل اهبوىد اهىذٜ
جا.ًِٕ ١
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ٗ - 4اجئ حترٙر فوشطني ٗاهقدض ٗاجئ ٗطغ فوشطٚغه ٗٗاجىئ قىً٘ٛ
عربىىىٛه ٗٗاجىىىئ دٙىىىغ عوىىى ٟكىىىّ ًشىىىوٍ ًٗشىىىٛ ٚه ٗٗاجىىىئ إُشىىىاُٛ
ٗأخالق ٛعو ٟكىّ إُشاْ ص اهعامل.
 - 3اه٘اجئ اه وشطٚغ أْ ٙعٌى ادتٌٚى هّسىٚخ اه٘حىد ٝاه٘طِٚىٞه ٗإعىادٝ
ٓٚلوىىًِ ٞألٌٍىى ٞاه رٙىىر اه وشىىط ِٞٚٚعٚىىال تـ ىٍّ كىىّ أهىى٘اْ اهطٚىىف
املؤسّشىى ٛاهقىىا ٍ٢أِّٙىىا كىىاْ حجىىٍ اهقىى٘ٗ ٠املِألٌٍىىاته ٗاه٘اجىىئ اهثقىىاص
ٌ ٙثّى ص ُظر املعاالس اهقدمي ٞح٘ي اهقدض ٗفوشىطنيه ٗإبقىا ١اهقـىّٞٚ
حاؿر ٝص ألٓاْ األجٚاي.
 - 2هقد اخ ر بعـٍٔ الٓاُىات عقٌٚى ٞأجِبٚىٓ ٞى ٛر اهشىالَ املزعىَ٘ه ٗقىد
ًـإ عو ٟاملعآدات املدّعا ٝأُّٔا ػو عظرات اهشِنيه فٌالا حؼّوإ
ٓىىذٖ املشىىاًٗات ًىىّ األالض ٗاذتقىى٘ق؟ ٗٓىىى االتىىد اهعىىدّٗ عىىّ ًؼىىادالٝ
األالض ٗاملولّٚات ٗعّ اهق ى ٗاه ٔ٘ٙد؟ اهقىّ٘ٓ ٝىُ ٛقطى ٞا التلىا ًىّ
أجى اسّداد اذتق٘قه ٗٓىذا ٙؤسّىص ملىِٔج ٙقىَ٘ عوى ٟخٚىاال املٌاُعى ٞص
ً٘اجٔ ٞخٚاال امل اٗؿٞه ٗعو ٟخٚاال املقاًٗ ٞه عطٚى خٚاال املشاًٗ.ٞ
 - 0إّْ اهى لري اهشىىوٙ ٍٚبى ّّٚأّْ األًّىى ٞاهعربّٚىى ٞهىىّ ت ٘حّىىد ٗهىىّ تشى قرّ ٗهىىّ
تشري باتّجاٖ أدا ١اهدٗال اذتـىاالٗ ٜاهىدع٘ ٜاهرسىاهً ٛىا مل ٙى ٍّ حترٙىر
فوشطني كىّ فوشطني ًّ ا س عٌاال اهؼٔ ُٛ٘ٚا س ٚطاُ ٛاسحاله.ٛ
 _9إْ ًعط ٟجدٙداً دخى فـا ١املقاًًٗ ٘ٓ ٞعط ٟاه ٘ ت ص اهرأ ٜاهعاَ
اهغربىىىٗ ٛاألٗالٗبىىى ٛخاػىىىٞه حٚىىىال ت٘اػىىىوإ حىىىا ت ا عىىىّاس بدٗهىىىٞ
فوشط ِٞٚٚعاػٌ ٔا اهقدضه ٗقد بات عدد اهدٗي ً 139ىّ  143دٗهىٞه
ًّ زتٌ٘ اهدٗي األعـا ١ص ٓ ٞ٣ٚاألًىٍ امل ىدٗ ٝعىددٓا  143دٗهى ٞه
ٗفخرٓىىىا كاُىىىإ دٗهىىى ٞاه اتٚلىىىاْه ٗ غت ىىى ٟعوىىى ٟأحىىىد ً٘قىى ٓىىىذا
ا عّاس.
ٙـاس إىل لهىم قبى٘ي اهشىوط ٞاه وشىط ِٞٚٚعـىً٘ا ًراقبى ًا هىٕ ًقعىد ص ٓ٣ٚىٞ
األًٍ امل دٝه ٗقب٘ي عـ٘ ٞٙفوشىطني ص احمللٌى ٞادتِاٚ٢ى ٞاهدٗهٚىٞه ٓىذا نىري
ًىىا ػىىدال ًىىّ ً٘اقىىف عىىّ ًؤسشىىات أٓوٚىى ٞأٗالٗبٚىىٗ ٞعاملٚىى ٞدتٔىىً ٞقاطعىى ٞاهعىىدٗ
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اهؼًٔٗ ُٛ٘ٚؤسشاتٕ ٗأُظط ٕ اه ِٗ ٞٚإُ اجىٕ ا ق ؼىادٜه ٓىذا املعطى ٟادتدٙىد
عت ىىاا إىل اه عٚىىى ٗا س ى ثٌاال ه ظىىدٙد اذتؼىىاال عوىى ٟاهعىىدٗ سٚاسىىً ٚا ٗفلر ٙى ًا
ٗاق ؼادٙاً ٗاج ٌاعٚاً.
 _1إْ خٚىىاال املقاًٗىى ٞعت ىىاا ملراجعىىُ ٞقدٙىىً ٞىىّ فؼىىا٢ى فوشىىط ِٞٚٚفٙ٘٣ىىٞ
اه ٘جٔىىاته ٗقىىد أخىىذت خٚىىاالات خطىىري ٝص تدخوىىٔا بأعٌىىاي عِ ٚىى ٞص
سىىاحات عربٚىى ٞكىىاْ هلىىا ًردٗدٓىىا اهشىىويب عوىى ٟاهقـىى ٞٚاه وشىىطِٞٚٚه
كٌىىا أْ ٓىىذٖ امل٘اقىىف ٗاملٌاالسىىات اه ٙ٘٣ىى ٞتظىىلى حاالسىى ًا هالُقشىىاَ
اه وشىىطٚغ ص اهىىداخى ٗارتىىاالاه ٗ غت ىى ٟعوىى ٟأحىىد خطىىر لهىىم عوىىٟ
اهؼٌ٘د ٗاسصتا ه ٗص ًقاًٗ ٞاهعدٗه فٔى سرياج ٓؤ ً٘ ١اق ٍٔ؟
 _1إْ اه٘اق املعقد اهذ ٜتعٚظٕ اهشاح ٞاهعربٚىٞه حٚىال تط ى٘ عوى ٟاهشىط
حا ت تدًري ًّ ٞٙا ق اي ٗاسالٓا ٗاه طرسه ُتٔىدِّد اه٘حىد ٝاه٘طِٚىٞه
كٌىىا أُٔ ىا تَٔوىىم اذتىىر ٗاهِشىىىه ٗتىىدًر اسُشىىاْ ٗاهىىّا ٗاهعٌىىراْه
ٗٙىىأت ٛبىىني سىى ّ اهِجىىا ٝأْ ٙىىذٓئ ادتٌٚىى إىل سىى  ِٞٚا ٔىىار (ٗتبقىىٟ
فوشىىطني قـىى ٞٚاهعىىر األٗىل ه ٗأْ ٙعٌىىد ادتٌ ٚى إىل ٓجىىر اهغوىى٘ ٗإىل
تؼىى٘ٙئ اهبِدقٚىى ٞباجتىىاٖ اهعىىدٗ اهؼىىٔٗ ُٛ٘ٚحو ا٢ىىٕه فٌقاًٗىى ٞاحمل ىىى
ٗاملش عٌر طرس ٗا ق اي بني ًلُ٘ات اه٘طّ اهعربٗ ٛأقطاالٖ جرميٞه
فسىل اهقدض ٗفوشطني فو ٚجٕ ادتٌ. ٚ
هوامش:
1ىىى اهعٔد اهقدٍٙر ك بٕ عظىرات اهل بىٞه ٗعوىً ٟىدً ٠ىغ ط٘ٙىى حٚىال بىدؤٗا ك اب ىٕ عىاَ
 1144قٗ .َ.أٗي ُشم ٞخط ٞٚكاًو ٞكاُإ ح٘اه ٛاهعاَ  344ق.َ.
ٗاهعٔد اهقد ٙ ٍٙلْ٘  -كٌا ٓ٘ ًع ٌد حاهٚاً ّ ًّ -الّ ٞأقشاَ ٓٛر
4ىىى اه ٘الا ٝبأس االٓا ارتٌش.ٞ
3ىىى أس اال األُبٚاُ( ١ب. ٍٚ٣
2ىىى اهل ابات (ك ٘ب. ٍٚ
0ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر حزقٚايه اسػ او 19ه اه قرات 1ه 4ه .3
9ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال األٗيه اسػ او 11ه اه قرات 2ه 0ه .9
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1ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر ٙظ٘ ه اسػ او 10ه اه قر.93 ٝ
1ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر ارترٗاه اسػ او 44ه اه قرات 42ه 40ه .49
4ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال األٗيه اسػ او 12ه اه قرات 1ه 4ه .1
14ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال األٗيه اسػ او 41ه اه قر.11 ٝ
11ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال األٗيه اسػ او 44ه اه قر.12 ٝ
14ىىى تاب٘ت اهعٔدر تاب٘ت ًؼِ٘ ًّ خظىئ اهشىِط كىاْ ٔٙى٘د ٙزعٌىْ٘ أُٔىٍ ػىِعٖ٘ ٗٗؿىع٘ا
فٚىىىٕ أهىىى٘او اهظىىىرٙعٞه ٗٓىىى ٛأهىىى٘او ك بىىى٘ا عؤٚىىىا ُؼىىى٘ؾ اه ىىى٘الا ٝبأسىى االٓا ارتٌشىىىٞر
اه لّ٘ٙه ٗارتىرٗاه ٗاألحبىاال أٗ اهالٗٙىنيه ٗاهعىدده ٗتثِٚى ٞا طىّا ه ٗكىاُ٘ا ِٙقوُ٘ىٕ
ًعٍٔ حٚال االحتو٘ا.
13ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال األٗيه اسػ او 41ه اه قرتاْ 4ه .3
12ىىى اهعٔد اهقدٍٙه س ر األخباال اهثاُٛه اسػ او 4ه اه قرتاْ 4ه .3
10ىىىىى عوىىٛه د.جىى٘ادر امل ؼّىىى ص تىىاالٙخ اهعىىر قبىىى اسسىىالَه ا1ه بغىىداده ًِظىى٘الات جاًعىىٞ
بغداده 4ه سِٓ1213 ٞىى َ1441 -ه ؾ .440
19ىىى س٘سٞه د .أمحدر اهعر ٗاه٘ٔٚد ص اه االٙخه دًظله اهعرب ٛهإلعالْ ٗاهِظىره 1ه ًىّ
دْٗ تاالٙخه ؾ 341ه .344
11ىىى فرٙدًاْه بِٚاًنيه ٘ٔٙد اه َ٘ٚهٚش٘ا ٘ٔٙداًه إعداد ٓد ٜاه ات ه بىريٗته داال اهِ ىا٢صه
4ه سِٓ1243 ٞىى َ1413 -ه ؾ 22ه .20
11ىىى كٚش وره فالّرر اهقبٚو ٞاهثاهث ٞعظر٘ٔٙٗ ٝد اهَ٘ٚه ترمج ٞأمحد صتٚىئ ٓاطىٍه اهقىآرٝه
اهل ٞ٣ٚاملؼر ّٞٙاهعاًّ ٞهول ا ه سِ1441 ٞه ؾ.41
14ىىىىى اهشىى ٌراُٛه أسىىعدر ًىىّ اه٘ٔٚدّٙىى ٞإىل اهؼىىُّٔٞٚ٘ٚه بىىريٗته داال اهِ ىىا٢صه 4ه سىىِٞ
ٓ 1241ىى َ4444 -ه ؾ .24
44ىىى إصتٚى ًرقصه اسػ او 11ه اه قرات 10ه 19ه .11
41ىىى زتٌ٘ع ٞاهظر اهلِشٛه مجى ٗترتٚىئ األالمشِىدالٙإ حِاُٚىا إهٚىاض كشّىا ه بىريٗته
ًِظ٘الات اهِ٘اله سِ1410 ٞه ؾ.04
44ىىىىىىى زترياهىىىد ّٙاذتِبوىىىٛر األُىىىص ادتوٚىىىى ب ىىىاالٙخ اهقىىىدض ٗارتوٚىىىىه ا1ه عٌّىىىاْه ًل بىىىٞ
احمل شئه سِ1413 ٞه ؾ441ه .441
43ىىى َ.ض.ه ؾ434ه .431
42ىىى َ.ض.ه ؾ.431
40ىىى َ.ض.ه ؾ.433
49ىىى َ.ض.ه ؾ.433
41ىىى َ.ض.ه ؾ.430
41ىىى َ.ض.ه ؾ.403
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منظمة التحرير الفلسطينية :ماذا تبقّى منها؟!
رشاد أبو شاور*

هداك موضوعات كٌرية مححة ميجن الجًابة حوهلا ،وهي تذمم الثمائ
واملًممابا البيبممي لحامملس التحوممقري ،ولحثسممرة التحوممقردرة ،و الممة اهلممواس
البيبمممي اليامممي الممم تمممدبجو ا املث ممممة ،و ا خممما ،عحمممى الثسمممرة
التحوقردرة.

تمي ت بما الجًابمة عممن المااكية التحومقردرة التي ومة وا خبرممة ،أو
الجًابممة ا موضممو اممري واضممع حًممى لمميبع املًمماببا البممي لحامملس
التحوممقري ،وهمموظ مداخممة الًحيوممي التحوممقردرة وتزووممي وهذذمما و وئهمما،
وحتووحذا إىل قدا لًث وم الًدماالتت لحبم و اليمذروني ،ولمناخمة اليارمة
البيبرة املًواطىة عحدا ..ا الودوات األخرية ،وخباصة بب (أودمحو 1993
الاي مدحذا وقاحة ات عاء بلنذا تيضى مبا ويضمى بمه التحومقردروس ،وأنذما
لن تجوس أكٌي محجرة من املحك.

بب أودحو عث األئ س اتتاقرة وا ي عيبة ،ومن قيل خمي الوما ات
عحى األمة البيبرة كحذا وأبيم ما مداحم برةن اتتاقرة كامب وتر  ،باليعاوة
األميوجرة ،وأخي ميي عن وئهما ،وعمن أمًذما ،و مًع أبموا ميمي ا مما
اي المن اتنتًاح ،وأعحن بلس حي تايون – أكًوبي هي آخمي ا ميو ،
وبذاا أنذى ما كاس ووخى وح ة اليف البيبي الاجحرة ،وبم أ الممنظ من
أوت ..ميمممححًدا أوت ،ياتمممت الثسمممرة التحومممقردرة يمممي صممميا إقحرخمممي
حوقري – (إديا رحي !!.

* كاتب من فلسطين.
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بعذ طٕه تأون اختزت قشاس ٙبأُ أطشح الظؤاه اآلت٘ :وارا بقي٘ ويَ وٍ ىيٛ
التششٖيش الفمظيينٍٗٗٛو ٔأسييأه اةدابييٍ ٛيْ ،مّيي٘ أطييّي ا سييٕاس دييذٔ ،ٙأقييذً
(وعشف )ٛبٕاقع ساه وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ ٛساٍِأً ،تيزريااً مبظياتّأ ،ويا
آلت إلْٗ ا وتاِ ٛالبشح َ سمٕه (طمىٗ ِ٘ – )ٛا اجلِٕش اطتظالوٗ - ٛبين
تذوا وقـٕدٔ ،إفشاغ وَ الذٔس الزٌ ٙؼأت وَ أدمْ.
وٍز طيٍٕات ٔأٌيا أتيأا آيا آليت إلٗيْ وٍ ىي ٛالتششٖيش الفمظينٍٗٗ ٔ ،ٛوتّياُ
امسّأ ،تشاثّأ ،تضٖٗف سليٕسِأ ،وٕٖميّا إ( (حظيش )ٛمي ٜأ تياا أ يذاٞ
فمظنني.
ٍٖنم٘ م ٜرين وَ ٖظىع اطيي وٍ ىي ٛالتششٖيش الفمظينٍٗٗ ٛأٌّيا وٕديٕد،ٚ
ٔأٌّييييا ِيييي٘ الييييم فأكييييت ا تىييييات أٔطييييمٕ وييييَ ٔسا ٞظّييييش الؼييييع العشبيييي٘
الفمظيينٗ ٔ ،أٌّييا وييَ ٔقعييت ميي ٜاتفاقييات أٔطييمٕ ا باسيي ٛالبٗييت ا بييٗ ا
ٔاػٍنَ بتاسٖخ  31أٖمٕهِٔ ،3991 ،زا غا ؿشٗح ،بن ِٕ التضٖٔش بعٍْٗ.
وَ ويٕقع٘ ريىيٕاطَ شبي٘ فمظينٗ ٔ ،ريعليٕ طميع ٔطي فمظينٗ
وٍز العأً ،3991ريكات شب٘ فمظنٗ  ،فإٌ أدذ وَ ٔاديب أُ أطيّي ا
تربٟي ٛوٍ ىيي ٛالتششٖيش الفمظيينٍٗٗ ٛويَ رييين وييا هيه بّييأ ،تنّاِيا وييَ الييذٌع
الييز ٙأهقييْ بّييا أٔطييمٕٔ ،وىٗمييّا ا منييأ ٞاآلثيياً ٔا ظيياسات ريمّّييا ِوىّييَ
فأكيييٕا ٔٔقعيييٕأ ،ويييا صاليييٕا طيييادسَٖ ا غيييّٗي سغيييي كيييٗا ا س ٔ ،اٌتؼييياس
ا طتٗناُ الظشطاٌ٘ ا اللف ٛالفمظنٍٗٗٔ ،ٛغضٔ قشاب ٛاآمُٕٗ وظتٕطَ لملفٛ
الفمظنٍٗٗٔ ٛالقذغ الم ِّٕدت ٔالم ختٍه باآظتٕطٍات اآُظىٍٕٖ ٛوٗاً.
وٍ ىيي ٛالتششٖييش الفمظيينٍٗٗ ٛبشٖ٠يي ٛوييَ رييين ِييزأِ ،يي٘ و ٗبيئ ،ٛوٍتشيين
متجٗمّا ِ٘ٔ ،تعذٔ أُ تكُٕ قٍا اً ٖٕسا ٙاآتٍاصلُٕ ٔسأ ٓٞدِّٕي اهقٗقٗ.ٛ
بذأ الكزا م ٜوٍ ى ٛالتششٖش برتٖٔر أٌّا ؿٍا  ٛا ٌ ىي ٛالعشبٗئ ،ٛويَ
ا ٖعٗؼٕا فرت ٚبيشٔص اآٍ ىي ٛطيتىش ميّٗي الكزبئ ٛالتضٖٔيش ،بظيب الٍفيٕس ويَ
ا ٌ ىيي ٛالعشبٗيئ ،ٛلييزا بييذ وييَ تييزريا وييَ ٌظيي٘ٔ ،تعشٖييف وييَ ٖعييش وييَ
ا دٗاه الم ا تنمع م ٜاهقاٟه ٔالٕقاٟع باهقٗق.ٛ
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أ مَ العذٔ الـٌّٕٗ٘ بأٌيْ طيٗشٕه وٍيابع ٌّيش ا سدُٔ ،رياٌيت ِيزٓ منيٕٚ
غاٖ ٛا ا نٕس ،ٚفذ ا الشٟٗع مجاه بذ الٍاؿش إ( وؤمتش قى ٛشبٗي ٛادين
قذ ا القياِش ،ٚا وقيش داوعي ٛاليذٔه العشبٗي ٛبتياسٖخ  31رييإٌُ ثياٌ٘ ٍٖ /ياٖش
ٔ ،3921رياُ أسذ الزَٖ سلشٔا اآؤمتش ا طتار أمحذ الؼقا ٙحجن فمظينني
ا اجلاوعييي ٛالعشبٗييئ ،ٛقيييذ ل اٌتذابيييْ لٗتـييين بالتذىعيييات الفمظييينٍٍِٗٗٔ ،ٛيييا
أطتؼيييّذ مبيييا ريتبيييْ اآٍاكييين ٔالـيييشف٘ الكيييبا ا طيييتار ػيييفٗه اهيييٕت ا
وزريشاتْ :ا الجالح ؼش وَ ريإٌُ الجاٌٍٖ٘ /اٖش ٔ ،3921ا ه  ٛتاسخيٗي،ٛ
اٌعقييذت القىيي ٛالعشبٗيي ٛاإٓ ييٕدٔ ،ٚمييشز اآييؤمتش مبذىٕ يي ٛوييَ التٕؿييٗات ّٖىٍييا
ٔاسيذ ٚوٍّييا ا تتذييأص ريمىاتّييا أسبعيي ٛطينٕس ،دييا ٞفّٗيياٖ :ظييتىش الظييٗذ أمحييذ
الؼقا ٙحجن فمظنني لذ ٝداوع ٛالذٔه العشبٗ ٛا اتـا تْ باليذٔه ا ليا،ٞ
ٔالؼييع الفمظيينٗ  ،ب ٗيي ٛالٕؿييٕه إ( إقاويي ٛالقٕا ييذ الظييمٗى ٛلتٍ ييٗي الؼييع
الفمظنٗ ٔ ،متكٍْٗ وَ القٗياً بيذٔسٓ ا وشٖيش ٔطٍيْ ٔتقشٖيش وـيآ( .ق93
وزريشات ػفٗه اهٕت :بني الٕطَ ٔاآٍف.)ٜ
ٖٔلييٗف ا طييتار اهييٕت :تٕؿييٗ ٛاويي ٛرريييش فّٗييا ٔ إػيياس ٚإ( ريمىييٛ
(ريٗاُ) أٔ (وٍ ى )ٛأٔ (ػخـيٗٔ ٛطٍٗي ،)ٛأٔ أ ٙػي٘ ٞويَ ِيزا القبٗين ،تٕؿيٗٛ
اؤ ٛغاولٔ ،ٛوَ دُٔ آلٗٔ ،ٛتعن٘ الذٔه العشبٗ ٛأٔلٕٖ ٛمي ٜالؼيع ؿياس
القلٗ ٛا تقشٖش وـآ( .ق  )93اآـذس ٌفظْ.
ٔإٌـافاً لألطتار أمحيذ الؼيقا ٔ ،ٙضهتيْ اليم متٗيض بّيأ ،إؿيشاسٓ ميٜ
وقٗه وـمش ٛالؼع العشب٘ الفمظنٗ اآ ّٗ ٖ ،كت ا طتار اهٕت :لكيَ
بذ ً وَ الٍٕاح ٔال ل ٔالـشاخ ا ا ٔدٖ ،ٛمحن الؼقاِ ٙزٓ الظنٕس ا سبعيٛ
ا سقٗبتْ ،اصواً أوشٓ م ٜوٕٖمّا إ( سقٗق ٛوادٖ ٛساطخٔ ،ٛاٌنميه ويش ٚثاٌٗيٛ
ٖيييضٔس وشارييييض التذىيييع الفمظييينٍٗٗ ٛسٗجىيييا أوكٍيييْ ،لٗعيييذ ذتيييْ لعقيييذ المقييياٞ
التاسخي٘ اآشتق لتأطيٗع الكٗياُ اليٕط الفمظينٗ ٔ .بعيذ وؼيأسات وليٍٗٛ
وع بع العٕاؿي العشبٗٔ ٛالقٗادات الفمظنٍٗٗ ،ٛوذد أُ ٖعقذ اجملميع اليٕط
الفمظنٗ دٔستْ التأطٗظٗ ٛا ٔ( ا الجاوَ ٔالعؼيشَٖ ويَ أّٖياس /وياٖٕ  3921ا
وذٍٖ ٛالقذغ ( .ق 96اآـذس ٌفظْ).
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ِن وشت ا وٕس بٗظش ٔطالطٛو لٕ رياُ ٌؼيٕ ٞوٍ ىي ٛالتششٖيش الفمظينٍٗٗٛ
قشاساً شبٗاً سمسٗاً لتشقيه ا ويش بٗظيش ٔطيّٕلٔ ،ٛلكيَ سقياٟه ا ويٕس ا تكيَ
ريييزل  .لٍتأويين وييا ريتبييْ ا طييتار ػييفٗه اهييٕتٔ ،أٌييا أطتؼييّذ مبييا ريتبييْ
الـييشف٘ اآٍاكيين ػييفٗه اهييٕت آـييذاقٗتٌْ ٔ ،ييْ تييابع تأطييٗع اآٍ ىيي ٛوٍييز
ه اتّا ا ٔ( ٔ ،ش وٕاقف الذٔه العشبٗ ٛآٌزاك بالتفاؿٗن.
بعييذ التأطييٗع ا القييذغ رييياُ ميي ٜا طييتار الؼييقا ٙأُ ٖٕادييْ الييشف
العشب٘ الشمس٘ نٕات تأطٗع اآٍ ىٔ ،ٛآؤمتشِا ا ٔه ا القذغٔ :وَ فٍذق
(إٌرت ريٌٕتٍٍٗتياه) ا القيذغ إ( فٍيذق فمظينني ا اةطيكٍذسٖ ،ٛسٗيح ريياُ
اآمييٕك ٔالشاطييا ٞميي ٜوٕ ييذ وييع قىييتّي الجاٌٗيئ ،ٛرل ي ٖييًٕ ا يياوع وييَ أٖمييٕه
طبتىرب ٔ .3921ريياُ مي ٜالؼيقا ٙأُ ٖيذل٘ مبشافعي ٛطٕٖمي ٛريي٘ ٖيتىكَ ويَ
اٌتضا قشاس ٖعنْٗ اللٕ ٞا ملش ة الُ قٗياً وٍ ىي ٛالتششٖيش بؼيش ٗ ٛشبٗي،ٛ
متّٗذاً لبذ ٞىمٗ ٛالبٍا.ٞ
رييياُ وييَ اآىكييَ أُ ٖفمييت صويياً ا وييٕس ا ملييي التٍاقلييات العشبٗيي،ٛ
ٔتـٕس رين اؿى ٛشبٗ ٛآاِٗ ٛدٔس اآٍ ى ،ٛفىٍّا وَ رياُ ٖشٖذِا (ٖافني،)ٛ
أٔ ( ٍٕاٌاً) لفمظنني ػعباً ٔقلٗ ،ٛأريجيش ٔ أقينٔ ،وٍّيا ويَ ريياُ ٖشٖيذ أُ
هتنّٗا طمفاً َ طشٖيه اآضاٖيذاتٔ ،غاِيي مي ٜالعكيع ٖشٖيذ (تشٖٔليّا) ثيي
اطتٗعابّا ريٕسق ٛا دٗبْٔ ،طبعاً رياُ ٍِاك ويَ اليذٔه ويَ ِيٕ وٕديٕد لكٍيْ
ا طبات ىٗه.
ٔريالعاد ٚلٕ تذمن الشٟٗظني بذ الٍاؿش ٔبَ بٗال آا تمشمشت ا وٕسٔ ،
طٗىا بعذ أُ كي بذ الظالً اس ؿٕتْ إ( ؿٕتّٗىأ ،بيادس بأسحيٗي ٛشاقٗيٛ
إ( إ الٌييْ وظييا ذ ٚوالٗيي _ ٛريذفعيي ٛأٔ(  -هظيياا اآٍ ىيئ ،ٛأقفيين الٍقيياؾ
ٔمتت اإٓافق ٛم ٜقٗاً وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ( .ٛق  91الكتاا ٌفظْ).
اطتؼّذت بفقشات طٕٖم ٛوَ وزريشات ا طتار اآشسًٕ ػفٗه اهٕتٌْ ،
ػاِذ ٔػاسك َ قشأ ،ريي أمتٍ ٜوَ رين وّتي أُ ٖتأون رين ؿيفٔ ٛكيعّا
بني قٕطني لمذٔه العشبٗ ٛآٌزاكٔ ،الم تربَِ م ٜأٌّا مبذىٕ ّا رياٌت سافلٛ
لٍؼٕٔ ٞبشٔص وٍ ى ٛوشٖش فمظنٍٗٗ ٛسقٗقٗ ،ٛلٕ (ثقين) سليٕس اليشٟٗع مجياه
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بذ الٍاؿش ٔوـش الم ٖقٕدِأ ،دٔس الشٟٗع اجلضاٟش ٙاآٍاكن أمحذ بَ بمي،ٛ
ٔاٌلىاً سٟٗع العشاق بذ الظالً اس إلّٗىا.
ِيين ٖتـييٕس أسييذ أُ مالفيياً ٌؼييأ ٔاستيياز لييذِأ ٞدييشأ ٚا طييتار الؼييقاٙ
لمذمٕغ وع اآمٕك ٔالشاطاٞو
ٖكتيي ا طيييتار الؼيييقأ :ٙغيييذأ ٚؿيييٕل٘ لمقييياِشٔ ٚديييذت ميييربا ٞالفقيييْ
الذطيييتٕسٔ ،ٙالعيييشافني باآشاطيييي الذٔلٗييي ٛوؼيي ٕلني بيييأوشِ :ٙييين حيليييش حجييين
فمظينني وييؤمتش اآمييٕك ٔالشاطييأِ ،ٞييٕ لييٗع وييَ اآمييٕك ٔالشاطيياٞو ٔملييت وييع
ا اٟلني ا ِزٓ ا حباخ القإٌٌٗٔ ،ٛآيا ا أديذ طيٍذاً ا (القيإٌُ) جليأت إ(
اةٌزاس با طتقال ٛوَ اآّى ٛالم أٔريمت ل٘!
ا الٍّاٖ ٛتقشس أ ُ جيمع حجين فمظينني مي ٜريشطي٘ ياد ،ٙعتميف يَ
ريشاطيي٘ اآمييٕك ٔالشاطييأ ،ٞأُ ٖكييُٕ الكشطيي٘ بعٗييذا مبقييذاس منييٕتني إ(
اليٕسا ٞييَ ريشاطي٘ اآمييٕك ٔالشاطيا(.ٞوَ ريتيياا :ويع اآمييٕك ٔالشاطيا ،ٞاجملمييذ
الجاٌ٘ وَ ا ىاه الكاوم ،ٛق)19
ٔلكَ ا طتار الؼقا ٙاقتشي القا ٔ ،ٛدفع بكشطْٗ_ ريشطي٘ فمظينني
العياد ٙا قيين أِىٗي ٛوييَ ريشاطي٘ اآمييٕك ٔالشاطيا ٞالعييشأ ،دميع ييٕاس اآمي
اهظَ الجاٌ٘ٔ ،طط رِٕه مربا ٞالربٔتٕرييٕه ٔالتؼيشٖفات اليزَٖ بمعيٕا ويا سأٔا
ولنشَٖ!
الؼييقا ٙاٌتييض ريشطييٗاً لفمظيينني ،سغييي ييذً تشسٗ ي ريييجا وييَ اآمييٕك
ٔالشاطأ ،ٞمحن قـاؿٔ ٛسقٔ ٛبّا أٌؼأ وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ.ٛ
ٔ َ وعاٌاتْ ا وؤمتش القى ٛالعشبٗ ٛالز ٙاٌعقذ ا القاِش ٚا داوع ٛالذٔه
العشبٗٔ ،ٛا ريتابْ (وع اآمٕك ٔالشاطا ،ٞق  )66ريت  ٔ :ذت إ( وٍضل٘ ٔأٌا
أ فكيييش ا ا واٌييي ٛالجقٗمييي ٛاليييم آليييت مييي ٜريتفييي٘ٔ ،امسّيييا تٍ يييٗي الؼيييع
الفمظييينٗ  .لقيييذ ييياد اآميييٕك ٔالشاطيييا ٞإ( ٕاؿيييىّيٖ ،نمقيييُٕ التـيييشحيات
الكييباٖ ،ٚتفييامشُٔ بإتيياصات وييؤمتشِئ ،بقٗييت أٌييا ٔسييذ ٙأفكييش بالكٗيياُ
الفمظيينٗ  ،ريٗييف أبييذأ وييَ ٌقنيي ٛالـييفش ٔوييَ العييذً ..وييَ الفييشاغ الشِٗ ي ،
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ٔريٗييف أبٍٗييْ وييع سكٕوييات شبٗيي ٛوتفشقييٛو ٔوييع الؼييع الفمظيينٗ الؼييشٖذ
النشٖييذو ٔا هييٍش وييؤمتش القىيي ٛإ ّ قييشاسا وييَ طيينشَٖ ،بييأُ (أتـيين بالييذٔه
العشبٗيئ ،ٛالؼييع الفمظيينٗ ب ٗيي ٛالٕؿييٕه إ( إقاويي ٛالقٕا ييذ الظييمٗى ٛلتٍ ييٗي
الؼع الفمظنٗ )( .ق)66
رل ِيٕ القيشاس اليز ٙأؿيذسٓ ويؤمتش القىئ ،ٛمشديت ويَ اآيؤمتش ٔليٗع ا
دٗيب إ ّ ِزا القشاس.
ا (ٖمىمييي) وؤطييع ٔبيياٌ٘ وٍ ىيي ٛالتششٖييش الفمظيينٍٗٗ ٛأػخاؿياً خيلييعُٕ
لْ ،بن امتاس سدا ً أريفٗاٖ ٞتىتعُٕ بظىعٔ ٛطٍٗئ ،ٛبتياسٖخ ٔطي وعيشٔ ليذٝ
الؼع العشب٘ الفمظنٗ .
ٖكت ا طتار بّذت أبٕ غشبٗ – ٛػٗخ اآٍاكيمني ا الليفتني ،ا ريتابيْ
مي٘
(وَ الٍكب ٛإ( ا ٌتفاك )ٛا أريَ أتٕقع ،بين ا خينيش ببيال٘ أُ ٖعيش
أمحذ الؼقا ٙا ػرتاك ا لٕٖ ٛالمذٍ ٛالتٍفٗزٖ ،ٛإر إُ ا ديٕا ٞاليم طيادت
بٍٍٗا قبٗن اٌعقاد اآؤمتش ا ٔه ا تكَ إجيابٍٗ ٔ ،ٛذوا صاسٌ٘ ا بيٗم الـيذٖه
بذ ا اله ٖ ىٕس سٟٗع بمذٖي ٛوذٍٖي ٛا مٗين اليز ٙسافيه الؼيقا ٙا دٕ تيْ ا
م٘ ا ػرتاك ا لٕٖ ٛالمذٍي ٛالتٍفٗزٖي ٛبتكمٗيف ويَ
اللف ٛال شبٗ ٔ ،ٛش
الؼقا ،ٙا ٖكَ وَ الظّن م٘ اختار القشاسٔ ،تذألت ا وش طيٕٖالً ويع بيذ
ا اله ٖ ىٕس وَ ذ ٚأٔدْ( .ق)621
رييياُ ا طييتار الؼييقاٖ ٙبشييح ييَ الؼخـييٗات الٕطٍٗيي ٛاآؼييّٕد ييا لييذٝ
الؼييع الفمظيينٗ ٔ ،لييزا أؿييش ميي ٜكييىّئ ،وييٍّي ا طييتار اآٍاكيين الكييبا
بّذت أبٕ غشبٗ ٛؿاس التاسٖخ الٕط العشٖه.
ا ٖكيَ الؼيقاٖ ٙظيع ٜجليزا ٔتعيٗني (إوّعيات) وّىيتّي اإٓافقي ٛمي ٜوييا
ٖقٕه ٔوا ٖشٖذِٔ ،زا ويا لفيت ا ٌتبيآ ا ػيّاد ٚا طيتار بّذيت أبيٕ غشبٗي ،ٛفّيٕ
ٖجبييت أُ ا طييتار الؼييقا ٙامتيياسٓ سغييي ا الفييات قبيين اٌعقيياد اجملمييع الييٕط
الفمظنٗ ا القذغ ِ٘ٔ ،مالفات بذت سادٔ ..ٚلكٍْ ٔافه ٔاٌلي ٔه جلٍيٛ
تٍفٗزٖيي ،ٛكيييىَ ريفييياٞات ٔثيييه بّيييا ػيييعبٍأ ،ساِيييَ مّٗيييأِ ،ييي٘ ويييع ا طيييتار
الؼيييقا ٙاليييم أطظيييت ٔبٍيييت :اجملميييع اليييٕط الفمظييينٗ ٔ ،ديييٗؽ التششٖيييش
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الفمظيينٗ ٔ ،اآٍ ىييات ٔا وييادات الؼييعبٗٔ ،ٛوشريييض ا حب ياخ الفمظيينٗ ،
ٔالـيييٍذٔق القيييٕو٘ الفمظييينٗ  ..أ ٙأسطيييت د ييياٟي ٔأطيييع وٍ ىييي ٛالتششٖييييش
الفمظنٍٗٗ ٛمبٗجاقّيا اليزٔ ٙكيعْ ا طيتار الؼيقأِ ٙيٕ املياو٘ اآؼيّٕد ليْ ا
الذفا َ ثٕاس فمظنني إباُ ا ٌتذاا الربٖناٌ٘ٔ ،الٕط ٔالقٕو٘ العشب٘ الزٙ
هم تاسخياً ٌاؿعأً ،الذٖبمٕواطي٘ ا يبا ا ا ويي اآتشيذ ٚطيٕاه مخظي ٛؼيش
او ياً وجيين فّٗييا طييٕسٖٔ ،ٛالظييعٕدٖٔ ،ٛمييشز وٍّييا بٍتٗذيي ٛسامسيي :ٛأويين ا أُ
حنـن م ٜسقٕقٍا وَ ِٗ ٛ٠ا وي اآتشذٔ ،ٚوَ العىن الذٖبمٕواط٘.
إُ وييَ ٖتأويين وٕقييف الظييعٕدٖ ٛالظييميب ٔالييشاف لييرتاغ ا طييتار الؼييقاٙ
آٍ ى ٛالتششٖيش الفمظينٍٖٗٗ ،ٛعيش أُ الظيب اآباػيش ٖعيٕد إ( سفي الؼيقاٙ
تقييذٖي ػييكٕ ٝكييذ وـييش ا ِٗ٠يي ٛا وييي باطييي الظييعٕدٖ ٛتتّىّييا بالتييذمن ا
الٗىَٔ ،وَ ثي ا طتقال ٛوَ وٕقعْ ريىىجن لمظعٕدٖ ٛا ِٗ ٛ٠ا وي ،لٗـياس إ(
تعٍْٗٗ بيذفع ويَ وـيش اليم سف يت ليْ ِيزا اإٓقيف القيٕو٘ الؼيشٖف ٔاجليش،ٞٙ
حجالً لفمظنني ا اجلاوع ٛالعشبٗ.ٛ
ٍذوا سلش ا طتار الؼيقا ٙإ( دوؼيه ٌيضه ا فٍيذق (أوٗي )ٛاآتٕاكيع ا
بٕاب ٛالـاهٗ ،ٛفتذىعٍيا ٌفيش ويَ ػيباا فمظينني ٔريتبٍيا ويزريش ٚيَ أسيٕاه
الفمظنٍٗٗني ا طٕسٖٔ ،ٛمحمٍاِا لْٔ ،تٕدٍّا إ( الفٍذق اليز ٙريياُ صاؿيشاً
بشديياه ا وييَ مبالب يع وذٌٗيئ ،ٛاٌت شٌييا طييٕٖالً ستيي ٜفييشغ وييَ لقييأ ٞفييذ ا ٗ٠ييٛ
العشبٗ ٛالعمٗا – الم رياُ ٖقٕدِا اهاز أوني اهظيٗ _ ٔ ٍيذوا ٔد ّيي ا بّيٕ
الفٍذق ،تقذوٍا ؤٍْ ،ؿافشٍآ ٔقبمٍآٔ ،قمٍا لْ :حنَ وع ٔ ،ػعبٍا وع  ،فال
تأبْ لبع ا ؿٕات اآؼاغبٔ ،ٛقيذوٍا ليْ اآيزريش ،ٚفقياه باِتىياً :طيأقشاِا،
ٔأمتعَ فّٗأ ،أطتفٗذ وٍّا ..بياسك ا بكيي أٌيتي الؼيباا .أٌيا أساِيَ ميٗكي..
ٔٔد ٍييآ ٔاٌـييشفٍا ٔحنييَ ٌؼييعش بأٌٍييا ٌنييا ا الظييىا ،ٞفقييذ التقٍٗييا بض ٗىٍييا،
ٔأٔؿمٍا لْ ؿٕتٍا.
ّذ ماسق متكَ الؼقا ٙوَ تجبٗت سلٕس وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ،ٛ
بشداه امتياسِي يذاس ٚلٗكٌٕيٕا سفياق دسبيْ ،إوعيات ٔ ،مياٌعنئ ،لكيٍّي
سداه ٖتىتعُٕ بظىع ٛطٗبٔ ،ٛبتاسٖخ وؼش ٔ ،بٕطٍٗي ٛؿيادق ،ٛلٗش يٕا بياسرتاً
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ػييع فمظييننئ ،لٗكٌٕييٕا قييادسَٖ ميي ٜوٕادّيي ٛال ييشٔ الؼيياقٔ ،ٛاآييؤاوشات
الم لَ تتٕقف َ اطتّذا وظا ٚاآٍ ىٔ ،ٛصس العٕاٟه ا طشٖقّا.
الكشطيي٘ العيياد ٙاآتييأمش بعٗييذاً ييَ الكشاطيي٘ الفخىيي ٛلمىمييٕك ٔالشاطيياٞ
الز ٙتقشس آىجن فمظنني ا طتار الؼقا ٙوٕه إ( ريشط٘ لْ ا تباس ٔسلٕس،
ٔبييْ اٌنمييه الؼييقا ٙلٗكييُٕ ريشطييٗاً لفمظييننئ ،آٍ ىيي ٛالتششٖييش الفمظيينٍٗٗٛ
ساطييخ ٛاهلييٕس ٔالبٍٗييأُ ،الييم وٕلييت إ( سقٗقيي ٛأريٗييذٖ ٚمتييف سٕ ييا ػييع
فمظيينني العشبيي٘ ا ؿييٗن ،وعمٍ ياً ييَ سلييٕسٓ ٔاطييتعذادٓ لمىظيياِى ٛا وشٖييش
فمظننئ ،ا اآقذو.ٛ
ِزا الكشط٘ خيتمف ريجااً ٖٔتٍاق وع الكشط٘ اليز ٙأُدميع مٗيْ أبيٕ
واصُ ا ريٍف البٗت ا بٗ ًٖٕ  31أٖمٕه .3991
ٖكت أبٕ واصُ ا ريتابْ (طشٖه أٔطمٕ) وا ٖم٘ٔ :قذ طأل الكجأُ َ
ييذد وييَ اهشريييات ٔالمفتييات الييم ٔقعييت _ ٖقـييذ أثٍييا ٞسفيين التٕقٗييع _ وجيين
قٕ ي :إُ الشٟٗع ريمٍٗتُٕ قذً ل٘ الكشط٘ ٍذوا دمظت لمتٕقٗعٔ ،لك ا
أهييذ رليي  ،سمبيييا ُ ا يييٕادع ٔسيييشاس ٚاإٓقييف ؿيييشفتٍا يييَ والس ييي ٛأويييٕس
ريجا(.ٚق)33
طبعياً رييياُ أبييٕ ويياصُ وٍتؼييٗاً وييزِٕ ً باهفييأ ٚا ريٍييف البٗييت ا بييٗ ،
ميٜ
فأمااً تكممت وظا ٚطاِي م ٜوظاس التظٕٖ ٛبالتٕقٗع ا البٗيت ا بيٗ
ريشط٘ (طالً أٔطمٕ)!
ريشط٘ الؼقا ٙريشّغ بذاٖ ٛتأ طٗع وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ ٔ ،ٛمٜ
ريشط٘ أب٘ واصُ ريتبت ٌّاٖتّأ ،مامت ٛوظا ٚامتنافّا ٔتضٖٔش ٔدّّا.
ٖكت أبٕ واصُ :ا طتقباه الشمس٘ ٔغا الشمس٘ ويَ عتميف الؼخـيٗات
ا وشٖكٗيي ٛالييم تقيياطشت لمقييأ .ٞطيياٟن اة ييالً الييم تؼييٗذ مبٍ ىيي ٛالتششٖييش
ٔوٕاقفّييا البٍييأ ٚٞدّٕدِييا الع ٗىيي ٛا الٕؿييٕه إ( الظييالًٔ ،ا تتٕقييف آثيياس
العـا الظيششٍٖ ٛيذ ِيؤ  ،ٞبين تيأصتّي مجٗعياً إ( اجلالٗي ٛالّٕٗدٖئ ٛالعشبٗيٛ
المييييتني رياٌتييييا إ( رليي ي الٗييييًٕ  3991/9/31وتعييييادٖتنئ ،إرا بّىييييا ولييييشاُ
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ا طتقبا ت اآؼرترئ ،ٛتتباد ُ التّاٌ٘ ٔالتىٍٗاتٔ ،متظشاُ قٕداً طٕٖم ٛوَ
ا ـاً( .ق)39
ٖا ا وَ مامت ٛتبعح م ٜالٍؼٕ ! ٚإٌّا ٌّاٖ ٛفٗمي شب٘ ..بَمّع الظادات ا وٛ
رييييأغ (رياويي دٖفٗييذ) طيي ّىاً ص افييأًِ ،يييا ِيييي (تيييًٕ) أٔطيييمٕ الفمظييينٍُٕٗٗ
ٖذشِّ ييُٕ فمظيينني ٔػييعبّا ٔأوتّييا الكييأغ ثاٌٗيئ ،ٛببؼييا  ٛأريييرب ٔ ،ظيياسٚ
أفذع!
بيالتٕقٗع ا ريٍيف البٗييت ا بيٗ طيياد الٕٟياً ٔاٌتّيي ٜا ـيأً ،اجلالٗتيياُ
الّٕٗدٖيئ ٛالعشبٗيي ٛتعاٌقتييأ ..اة ييالً ا وشٖكيي٘ سس ي ٔبيياسك وٍ ىيي ٛالتششٖييش
الفمظيينٍٗٗ ٛالييم أُدمظييت ميي ٜالكشطيي٘ ا وشٖكيي٘ ا البٗييت ا بييٗ  ..أوييا
وٍ ى ٛالتششٖش بقٗاد ٚالؼقا ٙا صويَ مجياه بيذ الٍاؿيش فشكيي مّٗيا بأٌّيا
إسِابٗيي ٛجي ي صاسبتّييا ٌّييا منييش ميي( ٜإطييشاٟٗن)ٔ ..أوييا سٟٗظييّا ٔوؤطظييّا
ا طتار أمحذ الؼقا ٙفّٕ ( طاو٘)!
ٖقش أبٕ واصُ بأُ سذخ  31أٖمٕه ا ٖأت وـيادفٔ ،ٛأٌيْ ديا ٞتتٕجيياً آظياٚ
طٕٖمييئِ :ٛكيييزا فيييإُ اتفاقٗييي ٛالظيييالً اليييم ٔقعٍاِيييا ا  3991/9/31ا البٗيييت
ا بٗ ا ٔاػٍنَ ا تأت وـادفٔ ،ٛا تكَ ٌتٗذ ٛاآفأكات اليم ديشت ا
أواريا ،أٔ ا أٔطمٕ فشظ  ،بن داٞت ٌتٗذ ٛتشاريىات رييجا ٚطياِىت فّٗيا
أ ىاه الجٕس ٚالفمظنٍٗٗ ٛالعظكشٖٔ ٛالظٗاطٗٔ ٛاة الوٗٔ ،ٛطاِىت فّٗيا طيت
طٍٕات وَ ا ٌتفاك ٛاآباسري( ..ٛريتاا طشٖه أٔطمٕ ،ق)11
اتفاقٗ ٛالظالً داٞت ٌتٗذ ٛوظا ٚطٕٖمي ٛويَ التٍياص ت ا صنيات طياستّا
اجلّ ٛالم اٌتشمت متجٗن وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ ،ٛطٕا ٞبنشح (طمنٔ ٛطٍٗيٛ
ميي ٜرييين ػييرب ٍٖظييش وٍييْ ا سييتاله)_ ِٔييزا الؼييعاس سفييع بعييذ سييشا تؼييشَٖ
 ،3961أٔ (دٔليي ٛدهقشاطٗيي )ٛأٔ (القييشاس الفمظيينٗ اآظييتقن) ِٔ..ييٕ وظييتقن ييَ
إهيياُ اجلىيياِا الفمظيينٍٗٗ ٛحبقّييا ا ٔطٍّييا فمظييننئ ،وظييتقن ييَ والٖييني
اجلىييياِا العشبٗييئ ،ٛليييٗع يييَ ا ٌ ىييي ٛالشمسٗييي ٛالعشبٗييي ٛاليييم ٌظيييقت وعّيييا
تم ي القٗييادٔ ،ٚاطييت مت بّييا ا وظيياتّا (لمتظييٕٖ )ٛوييَ ٌ يياً وبيياسك إ( ٌ يياً
آه طعٕد.
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لقذ اطتقمٕا بالقشاس فٕؿيمٕا بيْ إ( اهليٗ ٔ ،بؼّيشٔا بظيالً ّٖيبّي دٔليٛ
فمظيينٍٗٗ ٛفاٌتّييت اآظييا _ ٚستيي ٜالمش يئٖ ..ٛييا ِييٕه وييا ِييٕ قييادً!!_ بتّٕٖييذ
القيييذغٔ ،ابيييتال أغميي أساكييي٘ الليييفٔ ٛوٗاِّيييأ ،سٕليييت ويييذٌّا إ( وعييياصه،
ٔمتضقت الٕسذ ٚالٕطٍٗ ٛالفمظنٍٗٗ( .ٛاههُّ أُ محاغ ا دٔس ريبا ا ِزا).
ٖـيف أبييٕ وياصُ وٍ ىيي ٛالتششٖيش الفمظيينٍٗٗ ٛبأٌّيا ٔلٗييذ ٚا ٌ ىي ٛالعشبٗيي،ٛ
ِٔييزا وييا سٔدتييْ قٗيياد ٚفييتح وٍييز ٌؼييٕ ٞاآٍ ىييٌّ ،ٛييا سأت أُ اآٍ ىيي ٛطييتذتزا
والٖني الفمظنٍٗٗنيٌّ ٔ ،ا وذ ٕو ٛوَ وـش الٍاؿشٖ ٛقاٟذ ٚالكفياح العشبي٘،
ٔسشرييي ٛالتشييشس العشبٗيئ ،ٛوعّييا اجلضاٟييش اآٍتـييش ٚاآظييتقمٖ ..ٛكت ي  :رياٌييت
وٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗٔ ٛلٗذ ٚا ٌ ى ٛالعشبٗئ ،ٛا تكيَ تمي اهادي ٛتمييب
سغبات اجلىياِا ،لقٍا يِ ٛيزٓ اجلىياِا أُ ويا متخليت ٍيْ ا ٌ ىي ٛبيذ أُ
ٖكيييُٕ مييي ٜػييياريمتّا حيىييين ا بنٍّيييا دٍٗيييات ذضِيييأٖ ،يييشخ ٍّيييا ريييين
وٕاؿفاتّا ٔريين أطيباا ٍِّٔيأ .ويع رلي فقيذ سأ ٝفّٗيا الفمظينٍُٕٗٗ ٍيٕاٌّي
الز ٙافتقذٔٓ وٍز الٍكبٖ(ٔ ،ٛافنٖ )ٛـنفُُّٕ وتّا بعذ أُ تعذدت (الٗافنات)
ٔامتمفت ٔتٍاقلتٔٔ ،طٍاً وعٍٕٖاً بعذ أُ ض ٔطَ الٕاقع ( .ق)61
ٖعييش أبييٕ ويياصُٔ ،قٗيياد ٚفييتح التاسخيٗيي ،ٛأُ وٍ ىيي ٛالتششٖييش الفمظيينٍٗٗٛ
لٗظت ٔلٗذ ٚا ٌ ى ٛالعشبٗئ ،ٛأٌّيا ٔليذت بيذ ي ويَ مجياه بيذ الٍاؿيش ٔوـيش
الٍاؿشٖٔ ،ٛأُ ا طتار الؼيقا ٙقياد ىمٗي ٛالبٍيا ٞوٍيز اآيؤمتش ا ٔه ا القيذغ:
طمع ٔط فمظنٗ  .وٗجاق قٕو٘ ،جلٍ ٛتٍفٗزٖ ،ٛقشاس بإٌؼيا ٞديٗؽ التششٖيش
الفمظنٗ ٔ ،قذ ل إٌؼا ٞاجلٗؽ ا غضٔ ،ٚسفع ميي فمظينني ٔسٗتيْ الكتاٟي
ا ٔ(ٔ ،دم لْ الظالح وَ الـني ٔأآاٌٗا الؼشقٗٔ ،ٛويَ وـيش بنبٗعي ٛاهياه..
ٔوٍ ىات ػعبٗ ٛسقٗقٗ ٛفا مٔ ٛغا وفتعم ٔ ٛوضٔس!ٚ
ٖلنش أبٕ واصُ أُ ٖعرت ا الفقشٌ ٚفظّا بأُ الفمظنٍٗٗني سأٔا ا اآٍ ىٛ
ٍييٕاٌّي الييز ٙافتقيييذٍٖٔٓ ٔ ..تبييْ لتٍاقلييْ ..فالؼيييع الفمظيينٗ التييف سيييٕه
اآٍ ى ٛآـذاقٗ ٛوَ أٌؼأِأ ،وَ قادِٔا ُ ٔ ،مجاه بذ الٍاؿش ِٕ وَ ٖقف
ٔسا ٞإٌؼاّٟا.
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وٍيييز العييياً ِٗ 3929ىٍيييت قٗييياد ٚفيييتح مييي ٜوٍ ىييي ٛالتششٖيييش الفمظييينٍٗٗ،ٛ
ٔتكشغ أبٕ ىاس ،قاٟذ فيتح ،سٟٗظياً لمىٍ ىئ ،ٛتٕاؿيمت اآظيا ٚغيا اآُ فّيشٚ
ست 31 ًٕٖ ٜأٖمٕه ا البٗت ا بٗ  ..وعرتف( ًٛبإطشاٟٗن) دٔلي ٛوظيتقم ،ٛسغيي أٌّيا
أ( ٙإطشاٟٗن) -دٔل ٛا وذد سذٔدِا ست ٜالًٕٗ ،مبيا ا رلي ٖيًٕ التٕقٗيعم ٜالكشط٘ الز ٙدفعْ ريمٍٗتُٕ وت أب٘ واصُ لٕٗقع ِٕٔ جيمع مْٗ ،وٍّٗاً
رين وا ٔدذت اآٍ ى ٛوَ أدمْ.
ريت ا طتار أمحذ الؼيقا ٙاآٗجياق القيٕو٘ الفمظينٗ  ،ثيي شكيْ ميٜ
اجملمع الٕط الفمظنٗ  ،فكاُ أُ أُقش بعذ وٍاقؼتْ.
ا ٖكيَ وـيادف ٛأُ ٖٕؿييف اآٗجياق بأٌييْ (قيٕو٘) ،ففمظينني ِي٘ القلييٗٛ
العشبٗييي ٛالقٕوٗييي ٛباوتٗييياص ٔ ،هكيييَ أُ تكيييُٕ قليييٗ ٛؿيييشا (إقمٗىييي٘) بيييني
الفمظنٍٗٗني ٔ(اةطشاٟٗمٗني) ِٕٔ ..ويا آه إلٗيْ وفّيًٕ الـيشا بعيذ أُ اٌضليه إلٗيْ
وفّييًٕ القييشاس اآظييتقن بتؼييذٗع وييَ دٔه شبٗييِ ٛىّييا الييتخمف ٌٔف ي الٗييذ وييَ
القلييٗ ٛالفمظيينٍٗٗٔ ،ٛوىيين وظييؤٔلٗ ٛكييٗا ّا لمقٗيياد ٚالفمظيينٍٗٗ( ٛالشمسٗيي)ٛ
اآّٗىٍ ٛم ٜاآٍ ى.ٛ
ا ٖكيييَ القيييشاس الفمظييينٗ وظيييتقالً يييَ أٌ ىييي ٛتيي وشت ٔتٕاطيييأت ميييٜ
فمظييننئ ،إ لكاٌييت اآظييا ٚأ ىييه ثٕسٖيئ ٛأػييذ ٔكييٕسأً ،أريجييش التـيياقاً
باجلىاِا العشبٗ ٛالم قذوت ؼشات ا لٕ م ٜثيش ٝفمظينني ا ريين ثيٕسات
ػييع فمظ ينني ،وٍييز الؼييٗخ ييض الييذَٖ القظيياً ،وييشٔساً بالبنيين طييعٗذ العيياق
الظٕس ٙاهىٕ ٙقاٟذ ثٕس ٚفمظنني الكربٔ ،3919 - 3912 ٝستٕٖ ٜوٍا ِيزا،
طٗىا ا الجٕس ٚاآعاؿش ٚالم تأدذت ٌااٌّا بعذ ِضه ٛسضٖشاُ .3926
لقذ آلت قٗاد ٚوٍ ى ٛالتششٖش الفمظينٍٗٗ ٛإ( قٗياد ٚفيتح(ٔ ،وعّيا) فـياٟن
فمظيينٍٗٗ ٛبعييذ ِضهيي ٛسضٖييشأُ ،تقييذً ا طييتار الؼييقا ٙباطييتقالتْ لمىذمييع
الٕط الفمظنٗ ٔالمذٍ ٛالتٍفٗزٖٔ ٛالؼع الفمظنٗ  ،وربٍِاً م ٜاطتقاللٗٛ
قشاسٓ.،
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آلت القٗاد ٚبتٕدْ وَ قٗاد ٚوـشٔ ،وَ مجاه بيذ الٍاؿيش ،إ( قٗياد ٚفيتح
ٔاآقأو ٛبعذ ِضه ٛسضٖيشاُ ُ ،وـيش رياٌيت حبادي ٛلفيرت ٚتعٗيذ فّٗيا التقيا
ا ٌفاغ ،لتب دٗؼّا الز ٙمتضّقٔ ،تعٗذ الٍ يش ا أسٕا يأ ،تظيتعذ لمىٕادّيٛ
وَ دذٖذٔ ،رياٌت اآقأو ٛقذ بذأت ا ػتباك وع ا ستاله...
سسن مجاه بذ الٍاؿشٔ ،قفض الظادات م ٜاهكئ ،بذأ وظا ٚالتظيٕٖٛ
ٔالتٍاص ت ست ٜرياو دٖفٗذ بعذ سشا تؼشَٖ ٔ ،3961تكشطت قٗاد ٚاآٍ ىيٛ
(فييتح ٔوييَ وعّييا)ٔ ،بييذأت وظييا ٚالتظييٕٖ ٛفمظيينٍٗٗاً بالتييذسزٔ ،بييإداس ٚال ّييش
لمىٗجاق القٕو٘ ٔالٕط اآعذه اً ٔ ،3929الزٌ ِٕ ٙفظيْ ويع ت يٗا ا طيي ويَ
(القٕو٘) إ( (الٕط )ٔ ،ت ٗا وفشدات ا اإٓاد اه ٌ 11فظّا متع اجلِٕش.
ِيين هك يَ اطييتعاد ٚوٍ ىيي ٛالتششٖييش الفمظيينٍٗٗٔ ،ٛاطييتعاد ُٚبٍاّٟييا مييٜ
أطاغ اآٗجاق القيٕو٘ اليٕط الفمظينٗ ٔ ،وقٗيه اطيتقاللٗ ٛالقيشاس بعٗيذًا يَ
ا ٌ ى ٛالعشبٗ ٛاآتٕاطٔ ،ٛ٠اآنبِّعٔ ،ٛاليم ت نيت ا العقيٕد ا ميا ٚباد يا ٞأٌّيا
وع (الفمظنٍٗٗني) فٗىا ٖشٖذُٔٔ ،أٌّا لٗظت ومكٗ ٛأريجش وَ اآمي ٔ ،ويع رلي
ظمت قٗياد ٚاآٍ ىي( ٛالشمسٗي )ٛمي ٜؿيمٔٔ ٛد ٟٔٔياً ويع ِيزٓ ا ٌ ىي ٛستئِ ٜي٘
تنبِّع وع الكٗاُ الـٌّٕٗ٘و!
لقذ اٌنمقت القٗاد ٚالشمسٗ ٛالفمظنٍٗٗ ٛوَ الٍقنٌ ٛفظّا اليم اٌنميه وٍّيا
الظادات :ا ٖذ أوشٖكا ريين أٔساق اهينِٔ ،يٕ ريياُ ٖؤرييذ %99 :ويَ أٔساق
اهن ا ٖذ أوشٖكا ..أوا الٕاسذ ا اآ ٛ٠فمي ٖعش أسذ بٗذ وَ ِٕ! ِٕٔ وا ٖع
أُ ٔسق ٛا ٖيذ وـيش ٔا وي ٛالعشبٗي ،ٛفيال وقأوي ٔ ،ٛإساد ٔ ،ٚإؿيشاس ميٜ
اطيييتعاد ٚاهقيييٕق ٔ ،ديييٗؽ وـيييش اليييزَ ٙبَي يشَ ببظيييالٔ ٛبنٕلييي ٛا أريتيييٕبش
 ٔ..3961وقأو ٛػع وـشٔ ،وىمْ ٔؿربٓ م ٜاوتذاد طت ٛأ يٕاً ٔ ،البٍياٞ
الز ٙبٍآ مجاه بذ الٍاؿيش ٔتظيمٗشْ لمذيٗؽ ويَ دذٖيذ ٔ ،سيشا ا طيتٍضا
الم أقش دٍيشا ت العيذٔ باٌتـياس وـيش الٍاؿيشٖ ٛفّٗيأ ...فمظينٍٗٗاً :اآقأويٛ
الفمظييينٍٗٗ ٛاآىتيييذ ٚيييرب قيييٕد ٔ ،ا ٌتفاكييي ٛالكيييرب ،ٝفكييين ػيي٘ ٞا ٖيييذ
أواريييا(ٔ ..اهٗييا ٚوفأكييات)ِٔ ،ييزا ِييٕ ا ٗيياس الٕسٗييذ ريىييا ريتي (ريييبا
اآفأكني) ؿا ٟشٖقات!!
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ٌعييي ٖظييتنٗع ػييعبٍا ،سغييي طييٕاد الٕاقييعٔ ،اطييتفشاه ا طييتٗنأُ ،متييضق
الٕسذ ٚالٕطٍٗ ٛالفمظنٍٗٗٔ ،ٛالتىضق العشب٘ٔ ،الت وش الشدع٘ العشب٘ مي ٜريين
وا ِٕ وقأً ا ٔطٍٍا العشبٖ٘ ..ظتنٗع ػعبٍا أُ ٍٖيتف ٕٖٔ ،قيف ا ٌّٗياس اليزٙ
آلت إلْٗ قلٗتٍأ ،ا شاا الز ٙأٌّ ٜفا مٗ ٛوٍ ى ٛالتششٖش الفمظنٍٗٗ.ٛ
ا فـييين ٍٕاٌيييْ (الٍكبييي ٛاجلذٖيييذٔ ٚاإٓادّييي ٛالجقافٗيييٖ )ٛكتيي اآفكيييش
الذريتٕس أٌٗع ؿاٖغ وتمىظاً اهن لألصو ٛالم ٌعٗؼّأ ،ا ٔقت وبكشٔ ،بعيذ
أٔطمٕ بفرتٔ ٚدٗضٔ :ٚوَ اآؤطف أُ اآجقيف قـيش ا أداِ ٞيزا الٕادي ويَ قبين،
ٔا وٕادّيي ٛوع ييي ا ييضاٟي ٔا منييا ٞالييم وٍٗييت بّييا اآظييا ٚالفمظيينٍِٗٗٔ ،ٛييٕ
تقـا رياُ لْ اةطّاً ا ريرب ا ٔؿٕلٍا إ( الٕكع اآيضس ٙاليشأَِ ،ويَ ٍِيا
ٖكُٕ ذض اآجقف الفمظنٗ  ،أٔ إِىالْ ،أٔ دّمْ ،أٔ ذً اريرتاثْ ،وظؤٔ ً
َ ٌكب 3991 ٛوظيؤٔلٗ ٛالعظيكشٖني ٔالظٗاطيٗني ٔاليشمسٗني يَ ٌكيبم 19
ٔ( 26ق  316وَ ريتاا  31أٖٕه الـادس اً  َ 3991وٍؼٕسات بٗظاُ)
ٔبعيذ ،أمييتي بكمىي :ٛأسدت فٗىييا أريتبييْ أٌيا ٔ ييذد ويَ وجقفيي٘ فمظيينني أُ
ٌشي يشّك طييياريٍأًٌ ،شفيييع أطييي٠مٌٔ ،ٛقي يذًّ ساٖييي ٛآيييجقفني ٖشفليييُٕ ا طتظيييالً،
ٔالتنبٗيييعٌٔ ،ييذ ٕ طيييتعاد ٚفمظييينني قليييٗ ٛشبٗييي ٛأٔ( باوتٗييياص ،بعيييذ أُ صّٔس
ٔدّّأ ،كيّٗعت ا وتاِيات أٔطيمٕ ٔٔاػيٍنَٔ ،الشِياُ مي( ٜطيالً) ويع العيذٔ
الـييٌّٕٗ٘ٔ ..الييزَٖ سغييي ريييين وييا دييشٔٓ ميي ٜقليييٗتٍا وييَ مظيياسات فيييإٌّي
ٖتٕقفيييُٕٖ ٔ ،رتادعيييُٕٖ ٔ ،عٗيييذُٔ اهظييياباتٖ ٔ ،ـي ي ُٕ لـيييٕت الؼيييع
العشبيي٘ الفمظيينٗ ٔ ،لٍييذاٞات ػييشفا ٞالعييشإٖٔ ..اؿييمُٕ ا د ييا ٞبييأٌّي هجمييُٕ
وٍ ىيييي ٛالتششٖييييش الفمظيييينٍٗٗ ٛالييييم أفشغِٕييييا وييييَ رييييين أِييييذافّا ٔوليييياوني
وؤطظاتّأ ،ا وقذوتّا اآٗجاق القٕو٘ ٔالٕط الفمظنٗ .
ريمىاتٍييا ٌشٖييذِا أُ تتبييذد ا ٔدٖيياُ ؿييشاس ٝالعييشا ..ييشا صوييَ تشاوي
ٔأٔباوييا ٔالشِاٌييات ميي ٜأُ أٔاسق اهيين ا ٖييذ أواريييأ ،لٗظييت ا ٖييذ ػييعبٍا
الفمظنٗ ٔوالٖني العشا اليزَٖ ٖقيأوُٕ ،اليزَٖ ٖنبِّعيُٕ ٔهٍشيُٕ اآمٗياسات
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سِػاً ابتضاصٖ ٛوشٖكيأ ،هِّٕليُٕ اةسِياا ٔاةسِيابٗني لتيذوا اآقأوئ ٛديزٔتّا
اآتبقٗ ٛا فمظنني ٔلبٍاُ ٔطٕسٖٔ ،ٛالتأٖٗذ الز ٙو  ٜبْ وَ والٖني اجلىاِا
العشبٗ.ٛ
ٌجيييه باآظيييتقبنٔ ،ليييزا ٌقيييذً ريمىاتٍيييا الذا ٗييي ٛلمفعييين ٔ ،يييذً التقيييا ع،
فالجقاف ٛفعنٔ ،اآجقف لٗع وتفشداً ورتفياً ٖقيٕه ريمىتيْ ٔهؼي٘ٔ ،لكٍيْ ٖقيٕه
ريمىتييْ ٖٔييذفع ٍّييا وييع اآقييأوني الييزَٖ ٖعشفييُٕ الٗييأغ ..اآقييأوني اآييؤوٍني
 ِييي٘ ويييا تـيييٍع ساكيييشبعشٔبييي ٛفمظيييننئ ،أُ اآقأوييئ – ٛليييٗع التفيييأ
ٔوظتقبن فمظنني ٔا و ٛاهش ٚالظٗذ ٚم ٜوـاِا ٔثشٔاتّا ٔوظتقبن أدٗا ا.
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تناقضات مواقف الدول األوروبية حول
القضية الفلسطينية في قرن من الزمان
د .فاضل الهجادي*

*

تورئة:

مرر ع يلونرر خ يررا عامرر ا عدل رر عارررى ا عدلئويررة اويررر ل ررو
عدلشررم ا ي ر ا 9997ا عارررك ى ر غ يشررب منرررا يي ر خ يوررة ي و ر
آ ررع ،عارررك را بويأر ل ط للر د الوهرون عاررره ينة مر ن غ
حقرو عاشرما
ي حق ىم يق ل ( :ا عألمري م ال ميلر) ،مجار
يف لل د آم ا يف عاوحرة عحل ية عالدرجق ل قرر تم ر
عام
ىر ري مر عاررر ل عأل وررة مر ي ور يف ررر عد ميررة عدلمدلررة قررر
ررر عاررر ل عألن ع عدل دررومة مرر عارررهوو وة عام دلوررة اجن وررر
تأ نارر
دررروا جنرر ل عدلو رررو
ررروعل عاقرر غ عدل رر
ي ميرررة عالاجررر
ى آلت :
إغَّ عاوهون ر ئ ة نينوة منبلقرة حور تهع يرل عاجر يخ يكجن هر عاجقوقر
عابمررروط درررلوىهع قرر ئع يلرر عدلكرر عخلريمرررة عاردرر ئآ عاجرررىم
عاجل ّوغ م ح ّ هع و م صن ليريهع اررا) ي ذروع منأرو ي تنظر
إاوهع عجملجمم ع عايت يموشوغ وهر ا يأرة عحلرر راغَّ عدلججأر اجر يخ
لغ "ن اة إد عئو " عدلب درة ر رى ع يف قلرا
عاوهون يل عامرو دوار َّ
عخل صة عامر ية الجمرا عارهوو عاوهونك عاكر م
عاور عام
عدلنقو يف عألحق ن عامنر ية عدل يضة عايت ح ص رع عجملجم عهلاد
د عاوهون ى ئ ة عارهوو وة ىح ىة ينر ية.
ن،
يل تنموجه

* كاتب وةاحث وصحفي عراقي (أكاديمي) ،عضو اتحااد اكتاااا اكبارا جمبيا اكتحاوو واكدراساا
اتحاد اكمؤرخين اكبرا.

