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رسالة األديب بين األمس واليوم
د .جابر إبراهيم سلمان

ذ
ذ
ذ

تعلّمنااانذ األذب انذباعٌااانياذ لحوااانةذب دونداااو ذيب من وا ا ذ
جمتمعذمنذبجملتمعنت،ذيحن ُذاهوضٍذمعايف

ذتتخامذمدانايفنذ

ذ

ذ

ذداون ٍذ

تااناخييذبعراايفذالاانذب اتماان ذميفحل ا ذصماااذواانتِذالِاايفيفنذيموب ا نتِهذ
بحلضناب ،ذيتيفمجا ذمخانياذبمعاناليفذب ونيباوا ذيب عوبراسذبياداناو ذ
ب وألنذ ذب يتذتٌتدبذاااذمعذميفياذب نمنذاااذ

َذب ثرانتذيب يووما ،ذالا ذ

متدٌُّهنذبن قومذيافضذبمدنيم ذاللوهن،ذيبداتميفباذ ايحوتهنذ ٌااذذميفحلا ذ
ذتٌواِهن ..ذ
منذميفبحا ُّ
يمنذبدجلهُذب تنابخذ

معْايف ذمانذ ا حنتهذ األذب ابابذًايونذاااذ
ذب ُ

خطورنذكناذ مذذناليفبذااذمحاذيفمومذًومهِ،ذيكناذاداوَذًرولتاهِذيدا ايفنذ
يب ننرقذبنوهن،ذحييفكذيفِممذ بننئهانذ

ذبحلايفين،ذيوجايذباتِانابتِهم،ذ

يحي ِّاانُيفمذاللااىذمقناالاا ذبمطااونذيموبنهاا ذبداانذيب عاايبئيذب اايتذ
تعِااسذبهاام،ذيحيُضُّااهمذاللااىذب تِااي ذ لمخاانريفذب اايتذتتهاايألاُيفم،ذ اانذ
حيوَذاياذصقوقذ يفيبفذمنذبرتبألِواذبهمذب عُّيفيا،ذيجينارُهُمذب وًاو ذ
فومنذ ذتُحميذالقرنه.ذ ذ
ذ
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هقد كاْ األدٙبُ ـــ يف ًراحى مل ٙلـّ ئٚـا ظـتلاتُ ص٘ااـى اعيٌـا ٗ ٛ
ًِظً٘اتٌ إ الًً ٞٚقرًٗٗ ٌٝ١صٌ٘ ًٗ ٞر ٞٚ٢ـــ اهِاطقَ اإل الًٗ ّٛاه٘ا ظ ٗاملُرِظدَ
اهـــيَُّٙ ٜــَّ٘ي وٚـــٕ يف إٙيـــاي ًـــا ٙرٙــ ُد ارـــاكٍُِ إٙيـــاهٕ إ

ّٚيــِٕ يف املٌاهــمِ

ٗاألًيا اهيت ختضع هصوطإُ..
ٗاهصــلاي اهــيٙ ٜطــرُ :يصــٕ ٙــّ ٓــ٘ دٗ األدٙــب ٗاهلاصــب اهٚــَ٘ ًــّ داِ١
اهرشاه ٞاهيت كاْ حيٌؤُا يٌٚا ًضٟ؟ ٗٓى ًا زاي ًلمتِاً وٓ ٟيا اهدّٗ ؟! ٗإ
ً ِّٜد ٠ميومُ اهقد  ٝو ٟدا ١دٗ ٖ يف جميٌَّات يرُا اهرآّ؟!
شلايٌ ًركٍبٌ صقيض ٛاإلعابًَّ ِٕ ٞريٗ ٞاقع األدب ًٗا حيٚط باألدٙب ًـّ
ٗضــا ُ ُلٌُٔــا األٓــ٘اٗ ١األًسعــ ٞاهع يــ ٞٚاهــيت صقيــى اإلبــدا ُٗٚوُــٕ وــٟ
اهيقا د ،ظإُٔ ظأْ امل٘ظِف يف دٗا٢ر دٗي اهَّامل اهِاًًٗ ٛلشصـاصٔا ِـدًا َٙتِوُـ ُ
شَِّّ اهرُّظِدِ اه٘ظٚي ،ٛيال َّ٘ٙد يف ُظر ًّ حيٚطْ٘ بٕ قابالً هوحٚاً٘ٗ ٝااو ِٞدٗ ٖ
ئٚــا ،وــ ٟلــض ًــا ٓــ٘ شــا٢د يف دٗيَ اهَّــامل امليقـدَّ اهــيٙ ٜي ــي ًــّ

ــا ب

اآلخر ّٙاإلبدا ٗ ٞٚاه٘ظٚيً ٞٚيّلأ هالُطالق إ ًا ٓ٘ كثر إبدا اً ٗصقدًّاً..
ي٘اقع األدب اه٘ٓ َ٘ٚ

صٚدٌ هوحاهـ ٞاهصٚاشـ ٞٚاهـيت صطعـ ٟؤٚـا يـتٚاتٌ

ٙــدٙرٓا ٗ ُٙعِ ـرَى وــ ٟإدا صٔــا ًــّ ًَّريــ ٞهــٕ بــاألدب ٗ باإلبــدا  ،حيــ ٟــدا
األدٙب ٗ املتد يف ً٘اعًٔ ٞتاظرً ٝع ًلشصات جميٌَّٕ اهيلرٗ ،ٞٙبـات ُِِٙظـر
إه ٕٚوً ُٕ ٟيد ُ خطرُ دآٍ و ٟاملعـري

وـ ٟصوـم امللشصـاتٗ ،باهيـاه ٛمل

َّٙــد ًصــٌ٘ ٌ:هــٕ ْ ٙطوــق اهَِّــاْ هلوٌيــٕ كــ ٛصأخــي قٌٚئــا اإلبدا ٚــ ٞبتَّــدٔٙا
ارضــا ٗ ٜاإلُصــآُٗ ،ٛــ٘ ًــا ِٙــد ر يف إطــا إ ٓــاب اهلوٌــً ٗ ،ٞــا ٙصــٌٟ
اإل ٓاب اهيلر.ٜ
إْ دبِــا اهَّربــ ٛاهــرآّ َّٙــٚغ حاهــُ ٞرِبــً ٞــع قــ ٍٚا ٌــاي ٗاإلبــدا األدبــٛ
ُى ًا ٙقدًِّـ ُٕ دبـا ُٓ ١ـيا اهَّيـر ًُِتَـ ا ـّ ا ـيٗ ٓٗ ،ـ٘ ااكـا ٌ ٝملـا
ٗاهيينٗ ،ع ُّ
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ُِ ٙيِجُـٕ اآلخــر ٗصقوٚـدٌ ٌـ ٟهــٕ ،األًــر اهـي ٜصصــتب يف حــدٗهُ ظـر كــت ُٗٓــَّ٘ٝ
ظاشَّ ُٞب

دب املاض ٗ ٛدب اراضر.

ًّٗ َّٙـ٘د إ ًراحـى صـا ٙأل األدب اهَّربـ ٗ ،ٛشـٌٚا ًراحـىُ اهيِـ٘ٙر ًِٔـا،
شرُٖ صوم اهـرٗ :اهَّوٌٚـ ٞاه٘اّابـ ٞاهـيت كـاْ ٙيحوـ ٟبٔـا األدب
ٗٙيٌَّّّ ئٚا ًو ّٚاً ،صأ ِ
آُــيان ،كٌــا ٙأشــرٖ تهــم اهيِــُّ٘ ُ يف ظــلاي األدب ٗييــ٘هِٕٗ ،صوــم ا ــر  ٝيف
ى
ب يٚــٕ ًــّ اهظّــ ِر ِ
طــر :املصــا٢ى األدبّٚــً ٞــّ دْٗ ً٘ا بــ ُ ٗ ٞجماًوــٗ ،..ٞبأشــو٘ ُ
ٗاهئيٙب ًا ي..ٕٚ
ياألدٙب ٓ٘ تهم املثقف اقاي ًٞاه ٗ ،ٞٚتهم اهي ٜاشيح٘ت وِ ٟقصِطُ ٗايـرُ
ًّ اهوٍعٗ ٞآدابٔا..
ٗكوٌ ُٞدب صُطوق هٚض و ٟاملُصيظ َرىِ ًّ اهَّوـَ٘ ٗاملَّـا ى يحصـبٗ ،إ ـا
وـــ ٟجمٌـــى اهَّوـــَ٘ ٗاملَّـــا ىٗ ،كـــاُ٘ا ُٙطوقُ٘ٔـــا وـــً ٟـــا ٙوٚـــق باهعـــٗ ١ٛ
باهع ص ،يٚق٘هْ٘ دب اجملاهِض ٗ دب اهرشا٢ى ٗ دب األخالق ٗ دب اهصٚاش،ٞ
ٗآداب اهد ط ٗآداب املَّوٍِّ .كٌا ٙق٘هْ٘ " ِوٍْ األدب"ٙٗ ،قيدْٗ بـٕ اهَِّوْـٍَ اهـيٜ
خيو٘ ًّ اخلوى يف كالَ اهَّرب هيظاً ٗكياب..ًٞ
األدب ُٞ ٚاهراق ّٞٚكاُـ
َّ
ياهوعٞ

ب ألبِـا ١األًّـ ٞصسٙـد ًـّ صَّاضُـدٍِٓ،
اًـ َى عـ ِي ُ

ٗص٘حِّد اي٘ئٌٍ ٗ ،ع يٌٚا ب ،ٍِٔٚو ٟلض اهوٍع ٞاهصا٢د ٝاه َ٘ٚاهـيت باصـ
صعلِّى اًى متسٙق ٗيُرقٗ ُٞصعيُّ ُ يف اي٘ى األً...ٞ
ٗإّْ خطر ًا ُعٔدُٖ ٓيٖ األٙاَ اهرتٗٙـُُ هوَّاًّٚـات يف قطـا اهـ٘طّ اهَّربـ،ٛ
ٗاهيعـــجٚعُ ؤٚـــا بي يـــٚص عـــ٘ا٢س ًعرٙـــ ٞملـــّ ٙيـــ٘ ْ٘ يلـــا ٍَٓ

ٌوـــٔا

ٗمبيرداصِٔــا ،بَّٚــداً ــّ اهوِعــ ٞاهَّربٚــ ٞاهييــٚح ٗ ٞدبٔــا اإلبــدا  ٛاألاــٚى ٗ ــّ
املتــد َ ارقٚقــً ٚــّ اهِــاطق بٔــا ،حيــ ٟبــات األدٙــب رٙتـاً يف ٗطِــٕ َّٙــٚغُ
حاهُ ٞسه ّ ٞهعيٕ اهَّرب ٞٚاهييٚح ّ ٗ ٞيُِِ٘ٔا األدب ّٞٚاهراق..ٞٚ
7

رسالة األديب بني األمس واليوم

إُِا اه َ٘ٚح٘ر ًا ُلْ٘ إ اـح٘ ٝضـٌ ُصـيَّٚد بٔـا برٙـقَ هعيِـا اهَّربٚـٞ
اهييٚح ٗ ٞهقٔاُٗ ،صرتدُّ ايٚئَا اهثقاي ٞٚاألدبٗ ٞٚاهيلر ٞٙاهيت كاُ يف ٗر
حضا  ٝاألًّ ٞـــ ٗهَّق٘دُ ًّ اهسًّّ ـــ شالحَٔا األًضَ ٟيف ً٘اعٔ ٞشٚاشات اهيعرٙب
اهــيت اد األ ــدا ُ١صصــ٘ٙقٔان هيلــْ٘ بــدٙالً ــّ ً٘ ٗاِــا اهثقــايف األاــٚى ٗ ،ــّ
ًِظً٘ ٞقٌِٚا ارضا ٗ ٞٙاإلُصاُ ٞٚاهـيت ٓـ ٛخالاـ ُٞ
وً ٟد ٠قرُْٗ ًّ اهسًّ.
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*

يف أخقاا ا رباالا رية اواان ريا يتواان ريااب أبقااي ت ي اال ن اا

كا ة ،دارياة ًر ئا ل ً يلمرييتوان رد واا ى ري ناة ريوسوواان ة ا لل ت اال ن

زرى

خاامخ ني ااي الواال

وواال ا اان الواال ااال

ت ين ز اان ر ولل اان تااقلا رراارجلل اا

باا

ريلد

ر

ريقري اان ريا يتواان ريو ت يتواان

رر ط يواان د اكظل يتد ا ى يااث اري ااري مااال ت يند ا ريلأ

ريلد

اان

ا يث تقو ا ى،

راوسري ،ريند ردثرتركث تقو ى ،ردحت ى ري لفووب .ك يتاي

راوسري ،ري ةلاي اامخ ربالا أكاال ال، ،الرا تا ى

ئ ا دي ريقاالدي باالا ت ا لى ،ت ا

تاي

ت يو اال رتااومل بوااة خ ا 1991

صلي ريالل تونهما أبو يتا ً ا ب فان ر

ان كا ى

أ دقام الراهان

يتل ن .ةي خلة أجلرف ربلا ري لى ،بل ا  ،يتل ن أُل قي فوها ىاا ا
كاة ،رةوفة خ  1991ردحت ى ري الفووب تقواي ريلد ا

ريقاال ،ريةدمااة ريلبوااري ،فلةااا

ريلربري يوهوممخ امخ ة
ت

ريو ل

د أيته زرى

راوساري،

خلااة خ دقهاا دط واا تو تاان ريقطاا

د امخ أ
خلة رية مل تري ً

ول ف خلة ،ل ذيا

امخ مل ل رجلهري رية كلي يلجوش ريال كاث

د خة ريوكنليلاوا درياان رية اكل ،بوات د د اوطوم أي ال ،خ اكل ن

يف رية مل أ دوسريى لده خلة ررج

ب يي حتقو اا أجلا خلوا

ا ل ع ريقل ريال كث رجلري ري ت لطن اطلقن خلة حهل ريكلك .
* باحث سوري.
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ٚعًٖ ٢ذا األصاظ أرصًخ ايٛالٜاد املحعد ٠قٛاجٗا ايعضهز ١ٜيًكٝاّ بأعُاٍ
عدٚاْ ١ٝيف أحنا ٤ايعامل مجٝعٗااَٚ ،ا لياو أخفكاخ يف جعشٜاش ٖاذا ايٓمااّ اياذٟ
أرادج٘.
ٚناْااخ جهًفااٖ ١ااذ ٙاااازٚث عايٝاا ١عًاا ٢نااٌ املضااحٜٛاد ٚاي اقاااد اي ا
جضااحًٗهٗا صااٛا ٤ناْااخ خضااا٥ز َادٜاا ١أّ بغاازٚ ١ٜاقحؾاااد ١ٜنااةرل ٠شاادا ٚقااد
جضااحقزم نااٌ َكاادراد ايدٚيااٚ .١األصااٛأ َاأ ليااو عٓاادَا ال قكاال جًااو اااازٚث
اهلدف ايذ ٟعٓخ َٔ أشً٘ بٗدف ايض ٝزٚ ٠اهل ١ُٓٝعً ٢ايدٚي ١املضحٗدفْٚ .١مزا
يًحداخٌ ايغدٜد بني َؾاحل ايد ٍٚناْخ ٖذ ٙاازٚث جدار باصاحدداّ ايكا ٠ٛيف
املٝاادإ ،بعااد إٔ جهاا ٕٛقااد اصااحٓفدد ٚصااا٥ا ايقااقا ايضٝاصااٚ ٞاالقحؾااادٟ
ٚايٓفضاٚ ،ٞأَااّ ٖاذ ٙائضاا٥ز ايا أؽاةعخ جحصااٚس تَهاْٝااد ايدٚيا ١أخااذد
أدٚاد ايققا داخٌ ايدٚيَٓٚ ،١مُاد األَاِ املحعاد ٠جعاارث َراٌ ٖاذ ٙااازٚث
َزجفعاا ١ايحهًفاا ١عًاا ٢اياادٚاّ َاأ ايٓااٛاظ ٞنًٗاااَ ،ااا أد ٣تخ خفاات ايحأٜٝااد
ٚايدعِ املدْٚ ٞايضٝاص ٞداخٌ ايدٚي ١يًقش ٚايعضهز ،ٟخؾٛؽا تلا طايخ َد٠
اازثَ ،ا ٜدف تخ صعت ايكٛاد ٚٚقف اازث ظحٚ ٢ي ٛمل قكل أٖادافٗا .تٕ
جتٝااٝػ اااازٚث عًاا ٢اي اازاس ايكااد ِٜال ٜعاان اْحٗااا ٤ايعٓاافَٓٚ ،ااذ بداٜاا ١ايكاازٕ
اااي ،ٞناْخ اازٚث ٚايفنت ايداخًٚ ١ٝااازٚث األًٖٝا ١يف ايعدٜاد َأ ايادٍٚ
ٚاملذلافكاا َ ١ا ايحاادخٌ ائااارش ٞأَاازا َزٚعاااٚ ،ناْااخ ٖااذ ٙاااازٚث ٚايفاانت،
ايةد ٌٜعٔ اازٚث ايحكًٝدٚ ١ٜايٛؽ ٍٛبايدٚي ١املضحٗدف ١تخ ايدٚي ١ايفاعًٖٞ ،١
أظد املفاٖ ِٝاجلدٜد ٠اي بدأ جضٜٛكٗا ،أَ ٚا ٜضُ ٢حبزٚث اجل ٌٝايزاب .
السمات العامة ملفهوم حروب اجليل الرابع

يف عاااّ ْ ّ9989مُااخ ايٛالٜاااد املحعاادٚ ٠رؼ عُااٌ َحدؾؾاا ١اصااحكز َاأ
خالهلا رأ ٟاملفهزٚ ٜٔايضٝاصٝني ٚايعضهزٜني األَزٜهٝني عًَ ٢فٗ ّٛظزٚث
اجل ٌٝايزاب اي جٓحكٌ عدلٖا َٔ املزاظٌ ايحكًٝد ١ٜيًعزٚث ايضاابك ١ايا جعحُاد
عًَٛ ٢اشٗااد َضاًع ١باني شٝاٛؼ َحعاربا ،١تخ ايٓفاال تخ داخاٌ دحُا ايادٍٚ
املضاحٗدف ١ددار ٠املعاارى َاأ داخًاٗاٖٚ ،ااَ ٞعاارى جضاحددّ َااا هأ جضااُٝح٘
بايك ٠ٛايٓا ١ُ٥اي جزنش عً ٢جادَرل ادراد ٠ايضٝاصا ١ٝيًعادٚ ،ٚايحاأذرل ايحادَرلٟ
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عً ٢عك ٍٛؽٓاع ايكزار ايضٝاصٚ .ٞاصحُزد ٖذ ٙاألحباس عغاز صآٛادٚ ،شٗاخ
االٖحُاّ بك ٠ٛحن ٛظزث ايحهٓٛيٛشٝا بٛؽفٗا أدا ٠أصاص ١ٝيف آيٝاد ظزث اجلٌٝ
ايزاب باصحدداّ نٌ أصايٝت اازث ايٓفض ١ٝيًٓفال تخ عكٌ اجملحُا املضاحٗدف
َاأ خااالٍ جغااهٝه٘ بٓفضاا٘ َٚكدراجاا٘ ٚتظااداس اْكض ااَاد ٚؽاازاعاد داخًٝاا١
جاايد ٟتخ جفهٝهاا٘ٚ ،ايٛؽاا ٍٛبااادراد ٠اجلُعٝاا ١تخ ظاياا ١عاادّ ايركاا ١بااايٓفط
ٚبايضً  ١اي قهِ (ٖٚ .)9ذا ايٓٛع َٔ اازٚث ٜٛفز عً ٢ايد ٍٚايا جادٜزٖا
َااا ناْااخ جحهةااد ٙيف اااازٚث ايحكًٝدٜاا ١ايكد ااَ ١اأ خضااا٥ز َادٜااٚ ١بغااز ١ٜيف
ؽفٛف شٓٛدٖاٚ .يف ٖذ ٙاازٚث ال جدخٌ ايك ٣ٛاي جدٜزٖا يف َٛاشَٗ ١ةاعز٠
بكٛاجٗااا َ ا ايكااٛاد املضااًع ١يًدٚياا ١املضااحٗدف ،١يهٓٗااا جضااحٗدف دحُعٗااا َاأ
ايااداخٌٚ ،جعحُااد عًااَ ٢فٗاا ّٛاااازث بايٛناياا ١عاأ طزٜاال املضااًعني ا ًااٝني
يٝكَٛٛا ْٝاب ١عٓٗا بحٓفٝذ شاْت َِٗ ٚأصاص َٔ ٞائ اا املزصاٖٚ ،١َٛا ٛايادٚر
ايذ ٟجًعة٘ بغهٌ أصاص ٞاملٓمُاد ادرٖاب ١ٝاي دنز ٟاصحدداَٗا َٔ ائارط
أٜقاٚ ،جعٌُ عً ٢جدرٜةٗا ٚجضًٝعٗا ٚمتًٜٗٛاٚٚ ،فل َا اجفل عًٗٝا املٓمز ٕٚهلذٙ
اازٚث يف أَزٜهاا عااّ  ّ9989جةكا ٢ااازٚث بعٝاد ٠عأ قٝادجٗاا ٚعأ خ اٛ
املٛاشٗا ١املةاعاز ٠ايا مل ٜعاد هلاا فازٚرَ ٠ا ٚشاٛد ايعُاالٚ ٤اياٛنال ٤ا ًااٝني
اياذ ٜٔجحاادفل عًا ِٗٝنُٝاااد ٖاً٥اَ ١اأ األصاًع ١املحكدَااٚ ١األَاٛاٍ اي اً٥اا ١ايا
جق  ٞأعُاهلِ (.)2
َٚاأ أٖااِ ايضااُاد ايعاَاا ١ااازٚث اجلٝااٌ ايزاب ا  ،فاازا ٠ٚاملعااارى ٚعاادجٗا
ٚقٛجٗاٚ ،جيد ٟيف ا ؾً ١تخ ارجفااع عادد ايقاعاٜا َأ املادْٝنيٚ ،اسدٜااد عادد
املدْٝني ايعايكني يف َٓاطل ايٓشاعٜٚ ،عشس اظحُاٍ قٝاّ اجلٓٛد باصحٗداف املادْٝني
بقااازث قكٝااال األٖاااداف ايضٝاصاااٚ ،١ٝجٗصااارل ايضاااهإ ٚقحًاااِٗ بٗااادف جااادعِٝ
ايضاا ٝز ٠عًاا ٢أصااااظ اهلٜٛااٚ ،١تقؾااا ٤األعاااداـ ياارل املالُ٥ااني ٚجؾااافٝحِٗ،
ٚفُإ ايفٛس يف اصحفحا ٤قادّٚ ،جعُٝل اهلا ٠ٛباني األطازاف املٓاؽازٚ ،٠ايضا ٝز٠
عً ٢املٛاردَ ،ا ٜضِٗ يف دعِ اجملٗاٛد اازباَٚ .)3( ٞأ زلااد ااازٚث ايزابعا١
أٜقااا ارجفاااع ْضااة ١ايكحًااَ ٢اأ املاادْٝني باملكارْاا َ ١ا قحًاا ٢ايعضااهزٜني ،عًاا٢
عهط َا نإ ذنؾٌ يف اازٚث ايكد  ١اي َٝاشد باني املكااجًني ٚاملادْٝني،
ٚعدد املٗصز ٜٔصٛا ٤داخٌ ايةًد املضحٗدف أّ خارش٘.
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تذار ٠املغاعز ايضًة َٔٚ .١ٝأصايٝةٗا أٜقا ايعٌُ عً ٢اخذلام ٚقغٝد ايحٓمُٝااد
داخااٌ ايدٚياا ١املضااحٗدفٚ ١ايعُااٌ بازلٗاااٚ ،اصااحدداّ نااٌ ايقااق ٛايضٝاصاا١ٝ
ٚاالقحؾادٚ ١ٜاالشحُاع ١ٝعً ٢ايدٚي ١املضاحٗدفٚ ١االصاحفادَ ٠أ املغاهالد ايا
جعاَْٗٓ ٞا ،نُا جًصأ تخ اصحدداّ جهحٝهاد ظزث ايعؾاباد ٚاالعحُاد عً٢
ايحفصرلاد ٚقزٜت األقًٝاد ايعزقٝاٚ ١ايدٜٝٓاٚ ،١فازث طةكااد اجملحُا بعقاٗا
باااااةعتٚ ،االصاااااحفادَ ٠ااااأ َٓمُااااااد اجملحُاااا املااااادْٚ ٞاملعارفاااااٚ ١ايعًُٝااااااد
االصحدةاراجٚ ،١ٝاصاحدداّ ايعُاالٚ ٤ائْٛا ١يف اياد ٍٚاملدذلقاٚ ،١جضاًٝا ايقا٤ٛ
عًااَٚ ِٗٝاآعِٗ اجلااٛا٥ش ايعًُٝااٚ ١ايعاملٝاا ١اي ا جع اا ٞااؾاااْ ١ااًَااٗاٖٚ ،ااذٙ
اازث جةدأ ٚال ٜغعز بٗا أظدٚ ،جضاحددّ ايكا ٠ٛايٓاعُا ١ايا جعحُاد عًا ٢ايحٓاٛع
ايهةرل ظح ٢تصكا ايدٚي.)5( ١
نااٌ ٖاااذ ٙاألصااايٝت اهلااادف َٓٗااا ايٛؽااا ٍٛبايدٚياا ١املضاااحٗدف ١تخ ايدٚيااا١
ايفاعً ١باصحدداّ ادعهاالد املٛشٛد ٠داخٌ ايدٚي ١أ ٚاياد ٍٚاملازاد تٜؾااهلا تخ
ٖااذ ٙاااياا ،١عاأ طزٜاال جقاادٚ ِٝجهاا ٜٔٛظاياا ١اْعااداّ ايحااٛاسٕ بااني األطاازاف
املهْٛاا ١هلااذ ٙايدٚياا ١صٝاصااٝا أ ٚذكافٝااا أ ٚعغااا٥زٜا أ ٚتذٓٝااا مبااا ٜاايد ٟتخ ظاياا١
ايفزقٚ ،١جهرٝف ايعٌُ تعالَٝا عًٖ ٢ذ ٙاملفزدادٚ ،جقٝٝت نٌ املفازداد ايا
جيد ٟتخ جزصٝذ اااي ١ايٛطٓٚ ،١ٝسرع ايغاهٛى ياد ٣ناٌ فازد َأ أفازاد ٖاذٙ
ايدٚي ١عٔ طزٜل جزصٝذ َفاٖ ِٝايرٛرٚ ٠ايد كزاطٚ ١ٝظكاٛم ادْضاإ ٚيارل لياو
َٔ املفاٖ ِٝامل ًٛب ١مجاٖرلٜا اي جؾٌ تخ ظد ايحكدٜطٚ ،االْحكااٍ َأ َزظًا١
ايذلٜٚض تخ ايعٌُ عً ٢امل اية ١بحٓفٝذٖا.
تطبيقات حروب اجليل الرابع:

ايٛالٜاااد املحعااد ٠مل جااأٍ شٗاادا بادناااد صااة ٌٝيًحاادخٌ يف عااي ٕٚايغااعٛث
ٚايد ٍٚاألخزَٓٚ ،٣ذ عاّ  ّ9949جغهًخ َٓمُ ١فزٜدٖ ّٚااٚظ (بٝاخ اازٜا)١
ٚذٝكاا ١ايؾااً ١باملدااابزاد املزنشٜاا ١األَزٜهٝااٚ ،١بادعِ َاأ اياازٝ٥ط األَزٜهااٞ
فزاْهًني رٚسفًخ يحضحعني بٗا اددار ٠األَرلن ١ٝيف َهافع ١ايغاٛٝعٚ ١ٝجٓفٝاذ
بزْادٗا ايضٝاص ٞاملغةٚ ٙٛاملشع ّٛبٓغز اازٚ ١ٜايد كزاطٚ ١ٝظكٛم ادْضإ،
ٚنإ َٔ ْحا٥ض ٚرؼ ايعٌُ املحدؾؾ َٔ ١املفهزٚ ٜٔايضٝاصٝني ٚايعضهزٜني
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اي ا أقاَحٗااا أَزٜهااا يف عاااّ  ّ9989إٔ ْغااأد دُٛعاا ١نااةرلَ ٠اأ َزانااش
ايدراصاااد ٚاألحباااس اياا ج عٓاا ٢مبضااحكةٌ ظاازٚث اجلٝااٌ ايزاباا ٚ ،القااخ ٖااذٙ
ايدراصاااد ج ةٝكاجٗااا يف جااْٛط ٚيٝةٝااا ٚصااٛرٚ ١ٜايااٚ ُٔٝايعاازامٚ ،مل جضااًِ َٓٗااا
َؾز نًٝا أ ٚششٝ٥اٚ ،صااُٖخ ٖاذ ٙاملزاناش يف تْغااَ ٤راٝالد هلاا يف املٓ كا.١
ٚيف َ ً ا عاااّ  2006اصحقااافخ ايدٚظاا ١عاؽااُ ١ق ااز َٓحااد ٣يًٓكاااؼ ناْااخ
عٓا ٜ٘ٓٚنًٗا َفزداد اْكالبٚ ،١ٝتٕ ناْخ ايعٓا( ٖٞ ٜٔٚايد كزاطٝاٚ )١ايعُاٌ
عًاا ٢ايحعفٝااش ٚايحاادرٜت ٚدعااِ اياازايةني يف جقااٝرل األْمُااٚ ،١نااإ ىااِ املٓحااد٣
ايااازٝ٥ط األَزٜهااا ٞايضاااابل بٝاااٌ نًٓٝحاااٚ ٕٛابٓحااا٘ٚ ،ناْاااخ عاااعً ١ااُاصااا١
نْٛااديٝشاراٜط املةغااز ٠بايفٛفاا ٢ائالقاا ١ايا جكاازر َضااحكةٌ ايغاازم األٚصااا
اجلدٜاادٚ ،باادد ايغااٝدَ ١ااٛس ٠املضاآد ،سٚشاا ١األَاارل دااد أَاارل ق ااز ،ايداعُاا١
املاي ١ٝبال ظدٚد يًُٓحدٚ ٣بزعا َٔ ١ٜأناد ٝا ١ايحقاٝرل ايك زٜاٚ .)6( ١جكاٖ ّٛاذٙ
األناد ٝاا ١ايا أعاازفخ عًاا ٢املٓحااد ٣بحاادرٜت ايغااةاث يف ايدٚظااٚ ١فٓٝٝااا ٚعاادل
ادْذلْٝااخ َٛٚاق ا ايٛٝجٝااٛث ٚقااخ عٓااا ٜٔٚنااررلَٗٓ ٠ااا أفهااار ايرااٛرٚ ٠ايرااٛار
ٚنٝف ١ٝايحعاٌَ َ ايك ٣ٛايحكًٝدٜاٚ ١جهحٝهااد ايحفااٚث ٚأصاًٛث رفا صاكف
امل ايتٚ ،جٓفٝذ خ ٛاد ايعؾٝإ املدْٚ ،ٞتبزاس بعت املعاْ ٞايزَشَ ١ٜرٌ داٌ
املؾاظف ٚتفا ٠٤ايغُٛعٚ ،دم اي ةٚ ،ٍٛدٌ األعالّ ايٛطٓ.١ٝ
بعد ٖذا اجلٗد خازط َغازٚع ايحقاٝرل يف ايعاامل ايعزباٚ ،ٞشاز ٣جٛسٜا املٗااّ
بني ق ز اي جدعِ ادخٛإ املضاًُني عادل متًٜٛاِٗ ٚرعااٜحِٗٚ ،ايٛالٜااد املحعاد٠
األَزٜه ١ٝاي جحةٓ ٢ايعٌُ باني ايغاةاث ايًٝدلاياٚ .ٞجعٗادد َاٛس ٠املضآد باْغاا٤
امليصض ١ايعزب ١ٝيًد كزاطٚ ١ٝمتًٜٗٛاٚ ،نإ أ ٍٚاخحةاراد ٖذا ايٓغا يف عاّ
 2006بافزاباد عُاٍ ايٓضٝض يف ا ًا ١ايهادل ٣مبؾازٚ ،شاز ٣جاأَني ايحق ٝا١
ادعالَٚ ١ٝايحُ ،ٌٜٛبزعا َٔ ١ٜايغٝذ ٜٛصف ايكزفاٚ ٟٚؽاٗزٖ ٙغااّ املزصا،ٞ
ٚجةن ظزنا 6 ١أبزٜاٌ ٚجضاَٗ ٌٝغاارنٖ ١اذ ٙاازنا ١يف اشحُاعااد ْٜٛٝاٛرى
ٚاملاايمتزاد ايدٚيٝاا ١يف يٓاادٕ ٚيرلٖااا َاأ ايعٛاؽااِ األٚرٚبٝااٚ .)7( ١ناْااخ قٓااا٠
اجلشٜز ٠ايفقا ١ٝ٥ايك ز ١ٜايح ةٝل ايعًُ ٞملا لٖةاخ تيٝا٘ أناد ٝا ١ايحقاٝرل ايا
يعةااخ دٚرا نااةرلا ٚخ اارلا يف اااازث األَزٜهٝاا ١عًاا ٢ايعاازام عاااّ َ ّ2003اأ
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خالٍ تلاع ١األخةار ايهالبٚ ١ايحقًٚ ٌٝايحاأذرل يف ايازأ ٟايعااّ عأ طزٜال ائادل
ايعاشٌ ٚعاٖد ايعٝإ املشع.ّٛ
سورية وحروب اجليل الرابع:

يف ايحقٝرل ايذ ٟظؾاٌ يف ناٌ َأ جاْٛط َٚؾاز يف أٚا٥اٌ عااّ  2099قاخ
َضُ( ٢ايزبٝا ايعزبا )ٞبازسد َغاٝد ١ق از نكا ٠ٛجكاٛد ٖاذا ايحقاٝرل عأ طزٜال
تْفاااام عغااازاد املالٜاااني َااأ ايااادٚالراد بحضاااًٝا ٚمتٜٛاااٌ املعارفاااني يف ايةًااادإ
ايعزب ،١ٝتفاف ١تخ اعحُاد ْمز ١ٜاجل ٌٝايزاب َٔ ااازٚث ٚجٗ٦ٝاْ ١فضاٗا يحًعات
دٚرا أندل يف األسَ ١ايضٛر ،١ٜنإ ٖذا ايحفهرل َكدَ ١يًعزاى ايذ ٟشز ٣يف
صااٛرٚ ،١ٜايااذ ٟمل ٜهاأ َفاش٦اااٚ ،قااد أعااد ياا٘ تعاادادا شٝاادا باادأد اْ القحاا٘
بايااادع ٠ٛتخ تفااازاث يف  5- 4نااااْ ٕٛايرااااْ ٞعااااّ  2099يٝحٛافااال َاا لناااز٣
أظداس دا ٠عً ٢أٜدْ ٟغ ا ٤تصالَٝني قخ ععاراد ارب ١ايفضااد ٚامل ايةا١
بادؽالل ٚرف ظ اي ١اي اٛارٚ ،،مل جًال ٖاذ ٙايادع ٠ٛاالصاحصابَ ١ةادٝ٥اٚ ،جٛاياخ
اياادعٛاد عاادل ؽاافعاد ايفٝضااةٛى ٚايدلٜااد اديهذلْٚااٚ ٞاالجؾاااٍ املةاعااز تخ
ايحماٖز ٚامل اية ١بااكٛم ٚاازٜاد ايد كزاط َ )8( ١ٝارجفاع جدردن ٞيضكف
امل اياات تخ امل ايةاا ١باصااكا ايٓماااّٚ ،مل جحٛقااف األَااٛر عٓااد ٖ اذا ااااد عًاا٢
ايزيِ َٔ إٔ ايدٚي ١اصحصابخ يًهررل َٔ ٖذ ٙامل ايتٚ ،أؽادرد قاْْٛاا يًعفا،ٛ
ٚأيقخ ظاي ١اي اٛار ،،تال إٔ املحمااٖز ٜٔباد ٚا باصاحدداّ ايضاالل ٚتطاالم ايٓاار
َٔ ًَرُنيٚ ،تفازاّ ايٓاار يف املةااْ ٞااهَٝٛاٚ ١املُحًهااد ايعاَاٚ ١ائاؽا،١
ٚايكٝاااّ بأعُاااٍ ائ ااف ٚايكحااٌ ٚطًاات ايفدٜااٚ ،١ظاازم ايغاااظٓاد ٚايضااٝاراد
املزن ١ْٛيف ايغٛارعٚ ،اْ الم ايحماٖزاد َٔ اجلٛاَ ٚ ،جضُٝاد أٜااّ اجلُا ،
ٚجٛظٝااد ايغااعاراد بعااد اَحااداد ظزناا ١االظحصاشاااد تخ بعاات املاادٕ ٚاألرٜاااف،
ٚايةااد ٤بحصٓٝااد املزجشقااٚ ١بٓااا ٤ايحغااهٝالد املكاجًااٚ ١جشٜٚاادٖا بايضااالل ٚايعحاااد
ٚايحُٜٛااااٌ قااااخ َضااااُٝاد تصااااالَ ١ٝشٗادٜااااَٚ ،١اااأ َالظماااا ١ج ااااٛر ظزناااا١
االظحصاشاااد ٚادفاازابادٜ ،الظااب ايح ةٝاال ايعًُااٚ ٞاملاآمِ ٚفاال َااا شااا٤د بٗااا
األفهار ٚايٓمزٜااد ٚاألصاايٝت ايٛاشات اجةاعٗاا يف ايةًاد املضاحٗدف يًٛؽا ٍٛبا٘
تخ تصكا ايٓماّٚ ،ايدخ ٍٛيف َزظً ١ايدٚي ١ايفاعً.١
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ٚعً ٢ايزيِ َأ َزآٖااد اياداعُني األَازٜهٝني ٚاألٚرٚباٝني ٚد ٍٚجزنٝاا
ٚايضعٛدٚ ١ٜق ز "ٚتصزا "ٌٝ٥عًا ٢صاك ٛايدٚياٚ ١ايكٝااد ٠خاالٍ األصااب ٝايرالذا١
َٔ بد ٤اازاىٚ ،متدٜد ٖذ ٙاملزآٖا ١يغاٗز ٜٔذاِ يعٝاد ايف ازٚ ،عٝاد األفاع٢
َااأ عااااّ  ّ2099تال إٔ ادخفاااام ناااإ َالسَاااا ياااز ٜحِٗ ،بضااات ؽاااُٛد ايغاااعت
ايضااٛر ،ٟااا ظاادا بٗااِ تخ جقااٝرل صٝاصااحِٗ جتااا ٙايٛف ا يف صااٛر ١ٜبااايًص ٤ٛتخ
جغه٦ٖٝ ٌٝاد قٝاد ١ٜجةديخ أنراز َأ َاز ٠قاخ َضاُٝاد حًفا ١نااجملًط
ايٛطن ٚاال٥حالف ،بٛؽف٘ بدٜال صٝاصٝا  ٚرال عزعٝا يًغعت ايضٛرٚ ،ٟظت
ايد ٍٚعً ٢جغه ٌٝدُٛعا ١أؽادقا ٤صاٛر ١ٜظحاٚ ٢ؽاٌ عاددٖا تخ ( )907دٍٚ
دع ااا ٤االْ ةاااع بٛشااٛد تمجاااع دٚياا ٞعًاا ٢عاازعٖ ١ٝااذ ٙايحغااهٝالد (اجملًااط
ايٛطن  -اال٥احالف) ٚيهٓٗاا َا َازٚر ايٛقاخ بادأد جفكاد أعقااٖ٤اٚ ،مل ٜةال
صاا )99( ٣ٛدٚيااَ ١ضااحعد ٠ملحابعاا ١دعااِ ٖااذ ٙايحغااهٝالد اي ا ال جضااحٓد تخ أٟ
قاعاد ٠عااعة ١ٝهلاااٖٚ .هاذا َا اسدٜاااد دٚر ٠ايعٓااف يف صاٛر ١ٜعًااٜ ٢ااد ادرٖااابٝني
بك ايز ٚظ ٚأنٌ األنةاادٚ ،ارجهااث أفما اجلازا ِ٥فاد ايغاعت ايضاٛرٟ
ٚجااااادَرل ايةٓااااا ٢ايحعحٝااااا ١نايضاااااهو اادٜدٜاااااٚ ١أْابٝااااات ايااااآفا ٚاملااااادارظ
ٚاملضحغاافٝاد ،صاازعإ َااا جًكفااخ ايكاا ٣ٛائارشٝاا ١أَرلنااا ٚأٚرٚبااا ٚايضااعٛد١ٜ
ٚد ٍٚائًٝض ٚجزنٝا ٖذ ٙاألظداس بٛؽفٗا عً ٢ظدّ سعِ جًو ايك ٣ٛذٛر ٠ايغعت
ايضٛر ٟفد ايدٜهحاجٛرٚ ١ٜامل ايةا ١باازٜااد ٚايد كزاطٝاٚ ١تصاكا ايٓمااّ،
ٚبدأ ايعٌُ جبد ١ٜأنادل عًا ٢تؽادار قازار َأ دًاط األَأ ٜقا صاٛر ١ٜقاخ
ايفؾٌ ايضاب ٚ ،تع ا ٤املض ّٛيًحدخٌ ائارش ٞعً ٢يزار َا شز ٣يف يٝةٝاا ،تال
إٔ ٖااذا ادؽااازار يف ْٗاٜااا ١امل ااااف أد ٣تخ إٔ جضااحددّ رٚصاااٝا ٚايؾاااني ايفٝحاااٛ
ألنرز َٔ َزٚ .٠تلا ْمزْا تخ حَ ٣ٛغاار ٜايكازاراد ايا ي تٜكافٗاا ،فاْٗاا
جحعًل يً ١ًٖٛاألٚخ بٓاٛال حًفاَ ١أ ايٛفا يف صاٛر ،١ٜبٝاد إٔ قًٝاٌ املقإُٛ
اجلٖٛز ٟهلذ ٙاملغارٜ ٜةني إٔ (ايٓٛا )٠فٗٝا ٚاظد ٠عً ٢ايزيِ َٔ ايفزٚم ايٓؾ١ٝ
بٗٓٝا ٖٞ ،االجٗاَاد أظادٜا ١اجلاْات يًعهَٛا ١ايضاٛرٚ ١ٜاي ًةااد ادْذارٜاَ ١أ
دَغل ٚجًكا ١ٝ٥ايكزاراد ايالظك ١باختال ادشزا٤اد ايعكابٚ ١ٝاصحدداّ ايك.)9( ٠ٛ
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ياأ ْاادخٌ طااٜٛال يف َٜٝٛاااد األسَاا ١ايضااٛرٚ ١ٜبااداٜحٗاٚ ،يهٓٓ اا ْااز ،٣بعااد
َق ٞصة صٓٛاد عًٗٝا ،أْ٘ مل ٜعاد خافٝاا عًا ٢أظاد إٔ َاا شازٚ ٣دناز ٟعًا٢
األرث ايضٛر ١ٜظح ٢اآلٕ َا ٖ ٛتال ظزث عامل ١ٝذايراٚ ،١يضآا حباشا ١تخ ايحاديٌٝ
عً ٢ليو نررلاٜٚ ،هف ٞإٔ ْضٛم َا قاي٘ دد بٔ شاصِ ،رٝ٥ط ايٛسراٚٚ ٤سٜز
ائارش ١ٝايك ز ٟايضابل يف َكابً ١عً ٢قٓا ٠اجلشٜز َٔ ،٠إٔ ق ز ؽازفخ عًا٢
األسَ ١ايضٛرَ ١ٜةًغ ًَٝ 937ار دٚالر أَزٜهٚ ،ٞنٝف شز ٣متٚ ٌٜٛعزا ٤بعت
األعداـ أَراٍ رٜاث ظصاث بك ١ُٝمخضني ًَ ٕٛٝدٚالر ٚيرلَ ٙأ اياذ ٜٔبااعٛا
أْفضِٗ ٚخاْٛا ٚطِٓٗ ٚععةِٗ.
تٕ َااا دنااز ٟيف صااٛر ١ٜيااٝط أسَاا ١داخًٝاا ١نُااا ٜؾااٛرٖا بعق اِٗ أظادٜاا١
اجلاْااات جعحُاااد عًااا ٢امل ايةااا ١باازٜااااد ٚادؽاااالظاد االقحؾاااادٚ ١ٜايضٝاصااا١ٝ
ٚايكاْْٝٛاٚ ،١تٕ ناْااخ ٖااذ ٙامل اياات كااَٚ ١غاازٚع ،١تال إٔ األسَاا ١أناادل َاأ
ليو بهررل ،فٗ ٞجعةرل عٔ األسَ ١ايا ٜعٝغاٗا ايٓمااّ ايعااملَ ٞأ خاالٍ مناٛلط
األظادٜااا ١ايك ةٝااا ١املةٓٝااا ١عًااا ٢اهلُٓٝااا ١اياااذ ٟجزٜاااد فزفااا٘ ايٛالٜااااد املحعاااد٠
األَزٜهٝاا ١عًاا ٢ايغااعٛثٚ ،خؾٛؽااا عًاا ٢ايااد ٍٚائارشاا ١عاأ اي اعاا ١بضااةت
متضهٗا بايدفاع عٔ َةدأ ايضٝادٚ ،٠ايكزار ايٛطن املضحكٌ َٚةدأ عادّ ايحادخٌ
يف ايغااي ٕٚايداخًٝااٚ ،١ايحُضااو بايكاااْ ٕٛاياادٚي( ٞمترااٌ صااٛر ١ٜمنٛلشااا) ،فٗااذٙ
ايد ٍٚجٓحمزٖا ايعكٛباد ،تَا بايدَار ايحاّ أ ٚايقق ٛاالقحؾادٚ ١ٜايعاشٍ تٕ مل
ذنشّ ايقزث أَز ٙعً ٢ايعدٚإ ،بايةعز عٔ املُضٛيادٚ ،جٗ ١٦ٝايازأ ٟايعااّ هلاذا
ايعدٚإ.
يااٝط َؾااادف ١إٔ دنحُ ا ايعااامل نً ا٘ عًاا ٢األرث ايضااٛر ،١ٜبضااةت ظاازث
املؾاااحلٚ ،يااٝط َؾااادف ١إٔ جهاا ٕٛظاازث ايقاااس أظااد َه ْٛااد اااازث عًاا٢
صٛرٚ ،١ٜاي ناْاخ داؿ أظاد َالعةٗاا َأ خاالٍ خاا ايقااس ايك از ٟاياذٟ
ً ٜٓل َٔ أرافٗٝا عدل ايضعٛد ١ٜذِ األردٕ ٚؽٛال تخ دؿ ؽاعٛدا تخ جزنٝاا
ٚأٚرٚبا ٖٛٚ ،ائا ايذ ٟجع ٌ جٓفٝذ ٙبزفت صاٛر ١ٜيًُغازٚع بعاد يكاا٤اد عاد٠
َاا َضاايٚي ٞق ااز ( .)90حباازث املؾاااحل ٖااذ ٙأخااذد األَااٛر يف صااٛر ١ٜجااشداد
جعكٝداٚ ،نإ املٛقف ايزٚصَٓ ٞذ ايةدا ١ٜأعد املٛاقف جاأذرلا فٗٝاا ٚجاأذزا بٗاا،
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مبا فٗٝا ايحدخٌ ايعضهز ٟاملةاعز بٓا ٤عً ٢طًت َٔ ااهَٛا ١ايضاٛرٚ ،١ٜقاد
رنحًف ايهررل ٕٚظ ٍٛاألصةاث اي دعخ رٚصٝا تخ االخنزا املةاعز يف عًُ١ٝ
ايةعز املضحُز عٔ ظٌ هلاٚ ،اجلش ٤املِٗ َٔ ٖذ ٙاألصةاث ٖ ٛايدفاع عٔ ْفضٗا.
يرل إٔ عاًَني أصاصٝني أدٜا تخ ليو ،األ ٖٛ :ٍٚقزار املٛاشٗ ١اياذ ٟاختاذٙ
ايغعت ايضٛرٚ ،ٟقدرج٘ األص ٛر ١ٜعً ٢ايؾُٛد يف ٚش٘ األعاؽرل ايا جعؾاف
ب٘ َٔ نٌ ظدث ٚؽٛثٚ ،ايراَْ ٖٛ ٞا ْضُ( ٘ٝأسَ ١صٛر )١ٜيٝضخ أسَ ١صاٛر١ٜ
ا ١عًا ٢درث
بٌ أسَْ ١ماّ عامل ٞبأنًُ٘ٚ ،ياٝط َاا دناز ٟيف صاٛر ١ٜصا٣ٛ
بدأ َٓذ عكٛد (ٚ .)99نإ املضع ٢ايزٚصاٚ ٞايضاٛر ٟظرٝراا َأ أشاٌ تدنااد ظاٌ
صًُ ٞهلذ ٙاألسَ ١يٛقف ْشٜف ايدّ ٚايحدَرل ايدلبز ٟاملُٓٗض ،تال إٔ ٖذ ٙاملضاعٞ
ناْخ جؾا دّ داُ٥اا بااملٛاقف األَزٜهٝاٚ ١األٚرٚبٝاٚ ١د ٍٚائًاٝض قاخ لرا٥ا
حًفااٚ ،١ايضااةت ٖاا ٛعصااشِٖ عااأ قكٝاال اهلاادف األصاصاا ٞباصااكا ايدٚيااا١
ٚقٝادجٗا ايٛطٓٚ ،١ٝناْخ ٖذ ٙايد ٍٚدحُعا ١جتاد يف املضاأي ١ايهُٝاٜٚا ١ظصا١
يإلقداّ عًَ ٢قاَز ٠عضهز ١ٜظح ٢قةاٌ إٔ جضاحددّ املاٛاد ايهُٝاٜٚاٚ ١ايضااَ١
َٔ ادرٖابٝني أْفضا ِٗ بفاذل ٠طًٜٛا ،١يكاد بان عًا ٢املٛفاٛع ايهُٝاا ٟٚقدٜادا
اي زل األَرلن ٞاجلٛٝصٝاص ٞاهلاّ ايذٜ ٟضُ( ٢خا باراى أٚباَا األداز) تلا
َا ذَةخَ يف صٛرْ ١ٜكٌ ايضالل ايهُٝا ٟٚأ ٚاصاحدداّ املاٛاد ايضااَ ١صاٛف ٜٓحكاٌ
تخ جٓفٝذ اصحدداّ ايكٚ ،)92( ٠ٛرددد ٖذ ٙايٓقُ ١نٌ َٔ فزْضا ٚبز ٜاْٝا.
َا أع  ٢املُض ٛيًعهَٛا ١األَزٜهٝا ،١بااْشاٍ قٛاجٗاا يف ايغاُاٍ ايضاٛرٟ
َٔ دَٛ ٕٚافك ١ااه ١َٛايضٛر ،١ٜايف ١بذيو ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ،ٞقد ْشع فحٌٝ
األسَاا ١املفحعًااَ ١اأ أَزٜهااا ٚايقاازث ،بحضااً ِٝايضااالل ايهُٝااا ٟٚايضااٛر ٟتخ
املٓمُاا ١ايدٚيٝاا ١امااز األصااًع ١ايهُٝاٜٚااٚ ،١يهاأ بكاا ٞاالجٗاااّ يضااٛر ١ٜقاُ٥ااا
باصحدداّ ايضالل ايهُٝا ٟٚبقزث املدْٝني نًُا دعاخ اااشا ١ايضٝاصا ١ٝتخ
اصااحدداّ ٖااذ ٙايفشاعااَٚ ،١ااا ساٍ اياازٝ٥ط األَرلناا ٞجزاَاات ٜعااشف عًااٖ ٢ااذٙ
ايٓقُ.١
تٕ صٛرَٓ ١ٜذ بداٜا ١األظاداس أعًٓاخ إٔ َاا دناز ٟفٗٝاا ٖا ٞأعُااٍ ترٖابٝا١
َدعٛ ٚ ١َٛي ١دٚيٝاٚ ،صاعخ تخ ظاٌ األسَا ١ب زٜكا ١صاًُٚ ،١ٝقادَخ َغازٚعا
12
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َحهاااَال بةداٜااا ١عااااّ  ،2093تال إٔ املُغاااقًني َٓٗٚدصااا ٞظااازٚث اجلٝاااٌ ايزاباا
ٚاملُٛيني يإلرٖاث ناْٛا داُ٥اا ٜضاع ٕٛتخ ايعزقًاٚ ١اصاحُزار األسَاٚ ،١ال رنفا٢
عً ٢املححة جملز ٣األظداس أْ٘ ٜعزف ليو شٝدا.
َااا نااإ دناز ٟيف املاايمتزاد ايدٚيٝااَٚ ،١ااا شااز ٣يهااٌ املةعااٛذني اياادٚيٝني
ايذ ٜٔجعاقةٛا باجمل ٤ٞتخ صٛر َٔ ١ٜايفزٜال ايادابٚ ٞناٛيف عٓاإ ٚاجلٓازاٍ َاٛد
ٚاألخقز ادبزاٖٚ ُٞٝايةعراد املزافك ١هلِ ،مل ٜهٔ َ ًٛبا َِٓٗ جكد ِٜااًٍٛ
باٌ ناإ األَاٌ َأ ترصااهلِ َعكاٛدا عًا ٢إٔ ٜؾادر عأ أَ ٟآِٗ جكزٜاز ٜحقاأُ
تداْااٚ ١افااع ١الرجهاااث ااهَٛاا ١ايضااٛر ١ٜأعُاااال جزقاا ٢تخ َضااح ٣ٛاجلاازاِ٥
ادْضااْ ١ٝايا ٜعاقات عًٗٝااا ايكااْ ٕٛاياادٚيَ ٞأ َٝرااام األَاِ املحعااد ٠تخ جضااٜٛغ
ايحادخٌ مبٛشاات قاازار ٜؾادر عاأ دًااط األَاأٚ ،يهأ َُٗاااجِٗ ناْااخ جٓحٗااٞ
جملزد عدّ قكٝل ٖذ ٙايزية.١
تٕ ايضاآ ٛاد ايضااة ايعصاااف َاأ األسَاا ١ايضااٛر ١ٜاياا قاادّ فٗٝااا ايغااعت
ايضٛر ٟايغٗداٚ ٤ايقعاٜا ٚاملُحًهاد صٛف رنزط َٓٗا َٓحؾازا بفقاٌ ؽاُٛد
ايغعت ٚاجلٝػ ايعزب ٞايضٛرٚ ٟتىاساج٘ اية ٛي ١ٝعًَ ٢ضاظ ١اياٛطٔٚ ،بفقاٌ
َضاااعد ٠األؽاادقا ٤اياازٚظ ٚادٜاازاْٝني ٚنااٌ ايكاا ٣ٛايزدٜفااٚ ١دعااِ نااٌ ايكاا٣ٛ
ٚايغعٛث اا ١ٝيف ايعامل.
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االستراتيجية األمريكية في توظيف
مسألة "األقليّات"
د .شاهر إمساعيل الشاهر*