وعضاو
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ك ا ْ يهٔٚاا٘ال ٌاان ُ ٗ ١ب ا ً هألًااٍ يهي٘ٙاا ٞاار يهو ا هٙه ٗأ ٌٔٔٙااٍ  ٜي ًااٍ
ٓا ا ٖق يااان ا ا ا ُٗ٘ي اااانٍ ً ًاااا يهبوي ِاااٞق راااٍ يُيوقااا٘ي واااٗ ٍٔٚهي ااا٘ي ِٙا ا يْ٘
إلًريط٘ه ٙت يه ويق يهينٍٙق رٍ خ ُ٘ٓ ًا يهبوَ ِنً ا٘ٙت ُ٘ك ٞيهبوَق
رااٍ اا الٗي اا ُيوق٘ي واااٗ ٍٔٚخ٘اا ٘ي هنًااالِنه يّيااانُٗٛق ٗط هااات ًاااويٗ ؤٍ
هووًٗ ْ و ٗ ٟا٘ي بٍٔ ه ً اوو ٍ٘ٓ ياون ً.
ٗكا ا ْ ٔاااوٍٓ يها ا ٓة ٓ يهوي اااٗ ٞيأًاااويويه ٓ ٖاااى الٗهااا ٞيإلًااانَق
ٗهلٍِٔ الٗي هِٔجٍٔ يهيانٍٙق ْ اليَٓ١اٍ يهيانٌِٙ ٍٙا٘ ٓ اوا٘بٍٔ يّٗوٌاٞق ٌا
إْ ٖٔوت ٗي وك ٞيًو ٌ ه ٓ ٞٙيه ٔو يحلنٙث بي ً ُ ٞبو ْ٘ٚبُ٘ بوت وٟ
خطق٘ي ٗالّٓ ًّٗ ب نٓ يأًو ٌ ه يهرٙط ُٛق ٗاغيه٘ي كثرييً ٓ يهيا٘ ٝيهِاٞٚ ٘ٚ
يهِ ُ ٓ ٞ٣هًٗٗ ٗ ٚهٗب يهِواٞٚق ًٗ إْ ُ ه٘ي ًِٔ أٌٙ ً ٟوط ْ٘ ٚيُيوق٘ي
سل٘ يأًو ٌ ه ي ًوٙل ٛيجلنٙان وبطا٘ي ًً ٚاؤٍ بًٌ ٚاوٕ يهٗ ّا ٞيّوجارٝق
ٗان ُويٍٓ نيً ِٙاقلْ٘ كٚا ٍُٔ ب هٔال يهِا ق ٗ ٞٚيه ٚبا ْق ٗ ّ ٘ٙانْٗ بال
ٗج٘الٍٓ ٗٗج٘ال يه وب ٗيٌّوٌل(.)9
ٗهت بوٙط ُ ًِ ٚا َ  َ9841إاِا يهٌاوط ْ يه ثٌا ُ ٛب هٌاٌ ي هؤٚا٘ال
ب أًوٚط ْ ٓ وٌاطل هويٚو٘ها ٞالْٗ ييٚام ذلٌان واِّ ٛا ه ٕ ٙيه٘ نٗٙآ ٞ
يه٘طّ يه وبٛق ٗخٔ٘ٓ ً ٗ نًٔ ٝو ًٗ٘ه.)2(ٞٙ
جااوت ٓ يه ٔااو يحلاانٙث ذل ا ٗأت ًااّ يهاانٗي يهغوبٚاا ٞهو ا ٗ ٙيهٔٚاا٘ال ٓ
يجملوٌ اا ت ي ٗهٗبٚاااٞق كاا ْ ٗناا ٓ ًِؤااا يهياااوْ يهو ًاااا ِاااو ٓ هًٗاااٚ
يهئٚااوٞٙق هلااّ يهٔاأ  ِٞٙيهٔٚاا٘ال ه ٘اا٘ي ٓ ا ٖ يهبلااوٗ ٝا ًٗ٘ٓ ا ق ُٔااٍ أ
ٙوٙنْٗ يأ رتيف بٍٔ كط ٢ب ٞالٗ ِٞٚٙإٌ ٙوٙنْٗ يأ ارتيف بٔاٍ كلاوٚا ٞاً٘ٚاٞ
ٓاانيف ب ااات ٗيٗااي ٞيغْ هغااود يه اا٘ال ٝإى ًاا ٌٙااٌ ٟهد يّ ٚاا ال اااا كٌاا
ٙي ٌااْ٘ق ن ا ي ا ا ً٘ي بيوااى ُٚياا٘أ ي ٗي أٚااو هًٗاا ٓ ٚا َ َ9854ق إلر ا هٝ
٘ ا يهِ ا يهوًٗااٗ ٛاانٍٓق ْ ا وٗاأٍ ّ ذاا ٞهٓٚقااٞق ٗب ا هم ٌُاابت
ذل ٗهااا ٞيهوا ا ٗ ٙق حلوكااا ٞيهٔااأ ُٞٚ٘ٚيحلنٙثاااٗ ٞهااانت ٓ ٘ا ا ْ هًٗااا ٚق
ٗهلاااْ٘ هًٗاااٗ ٚا ا ٚب ٞأ ييااام ٓااانيف يحلوكااا ٞا٘جٔااات ُٗا ا ه (يهاااق )
ك ه ال ٝسل٘ يهنٗي يهغوب ٞٚيهي٘.ٞٙ
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ٗ ِنً ين يّؤًو يهٔأ ُٛ٘ٚي ٗي ٓ ًٌ٘ٙاوي ينِٙا ٞبا ىي ا َ َ9897
ك ا ْ كثااو ًااّ روااث يحل ٗااوً ّٙااّ يهٔٚاا٘ال يهااوَٗق ٗايااوه ٓ ٓاا ي يّااؤًو
يًو ٌ ه وٌطلٗ .ان ىيه يهي  ٍٚيهٔٔٓ ُٛ٘ٚواايي يه ٓاٌ ٞيه ثٌ ُٚا ٞي ًاو ُٞ
ٗ ااود واا ٟيهٌااوط ْ قاان يحلٌٚاان ًاا٘يأً كااقري ٝإلُي ا يهنٗهاا ٞيه ثٌ ُٚااً ٞااّ
الئِٚ٢اا ًي باااى يهوجا ا ٗب ًاااا يِّاااوٗ ت يهٔااأُٞٚ٘ٚق ٗكاا ْ جااا٘يب يهٌاااوط ْ
يه ثٌ ا ُ ٛواا ٟااود ٓوااايير (أ ااانه ْ بٚااا ٗهاا٘ ااانً ً ٗي اانً ٝااّ يهااقنالق
ٗهٚيااوب٘ يهٔٚاا٘ال ين ٚٙأٍِ)( ً .)3ا ت ٓوااايي ا هك ا ً كو باإ «يهنٗهاا ٞيه٘ٔٚالٙاا»ٞ
ٗ يبٕ «يهٔٔ ُٞٚ٘ٚيه ّٗ .»ٞٚك ْ و يهٔٚا٘ال اري ًويٌٌال هوبلاو ٝه٘ا ا
إٍ ا ٍُٔ ب هي٘ااٞٚق ٗخلاا٘ ٍٔ ًااّ يحل ٚا  ٝيهااك اِوٗااوٍٓ ٗهلااْ٘ وٌااطل هد
ًينً ت يٌّٚيٚل ٗيٌّوٌل(.)4
ٗٓ ا َ  َ9915ال ا اايب يني ا ٗل يهرٙطا ُ ٛبِاالى ًااو ٜه ياان
ًؤًو يننف ًِٕ (إصلا ال لهٚا ٞيا ٘ وا ٟابا٘ق ًٗل ًا يهانٗي يأًاو ٌ هٞٙ
إى طااا٘ي ٗاااات ْلاااّ)ق ُٗاا هكت ٓ ٘ااا٘ه يّاااؤًو كاااى ًاااّر بوٙط ُٚا ا
ٗ وٌُ ا ٗٓ٘هِااني ٗبوجٚل ا ٗ ًااق ُٗ ٚإٙط ه ٚا ٗ .يًااوٌو يُ ي ا ال يّااؤًو (ًااؤًو
هِنْ) ًّ ا َ  َ9915إى ا َ َ9917ق ُٗا هكت ٓ يّاؤًو جلِاً ٞاّ يهانٗي
يحل٘ااا٘ه ًؤهباااً ٞاااّ كقا ا ه وٌااا  ١يأاؤا ا ال ٗيهوااا هٙه ٗيجلغوي ٚا ا ٗيهيهي اااٞ
ٗيأجوٌ ٗيهقرتٗي.
ٗاااان يابااام يّاااؤًوْٗ واااْ ٟر (يهقياااو يّوً٘ااأ ٓااا٘ يهِاااو ْ ٙيحلٚاااٜ٘
هنًو ٌ هق ُٕ يجلٌو يه ٔٙ ٜاى يهِاوق با هغوب ٗيٌّاو يهطق ٚا ٛإى يهيا هال
يغًٗ ٞٙ٘ٚي وٙيًٗ ٞٚووي ٟطاوق يه ا ق ٗ ٘ٙا ٓا٘ ًٔان ي الٙا ْ ٗيحل٘ا هيتق
ٗيإلُل هٓ ٓ ٞٚا ي يهِاوُ ْ ٙإ  ٙا ّٚواُ ٟا٘يط ٕ٣يجلِ٘بٚاٗ ٞيهِاوا ٞٚب٘جإ
خ ا ٖ ُ ا ٗي اان اواا٘ي و هاإ ٗ اان ٝيهو ا هٙه ٗيهاانٗ ّٙيهوٌ ا ْ)ق يّئاا٘ال ب ا هم
يهِ يه وب.ٛ
ٗٓ ا ا َ  َ9917اااانَ يّاااؤًو ا٘ٓااا ٚت ًا او ٗ ٞٙجوااا ٞهاااوٗ ٍٚ٢ىهي١
بوٙط ُٚا ِٓااو ٜك ًقااى ب ُوًا ْ يها ِٙ ٜوٌاا ٛحلايب ي ااويه يحلا كٍ ٣ِٚا ق
ًِٗٔا يهو٘ٓا ٞٚيهو هٚااٞر (إْ إا ًا ٞا جي بِااو ٜاا٘ ٗ ٜوٙا واا ٟيجلٌاو يهاارٜ
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يهينٙٗ ٍٙوبطٌٔ ً ً ب هقيو يّوً٘ٔق ذٚاث ِٙالى
يه ٙ ٜوبٔ ٗهٗب ب ه
ٓ ٓ ٖ يِّطي ٗ ٞوً ٟيوب ًّ ٞاِ  ٝيهٌٍ٘ٙق ا٘ ٝنٗ ٝهِ يِّطيآٗ ٞانٙيٞ
هونٗي ي ٗهٗب ًٔٗ ٞٚحلٔ ق ٓ٘ يهوِب ٚيه ٌو ٛيه جى هوً٘ ٢ى ٗيهٌقى يّيرت )ٞ؛
هٌ٘ ْ ٗ ا يه٘طّ يه وبٗ ٛيحلٚو٘ه ٞالْٗ ٗ نإ ُٗٔ خرييإ.
ٗٓ يهِٔ ٙاا ٞخااوؤ يّااؤًوْٗ بو٘ٓاا ٚت ًو٘اٌِ ٞيهو٘ٓاآ ٞٚا ٖق ٗ مس٘ٓا
(ٗرٚياا ٞك ًقااى)ٗ .ااان ٌاات إُلواارتي باالْ ٗٗ ا ٔ هؤٚاا٘ال ٓ ًٚااييْ ًٔ ا حلٔ
ًااريجك كبؤ ا ٓ يحلااوب يه ّٚاا ٞي ٗى َ9994ق ٗه ا هم ا ُٗ ا ياات ُاا ه
«ئّ حل يِّرتك»ٞق ن ٌت يحلوك ٞيهٔٔ ُٞٚ٘ٚإُلورتي ًي بى ال ٍ إُلوارتي
ٓ يحلوب يه ّ ٞٚي ٗىق ٗٗٗ ت كى إًل ُ أ ٓ خنًؤ .
ٗك ُت ٗرٚي ٞك ًقاى ٓا ٛيّططأ ي ًا َ (ي ٗي) أ اوني وٌاطلق
ٗهي ك ْ يّطو يهٔٔ ٓ ُٛ٘ٚيكاو ٝالٗي ًاؤًو هِانْ ( َ9915ااا .)َ9917
ين اويا يهٔٔٗ ٍٚٙ ُٛ٘ٚيٙيًا ْ ٗيٌِّٗا ٞيهٔأٗ ُٞٚ٘ٚرٚيا ٞك ًقاى ٗيابيا٘ي
ًا بوٙط ُ ٚوٙ ْ ٟلْ٘ يه٘ٔٚال «يجلٌٍ يهغو » ٙيّ ك٘ه ٓ يه٘رٚياٞق ٔانه
ب ن ٗ ٢ن بوب٘ه يهرٙط ُ َ9997/99/2 ٓ ٛبإا ًٗ ٞطاّ هؤٚا٘ال ٓ وٌاطلق
ٗ طٚت نٍ ي٘ج اويه ي ًٍ يّويان ٝهااٍ  989يهٔا اله ٓ .َ9947/99/29
ٗكاْ٘ ي ًااٍ يّوياان٣ِٚ ٝا ٗيا اا ٞيات يهواالرري ٗينٌِٚاا ٞي ٗهٗبٚاا - ٞيهغوبٚااٞق
ياان ٓٚاال هاام ا ٚا َ يهل ٚا ْ يإلًااويٚ٢و ًِٗ .َ9948/5/95 ٓ ٛا هاام يحلاال
ٗيه وب ًِِغوْ٘ بي٘ ٞٚوٌطلق ٗ"إًويٚ٢ى" ًاا يه٘اات ٗخاني يحلاوٗب
يه
ٗإى يهٚااَ٘ يوااى ُااِ ً ٣ٚااً ً ٣ٚيٙاانيً ًااّ ي هيٗاا ٛيهبوٌااط ٗ ِٞٚٚوااً ٟااو ً ٠ااّ
يهغوب ًٗ٘ي يوٕق إْ الّ ؤِ ٞٚاٗ ٛاٌِ"ٗ .ٞٚإًاويٚ٢ى" ُٔا ا ًات ُوٚجاٞ
أًرتياٚج ٞٚوبٗ ٞٚختنَ ًٔ حل يهنٗي يهغوب ٞٚإْ ٓا ٖ يهانٗي أ ايقاى يٌّا َ
با هم يهلٚا ْ ئّااطِاٗ .كااى ًا اي٘هاإ ٗ ا ٌواإ يهاانٗي يهغوبٚاا ٞا ٖ وٌااطل
ٗيهٔوي يه وب ٛاا يإلًويٚ٢و ٘ٓ ٛهلٌ يه٘اات ًانً ٓ ْ ٙوٗاه يه اوبق يا
 ٍٔٚيهبوٌطِْ٘ٚٚق هو٘ياا يه  ٕٚ ٜاياَ٘ "إًاويٚ٢ى" ييٙان ًاّ يهوً٘ااق ٗبا هم
رق ت هألٓنيف يإلًرتياٚج ٞٚكٌ ُٔت وٗ ٔٚرٚي ٞك ًقى.
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ٗك ا ْ هرٙط ُ ٚا الٗه كااقري ًٗٔااٍ ٓ ينٙاان ًٔااري ٓ ا ٖ يهي٘ااٞٚق ُٔاا
يهنٗه ٞي ٗهٗب ٞٚي ٗى يهك ٗابت إى ج ُا يحلوكا ٞيهٔأ ُٞٚ٘ٚيه ّٚاٗ ٞاقِؤا
ٗ ًٌٔت ٓ ييٚم ٓاني ٔ ()5ق ًِا ْ بان ت يٌّا ًٗ ت ا٘ي أ٘ٙان وٌاطل
بل يهو٘هال هٗاِوٚن ٖ ٓو( ً ٙيه ٍ ٜثى ٗ ٍٚٙيٙيً ْ ٗيحل خ َ ٓرياٍ) ٗيهوا٘هال
بوب٘ه ٗىٙو خ هج ٞٚبوٙط ُ ٚق يه ٗ ٜجإ هًا ه ٞإى هٗاِاٚون ٓ  2اِاو ّٙيهثا ُٛ
ًَِ9997 ٞق  ٙانٖ ٔٚا بِٔا ٓ ٚوٌاطل ِان ُٔ ٙا ٞيحلاوب يه ّٚا ٞي ٗىق
ُٕٗ يهوً ه٘ٓ ٞر (إَّْ لً٘ ٞجنه ٞيّوم اِٗو ب ل يه طاا إى الًاٗ ٍٚطاّ
اً٘ ٛهوِ يه٘ٔٚال ٓ ٜوٌطلق ًٗوق ي جٔانٓ هوٌأٚى ٓا ٖ يهغ ٙا ٞواْ ٟ
ٙبٍٔ جو ُٕ ً ٚهّ ٌ ٙى ًّ ُلُٕ ْ ٙغري يحلي٘ق يّنُٗ ٞٚيهن ِٞٚٙيهوول اوٌوا بٌٔا
يهط٘ي٢ا ري يه٘ٔٚال ٞٙيّيٌٚا ٞيغْ ٓ وٌاطلق ٗأ يحليا٘ق ٗ يه٘ٗاا يهًٌ ٚاٛ
يه ٙ ٜوٌوا بٌٔ يه٘ٔٚال ٓ يهقونيْ ي خو.)6()٠
ٗااان ُاأن ُا ٓن ًااّ يهٔٚاا٘ال ااّ بطاانْ ٓا ي يه٘ اان ِاانً ي اارتد يهاا٘ىٙو
يه٘ٔٚال ٜيهرٙط ُٗ ( ٛالًُ٘ ّٙو ؤ) و ٓ ٟي يه٘ نق ًؤكنيً  ْ ٕٚيه٘ٔٚال هٌٚا٘ي
ًاااٗ ٞإٌاا ط ٢بااا ٞالِٚٙااآٗ .)7(ٞاا ي ٙاااقل ْ ينااانف يحليٚياااً ٛاااّ ىه يهلٚاا ْ
يهٔٔٓ ٘ٓ ُٛ٘ٚانف يًاو ٌ ه ٜاناات ٚإ ًٔا حل يحلوكا ٞيهٔأ ُٞٚ٘ٚيه ّٚاٞ
خني يحلوب يه ّ ٞٚي ٗى ًا ًٔ حل بوٙط ُ ٚيأًو ٌ ه ٞٙيهاك ه ت ْ ًِئا
يهٔٔ  ٗ ِٞٙنيً بإا ًٗ ٞطّ اً٘ ٛنٍ ٓ وٌطل ًّ ُلُٕ ْْ ضليم نا ئّا حل
يغا)8(ٞٚر
ا إا ً ٞجي بِاو ً ٜا ال هو اوب ٓ اوا ٗطأٍِ ٍِاا ٗ انأٍ ٌٗٙاوِيف
ط ا أٍق وٌّ٘ ب هم يهي٘ ٠يأًو ٌ ه ٞٙيهغوب ٞٚيهٌٚطو ٝوا ٟيها٘طّ
يه وب ُٔٗ ٛخرييإ.
ب ا ج اااى وٌاااطل ذلٌٚااا ٞبوٙط ُٚااا ٞيٌاااً ٛوكيٓا ا ٓ ًٔاااو ٗاِا ا ٝ
يهٌٍ٘ٙق ٗالْ٘ ويٓٗ ٞى بٗ ِٔٚبل ًٔ حلٔ ٓ يهِوق.
ؤ ا يأًوب ال ًّ ٝا٘ ٝيه٘ٔٚال يّ هٗ ٞٚخرأٍ يه وٌ.ٞٚ
ال ا كٌ يه ِ ٓو يهٔٔ ُٞٚ٘ٚيهي٘ٗ ُٚ ّ ٓ ٞٙيهٌٌِ .
ٓا ا يًاوغني يهٔٚا٘ال يِّوِاوَٚ ٓ ّٙاا سلا  ١يه ا
ّٔوي ٞيحلوب  ٓ ١يحلوب.

كِاقل ت

ٌاٍ
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ٗ ا يأًوب ال ًّ ٝال ٍ ٘ٔٙال ًوٙل جبوٓ هويوب إى ج ُ يحلوب .١
جا  ١ا ٔاان بوٙط ُٚا ٓا ي ب اان ْ خا ت ًااّ يهٔٚاا٘ال ا ٔاانيت ًويًاا ٗ ٞياانت
ي هب ً ٗطٚنيً بل "إًويٚ٢ى" ٗبوٙط ُ ٚأًو ٌ ه يه٘طّ يه وب.ٛ
ٗٓ ٗاا٘ ١ا٘ٓاا ٚت ٗرٚياا ٞك ًقااى اااوه ًااؤًو يحلوب ا  ً ٓ ١ا ْ هٍاا٘ ا َ
ٗٗ َ9921ا وٌطل يت يأُونيب يهرٙطا ًُ ٛاا اِبٚا ٗ ان بوبا٘هق ٗي ارتف
ٓاام يأُواانيب ه ٔااق ٞي ًااٍ اا َ  َ9999ب أُواانيب يهرٙط ا ُ ٛواا ٟوٌااطل
ٗب٘ اان بوباا٘ه(ٓٗ .)9لا ي ًلااّ يهٔاأ ً ِٞٙااّ إا ًاا ٞكٚا ٍُٔ يأًااو ٌ هٓ ٜ
وٌطل(.)91
ٗان ي رتف يهي ٢ن يهرٙط ُ ٛكو٘ب يه  ٜل ا ٢نيً هوج ّٚي هالُ ٛب هنٗه
يه  ٜه قوٕ بوٙط ُ ٓ ٚاِب ٚيهبلاو ٝيهٔأ)99(ُٞٚ٘ٚق بي٘هإر (كا ْ يأُوانيب
و ٟوٌطل ًّ جى ييٚم لو ٝيهٔٔ ُٞٚ٘ٚو ٟهد يه٘ياا)(.)92
بن ت يّي ًٗ ٞيهبوٌط ِٞٚٚهوٌِوٗ يأًوٚط ُ ٛيهٔٔ ًِ ُٛ٘ٚيهقن١ق ٗا َ
يهِ يهبوٌطٚين بث٘هيت نٙنٌٔٓ ٝا را٘هٗ َ9921 ٝرا٘ه ٝيهاريق ا َ َ9929
ٗيهثاا٘ه ٝيهبوٌااط ِٞٚٚيهلاار ٠ا َ َ9936ق ٗ واا ٟيهااو ٍ ًااّ يّي ًٗاا ٞيهق ًااوٞ
ٗيهثاا٘هيت يٌّااوٌو ٝيهااك ك ا ْ ٙاان ا  ٔٚا يهِ ا يهبوٌااطٚين ُٔ ا هًي ًااّ يهاانَ
يهيكٛق ك ْ يِّوٗ يأًوٚط ُ ٛطلط٘ سلا٘ ٓني إق ُإ ٙوويا ٟالَ ْاٍَ يهانٗي
يأًااو ٌ ه ٞٙيهلاار٠ق بٌِٚا يهيا ال ٝيه ااوب ٙاالًوْٗ باالًو ًاا ٚالٍٓ يهرٙطا ُٚل
ٗيهبوٌُٚلق ٗان خبيتْ َٚا يجلٔ٘ال يهك اوٙان إُٔا ف يه اوب ٗيحلبا ٖ واٟ
ي٘أٍ ٓ هٍٗٔ.
ك ا ْ يُاانأ يحلااوب يه ّٚاا ٞيهث ُٚاا ٞا َ  9939اااا  َ9945وٓاا ً ٞا سلٞ
هوييٚم ي طويف يهٔٔٗ ُٞٚ٘ٚيأًو ٌ هً ٞٙلهبٔ ٓ ي ؤ ب وٌاطل ًٗلال
يهٔٔ  ًّ ِٞٙاوًٚه ك ٍُٔ ٚيأًوٚط ُ.ٛ
ًاااوال يهٔٚااا٘ال وااا ٟبوٙط ُٚا ا ق ٗاا ا او٘ي جِ٘الٓا ا ق ُٗٔقااا٘ي ً ٌااالويأ ٓ
وٌاطلق ب ان ْ وٌاا٘ي ٗا بٔ ٗ جيٓا اّ ييٚام ٓااني ٍٔق ُٗيوا٘ي ًوكااي
ُِ ا طٍٔ ًااّ بوٙط ُ ٚا إى يه٘أ ٙا ت يّوياان ٝي ًوٙلٚاا ٞهرٗىٓ ا كاالا٘ ٠الٗهااٞ
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يًاااو ٌ ه ٞٙب ااان الخ٘نا ا يحلاااوب إى ج ُا ا يحلوبا ا ١ق ًٌاااوغول ُبااا٘ ٍٓ يّا ا هٛ
ٗيأُوط ب.)93( ٔٚ ٛ
ين يهٔٔ ً ِٞٙؤًويً ٓ بووٌ٘ٚه ٓ ُٙ٘ٚا٘هن ٓ ٙ 8ا ه َ9942ق هغا٘ي ٚإ
يهنٗه يهرٙط ُٛق ٗ ًٌ٘ي ا٘جٔ ً جنٙنيً اي٘الٖ يه٘أ ٙت يّويان ٝي ًوٙلٚاٞق ٗ
خنهاإ ي٘ٙااى وٌااطل إى الٗهاا٘ٔٙ ٞالٙااٗ ٞيأ اارتيف هو٘ك هاا ٞيه٘ٔٚالٙاا ٓ ٞهًااٍ
يهٌ ٓ ًٞ ٚوٌطل.
اااانخى يهاااو ٍٚ٢ي ًوٙلااا ٛاوًٗا ا ْ ٓ  39لب  َ9945إلهًاا ي ً٣ااا ٞهاااا
٘ٔٙالًٔ ٜا جو إى وٌاطلق ٗ االهٚا جلِاً ٞوٙلٚا ٞاااا بوٙط ُٚا ٞيجوٌ ات ٓ
َ9946 ْ ٌُٚ 21قٗ ٙنت ًيوهيت ًؤًو بووٌ٘ٚه.
ٌٙبو ًاؤًو هِانْ ٓ ٙوا٘ي  َ9946اّ  ٜايانَ؛ ْ بوٙط ُٚا ٓاوت
وًِ ٟوٗ ً٘ه ٌْ٘ٙيه ٙ ٜيرتي ايٌ ٍٚوٌطل يه  ٜه ٘إ يه اوبق ٗه ٘ات
بوٙط ُ ٚيِّوٗ يها  ٜانًإ يه اوب إلا ًا ٞالٗها ٞوٌاطًٌ ِٞٚٚاويو ٓ ٞوٌاطل
اِاالى ٔٚاا لً٘اا ٞيُوي هٚاا ٞبوً ٢اا ٞيِّاانٗب يهٌاا ًِٙ ٛاا هن ٔٚاا يه ااوب
ٗيه٘ٔٚال.
٘هت بوٙط ُ ٚيهي٘ ٞٚإى ي ًاٍ يّويانٝق ٗٗي يات يجلٌ ٚا ٞيه ًٌ٘ٚا ٞواٟ
ًِوٗ يهويٌ ٍٚب كثو .َ9947/99/29 ٓ ٞٙبن ت بوٙط ُ ٚب هن ٘ ٝإى اى
ًوٌ ٛهؤوي يه وب ٛااا يإلًويٚ٢وٛق ٗ وِات ُٔا ًاؤِ ٛيُوانيبٔ وا ٟوٌاطل
ٓ .)94(َ9948/5/94
ِااان إ ااانْ اٚا ا َ "الٗهااا ٞإًاااويٚ٢ى" ٓ يهٌا ا  ٞيهٌ الًاااً ٞاااّ ًٌا ا ٙ ١اااَ٘
 َ9948/5/95ب ااان الاٚياااٗ ٞي ااان ٝي رت اااات بٔااا لً٘ااا ٞيه٘أٙااا ت يّوياااانٝ
ي ًوٙلٞٚق ٗٓ يهٌ  ٞيهٌ الًِ ٗ ٞو الا ٢م ويات يجلٌ ٚا ٞيه ًٌ٘ٚا ٞهألًاٍ
يّوياان ًِ ٝاِ ا أ ٓ ًِاالو ٞوٌااطلق ًٗ ا ت يحلااى بي ٚا َ الٗهااول ًِ ا اواام
يهويٗٞق ٗ ٚقت يهي٘ ٞٚيهبوٌط ٓ ِٞٚٚالٓ هٚي ي ًٍ يّوين ٝبالًو ًاّ خ ًا ت
يهقٚت ي ب.)95( ٚ
الخواات يجلٚااْ٘ يه وبٚاا ٞوٌااطل ٓ َ9948/5/95ق ٗ يياات يُؤاا هيت
كقري ٝو ٟكاى يجلقٔا تق ٗكا ْ بِٔٚا ٗبال ااى بٚا كٚوا٘ ًارتيت ً انٗالٝق
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ٗ ِاانً ُ ا وت يهاانٗي يهغوبٚاا ٞباالْ ينيٍاا ٞاُ٘اام ْ يااى ب هٔاأ  ً ِٞٙا ه ت
هووااانخى هوااالًل ُااا ٙؤٍق ِجيااات ٓ إٓااانيه ااااويه يننُااا 99 ٓ ٞيٙاااويْ
َ9949ق ٗك ُت ً٘ي يٌ ٞن ١بوٙط ُ ٓ ٚيجوٌ بريٗت ٍٗٓر ي ًري قان ي
ًري ُوق ي هالْ ٗي ًري قن يإلهٕ ٗٓا ٛاوْ يه اويق ٗه٢اٗ ٍٚىهئً ١او واٟ
ٓاا ٖ يننُاااٞق ٗك ُااات خُ ٚاااٌٗ ٞاااٗ ٟك هرااا ٞيٚيٚاا ٞوااا ٟيه اااوب ًٗاااقق ً ٓ
ٓيٍؤٍ ٓ يّ وكٗ ٞيحلوٗب يهن يٞق ًٗققت ٗا ٚوٌاطل(ٗ .)96اان ال اا
ٓااؤأ ٚ ١ا أٍ ُوٚجاا ٓ ٞا ٖ يخلُ ٚااٞق يوواا٘ي وااٙ ٟاانُ ٜااو  ١ي ًااٞق ياان اوااى
يإلخ٘يْ يٌّاوٌْ٘ ٓ ًٔاو ه٢اٗ ٍٚىهئً ١او ا َ َ9949ق ٗاواى يهبوٌاطِْ٘ٚٚ
َ َ9951ق ٗاوى ر٘يه ً٘ى يه٘ٓ ٓ ٛيه ويق ٓ .َ9958/7/94
قن ي
ب الهت بوٙط ُٚا بإُاوين كاى ًاّ وٌُا ٗيه٘أٙا ت يّويان ٝي ًوٙلٚآ ٞ
ُؤْٗ يِّطي ٞيه وب ٞٚه٘ بٔ ق خ٘ ً و ًٔ ٟحلٔ ٓ يِّطي ٞب ن ا ٍٖ يهِب٘
يهٌ٘ ٚٚكق لٓنهٗي ٓ ل يه  َ9951ب ً ُ ٚرنرً ٚق ُٕ وٟر «يهو قُ ًٌ ٓ ٞنٝ
اٚاا َ يهٌاانَ ٗيأًااويويه ٓ يِّطيااٞق ٗيهؤاان ٜب ًااوٌويه أًااوطنيَ يهياا٘ٗ ٝ
يهؤنٙن ب ًوطنئً ًّ ج ُ  ٜالٗه ًّ ٞالٗي يِّطي.)97(»ٞ
ك ُاات كااى ًااّ وٌُ ا ٗبوٙط ُ ٚا ًااّ يهاانٗي يه ااٌٌ ُنٗ ٝيّؤٙاان ٝهول ٚا ْ
يهٔٔٗ ُٛ٘ٚان ي رت و "بنٗه ٞإًويٚ٢ى" ًِ ي  َ ٙي ٗىق ُٗ هك ٓ ٓ يه نٗيْ
يهثنر ٛؤً ٟو َ  َ9956إرو الً ٍٚاِ  ٝيهٌ٘.)98(ٍٙ
ٗك ْ يهو ٍٚ٢يهبوٌُ ُ ٛهي الٙغ٘ي كثو ابٌٔ ً هطق ٞ ٚيهٔوي يه وب ٛاااا
يإلًاااويٚ٢و ٓ ٛيِّطياااٞق هاا هم ااااوه ب ااان دل٣ٚااإ هووً ٢ااا ٞاا َ  َ9956ينٙااان
يه نا ٞيخل ٓ ٞبل وٌُ ٗ"إًويٚ٢ى"
اليُاات وٌُ ا ينجااَ٘ يإلًااويٚ٢و ٛواا ٟيه ااوب ٓ  5يٙااويْ ا َ َ9967ق
ٗ وٗاات ٗااو إهً ا ي ًااوي ٞإى يهِااوق ي ًٗاأق ٗ رِ ا  ١ي ىًاا ٞياان يجوٌ ا
جملوٍ يه٘ىهي ١يهبوٌُ ٛوّ  َّْ ٕٚوٌُ ايا ً٘اا يحل ٚال ًّ يحلوب(.)21
ٓ َ ٓ َ9979نهت ٗرٚيُ ٞاً٘ ْ يهاك ال ات إى يأٌُاي ب يإلًاويٚ٢وٛ
ًّ ي هيٗ ٛيهك ي ووؤ ٓ َ ٗ َ9967هًٍ يحلنٗال بل يهطو ل يهبوٌاطٚين
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ٗيإلًويٚ٢وٛق ٗان ي وٌانت يجلٌ ا ٞي ٗهٗبٚا ٞيه٘رٚياٞق ٗ ٗا ت إهٔٚا «ٗاانٗٙى
يهينَ ٗإصل ال ى ٌّله ٞيهنج٣ل يهبوٌطِٚٚل»(.)29
ٌواات "إًااويٚ٢ى" ب اان ااوب يٙااويْ ا َ  َ9967واا ٟا٘رٚاام نا أا ًااا
يجلٌ اا ٞي ٗهبٚااٞق ٗااان زلياات ٓ هاامق ٗٓ ٓ ا ي يهٌااا ٚق ا ا ي ب ا إٙق ا ْ ٗىٙااو
خ هج" ٞٚإًويٚ٢ى" ٓ َ َ9972ر (إْ ًٌٔ ٞإًويٚ٢ى يهو ٌٞٚٚ٢يّوي  ٝو ٟايِ
ٓ ا ٛا٘رٚاام يحلاا٘يه يهًٌ ٚااً ٛااا الٗي يهٌاا٘ق ي ٗهٗبٚاا ٞيِّاارتكًٗ ٞؤًٌ ا أ ).
ٗ ُ ه إى يهب ه ٞٚيهنبوً٘ ً ٞٚيإلًويٚ٢وٞٚق إ يىاليال انال يٌّثوٚا ت يهنبوً٘ ًاٞٚ
ًااّ ً 92ب٘ٗاا ٞٚإى ً 95ب٘ٗااٞٚق ٗى ٙا هيت ٗىهي ١خ هجٚاا ٞيهاانٗي ي ٗهٗبٚاا ٞإى
إأ الهاٚنً ًٗؤُاويً
"إًويٚ٢ى"ق ٗن ي وم إٙق ْ وٓ ٟا ي يهِِا ٕق بي٘هإر (هٌٚات َّ
وً ٟل ُ ٞإًويٚ٢ى يخل ٓ ٞهنٗ ٠هٗب يهك او٘ ن)ق ٗٓ ي ًؤُاو واٗ ٟا ا
ي طو يهنٗه.)22(ٞٚ
يهٌوط ٞي الب ٞٚهق
ٗٓ اااوب اِاااو ّٙيهويوٙوٙااا ٞا ا َ َ9973ق ااااوه ٗىهي ١يهاااِبٔ يه اااوب ٓ
 َ9973/91/97اااود يحلٗاااو يهِبطااا ٛوااا ٟيه٘أٙا ا ت يّويااان ٝي ًوٙلٚاااٞق
ٗيهنٗي ي ٗهٗب ٞٚيهك اؤٙن يهًٌ ٚا ٞيإلًاويٚ٢و ٞٚبان يبا٘ٗ .كا ْ نا ي يّ٘ااا
يه وبااا ٛيّ٘ ااان اااالرريٖ يهًٌ ٚاااٗ ٛيأاؤا ا ال ٓ ٜيهااانٗي ي ٗهٗبٚاااٞق ٗأ ًاااٌٚ
يجملٌ٘ اااا ٞيأاؤااا ال ٞٙي ٗهٗبٚاااا ٞيهااااك ُااا وت طاااا٘ه ٝيهيااااويه يه وباااا ٛوااااٟ
ياؤ الٓ (.)23
ٗان ر ه ٓا ي يهياويه ً هٗاً ٞاٗ ٓ ٞهٗبا ق بٌِٚا هيال يه اوب ًِإ اِقٚإ
يهنٗي يهغوب ٞٚب٘وٗه ٝى يهٔوي يه وب ٛا يإلًويٚ٢و ٛيه ٗ ٜااا خٌا ٢و ال اٞ
ٓ ي هٗيي ٗيٌّوول ت ٗي ً٘يق ٗ ق اٌِ ٞٚيهقنال يه وب.ٞٚ
وِت ّ ُ ٚب ن يًوطنيَ يهِبٔ ًان ً ٓ يّ وكا ٞيهيً٘ٚا ٞا َ َ9973
الٚٙاانٓ حلاام ايوٙااو ئّااري هوِا يهبوٌااطٚينق ٗكا ْ ٓا ي يإل اانْ يإلصلا بٛ
ي ٗي ًّ ُ٘ ٕ ٓ ً ُٚ ّ ًٞ ٚيأي ال ٖ ٞٙيهقونيْ يه وب.)24(ٞٚ
ٗٓ ٓ َ9973/99/6نهت يجملٌ٘ ا ٞي ٗهٗبٚا ٞبُ ٚا ً ٓ بوٗكٌاى ا٘اٌّ
يإلُ ه ٝإى ٗوٗه ٝاطقٚم اويهيت دلوٍ ي ًّ يهنٗهٛر ( ٗيت ي ها َ  242ه َ
9967ق ٗ 338ه اا َ ٗ .)َ9973ي رت اات ذياا٘ق يهِاا يهبوٌااطٚينق ٗط هقاات
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بااإجوي ١ذل الرا ت ًاانَ ب٘ااٌ ُ ت الٗهٚااٞق ٗ ٙاان ٓا ي اطاا٘هيً ٓ يّ٘اااا ي ٗهٗبااٛ
ٖ يهي٘ ٞٚيهبوٌط.)25(ِٞٚٚ
ٗهوؤٌٚن ّق ُو ٝيهوب ٗد هقو٘غ ًنَ الي ٗالي ٓ ٍ٢يهِوق ي ًٗأق واٟ
ً َ نَ ج٘يى ي وني هيٗا( ٛيهغاري) با هي٘ٝق ٗي ارتيَ ًا ٚال ٗٗ ٝان ٝهيٗاٛ
ٗيًويني كى الٗه ٓ ٞيِّطي ٗ ٞئ ٓ يه  ّٚبٌنَ ٌّٗ نٗال لًِ ًٗ ٞرتف
بٔ ق ٗي خ ب أ وق ه يحلي٘ق يِّوٗ  ٞهوِ يهبوٌاطٚينق ه ا ًاؤًو يهيٌاٞ
يه وب ٓ ٞٚيجليي٢و بٔا ي يهقٚا ْق ٗط ها الٗي يجملٌ٘ ا ٞي ٗهٗبٚا ٞبوطا٘ٙو ً٘ابٔا
يهٌ.)26( ًٛ ٚ
ٗك ا ْ ٓاانف يه ااوب ًٌ ا ن ٝيهِ ا يهبوٌااطٚين واا ٟيًااو ال ٝي٘ااإق
ٗٓ٘أً إى ي ًّ ٗيأًاويويه ٓ يِّطياٞق ٗيا٘اك ٓا ي ٓ يهقٚا ْ يخلوا ًّ ٛاؤًو
يهيٌ ٞيه وب ٛيهٌ الَ يه  ٜين ٓ يجليي٢او ٓ  ٓٗ .َ9973/99/28ذل الرا ت
يه٘ىهي ١يه وب ي هب  ٞيه  ٗ ّٙنٗي ًّ اٌا ٞيجليي٢او هويانٗ ٍٙجٔا ٞيهِٗاو يه وبٚاٞ
إى ًاااااااؤًو يهيٌااااااا ٞي ٗهٗبٚااااااا ٞيِّ يااااااان ٓ ك٘بِٔااااا ا ّ ٓ يهبااااااارت 91 ٝااااااااا
.َ9973/92/94
ٗان كن يهق ْ ٚيهٔ اله ّ ٓ ٖ يهيٌ ٞي ٗهٗب ٞٚي ٌٓ ٞٚيهك ٘ٙهٔٚا هسًا ١
يهنٗي ٗيحللً٘ ت ي ٗهٗب ٞٚهبوك ب ب يهوب ٗد ًا يهنٗي يِّوج ٞهوِبٔ هوو٘ٓاى
إى ُٗ ا َ ُ ا ًى ضلياام ا ُٗ ا ً ٗرٚي ا ً ٙوًاا ٛإى يهوٌِٚاا ٞيأاؤ ا ال ٞٙن ا ٖ يهاانٗيق
ٗايٗٙن ٗهٗب ب هِبٔ بلً ه ً ي٘ه.ٞ
ٗااان ٓااوي الٗجاانَ ٓٚااَ٘ ٗىٙااو يخل هجٚاا ٞيهرٙط ُٚااً ٞااني ً ااّ يهلٚا ْ
يهُٔٔٛ٘ٚق بي٘هٕر (إْ إلًويٚ٢ى يحلم ٓ ي ًّ ٗيحل ج ٞإى يهو٘ٓى إى ًا هٚ
اب ٗد ًق ُو كثو ًّ اوم يهك يُؤجت و ٟيغْ)(.)27
ٗٓوي ٗىٙو يخل هج ٞٚي ّ ُٗ ٞٚيهرت ًِٚٚى رِ  ١وب ا َ َ9973ق اا ٢نًر
(سلّ ٌُري ٗهي ًٞ ًٚ ١يهو٘يىْ ٓ نا اِ ب ٖ بونيْ يهِوق ي ًٗٔق ٗٓ ٛأ
ايقى يهويٚي هطوف ٓ ُيي يهِوق ي ًٗٔق إُِ ٌُوطٚا ْ ُوي  ٓ ٛيٌّويقى
يأ أت ٗالًّ ٞٙا َٚا يهقونيْ)(.)28
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ٗ كن يّؤًو ي ٗي هورّ ُٚل يه وب ٗي ٗهٗبٚل يه  ٜيُ ين بنًِم ٓ 94
ااااا َ9974/9/97ق ٗيها ا ٘ ٜاااوٖ ٌِاااْ٘ بوّ ُٚا ا ً ٗهٗبٚا ا ً ٍثواااْ٘ ي اااييب
يهٌ ًٞٚ ٚي ٗهٗب ٞٚب ًوثِ  ١يهنيٌ هنٗ .ك ْ يِّ هكْ٘ بإ ًاّ يه اوب ٍثواْ٘
ِو الٗي وبٗ .)29(ٞٚان كن يّؤًو و ٟيا٘ق يهِا يهبوٌاطٚين يه٘طِٚاٞ
يِّوٗ .)31(ٞ
ٗٓ ًااؤًو يهيٌاا ٞيه وبٚاا ٞيه ا  ٜياان ٓ يهوب ا ٕ ٓ  َ9974/91/28ايااوه
ًقن يهوب ٗدق ٗان طوقت يجل ً  ٞيه وب ًِ ٞٚهك ًٌِٞٗ ٞيهويوٙو يهبوٌطِٞٚٚ
ٓ يحلاا٘يه ٓ َ9974/99/4ق ْا ال ٠إى الجٚااى يأجوٌا ي ٗي هوجِاا ٞيه ًااٞ
هوي٘يه.
ٗهلّ يٌّ َ ٛانت ًاّ يجل ُا ي ٗهٗبا ٛي رتيٗا ً وا ٟيهطوا يه وباٛ
يِ هك ًٌِٞٗ ٞيهويوٙو يهبوٌط ٓ ِٞٚٚيحل٘يهٗ .يه٘ياا ْ خن ا ً اان ان ٓ
يجملٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚاا ٞاا٘ي يّ٘ٗاا٘ ق ياان ٙاانت وٌُا ٗإٙط هٚا ٗ ٙوهِااني ٘اا٘ه
يٌِّٗ ٞيهبوٌط ِٞٚٚب ٌِٚهٗت ّ ُ ٚيأي الٗ ٞٙبوٙط ُٚا ٗٓ٘هِاني ٗيهانٌ هن
هاامٗ .ااان ًلااّ ًااؤًو البوااّ ٓ ُااق ٕ َ9975ق ًااّ ٌااٍ يّ٘اااا ي ٗهٗبااٛ
ب ّ٘ي ي ٞو ًِ ٟهك ًٌِٞٗ ٞيهويوٙو يهبوٌط.)39(ِٞٚٚ
ٗهلّ يّ٘اا ي ٗهٗب ٛاط٘ه سل٘ يأ ارتيف يوكيٙا ٞيهي٘ا ٞٚيهبوٌاطِٞٚٚ
ب هٌِااق ٞإى يهاانٗي يه وبٚاا .ٞإأ ْ هاام ً ا هقااث ْ يٓوااي ُوٚجاا ٞإبااويَ يجملٌ٘ ااٞ
ي ٗهٗبٚاا ٞياب اٚاا ٞهٙااً ٞااا "إًااويٚ٢ى" َٓ9975/5/99ق اانٓ يه ااوب ال ٌ ا ً
هن اااوني يإلًاااويٚ٢و ٛهألهيٗااا ٛيه وبٚاااٞق ًٗقا ا الهً ًٚ ٝاااً ٞٚااا ٞ٣ٚنا ا الأهؤا ا
يخلطاريٝ؛ ُٔا اوااٚك "إلًاويٚ٢ى" يخلااوٗؤ اّ يهؤا يهنٗهٚااًٗ .ٞاّ٘ تْ يجملٌ٘ ااٞ
ي ٗهٗبٚااا ٞإباااويَ يأاب اٚااا ٞبلُااإ ٙا الا ٓ ٛإطا ا ه يهو ا ا ْٗ ي ٗهٗبااا ٛاااااا يّوً٘اااطٛ
يهِ ًى(.)32
ٗ يااان يأجوٌااا ي ٗي هوجِااا ٞيه ًااا ٞهويااا٘يه ٓ هلٌاااٌق٘هغ بااال  98اااااا
 َ9976/5/21واااًٌ ٟاااو٘ ٠يهٌااابوي ١ذٌا ا ٓاااٚغ ٞالبواااّق ٗجا ا  ٓ ١يهقٚا ا ْ
يخل وااا ً ٛهنجوٌااا ر (ٗااااان اااود يهبوٙيااا ْ ٗجٔااا ت ُٗوٌٓااا ااا٘ي يٌّاااالهٞ
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يهبوٌط ٗ ِٞٚٚىً ٞيهِوق ي ًٗٔٗ .أ ٗ ب ٓوٌ َ ب هغ يهق ُ ٚت يهك ٓنهت ّ
ن هي٘اا ٞٚوٌااطل ٙيااَ٘ واا ٟيأ اارتيف باا حلي٘ق
كااى وٙاام ٗي رت اا باالْ اا ً
يِّوٗ  ٞهوِ يهبوٌطٚين  ٙنّ ًنً مس ً ٓ ييٚم ًنَ الي ٗالي.)ٍ٢
ٗ ياااان يأجوٌاا ا يهثاا ا ُ ٛهوجِاااا ٞيه ًاااا ٞهوياااا٘يه ٓ اااااٍُ٘ ٙااااً٘ 91 ٛااااااا
َ9977/2/99ق ٗكا ا ْ ٓا ا ي يأجوٌا ا كثاااو يأجوٌ ا ا ت إصل بٚاااُٗ ٓ ٞاااو
يهبوٙيلق إ ياٌٍ بو ق ٓ ٞالا ٓ ٞيأهوييَ ًّ يجل ُ ي ٗهٗبٛق ٗاٌّ٘ يهقْ ٚ
يخلو ً ٛهنجوٌ يأ ارتيف با حلي٘ق يِّاوٗ  ٞهوِا يهبوٌاطٚين ًاّ يجل ُا
ي ٗهٗب ًٗ ٛهٗوٕ هلى ًً ٚا ٞاوًا ٛإى إُِا  ١يٌّاو٘طِ تق ٗهلاى ذل ٗهاٞ
اوً ٛإى اغٚري يه٘ٗا ٓ يهينَ ًّ ج ُ ٗي ن.
ٓنه ب ّ ْ ٚيجملٌ٘  ٞي ٗهٗب ٓ ٞٚيجوٌ ٔ ٓ هِنْ ٓ َ9977/6/29ق
ب ااان يجوٌا ا ااااٍُ٘ اانّ خطاااًٌ٘ٔ ٝااا ٓ ٞاطااا٘ه يّ٘ااااا ي ٗهٗباااً ٛاااّ يهي٘اااٞٚ
يهبوٌااطِٞٚٚق يه ا  ٜكاان واا ٟجاا ٞيهِاا يهبوٌااطٚين إى ٗطااّ ٓ يه٘اابٞ
يهغوبٗ ٞٚاط يٝق ٗج وٕ ُوط ً ٗوٗه ً ٙحلى الي ٗاليٗ .ٍ٢اٌّ٘ يهقٚا ْ ال ا٘ٝ
إى ًِ ا هكَٚ ٞااا ي طااويف يه ا ِ ٙ ّٙاا ٍٔٚيهٔااوي يه وباا ٛاااااا يإلًااويٚ٢وٓ ٛ
يّب ٗٗ ت ي ٓ هم ْثو٘ يهِ يهبوٌطٚين(.)33
ٗ ينت يهوجِ ٞيه ً ٞهوي٘يه يجوٌ ٔ يهث هث ٓ بوٗكٌى ٓ اِو ّٙي ٗي
َ  َ9977يه ًٔ ٜن هِن يُوق ٖ ي ٗهٗبٚل ه٘وٗه ٝيأ ارتيف يٌِٗا ٞيهويوٙاو
يهبوٌطِٞٚٚق كٌٌثى ُاو ٚ ٗٗ ٛان هوِا يهبوٌاطٚينق ٗاا كريٍٓ ب ه٘يجا
ي خنااا ٛهيطااا ًٌ ا نيأٍ يأاؤ ا الٗ ٞٙيه ٌاالو ٞٙااّ "إًااويٚ٢ى" ً ا اليًاات
أو و ٟي وني ي هيٗ ٛيه وب.)34(ٞٚ
ا ا َ يهااو ٍٚ٢ئّااو ٜي ًااقم ُاا٘ه يهٌ ا اليت بي ٙا ه ٝهوياانَ ٓ  99اِااوّٙ
يهث ا ُ ٛا َ ًٗ َ9977ااا ْ يجملٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚاا ٞك ُاات اؤٙاان ئّ ا حل ٞيه وبٞٚااا
يه وب ٛب إلَا .
يإلًويٚ٢وٞٚق إأ ُٔ ٗيجٔت إُل ه ٞٚإىيً ١ق اله ٝالئُ يه
ّٗ ا يجوٌااا هسً ا  ١يهاانٗي ي ٗهٗبٚاا ٞيهوٌااا ٙااً٘ 29 ٛاااااا ٙ َ9977/99/22اانٗي
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ًق اله ٝيهٌ اليت (يه  ٜكٌو جي نَ يهثي)ٞق ٗال ا٘ي إى اٌاُ٘ ٞٙا ًو ٞهوِايي
الخاا ٓ يأ وقاا ه يااا٘ق ًٗٔاا حل َٚااا ي طاااويف يّ ِٚااا ٗ .ٞا٘اٚاااا ياب اٚاااٞ
ك ً ا الٙبٚاان ا َ ٗ َ9978إبااويَ ً ٓاان ٝيهٌاانَ ئّااو/ٞٙيإلًااويٚ٢و ٞٚاا َ
.َ9979
يكوباا ٟيجملوااٍ ي ٗهٗباا ٛيِّ ياان ٓ ك٘بِٔاا كّ ٓ بُ ٚاإ يهٔاا اله ٓ
 َ9978/7/8بولااويه ً٘اباإ ب٘ااوٗه ٝاٌاا٘ ٞٙايااَ٘ واا ٟاااويه دلوااٍ ي ًااّ
يهنٗه ٛهاٍ َ9967 َ 242ق ٗ وب يجملوٍ ي ٗهٗب ٓ ٛيجوٌ إ يها  ٜيان
ٓ ّ ُ ّ َ9978/7/6 ٚيبٕٗ وٌ ٟو ٞٚيهٌنَق ٗ ر ّ ًبٕ نينٗالٞٙ
اينَ يّب ٗٗ ت ئّو ٞٙاا يإلًويٚ٢وٗ .ٞٚهلّ يجملٌ٘  ٞي ٗهٗبٚآِ ٞالت يهاوٍٚ٢
ي ًوٙلاااااا ٛجٌٚاااااا ٛكاااا ا هاو ٓ يجوٌ ٔاااا ا يهاااا ا  ٜياااااان ٓ بوٗكٌااااااى ٓ
َ9978/9/99ق واا ٟيهِااج  ٞيهااك باان بٔ ا يجوٌ ا ك ً ا الٙبٚاانق ٗ وِاات
ال ٌٔ يهل ًى هوييٚم يهٌنَ(.)35
طو يهبوٙام يه وبا ٓ ٛيأجوٌا يهويباا هوجِا ٞيه ًا ٞهويا٘يه ٓ الًِام بال
( 9ااااا ً )َ9978/92/9ااّ يهبوٙاام ي ٗهٗباا ٛيأ اارتيف همس ٚا ً يٌِٗاا ٞيهويوٙااو
ٓاا ي يهطواا ٗ .الاااوه ٓاا ي يّ٘ااااا ي ٗهٗبااا ٓ ٛيأجوٌاا
يهبوٌاااط ِٞٚٚاااو
يخل ًٍ هوجِ ٞيه ً ٞهوي٘يه ٓ اٍُ٘ ٓ .َ9979/2/92
يًويقوت يجملٌ٘ ا ٞي ٗهٗبٚا ٞا٘اٚاا ً ٓان ٝيهٌانَ ئّاو ٞٙيإلًاويٚ٢وٓ ٞٚ
ل يه ا َ  َ9979باارٗال ٗ واا٘هق بٌااق ه ٙاا ٞيه٘أ ٙا ت يّوياان ٝن ا ًااّ الْٗ ْ
ٙلْ٘ ِٓ ن  ٜالٗه هنٗي يأي ال ي ٗهٗبٛ؛ ْ ي ٗهٗبٚل ك ُ٘ي ٙوٙنْٗ اٌا٘ٞٙ
ُ ًو ٞهؤوي يه وب ٛااااا يهٔٔ.)36(ُٛ٘ٚ
ٗٓنه ب ّ ْ ٚيجملٌ٘  ٞي ٗهٗب ٓ ٞٚبا ه َ9979/3/26 ٓ ٍٙااوت ٚإ
يهاانٗي يهوٌااا ْ ً ٓاان ٝيهٌاانَ ا اان اطقٚي ا ً هيااويه دلوااٍ ي ًااّ هاااٍ 242ق
ٗ وباات اااّ ًوااأ ٓ ْ اااؤالٓ ٜاا ٖ يّ ٓااان ٝإى اٌااُ٘ ٞٙاا ًو ٞاِاا هن ٔٚاا
ي طويف يّ ِ ٔ َٚ ٞٚق يّ ْ ٍٔٚثو٘ يهِ يهبوٌطٚين(.)37
ٗك ْ َ ُ َ 9981يطا ٞيا٘ي ٓ يّ٘ااا ي ٗهٗباً ٛاّ يهٔاوي يه وبا ٛاااا
يإلًااويٚ٢وٛق ياان ىيه يهااو ٍٚ٢يهبوٌُاا ٛا هري ٜجٌٚاال ه الٌٙااو ْ الٗي يخلوااٚ
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يه وب ٓ ٞٚل يه َ 9قَ981ق ٗاِا ٗي ٓ أاوضل إ ام يهبوٌاطِٚٚل ٓ ايوٙاو
ًٔااريٍٓق ٗ ٓااو وااٌ ٟوٚاا ٞاب ا ٗد اِ ا هن  ٔٚا ي طااويف يّ ِٚاا ٔ َٚ ٞا ق
ٗأً ٌٚيهِ يهبوٌطٚينٗ .بن يحلنٙث ّ ًٌِٗ ٞيهويوٙو يهبوٌط.)38(ِٞٚٚ
اِا ٗي يهق ٚا ْ يهٔا اله ااّ يجوٌا يجملٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚااً ٓ ٞنِٙاا ٞيهقِناٚاآ ٞ
َ9981/6/93ق ٓ يهقِن يهٌ الَ ًِٕر )إْ يهي٘ ٞٚيهبوٌط ِٞٚٚيهك ٓا ٛهٌٚات
دلااوال ا٘اا ٞٚأجاا٣لق أ باان ْ اان انً ا الأً ٗيهِ ا يهبوٌااطٚينق يّاانهن
ه٘ج٘الٖ كِ ق صل ْ او ي هٕ ْ هً ٞيٕ ٓ ايوٙو ئّري بٔ٘ه ٝك ًواٞق
ب ٌو ٞٚذلنالٗ ٝبٔ٘هً ٝنُ ٓ ٌٞ٢ط ق اًٌ٘ ُ ٞٙو ٞهوٌنَ(ٙٗ .و با يهقْ ٚر )ٓ ٖ
يّق ا الت ابااود ُبٌاأ وااَٚ ٟااا ي طااويف يّ ِٚااٞق ًِٗٔ ا يهِ ا يهبوٌااطٚين
ًٌِٗٗ ٞيهويوٙو يهبوٌط ِٞٚٚيهك صل ْ اِ هن ٓ يهوب ٗد(ٗ .يهق ُٕ ْ ٚوٟ
ً ٙلاٛر
اااا

نٙن يإلاليُ ٞهن وني يإلًويٚ٢و ٛيه ٜ

ب اا يأ رتيف يهٔوٙك ذم يهِ
ج ُ يهنٗه ٞيإلًويٚ٢و.ٞٚ

َ .َ9967

يهبوٌاطٚين ٓ إا ًا ٞالٗهوإ يٌّاويو ٞإى

ؤ ااا يأ رتيف يٌِٗ ٞيهويوٙو يهبوٌطْ ِٞٚٚثنً ُو ٚ ٗ ً ٚنيً هبوٌطل.
ال ااا يًو نيال يجلٌ  ٞي ٗهٗب ٞٚهوونخى هٌ٘ ْ ً ٜب ٗٗ ت ًوٌ ٞٚإاوٌٚٚاٞ
ُ ًو.ٞ
ٓااا اا الكٚن م "إًويٚ٢ى" ٓ يه٘ج٘ال ٗي ًّ(.)39
ٗ ر ه ب ْ ٚيهقِناً٘ ٞٚج ٞي وج ؤ همسٚا" ٓ ٞإًاويٚ٢ى" ٗٓ يه٘أٙا ت يّويانٝ
ي ًوٙلٚاٞق ااري ْ يجملٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚااٗ ٞيٓاوت ًٌااريأ ق يا َ ًااوْ٘ راا٘هْ
ه ٍٚ٢يهوجِ ٞي ٗهب ٞٚبي ٙه ٝإى يِّوق يه وب ٛجلٌا يّ وً٘ تق ٗانَ ايوٙاويً إى
يجملوٍ ي ٗهٗب9ٓ ٛااَ9981/92/2ق ٘ي يأٌُي ب يإلًويٚ٢وً ٛاّ ي هيٗاٛ
يه وبٚاا ٞينيووااٗ ٞايوٙااو ًٔااري يهبوٌااطِٚٚل ًٗ٘ٗاا٘ يهياانَٗ .ب اان يأًااوٌ
هوويوٙااو اااوه يجملوااٍ ي ٗهٗبااٛر ُاإ ًااّ يه٘ااوٗه ٜيهي ٚا َ ب أ ا أت جنٙاانً ٝااا
ي طويف يّ ِ.)41(ٞٚ
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ٗ ِنً يُنه ت يحلاوب يه وياٚا ٞاااا يإلٙويُٚاٙ ٓ ٞوا٘ي ا َ َ9981ق يُيٌاٍ
يه ا يه وباا ٛوااُ ٟبٌاإق ب اان ْ ك ا ْ ً٘ اانيً ٓ ه ٘اإ أاب ا ٚا ت ك ً ا
الٙبٚن ّٗ .ين ًؤًو يهيٌا ٞيه وبٚاٌ ٓ ٞا ْ ٓ َ9981/99/21ق ي٘اوٖ
يهنٗي يه وبٗ ٞٚك هم ًٌِٗ ٞيهويوٙو يهبوٌط.ِٞٚٚ
ب
ٗااا ٛاا َ ٓ َ9989اانه إ اانْ هاا٘ىهي ١خ هجٚاا ٞيهاانٗي ي ٗهٗبٚاا ٓ ٞإطاا ه
يهو ْٗ يهٌ ًٛ ٚي ٗهٗبٛق اِ ٗي يهٌ ً ٚت يه نٗيُ ٞٚيإلًويٚ٢وٞٚق ٗاٌّ٘ر
ااا يُويا ال ٗاٍ يجلا٘أْ ٗيهيانَ يهِاوا ٞٚإى "إًاويٚ٢ى" ا َ َ َٗ َ9989ان
ٓ ٖ يخلط٘ ٝيق َ ً ٞيهوينَ يهٌوٌ.ٛ
ب ااا إاليُ ٞيهوج ٗىيت ٗيهيٌا يإلًويٚ٢وٛ
ٗاط ي.)49(ٝ

ٖ يهبوٌطِٚٚل ٓ يه٘ب ٞيهغوبٞٚ

ك ْ يهِٗا َ يإلاوٌٚا ٛيه وباً ٛو انال يّويكاي ٌٗٙاري وا ٟاري ٓان٠ق ٗ
ٙو٘ٓى إى إٙي ف يحلوب ي ٓو ٓ ٞٚهقِ ْ يهك يُانه ت ًِا ا َ َ9975ق كٌا
ٙوٌلّ ًّ ًِا ُِ٘ب يحلاوب يه وياٞٚاااا يإلٙويُٚا ٞا َ َ9981ق ٗأ إى ال اا
"إًااويٚ٢ى" إى ً ٢اان ٝيّب ٗٗا تُٗ .وٚجاا ٞها هم الخااى يحلاا٘يه يه وباا ٛاااااا ي ٗهٗبااٛ
ًو وً ٞق ت ط٘ٙى(.)42
ٗجااوت ااني ٗٗا ا ٢ا بطاالت ٗخب٘اات ًااّ هٚاا ٞيجملٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚاآ ٞ
يهٌ  ٛإى ى يهٔوي يه وب ٛاااا يإلًويٚ٢وٗ .ٛه ى بوى ٓ ٖ يه٘ا ٢ا ٗٓ٘ي هُٗ هن
هٙغ ْ (9981ااا  )َ9988إى يهو ًٞ ٢ي ًوٙلٞٚق ٗا٘ه ً ٛه وٙت ا اِو ى ٌٞٚ
اايب يني ا ٗلق هً ٢اا ٞيحللً٘اا ٞيهرٙط ُٚااٞق ٗيُوط ا ب يهااي  ٍٚيأُاارتيكٛ
ويٌُ٘ي ًٚرتيْ ه ً ٌٚ٢هوجٌٔ٘ه ٞٙيهبوٌُ9989( ٞٚااا ٗ .)َ9995يهغيٗ يإلًويٚ٢وٛ
هوقِ ا ْ ٓ ٗ َ9982/6/6يهٔاانً ٞيهِبطٚاا ٞيّ٘ ا ال ٓ ٝاا ًَ9986ٗ9985 ٛق
ٗيُااون يهو ا٘او باال يهاانٗي يه وبٚااٞق ٗيهوً٘ااا يهث هااث هوٌجٌ٘ اا ٞي ٗهٗبٚاا ٞب٘ااٍ
إًق ُٗ ٚيهراغ ي َ .)43(َ9986
ك ْ ه٘ٓ٘ي ًٚرتيْ إى يهوً ٢ا ٞيهبوٌُا ٞٚراوٖ وا ٟيهي٘ا ٞٚيهبوٌاطِٞٚٚق
بٌق ٓنياوٕ ها"إًويٚ٢ى"ق ه هم ه ٘ت وٌُ ط٘يي ٔنٖ (9989ااااا )َ9995
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كى ًق الهٗ ٝهٗب ٞٚحلى يهٔوي يه وب ٛااا يإلًويٚ٢و ٛأ اِو ّ طو ًاّ َٚاا
طااويف يهٔااوي  ٗ .وِاات ًِ ا هكؤ ٓ ااا٘ ٝيهٌاانَ يهنٗهٚاا ٞيهااك ًاارتيبٔ ٓ
ًٗ .١ ِٚىيه ًٚرتيْ "إًويٚ٢ى" بل  3ااا .َ9982/3/5
ٗان اليُت يجملٌ٘  ٞي ٗهٗب" ٞٚإًويٚ٢ى" ِنً ُِت انٗئُ وا ٟهقِا ْ ٓ
يٙويْ َ  ٓ َ9982بٓ ْ ٚنه ٓ بْ٘ق ٗٓنالت با هوج٘ ١إى اود يه ي٘با ت
و" ٟإًويٚ٢ى"ٗ ّٗ .جٔت يجملٌ٘  ٞي ٗهٗبِ ٞٚو٣ً ٝو ٞإى "إًويٚ٢ى"ق ٗطوقت
ًِٔ يإلج ب ِٔ ٞق ب ن يهق ْ ٚلُا يه كو بق٘ َ ٙ ٞق هالت "إًاويٚ٢ى" با هو
بٌق يهن ٍ ي ًوٙل ٛن (.)44
ٗيُ ي ان يجملوااٍ ي ٗهٗباا ٓ ٛبوٗكٌااى ٓ  َ9982/6/29ياات يه٘ااغٕ٘
ي ًوٙلٚاا ٞيهااك ااان ٍ٘ٓ إى يأ واانييق ٗهاا ي ط هقاات يهاانٗي ي ٗهٗبٚاا ٞيه ِااو
ب أٌُي ب يهٌوٙا هوي٘يت يإلًاويٚ٢وٗ ٞٚكاى يهيا٘يت ي جِقٚا ٞي خاو( ٠يهٌا٘هٞٙ
ٗيهبوٌط ًّ )ِٞٚٚهقِ ْ ٓٗ .ي اِ ىي ٗهٗب ٛانَ إى يه٘أ ٙت يّوين"ٗ ٝإًويٚ٢ى"ق
ب ن ْ ك ْ ي ٗهٗبٔٙ ْ٘ٚنالْٗ ب هوج٘ ١إى يه ي٘ب ت.
ٗب ااان ً ذااا ٞهنجااا٣ل يهبوٌاااطِٚٚل ٓ رلٌٚااآ ٛاااري ُٗا ا اٚن ٓااانهت
يجملٌ٘  ٞي ٗهٗب ٞٚب َ9982/9/21 ٓ ً ُ ٚرت  ّ ٕٚيهٔنًٗ ٞيهوييى يهو ّٙ
ٗ اات بٌٔاا يّ ذاااٞق ٗطوقاات يهٌاااي يهباا٘ه ٜهويااا٘يت يإلًااويٚ٢وٞٚق ٗيبو ااانت
يجملٌ٘  ٞي ٗهٗبًِ ٞٚا ا َ  9983اّ يهوانخى ٓ ُاؤْٗ يهِاوق ي ًٗأ واٟ
اِو ّٙي ٗي  .َ9986ب ًّ 27 ٛيهِٔو يّ ك٘ه يختا دلواٍ ٗىهي ١يجملٌ٘ اٞ
ي ٗهٗب ٞٚاويهيً يِك ًِوج ت ي هيٗا ٛيه وبٚا ٞينيووا٘ ٞاوَ ٞٚوكٚاٞق ٗٓا ي
 ٙاااين يأ ااارتيف ًاااّ ج ُقٔا ا بااالْ ٓا ا ٖ ي هيٗا ا ٛاؤهاااا «كُ ٚا ا ً ْٚاااييً» هاااٍٚ
ها"إًويٚ٢ى" م و.)45(ٕٚ
يوكت الٗي يجملٌ٘  ٞي ٗهٗب ٞٚيأرِو ِو َ9987/2/23 ٓ ٝل وِاتق
ٓ بٚاا ْ ٓاا اله ِٔاا ق الٚٙاانٓ ه يااان ًاااؤًو الٗهااا ٛهوٌاانَ يااات ه ٙااا ٞي ًاااٍ
يّوياانٝق ٗط هقاات بويٌاال ي اا٘يي يّ ِٚاا ٞٚهٌاال ْ ي هيٗاا ٛيه وبٚاا ٞينيوواا.ٞ
ٗك ْ هنُوب ٗا ٞيهبوٌاط ِٞٚٚي ٗى يهاك يُطويات ٓ  َ9987/2/9روٓا واٟ
يّ٘ااااااا ي ٗهٗباااااٛق يااااان جااا ا  ٓ ١بٚااا ا ْ ٓااا ا اله اااااّ يجملواااااٍ ي ٗهٗبااااآ ٛ
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« ْ َ9988/6/28يه٘ٗا يحل ه ٓ ٛي هيٗ ٛينيوو ٞأ ٍلّ يٌوٕ»ٗ .كا ْ
يهرّ ْ ي ٗهٗب ٛان ًقيٕ ٓ يإل ويب ّ «ا٘ ًِٕ ًا ًو يه٘ي  ٙق ًٗاا كاى
يهبوٌطِٚٚل يهي طِل ٓ ًِطي ٞا  ّٚهٗٗ ٓ ً ٚا أ ضلوٌاى»ق ٓ بٚا ْ ٓانه
ٓ .َ9988/3/91
ٗهاات "إًااويٚ٢ى" ٗٗااا يه وياٚااى ً ا َ أاانٙو ًِوج ا ت ي هيٗاا ٛيه وبٚااٞ
ينيووااٞق ه ا يهرّ ا ْ ي ٗهٗباا ٛئّ ا الا ٞواا ٟرنر ا ٞبوٗا٘كاا٘أت ياؤ ا الٞٙ
ً٘ا  ٔ ً ٞق ِنٓ ئُ ت "إًويٚ٢ى" َٓ9988/91/91ق ٗ بوًت ياب اً ٞٚا
يهو ُٗ ٚت يهيهي  ٓ ٞٚيه٘ب ٞيهغوبٗ ٞٚاط ي.)46(ٝ
ًٗااا ْ يأُوب ٗاا ٞراا هت ًِاا و ي ٗهٗبااٚل إأ ْ يه ٘يٓااٍ ي ٗهٗبٚااٞ
ن ُاو ٚ ٗٗ ً ٚانًي هوِا يهبوٌاطٚينق
ا رتف يٌِٗ ٞيهويوٙاو يهبوٌاطْ ِٞٚٚاث ً
ّٗ وّ ً ٙو و تق ه ٍٚ٢يهوجِ ٞيهوِب ٌِّٞٗ ٞٙ ٚيهويوٙو يهبوٌطِٞٚٚق ً َ
يجملوااٍ يهاا٘طين يهبوٌااطٚين يِّ ياان ٓ يجليي٢ااو ًا باال  92اااااا َ9988/9/95ق
إا ً ٞيهنٗه ٞيهبوٌط ِٞٚٚو ٟهد وٌطل ٗ ٌٓؤ يهينَق ه قت يجملٌ٘ ٞ
ي ٗهٗبٚااااا ٞباااا إل نْ ٓ إطاااا ه يهو اااا ْٗ يهًٌ ٚااااا ٛي ٗهٗبااااا ٛبقٚاااا ْ ٓااااانه ٓ
َ9988/99/29ق ٗج ٕٚ ١ر « ا اري يهانٗي يأرِوا ِاوٌٚٓ ٝا ٞخ ٓا ٞهوياويهيت
يّوط  ًّ ٝيجملوٍ يه٘طين يهبوٌطٚين ٓ يجليي٢اوق ٗيهاك ا لاٍ إهيال ٝيهِا
يهبوٌااطٚين ٓ الكٚاان ٓ٘ٙواإ يه٘طِٚااٞق ٗيواا٘ ٜخطاا٘يت إصل بٚاا ٞسلاا٘ اٌاا٘ٞٙ
ًوٌ ٞٚهوِيي يه وب ٛاااا يإلًويٚ٢و.)47(»ٛ
ٗٓ يهِٔااا ي ٗي ًااّ ا َ  َ9989ا ًاات ي وج ج ا ت نٙاان ٓ ٝيه ٘يٓااٍ
ي ٗهٗبٚاا ٞوااٌ ٟوٚا ت يهيٌااا يهِوًاا ٞيهااك ا ًاات بٔ ا يهٌااوط ت يإلًااويٚ٢وٓ ٞٚ
ي هيٗاا ٛيهبوٌااط ِٞٚٚينيووااٗ .ٞال ااً ٙ ٛااو و ا ت إى ًنهٙاان ٓ كا ُْ٘ يهثا ُٛ
َ9989ق ٗىيه ب ا هَ9989/5/2 ٓ ٍٙق ٗ واا ٟرااو هاام ٓاانهت يهاانٗي يأرِو ا
ِو ٝبُ ٚا ً ٓ اٌاً ٞنهٙان ٓ  َ9989/6/27ا٘اٌّ ُاني ١إى "إًاويٚ٢ى" ه٘ٗاا
اان هرجااوي١يت يهيٌ ٚااٗ ٞأ اارتيَ لا َ ياب اٚاا ٞجِٚاااٗ ٗ .ي ًااو ٝال اات ٓا ٖ
يهنٗي إى ًِ هك ًٌِٞٗ ٞيهويوٙو يهبوٌطٌ ٓ ِٞٚٚو ٞٚيهٌنَ(.)48
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ُِااطت ًااو ٝر ُٚاا ٞيجلٔاا٘ال ّ جلاا ٞيهي٘اا ٞٚيهبوٌااطِٞٚٚق ِاانً ٓاانهت
يجملٌ٘ ااا ٞي ٗهٗبٚااا ٞبُ ٚا ا ً ٓ  َ9989/91/9طوقااات ٚااإ ٗٗاااا ُٔ ٙااا ٞإل ااانق
يجل ً ا ت ٗيّ ٓاان يه و ٚا ٓ ي هيٗاا ٛينيوواا ٞاا٘هيًق ٗ وباات ااّ ئً ا وااٟ
اط٘ٙو يّ ُ٘ ٞيهك اينًٔ هويٌل ٌى ٓ ٖ يّؤًٌ ت يهو وُٗ .ٌٞٚٚأنت با هم
يهي٘ااا ٞٚيهبوٌاااط ِٞٚٚيُو ُا ا ً ا ا بوًي بااال اِاااو ّٙي ٗي  ٗ َ9989ااايٗ يه اااويق
هول٘ٙت ٓ .)49(َ9991/8/2
ٗيخت ت يهوجِا ٞي ٗهٗبٚا ٞااويهيً ٓ  َ9991/2/91بوجٌٚان يهو ا ْٗ يه وٌاٛ
ًا "إًويٚ٢ى" ٗيهق هغ ًينيهٖ ً 9,5و ٗ ْ٘ٚنُ ٝين ٗهٗبٞٚق ٗ هام بِا ١ع وا ٟااويه
ًّ يهرّ ْ ي ٗهٗب َ9991/9/98 ٓ ٛيه  ٜط ه بوجٌٚن يهو ْٗ ًا "إًويٚ٢ى"
و ٟا ٚن وك يجل ً ت يهبوٌط.ِٞٚٚ
كٌا ااوه يجملوااٍ ي ٗهٗبا ٓ ٛيجوٌ اإ ٓ البواّ ٓ  َ9991/6/26ا ااٚل
ْثاااى الي٢اااٍ هوجِااا ٞي ٗهٗبٚااا ٓ ٞي هيٗااا ٛيهبوٌاااط ِٞٚٚينيووااا ٞهويااانٙو جا ا ت
يهٌل ْ ًٗو ب  ٞيًو ٌ ي يّ ُ٘ ٞيهك اينًٔ يجملٌ٘  ٞي ٗهٗبٚا ٞهو٘اب ٞيهغوبٚاٞ
ٗاط ي.)51(ٝ
ٗان هبطت وٌُا ىًا ٞيخلوا ٚبي٘ا ٞٚيهِاوق ي ًٗأ ٗيهٔاوي يه وبا ٛاااا
يإلًااويٚ٢وٛق ٚااث ط ه ا يهااوً ٍٚ٢ااٚرتيْ ٓ خط باإ ً ا َ ي ًااٍ يّوياان28 ٓ ٝ
ٙواا٘ي َ9991ق باااوبٔ يأٌُااي ب يه ويااااً ٛاااّ يهل٘ٙاات ب ٌُاااي ب "إًاااويٚ٢ى"
ٗاًٌ٘ ٞٙوٌ ٞٚهي٘  ٙيهِوق ي ًٗأق ٗ ْ ٙلاْ٘ ٓا ي ٗاٌّ ًاؤًو الٗهاٙ ٛاوٍ
ينٖ بو  ٞٙيهنٗي يهلر٠ق ٗضل٘وٖ َٚا طويف يهِيي (.)59
ياان ًااؤًو ًنهٙاان  َ9999يق ا الهً ٝااّ يهااو ٍٚ٢ي ًوٙلاا ٛبااْ٘ ي بق
يهغود ًِٕ يه٘  ١ب٘ نٖ يه  ٜاط ٕ وُ ٟبٌٕ هو اوب حلاى يهي٘ا ٞٚيهبوٌاطِٞٚٚ
يّق اله ٝيهك ايانَ بٔا يه اويق
ًي بى يأٓطب ف ً ٕ ٓ وبٕ ٗن يه ويق ٗه
ٗٓاا ٛيأٌُااي ب يّوااييًّ ًااّ يهل٘ٙاات ًااا يأٌُااي ب يإلًااويٚ٢وً ٛااّ ي هد
يه وبٚاا ٞينيووااٞق ٘ااو يّااؤًو الٗي ًااّ يجلٌ اا ٞي ٗهٗبٚااٗ ٞيه وبٚااٞق ٗااان ِااى
يّؤًو بٌق اآًو يهل ْ ٚيهٔٔ ٗ ُٛ٘ٚوب ٗ ٕ٢نٖ ٗيإلٓويه و ٟيحلاى يِّباوال
ٍّ و ٟن.)52(ٝ
هنُبويال ب هنٗي يه وب ٞٚكى
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ٗكاا ْ ً٘ااااا يه٘أٙاا ت يّويااان ٝي ًوٙلٚاااًٌ ٞاا ُنيً هؤااأ ًِ ِٞٙاا اا َ
َ 9942ق ٗان يًوطنًت يهبٚوا٘ ٗان يهياويهيت يهنٗهٚا ٓ ٞدلواٍ ي ًاّ هٔا حل
يهل ْ ٚيهِٔٔ ُٛ٘ٚويت يّويت.
ٗان ٓقيت يهي٘ ٞٚيهبوٌط ِٞٚٚب ن َ  َ9992ر ُ٘ ٞٙا ً ً ٚب ِّلنت
ٗيهي٘ ا  ٙيهااك ٌاات يهاا٘طّ يه وبااٛق ٗيًااؤن ت يه٘أ ٙا ت يّوياان ٝي ًوٙلٚااٞ
ٗ وب سٓاا ٗ ٌنسٓا ا يهلاااثري ًاااّ يهااانٗي يه وبٚااا ٞيهاااك ك ُااات اياا َٗ يه٘جااا٘ال
يهٔٔ ٓ ُٛ٘ٚوٌطل بل يه ٗيٓ ٞٚكلًوي ٞيهنً ه يهِ ًى ُِٗو يهنٍيويطٞٚ
ًٗل يااا ٞيإلهٓاا ب ًٗاا ٌٙاااٌ ٟباا هوبٚا يه وباااٛق ٗكاااى ٓاا ي طلااانَ يهلٚاا ْ
يهٔٔ ٓ ُٛ٘ٚذلٔووٕ يهِٔ ٞٚ٢ق ٗٙؤًّ يحلٌ  ٞٙهإق ٗٙيٙان ًاّ ِجٔٚوإ ًٗ الٙإ
ٓ ٓى يجملوٌا يهنٗه ٗ ٛنَ اطقٚم اويهيت دلوٍ ي ًاّ يهانٗهٛق ٗاا إى
هم يهن ٍ ي ًوٙل ٛيّو٘يٓى ن ي يهلٚا ْ يهغ ٓا ق ٗلخاوٖ ي ارتيف يهاوٍٚ٢
ي ًوٙل ٛاويً ب هينَ ٌٓ ٞهول ْ ٚيهٔٔ ُٛ٘ٚبو هٙه .َ2197/92/6
ً ا يه ااوب ٗيهبوٌااط ِْ٘ٚٚياان يُِااغو٘ي ب ُيٌ ا ً أٍ يهنيخوٚاآٗ ٞااوي أٍ
يهِطٔاٞٚق ٗب ٘اأٍ يشلااوٕ يا ٌٙااٌ ٟبا هوبٚا يه وبااٛق ٗ ٓااقك ا ب ا ً هوغااوبق
ِٗٙب ا ً ً ٚا إق ُٗلًااى ْ ٙوباام يهبوٌااط ِْ٘ٚٚوااً٘ ٟاااا ً٘ اان ًااّ ا٘ااٚؤٍ
ي ً ً ٛٓٗ ٞٚيوٙو وٌطل ٗ إا ً ٞالٗهؤٍ يٌّويوٞق ٗأ ٘ ٙا ُه٘ي و ٟي ويب
خرييً.
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اهلوامش
(ٖ ٖ ) 1ا ق يهاانكو٘ه ٌااّ .إًااويٚ٢ى هكٚااي ٝيأًااو ٌ ه ٗيه اانٗيْ باال يٌّااوٌل .اليه يهيوااٍ اااا
يهنيه يهِ ً .ٞٚالًِم ا بريٗتق َ9996ق ٖ 79اا .81
( ) 2يجلٌٔ٘هٙاا ٞيه وبٚاا ٞيهٌاا٘هٞٙق ٗىيه ٝيهرتبٚاا .ٞاا هٙه يه ااوب يحلانٙث ٗيّ ٓااوً .طا با ٗىيهٝ
يهرتب .ٞٚالًِمق َ2111ق ٖ.231
( )3ئّنه ُبٌٕق ٖ.227
( . ٖ ٖ )4إًويٚ٢ى هكٚي ٝيأًو ٌ ه ٗيه نٗيْ بل يٌّوٌلق ٖ 8ا .9
( )5يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهٗبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.99
) )6ا هٙه يه وب يحلنٙث ٗيّ ٓوق ٖ.969
( )7يهوٌُ٘ٛق ًً٘ ٟك ٍٖٗ .ر ٢م يهونخى ي جِة ٓ يه٘طّ يه وبٛر (.)991 /2
( )8ا هٙه يه وب يحلنٙث ٗيّ ٓوق ٖ.968
( )9ك الٍ ٞٚيه وَ٘ ٓ يأيا ال يهٌا٘ ٚٚك .يهٔأ ُٞٚ٘ٚيهنٗهٚا .ٞاوَاٞر ذلٌان يجلِان .ٜيباّ
هُنق بريٗتق َ9979ق ٖ.64
( . ٖ ٖ )91إًويٚ٢ى هكٚي ٝيأًو ٌ ه ٗيه نٗيْ بل يٌّوٌلق ٖ.94
( ) 11يهٔأُٞٚ٘ٚر وكاا٘ٔٙ ٞالٙأِ ٞااو ٞٙيًااو ٌ ه ٞٙيًاوٚط ًُ ٞٚااّ جاى ييٚاام ًٔا حلٔ ق
ٗ ٓني ُٔ إ ال ٝيه٘ٔٚال إى ( هد يّ ٚال وٌطل)ق ٗيخت ت ًو٘ب ٌالو ٝيإلٌُا ْ
ٗيهقِ ٗ ١ي ييب ٗيٌِّٗ ت ٗيجل ً ت ٗيأٓوٌ َ بٕ يٓوٌ ً ً كاقريًي ٓ  ٜبوان ٗجانٗي
 ٓٗ ٕٚوٌطل خ ٓ .ٞيهبونٜٗق ًٔٚى ٌل .يهٔٔ ُٞٚ٘ٚوكِٔ ٞاو ٞٙإهٓ بٚا.ٞ
الهيً ًٞٚ ًٚ ٞا ًُُ٘ .ٞٚطق  .َ ٔ ٞبغنيالق َ9991ق ٖ.62
( )12يهبونٗ .ٜيهٔٔ ُٞٚ٘ٚوكِٔ ٞو ٞٙإهٓ بٞٚق ٖ.65
( )13يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.99
( )14ا هٙه يه وب يحلنٙث ٗيّ ٓوق ٖ 239ااا .241
( )15يهبونٗ .ٜيهٔٔ ُٞٚ٘ٚوكِٔ ٞو ٞٙإهٓ بٞٚق ٖ.65
( )16ا هٙه يه وب يحلنٙث ٗيّ ٓاوق ٖٗ .241اان يان يهٌابري قان ي يخلا ُ ٓ ٛهيا ١
ًق ُااااو هرُاا ا ً «اقااااى ْ ٌُِااااً »ٟااااّ وااااُ ُ ٟاااا ٞيهووبيٙااااْ٘ يهٌاااا٘هٜق بواا ا هٙه
َ2191/9/96ق كِ ٓن ٚا ْ واً ٟا جاو ٠كُ٘إ كا ْ ًٖ٘با ً كاقري ًي ٓ الٙا٘يْ
ه ًٞ ٢يجلٌٔ٘ه ٞٙيه وب ٞٚيهٌ٘ه ٞٙلُ ينق ِنً يان يأجوٌا ٓ هقِا ْ ِّ اِا ٞااويه
يننُٞق ٗ ٘وإ (يه ويق ًٗ٘هٗ ٞٙهقِا ْ ُٗاوا ٛي هالْ ًٗٔاو)ٗ .اان هٗات يهياويه
كااى ًااّر ًاا٘هٗ ٞٙهقِا ْق إأ ُاإ ٔااى واآ )3( ٟاا٘يت ًي بااى ()2ق وٌاات يّ٘ي يااٞ
و ٕٚب كثو.ٞٙ
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(ًٔ ) 17طبٟق ُن قن يهو  .ٍٚيه٘أ ٙت يّوينٗ ٝيِّوق يه وبا .ٛيجملواٍ يها٘طين هوثي اٞ
ٗيهبِْ٘ ٗيغاليب .يهل٘ٙتق َ9987ق ٖ.87
( ُ٘ ) 18ااىق ُاان ًا ٚن .يه ناا ت يهبوٌُاا ٞٚيه وبٚااً ٞااّ خااني ً٘ااا وٌُا ًااّ يه ِ ٓااو
ي ً ً ٞٚهوي٘ ٞٚيهبوٌطُ .ِٞٚٚوك ٞك ٍٖ هوِِو ٗيهو٘ىٙا .بغنيالق .43ٖ َ9984
( )19ب٘ اِط هق يحلٌ ْق يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚيهبوٌُ ٞٚإىي ١يه٘طّ يه وباًِ ٛا
ًوكي الهيً ت يه٘ ن ٝيه وب .ٞٚبريٗتق َ9987ق ٖ.99

ا َ .َ9967

( )21يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهٗبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.914
( )29ئّنه ُبٌٕق ٖ.991
(ً )22ؤًٌاا ٞيهنهيً ا ت يهبوٌااط .ِٞٚٚيهلو ا ب يهٌااِ٘ ٜهوي٘اا ٞٚيهبوٌااط ِٞٚٚا َ َ9972ق
ٖ.24
( )23هبٚاق ًنُ٘ .ي يهو ًى يهنٗه ٛيهٌٓ ٖٗ ًٛ ٚو ٝيحل٘يه يه وب ٛي ٗهٗباٗ .ٛهااٌ ٞاى
انًت إى ُنٗ ٝيحل٘يه يه وب ٛاا ي ٗهٗبٛق يهي ٓوٝر ً ٔن يهقي٘ ٗيهنهيً ت يه وبٞٚق
َ9977ق ٖ 9اا .2
( )24يجلٌٚو .ٛالٗه يأي ال ي ٗهٗب ٓ ٛيهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.96
( )25يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهٗبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.93

( )26يهنج ُ .ٛيحل٘يه يه وب ٛي ٗهٗبٛق يهبلو ٗيٌّ ه ٗيٌّويقىق ٖ 95اا .21
( )27ئّنه ُبٌٕق ٖ.24
( ٞ٣ٚٓ )28يًّ٘٘  ٞيهبوٌط .ِٞٚٚيًّ٘٘  ٞيهبوٌط .ِٞٚٚالًِمق  9984اا َ9991ر (.)61 /9
( )29يهنج ُ .ٛيحل٘يه يه وب ٛي ٗهٗبٛق يهبلو ٗيٌّ ه ٗيٌّويقىق ٖ  29اا .23
( )31يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚي ٗهب ٞٚهني ال ي ٗهٗبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.99

( ) 39بواٍق ٘هلو .بوُوُ٘ٗ ٞيهوٌ٘ٞٙق ٗهٗب هنٗه ًُ .ًٛ ٚؤْٗ يهِوق ي ًٗٔق يه انال
82ق ُ9999َ ْ ٌٚق ٖ.22
( )32ئّنه ُبٌٕق ٖ 25ا .26
( )33يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهٗبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.999
( )34يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهب ٖ ٛيِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.94
(35) John Peterson and Michael Shackleton, eds. The Institutions of
the European Union. New European Union Series. (Oxford
University press 2002).
( )36يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهٗب ٖ ٛيِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.95
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( )37ااانٗهٝق ٌ ا ال .ي ٗهٗ بٚااْ٘ ٗي ًوٙلٚااْ٘ ٓ يهو٘يىُ ا ت يه وبٚاا ٞيهويِٓاا .ٞا٘ ا  ٙالٗهٚااٞق
يهٌِ3 ٞق يه نال 271ق 9997ق ٖ 31اا .39
( )38يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهٗبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.95

( )39يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهٗبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.999
(٘ ً )41الٜق ٓ ه ٞب٘ بلو .يهًٌ ٚا ٞي ًوٙلٚا ٞا ٖ يهٔاوي يه وبا ٛيإلًاويٚ٢و9967 ٛاا
َ 9973ق ًوٌاااو ٞطوٗ اا ت يهااانكو٘هيًٖ .وكاااي الهيًاا ت يه٘ ااان ٝيه وبٚااا .ٞباااريٗتق
َ9986ق ٖ.234
( )49يجلٌٚو .ٛيأي ال ي ٗهٗبٗ ٛالٗهٖ ٓ يهِٗ َ يه ّ ٛيجلنٙنق ٖ.992
(ٚٓ )42لااىق ذلٌاان ٌااِل .ااوب يخلواا ٚر ٗٓا َ يهياا٘ٗ ٝيهِٔااوً .وكااي ي ٓااويَ هورتَااٞ
ٗيهِِو .يهي ٓوٝق َ9992ق ٖ.934
( ) 43يهنًا٘اٛق ًااويال إبااويًٓ .ٍٚااّ يخلواا ٚبال يهو٘جاإ يه وبااٗ ٛيهو٘جاإ يخلا هج .ٛيهًٌ ٚااٞ
يهنٗهٞٚق يه نال 915ق َ9992ق ٖ.983
( )44يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهٗبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.98

( ِ ) 45ا ق إه ٚا َ .يأي ا ال ي ٗهٗباا ...ٛااا٘يىْ يهياا٘ٗ ٠يهِااوق ي ًٗاأُ .ااؤْٗ وبٚااٞق يه اانال
929ق َ2115ق ٖ.39
( )46يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهٗبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.98

(ًٔ )47طبٟق ُ ال ٞٙذلٌا٘ال .ب ا ال يهانٗه يهًٌ ٚاٗ ٛهٗبا ٗ انٗالٖر إُال ه ٞٚيأًاوٌويهٞٙ
ٗيهوغٚريُ .ؤْٗ وبٞٚق يه نال 929ق َ2115ق ٖ.47
( )48يّويٍ .يهٌ ًٞ ٚيخل هج ٞٚهني ال ي ٗهبٛ

ٖ يِّطي ٞيه وبٞٚق ٖ.99

( )49يحلااوٗبق خ هاان .يهاانٗه ي ًوٙلااٗ ٛيهاانٗه ي ٗهٗباا ٓ ٛيِّطياا ٓ ٞيهوِ ا ٍ ٗيهو اا ْٗ.
ُؤْٗ وبٞٚق يه نال 929ق َ2115ق ٖ.98
(50) -Michel Despralx: Notre aim Saddam. Le Monde diplomatique
(November 2004).
( ) 51يه جنُااا /ٛذلٌااان .يهًٌ ٚااا ٞيهبوٌُااا ٓ ٞٚيِّطيااا ٞيه وبٚاااٞق يه اااوب ٓ يأًااارتياٚجٞٚ
يه ًّ .ٞٚوكي يهنهيً ت يأًرتياٚجْ ٌ .ٞٚق َ9994ق ٖ.218
( )52ا هٙه يه وب يحلنٙث ٗيّ ٓوق ٖ.247

96

العدد /66الربع الثاني لعام 8102

من هو العدو ..من هو الصديق؟!
د .يوسف جاد احلق*

*

ذ
ذ
ذ

إنهذملمملذوحمزنذومثريذلألدىذهذاذالذيذجيريذيفذاملـطؼةذالعربقةذ
واإلدالمقة،ذبؼدرذماذهوذمثريذلؾدهشةذوالعجبذواالدتهفجان،ذمتاذوعؿتلذهؾقتهذ
بعضذالعربذيفذاحنقازهمذإديذهدوهؿاذالهارخييذ(األمروؽيذواإلدرائقؾي)ذ
إلوصالهذإديذمبهغتاهذومشتهفاهذيفذهتذهذالتدوارذمتنذخترابذولمتارذهؾتىذكتلذ
صعقد.ذ ذ
حيدثذهذاذحهىذبعتدذننذنمدتىذبالوتاًذلؽتلذصيذبصترذدتؾقمذوبصتريةذ
نافذةذبلنهذملذوؽن،ذولتنذوؽتونذإالمذمتنذنجتلذ اوتةذإدترائقؾفمذمتنذجفتة،ذ
وإديذوصتتوحذحؾقػفتتاذاألمروؽتتيذإديذهؼقتت ذنهدافتتهذاةاصتتةذمتتنذجفتتةذ
نخرى،ذلـفبذثرواتفاذوالتهحؽمذيفذنوضتاهفاذوتوجفاتفتا،ذدقادتقةذكانتتذنمذ
اقهصالوةذنوذغريها.ذ ذ

ومماذوزودذاألمرذغرابةذننذالضالعنيذمعذاألهداءذهمالءذيفذممامراتفم،ذ
دواءذكانذصلكذهنذغباءذوهؿاء،ذنمذباملشاركةذالواهقةذحلؼقؼةذماذخيططذلتهذ
يفذظلذإغراءاتذالؾحظةذالراهـة،ذننفمذهتمذننػدتفمذوؼعتونذضتؿنذضتحاواذ
املخططذالهكمريذهذاذبعدذننذتـهفيذنلوارهم.ذ ذ

إنفاذمتمامرةذذ كتىىذهؾتىذقتدرذهائتلذمتنذاةطترذيفذ ثارهتاذونهائجفتاذ
ونبعالهتاذهتدففاذهووتلذالعتدوذاحلؼقؼتيذألتذهذاألمتة،ذمـتذذالؼتدومذوحهتتىذ
الداهة،ذمنذهدوذإديذصدو ،ذوبالهاليذهوولذالصتدو ذالـزوتهذالشتروكذيفذ
املصتتؾحةذواملصتتريذوالهتتارو ذاملذش ت إذإديذهتتدوذجيتتبذالهصتتديذلتته،ذبتتلذ
حماربههذإصاذماذاقهضىذاألمرذوف ذريوةذالطر ذاخآخرذصاحبذاملمامرة.ذ ذ
* كاتب وباحث من فلسطين.
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ٖذ ٙايًعا ١ازبُٗٓٝة ١نٕ ٖة ٞنا اشةثهُاٍ ايةاٚذ ايةذ ٟيعاة٘ اٚي٦ةو ا ةاا٤
َٓةةةذ كةةةٛقس م تكصةةة ِٝاآهكةةة ١عمةةةعا(ٗا ٚاشةةةثعُاذٖا ااْثةةةااة اي ٜهةةةاْٞ
ٚايفرْصٚ ٞقاًُٗا ااضثالٍ ايعدُةاْ،ٞس ضٝةذ تيةج ا َةٛذ (ٗٝةا نه َةا ٖةًٝ ٞة٘
ايٝةةَ ّٛةةٔ اٚمةةاب ئا٥صةةَ ١ةةةهرئ ١تٗةةاق ا َةةٔس "ٚتعٝةةل ايثكةةاّ ٚايُٓةةا"٤س ٚتٓعةةر
ااسٜا َٔ اشبراة ٚنٖااذ ا ذٚاح ٚا َٛاٍ ئعثّٚ ٢شا ٌ٥ايثاَري يًطٝا ٠اياعر.١ٜ

***
َا اضصب إ اضاًا نإ خيهةر ية٘ ًة ٢ئةاٍس ا ٚإ ٜةرق ًة ٢ت،ةٛذات٘س إ
ٜاًغ ئٗؤا ٤ضكاُِٖ ٚغفًثِٗ ُ ٚاٜثِٗ ٔ نقذاى َا ٜٓسر( ٕٛني َٔ ٘ٝتةٛذ مةا
اْفصِٗ ٚظعٛئِٗ إ ٜثدذ ايا ا اا ٤صاٜكاًس ئةٌ ضًٝفةاًس ًة ٢ايةرغِ َةٔ نةٌ
َا رف ٓ٘ َٔ نزراّ ٚنذٖاة ٚقرصةٓ ١اَثةاح ًةَ ٢ةا ٣رة ٛقةرٕ َةٔ ايةسَٔ
اٚصًج اضٛاٍ اآهك ١ئرَثٗا نه َا ٖ ً٘ٝ ٞاآلٕس ا َر ايغين ٔ اياٝإ.
إ ٜكف ٖؤاَ ٤ع ايعا ٚم خٓام ٚاضا م َٛازٗ ١ائٓا ٤زًاتِٗ َٓٚاصرِٜٗ
م ايٓةةةاٍ يٓٝةةٌ ضكةةٛقِٗ ااصةةثًا١س َةةر ،ةةً ٞةة ٢ايفٗةةِ َُٗةةا اظةةث ئةةاار٤
اشبٝاٍ.
ٖذا اهلاف ايعٝهاْ ٞئاح ايعٌُ ً ٢ذبكٝك٘س م اآل ١ْٚا خري٠س َهع(ٛاً
َعًٓاً ً ٢ااأل قٚمنا خسٌ ا ٚخع ١ٝا ٚذبفُّظ.
ٚيهةٔ ٖةٌ ضكةاً ا ٜعةةرف ٖةؤا ٤اشةااة َعةةاقا ٠اَرٜهةا "ٚنشةرا"ٌٝ٥س َٚةةٔ
ٜاٚذ م (ًهُٗا يًسُٗٛذ ١ٜاعشةالَ ١ٝاعٜراْٝة١ب ئًة ٢نْٗةِ ٜعر(ة ٕٛزٝةاًا اْة٘ َةا
َةةٔ شةةاب ٖٓايةةو غةةري َٛقةةف نٜةةرإ َةةٔ ايكةةة ١ٝايفًصةةه١ٝٓٝس ٚق ُٗةةا ايكةةٟٛ
يًفًصةةهٝٓٝيف م ْةةةاهلِ يثطرٜةةر اذمةةِٗ ااكاشةةٚ ١نخةةراص ضبثًٗٝةةا َٓٗةةاس (ٗةةٞ
ٓاِٖ اٚه ايكاًثيفس َ ٖٞٚصر ٣ايرشٍٛس خِ رٚز٘ َٓٗةا نه ايصةُٛاح ايعةال.
ٖ ٞكٝآ ٠ا اعٜراْٝيف قاٌ ا ٟظ ٤ٞتخر.

***
يكا ذا ٣اعٜرإْٛٝس كب زٚاٍ ضهِ ايعا ٙضبُا ذما ئًٟٗٛس ايذ ٟنإ
مماي٦ةةاً يةةة"نشراٚ "ٌٝ٥اَرٜهةةةاس َٓفةةةذاً يصٝاشةةةاتُٗاس نُةةةا يةةة ٛنةةةإ ظةةةر ٞ
اآهكْٝ ،١ائٗٓ ١اس ذاٚا اْ٘ ٜٓاغةً ٞة ِٗٝايٛقةٛف نه زاْةب اسبةل ايفًصةهٝينس
ا ٟةةٛق ٠ا َةةٛذ نه ٚمةةعٗا ايهاٝعةة ٞا صةةٖ .ٌٝةةذا ٖةةٚ ٛازةةاِٗ رةةً( ٛصةةهيف
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ايةةاٜاذ ااكاشةة،١س ٚظةةعاٗا ااةةرائ اآةةا(ا ةةٔ ضكةةٛم ايعةةرة ُ ٚةة ّٛااصةةًُيفس
ْٝٚائ ِٗٓ ١امجعيف .نٜرإ تعاذى ٖؤا ٤ااعثكا ٚايدكا(ٚ ١ايثاذٜذ ٚاا،ريس نُا
تؤَٔ ئأْٗا َٗا ايصٝا ااصٝا ً ٘ٝايصالّ.

***
يكا ذا ٣اعٜراْٝة ٕٛاْة٘ ٜٓاغةً ٞة ِٗٝايٛقةٛف نه زاْةب اسبةل ايفًصةهٝينس
(إٜرإ تعاذى ٖؤا ٤ايدكا(ٚ ١ايثاذٜذس َٔ خِ (كا ئةاقذح ايدةٛذ ،1 ٠اعٜراْٝة١س م
اٚيٝاح ا ُاهلاس َٓٚذ اٜاَٗا ا ٚهس نه نغةالم ايصةفاذ ٠اعشةرا ١ًٝٝ٥م ٗةرإس
يثطةةٌ َهاْٗةةا شةةفاذ ٠يفًصةةهيفس تر(ةةع ًٗٝةةا ًُٗةةاس ٚتٓةةسٍ ٓٗةةا ًةةِ ايعةةاٚ
اي ْٞٛٝٗ،ايذ ٟظٌ ٜر(رف م مساٗ٥ا ٛاٍ ٗا ايعا ٙااعةس .ٍٚخةِ ًُةج نٜةرإ
نذيو ً ٢نقاَ ّٜٛ ١اا ٞيًكاط م ازبُع ١ا خري َٔ ٠ظٗر ذَةإ َٔ نٌ
اّس ا َر ايذ ٟمل ٜفعً٘ غريٖا َٔ رة َٚصًُيف.
ال ئةةاآهل ْفصةة٘س اآصةةسِ َةةع ذئاٖةةا َٚااقٗ٥ةةاس اقةةاَج نٜةةرإ ًةة٢
ُ ٚة ً
َٓاصر ٠ااكا ١َٚايًآاْٝة١س ٚق ُٗةا ئااةاٍ ٚايصةالح ٚااٛقةف م ضرئٗةا ايثطرٜرٜة١
ااثَ ١ً،ع ايعاٚس اييت اشفرح ةة َ ٍٚر ٠م تاذٜذ اي،راب ايعرئ/ ٞاعشرا ًٞٝ٥ةة
ٔ ٖسمي ١ايعا ٚااثغهرطس ٚاْث،اذ ااكاَٚة ١اْث،ةاذاً شةاضكاً غةري َصةاٛم ًة٢
ايعآَ ٚذ قٝاّ نٝاْ٘ م قٜاذْا.
نٕ نٜرإ تعًِ ًِ ايٝكيف ئةإٔ نشةرا ،ٌٝ٥ا تفةرم ئةيف ااصةًُيفس تاعة ًا يًعةرم
ٚازبةةةةٓض ٚااةةةةذٖب ٚايها٥فةةةة١س (ايهةةةةٌ يةةةةاٜٗا شةةةةٛا ٤م اشب،ةةةةٚ ١َٛااعةةةةاقا٠
ٚااشثٗااف .نُا تعًِ اْٗا ةة نشرا ٌٝ٥ةة م ايٛقج ْفص٘ ا تغفٌ ايًعب ًةٖ ٢ةذٙ
ا ٚتةةاذ نًُةةا شةةٓطج هلةةا ايفرصةة ١يةةذيوس ئغٝةة ١تعةةثٝج ازبٗةةا ٚايفهةةر ئإخةةاذ٠
ايٓعراح اا،هٓعَ ١ا قاَج ذبكل هلا َهصااًٖ .ذا َع ايعًِ ئإٔ ْعراح ا٥ف ١ٝاٚ
نخٓ ١ٝمل تهٔ َعر ١(ٚم اآهك ١قا ٌٝقٝاّ ايهٝإ اي.ْٞٛٝٗ،

***
َٔ ٖٓةا (إْٓةا ْةرٖ ٣ةذ ٙايًعاة ١ةةة ااةؤاَر ٠ايكاُ٥ةً ١ة ٢قةاّ ٚشةامس ٖةَ ٞةٔ
ايغرائةة ١اهةةإس نف نٝةةف يٓةةا إ ْفٗةةِ ةةةة نعةةرة ٚنُصةةًُيف ةةةة ٖةةذا ااٛقةةف
ايعسٝةةةب اارٜةةةب يةةةاعو َةةةٔ ٜس ُةةة ٕٛئةةةأِْٗ ةةةرة اَ ٚصةةةًُ ٕٛم َٓاصةةةرتِٗ
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َٚعاذنثِٗ م ايثآَر َع اٜ ٚصا ٟٚئ ِٗٓٝمجٝعاً م اا٥ة٘س اةٔ م فيةو ٖةِ
اْفصِٗ ةة اآطاز ٕٚني ٘ٝةة ٚنٕ ٖ ٛاخف ٢فيو َرضًٝاً ً،َٚطٝاًس نٝف ،ٜاققْ٘ٛ
ٚحيايفْٛة٘ شةرّاً م اياااٜة١س خةةِ زٗةاذاً ْٗةةاذاً اآلٕب ٖةٌ َةةٔ َصةٛغاح يةةذيو شةة٣ٛ
شع ِٗٝيًثسيف ني٘ٝس ضفاظةاً ًةَ ٢رانةسِٖ ٚشةًهاتِٗ َٚهثصةااتِٗس ئٛصةف٘
صةةٓٝع ١اَرٜهةةا ٚٚنًٝةةٗا ٖٓةةاب ٚا قٖةة َ ٢ةٔ فيةةو إ ٖةةؤا،ٜ ٤ةةرً ٕٚةة ٢اْٗةةِ
َصًُٕٛس ئٌ نِْٗ محا ٠يإلشالّس َثٓاشيف اَ ٚثساًٖيف قة ٍٛا (ة :"ِٗٝم َدةٌ
ضاهلِ ٖذا "ا دبا قً َٛا ٜؤَٓة ٕٛئةا ٚايٝة ّٛاآلخةر ٜةٛاقَّ ٕٚةٔ ضةا سق ا ٚذشةٛي٘
ٚي ٛناْٛا تئا ِٖ٤ا ٚائٓا ِٖ٤ا ٚنخٛاِْٗ ا ٚعريتِٗ،2 "...
(ُا ئايٓا ٚايثٛقّق ٖٓا اا ٤ايعرة ٚااصةًُيف ايثةاذخيٝيفس قةامياً ٚضةاٜداً..ب
ايكااَ ٢اؤاَراتِٗ ٚٚشا ًِٗ٥ااعر١(ٚس ٚااعاصر ٕٚم تٓظ ِٝايٛٗٝقٜة ١ايعااٝة،١
ٚذاط ضرئثِٗ ااٛزٗ ١نه صاٚذ اٌٖ اعقً ِٝمجٝعاً نشرا،ٌٝ٥س ُٝةا ٠اعذٖةاة
اياٚي ٞئاَثٝازس َع ظرٜهثٗا ايٛاٜاح ااثطا ٠ا َرٜه.١ٝ
يكا ئاا ٖذا ايثٛز٘ شا(راً م اآلْٚة ١ا خةري٠س ئعةا إ نةإ خفٝةاً َهثَٛةاً
(ُٝا َة .٢ئٌ نٕ ا َر ئًغ ئاعةِٗ إ ٜأخذ ً ٢نٜرإ تكاميٗا ايعٚ ٕٛااؤازذ٠س
َاق ٜةاً َٚعٓ ٜٛةاً ٚشٝاشةةٝاً يًُكاَٚةة ١ايفًصةةه ١ٝٓٝم َعرنثٗةةا ااث،ةةًَ ١ةةع ةةاٖٚا
احملثةةٌ ياالقٖةةاس ٚفيةةو ئةةا  ٣ٛتاخًةةٗا ةةةة ا ٟنٜةةرإ ةةةة م قةةة ١ٝرب ة ايعةةرة
ٚضةةاِٖٖٚ .،ةةذا يةةٝض صةةطٝطاً اٚاًس ٚخاْٝةاً نةةإٔ ٖةةؤا ٤قةةاَٛا ئةةٛازاِٗ ايةة ٛين
ٚايك َٞٛرً( ٛصهيفس خِ زا٤ح نٜرإ (أقطُج ْفصٗا ٚضايج ئٚ ِٗٓٝئيف فيو!..
امل ٜهٔ ضرً ٜا ئٗؤاٚ ٤ازةاذ إ ٜاةاقذٚا ٖةِ نه (عةٌ َةا اقةاَج ًة( ٢عًة٘
نٜرإ َٚا زايج تفعٌ ٛماً ٔ انثفا ِٗ٥ئاشبهب ايرْاْةٚ ١ايعةعاذاح اعْعةا١ٝ٥
اشباي َٔ ١ٝاَ ٟةُ ٕٛف ٟزا٣ٚس ا َر ايذٛ ٟسقْا شاشة ١ةرة ضبوَة،!..ٕٛ
ًَ ٢ا ٣ايصةٓيف ايعسةافس َٓةذ ْعةأ ٠ايهٝةإ اهلسةيفس ٚائةثال ٤قٜاذْةا ااكاشة١
ئٛزةةٛق( ٙةةٛم ترائٗةةاس بةةرق ذغاثةة٘ م ايثٓفةةٝض ةةٔ كةةا ٠تاذخيٝةةَ ١ثأصةةً ١ياٜةة٘
ح ٓٗا قٝاقات٘س  ٢ً ٚذاشٗا ئةٔ غٛذٜة ،ٕٛئكٛيةَ٘ٓ :ةذ تاف ايصةٓيف ٚذغاة١
ايٛٗٝق م ايعٛق ٠نه اذض نشرا ٌٝ٥ا متٛح.،3 ،
َٔ ايذذا٥ع ايعسٝا ١اافوا ٠اييت ،ٜاح ئٗا ٖؤا ٤تصٜٛغاً اٛاقفِٗ ااثدافية١س
ٚتٛزٗاتِٗ ايغاقذ ٠اآطاز ٠يًعا:ٚ
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1ةة إ نٜرإ ذبا ٍٚت،اٜر ايدٛذ ٚ ٠تعٝٝع ،اٌٖ ايصٓ!..١
2ةة إ نٜرإ تعٌُ ً ٢اَثالى ايكٓاً ١ايذذ!..١ٜ
(ُٝا ٜثعًل ئايذذٜع ١ا ٚه (كا خاج ئإٔ ٖذ ٙضبو ا(وا٤اح ئا ً١س فيو إ
نٜةةرإ تةةر(و ايثُةةذٖب ٚااْكصةةاّ ئةةيف ااصةةًُيفس شةةااة ازثٗاقٜةة(ٚ ١كٗٝةة١س ا
ٜٓاغ ٞهلا إ ته ٕٛشاااً شب ١َٛ،ا ٚاا ٤ئِٗٓٝس خاص ١م ٖذا ايع،ر ايذَ ٟا
ئةةرح ا ةةااٜ ٤وئ،ةة ٕٛئااصةةًُيف مجٝعةاً ايةةاٚا٥رس قٚمنةةا اشةةثدٓا ٤ا ٚمتٝٝةةسس اةةا
ٚذخَٓ ٙٛذ ايف شٓ ١ا ٚتسٜاس زَٔ اسبرٚة ايًٝ،ا ١ٝايفرجن،١س ٚايٛٗٝق قاٌ فيو
ٚئعا ٙضث ّٜٛ ٢ايٓاط ٖذا.
ٖٚا رٔ ْر٣س ٚئعا َا ٜٓاٖس ايةدالخيف اَةاً َةٔ قٝةاّ ازبُٗٛذٜة ١اعشةالَ١ٝ
اعٜراْٝةة١س اْٗةةا مل تُ،ةارذ خةةٛذ ،٠نُةةا ٜس ُةةٕٛس ٚمل تصةعح نه تعةةٝٝع ،اضةةا م
ازبٛاذس ا ٚم اَ ٟهإ َٔ ايعاملس نُا ٜاّ ٕٛس َٚع فيو ْرٖ ٣ؤاٜ ٤ثعُإٚ
اعشةةا ٠٤نه نٜةةرإ (ٓٝصةةا ٕٛنه قاقتٗةةا اقةةٛااً مل ٜكٛيٖٛةةاس ٚا(عةةااً مل ُٜكةةاِ َُٛا
ًٗٝا.
ٖٚةةِ م شةةا ٌٝترشةةٝذ صةةٛذَ ٠عة ١ّٖٛعٜةةرإ ا متةةج نه اسبكٝكةة ١ئ،ةةً١س ا
ٜثٛذ  ٔ ٕٛاشثدااّ شا٥ر ٚشا ٌ٥ايع،ر اسباٜد ١يًثٛاصٌس ئهٌ َا يةاٜٗا َةٔ
نَهاْاح َايٚ ١ٝق اٖ ١ٝ٥اٜٛ ١ً٥ظفْٗٛا َٔ ازٌ فيو.
ٚرٔ نفا َا فٖآا نه قذاشةَ ١اةاقا ايدةٛذ ٠اعٜراْٝة١س ٚنه ت،ةرحياح قةاق٠
نٜرإ ٚشٝاشٗٝٝا ٚاقهائٗاس مل جنا (ٗٝا غري ايا  ٠ٛنه اعخاٚ ٤ايثٛا(ل ئيف اٌٖ
اعقً ِٝمجٝعاًس َٔ رة َٚصًُيف ٚغريِٖس يثأَيف َ،اسبِٗ ايعاَ ١ااعون١س
ئعٝااً ٔ تاخالح ا اا ٤ااغرم ١اهلاق( ١نه ئذ ايفرقٚ ١ايعكام ئٝةِٓٗس ا َةر
ايذ ٟقائٛا ً ٢ايعٌُ ً ٘ٝقٚمنا ٖٛاقَٚ ٠ا زايٛا ٜعًُ.ٕٛ
اَا (ُٝا ٜثعًل ئااصأي ١اافوا ،٠ايداْٝة( ١إْة٘ زةاٜر ئٓةا إ ْصةأٍ :امل ٜهةٔ
ضرّٜة ةاً ئصةةةا٥ر ايعةةةرة ٚااصةةةًُيفس ٚاٚي٦ةةةو اشبةةةاذزيف ًةةة ٢اعمجةةةاب ًةةةٚ ٢زةةة٘
اشبٛ،صب امل ٜهٔ ضرٜاً ئٗؤا ٤إ خيعةٛا قٓائةٌ نشةرا ،ٌٝ٥ايذذٜة ١ايكائعة ١م
َرائةٗا تٓثظر ناص ١زذ ،يثٓكو ًَ ٢ةاِْٗ ٚقةراِٖس ضٛامةرِٖ ٚئةٛاقِٜٗس
َٓعآتِٗ َٓٚسساتِٗ يثطًٗٝا نه ٖاا ٤م اا ايا،رس نُا ضار َع ْٗا ١ٜاسبرة
ايعاا ١ٝايداَْ ٢ً ١ٝآٜيت ٖريٚظُٝا ْٚانازان ٞايٝائاْٝثيف ،4ب!
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ٚقةةا نعةةف ةةٔ قٓائةةٌ "نشةةرا "ٌٝ٥ايذذٜةةٖ ١ةةذ ٙاعشةةرا( ًٞٝ٥عْٓٛةة ،5 ،ٛس
 ٚةةاقٖا م ضٓٝةة٘ (ةةٛم اا٦ةةثيفس ٚا ئةةا اْٗةةا اصةةاطج ايٝةة ّٛاندةةر ئهةةدريس ٚا
حياشب نشرا ٢ً ،ٌٝ٥فيو اضا .م ضيف إ نٜرإ ا ًٓج قاُ٥اً اْٗا ا تصع ٢نه
اَةةثالى شةةالح فذٟس (ٚةةل َااقٗ٥ةا اعْصةةاْ١ٝس ٚظةةرٜعثٗا اعشةةالَ ١ٝايةةيت تةةر ٣إ
قثٌ ايٓفض اياعر ٔ ١ٜغري ضلس نمنا ٖة ٛقثةٌ يًٓةاط مجٝعةاًس اَ ٟةا ٜهًةل ًٝة٘
اي ّٛٝايثصُ ١ٝاسباٜد ١نئاق ٠ايعٓ،ر اياعر.،ٟ
اَرٜها "ٚنشرا(ٚ "ٌٝ٥رٜل َٔ اتاا ُٗا ا ٜرٜا ٟ ٕٚئًا رئ ٞا ٚنشالَٞ
إ ميثًو شالضاً ْٜٚٛاً ٜرقب "نشرا ٔ "ٌٝ٥ايعاٚإس (ةالً ةٔ َٛاصةً ١اضثالهلةا
يفًصهيفس ٚاذاضٍ رئ ١ٝاخر.٣
نةةةإ ضرّٜة ة ًا ئةةةايعرة إ ٜعًُةةةٛا ًةةة ٢ايٛصةةة ٍٛنه شةةةالح فذٜ ٟةةةةُٔ ذقب
ا اا ٔ ٤اشثدااّ َا يا ٢ً َ٘ٓ ِٜٗئًااِْٗٚ .م َكاَثِٗ نشرا ،ٌٝ٥ذباٜااً
يرق ٗا َٓٚعٗا َٔ اشثدااّ شالضٗا ايٟٓٚٛس ٓاَا تهَ ٖٞ ٕٛايهث٘ ايٛضٝا٠
م اعقًةةِٝس (ةةال ربعةة ٢ذقّاً ًةة ٢ااصةةثْ ٣ٛفصةةً٘( .كةةا ئةةاح َعر(ٚة ًا ئةةإٔ ايصةةالح
ايٓ ٖٛ ٟٚٛشالح ذقب ٓاَا ميثًه٘ ر(إ َثداصُإ نه ضا نَهإ اياخٍٛ
م َٛازٗةة ١ضرئٝةة( ١عًٝةةٚ .١يٓةةا م خٓاٝ٥ةة ١ااعصةةهر ٜٔايعةةرقٚ ٞايغرئةة ٞم زَةةٔ
اسبرة ايااذق ٠خري َداٍس ٚاييت اَثةاح (وتٗةا نه َةا ٜٓةٛف ةٔ اذئعةيف شةَٓ ١ةٔ
ق ٕٚإ ًٜسةةأ اَُٗٓ ٟةةا نه اش ةثدااّ شةةالح ايةةاَاذ ايعةةاٌَ ٖةةذاْٚ .ةةذنر ئٗةةذٙ
اآاشا ١ازَ ١ايٛ،اذٜذ ايصٝ(ٛات ١ٝم نٛئاس اييت اٚظهج إ تععٌ ضرئةاً فذٜة١
ئايفعةةٌس يةةٛا ترازةةع ايةةس ُٝيف تْةةذاى ْهٝثةةا خرٚتعةةٛف ٚ ،زةة ٕٛنٓٝةةا ،ٟم
ايصثٝٓٝاح َٔ ايكرٕ ااام.ٞ
َٚةةةٔ ازبةةةاٜر ئااالضظةةة١س قيةةةٝالً ًةةة ٢ايثطٝةةةسس إ ايغةةةرة ٜصةةةُ ٞقٓاًةةة١
اياانصثإ ايذذ ١ٜئايكٓاً ١اعشةالَ ،١ٝم ضةيف اْة٘ مل ٜصة رِ قٓاًة ١اهلٓةا ئايكٓاًة١
اياٛفٜةة،١س ٚنةةذيو ا َةةر َةةع ايكٓاًةة ١ا َرٜهٝةةٚ ١اخثٗةةا ايفرْصةةٚ ١ٝظةةكٝكثٗا
اعْهًٝسٜةةً( ١ةةِ ٜص ةِّ ا ّٜةاً َٓٗةةا ئايكٓاًةة ١ااصةةٝط،١ٝس نُةةا اْةة٘ مل ٜص ةِر ايكٓاًةة١
ايصٝ(ٛات٦َٜٛ ١ٝذ ئايكٓاً ١ايعٚ ١ٝ ٛٝا اعشرا ١ًٝٝ٥ئايٛٗٝقُ( !..،١ٜةا َعٓةٖ ٢ةذا
نٕ مل ٜهٔ ٚذا ٙ٤فيةو ايعةاا ٤ااصةثهٔ م ا ُةام ايغةرئٝيف يهةٌ َةا ٖة ٛرئةٞ
 ٟضةاٍ .نْة٘ ايعةاا٤
ٚنشالَ..ٞب ٖٚةذا ايعةااَ ٤ةٔ زةاْاِٗ ٚيةٝض َةٔ زاْآةا ًة ٢ا ر
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ااٛذٚر ٓاِٖ ٚيٝض ٓاْآَ ،ةذ ضةرٚة ايفرجنة ١اي،ةًٝا .،١ٝنُةا ٖة ٛزةاٜر
ئايثٓ ٜ٘ٛإ تًو اسبرٚةس ٚنٕ ٖ ٞمحًج ٓٛإ ايًٝ،ا ،١ٝمل تهةٔ م ضكٝكثٗةا
غةةري ضةةرٚة اشةةثعُاذ ١ٜاشةةثغالي١ٝس ٚيهٓٗةةا محًةةج فيةةو ايعٓةةٛإ ايةةاٜين بةةرق
اعخةةةاذٚ ٠اسبعةةةا ٚايثطةةةرٜو زبُةةةاٖري ظةةةعٛئٗا ا ٚذٚئٝةةة١س َةةةٔ ازةةةٌ ق(عٗةةةا نه
ااْغُاط اا ٖا(ج ني ٘ٝقٝاقاتٗا ايصٝاش ١ٝم فيو ايسَٔس ٚنأْٗا تك ّٛئٛازب
َكاطس َ ٖٛٚا ئكٝج تخاذَ ٙاخً ١ضثَٜٓٛ ٢ا ٖذا ً ٢ر ٛا ٚتخر.
(ًثهٔ نٜرإ نفاًس ٚئٓاٖ ٢ً ٤ذاس ٖ ٞايعاٚ ٚيٝصةج نشةراٚ !!!،ٌٝ٥يةثهٔ
نٜرإ َاآَْ ١ذ اآلٕس َا قاَج تكف َع ااكاَ ١َٚاقٜاً َٚعٜٓٛاً م يآإ ً(ٚصهيف
ٚشٛذ١ٜس ا َر ايذٜ ٟر ٘ٝ( ٣ايغرة زرمي ١ا تغثفر،س يهٖ ٕٛؤا ِٖ ٤ازباْب
اآاٖو يالشثعُاذ ايغرئٞس  ٖٛٚاٜةاً ايهرف ااكا ّٚايذٜ ٟكف ئاارصاقس شاّاً
َٓٝع ًا اَاّ ايعةاٚإ اعشةرا ًٞٝ٥ااثٛاصةٌس ٚم ٚزة٘ تهًعاتٗةا ايثٛشةع ١ٝم اذزةا٤
اي ٔ ٛايعرئ.ٞ

***
قا ْفٗةِ إ ٜهةٖ ٕٛةذا َٛقةف ايغةرة ايةاا ِ يًهٝةإ اي،ةٗ ْٞٛٝم نةٌ
ايظةةرٚف ٚشةةا٥ر ا ضةةٛاٍ ًةة ٢اياا ةةٌس ٚيةةٝض ًةة ٢اسبةةلس اَةةا إ ٜٓصةةام ٚذاٙ٤
ةةرة َٚصةةًُٗ( ،ٕٛةةذا اَةةر سٝةةب ضكةاً !..اٖةة ٛخهةةأ م اسبصةةائاح ايصٝاشةة١ٝب
ا ٖٛ ٚزٌٗ ئااٖ ١ٝا ٜٔتكع َ،اسبِٗ اسبكٝك ١ٝحبٝذ دباِٖ ٜصةري ٕٚضدٝدةاً نه
اهلاَ ١ٜٚغُة ٞا يفس  ِٖٚحيصا ٕٛاِْٗ حيصٓ ٕٛصٓعاً...ب!
ٚيه ٞتةُٔ اَرٜها "ٚنشرا "ٌٝ٥ايٓساح ادههُٗا ايعٝهاْ ٞاهلةاقف نه
ذبٜٛةةةٌ ايعةةةاا ٤ايعرئةةة ٞايعةةةاّ يةةةة"نشرا "ٌٝ٥نه نٜةةةرإ (كةةةا ُةةةاح ايصةةةٓٛٝذ،٠
نْٛةةةاايٝسا ذاٜةةةض  ،6نه تكصةةة ِٝايعةةةرة نه ةةةرئيف ئث،ةةةٓٝفِٗ نه َعثةةةاييف،
ٍّ ِٓٗس َٚثعاقَ ٜٔغةٛةٍ ً،ِٗٝس يهٜ ٞةرة ايعرة ئعةِٗ ئعةاًس
َرمٞ
َ(ٛر ٜٔئذيو ً ٢نشرا ،ٌٝ٥ازبٗا ٚاشبصا٥ر اياعرٚ ١ٜاااق١ٜس ٚنه قًب ا َٛذ
ذاشةاً ًةة ٢كةةبس ممةةا ٜثةةٝا هلةةِ ايًعةةب م ااٝةةاإ (ٚةةل ذئاٖةةِ ٚتهًعةةاتِٗ ذآٖ ةاً
َٚصثكاالًس ٚنه اَاٍ ً ُُ٘ ٓا الّ ايغٛٝة.
 َٔٚايغرٜب ضكاًس َٚا اندر َةا ْعةٗا َةٔ غرا٥ةبس إ (رٜكة ًا َةٔ ايعةرة ا
ٜةوقق م قاة ٍٛايثصةُٝاح ٚايثكصةُٝاح ٚايث،ةٓٝفاح ٚاا،ةهًطاح ضُٓٝةا ٜهةةٕٛ
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َ،اذٖا اَرٜهٝاًس قٚمنةا تةائر ا ٚحبةذس ا ٚضثة ٢صبةرق ايةثفهري يةريٚا َةا نفا
نةةإ اَةةرِٖ ًةةٖ ٢ةةذا ايٓطةة ٛايةةذ ٟت،ةةٛذ ٙهلةةِ اَرٜهةةا ًةة ٢يصةةإ اَةراَ ٠دةةٌ
ذاٜضٖ ،ذ ٙا ٚاِْٗ غري فيوس اعٓ ٌٖ ٢تٓهال ًةٖ ِٗٝةذ ٙا ٚصةاف ا ٚاٖ .ةٌ
اا،هًا ققٝل ٚصاقم اّ نْ٘ َةًٌ ٚخاقب ٚنافةب ٌٖ ِٖ نذٖائ ٕٛٝضكاًس ضث٢
محاط ٚضةسة ا س ا ٚإ نشةراَ ،ٌٝ٥غث،ةا ١ايةاالقس قاتًةَٚ ١عةرق ٠ايعاةاق ٖةٞ
قٚي ١اعذٖاة ا ٚه م اآهك١س ٚإ اَرٜها ْفصٗا ٖ ٞز ُٝث٘ م ايعامل نً٘ب
ايٝصةةج ٖةةَ ٞةةٔ زةةا ٤ئةةة قا ةةغ ٚ ،ايٓ،ةةرٚ ،٠غريُٖةةا نسةةٝغ هلةةا ئغٝةة ١تةةاَري
اآهكة ١ئرَثٗةةاس ٚايعةةٛق ٠ئٗةا نه ،ةةٛذ اياةةاا ٠٤ا ٚهس ذبةج ٓةةا ٜٔٚخًاٝةةَ ١ةةٔ
قا ٌٝايرئٝع ايعرئٜ ٢ً ،ٞا ٟح ّرائِ٘ ايٗٝةٛق ٟاي،ةٗ ْٞٛٝايفرْصة ٞئرْةاذ ٖٓةرٟ
يٝف..،ٞب!
قا ا ٜٓظر ئعةِٗ نه ٖذ ٙااصةأي ١ئازباٜة ١ايةيت ٖة ٞزةاٜر ٠ئٗةا (ُٝةر ئٗةا
ئاشةةثٗاْ١س ا ٚا ٜٛيٗٝةةا نةةاري اٖثُةةاّس م ضةةيف اْٗةةا َةةٔ اخهةةر َةةا ٜةةائسر م ٖةةذا
ايٛقج ايعٝ،ب ذباٜااً .نْٗا يعب ئايٓاذٚ ..اْ ٟاذ..ب ْاذ تأنٌ ا خةر ٚايٝةائضس
(ةةال تاكةةٚ ٞا تةةذذس (ُٝةةا يةة ٛجنةةا اصةةطاة ااةةؤاَرٖ ٠ةةذ ٙم تصةةٜٛكٗا ٚتعُُٗٝةةا
ن الَٝاًس (هراً ٚشًٛناًس ْٚصل ضٝا ٠يصٛف ٜه ٕٛهلا َٔ ايثةاا ٝاح ٚايٓثةا٥ش
ٚاآلخةةاذ ٚاافا ٝةةٌ َةةا ا قاةةٌ يًُٓهكةة١س ازبةةاٖس ٠يالظةةثعاٍس اضثُايةة٘ َصةةثكاالً.
يصٛف تثغري ايٛ،ذ ٠ايرآٖ ١ايص ١٦ٝنه َا ٖة ٛاشةٛا ئهةدريس حبٝةذ ا ٜٓسةَ ٛةٔ
كائًٗٝا اضاٚ .ا ذٜب إ نٜرإ تعاذنٓا اا،ري ْفصة٘ ٚنةذيو ٖةِس ااثعةإْٛٚ
ايةةةايعَ ٕٛةةع ا ةةاا٤س غةةري اْٗةةِ ا ٜةةاذنٖ ٕٛةةذ ٙاسبكةةا٥ل ا ُٖ ٚةِْ ٜةةاذنْٗٛا
يهِٓٗ ا ميًه َٔ ٕٛاَر اْفصِٗ ظ٦ٝاً.
اٚه ٖةةذ ٙايثةةاا ٝاح ٚاخهرٖةةا ضةةرة تعةةٓٗا نشةةراَٚ ،ٌٝ٥ةةٔ َعٗةةاس َٚةةٔ
ٚذاٗ٥ةةِ اَرٜهةةاس ئاعشةةٓاق ٚايثٛزٝةة٘س ٚيةةٝض ئااااظةةر٠س خعةة ١ٝااٛقةةف ايرٚشةةٞ
ٚايعةةااٞس تفةةة ٞنه تةةاَري ايكةة ٠ٛاعٜراْٝةة ٚ ١حَْٓعِٗةةا ةةٔ َٛاصةةً ١قٚذٖةةا م ق ةةِ
ااكا َٔ ١َٚزٗ١س ٚنمعاف ازبٗاح ااثطايفَ ١ع ايعاَ ٚةٔ ةرة ٚغةري ةرة َةٔ
زٗ ١خاْٚ .١ٝئٗذا تثطكل َرٜها  ٚنشرا ،ٌٝ٥ايٓثا٥ش ااثٛخا(ٚ ٠ل ْظر ١ٜااضثٛا٤
ااسقٚص  ،Dual containmentااعر١(ٚس ا ٚقٌ اا،ةهًا ا َرٜهة ٞااعةرٚف
ذباٜااً اٜاّ ضرة ايعرام ٚنٜرإ.،
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(ة ةالً ُةةا شةةًف تصةةثٛي ٞاَرٜهةةا ًةة ٢ااًٝةةاذاح ئةةٌ ايويْٛٝةةاح ااثاكٝةة١
ٚاآثظر َٔ ٠اَٛاٍ ايٓف ايعرئ ٞاةا شةٛف تاٝعة٘ يًعةرة َةٔ اشةًطَ ١صةثًٗه١
حبٝةةذ تصةةثٓسف اَةةٛاهلِ (،ٝةةاطً ٕٛةة ٢اسباٜةةا٠س ْثٝسةة ١يةةذيو .نُةةا تفٝةةا
نشراْ َٔ ٌٝ٥اضٝثٗا ئاشةثٓسافِ ااالٜةيف َةٔ ازبٗةثيف ايةيت تفةوض اُْٗةا ةاٚتيف
هلاس ً ٢ايرغِ َٔ مًٛب نضااُٖا َعٗا م ضرئٗا ايعاٚاْ١ٝس (ٗ ٞا تةأَٔ ضةا
ًةةْ ٢فصةةٗا شةة ٣ٛاَرٜهةةا ٚايغةةرةس ٖٚةة ٞضةةرة تعةةٔ ًةة ٢ايعةةرة ٚااصةةًُيف
ااصةةثٗا(يفس نُةةا اشةةًفٓاس َةةٔ ايغةةرة ي،ةةًٝي ،ايفرجنةةً ٞةة ٢ايةةاٚاّس ٖٚةةذا
ٜذنرْا اكٛي ١ايٛزٜر اي ٜهاْ ٞئاارشث ،7 ،ٕٛم صبًض ايعُٓ ّٛاَا ٚقفس
ٜ ٖٛٚر(ع ئُٓٝا،َ ٙطفاًس يٝك:ٍٛ
"اٜٗةةا ايصةةاق :٠اتةةر ٕٚنه ٖةةذا ايهثةةاةب نٕ َ،ةةاسبهِ  ٚةةرم َٛاصةةالح
نَ ا ٛذٜثهِ نه اهلٓا ٚظرم تشةٝا شةٛف تظةٌ َٗةاقَ ٠ةا قاَةج ٖٓةاى ظةعٛة
تؤَٔ ئٗذا ايهثاة .نْ٘ اشبهر ا ظِ ً ٢ضةاذتهِ".
نُا ٜةذنرْا ٖةذا اكٛية ١ئرٜهةاْ ٞتخةر ٖةٖٓ ٛةر ٟناَٝةٌ ئٓرَةإ،8 ،
ايذ ٟمجع ٚزذا ٤خاذز ١ٝايا ٍٚا ٚذٚئ ١ٝااشثعُاذٖٛ ١ٜيٓاا ٚاي تغاٍ ٚنشااْٝا،
اّ ٚ 1917قاٍ هلًِٓٝ :ا إ منٓع ايٛضاٚ ٠اات،اٍ ئيف ااعرم ايعرئٚ ٞااغرة
ايعرئَ ..ٞا ايهرٜكَ ١ا ايعٌُ..ب ًٓٝا زذب زصِ غرٜب م ٚش ا َ ١ايعرئ ١ٝاٜٗا
ايصاق،!..٠س ٚئعا عر شٓٛاح زا ٚ ٤ا ئًفٛذ نٜا!.ٙ
ٜٓٚاغةة ٞاا تفٛتٓةةا اعظةةاذٖٓ ٠ةةا نه اقةةٛاٍ َةةٔ ٖةةذا ايكاٝةةٌ يهثس ةاة ر(ةةٛا
ئعٓ،رٜثِٗ ٚصْٗٝٛٝثِٗ ايعرٜك ١م ،رِْا ايرأٖ اَداٍ صةُٖٓ ٌٝ٥ٛثغثة،9 ،ٕٛ
ايذ ٟفٖب نه ايك ٍٛم نثائ٘ صراب اسبةاذاح :،نٕ اسبةاذ ٠اعشالَٖٞ ١ٝ
ايعا ٚا ن ٚا خهر ً ٢اسبةاذ ٠ايغرئ ١ٝئال زااٍ.،
ْٚةةذنر َةةٔ ئةةيف َُٓظاةةر ٟايصٝاشةة ١ا َرٜهٝةة ١ابُعةةيف ًةة ٢ةةاا ٤ايعةةرة
ٚااصةةًُيفس ٚاآطةةاز ٜٔنه نشةةراٚ ٌٝ٥اعٜاةةاى ،م ضكاةة ١ايعكةةٛق ا ذئعةة ١ا خةةري٠
ٚخباص ١شٝاش ١ااها ٌٜٝااثعاق ،٠ااعثُا ٢ً ٠ظاه ١خهةري ٠يإل ةالّ متةثٗٔ
ا نافٜةةب ٚا مةةايٚ ٌٝائثهةةاذ اا،ةةهًطاح ٚايةةذذا٥ع يه ةٌ ضايةة١س َةةٔ ٖةةؤا٤
مجا ةة ١احملةةا(ظيف ازبةةاق :،ذٜثعةةاذق ئةةريٍ /ئةةٚ ٍٛيفثةةس /ئرْةةاذق يةةٜٛض /قْٚايةةا
ذاَصفًٝا /قٜو تعٝينَ /اذتٔ اْاٜو ٚغريِٖ.
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َةةةٔ َ،ةةةهًطاتِٗ ايغرٜاةةة :١ايفٛمةةة ٢اشبالقةةة١س ايغُةةةٛض ايآةةةا٤س ايعةةةرم
ا ٚشة ايهةةاريس اي،ةةاَٚ ١اير ةةب ٚغريٖةةاْٚ .ةةذنر نةةذيو اآظةةر َٓةةذ ٗةةا
ئعٝا يًصٝاش ١ا َرٜه ١ٝزٜغٓا ٛئرجيٓصه ،ٞايذ ٟقة ٢را٘ اٚاخر اٜةاذ َةٔ
ٖذا ايعاّ ٚ .2117ا ٜفٛتٓا فنر ان ا آٖ ِٗٝر ٟنٝصةٓسر ،11 ،ةراة
ااتفاقةةاح ااذيةةَ ١ةةع ايعةةا ٚاي،ةةْٗٞٛٝس ناَةةب قٜفٝةةاَ ،ةةع ايصةةاقاح ُٝ ٚةةا
اعذٖاة َٓاض ِٝئٝغٔ،س ٚاق ٟرئَ ،١ع ااًو ضصيفس  ٚاٚشةً ،ٛضبُةٛق اةاط
َع اعذٖائ ٞنشطام ذائيف.،

***
ٚيهٔ اافا زٓ٦ا ًة ٢فنةر ٖةؤا٤ب ٕ ٖةؤا ٤يٝصةٛا (كة صبةرق َُٓظاةرٜٔ
يًصٝاشةة ١ا َرٜهٝةة ١م اسبكاةة ١ا خةةري٠س ئةةٌ ٖةةِ اندةةر َةةٔ فيةةوس ٖةةِ ٓ،ةةر
اشاط م صٓع تًو ايصٝاشٚ ١تٛزٗٗٝا نه ضٝذ تعةا ٤ايٛٗٝقٜة ١ايعااٝة١س فيةو إ
زًَِّٗ ٜٛٗق َرتاه ٕٛةً ٜٛا ئة"نشراٚ "ٌٝ٥ايٚ ١ْٝٛٝٗ،شةا٥ر ايثٓظُٝةاح ايٛٗٝقٜة١س
ُ
ً ٚةة ٢ذاشةةةٗا اااشةةٚ ،١ْٝٛغريٖةةةا ٚ ..ةةااٖ ٤ةةةؤا ٤ايٗٝةةٛق ،يإلشةةةالّ ٚااصةةةًُيف
ٚايعةةرة َصةةطٝيف َٚصةةًُيف قةةا ِٜزاٜةةا ٕ ٚ .نٜةةرإ متدةةٌ ايٝةة ّٛقٚيةة ١نشةةالَ١ٝ
ذمسٝةةً( ١ةةثهٔ ٖةة ٞايعةةاٚس  ٕ ٚشةةالَ ١اَةةٔ ايعةةا ٚاعشةةراٖ ،ًٞٝ٥ةة ٞم ااكةةاّ
ا َ ٍٚةةةٔ اسبصةةةاإ م شٝاشةةة ١اَرٜهةةةا ايةةةيت تةةةر ٣اَة ةٔ نشةةةراَ ٌٝ٥ةةةٔ آَٗةةةا
ٚايعهةةض صةةطٝا،س (ًٗةةذا نًةة٘ ٜٓاغةة ٞايكةةةاً ٤ةةٖ ٢ةةذ ٙايكةة ٠ٛاي،ةةا ا ٠م
َٗاٖا.
ٚااصأيٖٓ ١ا إ ٖذا اآط ٢ايصٝاش ٞايعةاٚاْ ٞرة ٛنٜةرإ يةٝض صبةرق ذئٜة١
ْظرٓ ١ٜاِٖس نمنا ٜٓاغ ٞهلةِ تٛزٝة٘ َةٔ ٜصةثهٝعَ ٕٛةٔ ايعةرة نه ٖةذا اآطة٢
ْفص٘س ضٝذ ،ٜاا ايعا ٚاعشةرا ًٞٝ٥صةاٜك ًا هلةِ ٚضًٝفة ًا م ٚزة٘ ايعةا ٚازباٜةا
اافوض نٜرإٝ( ،اهلا َٔ َٗسي.!١
ٚاآلٕ ْثصا ٍ٤نُا ٜثصا ٍ٤ا ٟرئَٚ ٞصًِ ضٖ ٍٛذ ٙااصأي:١
ٌٖ ضا إ ٜايٓا ًة ٢قاشةِ َعةوى ا ظةِ ا ٚاقْة ٢ئٓٓٝةا ٚئٝةِٓٗب َٚةا ٖةٛ
ايةةرائ ايةةذ ٟميهةةٔ إ جيُةةع ئةةيف ٖةةذ ٜٔايٓةة ٛيف َةةٔ اياعةةر ة م تٛزٗاتُٗةةا
َٚعثكااتُٗا ٚا(هاذُٖا ة ايعرة ٚايٛٗٝق..ب
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ٖةةٌ ٖٓةةاى ذائة  ٚةةين َةةدالً ا ٚقةة َٞٛا ٚتةةاذخي ٞا ٚخكةةام ا ٚقٜةةين ا ٚضثةة٢
ًَ،ط ..ٞميهٔ إ جيثُعا ً..٘ٝب
نٕ اياعا ئُٗٓٝا ناياعا َا ئيف ا ذض ٚايصةُا .٤يكةا ضةا ٍٚايعةرة ًةَ ٢ةر
ايثاذٜذ اعضصإ ني ِٗٝئةٌ محةاٜثِٗس ٓةاَا نةاْٛا ًٜكة ٕٛايعةااٚ ٤اامةهٗاق م
نٌ َهإ ُٚزاٚا (ٖ َٔ ٘ٝةذا ايعةاملس ٜعةٗا ًة ٢فيةو تةاذٜذ ا ْةايض قةامي ًا
ٚتةاذخيِٗ م اسبةرئٝيف ايعةةااٝثيف م اٚذٚئةا ضةاٜداً ٚ .،11يهةةٔ ايعةرة مل ٜثًكةةٛا
َةةِٓٗ غةةري ازبطةةٛق ٚايٓهةةرإ يًسُٝةةٌس ئةةٌ ايةةا ايعةةاا ٤م نزةةراَِٗ (اغث،ةةاٛا
(ًصةةهيفس ٚقثًةةٛا اًٖةةٗاس ٚمل ٜك،ةةرٚا َةةع ايعةةرة اآلخةةر ٜٔم شةةا٥ر اقهةةاذِٖس
نًُةةا اتاضةةج هلةةِ ايظةةرٚف مماذشةة ١ةةاٚاِْٗ م ٖةةذا ااهةةإ ا ٚفاى َةةٔ قْٝةةا
ايعرة .ا زةاَع ِنفًا ئةيف ةرة ٜٗٚةٛق ذبةج آ ٟةٛإ اَ ٚصةُُ( .٢ةا ٖةذ ٙايفرٜة١
ازباٜا٠س َا َٓعؤٖاب َا زاٚاٖاب َٚا قٚا ٗٝاب ضها ١ٜاي،ااق ١ايهاذٖ ١٥ذٙس
ٚااٛااٚ ٠ايثطايف ئيف رة ٜٛٗٚقب ..اضسٝةَ ١ذًٖةَ :١صةًُٜ ٕٛثطةايفَ ٕٛةع ٜٗةٛق
ما َصًُيف!..
اافاب ٚنٝف...ب ً ٢ا ٟقا اٚ ٠ا ٟاشاط..ب
َا َٔ اضا ٜعو م إ ايٛٗٝق خيثًفٓ ٕٛاس ٚذاا ٔ ئك ١ٝاياعةر ة م نةٌ
ظةة٤ٞس م ضةةيف إ ئٓٓٝةةا ٚئةةيف نٜةةرإ َةةٔ ايةةرٚائ ايدكا(ٝةةٚ ١ايثاذخيٝةةٚ ١ايعالقةةاح
اعْصاَْ ١ٝا ا شا ٌٝنه نْهاذٙس (ةالً ٔ ض،رٚ ٙنض،اٚ ٘٥تعااق..ٙ
خالصة القول:

* اي،اٜل اسبكٝكٖ ٞة ٛنٜةرإ اةا ئٓٓٝةا ٚئٗٓٝةا َةٔ َعةوناحس ا تٓف،ةِ
ُراٖاس ًَ ٢ا ٣تاذٜذ .ٌٜٛ
* ايعا ٚاسبكٝكةٖ ٞة ٛنشةرا ،ٌٝ٥ايةيت ناْةج ًة ٢ايةاٚاّ ةاٚاًس ٚشةثظٌ
نذيو ضث ٢ايٓٗا.١ٜ
ااصأي ١ئٓٓٝا ٚئٗٓٝا ة اٍ ايسَإ اّ ق،ر ة ٖ ٞإ ْهةٕٛس ٚإ ْهةٖٚ ٕٛةٞ
اييت ئ ته.ٕٛ
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اهلوامش

 ،1خةٛذ ٠ايعةعب اعٜراْةة ٞةاّ  1979ئكٝةةاق ٠اعَةاّ اشبُةٝين ًةة ٢ضهةِ ايعةةاٙ
ضبُا ذما ئًٗٚ ٟٛقٝاّ ازبُٗٛذ ١ٜاعشالَ ١ٝاعٜراْ.١ٝ
 ،2قرتٕ نر ِٜةة شٛذ ٠اباقي١س اآل.22 ١ٜ
َ ،3ةةذنراح ئةةٔ غٛذٜةة ٕٛص ْ 7ك ةالً ةةٔ نثةةاة اهلةةالٍس ةةاق  168ئعٓةةٛإ
نشراًٝٝ٥اح ،ةة امحا ئٗا ٤ايا.،ٜٔ
 ،4م ايصةةائع َةةٔ ظةةٗر تة اغصةةهض ،ةةاّ  1945ايكٝةةج ايكٓاًةة ١ا ٚه ًةة٢
َآٜةةٖ ١ريٚظةةُٝاس ٚايداْٝةة ١م ايٝةة ّٛايثةةايً ٞةةَ ٢آٜةةْ ١هةةازانٞس ممةةا
اشفر ٔ َصا ااآٜثيف َٔ ًةٚ ٢زة٘ ا ذض ٚنه َكثةٌ شةهاُْٗا مجٝعةاً
ر٦َ ٛيت ايف َِٓٗ،س ٚنْٗا ٤اسبرة ايعاا ١ٝايداْ.١ٝ
( ،5عٖٓ ْٛٛذا ٛقب ئايصسٔ َٔ َةا ٠ع(عةا ٘٥شةراً ناْةج "نشةرا "ٌٝ٥ذبةرص
ًةةة ٢نثُاْةةة٘ متاظةةةٝاً َةةةع شٝاشةةة ١ايغُةةةٛض ايآةةةاٚ ،٤شٝاشةةة ١اي،ةةةاَ١
ٚاير ب ،ضصب تصُٝاتٗا اعشرا ١ًٝٝ٥ا َرٜه.١ٝ
ٚ ،6زٜةةر ٠اشباذزٝةة ١ا َرٜهٝةة١س م ٗةةا ايةةرٝ٥ض ئةةاذاى ضصةةيف اٚئاَةةا  ،م
قٚذت٘ اير٥اش ١ٝا ٚهس ٚقاٌ إ ٜصثعٝو ٓٗا جب ٕٛنري.،ٟ
 ،7ئاارشث ٕٛذٝ٥ض ٚزذا ٤ئرٜهاْٝا اّ .1841
 ٖٛ ،8ذٝ٥ض ٚزذا ٤ئرٜهاْٝا اّ .1915
 ٖٛٚ ،9صاضب ْظرٜة ١صةراب اسبةةاذاحٜ .،كةٓ ٍٛة٘ نقٚاذق شةعٝآٖ :ثغثةٕٛ
امل تائري ا زَاح ٚاي،را اح م ايعامل.،
ٜٗ ،11ةةٛق ٟااةةاْ ٞاَرٜهةةٚ ٞزٜةةر اشباذزٝةة ١ا َرٜهٝةةَ ١ةةع ايةةرٝ٥ض ذٜثعةةاذق
ْٝهص.ٕٛ
 ،11ئإقراذِٖ ا :ٚز ُِٗ إ ايٓازٜيف قثًٛا َِٓٗ شثَ ١الٜيف (ُٝا امس ٙٛاحملرق١
اهلٛيٛنصج.،
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كؾؿةذ(تـوور)ذتدتبطنذالظؾؿةذاملتؼدمةة ذوتيةبذمعؿؾقةةذاجةروهذمـفة ذ

كواقعذوح لة.ذوعـدم ذاجتفدتذذعوبذيفذالع ملذلتجدودذواقعفة ذواجةروهذ
منذالتخؾفذإىلذح لةذتتج وزذإع قتفة ذمةإذإع ق تفة ذقرؾةىذعؾةمذالعؿؾقةةذقوذ

املد رذهذهذالتدؿقةذاليتذقصبحتذمصطؾحًذمنذاملصطؾح تذاليتذحترصذ

اليعوبذالتواقةذإىلذجت وزذختؾػف ذقنذتتؿؽنذمنذإرالقف ذكعؿؾقةذإنؼ ذوةة ذ
تزوإذالعؼب تذقم مذالعؼإذاملغقبذواملدتؼقإذكبذودتعقدذنية ر ذيفذارتقة ذ
جم هإذمتذحتووطف ذقوذمواقةعذكة نذاصةرصذذةدوداًذعؾةمذعةدمذاملدة سذ

مف ذألنذذةعب ًذقوذا عةةذمة ذتيةبهتذمفة ذموصةػف ذذمؤذةرذقصة لت ذوالتعةب ذذعةنذ

ذخصقت ذاصض روةذقوذالت رخيقة.ذومبجر ذفؼدذهذهذاألص لةذقوذاملدة سذمفة ذ

دةةةتـف رذهةةةذهذاليخصةةةقةذقوذتتعةةةرتذلؾؽةةةوار

ذوتصةةةب ذحصةةةونف ذمو ةةةعذ

االنتف ك.ذوهذاذم ذقوقعذاليعوبذيفذح لةذمنذارإرم كذوالتؼوقع ذمةإذالعؿة ذ
عؿ ذتذهبذإلق ذذعوبذقخرىذادتفدتذمػعإذإرالقذممؽـة تذالعؼةإ ذإىلذ

ررقذوقد لقبذقعطتذصق تف ذمع نبذذاتذقمعة ذإندة نقة ذمةإذقكهةرذالتزامةًذ
م لتوج ذحنوذجتدودذاليخصقةذاصض روة ذوقكهرذادتحض راًذملع نبذاج وةةذ