*

املقدمة:
مل حيظَ انتخاب رئٌس أمريكي بقدر كبريري مبا التؤبايف ل العبا

العربببي إلاالمببكمي كىببا ظببي بببا انتخبباب ببباران ابب

أإلبامببا نظببر ًا

ال له نبا إللبد لب مابول إلأإل
النتخابا الذي وعد بداًا ااريٌبًا كبريري ًا أإل ً

رئٌس أمريكي وعتوي مدة الرئامة ما أصل إفروقي اانٌاً فضكً عبا ككائبا

اخلارق إلاقافتا ال امعة االثاً إلهي الع امبل البر ر با هعوبا وبتؤًل أكثبر
ما م اه قضاوا العرب إلا اوى

امببتقريوا انتخابببا بال

العادلة ل ميطقة الشبرق الإلمبا البر

ٌبب ،الكببم عوببو أمببل أم و ب لي اهتىام بًا ف رو بًا

لوصراع العربي بب الصًٌ ني إلأم وااعد عوو ل بقٌبة ال مبات االقوٌىٌبة

الخرى.

إلكام الرئٌس باران أإلباما ل م قف ال حياد عوٌا ل إلالوتا الإلىل

فقد كام أمام جريًت

كبريريا

ابتوخا الإلىل ل كلبحل ا ىبل الثقٌبل

الذي خوؤتا مٌامة ب ش االبا إلالثانٌة الجيدة ا طرإل ة لوقٌام باليًضبة

المروهٌة.

* أستاذ العالقات الدولية جباوعة الفرات ،عضو احتاد الهتاب العرب.
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فبالنسبة لميراث الرئيس بوش االبف ،فقد كاف يتمثل في اآلتي:

 1ػ ػ ػ حػػرف افسانسػػتاف والل ػراؽ المكمصتػػيف ا تطػػادياب فػػي طػػار الحػػرف م ػ
اإلرهاف ،في و ػ كانػ فيػل الواليػا المتحػدر ايمرتكيػة تلػرؼ ازمػة ا تطػادية
ال تقل اهمية ف ازمة الكساد في ثالثينيا القرف الماضي(.)1

 2ػ ػ فقػد الواليػا المتحػػدر ايمرتكيػة حمصاءهػا التقميػػديف بسػبف تػولي بػػوش
سياسػػة اللمػػل االنص ػرادي ايمرتكػػي ،وتركي ػزح م ػ مكافحػػة اإلرهػػاف التػػي كان ػ
ش ػػسمل الش ػػاال ،مم ػػا لم ػػل بلي ػػداب ك ػػل البل ػػد ػػف ض ػػايا تل ػػـ الم تمػ ػ ال ػػدولي
كاالحتباس الحراري وانتشار اسمحة الدمار الشامل.

 3ػ ػ ػ الحا ػػة ل ػ طػػالح مػػا افسػػدح بػػوش فػػي ال ػػة الػػدوؿ اإلسػػالمية م ػ
امرتكا .وكاف هذا اإلرث هو اكبر ثقل اـ اوباما بالتخمص منل ،وكاف ذلؾ بر
طالح اللال ا ايمرتكيػة اإلسػالمية ،وذلػؾ خػالؿ الزتػارر التػي ػاـ بلػا لمشػرؽ
ايوسط وتحديداب القاهرر.
أهنية البحح:

تكمف اهمية البحث في اف الرئيس اوباما اكد اف الواليا المتحدر ايمرتكية
هي المؤهمة لقيادر اللالـ وموا لة التحديا  ،فالسؤاؿ ليس حوؿ مكانية ذلؾ بل
حوؿ كيصيتل .واإل ابة ف الكيصية تتكصل بلا مقدمة التقرتر(:)2

ػ ػ القيػػادر مػػف خػػالؿ ايهػػداؼ ،اي لحمايػػة اميركػػا ومواطنيلػػا ،ت نػػف ازمػػة
فػػي اال تطػػاد الػػدولي ،من ػ امػػتالؾ او اسػػتخداـ اسػػمحة الػػدمار الشػػامل ،التسيػػر
المناخي ،من خمل كبير في سوؽ الطا ػة ،التحسػف آلثػار ظلػور الػدوؿ الصاشػمة
والضليصة.
( )1الٍفط والسالح :حتديات وآفام االقتصاد األوريهي ،دلمة السياسة الدولية ،العدد ،191
يٍاير  ،2112ص .131
( )2حساً وطر" ،اسرتاتيجية األوَ الكووي األوريني  :5102استىرار األوباوية" ،وــوقع العّد
اإلخبــاري ،تاريخ  ،2115/2/7عمى الرابطhttp://www.alahednews.com.lb :
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ػ ػ القيادر بمتانة مف خالؿ تلزتز ناطر القور ايميركية الداخمية.
ػ ػ القيادر مف خالؿ تقديـ نموذج يستحق اال تػداء ،وهػذا حػديث دائػـ مػرتبط
بما يلرؼ بالقور النا مة.
ػ ػ القيادر مف خالؿ شركاء ادرتف ،اي التأكيد م دداب م انػل حػاف الو ػ
يف يشارؾ اآلخروف في تحمل المسؤوليا خمف واشنطف والتخمي ػف
حالة "الراكف الم اني".
ػ ػ القيػػادر مػػف خػػالؿ كػػل ناطػػر القػػور ايميركيػػة (اللسػػكرتة ،الدبموماسػػية،
اللقوب ػػا  ،التنمي ػػة ،اال تط ػػاد ،االس ػػتخبا ار  ،اللم ػػـ والتكنولو ي ػػا) ،اي
االس ػػتمرار ف ػػي الح ػػد م ػػف دور الق ػػور اللس ػػكرتة ف ػػي السياس ػػة الخار ي ػػة
ايميركية لطالح توليصة ه ينة.
ػ ػ القيادر بمنظور بليد ايمػد ،مػف خػالؿ م ار بػة تحػوال القػور حػوؿ اللػالـ،
وادراؾ اف مميػػة التنػػافس فػػي الش ػرؽ ايوسػػط سػػتبق ابمػػة لالشػػتلاؿ،
حي ػ ػػث لممتطػ ػ ػرفيف ال ػ ػػدينييف ػ ػػذور او حي ػ ػػث هن ػ ػػاؾ "حك ػ ػػاـ يرفض ػ ػػوف
اإلطػػالح الػػديمو راطي" .يػػدرؾ التقرتػػر اف "البيئػػة االسػػتراتي ية" الدوليػػة
اليوـ تلاني مف السيولة ،ولذا ال بػد مػف ا تمػاد م مو ػة مػف ايولويػا
المتنو ػػة والمتوازنػػة بػػدؿ تركيػػز السياسػػة الخار يػػة ايميركيػػة مػ مػػيـ
واحد او تلديد وحيد.
فرضية البحح:

اطدر الكون رس ايمرتكي « انوف الحرتا الدينية في اللالـ» في اكتػورر
 ،1998وهػو القػػانوف الػذي ا طػ بػل امرتكػػا لنصسػلا حػػق م ار بػة الحرتػػا الدينيػػة
في اللالـ ،واطدار ايحكاـ ايمرتكية م الدوؿ وايمـ والحضا ار  ،بل تو يػ
اللقوب ػػا  .وف ػػي التقرت ػػر ال ػػذي ط ػػدر ػػف الخار ي ػػة ايمرتكي ػػة ف ػػي  17ن ػػوفمبر
 ،2111ركز التقرتر م منظومة القيـ وايخالؽ ،فضالب ف اي راؼ واللادا
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والتقاليػػد ،متخػػذاب مػػف اي ميػػا
المنطقة(.)1

الدينيػػة ور ػػة لمتػػدخل فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لػػدوؿ

وتنو ػ الخطػط ايمرتكيػػة ت ػاح الشػػرؽ ايوسػط مػ مػر السػػنيف
وتل دػدد
د
لكنلػػا فػػي
لتػػتالءـ م ػ التسي ػ ار التػػي تط ػ ار م ػ المنطقػػة بػػيف الحػػيف واآلخػػر ،د
مػ ػ ػػامميف اثن ػػيف اساس ػػييف ػ دػدتلما م ػػف
ميػ ػ ايحػ ػواؿ والظ ػػروؼ حافظػ ػ
الثواب ػ ػ فػ ػػي مي ػ ػ هػ ػػذح االسػ ػػتراتي يا  ،وخط ػ ػاب احمػ ػػر يمػ ػػس ايمػ ػػف القػ ػػومي
ايمرتكي ،وهما:
اللامل ايوؿ :حماية امف " سرائيل" ود ملا بأي ثمف.
اللامل الثاني :تأميف النصط والمطالح االستراتي ية ايمرتكية ايخرى.
و ار الواليا المتحدر انل البد مف ياـ تحالف دولي ضد اللالـ اإلسػالمي
()2
والشرؽ ايوسط بشكل خاص ،وذلؾ لألسباف اآلتية:
 -1الشرؽ ايوسط اكبر بؤرر فساد ا تما ي وا تطادي في اللالـ.

 -2يمثل الشرؽ ايوسط اكبر مطدر لمتلديد ايمني ال ديد في اللالـ.

 -3تخمف منطقة الشرؽ ايوسط ف ملظـ مناطق اللالـ ،مػ الػراـ
مػػف كػػل مؤش ػ ار االنصتػػاح السياسػػي واال تطػػادي فيلػػا ،حت ػ نلػػا
تلػ ػ ػػد اكثػ ػ ػػر تخمص ػ ػ ػاب مػ ػ ػػف شػ ػ ػػبل الطػ ػ ػػحراء اإلفرتقيػ ػ ػػة (م ػ ػ ػ بلػ ػ ػػض
االستثناءا ) ،واكثر تخمصاب مف كورتا الشمالية وميانمار وكوبػا (مػ
بلض االستثناءا ).
 -4تلد منطقة الشرؽ ايوسط مػف اكبػر منػاطق امػتالؾ اسػمحة الػدمار
الشامل.
()1
()2

راٌيا حفين" ،أوريها ...والمعب عمى وتر األقميات ،األِراً اليووي" ،تاريخ .2114/9/5
وارك ِيمر" ،الٍظاً الدولي بعد احلرب عمى العرام" ،شؤوُ األوسط ،العدد  ،118ربيع،
 ،2005ص.172
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 -5و ود انظمة حكـ طوتمة اي ل.
 -6مشا ر الكراهية لمسرف.

 -7تلد بلض دوؿ منطقة الشرؽ ايوسط دوالب ار يػة لررهػاف (بحسػف
الموائح ايمرتكية).

 -8تلػػد منطقػػة الشػػرؽ ايوسػػط ارضػاب خطػػبة يكبػػر ػػدد مػػف مرتكبػػي
ومموليل.
رائـ اإلرهاف ودا ميل
د
أوالً :ركائز االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة

تممس ملػالـ االسػتراتي ية ايمرتكيػة ال ديػدر فػي المنطقػة مػف خػالؿ
يمكف د
ايدوار الت ػػي للبتل ػػا الوالي ػػا المتح ػػدر ايمرتكي ػػة ف ػػي افسانس ػػتاف واللػ ػراؽ ،وم ػػف
خالؿ ايدوار التي تملبلا مؤخ ابر بمسا در اوروبا في دد مف الممصا  ،سواء في
سورتة او لبناف او فمسطيف او مطر او الخميج اللرري وتركيا.
اساسية ،هي:
وهذح االستراتي ية تقوـ م ثالث ركائز
د
اوالب :د ػ ػػـ اي دميػ ػػا فػ ػػي المنطقػ ػػة وفػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف ايحيػ ػػاف م ػ ػ حسػ ػػاف
ايامبية( .م اننا ال نؤمف بمبدا اي دميػة وايكثردتػة بشػكل ػاـك ولكننػا نقػوؿ هػذا
مف مو ال دؿ حوؿ اي مية وايكثرتة بحسف المصلوـ ايمرتكي).

ثانياب :تح يـ نصوذ الػدوؿ الكبػرى تقميػدياب مثػل مطػر والسػلودية ( مػ الػراـ
مػػف تبليتل ػػا اس ػػتخباراتياب لألمرتكػػاف) وس ػػورتة واللػػراؽ ،والحػػرص اال تمت ػػد دائػػرر
نصوذهـ خارج طار دوللـ ،سواء سياسياب اـ سكرتاب اـ حت ا تطادياب في بلض
ايحياف.

ثالثاب :استسالؿ مف تد وهـ امرتكا "باإلسالمييف الملتدليف" ،وذلؾ لكي تندصػذ
ما تطبو ليل تح شلار الحوار والتقارف واالنصتاح م اآلخر.
وهنا نشير ل اف الطلوبة ليس في التلامل م ػور الحركػا اإلسػالمية
ذاتلا ،بل في ور الدولة التي تنتشر فيلا هػذح الحركػا  .و مػ الػراـ مػف اهميػة
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بح ػػث التلام ػػل مػ ػ اإلس ػػالـ السياس ػػي ،ال اف المس ػػؤوليف ايمػ ػرتكييف م ػػيالب م ػػا
يتطر وف ل هذا الموضوع.

ف خطابا المسؤوليف ايمرتكييف تؤكد ػدـ و ػود سياسػة امرتكيػة محػددر
ت ػػاح "اإلس ػػالـ السياس ػػي" ،وانم ػػا هن ػػاؾ سياس ػػة امرتكي ػػة ت ػػاح مط ػػالح الوالي ػػا
اي منظمػة او
المتحدر وامنلا القومي ،وبالتالي فإف مو ػف الواليػا المتحػدر مػف د
حرك ػػة س ػػالمية يح ػ دػددح س ػػموؾ ه ػػذح المنظم ػػة او الحرك ػػة حي ػػاؿ مط ػػالح امرتك ػػا
واهدافلا ،والتي ابرزها في المنطقة اللررية:
ا -مبادئ سياسية :مثل :الديمقراطية ،حقوؽ اإلنساف ،وحقوؽ اي ميا .

ف -مطالح ا تطادية :النصط ،وايسواؽ المصتوحة...
 -موضو ا

امنية :اإلرهاف ،ممية السالـ ،وامف " سرائيل"...

ثاىياً :دور الواليات املتحدة يف دعه األقليّات

تختمػػف تلرتصػػا اي ميػػة بحسػػف االنتمػػاء والمو ػ واللػػدؼ والوظيصػػة الت ػي
ينطمق منلا التلرتف ،ويمكف ي اد بلض التلارتف لأل مية(:)1

تقوؿ المادر ايول مف اإل ػالف اللػالمي لحقػوؽ اإلنسػاف :لكػل نسػاف حػق
التمتػ ػ بك ػػل الحق ػػوؽ والحرت ػػا (الػ ػواردر ف ػػي اإل ػػالف الل ػػالمي) ،م ػػف دوف اي
تمييز ،كالتمييز بسبف اللنطػر او المػوف او ال ػنس او المسػة او الػديف او الػراي
السياسػ ػ ػػي ،او اي راي وخػ ػ ػػر ،او ايطػ ػ ػػل الػ ػ ػػوطني واال تمػ ػ ػػا ي او الثػ ػ ػػرور او
المػػيالد ،او اي وض ػ وخػػر مػػف دوف تصر ػػة بػػيف الر ػػاؿ والنسػػاء .وفض ػالب مػػا
تقدـ ،فمف يكوف هناؾ اي تمييز اساسػل الوضػ السياسػي او القػانوني او الػدولي
لمبمد او لمبقلة التي ينتمي ليلا الصرد ،سػواء اكػاف هػذا البمػد او البقلػة مسػتقالب اـ
تح الوطاية ،اـ اير متمت بالحكـ الذاتي.