اليتذحترصذعؾقف ذمعؾـ تذالعؼ ئدذالدوـقةذ .ذ

* كاتة وتاحج من سورية ،عضو جمعية الثحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
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ذذ ٞذ ًِعٌذذ ،ٞمٜ
ٗٓذذزا ادتٔذذذ اهذذز ٜه قا ٩ذذٕ ذ َ ذذٕ ػذ ٘ق مٗ
ك ْ دٔ٘داّ ًبعجش ًّ ٝبى مفشاد  ٨سا ط  ٍِٔٚط٘ ٠اهؼع٘س املؼرتن أٌٓ ٞٚمْ
ختذذشز زتعٌعذذ مٍٔ ًذذّ س هذذ ٞاهع وذذذلك ٗف ٙلذذّ رهذذم وعذذى ذذط ًظذذذب  ٞمٗ
م٘دٔ ت ٗمٗاًش ًّ دٔ ت هل دٗس يف اٮػذشا ٗط ٚطذ ٞاهذب٩د مٗ م٘دٚذٕ اهج فذٞك
ًذ ٙعذذن مْ ٓذذزٖ ادتٔذذ٘د ك ُذمب ً ذذ٘د ِ ٝذذخ اذتشٙذذٔ ًِٗ ٞذ ٓٗ ،ذذً ٛذذّ مٓذذٍ
اهؼشٗط ٮا٩ق ث ف ٞمُِّ٘سٍ س  ٞٚ ٚمٗ ف و ٛٓٗ ،ٞدٔ٘د ث ف ٞٚذ َ ٔذ ًج وذْ٘
مفزارك
 - 1حالةةة اواة:ةةة ك ذ ْ ًذذّ املع ذ ُ ٛارت ا٣ذذ ،ٞمٗ اهعٌو ٚذ ت ذ ستلٌذذٞ
اهع٘دٕ ،اهش ط ني اهعِ٘ٙش ٗكشٗس ٝاهع وف ًّ مطش اهذرتاخ مٗ امل كذ٘ ،ٛؿذل
اهعِذذ٘ٙش سشكذذ ٞا ذ ٖ ا ً٪ذ َ ،ا ذ ٖ املظذذع بى ٌِٚ ،ذ اهذذرتاخ ٓذذ٘ س ذذط اً٪ذذٞ
ٗم٘دٔ مٔ ذ ذ مصتضمذذٕ ط ذ ّ ،يف امل كذذٰ ٰٗ ،ٛذذذُّ ا ذ ٗصٖ ستِذذ ً ٞس ذذ ٨ ٞذذ٘ص
زتشد اهعول ٔ ك ٗاهعِ ض ني اهشمٙني مٗ ا ٨ذع ٩اهؼذذٙذ ٌِٔٚذ مسذ ي ق
ذا ٞٚ٢شصت ًع ملٔ يف س ٚمِ اهج فً ٞٚبلشاِّ ،ذ اهذعول لذشٗس ٝاهِٔلذٞك
ٗس ك ْ ٓزا اهعع ٚذى ًذّ مكذحمل ااذّ اهذه ٗادٔٔذ ًظذ س اهعشذذٙح ،سٚذح
اُؼغى اهولش اهعشذٙج ٛذع  ْ٩اهذعٌرتغ ٗسا ١اه ِ ذ ت املعشـذو ٞذّ اهع٘اؿذى
ًذذذذد اذتذاثذذذذ ٞاه دًذذذذٞك ٗ ذذذذذي مْ ٙـذذذذش اهولذذذذش دٔذذذذ٘دٖ يف مس اهعشذذذذذٙح
ٗاهعذذٙذ ،كذ ْ اُؼذغ هٕ مكذحمل يف اهظذذ ٨ت اهذه داست سذ٘ي اهولذشٗ ،ٝمٔٙذ
آ٪ذذذٍ اهذذذزٙ ٜؼذذذلى امل ذذذشز هً٫ذذذٓ ،ٞذذذى ٓذذذ٘ سـذذذْ٘ اهذذذرتاخ اهذذذز ٜه س ذذذٕ
هع ٚذ ،ٝمَ اهوشذ ق ذتذاثذ ٞاملشمب ذ ٞذ هعِ٘ٙش مذ لي ق ػذوى ادتٔذ٘د ٗ ،ذذَ
اه ذذذس ٝوذذ ٟارتذذشٗز ًذذّ املأصقكٗ،ػذلّى ٗؿذذًٌ٪ ٞذذ ٞمذذش ٠ق عٔذ ٗختوؤذ ذذّ
ػع٘ب اهع ف ،هلِٔ مغشق يف ُلذ اهظبى ٗاهبشذح ِٔذ ًذّ مدذى ارتذشٗز ًذّ
ااِ ٞمٗ اهع٘د ٝق اه ٘ٚدك وٌ ّ مْ اشٙخ ارتشٗز ًّ ٗا د اهع ول مؿبح ٗاكش ّ
ِذً اسم دمٕ ػع٘ب م شٗ ٠صتشمب يف قسطذ ُٔ ١لذعٔ ٗ ،د وذمب ذ ف اذتذاثذ،ٞ
ٗٓ ٓ ٛمِ وخ يف ف "ً عذ اذتذاث "ٞيف اه٘ مب اهزٙ ٨ ٜضاي ٓ ٙع بط يف
اش ٗ ،ٕ ٙهعأكٚذ ضتّ ًّ ٓ١٨٧ك()1
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ك ُمب ا٨ؿ و ف ت س دٗ ،ٝرٓب ٔ ق ٓزٖ اذتذ ٝاهع ذش يف اهذعول
و ٟاهلوعني املع وعنيك ٗاملؼلو ٞاهه مًظلمب عٚ ٩ب اذتشان ني امل٘ عني،
ٓذذ ٛمظذذوٚط اهلذذ٘ ١وذذ ً٘ ٟذذد اهذذذ ّٙيف اهعٌوٚذذٗ ،ٞاهعٔذذ٘س عٔذذش اهعِذ صح سذذ٘ي
اطعبع دٖ مٗ اهعٌظم ٕٗ ،س  ٞ ٚاهعٌو ٞٚهٚظمب كزهمك
ِٓ ب اهعِبذٕ ق مْ س ذط اهعِذ٘ٙش ِوذ ٛسلذ٘س اهذذٗ ّٙمذأث ٖ وذ ٟاهِذ غ
مفشاداّ مٗ زتعٌع ت ٘ٓ ،س ط آ ْ٪ ،٤زا هّ حيـىٗ ،فٌٚذ هذ٘ ا عِذد عذض
ًّ م وِ٘ا مٍُٔ ًوشذذْٗ مٗ ٙذذ ْ٘ ق اٮذتذ د يف قاذ س سشكذ ٞاهِٔلذ ٗ ،ٞوعذى
اذتٌ غ ٗاهجأس ًّ اهع ول ،مٗ هٯطشاح يف ارتذشٗز ًذّ امل كذ ،ٛفذعْ رهذم ٙبذذٗ
ر ٜف و ٞٚمٗ ف ٢ذٙ ًّٗ ،ٝولش يف ا ع٩ح اهذذٗ ّٙمذأث ٖ ًذّ زتعٌذد
بج ّ مٗ
ٚذى م ذذ
ً  ،طٚلْ٘ يف س ه ًّ ٞاهذٍ٘ٓك ٗكلذّ اهِعذش ق س هذً ٞجذىع ق
مدٍٓ ،يف ٓزا اٮا س( ًٗ )2كلّ اهبشح ِٕ ٓ٘ اهؤٍ املعظ ًح هوذٓٗ ،ّٙزا
ملّ ًٗع ح ِذً مبزي ادتٔ٘د ٗ ،ذ ًل ُعٕ ًٗؼشٗ ٚعٕ يف اهِف املعع هٛك
ك ٩املعِ فظني مٗ املعـ س ني ك ُ يف امل٘ د اهـشٚح ٗيف امل٘ ذد ارتذ ا٤
يف لْك ف اذذ فعْ٘ مٗ اهع وٚذذذً ،ْ٘ٙذذّ ٙعذذذُّْٗ مُوظذذٍٔ ًذذ هل ٛاهج فذذٗٗ ٞسثذذٕ
اهذذعول امل كذذ ٛاملؼذذبد ذ هولش ٝاهذِٚٙذذ ٞاٮك ُٚذذٗ ،ٞاهذذزٙ ٜذذش ط  ِٔٚذ ٗ ذذني
ارتذذ٩ق ا ٪ذذشٗ ٜامل٘ ذذ٘دً ،ذذّ املظذذعشٚى مْ ٙولذذش ،مٗ  ٨ا ذذ ٞهذذٕ مْ ٙولذذش
ذ ذ رتشٗز ًذذذّ ِٚذذذ ٞفلشٙذذذ ٞقك ُٚذذذٌ ٞشٓذ ذ ذذذشْٗ ذٙذذذذ ٨ٗ ،ٝمظذذذعوٕ ِٚعذذذٕ
ا٨دعٌ  ٨ٗ ٞٚاهج ف ،ٞٚكٌ  ٨مظعوٕ ٚذمٕ يف اهع و ً٘ ّ ٛعذٕك ٗف ٙعِبذٕ
اهعِ٘ٙشٙذذذْ٘ اذتذذذذاث ْ٘ٚق مْ مٔذٙذذذذ ً٘ا ذذذد ٓذذذ ١٨٧اهرتاثذذذٚني طذذذٚذعؤٍ مكجذذذش
ػشاطذذٙٗ ،ٞلذذْ٘ هل ذ ؿذذذٙ ٠ذذذفد ق ًضٙذذذ ًذذّ اهعؼذذِر ٗاُ٨غذذ٩قٗ ،امل٘ادٔذذٞ
مٙل ّ ،كٌ مـبح اهظب ح ِذً مٱٔ دٍ يف ٓ  ،ظ ِّ ّ ًٍِٔ حي ٗي اهلذذَ٘
املع ٚى مْ ٔٙذًٕ ْ٪ ،اهععب ات اهه  ٙو ٔ اهعِ٘ٙش ْ٘ٙمٗ اجملذدْٗ ،ف حتظذب
سظ ب ً كلّ مْ ٙعِ ٕٚمٔذٙذٍٓ هلزٖ امل٘ا د ،حتمب مأث ًذ ااوعذمب وٚذٕ ًذّ
ُؼ ط فلش ٜث يف هذ ٠ػع٘ب اهغشب اهه صتشمب ق سذ كب يف ارتشٗز ًّ
ق عٔ ِ ٗ ،مب زتعٌع ت هل ًٚضات مظٍٔ يف ذَ اهشكذْ٘ ق ًذ ؿذِععٕ اٙ٪ذ َ
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ًّ ختول ،ط٘ا ١ك ْ هوذٗ ّٙاشا٢خ ً س عٕ  ٞ ٩ذزهم مَ ف ٙلذّ ،هعذ هٛ
ٙلْ٘ اه لٍ اهل دٗ ٥اهـ ًمب مل٘ا د ارتـَ٘ ٓ٘ ا٪صتدك
ُؼ ق مْ اهذز ّٙهذذٓ ٍٔٙذ دع ارتذشٗز ًذّ س هذ ٞاهشكذ٘د اذتلذ س ٜق
ذ ف اهوش ذ ق هؼذذع٘ب اهذذه س ذذمب ُٔ٘ك ذ ّ ٗاكذذش ّ ،ذذذ ٗؿذذو٘ا جملذذذد ّٙمٗ
اهعشذذذٙجٚني ٗ ذذ رهذذمٗ ،كذذى ٓذذزٖ اهـذذو ت ذذذ مبذذذٗ ًِ طذذب ،ٞهلذذّ ؿذذوٞ
اهعِذذذ٘ٙشٙني مؿذذذبشمب ً ذذذ ٞهِؼذ ذ أٍ اهولذذذشٗ ،ٜػذ ذ مب ك٘ؿذذذل هلذذذٍ مٗ
هبعلٍٔك ٗاهعِ٘ٙش ٜكٌ مس ،٠ب مْ ٙعـل ـوعني مط طٚعني ع
ا ٛٓ ٗ٪اذتظ طذ ٞٚاهع هٚذ ٞاهذه ًذّ ػذأُٔ مْ اعذى ؿذ سبٔ ٙوذع ط -
س مكجش  -اٮػ سات اهذ  ٞ ٚاهه مِ وخ ًّ ً٘ا د ،مٗ محملص يف سذ ٨ت حتعذ ز
ق قك ٗ ٝ١م٘كٚح ني ا٨سعٌ ٨ت املٌلِ ٞمٗ ااعٌو ٞهوزٓ ب قه ٔٚمٗ ٔ ك
ٗاهج ُ ٛٓ ٞٚاهشٗ ٞٙيف املع دت ٞاهِ ذ ،ٞٙعٚذاّ ذّ اهِذضق ٗاهعؼذِر مٗ اهعظذشح
ٗحتلذذ ٍٚآ٪ذذ٘اٗ ١املـ ذ هٓٗ ،ذذزٖ ًذذّ ػذذأُٔ مْ مؼذذلى اهوع هٚذذ ٞامل٧ػ ذش ٝق
كٌ ْ شت سز م٧طع ملظع بى مفلىك
ف ٙولش اه ستْ٘ ق اهعشذٙح دٚذذاّ ذ طٚؼذلوٕ مٗ ٙـذِعٕ ذ ٍٔ
ادتذٙذذذذ يف اه٘طذذذط اٮكذ ذ ًُ ٛذذذّ سدٗد فعذذذى ًعؼذذذِذٗ ،ٞكذ ذ ْ اهذذذعول مْ ٨
مكوذذ ٗغ يف اذت هذذ ٞاٮطذذ ،ًٞٚ٩فذذعرا ٔذذزا ا٪كوذذ ٗغ اٮطذذ ًٛ٩س هذذ ٞذذذ
ػلوعٔ ا ٘ٓٗ ،َ ٙ٪مًش  ٙ ٨شٖ اٮطذ ،َ٩دسِٙذ ذزهم مَ ف ُذذس ،م شسُذ مَ ف
ُ ذذشٗ ،دْٗ مْ ٙلذذْ٘ هذذٕ اهـذذٚغ ٞرامٔ ذ مٗ اهؼذذلى اهذذز ٜيف املظذذٚش ،ٞٚق ذ هذذٕ
اهوعى رامٕ ٗس مكجشك ٗٓزا ا٪كو ٗغ ني ظٔشاُٙ ٨ ِٚع٘اُ ٟذّ اهععذب ذّ
سشاطعٕ اًِٚ٪ذٗ ٞاهؼشطذٗ ،ٞمسُ ٚذ ّ ذّ مٔذ٘سٖ يف سشاطذ ٞملذٕ ٗحتذ٘ٙط ًذ ذني
ٙذ)3(ٕٙك ٗٓ ١٨٧اهز ّٙك ْ ٗد٘دٍٓ ًشف٘ك ّ يف ذ ف اٮطذ ،َ٩مؿذبش٘ا س هذٞ
ًعذذحمل ٝذذّ رامٔ ذ  ،ذذى ذ دس ٝوذذ ٚ ٟذ د ٝاملذذًِ٧ني حتذذمب ق ذذشا ١طذذ٘ ٍٔ ق ادتِذذٞ
ِعٍٔ ًّ ا٨ضتشا ّ اهـشاط يف اهظو٘ن اهولش ٜاٮك ُ ٗ ،ٛذذ ِذ٘ا وذٟ
ٓذذزٖ املٌٔذذٗ ٞاهذذذٗس ًل ُذذ ٞطذذٚلُْ٘٘ ػذذذٙذ ٜاذتشاطذذ ٞهل ذ  ،م ٜملذذ٘ا عٍٔ يف
زتعٌع مٍٔك
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ُؼ هوع٘كٚح ق ً٘ ل ًوذه مٓذى اهظذِٗ ٞادتٌ ذ ٞيف هبِذ ْ ِذذً اذشح
ً٘ك٘ح ذذ اهذضٗاز املذذُ ،ٛف ذذ م وذّ ٓذزا املوذه مْ ًذّ  ٙذذَ وذ ٟرهذم ًٗذّ
ٙظٌح ًٕ ،شمذ ّ اٮطًٗ ،َ٩عشٗ ً ملعِٗ ٟفلش ٝا٨سمذاد ًّ ٗ ذد ًٗعِذٟ
ني املظوٌني ،كٌ ٓذد إُٔ ًظععذ ه٩طعؼٔ د يف زت ٔٓ ٞزا امل٘ك٘حك
 ٨مدس ٜقْ ك ْ ٓزا لى ً ٙعِ ًٗ ٕٚكلّ مْ  ٜ٘ ِٙو ًّ ٕٚػشاطذٞ
امل٘ ل ،ك ْ ستظ٘ ّ ذ ذ ،ٞمٗ هذذ ٠اهعشذذٙجٚني دساٙذ ٞذ هذذ ٠اهع وٚذذٙني ًذّ
ذس ٝو ٟاهعع ٚى ٗاٮ ٞك ف ملعٌرتطْ٘ ٙشْٗ يف كى كوٌ ٞمٗ و ٞمٗ سشكٞ
مٗ ً وذذب ،ست ٗهذذ ٞهلذذذَ ًلذ ُعٍٔ ًٗذذ٘ا عٍٔ سعذذ ٟهذذ٘ كذ ْ رهذذم اذتذذٙح ذذّ
اطذذذعبذاي اه ش ذذذ٘ؾ ه بعذذذ ،ٞفلٚذذذل قرا سـذذذى ٗكذذ ْ اذتذذذذٙح ٙذذذذٗس سذذذ٘ي
ُعش ٙت وٌٚذ ٞؼذلى ؿذشٙح ٗٗاكذح ًجذى دٗساْ ا٪س ٗكشٗٙعٔذ  ،مٗ ُعشٙذٞ
اهع ٘س اهذاسٗٗ ِٞٚٙؿ٘ ّ٨ق ُظب ٞٚلِٙؼع ّٙ؟()4
فعرا ك ُمب ٓذزٖ امل٘كذ٘ ت اهذه مؿذبشمب ػذ ٢ع ٞيف مٗطذ ط اهعشذذٙجٚني،
ٓذذً ٛذذّ اً٪ذذ٘س املظذذعٔذِ ٞهذذذ ٠اهع وٚذذذٙني اه شٗطذ ٚنيً ،ذ د ذ ق اؿذ و
ػذٙذ يف ً٘ادٔعٔ ُ ٨ضاي ُوٌظٕ ٘ ٝسعٓ ًِ٘ٙ ٟزا (س ه ٞاه٘ٓ ٚذٗ ٞفعذ٘ ٠ا ذّ
ص س٘ي ا ٨ع د ذٗساْ ا٪س مٗ طذلُ٘ٔ كك)( ٗ ،)5ذذ امظذٍ ٓذزا ا٨ؿذ و
ذتذ ،ٝى ضٙذ ًّ اُ٨غ٩ق يف سـْ٘ اهرتاخ ا٪كجذش ختووذ ّ ٗمؼذذداُّٗ ،ذبؽ
ا٪فل س اٮك ُ ٞٚا٪ػذ مضًع ًّ ،د ً مؼلوٕ ًّ قط  ٝ١هوذ ّٙاهز ٜدعى اهع ذى
ُحملاط ّ هٕك فلٚل كلّ يف ٓزٖ اذت ه ٞمْ  ٙبى ٓزا ادت ُب مْ ٙـشح ٕ ًج ل
سذاثً ٛظذوٍ أُذٕ ًوشذذ ٗ ،ذ دي يف كذشٗس ٝاٮذتذ دٗ ،ملذ را ٓذ٘ ًوشذذ؟ ًذد مْ
ٓزا ارت ب هٚع دذٙذاّ يف اٮطَ٩ك
ه ذذذ ذذذت ً٘ادٔذذ ٞاهِٔلذذ٘ٙني اهعِذذ٘ٙشٙني ًذذّ اً٪ذذ٘س اهذذه مؼذذغى املذذًِ٧ني
اهع وٚذٙنيك فعِذً كعذب ستٌذذ بذذٖ يف ً ذًذ ٞقسذذ٨ ً ٠مذٕع اذتٌذذ سب
اهع ملني ٗاهـٗ ٝ٩اهظ َ٩و ٟستٌذ ٗم ِ  ٕ٢مط اني اٗ٪هني ٗا ٬ذش ّٙككك ا عذِف
ِ ؿذ ٞاهذعلو كوٌذ" ٞمطذ اني" ٗفظذذشٗٓ وذٓ ٟذ٘آٍ أُٔذ ذد مطذ ٘اُ،ٞ
ٗماو ٘ا ؿٚش ت اهغلب امل ذغ حتمب ص ٍ اهذف ح ّ اهشط٘ي كذ ًّ ٙظذعٔض٥
ذذٕٗ ،اُذذذفد اهؼذذٚش ( وذذٚؽ) حتذذمب اهلذذغط ٗاهعؼذذذٚد ٗا هذذب ظذذلني هذذز ح
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اهل فش ستٌذ بذٖ ،هلِٕ ِذً دوع ًعٕ ٗ ش مْ ًعِ ٟمط اني (ف سى)
ا عِد ٗمط ط فع٘ ٠اهعلو ك()6
كلّ اٮػ س ٝق ً٩سععني ،ا ٛٓ ٗ٪ا٨طعوضاص اهزٙ ٜؼذلوٕ ذ ب
كى ًّ ادت ُبني ه٭ شٗ ،سذّٓ ٝزا ارت ب كٌ يف اهشٗاٙذ ٞاهظذ ( ٞاهعٔذٙذذ
هز ح) ،فو ٛاه٘ مب اهزٗ ٜدذ ًّ ٙذ ٘ ق اٮذت د ٗ ؼذلى ؿذشٙح ًٗوذ د،٤
ذ ب ذ ًعؼذِر ،صتذذ
ٗٓزا مًش ٙ ٨ظ ذ و ٟمحملٙذ ادتبٔ ت ٗاهشكْ٘ ق
ب اهعلو ًّ سد ي اهذذ ّٙمٗ ا٪كوذ ٗغٓٗ ،ذزا ًذّ م ذشص
مْ رهم اطععبد
مطوشعٍٔ ٍٓٗ ،املِ٘ط ٍٔ سشاط ٞاهع ٚذ ،ٝسـْ٘ ا ًّ ًٞ٪اهع٩ػٗ ٛاُٚٔ٨ذ س،
مٗ ذَ اهظٌ ح هزٓ ب ق لب ا اهعٌ ٍٚوٓٗ ، ٔٚزا ً اطعِوش ٗٙ ٨ضاي،
املـو٘ف ٞاملـ وش ٞٚاهه ً ُضاي ُظٌعٔ يف ً٘ادٔ ٙ ًّ ٞذ٘ي م ٜكذٙ َ٩عِذ ٗي
ِ ذ ت م ٜسدذذى دٙذذّ ،ف ٚذذشز هِ ذ ًذذّ ذ ً٘غ ًـ ذ وش مٕع ك ذ فش ،صُذذذٙخ،
ًشمذ ،ف طخ ،ذٗ ا  ،ذٗ اهذٗ ّٙاٮط َ٩كك قخل ك
اهج ُٚذذٞع ٗٓذذ ٛهـذذ ٞ ٚذ ٓ ، ٗ٪ذذ ٛمْ اهع٘دذذٕ ًب ػذذش ٝق ا عب ذ س اذتذذشان
اذتذاث ٛب مْ ٙع٘دٕ ق ً متجوٕ اهع ٚذذ ٝاهذِٚٙذً ٞذّ ذ ٢خ كذذ اهعشذذٙح مٗ
اهعِ٘ٙش ،ك ْ ؿ دً ّ هو ش ا ٬ش اهز ٜم شز كى ً يف دعبعٕ ًّ لب ،يف
سذذني مْ اً٪ذذش ك ذ ْ ًع س ذ ّ ظذذٔ٘ه ٞمكجذذش ه لذذٍ ًظ ذ س ت ًذذّ اه٘ا ذذد اهج ذ يف
هعذذذذذسٙر مٗ ٔذذذذذٗ ١مكجذذذذش ،دْٗ مْ أ ذذذذش يف هِذذ ذ مْ م ٜحتذذذذذٙح ِٚ ٜ٪ذذذذٞ
ادعٌ  ٞٚمٗ ث ف ٞٚكلّ مْ كش ظٔ٘ه ٗ ٞظ ا ًّٗ ٞدْٗ ً٘ادٔٞك
ِٓذذ ن د٘اُذذب هـذذ ٞ ٚلٚذذ  ٝاهِذذ غ كذذج اّٗ ،اهذذذ ٘ي ق اهعشذذذٙح ذذّ
اشٔ ٙذذ طذذٚلْ٘ ً ِعذذ ّ مكجذذش ،هلذذّ ف ٙذذعٍ م٘دٚذذٕ آ٨عٌذذ َ قهٔٚذذ ًِٔٗ ،ذذ
مط ذ هٚب اٮُع ذ ز ًذذج ،ّ٩سٚذذح ك ذ ْ اهعٌذذى وذذ ٟحتذذذٙح اه٘ط ذ ٢ى ٗا٪ط ذ هٚب يف
اهضسا  ٞمٗ اه٘سؾ اهـِ  ،ٞٚمٗ يف ق د اهظبى هبعض اهعوَ٘ اهعٌو ٞٚاذتذٙجذ ٞيف
ٓزٖ اجمل ٨تً ،ذّ ػذإُٔ مْ حيذذخ مغذّ ٚا يف سٚذ  ٝاهِذ غ ٗمطذ هٚب ٚؼذًٍٔ ،ذ
ٙذفعٍٔ ق اهبشح ّ املضٙذٓٗ ،لزا صتذ مو  ٞٚ٢اهعغ ٚحتذذخ ًذ ُشٙذذك ق ذ
اهبشح ف٘ساّ ّ ٓذَ ًل ُ ٞاهظٌ  ١و ٟا٪س ثأساّ ًّ امل كذٗ ٛاهع وذل اهذزٜ
دٖ اهع ٚس اهذٙنٗ ،قْ ك ْ ٓزا اهبشح ًّ وذ ،ٞدعذى سد ٝاهوعذى م ذً٘ ،٠ذ ف
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ٙلذذّ ذذذ سظذذب سظ ذ ٕٗ ،ك ذ ْ مـذذ٘س اذتذذذاثٚني مْ اذذشح م ّٜفلذذش ٝسذٙجذذٞ
طٚذفد اهِ غ ه٩هعضاَ ٔ  ً ٘ٓٗ ،ف حيـىك
ٗاهلذذذج ًذذذّ اهعشذذذذٙجٚني كذ ذ ْ ٙع ـذذذذ اٮثذ ذ سً ،ٝجذذذى معٌذذذذ اهذذذذ ٘ ٝق
اٮذتذ دٗ ،س ذ لجذ ّ ذّ ً٘ ذذد مٗ ػذٔش ،ٝمٗ ًِ كذذ ًِٗ ٝكوذذ ٞهوش هذ ٞاهرتاثٚذذٞ
اه سٗ ،ٝثأسّا ًذّ ٗا ذد ًٗذ ف ٙذرتن هعـذشُ طذ٘ ٠اهع وذلٓٗ ،ذزٖ ا٪طذ هٚب
املعلذًّ( ٞٙد  -كذ) مذفد ق ًضٙذ ًّ ا٨طععـ ١اتك
امل٘ادٔ ٞيف س ي م٘دٔمب املعشك ٞاهعشذٙجً ٞٚد اهع وٚذ ق د٘اُذب كذ ٪دب
ٗاهوِْ٘ مٗ عض اهع دات رات اهـذو ٞهع ٚذذٗ ٝاٮكذ ْ ،كذ ْ كلذّ مْ اذن
صت سذ ت ٗمْ م لذذٍ ًظذ س ت كٌذ ظٔذذش يف اهعشذذٙح يف زتذ ي ا٪دب ٗفُِ٘ذذٕ،
ٗاهِ ذ ٗمط هٚبٕ ًٗذاسطٕٗ ،يف اطع اد فِْ٘ دذٙذ ٝف ٙلذّ ٗا عِذ اهعش ذ٨ٗ ٛ
مشاثِذذ ٙعشفٔذذ ً ،جوٌذذ سـذذذى يف املظذذذشح ٗاهظذذذٗ ٌِٚامل٘طذذذٗ ٟ ٚيف فِذذذْ٘ ا٪دب
ك ه ـٗ ٞاهشٗاٗ ٞٙاملظشس ،ٞٚسٚح سـى رهم و ٟصت ح ًوش٘ظ ًد مُٕ ف كش
ًّ دْٗ ً٘ادٔ ت ،ق  ٨كلّ ً سُعٔ عوم اهه حتـذى ِذذً كذع اً٪ذش
اهع ٚذٙ ًٗ ٝع وبٕ رهم ًّ اُ٨ذف ح ذتٌ ٙعٔ  ًّ ،دْٗ مْ ٙلْ٘ رهم دافعذ ّ ق
اطعِل س امل٘ ذل ًذد ًذ فٚذٕ ًذّ اهعِلذش هوعشذذٙح ٗاهعِذ٘ٙشٗ ،س ذ كذ ْ رهذم
ٙعٚح زت  ّ٨هِ ذ م ٘ٗ ٠مٗطد هع ف ارتشافٗ ٞاهظشش ٗاهؼع٘ر ٛٓٗ ،ٝمً٘س اذشٜ
 ١اهذ ًٌٔ ،ّٙك ُمب عٚذِٕ ٝك
حتمب
 - 2ةدل يف اسةاحة اتتةا ًذ ذب مْ ٘ٙكذد يف ا ٨عبذ س يف قداس ٝامل٘ادٔذٞ
ذذني املؼذذشٗ ني اهرتاثذذ ٛاهع وٚذذذٗ ٜاهعشذذذٙج ٛاهعِذذ٘ٙشٓ ،ٜذذ٘ بجٚذذ ٞا ُ٨ذذ٩ق ًذذّ
كذذشٗس ٝمٗ قًل ُٚذذ ٞلذ  ١مسذذذٌٓ وذذ ٟا ٬ذذش ٗاُ٨وذذشاد يف اهظذ سٞك ه ذذذ ثبذذمب
ختول اهع وٚذٗ ٜق عٕ هوع ذَ ،سٚح ف ٙلّ يف اهظ س ٖ ٞحمل شْٗ ذ،ٝ
ًٗد رهم مشدت مٗك ح اٗ ًٞ٪ختوومب ّ ٓ ًّ اٗ ًٍ٪اهؼذع٘بٗ ،ف ٙظذع د
قُ رٓذ ٗ ،هذذ٘ كذ ْ هذٙذذٕ اه ذذذس ٝهوعذذى ،فٔذذ٘ ف ذذذ اه ذذٗ ٞاهذذض ٍ ،مذ ٙو ذذذٖ
ًؼذشٗ  ٞٚاه ٚذ د ٗ ،ٝذذذ فؼذى فٔٚذ كذى ٓذزا اهذذضًّ املٌعذذك ٗٓذذ٘ قرا كذ ْ هذٙذذٕ
اه ذس – ٝكٌ ٙذ ٗ - ٛف ٙب دس ق قُ ذ ر اً٪ذً ٞذّ اهع وذل ف ذذ ٗ ذد يف ػذش
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م ٌ هٕ ،م ٜيف س ه ُٞ ٚ ٞهٗ ًٞ٫موشٙط  ُٞ ً٪عذذ اهذعٌلّ ًِٔذ  ،مٗ اه ـذذ
ًّ ذَ اطذع ذأً ك هلذّ ا٪كٚذذ ٓذ٘ ذذضٖ اهعذ سأ ٛاه٘اكذحً ،ذد مُذٕ وذٟ
ا هش ٍ ًّ ٓزا اهعذض ٙبذٗ ًظعش ّ٩ٚاذ ٗصُٖ٪ ،ذٕ ذ هشا ط ًذد اهع ٚذذٙ ٨ ،ٝذضاي
ٙعحمل ذّ سٚذض كذب ًذّ ٗدذذاْ اً٪ذِٙٗ ،ٞغذشغ يف كُٔ ٚذ ااٌذى لذى بذخ
اه ٘ ٝاهه حمل ِٔ يف ذتع ت ًذّ اهعذ سٙش ٗكذععٔ يف اوٚعذ ٞاً٪ذٍ ،عِذ ٟمُذٕ
ٌذذى وذذ ٟقُ رٓ ذ ًذذّ اهعوٌ ذ ت ق اهِذذ٘س كٌ ذ د ذ  ١يف اهذذِفك ق ٨مُذذٕ ف ٙبذذخ
كزهمٗ ،سا٢ش ٞمشدٗ ٕٙكعوٕ موع ٔذ اُ٪ذ٘ ظذٔ٘هٗ ،ٞػذ٘آدذٱ طذ ٘إ متذ٫
اهبـش ٗاهبـ ٝك
ٗقرا ك ْ املؼشٗح اهع وٚذ ٜمعِع ّ ّ اهع٩ػٗ ٛاُ٨عٔذ  ١يف مًذذ ًِعذ٘س مٗ
ًع ٚى ،فذعْ اهلذشٗس ٝم لذ ٛم ٨مب ذ ٟاذتٚذ  ٝذ دض ٝذّ متلذني اهبذذٙى اهذزٜ
اشح و ٟط س ٞاذتشانٗ ٘ٓٗ ،قْ ذا ًععجذشاّ يف امل٘ادٔذ ٗ ،ٞذني ًذذ ٗدذزس ،ق٨
مُذذذٕ ٗ وعذذذى ٘اًذذذى اذتذاثذذذًٗ ٞذذ حيذذذٚط ذذذٕ ًذذذّ ًظذذذعشذث ت اهعـذذذش يف اجملذذ ي
اهعلِ٘ه٘دٗ ٛاهِعش ٜكٌ يف فلش اذتذاث ًٗ ٞم شسٕ ًّ لف قٙ ،ـعب وٟ
اٮُظذذ ْ مـذذ٘س اهع وذذِٔ ٛذذ مٗ ا ٗصٓذذ يف ٓذذزا اهعـذذش ،هذذّ ٙلذذْ٘ يف ٗاسد
اهلضكٞك
ِٓ مبذٗ ارتٚذ سات اهذه ٙـذعب اهذعلّٔ ذأًِٔ ٜذ ٘ؿذوٕ ًِ ذزاّ ،مٗ ٚذذ
اٮصتذ ص ٗاُ٨عـ ذ س وذذ ٟذ ٖٙٗ ،بذذذٗ عذذذ فؼذذى قصاسذذ ٞمسذذذ املؼذذشٗ ني ه٭ ذذش،
ف ٗ٪ي ٙظعِذ ق ػش  ٞٚدِٚٙذٗ ٞدذاُٚذٗ ،ٞاهجذ ُ ٛق ػذش  ٞٚحتذٙجٚذُٚ٩ ٞذ،ٞ
ف مل٘اً١ذذٌِٔٚ ٞذذ مٗ ً ذ ٙظذذٌ ٟؼذذشٗح (اهع٘فٚ ٚذذٙ )ٞبذذذٗ  ٚذ سّا ذذ ملذذّ،
هو ذاْ ا٪طع اهه اعى ًِٕ ًؼشٗح اطع شاسٓٗ ،زا ً ذذا ٗاكذش ّ يف كعذ ب
ستٌذ ك ًى ارت ٚب ((كذ اهع٘ف))ٞٚ ٚك()7
مًذ ٚذ س اهلذذشٗس ٝفعُذذٕ ٙبذذذٗ يف املظذ كِ ٞمٗ اهععذ ٙؽ ٗ بذذ٘ي كذذى ًٌِٔذ
ه٭ ش ،سع ٟه٘ ك ْ ب٘ي ا ٪ذا ًٗ ١ف ًّ ٕٚؿع٘ ت معزهى ملع ٙؼٗ ٞاذت دٞ
ق اهـحملٗ ،ختوٚل سذ ٝارت ب ًد عض اهعِ ص٨ت ٗ رهم ًّ ا٬ه ٚت اهذه
 ٨ملٌّ مٙ ٨لْ٘ اهـذاَ س ؿذٗ ّ٩ملِذ ّ يف م ٜذتعذٗ ٞيف كذى ًٚذذاْ ًذّ
ً ٚد ّٙاذت ،ٝ ٚذاس ً ملٌّ ست ٗهًِ ٞد رهمك ٗكى دذٙذ  ٙشم وً ٟظذشح
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ا٪سذاخ ٙل د ٙؼ٘ ُ ٛيك فعرا مسظذّ اه شفذ ْ قداس ٝاهـذشاح ٗ ذذَ حت٘ٙوذٕ
ٗٗ(( ٩اسذذذذذّا ًذذذذّ
ق ؿذذذذذاَ ،فو ملذذذذ كذذذذ ْ اهـذذذذشاح مًذذذذشّا ق ٚذذذذ ّ ٗفذذذذ ّ
مٓذذذٍ ستشكذ ذ ت اهع ذذذذَ اجملعٌعذذذٗ ٛاهذًٚ ِٙلٚذذذ ٞا٨دعٌ ٚذذذٞك ٗٓذذذزا ٙعذذذن مْ
اهـذذشاح هذذٚع و ذٗ ّ٩ظٚو ٚذ ّ ،هذذٚع مؼذذ٘ٓ ّٗ ،ق ذ ًع ٚذ س ؿذذشٚح هوع ٩ذ ت ذذني
اهِذذ غِ ٗ ،ـذذذش كذذذشٗس ٜهوشٚذذ  ٝا٨دعٌ ٚذذذٓٗ ،ٞذذذ٘  ٙذذذذَ امل ذذذشز ًذذذّ اهعذذذ٘مش
ا٨دعٌذ ِٙٗ ،ٛوذذح اه ذذ ٞاهِ اذ ٞذذّ اهِؼذ ط ًظذبب ّ ذذزهم شتعوذذل اهذذعغ ات
ا٨دعٌ )8())ٞٚك
هب ذ ّ ً ذ م٘هّذذذ املؼ ذ سٙد سشاك ذ ّٗ ،كذذج اّ ً ذ ٘ٙهّذذذ ُ ٚلذذٕ ،ف ذذذ اطذذعع ْ
م شٓ ٞاذتبؼً ٛج ّ٩أ  ٛس ذ ي دهذ ّ٩ٚق اهلعبذ ٞهٔٚذذًٔ ٗ ،يف اش ٙذٕ اسعذذض
مْ مِ ض و ٧ً ٟش ٝدٚؼٕ ف سعذض ػٔ ٚ
ُوٚى ّ سبٚب ،سٚ٢ع ؼ ٝ
كٌ ُ ّ ًّ رهذمٗ ،هٚظذ ذٖ يف اهع٘اؿذى ًذد اهعؼذ ٢ش ا ٪ذش ،٠هلذّ ُوٚذى ذذ
ؿذا ً ٞد ط ٢ع اهوٚى اهز ٜد ٗ٦ا ٕ هٔٚذَ اهلعبٗ ،ٞم ِعٕ و ٟمذذسٙب اهوٚذى
و ٟلع ً ٙشٙذ م شِٓ ٗ ،ٞذً اوب ًّ اهظ ٢ع م٘د ٕٚاهوٚذى هوذٔذَ٘ وذٟ
اهلعب ٞك ْ ٙرتاددك ه ذ فظش املظذوٌْ٘ رهذم أُذٕ ًعذذض ٝقهلٚذٗ ،ٞكذأْ اهوٚذى
ٙعو ذذٗ ٟس ٚذ ّ ،هلذذّ اذت  ٚذذ ٞمُذذٕ ك ذ ْ ٙعو ذذ ٟمًذذشاّ ٗ ،ذذذي مْ ٙلذذْ٘ مًذذشاّ ًذذّ
اهظذذ ٢ع ذذ هلذَ٘ ،كذذ ْ ذذذ دسب مْ ٙلذذْ٘ مًذذشاّ ذذ هرتادد ًذذّ دْٗ مْ ٙؤذذٍ
ا ٬شْٗ ً را حيذخك(ٗ )9يف اً٪ش دذي ًّ طذ س ٞاه٘ا ذد ًٗذ سذذخ ًذّ مًذ٘س ٨
ختذ هل ُذ٘اًٚع اهلذْ٘ ،ق املع ٚذى املععذ هًٗ ٛذ ٙعٚشذٕ ًذّ موظذ ات ٚبٚذ٨ ٞ
 ،ُٞٚ٩مٗ ًٚجٞٚك
 - 3اتوقف او اإلحياء ِٓ دشت املعشك ٨ٗ ،ٞمضاي ،وً ٟظشح امل٘ ل ًذّ
اهرتاخ ٗكشٗس ٝقس ٕ٢ ٚمٗ اهعِلش هٕ ،سٚح ف مأرْ امل٘ا ل عذ ٗص اهعٌو ٞٚاهذه
 ٨ذ ًذّ اٮػذ س ٝقهٔٚذ ٗ ،ق ذشاص ًذ ختووذٔ ًذّ م ذ  ١يف اهععذ اُ ٛعٚذذ ٞامل٘ا ذل
اهجأسٗ ٞٙط٘ ١اهعّك
ذذش ٜاذتذذذٙح ذذّ كذذشٗس ٝاُ٨ععذ َ يف مذذشاخ ًذذّ مدذذى اذ ٗص اه٘ا ذذد وذذٟ
ًو س ذ ، ٞملذ ٗهذذٖ اه٘ا ذد ًذّ ق ذ ت  ٨ذذ ًذّ ا ٗصٓذ هُ٩ععذ َ يف
مسكٞٚ
ذذط اذتذاثذذ ،ٞم ذ ٙذذذفد ه ُ٩ذذ٩ق ًذذّ ذذذ ٝكٌ ذ فعوذذمب اهؼذذع٘ب اٗ٪سٗ ٚذذٞ
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ِذً اُ و مب ًّ مشاخ اهٗ ْ ُ٘ٚاهشًٗ ْ ٗاهذ ُٞ ٙاملظذٚشٗ ٞٚاهع هٚذذ اهو٘ٚداهٚذٞك
عِذذ ٟمٗكذذح  ٨ذذذ مْ ُوعذذى كٌذذ فعذذى اٗ٪سٗ ٚذذْ٘ هِذذِٔض ،م ٜمْ ُِذذععٍ يف
مشاثِ  ،سجني ٌ ف ٕٚم ٙظعِذ قهٕٚك(ٗ )11كلّ مْ  ِٙوخ ًّ س هٗ ٞدذاُٞٚ
ٗث  ٞفعوٕ اٮك ْ ط ّ ٗكلّ مْ ٙوعوٕ ٨س ّك
ٓى ك ْ اُ٨عع َ يف مشاخ ًوضً ّ هوؼع٘ب اهه ا ع ست مٗ ادعٔذت ًّ مدذى
اهعشذذذٙح؟ مٗ مْ رهذذم ك ذ ْ ًذذّ ذذني ارت ٚذ سات املع سذذ ًٗ ٞذ مًِ٧ذذٕ ًذذّ كذذٌ ُ ت
اهِذ ح؟
قْ اطعوضاص اهذرتاخ ٗاهرتاثذٚنيٗ ،ا٨ؿذ و يف ً٘ادٔعذٕ مٗ اهعِلذش هذٕ ًذّ
ُٚ٩ذذ،ٞ
مدذذى اهعشذذذٙح مٗ اهع ذذ٘ٙش مٗ اهعِذذ٘ٙشٓ ،ذذ٘ ذذ٘ ٝذذ وٌٚذذ ٗ ٞذذ
فلٚل قرا ك ُمب اطععذا ١هل ْ ٚمً ٞمش مب وٓ ٟزا اهرتاخٗ ،هذٚع ِٓذ ن ًذّ
م ِ  ًّ ٔ٢ف ٙلّ اهرتاخ دض١اّ ٓ ً ّ يف ملِٕ٘ٙ؟! مهذّ ٙلذْ٘ ٓذزا قٙذزاُ ّ وذعح
املعشكً ٞد ح ًٱ ٌِّٔ ّ ًذّ اً٪ذ ٞضتذّ ل دذ ً ٞطذ ٞهٚلذْ٘ يف اهشكذب املعذذٕ
ضت٘ املظع بى؟ ًٗ اهز ٜفعوعٕ ٗموعوذٕ ًجذى ٓذزٖ املعذ سن ذ اهعع٘ٙذخ ،ؿذ ٞقرا
م ٚذذمب ًع ذ ُ ٛرات ؿذذو ٞهع ٚذذذٝ؟ ٗ هع ذ هٓ ٛذذى كلذذّ اٮا٩هذذ ٞوذذً٘ ٟا ذذل
اهؼع٘ب ا ٪ش ًّ ٠مشاثٔ مٗ ًّ دُٕٗ؟
قرا ا ٗصُ ً فعوذٕ اهغذشب مٗ اٗ٪سٗ ٚذًْ٘ٗ ،ذ٘ ؤٍ ًذّ مذشاثٍٔ كٌذ ٙؼذ
ستٌذ ذ ادت ش ،ٜفعْ اهؼع٘ب اهه ُشآ ا ْ٬يف س ه ُ٘ٔ ٞك ه ،ْ ٚمٗ
اهـني ٗاهلِذ ٌٓٗ ،ا٪سذخ يف ٓزا اجمل ي ،ف ملّ يف ذتعً ٞع ِٞٚمِ وخ ًّ
ً٘ د اهعذا ١هرتاثٔ  ،وٌ ّ مْ اُ  ٩عٔ اذتذٙجً ٞبِ ٞٚوذ ٟاهعوذَ٘ اهلُ٘ٚذ ٞاهذه
ٓذذ ٛيف مل٘ ِٔٙذ رات ؿذذٚغ ٞسو ٚذذ ،ٞط ذ ٌٓمب يف ملذذ٘ ّٙسو مٔ ذ كذذى ػذذع٘ب
ٗسل سات اهع ف ًِٔٗ ،سل سمِ اهعش  ٞٚاٮط ،ًٞٚ٩هلذّ ؿذٚغعٔ اهِٔ ٚ٢ذ ٞمٗ
سو مٔ اهو و ٞا ٛٓ ٝ ٪رات ا د ٗهْ٘ مٗسٗ  ،ٛسٚح دش ٠م ٘ٙشٓذ ِٓذ نك
م ٜيف مٗسٗ سٚح ؿٚغمب و ٟمطع اهعوَ٘ اهلُ٘ ٞٚاهعذشٙبٞٚك
اهؼذذع٘ب اهذذه ُشآ ذ ذذذ ُٔلذذمب سذذذٙج ّٓ ،ذذً ٛجذذى اهعذذشب املظذذوٌني ،رات
مشاث ت معذ ٝيف ٌخ اهع سٙش ،ف ٩م ى اذتل س ٝاهلِذ ٨ٗ ٞٙاهـ ِٞٚٚذّ اهعش ٚذٞ
اٮط ٗ ،ًٞٚ٩ذ ش ٓزاْ اهؼعب ْ كٚل ٙظعوٚذاْ مذ معٚشذٕ سلذ سم ٌٓ ،
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ٗكلّ م ٘ٙشٖ ًّ مشاثٌٔ ك ًٗ  ٨كلّ م ٘ٙشٖ مسٚى لى اسرتاَ ٗم ذٙش ق
املع سل ٗامل ضْٗ اهؼذع – ٨اهش ذ ٨ٗ ٛاهعوٌذٗ - ٛق اهوولوذ٘س ٗ ذ ٖ مذ
حيوغ هٕ كشاًعٕ ٗاهلشاً ٞاهع سأ ٞٚهوؼعب ٗا ،ًٞ٪ق ذ دْٗ مشكذٕ ٙؼذلى
 ٢ذ ّ هوٌظذ  ٝاهعشذٙجٚذ ٞاهضا.ذٞك فٔذى كلِِذ ٰذذُّ رهذم دسطذ ّ ًٗ٧ػذشاّ هِذ يف
املِٔر اهز ٜب مْ ُِعٔذذٕ هوعشذذٙح ٗاهِٔذ٘ ؟ مٗ مْ اهعذذض اهبِٚذ٘ٗ ٜؿذى ق
سذ ذَ اه ذس ٝو ٟسوغ اهذسٗغ؟!
ِٓذ كلذذّ اهع٘ ذذل ِذذذ ًؼذ ٓذ اٮ ذذ ٞاملع ٚوذذ ٞهذذذ ٠اهعذذشب ٗاملظذذوٌني،
ٗاملؼٔذ اٗ٪ي اهز ُ ٜى وٙ ً ٘ٓ ،ٕٚش ٕ املولش سظّ سِوذ ٛاهذزٙ ٜعشذذخ
ذذّ مْ هوشل ذ س ٝيف اهع ذ ف ًذذ٘اِنيع ػذذشقٰ املع٘طذذط ٗدِ٘ ٰذذٕ ٗ ،ذذشبٰ املع٘طذذط
ٗمش هَٕٗ ،اذتل س ٝمعِ ٗب  ٌِٔٚؿع٘داّ ٗٓب٘ا ّ ،فعرا ؿعذت يف مسذ املذ٘ عني
ٓب ذذمب ٗاضت ذذمب يف ا ٬ذذشٙٗ ،شطذذٍ هلذذزٖ اذت هذذ ٞامل٘دٚذذ ٞسطذذً٘ ّ م٘كذذٚش ٞٚيف
كع ذذذٕ ((ً ذًذ ذ ٞيف وذذذٍ ا٨طذذذعغشاب))ً ،بِٚذ ذ ّ مْ اهوذ ذ سق اهذذذضًن ذذذني امل٘دذذذٞ
ٗا ٪ش ٘ٓ ٠ني طبعٌ ٞ٣ق مث  ،َ ٞ٣مٓ ٜزا ٓ٘ اهو ؿى ني ٌذه ًذ٘دعني
مٗ  ٛٓ ٓٗ ، ٌٔٚاذتل س ٝذ ف س ذمب ٩دُذ ًِذز ًذ ٙضٙذذ ذّ طذبعٌ ٞ٣ذ َ،
ٗٓ٢ ٛذ ٝقه ٨ ٔٚست ه ،ٞثٍ  ٙشم يف د٨٨ت ط ٘ط اذت ه ٞاهغش ٚذً ،ٞجوٌذ  ٙذشم
يف د٨٨ت ُٔذذذ٘ اذت هذذذ ٞاهؼذذذش  ٗ ،ٞٚذذذش ٜرهذذذم يف اٌأُِٚذذذ ٞقك ُٚذذذٗ ٞمظذذذوٍٚ
ٚل ُٚلٚذذ ٞاهع ذ سٙش اهعٌ ٚذ ٗ ،١كأُذذٕ ك ه ذ س ذذش ٜوذذ ٟطذذلٙ ٨ ٞغ ذ دس
لب ُٔ ٗ ٨ست مٔ ك()11
ٗ ِٙى ؿ دق د٩ي اهععٍ ّ مُ٘س بذ املوم ًجى ٓزا اهعـ٘س ٗاه٘ث٘  ٞٚذأْ
اذتل س٢ ٝذ ٝهعشط سس هل يف امل٘ا د اهعش  ٞٚاٮط ،ًٞٚ٩اُ ً ًّ ّ ٩ظذوٌ ت
م سأٚذذ ٞذذأْ اهؼذذع٘ب رات اهرتاثذ ت ٗاذتلذ سات اه ذكذذ ٨ ٞحتعذ ز طذذ٘ ٠ٮسٚذ ١
مشاثٔ ك ٛملذْ٘ يف امل٘ ذد امل وذ٘ب هوعشذذٙح عو ٚ٢ذً ٞوعٌذ ٞع٘ااذل ا ُذب
اهع  ُٗ ُٞٚ٩ذ املٌلِ ت ٗاهع٘ا٢خك ٙؼ اهععٍ ق مْ مُذ٘س بذذ املوذم ٙٱ٘كدذحٱ يف
كع ٕ ((سٙح اهؼشق))ٗ ،مْ اهشٙح  ٨ذ ًّ مْ مٔبٗ ،مْ ًذّ د٨٨ت ٓب٘ ٔذ مُٔذ
ذمت مع و ّ ٟمػذش  ٞاهغذشب ؼذلى مذذس ٗ ٛمكٚذذ ،هعذ ه ٛف ذذ ـذذت
اهذذذذِوش يف مػذذذذش  ٞاهعذذذذشب ٗاٮطذذذذٗ ،َ٩اهعذذذذشب وذذذذ ٟس فذذذذ ٞاطذذذذعع د ٝذتعذذذذعٍٔ
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اهل سٙضً ٞٚامل٧طظٗ ٞاذت  ٞهعلعٍٔ زتذداّ و ٟدسٗب اجملذذك( )12ه ذذ وذى
بذذ املوذم ذّ مْ اهشٙذ ح ُو ذمب مػذش ً ٞع٘دٔذ ٞق اهؼذشق ،هلِذٕ ذ ػذش ِ
ٗ مػش عِ ك
ػع٘ ِ ف ملد له ٚت ستلٌ ٞهٯس ،١ ٚى اطذعذ عٕ هٚذأمً ٛذّ دْٗ دٔذ٘د
ك فٞٚك عِ ٟل ش ف ٙلّ مـ٘س اٮس ١ ٚط٘٩ ًّ ٠ي اب ذ ٞكعذب اهذرتاخ
يف زتوذات رات ق شاز هٗ ،ٛؿؤّ يف سف٘ امللعب ت هعض ّٙزت هع كب س
اه َ٘ ًّ دْٗ اهبشح ٌ ف ٔٚم حيٚذى ق اه عذ٘د ٗاهرتادذد ٗاُ٨غذ٩قٗ ،كِذد
اهع ى ًّ ا٨هعٔ ب اهلشٗسٗ ٜاهج٘س ٝوٚ ٟذ٘دٖ ٗ ،ذني ًذ كلذّ ا ٨عٌذ د وٚذٕ
ا ت كلّ ا٩ ُ٨ق ًِٔ قً هـِ  ٞمفخ دذٙذ ،مٗ هوع٘اؿى ًد اُ٨بج ت
اذتل س ٞٙيف ً٘ا د م ش ًّ ٠اهع فك
هٚظمب اٗ٪ه٘ ٞٙهٯس ١ ٚمٗ هوذرتن ،ذذاس ًذ م ّْ اٗ٪ه٘ٙذ ٞملعشفذً ٞذ ذب مْ
ٙذذعٍ قسٚذ  ٖ٦مٗ ًذ ٙذذعٍ مشكذذٕك ف ذ ملش ١مٙذ ّ ك ُذذمب ً٘ا عذذٕ ِذذذً ٙلذذْ٘ ذ ٨ ّ٩
ٙشًذ ٛمٗ ٙع وذٌ ٟذ كلذّ مْ ٙظذ ذٖ يف ا٬مذً ٛذذّ س ٚمذٌٕ ٨ٗ ،ذ ذذ فٚذذٕ
ًِوعً ٞظع بو ،ٞٚهلِٕ طٚع و ِٕ ٟقْ ٗدذذ مْ ق عذٕ مكذحمل ًذّ ف ٢ذمذٕٗ ،قْٲ
ؿذذش ادتٔذذذ ٗاه٘ ذذمب يف طذذبٚى دذذذٗ ٠وٚوذذ ،ٞمٗ هعأكٚذذذ اهع٘اؿذذى ًذذد ادتذذزٗس
ف ط ،مٗ هعأكٚذ س هٗ ٞػ ٢ذ ٞٚقثُِ ٞٚبن و ٟمط طٔ ً٘ا عِ ك ف ٗ٪ه٘ ٞٙمل ٓ٘
رٗ عذذذ ث ذ يف سل ذ س ٜف ذذى يف متلذذني ػ ـذذ ٞٚرات ً٘اؿذذو ت ذ دس ٝوذذٟ
ا رتاق دٱ ٱذسِ اٮ ٗ ٞاُ٨عضاي ٗا٨ؿ و ف ت اهعـبٞٚك
قرا ك ْ اهولش اهو ى م٧طع هٕ ا٪ط٣و ٞاه ٘ٗ ٞٙادتش ٞ٣ٙفعُِذ ل دذ ٞق
ق ذ د ٝاشسٔذ ٗ ،قرا كذ ْ ااذذثْ٘ ٗاهعِ٘ٙشٙذْ٘ ذذ طذأه٘ٓ ـذً ٚععذذدًِ ٝذذز
ذذذذا ٙت اهِٔلذذذ ٞاهعش ٚذذذ ٞفذذذعْ اٮد ذذ ت اهؼذذ ف ٞٚف م ذذذذَ ؤٚذذ  ،ؿذذذ ٞموذذذم
اٮد ت اهه مِذسز يف ط ٚق ٌو ٛف ى ٙشطٍ ًع ف اشٙخ  ٨سدع ٞفٙ ،ٕٚظٍٔ
اهذذرتاخ يف س ذذٕ ٗٙذذرتن ـذذٌعٕ وٚذذٕك ِٗٓذ مع٘سذذ ا٪ؿذ ه ٞيف وذذب اذتذاثذذ٨ ،ٞ
مغ دسٓ ٗ ٨مع د ٔٙك  ٨مورت ْ ٗ ٨معِ سشاْ كٌ سذخ وعذى فذ وني ٙ ٨شموعذْ٘
 ٩مٗ ذّ طذ خ قؿذشاس ٗمـذٌ ، ٍٚوذّ٘ا مٗ ملـذ ه ٨
ف٘ق ػبٔ ت اهعع ٚذى ،دٔذ ّ
مو س ٔ اهؼبٔٞك
121

حسو إبراهيم أمحد

مل را ٙ ٨لْ٘ عًل ُِ  ،ى ًّ ٗادبِ مْ ُِ وخ عٌو ٞٚمِ٘ٙش يف كى ث فٞ
ًّ دا ؤ قرا م٘افشت املع  ٚت اهه كلّ اهعأطٚع و ٔٚ؟ قْ ٓذزا ذذ ٙلذْ٘
ًع٘ا فشّا يف ث فعِ اهعش ٚذٗ ٞاٮطذٙٗ ،ًٞٚ٩ذ٘فش وِٚذ اهلذج ًذّ اهعِذ ٗ ١اهبشذح
ٌ ذ هذذذ ٠ا ٬ذذشً ،ّٙذذّ دْٗ مْ ٙلذذْ٘ ق ذذ ْ٩ذذذا ١مٗ ً اعذذ ٞمل ذ كلذذّ مْ
ُلظبٕ ًّ مط هٚب ا ٬ش ٗ ّٙحملامٍٔ ٗث ف مٍٔ هـ ه اهعِ٘ٙشٗ ،ٮ شاص مُٕ
د ٚخ اهِعذش ق اهج فذ ت ا ٪ذشٗ ،٠كأُٔذ يف ًشاسذى ذاٚ٢ذٗ ٞيف اذشق اهع ذ٘س
موذٔح هوشذ ق ظذذع٘ ٠اهج فذذ ٞاهغش ٚذذ ٞمٗ ً س عٔذ ٌِٚ ،ذ ٓذذ ٛث فذ ت ًعل ًوذذٞ
زامٔ  ،دْٗ مْ ملْ٘ ًغو  ٞيف ٗدٕ سشك ٞمج ل ف و ٞهعذاسن اهع ـ ك
ً اهز ٜكلّ اهعأطٚع وٕٚ؟ كٚل ُععذش قهٚذٕ ٗكٚذل ٙذعٍ اهعأطذٚع؟
ى كٚل ٙعٍ اه٘ؿى ني اه ذٗ ٍٙاذتذٙح امللعظب؟ ٗكٚل ٙذعٍ د ذ٘ي اهعـذش
جبذاسٗ ٝػ ـ ٞٚسل سٙ٘ ٞٙذٗ ٞف وذ ،ٞف مع ذى ذّ ذذكٔ ادتذذٙش اهو ذى،
ٗف مـش اهِعش ّ املُشٰ ٙدحد ٗ املظع بو ًِ ،ٛط د ذ٘ي و وٚذ ٞموٚذخ أؿذش ب
اٮسادٝ؟
 - 4هل يف تربة اجلاهلية اا ميكو االنطةق اهة قرا مسظذِ اهج ذٗ ٞف ُعٌذى وذٟ
مب ٚع مُوظِ فوِ اذتخ مْ ملذْ٘ هِذ ػ ـذٚعِ اذتلذ س ٞٙاملعذذذد ٝاهو وذ،ٞ
ٗرهم ٙ ٨لْ٘ وـى مصًِ ٞاهؼ ـ ٞٚاذتل س ّ ٞٙعلٔ  ٨ٗ ،هعِلش مل يف
مشاثِ ذ ًٗ كذذ ِٚم ذ ٙظذذعشخ ا٨طذذعٌشاس ٗاهب ذ ٗ ١اهبِ ذ  ١وٚذذٕ مٗ م ذذ٘ٙشٖ ا ذ ٖ
اذتذاثٗ ٞاهعِ٘ٙش كٌ فعومب ػع٘ب ف مبذم ًّ اهـوش ،ى م ف٘ ٕ مٗ ً عذٖ،
كٌ ٙ ٨لْ٘ ٨سمٔ ْ هٕ لٚح مِشبع اهؼ ـ ٞٚاذتل س ٞٙيف دا ى سـُٕ٘
فع عِخ ٗمزٜٗك ضتّ ذب مْ صتذذ ًذ عذذ مٗ ًذ فذ٘ق ؿذوشُ اذتلذ س ،ٜهلذّ
هذذٚع ُعع ذ س ذذ٘د ٝاذتل ذ س ٝاهلذ ه ٞوعذذى كذذشٗس ٝم سأٚذذُٔ٪ ،ٞذ هذذّ اذذذ هل ذ
ً٘ و ّ ل ش ه سٓ مٗ ٪ػش عٔ ق ً٘ ٘ٓٗ ، ِِٚ ٨ؤ اهع وٚذ ٜلظب ً سمِٙذ
هذ ٠سظّ سِوٗ ٛمُ٘س بذ املوم!
ِٓذ ٗكذذ ٨ ٛملذذْ٘ ِٓذ ن ست دذذذ ،ٞمٗ مِذ ٗي طذذو هوولذذش ،ٝفذ ملٍٔ مْ
ُؼ ذ ق مٙ ٨لذذْ٘ رهذذم ذذذ ّ٩ٙذذّ اسم ٚذ د اه شٙذذخ ادتذٙذذذ هوعشذذذٙح ٗاهعِذذ٘ٙش
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ٗاهز ٜاطذع مب اهؼذع٘ب و وٚذ ٞفذز ٝمْ مشطذٍ ًع ملذٕ عسطذ  ١اهعوذَ٘ اهلُ٘ٚذٞ
اذتذٙجذذذذٗ ٞمتلِٔٚذذ ذ  ٗ ،هبِذذ ذ  ١اهولذذذذش ٜؤٚذذ ذ ؿذذ ذ ُع ٞمكجذذذذش ًذذذذّ ٚعذذذذٞ
م ظذذعٌ٘ه٘دً ٞٚذذد ً ذ ٙؼذذلى هل ذ اٮ ذذ ٞكٌذ فعذذى اٗ٪سٗ ٚذذْ٘ٗ ،ملذذشاس رهذذم
كوٌ ذ موٌظذذمب مٗسٗ ذ سكذذ٘د اُ  ٩عٔ ذ مٗ مْ ِٓ ذ ن ً ذ ٙعذذ٘ق ًظ ذ مٔ ك ٗفعذذى
اه ٚعٙ ٨ ٞعن رت اهعً ٞ ٩د امل ك ٛذس ًذ ٙعذن اهذع وف ًذّ ادت٘اُذب اهذه
اُعٔ ٟصًِٔ ٗاهعِ ؿش اهه ف مجبمب فع هٚعٔ  ،هٚظعٌش ً ٙؼلى قًل ًُ ٞٚع عٞ
اه شٙذذخك( )13فٌذذّ دْٗ ا ٪ذذز ذ هعوَ٘ اذتذٙجذذ ٨ ٞشتذذشز هِ ذ ق اهعـذذش ٗطذذ٘ٞٙ
ػع٘ ٕ ٗ ٨م٘اؿى هِ ًد ف وٚعٕٗ ،ق قػ سمِ ق اهبِ  ١وذ ٟاملٌلذّ اهو وٚذٞ
ًّ مشاثِ ٗ ذَ ق و ي اٮػ سات اهه ٙعلٌِٔ ٗمِظذٍ ًد اهع٘دٕ ضت٘ اذتذاثذ،ٞ
ًّ مدى س ط اهؼ ـ ٞٚاذتل سً ٞٙعذادٓ اهعذ سأ ،ٛكذ ٩ٚمبذذٗ ً عوعذً ٞذّ
ٗا عٔذذ ًٗ ،ضسٗ ذذ ٞيف ذذ ٖ اهذذز٘ ٨ ٜهلذذ يف مش عذذٕك ٗٓذذزا ٙ ٨ـذذح مْ ٙلذذْ٘
مشك ٞٚكٌذ ذذ ٙؤٌٔذ ل ذشْٗ ،ق ذ ٓذ٘ فعذى اهع ذى ٗاٮسادٗ ٝاه ـذذ ًذّ دْٗ
ً٘اس  ًّٗ ،ٞدْٗ مْ ٙلْ٘ ده ّ٩ٚو ٟاهعذض ّ ا٨كعظ بك
ب مْ ُأ ز اهع سٙش كـ ٗس ٝمِعر ّ مو ى اه٘  ٛاهبؼشً ٜد اه بٚعذٞ
ٗاهعشٗ اآٗ ،ٞ ٚزا ٙذفعِ ٨طع ٩ح ٓزا اهع سٙش ٗملِ مٕك ًّٗ امل٧طذل
اه ٘يع ق ْ املشسو ٞاهه ه قاذ٩ق ادت ٓوٚذ ٞؤٚذ ك ُذمب ػذذٙذ ٝاهو ذش سلذ سّ ٙك
ٗقرا ك ُمب اهؼع٘ب اهغش  ٞٚذ ٗدذت يف مذشاخ اهُ٘ٚذ ْ ٗاهشًٗذ ْ ً٘ا ذد هوولذش
اهووظذذو( ٛاذتلٌذذً٘ٗ ،)ٞا ذذد هعوذذَ٘ كُ٘ٚذذ ٞمٗ ط ٚطذذٗ ،ٞٚذت ٚذ ٌ ٝشاُٚذذ ٞهل ذ
ػ٘آذٓ  ٗ ،رهم ًّ ملِ ت ا٨طعِ د ٗاهع ٘ٙش ،ف ذ اموخ داسطذ٘ اهج فذٞ
اهعش ٚذذ ٞيف ادت ٓوٚذذً ،ٞذذّ ذذشب ٗ ٓذذٍ ،وذذ ٟكذذعل ٗف ذذش ػذذذٙذ ّٙيف ٓذذزٖ
اهج ف ٞيف كج ًّ ادت٘اُذبك ٗهذ٘ ٨اهج فذ ٞاهؼذؤٗ ٞٚاهؼذعش اهغِذ  ٛ٢ادتذ ٓو،ٛ
ٗ عض ا٘ ٪اي ٗاً٪ج ي ٗارت ب ٗاُ٪ظ ب ،هلِ ُ ٘يع قُِ يف اهعذَ اهج يفك
ٓزا اهز٘ ُ ٜهٕ ػذٙذ اه ظذً٘ ٝذد مُذٕ اه٘ا ذد ،هلذّ ابٚعذ ٞاذتٚذ  ٝيف موذم
رهم ٨ ِٓٗ ،ذ ًّ اهبشح ٌ ُظذعجٌشٖ ،طذ٘ا ١مذ
اذت ب ٨ ٞمظ ذ وٟ
ش ِؼ ط ًّ شف٘ا ب((ا٪سِ )) ٍٓٗ ،لظب ً ٙؼ كج ًّ اهبذ سجني
ًّ املظٚشٚني اٮ ُٚ٘ٚنيك  ٙسب ٓزا املعِ ٟداسطْ٘ ًجى ٘ٙطل صٙذذاْ يف كع ذٕ
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((اه٘ٓ٩ت اهعش ُٗ ،))ٛبٚى فٚذ يف كع ذٕ ((اهذٗ ٝ٩اهعذض ٠ككك))ٗ ،م ذ٘ ً٘طذٟ
اذتشٙش ٜيف طوظو ٞكعبٕ حتمب ِ٘اْ ((اذت  ٞ ٚاهـعبٗ ،))ٞس طٚذ اه ٌن،
ٗم اّ وٚى بذ اهلش ٍٙيف كع ٕ ((فرت ٝاهعل٘ ّٙيف س ٝ ٚاهـ دق اً٪ني))،
ٗقػ سامٕ ٗاكش ٞيف دٗس ٓزا امللْ٘ يف ظٔ٘س ٗمتلني اٮط )14(َ٩مٗ ً مِذ ثش
ًّ قػ سات يف اهِؼ ط ا٨دعٌذ ٗ ٛاهؼذعش ادتذ ٓوٛك ٗاذتذذٙح ذّ ا٪سِذ هذٕ
مٌٓٚعٕ ًّ ،سٚح ا٨طذعذ٨ي ذأثشٍٓ وذ ٟاجملعٌذد لُذزانٗ ،ه٩طذعذ٨ي وذ ٟمْ
ٓزا اجملعٌد ى يف ذتع ً ٞهع بى ا٪فل س ادتذٙذٗ ٝاطعٚع ٔ ٗقفظ ح اجملذ ي
هل هوعأث يف ِٚعٕك ٗٙؼ اهلج ًّ اهب سجني مذّ ركشُذ ٗف ُذزكش ،ق مْ
اٮط َ٩مٗ عض ًلُ٘ مٕ ًّ مثش ٓزا اهعأث ك
ٙ ٨عذَ زتعٌد ًّ اجملعٌعذ ت  -كٌذ مظذّ  -مْ ٙلذْ٘ فٚذٕ موذ ٗت ذني
م ِ ٢ذذٕ ًذذّ سٚذذح اه ذذذسات اهع وٚذذٗ ٞاطذذع ذأً  ،هعذذشٗ ٙعٚؼذذٔ ٓذذزا اجملعٌذذد،
هع ذ ه ٛفعُِ ذ ِذذذ اهبشذذح ٌذذّ ُذذشكّ ق مدأ٢ذذٍ اهع وذذ ٛطذذِذذ يف ً٘ادٔعِ ذ
مًج يع ع ّ ط ذٗ ٝمكجٍ ّ ؿٚوٗٗ ٛس ذٕ ذّ ُ٘فذى ٗ ٓذٍك ٗٓذزا ذع ذّ
طذذذذ ذ ٝأ ذذذذب اهِذذذذ غ ذذذذ ّ٩٢ع ((مٔٙذذذذ اهِذذذذ غ ا عذذذذ٘ا ٗ ذذذذ٘اٗ ،قرا ٗ ٚذذذذعٍ
فذ ُعوع٘اكك))ك(ًٗ )15ذذّ اهلذ َ دذذذّا اهعذذذ ٚخ ِٓذ يف اهلوٌذ ت اه وٚوذذ ،ٞفذ ذتلٍٚ
ادت ٓوٙ ٨ ٛلعو ٛذ ٘ ٝاهِ غ ق اهظٌ ح ،ى  ٙهبٍٔ ذ٘ ٗ ٛقدسان مٗ مع ذى
ً ٙظٌعْ٘ ،ى ا٪كجش ًّ رهم مْ ٙعٌو٘ا ٘دب ًذ عذ٘ا ٗ شفذ٘ا "قرا ٗ ٚذعٍ
فذ ُعوع٘ا"ٗ ،اهذعول ٗاهعشوٚذذى ًٗذ  ِٙذذ٘ ٜوٚذٕ ًذذّ ًعذ ٍْ ٗد٨٨ت ٓذذ٘ ًذّ مٓذذٍ
اٮػذ سات هوشكذذْ٘ ق ست ذ ت مـذذوح قمل ذ ت وٚذذ ٞيف ٗا ذذد ه اذتلذذٍ وٚذذٕ
دت ٓوٚذذٞك ٓذذذزا اذتلذذ ٙ ٍٚذذذ٘يع قُذذٕ  ٨كلذذذّ اُ٨عوذذ ح ذذ ً٘٪س ًذذ ف ٙلذذذّ
اهع ى(اه٘  )ٛدهٚى اهعع اً ٛعٔ ٓٗ ،زا حتشٙض هوعٌى ٘دب ت اهع ىك
اجملعٌد ادتذ ٓو ٛف ٙلذّ – ًجوذٕ كٌجذى م ٜزتعٌذد ل ذش ٙ -وع ذذ اهع ذى
ٗاهع ذذٓٗ ،١٩ذذٍ ًذذّ ك ذ ْ  ٙوذذخ وذذ ٍٔٚاذتلٌ ذ ١ك ٗاش ذذٓ ٞذذ ١٨٧يف زتذذعٌعٍٔ
مؼلى ؿ٘م ّ شتعوو ّ ،ى دٗسّا  ٨ذ ًِٕ ًٌٔ حتٌى ؿ سبٕ ًّ مبع ت  ،فأكجٍ
ّ ؿٚو ُ ٛى ِٕ ٘يع ((ف ٙرتن ه٘ ٛي اذتخ ؿذ))ّ ٙك ًٗجى ٓزٖ املٌٔ٘ " ٞي
اذتخ" ٓ ً٘ ٛل ًع ذَ ٙغ دس اهلذ٘ ٠يف اذتٚذ  ٝاهذه حيٓ ٚذ زتعٌذد بوذ ٛمغذشغ
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فٚذٕ اهع ٩ذ ت اه٘ػذ ٢ذ ٞٚدذزٗس ث فعٔذ  ،ث فذ ٞاه شا ذ ٗ ٞـذذبٚعٔ ك ٗ ذذ ك ُذذمب
م٧د ٜق مِ سشات حمل ِٔ ًش ّ اهعشب اهعذٗاُ٘ ٛهٕع ((م ٨مشْٗ مْ اهشمٜ
ُ ٗ ٍ٢اهل٘ ٙ ٠ع ْ ٗ ،ذ ٙغٚب اهل٘ ٠اهشمًٗ ،ٜذّ ف ٙغوذب اهلذ٘ ٠ذ هشمُ ٜذذَ))،
فأْ ٙلْ٘ اهشم(ٜاهع ى) ُ ً ّ ٌ٢غو٘ ذ ّ وعذى اُظذ ٚق اهِذ غ ٗسا ١شا٢ذضٍٓٙ ،ٱو ذٛ
املٔ ذ َ اهـذذعب ٞوذذ ٟاهع ذذ ١٩اهذذزٙ ّٙظذذع ٚعْ٘ يف ذتعذذ ً ٞذ مغوٚذذب اهذذشم ٜوذذٟ
اهعـب ٞٚمٗ اُ٨عٌ ١ات ٗامل٘ا ل ا ٪ش ،٠فِٚذ٘ اجملعٌد ًّ ا٬ث س اهظوبٞٚك
قْ ٓزا يف ٗا د ك ه٘ا د ادتذ ٓو٨ ٛفذمب هُ٩عبذ ٖ يف دفعذٕ اهِذ غ ه٩طذعِ سٝ
ٗاهع وِٗ ٞاهعأطذٚع وذ ٟرهذم يف سذشاكٍٔٓٗ ،ذزا ًذّ امل٧ػذشات وذ ٟستذ ٗ٨ت
ا٨طعل  ٝ١هع ىك
ًّ ست ٗ٨ت ا٨طعل  ٝ١هع ى ٗاهذ ٘ ٝق رهم ٘ك٘حً ،ذ دذ  ١يف ًعو ذٞ
صٓ ذّ م ذ ٛطذوٌ ،ٟطذ٘ا ١يف حتوٚوذٕ ملظذ ٗ ٥اذتذشب مذِو اّ ًِٔذ ًٗذ موعوذٕ يف
اجملعٌذذذد ،مَ يف اهعأكٚذذذذ وذذذ ٟدٗس اذتلٌذذذٗ ٞاهعع ذذذى اهذذذز ٜم ذذذذاٖ سلٌٚذ ذ ْ
كذسٌٔ هظع ٌٔٚٮُٔ  ١اذتشب ني بع ٗر ٗ ، ْ ٚحتٌؤٌ هوذ ٙت املع٘هذّ ٝ
اه عى ني اه شفنيٗ ،أوف ق  ْ ٚؼ  ٞاذتشب ُٗع ٢ذٔ يف حتوٚى ً ِدع
ًٗ ذ اذتذذشب ق ً ٨ذ وٌذذعٍ ٗر ذعٱٍٱ

ًٗذذذ ذ ٓذذذذذ٘ ِٔذذذ ذ ذتذذذذذذٙح املذذذذذشدٍِ

ًعذذذذذ ٟمبعج٘ٓذذذذ مبعج٘ٓذذذذ رًٌٚذذذذّٞ

ٗملذذذذذذذذشٰ قرا كذذذذذذذذشّٙعٌ٘ٓ فعلذذذذذذذذشَِ

فععشكلٍ ذشن اهشسذ ٟجو هلذ

ٗمو ذذذذذح كؼذذذذذ ف ّ ثذذذذذذٍ مِذذذذذذعر فععذذذذذذٍِ٣

فعِذذعر هلذذٍ وٌ ذ ْ مػذذأَ كوذذٍٔ

ش ذذ ذ عد ثذذذذٍ مشكذذذذد فذذذذعو ٍد

فعغوذ ذىٲ هلذذذٍ ًذذذ  ٨مغذ ذ ّى ٓ٪وذذذٔ
٘هٕع

كذذذذأ

ذذش ٠ذذ هعشاق ًذذّ وٚذذض ٗدسٓذذٍ د()16

ٗقرا ضتّ ف ُعشز وذ ٟم ٚذ ت اذتلٌذ ٞاهذه ِٔٙذٔ ٛذ ـذٚذمٕ ،ذاٙذً ٞذّ

سمٙذذمب املِ ٙذ

ذذبط ؼذذ٘اً ١ذذّ مٱـدذبٲ ٱمٌدعٲذذذٕ ًٗذذذذّ خت ذذذ٤ٲ ٙعٌذذذش فَٔٚذذذذشَِ

فعُِ ٗادذْٗ يف م  ٚت ٗؿذل اذتذشبً ،جذى م ٚذ ت اذتلٌذً ،ٞذ ٙؼذ ق
دٗس اذتلذذ ٍٚاهع ذذى اهذذزٙ ٨ ٜعذذ٘اُٙ ٨ٗ ٟذذرتدد يف ق ذ  ١اهع ذذى ًظ ذ سعٕ اهذذه
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ٙظذذذذعش ٔ ٗدٗسٖ اهذذذذز ٨ ٜذذذذذ مْ ٙعٚذذذذٕ ،فٚذذذذزٓب ق مِبٚذذذذٕ اهِذذذ غ ق اهِعذذذ ٢ر
اهل سثٚذذ ٞهوشذذشب وذذ ٟاملعش ذ س ني ٗزتذذعٌعٍٔٓٗ ،ذذٍ اهذذز ّٙمذذزٓب ٔذذٍ اذتٌٚذذٞ
ٗاهعـب ٞٚق قهغ  ١دٗس اهع ذى ٗاهذعول اهلذ د ٥يف اهِعذ ٢رٗ ،م ذذٙش ًذ طذع ووٕ
اذتشب ًّ ًـ ٢بك ٗٓزا ٌى  ٨ػم  ٜ٘ ِٙيف ًجى ٓزا اجملعٌد ٗكى زتعٌد،
وذذذ ٟدٗس اهع ذذذى ٗقسذذذ٩ي اهع ُٚ٩ذذذ ٞيف اهذذذعول ٗاهع ٩ذ ذ تً ،جذذذى اهذذذزٓ ب ق
اذتذذشبٓٗ ،ذذزا دٗس مِذذ٘ٙش ٜيف موذذم اهوشع ذ تك ٗقْ كِ ذ ُ ٨ظذذع ٚد ٗكذذعٔ يف
ً٘اصا ٝاهعِ٘ٙش كششك ٞمُعذعٔ اجملعٌعذ ت اٗ٪سٗ ٚذٗ ٞث فعٔذ ٗسلذ سمٔ ٗ ،هلذ
ظشٗفٔ اهه مظ ذ و ٟق شاص ُؼ ا ت شتعوو ٞيف ًشملضامٔ ًٗآ٨مٔ  ،ق ذ ٨
٘ص ق و هل يف ط ٚق ق شاص ًع ف مِ٘ٙش ٞٙيف مشاثِ ك
ٗيف ٓزا اهظ ٚق ،ط ٚق اهع ذى ٗامللذٌْ٘ ِذذً معٔذش وبعذٕ وذ ٟاهؼذلى
ٗاملعٔش ،كذهٚى و ٟدٗس  ،ٕ َ٘ ٙمتلّ اٮػ س ٝق ٗف٘د اذتل ٍٚكٌشّ ٝ
كٌش ٝو ٟاهِعٌ ْ ّ املِزس اهز ٜك ْ ذ ٗؿذوعٕ م بذ س كذٌشٗ ٝسد سذ ٞوذٕ
ٗفـ س ٞهظ ُٕ ،هلِٕ ِذً سمٓ ٠ضاي ًِعشٖ ،يع ((مظٌدٱ ملعٚذ ٜذ ًذّ
مْ مذذذشاٖ)) فذذذشد كذذذٌشٝع ((م ٚذذذمب اهوعذذذّ قْ اهشدذ ذ ي  ٨ملذذ ي ذ ذ ه وِضاْ (اه وٚذذذضع
ًل ٚي ٙـِد ًّ ٗسق اهِ ٚى) ٗ ٨م٘صْ ملٚضاْٗ ،هٚظمب ظ٘ن (دو٘د) ٙظذع ٟ
ٔ  ،ق املش ١أؿغشٕٙع وبدٕ ٗهظ ُدٕ ،قرا ي ي بٗ ،ْ ٚقرا ؿ ي ؿ ي جبِذ ْ
(ثب ت وب)))ك فأ ذب اهِعٌ ْ ع وٕ ٗفـ سعٕ ،عذ مْ مو  ٟدسطذ ّ يف اهع ُٚ٩ذٞ
ٗكشٗس ٝاهرتٗ ٜيف ا٪سل َ ٗ ،ذَ اذتلٍ و ٟاهؼلى بى ًعشفذ ٞامللذٌْ٘ك
ًٗجى ٓزا ٗ د ني بذ املوم ّ ًشٗاْ ٗكُجّٚذش ذضّ ،ٝفعِذذً سلٖ بذذ املوذم مٗي
ًش ٝعذ مْ ك ُمب ذ را مب ػٔشمٕ ،ماوخ املجى اهظ خ اهز ٜماو ٕ اهِعٌ ْ ِذذ
سٙ٦عذذٕ كذذٌشٗ ،ٝك ذ ْ دذذ٘اب كذذج ًجذذى دذذ٘اب كذذٌش ،ٝيف اُعٌ ٢ذذٕ ق اهعع ذذى
ٗاهرتٜٗك
ُ٩سذذغ ِٓذ مْ كذً ّ٩ذذّ كذذٌشٗ ٝكُجّٚذذش ،ف ٙو ذذش ِظذذبٕ ٗ ٨لشًذذٕ ٗ٨
ؼذذذ عٕ كٌ ذ ك ذ ْ ًعٔذذ٘دّا يف رهذذم اهذذضًّ ،ذذى افع ذذش كذذى ًٌِٔ ذ هع ذذى
ٗاهشٗٗ ٞٙسظّ اهعذ  ،د وني ًّ رهم ً  ٚغ اذتلٍ و ٟاهِذ غٓٗ ،ذزا مًذش
ٙج اُ٨عب ٖ يف رهم اهضًّك
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اٮػ س ٝا٪كجش مٌٓ ٞٚيف ٓزا ادت ُبٗ ،يف ٓزٖ املشسو ٞاهع سأ ٞٚاملع ذً،ٞ
ٓذ ٛق ران اذتشان ا٨دعٌ  ٛاهذز ٜمتجذى يف مِعذً ٍٚذ ذ" ٛسوذل اهولذ٘ي"
اهذذز ٜمأطذذع ٚذ د ٝاهذذض ذذّ بذذذ امل وذذب ،ذذٍ اهذذِ ستٌذذذ (ق) يف ًلذذ،ٞ
ٗكذ ذ ْ ٔٙذذذذ ق قسٚذ ذ ٗ ١مأكٚذذذذ ًلذ ذ سَ ا ٪ذذذ٩ق ٌوٚذ ذ ّ يف ٓذذذزا اجملعٌذذذد
امل٘ؿ٘ ٨س ّ دت ٓو ،ٛف ذ م وّ املعش هوْ٘ حت هؤٍ و ٟق ثذ ٞاملوذٔ٘ ٗسد
اذت ٘ق ق مؿش ٔ ٗدفد اهعوٍ ذّ املعوذً٘ني ٗ ٙذ ٞاهغش ذ ٗ ١مًذ٘اهلٍ ٗ ،ذ
رهذذم مذذ ُـذذوٕ يف صًِِذذ ٓذذزا أُذذٕ ًذذّ س ذذ٘ق اٮُظذذ ْ ٗاملِعً٘ذذ ٞاٚ ٩ ٪ذذٞ
اهشفٚعذذًٗ ،ٞذذ مؼذذعٌى وٚذذٕ ًذذ ٙظذذٌ ٟلذذ سَ ا ٪ذذ٩ق سعذذٚ ٟذذىع قْ اهذذِ
ستٌذ(ق) يع قُٕ هذ٘ د ذ ٛملجذى ٓذزا اذتوذل يف اٮطذ٨ َ٩طذعذ بك ذى كلذّ
اه ٘يع قْ اهلج ًّ ا٩ ٪ق اهه سذ ٗي متلِٔٚذ ذني املظذوٌني مظذعذٚب هلذزٖ
امل هب اهه اطعذ ب هل سول اهول٘يك ًٗ و ِٚاه٘ ذ٘ ِذذٖ ٓذ٘ اٮػذ س ٝق
مْ اهؼ ـ ٞٚاذتل س ٞٙمٗ اهج ف ٞٚهوعشب يف ادت ٓو ٞٚك ُمب سو ،ٞهلّ هٚع
ق اذتذذذ اهذذز ٜضتلذذٍ ؤٚذ هعذًٚذذ ،ٞفٔذذزٖ اهؼ ـذذ ٞٚف ملذذّ ذ دض ٝذذّ
قدسان دٗس اهع ذذى ٗكذذشٗس ٝا٨طذذعذ  ٞهذذًٕٗ ،جذذى ٓذذزا اذتوذذل ٘ٙاص ٔٙذ ًذذد ذذ٘اف
ًعِ ف  ٞكحملٗ ١ ٙؿوو ّ ٛٓٗ ،مِعش ق ً٘ عٔ ًّ س ٘ق اٮُظ ْ يف رهم اهضًّ
ٗ بوٕ مٗ عذٖ شْٗ ذٙذٝك ٗهعى ً كؼل ِذٕ دذ٘سز دبذ٘س ًذّ ًشاطذ٩ت ًذد
املو٘ك ٞٚاهظ ً ٞٚذت ٘ق اٮُظ ْ ،اهع ع ٞهل ٞ٣ٚا ًٍ٪املعشذً ٝذّ مدذى اهِعذش ق
ٓذذزا اذتوذذل اهذذز ٜمطظذذٕ اهعذذشب بذذى اٮطذذ ،َ٩وذذ ٟمُذذٕ ٙعبِذذ ٟمطظ ذ ّ فلشٙذذٞ
قُظ ُ ٞٚيف اهذف ح ّ س ٘ق اٮُظ ْك ٗ ذ اطذعذ مب املِعٌذٗ ٞفذش اذتوذل ًٗذ
ٙعُِ ٕٚوظٕ يف مد  ٚت املِعٌ ٞاهذٗهٞٚك()17
ك ُمب اهعششك ت ا٨دعٌ  ٞٚاملعع اوً ٞد اٮُظ ْ مععٌذ وذ ٟا٪س طذٚع
اهه ٘ٙهذٓ اهعع ال ًد س ٨ت اهعوٍ ٗاهلعل ٗاهعذٗاْٗ ،ف ٙلّ رهم شٜ
يف قا س سشان ٧ٙطع هٕ اهع ى ٗاهولش ٗاهج فٗ ٞقْ ك ْ ٙ ٨عِ ض ًعٔ ،
مُٕ ك ْ ٧ٙػش ق اهعو ى ًد ل  ٙاجملعٌد املعٚؼ ٗ ،ٞذذ كذ ْ مسذذ معذب ات
ٓزا اذتذعً ،ذ ماوذخ وٚذٕ ظذ ٓش ٝاهـذعولٞك ٗٓذزٖ اذتشكذ ٞمكذ  ١اهذاسطذْ٘
عذذض د٘اُبٔذ  ،ؿذذ ٞادت ُذذب ا٪د ذذ ٛسٚذذح دسغ ػذذعش اهـذذع هٚم ،كٌذ فعذذى
126

حسو إبراهيم أمحد

٘ٙطل وٚل ،مكجش م متمب اٮك  ٝ١و ٟادت ُب ا٨دعٌ ًٗ ،ٛذ ٙؼذ قهٚذٕ
ًّ ظوٍ ٗ ٌد اذتشٙذ ت ٗا٨طذعٔع س ذ ٍٚاهوذشد املعذحمل ذّ ٗدذ٘دٖ ذ سز ادتٌ ذٞك
ًٗ م٘هّذ ّ رهم ًّ سدٗد مفع يك
ه ذ شص ُؼ ط عض ٓذ ١٨٧اهـذع هٚم كذأفشاد وذ اسعذذ دٍٔ وذ ٟاهعوذٍ
رسٗمٕ كٌ حمل ّ رهم اهؼِوشً ٠ج ،ّ٩يف سني مختز ٓ ٞ٣ٚاذتذشان ادتٌذ ،ٛ
كٌذ يف ادتٌ ذذ ٞاهذذه كذ ْ ٘ ٙدٓذ ذذشٗ ٝذذّ اهذذ٘سد اهعبظذذٗ ،ٛك ُذذمب مظذذوب
ا ِٚ ٪ذ  ١هععٚذذى اهو ذذشا ٗ ،١ذذذ ذذحمل ذذشٗ ٝكٌ ذ ذذحمل اهؼذذِوش ،٠كذذى ًٌِٔ ذ ذذّ
اش عٕ ا ٖ اذتشٗ ٞٙاُ٨عـ س هٯُظ ْ ٗست س  ٞاهعوذٍ ،يف ػذعشٍ ٚذىٍ ٱًعبذشٍ،
م ٓ ٟزا اٮسظ غٗ ،مٗكح مْ ِٓذ ن ًذّ ٙظعؼذعشٖ ذعول ٗ ُٚ٩ذ ،ٞم٧ػذش
ق ًظش ٞفلش ُٞٚ٩ ٞٙادعٌ  ،ٞٚمط طٔ سفض اهعوٍ اه ب ٛك
ً اب اٮػ س ٝقه ٕٚمُِ ُعشذخ ّ زتعٌد ٗثن اهع ٚذٓٗ ،ٝزٖ و ٟاهش ٍ
ًذذّ فظ ذ دٓ ٗطذذزادعٔ ٗختوؤ ذ  ،ف ملذذّ مذذج مٗ مِذذعر سشٗ ذ ّ ،فشذذشٗب رهذذم
اهضًّ يف رهم اجملعٌد ،اهه ك ُمب مذٗس ذني ًلُ٘ مذٕ اه بوٚذ ،ٞف ملذّ مذذٗس
٪طب ب ذٙ ٞٙج ٓ ا ع ٩اهِ غ يف ب دمٍٔ ،ى مج ٓ اهعـب ٚت ٗاملـذ ه
ٗا ٪شا  ،م ٜاٮ س ٝهوظوب ٗاهِٔبك
ه ذ ك ُمب  ٍٚاذتشٗ ٞٙاهع ى ٗ ٌٓ ًّ املؼذرتن اٮُظذ ُ ٛذني اهؼذع٘ب
ذذذك ّ ٗسذذذٙج ّٗ ،ه ذذذ ذذشص ا ٨ذذع ٩يف اشا٢ذذخ مدا ٔ٢ذ مٗ اطذذعٔ٩كٔ قرا ؿذذح
اهععب ٗ ،كٚو ٞٚمعب ٓزٖ اه ُ ّ ٍٚوظٔ يف طو٘ن ا٪فشاد ٗادتٌ تٓٗ ،ذٛ
ًِ ط اهعِ٘ٙش ط ّ ٗ٨س ّك
 - 5التهةوير يع رّةةر إسةةقايا كذ ْ اٮطذذٚ َ٩عذذً ٞذذد ًذ بوذذٕ م ذذ٘ٗ ،٠طذ ٞ
هعوم اهه حتذثِ مْ اهغشب َ ٔ ًد ً ػلى هٕ ق ٞك ه ذ ك ُمب ٚعذً ٞذد
ادت ٓوٚذذًٗ ،ٞذذّ ذ املظذذعبعذ مْ ٙلذذْ٘ ًـ ذ وح ادت ٓوٚذذ ٞاهذذذاي وذذ ٟاملشسوذذٞ
اهظ  ٞهٯطٗ ،َ٩ااٌى ؼشِ ٞػذذٙذ ٝاهظذوب ٞٚعبذ س ادت ٓوٚذ ٞسٚذ  ٝاهعٌذ ١
ٗاهع وذذل ٗاهلذذ ٚح ٗاهذذرتد ٜا ٩ ٪ذذ ٛاه ٌٚذذ ،ٛهٚذذحملص اٮطذذ َ٩ذذذٗسٖ اٮ ذ ٛ
اٮُ ر ٜاهو ىك
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ه ذ ً ٛـ وح ادت ٓوٚذٓ ٞذ٘ املولذى هوععذب ٌذ ٙذِٙذٕ مٗ ٙشفلذٕ اهع ذى
اٮك ُِ ٛذ املظوٌني ،سعذ ٟيف اهعـذش اذتذذٙح٘ ،ؿذوٕ حيٌذى ِذذٍٓ ػذشِٞ
هغذذ ٞاهظذذوبٗ ٞٚا٨طذذعِل سٗ ،مظذذ٘ ِ ٙمفع ذ ي ذذذ مِعٌذذ ٛيف س  ٚعٔ ذ ق د ٓوٚذذٞ
مكجذذذش ٌذذذ  ،١كٌذذذ ُذذذش ٠هذذذذ ٠املِعٌذذذ ت رات اهع٘دذذذٕ اٮطذذذ ًٛ٩املعؼذذذذد،
ٗامل٘ؿذذ٘ف ٞٮسٓ ٚذذً ٞظذذعٔذ ٞٙأفل ذ س ًذذّ ٙذذذ ِْ٘ٙكذذى ً ذ أ ذ هؤٍ ٘ؿذذوٕ
د ٓوٗ ،ٞٚم شص ٓ ١٨٧طٚذ ب ٗسٙح اهولش املعؼذد ًّ ا ّ م ٌٞٚٚق امل٘دٗدٜ
ًذذذشٗساّ ه٘ٓ ٚذذذ ،ٞف٘ؿذذذل كذذذى ًعٔذذذش هو ذذذشٗز ًذذذّ ق ذذذ ٞاه ذذذشْٗ اه٘طذ ذ ٟ
دت ٓو ٘ٓ ،ٞٚم ٙؼذد و ٕٚب املِعّش ا ٪شص دتٌ  ٞاٮ ٘اْ املظوٌنيك
ٙ ٨ـح مْ ُؤٍ اه ٚع ٞعِ ٓ اذتذشيف ،مً ٜذد كذى ًذ م شصمذٕ ادت ٓوٚذٞ
ًّ  ،ٍٚق ٓ ُ ٛو ٞم ٘ٙش ٞٙػذ ًوٗٗ ٞاطذعٞك ٗ عذض املظذوٌني ٙذش ٠مْ اهلذج
م د  ٕ ١اٮط َ٩ك ْ هٕ ٗدذ٘د ٗدذزٗس ًٗشملذضات يف ادت ٓوٚذ ٗ ،ٞذذ م ذٟ
اٮطذذذ َ٩وذذذ ٟاهلذذذج مذذ كذذ ْ طذذ ٢ذاّ بوذذذٕ ًذذذّ اه ذذذٗ ،ٍٚمد وذذذٔ ًِعً٘عذذذٕ
اهولشٙذذ ٞث فٚذذ ٞاهع ٚذذذ ،ٝكٌذ ٙؼذ ق رهذذم وٚذذى بذذذ اهلذذش ٍٙيف كع ذذٕ
((ادتزٗس اهع سأ ٞٚهوؼشٙع ٞاٮطذ ،)18())ًٞٚ٩مذ ٙعذن مْ اه ٚعذ ٞاهلوٚذ٨ ٞ
معشفٔ ذ اذتل ذ س ٨ٗ ٝاذت ٚذ ٙٗ ،ٝعذذن مْ ذذٚط اهولذذش ٗاهذذ٘  ِٙ ٨ ٛذذدٓٗ ،ذذ٘
ً شٗ ١معذ يف اهج فٞك
ٓزٖ اهِعٚذ ٞكلّ مْ موشغ يف موم اهج فٗ ٞاهولش اهز ٜمو ذ ٖ اهذِ بذى
اهبعج ًّ ٞا٪سِ ٗ ٍٓٗ ،ارتحملات اه٘اطع ٞاهه س صٓ ٗ ضصٓ اه٘س ٗ ،ٛذذ
ذذذمت ٓذذزٖ ًبل ذشاّ يف ه ٢ذذٕ ًذذد اهشآذذب ل ذ  ٠يف اهؼ ذ َ ،هٚعضصٓ ذ ٗٙلٌوذذٔ
م ش  ١ذ  ٛٓٗ ،ٞمٙل ّٓٗ ،زا ً مظِذٖ م ب س اهعذ سٙش ٗاهظذ  ٝكٌذ ٧ٙكذذ
لح وٚى بذ اهلش ٍٙاملؼ س قه(( ٕٚفرت ٝاهعل٘ ّٙيف سٚذ  ٝاهـذ دق اً٪ذني))،
ٗٓذذزا اهعلذذ٘ٗ ّٙاهعأٓٚذذى ٓذذ٘ ً ذ ط ذ ٍٓ يف اه  ٚذ َ أ ب ذ  ١اهِبذذ٘ ٚ ٗ ٝذ د ٝاهذذذ ٘ٝ
ٗاهذٗهٞك
ٗيف ٓزا اهع ف اهز ٜمٗدذٖ اهِ ٗ ،اجملعٌد اهز ٜختوخ ّ اهشطذ هٗ ٞاهذذّٙ
ب اهع ذى ٗاهعع ذى ٗاهولذش ٗاهعولذش ٗاهعذذ ٗاهعذذ ش ذذ
ادتذٙذ ،صتذ مْ
اُعؼذش وذً ٟظذ س ٞاه ذشلْ سعذ ٟمؿذبح ًذّ ًوذشدات اذتذذٙح اهٚذً٘ ٛهوٌظذذوٌني
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مذذذأثشّا ذ ذ هِف اه شلُذذذ ،ٛاهذذذ٘س ٗ ،ٛذ ذذ مذذذشن رهذذذم مثذذذشاّ يف اجملعٌذذذد  ٨ذذذذ ًذذذّ
ً٩سععٕ ،ط٘ا ١ش املظوٌْ٘ كٚل حي فعْ٘ وً٘ ٟاسد ًِٗ ٓر اهع  ُٞٚ٩مَ
مك ٘ا رهم ،فغوبمب املِ ٓر اهغٚب ٞٚاملٚجٞٚك
قرا اِبِذ اذتذذٙح ذذّ اه ذشلْ ًٗذ ٙعلذذشس فٚذٕ ؼذلى ٗاطذذد ًذّ اهذذذ ٘ٝ
ه٩طعِ س ٝهع ى ٗدٗسٖ يف اذت ٝ ٚا٨دعٌ ٗ ٞٚاهع ٞ ٩ني اهبؼش ،مٗ اهعذذ ش ٔذزا
اهلْ٘ م ِٙبغ ٛو ٟاٮُظ ْ اطعٚع ٕ ،فعْ مثذ س رهذم مٗ مأث امذٕ ذذ ذذت يف
اجملعٌد اٮط ًٛ٩اهزٓ ٜذ٘ ٓذذ اهعِذ٘ٙش ٗؿذ ُعٕ وذ ٟكذ٘ ١اهذِف مٗ ذعٌلني
اهع ىك ٗكج اّ ًذ كذ ْ اهذِ ٙذذفد ق رهذم هع٘دٚذٕ اهِذ غ ذ سز اذتٌٚذ ٞمٗ ًذ
ك ذ ْ ًعع سفذ ّ وٚذذٕ بذذى اهبعجذذٓٗ ،ٞذذزا مش ذ ْ هوعذذذفخ اهلذذب ملوذذشدات اهع ذذى
ٗاهولش ٗاهعذ ًٗؼع مٔ ك
اهعبج ٞٚق دٗس اهع ى  ٨موع ط ف ط ًّ اه شلْ،
ه ذ مؿبشمب اٮػ سات
ى ًّ ا٪س دٙح اهِب٘ٗ ٞٙم ٘اي اهـذش ٓٗ ،ٞذٗ ٛث ٚذ ٞاهـذوً ٞذد اهذِف امل٧طذع
ٗمش ذذ ْ اهع ٩ذذ ٞذذٕك ف ذذذ دذذ  ١يف سذذذٙح ذطذذ ٛمْ دحملٙذذى دذذ  ١ق لدَ م ذذٛ
اهبؼش ،ف ي هٕع قْ ا مًشُ ٛمْ م ّٚشن مسذ ث٩خع اهع ذى مٗ اذتٚذ  ١مٗ اهذذ،ّٙ
ي لدَع ه ذ ا رتت اهع ى ،ف ي دحملٙى هوشٗ ١ ٚاهذّٙع ٓوٌ ٨ ،ع  ،٨قُ مًُشُ
مْ ُلْ٘ سٚح ٙلْ٘ اهع ىك ٗيف سذٙح ذط ٛل ش ،ي مع شت اب ّ اهع ىع
((ٗ ضمذذٗ ٛد٩هذذ ٛذذم مثٚذذب ٗ ذذم م ذذب ،ذذم مد ذذى ادتِذذ ٗ ٞذذم مد ذذى اهِ ذ س))ك
ٗٗاكح ً يف اذتذٙجني ًّ معضٙض ملل ُ ٞاهع ىك
ً مٌِٔ اٮػ س ٝقه ٘ٓ ٕٚمو ى دٗس اهع ى يف اذت ٝ ٚاهبؼذش ،ٞٙم ٜحت٘هذٕ ق
 ُٞٚ٩مبذٗ يف س ٝ ٚاهِ غٓٗ ،زا مًش مبذٗ مش عٕ يف مس دٙح اهِ ٗاهـش ٞ
ٗ ٍٓ ًّ اهبؼشك ف ذ س ط اهذِ ذني دٗس اهع ذى ٗد ذ٘ي ادتِذ ٞاهذه ٓذٓ ٛذذ
كى ًظوٍ لظب اهععو ٍٚاه شلُٗ ٛاهِبٜ٘ك فوذ ٛسذذٙح مْ ٢ؼذ ٞطذأهمب اهذِ ع
ٙذ ى اهِ غ ادتِ ٙ ٞسط٘ي ا ؟ يع ع ٘هلٍ ،همبع مٗهٚع عك ٍُٔ؟ ذ يع
ٗٓى ٙلْ٘ اٮك ْ سٚح ٙ ٨لْ٘ اهع ى؟!ك
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ٗ ٔزا اهش ط ني ٓذ اٮك ْ ٗدٗس اهع ى ،متلذني ٗمأطذٚع هذٕ ،مؿذبشِ
ُشُٗ ٠ظٌد ؿذاٖ يف مس دٙح اهـش  ،ٞف ذذ ُ ذى ذّ اٮًذ َ وذ٘ ٛهذٕ " هع ذى
ٙعش ا ٗ٘ٙسذ"ك
قْ قس٩ي اهع ى ٓزٖ املل ُ ٞاهشفٚع ٞيف اهِف اه شلُذٗ ٛيف اذتذذٙح اهِبذٜ٘
ٗاملأث٘س ّ اهـش ٧ٙ ،ٞطع مل ٙظععبعٕ رهذم مذ حتعذ ز قهٚذٕ اهج فذ ٞاهع ُٚ٩ذٞ
ًٗ مؼٚعٕ ًّ ًِ خك ًّٗ مٍٓ ٓزٖ ا٪طع اهعأكٚذ و ٟدٗس اذتش ٞٙاهبؼذش ،ٞٙمٗ
سش ٞٙاهؼ ف اهبؼذشٜك ٗٓذزٖ حتٚذى ق ق ذ  ١اهع ذى اه ذذسٗ ٝاهوظذش ٞهٚلذْ٘
ًذذذى مأطذذذٚع ٗمِذذذ٘ٙشك ٗاذتشٙذذذ ٞكٌع ذذذ ٟابٚعذذذٗ ٛمذذ سأ ٛث ذذ يف ه٫فذذذشاد مٗ
اجملعٌع ت ًّ ٛٓ ،مٍٓ مطع اهعِ٘ٙش ٗ ِ  ١اهؼ ـ ٞٚاملظع وٗ ٞاملعششس ًّ ٝكى
مش ـ ذ ت اٮ ذذٗ ٞاهذذعول اهظذذششٗ ٜارتذذشايف ًٗذذّ اهذذذك ٘د ٚاهذذه حتٚذذى
ذذ٘ي اهِ ذ غ ٗقداسٝ
اهع ذذى ق ا٨طذذع هٓٗ ،ٞذذزا ً ذ ف ٙعذذذَ ٗطذذٚو ٞهوعظذذوى ق
مول ٍٓ و ُ ٟق ٗاطد ٗيف مصًًِ ٞبلشٝك
كج اّ ً ُشدد كوٌٌ ٞش ّ ارت ب ((ًع ٟاطععبذه اهِ غ ٗ ذ ٗهذذمٍٔ
مًٔ مٍٔ مسشاساّ؟)) ٗ ،ذ هل عذ مْ ًلّّ ػ ّ ًـش ًّ ّ ٙمْ ٙلشب ا ّ ٌشٗ
ّ اهع ق هذسّ ّ٩٢ ،ٝهٕع ((دُٗم اهذسّ ٝف كشب ٔ ا ّ ا٪كذشًني))ٗ ،كذ ْ
ا ذذذّ ٌذذذشٗ ذذذذ كذذذشب اهؼذذ ب املـذذذشُ٪ ٜذذذٕ طذذذب ٕ يف طذذذب ق ارتٚذذذى ذذ  ّ٩٢هذذذٕ
((ممظب ن ٗمُ ا ّ ا٪كشًني؟)) ى مًذشٖ مْ ٙلذشب ٌذشٗ ذّ اهعذ ق رامذٕ ٗٓذ٘
ٗاهً ٛـشك()19
ٗيف ٓذزٖ اذت دثذ ٨ ٞصتذذ اهذذ ٘ ٝق اهعشذذشس ًذّ ب٘دٙذ ٞاهـذغ ٗاهلذذعٚل
هولب ٗاه ٘ ٜف طٓٗ ،زا مًش ٓ َ ،ى صتذ اُ٨عـ س هوشخ ٗسدٖ ق مؿش ٕ،
مٗ متلِٚذذٕ ًِذذٕ ًٗذذّ اه ـ ذ ق وذذ ٟاهعً٩ذذً ،ٞذذد ً ذ يف كذذى رهذذم ًذذّ حت ذذخ
املظ ٗا ٝيف اجملعٌذد ذني مفذشادٖ دْٗ ا عبذ سات اهذذٗس ٗاملل ُذ ٞا٨دعٌ ٚذ ،ٞف ذذ
وبمب قُظ ُ ٞٚاٮُظ ْ٧ٙ ،ػش قه ٔٚذاه ٞاه ل ٗ ١سد اذت ذ٘ق ٪ؿذش ٔ ٓٗ ،ذزٖ
ًب د ٥مِ٘ٙش ،ًٞ ٓ ٞٙا مل م ذبِ ٔ  ًّ ،دْٗ مْ ضت فغ و ٔٚك
ٙظ ٙش ٓزٖ املؼٔذ ٞٙاملأث٘سٌ ّ ٝش ٗاُعـ سٖ هوشخِٙ ً ،ظب ق وذ ٛذّ
م ذذ ٛا هذذب مُذذٕ ذ يع ((قْ لدَ ف ٙوذذذ بذذذاّ ٗ ٨مًذذ ،))ٞم ٜمْ اهبؼذذش ٓذذٍ ؿ ذ ُع٘
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اهعب٘د ،ٞٙف هِذ غ ٘ٙهذذْٗ مسذشاس آّٗ ،ذزا ٙعذضص ًذ هذٕ ٌذشك كٌذ مْ وّٚذ ّ ذ ي
ِ ٨ذذٕ اذتظذذّع (( ٨ملذذّ بذذذ ذ ن ٗ ذذذ و ذذم ا سذذشاّ))ٓٗ ،ذذزٖ اهلوٌ ذ ت
ٗامل٘ا ل معضص فلش ٝاذتش ٞٙكذضً ١ذّ اهو ذش ٝاهذه ٙو ذش اهِذ غ ؤٚذ ك ٗٓذزا
مِ٘ٙش اهبؼشك ق ذ املٔذٍ فٚذٕ مُذٕ ٙ ٨ؼذ ق ق ذ٩ق اهبذ ب وذ ٟمو كذى اهبؼذش يف
ُؼ أٍ اهزٙ ٜظعٔذ ٜهع ى ًّ مدى اكعظ ب املل ُ ٗ ،ٞذ شص ٓذزا يف ذ٘ي
ِٙظذذب ق وذذ ٛذذّ م ذذ ٛا هذذب ًذذش ركذذشٖك ٗس ذذط ًعشفذذ ٞا ا٪كٚذذذٗ ٝم٘سٚذذذٖ
اهـذذ دق هع ذذذى ٗ ذسمذذذٕ ٗا عذذذٕ يف اه ذذذ٘ي (( هع ذذذى ٙعذذذش ا ٗ٘ٙسذذذذ)) ٓذذذٛ
متلذذذني ٗسذذذض وذذذ ٟدٗسٖ ٗا٨طذذذعٔذا ١ذذذٕ كو وٚذذذ ٞف ٧ٙكذذذذ ـذذذش اهعِذذذ٘ٙش
اٗ٪سٗ ذذذً ٛذذ أ هؤذذ مٗ  ِٙلذذذٔ  ،ذذذى ٧ٙكذذذذٓ ٗٙشطذذذش اهشكذذذْ٘ قهٔٚذذ ذتذذذى
ًعل٩ت اه٘ا دك
ضتّ  ُ ٨شم ً هٚع ً شٗ١اُّ ٨ٗ ،ذأم ٛذ ٙ ٨عشفذٕ اهلذج ْٗ ذحمل اهعذ سٙش
اٮطٗ ًٛ٩اهج ف ٞاٮط ًٗ ًٞٚ٩س٘مٕ ًّ ا سب ٗمسذاخ ٗ حمل ،ق ُ شم وذٟ
كذذ٘ ١فلذذش اهعِذذ٘ٙش ٗث فذذ ٞاهعِذذ٘ٙشً ،ذ ٙذذزكش مْ ث فعِ ذ اهعش ٚذذ ٞاٮطذذ٨ ًٞٚ٩
معذَ ً كلّ ا٨طعِ د قه ٕٚيف اهظع ٛهعٌلني اهعِ٘ٙش ٗث فعٕ يف س ٚمِ ٓٗ ،زٖ
اه شا ٨ ٝ١مغوى ّ اهو٘اسق ذني ًذ ُ وذخ وٚذٕ ـذش اهعِذ٘ٙش مٗ " ذشْ اهعِذ٘ٙش" يف
مٗسٗ ٗٗا عٔ ا٨دعٌ ٗ ٛاهج يف ني َ 1689م سٙش ؿذذٗس ذ ُْ٘ اهعظذ ًح يف
ش ُٚ ٙذ  ٗ ،ذ َ  َ1787م ذ سٙش ؿذذذٗس ًشاطذذ ٍٚاهعذذشؾ اهوشُظذذ ٛاهذذه شذذمب
عظ ًح ستذٗد يف عض ادت٘اُب ا ٖ اهحملٗمظع ُمب()21ك
ٓذزٖ املٌٔذذ ٞمبغذذً٘ ٛكذعً ٞذ هج فعِذ وذ ٟاشٙذذخ ا ملذ ٌذى كذذج ْٗ وذذٟ
مِ ذ ٍ ِ ؿذذش ًِٔ ذ ًذذد ً علذذ ٚت اذتذاثذذ ،ٞمٗ ًظ ذ ٌٓ ٞيف اٮػ ذ س ٝق رهذذم،
اُ  ًّ ّ ٩مْ فلشّا ًظذع٘سدّا مٗ ث فذ ٞزتو٘ ذ ٞهل ًذى ًذّ ًِذ خ ق ًِذ خ مٗ
ٗا د ل ش ًّٗ ،هذْ ػعب ق ػعب ل ش ،وٌ اذ اهِذ ح اهز ٜمع٘ ٖك يف سني
مْ املعع س و ٕٚمٗ ً م٧كذٖ اهذساط ت ٓ٘ مْ ًع ُ ٛاهعِ٘ٙش – كٌذ مػذشُ -
ٓ ًّ ٛاملؼرتن اٮُظ ُ ٛاهزٙ ٨ ٜـذح اسعلذ سٖ ذذاس ًذ مـذبح اٮػذ س ٝق
مٌِٚعذذذٕ يف عذذذض اجملعٌعذ ذ ت مكجذذذش ًذذذّ ٓذ ذ ٗ ،يف ظذذذشٗ م سأٚذذذ ٞعِٔٚذ ذ ،
فعلذذْ٘ ٌوٚذذ ٞاهعجذذ ل ٗمتلذذني اهؼذذع٘ب ًذذّ ا٨اذذ٩ح وذذ ٟث فذذ ت علذذٔ
ٗاٮفذذ دًِٔ ٝذذ ٓذذً ٛذذّ آ٪ذذذا اهذذه مظذذ ذ اهبؼذذش يف اهعغوذذب وذذً ٟع٘ ذذ ت
م ذًٍٔك
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ِٗٓ ُع٘د ق س ه ٞاهؼل٘ ًّ ٠مْ اهبذذا٢ى امل شٗسذ ٞوذ ٟاه٘ا ذد ملذ ُذشصح
ف ًّ ٕٚمذْ فلش ٜث يف ف ٙظٍٔ يف قُ ر ٗا عِ ً ،جوٌ ف ٙظٍٔ م ٜم ٘ٙش يف
ٓذزا اه٘ا ذذد وذذً ٟظذذع٘ ٠اذتذذشان اذتٚذ م ،ٛيف متلذذني ث فذذ ٞف وذذ ٞختشدِذ مٗ
مظذ ذ ٍٓ يف ق شادِذ ذ ًذذذّ ا٨سمٔذ ذ ْ ملذ ذ مؿذذذبح ًذذذّ م ذذذشص ًِعذ مذذذٕ اهولشٙذذذٞ
ران اٮسٓ ب اهـذ سخ طذٍ اهذذٗ ّٙحتذمب ظذ٩ي ((ا مكذحمل))ً ،عِلذشاّ هلذى
ذذ ٍٚاٮطذذ َ٩اهذذه مأطظذذمب وذذ ٟاهع ذذى اهذذز ٜكلذذّ ا عٌ ذ دٖ كٌِ وذذخ دذٙذذذ
هو شٗز ًّ املأصق بى مْ ٙعٍ اهعـل مب ذٗ ،ٟكلِِذ اهعٌظذم ذٕ ملضٙذذ ًذّ
اهعِ٘ٙشك
 - 6اةةا بعةةد الةةة الهّةةو د ذ  ١يف اه ذذشلْ اهلذذش)) ٍٙا ٗهذذ ٛاهذذز ّٙلًِذذ٘ا
أشدٍٔ ًّ اهعوٌ ت ق اهِ٘سككك))()21ك ٗاهِ٘س امل ـ٘د ِٓ ُ٘س اٮكذ ْ ذذً ّ٨ذّ
اهلوشُٗ ،ذ٘س اذتشٙذ ٞذذي ظوٌذ ت ا٨طذععب دُٗ ،ذ٘س اهع ذى ذذي ظوٌذ ت ادتٔذى،
ُٗ٘س اذتخ ذي اهب اىكككقخلك ٗاهظ٧اي ِٓ ع ٓى ٙعن اهعِ٘ٙش اه دَ قه ًّ ِٚاهغشب
رهم؟ هلّ ٓزا ٙظععبد مط٣و ٞم ش٠ع مل را مكعِ اشٙخ اهعِذ٘ٙش ٓذزا؟
كج اّ
مٗ مل را ف ٙعأطع اهعِ٘ٙش ش ٗ ّ ٚقطٗ ًٚ٩اه ذشلْ ذني مٙذذ ِٙ؟ ذى كٚذل مكذعِ
ذتعٗ ٞد٘دٖ ًٗعِٗ ٟدذ٘دٖ؟ ًٗذ طذبٚى ارتذشٗز ًذّ س هذ ٞاهلذ ٚح اهذه ؿذِعِ ٓ
أُوظِ ٗضتّ ُع ٚذى مُِذ ضت ذخ م وذ ٟمدا ١دٙذن ملذّ مٗ ً وذ٘ب؟ ٗقرا كذ ْ
اهِذذ غ ف ٙظذذعذٚب٘ا هو ذذشلْ اهذذزٙ ٜععبذذذْٗ ذذٕ ،فٔذذى طٚظذذعذٚبْ٘ هوعِذذ٘ٙش ًذذّ
ًـ دسٖ اهغش ٞٚ؟ كٚل ُٔعذ ٜقه ٕٚعذ مْ مكذعِ ٖ يف ًع ٓذ ت ارتشافذٗ ٞاهظذشش
ٗاهؼذذع٘رٗ ،ٝضتذذّ ُع ٚذذى مْ ٓذذزا ٓذذ٘ ا٪دا ١اهظذذو ٍٚهوذذذّٙ؟ ٗٓذذى ٙلذذْ٘ اشٙذذخ
اٮسٚذ  ،١عِذذٙ ٨ ٟـذوح ًظذذع بى اً٪ذذ ٞق ٨ذ ؿذذوح ً كذذ ، ٔٚمَ مْ ًذ دا وذذٕ
اهوظذ د ًذذّ سٚذ  ٝاملظذذوٌني هذذّ ٙعذ٘د هُ٩ـذذ٩ح ِذ ٓذٍٔ اهظذ ٙ ٨(( ٞـذذوح
اهع س ً مفظذ اهذٓش))؟ك
قُِ ُ شم اه شلْٗ ،اٮطِ َ٩ـ٘ؿٕ ٗمد  ٚمٕ ،فٙ ٩عذَ اه ذ سً ٥لشًذ٨ ٞ
ذ هل طِذاّ يف اهِـ٘ق ًٗ مشاكٍ ًّ مد  ٚتك ق اهلذج ًذّ رهذم حيعٌذى
اه ذذذشا١ات اهلذذذج  ٝمٗ املععذذذذدٗ ،ٝلظذذذب اشا٢ذذذخ اه ذذذشاٗ ٝ١اه ذذذشا ٗ ١ووٚذ ذ مٍٔ
اهولشٗ ٞٙاهع ذٗ ٞٙمٓذافٍٔ ٗ ،ذ مِبٕ اه ذً  ١ق رهم ،ف ي و ّ ٛاه ذشلْع
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((قُٕ ّ ي مٗدٕ)) ٗ ،يع ((كع ب ًظ ٘س ني دفعني  ِٙ ٨خ ٗق ذ ٙذعلوٍ ذٕ
اهشد ي))ك
ِٓ مِعـب مً ًِ اهع٘ا٢خ ،فعرا دسُ ث فعِ ٗمشاثِذ شدِذ ق ذ٘اف ٨
مؼبِٔ ٗ ٨دزٗس هِ ف ، ٔٚهع هُ ٨ ٛظع ٚد مأطٚع ً ُشٙذ ف ٔٚق ّ ٌٓٗ ٨ذ ٨
ٙوبذذح مْ  ِٔٙذ سٗ ،قرا اهعوعِ ذ ق ً ذ ذذني مٙذذذ ِٙصتذذذٖ ذذذ دوذذب هِ ذ ذذحمل اه ذذشْٗ
امل ك ٞٚكى ً كِعِ مٗ ٙع٘ ِ ّ اهعِ٘ٙش ٘ٓٗ ،اهزٗ ٜدِٔ وعى اه شا١ات
ستذذذذٗد ٝاهعذذذذد ٗا٨اذذ ٖ ،ق اهععذذ دٗ ٜاهعِذذ سشٗ ،مفؼذذذى شٗدِذذ ًذذذّ ذذذ٘اف
اضت اِ ٗختووِ  ،مدسُ ٖ ًّ ٗدٖ٘ ًظع  ٌٞٚمٗ ط ٌٞٚك
ٓذذى ٙـذذح اهذذعول ٓلذذزا؟  ٨ػذذم مُذذٕ مولذ ًج ذذى ٌٔذذَ٘ ًذ ٙضٙذذذ ذذّ
اه شْ ًّ ست ٗ٨ت اهعشذٙح ٗم٘اني اهعِ٘ٙش ،ف هِذ ح ٗ ّّٚظ ٓش سذني ُذش ٠مُِذ
ف ُعذ كٌذ كِذ بذى سذني ًذّ اهذضًّ ؼذلى مكٚذذٗ ،رهذم ظذ ذً ٝذ ه
اطذذع ادٖ ًذذّ اهعشذذذٙح ٗاهعِذذ٘ٙش اهغش ذذً ،ٛذذّ دْٗ مْ ُـذذى ق سذذذٗد ًشكذذ،ٞٚ
ٗاهوؼى ٗ ّّٚظ ٓش يف مُِذ ف ُـذِد ا٪فذخ اهذز ُ ٜذ٘يع قُِذ ُ ـذذٖ شٗدذ ّ ًذّ
ذ ف اهع وذل ٗاهعذذَ٩ك علذِ ٙذذزَ ٗٙذعٍٔ ًذ ُظذذع٘سدٖ ًذّ اهغذذشب ٗ ،علذِ ٙذذزَ
ٗٙذذعٍٔ ًذذ ٗسثِذذ ٖ ًذذّ اضت ذذ طٙٗ ،ذذش ٠مْ هذذ٘ كذذ ْ يف ً كذذ ِٚذذ ذت كذذشُ
ًٗظع بوِ ً  ِٚيف ف اهع ول ق مْ ُظعٌذ ًّ اهغشب ً ٙظعوِ ك
ًّ امل٧طل مُِ ُ ٨ظع ٚد ا٨طعِ د ق ً ك ، ِٚفب ع ٞاهل٘ ١املؼع ،ٞمٜ
س لً٘ ٞاملذ ِٞٙاملِ٘سٗ ٝارت٩ف ٞاهشاػذ ،ٞٙف مذَ ط٘ ٠ث٩ث٘ ٞد ،ثٍ س هذمب
ق دٓ٘س ًّ ا٨طعبذاد ،مع ْٗ وذ ٟمشطذ ٕ ٚسدذ ي اهظذو  ٞاهضًِٚذً ٞذد سدذ ي
اهظو  ٞاهذٗ ،ِٞٚٙك ُمب اهشمف ٞذعٌع مٍٔ ٗم ٘ٙشٓ ل ش ٌَٓ٘ مكجشٙعٍٔك مً
س ٨ت ا٨طعِ س ٝاه٘ا ذ ٝف ذ س همب ق س ي  ٨ضت ظذ و ٗ ، ٔٚش ِ وً ٟذ٠
.ظ ٞؼش شُذ ّ طذعبذاد ط ٚطذ ٛػذذٙذ وذ ٟاهذش ٍ ًذّ املل ُذ ٞاهولشٙذٞ
ٗاهج ف ٞٚاهه ؿِعٔ اهعشب ٗاملظوٌْ٘ك
اه٘ا ع ٨ٗ ٛاهعوٌذ ٛاهبشذح ذّ اهعِذ٘ٙش كٌذ ُؤٌذٕ اهٚذَ٘
طٚلْ٘ ًّ
يف موم اذت ب اه ـذ ،ّٞٚهلذّ مٙلذ ّ طذٚلْ٘ قدش فذ ّ ق وذ ي ًذ مأطذع فٔٚذ ،
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م ًلّ ه شا١ات ًعِ٘  ٞني ًعؼذدًٗ ٝعظ ستٗ ،ٞقرا كذ ْ ٓذزا مذ ٙـذعب
اطع ـ ً ِٓ ٖ٦د كشٗس ٝاٮػ س ٝقهٕٚك
ه ذ ذا سشق ارتوٚوٌ ٞش ّ ارت ب كب اّ يف م٩يف ًجى ٓزٖ ا ٪س،
فعِذً سزس بذ ا ّ ب غ ًّ مْ املظذوٌني ((ًعذً ٟذ  ٙذشمٗا ٙع ذشٗاًٗ ،عذٟ
م شٗا ا عوو٘اًٗ ،ع ٟا عوو٘ا كشب علٍٔ س ب عض))ك ك ْ ارتوٚو ٞسشٙـذ ّ
شلُذ ّ
و ٟذَ ُؼش ًجى ٓزٖ ا٬سا)22(١ك ٗٓزا ظ َ ط ٙ ٛشٗ ٜمْ ٱٌشاّ ش
ذذب ؼذذذٝ
كذ ْ ذذذ كعبذذٕ مسذذذ املظذذوٌني ًذذد موظ ذ  ٙ٬مذذٕ ذ مل شا ك كٌذ
ٗؿشاً ٞؿب ٚاهعٌ ٌٛٚهبشجٕ ٗم ـذ ٕٚذّ عذض ًعذ ُ ٛاملوذشدات اه شلُٚذ)23(ٞك
ٗاهغشٙب مْ ٙلذْ٘ سلذٍ طذ  ٛوذً ٟجذى رهذم ٘هذٕع ((كوٌذ سذذخ مْ اُضهذخ
املظوٌْ٘ وً ٟش اهعـذ٘س ،ق ق شذ َ اهع ذى يف املظذ ٢ى اهغٚبٚذ ،ٞك ُذمب اهِعذ ٢ر
هب ذ ّ ٗ ٌٚذذ)24())ٞك ٗٓذذزا سلذذٍ مك ذ دك ٛيف اه ذذشْ اذت ذ دٗ ٜاهعؼذذش ً ،ّٙذ
ٙوظذش هِذ املذآ٨ت اهذذه لي قهٔٚذ اهولذش اٮطذً ًٛ٩بععذذذّا ذّ اهعِذ٘ٙشًٗ ،لذذٚع ّ
هوع  ُٞٚ٩اهه د قه ٔٚقط َ٩اهِف ٗاهشط هٞك
كج  ٛٓ ٝست ٗ٨ت مع ٚى اهع ذى ٗاهذعول هـذ ه اهعظذو ٍٚاهبظذٚطً ،ذ
عذذى اهع ذذى يف س هذذ ٞاطذذعبع د مٗ اطذذع ه ِٙ ،ٞذذى وذذ ٛاهذذ٘سد ٜذذّ اهؼٔشطذذع ُٛ
مط٣و ٞق وٚع اهظبع ٞهش ٕ(ستعذ ّ و )ٕٚس٘ي ً سـى هٕ ،ثٍ ٙؼ ق د٘اب ا
هٕ و ٟسذذٕ٘ٓٗ ،ع ((هذ٘ كِذمب ق وذٚع ؿذ د ّ شتوـذ ّ يف ا ٨ع ذ د ذأُ ٛقهلذم
ٗقهٕ ارتوخ ً اسعلٌمب و ّٛلوٌذ ٞملذ را؟ فأُذ ا  ٨قهذٕ ق ٨مُذ  ،ذ ًظذٗ٧ي
ٌ مفعى ٗارتوخ كوذٍٔ ًظذٗ٧هْ٘))ك ٗٙعوذخ اهؼذٔش طذع ُ ٛوذ ٟرهذمع ((قْ كذى
ػبٔ ٗ ٞعمب هبن لدًَِ ،ز ذ ١ارتو ٞ ٚسعٓ ًِ٘ٙ ٟزاُ ،ؼأت ًذّ ٓذزٖ اهلوٌذٞ
اهش ِ ١ع مل را؟))()25ك
ًّ طب ت اهع ى)) كٌ  ِٙى
 ِٙى ّ و ّ ٛم  ٛا هب ٘هٕع ((م ٘ر
ًّ ٌٓ ٞم ذل ٗ ذى ِ ٙذد))ٓٗ ،ذ ٓذ٘
ّ اهـ٘يف ا ّ طبعني ٘هٕ ع ((م ٘ر
د٘سز اشا ٚؼٙ ٛع ز ًّ كوٌ ٞاٮً َ وِ٘ ٛاُذ ّ ٪سذذ كعبذٕ اهذزٙ ٜبشذح يف
مثش املعذضٗ ٝاُعؼ س ث فعٔ يف مع ٚى اهع ى ٗاطع هعٕٙ ٘ٓٗ ،شؿذذ م ذ٘س م ذذاد
املعذضات اهه ُظبمب ق اهِ ٗاهه ذمت عؼش يف ط  ٝا ّ ٓؼ َ ،هعِعٔذ ٛعذذ
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شْٗ ق امل ٣ت ثذٍ ذذد  ٨سـذش هذٕ()26ك كٌذ ٙشؿذذ ًذ ِٙظذب ٬ي اهبٚذمب ًذّ
املعذضات ٗ ذ وغمبً 2163عذض)27(ٝك
ٗس٘ي ً٘ك٘ح املعذض ٝمعشذخ ُ د ٕٚاه٘سكّ ٘ ٛذٚو ،ٞؿ ٞف ٌٚه٘سغ
ًّ ا ع ٩ني اهظ  ٝاهِب٘ٗ ٞٙموظ اه شلْك كزهم س٘ي ست ؿش ٝاهع ى ٗدٗسٖ
عذذذ مأؿذذٚى ا٪ؿذذ٘ي ًذذّ اهؼ ذ فعٗ ،ٛا عب ذ س املشدعٚذذ ٞهوذذِف  ٨هوع ذذى ً ،ذ ًٔذذذ
اه شٙخ هوع ى املٚج ٛمْ ٙغع ي اهع ى اهع )28(ُٛ٩ك
اُ٨ظذاد يف ٗدٕ اهع ى ٙ ٨وغ ٛعذض اا ذ ت اهذه كلذّ اه٘ ذ٘ فٔٚذ ،
طذذ٘ا ١بذذى مْ مبذذذم ٌٓشٗدذذ ٞاُ٨ظذذذاد مٗ عذذذ مْ ذذذمتٗ ،كأُٔ ذ مأ ذذز ػذذلى
ا٨سعذ ز وٓ ٟز ا اهز ٜحيـىك ِٗٓ  ٨ذذ ًذّ اهعأكٚذذ مُذٕ هلذُ ٛذذ ى ًِذ خ
مِ٘ٙش دذ ٜيف ملِ اهعش  ٛاٮط ٨ ،ًٛ٩ذ ًّ ق  ١اهذٗس ه٫ط٣و ٞاملعٌ ً ٞذّ
دْٗ ً٘اس  ،ٞم ٜق د ٝا ٨عبذ س هدذذ((كٚل))؟ ٗهدذذ((مل را))؟ ٗ ٌٓذ ًذّ ً٧ػذشات
ُؼ ط اهع ى ،سع ٟه٘ م وب رهم ًِ  ٘ٓٗ -طذٚع وب  -مْ ُبذذم ًذّ اهـذوش مٗ
ًّ اهبذا ٞٙٮصاس ٞاه٘  ٛاهضا٢ل كٌ حمل املولذش اهعُ٘ظذ٘ٙ ٛطذل اهـذذّٙخ يف
ُذٗ ٝمووضُٞٚ٘ٙك
قرا ك ْ هذ ِٙاه ذس ٝو ٟق د ٝا ٨عب س هلزٖ ا٬هٚذ ت ٗهلذزٖ اهذًٚ ِٙلٚذ،ٞ
فذذٌٚلّ مْ صتذذذ يف مشاثِذ اٮُظذ ًُ ٛذ ٙظذذعوِ وذذ ٟا ُ٨ذذ٩ق ًذذّ دْٗ شت هوذذٞ
اهِـ٘ق املعع هٚذ ،ٞيف اهعأطذٚع هعٌوٚذ ٞمِذ٘ٙشٗ ،قرا ف ٙلذّ هذذ ِٙاه ذذس ٝوذٟ
ًظ ذ ١ه ٞامل كذذٗ ٛقصاسذذٌِٚٓ ٞعذذٕ ،مٗ ف ٙلذذّ هذذذ ِٙاه ذذذس ٝوذذ ٟم٘ظٚذذل اهع ذذى
دٚذذذذاّ ،فذذذ ٩اهِـذذذ٘ق ٗ ٨اهذذذرتاخ اٮُظذ ذ ُ ٨ٗ ٛاطذذذع اد اهعذذ ذ سب طذذذٚوٚذُ يف
ارتشٗز ًّ ًآص ِ اهه ؿِعِ ٓ أُوظِ ٗ ،م و ِ و ٟرٗامِ ًِ فز ارتشٗزك
ِٓ ن مط٣و ٞحتع ز ق اٮد ذِٔ ٞذ س ذ ؼذلى ذ ًذأه٘ ًِٔ ،ذ ًذجّ٩ع
ٓى ك ْ ارت٘اسز اهز ّٙظٔشٗا وً ٟظشح اهع سٙش اٮط ٝ٘ ًٛ٩زتذشد ّٙطذ٘٠
ًّ اٮسٓ ب؟ ٗٓى صتذ ف ٝ٘ ٍٔٚمعع ٍٚف ط مَ ذ صتذ اهعِ٘ٙش؟
ه ذ متمب م وظعٍٔ كٌ متمب م وظ ٞادت ٓوٗٗ ٞٚؿو٘ا – ٗق اه - َ٘ٚلذى
مٗؿ اهظ٘ٙٗ ،١لو ٛمْ كى قسٓ ب ٙع وخ يف ملِ ُٗعٚذذ ٞظشٗفِذ ِٙ ،ظذب
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ق ُؼ ط ٘اسد ،ٛهعشٌٚى ًٓ ١٨٧ظٗ٧ه ٞٚمُٔ س دً  ١اهع سٙش اٮطذًٛ٩ك هلذّ
هذِرتن ادت ُذذب اهظذذو اهذزٙ ٜؼذ قهٚذذٕ اهعذ سٙش ؿذ د ّ مَ ٗ ،٨هِوعوذذمب ق عذذض
ً ٘٨مٍٔ ًجى ،مٌٓ ٞٚمْ ٙع٘ ػذ ْٗ٧املظذوٌني ،م ً ٜهٚذذ اذتلذٍ ٗارت٩فذ،ٞ
شػِٙ ً ،ٛظل ًبذم اه شػٞٚ
ا٪كجش ٗس ّ ٗ وٌ ّ ٗ ذس ،ٝشػ ّ ٚك ْ مٗ
يف ارت٩ف ،ٞاهذه  ٨طذِذ هلذ يف ُـذ٘ق اٮطذٗ َ٩مد  ٚمذٕ ا ( ٗ٪ذذا ًذ ٘ ٙهذٕ
اهؼذٚع)ٞك ٗهذذ٘ لجِذ فلذذش ٝارتذذ٘اسز ٓذذزٖ ه٘دذذذُ ٓ مِظذذذٍ ًذذد ًِ و ذ ت اهع ذذى
ٗاهعِذذ٘ٙش مكجذذش ًذذّ قس هذذ ٞاذتلذذٍ ق ـذذب ٞٚبوٚذذٞك ٗمذذذ ٍ فلذذشمٍٔ ُـذذ٘ق
شلُٚذذً ٞجذذىٙ(( :ذ مٔٙذ اهِذ غ قُذ و ِذ كٍ ًذذّ ركذذش ٗمُجذذٗ ٟدعوِذ كٍ ػذذع٘ ّ
وذذ ٍٚذذب ))()29ك قْ
ٗ ب ٢ذذى هعع ذ سف٘ا قْ مكذذشًلٍ ِذذذ ا مم ذ كٍ قْ ا
سفذذض اهعِذذل ِذذذ ارتذذ٘اسزٙ ،وذذرت مٙ ٨ذذذفعِ ق سفذذض اهذذذ ٘ ٝهوٌظذ ٗا ٝذذني
املظوٌني ،اُعـ ساّ هوعـبٓٗ ،ٞٚزا م شب ق اهع ًٗ ُٞٚ٩ب د ٥اهذّٙك
ٙ ٨ل د ٙزكش مظ ًح اٮط - َ٩و ٟكجشٙ ً ٝزكش  -ق ٨مزكش اٞٙ٬
اهظ ٞك ٗاهظ٧ايع مهٚظمب دهذٗ ّ٩ٚاكذش ّ وذ ٟسٙ٦ذ ٞارتذ٘اسز اهظ ٚطذٓٗ ٞٚذ ٛمٓذٍ
ًّ طذّ ارت٩ف ٞه شػ ٞٚاهه س همب ق املوذم عذذ ارتووذ  ١اهشاػذذٗ ،ّٙمٗ ذد
اهلج ًّ ارتووذ  ١اٮطذ َ٩يف ـذ٘س ٗكذعل ٗمٔعذم ُعٚذذ ٞكذعؤٍ ٗػذٔ٘امٍٔ
ٗكذذعل اه ذذِ ٍٚذذذٍٓ ،كٌ ذ كذذعل سٚوذذعٍٔ ٗمذذذ ٍٓ ،سعذذ ٟهذذ٘ ك ذ ْ ستذذى
مسذٍٓ مسذ مط٘م بٚذٖ ك ْ مفلى ًِٕ؟! هع ه ٛمهٚظمب ٓزٖ اهش ٞٙ٦ارت٘اسدٞٚ
س ٞٙ٦مِ٘ٙش ٞٙمو٘ق س ً ٞٙ٦شّ وُ ٕٚع َ ارت٩فًِ ٞز صًّ طشٚخ؟ ًّٗ ٙذس ٜهعوٕ
ك ْ طٚشٌى اهلج ًّ اهو ٢ذ ٝهوٌظذوٌني هذ٘ ه اهعٌذى ٔذزا املبذذم اه شٙذب ق
اهع ى ٗسٗح اهذ ّٙاهزٙ ٨ ٜوذشق ذني ش ذ ٛمٗ م ذٌذ ٨ٗ ،ٛذني م ذٚض مٗ مطذ٘د،
ٗ ٨ني طٚذ مٗ بذ ق ٨هع ٘ٓٗ ،٠زٖ  ٞمك ٔ املظوٌْ٘ك
مل را ُبشح ّ ًظعِذات اهذك شااٚذ ٞيف صٗاٙذ اهولذش اهغش ذُ ٨ٗ ،ٛبشذح
ِٔذ يف صٗاٙذ فلشُذ اهذذه ه اهعععذذ ٍٚؤٚذ ذًذذ ٞه٫سطذذع شااٗ ٞٚا٨طذذعبذاد،
فٚلذذْ٘ لجِذذ مذذ ِٙعٌذذذ ٛق مذذذشاخ ادعٔذذذ مؿذذذش ٕ يف مأطٚظذذٕ وذذذ ٟاه ذذذٍٚ
اٮطٗ ،ًٞٚ٩مك عٕ املـ ه؟ ُٗلْ٘ زهم ذ اهعٌظذِ ذزساّ ملذّ ٙ ٨وذعٌع هذٕ
زس يف اهوذ٘ ١ق اهعِل ،هلّ ٙ ٨ـح مْ صتشدٖ ًّ مْ ؿذق طذع ٕٚاهظ ٚطذٛ
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اهز ٜوبمب و ٕٚاذتٌ  ،ٞذب م ٨حتذذب قُـذ ف ّ ٗق ِذ  ١هولشُذ املظذع بو،ٛ
ًّ دْٗ مْ ٙلْ٘ رهم ًل فأ ٝهولش اهعِل ُٗؼ إ؟
اُ٨بجذ ذ ق اهولذذذش ٜاهع ُ٩ذذذ ٛاهج ذ ذ يف ا٪كجذذذش دٗٙذذذ ّ يف طذ ذ س ت اهولذذذش
ٗاهج ف ً ،ٞى دٗ ٜسشك ٞارت٘اسز يف ط س ت اه ع ي ٘ٓ ،سشك ٞاملععضهًٗ ٞ
د ٔذذمب ذذٕ كذذى اهذذزٌ ّٙوذذ٘ا وذذ ٟم ذذز اٮطذذ َ٩ق ا٪طذذش مٗ سِٓٚذذ ٗ ،ٞذذذَ
متلني اهع  ُٞٚ٩اهه مبؼش ٔ ل ٙت كج  ٝيف اه شلْٗ ،كذ ْ رهذم يف ً٘ادٔذٞ
ادتحمل ٞٙاهه شصت ٘ ٞٙكظ٩ح ف ى هعٌلني املظعبذٗ ،ّٙم شصت ستِذ ٞاهع ذى
اٮطًٛ٩ك
وٍ اهلٗ َ٩اصدٓش ًذّ ذ٩ي ُؼذ ا ت اهؼ ـذ ٚت املععضهٚذٗ ،ٞاهذزّٙ
دفذذد كذذج ًذذٍِٔ ،مٗ ًذذّ م ذذشصٍٓ ،سٚذ مٍٔ مثِذ ّ ه ِ ذ مٍٔ اٮك ُٚذذ ٞاهولشٙذذ،ٞ
ًجذذىع ٌذذشٗ امل ـذذ٘ق ،ادتعذذذ ذذّ دسٓذذٍ ،ادتٔذذٍ ذذّ ؿذذو٘اًْ ،عبذذذ ادتٔذذن،
ٗ  ْ٩ٚاهذًؼ  ،ٛيف ً٘ادٔ ٞاه غ  ًّ ٝاذتل َ ٗ ،ظبب ً سذ ٗه٘ا ُؼذشٖ ًذّ
فلش ٗث فً ٞغ ٙش ٝملـ ه اذتل َك
ٗٓزا اهز ١٨٧ٓ ٕ َ ٜكذ ْ اهوبِذ ت ا ٗ٪هوولذش اٮطذٗ ًٛ٩ؿذ٘ ّ٨ق
اهووظذذو ٞاهعش ٚذذ ٞاٮطذذ ًٞٚ٩اهذذه اصدٓذذشت وذذ ٙ ٟذذ ػ ـذذ ٚت ًجذذىع اهلِذذذٜ
ٗاهو سا ٗ ٛا ّ طٗ ِٚا ّ اوٚى ٗ ًٍٓ ،د ًؼ ب ت ا ّ اهشاُٗذذٗ ٜم ذ ٛلذش
اهشاص ٌٓ ٗ ٜمّ ك ْ هٕ مأث يف ست ٗه ٞق  ١اهع ى فظش ًّ ٞاذتشٙذ ٞيف
ً٘ادٔ ٞاُ٨غ٩قٗ ،ك ْ هل ١٨٧م٘اؿى ًد اهووظو ٞاهُٚ ُ٘ٚذ ٗ ،ٞذذ وذ رهذم رسٗٝ
ط ذ  ٞمتجوذذمب هوٚوظذذ٘ ا ذذّ سػذذذ ،اهذذز ٜدهذذمب ستِعذذٕ وذذً ٟشسوذذ ٞا٘ٙوذذً ٞذذّ
اهعًٞٚ٩ك
قرا ٰ ٰذدٲُ مْ يف كى ث ف ً ٞكلّ اٮػ س ٝقه ٕٚمُذٕ ً س ذ ٞمِ٘ٙشٙذ ،ٞمذ
أعول ذٕ ذّ اهظذ ٢ذ اه ذ سٗ ،يف كذى ـذش ًذ كلذّ مْ ٙؼذلى ًظذعِذّا مٗ
ًِ و ّ ضت٘ مِ٘ٙش ًّ دسدٙٗ ، ً ٞؼلى ًِ و ّ هعِذ٘ٙش ًظذع بو ،ٛكٌذ مػذشُ
يف سشك ٞارت٘اسز مٗ املععضهذً ٞذّ د٘اُذب ًعِٚذ ،ٞفذعْ اذتشكذ ٞاهـذ٘ف ٞٚمٙلذ ّ
ختعذذضْ يف عذذض د٘اُبٔ ذ ًجذذى ٓذذزٖ املٌلِ ذ ت ،ؿذذ ٞقرا مسظ ذِّ اهعوشٙذذخ ذذني
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ؿذذ٘ف ٞٚدعوذذمب ً س ذذ ٞاهؼذذأْ اٮهلذذ ٛدم ٔذذ ٗ ،ؿذذ٘ف ٞٚم ذذش ٠كلذذّ مظذذٌٚعٔ
((اهـذذ٘ف ٞٚا٨دعٌ ٚذذ ))ٞكذذ ْ اهذذذعول ٮُظذذ ْ ٗمس٘اهذذٕ ٗس د مذذٕ ًشكذذذض
آعٌ ًٔذ ك ف ذذذ كذ ْ دمب عذذض اهـذذ٘فٚني مِذذ٘ٙش اهِذ غ ٗا٨سعذذ ز وذذ ٟاهعوذذٍ
ٗسفذذض ا٨طذذعبذاد ٗا٨طذذععب دً ،ظذذعِذ ّٙق فٔذذٍ قُظ ذ ُ ٛهوذذذ ،ّٙس ذ ٙلذذْ٘
ا ٪ى ٗا٪فلىك
ٙش ٓ ٠د ٜاهعو٘ ٜمْ ق شآ ّ ٍٚمدٍٓ املذفْ٘ يف ًذ ِٞٙدبو ٙٗ( ٞي دفّ يف
اهجغ٘س) ٗ وذ ٟذحملٖ ذن ًظذذذ ً ـذ٘دٓٗ ،ذ٘ ٙٱعذذُّ ا٪ب اذت  ٚذ ٛهلذزا اهعـذ٘
سٚح ػشح هوٌعـ٘فٌ ٞذى اهٚذذٗ ،كذ ْ ٓٗ -ذ٘ اً٪ذ ذّ اً٪ذ ًذّ وذش ٨ -
ٙأكى قٌ ًّ ٨ى ٙذٖ ٗ ،ذ ٌى يف اذتـ د ٗاهضسا ذٗ ٞم ٌذ ي م ذشٗ ،٠ػذ سن
يف اهذف ح ّ اهجغ٘س كذ اهبٚضُ ٚنيً ،ذّ دْٗ مْ أذعوط ذ دتٚؽ ،سٚذح كذ ْ
ٙعٔذذش كشٓ ذ ّ هوعظذذلش كٌ ذ هوظ طذذٗ ٞسد ذ ي اهذذذٗ ،ّٙهذذٕ يف رهذذم سل  ٙذ ت
ٗاطعغِ ّ ٟادتِذ ٞذتذبً ،جوٌذ كذ ْ صآذذآّٗ ،ذ٘ اه ٢ذىع ((كذى طذو ْ ٨
ٙلْ٘ د ّ٨فٔ٘ ٗاهوف ِضهٗ ٞاسذٓٗ ))ٝذزٖ ٓذ(( ٛاهوـذ شاا ))ٞٚكٌذ مػذ س
قه ٔٚاهؼ ٛ ٘ٚاهشٗط ٛص)31( ُ٘ ٘ٙك
ه ذذذ سفذذض ٓذذ ١٨٧اهـذذ٘ف ْ٘ٚاهعب٘دٙذذ ٞق ، ٨ف ذ دتٚو ٙ ٛذذ٘يع ((كذذّ بذذذ
اهذذشب  ٨بذذذ ارتوذذخ))ٗ ،ك ذ ْ علذذٍٔ ٙذذش ٠مْ اهشطذذى ا٘هذذ٘ا اه شٙذذخ ق ا ،
فو ٛسٙ٦عٍٔ مْ اهع ٞ ٩ذني اهذشب ٗاهعبذذ كلذّ مْ ملذْ٘ ًب ػذش ٝذٗ ٩طذ اٞك
ٗٓزا بذ ا ّ املب سن ٘ ٙيع ((ه ٌ ٞيف ّ د ٢د مسدح يف ًٚضاًُ ٛذّ ٌذ سٝ
ًظذذ)) ()31ك
ًٗذذذد مْ اجملعٌذذذد اٮطذذذ ًٛ٩كذ ذ ْ ػذذذذٙذ اهزك٘سٙذذذ ،ٞف ذذذذ ذذذشصت سا عذذذٞ
اهعذٗٙذذ ،ٞاهـذذ٘ف ٞٚاملؼذذٔ٘سٓٗ ،ٝذذ ٛاهذذه اذذمب فعذذخ ث٘ ٔ ذ وذذ ٟكذذً٘ ١ؼ ذ ى
اهظو ْ ِذً ك ْ كش شب ٚعٔ  ،فزٓب وبٔذ ٗ ،ملذ آعذذت هوظذبب ٗفع ذمب
اهشمخ ،د قه ٔٚوبٔ ك ًِّٗٔ ٢ؼِ ٞذمب دعوذش اهـذ دق اهذه ك ُذمب م ذ٘ي
ًٔذدٝع ((ه ّ٣مد وعن اهِ س  ٬زْ م٘سٚذٚ ٜذٗ ٜمدٗس ذٕ وذ ٟمٓذى اهِذ س ٗم ذ٘ي
هلٍع ٗسّذمٕ فعز ن))()32ك
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اهـذذ٘يف صآذذذ سظ ذ غ زتعٔذذذ ف ذذى هو ذ وٚذذى اه وذذب هوش د ذ تٙ ،بذذزي
ادتٔذذ يف ًظذ ذ ٝاهِذ غك ِذذذً ذ ي اٮطذل يف هبؼذذش اذتذ يف سذذني اوذذب قهٚذذٕ
قؿ٩ح سزإ٢ع ((ً مػذ ًُٗ٧علٍ م ٔٙاهو ذشا ))١دفذد ؼذش اذتدذزا ١هٯطذل يف
ًٗؼ ٟس ف ّ ٚا٘اي س ٚمٕك
ٗٙؼذذبٕ اهـذذ٘ف ْ٘ٚيف ثذذ٘سمٍٔ وذذ ٟاهعوذذٍ ٗسفلذذٍٔ ه٩طذذعبذاد يف ٚذذ سٍٓ
 ،ٞٚسٚح ث سٗا و ٟاهعوذٍ،
اهؼ ـ ً ،ٛفعوٕ اه شاً  ،ٞق يف سشكٞ
هلّ ث٘سمٍٔ ا٨سعذ دٚذ ٞاهذه اختذزت ًذّ ًبذ د ٥اٮطذ ٗ َ٩شا١مٔذ ذ  ِٙطذب
ذذ ت املظذذوٌني ا ٪ذذش ،٠ه ٚذذمب اٮداُذذ ت ٗه ملذذ ٍٚ
سٙ٦ذذعٍٔ كٌذذ فعوذذمب
م ٗ ، ٔ٢م ٜسشان يف س ٝ ٚاهِذ غ ذذك ّ مٗ سذذٙج ّ كذ ْ ش٣ٙذ ّ ًذّ ا ٪ذ ،١
ط٘ا ١ك ْ سج ّ ّ اهعذاه ٞمَ ٨؟!
هذذٚع ًِظذذذٌ ّ ًذذد اهولذذش اذتذذذٙح مْ ُ ذذ٘يع قْ ًذ ُشٗٙذذٕ مٗ ُؼذ قهٚذذٕ يف
مذ سٙش معذذذ وذذ ٟذذشْٗ ذذذ ،ٝبذذى ٗ عذذذ اٮطذذٓ ،َ٩ذذ٘ ًذذّ اهولذذش اهعِذذ٘ٙش ٜمٗ
ِٙعٌ ٛق ث ف ٞاهعِ٘ٙش كٌ مؤٍ سذذٙج ّ يف كذُ٘ ١ؼذ ط اهع ذى اهبؼذشٗ ٜاهعوذَ٘
اهلُ٘ٚذ ٞاذتذٙجذ ٞاهذه ًذ كذ ْ كلذّ مْ مِؼذط ًذّ دْٗ مْ ٙع ذ ٛاهع ذى دٗس
ذشْ اهعِذ٘ٙش
اذت كٍٗ ،جبٔ٘د مشاكٌمب حمل شْٗ سٙجٌ ٗؿومب ق شْ ذش
ر ٜاهِظب اٗ٪سٗ ٛك ق  ٨ذ ًّ اٮػ س ٝق مْ رهم كوعى سلذ س ٜهذٕ ؿذوعٕ
اذتو ٚذذ ،ٞعِذذ ٟمْ كذذى سل ذ س ٝمٗ ػذذعب رُ ٜؼ ذ ط ًذذش وذذً ٟظذذشح اهع ذ سٙش،
ػ ذ سن يف رهذذم ،فـذذِد سو ذذ ٞيف موذذم اهظوظذذو ٞاملٌعذذذٝك ٗهذذذ ٠اهبشذذح طذذِذذ مْ
ِٓذ ن سو ذذً ٓ ٞذذ ًِٔ ٞذ م٘ؿذذل ذتو ذذ ٞاهعش ٚذذ ٞاٮطذذ ًٞٚ٩اهذذه مّ٘دٔذ املولذذش
اهبذ سص مٗ فٚوظذ٘ شابذ(( ٞا ذّ سػذذ))ك ٗ ذذ شفذمب اهشػذذ ٞٙيف مٗسٗ ذ ًِظذ٘ ٞ
قهٚذذٕ أُٔ ذ ًذذّ اهوبِ ذ ت اهذذه ِذذ ٟو ٔٚذ اٗ٪سٗ ٚذذْ٘ ُٔلذذعٍٔ اهولشٙذذ ،ٞهع ذ هٛ
ك ُمب يف ا٪ط غ اهزِٚ ٜمب و ٕٚاذتل س ٝاذتذٙجٞك ٗكلذّ اهعذ٘د ٝق كذج
ًذّ امل٧هوذ ت اهذه مِ ٗهذذمب اهبشذح يف اهووظذو ٞاهعش ٚذذ ٞاٮطذٗ ،ًٞٚ٩هعذى م شصٓذ ،
اهلع ذ ب اهعِذذ٘ٙش ٜاهل ذ َ هوذذذكع٘س سظذذني ًذذشٗٝع ((اهِض ذ ت امل دٙذذ ٞيف اهووظذذوٞ
اهعش  ٞٚاٮطٗ ،))ًٞٚ٩كعذ ب اٚذب مٚذضٙن يف ٓذزا اجملذ يٗ ،مدُٗذٚعٓ ٗ ،ذٍ
كجذذشٗ ،هذذّ ٙلذذْ٘ رهذذم ذ د ّ ٨قرا م٘ ذذل اهبشذذح يف رهذذم هٯك ذ  ٝ١وذذٓ ٟذذزٖ
139