( )1ذلىد عبدالكادر بافكية ،توحيد اليىَ الكديي ،الصـرا بـس سـبمح ووـري وحضـرووت وـَ
الكرُ األوه إىل الكرُ الثالث املـيالدي ،سمسـمة تـاريخ الـيىَ  ،)2املعّـد الفرٌسـي لارـار
والعموً االجتىاعية ،صٍعاء.2117 ،
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ػ ػ ػ تلرت ػف منظمػػة ايمػػـ المتحػػدر لحقػػوؽ االنسػػاف :ما ػػا متوطنػػة فػػي
الم تمػ ػ  ،تتمتػ ػ بتقالي ػػد خاط ػػة ،وخط ػػائص ثني ػػة او ديني ػػة او لسوي ػػة ملين ػػة،
تختم ػػف بش ػػكل واض ػػح ػػف تم ػػؾ المو ػػودر ل ػػدى بقي ػػة الس ػػكاف ف ػػي م تمػ ػ م ػػا،
وتراف في دواـ المحافظة ميلا.
ػ ػ تلرتف محكمة اللدؿ الدولية :م مو ة مف ايفػراد يليشػوف فػي طػر مػا
او منطقة ،وتنتموف ل اطل او ديف او لسة او ادا خاطة ،وتوحدهـ هوية
ائمػػة م ػ واحػػدر او اكثػػر مػػف هػػذح الخطػػائص .وف ػ تضػػامنلـ مل ػاب يلممػػوف
م ػ المحافظػػة م ػ تقاليػػدهـ ،والتمسػػؾ بطرتقػػة بػػادتلـ ،والتأكيػػد م ػ تلمػػيـ
ونشػػأر اوالدهػػـ طبق ػاب لػػروح هػػذح التقاليػػد ،مقػػدميف المسػػا در ل ػ بلضػػلـ بلض ػاب،
والليش المشترؾ وفقاب لمقوانيف المتبلة داخل بمدهـ.
ػ ػ تلرتف الموسو ة الدوليػة لملمػوـ اال تما يػة :اي ميػة ما ػة مػف ايفػراد
الػذيف يتميػػزوف ػف بقيػػة افػراد الم تمػ  ،ر يػاب او وميػاب او دينيػاب او لسويػاب .وهػػـ
يلػػانوف مػػف نقػػص نسػػبي فػػي القػػور ،ومػػف ثػػـ ،يخضػػلوف لػػبلض انػواع االسػػتلباد
واالضطلاد والملاممة التمييزتة.
ػ ػ ػ تلرت ػػف مس ػػودر االتصا ي ػػة ايوروري ػػة لحماي ػػة اي مي ػػا  :اي مي ػػة ما ػػة
ددها ا ل مف تلداد بقية سكاف الدولػة ،وتتميػز ابناؤهػا ر يػاب او لسويػاب او دينيػاب
ػػف بقي ػػة ا ض ػػاء الم تمػ ػ  ،ويحرط ػػوف مػ ػ اس ػػتمرار ثق ػػافتلـ او تقالي ػػدهـ او
ديانتلـ او لستلـ.
ويمكف تلرتف اي ميػة بأنلػا :سػاللة بشػرتة او وميػة ملينػة ،تقطللػا الحػدود
السياسية وتمحقلا بقومية اخرى او دولة اخرى.
ثالجاً :العوامل اليت تؤدي إىل ظهور األقليات:

محػػور ضػػية اي ميػػة بنػػي م ػ طػػصا خاطػػة ،نػػتج نلػػا ػػدـ التصا ػػل
اال تمػػا ي مػ م تم ػ ايكثرتػػة .وهػػذح الطػػصا ػػد تكػػوف ر يػػة ،وهػػي سػػما
واضػػحة فػػي م تم ػ نػػوف افرتقيػػا وايم ػرتكتيف ،او تكػػوف لسويػػة مثػػل ما ػػا
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"الوالػػوف" فػػي بم يكػػا ،او تبن ػ م ػ ف ػوارؽ ثقافيػػة كحػػاؿ ما ػػا "الػػالف" فػػي
سكندنافية .وابرز هذح السما المممح الػديني ،وهػذا شػأف اي ميػا المسػممة فػي
بلػػض انحػػاء اللػػالـ ،وبطػػصة خاطػػة فػػي شػػلوف نػػوف شػػرؽ وسػػيا ،فاي ميػػا
المسممة تنتمي ل اطوؿ ر ية واحدر تررطلا بايامبية ،لكف التصر ة هنا تأت
مف الصوارؽ الدينية ،والقضية هنا قائدية.
وهنػػاؾ م مو ػػة م ػػف اللوامػػل التػػي ت ػػؤدي ل ػ ظلػػور ا مي ػػة ملينػػة ،وه ػػذح
اللوامل هي:
 -1الطراع بيف ال ما ا .
 -2السزو او اللزلة ال سرافية.
 -3النزوح مف منطقة ل اخرى.
 -4النقل القسري لصئة مف السكاف.
رابعاً :مشألة التالعب أو التحكّه بورقة األقليّات:

الظلػػور السياسػػي لأل ميػػا ظػػاهرر الميػػة ،ذ ف هػػذح اي ميػػا فػػي مي ػ
دوؿ اللالـ النامي اطبح اكثػر تطػرتحاب ومطالبػة بحقو لػا ،وتسػل لال تػراؼ
بو ودها المستقل ولساتلا و ر يتلا وثقافتلا وحقو لا التلميمية(.)1

ال انػل مػ ظلػور افكػػار الديمقراطيػة وحقػوؽ اإلنسػػاف وحػق تقرتػر المطػػير
في النطػف الثػاني مػف القػرف اللشػرتف اطػبح مػف الطػلف نكػار حػق اي ميػا
اللر ي ػػة او الديني ػػة ف ػػي المس ػػاوار .و ػػد ب ػػدا ه ػػذح اي مي ػػا تطال ػػف ب ػػاال تراؼ
بلوتتلا وحقو لا(.)2

()1
()2

عبــداع عــاور ايىــالي ،األقميــات ،ليبيـــا :املرنــا العــاملي لدراســات وأبــا الهتـــاب
األخضر ،ط ،1985 ،1ص 11ــ .15
غراِـــــاً فـــــولر" ،األقميـــــات ا العـــــا العربـــــي" ،تـــــاريخ  .2114/11/3عمـــــى الـــــرابط:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%
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فلذح اي ميا في مي دوؿ اللالـ النامي اطبح اكثر تطرتحاب ومطالبة
بحقو لا ،وتسل لال تراؼ بو ودها المستقل ولساتلا و ر يتلا وثقافتلا وحقو لػا
التلميمي ػػة .وحتػ ػ الس ػػرف ل ػػيس حط ػػيناب م ػػف ه ػػذح االت اه ػػا  ،ذ نن ػػا ن ػػد ف ػػي
برتطانيا م سبيل المثاؿ اف الوتمزتيف وايسػكتمندييف حطػموا مػ حكػـ ذاتػي،
واطبح للـ برلماناتلـ الخاطة بلـ خالؿ اللقد ايخير.

ػتحكـ بور ػ ػػة اي دميػ ػػا وحقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف مسػ ػػألة
ف مسػ ػػألة التال ػ ػػف او الػ ػ د
ملروفػػة ػػديماب فػػي اللػػرؼ السياسػػي ايمرتكػػي الخػػار ي ،وهػػذا ايسػػموف يظلػػر
الواليػػا المتدحػػدر بمظلػػر المػػداف ػػف حقػػوؽ البشػػر وتو د لػػاتلـ فػػي و ػ تلػػاني
القومية(.)1
هي اطالب فيل مف نطرتة بسيضة ت اح اي ميا سواء اللر ية اـ
د
و مػ اللمػػوـ الخطػػة ايمرتكيػػة ال ديػػدر تقػػوـ مػ اسػػتلماؿ ور ػػة اي ميػػا
لز ز ػػة اسػػتقرار الػػدوؿ القائمػػة ووحػػدتلا فػػي الشػػرؽ ايوسػػط ،والسػػيما اف للػػذح
نيصػػة تتصكػػؾ مػ ثرهػػا الدولػػة لػ
الور ػػة ػ دػور كبيػرر ،و ػػد تػػؤدي لػ موا لػػا
يف الدولػة
دويال طائصيػة و ر يػة او تضػلف الػدوؿ كثيػ ابر فػي احسػف ايحػواؿك د
اللثمانية  -هي دولػة
الحالية  -ومنذ انليار الدولة
في الشرؽ ايوسط بطبيلتلا
د
د
ومية بايساس ،وتضـ دداب كبي ابر ومتنو اب مف اي راؼ والطوائف والقوميا .
د
وبطبيلػػة الحػػاؿ فػػإف الػػدوؿ التػػي تحوتلػػا القائمػػة ايمرتكيػػة فػػي هػػذا الم ػػاؿ
هػػي الػػدوؿ ايكثػػر تنو ػاب وامت از ػاب ،مثػػل :سػػورتة ،الل ػراؽ ،افسانسػػتاف ،السػػوداف،
ال ازئػػر ،لبن ػػاف ...ل  ،وذلػػؾ م ػػف ا ػػل ػػادر طػػيااة الوا ػ ػ اللر ػػي والط ػػائصي
والق ػػومي وف ػػق تركيب ػػة تناس ػػف المخطط ػػا ايمرتكي ػػة الت ػػي تس ػػل لػ ػ تحقي ػػق
اهداؼ در  ،منلا(:)2
()1
()2

صـــالح الـــديَ احلـــا ذلىـــد" ،االســـرتاتيجية األوريهيـــة ا العـــا اإلســـالوي" ،تـــاريخ
 ،2115/12/6ورنا اخلدوات االعالوية العاملية ،السوداُ.
ذلىد عبد الهريي " ،االسرتاتيجية األورينية وورتهااتّا الفهرية ،العدد  ،241السٍة
الواحدة والعشروُ ،شباط .2117
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القوميػة التػي لػػديلا حساسػية كبيػرر بطبيلػة الحػاؿ ت ػػاح
 -1ضػلاؼ الدولػة
د
التػػدخال الخار يػػة فػػي شػػؤونلا ،وهػػو مػػا سيسػ دػلل مميػػة االخت ػ ارؽ ايمرتكيػػة
لمػػدوؿ التػػي تػػأب االنطػػياع لمػػا ترتػػدح او التػػي ت ػرفض التسييػػر بحسػػف الوطػػصة
المقدمة م الطرتقة ايمرتكية.
د
 -2ضػػماف ػػدـ التحػػاـ هػػذح اي ميػػا والطوائػػف واي ػراؽ ،وضػػماف ػػدـ
ذوبانل ػػا او مػ ػ اي ػػل انسػ ػ املا مػ ػ ايامبي ػػة ف ػػي اي بم ػػد م ػػف بم ػػداف الش ػػرؽ
ايوسط في اي طار ام م الشكل الذي كان فيل منذ ػروف لضػماف انلػا
ستكوف بحا ة ل مسا در خار ية ،وكػل ذلػؾ مػف ا ػل اف تبقػ هػذح اي ميػا
برميػػل بػػارود يمكػػف تص يػرح فػػي الو ػ الػػذي تػراح القػػوى السرريػػة مناسػػباب ،وبالتػػالي
امرتك ػػا س ػػتكوف ػػاهزر لمت ػػدخل ف ػػي اي بم ػػد م ػػف ه ػػذح البم ػػداف ذا ار اف ذل ػػؾ
لمطمحتلا ،وبح د ة الحماية بطبيلػة الحػاؿ .واف لػـ يكػف ذلػؾ فػي مطػمحتلا فػال
هي ترى وال تسم وال تتكمـ.

 -3اللػػدؼ ايض ػاب مػػف ور ػػة اي ميػػا هػػو تسػػوي و ػػود " س ػرائيل" وتوسػػي
القومي ػػة إلش ػػساؿ الل ػػالـ
ر ل ػػة المش ػػكال والن از ػػا اإل ميمي ػػة الداخمي ػػة اللر دي ػػة و د
اللرر ػػي واإلس ػػالمي وش ػػلوف ه ػػذح ال ػػدوؿ بالمش ػػكال الداخمي ػػة المس ػػت ددر ل ػػديلـ
المقسػػـ
الملرضػة لمتصتيػ والتقسػيـ ،بملنػ تقسػيـ
والمخػاطر التػي تتلػ دػدد بمػدانلـ
د
د
ػطينية وخػػر اهتمامػػا الشػػارع
اط ػالب وت زئػػة الم ػ از ،حت ػ تطػػبح القضػ دػية الصمسػ د
ػذكرها بلػ ػػد ذلػ ػػؾ احػ ػػد ،وبالتػػػالي تػ ػػنلـ
اإلسػ ػػالمي والػ ػػدوؿ اإلسػ ػػالمية ،هػ ػػذا كف تػ ػ د
" سرائيل" بما هي فيل.
 -4اللػػدؼ ايض ػاب مػػف الموضػػوع نصس ػل هػػو فسػػاح الم ػػاؿ امػػاـ " س ػرائيل"
لمػػدخوؿ والتسمس ػػل فػػي ه ػػذح ال ػػدوؿ بػػر اي دمي ػػا  ،س ػواء القومي ػػة اـ الطائصي ػػة اـ
اللر يػػة ،ولنػػا فػػي اك ػراد الل ػراؽ و نػػوف السػػوداف مثػػاؿ م ػ ذلػػؾ ،ذ دف الدولػػة
المدمرر او المصتدتػة او التػي يػتـ ضػلافلا بػر ور ػة اي ميػا سػيكوف مػف السػلل
د
م " سرائيل" اخت ار لا ،كما حدث ايضاب في نوف السوداف.
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واليػػوـ م ػ ت ازيػػد االت ػػاح نحػػو الديمقراطيػػة فػػإف اي ميػػا تسػػل يف ت ػػاهر
بالمطالبة بحقو لا وتنظـ المظاه ار للذا السرض وتخمق مشكال لمدولة وتؤثر
م نتػائج االنتخابػا  ،فكيػف سػيتلامل اللػالـ اللررػي مػ هػذح القضػية وهنػاؾ
دوؿ سػ ػػالمية اخػ ػػرى مثػ ػػل ي ػ ػراف وافسانسػ ػػتاف وباكسػ ػػتاف تلػ ػػاني مػ ػػف مشػ ػػكال
اي ميػػا اللر يػػة بشػػكل اكبػػر ممػػا تلانيػػل بلػػض الػػدوؿ اللرريػػة .كمػػا اف الػػدوؿ
ايفرتقي ػػة توا ػػل مش ػػكال ملق ػػدر ه ػػي ايخ ػػرى تتمث ػػل ف ػػي تن ػػافس الم مو ػػا
اللر يػػػة داخػ ػػل الدولػ ػػة الواحػػػدر .وا تقػ ػػد اف النشػ ػػاي السياسػػػي لأل ميػ ػػا اللر يػ ػػة
سػػيكوف مألوف ػاب فػػي كػػل اللػػالـ فػػي المسػػتقبل ،ويلكػػس االت ػػاح نحػػو الديمقراطيػػة
وحقوؽ الم تملا اللر ية والدينية ،واي ميا المسممة م سبيل المثػاؿ تبحػث
ف حقو لا و ف المساوار في اللند وروسيا والطيف.
خامشاً :سعي الواليات املتحدة إىل حتجيه ىفوذ الدول العربية الكربى:

ترتكػػز االسػػتراتي ية ايمرتكيػػة ال ديػػدر فػػي المنطقػػة ،فػػي شػدقلا الثػػاني مػ
تح يـ نصوذ الدوؿ اللررية الكبرى تقميدياب في المنطقة ،مثل:

ػلودية :الت ػػي م ػػف المصت ػػرض اف تش ػػمل دائػ ػرر نصوذه ػػا اإل ميمي ػػة مػ ػ
ػ ػ ػ الس ػ د
افيػ ػػة
اي ػ ػػل دوؿ الخمػ ػػيج اللررػ ػػي ،وذلػ ػػؾ لحسػ ػػابا ا تطػ ػػادية وديمسرافيػ ػػة و سر د
و سكرتة .....ل .
ػ ػ مطر :التي مف المصترض اف تشػمل دائػرر نصوذهػا او دائػرر تأثيرهػا ايضػاب
منطق ػػة ش ػػماؿ افرتقي ػػا والس ػػوداف وفمس ػػطيف مػ ػ اي ػػل ،وذل ػػؾ ايضػ ػاب يس ػػباف
تخية ...ل .
افية ،ا
تطادية ،تار د
د
ديمسر د

مرسػي فػي
وحيف اء انقالف  3يوليو  2113الذي اطاح بنظاـ الػرئيس
مطػ ػػر اطػ ػػبح اإلدارر ايمرتكيػ ػػة فػ ػػي حػ ػػرج ،فمػ ػػف لػ ػػة فػ ػػإف ا ل ػ ػزر ايمػ ػػف
ايمرتكي ػػة و مػ ػ ارس ػػلا البنت ػػااوف والس ػػي وي ي ػػل ػػد تك ػػوف متورط ػػة ف ػػي د ػػـ
االنقالف بشكل كبير كما تبيف الحقاب ،ومف لة اخرى تحظر القوانيف ايمرتكية
امػ ػػة اللال ػ ػػا وتقػ ػػديـ المسػ ػػا دا لألنظمػ ػػة التػ ػػي تػ ػػأتي ل ػ ػ السػ ػػمطة بػ ػػر
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االنقالبػػا اللسػػكرتة .وحت ػ اآلف لػػـ تطػػف السياسػػة ايمرتكيػػة مػػا حػػدث فػػي
مط ػػر ف ػػي  3يولي ػػو ،وتكتص ػػي بال ػػد ور دائمػ ػاب لمل ػػودر لػ ػ الديمقراطي ػػة واط ػػالؽ
الحرت ػػا  ،ولك ػػف الممارس ػػا القملي ػػة لنظ ػػاـ االنق ػػالف ف ػػي مط ػػر تضػ ػ اإلدارر
ايمرتكيػػة فػػي مو ػػف ال تحسػػد ميػػل امػػاـ ال ػراي اللػػاـ ،خاطػػة فػػي ظػػل رابػػة
الواليػػا المتحػػدر فػػي اسػػتئناؼ مسػػا داتلا اللسػػكرتة لمطػػر تح ػ بنػػد "مكافحػػة
اإلرهاف في سيناء"(.)1
ػ ػ سورتة واللراؽ :حيث تمتد دائرر نصوذ الدولتيف لػ الػدوؿ الم ػاورر للمػا،
سػ ػواء لبن ػػاف وفمس ػػطيف بالنس ػػبة لػ ػ س ػػورتة اـ ايردف والخم ػػيج بالنس ػػبة لملػ ػراؽ،
باإلضافة ل دد وخر مف الدوؿ الكبيرر ايضاب التي لـ نذكرها.
حيث كانػ سػورتة تتحػدى وتوا ػل القػور ايمرتكيػة ،وهػذا التحػدي لػل خطػرح
الخاص م الواليا المتحدر لسببيف:

 -1ينػػل ػػائـ فػػي منطقػػة تو ػػد فيلػػا اضػػخـ االحتياطػػا النصطيػػة الالزمػػة
لمقػػرف الحػػادي واللش ػرتف( .وتقػػدر ب ػ ػ  % 65مػػف مخزونػػا الػػنصط الملروفػػة فػػي
اللػػالـ) )2(.وبالتػػالي فػػإف الػػذي يسػػيطر م ػ الػػنصط تكػػوف لػػل سػػمطة كبي ػرر م ػ
اال تطاد والقور في اللالـ طواؿ القرف الحادي واللشرتف.
 -2ف هذا التحدي نػاب مػف ضػمف سػياؽ تحػد يػديولو ي دينػي متماسػؾ،
ول ػػل اط ػػداؤح ف ػػي ار ػػاء الل ػػالـ اإلس ػػالمي ،وك ػػذلؾ ف ػػي الم تمل ػػا اإلس ػػالمية
الملػػا رر فػػي اوروب ػا وامرتكػػا الشػػمالية .و ػػد مثػػل هػػذا التحػػدي اإلسػػالمي اكثػػر
دية لمسيطرر ايمرتكية والسررية منذ انليار االتحاد السوفييتي وت ار
التحديا
()1

" 01ومفات تؤند فشـن السياسـة اخلارجيـة األوريهيـة ا عّـد أوباوـا" ،ووقـع ساسـة،
تــاريخ  ،2114/5/6عمــى الــرابط https://www.sasapost.com/10failures :ــــ  ofــــ  uــــ  sــــ

()2

وايهن نمري ،احلروب عمى املوارد :اجلغرافية اجلديدة لمٍااعات العاملية ،ترمجة عدٌاُ
حسَ ،بريوت ،2002 ،ص.58

 foreignــ /policy
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الصكػػر الشػػيو ي .و ػػد شػػدد الباحػػث ايمرتكػػي صممئيل ه نممغتوت وي فػػي كتاباتػػل
م اف هذا الخطر الديني هو ايشد الذي سيوا ل الواليا المتحدر والسرف في
()1
المستقبل.
طػػة فػػي تح ػػيـ نصػػوذ
اف الواليػػا المتدحػػدر ػػد ل ػػأ ل ػ هػػذح الخ د
ونالحػػأ د
الػػدوؿ الكبػػرى نظػ ابر لمتلقيػػدا الكثيػرر والتشػػابكا الكبيػرر التػػي تتركلػػا دائػرر نصػػوذ
ػدخل
مثػػل هػػذح الػػدوؿ الكبػػرى مػ الػػدوؿ ايخػػرى ،مػا مػػف شػػأنل اف يحػػد مػػف التػ د
يطلف م الواليا المتدحدر التدخل في اي موضػوع او ممػف
ايمرتكي بحيث
د
يي دولة يكوف للػذح الػدوؿ الكبػرى نصػوذ فيلػا ،ذ دف ايمػر حينلػا سػيتطمف مػف
الوالي ػػا المتدح ػػدر ل ػػداب مض ػػا صاب وتباحثػ ػاب مػ ػ ميػ ػ ايطػ ػراؼ ،وررم ػػا ػ ػوائز
ترضػػية لمػػدوؿ الكبػػرى ،وررمػػا ػػد تصشػػل فػػي النلايػػة لموطػػوؿ ل ػ هػػدفلا او ػػد
تطل ليل بطلوبة .لكف ندما تكوف دائرر نصػوذ كػل دولػة محطػورر فػي طارهػا
فإف ذلؾ يصيد الواليا المتدحدر مف وانف ددر ،وهي:
الداخمي فقط د

ملمػػة التػػدخل بشػػؤوف اي دولػػة مػػف
 -1يسػ دػلل ذلػػؾ مػ الواليػػا المتدحػػدر د
دوف تلقيػػدا تػػذكر ،حيػػث تطػػبح اللال ػػة مباشػرر وفرديػػة بػػيف الواليػػا المتدحػػدر
ػإف ال ػػدوؿ ايخ ػػرى ف ػػي االبل ػػا دوؿ ط ػػسيرر
وال ػػدوؿ ايخ ػػرى ،وبطبيل ػػة الح ػػاؿ ف ػ د
وضليصة ال تستطي الو وؼ في و ل اإلمالءا ايمرتكية ،حت لو اراد فلالب
رفض ما يمم ميلا.
 -2ف تح يـ النصوذ يؤمف االستصراد بالدوؿ الواحػدر تمػو ايخػرى ،مػف دوف
ػإف الممػػف يطػػبح اسػػلل والنتػػائج
اف يكػػوف للػػا اي حميػػف او نطػػير ،وبالتػػالي فػ د
اضمف واإلمالءا والشروي اكبر والتلديدا باللقوبا واللمميا اللسكرتة في
حاؿ دـ التنصيذ ا دى.