األسس الرتاثية للتهوير العربي

اهووظوٗ ٞاطعذً٘ ١٩ا د اهعِ٘ٙش فٗ ٔٚقُـذ ًذّ مٌٓوذٍٔ اهبشذحًٗ ،ذّ ٓذ١٨٧
ًّ شف٘ا ع ٘اْ اهـو ٗسط ٢ؤٍ املعشٗف ٞيف اهعوٍ ٗاهووظوً٘ٗ ٞك٘ ت م ش٠ك
هٚع ًِظذٌ ّ ًد اهعول اهظ٘ ٜمْ ٙلْ٘ فلش اهعِ٘ٙش ٗث فعٕ ًّ ،دْٗ
مب ٗمَ ،مٗ ًّ دْٗ ُظب ٗدزٗس كلّ اهلؼل ِٔ يف ث ف ت اهؼع٘بك ه ذذ
معوٌِ مْ اهع٘آش اهلحمل ٨ ٠مِبجذخ ًذّ اهوذشاوٗ ،قرا كذ ْ اهعِذ٘ٙش يف مٗسٗ ذ هذٕ
ُظذب ً٘ؿذ٘ي ذرتاخ اهُ٘ٚذ ْ ٗاهشًٗذ ْ كٌذ ًذش ،هلذّ مٙلذ ّ هذٕ ُظذب م ذذشب،
ً٘ؿذذذ٘ي عوذذذم ادتٔذذذ٘د اهذذذه طذذذب مب ـذذذش اهعِذذذ٘ٙش ،فوذذذ ٛذذ َ  َ1215ظٔذذذشت
((امل ِ سمذ ذ )) موذذذم اه٘ث ٚذذذ ٞاهذذذه م ٚذذذذ ُؼذ ذ ط املوذذذم اٮُلوٚذذذضٗ ٜحتذذذذ ًذذذّ
اطعبذادٖ ،هع ه ٛفعْ اه شْٗ اهه طب مب اهعِ٘ٙش اٗ٪سٗ ًٔ ٛذذت هذًٕٗ ،ذ كذ ْ
ملِ ّ مْ ِٙبجخ ٘مٕ اهه شصت ه٘ ٨اهعلش ٚت اهه ذًٔ ًولشْٗ ٗ وٌ ،١
علذذٍٔ دفذذد س ٚمذذٕ مثذذّ ُؼذ إ ًجذذىع د٘ٚسداُذذ٘ شُٗذذ٘ ذ َ  1611مًذ َ ست ذ كٍ
اهعوعٚؽٗ ،ك د هٚو٘ مْ ٙلْ٘ كش ٞٚمً ًٔ ظبب دٔ٘دٖ اهعوٌٞٚك
ٗاهظ٧اي اهزٙ ٜبِ ٟوٓ ٟزٖ امل ذً ت مٗ اهلَ٩ع ملذ را ٙ ٨لذْ٘ اهعأكٚذذ
و ٟمْ مشاثِ مٙل ّ ،هٚع ه ًّ ّ ٚاملشملضات اهه ُذبن ؤٚذ مِ٘ٙشُذ يف ٗدذٕ
ًّ ٙشٙذْٗ قداً ٞاهعَ٩ك قُِ ل د ٞق ػذلى ًذّ مػذل ي امل٘ادٔذ ٞاهولشٙذٞ
ادتش٣ٙذذ ٞهلذذى اهع ذذ٘ي اهذذه حتذذذشت ٗ ٨مذذضاي ًعِ طذذو ٞمؼذذبٕ رهذذم اهعذذ َ٩اهذذزٜ
مِبؼذذذٕ ٗمعذذذٚؽ فٚذذذٕ ،مٗ  ٨مظذذذع ٚد ارتذذذشٗز ًِذذذٕ ،ق ذذ ف ًعذ ذ ح ٗٙظذذذعِذ ق
اهشٗا ٙتك
قْ قطذذِ د ث فذذ ٞاهعِذذ٘ٙش ق ذذ ٍٚم سأٚذذٗ ٞمشاثٚذذ ٞكلذذّ مْ ٙظذذعٌش ،ف ذذط
اهع ى ٗاهع  ُٞٚ٩ذم ًبلشاّ ٗٙ ٨ـح مْ  ِٙدٗ ُٕ٪ ،دٕ اذت  ٞ ٚاهِ ؿدًِ ،ز
ٗد٘د اٮُظ ْ اهع ىٗ ،ك ُمب معب امٕ معِ طب ذ٘ٗ ٝكذعو ّ ًذد ذ٘ ٝمعذب اهع ذى
ّ ٗد٘دٖك قُٕ ٙؼلى املع دي امل٘ك٘  ٛذتشكذ ٞاذتٚذ  ٝاملظذعٌشٗ ،ٝكذذاّ وذٟ
اهع ٘ي اهه مش ط ني اهولش ٗاهلوش ذهٚى مْ سشٗفٌٔ ٗاسذذ ٝوذ ٟسذذ معذب
بذ اهعضٙض ّ صك ٗاهع سٙش كٌ م ذ٘ي فوظذو ٞاهعِذ٘ٙشع ((ٙ ٨عوذٍ دسٗطذ ّ ،هلِذٕ
ٙ ٨غوذذذش ذذذذَ اٮملذ ذ َ ذسٗطذذذٕ)) ٗ((ًذذذّ ٙ ٨ذذذععوٍ ًذذذّ اهعذ ذ سٙش ستلذذذَ٘ وٚذذذٕ
علشاسٖ))ك
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طذذٚحملص اه ذذ٘يع قْ اهعذذ٘د ٝق رهذذم طذذع ٚى اه شٙذذخٓٗ ،ذذ ٛذذ ٗا عٚذذ٨ٗ ٞ
ُٞٚ٩ك هلّ اهشد و ٟرهم ب مْ ٙلذْ٘ هعأكٚذذ وذ ٟمْ رهذم هذّ كِعِذ
ًذذّ اٮف ذ دً ٝذذّ ا ذ سب ا ٬ذذش ًٗ ّٙذ ساكٌعذذٕ اهبؼذذشً ٞٙذذّ ا ذ سب ذذحمل م ذ سٙش
اهولش اهعِ٘ٙشٜك هلّ اه٘ ٘ يف ٗدٕ اهظ٩سل اهلشً ٞحيع ز م ٨مرتن هعظعأثش
هرتاخ ،فعِبؽ ًِٕ ً  ِٙطبٔ ٗمٌٔى اهب  ،ٛادتٌٚى ٗاهع  ُٛ٩املظذعِ  ،فذعرا
اطعأثشت لٚضٓ املِ يف هوع ٘س ،ب مْ ٙلذْ٘ هوذ ُذب ا ٬ذش ًذّ ِٙذبؽ فٚذٕ،
ٗ٘ٙظوٕ ٗٓ٘ املِ ٘ ٜوُ ً ٟشٙذ ،وِ ُظٍٔ يف ً٘ادٔ ٞقسٓ ب حيو٘ ٮداسمذٕ مْ
مِظذذبٕ ق كذذى ٓذذزا اهذذرتاخ ،يف سذذني مْ مذذشاخ اهع ُٚ٩ذذ ٞذذشًِ ١ٜذذٕٗ ،هعذذى ٓذذزا
عذذض ًذ سكضُذ وٚذذٕ يف لذذح ٚذذذ اهِؼذذش عِذذ٘اْ ((ؿذذع٘د اٮسٓذ ب ٢ -ذذذ
ٗط ٚطذ ت ٗمتلذني اهع ذش ))٨ ،س ذني ذ هرتاخ ًذذّ صٓذ ذّ م ذ ٛطذوٌ ٟاهذذزٜ
سزس ًّ ً٘اهٚذ اذتشب ٗؿ٘ ّ٨ق د  ٝاهعظ ًح اهَ٘ٚك
ذذب م ٨أ ًشُ ذ اهؼذذم مْ ُؼذ ط اهعِذذ٘ٙشٙ ٨ ،لذذْ٘ ًذذّ دْٗ دذذشٗح مغوذذخ
ٗدذذشٗح موذذعحًٗ ،ذذّ دْٗ ث فذذ ٞمٔذذذَ ٗث فذذ ٞمذذبنك هلذذّ املٔذذٍ مْ ُذذعوٌع اشٙذذخ
اذتشٗ ٞٙاهع ىك ٗاه ظ٘ ٝو ٟاهزات ًّ مدى اهع ٔش ًّ لث َ امل كٗ ٛا٨سمل ت
اهؼِٚع ،ٞؤ مب  ٛاملوح يف دشٗسِ ف ّ٩ك
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*

سـدعا غؼرُّ بأن (األدعغة) اظؾشرؼة تُغسل ,ؼعين أغـا غؼررُّ أؼضرا برأن ػـرا
شاد ر  ,اباتدررؿؿؾان صرران ب ر اظغادررل اادلغسرر ,س ضررة سرردا  ,ت ررل
األسررا األشؾررب حررد اتسؿرردا  ,ظؽـفررا تؿإلررااز يف وا ظغررا و ررر,ر ع ر
اظعؿا ا ؼدؼ,ظ,جي تـشؽه وض,ىو هلا صػة اظعادلقة ,ثا تفقئ ظه اظسؾل عر
أصررراد اعسدسررات ,اتؿلررذ اظؿفقؽررة أذررؽاتال أخ رػررا اظشررؽل اتسؿؼرراد
اظغقيب ,ثا ؼرتؾط اظشؽل بادلقدؼا ,صؿ ـع األرراف ادل,زػة وادلقؿاصقزؼؼاو
اخلاصة بفذا اظ ,ر أا ذا  ,ظؽـفا – اػي ت رـع -تُؾؼري سؾرم عرا ؼسراسدػا
سؿؾقة اهلدم ايفسادة اظؾـا .

صاظرردعاا اظؾشررر -طؿررا تػقررد ع ررادر اظعؾرر,م اظدضقؼررة – ػرر ,اءررز
,ؼرر
ادلؿضررلا أسؾررم اءف راز اظع رريب ادلرطررز  ,اػرر ,ؼرضررد
اءؿإلؿررة ,اؼػ ررل بقـرره ابر اظعأررا ث ثررة أششررقة د ر ا قة ,ترردسم واألم
اءاصقةو واألم اظعـؽؾ,تقةو واألم احلـ,نو .ؼؿأظ اظدعاا ع بضعة أجرزا
أػؿفال وادلخو واضرد ؼ ؾرع سؾرم اظردعاا ظػر جز ري دا ٌ سؾرم اظؽرلو,
اؼؿررأظ أؼض را عر وادللررقخو اظررذ ؼرضررد عررسخر ,ؼ ر اءؿإلؿررة,
اازقػؿه تـأقا اظـشاط اظعضؾي .اتػقد ادل ادر أن واظردعااو اظؾشرر ػر,
األرضم عسؿ,ى ع اظؽا ـات األخرى .وغسؾة ازغره يف ازن اءسرا ,23\1
بقـؿرررا تؾؾرررش اظشرررؿؾاغز  032\1و اؼ رررال اظررردعاا برررؾع األعررررا
اخل رررأة أػؿفرررال اتدؿسرررؼا  ,اعـفرررا اظرررؿإلؾط ,اعـفرررا اظؿررر,رم ,ااظ,زعرررة
اظدعاشقة(.)1

* كاتة وتاحث من سورية ،عضو جمعية النقد األدتي في اتحاد الكتاب العرب.
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ٔلعن س٤اٍٖ ً٥ةرق وَ بني العمًٕ الدقٗقٔ ,ٛوَ ومفاد العمًٕ اٌ٫ساٌٗ ٛوفادٓ:
ِللن بللدمد ةىمٗلل ٛدسللن ا٧دوللل ٛبعللد ال يفللٕع العمىٗلل , ٛالعضللٕ ا حلل ,ٚ
ٔ اص ٛبعد الدا ٍٖٔٗٔ ٛالف ٖٔدٖٛ؟ مً ِن ٔظفخ العمًٕ الةٕٗلٕشٗ ٛلضلا العملًٕ
السٗاسٗٛ؟
وللا وللَ ل إُ قللٕ ٝامٗىٍلل ٛةللر الحللا ٖف مسللةق بفعمللّا وللَ ال يفللٕع ,
الطةٗع ,ٔ ,ٛطةٗعيتّ اٌ٫ساُ :الٍفسٗٔ ٛالةٕٗلٕشٗٔ ,ٛل ٍّا  -بعد جقدً العمًٕ
الْ ا ٍاسة ,ٛفف٘ الحا ٖف القدٖي ٌسحعغل
الحص ٖةٗ - ٛوٍعخ ا٥سحةداد م
دب بلل ٛالللٍس ٖٕسلليف الا  ,الق ل ُ الرالللز\ال ابللع ةيف ل ِٔ ,ً.لل٘ قضلل ٛافقللخ
مسلللط  ٚالعلللاي القلللدٖي ,فلللامص  ٚولللَ م أ سٍعلللاُ إ وضل ل مسسلللخ لفعلللن
جا خيٖ٘ ,حا ي فْٗ اسبدس الٕاقع٘ اشبٗاه ا٧سلطٕ  ,ٔ ,ٙوضل جةلدٔ الع اةلٛ
ةم ٜالٍٗن ِ٘ احملٕ ٖٔ ,مّٗا شده الطةٗع ٛبني ضت ٔشفاعٍِٔ ,ا جةدٔ الٍةٕٚٞ
الف دٖ ٛقاٟى ٛوقاً الع افلٔ ,ٛل ٍّلا اربل د ل ن الح ٖٔلن – إ لا  ٚإ جقلدً
العمللًٕ ا ضل ٖ ٛظٍّٗللا  -أسل ل بحةٗل ٖٔعمىل ج ٖٔللن ا٧ظادٖللزا  ...أقللاه
ا م إٌ٘ م  ٝسةع بق اد مساُ ٖ سمَّ سةع ةصاع ٔسةع سٍة٦د غ ٔم ل
ٖابساد * ٖا مّٖلا ا ل ٨مفحلٌٕ٘ ٖ٣ ,لا ٙإُ سٍلحي لم ٖ٣لا جعلرُٔ * ٖٕسليف مّٖلا
الضد ٖق مفحٍا  ,سةع بقل اد مسلاُ ٖ سملَّ سلةع ةصلاع ٔسلةع سلٍة٦د غل
ٔم ٖابساد لعم٘ م شع إ الٍاس لعمّي ٖعمىُٕ * قاه جع ةلُٕ سلةع سلٍني دمبلاً
فىا ظضدمت ف ٔٓ  ,سٍةمْ إ ٥قمٗ ً٦مما ج سمُٕ * ذي ٖ ج٘ وَ بعلد للل سلةع
داد ٖ سمَ وا قدوحي مَ إ ٥قمٗ ً٦مما جُعضٍُٕ * ذلي ٖل ج٘ ولَ بعلد للل ةلاً
فْٗ ٖلاس الٍاس ٔفْٗ ٖعض ُٔا(.)0
 ,ةّد ا م اللٍس اوٍعٕجلت ال ابلع ٖ ,ً. 1152- 1131حعلاليف السٗاسل٘
ولع الٍةللٕٖٔ ,ٟ٘قطللع السللٗا الللٕذا أِلل٘ ةةللاد ٚلوللُٕا لاجللة العةللاد ٚضللا
الةيف ٔ ,ا ضلا جمل جيفتضلخ بالع اةل ٛمقلدً وٍّل ٛمِّملخ اٌ٫سلاُ لمةقلا ,ٞذلي
ا٥سللحى ا  ,ذللي ا ٥جقللأ ,ٞلمللٍس ضبىللد اظا قللٕه  ِ ,ل ا ةٍللدوا ٔشللد س ل ٛ
ضب اس ةٍد مظد اٌ٧ضلا  ,ا دٍٖل ٛاإٌّلا صلٍع ٛمبلٗ ي لدً ...ا ٔي ٖ لَ قطلع
ٍللافع الةيف ل ٔ ,ل للَ موٍعٕجللت
السللٗا الللٕذا بللا٧و ا ى للَ لللٕ ي ٖ ل جة
ال ابع مد ك مِىٗ ٛا٫ص٦ح الدٖا  ٥ستطٕ ٚم رئ ,ٚإمنا ستطٕ ٚج سٗسٗ,ٛ
ٔل ل قاً حبىاٖ ٛالٍس ٖٕسيف ٔشعمْ ا سٔ٤ه أ٧هأ ,قاه :اشعما ةم ٜلعاَٟ
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ا ٧أ ,إٌ٘ ظفٗظ ةمٗيا أس ل و ٍّا لٕٗسليف  ,ا ٧أا لٗحةلٕم وٍّلا ظٗلز
ٖيفاٌ ٞضٗت ب مححٍا وَ ٌيفاٌ ٥ٔ ٞغٗع مش احملسلٍني(ٔ .)1اللحى ني ٍِلا ٖعلا
ا جةلا الح ٖٔللن بحعللٕ٥د الطةٗعللٔ ,ٛي ج للَ العاول ٛوّٗل  ٚمل ا الحعللٕه ,لل ل
صعت ةىمٗ ٛالحعٕه ةٍليف ٔعلعاٖا ,اعلط موٍعٕجلت إ اسلحتداً القلٕ ٚعلد
شاه ا عةد ٔمجةاةّي وَ العاؤ ٛممٕلّٗي وَ اشباصٔ ,ٛاعلط إ ٌقلن و سلع
الدٔللل ٛإ جللن العىا ٌلل ِ ,ٛل ٓ ا٫ش ل اٞاد سمللّا ي جللدً طللٕٖ ,ً٦وللاد موٍعٕجللت
ال  ٙلقّت ٌفسْ م ٍاجُٕ ٔ ,مفْ ٔلدٓ ال  ٙاٌقمت ةم ٜمبْٗٔ ,مةاد العاصلى ٛإ
طٗةٔ ,ٛلقت ٌفسْ اجٕد ةٍف لوُٕا م ٙةابد ا٫لْ لؤُٕ ,ا م اليفاث شمس ةمٜ
الع ش ِٕٔ  ,العقد الراٌ٘ وَ ةى ٓ ,ل َ ا٧شٕا ٞالسٗاسٗ , ٛدا ن ا ىم ٛ
ٔ ,ا شّا ساٌخ وغط ب ,ٛفٕشد العلٕد ٚإ ةةلاد ٚلولُٕ طب شلاً للْ ,ف ةلاد
العاصى ٛإ طٗة ,ٛظٗز م ع ٜالعاؤ ٛطةق ٛال ٍّٕد ,فةنيَ ويفل ٔل م ٍلاجُٕ
الحٕظٗدٔ ٙويف ٔل جٕد ةٍف لوُٕ اٌ٥ق٦ث ةم ٜالحٕظٗد جيفتط وس ل ٛازبرٖلٛ
ا٥شحىاةٗٔ ٛجظّ اسب ٖ ٛالف دٖٔ ,ٛالس٤اه الحا خي٘ ا سحى  :لالا قةملخ العاولٛ
الحٕظٗد؟ ٔ الا دسمخ ٖدّٖا وٍْ؟
مثلل ٛضبأللل ٛةمىٗللٖ ٛلمللت ةمّٗللا اسبللس الف ل د ٙقللاً بّللا ا لل ٤ا٫ظبمٗللعٙ
ا ل ٌٕلللد شٕفٖلليف جللٍٕٖسا  , 1756 - 1667سحابللْ ا يفللّري اد اسلل , ٛالحللا ٖفا
الل ل  ٙظلللأه فٗلللْ جحةلللع منلللٕ اسبغلللا اد ٔجطٕ ِلللا ٔاعب٦ملللأ ,قلللد اربل ل ولللَ
ا يف ٦د الحا خيٗل ٛوٍطمقل ًا للْ ,إل شعملّا ةمل ٜمسلاس ولَ الطٕاٟليف الرقافٗل,ٛ
وفغ ِ ً٦ا ا ضطمح ةم ٜدريٓ سالةعز  ,جا ٖف ا٧وي ,ل ٍْ ٔعع وعٗا اً ,
داٖ ٛاِ٧ىٍٖٗ ,ٛسصي وع الٍتةٕٖ ٛالرقافٗ ِٕٔ ,ٛالحعدٔ ٙا٥سلحصابٔ ,ٛالحعلدٙ
صاد إوا ةَ الةٗ ٛ٠ا ادٖٔ ,ٛإوا ةَ الٕس الةيف  ٙمٔ ةَ سمّٗىا وعاً ,فا٧وي
جُظّ ل داد فعللن طبحمفلل ٛدبللآ الحعللدٖاد ,فالٗابللاُ ِعوللخ  ,اسبلل ث العا ٗللٛ
الراٌٗ ,ٛف اٌخ د ٚفعمّا قٗاً دٔل ٛصٍاةٗ ٛةم ٜال دي وَ قمل ٛا لٕا د ,ل ٍّلا
ٔفري ٚال ٕاد  ,جمل ِٔل ٓ شعملخ ولَ الٗابلاُ إوراطٕ ٖل ٛصلٍاةٖٗ ٛحعلاٖ فّٗلا
ضللن ذبللخ
ٌقٗغللاُ :ا ٗرٕٗلٕشٗلل ٛاليفل قٗٔ ٛالعمللي الحصل ٖسٔ ,ل للَ الحعللاٖ
ةاٖ ٛاسبس القٕو٘ الٗاباٌ٘ٔ ,ي دس م ٙإللأ ,ٞل َ وَ احملاه مُ ٖحعاٖيفا
إ ا٧بد ,إل ٥بد لٕاظد وٍّىا مُ ُٖفغ٘ ا لدْٖ ل , ٪فا ٗرٕٗلٕشٗلا الٗاباٌٗلٛ
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دٍٗ ٛخبٗا٥جّا ِٔ ,ا اللٍل ٜمفلادد وٍلْ العقمٗل ٛالحص ٖةٗل , ٛدبلأف ا ل لٕع ولَ
اه  ,الضٍاة ,ٔ ٛدريِا.
ا٧
قٗاً ا٧وي ٔالدٔه ٔدب بحّا  ,اسبٗا ٚةمل ٜفمسلفٛ
موا ا  ٤جٍٕٖس فٍٗ
قد ٖٖٔ ,ٛةدٔ مٌْ مقاً ٌظ جْ ِ ٌٓٔ ,ظ ٖحْ جم ةم ٜقاةد ٚال يفليف ازبلل ا,
ٔفٗعٖا ٞبٗ ُٕ ٌٕٔٗجَ ,و٤سساً ٖ٣حْ لمعلاي ولَ ل٦ه ظبلاح موحلْ  ,اٌ٥قل٦ث
الضٍاة٘ ,س ٔه دب ب , ٛالعاي ةلعفد ٔح العىلنٔ ,مقاللخ العقلن الللٗس ولَ
الحدأه ٔالفعن اسبٗاج٘ٔ ,ل ٍْ ي ٖ َ لٗفعن ِل ا للٕ ٥ال ٍِٗل ٛالرٔجسلحاٌحٗٛ
اليت ساِىخ  ,ا٥دحساه ولَ ا اعل٘ الق ٔسلطٕ ,ٙذلي ٖعلعف جلٍٕٖس ٌظ ٖحلْ ,
الحللا ٖف بل م ٙولل٤دآ :اإمنللا ٖغللة صب ل  ٝالحللا ٖف قللٌٕ ٝفسللٗ ٛمسرل وٍّللا قللٕٝ
وادٖٛأ .قد قدً ِ ا ال م , ٙسحابْ (اسبغا  , ٚا ٗعاُ)ٖ ِٕٔ .)2(1726عاٖ
الفمسف ٛالف ٖٔدٖٔ , ٛقلخ س اٌلخ فٗلْ ,لعٕث مٔ ٔبلا ولا جلعاه ذبلخ ٔطل  ٚلً٥
اسب ث العا ٗ ٛالراٌٗٔ ,ٛدةا جٍٕٖس سلريٓ ولَ شلاه الحعلٕه الف ل  ٙازبل ٙ
إ جللةا الةعللز ا قللا ُ  ,اسبغللا اد ,صبٗة لاً ة لَ السلل٤اه ا سللع :ٙسٗلليف
جٍةعز اسبغا اد؟ ٔسٗيف جٍىٕ؟ ٔسٗيف جٍّا ؟ ٍٖٔ ٥س ٜجٍٕٖس مُ ٖعط٘ لمةٗٛ٠
دٔ اً وّى لاً ,فللري ٝامُ ا ٍللاطق الضللع أٖ ٛةللاشع ٚةللَ المعللا ب ل دٌ ٜا سللحٕٖاد
اسبغللا ٖ ٛا ٍصللع , ٚمشللٕا ٞم ل ٝأٖ ,ةللدٔ مُ ِ ل ا ال ل م ٙقللدً إلٗللْ وللَ ا لل٤ذ
الللدا ٖٔا ا فغلل٘ بّ ل ا ال ل م ٙاالةٗ٠لل ٛجغللف٘ بضللفاجّا ةملل ٜا٧ف ل ادا , ,ظللني
ٖعللٗ اليفللع الع بلل٘ ٔ٥سللٗىا ا٫ظٗللا ٟ٘وٍللْ ظللاِ ً٥ا وٌٕٗلل ٛوللع الضللع ا ,ٞفلل٦
ٖ اِللا بض ل ٖأً ,إمنللا ٖ اِللا ٖ٣لل ٛافٗلل ٛجسللحدة٘ ا٧فوٍلل ٛا ٔ٧لمةعرلل ٛالٍةٕٖللٛ
بيف ل ن وغللى أ ,ل ٍّللا رب ل ط وللَ ٔ ا ٞمعللمع ال مىللاد .ق لاه بللدٔ ٙازبةللن
ةٍدوا اةحى (:)3
ٔوللَ صللعت الضعللللل اِ ٞللاً بعللللاي

وللَ السعلللل شٍّلل٘ الطٗللللٕع ِلللٗت

م لليُّ ال واه السُّىلل  ,سلللن ظلللفٍٛ

وللَ ال وللن دٌٗللا وللَ ِللللٕٔ ٝطٗلللٕث

جٕظلللللدّدُ بالضعللللل ا ٞظحللل ٜولللٗةّللللا

ٔويفّدُِلللللا ولللَ ويفّلللللدٔ ٙولللللٗس

ٔوللَ ِ ل ٓ الضللع ا ٞصللٗلخ سللصّٗيت

فلل ن ةصٗت الدِلل دٗللل ُ ةصللٗت
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 ٥حلللاط اللللٍط اليفلللع  ٙإ ذبمٗلللن ,لٍصلللد فٗلللْ اللٗلللاث ال اولللن لم ٖ٣لللا
الحا خيٗ ٛاليت ظأه مُ ٖةٍّٗا جٍٕٖس ,ٔ ,م ٙفلا ٖ٤سلد جلٍٕٖس ةمل ٜا٫بلدال
الفل ل د ,ٙفلللري ٝامُ الٍتةللل ٛا ةدةللل ٛجيفل ل ن اةمللل ٜمقمٗحّلللاا قٗلللاد٦ ٚقللل ٛولللَ
اليفتضللٗاد السٗاسللٗٔ ٛالعةللاق ٔ ٚا حضللٕفني مٔ ال شللاه ال للاومني ,جقللًٕ بللدٔ
اشبىللري , ٚال حملل ٛالةيف ل ٖ ٛالعادٖللٛا ٖٔ ,ل د ِعإلل ٛاليفللعٕث إ عللعيف ا٧قمٗللٛ
اشب٦قٔ ٛةصعِا ةَ الٍّلٕأ با٥سلحصاباد الٍاشعل ٛلمحعلدٖاد ا حصلددٖٔ ,ٚل ٝ
مُ فوَ ا٥عط اباد ٖةدم وَ اٌ٥فضاه بني ا٧قمٗ ٛالٍتةٕٖٔ ٛا٧سر ٖل ٛالعددٖل,ٛ
مٙ
ُّ
ممللا ٖلل٤د ٙإ اٌ٥قسللاً ااحىعلل٘ اٌقسللاواً ةىٕدٖ لأً ,وللَ احملللاه مُ جعللٗ
مسر ٖ ٛبٍصاح مٔ جٍصلع ويفل ٔة ًا ولَ دُٔ مقمٗلاد ةمىٗل ٛاشحىاةٗل ٛج٤اف ِلا,ٔ ,
إذ لل ٖ ٥ةدٔ اللعٔ اشبا ش٘ سةةاً  ,اٌّٗا اسبغا ٔ ,ٚإمنا ِٕ راب ٛالغ بٛ
ا ٧ري ٚاليت جٕشْ إ صبحىع ٍٖحع مٔ ٖمفظ مٌفاسْ ا ٧ري.ٚ
ٔ ,العاي الع ب٘ ا٫س٦و٘ مث ٛو ٤و٤سس ِٕ ضبىلد بلَ ش ٖل الطلرٙ
ِ112- 002لل  ً701- 615القادً وَ إقملٗي طرسلحاُ ا ٖ٫اٌل٘ ,ظٗلز جعملي ,
بلللداد ٔال ٕفلل ٛذللي ا ذبللن إ اليفللاً ٔوض ل ٔ ,جللٕ , ,بلللدادٔ ,الطللر ٙبللدم
فقّٗاً ,ذي صا وفس اً ,ذي وُعدذاً ,ل ٍْ مسلس لٍفسلْ مُ ٖ لُٕ و ٤لأً ,ولا
سللاُ لٗ للُٕ س ل ل لللٕ ٥ظباظللْ  ,ا اظللن ا ل سٕ ٔ ,ٚوللَ و٤لفاجللْ شللاوع
الةٗللاُ  ,جفسللري القلل لُٔ ,ا للح٦ع الفقّللأ ,ٞلداث القغللأ ,ٚجّ ل ٖت ا٩ذللا .
ٔةٍللدوا فل وللَ سحابللْ اليفللّري  ,ا للٕ ٔس الع بلل٘ ا٫سلل٦و٘ بلللل اجللا ٖف ال سللن
ٔا مٕكا مٔ جا ٖف ا٧ولي ٔا ملٕك ,صلا اليفلاٟع دالةل ًا ةمل ٜا ّصلٕ ٔالغلاٟع ِٔلٕا
جا ٖف الطر ٙأٖ .قسي ا ٤ليف سحابْ إ قسىني :أ٧ه ٖةدم سىا ٖعةي ولَ بلدٞ
اشبمٗقللٖٔ ٛحةعللْ جللا ٖف اٌ٧ةٗللا ٞذللي ا٧وللي وللَ فل س ٔبللا إسل اٟٗن ٔ ًٔ ٔإٍللٗني,
ٔالراٌ٘ ضضْ لحا ٖف ا٫س ,ً٦ظٗز ي ٖع ع وح ٜبدم بْ ٔل ٍْ ف وٍْ 126
ِلللل ٔالفللا ا ٍّصلل٘ بللني جللٍٕٖس ٔالطللرٖ ٙع للس الفللا بللني الق ل ُ ا للٗ٦دٙ
العا ٔبني الق ُ العيف َٖ ِٕٔ ,فا جا خي٘ بني الح لٗيف  ,العضٕ الٕسلطٜ
ٔبني العض اسبلدٖز ,فلالا سلاُ جلٍٕٖس قلد بٍل ٜو٤لفلْ ةمل ٜذبمٗلن الظلاِ اد
الرقافٗ ,ٛفاُ الطر ٙقد اجةع ا لٍّض ال ٔاٟل٘ ,جا سلاً اِ٥حىلاً بازباٌلت الرقلا,
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ٔاسبغلللا  ٙلمٗعقلللٕب٘ د ِ070للللل \  ً 720اللل  ٙسٗسلللحد ك ةمللل ٜالطلللرِ ٙلل ا
ازباٌت.
فالطر ٙةم ٜمِىٗ ٛويف ٔةْ ي ٖ َ قاد اً ةم ٜوٕاشّ ٛال م ٙالعاً ,فقد
غع لْٔ ,وَ مِي ا ساٟن اليت اعباف فّٗلا إ العاولٔ ٛإ السلمط ٛوسل لٌ ٛلعال
مب٘ ل اللفا ( ٙد  )ً430وع ةرىاُ بَ ةفأُ ,س ل ولع وعأٖلٔ ,ٛسلاُ مبلٕ
ل وللَ اليفتضللٗاد ال للر ٝا ق بلل ٛوللَ الللٍسٔ ,با٥سللححةال سللاُ وق ب ل ًا وللَ
اشباصلللٔ ٛالعاوللل ,ٛفقلللد د لللن ا٫سللل ً٦قةلللن امصلل  ,ٚظلللني سلللاُ اللللٍس ٌفسلللْ
وغطّداً وَ ق ٖ  ٝٔ ٖٔ ,لمٍس م ٙفْٗ ا ظي اهلل مبا ل إيف٘ ٔظدٓٔ ,إٕد
ٔظدٖٓٔ ,ةعز ٔظدٓا ,فالا صح ِ ا اسبدٖز فلاُ اللٍس ٖعملي مُ العاول ٛسلحٍقمت
ةمللل ٜاشباصلللٔ ,ٛمُ إسللل٦وْ سلللٍٗعّ ٔ ,ٜدلللي اعبٗافٖللْ لمطلللر ,ٙي ٖيفلللفع للللْ
اسبٍابملل ٥ٔ ٛالظاِ ٖلل ,ٛفعٍللدوا جللٕ ,وٍعللٕا الٍللاس وللَ دفٍللْ ,ذللي دفللَ بعللد للّ
س أً ,ل َ الس٤اه :الا ي ٖيفلفع الطلر ٙاعبٗلافُٓ؟ ٕٖٔ ٥شلد إ ٥شلٕاث ٔاظلد
ِٕ مُ السمط ٛا سعٖ ٥ ٛجقةن اشبٗا اد الف دٖ ٥ٔ ,ٛا٧فل اد الل َٖ ٖل ُٔ ٖ٣لٛ
اصٔ ,ٛإمنا ج ٖد الٍاس سحمٔ ٛاظد ٚصىا ,ٞجضد صٕجاً ٔاظلداً ةٍلدوا ٖطملت
إلّٗا ,مٔ ةٍلدوا جّٗل ١العقمٗل ٛا٥سلحةدادٖ ٛلاة اً بىّلن القةلٗح ٔ ,ىلن الٍلاس
ةملل ٜا٥لحللعاً القطٗعلل٘ ,مٔ فقّٗ ل ًا ٖسللٕ سللمٕسٗاد مصللعاث ا٧و ل وللَ دا للن
الٍضٕظ ا قدس ,ٛفاليفاة إ ٨مدول ٛالعاو ٛا ج ٖدٓ دٔا ٟا٥سلحةداد ,ظحلٜ
ٖيف ن  ,الل اس  ٚازبىعٗل ٛذقافل ٛالقٍاةلٔ ٛال علٕ ٔالقةلٕه ,سىلا جحيفل ن
الٕفو ٛالدوادٗ ٛوَ دبىع السٕاٟن عىَ الٍسٗض ازبسلد ,ٙفٗلعداد اسبصلئ ,إُ
افدٖاد اسبصي ٖعٖد ولَ الغلل اللدا مٍٖ٘ٔ ,لحض ةلَ للل جعطٗلن طل ع ٌةٗلن مٔ
مسر ٍٖٔ ,حّ٘ صاظةْ إ وٕد س ٖ .ٙ
لقد ساُ دٔ اليفع ا ِٕ ٞالحىٕٖخ الس ٖ  ٙاشسد ظل٘ ٔةقلن داٟلتا ولَ
٦ه إٌحلاط اللٕة٘ العاٟليف  ,ملِلاُ العاول ٛبالملل ٛاليفلع ٖ ٛالقاٟىل ٛةمل ٜإقاولٛ
ة٦قاد بني اٗ ٧ا ٞدري وٕشٕد , ٚالٕاقع ,ٔ ,ا٧ةي ا٧دملت سلاُ سلري اليفلع
الع ب٘ ةمل ٜة لس سلري الحلا ٖفٌٔ ,علا اٌ٥عحلا ولَ ازبلده ٔا ٥جةلا بلالِٕي
االةعا ٙاِد ج اذ٘ – اليفع الفمسطٗا اِد وعاصل ا ,فلالا سلاُ سلق ا
 ً. 177قللد مسللس للٍّض وٍطقلل٘  ,السلل٤اه ٔازبللٕاث ٔاسبللنٔ ,اسبللن ةملل ٜدللري
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ظن ,فاُ مف٦طُٕ قد طا بْ عبٕ وٍّض ٖ د بْ ال رري ٔا حٍاقض إ ود ساد
ةقمٗل ٛوحسلق ٛواابطلل ,ٛذلي اربل ٓ الف٦سلف ٛط ٖقل , ٛالرٍِلل ٛةمل ٜا ٗحافٗعٖقللا
لمحف ٖق بني ازبده ٔا ع ف ٛا سحىد ٚوَ الظٕاِ  .موا اِٗللنا ً 1611 – ً 1552
فقللد مقللاً شدلللْ ةملل ٜاٌ٥حقللاه وللَ وٕعللٕل إ ٌقٗغللْ ,ذللي وٍّىللا إ الح ل لٗيف
بٍّٗىلا ,وللَ ف ل ٌٔ ٚقٗغللّا إ ف ل  ٚمةمل ٜوٍّىللا  ,او اجللت اسبللقا ذللي شللاٞ
سلا ه ولا سس جللل  1661فع سلّا بل ُ شعلن اسب سل ٛازبدلٗل ٛجقلًٕ مٔ ً ٥بللني
مٔعال اقحضادٖ ٛوادٖ ٛقةن مُ ج ُٕ وٍطقلاً ةقمٗلأً ,ولَ ظلي ولا سس اٌطملق
اشلللدإٌعا اٌط٦قحلللْ الع سلللٗ ٛةمللل ٜط ٖقللل ٛاليفلللاة الع بللل٘ ,إل مفاح شلللده
وا سس ِٔٗلنٔ ,مظن وٍطق اليفاة فلسن ا٧دول , ٛب٦دٓ ٔ ,ا شّا ,ظحٜ
صلللا د ازبدإٌفٗلللْ ول ل ِة ًا ٖقلللًٕ ةمللل ٜا٫فاظلللٔ ٛا٫ظللل٦ه ,فلللٖ ٦عل ل ع –ةٍلللد
العاوللل - ٛولللَ ازبلللده امٗلمللل٘ ٔ ٥الفمسلللف ٛا ا سسلللٗ ٛإ ٥جل ل ٖٔ٦د شلللدإٌع.
Jdanov
 ,ا ٍطلللق الع بللل٘ ظلللأه مبلللٕ ٌلللٕاس  ً612- 535مُ ٖ لللُٕ ِادول لاً لةٍلللاٞ
اليفلللع ٌ ,ٛباٌٗل لاً  ,الٕقلللخ ٌفسلللْ لملل م ٙالفل ل د ٙاللل ٖ ٙل ل  , ٝاليفلللع وظّل ل اً
لمف ل ٔ ,صللٕ  ٚلمعٗللاٌ ٚفسللّا ٥ ,صللٕ  ٚللَ ادحضللت اسبٗللا ,ٚةافف لاً ةللَ مٙ
العاؤ ,ٛةَ م ٙالسمط ٛبيف مّا الدٖا ا دّة ,ٔ ,ٜا ٍطلق الع بل٘ مٖغلاً ابلَ
مللدُٔ  ً1224الل  ٙمظٗللا ا بعللد وللٕد القةمٗللٛا ا٧صللدا ٞذبللخ ةٍللٕاُ فاٟلليف ِٔللٕ
االعضللةٗٛأ ,سللق ٜازبل ٔ ا ٗحلل ,ٛلٗعٗلل٘ بّللا الةللدأ ٚبعللد وٕجّللأ ,ال ا ذلل ٛمُ
ا لحسمني ب ف ا ٓ الًٕٗ ِي وَ ٖلدةُٕ ا ا٫صل٦ح ٔالحللٗري ا ٔي ٖقل ٔ ,ٓٔ٣إمنلا
ُمق  ٢مي ٓ ِٔ ,الرٍا ٟٛٗمتخ ا حاش  ٚبّا وَ ةّد وعأٖل ً462- 442 ٛإ ةّلد
السللمطاُ ةةللد اسبىٗللد  ً 1727ظفٗللد له ةرىللاُ الل َٖ دسللمٕا مدوللل ٛالةيف ل وللَ
اسبغا  ,ٚبعد ق ُٔ مخس ٛوَ الح سٗس ٔا٫ظباف ٔا٫بدالٖ ٥ٔ ,قيف ا٧و ٍِا,
ٔإمنا ا٧و ٔا يف م , ٛجعمق ا٧دول ٛا لسٕل ٛبلاسمّا فلل ا لمعرىاٌٗ ٛا وَ ٖدافع
ةٍّا الًٕٗٔ ,ذبخ دطا ٞإٖدٖٕلٕش٘ ةٍٕاٌْ اال بٗع الع بل٘أ ,ولا ال بٗلع الع بل٘؟
إٌلللْ ٔفوللل ٛاللللدوا الع بللل٘ ال لللرِ ,ٝلل ا الحٕاصللليف بالع بٗللل ٛمساسلللْ جغلللاٖيف
بالف ٌسلللٗ ,ٛفعٍلللدوا ظأللللخ دٔه مٔ ٔبلللا ا٥سلللحعىا ٖ ٛإظلللداس ل ل  ,الةٍٗلللٛ
السٗاسلللٗٔ ٔ٧ ٛبلللا اليفللل قٗ 1746 ٛا حلللا د الضلللل  ٝولللَ اللللدٔه ا ٍحظىللل, ٛ
ااىٕة ٛالسٕفٗٗحٗ ِ٘ٔ ٛجيفٗ ٕسمٕفاسٗا ,مطمقلخ ظٍّٗلا بٗلع بل ا ٔ ,جعلا
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ةللٕد ٚب ل ا إ ةللاي ااسب ٖللٛا ,اةللاي الل ل ث ال ممسللال٘ا ,ممللا اعللط ا٥ذبللاد
السٕفٗٗيت لمحد ن ةس ٖاً ٔالقغا ٞةم ٜالحى دٔ ,الحلد ن للل مظّل شلرٔد
اال ٔسا  ,اسبل ث لا ط ب٦دِلئ ,ولا ٖلعاه للل ا ضلطمح وغلى ًا ٖلحي إظّلا ٓ
ٔاسحرىا ٓ  ,م ٙوٍطق , ٛالعاي ,فقد مطمقخ ا عا عل ٛالع اقٗل , ٛلٍلدُ قةٗلن
دعٔ الع ا  0221ةمٌ ٜفسّا ا بٗع بلدادا ذلي دلاث ال بٗلع الع اقل٘ٔ ,ظلنّ ضبملْ
اسب ٖقٔ ,ي ج َ ا عا ع ٛالسٕ ٖ ٛب قن ا جةاطاً ,فقد مطمقخ مجاة ٛسٗاسلٗٛ
ةمللٌ ٜفسللّا ا بٗللع دويفللق أ ,ساٌللخ ِ ل ٓ ازبىاةلل ٛجسللحلن اشبمللن اسباصللن ,
ا٥قحضللاد ٔا ٤سسللادٔ ,جط ل ح الةللداٟن بللدٞاً وللَ الحلللٗري السٗاسلل٘ ال ملل٘ إ
ازبعٟٗلللادٔ ,ل لللَ الظللل ٔع ي ج لللَ وٕاجٗللل ٛإ ٥بعلللد مُ اسلللحفعمخ ا٧فولللٛ
ال ممسالٗ ٥ٔ ,ٛسٗىا  ,دٔه ا٥ذباد أ ٔ٧ب٘ٔ ,ي ٖ َ مواً ا٥ذباد أ ٔ٧بل٘
سلللٕ ٝالحعلللاليف ولللع ال شعٗللل ٛالع بٗللل ٛويفتضللل ٛبلللدٖٔ٦د اللللٍف ٔ ,قلللد سل لتّ
أ ٔ٧بُٕٗ م ٓ الدٖٔ٦د ا ٗدٖا ا٫ة٦وٗ ,ٛةم ٜمٌّا دٔه وعحدلٔ ,ٛةم ٜمٌّا دٔه
لٗرالٗٔ ,ٛةم ٜمٌّا ج ف٘ عٕبّا ,إ ل وا إ َ وَ اٌ٫يفلاٟٗاد الليت ولَ
ٌّا الحغتٗي ٔالحّٕٖنٔ ,قد اٌحدبٕا  ,الٕقخ ٌفسْ مل ٓ ا ّىل ٛاالٍتلتا الليت
ج بَّخِ  ,مظغاٌّئ ,ساُ دٔ ِا إعفا ٞا ضلداقٗ ٛةمل ٜا٥دةلاٞاد ا٫ة٦وٗل,ٛ
ِٔ ٓ الٍتت دسمخ مٖدّٖا وَ وٍاِصّا السابق ٛلحلسلن ملِلاُ العاول ٛولَ اسبلس
الللٕطا مٔٔ ,ً٥وللَ واعلل٘ ال شعٗللاد الع بٗلاد ذاٌٗ لأً ,وللَ ا اعلل٘ ا٥سللحعىا ٙ
للللدٔه ا٥ذبلللاد أ ٔ٧بللل٘ ذالرللأً ,إ ٥سٗللليف ٌفسلل الحعلللٕ٥د ا حسلللا ة ٛلمٍتلللت
السٗاسٗ :ٛوَ ا٥دباِاد سملّا :فةعلد ةىل ودٖلد ولع ٌقلد الف ل اللدٖا دبلد
صللاظت ا يف ل ٔل قللد اٌقمللت ةملل ٜلاجللْ لٗلللدٔ وٍحظى لاً  ,السللدٖي العللاً لمف ل
الللدٖأ ,دبللد ةملل ٜالغ لف ٛا ٧لل  ٝباظر لاً  ,الف لل ا ا سسلل٘ صبحّللداً ,
ظقٕلْ ,ظح ٜج آ ةمٖ ٜسا الٗسا  ,ذلي جدفعلْ م لٕاقْ إ ا ٕاقلع السلمطٕٖ ٛإ
مُ ٖقطع وع ٌفسْٔ ,إ مُ ُٖص  ٙذبلٕ ً٥ولع ضلٕوْ اٖ٫لدٖٕلٕشٗني اازبىاةلاد
ا٫سلل٦وٗ – ٛال شعٗللل ٛالع بٗلللٛا ,داسلل ً٦لسلللاٌْ ولللَ وفلل داد ملفّلللا قلل ا ٓ٣وٍلللْ
ٔط٦بللْ ,ٔ ,ا٥دبللآ القللٕو٘ الع بلل٘ ٍٖللحفض اوف ل ا اسللحعٕل ةملل ٜلقةللْ وللَ
ا٫ة ً٦الع ٔبٍٖ٘ ,حفض ةمٌ ٜفسْ ٖٔلدٔ وةيف ًا بدإٕق اطٗ ٛا٧ول أ ٞا ملٕك,
ٔس ُ داسنَ ةقمْ قد ق م ةمْٗ جعأٖ ٌفطٗٔ ,ٛدبد باظرلاً ل ل لٗراللَّ٘ ا٥دبلآ
ول واً بالفمسف ٛا رالٗ ,ٛاد – ً٦فٗىلا وغلٌ - ٜفسلْ بامجل ٛا رالٗل ٛامٗلٗمٗلٛ
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ٔا ا سسلٗ ٛا٧لحٕسللريٖ ,ٛدبللدٓ وٍقمةلاً ةملل ٜجا خيللْ ,لٍٗللحظي  ,الةٍٗلل ٛازبدٖللدٚ
لم شعٗ ٛالع بٗ.ٛ
ٔي ج َ ال شعٗ ٛالع بٗ ٛبقاد  ٚةم ٜجٍفٗل ا تطل أ ٔ٧بل٘ ,فاسلحعاٌخ
بيفٗف ا٫س ً٦العرىاٌ٘ ازبدٖد ال ٔ ٙافق بدةي سٗاس٘ د ب٘ ٔوال٘ ة ب٘ ةملٜ
إقاو ٛإوراطٕ ٖ ٛإس٦وٗ ٛةمل ٜاللٍّض العرىلاٌ٘ ولَ مٌقل ٓ إ ول اس ٔ ,اللاٖلٛ
وٍّا -مٔ ٔبٗاً  -إقاو ٛسد بيف  ٙوحتميف لٕه دُٔ جقلدً اليفل ا ولَ الضلني
إ امٍ لد إ إٖ ل اُ إ الع ل ا إ سللٕ ٖٛا  ,ضبأللل ٛجا خيٗللٕ ٛاشّلل ٛاسبملليف
ال ٔس٘ ب دٔاد اسب ث الةا د.ٚ
ٔ الل ٖت ال٦فلخ ِلٕ اٌلدفال ازبىّلٕ الع بل٘ بيفل ن سلدإ٘ ٔ ا ٞا يفل ٔل
ا٫س٦و٘ ,فقد دسن وٗداُ الحع ٖل ا ضل  ٙجا خيلْ اللٕطا العظلٗي ولَ سلعد
فدمٕه إ مجاه ةةد الٍاص ةٍدوا قةن دٖع ٛإ ٫اُ ذبخ ةٍٕاُ باِ سبظٗاً
افللخ جا خيٗلل ًا ِللٕ ذلللٕ ٍٖ 03 ٚلللاٖ ٔ ,ي إللض سلللٕ ٝةلللاً ٔاظللد ظحللل ٜدسلللمخ
ازبىللاِري ا ضلل ٖ ٛقمةّللا ٔةقمللّا وللَ ا ٫للٕاُ ٔذبالفاجّللا باٌحفاعلل ٛللعةٗ12 ٛ
ٌٖٕٗللٕٖٔ ,لل س ٌا ضبىللد و سلل٘ اللل ٟٗس ا ضلل  ٙا للٕمس٘ بيفتضللٗ ٛاللل ٟٗس
ال ٔسلل٘ اٌ٥حقللال٘ ابللا ٖس ٖمحسللَا ,ف ِ٦ىللا شللا ٞبعللد و ظملل ٛوللَ ا٥سللحةداد
السٗاس٘ ٔالاِن ا٥قحضادٔ ,ٙلمحل سري فلاُ اليفلٗف ٖٕسليف الق علأ ٙةٍلدوا
ٔصن وٗداُ الحع ٖ اطت احملحيفدَٖ قا ,ً٦ٟمّٖلا ا سلمىُٕأ مّٖلا ا٧قةلا أ ٔي
خياطةّي مّٖا ا ٕاطٍُٕ مٔ مّٖلا ا ضل ُٖٕٔ ,اشبطلاث ٍِلا ولد ٔس قةلن مُ ٖضلن
إ و ر الضٕدٔ ,ل َ ا يف مٍِ ٛا  ,اليفعٕث اليت قةمخ ِاجني الظاِ جني
وللَ وٕقللع د ٚالفعللنٖٔ ,ةللدٔ ٍِللا مُ دٗللاث ا٧ظللعاث السٗاسللٗ ٛسللاُ ٔ ا ٞدسللن
ا٧دوللل ٛاليفللعةٗٔ , ٛسللٗا ٔوض ل  ,بللن إُ دٗللاث ا يف ل ٔل السٗاسلل٘  ,م ٙدٔلللٛ
سٕع لن ضبمّلْ ويفل ٔل سلمطٕٖ ,ٙفقل الف ل ا٥شحىلاة٘ السٗاسلّٖ٘ٗٔ ,ل١
ااحىع إ القةٕه ب ٔ ٙاقع.
ٔي ٖ َ اسبدذاُ ال ٔس٘ ٔا ض  ٙبطا ٟني ةم ٜالحا ٖف السٗاس٘ ل٨وي,
فقد لس ا  ٤الع اق٘ د .ةم٘ الٕ د , ٙسحابْ أةلاظ السل٦طنيا مُ الفل س
قاوٕا باسب س ٛالعةاسلٗٔ ٛظلا بٕا ا٧ولٕٖنئ ,شلا ٞا  ٤لُٕ ٖقٕللُٕ ةٍّلا :اإٌّلا
ذللٕ  ٚةظىلل , ٜسللةٗن إ شللال الللدَٖ إ ٌضللابْ ٔإظٗللا ٞسللٍ ٛسللٕه اهللأ ,موللا
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الع ٔبُٕٗ شداً  ,اليفاً ٔالع ا فقد مدٍٕا ةضل الٍّغل ٛباٖ٫لدٖٕلٕشٗا ا غلادٚ
الللليت و٤داِلللا :إُ ا٧ولللٕٖني سلللإٌا بٍلللا ٚالدٔلللل ٛالقٕوٗلللٔ ,ٛإُ وللل٤اف  ٚالفل ل س
لمعةاسٗني  ٥رب ط ةَ ا ٤او  ٚةم ٜالفعن القٕو٘(.)4
ٔوللَ ٖ ا لليف الحللا ٖف ف٦بللد مُ ٖلسللن ٖدٖللْ وللَ العٍلليف الللدوٕ ٙا٧وللٕٙ
ٔالعةاسلل٘ٔ ,سمحللا الللدٔلحني و ظملل ٛوللَ و اظللن الحللا ٖف السٗاسلل٘ ا٥سللحةدادٙ
ا حضللن باٖ٫للدٖٕلٕشٗا الرٕٗلٕشٗلل ٛلاد ا٧صللن ا٥سللحةداد ٙاليف ل ق٘ ال ل  ٙاوحللدّ
بعغللْ إ الللدٔدىا , ٞالللعوَ الل أٌَِ ,ل س بالعةللاس بللَ ةةللد ا طمللت الل ٙ
ساُ ابَ مو ٛلعةد ا طمت ,ظٗز ٔعع مبٍا ٓ٣طاً ٔ ,ذٗق ٛدٌٔخ  ,ال عةل,ٛ
ذب ل ً ةملل ٜالعةللاس ٔةملل ٜسلل٦لحْ ا٫وللا  ٚمٔ السللقاٖ ٛمٔ ال فللاد ,ٚل للَ ةاوللٛ
ا سللمىني قةمللٕا سلل٦لحْ مخسلل ٛق ل ُٔ  ,اسب للي ,ف ٗلليف مف للخ الٕذٗقلل ٛوللَ
مدول ٛاشباصٔ ٛالعاوٛ؟
ٖقٕه ا٧طةا :ٞإُ سر  ٚدسلن ال ملٖ ٜغل بٕظٗفحّلا ٖٔرقلن ال ةلد ّلاً
لٗسخ لْ با٧ساس ,فمقد سرل اللاسلمُٕٔ ,جعاقلت ا لحسلمُٕ ,ظحل ٜدلدد ااً٧
اسبٍُٕا اليت جيف ن إظد ٝو ٌٕاد الدوا دري قاد  ٚةم ٜج دٖ ٛالفعن الٕظٗف٘
اليت سمفلخ ٌفسلّا بلِْٔ ,لٕ اسبىاٖل ,ٛبلن جللدٔ  ,ظلاه ولَ الٍفلٕ ولَ اللاسلن
ٔا لسٕه.
هوامش:

 -1ا ٕسٕة ٛالع بٗ ٛا ٗس  – ٚو٤سس ٛف اٌ مني القاِ  ,1764 ٚظ.641
 -0سٕ ٕٖ ٚسيف ةم ٜالححال٘ (.)27- 26- 25- 24- 21
 -1سٕ ٕٖ ٚسيف .33
-2

اشع ا ٕسٕة ٛا ٗس  ,ٚوضد سابق ,ظ.342

 -3دٖٕاُ بدٔ ٙازبةن  -دا العٕد ٚبرئد  ,1756 -ظ.42
 -4د .ةم٘ الٕ دٔ – ٙةّاظ الس٦طني  -دا سٕفاُ  -لٍدُ  -فضن ق ٖ .
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ما بعد اإلديددي ل جيا
رضا أمحد شريقي*

*

ذ
ذ
ذ

تعدذضرورةذنشرذالػؽرذورفع ذررذجع ذالعو يذادع رحتذو دعتذىدع وىذ
اإلرراكذلعععدىذالع ىع ع ذىعععنذتد دعععق وذالـشعع ذوالػععععلذاإلذندع ع نيذ ع ع ذتوذ
الععوري،ذذهع اذرو ذإغػع ذ ؿؾقع ذتـشععقطذا ععوارذوالـؼع نذتععتذىؽونع وذ
اجمل ؿ ذوترق فهذمجقعف ذويفذاألىعورذالدق دعق ذواتص دع رو ذواتج ؿ قع ذذ
ف ذتغق ذالبحثذ نذحؾو ذتد دذيفذىع جل ذىشعؽتوذذالواصع ذارتعيريذ
ال يذوع نيذىـهذاجمل ؿ ذتأدره .ذ
ف لـش ذالػؽريذ ـدى ذوؽو ذتوؼون ذونفج ًذورـق ًذ ى ًذودبحذالطروؼع ذ
األىثلذإل رةذتـ ءذالشخدعق ذالورـقع ذالعكذت عدوذاألحعدااذتنفع ذ ع ذ
إىلذتعضذارتع جل وذلددذالثغراوذوا قؾول ذرو ذتدؾلذت داءذالورنذىعنذ
ختدع ذإىلذيععؿقمذالععـفينذالععوريذولععرهذىععنذالععداخلذتغقع ذتععدى هذ ؿع ذ
حدلذيفذىؼدى وذاألحدااذارتؤرت ذالكذذفدن ه .ذ ذ

ل لكذميؽنذالؼو :ذإنهذتذتدذىنذإ رةذاألىعورذإىلذندع تف ذالدعحقحذ
مبعـععىذالعؿععلذ ؾععىذذععح ذادؿععمذ ـععدذتيععح فذالػؽععرذإل عع رةذيعععق غ ذ
اإلودوولوجق ذوفقذارتدعؾح ذالورـقع ذوالؼوىقع ذت وجقعهذالـشع ر وذالػؽروع ذ
والعؿؾق ذارتـ ج ذ ف ذا ب راذىنذتتدعطف ذوح عىذتهؿفع ذجلعؾعف ذتدع ذيفذ
خ ن ذواحدةذوهيذ ؿؾق ذختؾقصذالبترذىعنذح لع ذالعوهنذوال شعرليتذالعكذ
تعقشف ذوىنذتدا ق تف ذارتد ؼبؾق ذارت وصع ذوخمؾػ تف ذ ؾىذالدععدذ فع ذ عيذ
وعورذالورنذإىلذد تقذ فدهذىنذاتد ؼرارذواألى .ذ ذ
* كاتب وباحث من سورية.
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املؿني ٠أٔ اىعطب ٙاملػيَني ذتى ١اىٜى ِٚجي ؤىط  ٔٙيى ١اىطؤ اىػى اٌ ىٓ
أغباب ختيؾُٖٛٙ ،عسّ ٔٙاذتساث ٠ؽنط ٟاغتعَاض ،٠ٛإجي أُّٖ ٛػىتدسٍ ٔٚادزٙا
ٙاىٚغا٤ط ميٖا اىيت أّتحتٖا اذتضاض ٟاىغطب ٠ٜاملػتؾٜس ٍٓ ٟتؿغ ًٜاىعقًٕٙ ،صا
ٍا خيك ؾنالً ٍٓ أؾناٌ اىتْافض يف بْٜى ٠اىى ٝ ٚاىعطبىٙ ٝامغىالٍ ٝاىْا ى٠
ٓ ؽكً اىتنْٚىٚجٜا ٓ اىؾنط اىعيَ.ٝ

***
امٛىىىسٚٛىٚجٜا :يف اىّٜٚاّٜىىى ٠اىقسميىىى ،٠إٛىىىسٛا ك ؽنىىىط ،ٟىٚعىىىٚؽ ك يىىىُ أٙ
خطاب.
ىغٛٚا ٕٝ :ؽٓ أ ٙيُ اىبرث يف ادؽناض ٙاآلضاٙ ٣املعتقسا .
يف كىىط اىتْىىٛٚط راىؾطّػىى ٝاّطىىٚأ زٛػىىت ٚز ٞتطاغىىٝإ :ىى ٝاىعيىىُ اىىىصٞ
ٛسضؽ ٍس ٢قر ٠أ ٙخطأ ادؽناض اىيت حيَيٖا اىْاؽ ،تيه ادؽناض اىىيت تبْى١
ٍْٖا اىْظطٛا ٙاىؾطضٜا .
حبػ املعحُ اىؾ:يٕ :ى ٝزتَ ٚى ٠ادؽنىاض ٙاملعتقىسا ارتاقى ٠بعكىط أٙ
زتتَع أ ٙابق ٠اجتَا .٠ٜ
ٙباىتىىىاىّ ٝػىىىتطٜع اىقىىى : ٌٚامٛىىىسٚٛىٚجٜا ٕىىى ٝاىْػىىىك اىنيىىى ٝى ؽنىىىىاض
ٙاملعتقسا ٙاجيجتإا اىعاٍى ٠اىىيت تنَىٓ ؽٖٜىا أ ىاو غىيٚمٍ ٠ٜعْٜىٕٙ ، ٠ىٝ
تػا س ي ١تؾػري ادغؼ ادخالف ٠ٜىيؾعً اىٚافعٙ ٝتعًَ ي ١تٚج.ٖٜٗ
ٙضب خيط ٛقع بٗ بعضُٖ بني اىْظطٙ ٠ٛامٛسٚٛىٚجٜا ،ؽاىْظط ٕٝ :٠ٛؽطضى٠ٜ
ٍا حتتاد إىل بطٕأ مثبا قرتٖإٙ ،صا أٍط شتتيؿ َا تعْ ٜٗامٛسٚٛىٚجٜا.
مفهوم اإليديولوجيا:

تطٚض ٍؾإ ُٜامٛسٚٛىٚجٜا ذت ١أقبرت متثً اىْظاِ اىؾنطٙ ٞاىعىااؾٝ
اىؿىىاًٍ اى ىصُٛ ٞعىىع ىىٓ ٍٚافىىؿ ادؽىىطاز ٙادتَا ىىا ٙ ،فىىس ابىىك ٕىىصا املكىىطي
بكٚض ٟخاق ٠ي ١املٚافؿ اىػٜاغ.٠ٜ
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ٙباىتىىاى ٝأقىىبرت امٛىىسٚٛىٚجٜا اىػٜاغىىٕ ٠ٜىى ٝاىىىيت ٛيتىىعِ بٖىىا ٛٙتقٜىىس ضجىىاٌ
اىؾنىىط ىسضجىى ٠مىىبري ،ٟؽت ى ثط يف ذىىسٛثُٖ ٙغىىيٚمُٖ اىػٜاغىىٙ ،ٝحتىىسز إاىىاض
الفىىاتُٖٙ ،تىى ٍٓ بٖىىا اىؾ٥ىىا اجيجتَا ٜىى ٠املدتيؾىىٙ ٠فىىس تتضىىاضب ٍىىع بعضىىىٖا
بادغيٚب امقالذ ٝأ ٙاىثٚض ٞاىصٖٛ ٞسـ إىل تغٜري ٙافع اجملتَع ٙظطٙؽٗ .
أٍىىا أ ىىاو امٛىىسٚٛىٚجٜا :ؽْٖىىاو امٛىىسٚٛىٚجٜا ارتاقىى ٠اىىىيت تتعيىىك مؾٖىىِٚ
ادؽطاز ٙتػٛٚغاتُِٖ ىيَٚافؿ اىيت تٖسز ٍكاذتُٖ ارتاق.٠
ْٕٙاو امٛسٚٛىٚجٜا اىني ٠ٜاىيت تتعيىك بىاىتؾنري اىػىا٤س يف زاخىً اىطبقى٠
اجيجتَا  ٠ٜأ ٙخالٌ ذقب ٠تاضخيٍ ٠ٜع ٠ْٜمَا ٕ ٝىس ٢اىبٚضجٚاظٙ ٠ٛاىعٙىٜتاضٛا.
ٍٙىىىٓ ّاذٜىىى ٠ثاّٜىىى ٠فى ىاٌ أذىىىس اىؾالغىىىؾ ٠ر ٍاّٖىىىا ُٛا :امٛىىىسٚٛىٚجٜا تتبىىىس٢
إٛسٚٛىٚجٜتني:
 6ىىى إٛسٚٛىٚجٜا ادتَا ا اذتامَ ٠اىيت تطٛس ؽىط تكىٚضاتٖا ٙأؽناضٕىا
ي ١بق ٠ٜأؽطاز اجملتَع ٙتػٛٚػ ادٙضاع اىطإْٙ ٠اىسؽاع ْٖا .
 2ىىى إٛسٚٛىٚجٜا ادتَا ا ارتاضع ٠اىيت تطٛس تغٜري ٕص٘ ادٙضىاع ىكىاذتٖا
ٙإذساث تغٜريا يف بْا ٣اىق ٟٚاىقا ٠َ٤ما يف شىه حتقٜك اىعساى. ٠
ٕٙنصا مينٓ اىقى :ٌٚإٔ امٛىسٚٛىٚجٜا ٕىٍ ٝعطؽىٍٚ ٠غى ٠ٜ ٚؾىاٍي ٠فىازضٟ
ي ١حتط ُٜاىترٜعٙ ،شا فسض ٟي ١اجيغىتدساِ يف َيٜى ٠امقىالؤ اجيجتَىا .ٝ
ٙامٛسٚٛىٚج ٕٚ ٝاىؿدل اىصٛ ٞتَتع معطؽ ٠ؽيػؾ ٠ٜأ ٙقا٤سَٜ ٠ٛق.٠
ٙتتَٜىىىع امٛسٚٛىٚجٜىىى ٠أّٖىىىا عىىىري ثابتىىى ٠ثباتى ىاً ٍطيقى ىاً ٙإ ىىىا تتَتىىىع خاقىىى٠ٜ
ٙ ٚحتٙ ٌٚاختؾاٙ ٣ظٖٚض جسٛسٍ .ٟثاٌ :مأ
اىسْٛاٍٜن٠ٜ؛ دّٖا تؿٖس َيٜا
اىعامل ْٛقػُ إىل فػىَني ّٙتٜحى ٠اجيغىتقطاب ٙاذتىطب اىبىاضزٙ ٟتأثرياتٖىا ظٖىط
إٛىىسٚٛىٚجٜا جسٛىىسٕ ٟىى ٝاذتٜىىاز امؤىىاب ٙ ٝىىسِ اجيضتٜىىاظّٙ ،تٜحىى ٠اىكىىطا ا
اضتػط امٛسٚٛىٚجٜا اجيؾرتامٙ ٠ٜتؾطز اىطأمساى ٠ٜإىل ذس ٍاٙ ،اىٜىْٕ ِٚىاو
حت ٌٚجسٛس ضت ٚامل ٍتعسز ادفطاب.
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ولإليديولوجيا خصائص أساسية:

ىىى ؤ أٔ ٛن ٔٚهلا غيط ٠ي ١امزضاو.
ىىى ؤ أٔ تن ٔٚفازض ٟي ١تٚجَ ٜٗيٜا اىتق ُٜٜىس ٢املط.٣
ىىى ؤ أٔ تٚؽط املقسٍا اىضطٙض ٠ٛىيتٚج ٜٗإىل اىعًَ.
ىىى ؤ أٔ تنٍ ٔٚتَاغنٍْ ٠طقٜاً.
ىقىىىس أقىىىبرت امٛىىىسٚٛىٚجٜا جىىىع٣ا ٍىىىٓ ذٜىىىا ٟامّػىىىأ ٛػىىىتطٜع بٖىىىا تٚجٜىىىٗ
غيٚمٗ ٙتطغٜذ ف َٜٗدّٖا ت ثط بؿنً مبري يف بْا ٣ؾدكٜتٗ.
تؿىىري بىىاض ٟاملىىصٕ اىػٜاغىى ٝإىل اىعقٜىىس ٟاىػٜاغىى ٠ٜذَْٜىىا ٛػىىتٖسـ بىىٗ
أقرابٗ ٕسِ ادغؼ ٙادٙضاع اىقا ٠َ٤ىتْظى ُٜزٙىىٍ ٠ىا ٙزتتَعٖىا ٙإ ىاز ٟبْاٖ٤ىا
ي ١أغؼ ٙفٚا س جسٛسٕٙ .ٟى ٚاىعّىاٍخ اىػٜاغى ٝاىىص ٞتقسٍىٗ اىعقٜىسٙ ٟتضىعٗ
ٍٚضىع اىتطبٜىكٕٙ ،ىٛ ٚتْىا ٌٙادٕىساـ ٙاىٚغىا ً٤اىالظٍى ٠ىترقٜقٖىا ٕٙىٍ ٚىطتبط
بٚجٚز اىػيط ٠راىسٙى٠ا.
ؽٜقاٌ امٛسٚٛىٚج ٠ٜاملاضمػٙ ٠ٜامٛسٚٛىٚجٜا اىيٜبرياى.٠ٜ
ْٕٙىىا ؤ ى اجي ىىرتاـ بىىأٔ اىعقٜىىس ٟتُعىىسُّ مثابىى ٍ ٠ى امٛىىسٚٛىٚجٜا .اىعقٜىىسٟ
رؽنط ٟأ ٙف ٠َٜاٍ ٙبسأ خطد ٍٓ ذٜع اجيّؾعاٌ اىعااؾ ٝإىل ذٜع اىتأًٍ اىىصٕ:ي،
ٙبعىىس املٚاجٖىى ٠اجيّؾعاىٜىىٍ ٠ىىع اىقسغىى ٝيف أ َىىال اىىىْؾؼ ٛتىىسخً اىعقىىً ٍىىٓ أجىىً
قٜاع ٠املؾإ ُٜاىيت ٍىٓ ؾىأّٖا إغىقاو اىتحطبى ٠اىساخيٜى ٠يى ١اىعىامل ارتىاضجٝ
ٍٚٙضعٗ اىقسغٝا.
ىقىىس أقىىب ٍىىٓ اىضىىطٙض ٞاجيٕتَىىاِ باىعقٜىىس ٟاىطٙذٜىى ٠اممياّٜىى ٠اىىىيت تعتَىىس
اىنتى اىػىىَاٙ ٠ٛٙاىعالفىى ٠اىعَٚزٛى ٠بارتىىاىك ٍىىٓ ز ٔٙتىسخً ضجىىاٌ اىىىس ٓٛاىىىصٓٛ
ٛؿٜع ٔٚاىس ٓٛاىػٜاغٙ ،ٝاىعًَ ي ١تطغٜذ اىعقٜس ٟاىؾنط ٠ٛاىيت تطتنع ي١
ٍبازئ إّػاّٙٙ ٠ٜاْٙ ٠ٜفٍ ،٠ٍٜٚىع اجيّتبىا٘ إىل أٔ اىعقا٤ىس اىطٙذٜى ٠املعٛؾى ٠فابيى٠
ىالّتؿىىاض ىىىس ٢اىعاٍىى ٠أمثىىط؛ دّٖىىا حتىىام ٝاىغطا٤ىىع رذى اذتٜىىا ،ٟارتىىٚـ ٍىىٓ
امل ، ٚاذتٚضٛا ٙعريٕاا ،يف ذني اىعقا٤س اىؾنط ٠ٛحتتاد إىل ٍؾنط ٓٛجازٓٛ
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ٍٙى ى ٍْني بأؽنىىىاضُٕ إىل زضجىىى ٠اىتضىىىر ٠ٜبغٜىىى ٠تطغىىىٜدٖا يف قىىىٙ ٌٚضىىىَا٤ط
املطٛس.ٓٛ
ٙاىعقا٤س ٍْٖا ٍإ ٚفا ُ٤ي ١أغاؽ اّتَا ٣طف :ٝؽاؾ.٠ٜ
 ٙقا٤س فا ٠َ٤ي ١أغاؽ قطاع ابقٍ :ٝاضمػ ٠ٜىٍ ،٠ْْٜٜٜا ٙتػى ٝتّٚىػ،
تطٙتػن ،٠ٜؾ ٠ٜ ٜٚبطملاّ ،٠ٜؾ ٠ٜ ٜٚأٙضٙبٍ ،٠ٜاضمػ ٠ٜجسٛس.ٟ
 ٙقا٤ىىىس ؽطزٛىىى :٠اىالغىىىيطّ ،٠ٛٚقابٜىىى ٠جيغىىىيط ،٠ٛٚاؾىىىرتام ٠ٜجيغىىىيط،٠ٛٚ
ؾ ٠ٜ ٜٚجيغيط ،٠ٛٚجيغيطٍ ٠ٛٚػٜر ،٠ٜاؾرتام ٠ٜحتطضٛى ،٠حتطضٛى ٠اجتَا ٜى،٠
حتطض ٠ٛغٚل ،حتطض ٠ٛأٍطٛن ،٠ٜضأمساى ٠ٜجي غيط ،٠ٛٚىٜبريتاض.٠ٛ
 ٙقا٤س ضٙذ ٙ .٠ٜقا٤س ف.٠ٍٜٚ
قا٤ىىىس ٍػىىىتْس ٟيىىى ١اىىىىسٍ :ٓٛػىىىٜر ٠ٜجيغىىىيط ،٠ٛٚؾىىىٍ ٠ٜ ٜٚػىىىٜر،٠ٜ
زميقطااٜىىىىٍ ٠ػىىىىٜر ،٠ٜاؾىىىىرتامٍ ٠ٜػىىىىٜر ،٠ٜإغىىىىالٍ ٠ٜأقىىىىٚى ،٠ٜاؾىىىىرتام٠ٜ
اغالٍ ،٠ٜخالؽٖٚٛ ،٠ز ،٠ٛقٖ ٠ّٜٜٚز.٠ْٜٛ
ٙادّٚاع ادخط ٢أخالف :٠ٜتتعيك باىػيٚو ٙاىكٚاب ٙارتطأ.
ٙغٜاغىى :٠ٜزميقطااٜىى ،٠أضغىىتقطاا ،٠ٜثٜٚفطااٜىىٍ ،٠ينٜىى ،٠ميىىٖا ىعبىىت
أزٙاضاً ٍَٖ ٠يف تؿن ًٜاىتاضٛذ.
ٍٙعطؽ :٠ٜتترسث ٓ ابٜعى ٠اذتقٜقىٙٙ ٠غىٜي ٠اىعثىٚض يٖٜىا ،امميىأ ٍقابىً
ادغباب ٙاذتقا٤ك.
ٙفاّ :٠ّٜٚتىتنيُ ىٓ ٍؾىإ ُٜاىعساىىٙ ،٠تتَرىٚض ذى ٌٚاىقىٚاّني اجيفتكىاز٠ٛ
 ٓ ٙتٚظٛع اىثط.ٟٙ
طفّٚٙ ٠ٜع ٙغالى :٠اىعبٚزٍ ٠ٛبْ ٠ٜي ١اىتَٜٜع اىعْكط.ٞ
ٙز :٠ْٜٛاىعٖس اىقس ،ُٛاملػٜر ٠ٜاىغطب ،٠ٜامغالٍ. ٠ٛٚ
ومن صفات اإليديولوجيا:

اىتعقٜس :معْ ١اىرتابط احملنُ بني ادؽناض ٙاملعتقسا .
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اجيتػال ٙاجيّػحاِ :معْ ١أٔ تنٍٚ ٔٚذس ٟيف املضَٙ ٔٚتػيػً ادؽناض.
املطّٙىى : ٠معْىى ١أٔ تنىى ٔٚحتطضٛىى ٠ىتؿىىحٜع ادؽىىطاز يىى ١اختىىاش فىىطاضاتُٖ
بأّؾػُٖ ،دٔ ْٕاو بعض امٛسٚٛىٚجٜا املؾكي ٠جي ترتو ٍػاذ ٠ىيَْاٙضٍ ،ٟثىً:
اىتعي ُٜاملػٜر ٝاىناثٚىٜن ٝبآجيـ اىكؾرا اىطٛٚيى ٠جي ٛىرتو زتىاجيً ىيتؾػىري
اىؿدك.ٝ
أٍىىا إشا ّظطّىىا إىل امٛىىسٚٛىٚجٜا ّظىىط ٟؽيػىىؾ ٠ٜباملقاضّىىٍ ٠ىىع اىىىس ٓٛصتىىس يىى١
غىىىب ًٜاملثىىىاٌ :اىىىىس ٓٛذىىىك ٙاىىىىس ٓٛإٛىىىسٚٛىٚجٜاٙ ،مَىىىا أٔ اىىىىس ٓٛإٛىىىسٚٛىٚجٜا
ٙاملاضمػ ٠ٜإٛسٚٛىٚجٜا أٛضاً ،ؽٜنىٍ ٔٚؾٖى ِٚامٛىسٚٛىٚجٜا ٛؿىًَ اىىسٙ ٓٛعىري٘
ٍٙعْ ١امٛسٚٛىٚجٜا جي ٛع:ي اذتك بً ٛقابيٗ ،ؽىاذتك ٕىٍ ٚىا ٛطىابك شا اىنى،ٔٚ
أٍا امٛسٚٛىٚجٜا ؽٍٖ ٝا ٛطابك شا امّػأ يف ٕصا اىن ،ٔٚؽامّػأ ْٛظىط إىل
ادٍٚض ّظط ٟإٛسٚٛىٚج ،٠ٜمعْ ١أّٗ ٛق ُٜادؾىٜاٛٙ ٣عّٖىا معٜىاض٘ٛٙ ،ى  ٌٙاىٚفىا٤ع
ٍنٜؾ ٠بكٚضٍ ٟع ٠ْٜجتعيٖا تتطابك ٍع ٍا ٛعتقس٘ ذقاً.
ٍىٓ ْٕىىا مىىأ اىكىىطاع ٍىىا بىىني امٛىسٚٛىٚجٜا  ٙىىامل اىبٚتقىى ،٠ر ىىامل ٍىىا بعىىس
اذتساثىى ٠اىىىصٛ ٞىىع ُ أّىىٗ ميثىىً اىىىتؾنري املٚضىى ٝ ٚارتاضىىع ىيطبٜعىى ٠املتؿىىبع
بقٚاّْٖٜىىا .ىىامل اىبٚتقىىْٛ ٠ظىىط بىىاظزضا ٣مىىبريٛٙ ،ؿىىعط باٍتعىىا بىىاىػ يىىٓ ٛىىأتٝ
معتقسا غابق ٠عري ٍبْ ٠ٜي ١اىتحطب ٠اىؿدك٠ٜا.
ٙجيبىس ى ٛىىسٚٛىٚجٜا ٍىىٓ ٕٛٚىى ٠جتَىىع اىْىىاؽ ،ؽى ٔ مل تنىىٓ ادض ؽاىثقاؽىى٠
ٙاىىىسٙ ٓٛادخىىالل ٙاىقىى ُٜبكىىؾ ٠اٍىىٙ ،٠باىتىىاى ٝمينىىٓ اىقىى :ٌٚإٔ اىعىىامل ميىىٗ
امل إٛسٚٛىٚج.ٝ

***
مأ بطتطاّس ضغً راّنيٜع ٞا ستاضبا ى ٛسٚٛىٚجٜا ميٖا ،ؤىٚب اىعىامل
ٍٓ ٍؿطفٗ إىل ٍغطبٗ ىٜيق ٝاحملاضىطا  ٛٙىىؿ اىنتى ضىس امٛىسٚٛىٚجٜاٙ ،يف
مخػْٜٜا اىقطٔ املاض ٝغأىٗ ٍقسِ بطاٍخ  :بعس ٕصا اىعَط اىطٍ ًٛٚىع اىؾيػىؾ٠
ٙاىعيىىُ ٕىىً تعتقىىس أّىىه مْىىت ؽٜيػىىٚؽاً إّنيٜع ٛىاً؟ فىىاٌّ :عىىُ ٍٙىىٓ قىىَ ُٜاىتىىاد
اىعٛطاّٙ ،ٝهلصا ميٗ ز :ي إَٔؼ يف أشّه بنيَ ،٠إشا ضٍاو أذسُٕ ٍُعّٜطاً أٙ
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غاخطاً بأّه إٛسٚٛىٚج ٝأ ٙأّه حتًَ أؽناضاً إٛسٚٛىٚج٠ٜ؟ أ ٙفاٌ ىه ٛا ٍ زجل،
ؽأج ّعُ أّا ٍ زجل بال ض ، ٛأّا عاضل ذت ١أشّى ٝيف امٛىسٚٛىٚجٜا ٙبنىً ؽدىط
ٙا تعاظ.
ٙفس مت ضبط ؽيػؾّٜ ٠تؿىٗ بامٛىسٚٛىٚجٜا اىْاظٛى ٠ذتى ١فٜىً :إٔ ؽيػىؾتٗ ٕىٝ
اىيت أصتبت ؾدكٕ ٠ٜتيط.
ٙبني اىتْٛٚط ٙامٛسٚٛىٚجٜا الفٙ ٠ثٜق ،٠ؽي ٚاغتعطضْا املثقؾني ٙاىؾالغىؾ٠
ٙاىعيَىىاٙ ٣اىػٜاغىىٜني امل ى ٍْني بؾنىىط ٟاىتْىىٛٚط ىٚجىىسّإُ ٜع ىاً إٛىىسٚٛىٚجٜني:
اٛعاو ّٜٚتٓ ،ؽٚىتري ،ؽطاّػٜؼ بٜن ،ٔٚابىٓ ضؾىس ،ضْٜٛىٗ زٛنىاض  ،إمياّٛٚىً
ماّطٍّٚ ،تػنّٜ ،ٜٚنٚجيؽ مٚبريّٜنٚؽ ،جيٜي ٚجاىٜي ،ٜٗاىؿٜذ ستَىس
بس٘ ،تؿاضىع زاض ،ٔٙضٙبػبري ،آزِ مسٜثٍ ،كطؾ ١ماٍىً ،صتٜى ستؾىٚظ،
تٚؽٜك اذتنٚٛ ،ُٜغؿ اإضٛؼ ،ؽطٛسضٛه ّٜتؿٗ ،فاغُ أٍني ،ؽطد ؽىٚزّ٘ ،كىط
ذاٍس أب ٚظٛس ٕ .جيٙ ٣عريُٕ ضٙاز ؽنط اىتْٛٚط امّػاّٝ؛ دٔ اىؾرت ٟاىظالٍٜى ٠أٙ
اىقط ٔٙاىظالٍ ٠ٜي ١أٙضٙبا بقٜىت أىىؿ ىاِ ٍْىص غىقٚو امٍعااٚضٛى ٠اىطٍٙاّٜى٠
يٛ ١س ادتطٍأ اِ  ،ِ 611ذٜث ماّت اهلَحٙ ٠ٜغٜطط ٟاىس ٓٛغا٤سٙ ،ٟذت١
غقٚو امٍعااٚض ٠ٛاىطٍٙاّ ٠ٜاىؿطف ٠ٜاِ  .ِ6651تيه اىؾرت ٟغاز ؽٖٜا اضتطاو
اىتؾنري ٙاجيميأ باىغٜبٜا ٍنأ اىتؾنري اىعيَٙ ٝاملْطقٙ ،ٝبقٜت بني ضجىاٌ
اىىىسٙ ٓٛشٛىىٚهلُ ذٜىىث مىىاّٚا حيىىسز ٔٙى ّػىىأ مٜىىؿ ٛؾنىىط ٙمٜىىؿ ٛعىىٜـ،
ٙإتَٚا باىتؾػري ارتىطايف ىيرىٚازث ٙاىظىٚإط رغىرط  ٙؾاضٛىت ٙتْحىٙ ُٜتعكى
ز:ٛي ٙاذتقاض اىْػا٣اٙٙ .اْْا اىعطب ٝمل ٛنٓ مْإٓ ٓ ٢ص٘ املَاضغا .
ٛق ٌٚإمياّ ًٛٚماّت ٓ اىتْٛٚط ٕٚ :خطٙد امّػأ ٍٓ سِ اغتدساِ قيٗ
إجي ْسٍا ٚٛجٖٗ اّػأ آخط ٛٙعط ٜٗأٍطاً مٛ ٝؿغً قيىٕٗ ،ىصا امّػىأ ٛعتَىس
يىى ١اآلخىىطٍ ٓٛىىٓ ضجىىاٌ اىىىسٙ ٓٛفىىاز ٟغٜاغىىٜني يىى ١أٔ ٛؾنىىطٙا ىىىٗ ٛٙقٚىىىٚا ىىىٗ
مالٍاً ٛكسفٗ ٛٙنطض٘ ٍٓ ز ٔٙؽُٖ ،ؽٖ جي ٣اىْاؽ إٍا مػاىل أ ٙجبْا.٣

616

ما بعد اإليديولوجيا

أفول اإليديولوجيا:

بىىىاىطبع ٍكىىىطي إٛىىىسٚٛىٚجٜا ؾىىىغً إتَىىىاِ ىىىسز جي بىىىأؽ بىىىٗ ٍىىىٓ اىعيَىىىا٣
ٙاىبىىاذثني يف زتىىاٌ اىعيىى ِٚاىػٜاغىىٙ ٠ٜاجيجتَا ٜىى ٠ىقىىط ٔٙسٛىىسٙ ،ٟتبع ىاً ىىىصىه
تْ ٚت أغاىٙ ٜاطل اغتدساِ ٕصا املكطي .
ؽنَىىا مىىأ ْٕىىاو ٍىىٓ  ٛى ٍٓ بامٛىىسٚٛىٚجٜا مَيَٖىى ٠دؽنىىاض٘ ّٙاظَىى٠
رتططٗ ،ظٖط باملقابً ٍٓ ْٛؾط ٍٓ امفطاض بأٔ بطازتىٗ ٙفطاضاتىٗ اىػٜاغىّ ٠ٜابعى٠
ٍىىىٓ ٍْطيقىىىا إٛسٚٛىٚجٜىىى ،٠ؽعيىىى ١غىىىب ًٜاملثىىىاٌ يف اىٚفىىىت اىىىىطإٓ ٕىىىصا زٛؾٜىىىس
ماٍري ٔٙضٜ٤ؼ ٙظضا ٣بطٛطاّٜا اىػابك ٛقْ ٌٚس إاالل خطتىٗ ىتدؾٜىؿ امّؾىال
يف  ّٜٗٚٛىاِ  :2161ضتىٓ جي ّؾعىً شىىه دٔ ْٕىاو ّظطٛى ٠إٛسٚٛىٚجٜىٍ ٠ىا تقٚزّىا،
ؽٖ ٚجي ٛعرتـ بأّٗ ٛعًَ ٙؽك إٛسٚٛىٚجٜا ستسز.ٟ
ٕٙص٘ تريٛعا ٍا ٞضٜ٤ػٙ ٠ظضا ٣بطٛطاّٜا اذتاى :٠ٜغىْطاجع اغىرتاتٜحٜتْا ؽَٜىا
خيل ستاضب ٠امضٕاب ٙ ،يْٜا اىتكس ٞى ٛسٚٛىٚجٜا.
ٕٙىىصا أٙباٍىىا ٛعيىىٓ اجيغىىتقالٌ ىىٓ امٛىىسٚٛىٚجٜا ٙاىىىتؾنري اىضىىٜك ٙاىتَٜٜىىع
ٙاىتعك ى ٙ .فىىاٌ أٛضىىا يف ميَتىىٗ ىىٓ اذتىىطب يىى ١اىعىىطال :ضتىىٓ جي ضتتىىاد إىل
اغىىرتاتٜحٍ ٠ٜسؽ ٚىى ٠بامٛىىسٚٛىٚجٜا بىىً ٍػىىتْس ٟيىى ١تقٜىىٙ ُٜافعىى ٝىيرقىىا٤ك يىى١
ادض ٍٙكىىىاذتْا يف املْطقىىىىٙ ٠ماّىىىٗ ٛقىىىى :ٌٚإٔ ْٕىىىىاو اّؾكىىىاجيً بىىىىني اىٚافىىىىع
ٙامٛسٚٛىٚج.٠ٜ
ٙاهلحىى ِٚيىى ١امٛىىسٚٛىٚجٜا ٛتض ى أمثىىط ْىىسٍا ٛكىىؿ اىيٜبرياىىى ٝعطميىىٗ
اىػىىىيؾ ٝأ ٙاىؿىىى ٝ ٜٚبأّىىىٗ ٍى ى زجلٛٙ ،ىىىطؽض يف اىٚفىىىت ّؾػىىىٗ بىىىأٔ اىيٜبرياىٜىىى٠
إٛىىسٚٛىٚجٜا ،ؽٖىىٛ ٚؾىىرت أٔ اىنيَىى ٠حتَىىً ٍعىىاّ ٝغىىيبٍْٖ ٠ٜىىا تؿىى ٗٛٚاىٚافىىع
ٙاىتضيٙ ًٜاىتعٜٛؿ ،أ ٙمَا ٛكؾٗ املاضمػ ٜٔٚباى ٝ ٚاىعا٤ؿ.
ٙيىىا أمىىس ىىسا ٟٙاىيٜبرياىىىٜني ى ٛىىسٚٛىٚجٜا أٛض ىاً ظٖىىٚض ىىسز ٍىىٓ يَىىا٣
اىػٜاغٙ ٠اجيجتَاع يف اىْكؿ اىثاّ ٍٓ ٝاىقطٔ املاضى ٝىيتبؿىري مىا أمسىّٖ ٘ٚاٛى٠
كط امٛسٚٛىٚجٜا ٙشىه بعس اذتطب اىعامل ٠ٜاىثاّٜىٍٙ ،٠ىٓ أبىطظُٕ ضميى ٔٚآضٔٙ
رؽٜيػٚـ  ٙامل اجتَاع ؽطّػٝا ٍ ،ىؿ متاب ر أؽ ٜٔٚاملثقؾني اٙ ،زاّٜاٌ بٜىً
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ر امل اجتَاع اٍطٛنٝا  ٍٙىىؿ متىاب رّٖاٛى ٠امٛىسٚٛىٚجٜا اٙ ،غى َٜٔٚىٜػىت
ٍ ىؿ متاب ر امّػأ اىػٜاغٝاٙ ،ؽطاّػٜؼ ؽٚمٛٚاٍا ٍ ىؿ متىاب رّٖاٛى٠
اىتاضٛذ ا ٙآخط.ٔٙ
ىقىىس ماّىىت اداطٙذىى ٠اىعاٍىى ٠هل ى جيٜ ٣ع ىاً ٕىىّ ٝظطٛىى ٠أٔ ّٖاٛىى ٠اىىىسضاٍا
ىيرقب ٠اىػٚؽٜٜتٙ ٠ٜاّٖٜاض ٍْظ ٠ٍٚاىس ٌٙاجيؾرتام ٠ٜيف أٙضٙبا اىؿىطف ٠ٜفىس ّىتخ
ْٖا اضَرالٌ اىؾطٙفا امٛسٚٛىٚج ٠ٜىكاحل اّتكاض اىيٜبرياى ٠ٜي ١املاضمػ٠ٜ
اىثٚضٛىىَْٜٕٙ ، ٠ىى ٠اىىىَٜني يىى ١اىٜػىىاض يف اذتٜىىا ٟاىػٜاغىىٙ ،٠ٜباىتىىاى ٝؽى ٔ كىىط
امٛسٚٛىٚجٜا فس اّتٖٙ ١أقب مَا فاٌ زاّٜاٌ ب:ًٜ
ٍىىىا ٛؿىىىبٗ ام ىىىىاع ىىىىس ٢املىىىىثقؾني ذىىى ٌٚاىقبىىى ٌٚبسٙىىىىى ٠اىطؽىىىا٘ ٙاىػىىىىيط٠
اىالٍطمعٙ ٠ٛاىْظاِ اجيفتكاز ٞاملدتيط ٙاىتعسز ٠ٛاىػٜاغ.٠ٜ
 ٍٓٙخالٌ اىسميقطااٜى ٠مينىٓ حتقٜىك عاٛىا ادتَٜىع ،ىىصا مل تعىس ْٕىاو
ذاج ٠ى ٛسىٚجٜا أ ٙاىٜٚتٚبٜا اىترؾٜع ٠ٛي ١اىعًَ اىػٜاغ ٝمَا ٛط ٢غَٜٔٚ
ىِٜػِت.
ٛق ٌٚماضٌ ٍاّٖىا ُٛرأملىاّ ٝا :يف متابىٗ امٛىسٚٛىٚجٜا ٙاىٜٚتٚبٜىا :إٔ ىؾظى٠
امٛىىىسٚٛىٚجٜا تىىىطتبط بأشٕىىىأ اىْىىىاؽ باملاضمػىىىٙ ،٠ٜتترىىىسز ضزٙز أؽعىىىاهلُ بٖىىىصا
اجيضتباو ،ىصىه ٍٓ املؾٜس أٔ ّقطض أٙجيً أٔ اىنيَ ٠معاّٖٜا أبعس عٚضاً يف اىتىاضٛذ
ٍٓ املاضمػٙ ،٠ٜىنٓ ظٖط هلا ٍعأ جسٛس ٟيف كط املاضمػ ،٠ٜؽَثال:
ٛػىىتدسِ ٍىىاضمؼ امٛىىسٚٛىٚجٜا ى ؾىىاض ٟإىل ٍْظٍٚىى ٠ادؽنىىاض اىىىيت تؾٖىىُ
اىْاؽ ٍٓ خالٌ املُٖ .
ٍٜٙىىع ٍاّٖىىا ُٛبىىني اىتكىىٚض ادتع٤ىى ٝى ٛىىسٚٛىٚجٜا ٙاىتكىىٚض ادمثىىط ىىٚجيً،
ؽؾ ٝذني ٛق ِٚاد ٌٙبتري ًٜزتَ ٚى ٠ادؽنىاض ٙتؾْٜىسٕا ٍٙىا ٛعىرتّ ٞؾٚغىْا ٍىٓ
تىىطززٛ ،قىى ِٚادخىىري بتريٜىىً زتَىىٚع املعتقىىسا ٙادؽن ىاض ىعكىىط ٍىىا أ ٙا ىى٠
تاضخي ٠ٜستسز ٟبٖسـ تٚض ٜاىبْا ٣اىني ٝىعقي ٠ٜشىه اىعكط أ ٙتيه ادتَا .٠
أٍا أّت ّٝٚعطاٍؿ ٝرٍاضمػ ٝإٛطاىٝا :ؽََٜعَىسُّ امٛىسٚٛىٚجٜا ىاٍالً ستىسّزًا
ىيرىؼ املؿىىرتو ٙضىىطٙض ٟتاضخيٜىى ٠ىتْظىىٙ ُٜتٚذٜىس ادتَىىإريٙ ،أمىىس يىى ١فىىسضٟ
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اىعٙىٜتاضٛا ي ١حتسٛس ٖٜ ٙا ٍْتقىساً اىطىطؤ اىىصٛ ٞتعاٍىً ٍعٖىا يى ١أّٖىا زتىطز
أزا ٟغيبٙ ٠ٜتابع ٠ى ٛسٚٛىٚجٜا املٖ ٠َْٜأ ٙتأثريٕىا ٍىٓ اد يى ١اىل ادغىؾً ،مَىا
ٛط ٢أٔ اىطبق ٠اىعاٍي ٠فىازض ٟيى ١خيىك إٛىسٚٛىٚجٜا ٍضىاز ٟى ٛىسٚٛىٚجٜا املَْٖٜى٠
رّقس املاضمػ٠ٜاٙ ،شىه ٍٓ خالٌ ٍ غػاتٖا اىثقاؽ.٠ٜ
 ٍٓٙإُٔ ٍْظط ٞامٛسٚٛىٚجٜا يف اىقطٔ اىعؿط ٓٛاىؾٜيػٚـ اىؾطّػى ٝر ىىٞٚ
أىتٚغىىريا ،ذٜىىث ٛؾىىطل بىىني جٖىىاظ اىسٙىىى ٠اىقَعىىٙ ٝأجٖىىع ٟاىسٙىىى ٠امٛسٚٛىٚجٜىى،٠
ؽىىادٛ ٌٙتنىىٍ ٔٚىىٓ :اذتنٍٚىىٙ ٠ادتىىٜـ ٙاىؿىىطاٙ ٠اىػىىحٙ ٔٚاحملىىامُٕٙ ،ىىٚ
ادتٖاظ اىصٛ ٞعتَس ي ١اىعْؿ ٙاىقَع ٙاىق ٟٚاملنؿٚؽ ٠باىسضج ٠ادٙىل.
ٙاىثاّ ٠ٜتتَثً بأجٖع ٟاىسٙى ٠اىتعيٙ ٠َٜٜاىسْٜٛى ٠ادغىطٙ ٠ٛاىقاّّٜٚىٙ ٠اىْقابٜى٠
ٙاجي الٍٙ ٠ٜاىثقاؽ ٕٝٙ ،٠ٜتعتَس أغيٚب اىال ْؿ.
ٕٙاٛىىىىسعط رٍؾنىىىىط مىىىىأ ٛبرىىىىث يف فضىىىىاٛا ّؾػىىىى ٠ٜتتعيىىىىك باىٚجٚزٛىىىى٠
ٙاىعٙىٜتاضٛااَٛ ،عُسُّ امٛسٚٛىٚجٜا تؾنرياً جإعاً متاضغىٗ ادتَا ىٛٙ ،٠عؾى ٝاىؾىطز
ٍىىٓ ْىىا ٣اىتريٜىىً ٙاىتػىىا ٌ ،ؽاىىىصْٛ ٓٛدطاىى ٔٚيف إٛىىسٚٛىٚجٜا ٍعْٜىى ٠بٚقىىؾٖا
ؽنطاً جإعاً ٛؿعط ٔٙبؾدط املعطؽٙ ٠عبط ٠اٍىتالو اذتقٜقىٛٙ ،٠نتؾى ٔٚبرتزٛىس
اىكٜػ ادتإع.ٟ
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ّعىى ِٚتؿٍٚػىىن ٝرأغىىتاش ىػىىاّٜا ٙؽٜيػىىٚـ أٍطٛنىى ٙ ٝىىامل إزضامىىٝ
 ٍٙضر ّٙافس ّٙاؾىط غٜاغىٕٙ ، ٝىٍ ٚىٓ أبىطظ اىؾالغىؾٙ ٠اىنتىاب يىٍ ١ػىت٢ٚ
اىعامل اى ،ِٜٚقاذ متاب اجيغرتاتٜحٜا اىعؿط ىيترنُ يف اىؿعٚب ٙمتاب
ٍٓ حينُ اىعاملا :ىٜؼ اىغط ٍٓ ٕص٘ اىبعسٛى ٠أٔ ّقىبض يى ١ؾى ،٣ٝإش ىىٜؼ
بعس امٛسٚٛىٚجٜا غَ ٢ٚا ٣اىؾنط.
ؽامٛسٚٛىٚجٜا مل تكْع تاضٛذ اىبؿط فسمياً ؽرػ بىً ٕى ٝتكىْع ٍػىتقبيُٖ
أٛضىاً ،ىقىىس اّػىىاذت امٛىىسٚٛىٚجٜا ٙاذتىى ٚىىامل اىبؿىىط بعىىس أٔ اغىىت ٚبت مىىً
شتٜيتُٖ ذتى ١ىٜبىس ٙميَىا ذيىُ اىبؿىط أ ٙختٜيىٚا أ ٙؽنىطٙا مىأ شىىه مْطىك
امٛسٚٛىٚجٜا.
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إٔ اىتٚل إىل ٍا بعس امٛسٚٛىٚجٜا ٕٙ ٚاذىسٍ ٟىٓ أمثىط ادٕٙىاِ ضٙاجىاً خىاضد
اىْقسٙ ،إٔ فكاضٍ ٢ا ميينٗ اىبؿط ذٜاٌ امٛسٚٛىٚجٜا ٕ ٚتكعٜس اى ٝ ٚبٖا.
ٙباىتاى ٝاذتسٛث ٓ ٍا بعس امٛسٚٛىٚجٜا ذسٛث ىٜؼ يف ستيٗ إشا ٍا ّظطّىا
إىّ ٜٗظط ٟغطر ٠ٜظإطٙ ،٠ٛىنٓ ْسٍا ّسضو أٔ اذتسٛث ٓ امٛسٚٛىٚجٜا ٕٚ
ّؾػىىٗ ٛػىىتس  ٝاذتىىسٛث ىىٓ ٍىىا بعىىسٕا دٔ اىتكىىٚض اذتقٜقىى ٝهلىىا جي ٛىىتُ إجي بعىىس
تكٚض ٍا بعسٕا ،أ ٞتكٚض اىعَىا ٣اىىصٛ ٞرتتى يى ١اىؾىطاؼ امٛىسٚٛىٚج ٝبٚقىؿ
امٛسٚٛىٚجٜا ضطٙض.ٟ
ؽنً إٛسٚٛىٚجٜا جي تقطُّ باىعساى ٠اجيجتَا  ٕٝ ٠ٜخاز .٠
ىصىه ٕى ٝحتتىاد إىل إّعىاف ٙتىسبري ٍػىتَط ،ٓٛأ ٞاىل فىٍ ٟٚعطؽٜى ٠تتىساضو
ٕعاٌ امٛسٚٛىٚج ٠ٜباغتَطاض ،إّٗ ؽعً اىٙ ٝ ٚاذتصض املعطيف املػتسٕٙ ،ُٛصا أٍط
جي مينٓ أٔ ٛق ِٚبني امٛسٚٛىٚجٜني بً ٕى ٚزٙض اىْقىاز املعىطؽٜنيٕٙ ،ىصا ٛعى:ي أٔ
ادذعاب اىػٜاغ ٠ٜيٖٜا أٔ تقيً ٍٓ شٕاّٖا اىعكب ٞٚىتقبً املْتَني ادذطاض.
اىٜىى ٙ ِٚيىى ١أثىىط اىترىىٚجي امٛسٚٛاغىىرتاتٜح ٠ٜاىنىىع ٢اىىىيت تتػىىافط ٍعٖىىا
ؽنىىىىط ٟإغىىىىقاو امٛىىىىسٚٛىٚجٜا جي ؤىىىىٚظ أٔ ّْػىىىى ١زاَ٤ىىىاً فىىىى ٟٚاملؾىىىىإّٙ ُٜؾىىىىٚش
املكطيرا يف أ ٞثقاؽ ٍٓ ٠اىثقاؽا ىْسضو أٔ جي ستاى ٠أٔ مث ٠ضابطاً ٍٚضىٜ ٚاً
بني ٙضع ٠ٜاملؾٖٙ ِٚاملكطي ٍٓ جٖٙٙ ٠ضع ٠ٜاىثقاؽ ٍٓ ٠جٖ ٠أخىط ،٢ؽاملؾىإُٜ
ٙاملكطيرا جي تػتْبت يف أٙضاع ثقاؽٍ ٠ٜرتز ٠ٛبً تْتخ ٍٓ ب٥ٜا ثقاؽ ٠ٜايٜعٜى٠
ٙذضاض.٠ٛ
ٙاآلٔ زخيىىت امٛىىسٚٛىٚجٜا اىل ىىامل اجيفتكىىاز ىٜػىىت بٚقىىؾٖا ّظطٛىى ٠اىعَىىً
احملطضٙ ٠املعب ٠٥مّتاد امّتاد ٙاىعًَ ،ذٜث تػىع ١بأضّٙاتٖىا اىل ّػىؿ مىً ٍىا
ىىىىٗ الفىىى ٠باىتنيؾىىى ٠اجيجتَا ٜىىى ٠أ ٙحبقىىىٚل اجيّػىىىأ ٙذقىىىٚل اىب٥ٜىىىٙ ٠اىتَْٜىىى٠
املػتسمي ،٠ؽ ٔ أٍ ٌٙظإطٕا امٛسٚٛىٚج ٠ٜاجيذتؾاى ٠ٜامّػأ ذٜث ٛعٜسّا ادٍط
إىل ؾىىىىنً أجىىىىٚـ ٙمىىىىاشب ى ّػىىىىْ ٠اىؿىىىىني ٠ٜاىىىىىيت ابتنطتٖىىىىا إّؿىىىىاٜ٤ا
اىكاىّٚا اىبٚضجٚاظ ٠ٛاىيت أثاض غابقاً بْؾافٖا ذؾٜظى ٠املؾنىطٙ ٓٛاىؾالغىؾ،٠
ٙمىىأ ٍىىُْٖ ّٜتؿىىٗ .ىقىىس فاٍىىت بىىاىططز اىٚذؿىى ٝدؽىىٚاد اىعَىىاٌ ٙتػىىطحيُٖ ٍىىع
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تطاجع مبري يٍ ١ػىت ٢ٚامّؾىال اجيجتَىا  ،ٝيىا ظاز اجملتَعىا ؽقىطاً ٙبطاىى٠
ٙاضططاباً اجتَا ٜاً ٙجطمي.٠
ٙجي بس يف اىْٖا ٍٓ ٠ٛاىتططل غطٛعاً إىل آى ٠ٜإ ّتاد املؾإٙ ُٜاملكطيرا :
تق ٌٚاىباذث ٠ظٛغطٛس ّٕٚنٗ رٍػتؿطف ٠أملاٍّ ٠ٜعطٙؽ ٠بنتاباتٖا يف زتىاٌ
اىسضاغىا اىسْٜٛى٠ا :إٔ اىغىىطب غىط أ ٍىىا ّٖىض ٙاضتقىٙ ١أٍعىىٓ اجيضتقىا ٣ىٜػىىتقً
مَاضغىىٍ ٠عطؽٜىىٙ ٠أاىىٚاض يَٜىى ٠جعيتىىٗ ٛعٜىىس إّتىىاد املؾىىإٙ ُٜضتىىت املكىىطيرا
ؽاّقي اىٚضع ىٜكب اىغىطب ٕىٍ ٚكىسضٕا بعىس أٔ مىأ اىعىطب ٛؾدىط ٔٙب بىساع
املؾإٙ ُٜاملكطيرا ٙؽك أقٚهلا املقطض.ٟ
ؽاملكطيرا ٙاملؾإ ُٜؾأّٖا ؾأٔ اذتضاضا هلا ذتظىا قىعٚز ٙذتظىا
اّنَىىافٙ ،جي عطابىى ٠يف ٍالذظىى ٠اّنَاؾىىٖا اىٜىىْ ِٚىىس اىعىىطب بػىىب ٕؿاؾىى٠
املْظٍٚىى ٠اىرتبٛٚىىٙ ٠اىثقاؽٜىىْ ٠ىىسُٕ ،دٔ اجملتَعىىا اىىىيت ٍ ىا ظاىىىت اىىٚض ستاضبىى٠
ادٍٜىى ٠اديسٛىىٙ ٠اىثقاؽ ٜىٙ ٠اىطفَٜىى ٠جي مينْٖىىا إّتىىاد ٍكىىطيرا يف ذحىىُ ٍىىا
ْٛتحىىىٗ اىغىىىطب املتقىىىسِ بىىىً غىىىٜن ٔٚتابعى ىاً ىىىىٗ .ذتىىى ١أّْىىىا مل ضتػىىىٓ اغىىىتعاضٟ
املكطيرا إىل اذتس اىص ٞباتت ؽ ٜٗذىطب املكىطيرا يف اجملىاٌ اىعطبى ٝتبعىث
ي ١ؽٚض ١اضٍ ٠أؽػس اىثقاؽ ٠اىعطبٙ ٠ٜذٚىتٖا إىل ٍػذ تابع ىيغىطب  .ؽْٖىاو
اىنثري ٍٓ املكطيرا اىيت ّقيت إىل اىعطبٛ ٠ٜغيى يٖٜىا ىسِ اجيذرتاؽٜى٠؛ يىا
أٙجس خالؽاً يف اىؾنط ٟاىٚاذس ،ٟىصىه اّقػُ املتيق ٝاىعطبى ٝإىل فػىَني :ادٌٙ
أزضو إَٔ ٠ٜاملكطي ٙاملؾٖ ِٚيف إ ا ٣املعطؽى ٠بٚقىؾٖا أىؾاظىاً ٙىٜػىت ٍؾىإ،ُٜ
ٙاىثاّ ٝمل ٛطَ يف شىه أ َّٞؽا٤س ٟغ ٢ٚأّٖا ضٛاض ٠ىغ ٠ٛٚجٚؽا ٣جي تقسِ ٙجي ت خط يف
زتاٌ املعطؽٙ ،٠املٚفؾأ أضطا باىثقاؽ ٠اىعطب.٠ٜ
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الحرب الكونية الظالمة على سورية
وخسائر االقتصاد السوري
أ.د .مصطفى العبد اهلل الكفري*

*

أوالً  -املقدمة:
ما جيري يف سووروة مومامرك ىووى و ورمل املوة تسوًهد

اتًقود

واتًطور اتذي وصلت إتووه سووروة وااصوة اوال ات قود امول مون امت ووة

اتٌاتٌة ،وذتك من اال االن ًاح االقًصادي واتًطووور واتًَودوث وت زووز
قوودراا االقًصوواد وزوووادك م وودالا اتنمووو وإأسوواح اطووال أمووا اتقطووا

اخلاص ملمارسة دوره اتوطين وتوأري بوىة مناسية تاسًٌمار.

وووث دالووت سوووروة مووودا صوونا اا دووودك السوووما اتسووواراا

وحتقوووق قوووم مضوواأة ومضووا ة إوووراداا اخلزونووة ات امووة وزوووادك اتودا و

املصرأوة وزوادك دد املد اتصنا وة وإ ادك اأًًاح سوق دمشق تألوراق
املاتوووة وتووراوك توورىاا اتًطوووور ات قوواري واتًموووول .واخن ووع ٍووز
املوازنة إىل در واا ىويريك وترا و

ٍوم املدوونووة إىل اتصو ر ،وهوذا

وشكّل نقاط قوك ىانت حتسب تاقًصاد اتسووري ،مو و وود نقواط و

يف االقًصاد اتسوري متٌلت يف اخن اض م دالا اتنمو تي ع اتقطا واا

واخن وواض مًوسوول داوول ات وورد وزوووادك م وودالا اتنمووو اتسووكان و ريهووا،

وه ممتراا قد ت وق ملوة اتًنموة اتشاملة واملسًدمية.

* كلية االقتصاد – جامعة دمشق ،عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
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جػٗد ضٛزَٓ ١ٜذر ضذٓ 1188 ١ظسبذً نْٝٛذ ١ملً ذَٚ ١ذدَس ٠جطذحٗدف سبصذس
 ٚيػذذصس  ٚيةػذذس ف تضذذؿسد رذذٔ اَذذًز تْطذذًْ ٚ ٞشحُذذًر ٚ ٞقحؿذذًا ٟنذذة َٚذذً
ش يخ سبسث جعطٌ بػهٌ نة تْحًط يطًع  ٚشبدًَد ٚجٛشٜعًٗ ٚجعٛم يٓػذً
القحؿًاٜٚ ٟح ٛؾٌ يكسز ذًاٟف ٚجس شذع جذ َل يػذر  ٚ ٤شبذدًَد يؿذع١ٝف
ٚجًَٓ ٞيةطًي١ف  ٚيؿكسف ٚجس شع جكد ِٜشبدًَد يعًَ ١ذ د يح ذ يهة رً٢
صبٌُ يطهًٕ
ٚيف ملٌ ٖذر ٙسبذسث رطذس القحؿذًا يهذر َذٔ ٝذص د ذرنٛز ٚ ٠ذخ
ةًيػ ١تظ ًًْٝحبصِ ٖر ٙشبطً٥س َٔ شًٗد اٚي ١ٝطبحًؿ١ف ؾةعكُِٗ ذبذدس رذٔ
تؾس ؽ ؿسف سنص َٔ ٟيعُالد ألشٓةٝذٚ ١بعكذِٗ ذبذدس رذٔ تشَذ ١نذة ٠
بعذذدّ جذذ ٛؾس ذذ ٛا  ٚيطذذًع ٚؾكذذد ًْٗ ٚتملٗذذًز تزقذذًّ رًٝيٝذذ ١ذذر ٙشبطذذً٥سف ٚيف
سبكٝك ١مجٝعًٗ تزقًّ جٓدزط تظ ًًْٝذبخ َؿٗ ( ّٛيحكً ٌٝإلرالََ ) ٞرال:
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سنذذذص يطذذذٛز ٟيةعذذذٛس يطًٝضذذذًد ذبذذذدسَ رذذذٔ رطذذذً٥س القحؿذذذًا
يطٛز ٟحب ٛيًًَٝ 152 ٞز اٚالز
ألٚضه ٛذبدذخ رٔ رطًز 55 ٠ضٓ ١جُٓ١ٝ
ْؿِٗ تٕ ًٖٓى رطً٥س نة َُ ٠ين بٗذً قحؿذًاًْ رذالٍ ضذٓ ٛد سبذسث
ظٝز رطسًْ:
تنرذذس َذذٔ َ %21ذذٔ تؾذذ ٍٛزتع ذذًٍ ْحٝصذذ ١يذذدًَز ٚجٗسٜذذت ؿذذًْع
يطٛز ١ٜتىل جسنًٝ
ْهُؼ القحؿًا يطٛز ٟحبدٚا %25 - 51
رطسد ضٛز ١ٜظ ٛي ًَٕٛٝ ٞؾسؾ ١رٌُ بطةت يدًَز
زجؿع َعدٍ يحكخِ تىل َطح ًَ ٣ٛبل %81 - 71
جس شع ؾسف يً  ٠بٓطة%91 ١
ٖصذذس ٠زسٚع ألَذذَٓ ٍ ٛذذر ألغذذٗس ألٚىلف ٚاًذذخ ٖذذر ٙيكُٝذذْ ١كذذٌ
سبطذذذًبًد ؿذذذسؾ ١ٝيًُذذذ ٛيٓل يطذذذٛزٜل تىل يةٓذذذًٕ َٚؿذذذس  ٚألزإ
ٚجسن ٚ ًٝإلًَز د

أ.د .مصطفى العبد اهلل الكفري

مجٝعًٗ ظكً٥ل ال كمهٔ دبًًًٖٗ ٚيهٔ ٜةك ٢يطؤ ٍ :يف َؿًع َٔ ١؟
بهٌ ج نٝد نٌ ذيو ٜؿت يف َؿًع ١ترد  ٤ضٛز ٚ ١ٜيطٛزٜل)8(.
ثاىياً  -تزايد مشكالت االقتصاد الكلي يف سورية تعقيداً جراء استنرار احلرب وشدتها:

جص ٜدد َػهالد القحؿذًا يهًذ ٞيف ضذٛز ١ٜجعكٝذد َٜٛذً بعذد ٜذ ّٛشذس ٤
ضذذحُس ز سبذذسث ٚغذذدجًٗ ٚجػ ذ يحكذذدٜس د تىل َ ٛؾذذً ١جس شذذع تمجذذًي ٞيٓذذًجض
حملً ٞسبكٝك ٞرالٍ يؿرت1186 – 1188 ٠ف ؾؿ ٞرًّ ٚ 1186ظد ٙجس شع بٓطذة١
 %2بطذةت يذدًَز يذذر ٟسبذل َس نذص تضًضذذ ١ٝيًٓػذً القحؿذًا ٟيف ضذذٛز ١ٜيف
ظًذذت  ٚزبصٜذذس ٠يطذذٛزٚ ١ٜتايذذتف ٚيف ملذذٌ ضذذحُس ز جس شذذع تْحذذًط يذذٓؿ  ٚيػذذًش
 ٚيٓػً غذ يٓؿطذْ ٞحٝصذ ١سبذسثف زجؿذع يحكذخِ ظذ ٛي %15 ٞيف رذًّ 1186
بطذذةت ضذذحُس ز جربذذرث تضذذعًز يؿذذسف يًذ  ٠يطذذٛزٚ ١ٜرسقًذذ ١ظسنذذ ١يحصذذًز٠ف
ٚنًْذذخ يحٛقعذذًد تٕ ٜظذذذٌ رصذذص سبطذذذًث زبذذًز ٚ ٟيعصذذذص يف  ٛشْذذ ١يعًَذذذ١
نة ٜٔف رٓد َطحًٜٛد رًّ  1185تٕ مل جهٔ ترً)1( ٢
َذذذع ًْٜٗذذذ ١يطذذذٓ ١ألٚىل َذذذٔ سبذذذسث رًذذذ ٢ضذذذٛز ١ٜف قذذذدز شبذ ذ  ٤رطذذذً٥س
القحؿًا يطٛز ٟبٓعًًَٝ 51 ٛز اٚالزف ظٝز بدتد َؤغذس د ألشَذ ١القحؿذًا١ٜ
بًيظٗٛز َع تقًؾ ١تىل رطً٥س يكطًع يطذًٝظ ٞيذر ٟشٚا ضذٛز ١ٜيف يعذًّ 1181
بٓعذذًَٝ 8 ٛذذًز د اٚالزف يهذذٔ َذذٔ عذذسٚف تٕ يطذذًٝظٖ ١ذذ ٞتَ ٍٚذذً ٜح ذ ذس رذذًا٠
بًسبسٚث ()5
يف يعذذًّ  1181نذذًٕ يٓذذًجض حملًذذ ٞيطذذٛزٜ ٟكذذدز حبذذ ٛيًَٝ 61 ٞذذًز اٚالز
حبطذذت يةًْٝذذًد يس ٝذذ١ف َكًبذذٌ ًَٝ 81ذذًز اٚالز رطذذً٥س يف ًْٜٗذذ ١يعذذًّ 1181
حبطذذذت رذ ذ  ٤القحؿذذذًاف تال تٕ سنذذذص يطذذذٛز ٟيةعذذذٛس يطًٝضذذذًدف يحذذذًبع
يًصُع ١ٝيطٛز ١ٜيًركًؾذ ٚ ١عسؾذ١ف نذًٕ تقذٌ جػذًسًَف ٚقذدز ظصذِ شبطذً٥س يف
يطٓحل  1181ٚ 1188بٓعًًَٝ 51 ٛز اٚالز ؾك ٚجٛشرذخ ٖذر ٙشبطذً٥س بذل 51
يف  َٔ ١٦يًٓجض حملً ٞإلمجًيٚ ٞعب 25 ٛيف  ١٦رطً٥س يف طبذص ٕٚزتع ذًٍ
 7ٚيف ٦ذذ ١رطذذً٥س ترذذسٚٚ ٣ؾذذؿخ يدز ضذذٖ ١ذذر ٙشبطذذً٥س ب ْٗذذً نذذة  ٠شذذد
َكًزْ ١بًشبطً٥س ييت ظبُخ رٔ يٓص رًد يد رً ١ٝيف ا ٍٚترس٣ف ي جؿع يعصذص
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يرت نُٝ ٞص ٕ دؾٛرًد تىل ًًَٝ 86ز اٚالزف ظٝز نًٕ ٖ ٍُُٜٛر يعصص َٔ
ؾذذًيف الظحٝذذًيَ ٞذذٔ يعُذذالد ألشٓةٝذذ١ف يذذر ٟضذذصٌ غبؿًقذذً نذذة َذذٔ 88
ًَٝذذًز اٚالز يف رذذًّ  1181تىل ًَٝذذًز ٟاٚالز ؾك ذ َذذع ًْٜٗذذ ١يعذذًّ  1181حبطذذت
شبذذ  ٤حذذذًبعلف بُٓٝذذذً ررتؾذذذخ يةًْٝذذذًد يس ٝذذذ ١بًغبؿًقذذذ٘ تىل ًَٝ 2ذذذًز د
اٚالز ٚيف نًحً سبًيحل جعدُّ ٖر ٙألزقًّ َؤغذس د رطذ  ٠قذد جذؤا ٟتىل جذدٖٛز
القحؿًاف ًَ قطس َؿسف ضٛز ١ٜسنص ٟتر تىل ؾسف قُٝذ ١يحعذٜٛالد
بًيً  ٠يطٛزٚ ١ٜبًيطذعس يس ذَ ٞكًبذٌ يذدٚالزف نُذً ترًذٔ يف ٚضذً ٌ٥إلرذالّ
يس ٝذذ١ف رًذذ ٢جذذٛؾ َةذذًيؼ يًخصٜٓذذ١ف يٝػذذٗد رذذًّ  1185رطذذ ٠ٛزؾذذع يذذدرِ رذذٔ
حملسٚقًد بسؾذع ضذعس يذٝرت يةٓذص ٜٔبٓطذة 15 ١يف ٦ذٚ ١نًْذخ ٖذر ٙذس ٠يرًْٝذ١
يسؾعذذذ٘ رذذذالٍ ذالذذذذ ١تغذذذٗسف غذ ذ تٕ ٖذذذر ٙشبطذذذ ٠ٛؾحعذذذخ يةذذذًث ظٗٓٝذذذً ألشَذذذ١
ضبسٚقذًد نٓحٝصذ ١يؿكذد ٕ ذًا٠ف ٚبًيحذًي ٞيحالرذت بطذعسًٖ رًؾذ ١يف يطذذٛم
يطٛا ٤
رطًز ٠رً٥ذد د الضذح ا  ٚيحؿذدٜسف  ٚغبؿذً قذا ذ ٛزا ْحٝصذ ١جس شذع
تْحذًط ٚجؿذدٜس يذذٓؿ ف ْ ٚحػذًز ذكًؾذ ١يحٗذذسث يكذسٜمف نهؿذَٝ ١ذذص ٕ تٚىلف
جكعًٗ يف َكًبذٌ نؿذ ١ذًْٝذ١ف ٖذ ٞشرذِ يحعذٜٛالد ًيٝذ ١تىل يذد رٌ يطذٛزٟف
ييت جحِ جسمجحًٗ ضس ٛ َٔ ًٜيٓل بػس  ٤رُالد ؾعة ١يكذًُٕ َذدرس جِٗ َذٔ
يطذذٛم يطذذٛا ٤ف ٜػذذذسط زجةذذً يًذذ  ٠ظحذذ ٕ ٢بٗٝهًٝذذذ ١القحؿذذًا يطذذذٛزٟ
يؿعًٞف ٜٛٚقح تٜكً تٕ ضعس يؿسف ٕ يٝظ تال رًَُ ١ٝكًزبٚ ١ج زشعذً بذل
يعس  ٚيطًت
يعٌ ألذ ٣ألن ير ٟجعسقخ ي٘ ضٛز ١ٜرالٍ ضٓ ٛد سبسث نًٕ بطةت
سبؿذذًز القحؿذذًا ٟيذذر ٟؾذذس رًٗٝذذًف ٚرًؾذذَ ١كًيعذذ ١ؿذذًزف يًعًُٝذذًد
يحصًزَ ١ٜع ضٛز١ٜف ييت نًْخ جُعدُّ ظح ٢رًّ َ 1188ذٔ يةًذد ٕ هحؿٝذ ١ذ جٝذً
يف َعظِ ًَ ؼبحًش٘ يطهًٕ رً ٢يسغِ َٔ تٕ َكًَٛد ٚزنً٥ص ٖر القحؿًا
مل جهٔ قً ١ُ٥رً ٢ظ ٌَ ٛرًزش١ٝف بًضذحرًٓ ٤بعذع رًُٝذًد يحؿذدٜس ٚذبٛيذخ
ضذذٛز ١ٜبعذذد نذذظ ضذذٓ ٛد َذذٔ سبذذسث َذذٔ بًذذد َؿذذدز تىل بًذذد َطذذحٛزا َذذٔ
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يكسٚز ٟشد يف ٖر يطًٝم جرنُس نٝذـ غذهًخ ذدٕ يؿذًٓر١ٝف يف نذٌ
َٔ ظًت ٚمحـ ٚزٜـ اَػلف تٖد ؾً ضرت جٝص ١ٝيعًًُٝد يحخسٜذت ةًغذس ٠تٚ
غ ذ ةًغذذسَ ٠ذذٔ إلزٖذذًبٝلف ٚجعسقذذخ تَذذً يًطذذسق ٚ ١يٓٗذذت  ٚسبذذسم بػذذهٌ
نًَذذٌ نُذذً ظؿذذٌ يف ظًذذتف ت ٚتْٗذذً رًْذذخ َذذٔ سبؿذذًز ْ ٚكطذذًع يطسقذذًد
ٚطبًيس يعٌُ ؾحٛقؿخف ت ٚتًْٗ نًْخ َحًن ٛ ١قع غحةًى َع طًعلف ممً
قذذذطسًٖ تٜكذذذً يًحٛقذذذـف ؾًدبٗذذذخ يؿذذذًٓر ١بعذذذدًٖ تىل ضذذذرت جٝص ١ٝػذذذًغٌ
 ٚيٛزغًد يؿػ ٠ف يهذٔ ٖذر ٙػذًغٌ بطًقحٗذً إلْحًشٝذ ١يؿذػ  ٠ال جطذحطٝع
رؿع يحهًيٝـ بحٛشٜع تشٛز رًُ ً رً ٢ظصِ يعٌُف ًَ ٜؤا ٟالزجؿًع ألضذعًز
جًكًٝ٥ذذًف نُذذً تْٗذذً ال جػطذذ ٞظًشذذ ١يطذذٛم َذذٔ ٓحصذذًد نًؾذذ ١يذذيت ذبحذذًط تىل
َؿًْع ظكٝك ١ٝيحٛؾ ًٖ
تقـ تىل ذيو ج ذس يؿًٓر ١بػهٌ َةًغس بحكطع ألٚؾًٍ بل حملًؾظًد
 ٚذذدٕف َذذً ٜعذذين تٜكذذً رطذذًز ٠ذذ ٛا ألٚيٝذذ ١يذذيت ٜؤَٓٗذذً قطذذًع يصز رذذ ١يحًذذو
يؿذذًٓرًد نًْذذخ ضذذٛز ١ٜحًذذو طبصْٚذذً ضذذرت جٝصَ ًٝذذٔ يكُذذح (ْٛرٝذذ ١شٝذذد٠
شذذد ) ٜهؿٗٝذذً يطذذٓحل ظحذذ ٢يذذ ٛجٛقذذـ إلْحذذًط يصز رذذ ٞبًيهًَذذٌ تال تٕ ظذذسم
حملًؾ ٚ ٌٝيطٝطس ٠رً ٢ؾَ ٛع سبةٛث يحًبع ١يًدٚي ١يف تايت ٚاٜس يذصٚزف َذٔ
قةٌ ًٝٝػًٝد طًع١ف ظ ٍٛضٛز ٕ ١ٜتىل َطحٛزا يًكُح َذٔ زٚضذٚ ًٝزًَْٝٚذً
َٚؿذس (ْٛرٝذذَ ١حٛضذذط )١مل ٜهذذٔ ضبؿذذ ٍٛيكطذذٔ يطذذٛز ٟتؾكذذٌ ظظذذًف رًذذ١
يسغِ َٔ النحؿً ٤حملً َٔ ٞحملؿٍٛف تالّ تٕ رطًزَ ٠عًٌَ ظًت ٚؾعٛبْ ١كً٘
َٔ يكسٓ ٣حص ١تىل َعًٌَ يحؿٓٝعف نًّـ يدٚي ٚ ١يؿالظل رطًزَ ٠كًرؿ١ف
ظٝذذز زجؿعذذذخ جهًؿذذذ ١يٓكذذذٌ ظذذذ ٛي 111 ٞيف ٦ذذ ١ظحذذذ ٢رًذذذ ٢يطسقذذذًد َٓذذذ١
ْطة ًٝيكد جطذةت شبذس ث يف يكطذًع يؿذًٓر ٞخبٓذل سبسنذ ١يحصًزٜذ١ف ٚغذٌ
القحؿذذذًا ْحٝصذذذ ١يعكٛبذذذًد رًذذذ ٢يحعذذذٜٛالد ًيٝذذذْٚ ١كذذذٌ سبطذذذًبًد ؿذذذسؾ١ٝ
يحطدٜد مثٔ يةكذً٥عف يحٓعؿذس يعًُٝذ ١يحصًزٜذ ١بعذد ٠اَ ٍٚحعًْٚذ ١ف نذًيعس م
ٚتٜس ٕ  ٚيؿل ٚزٚض)2( ًٝ
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ثالجاً  -حجه خشائر االقتصاد الشوري خالل الشيوات : 1171 – 1177

(تٕ ظصِ شبطً٥س يف ضٛز ١ٜقد بدت َٓر ي ّٛٝأل ٍٚيًعسثف ظٝذز نًْذخ
شبطذذً٥س َذذً جذذص ٍ يف بذذد ٜحًٗ ٚيهذذٔ ال ٜطذذحًٕٗ بٗذذًف تذ جعطًذذخ ٚضذذً ٌ٥إلْحذذًط
 ٛ ٚؾالد  ٚشبدًَد يف ًَٓيل القطس بًد ألٚىل ًٓ ٚيل سجةطَ ١عٗذً ٚيذٛ
شذًش يٓذً رذدُّ بذد ٤يحذدَ يف بد ٜذ ١يػذٗس سبذًا ٟرػذس يف رذًّ  1188الضذذحطعًٓ
يك :ٍٛت ٕ ضٛز ١ٜجعٝؼ سبسث  ٚيذدًَز  ٚيحخسٜذت َٓذر تنرذس َذٔ ضذخ ضذٓ ٛد)
()5
قذذدز يةٓذذو يذذدٚي ٞيف جكسٜذذس شدٜذذد يذذ٘ (  81ذذٛشي ٜٛيٝذذ ) 1187 ٛبعٓذذ:ٕ ٛ
( رطذذً٥س سبذذسث :يحةعذذًد القحؿذذًا ٚ ١ٜالشحًُرٝذذ ١يًؿذذس ع يف ضذذٛز) ١ٜف بذذ ٕ
سبذذسث جطذذةةخ خبطذذً٥س يف تمجذذًي ٞيٓذذًجض حملًذذ ٞقُٝحذذ٘ ًَٝ 116ذذًز اٚالزف تٟ
تزبع ١تقعًف تمجًي ٞيًٓجض رًّ ".1181
بُٓٝذذً تنذذد يذذدنحٛز رُذذًز يٛٝضذذـ طحػذذًز القحؿذذًا ٟتٕ يدز ضذذًد
ألرذذ  ٠يذذيت ترذذدد يف ضذذٛز ١ٜتنذذدد تٕ شبطذذً٥س ْحٝصذذ ١سبذذسث  ٚيعكٛبذذًد
القحؿًا ٚ ١ٜالرحد  ٤د إلزًٖب ١ٝرً ٢مجٝع يكطًرًد القحؿًا ١ٜجكدز بذع ٛيٞ
ًًَٝ 8871ز اٚالزف  ٚرحالف يحكدٜس ٜعٛا يطةةل.
أل - ٍٚق ١ُٝشبطً٥س يف يكطًرًد نًؾ.١
يرًْٜ ًَ – ٞحطًة٘ ترًا ٠إلرًُز َٔ شٗد َٚةًيؼ تقًؾ.١ٝ

شحُذذًع ٖذذر ٜٔألَذذسٜ ٜٔعطذذ ٞيؿذذٛز ٠سبكٝكٝذذ ١سبصذذِ ٚجهذذًيٝـ رطذذً٥س
سبسث رً ٢ضٛز.١ٜ
ذًيرذذذذً – تمجذذذذًي ٞرطذذذذً٥س القحؿذذذذًا يطذذذذٛزَٚ ٟذذذذً جحطًةذذذذ٘ رًُٝذذذذ ١ترذذذذًا٠
إلرًُز)6(:
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يكطًع يطهين عبًًَٝ 511 ٛز اٚالز



يكطًع يؿًٓر ٞبًػخ ًًَٝ 181ز د اٚالز



يكطًع يصز ر ٞعبًًَٝ 68 ٛز اٚالز
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 قطًع يطًٝظ ١عبًًَٝ 82 ٛز اٚالز
 قطًع يطًق ٚ ١شبدًَد بًػخ رطً٥س ٙعبًًَٝ 19 ٛز اٚالز


يكطًع ؿسيف عبًًَٝ 9 ٛز د اٚالز



يكطًع إلا ز ٟعبًًَٝ 81 ٛز د اٚالز.

 قطًع يػؤ ٕٚالشحًُر ١ٝبًػخ رطً٥س ٙعبًًَٝ 7 ٛز د اٚالز
 قطًع يٓكد عبًًَٝ 21 ٛز اٚالز
 جهًيٝـ ترذًا ٠يحذ ٛشٕ  ٚيًذ  ٠تىل ضذًبل رٗذدًٖ عبذًَٝ 71 ٛذًز
ي .٠


صس ٠عبًًَٝ 21 ٛز اٚالز

 قطًع َعٝػ ٛ ١ئ عبًًَٝ 51 ٛز اٚالز


يكطًع يحعً ُٞٝعبًًَٝ 18 ٛز اٚالز



يكطًع يؿع ٞعبًًَٝ 57 ٛز اٚالز



يكطًع يٓؿط ٞبًػخ رطً٥س ٙعبًًَٝ 19 ٛز اٚالز

 قطًع يٓكٌ عبًًَٝ 88 ٛز اٚالزف


يكطًع ية ٞ٦ٝعبًًَٝ 87 ٛز اٚالز



يكطًع شبدَ ٞعبًًَٝ 18 ٛز اٚالز

يٝؿةح تمجًي ٞرطذً٥س القحؿذًا يطذٛزَٚ ٟحطًةذًد ترذًا ٠إلرُذًز ظذ ٛيٞ
ًًَٝ 8871ز اٚالزف ٚزمبً جسجؿذع شبطذً٥س تىل تنرذس ممذً ٖذ ٛترذال ٙتذ ضذحُسد
سبسث.
رابعاً  -خشائر االقتصاد الشوري وما تتطلبه عنلية إعادة اإلعنار حبش القطا::
 - 8خشائر القطا :الشكين والعنراىي:

عسنذ١
اَسد سبسث طًنٔ  ٚيةٓ ٢يحعح ١ٝيًُدٕ؛ ألْٗذً نًْذخ تز
ألضًض ١ٝقد إلزٖذًث يذيت ضذحػًحًٗ زبًُرذًد إلزًٖبٝذ ١يًحعؿذٔ ؾٗٝذً ٚترذر
ذذذدْٝل ؾٗٝذذذً نذذذدزٚع بػذذذس١ٜف ألَذذذس يذذذر ٟقذذذطس زبذذذٝؼ  ٚيكذذذ ٣ٛألَٓٝذذذ١
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إلرس شِٗ بذًيك ٠ٛممذً تا ٣ألقذس ز غذ َطذةٛق ١بٗذر ٙذدٕ  ٚيةٓذ ٢يحعحٝذ ١ؾٗٝذً
تقًؾ ١تىل رسٚشًٗ َٔ شبدَ ١يعكًز١ٜف ألَذس يذر ٟزؾذع رطذً٥س ضذٛز ١ٜتىل َذً
ٜكًزث ٦َ 111يت ًًَٝز اٚالز رًَ ٢طح ٣ٛيدًَز ؾك ف ٚي ٛتزاًْ تٕ ْعٝذد سبًيذ١
يعكًزٜذذ ١تىل َذذً نًْذذخ رًٝذذ٘ بارذذًا ٠بٓذذً ٤ذذدَس ٚتؾذذالط ذذدَس بػذذهٌ شص٥ذذٞ
ٚترًا ٠يةٓ ٢يحعح ١ٝالظحصًٓ تىل ًَ ٜصٜد رٔ ًَٝ 511ذًز اٚالز نعذد تاْذ ٢يةٓذً٤
دٕ يةد ١ًٜرٔ دَس٠
تقذذًؾ ١يذذريو ًٖٓيذذو صبُٛرذذَ ١ذذٔ شبطذذً٥س يؿسرٝذذ ١رًذذ ٢ضذذة ٌٝرذذًٍ ال
سبؿس)7(:
 ًَ جهةدج٘ يدٚيْ َٔ ١ؿكًد ٚترةً ٤يح َل َس نص تٜذ ٤ ٛيًُٗصذسَ ٜٔذٔ
جًو ًٓيل  ٚيرٚ ٟؾٌ يف ظد ٙألاْ ٢تىل ًَ ٜصٜد رٔ  5ذالذًًَٝ ١ز د
 سبًي ١غ طةٛق ١الزجؿًع تضعًز يعكًز د ض ٤ ٛؤشس ًَٓٗ ت ٚػرت٣
يذذرٚ ٟؾذذٌ تىل ظذذدٚا غذ يةٝعٝذذ١ف ألَذذس يذذرْ ٟعهذذظ رًذذ ٢ذذ ٛئ
 ٚيدٚي ١رً ٢ظد ض.٤ ٛ
رًًُ تٕ يذسقِ ألرذ  ٚيةذًيؼ ًَٝ 511ذًز اٚالز ٖذ ٛزقذِ ال ٜػذٌُ ذدَس َذٔ
ؿًْع ٚضبطًد يهٗسبً ٚ ٤يةٓ ٢يحعح ١ٝحعًك ١بًشبدًَد يعًَ.١
 - 1خشائر القطا :الصياعي:

ؼبحٌ يكطًع يؿًٓر ٞسجة ١يرًَْ ١ٝذٔ ظٝذز يذدًَز يذر ٟتؾسشجذ٘ سبذسث
بعد رطً٥س يكطًع يطهين  ٚيعُس ْذ .ٞسبكٝكذ ١يؿذعةٖ ١ذ ٞتٕ َ %67ذٔ قذدز٠
ضذذٛز ١ٜيؿذذًٓر ١ٝقذذد ه جذذدَ ًٖ بػذذهٌ نًَذذٌ ضذذَ ٤ ٛذذٔ رذذالٍ ضذذحٗد ف
طذذًعل يًُعًَذذٌ تَ ٚذذٔ رذذالٍ ظذذًالد يطذذسق ١يًُعًَذذٌ َٚطذذحًصًَد إلْحذذًطف
تقًؾ ١تىل ؾ ٛد ٓؿع ١ير ٟرذًَْٓ ٢ذ٘ قطذًع يؿذًٓر ١يطذٛز ٟؾُٝذً يذ ٛضذحُس
بًإلْحًط ٚمل ٜحٛقـ رالٍ ٖر ٙسبسث
ٚجحُرٌ رطً٥س يكطًع يؿًٓر ٞيف ضٛز)8(:١ٜ


ًَ ه جدَ ٚ ٙضسقح٘ َٔ َعًٌَ َٚطذحًصًَد تْحذًطف ٜٚكذدز حبذ ٛي61 ٞ

ًًَٝز اٚالز.
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ؾ ٛد ٓؿع ١ؾ ًُٝي ٛنًٕ يعٌُ قًًُ٥ف ٜٚكدز حب ٛيًًَٝ 21 ٞز اٚالز.

َ ذً ذبحًشذ٘ ضذٛز ١ٜإلرذًا ٠رصًذذ ١إلْحذًط يؿذًٓر ٞتىل َذً نًْذخ رًٝذذ٘
قةٌ سبسثف ظٝز ٜةًؼ رً ٢تقٌ جكدٜس ًَٝ 881ذًز د اٚالزف ممذً ٜسؾذع
يؿًجٛز ٠تىل ًًَٝ 181ز د اٚالز.
ٚؾذذل تظؿذذًٚ ١ٝ٥ش ز ٠يؿذذًٓر ١يطذذٛز ١ٜؾذذإ قُٝذذ ١ألقذذس ز ةًغذذسٚ ٠غ ذ
ةًغذذس ٠يذذيت سبكذذخ بًيؿذذًٓر ١يطذذٛز١ٜف بػ ذكّ ًٗٝيعذذًّ  ٚشبذذًفف َٓذذر بد ٜذذ١
سبذذذسث ٚيػًٜذذذ ١جػذذذس ٜٔألً ٍٚقذذذٞ؛ بًػذذذخ ًَٝ 556ذذذًز يذ ذ  ٠حبطذذذت يةًْٝذذذًد
ح ٛؾس.٠
َذذع جذذسى ٖذذًَؼ يًخطذذً٥س َحعًذذل بًزجؿذذًع تضذذعًز ٓحصذذًد سبًيٝذذْ ١حٝصذذ١
يظذذسٚف ألَٓٝذذَٚ ١ذذً ٜدؾعذذ٘ طذذحًٗو يطذذٛز ٟتقذذًؾ ١رًذذٓ ٢حصذذًد يؿذذًٓر١ٝ
يطٛز ١ٜتقًؾ ١يًؿكد ً ٌ٥يف يٝد يعًًَ ١يطٛز ١ٜيؿًٓر ١ٝيذيت جُعذدُّ شبطذًز٠
سبكٝك ١ٝييت ال جكدز برُٔ ضْ ٤ ٛحٝص ١صس ٠ت ٚردّ ٚشذٛا ٚضذً ٌ٥إلْحذًط يذيت
هِٓٗ َٔ يعٌُ.
ٚال بد َٔ إلغًز ٠تىل يحعطٍٔ ير ٟيًٍ قِطًَع يؿذًٓر ١يحعًٜٝٛذَ ١ذؤرس ف
ظٝز ضح ْؿخ َؿًْع ردٜد ٌ٠رًًُٗ يف د ١ٜٓيؿًٓر ١ٝيف رذدز بسٜذـ اَػذلف
تذ بًذذؼ رذذدا عًَذذٌ ػذذحػً ١ؾٗٝذذً عبذذَ 916 ٛعًَذذٌف ّ ٚذذخ ترذذًا ٠ؾححذذًط 881
َؤضطًدٍ يف يكًُٕٛف نًُ رًا يٓػً تىل َد ١ٜٓظط ٤ًٝيؿًٓر ١ٝيف محـف
ٚرًٚا ظ ٛيَ 811 ٞػسٚرً ؾًٓر ًٝترًُ ِ يف دٜٓذ ١يؿذًٓر ١ٝيف يػذٝا ظبذًز
يف ظًت
 - 5خشائر القطا :الزراعي:

تا ٣قِطَ ًع يصز ر ١رذالٍ سبذسث رًذ ٢ضذٛز ١ٜاٚز َُٗذً يًػًٜذ ١يف حملًؾظذ١
رً ٢سبد ألاَْ َٔ ٢عٝػً٦َ ١د آالف ألضس ييت جعحُد قحؿذًا ًٜرًذ ٢يكِطَذًع
يصز رٚ ٞزغذِ يحكًةذًد ٝ ٛذ ١يهذة  ٠يذيت جحؿذـ بٗذً يصز رذ ١يف ضذٛز١ٜف
 ٚرحًُاًٖ رً ٢يظسٚف ًٓر١ٝ؛ تال تًْٗ قُٓخف ْٛرً َٔ ضحد َ ١ج َل يػر ٤
يًطهًٕ
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رالٍ سبسث غٗد إلْحًط يصز ر ٞجدٖٛز بػكّ ٘ٝيٓةًج ٚ ٞسبٚ ْٞ ٛٝجس شع
يًٓجض حملً ٞيًصز ر ١بٓطة %85 ١يف يعًّ 1182ف َكًزْ ١بعذًّ ٜٚ 1185عذص%81 ٣
َٔ ٖر الْهًُؽ تىل يرت شع يف إلْحًط يٓةًج ٞيرٜ ٟعهظ يحدٖٛز ًعذٛمل
يف غً ١رداٍ َٔ حملًؾ ٌٝنًيكُح  ٚيكطٔ
تا ٣جس شذذع إلْحذذًط يصز رذذ ٞتىل شٜذذًاَ ٠طذذحٛزا د ضذذٛزَ ١ٜذذٔ يػذذر  ٤يطذذد
يؿصذذ ٠ٛيف ألَذذٔ يػذذر ٞ٥ف ٚرًؾذذ ١يكُذذح  ٚيطذذهس  ٚيذذدقٝل ٚش ا يحذذدٖٛز يف
إلْحًط يصز ر َٔ ٞجكخِ ألضعًزف َذً جطذةت يف جس شذع جذ َل يػذر  ٤يًطذهًٕ
يف ًٓيل ييت غٗدد جًَٓ ًٝنة يف ترد ا ألضس يؿك ٠
ؼبحٌ قِطَذًع يصز رذ ١سجةذ ١يرًيرذَ ١ذٔ ظٝذز شبطذً٥سف ؾعًذَ ٢ذد ٣ضذٓ ٛد
سبسث ًق ١ٝرًْ ٢يكطًع يصز ر ٞألَس َٔ ِٜٔسبسث ألضةًث ردٜد ٠تًُٖٗ:
 رذذسٚط َطذذًظًد نذذة َ ٠ذذٔ ألز قذذ ٞيصز رٝذذ ١رذذًزط شبدَذذ ١يؿعًٝذذ١
رًؾ ١قُٔ ًَٓيل يحٛجس
ً ٌ٥يف جهًيٝـ يطكٚ ٞشين حملؿ ٚ ٍٛيحدؾ ٚ ١٦يٓكٌ.