()1

نىاه واد" ،العوملة األورينية العسهرية وَ أفغاٌستاُ إىل العرام" ،شؤوُ األوسط،
العدد ،120خريف  ،2005ص.49
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ويمكف مالحظة ذلؾ في ثالث حاال

واضحة وطرتحة ،منلا:

ا ػ ػ السػوداف ،حيػػث ت دػـ زلػل ػػف محيطػل اللررػي ،وتػػرؾ وحػدح فػي موا لػػة
وتـ زؿ مطر ف الممف ل اف وطم ايوضاع ل
امرتكا والقوى الدولية ،د
مػػا وطػػم ليػػل اآلف وبلػػد ف ػوا ايواف ،ونػػرى التلديػػدا واللقوبػػا ايمرتكيػػة
وايممية واضحة يي م ار ف.
تـ ايضػاب زلػل ومحاطػرتل و طػصل وتػدميرح وتح ػيـ نصػوذح
ف ػ ػ اللراؽ ،و د د
ل اف وطل ل ما هو ميل اآلف مف خػراف ودمػار وانليػار نتي ػة ػدـ تنصيػذ
اإلمػالءا والشػػروي ايمرتكيػػة .ومػ تنصيػػذ االنسػحاف ايمرتكػػي مػػف اللػراؽ ،مػػا
زاؿ اللراؽ يرزح تح وطػأر التص يػ ار بشػكل يػومي تقرتبػاب ،وتبػدو الحكومػة فيػل
اير ادرر بلػد مػ التلامػل ايمنػي ،و مػ النقػيض مػف ذلػؾ تسػتخدـ الحكومػة
القػػور الباطشػػة فػػي تط ػصية خالفاتل ػا السياسػػية والطائصيػػة كمػػا حػػدث فػػي اينبػػارك
ايمر الذي ادى ل ارتصاع سقف المطالبا بحكـ ذاتي لمسدنة في شماؿ اللراؽ
اسور بايكراد .فالديمقراطية ايمرتكية في اللػراؽ ليسػ اكثػر مػف ديكػور شػكمي،
فالحكومة السابقة كان متمسكة بالحطػوؿ مػ واليػة ثالثػة بػأي ثمػف والواليػا
المتحػدر ال تممػػؾ رفاهيػػة االختيػػار ،وتبػػدو الدولػػة ذا النصػػوذ والتػػأثير ايكبػػر فػػي
الوض السياسي في اللراؽ هي يراف(.)1
ػ ػ ػ سورتة ،و د بدا ايسموف الػذي نتحػدث نػل ػف تح ػيـ النصػوذ واضػحاب
في هذح الحالة وال يحتاج لػ شػرح ،حيػث اطػبح ػدرر الواليػا المتدحػدر مػ
التدخل في الممػف المبنػاني اكبػر بكثيػر وت دػـ تح ػيـ النصػوذ السػوري فيػل ،وبػالطب
فسػػيف التلديػػدا لػػـ ينتػػل بلػػد وسمسػػمة المطالػػف مػػف سػػورتة ت ػػاح اللػراؽ ولبنػػاف
وفمسطيف تكبر يوماب بلد يوـ.
()1

" 01ومفات تؤند فشـن السياسـة اخلارجيـة األوريهيـة ا عّـد أوباوـا" ،ووقـع ساسـة،
تــاريخ  ،2114/5/6عمــى الــرابط https://www.sasapost.com/10failures :ــــ  ofــــ  uــــ  sــــ
 foreignــ /policy
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وفػ ػػي ايمػ ػػوؿ  2113ا من ػ ػ دارر اوبامػ ػػا انلػ ػػا تػ ػػدرس خي ػ ػار تو يػ ػػل ض ػ ػررة
سػػكرتة لسػػورتة اسػػور بمػػا فلمتػػل فػػي ليبيػػا ،ودخػػل اوبامػػا فػػي سػ اؿ مػ الن ػواف
ال مل ػػورتيف ف ػػي الك ػػونسرس ح ػػوؿ ػػدوى الضػ ػررة اللس ػػكرتة ،وت ػػدخم روس ػػيا
س ػرتلاب ،فمنل ػ تمرتػػر ػرار امرتكػػي بتو يػػل ض ػررة سػػكرتة ل ػ سػػورتة بػػر
استخداملا لحق الصيتو ،وفشػم الواليػا المتحػدر فػي حشػد التأييػد الػدولي الػالزـ
لضػ ػررتلا اللس ػػكرتة واض ػػطر لػ ػ الت ار ػ ػ ف ػػي النلاي ػػة واالس ػػت ابة لمض ػػسوي
الروسػػية بػػالم وء لمديبموماسػػية واإلش ػراؼ م ػ الػػتخمص مػػف السػػالح الكيمػػاوي
السوري ،مما سبف حر اب كبي ابر لحمصائلا في المنطقة ورخاطة السلودية(.)1
سادساً :احلوار والتقارب مع اإلسالميني

بلػ ػػد انتلػ ػػاء الواليػ ػػا المتحػ ػػدر مػ ػػف التلديػ ػػد الحضػ ػػاري الشػ ػػيو ي ،ابػ ػػرز
اإلسػػالـ ليػػتـ القض ػػاء ميػػل م ػػف حيػػث ن ػػل نظػػاـ ش ػػمولي ،وابقػػاء دورح الروح ػػي
الصػ ػػردي .فكػ ػػاف م ػ ػ الواليػ ػػا المتحػ ػػدر اللمػ ػػل م ػ ػ القضػ ػػاء م ػ ػ الحركػ ػػا
ايطولية ملما كان  ،ومف هذا المنظور يمكف اف نرى التحالف في ضرف تمؾ
الحركا في وسط وسيا ،ومنػل يمكػف اف نصلػـ وحشػية شػاروف فػي القضػاء مػ
حركتػ ػػي حم ػ ػػاس وال لػ ػػاد .وملم ػ ػػا ي ػ ػػل ػ ػػف تخم ػ ػػف او سػ ػػوء تط ػ ػػرؼ القي ػ ػػادر
الطالبانيػػة ،فإنلػػا فػػي نلايػػة ايمػػر كانػ تشػػكل نػوار لدولػػة سػػنية ػػد تتطػػور كثيػ ابر
داخمياب بحيث تشكل النموذج السني لمدولة اإلسالمية ،بلػدما تػـ حطػار النمػوذج
اإلي ارنػػي ضػػمف اإلطػػار المػػذهبي .وبالتػػالي فػػإف القضػػاء م ػ تمػػؾ الحركػػة امػػر
حيوي لمقضاء م ايمل في تقدـ اإلسالـ ل السيطرر م دفة ايمور.
لقد برز ات اهاف في الواليا المتحدر يتطار اف وتتحاوراف لصلـ ايطػولية
اإلسػػالمية وكيصيػػة التلامػػل مللػػا ،فػػو ازرر الخار يػػة حاول ػ اسػػتيلاف هػػذا التيػػار
والتحػػاور ملػػل ،وفػػي المقابػػل فػػإف و ازرر الػػدفاع تنظػػر ل ػ ايطػػولية م ػ انلػػا
خطر يديولو ي و يوسياسي ي ف القضاء ميل.

()1

املرجع السابل.
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وك ػػاف م ػػف نت ػػائج تطبي ػػق الديمقراطي ػػة ف ػػي الش ػػرؽ ايوس ػػط ،وط ػػوؿ حرك ػػة
حماس ل السمطة وحطوؿ اإلخواف المسمميف فػي مطػر مػ نسػبة كبيػرر مػف
المقا ػػد النيابيػػة .و ػػد تلامم ػ اإلدارر ايمرتكيػػة م ػ فػػوز حمػػاس بوا ليػػة ،فصػػي
البدايػػة ا من ػ ا ت ارضػػلا م ػ مشػػاركة الحركػػة فػػي االنتخابػػا بوطػػصلا حركػػة
" رهابيػػة" ،ولكنلػػا بلػػد ذلػػؾ بػػدا بتقػػديـ مطالػػف وشػػروي التلامػػل مللػػا ،وهػػو
تلامل سمم فيل تماماب لالتحاد ايوروري .اما بخطوص يػراف فقػد كشػف وزتػر
الخار ية البرتطاني اؾ سترو ف اف رايس فوضػتل بػأف ينقػل لريػرانييف ػ ػ فػي
ا تماع ب نيف فػي ايػار  2115ػ ػ تنػازليف :ايوؿ يتلمػق بتو ػف الواليػا المتحػدر
ػػف ملارضػػة انضػػماـ ي ػراف ل ػ منظمػػة الت ػػارر اللالميػػة ،والثػػاني اسػػتلدادها
()1
الستئناؼ بي ط ايار الطائ ار ل طلراف.
وتت مػ ػ التح ػػدي اإلس ػػالمي لمسياس ػػة الخار ي ػػة ايمرتكي ػػة ف ػػي ثالث ػػة و ػػوح
()2
اساسية:
ا -انظمة :مثل يراف والسوداف.
ف -حركا

نف.

 حرك ػ ػػا اإلس ػ ػػالـ الملت ػ ػػدؿ او الحرك ػ ػػا الس ػ ػػممية الت ػ ػػي تس ػ ػػتخدـالوس ػ ػػائل الس ػ ػػممية والط ػ ػػرؽ الديمقراطي ػ ػػة لمس ػ ػػيطرر مػ ػ ػ مؤسس ػ ػػا
ذرتػػة بصلػػل منل يػػة تلتمػػد مػ التػػدرتج
الدولػػة ،واحػػداث تسييػ ار
والتطوتر .وهػذا النػوع مػف اإلسػالـ السياسػي هػو الػذي يشػكل تحػدياب
حقيقيػ ػاب لمسياس ػػة ايمرتكي ػػة الت ػػي تس ػػل لػ ػ االنصت ػػاح ال ػػديمقراطي
وتوسي المشاركة السياسية واحتراـ حقوؽ اإلنساف.

()1
()2

صحيفة الشرم األوسط ،تاريخ .2006/2/9
ذلىـــد ســـميىاُ أبـــو روـــاُ" ،اإلســـالً املعتـــده وعضـــمة اخلارجيـــة األوريهيـــة" ،تـــاريخ
www.Islamtoday.net 2003/8/20
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سابعاً :دور املفكرين الغربيني ومراكز األحباخ يف التحريض ضد اإلسالو:

لقد اطبح اإلسالـ بلد ياـ الثورر اإلسالمية في يراف ،بالنسبة لػ الشػلف
ايمرتك ػ ػػي ،اخب ػ ػػا ابر بسيض ػ ػػة ،ذ انض ػ ػػو وس ػ ػػائل اإل ػ ػػالـ والحكوم ػ ػػة والخبػ ػ ػراء
االسػػتراتي يوف وايكػػاديميوف المتخططػػوف باإلسػػالـ فػػي زم ػرر واحػػدر ،تػػرى اف
اإلسالـ يلد تلديداب لمحضارر السررية.
كاف برنارد لويس اوؿ مف تحدث ف الطراع الحتمي بػيف السػرف واإلسػالـ
الراديكػػالي منػػذ ػػاـ )1(،1990وكػػذلؾ الكاتػػف الصرنسػػي اوليصيػػل روا طػػاحف كتػػاف
"ت ررػػة اإلسػػالـ السياسػػي" الػػذي ظلػػر فػػي فرنسػػا ػػاـ 1992ـ ،ذ يقػػوؿ" :تبػػدو
نلايػػة هػػذا القػػرف فػػي نظػػر ال ػراي اللػػاـ السررػػي كأنلػػا حقبػػة التلديػػد اإلسػػالمي،
واالب ػاب مػػا يػػرى السرريػػوف فػػي بػػروز اإلسػػالـ م ػ المسػػرح السياسػػي نو ػاب م ػػف
التقلقر واللودر ل ازمنة اابرر ،ذ كيف يمكف لمف يحيا في القرف اللشػرتف اف
()2
يلود ل القروف الوسط ".

طداـ وال لاد )3(.بل
و د ذهف بن اميف باررر في االت اح ذاتل متحدثاب ف د
اف يكرس طموئيل هانتنستوف النموذج بالنظر ل اف مشػكمة السػرف ليسػ مػ
ايطػػولية اإلسػػالمية ،بػػل م ػ اإلسػػالـ الػػذي هػػو حضػػارر مختمصػػة تلتقػػد شػػلوبل
()4
بتصوؽ ثقافتلـ ويممكلـ ها س انحطاي وتلـ.
ف احداث الحادي شر مف ايموؿ وضل ملالـ ديدر لمسياسة ايمرتكية
ت اح اإلسالـ السياسػي ،ونقمتػل ليطػبح موضػ اهتمػاـ وتركيػز لملديػد مػف م اركػز
الد ارسػ ػػا ايمرتكيػ ػػة ،الملروفػػػة ب ػ ػ ػ خ ازنػ ػػا ايفكػ ػػار  Think Tanksوهػ ػػي

()2

Bernard Lewis: The Roots of Muslim Rage, The Antlantic Monthly 1990, Nov.

رسوه ،ذلىد رسوه ،ورجع سابل ،ص.93

)(1

)(3

Benjamin. Barber: Djihad Versus Mc World: Mondialisation et Integrisme
contrela democratie, Desclee de Brouwer 1996, p.205.
)(4
S. Huntington: The Clash of Civilization and the Remaking of World, Order
Simon and Schuster 1997. p217 .
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مؤسس ػػا تسػػػذي اإلدارر ايمرتكيػػػة بالملمومػ ػػا والتحمػ ػػيال  .واالب ػ ػاب مػ ػػا كان ػ ػ
المنشو ار الطادرر نلا موضػ بحػث فػي الكػون رس والمػؤتم ار اللمميػة التػي
تحوللا ل مقاال يػتـ نشػرها فػي الم ػال والطػحف المشػلورر مثػل :واشػنطف
بوس ػ  ،تػػايـ ،نيوتػػورؾ تػػايمز ..ل ػ  ..وكػػذلؾ ام ػ الػػدوائر السرريػػة الرسػػمية
المختمصػػة بإ ػػداد اللديػػد مػػف الد ارس ػػا و قػػد النػػدوا والمػػؤتم ار التػػي تناولػ ػ
الظ ػػاهرر اإلس ػػالمية ،لد ارس ػػتلا وتق ػػديـ الحم ػػوؿ لم ل ػػا الرس ػػمية ط ػػاحبة القػ ػرار
()1
بالتلاوف م ا لزر االستخبا ار السررية.
ف الحػ ػوار والتق ػػارف مػ ػ اإلس ػػالمييف اش ػػبل بلممي ػػة تبي ػػيض ايمػ ػواؿ اي ػػر

المشرو ة ،فالواليا المتدحدر ترتد تسيير المنطقة وتلمـ اف القوى اإلسػالمية هػي
المسػػيطرر مػ الشػػارع ،وبالتػػالي ال يمكػػف القيػػاـ بػػأي تسييػػر يحظػ بالمطػػدا دية
واالستم اررتة الد ذا ت دػـ الحطػوؿ مػ خػتـ اإلسػالمييف ميػل مػف ا ػل شػر نتل،
ػاء مػ ػ ذل ػػؾ فأمرتك ػػا تح ػػاوؿ اس ػػتسالؿ م ػػف ت ػػد وهـ "بالملت ػػدليف" م ػػف ا ػػل
ورن ػ ب
ببليدر موضػوع

مدر ليس
تمرتر مخ د
ططاتلا .ومف هذا المنطمق فقد طرح منذ د
الحػ ػوار مػ ػ اإلس ػػالمييف مػ ػ طاول ػػة البح ػػث والتمح ػػيص ،وتناولػ ػ
مراكز الدراسا

اللدي ػػد م ػػف

الخاطػة،
والصكر ايمرتكية هذا الموضوع ،وكل مف و لة نظػرح
د

تلدتػػل لصػػتح ن ػوا
فيمػػا لػػـ تقػػف اإلدارر ايمرتكيػػة نػػد هػػذا الحػػد ،بػػل د
مباشرر واير مباشرر م شرائح مف المسمميف.

اتدطػػاؿ

فإذا كاف هناؾ حوار وتقارف بيف امرتكا واإلسالمييف ،فما هو اللدؼ منل

ولط ػػالح م ػػف ه ػػذا الحػ ػوار والتق ػػارف و مػ ػ حس ػػاف م ػػاذا وم ػػاذا س ػػيحقق ف ػػي

النلاية

()1

وليد البالود " ،ذلاربة األصولية أِي وّىات اإلعالً العربي" ،دلمة السٍة ،العدد  ،16ربيع
األوه ،1992 ،ص.2
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فػػي طػػار اإل ابػػة ػف هػػذح التسػػاؤال ال بػ دػد مػػف تػػذكير البػػاحثيف والقػ دػراء
بػ ػػاللودر ل ػ ػ تقرتػ ػػر ل ػ ػ ػ " ارنػ ػػد" الػ ػػذي طػ ػػدر فػ ػػي فب اريػ ػػر  ، 2114ويلػ ػػد بمثابػ ػػة
اسػػتراتي ية امرتكيػػة لمتلامػػل مػ المسػػمميف ،وهػػو مػ در ػػة اليػػة مػػف ايهميػػة
ػػف خصاي ػػا التو ل ػػا ايمرتكي ػػة ت ػػاح المس ػػمميف،
وفي ػػل الكثي ػػر م ػػف اإل اب ػػا
والتقرتر بلنواف" :اإلسالـ المدني الديمقراطي :الشركاء والموارد واالستراتي يا ".

وترى التقرتر دانل ال يمكف حداث اإلطػالح المطمػوف مػف دوف فلػـ طبيلػة
اف الحػل
اإلسالـ في المنطقة التي يقف فيلا سداب منيلاب اماـ محػاوال التسييػر ،و د
يكم ػػف ف ػػي النظ ػػر لػ ػ المس ػػمميف ب ػػر اررػ ػ فئ ػػا  ،ه ػػي :مس ػػمموف اط ػػوليوف،
مسمموف تقميديوف ،مسمموف حداثيوف ،مسمموف ممانيوف.
تق ػػوؿ " ارن ػػد" ي ػػف مح ػػاررتلـ واستئط ػػاللـ
مممممم فيئمممغ وقبمممو يغنصمممي
ينل ػ ػػـ يل ػ ػػادوف الديمقراطي ػ ػػة والس ػ ػػرف
مي ػ ػػتلـك د
والقض ػ ػػاء م ػ ػػيلـ وافض ػ ػػملـ ه ػ ػػو د
وتتمسػػكوف بمػػا يسػػم ال لػػاد وبالتصسػػير الػػد يق لمقػروف ،وانلػػـ يرتػػدوف اف يليػػدوا
ينلػػـ ال يلارضػػوف اسػػتخداـ الوسػػائل
الخالفػػة اإلسػػالمية ،وت ػػف الحػػذر مػػنلـك د
الحديثة واللمـ في تحقيق اهدافلـ ،وهـ ا وياء الح د ة والم ادلة.

وت ػػدخل ف ػػي ه ػػذا الب ػػاف م ػػا يس ػػم الس ػػمصيوف (اإلخواني ػػوف) واتب ػػاع تنظ ػػيـ
و"الوهػ ػػابيوف" ،كمػ ػػا يقػ ػػوؿ التقرتػ ػػر
القا ػ ػػدر والموال ػ ػوف للػ ػػـ والمتلػ ػػاطصوف مللػ ػػـ د
ينػػل كم ػا يقولػػوف
والسرتػػف دنلػػـ ادر ػوا ايض ػاب حػػزف التحرتػػر اإلسػػالمي فقػػط ك د
يسػػل إل امػػة الخالفػػة اإلسػػالمية مػػف ديػػد ،م ػ الػػراـ مػػف دانػػل لػػـ نػػر ا مػػاؿ
نف ارتكبلا و م الراـ مف دانل يكاد يكوف الصطيل الوحيد الذي يمتمؾ منلا اب
سياسياب واضحاب ودستو ار ائماب م اإلسالـ "راـ مآخذ الكثيرتف ميل".


راٌد :وؤسسة بثية تمحسست عاً  ،1948ويا ٌفوذ نـبري وتـمحرري عـاهل عمـى سياسـة الواليـات
املتحــدة األوريهيــة اخلارجيــة ،ويــا عالقــات وروابــط وــع ومارة الــدفا األوريهيــة فّــي
تشرف عمى رالرـة ورانـا أبـا هلويـا ومارة الـدفا  ،إذ غالبـا وـا يـتي العىـن بتوجيّاتّـا
بٍاءً عمى التكارير واألبا اليت تكدوّا لإلدارة األوريهية.
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تقػػوؿ " ارنػد" :ي ػػف ػدـ تاحػػة اي فرطػة للػػـ
مممم فيئممغ وق ممو يغ وي م
لمتحػػالف م ػ ايطػػولييف ،وت ػػف د ملػػـ وتثقػػيصلـ ليشػػككوا بمبػػادئ ايطػػولييف
وليطػػموا ل ػ مسػػتواهـ فػػي الح د ػػة والم ادلػػة ،وفػػي هػػذا اإلطػػار ي ػػف تش ػ ي
االت اهػػا الطػػوفية ،وبالتػػالي الشػػيلية (يقػػوؿ ابػػف خمػػدوف ل ػوال التشػػي لمػػا كػػاف
التطوؼ) ،وت ف د ـ ونشر الصتػاوى "الحنصيػة" لتقػف فػي مقابػل "الحنبميػة" التػي
ترتك ػػز ميل ػػا "الوهابي ػػة" وافك ػػار القا ػػدر وايره ػػا مػ ػ التش ػػديد مػ ػ د ػػـ الصئ ػػة
المنصتحػػة مػػف ه ػؤالء التقميػػدييف .وتػػدخل فػػي هػػذا البػػاف بطبيلػػة الحػػاؿ اإلخ ػواف
المسػػمموف والطػػوفية والشػػيلة ومػػف يػراهـ ايمرتكيػػوف "الملتػػدليف اآلخػرتف" الػػذيف
يقبم ػػوف الحػ ػوار والتقػ ػػارف ب ػػالنظر لػ ػ اف التقرتػ ػػر يل ػ دػرؼ التقمي ػػدييف .واإلسػ ػػالـ
التقميدي يتضػمف وامػل ديمقراطيػة ،ويمكػف مػف خالللػا موا لػة وطػد "اإلسػالـ
ايطػ ػ ػػولي" ،ولكػ ػ ػػنلـ ال يمثمػ ػ ػػوف وسػ ػ ػػيمة مالئمػ ػ ػػة او دافل ػ ػ ػاب لتحقيػ ػ ػػق "اإلسػ ػ ػػالـ
الػػديمقراطي" م ػ ا تبػػار اف هػػذا الػػدور ي ػػف اف يق ػ م ػ ػػاتق اإلسػػالمييف
تحد
اللطرانييف (الحداثييف) الذيف يلترض طرتقلـ وفلاليتلـ وائق و يود كثيرر د
مف تأثيرهـ.
لػػذلؾ ي ػػف اف نػػد ـ التقميػػدييف ضػ دػد ايطػػولييف لنظلػػر ل مػػوع المسػػمميف
والمت ػػدينيف ،والػ ػ الش ػػباف والمس ػػمميف ف ػػي الس ػػرف ،والػ ػ النس ػػاء م ػػا يم ػػي ػػف
ايطولييف:
1

نظرتتلـ ف اإلسالـ و ف تصو ل و درتل.
ػ ػ دحض د
ػ ػ ظلار ال ا واتطاال مشبوهة للـ واير انونية.

3

ػ ػ نشر اللوا ف الوخيمة ي ماؿ اللنف التي يتخذونلا.

4

ػ ػ ظلار هشاشة درتلـ في الحكـ وتخدمصلـ.
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5

ػ ػ تسذية وامل الصر ة بينلـ.

6

ػ ػ ػ دفػ ػ الط ػػحصييف لمبح ػػث ػػف ميػ ػ الملموم ػػا والوس ػػائل الت ػػي تش ػػوح
سملتلـ وفسادهـ ونصا لـ وسوء ادبلـ و دمة يمانلـ.

د .شاهر إمساعيل الشاهر
7

ػ ػ ت نف ظلار اي بادرر احتراـ للـ وي مػاللـ او ظلػارهـ كأبطػاؿ وانمػا
ك بن ػ ػػاء ومخب ػ ػػوليف و تم ػ ػػة وم ػ ػػرميف ك ػ ػػيال ي ت ػ ػػذبوا اح ػ ػػداب لمتل ػ ػػاطف
مللـ.

نالح ػػأ ان ػػل ،وم ػػف و ل ػػة النظ ػػر ايمرتكي ػػة ،هن ػػاؾ ف ػػرؽ ب ػػيف اإلس ػػالمييف
المسػػالميف واإلسػػالمييف المتط ػرفيف ،فاإلسػػالميوف المسػػالموف هػػـ مػػف يحػػاولوف
تطبيػػق ػػيملـ الدينيػػة فػػي المشػػكال الداخميػػة والسياسػػة الخار يػػة ،فػػي حػػيف اف
الواليػػا المتحػػدر ال تل ػػارض اإلسػػالمييف الملتػػدليف وانم ػػا تلػػارض اإلس ػػالمييف
الذيف يستخدموف اللنف في المناطق الداخمية والخار ية.
وتػػرى الباحػػث اف ال ػػة الواليػػا المتحػػدر والس ػػرف باللػػالـ اإلسػػالمي ف ػػي
المستقبل سوؼ تحددها ضايا شائكة ،في مقدمتلا:
 -وض ال اليا

المسممة في امرتكا والسرف وطرتقة التلامل مللا.

 المو ف السرري وايمرتكػي مػف االحػتالؿ الطػليوني المسػتمر لأل ارضػياللررية.
 -الد ـ ايمرتكي لمحكوما

المستبدر في اللالـ اإلسالمي.

 احتراـ حقوؽ الشلوف اإلسالمية في الحيار طبقاب إلرادتلا.و م ايمػة اللرريػة اف تكػوف ػادرر مػ اسػتيلاف اآلخػر ،والبػد مػف ي ػاد
ارضػػية مشػػتركة لمتلػػاوف بػػيف حضػػارر هػػذح ايمػػة والحضػػارر السرريػػة ،وذلػػؾ لبنػػاء
واسـ مشتركة ت مللما ولمطمحة الطرفيف.
ومما تقدـ نورد المالحظا

اآلتية:

ػ ػ ػ كانػ ػ الوالي ػػا المتح ػػدر تتلام ػػل مػ ػ ايط ػػولية اإلس ػػالمية م ػػف ػ ػراء
تأثيرهػػا فػػي ضػػايا ذا اهميػػة لمواليػػا المتحػػدر ،مثػػل :مميػػة السػػالـ،
محاررة اإلرهاف ،وتش ي ايسواؽ المصتوحة واحتراـ حقوؽ اإلنساف.
ػ ػ ال تو د سياسة امرتكية رسمية ت اح اإلسػالـ السياسػي بشػكل محػدد ،بػل
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هناؾ مطالح امرتكية رئيسة ينظر في ضوئلا لػ اللال ػة مػ حركػا
اإلسالـ السياسي.

ػ ػ تػػرى الواليػػا المتحػدر اف شػػري الحػوار مػ هػذح الحركػػا هػػو اف تكيػػف
هذح الحركا نصسلا م (اي ندر) ايمرتكية ،وبالتالي فإف نتي ة الحوار
مصروضة بل بدئل.
ػ ػ ررما تستطي الحركا اإلسػالمية اف تمػأل الصػراغ الػذي ينشػأ ػف ضػلف
الدولة او تصككلا ،ولكف تو د طلوبة بالسة بأف تتسمف هػي مػ الػدوؿ
القائمة.
واخي ابر فإف ايطولية منتشرر في الواليا المتحدر ،فايطولية اليلودية تقوـ
ب ػػدور كبي ػػر داخ ػػل " سػ ػرائيل" وخار ل ػػا ف ػػي الوالي ػػا المتح ػػدر .وم ػػف الخط ػػأ ػػد
االت اه ػػا اإلس ػػالمية ايط ػػولية انح ػػة لػ ػ اإلره ػػاف وح ػػدها ،فالل ػػالـ ممتمػ ػ
بنو يػػا اخػػرى كثي ػرر ،منلػػا اللنط ػرتوف الػػذيف ال تخمػػو دولػػة طػػنا ية متقدمػػة
م ػػنلـ ،وكمل ػػـ منز ػػوف م ػػف ممي ػػا االخ ػػتالي اللر ػػي ال ػػذي تس ػػببل اللولم ػػة،
وهناؾ الصوضوتوف الذيف يروف في اللولمة ش ابر مطمقاب يلز الم تملا اإلنسانية
المتقدمػػة منلػػا والمتخمصػػة ،بمػػا تسيػرح مػػف اسػػاليف اإلنتػػاج والتوزتػ  ،وكػػذلؾ تو ػػد
ال ما ػػا اإلرهابيػػة القديمػػة فػػي اليسػػار مػػف امثػػاؿ ما ػػا ايلويػػة الح كمػر فػػي
يطاليا ،وال يش ايحمر فػي اليابػاف ،وبػادر مػاينلوؼ فػي المانيػا والصلػود السػود
في الواليا المتحدر ،وم هؤالء ميلاب هناؾ ما ا ال رتمة المنظمة خاطة
تم ػػؾ المرتبط ػػة بالمخ ػػد ار واس ػػيل ايمػ ػواؿ والت ػػي ترت ػػد وضػ ػ الدول ػػة والنظ ػػاـ
اللالمي موض الدفاع.
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أمريكا وتخريب األمم المتحدة
د .رحيه هادي الشّنخي*

*

خدع الدولة األعظه:
هـاك متطؾبات كثرية لتؽون دولة ماا دولاة مظؿالي لاقل ا ؾافا

واة

العؿل مؾل املس ح الاوول الامت حـحفاا هامله املؽاناةل ووعؾؿـاا التاارو

والشؤون ال اهـة ان دولة مظؿل إ ؾقؿقة او ماملقة ه ا ل تؼقو ًا ما اي

دولة اخ ى با ألخالق والؼاانونل لؼاو كانال الاوول العظؿال داحتؿااً

ال

إغ اء بأن تؽون ذات طؿو ات مظؿلي وهمله الطؿو ات غالبًا ال تتحؼق
مؾل ا سا وهاب بقـؿاا ووهاب انتبااه زاحتاو إا األما اي األخال قاة او إا

الربوتوكوالت الؼانونقةل والـتقجة احلتؿقة الالزمة ه ان الوول العظؿال
اا م اي ؼبة زمـقة او توهب سقاس اا تسؾك غالباً كؿا وسؾك الطغاةي غاري

مبالقة إا و كابري بالـاواءات األخال قاةي وتػسا الؼاانون بساورة سااخ ة

وه حض يف سبقؾفال تتؿتع الوولة العظؿل اا وإن مل تؽ حؾاك اورة
كؾقااة اااا

وااة املـاااورة الاامت

ا م مـفااا الااوول األ ااع ل ووؽااون

بشؽل خاص ان تؽون دولة مظؿل إذا كانل ه الو قوةل

*

تع اًا

أكاديمي وكاتب عراقي.
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ايٜ٫ٛات إتحد ٖٞ ٠ايدٚي ١ايع ٢ُٛايعإ ١ٝايٛحٝدٚ ،٠تغتبط٘ كهْٗٛبا ايعا بٌ
ا٭قبب ٗ ٣ٛايحبباح ١ايدٚيٝببٖٓ ١بباى قٝببً ٛبب ٢ببًٛى ايٜ٫ٛببات إتحببدٚ ٠يهٓٗببا قببٌ
نثرلاً َٔ ايك ٢ً ٛٝايد ٍٚا٭قٌ َرتطٖٓ ١اى ٚقات ته ٕٛفٗٝا ايبد ٍٚا٭ربر ٣ببب
اييت  ٫ته ٕٛكأ ٟحاٍ دّ ١ايك ٠ٛاُ٥اً ببب قبا ً ٠بَٛ ٢ا ٗبٖ ١بٛاٚ ٤يبُٛ ١ب٢
ْٚزٚاتٗا  ٚطُا ٗا فتحتطٝع بب ٚحدٖا  ٚكايتٓحٝل فُٝا كٗٓٝا بب ٕ تك ِٝراقَ ٌٝاّ
اَ٫دلٜاي ١ٝا٭َرٜه ،١ٝإ ٫ ْ٘ ٫ت ٛد ٚيٚ ١احد ١َُٛٓ ٚ ٠تحبتطٝع ٕ تكب ّٛكٗب ٙ
ايٝٚٛع ١طٛاٍ ايٛقت كضع ١راص ٫ ١تحتطٝع َٓ ١ُٛا٭َبِ إتحبد ٠ببب ايبيت تحبهٔ
ايٜ٫ٛات إتحد ٠آَٓ ٗ ١نٌ َرانز ايك ٠ٛفٗٝا بب ٕ تبٖ ٟ ٪ب  ٙإُٗب ١اؿكٝكبٕ ١
ايعهس ٖ ٛايضحٝح فبا٭َِ إتحبد ٠قبد رغبعت كضب ٠ ٛباًَ ١يًٜ٫ٛبات إتحبد٠
يه ٞتٓجز قا َٔ ١ُ٥ايطُٛحات ا٭َرٜهٝب ١ببب َبٔ فبتح بٛات ا٫قتضبا ات ايٛطٓٝب١
إحتٗدفَ ١اّ تغًغٌ س إاٍ ا٭َرٜه ،ٞبٔ طرٜبل رًبل قبانِ ٝا ب ١ٝبرل
َشببرٕ ١ ٚعاقطببَٓ" ٍٚ ١طبب"ٚ ،"٠"ٛإطعببا ٤ببر ً "١ٝبب ٢حببره تأ ٜطٝبب ١كببْٗ ٬اٜبب ١عببد
ايعرام
إٕ كعببا إببراقطٌ ا٭َبببرٜهَ ٌٝتطًببد ٟايبب ٖٔ بببب ٝحببًُٖٝ ٞبببز َٚببٔ ًببب٢
ببانًت٘ ٖببٔ يببد ِٜٗببغ كرفببع ْشبباطات ا٭َببِ إتحببد ٠كاػبباٗ ٚ ٙببات ْٛببرِٖ
اـاط٦بب ١بببب ٜ ٫ببد ى ٚاقببع ٕ ا٭َببِ إتحببد ٠قببد صببطحت اَ ٠عٝببد ٠كضببٖ ٠ ٛاً٥بب١
يًحٝا بب ١اـا ٝبب ١ا٭َرٜهٝببَ ١كاكببٌ نًعببَ ١ايٝبب ٫ ١تبب نر يٛا ببٓطٔ ٚكببٟ ٬
َتطًطات كإٔ ترا َٝ ٞثام ايٜ٫ٛات إتحد ٠اي ٚ ٟقعت ًٚ ٘ٝا ٓطٔ كٌ إبٛقعٌ،
 ٟ ٚقٛاٌْ رر" ٣ات ٬ق ١كا٭َِ إتحد ٚ ٠كرٚتٛن٫ٛت ّهٔ اؿهِ كأْٗا
 ٫تحا د إطاَع ا٭َرٜه١ٝ
إساءة استخداو ميجاق األمه املتحدة:

ٜٗٛر ات اٚ ٤ا ٓطٔ ٕٝثبام ا٭َبِ إتحبد ٗ ٠صب ٛبد ،٠يبٝس قًبٗا ػاًٖبٗا
ايهًبب ٞيهببثرل َببٔ َببٛا إٝثببام بببب ٖٚببَٛ ٛقب حببرى ببًٛنٗا ػببا ٙايعببرام طببٛاٍ
نثببر َببٔ كببد ٚيٓٓٛببر إٍ إببا َ )6( 2 ٠ببٔ َٝثببام ا٭َببِ إتحببد٠ك "ّتٓببع نافبب١
ا٭ غا٬ ٗ ٤قاتِٗ ايدٚي ٔ ١ٝايتٗدٜبد كبايك ٚ ٠ٛا بتمداَٗا عبد ٚحبد ٠اعبٞ
ٚ ٟيبب ٚ ١ا ببتك٬شلا ايحٝا ببَ ،" ٞببع "يببو فببالٕ ايٜ٫ٛببات إتحببدٖ ٠ببد ت َببرا اً
ٚتهببرا اً كا ببتمداّ ايكبب ٠ٛعببد ايعببرامَ ،تجبباٚت ٠نببثرلاً ْضببٛظ  ٟقببرا ًَببزّ
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جملًس ا٭َٔٚ ،قد ا تمدَت ايك٦َ ٠ٛات إٓا طات َحطط ١آ٫ف ايغحاٜا إبدْ،ٌٝ
ٗ ٝاه تاّ ٭ ٟؽ َٔ ٌٜٛا٭َِ إتحدٚ ٠حتٚ ٗ ٢رٚف (َثٌ قبرا فًبس ا٭َبٔ
قِ  )446ته ٕٛفٗٝا ا٭َِ إتحد ٠قد طت َثٌ ٖ ا ايتم ٌٜٛبب َُٗبا نبإ َبد٣
إَهإ ايشو ك٘ ببب  ٫بتمداّ ايكب ،٠ٛفبالٕ ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠أ تهبٔ كبدًا َحبتعد٠
٫حذلاّ إٛا َٔ  64إٍ َٝ َٔ 64ثام ا٭َِ إتحد ،٠إضُُ ١إلْشبا ٤ؾٓب ١نبإ
حببهر( ١ٜتتببأي َببٔ  ٩ببا ٤نببإ ايببد ٍٚا٭ غببا ٤ايداُ٥بب ٗ ١فًببس ا٭َببٔ)
ن ٛبب ١ًٝيتببأٌَ ببٝطر ٠ا٭َببِ إتحببدً ٠ببًُٝ ٟ ٢ببات حببهرٜٚ ،١ٜع ب ٖ ب ا
حبب ٜٛاـببا
ا٭ربرل بببب ٗ حايبب ١ايعببرام بببب ْبب٘ َببا إٕ تهببٚ ٕٛا ببٓطٔ قببد لببزت ايت ٓ
ؿره ( ٔ طرٜل قرا فًس ا٭َٔ قِ  )446حتب ٢تهب ٕٛا٭َبِ إتحبد ٠كٗب ا قبد
ا ببتطعدت َببٔ نببٌ تببدرٌ ٗ ايضببرا  ٗ ،اْتٗبباى َطا ببر يببرٚم ْٚببط َٝثببام ا٭َببِ
إتحد٠
كوريا ،فيتياو" ،إسرائيل" ،أىدوىيسيا:

مث ١ً٦ ١رر ٣نثرل ٢ً ٠اْتٗانات َرٜهٕٝ ١ٝثام ا٭َِ إتحدٚ ٠ايكإْٛ
ايدٚي ،ٞكعغٗا ٜحطل كتا ى٘ تَب ١ايعبرام ٗ  0991ببب  ٚ 0990با د ًب ٢تشبهٌٝ
إعاَ ً ١ا٭َرٜه ١ٝيًعرام طٛاٍ كد ايتحبعٝٓٝات َٚبا كعبدً ٚ ٙب ٢بط ٌٝإثباٍ فبالٕ
ايعُبٌ ا٭َرٜهبب ٗ ٞحبره نٜ ٛببا (ايبيت وببد تا ىٗبا ًبب ٢فغبٌ  ٚبب٘ َبٔ بباّ
 0969إٍ اّ  )0941كد قطٌ تط  ٟقرا كايتُهٌ ي٘ ٗ فًس ا٭َٖٔٚ ،ه ا
رًل اكك٫ ١ؽا" قرا غٛض حره ٜحطل ؽبَ ً٬ٜٛعٝبدًا َبٔ ا٭َبِ إتحبد ٠ايغبزٚ
ا٭َرٜه ٞيعٝتٓاّ ٚاؿره اييت كطت٘ ( 0941ببب  )0944اْتٗبو َٝثبام ا٭َبِ إتحبد٠
ٓٛه رم آ بٝا )ٚ (SEATOايد بت ٛا٭َرٜهبَٛٚ ٞاقٝبل ٓٝب ،
َٚعاٖد ٠حً
ٖٚه ا ٚفر فُ ١ ٛرر َٔ ٣ايحٛاكل ْ٫تٗاى اٌَ يًكباْ ٕٛايبدٚيٚ ٞايًبٗ ٞ
ببباّ َ 0964بببر ايبببرٝ٥س ا٭َرٜهببب ٞيٓٝبببدْٛ ٕٚحبببَ ٕٛبببدٜر ٚنايببب ١إمببباكرات
إرنزٜ ١ٜتشا ًُٖٝز كايحُام ئب "إ را "ٌٝ٥كا٫حتعا ٚكشحٓ ٜٛ ١آَْ ،ّٛٝتٗهاً
ك يو َعاٖد ٠حٛر اْتشبا ا٭ بًح ١ايٜٓٚٛب ٗٚ )0964( ١باّ ٜ 0944بدت ايٜ٫ٛبات
إتحد ٠ايغز ٚا٭ْدْٝٚح ٞيت ُٛٝايشرق ،١ٝاْتٗاناً ٕٝثام ا٭َِ إتحدَ ٚ ،٠دت ٗ
كاه "يو ُاً حهرٜاً  ٚكًَٛا ٝاً يدنتاتٖٛ ١ٜ ٛا ت ٛاييت ناْبت َضبُُ١
ً ٢ػاٌٖ قرا ات فًس ا٭َٔ اييت تٓد كايغزٚ ٚتطايب كاْححاه فٟ ٛ
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غرييادا وىيلاراغوا:

ٗ بباّ  0961ببٔ ايببرٝ٥س ْٚايببد ٜغببإ ببز ٚرٜٓببا آَ ،تٗهب ًا ببٝا  ٠ايطًببد
ايٛطٓ ١ٝاييت وُٗٝا َٝثام ا٭َِ إتحد ٠إا ٚ ،)0( 2 ٠اْتٗانباً ٜغباً يًُبا )6( 2 ٠
َٔ إٝثبام ٜ ٗٚب 24 ّٛحزٜبرإ ْٜٝٛب ،0964 ٛصبد ت قهُب ١ايعبدٍ ايدٚيٝبٗ ١
ٖ٫ا ٟبب اييت ناْت قد فغت َزا ِ ايٜ٫ٛات إتحد ٠كأْٗا (ايهُب )١تعتكبر إٍ
ايحببًط ١ايشببر  ١ٝبببب قببرا اً َتعببد ايٓببٛاح ٞكببإٔ ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠اْتٗهببت ايكببإْٛ
ايدٚي ٞكا تهاه ًٓ ١إ ٖاك ١ٝعد ٚيْٝ ١ها ا ٛا "ات ايحٝا  ،٠فغت ٚا ٓطٔ
ا ٫ذلاف كٗ ا ايكرا َٔ قهُ ١ايعدٍ ايدٚي ٚ ١ٝفغت فع ايتعٜٛغات ايبد ،٠
ٖٚه ب ا اْتٗه بت َببٔ دٜببد َٝثببام ا٭َببِ إتحببد[ ٠إببا ])01( 96 ٠ك "ٜتعٗببد نببٌ
غ ٛكإٔ ًٜتزّ ككرا قهُ ١ايعدٍ ايدٚي ٟ ٗ ١ٝقغٜ ١ٝه ٕٛطرفاً فٗٝا"
بينا وروسيا وكوريا الشنالية:

نببإ ايغببز ٚا٭َرٜهبب ٞيطُٓببا ٗ بباّ  0969اْتٗان باً ٕٝثببام ا٭َببِ إتحببد،٠
َٝٚثام َٓ ١ُٛايد ٍٚا٭َرٜهَٚ ،١ٝعاٖدَ( ٜٛ ٠عاٖد ٠إحا د ٠إتطا ي ١كٌ ايدٍٚ
ا٭َرٜهٝبب )١إٛقعبب ١بباّ ٚ ،0964إ ببَْٛ ٕ٬تعٝببدَٚ )0911( ٜٛعاٖببدات قٓببا ٠كُٓببا
( 0944بببب َ )0946ببر ٠رببر ٣نببإ ٚاعببحاً ٕ ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠ببرل َطايٝبب ١نًٝبب١
كايتزاَاتٗا ايتعاٖد ،١ٜإ" حهُت كإٔ إضاحل ا٭َرٜه ١ٝتتحكل ًب ٢فغبٌ  ٚب٘
ك ٛباط ١ببدٚإ حببهرٚ ،ٟمثبب ١اْتٗانببات رببر ٣نببثرلٕٝ ٠ثببام ا٭َببِ إتحببد،٠
ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞأ تٓط ٢ً ِٛؾ ٤ٛايكٖٚ ٠ٛه ا اْتٗهت ايٜ٫ٛات إتحبدَٝ ٠ثبام
ا٭َِ إتحد ٠حُٓٝا ُت ٚعع ا٫ؼا اير ٗ ٞ ٚإكعد ايدا ِ٥اي  ٟنإ ٜشغً٘
ا٫ؼا ايحٛفٝات ٗ ٞفًس ا٭َٔ ٕٚ َٔ ،اؿضً ٢ً ٍٛط ١ٝقًث ٞا٭صبٛات ٗ
اؾُعٝبب ١ايعاَبب( ١نُببا ٖبب ٛقببد ٗ إببا َ 016 ٠ببٔ إٝثببام) ٚكإثببٌ ٚ ،قٓببا ٤ايٓببزا
ايَٓ ٟٚٛع نٜ ٛا ايشُاي ٗ ١ٝاّ ٖ ،0990د ت ايٜ٫ٛات إتحد ٠كعٌُ حهر،ٟ
َٓتٗهبب ١ك ب يو َٝثببام ا٭َببِ إتحببد ٚ ،٠فغببت إحايبب ١ايٓببزا ًبب ٢قهُبب ١ايعببدٍ
ايدٚيَٓ ،١ٝتٗه ١ك يو إا  َٔ 04 ٠ت ٛايٛنايب ١ايدٚيٝب ١يًطاقب ١اي ٜب ١ايتاكعب١
يٮَِ إتحد( ٠ايضا ٗ اّ ٚ 0944إعدٍ ٗ اّ )0941
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ليبيا وكوبا ــ العقوبات مرة أخرى:

َثًت إعاًَ ١ا٭َرٜه ١ٝيًٝطٝا فُٝا ٜتضبٌ كبتعجرل يبٛنرك ٞاْتٗانباً َرنطباً
يًكببباْ ٕٛايبببدٚي( ٞكضبببع ١راصببب ،)١إ بببا ٠٤ا بببتمداّ َٝثبببام َْٛذلٜببباٍ يعببباّ ،)0940
ٚاْتٗانات كتًعٕٝ ١ثام ا٭َبِ إتحبدٚ ،٠إٖاْب ١إعباف ١ٝيٮَبِ إتحبدٚ ،٠كتععًٝبٗا
تشرٜعات ارًَ ١ٝعا  ١ٜيهٛكا ( ً ٢ط ٌٝإثاٍ قاْ ٕٛايدّكراطٝب ١ايهٛكٝب ١يعباّ
ٚ ،)0992قبباْ ٕٛايتغببأَ ايببدّكراطٚ ٞاؿرٜبب ١ايهٛكٝبب( ١إحببُ ٢قبباًُْٖٝ ٕٛببز بببب
كرلتبب ٕٛيعبباّ  ،)0994فببالٕ ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠اْتٗهببت قببٛاٌْ ٚيٝبب ١ؼهببِ حرٜبب١
ايتجبا  ٠كببٌ ايببدٚ ،ٍٚتببد ٜٔا ببتٗداف إببدْ( ٌٝإٕ ػٜٛببع إببدْ ٌٝنُببٓٗ يًحببره
ق ٛب) ٛك ايدلٚتٛنبب ٍٛا٭ ،ٍٚإببا  ،46 ٠إعبباف ١بباّ  0944إٍ َٝثببام ٓ ٝب يعبباّ
 ٗ )0969اّ  0994ت ٚت ايٜ٫ٛات إتحد ٠كإع ١ْٛايعحهرَٓ ١ٜشكٌ ٗ ايط ٛبٓ١
ٔ طرٜل "َ ٪ح ١إضا إٗٓ ١ٝايعحهرَٓ ،"١ٜتٗهب ١كب يو قبرا فًبس ا٭َبٔ
قِ  ًٍٜٛ 24 ٗ( 401طتُدل َٝٚ )0990ثام ا٭َِ إتحد ٠نبإ ٖب ا نًب٘ بز٤اً
َٔ ِ٘ ا٭ر٬قٝات ٚايكاّْ ْ َٛ ٚ ٕٛهٔ ػاًٖٗا حٌ ترٜبد ٚيبُٛ ١ب ٢ايحبعٞ
يتحكٝل َطاَعٗا ٗ ايطًكإ ٚايعرام َ ٚانٔ رر٣
احلرب ضد صربيا:

ص ٛإٛق ا٭َرٜه ٞإتا ٤ا٭َِ إتحدٝ ٠داً حره حًب ا٭طًحب( ٞايٓبات)ٛ
بباّ  0999عببد صببركٝا ٖٓببا نببإ ٖببدفاً َرٜه ٝباً ا ببٝاً تٜببا ُ ٠زٜببل ٚصبباٍ
٬ ٛ ٜٛفٝا ا ٫ذلان ١ٝبب ٖ ٖٛٚدف ا د ٙب ٝؼرٜبر ن ٛبٛف ٛبرل ايشبر ٞ
(اي ٚ ٟصِ كأْب٘ إ ٖباك ٗ ٞقبرا  ٟا٭َبِ إتحبد ٠قبِ  ٚ 0041قبِ )0099؛ ك ٛباط١
ماظ ٜٓتُ ٕٛإٍ  ٝؼرٜر نٛ ٛف ٛبب َثٌ حهٝ ِٝش ٛاي  ٟقباّ كعًُٝبات
تطٗبرل رقبب ٞقتبٌ فٗٝببا آ٫ف ايضبرك ٗ ٌٝنرآٜٝببا ببب ٚك ٛبباطًٓ ١بٚ ١ا ببع ٚ ١ببرل
قاْْٝٛببَ ١ببٔ ايغببا ات اؾٜٛبب ١كايكٓاكببٌ ناْببت " ٜعبب ١ق ب ف صببركٝا كايكٓاكببٌ ٚقٝكبب١
صطحت َعرٚف ١كا ِ اتعاقٝات اَطٜ٘ٝٛك اتعاقٝبَ ١رحًٝب ١يًحبٚ ّ٬اؿهبِ ايب اتٞ
ٗ ن ٛببٛفٚ ،ٛناْببت َثاكبب ١إَببً ٤٬بب ٢ايطرٜكبب ١اشلتًرٜببْ٫ ١تببزا ن ٛببٛفَ ٛببٔ
٬ ٛ ٜٛفٝا ،يتأٌَ ٌُ اقتضا نٛ ٛف ٛططكاً ٕطا  ٨ايحٛم اؿبرٚ ،٠يغبُإ ببب
ْات َٔ ايتطرف ايا ٕطايطٗا بب كإٔ اؿره ته ٕٛقت١َٛ
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اتغح ايتطرف ايحافر يٛقٝك ١اَطٛكًَ ٗ ٘ٝحكٗا كايٛعع ايكاْ ْٞٛيك ٠ٛايتٓعٝ
ايعحببهرَ ١ٜتع بدٓ  ٠ايكَٝٛببات ٚو بد ٖ ب ا إًحببل ٕ فببرا قببٛات حً ب ا٭طًحببٞ
ٝحُح شلِ كدر ٟ ٍٛز٬ ٛ ٜٛ َٔ ٤فٝا؛ ٝهَ ْٕٛٛتُتعٌ عضاْْٝ َٔ ١ع
ايكٛاٌْ اي٬ ٛ ٛٝف ،١ٝتحا دِٖ ٬ ٛ ٜٛفٝا ٗ ؼرٜو ايتجٗٝزات ايعحبهر١ٜ
ا٭طًحببب ١ٝنافببب ١بببدل اجملببباٍ اؾببب ٟٛاي ٛ ٛٝبببٚ ،ٗ٬إبببٛاْٚ ٧إطبببا ات ٚايطبببرم
اي ٛ ٛٝبب٬ف١ٝ؛ ببتز ٚفاْ باً كبب ٬تهًعبب ١كايهٗركبباٚ ٤إٝبباٚ ٙايغببات  ٚببرل "يببو َببٔ
إضا اييت قد تتطًطٗا قٛات حً ا٭طًحٚ ٞكارتضا نإ َطًٛكاً َٔ حه١َٛ
ٚيَ ١حتكً ٕ ١تحًِ اعٗٝا ٚطرقٗا َٛٚاْٗ٦ا َٚطا اتٗبا ٚفاشلبا اؾبَٝٚ ٟٛاٖٗبا
اإلقًُٝٝببَٚ ١رافكٗببا َٓٚش ب ت اتضببا٫تٗا اي ٬ببًه ١ٝإٍ ؼبباي حببهر ٟركببٞ
َعذلف ك٘ ً ْ٘ ٢فٛم نٌ قٛاٌْ ايطًد ٚيٝحت ٖٓباى حهَٛب ٗ ١ايعباأ ّهبٔ
ٕ تكطٌ َثٌ ٖ  ٙإطايب إثرل ٠يًغغبٚ ،يهبٔ ايبر اي ٛ ٛٝب ٗ٬طب ٢اي ٜعب١
يًحره
" ت" ايٜ٫ٛات إتحد ٠فًس ا٭َبٔ إٍ تبط قبرا ىب ٍٛاً حبهرٜاً ًب٢
ايببرفا اي ٛ ٛٝبب ٗ٬يراَطٛكٝبب٘ٚ ،اجملًببس بببب ٗ َٛا ٗبب ١احتُبباٍ ا ببذلاض (فٝتبب)ٛ
 ٞ ٚبب أ ٜتيَّ كداً قرا اً كايتُهٌ شل ا ،ا٭َر اي  ٟدل ٚا بٓطٔ ًب ٕ ٢تشبٔ
حركباً ببرل َشببرَ ١ ٚببٔ  ٕٚؽٜٛببٌ َببٔ ا٭َببِ إتحببد ٗٚ ٠تٓبباقا َببع حًب سلبباٍ
ا٭طًح" ٞات٘ " ٟايططٝع ١ايدفا  ١ٝايطحت١ك
تتعٗد ا٭طراف كتحْ ٟ ١ٜٛزا ٚي ٞك ٛاُ ٕ ٚ ١ًُٝ ٌ٥تٓع
كا تمداّ ايك( ٠ٛإا  ٠ا٭)ٍٚ

بٔ ايتٗدٜبد

تعذلف إا تإ ا٭ٚ ٍٚاـاَحَ( ١بٔ كبٌ إبٛا ا٭ كبع شبر ٠إهْٛبٕ ١عاٖبد٠
ف كٗبا
حً سلاٍ ا٭طًح )ٞكحًطَٝ ١ثام ا٭َِ إتحد٠؛ ً ٚط ١فًبس ا٭َبٔ َعبذل ْ
ٗ إببا  ٠اـاَحبب١؛ "ٚإحبببٚ٪ي ١ٝا٭ٚيٝبب ١جملًبببس ا٭َببٔ ٓببد صببب ٕٛايحببٚ ّ٬ا٭َبببٔ
ايدٚيَ "ٌٝعذلف كٗا ٗ إا  ٠ايحاكع١ك ً ٚطَٝ ١ثام ا٭َبِ إتحبدَ ٠عبذلف كٗبا َبر٠
رر ٗ ٣إبا  02 ٠ببب نبإ نبٌ ٖب ا حُٓٝبا اْتٗبو حًب ا٭طًحب ٞككٝبا  ٠ايٜ٫ٛبات
ح َع يًحضبً ٍٛب ٟ ٢ؽٜٛبٌ
إتحد ٠كض ٫ ٠ ٛيطس فٗٝا َٝثام ا٭َِ إتحدٚ ،٠أ ِ َٜ
كشٔ حره َٔ فًس ا٭َٔ ايدٚيٞ
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كرٖٓببت اؿببره ا٭َرٜهٝبب ١عببد صببركٝا َببر ٠رببرَ ٣كا كببٚ ١ا ببٓطٔ يٮَببِ
إتحببد٠ك ًٝببو كا ببتغ٬شلا نًُببا ا ببتطعت ٚكتجاًٖببٗا حُٓٝببا  ٫تحببتطٝع ٚتعببرف
ايٜ٫ٛببات إتحببدْٗ ٠ببا يببٔ تعبباَْ ٞببٔ ْ ٟكببد فعبباٍ َببٔ فًببس َببٔ تببدٜر ٙايٜ٫ٛببات
إتحببدَ ٚ ٠ببٔ َببٌ بباّ يكببَٛ ٞافكببَ ١رٜهٝببَٚ ١ببٔ ايحببٌٗ اقتعببا ٤قببر إكا كبب١
ا٭َرٜه ١ٝطٛاٍ حره ايحٓٛات اإلحد ٣شر ٢ً ٠ايعرام ً٫ٚك فًتعبرض كٛكبات
ٚكعد ٖ ا ٜتِ اؿض ٢ً ٍٛؽ َٔ ٌٜٛا٭َِ إتحد٠؛ قِ فًٝتِ ايتحرٜا ً ٢إصدا
قببرا كا ببتمداّ "ايكبب( "٠ٛقببرا فًببس ا٭َببٔ قببِ ٚ )446تحببتمدّ اير ببٚ ٠ٛايتٗدٜببد
يتأٌَ إصدا  ٙكعد ٖ ا فًٝدفع فًبس ا٭َبٔ إٍ تبط َٛنبب َبٔ ايكبرا ات ايبيت
تغبب ٝكاكبباً آرببر يًشببعب ايعراقببٚ ٞتشببد ايكطغبب ١ا٭َرٜهٝببً ١بب ٢ا٫قتضببا
ايعراقٚ ٞت ٛع ْطام اشل ١ُٓٝا٭َرٜه ٫ٚ ،١ٝتععٌ ٦ٝاً يًحد َبٔ ُٖٓٝب" ١إ برا"ٌٝ٥
اإلقً ١ُٝٝإٛاي ١ٝيًٜ٫ٛات إتحد( ٠ايعضٌ ايحا س)
إساءة استػالل األمه املتحدة:

كت ٚا ٓطٔ ً ٢ا تغ ٍ٬ا٭َِ إتحد ٠كٗ  ٙايطرٜك ،١يهٔ ٖ ا ٜ ٫شهٌ
إ ٫ز٤اً َٔ اؿها ١ٜفُٝا ٜتعًبل كبايعرام كاإلعباف ١إٍ ٖب ا فبالٕ ايٜ٫ٛبات إتحبد٠
ػاًٖببت ا ٫تببدا٤ات اإلٜراْٝببٚ ١ايذلنٝبب ١عببد ايعببرام ( ٖٚب  ٙا٭رببرل ٠تعتُببد ًبب٢
إَدا ات ًحَ ١رٜهٕٗ ١ٝاْ ١إب "٬اٯَبٔ ٗ سلباٍ ايعبرام)ٚ ،فرعبت َٓباطل
"حٛر ايطرلإ" رل ايشر  ١ٝيتحبٗ ٌٝإراقطبٚ ١ايكضب إحبتُر كايكٓاكبٌ يهبٔ أ
ٜهٔ  َٔ ٌّٟا ٫تدا٤ات ٚايا٫ٚت اْ٫ك٬كٚ ١ٝاإل ٖاه ٬ٓٚت ايكض كايكٓاكٌ بب
(َثببٌ ًُٝبب ١قعًببب ايضببحرا ،٤نبباْ ٕٛا٭ٜ ٍٚحببُدل  )0996بببب كببَ ً٫ٛببٔ ا٭َببِ
إتحد ،٠إِا ّثٌ اْتٗاناً َتعد ا٭ٕٝ ٘ ٚثام ا٭َِ إتحدٚ ٠إٖاْبَ ١حبتُر ٠شل٦ٝب١
ا٭َِ إتحدٚ ٠قبد بجٌ كطبرس كطبرس باي ٞا٭َبٌ ايعباّ ايحباكل يٮَبِ إتحبد٠
ن ٕ ٝايٜ٫ٛبات إتحبد ٠حاٚيبت حجبب تكرٜبر ايكضب اإل برا ًٞٝ٥إتعُبد ٭حبد
كُٝبات اي ٬بب٫ٚ ،ٌ٦حب ٜببدّ بر َٓ ١ٝبباطل "حٛبر ايطببرلإ" ايبيت تطكببًٗٝ ٞببا
ايٜ٫ٛات إتحدٚ ٠إًُه ١إتحد ٠فٛم ايعرام َٚع  ٛ ٚمط َثٌ نْ ٗٛإ ٗ
َٓضب ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتحد ٠ببب ٖبً ٛب ٢ب ١ايٝبَ ١بٔ ْكبط ايثكب ١كايب ات ببب
تضد ايٜ٫ٛات إتحدَ ٠را اً ٚتهرا اً تضروات اَ ١نُا يْٗ ٛبا تتحبدب كا بِ
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ا٭َِ إتحدَٚ ،٠ع "يو فًٝس ٖٓباى َبا ٜشبرل إٍ ٕ َثبٌ ٖب  ٙايتضبروات صبا ٠
ٔ َدا٫ٚت جملًس ا٭َٔ َٓ ٚاقشات َع َحٚ٪يٌ َعٓ ٗ ٌٝا٭َِ إتحد٠
يكد رعت َحأي ١ايعرام ٗ اإل  ّ٬ايغركب ٞكضبعَ ١حبتُرً ٠بْٗ ٢با َحبأي١
ؽط ا٭َِ إتحدٖ ٚ ،٠ا ٗ قرا ات فًس ا٭َٔ (اْٛر ايعضٌ ايراكع) ،يهٔ
ا٭َِ إتحد ٠تطد ٚدّ ١اؿ ١ًٝكشإٔ ايتأقرل ٗ َحا ا٭حداب إٕ ْٛباّ ايعكٛكبات
ٓٚبب٬ت قض ب ايكٓاكببٌ ا٭َرٜهٝبب ١بببب ايدلٜطاْٝبب ١إحببتُر ٠تًكببَ ٢عا عبب ١ايطٝبب١
غببا ٤اؾُعٝبب ١ايعاَببَٚ ١عا عبب ١ق٬قببَ ١ببٔ ا٭ غببا ٤اـُحبب ١ايببدا ٗ ٌُ٥فًببس
ا٭َببٔ َببع "يببو  ٫تببزاٍ ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠قببا ً ٠بب ٕ ٢تًببح كٗجُاتٗببا اإلكا ٜببً ١بب٢
ايشببعب ايعراقببٚ ٞا ببتُرا ٚا ببٓطٔ ٗ اإل ببا  ٠إٍ قببرا ات فًببس ا٭َببٔ ٗ ٖ ب ا
ايحٝام ٖ ٤ٛ ٛا تغٚ ٍ٬إٖاْ١
الرفض األمريلي للتباحح:

ًٓت ايٜ٫ٛات إتحدَ ٠را اً ٚتهرا اً ْٗا رل َعٓ" ،١ٝكأ ٟحٛا َبع ايعبرام"
ًبب ٢ايببر ِ َببٔ ْضببٛظ َٝثببام ا٭َببِ إتحببد( ٠إببا  )"1" 2 ٠ايببيت تكغبب ٞكببإٔ نببٌ
ايٓزا ات ايدٚيٜٓ ١ٝطغ ٞتحٜٛتٗا ك ٛاْٝ 06 ّٜٛ ٗ ١ًُٝ ٌ٥حإ إكرً 2111 ٌٜبٔ
طبب٘ ٜا ببٌ َغببإ ْا٥ببب ٥ببٝس ْٜٗ ٛبب ١ايعببرام ٕ ايعببرام ٜرحببب َحا قببات َببع
ايٜ٫ٛات إتحد ،٠رٜ ٕ ٙه ٖ ٕٛا اؿٛا ٕا ف ٘ٝررل يًُضاحل ايثٓا ١ٝ٥إتطا ي١
ٚيٝس حٛا اً كٌ ٝد َٚحً ٛل َحبٚ ٗ ٍٚ٪تا  ٠اـا ٝب ١ا٭َرٜهٝب ١ببب افغباً
ايعهر ٠بب كإٔ ا٫يتزاّ ككرا ات ا٭َِ إتحدَ ٠حأي ١يٝحت يًٓكاشَ ،غٝعاً ْ٘ طإا
نإ ايرٝ٥س ايعراق ٗ ٞايحًط ١فالْ٘ َٔ رل إر ح ٕ ٜه ٕٛايعبرام "قبا اً ًب٢
ايع ٠ ٛإٍ اؾُا  ١ايدٚيٝب ١نعغبَ ٛحب"ٍٚ٪؛ فٗبٌ نبإ ٖب ا صبداّ ححبٌ ْعحب٘
اي ب  ٟبببب ٗ ْٝ 02حببإ كرٜببٌ  0991بببب تبب ٛإيٝبب٘ ٔحببَ ١ببٔ ايشبب ٛٝا٭َببرٜه،ٌٝ
ٚاي  ٟاَتدحت٘ ايحعرل ٠ا٭َرٜه ١ٝإكر ٬ ٌٜيب بب ايبيت حطبت كعكب ٛا٭ ُباٍ َبع
تكا ٪َ ٔ٥حٖٓ( ١ر )ٟنٝحبجٓر  ٚبرناٚ ،٘٥ايب ٓ ٟبا ٙايبرٝ٥س ب ٛيف كبٛش ٗ
ايثُاْٝٓٝات َٔ فرض ايعكٛكات؟
ٗ  ًٍٜٛطتُدل  2111اقذلم طا م زٜز ْا٥ب ٝ٥س ٚتا  ٤ايعبرام َبر ٠ربر٣
عر ٕ ٠ ٚػر ٟقا قبات كبٌ ٚا بٓطٔ ٚكغبدا ك "إٕ ايكا بد ٠اي ٖطٝب ٗ ١حبٌ تَب١
كٌ ايد ٖٞ ٍٚايا قات يكد ؼدب ا٭َرٜه ٕٛٝإٍ رضٚ ،َِٗٛحتب ٢صبافحِٖٛ
كا٭ٜد ٢ً ( ،" ٟط ٌٝإثاٍ تضافح ايبرٝ٥س نًٓٝتبَ ٕٛبع فٝبد ٌٜنا بذل٥ ٚبٝس
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نٛكببا) " ٚيهببِٓٗ َببع ايعببرام ٜرفغببٜ ٕ ٕٛععًببٛا ٖب ا" قببِ ٫حبب ٜزٜببز ٕ قببرا
فًببس ا٭َببٔ قببِ  464قغببً ٢بب ٢اؿا بب ١إٍ إربب ٤٬إٓطكببَ ١ببٔ ببًح ١ايببدَا
ايشاٌَ ("ٚإٓطك ١تشٌُ إ راٚ ،)"ٌٝ٥نُا فعًت اُ٥اً فغت ايٜ٫ٛات إتحبدٕ ٠
تتحدب إٍ ايعرامٚ ،يهٔ َا ته ٕٛايا قات كٌ ايعرام ٚا٭َِ إتحدَ ٠عٝد٠
احملادثات بني األمه املتحدة والعراق:

ًببٔ ٗ تشببر ٜٔايثبباْْ ٞببٛفُدل  ٕ 2111اؿهَٛبب ١ايعراقٝببٚ ١ا٭َببِ إتحببد٠
اتعكتا ً ٢كد قا قات كٗدف إْٗا ٤حاي ١ا ٫تعضبا ٤ايبيت ا بتُرت باٌَ كشبإٔ
ً ٢ا٭ ًحٚ ١تٓاَ ٍٚحأي ١ايعكٛكات اييت ا تُرت شبر بٓٛات،
ًُٝات ايتعتٝ
ٚايببيت صببطح شلببا قببر ٖٝببب ًبب ٢حٝببا ٠إببدْ ٌٝايعببراقٚ ،ٌٝقببد َحبب ٗ ٍٚ٪ا٭َببِ
إتحد ٠بب َضراً ً ٢دّ اإلفضام ٔ ٖٜٛت٘ بب ٕ ايا قبات بتطد كعبد ْٗاٜب ١بٗر
َغإ إطا ىَ ،ع كدا ١ٜاّ ٚ ،2110نإ إحٚ٪ي ٕٛا٭َرٜه ٕٛٝحرٜضٌ ًب٢
ايتكً َٔ ٌٝإٔ احتُبا٫ت قا قبات ا٭َبِ إتحبدٚ ٠ايعبرام ٗ ،ايٛقبت ْعحب٘ ايب ٟ
ناْٛا ٜعدل ٕٚف ٔ ٘ٝا تٝا ِٗ٥إتا ٤تعب ٌٝنبْ ٗٛبإ يًحبٜٛدٚ ٟيب نٓٛتحبٕٛ
( )Rolf Knutssonبب اي َ ْ٘ ٜٔٛ ٟعر ٗ ٙايتعاط َع ايعبرام ببب يٝحبٌ قبٌ بإ
نً ٛإّٝ٥ ٘ٝحاً يًجٓ ١ايتعٜٛغات ايتاكع ١يٮَِ إتحد٠
ٜ ٗٚببب 1 ّٛنببباْ ٕٛايثبببآْٜ ٞببباٜر ً 2110بببٔ ْببباطل كا بببِ ا٭َبببِ إتحبببدٕ ٠
ايا قببات إزَعبب ١كببٌ ايعببرام ٚا٭َببِ إتحببدّ ٠هببٔ ٕ تتببأرر حتبب ٢ببٗر ببطاٙ
فدلاٜبر ٚكايععبٌ نبإ نبْ ٗٛبإ قبد ا تُبع َبع بز ٠إكبراْٖ ِٝا٥بب ٥بٝس فًبس
ايث ٠ ٛايعراق ٗ ٞقطر قٓا ٤اْعكبا َبُ٪ر إ بٓ َٞ٬د٥ب ناْبت مثب ١إ با ات ٕ
ايعببرام َحببتعد ٭ٕ ٜٓبباق "كبب ٬ببرَ ٙٚحببطك ،"١ببَ ٠ ٛعتشبب ٞا٭ ببًحٚ ١ككببٕ ٞ
ٝه ٕٛفعٌ ٚا ٓطٔ إتاَ ٤ثٌ ٖ  ٙايا قاتَٚ ،ا إ"ا نإ تكبدّْ
ٜٗٛر نٝ
َعٝد ّهٔ ٕ ورت َٛ ٕٚافكَ ١رٜه١ٝ
َٚبر إٍ ايهبْٛغرس
ٗ  9 ّٜٛناْ ٕٛايثبآْٜ ٞباٜر ٚقبع ايبرٝ٥س نًٓٝتبَّ ،ٕٛ
تكرٜراً ٔ تبٛفرل بهاٍ كتًعبَ ١بٔ إحبا د ٠يًُبُ٪ر ايبٛط ايعراقبْ ،ٞا ب١
إعا ع ١ايعراق ١ٝايرٝ٥حٚ ١وبد ايتكرٜبر اـطب ٙٛايعرٜغب ١ـطب٘ إَبدا كعبا
إحبا دات اإلْحباْ ٚ ،١ٝبِ إ"ا ب ١إبُ٪ر ايبٛط ايعراقبٚ ٞتًعزْٜٛب٘ َٚطط ٛاتبب٘
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ٖزٜبٌ ٖب6 ٛ