الزجؿًع



ْدز ٠ألا ١ٜٚيصز ر ٚ ١ٝيةصٚز  ٚيحكًٓٝد شبًؾ ١بًيصز ر.١

 رذذسٚط رذذذدا نذذة َذذذٔ ذذص زرل  ٚيعُذذذًٍ يذذصز رٝل رذذذًزط شبدَذذ١
يصز رٝذذذْ ١حٝصذذذ ١صذذذس ٠ت ٚرذذذدّ تَهًْٝذذذٚ ١ؾذذذ ِ ٛألَذذذًنٔ رًُذذذِٗ
ٚتز ق.ِٗٝ
ٖذذر ٙيظذذسٚف ٚغ ٖذذً ظٛيذذخ ضذذٛزَ ١ٜذذٔ بًذذد َؿذذدز يًُٓحصذذًد يصز رٝذذ١
ٚذبكذذل النحؿذذً ٤يذذر جٚ ٞرًؾذذ ١حملًؾذذ ٌٝالضذذرت جٝصَ ١ٝذذٔ قُذذح ٚركذذس  ٚد
ٚغ ًٖ تىل بًد َطحٛزا رٓ ٙحصًدف ٚجكدز رطً٥س ضذٛز ١ٜيف يكطذًع يصز رذٞ
بًيٓطة ١يٛضً ٌ٥إلْحًط حبدٚا ًًَٝ 15ز اٚالزف ٜٚةًؼ ؾذ ٛد ٓؿعذ ١ؾُٝذً يذ ٛنذًٕ
يٛقع يةٝعًًَٝ 11 ًٝز اٚالز.
ؼبحًط قطًع يصز ر ١يف ضٛز ١ٜيٝعٛا تىل ضًبل رٗد ٙقةٌ سبسث ًَ ٜصٜد رٔ
ًَٝ 89ذذًز اٚالز جػذذٌُ يةٓ ذ ٢يحعحٝذذٚ ١ترذذًا ٠ضحؿذذالط ألز قذذ ٞيذذيت تؾذذةعخ
876

أ.د .مصطفى العبد اهلل الكفري

رًزط شبدَ ١يصز ر ١ٝؾحؿةح زبسٚا يًٓٗٝ٥ذ ١يًخطذً٥س ظذ ٛيًَٝ 62 ٞذًز اٚالزف
تقذًؾ ١تىل رطذذً٥س غذ َطذذةٛق ١يف ظصذِ يرذذس ٠ٚسبْٝ ٛٝذ١ف ٚؾذذًخ شبطذذً٥س يف
ٖذذر زبًْذذت ظذذ ٛيًَٝ 2 ٞذذًز د اٚالز قُٝذذَ ١ذذً رطذذسج٘ يرذذس ٠ٚسبْٝ ٛٝذذ١ف َٚذذً
عبحًش٘ الضرتا ا رًؾٝحًٗ.
 - 2خشائر القطا :الشياحي:

ْحٝص ١يًعسث يه ١ْٝٛيظً  ١رً ٢ضٛز ١ٜه جدَ رذدا نذة َذٔ يؿٓذًام
 ٚعًمل ٓ ٚػآد يطًٝظ ٚ ١ٝأل ٚبد ألذسُٗ ١ٜذ ١يف ضذٛز١ٜف ٖٚذ ٞرًذ ٢قًذ٘ َذً
نًْخ جذد ز ٙرًذ ٢يدٚيذَ ١ذٔ ْذًجض ؾكذد ه ضذحٗد ؾًٗ بطسٜكذ ١رًُٝذ ١قًُ٥ذ ١رًذ٢
يحدَ ظٛيخ ضٛز ١ٜتىل بًذد ؾًغذٌ ضذًٝظ ًٝدبعذٌ صبذسا يذحؿه بًيكذد ّٚتيٝذ٘
طبذذًيس ٠ال ذبُذذد ركةًٖذذًف ٖٚذذر ذذٓعهظ ضٝطذذحُس يطذذٓ ٛد يًٜٛذذ ١ظحذذ ٢بعذذد
ْحًٗ ٤سبسث.
جكدز شبطً٥س يف قطًع يطًٝظ ١يطٛز:١ٜ
َ ذذً ه جذذدَ َ ٙذذٔ ؾٓذذًام َٚطذذًرِ َٓٚػذذآد ضذذًٝظ ١ٝظذذ ٛيًَٝ 2 ٞذذًز
اٚالز.
 يحذذذدَ يذذذر ٟيذذذًٍ أل ٚبذذذد ألذسٜذذذ ٚ ١يذذذيت جُعذذذدُّ رطذذذً٥س ال كمهذذذٔ
جكدٜسًٖف ٚيهٔ كمهٔ جكدٜس جهًيٝـ رسٚشًٗ رٔ شبدَٚ ١رذدّ
الضحؿًا ًَٗٓ ٠يف ٚضً ٌ٥إلْحًط يطًٝظ١ٝف ٚجكدز حبذ ٛيًَٝ 5 ٞذًز د
اٚالز.
 ًَ ؾًد َٔ َٓؿع ١رً ٢قطذًع يطذًٝظ ١رذالٍ ضذٓ ٛد سبذسث ًقذ١ٝ
تىل ًَ ٜكًزث ًًَٝ 7ز د اٚالز.
 شبطً٥س طحكةً ١ٝييت ٜؿذعت جكذدٜسًٖ سبذل رذٛا ٠قطذًع يطذًٝظ١
ٚجعًؾٝذذ٘  ٚيطسٜكذذ ١يذذيت ضذذٓٝظس ؾٗٝذذً تىل يطذذًٝظ ١بعذذد رذذٛا ٠ألَذذٔ
 ٚألًَٕ يٛيًٓٓ ضٛز.١ٜ
بريو جؿٌ رطً٥س قطًع يطًٝظ ١يطٛز ١ٜتىل ظ ٛيًًَٝ 82 ٞز اٚالز .
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ؾُٝذذً قذذدزد ٚش ز ٠يطذذًٝظ ١يطذذٛز ١ٜمجًذذ ١ألقذذس ز ةًغذذسٚ ٠غذ ةًغذذس٠
ً يكِطًَع يطًٝظ ٞرالٍ سبسث بل  511تىل ًًَٝ 551ز ي  ٠ضًٜٓٛ
ييت جعس
 - 5خشائر القطاعات اخلدمية:

جػذذذذٌُ يكطًرذذذًد شبدَٝذذذذ ١قطذذذذًع يٓكذذذذٌ  ٚيطذذذذسم  ٚزبطذذذذٛز ٚضبطذذذذًد
يهٗسبذذً ٚ ٤ذذً ٚ ٤يؿذذسف يؿذذع ٚ ٞشبذذدًَد يعًَذذ١ف ٚجكذذدز شبطذذً٥س يف ٖذذر
يكطًرذًد ظذ ٛيًَٝ 9 ٞذًز د اٚالز ٚجٓذذدَض شبطذً٥س ٖٓذً َذذع ؾذ ٛد ٓؿعذ ١يعذذدّ
تَهًْٝذذ ١ؾؿذذٌ ألَذذس ٜٔرذذٔ بعكذذًُٗ بعكذذًف رًؾذذ ١تٕ تغًةٝذذٖ ١ذذر ٙشبذذدًَد
نًْخ غة٘ صبًْ ١ٝبًيٓطة ١يًُ ٛئ ٚؼبحًط ترذًا ٠ج ٖٝذٌ ٖذر ٙشبذدًَد يًعذٛا٠
تىل ًَ نًْخ رً ٘ٝتىل َذً ٜصٜذد رذٔ ًَٝ 85ذًز اٚالز جحكذُٔ ترذًا ٠يةٓذ ٢يحعحٝذ١
يطسقٝذ ٚ ١زبطذذٛز  ٚيهٗسبذذً ٚ ٤ذذً ٚ ٤ذًجـ تقذذًؾ ١تىل يٓظذذس ٠طذذحكةً ١ٝذذرٙ
شبدًَد.
طا :اليقل:
 - 6خشائر قِ َ

تغذذًزد ٚش ز ٠يٓكذذٌ تىل غبؿذذً ٍ نذذة ٍ يف َؤغذذس نُٝذذ ١يةكذذً٥ع ٓكٛيذذ١
ر يطهو سبدٜد ١ٜيطٛز١ٜف تذ مل ذبدس ت ُّٟرًُٝذًد ْكذٌ بكذً٥ع تىل رذًزط
يكطسف ٚجٛقذـ يعُذٌ بذًشب سبدٜذد ٟسبصذًش ٟنُذً بٓٝذخ يذٛش ز ٠تٕ يٓكذٌ
زب ٟٛجس شع يهٔ ظسن ١يط ٕ يد رً ٞرًَ ٢نت يذً٥س د َؤضطذ ١يطذ ٕ
يعسبٝذذذ ١يطذذذٛزْ ١ٜػذذذطخف ٚرًؾذذذ ١يف يعذذذًّ 1181ف يحعكذذذل ْطذذذة ١دبذذذًٚشد 2
تقعًفٍ َكًزْ ١بعًّ 1181
تَذذً يط ذ ٕ شبذذًزش ٞؾكذذد غبؿذذعف  ٚغبؿذذع َؤغذذس رذذدا يسنذذًث تىل
يٓؿـ رًًُ تٕ َؤضط ١يطذ ٕ يعسبٝذ ١يطذٛز ١ٜتؾذةعخ جطذحعٛذ رًذَ ٢عظذِ
ظسنذذ ١طذذًؾس ٜٔيكذذًاَل  ٚػذذًازٜٔف ْظذذس يحٛقذذـ َعظذذِ غذذسنًد يطذ ٕ
يعسب ٚ ١ٝيدٚي ١ٝرٔ ضحخد ّ طًز د يطٛز١ٜ
ٜ ٚؤند جكسٜس ٚش ز ٠يٓكٌ غبؿً ردا ية ٛرس ييت تَخ س ؾ ٧يطذٛز١ٜ
رذذذالٍ ألرذذذ ّ ٛيرالذذذذً ١قذذذ١ٝف بٓطذذذة %61 ١رذذذٔ يعذذذًّ ٚ 1181بطةٝعذذذ ١سبذذذًٍ
ؾعسن ١الضح ا ٖ ٞيهحً ١ألن َٔ ظٝز تمجًي ٞيةكً٥ع ٓكٛيَ ١كًزْذ١
حبسن ١يحؿدٜس.
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 - 7خشائر قطا :الكهرباء:

جعد شبطً٥س يف قطًع يهٗسبً ٤ألن ً ي٘ َٔ ج ذ يف يكطًع يؿًٓرٞ
 ٚيصز ر ٚ ٞيكطًرًد ألرس ٣نًؾ١ف ٚترًا ٠ج ًٖٗٝذً ٖذ ٛيحعذد ٟألرطذس يذرٟ
ػبت تٕ ٜهذ ٕٛيف سظًذ ١ألٚىلف ٜٚذرنس تٕ َذً اؾعذ٘ يطذٛزَ ٕٜٛذٔ جهذًيٝـ
يح َل يهٗسبً ٤يةد ( ١ًٜبطًزًٜد يٝد د َٛيد د …) ٚؾذٌ تىل زقذِ َكذد ز2 ٙ
تزبعًًَٝ ١ز د اٚالز يحؿٌ شبطً٥س تىل ًَٝ 18ذًز اٚالز .نًْذخ الرحذد  ٤د رًذ٢
رطْ ٛكٌ يػًش حملطًد جٛيٝد يهٗسبً ٖٞ ٤يطةت يسٝ٥ظ ٚز ْ ٤كطًع يحٝذًز
يهٗسبذذً ٞ٥يف ضذذٛز١ٜف ٚجكذذدز ألقذذس ز يذذيت سبكذذخ بًالقحؿذذًا يطذذٛزْ ٟحٝصذذ١
ْكطًع يحًٝز يهٗسبً ٞ٥بٓعًًَٝ 1,1 ٛز اٚالزٍ تَ نٞ
ٚألٕ ْكـ حملسٚقًد ٖ ٛيطةت ألضًض ٞيف الْكطًرًد يهٗسبً١ٝ٥ف ؾال
بذذد َذذٔ إلغذذًزٖٓ ٠ذذً تىل تٕ قِطَ ذًع يؿذذًٓر ١الضذذحخس ش ١ٝجعذذس ألقذذس زٍ ًٖ ً٥ذٍ١
رالٍ سبسثف بطةت إلزًٖث طًح يذر ٟتا ٣تىل جذدَ يةٓذ ٢يحعحٝذٚ ١بطذةت
ْظذذًّ يعكٛبذذًد القحؿذذًا ١ٜؿسٚقذذ ١رًذذ ٢ضذذٛزَٓ ١ٜذذر يعذذًّ  1188نُذذً تٕ
جكًٓٝد الضحخس ط يةد ١ًٜييت زب تي ًٗٝجٓظ ِٝا رؼف ير ٟضذٝطس رًذ ٢غًيةٝذ١
آبذذًز يذذٓؿ يف ٓذذًيل يػذذًُي ٚ ١ٝيػذذًُي ١ٝيػذذسق١ٝف جطذذةةخ يف تقذذس زٍ ًٖ ً٥ذٍ١
يًة٦ٝذٚ ١يال ظحًٝيٝذًد يٓؿطٝذٚ ١جكذدز ٚش ز ٠يذٓؿ  ٚيرذس ٠ٚعدْٝذ ١بدَػذل قُٝذ١
ألقس ز ةًغسٚ ٠غ ةًغس ٠ييت َين بًٗ يكِطًَع يٓؿطذ ٞرذالٍ سبذسث بٓعذٛ
ًًَٝ 17ز اٚالز ()9
 - 8خشائر قطا :اليفط:

َٓر بد  ١ٜسبسث غًازد  82غسنْ ١ؿط ١ٝألز ق ٞيطٛز١ٜف نًْذخ جٓذحض
عب 811 ٛتيـ بسًََٜٝٛ ٌٝف تىل شًْت َ 7الٜل َرت َهعت َذٔ يػذًش يطةٝعذٞف
ممً تا ٣تىل زؾع شبطً٥س ًي ١ٝةًغس ٠تىل ًًَٝ 17ز اٚالز يف رًّ ٚ 1185بذدد
سبهَٛذ ١يطذٛزَ ١ٜكذطس ٠يالضذحصًب ١تىل غذس ٚغذسنًد ْؿذ بدًٜذ ١زؾعذذخ
ضكـ البحص ش  ٚطً١َٚف ٚبهؿً ٠٤تقٌ بهر َٔ ضًبكًجًٗ  َٔٚيالؾخ تٕ تذذس
يعكٛبًد ألَ ن ١ٝةًغس يف قطًع يٓؿ َٚػذحكًج٘ ضبذدٚاف بؿكذٌ الرحُذًا
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رً ٢يػسنًد ألٚزٚب١ٝف غ تٕ تذسًٖ جكح رٓدًَ زب د يٛالًٜد حعد ٠تىل
َعًقةذذ ١يػذذسنًد ألٚزٚبٝذذٚ ١غ ٖذذًف يذذذيت جعحُذذد رًذذ ٢جكًْذذ ١ت ٚجهٓٛيٛشٝذذذً
تَ نٝذذَ ١حطذذٛز٠ف يف ظذذًٍ زجةًيٗذذً بعالقذذًد دبًزٜذذَ ١ذذع سبهَٛذذ ١يطذذٛز.١ٜ
ؾ جخ يعكٛبًد ألٚزٚب ١ٝيحٛقـ جؿذدٜس  851تيذـ بسَٝذٌ َٜٝٛذً نًْذخ جحصذ٘ تىل
تض ٛم ا ٍٚالذبًا ألٚزٚبٞف ًَ ٜعًاٍ قس بًًَٝ 5 ١ز د اٚالز ضذًٜٓٛف ٚعبذ%55 ٛ
َٔ تمجًي ٞيؿًاز د)81(.
 - 9خشائر القطا :املصريف:

ٜعد يكطًع ؿسيف َٔ تغد يكطًرًد جذ ذس بذًسبسث رًذ ٢ضذٛز ١ٜألضذةًث
ردٜد ٠تًُٖٗ:
 رذذسٚط رذذدا نذذة َذذٔ ؾذذسٚع ؿذذًزف يعًَذذ ٚ ١شبًؾذذ ١رذذٔ شبدَذذ١ف
ٚجٛقؿخ رٔ تا  ٤ردًَجًٗ يًُحعًًَل يف ًَٓيل يحٛجس
 جٛقـ ؿًزف رٔ يػً ١ٜألضًض ١ٝييت تُْػ٦خ َٔ تشًًٗ  ٖٞٚتقس
حعذذذًًَل َٓذذذر بد ٜذذذ ١سبذذذسث الرحةذذذًز د نذذذر  ٠تُٖٗذذذً رذذذدّ ٚشذذذٛا
يكًًُْد يف ملٌ حػ د ألَٓٚ ١ٝجػ ضعس يؿسف.
حعرذذس ٠يذذيت تؾذذةعخ يف ظهذذِ يذذدٝ ٕٜٛحذذْ ١حٝصذذ ١رذذدّ
 يكذذسٚ
تَهًْ ١ٝيطد ا ض ٤ ٛيد ٣زبٗ ١كرتقذ ١يذدًَز ٓػذ  ٠ت ٚطذهٔ
طعٛث رً ٘ٝيكس


ردّ تَهًْ ١ٝذبؿ ٌٝألَ ٍ ٛيف ًٓيل حٛجس ٠بًيٓطة ١يًُؿسف.



غبؿً يك ٠ٛيػس  ١ٝ٥يًعًُذ ١يٛيٓٝذ ١دبذً ٙذحػ د القحؿذًاَ ١ٜذٔ
شبًزطف ألَس ير ٟػبعٌ يحعؿ ٌٝغ ذ ٟشد٣ٚ



َٓع يحعًٌَ  ٚيعكٛبًد ًي ١ٝؿسٚق ١رً ٢ؿًزف يطٛز.١ٜ

نٌ ٖر ٙيظسٚف تاد تىل رطً٥س غ َطةٛق ١يف يكطذًع ؿذسيف ٚؾذًخ
ٚحبطذذت إلظؿذذًًٝ٥د تىل َذذً ٜصٜذذد رذذٔ ًَٝ 9ذذًز د اٚالز .جػذذٌُ يذذد ٕٜٛحعرذذس٠
 ٚشبطً٥س ؿسؾ ١ٝيد رً ٚ ١ٝشبًزشْ ١ٝحٝص ١يعكٛبًد القحؿًا١ٜ
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 - 81خشائر اللرية الشورية:

تٕ يكػ القحؿًا ٟير ٟرًغح٘ ضٛز ١ٜرالٍ ؾرت ٠ظسث يطذٓ ٛد يطذخ
نذًٕ َذؤٖال نًؾٝذذً يحؿذةح يًذ  ٠يطذذٛز ١ٜبطذعس ؾذسف نطذذُ ١٦يذ  ٠يًذذدٚالز
ي ٛظذذدف رًؾذذَ ١ذذع قذذا يحٓظُٝذذًد طذذًع ١يًعًُذذ ١يؿذذعة ١ذذصٚز ٠تظًْٝذذً يف
ًٓيل ييت نًْٜ ٛطٝطس ٕٚرًًٗٝف َرٌ ظًتف تايتف يسق١ف اٜس يصٚز
يف َحًبع ١س ظٌ غبؿً يً  ٠يطٛز ١ٜرذالٍ سبذسث جطذصٌ يطذٓ ١ألٚىل
غبؿًقً َٔ  28ي  ٠تىل  61ي ٠ف ٚيف يطٓ ١يرًْ 61 َٔ ١ٝتىل  85ي ٠ف يححًبع يف
يطٓ ١يرًير 85 َٔ ١تىل  851ي ٠ف ٚيف يس بع ١غبؿكذخ َذٔ  851تىل  891يذ ٠ف
نُذذذً غبؿكذذذخ يف شبًَطذذذَ ١ذذذٔ  891يذ ذ  ٠تىل  511يذ ذ ٠ف َٚذذذع بد ٜذذذ ١يطذذذٓ١
يطًاض ١غبؿكخ َٔ  511ي  ٠تىل  221ي ٠ف ْٚالظظ تٕ ْطة ١يحدٖٛز نًْذخ
تقٌ َٔ َ ١٦بً ْ ١٦طة ١يطعس يؿسف يف يطٛم يطٛا َ ٤ع نٌ غبؿً
َٚع ار ٍٛالقحؿًا مبسظً ١يحكخِ زبًزف يف ؾٝـ  1185ضصٌ ةذٛ
َٔ  891تىل  221ي ٠ف يٝؿٌ تمجًيْ ٞطذة ١يحذدٖٛز تىل تيذـ بً ٦ذ١ف ٜٚذحِ قٝذًع
ضذذذعس يؿذذذسف حبطذذذت يطذذذٛم يذذذر ٟجحذذذٛؾس ؾٝذذذ٘ يعًُذذذ ١يؿذذذعة١ف ٖٚذذذ ٛيطذذذٛم
يطٛا ٤
ضذحُس َؿذسف ضذٛز ١ٜسنذص ٟيف يحذدرٌ ةًغذس ٚغذ ةًغذس يف ضذٛم
يكطع ألشٓمف بٗدف يحخؿٝذـ َذٔ يكذػ حص ٜذد رًذ ٢يًذ  ٠يطذٛزٚ ١ٜزبذ
ؿذذذسف َذذذس دٍ رذذذد ٠تىل بٝذذذع نُٝذ ذَ ٍ١ذذذٔ ظحًٝيًٝجذذذ٘ بًيذذذدٚالز ألَسٜهذذذٞف
يػذذسنًد يؿذذس ؾ ١سرؿذذَ ١ذذٔ تشذذٌ سبذذؤ ٍٚا ٕٚضذذحُس ز يحذذدٖٛز يف قُٝذذ١
يً  ٠بٝد تٕ ٖر ٙيحدرالد نًٕ تذسًٖ ضبدٚا يف َٓع كًزب ١بطذعس يؿذسف
ت ٚيف سبذذد َذذٔ ْػذذًيًد يطذذٛم يطذذٛا َٚ ٤ذذع ضذذحُس ز سبذذسث ؾذذإ القحؿذذًا
يطٛز ٟضٝطحُس يف عًًْ َٔ ٠ردّ الضحكس ز يف ضٛم يكطع ألشٓم
 - 88خشائر قطا :التجارة:

 ٚشذذ٘ قِطَذًع يحصذذًز ٠ركةذذًد نذذة َٓ ٠ذذر بد ٜذذ ١سبذذسث َٚذًش ٍف ْعهطذذخ
آذًزًٖ يطًة ١ٝبًزجؿًع ألضعًزٍ مبعدٍٍ دبًٚش نظ َس دٍ يف حملًؾظًد َٓ ١تٚ
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غة١َٓ ١ف ٚمبعدٍ  51قعؿً يف ًٓيل يذيت ٜطذٝطس رًٗٝذً طذًعٚ ٕٛتَ ٍٚذً
ج ذس ب٘ قِطًَع يحصًز ٖٛ ٠يعكٛبًد ييت ؾُسقخ رً ٢رداٍ َٔ زشًٍ ألرُذًٍ ممذٔ
نذذًْٜ ٛسؾذذد ٕٚيطذذٛم بهُٝذذًدٍ نذذة َ ٠ذذٔ يةكذذً٥عف تقذذًؾ ١تىل يعكٛبذذًد
ؿسٚق ١رً ٢سبسن ١يحصًز ١ٜشبًؾ ١بً ؤضطًد سبه١َٝٛ
نًُ ج ذس قطًّع يحصًز ٠مبٓع يحعًٌَ َع زشًٍ ترُذًٍٍ ضذٛزٜل َٓٚذع ذبٜٛذٌ
ألَ ٍ ٛتىل ضٛز١ٜف ٚترر يحصًز ٜةحهس ٕٚتضًيٝت شدٜدَ ٠هًؿ ١يًحعٚ ٌٜٛؾحح
الرحُذذًا د ؿذذسؾ ١ٝب ضذذًيٝت ًَحٜٛذذ ١نُذذً نذذًٕ الزجؿذذًع ضذذعس يؿذذسف تذذذسٙ
يطًم رً ٢قِطًَع يحصًز٠ف زغِ ضحؿًا ٠بعع ؾً٦دٍ يحصًز َٓ٘
ٚش اد إلشذذس  ٤د سبهَٝٛذذَ ١ذذٔ جعكٝذذد د قِطَ ذًع يحصذذًز٠ف ؾصذذً ٤يحٛشذذ٘
يس  ٞبرتغٝد الضح اف  ٖٛٚجٛش ٌ٘ ٜس ٣بعذع القحؿذًاٜل تْذ٘ شٝذدٌ ظذل ٜذحِ
يطًُط بًضح ا  ٛا ألٚي ٚ ١ٝألضًض ١ٝبًيدزش ١ألٚىلف ذِ ٜحةعًٗ ضذح ا َذ ٛا
ترس ٣يهٔ ير ٟظدس تٕ ٚش ز ٠القحؿذًا يف اَػذل قًُذً َٓعذخ ارذ ٍٛبكذًرٍ١
تىل ضٛز١ٜف ؾؿًزد جطُح جبُٝع  ٛا ذبخ غذعًز جسغذٝد الضذح ا تَذً ذ ٛا
ييت ٓعًٗ ؾحدرٌ بطسمٍ ًَح١ٜٛف ٖٚر ًَ ٜؿطس تٕ يطٛم يطٛز ١ٜمل جؿحكذد تىل
يهًُيًٝد تٜكً
 َٔٚتِٖ َؿًرت قِطًَع يحصًز:٠


يكٛٝا ؿسٚق ١رً ٢يٓكٌ  ٚيعًًُٝد ًي١ٝ

ْ دز ٠يطًع ٚال ض ًُٝيف ًٓيل حملًؾس٠
 قعـ يك ٠ٛيػس ١ٝ٥
 زب ٤ٛيحصًز تىل ممًزض ١الظحهًز يف ألض ٛم
جؿدز قِطَذًع يحصذًز ٠قًُ٥ذ ١شبطذً٥س يذيت َذين بٗذً قِطَذًع ألرُذًٍ يطذٛزٟ
رالٍ ضٓ ٛد سبسثف ٚٚؾًخ ق ١ُٝرطًزج٘ تىل ًَ ٜكًزث ًًَٝ 751ز ي .٠
ٜٚرنس زٝ٥ظ غسؾ ١دبًز ٠اَػلف غطذًٕ يكذالعف ركةذًدٍ ترذسٚ ٣قؿذخ يف
ٚشذذ٘ يحصذذًز ٠يطذذٛز١ٜ؛ َٓٗذذً الرحذذد  ٤د حهذذسز ٠رًذذ ٢طذذحٛارًدف ٚطبذذًيس
يطسٜل َٔ َ ٧ْ ٛيٛؾ ٍٛتىل تًَنٔ الضحٗالى
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اخلامتة:

سبذذسث ملذذسف غذذ رذذًاٜ ٟحطًذذت تشذذس  ٤د غذذ رًاٜذذٚ ١قذذس ز د غذذصًر١
ٚظهُٝذذٚ ١قذذدز ٠رًذذ ٢بحهذذًز سبًذذ ٚ ٍٛيٝذذًد يحٓؿٝرٜذذ ٚ ١يةعذذز رذذٔ تضذذ ٛم
شدٜد ٠يد ٣يد ٍٚيؿدٜكٚ ١جػصٝع ةًاالد يحصًزٚ ً ١ٜرًؾذَ ١ذع ألؾذدقً٤
ٚا ٍٚي ٜهظ ٚغ ًٖف ٚبًيحًي ٞؾآًْ ظبد سبؿًز القحؿذًاٜ ٟػذهٌ ظذًؾص
رً ٢إلبد ع ٚجُٓ ٛ ١ٝزا شبًؾ.١
ٜٚةكذذ ٢يطذذؤ ٍٖ :ذذٌ بًإلَهذذًٕ تْكذذًذ القحؿذذًا يف ضذذٛز ١ٜ؟ ْعذذِف ممهذذٔ
ٖٚر يٝظ َطحعٝال بٌ َُٗ ١ؾذعة ١جطذحدرٚ ٞقذع رسٜطذ ١يسٜذل جحكذًؾس ؾٗٝذً
شٗٛا مجٝع يطٛزٜل  ٚألؾدقً ٚ ٤ربًذ رط ٛد شًا ٠عبْ ٛؿس ٠ضٛز ١ٜيف نٌ
ًٝا.ٜٔ
ٚجحٛقـ آؾًم القحؿًا يطٛز ٟيف ألَد حٛض رً ٢ظحذْ ٤ ٛحذً٥ض سبذسث
ٚتػبذذًا ظذذد يًعذذسث يظً ذذ ١رًذذ ٢ضذذٛز١ٜف ٚترذذًا ٠بٓذذً ٤يةٓٝذذ ١يحعحٝذذٚ ١قطًرذذًد
يٓػً القحؿًا ٟنًؾٚ ١زتع ًٍ الشحًُر ٞحكسز٠
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اهلوامش:

(َ )8د رًذذ ١يذذدنحٛز َؿذذطؿ ٢يعةذذد  ،يهؿذذسٟف يف يٓذذد ٠ٚسب ٛزٜذذ ١ظذذٍٛ
سبذذذسث القحؿذذذًا ١ٜرًذذذ ٢ضذذذٛزٚ ١ٜاٚز إلرذذذالّف تقًَٗذذذً ًذذذظ يذذذٛيين
يإلرذذذالّ يف ؾٓذذذدم يػذذذًّف بد ٜذذذ ١تٜذذذًز  1186ف ْظذذذسف ؾذذذعٝؿ ١جػذذذسٜٔف
5ي2ي1186

( )1يةٓو يدٚيٞف
http://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/economicoutlook-spring-2016

( ) 5ضًٓ ٤رًذٞف شبطذً٥س القحؿذًا ١ٜرذالٍ سبذسث يهْٝٛذ ١يظً ذًَٝ 811 ١ذًز
اٚالز رطً٥س قحؿًا١ٜف ًَ 87زع 1186
( )2ضًٓ ٤رًٞف ؾعٝؿ ١يطؿ As Safeer

( )5از ضذذ ١ظذذ ٍٛرطذذً٥س سبذذسث رًذذ ٢ضذذٛز١ٜف ترذذدًٖ يةًظذذز يذذدنحٛز رُذذًز
ٜٛضـف ْػسجًٗ (ضٓٝط )ًٜ
( )6ؿدز يطًبل
( )7از ض ١يدنحٛز رًُز ٜٛضـف ؿدز يطًبل
( )8ؿدز :ضةٛجٓٝو http://www.almanar.com.lb/2822257

( )9از ض ١يدنحٛز رًُز ٜٛضـف ؿدز يطًبل
( )81ؿدز :ؾعٝؿ ١ألرةًز يًةًْٓ١ٝ
https://yomyatsy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8
A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9ي%D9%88%D8%A7
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ريز إرليخ :داخل سورية

قصة الحرب األهلية وما على العالم أن يتوقع
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*

وأأي ي كبأألص ال أأسلق ائدبا أأليي ازمإكأأي وأأز لأأو

Reese

 Erlichبعنوانه الريوس «داخل دأو و » والفرعأي «ق أ ارأرص ازهةوأ

ومل عةى العلمل أن وبوقّع» ق دأول ائهباألا ازبزاوأ مبعرفأ حاواأ مأل

حأأ و وثأأ و ق دأأو و و وصأأوفه وفهاأأه و فهأأإد و

وأأ مهأأل ا ه

ومىئ ه منذ انأ ئ الباألهرايف ق ارا عألا 3122ا) حبأى الوأوا وهأو

الكبلص اخللمس لروز لو بع

العرا اهل ف 3114 /ا وبرنألم

وأران

الا أ اراواوأ لةهولد أ ازمإكوأ وأقمأ ال أأر ازودأ  3118وهلفلنأأل

البأأأل و

الا أ أ اراواوأ أ لةهولدأ أ ازمإكوأ أ ومهأأأبا ل كوبأأأل311: /ا

وحوا ايف مع اإل هلبوني3121/ا

وق ص يف ر عبه ازوىل بلإلنكةوزو ق نوووو ك علا 3125ا) عن

دا ن أأر Books Prometheusوص أ يف بللعربو أ ق بأأإويف عأأن ال أ ا
العربو لةعةوا نلذرون علا 3126ا) برتمجأ امأي روقألن الأذب دأ

أن رجم ع داً من الكبب ازها منهل «فوبول داعش وأخوا هل»3126/

لأه

* كاتة من سورية ،عضو جمعية النقد األدتي في اتحاد الكتاب العرب ،امين تحرير المجلّة.
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ٖظ٘ غ٦ف الكجات الذ ٙصىىْ ساوح خمف االفاواو ٔا٧سف ٜالمفذَٖ الف٦
االبظر ٔاحلشرٖ ِٕٔ .قع اطبعجْ العراٗ ٛيف ( 417صفحاخ) وَ القطفع الكفب
ٖٔظجىن عم ٜوقاو ٛوقجضب ٛاقمي ٌعًٕ ثظٕوشك٘ ٔأالا عظر فصفٔ ,٦عفا ا,
وففَ الصففٕو الفٕثٕغرافٗففٔ ٛومحقففمس أ٧ه وشففر ات ففا ٞاحلر ففاخ ا ّا ٖففٛ
الرٟٗش ٛاملعاوض ٛلمفرٟٗص ا٧سفا يف سفٕؤٖ ٛالذفاٌ٘ سفأه ينوفأ افتِي الجفٕاوٖ
املجعمق ٛاشٕوٖ ٛوٍذ احلرت العاملٗ ٛأ٧ىل الج ٜالزٖراُ .ً3125
امل٤ل ف ٖجكفف ١عمفف ٜالجففاوٖ ٔالٕدففاٟت ٔاملعاِففااخ املجعمقفف ٛاشففٕؤٖ ٛعمففٜ
وظففاِااثْ العٗاٌٗفف ٛاحلٗربفف ٛعففا وال٦ثففْ الففذ٦ز ألىل سففٕوٖ ٛيف ا٧عففٕاً ( 3117
ٔ )ً3124 3122لقاٟفففْ افففالرٟٗص ا٧سفففا ٔعمففف ٜأشفففٕاه ٔطفففّا اخ عفففا وفففَ
الٍاططم يف الجٍشٗقٗاخ ٔالظخصٗاخ العاو ٛاملعاوض ٛأٔ املٖ٤ا.ٚ
ٖٔجففتوسح الكجففات يف سففٗاد سففر ٓ الففزوأ لمحففاز الشففٕو ٙاففم الففراَِ
الشاخَ ٔوا ميفٕو فٗفْ وفَ ثٍاشضفاخ ٔوٕاسّفاخ يف خضفي وفا أهمفت عمٗفْ امل٤لف
وصطمح (احلرت اِ٧مٗٔ )ٛاملاض٘ البعٗفا املىجفا ألىل القبف ٛا٥الفج٦ه العذىفاٌ٘
وفففرٔوا ,ااٌ٥جفففاات الفرٌشففف٘( ) ً2:31دفففي الذفففٕو ٚالشفففٕوٖ ٛالكفففا)2:36( ٝ
فا٥سجق٦ه (ٔ )ً 2:57وا ثبعفْ وفَ اٌق٦افاخ عشفكرٖ ٛوججالٗفٔ ٛشٗفاً الٕالفاٚ
الشٕوٖ ٛاملصرٖ )ً2:69( ٛفاٌ٥فصاه (ٔ )ً2:72صٕ ,٥ألىل دٕو ٚالذاوَ وَ آذاو
ٔاسج ً٦الزت البعر لمشمطِٔ ٛزميف ٛالزٖفراُ ٔ 2:78اٌجّفا ٞااسفج ً٦الفرٟٗص
الافظ ا٧سا لمحكي يف سٕؤٖ )2:81( ٛخٕضْ وع وصر الفرت ثظفرَٖ ()2:84
الففا اٌجّففح اجحرٖففر القٍٗطففرٔ ٚاثفففاد فصففن القففٕاخ ٔوففا ٔاسّففْ خفف٦ه ف ف ٚ
الكىْ وَ صراع وع اإلخٕاُ املشمىم يف الذىاٌٍٗٗفاخ ٔ خفٕه ا فٗع الشفٕوٙ
ألىل لبٍففاُ ٔلىففن ع٦شاثففْ وففع القٗففا اخ الفمشففطٍٗٗٔ ٛالمبٍاٌٗفف ٔ ٛالفففْ وففع
ألٖراُ ٔاسجىراو الكىْ الجف ٜوالٗمفْ يف العفاً (ٔ )ً3111اٌجخفات ااٍفْ الفرٟٗص
اظاو ا٧سا خمفا ,لْ ٔوا ٔاسّْ وفَ وظفك٦خ ٔصفراعاخ وٍفذ ثشفمىْ احلكفي
الج ٜاٌا٥ع املظاِراخ ا٥الجشاسٗف ٛضفآ يف آذاو ٔ ً 3122وفا آلفح أللٗفْ يف العفاً
 ً3125الذ ٙصاو فْٗ جات ألولٗ .
ُٖ ٥خففف٘ ٌعففًٕ ثظٕوشففك٘ يف ثقاميففْ لمكجففات محاسففجْ لذففٕواخ الراٗففع
العرا٘ ٔملفا ربفآ $الذفٕو ٚالشفٕوٖ #ٛعمف ٜوفٕ خفاو ٖٔظف ألىل واٗفع فن وفَ
ثٌٕص ٔوصر فٗىا ٖجشاِن واٗفع لٗبٗفا املُفاورر! ٖٔصفررب شفا,٦ٟس $وغفي اٌ٥جكاسفاخ
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الا عاٌح وٍّا ِذٓ الذٕواخ أل ٥أٌّا الققح لمظعٕت وكاسفة ِاوف ٛأعجقفا أٌّفا
سجكُٕ اٟىٔ ٛوَ احملجىن أُ ثكُٕ وقاو ٛلمىزٖفا وفَ ا٧الفااز ٔاملكاسفة
و ٥ٔ .))5ختجمف ف وٖ٣جفففْ لمحفففاز الشفففٕو ٙعفففَ الشفففر ٖ ٛالظفففاٟع ٛيف خطفففات
املعاوضفف ٛعمفف ٜاخففج٦ف وٕاشعّففا ٔثٕسّاثّففا ٔفٗىففا ٖففذِة أللٗففْ ألولففٗ أٖضففا,
فٗ ٤فففا عمففف ٜأُ $و  ٚالفعفففن القاسفففٗ ٛالفففا شاوفففح اّفففا اعفففأل القفففٕ ٝا٧وٍٗفففٛ
ٔالعشكرٖ ٛالٕلح املطالة الا اٌح سفمىٗ ٛيف املرالمف ٛأ٧ىل وفَ ِفذٓ الذفٕوٚ
ألىل الففرت أِمٗفف ٛوٕٖفف ٛوففرخ ٔ ٥ثففزاه ثففاور ابجىففع الشففٕو ٙاكاومففْ و.#5
وشففجبعاا ,اففذلا الجففاخن ايففاوس٘ اإلشمٗىفف٘ ٔالففأل٘ الففذٖ ٙق ف ٔوا ٞثشففمٗح وففا
ُٖشىٗربّي اف (الذٕاو) وٍذ وطمع العاً  ً3123ىا ٖذ ر ألولٗ ٌفشْ (و )21وع
ألطاو ٚثظٕوشك٘ ألىل أُ الصراع الااٟر اختذ هااعا ,أ ذر ثعقٗفاا ,اشفبة خفٕه
مجاعاخ سّا ٖف ٛلفاّٖا أسٍفااخ فجمفف ٛخاصف ٛاّفا فٗفْ ؤ .#5يف الٕشفح الفذٙ
ٖر ٝفٗفْ ثظٕوشفك٘ أُ أو فا ٔألسفراٟٗن $مل ثجخفذا أ ٙخطفٕٔ ٚاضفحٔ ٛذاخ
أِىٗف ٛملشففاعا( ٚالذففٕاو) #فإٌففْ ٖفراَِ عمففٔ ٜو أو فف٘ ؤسفف٘ $يف الجٕصففن ألىل
ثشففٕٖ ٛسٗاسففٗ ٛوبٍٗفف ٛعمفف ٜاملفأضففاخ ثففجىخأل عففَ ٌقففا ثظففبْ ثمففا الففا
الجٕصن أللّٗا يف و٤متر سٍٗ و.#6
أُ
سففا ٞالفصففن أ٧ه (و )9ففح عٍففٕاُس (الذففٕو ٚالففا وففا ففاُ ٖف ف
صن) ِٕٔ وشجىا وَ ثصرٖح لمرٟٗص ا٧سا يف اااٖ ٛالراٗع أعمَ فْٗ أُ افٓ ٦
لَ ثظّا دٕو ٚطعبٗ ٛاشبة شٗي ٌظاوْ الٕهٍٗ ٛأل ٥أُ املظاِراخ الفا افاأخ وفَ
وعا اشبة اعجقاه الج٦وٗذ الذَٖ جبٕا طعاواخ وعا ٖ ٛلمٍظفاً  -ىفا ٖقفٕه
ألولففٗ ٔفففت الرٔاٖفف ٛالظففاٟع- ٛاوجففاخ ثففاو ٗا ,ألىل فجمف احملافظففاخ الشففٕوٖٛ
ااوساخ وجفأث ٛوطالب ٛمبا سبت إلولٗ أُ سته عٍْ الرٟٗص ا٧سا يف أٔه لقاٞ
لففففْ اففففْ يف العففففاً  ً3117أ ٙوٕضففففٕعاخس ا ٧ففففرا ٔالجشٍففففٗصٔ /اٌ٥جخااففففاخ
الاميقراهٗفففٔ /ٛالاملفففأُ /وظفففرٔعٗٔ ٛسفففٕ أالفففزات وعاوضفففٔ /ٛأللػفففا ٞشفففإٌُ
الطٕاو.٢
ٖٔر ٝألولٗ أُ ا عا ٞالٕٖ٥اخ املجحا ٚاتٌّا اٌح ثفاعي (الذفٕاو) العمىفاٌٗم
املعجفففالم ٖ ٥مػففف٘ القٗقففف ٛأُ ا٧هفففراف ا٧شفففٕ ٝافففم (الذفففٕاو) ِففف٘ ابىٕعفففاخ
اإلس٦وٗ ٛو(ٔ .)21أُ محاٟي البٗح ا٧اٗأل إٌا ٖفضفمُٕ عقٕافاخ اشجصفا ٖٛ
شاسٗ ٛعم  ٜسٕوٖ ٛوع الجشفمٗح أوفا الصفقٕو فكفإٌا ٖفضفمُٕ ألوسفاه املزٖفا وفَ
ا٧سمح( ٛلمذٕاو) وع شٗاً ا ٗع ا٧ورٖك٘ اقص سٕ( ٙو.)23
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ٖٔعجقا ألولٗ أُ الجفرش ٛالاٍٖٗ ٛااأخ وع اا ٞالقجاه ألذ اسفجخاً فن وفَ
الطففرفم الففاَٖ لجففتوم احلظففا ٔا٥لجفففاف الٕلففْ فاعجىففا (الذففٕاو) عمفف ٜغالبٗففٛ
سكاُ الب ٦وَ املشمىم الشٍ ٛيف الم اسفجىاه الفرٟٗص ا٧سفا ا٧شمٗفاخ فففففف
عم ٜالارب ينعي ألولٗ ففففف وذفن العمفٕٖم ٔاملشفٗحٗم ٔاملشفمىم الظفٗع ٛوجشفاِ ,٦أُ
ٌشب ٛا ٝوَ الشٍرب ٛثق وع الرٟٗص ا٧سا ٔثٖ٤آ ٔثظاوك يف فجمف املٕاشفع
القٗا ٖ ٛيف الأل ٛمبا يف ذلا ا ٗع.
ٖتث٘ الفصن الذاٌ٘ وَ الكجفات (و )29فح عٍفٕاُس (لفٕواٌص الشفٕوٖم)
ِٔففٕ اسففجعا  ٚلمصففراع الاٖطففاٌ٘ الفرٌشفف٘ عمفف ٜسففٕوٌّٖٕ ٛففا إاافف ٛأٔؤاففا
ٖٕٔضففح فٗففْ ألولففٗ ٔو لففٕواٌص يف ِففذا الصففراع إصفففْ ساسٕسفا ,ل٦سففجخباواخ
الاٖطاٌٗٔ ٛعىمْ الأ٣ت عم ٜثٍصٗة ومٕك عرت ٖاعىُٕ ارٖطاٌٗفا ٖٔعاوضفُٕ
فرٌشا وَ سّ( ٛؤ .)2:ألسرا ٞثػٗ سٗاس٘ يف املٍطق ٛوبأ عم ٜالعٍ اػر
القضففا ٞعمفف ٜايطففر الففذ ٙميذمففْ اإلسفف ً٦عففَ هرٖففت ثقشففٗي املشففمىم ٔسعمففّي
ٖجصاوعُٕ (و ٍّٖ٘ٔ .)32ألولٗ ِذا الفصفن مبفا متخفأل عٍفْ الصفراع الفرٌشف٘
الاٖطاٌ٘ يف اثفاشٗ ٛساٖكص اٗكٕ الا خٕلح الفألجم ثقاسفي وٍفاهت الٍففٕذ
يف سففٕوٖ ٛالطبٗعٗفف( ٛافف ٦الظففاً) مبففا يف ذلففا سففع٘ ارٖطاٌٗففا وٍففذ ذلففا الٕشففح
إلٌظففا ٞأشمٗفف ٛاسففجٗطاٌٖٗ ّٕٖ ٛفف ٛيف الظففرد ىفف٘ وصففاحلّا يف شٍففا ٚالشففٕٖص
ٔثكُٕ الاسزا ,يف وٕاسّ ٛا٧هىاع الفرٌشٗ.ٛ
أوا الفصن لذالر (و  )46فشا ٞفح عٍفٕاُ (اثفاشٗفاخ ٔدفٕواخ ٔاسفجق٦ه
 )2:57 / 2:2:سفففاو ا فٗفففْ املشفففاو الشٗاسففف٘ يف سفففٕوٖ ٛوفففَ اااٖففف ٛاٌ٥جفففاات
الفرٌش٘ الج ٜا٥سجق٦ه ٔواصاا ,ثٍفاو٘ املفا اإلسف٦و٘ عمفٖ ٜفا الشفَ البٍفا يف
وصر ٔثٍاو٘ املا القٕو٘ الذ ٙأسفر عَ ثظكٗن الزت البعر يف سٕوٖ. ٛ
ٔال٦فففح يف ِففذا الفصففن وقاوٌ ف ٛالذففٕو ٚالشففٕوٖ ٛالكففا )2:36( ٝابففااٖاخ
دٕواخ الراٗع العرا٘ ِٕٔ وا ٖٕضحْ ألولٗ اقٕلْس (( ٔ اٌفح ثمفا الذفٕو ٚوظفااّٛ
اظكن واِع لٖ٨اً أ٧ىل وَ دٕواخ الراٗع العرا٘ عفاً  3122ففف٘ احلفالجم
ٌّأل الظبات ضا اٌ٧ظى ٛالشٗاسٗ ٛالقاٟى ٛوجحفاَٖ آوا ٞفااّٟي ٔيف مجفا
الذٕوثم اٌضىح الٍخب ٛا٥شجصا ٖ ٛألىل ساٌة الشمطاخ احلا ىٔ ٛيف احلفالجم
أٖضفا ,ففتخ احلكٕوفف ٛألىل ةألفف ٛثقشففٗي الذففٕاو وففَ ٌاالٗفف ٛاٍٗىففا اٌففح وففَ
ٌاالٗفف ٛأخففر ٝثقىففع دففٕوثّي (إالظففٗ )ٛوش فجخاو ٛأالففاز ا٧سففمح ٛاملجففٕفر ٚوٍّففا
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وٍِ ِٕٔ .))58ا ٖجشاِن أُ الذٕو ٚالشفٕوٖ ٛالكفا ٝاٌفح ضفا ةجفن أسفٍ
فٗىا (دٕواخ الراٗع العرا٘) شاوح ضا أٌظىٔ ٛهٍٗٛةمٗ!ٛ
ُٖٔعٍَُِِٕ ألولٗ الفصفن الراافع ( و )66افففف (الفرٔت ٔاٌق٦افاخ فففف دفي ككفي
ا٧سفا) واصففاا ,الفف  ٚاملىجففا ٚوفَ ( 2:58فففففف  )ً3122الفا طففّاخ ثتسفٗص الففزت
البعر ٔشٗاً دٕوٕٖ ٚلٕٗ يف وصر ٔثتوٗي شٍا ٚالشٕٖص ٔشٗاً الٕالفا ٚالشفٕوٖٛ
املصففرٖ 2:69ٛدففي اٌ٥فصففاه ِٔ 2:72زميفف 2:78 ٛيف ايففاوص وففَ الزٖففراُ ألىل
ٔصٕه الرٟٗص الافظ ا٧سا ألىل سا ٚاحلكئ .اقا ْٟيف احلكي الجٔ ٜفاثْ عاً
ٔ 3111ثشففمي الففرٟٗص اظففاو ا٧سففا احلكففي وففَ اعففآ دففي اغجٗففاه احلرٖففرٙ
(ٔ )ً3116اثّاً الٕٖ٥اخ املجحأ ٚأٔؤاا ا٧سا اذلا ٔاٌشحات ا ٗع الشٕوٙ
وَ لبٍاُ.
ٔسففا ٞالفصففن ايففاوص (و  ) 89اعٍففٕاُس (اااٖفف ٛالذففٕؤ )ٚفٗففْ متّٗففا عففَ
دففٕوث٘ واٗففع ثففٌٕص ٔوصففر ٔٔص ف ٌ٥ففا٥ع الجظففاِراخ املٍاِضفف ٛلمحكٕوفف ٛيف
وعففا ٖففًٕ احلففا  ٙعظففر وففَ آذاو ٔ ً3122وففا ربففآ ثمفٗففت احلكٕوفف ٛيف ثفشف
ا٧الااز الذ ٙشاه فْٗ ألولٗ س
(( لفففت املشففٔ٤لُٕ احلكٕوٗففُٕ شص فُ ,ٛوحكَى ف َٛالٕض فعِ لجفش ف ا٧الففااز
فففففاع فٕا أُ أِففففال٘ وعففففا ٔأوففففا َ أخففففر ٝشففففا ثظففففاِرٔا سففففمىٗا ,وطففففالبم
االاميقراهٗٔ ٛلكَ وجطرفم ألسف٦وٗم ٖجمقفُٕ متفٕٖ ,٦خمٗشٗفا ,سفٗطرٔا عمفٜ
املظاِراخ فٕوأ ,ااأٔا حبىم ٛوَ ألهف٦د الٍفاو ٔالعٍف ضفا شفٕ ٝا٧وفَ الشفبىا
ينعي املشٔ٤لُٕ و.))92
ٔلكَ ثطٕو لرٖاخ ا٧الااز فٗىا اعا ٔالجاخن املباطر لمشفعٕ ٖٔ ٛشطفر
ٔثر ٗا ٖرسربح فرضٗ ٛاحلكٕو ٛلشٕوٖ ٛالا اِا ألولٗ ثمفٗقا.,
ٔيف (و  )9:وَ ِذا الفصن ٖرصا امل٤لف ثشفمن الشفٍٗاثٕو ا ىّفٕو ٙعفَ
ٔ ٖٛ٥أوٖزٌٔا سُٕ وكم عا احلأ المبٍاٌٗ ٛألىل املٍاهت الا ٖشٗطر عمّٗا وفَ
ٖشىّٗي اف (الذٕاو) يف سٕوٖ ٛلٗمجق٘ المٕا ٞاملٍظت سفمٗي أل وٖفصٔ .وفا ثبفع ذلفا وفَ
ثٍفففاو٘ املٕاسّفففاخ املشفففمح ٛالفففا متذمفففح يف ثظفففكٗن فففففف سفففٗع اإلسففف3124 ً٦
ٔوظاو جْ وع سبّ ٛالٍصر ٚيف لزو ٚعاوا العىالٗٛففففف دفي خفٕه الر ف ٛأالفراو
الظاً اإلس٦وٗٔ ٛا بّ ٛاإلس٦وٗ ٛعم ٜخط املٕاسّاخ املشمح.ٛ
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الفصن الشا ض (و ):7سا ٞاعٍٕاُس (أسمحٗ ٛىٗاٟٗف ٛضفرااخ عشفكرٖٛ
ٔهرٖففت وشففأ ) ِٔففٕ ٖجٍففأه اثّففاً الألفف 17ٛآت  1172ااسففجخااً غففاين الشففاوَٖ يف
الػٕهفٔ ٛوقجفن امل٠ففاخ وفَ الرسففاه ٔا٧هففاه ٔالٍشففأ ٞوفا ثبففع ذلفا وففَ ثصفعٗا ٔلفف٘
ٔثمٕٖح أو ٘ اضرا ٛعشكرٖٔ ٛصٕ ,٥ألىل ا٥ثفاد وفع احلكٕوف ٛالشفٕوٖ ٛا الٗفن
اون فزٌّٔا وَ الش ٦الكٗىأ ٙاإطراف ٍٔ ٛلٗ.ٛ
ٖٔعٍُٕ ألولٗ الفصن الشااع اش٤اهس (وَ ٖٖ٤فا ا٧سفا و)229؟ ٔفٗفْ ٖقفاوُ
اففم وففا اٌففح عمٗففْ وظففت ٔوففا آلففح أللٗففْ وففَ خفف٦ه ينٖاواثففْ أللّٗففا يف ا٧عففٕاً س
ٖٔ ً 3124 3122 3117ففر ٝأُ وظففت ثػفف خ ففذ ا .,دففي ٖصففن ألىل الٍجٗشففٛ
ا٩ثٗففٛس ((اعففا دفف٦ز سففٍٕاخ وففَ احلففرت اِ٧مٗفف ٛشمففح شففٕاخ ا ففٗع ٔا٧سّففزٚ
ا٥سجخباواثٗ ٛوٕالٗ ٛلمٍظاً احلا ي خبف٦ف وفا الصفن يف ثفٌٕص ٔوصفرٔ .شالفح
طاووم ٌرٔاٌ٘ ِٔ٘ ةمم ٛلقضاٖا الظرد أ٧سط ٔينوٗم ٛافاوين ٚيف مٗف ٛسفاٌح
أٌجٌٕ٘ جباوع ٛأ شفٕو ٔوَ وٖ٤فاٌ ٙظفاً ا٧سفاس ألُ لفا ٝا٧سفا ثتٖٗفاَ غالبٗفٛ
الظعةٔ .ثظىن القطاعاخ الفا ثٖ٤فآ أِفال٘ املفاُ الكفب  ٚوذفن وظفت ٔالمفة
ٔا٧شمٗفففاخ وذفففن العمفففٕٖم ٔالفففاؤين ٔاملشفففٗحٗم ٔالظفففٗع ٔ ٛفففذلا بففف ٛوسفففاه
ا٧عىفففاه ااإلضفففاف ٛألىل د٦دففف ٛوٖ٦فففم وٍجشفففة ألىل الفففزت البعفففر غفففالبٗجّي وفففَ
املشففمىم الشفففٍٔ .ٛشالفففح ٌرٔاٌفف٘س ألُ لفففا ٝا٧سفففا " ثتٖٗففا املٖ٦فففم ٔاملٖ٦فففم وفففَ
الشٕوٖم الذَٖ ثجعر أصٕاثّي لإلِىاه و .))229
ٍٖٔ ٥شففف ٜألولففففٗ اإلطفففا  ٚاٍظففففاو٘ الطباافففٔ ٛالجعمففففٗي يف سففففٕوٖ ٛو233
ٔاإلطففاو ٚألىل أُ (( الػالبٗفف ٛالعظىفف ٜوففَ الظففعة ٔاسّففح املصففاعة الٍامجفف ٛعففَ
ثآ ن القاو ٚالظرا ٟٛٗلاخمّي ٌجٗش ٛالجضخي ٌٔقص الشمع و  ))22:وفَ ُٔ
أُ كا املشٔ٤ه عَ ِذا الٕضع الٍاسي اشبة احلصاو الأل٘ عم ٜسٕوٖ.ٛ
ٖٔ ٤ا ألولٗ أٌْ افاٞا ,وفَ سفٍٔ 2:81 ٛخف٦ه الكفي ا٧سفا ثفزأج الكفذ
وَ سكاُ املاُ وَ الشفٕوٖم املٍفجىم ألىل ٖاٌفاخ ٔهٕاٟف فجمفف ٛوفَ اعضفّي
اعضأ ,أٌْ خ٦ه مجٗع وال٦ثْ الشااق ٛألىل سٕوٖ ٛاُ وَ الٍفا و أُ ٖشفىع أٙ
ألطاو ٚألىل ايمفٗ ٛالاٍٖٗ ٛل٨طخاو و .233
ٖٔطر امل٤ل و  234س٤الْ عم ٜاملٖ٤فاَٖ ل٨سفا شفا,٦ٟس ألذا فاُ ا٧سفا
ٖجىجع اّذٓ الظعبٗ ٛملاذا خشرخ احلكٕوف ٛا٧سفزا ٞالكفب  ٚالفا ٖشفٗطر عمّٗفا
الذٕاو؟ غاضا الٍظر عَ البحر يف أسبات ذلا ثمفا ا٧سفبات الفا ثعفٕ يف املقفاً
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أ٧ه ألىل ثٕاهٌ ٤ظاً أو ٔغاُ يف ففجح احلفأ ٔمترٖفر وفٕ ( )261ألف ألوِفاا٘
ألىل اخففن سفففٕوٖ ٛعففاا الفففاعي ا اٟففن يف املفففاه ٔالشفف ٦الفففذ ٙشُففارً أللفففّٗي وفففَ
الشعٕ ٖٔ ٛشطر ٔ ٔه غراٗ ٛعا.ٚ
ٔآخر.

ٔ ٥ختمففٕ ثمىٗحففاخ ٔثصففركاخ ألولففٗ وففَ العففزف عمفف ٜالطاٟفٗفف ٛاففم فصففن

ٖٔففتث٘ الفصففن الذففاوَ عمفف ٜصففٗػ ٛسفف٤اه أٖضفا,س ملففاذا ثففاعي ألٖففراُ سففٕوٖٛ؟
ٔ ٗة ِٕ اٍفشْس ( ُ٧عأِىا وظ ك أو ا ٔألسراٟٗن) ُ٧ٔ ..سقٕ ا٧سا
ٖعأ ضع ألٖراُ اإلشمٗى٘.
ٍٖٔجّفف٘ ألولففٗ يف خ٦صففِ ٛففذا الفصففن ألىل أُ (( وففَ املففرسح أُ ثظففن ألٖففراُ
اعى ٛل٨سا ألىل أُ ٖاين شاٟا آخر لاٖفْ وغبف ٛيف الٕصفٕه ألىل ٌفٕع وفَ الع٦شفاخ
الٕ ٖ ٛوع ألٖراُ .ىا سجظن الٕٖ٥اخ املجحا ٚاعىف( ٛلمذفٕاو) عمف ٜأوفن أُ ثصفٍع
ٌظاوا ,وٕالٗا ,لمٕٖ٥اخ املجحا ٚيف وظت ٔ .يف ٌّاٖ ٛاملطفاف عمف ٜالٕٖ٥فاخ املجحفاٚ
ٔؤسففٗا ٔألٖففراُ أُ ثجفففت اظففكن وباطففر أٔ غ ف وباطففر عمفف ٜثشففٕٖ ٛسٗاسففٗ ٛألذا
اُ الش ً٦سٗشا هرٖقا ,لْ يف ِذٓ ا٧واض٘ املضطرا ٛو.286
ٖٔجففااع ألولففٗ عٌٍٕفف ٛالفصففن الجاسففع (و  ) 287اشفف٤اه آخففرس ِففن سففٍٗاه
ا ٧ففرا وففرا ِي فٗجٕشف عٍففا أاففرين ثٍظٗىففاثّي الشٗاسففٗ ٛاملجىذمفف ٛيف ا ٥ففا
الٕهأ الكر سجاٌ٘ /هالبفاٌ٘ ٔاحلزت الفاميقراه٘ الكر سفجاٌ٘  /اريناٌف٘
ٔالفففزت العىففففاه الكر سفففجاٌ٘ /أٔسففففٔ /ُ٦ثٕٞوفففْ يف سففففٕوٖ( ٛالفففزت ا ٥ففففا
الففاميقراه٘) /صففال وشففمئ . /ثبففاَٖ وٕاشف ثمففا الجٍظٗىففاخ وففع اثفاشّففا عمففٜ
قٗففت وكاسففة يف احلففرت الففااٟر ٚعمفف ٜالشففاال ٛالشففٕوٖ ٥ ٛثقففن عففَ اإل اوٚ
الذاثٗٔ ٛا٥ع اف االكر ٖف ٛلػف ٛو ٗف ٛداٌٗفٔ ٛثػفٗ اسفي ا ىّٕوٖف ٛالعراٗفٛ
الشٕوٖ ٛألىل اسي ا ىّٕوٖ ٛالشٕوٖ.ٛ
يف الفصن العاطر و ٖ 3112جٕش ألولٗ عٍفا عٍفٕاُس "ألسفراٟٗن" ٔفمشفطم
ٔسفففٕؤٍٖٖ ٛفففاشع وٕاشفف املٍظىفففاخ الفمشفففطٍٗٗ ٥ٔ ٛسفففٗىا  /محفففاض /وفففَ
احلففرت الففااٟر ٚالففا مل خت ف ا فّٗففا محففاض اوٗاينِففا (لمذففٕؤ (ٚاصففطفافّا وففع
الجٍظٗىاخ املشمح ٛح عٍٕاُ الٕشٕف وع الظعة الشٕو ٙفٗىا ا جففح الٍفاُ
عظرأ / ٙوٍظى ٛالجحرٖر الفمشطٍٗٗ ٛاالقٕهس ألٌّفا وفع الظفعة الشفٕو ٙوفَ ُٔ
وٕش ةا وَ الٍظاً.
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ٍٖٔجّ٘ ِذا الفصفن اعفا عفر لمجظفااا احلاصفن افم فمشفطم ٔ"ألسفراٟٗن"
ٔوا ثف ٓ٦وفَ ثعقٗفا افاالج٦ه "ألسفراٟٗن" لمشفٕ ُ٥الشفٕو ٙألىل أُ وغبف" ٛألسفراٟٗن"
إسٕ ٌظاً سأ يف سٕوٖ ٛغ وجحال وع ألٖراُ ٔالزت اهلل خ وَ اقا ٞا٧سا
املجحال وعّىا .أٔ ىفا عبربفر ألولفٗ عمف ٜلشفاُ "ألسفراٟٗن"س  $طفٗطاُ  ٥ثاعىفْ
ألٖراُ خ وَ طٗطاُ ثاعىْ ألٖراُ.#
الفصن احلا  ٙعظر ٔا٧خ سا ٞاعٍفٕاُس الٕٖ٥فاخ املجحفأ ٚؤسفٗا ٔالقفٕٝ
اياوسٗٔ .ٛفْٗ ٖٕضح وٕش أو ا وَ الرٟٗص ا٧سا ٔاٌجقا ِا لْ فٗىا خيص
سففشن القففٕد اإلٌشففاُ يف الٕشففح الففذ ٥ ٙثففاَٖ فٗففْ املىاوسففاخ الففا ٖرثكبّففا
المفاِ٣ا اذوٖع ٛأٌّا ثعىن وعّي اٍٗىا ٌظاً ا٧سا ٖعىن وفع ألٖفراُ ٔشفا الألفح
أو ا ٔ"ألسراٟٗن" أُ ثٍجزعا سٕوٖ ٛوَ ألٖراُ ٔلٕ جنحجفا يف ذلفا لػففرخ فن
خطاٖا ا٧سا ا٧خر ٝو .342
ٔومبا اٌح خامت ٛجات ألولٗ ِف٘ الفا ٔسّفح وشفبقا ,وعاٍٖجفْ ٔشراٞثفْ
ل٨ينوفف ٛالشففٕؤٖ ٛاسففجٍجاساثْ أٖضفا ,عٍّففا ِٔفف٘ ثت ٗففا عمفف ٜالرٔاٖفف ٛالطّراٌٗففٛ
(لمذفففٕو )ٚيف سفففٕوٖ ٛالفففا ؤسجّفففا املعاوضففف ٛافففاخج٦ف وٕاشعّفففا ٔثبٍجّفففا الفففأاٟر
الػراٗٔ ٛأل اٌ ٛلمٍظاً الذ ٙثشبة يف فن وآسف٘ احلفرت الفااٟرٔ ٚفّٗفا ٖقفٕه
ألولٗ س (( أدٍا ٞثتلٗف٘ ِذا الكجات ثٍقمح ام ٔاطٍطَ العاصفىٔ ٛعظفر ٚاف ٦يف
الظففرد أ٧سففط ٔشاامففح أدٍففاِ ٞففذٓ الففرال٦خ شٗففا ٖم ٔ(دففٕاوأ ),ةممففم ٔأٌاسفا,
عا ٖم وَ عاو ٛالظعة .اثففت وعظفي ِف ٞ٥٤عمف ٜاحلقفاٟت ا٧ساسفٗ ٛاالٍشفب ٛألىل
(الذٕو ٚالشٕوٖ)ٛس ِٔ٘ أُ وظاِراخ طعبٗ ٛثمقا ٟٛٗاٌالعح ضا ا٧سا شز ٞوَ
اإلهاو أ٧سفع لمراٗفع العراف٘ ٔأُ ِفذٓ املظفاِراخ شٕامفح اقىفع شفاض فمشفتخ
شٕ ٝاملعاوض ٛالشٕوٖ ٛألىل الذٕو ٚاملشمحٔ .ٛلكَ مىا اين ا خ ف  ٚالقجفاه اين ا
وقااو ثاخن القٕ ٝا٧سٍبٌٕٗٔ ٛعٗجْ و .))355
ثما ِ٘ أارين احملأو الا و ز عمّٗا جات ألوخل الفذ ٥ ٙخيمفٕ وفَ ألدفاوٚ
أس٠م ٛعا ٚثشجاع٘ ٌقاطأ ,اسعا ,ااٞا ,وَ عٍٕاٌْ املضمَّن (شص ٛاحلفرت اِ٧مٗف)..ٛ
ٔٔصٕ ,٥ألىل خامتجْ.
natherg@yahoo.com
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الدبلوماسية الثقافية
"الصهيونية نموذجاً"
األرقم الزعيب
ودرك املنظرون السوادوون الصهاونة أن ثقل رفض ووضومهك يلوضًا
مووضضضوم م ضضضمو ال،ضضضعو ك لضضضبلو اريضضضل الديلومادضضضوة الٌقافوضضضة لضضضى
الًخطوط خللق موول موااوة لقيوهلا م املنطقة يعد أن حققت ذوىًا مهمضًا
م جمال م ك يع األنظمة العريوة هلا هبه األنظمضة مسضًعدل لال ض ن
أيٌر فأيٌر ن خدمااها اجملانوة للكوضان الصضهووني مقايضل ادضًمرارها م
مقالوضضد امكضضك ومضضا ن،ضضهده اان مضضن مواف ض نضضاه الضضدفا ضضن الكوضضان
د أمامنضاك و خضر
الصهووني وحقه م الوووم ومعضامال وضور املقاومضة ذضاه ا
هبه املواف اصروح ولي العهد السعومي ومد يضن دضلمان الضبي أيضد
فوه حق الك وان الصضهووني م الووضوم ك مًنادضواً يوض وضاف ويوض فًضل
ح أيٌر لوال السّخط ال،عيب املًوفع
وذرَّمك ويان له أن وصرِّ َ

وضوهر الًرضرك الديلومادضي الضبي وعًمضد
من هنا ميكضن النظضر
لى القدرل م الًقاط حترك مرايل القضوى م العضا ك وينضاف موضول مسضيقة
خاممة للكوان اإلدرائوليك لَّه وؤدس ملوافض مولوضة مؤوضدل لقاضاوا هضبا
الكوضضانك وال دضضوما مو ضضو القضضد ك هضضبا لضضى املسضضًوى الضضدوليك ولكضضن
أصيح من املهك لسوادة الٌقافة اخلارووة للكوان الصهووني أن نعل هبه
اصضمة أيدوضة لضهك
ال،عو مقًنعة يهبا الكوانك ورموحة م وعل القد
حد ييو أن نعل رمل فعل أغلب األنظمة
والدوما يعد أن ادًطا ت
العريوة رملً صواوة ال حتمل فدرل اغوو الوافعك وهنا ال يد من اإلذضارل
أهك مراكلات ميلومادوة ثقافة اخلارووة الصهوونوة(:)1

(َ (1ثّقٕ معتمدٔ صادزٔ عو شعبٕ التخطّط الطّاضْ يف َشازٔ ارتازدّةٕ ا ضةساٙيَّٕ ،قةد
َشازٔ ارتازدّٕ ليطّاضات االضرتاجتّٕ املهعقد يف القدس نًإِ عام 9002م.

ععمّمًةا يف مة
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الدبلوماسية الثقافية (الصهيونية منوذجاً)

 .1زصد التغريات يف عهاضب القُٔ بني الُالِات املتشدٔ َباقْ القُٗ العظمٖ
املهاسطٕ االيني  -زَضّا -اهلهةد -االحتةاد اوَزَبةْاَ ،حتدِةد مةا لقيةل عيّةٌ
التمُضع املجالْ لَ التُاشى الياٙب لَ التصخّص املبكس.
 .2االيتمةةةام بةةةالقُٔ الهاعمةةةٕ ليةةةدَ ا الجقاسةةةٕ – املعيُماعّةةةٕ – الطةةةّاسٕ –
الصزاعةةٕ َالبشةةُخ  -الربزتّةةات ..اَ ،عةةدم االفتءةةا٘ بالتعةةاَى يف زتةةا القةةُٔ
الييبٕ سقط ا العطكسِٕا.
 .3االعتماد عيةٖ مةا لقيةل عيّةٌ ا العبةُى ال جيةُى دَالاَ ،ية لقةُٗ مةو
الة ةدَ لسّانةةةا مجة ة  :الصةةةسفات العةةةابسٔ ليقةةةازات َالبهةةةُمل الدَلّةةةٕ َاملهظمةةةات
ا قيّمَّٕ ،دع القدس مقسا هلرٍ املهظمات لَ لءسَعًا.
 .4الرتفّص عيٖ عُضّع العالقات ارتازدّٕ َالتَُ٘مٕ بةني العَالقةات الهُعّةٕ
_االضرتاجتّٕ الطابقٕ_ َالكمّٕ ا اضرتاجتّٕ املصز َالتقّّ َالتَُّ٘مٕ .
َاملتتبع ملُقع َشازٔ خازدّٕ الكّاى اليًُّنْ جيد الرتفّةص عيةٖ ادتُانةب
الطّاضةّٕ مجقيةٕ باوبعةاد الجقاسّةٕ ،مجة اذتةدِح  -وَ مةسٔ  -عةو سيةاد
إضةساّٙيْ يف معةس الكتةا الةدَلْ يف بغةداد،إذِ ُععةسَ " زَاِةٕ اليةُز عيةٖ
اذتاٙط" ،املرتمجٕ مو العربِٕ إىل العسبّٕ ليكاعبٕ السَا" ّٕٙعطُّنّت ستا "مو
لصةةُ عساقّةةٕ يف ضةةابقٕ مةةو نُعًةةا ،يف املعةةس الةةدَلْ ليكتةةا يف
بغداد "."2018
املجةا الجةانْ :الةدفتُز "زَنةني شاِةد ا الباسةح ا ضةساّٙيْ يف الصةنى
العساقةْا الةرٓ ِعةس فتابةٌ" صةسا اهلُِةات يف العةساقا ،املرتدة مةو اليغةٕ
ا نكيّصِٕ ،يف املعس ذاعٌ ،إىل غري ذلك مو الكتب اليت عتهاَ عازِخ ًُِد
العساق َلقالمً املصًُزٔ سّا يرا التُاص الجقةايف املةدنْ بةني ًِةُد العةساق
َالعساقّني عمُما.
َعُعة ةسَ

قطةةةع نقدِةةةٕ ًُِدِةةةٕ قد ةةةٕ ّ افتصةةةاسًا قةةةس دبة ة اهلّكة ة

بنَزشيّ عمسيا للءا عام

صكًُّا يف عًد ةسد الًّةُد عيةٖ السَمةاى - 06

)06م ،يرٍ القطع نُقض عيًّا عبازٔ :اسدامل صًُّىاَ ،يْ حتمة زمةُشا ًُِدِةٕ
مو بّهًا فنس الهبّر الرٓ اضتخدامٌ يف اهلّك الجانْ.
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َمثٕ إعالى ِسَّز ملدِهةٕ القةدس عيةٖ لنًةا مدِهةٕ ًُِدِّةَٕ ،ذلةك مةو خةال
عهظةةّ زسةةالت ليًّةةُد َغريي ة مةةو دَ ةتيءةةٕ َمةةهً عةةس ََ ،ضةةع بسنةةامر
ادتُالت الطّاسّّٕ يف املدِهٕ َسل مطازٍ ِتذاي املقدّضات ا ضالمَّّٕ ،مو خال
إقامٕ مًسدانات َاستءاالتٍ باملهاضبات الًُّدِّٕ الدِهّّٕ َالقُمّّٕ..
يةةرٍ التءاصةةّ البطةةّطٕ عطةةتًدا بهةةا٘ مهظُمةةٕ ضّاضةةّٕ ثقاسّةةٕ متدزدةةٕ
مُاعّٕ لدٗ الصعُ َ ،ختءّف اذتسز الُاقع عيٖ اونظمٕ الطّاضّٕ اليت اخترت
مُاقةةف يف افاسة الدَلّةةٕ غةةري مُاعّةةٕ عهةةد التيةةُِت عيةةٖ قةةساز عسامةةب بهق ة
الطءازٔ اومسِكّٕ إىل القدس خصّٕ مو زدات سع داخيّٕ.
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