نإ ٖ ا نً٘ ٖٛ ٗٚر َٔ ٙقط ٌٝايد ا ١ٜنإ قحِ فك٘ َٔ َطًب
َٜ٬ببٌ َببٔ ايببد ٫ٚات قببد صببطح َتاح باً يًتمطبب" ٘ٝيعًُٝببات إ اقبب ١إْحبباْ ١ٝارببٌ
ايعرام"" ،كُٓٝا ُدَّت اإل"ا ٚ ١احدًُٝ ِٖ َٔ ٠ات إب٪قر ايبٛط ايعراقب ٞيبد ِ
كث ايدّكراط ٗ ١ٝايعرام"
ٚكضرف ايٓٛر ٔ إ ا َ ٠كتغط ١إٍ "كرْاَ ا٭َِ إتحد ٠سلاٍ ايعرام" ،أ
تهببٔ ٖٓبباى  ٌّٟإ ببا  ٠إٍ ٕ َحببأي ١ايعببرام ّهببٔ ٕ تهبب ٕٛا باً َحببأي ١تٗببِ
ا٭َِ إتحدٖٓٚ ٠ا َٔ ايٛاعح ٕ ايٜ٫ٛات إتحد ٠اتَ ٢ً ١ايحع ٞإٍ ًٓبَ ١بٔ
ٌ "تغٝرل ايٓٛاّ اؿانِ" ٢ً ،ايبر ِ َبٔ حكٝكبْ ١ب٘ أ ٜٗٛبر ٖبدف نٗب ا ٗ
 ٟقببرا يٮَببِ إتحببدٚ ،٠كغببا ايٓٛببر ببٔ ايططٝعبب ١اْ٫كحبباَ ١ٝيًُببُ٪ر ايببٛط
ايعراقببَ ،ٞببر ٠رببر ٣نببإ ٚاعببح ًا ٕ ايتضبب ٛا٭َرٜهبب٫ ٞحتٝا ببات ايحٝا بب١
اـا  ٖٛ ١ٝايشا ٌ ايرٝ٥سٜٚ ،تعٌ دّ ايحبُام يٮَبِ إتحبد ٠كبإٔ تتبدرٌ ًب٢
 ٟمَ ٗ ٛحعَ ٢رٜها يتحكٝل َضاؿٗا اـاص١
ٚا ٗت ايا قات إزَع ١كٌ ا٭َِ إتحدٚ ٠ايعرام َزٜداً َٔ ايتأررل ،٭ طاه
أ ٜببتِ إٜغبباحٗا ٗ ٜبب 21 ّٛببطا ٙفدلاٜببر ًببٔ نببْ ٗٛببإ ْبب٘ ًبب ٢ايببر ِ َببٔ
ايتٛقٝت "إبز " يًبٗجُات اؾٜٛب ١كايكٓاكبٌ َبٔ ايٜ٫ٛبات إتحبدٚ ٠إًُهب ١إتحبد٠
ً ٢ايعرام (اْٛر ايعضٌ ايثأَ) ،فالٕ ايا قات اييت حد شلا َ ٛد ٗ ٚارر "يو
ايشببٗر ببتٗدف إٍ نحببر اؾُبب ٛك "َببٔ ايٛاعببح ٕ ايتٛقٝببت َببثرل يْ٬ز ببايف كعببا
ايشببب ٤ٞكايٓحبببط ١إٍ ايا قبببات ايبببيت بببأ رٜٗا ٜببب ّٛايحبببا س ٚايعشبببرٚ ،ٜٔيهبببٔ
ايعببراق ٌٝقببد نببدٚا ْٗببِ آتبب ٕٛحتببْ ٢حببتطٝع ٕ ِغبب ٗ ٞقا٫ٚتٓببا يهحببر
اؾُببٚ ٛحتبب ٢لب كِٗ إٍ ايتعبباَ ٕٚببع ا٭َبِ إتحببد ٚ ،"٠نببد ْببإ ،ا٭َببٌ ايعبباّ
يٮَببِ إتحببدٚ ٕ ،٠ا ببٓطٔ ٚيٓببدٕ أ تتشببا ٚا َعبب٘ قطببٌ ٕ تش بٓٓا ًٓتُٗببا اؾٜٛبب١
اؾدٜببدٜ ٗٚ ،٠بب 21 ّٛببطا ٙفدلاٜببر اتٗببِ َحبب ٍٚ٪نببطرل ٗ ا٭َببِ إتحببد ،٠صببر
ً ٢بدّ ا٫فضبام بٔ ٖٜٛتب٘ ببب ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠كعبرض َعاْبا ٫ ٠عبر ٠ ٚشلبا ًب٢
ايشعب ايعراقٞك
"إٕ ا٭َبببرٜه ٌٝببببب نُبببا رشببب ٢ببببب ٖبببِ ا٭ بببرا اؿكٝكٝبببٖ ٗ ٕٛبب ا نًببب٘
فايعكٛكبات برل فعايب ١٭ٕ ْكبا ٙعبع َعٓٝبٚ ١اعبح ١يًغاٜبٜ ١حبُح كٖ ٛ ٛباٚ ،قبد
زلح كٖ ٛ ٛا َٓب ايٝب ّٛا٭ ٍٚكعغبٗا ٜحبٌٗ تعحبرلٙ؛ فذلنٝبا ٜحبُح شلبا ٕ تأرب
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نبٌ َبا ّهٓٗببا تٗرٜطب٘ َبٔ ايببٓع٘ ٭ْٗبا تببز ٚقا بد ٠إٜٓجرليٝبو ايببيت تٓطًبل َٓٗببا
ايطا٥رات ا٭َرٜهٚ ١ٝايدلٜطاْ ١ٝإٍ ٜ ٚاتٗا ٗ َٓطك ١حٛر ايطرلإ ايشُاي ١ٝفٛم
ايعرام ٚايدلْاَ ًَ ٤ٞكبايثغرات ايبيت ارتبا ا٭َرٜهٝب ٕٛإ ُباض ٝبِٓٗ ٓٗبا إٕ
ًبببٝهِ ٕ تتحبببا٤يٛا َبببا ايبب  ٗ ٟايٛاقبببع ايبببرأٖ ٜعجبببب ا٭َبببرٜه ٌٝايبببرٝ٥س
ايعراق ٞحطٝس َٓطكت٘ إْ٘ كايتأنٝد ٜٗ ٫د حًٝعِٗ قِ ٚاحد "إ را"ٌٝ٥
ٗ ٜبب 24 ّٛببطا ٙفدلاٜببر  2110نببد ايعببرام ٚا٭َببِ إتحببد ٕ ٠ايا قببات
ًب ٢ا٭ بًحً ٚ ١بٔ
كُٗٓٝا ػر ٟكٗدف إْٗا ٤حاي ١اؾُ ٛكشإٔ كٛكات ايتعتٝ
نْ ٗٛإ ْعح٘ ْ٘ ح ٚيهٓ٘ َتعاٚ ،ٌ٥ح َٔ تٛقع َعجزٚ ،٠يهٓ٘ ند ٕ
كغببدا ببدٜد ٠اٖ٫تُبباّ كببالحرات تكببدّك "يكببد رٜٓببا َٓاقشببات ٝببد ٗ ٠ببٝ ٛببد،
ٛٓ ٚاصٌ"! ٚأ ٜعا  ٘٦حدٜث ٚا ٓطٔ اؾدٜد ٔ كٛكات ""ن( "١ٝاْٛر ايعضبٌ
ايتا ببع) ٫ٚحببٖ ٜببدف ٚتٜببر اـا ٝبب ١ا٭َرٜهبب ٞنببٛئ كببا ٍٚإٍ "تعزٜببز ْٛبباّ
ايح٬م ٚتكد ِٜإ اق ١يًشعب ايعراق"ٞ
َٚببر ٠رببر ٣نببإ حب َ ُ ْببإ َ ٫ٚطا٫تبب٘ َهشببٛفٌ يًعٝببإك "إْب ٜ ٫ببد ٕ
حهببِ َحببطكاً  ٚببتطل َببا ّهببٔ ٕ ٜععًبب٘ غببا ٤فًببس ا٭َببٔ إْ ب آَببٌ ٕ
نببريف َببٔ ٖ ب ا نًبب٘ كشبب ٤ٞكٓبباَ "٤ببا ٚا ببٓطٔ كٓببز ٚربباٍا َببٔ اؿٝببا ٤إٍ ايشببر بببب
فهاْت ترتهب ًُ ١ٝإكا ْ ٠ا ٚ ،١ٝيهٔ ا٭ٌَ ايعباّ يٮَبِ إتحبد ،٠ايٛصبٞ
ً ٢عُرل ايعاأ اإلْحاْ ،ٞأ ٜر ٕ وهِ ً ٢ا٭َ ٛكضَ ٠ ٛحطك١
ٗ  ٍٚ ّٜٛآ"ا َا س ره قُد عٝد ايضحاف ٚتٜر را  ١ٝايعرام بٔ
عا ٙكايا قات اييت رت طٛاٍ ٚ ،ٌَٜٛاييت زلحت يطغدا كبإٔ تر بِ اـطبٙٛ
ايعرٜغبب ١يعببد َببٔ إٛبباأ ايعراقٝبب ١طببٛاٍ نثببر َببٔ شببر ببٓٛات َببٔ ايعكٛكببات
ايتأ ٜط١ٝك "يكد رًٓا ٗ تعض٬ٝت نثرل ٠فُٝبا ٜتعًبل كإحبا ٌ٥اؿحا ب ١بداً بداً
ٚإعكببد ٠ببدًا ببدًا كشببإٔ ايع٬قببات كببٌ ايعببرام ٚفًببس ا٭َببٔ ٚتكببدٜرٖ ٟببٕ ٛ
ايا قات َغبت ًحب ١رب ٍ٬اؾًحبات ا٭ كبع شلب  ٙاؾٛيبَ ١بٔ اؿبٛا " ٗ ايٛقبت
ْعحبب٘ نببإ ايضببحاف ببدٜد اٖ٫تُبباّ كاْتكببا ايكببرا قببِ  0266ايب  ٟرب ٍٓٛإْشببا٤
َُٗ ١إعتشٌ اؾدٜد٠ك نإ ٖاْز كًبٝهس ايب  ٟبٌ ٝ٥حباً يًجٓب ١ا٭ِٛٚفٝبو،
"ْكط ١تعض َٔ ١ًٝٝقرا ٚ ،"٤ٞتطٓ ٢قبرا فًبس ا٭َبٔ قبِ  0266ببب ؼبت عبغ٘
َٔ ايٜ٫ٛبات إتحبدٚ ٠كرٜطاْٝبا ببب نبإ َبرًا برل َعٝبدك "إْٓبا ْعتكبد ٕ ٖب ا ايكبرا
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ٜعكد َحأي ١كرَتٗا إْ٘ ٜكضد فك٘ إٍ د ايطرٜل إٍ فع حكٝك ٞيًعكٛكبات إْب٘
إ ا  ٠صٝا ٦ٜ ١ب ١يًكبرا ا٭ ا ب ٞقبِ  464إْب٘ َثبٌ تكًٝبدً ٟب ٢ؼرٜبو قبٛاِ٥
إرَ"٢
كايععببببٌ نببببإ ايدكًَٛا بببب ٕٛٝا٭َرٜهٝببببٚ ٕٛايدلٜطبببباْ ٗ ٕٛٝا٭َببببِ إتحببببد٠
ٜٓتكض َٔ ٕٛقد قا قات ا٭َِ إتحد ٠بب ايعرامٜ ٫ٚ ،عرع ِ ٟ ٕٛشلا ٜٚعدلٕٚ
ٔ هٛى ٗ ٕ تعغ ٞإٍ  ٟتكدّ را م  26 ّٜٛ ٗٚآ"ا َا س ره نٗٛ
ْإ بب اي  ٟنبإ وغبر َبُ٪ر قُب ١ركب ٞا بتغرم ٜب ٌَٛببب بٔ ًَب٘ ٗ ٕ تبٟ ٪
ايا قات اييت نإ َكر اً ٕ ػرٜ ٗ ٟا َا ٜٛإٍ ْتا ًٔ ٚ ٥طد اا ه ايثباْٞ
ًَببو ا٭ ٕ يًُببُ٪رك " َببا ببٔ إرٛآْببا ٗ ايعببرام ،فببالٕ َعاْبباتِٗ ايببيت ّ ٫هببٔ
تضببٖ ٛا قببد ا ببتُرت ٭طببٖ ٍٛببا ٜٓطغببٚ ،ٞيهببٔ ببً ٦ٝا نببثرلًا أ ٜببتغرل ككٝببت
ايعكٛكات اإلكا  ٢ً ١ٜحاشلا ،تعزتٖبا ٚيبُٛ ١ب ٢برٜر ٫ٚ ٠تًبٌ ٚيحبٛف تٛاصبٌ
ايٜ٫ٛات إتحد ٠اإل ا ٠٤إٍ ا٭َِ إتحد ،٠ؽغع َ ٪حاتٗاٚ ،تًتك٘ َا ٜحبتٜٗٗٛا
َٔ َٝثام ا٭َِ إتحدٚ ٠قرا اتٗاٚ ،ترفا كاحتكا تًبو ايكبرا ات ايبيت ػبدٖا برل
َ ١ُ٥٬شلا
سوء االستخداو األمريلي حلقوق اإلىسان:

ٗ ٜا َبا ّ2110 ٜٛرعكبت ايٜ٫ٛبات إتحبدْٝ ٗ ٠بٌ إ با  ٠اْتماكٗبا يعغب١ٜٛ
ؾٓبب ١حكببٛم اإلْحببإ ايببيت تتمب َكرٖببا ٗ ٓٝب ٖٚ ،بب٦ٖٝ ٞببٝ٥ ١حب ١تاكعبب ١يٮَببِ
إتحد ٠تعٌُ كر ا ١ٜاجملًس ا٫قتضا ٚ ٟا ٫تُا ٫ ٞح ٜفرٜبد إنٗبا ات ببب ٖٚبٛ
َتحدب َرٜه ٞبب ْ٘ ٖ َ ٍٚ ٙر َٓ ٠تأ ٝس ايًجٓ ٗ ١اّ  ٫ ّ0964ؽدّ فٗٝا
ايٜ٫ٛات إتحد ٗ ٠ايًجٓ ١بب  ٖٞٚإٖاْٚ ١اعبح ١تحبع ٢ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠إٍ قًطٗبا
كأ ببر َببا ّهببٔ  ٗٚآ"ا َببا س  ّ2112ؾببأت ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠إٍ ايت ٬ببب
كا٭صببٛات  ٫ببتعا َ ٠كعببدٖاك ناْببت إٜطايٝببا ٚإ ببطاْٝا تعتزَببإ ايذل ببحَٚ ،بب ٛس
عببغ٘ ًُٗٝببا يًمببرٚيف َببٔ إٓافحبب ١حتبب ٢تحببتطٝع ايٜ٫ٛببات إتحببد ٕ ٠تذل ببح كبب٬
َٓببات ٗ اْتماكببات ٜببا َببا ٜٛناْببت طببٚ ١ا ببٓطٔ ٗ ا ببتعا َ ٠كعببدٖا ٗ ؾٓبب١
حكببٛم اإلْحببإ َببثرل ٠يًحببمر ١ٜكببايٓٛر إٍ ايحببجٌ ا٭َرٜهبب ٞايغببع ٗ ٝفبباٍ
حكبٛم اإلْحبإ ٗ مببا ٤ايعباأٚ ،ناْبت ا٭َببِ إتحبد ٠ببب اؿبباَ ٞايبرٝ٥س ايببدٚيٞ
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ؿكٛم اإلْحإ بب قد ٖٓٝت َرات دٜد َٔ ٠ايٜ٫ٛات إتحد ٠إحتعد ٠اُ٥اً يتجاٌٖ
َٛاقٝببل ا٭َببِ إتحببد ٠إتعًكبب ١عكببٛم اإلْحببإ إ"ا نببإ "يببو وكببل َضببًحٕٝ ١ببز٠
َتض ٠ ٛ٭َرٜها ٗ إٝا  ٜٔا ٫ذلاتٝجٚ ١ٝايتجا ١ٜ
إٕ مث" ١نرًا ؿكبٛم اإلْحبإ ٗ َبٛا نبثرلَ ٠بٔ َٝثبام ا٭َبِ إتحبدً ،٠ب٢
ط ٌٝإثاٍك إٕ راض ا٭َِ إتحد ٠تطٜٛر ٬قات صداق ١كٌ ا٭َِ إطٓٝبً ١ب٢
احذلاّ َطد اؿكٛم إتحا( ١ٜٚإا )"2" 0 ٠؛ كٗبدف رًبل ٚبرٚف ا بتكرا  ٚفاٖٝب١
عر ١ٜ ٚيع٬قات ًُ ١ٜ ٚٚ ١ٝكٌ ا٭َِ َطًٓ ١ٝب ٢احبذلاّ َطبد اؿكبٛم إتحبا١ٜٚ
فالٕ ا٭َِ إتحد ٠تد ِ ا٫حذلاّ ايعإ ٞؿكٛم اإلْحإ َٚرا اتٗا ٚاحذلاّ َرا ا٠
اؿرٜببات ا٭ ا بب ١ٝيًجُٝببع كغببرل ُٝٝببز ًبب ٢بباس ايعٓضببر  ٚاؾببٓس  ٚايًغببٚ ١
ايببد( ٜٔإببا  ،44 ٠ايدٜطا ببٚ ١ايعكببر( ٠يف))؛ إٕ ا٭ٖببداف ا٭ ا بب ١ٝيٓٛبباّ ايٛصببا١ٜ
ٛف ته ٕٛتشجٝع احذلاّ حكٛم اإلْحإ (إا ( 44 ٠يف))
كاإلعاف ١إٍ ٖ ا فالٕ َٝثام ا٭َِ إتحد ٠تعبزت ٙفُ ٛبَ ١بٔ ايٛقبا٥ل ا٭ربر٣
إضُُ ١ؿُا ١ٜحكٛم اإلْحإ ٖٓٚا متايف ٭ٕ ْ نر فك٘ َا ًٜٞك
َهتب َعٛض ا٭َِ إتحد ٠ؿكٛم اإلْحإ؛ اإل  ٕ٬ايعإ ٞؿكٛم اإلْحبإ؛
إٝثببام ايببدٚي ٞيًحكببٛم ا٫قتضببا ٚ ١ٜا ٫تُا ٝببٚ ١ايثكافٝبب١؛ إٝثببام ايببدٚي ٞكشببإٔ
اؿكببٛم إدْٝببٚ ١ايحٝا بب١ٝ؛ ٚايدلٚتٛنبب ٕ٫ٛا٫رتٝا ٜببإ يًُٝثببام ا٭رببرل ٚقببد ٚعببع
إٝثام ايعبإ ٞا٭ ا ب ٞ٭نثبر َبٔ مثباٌْ َعاٖبدٚ ٠إ بْ ٗ ٕ٬طبام ا٭َبِ إتحبد٠
كشإٔ حكٛم اإلْحإ
َٚع ٙ ٖ ِٛاٯي ١ايشاًَ ١ؿكٛم اإلْحإ هر ٟػاًٖٗا َٔ ايٜ٫ٛات إتحبد،٠
ٗ ٖا ببباتٗا ايدارًٝبببٓ ٗٚ ١اٜتٗبببا يبببدًَُٗ ٍٚببب ٗ ١مبببا ٤ايعببباأ إٕ اإل بببا٤ات
ايً ١ٝؿكٛم اإلْحإ ٗ َرٜها تتغُٔك
ببببب تعببب ٜط ًا ٚا بببع ايٓطبببام ٗ ايحبببج( ٕٛإٖاْببب ،١عبببره ،إحبببرام ،ا بببتمداّ
ايضدَات ايهٗركا ،١ٝ٥اؿرَبإ َبٔ اير اٜب ١ايططٝب ،١اـٓبل إٍ َبا ٜكبره إبٛت،
إخل)
بب إط٬م ايرصاظ (إ ٟ ٪إٍ إٛت ايطاً) ًَ ٢شتط٘ فَّ ُ ِٗٝزٍ َٔ ايح٬م
بب اإلفرا ٗ ٙا تمداّ اشلراٚات اييت ؼدب صدَات نٗركا١ٝ٥
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بب ايتُثٝبٌ ايكبا ْ ْٞٛبرل ايهباٗ ٝ ٚاكب٘ ُاَب ًا يًُبتٌُٗ (حتبٚ ٢ي٦بو ايب ٜٔ
ٜٛا ٗ ٕٛاحتُاٍ اإل داّ)
بب تٓع ٝحهِ اإل داّ ٗ َتٌُٗ كرٜا٤
بب تٓع ٝحهِ اإل داّ ٗ حداب
بب تٓع ٝحهِ اإل داّ ٗ َتمًعٌ كًٝاً (قٝد إرا ع)١
ببببب  ٚبببا ٌ٥إ بببداّ قا ببب( ١ٝا بببتعًت ايبببٓرلإ ٗ بببٌ ٖٚبببً ٛببب ٢ايهر بببٞ
ايهٗركبباٚ ٞ٥نببإ ٚا  ٝباً؛ ٚآرببر طًكببت ًٝبب٘ ببحٓ ١نٗركاٝ٥ببٕ ١ببد64 ٠
قٝك ١قطٌ ٕ تعًٔ ٚفات٘
بب تٛاط ٪صحاه إٗٓ ١ايطط ٗ ١ٝايتع ٜب ًُٝ ٚات اإل داّ ايكا ١ٝ
بب إصدا حهاّ تٓطُٝٝ ٢ً ٟٛز ً٢

اس ايعٓضر ٚايططكٚ ١ايدٜٔ

َثٌ ٖ  ٙاإل با٤ات ايًٝبٚ ١ا بع ١اْ٫تشبا  ،يبٝس ٗ ايٜ٫ٛبات إتحبدٚ ٠حبدٖا
ٚإِا ٗ كًدإ رر ٣نثرل ،٠كعغٗا َٔ قره اؿًعا ٤٭َرٜها ٗ إٓطك ١ايعرك١ٝ
ٚايٜ٫ٛات إتحد ٠بب َٓتٗه ١ايهثرل َٔ َٛاقٝل ا٭َِ إتحد ٠ؿكٛم اإلْحإ بب
تحا د كطرٜكَ ١طا ر ٠ايكُع كاإلَدا كا٭ ًح ١إلحد ٣حًٝعاتٗا ٗ إٓطكٚ ١ايد ِ
كطرم إراقطٚ ١تد ٜب ايطٛاقِ ا٭َٓٓ ١ٝدَا ه َٛاطٔ َرٜه ٞقٓا ٤احتجباتٙ
ٕدَٜٛ 19 ٠اً حاٜ ٕ ٍٚطًب تعٜٛغاً كالقاًَ ٣ٛ ١ب ٢تًبو اؿهَٛب ٗ ١ايبانِ
ا٭َرٜهٚ ،١ٝيهٔ ْٝع ٗ ٙ ٛرقًت كٛا ط ١قاْ ٕٛحضاْات ايحٝا  ٠ا٭ ٓط١ٝ
ٚترنٝببا بببب ٖٚبب ٞحً ٝب آرببر ا ببذلاتٝج ٞيًٜ٫ٛببات إتحببد ٠بببب ُببا س ايتع ب ٜب
كض ٪َ ٠ ٛحٚ ١ٝتكُع ايعُاٍ إْٓ ٗ( ٌُٛكاكات)ٚ ،نثرلًا َا تًجأ يًعبدٚإ عبد
" ٍٚات ببٝا ٖ ٠هب ا نببإ إشلببإ نببا اتٝيب ) (ilhan Karatepeبببب ٖٚبب ٛصببحعٞ
ٜحا  ٟبب َثا ٢ً ً٫اإل ا ٠٤اـطرل ٠كٌ آ٫ف ا٭َثً ،١حهِ ًٝب٘ كايحبجٔ ٕبد06 ٠
اَاً كٓا ٢ً ٤تًَُٗ ١عك ٚ ،١ه ٗ َكر قٝا  ٠ايشرط ١ايحبر ١ٜايذلنٝبْ ٗ ١كبر٠
ضطت ٓٝاً ٚ ٙل ً ٢صبًٝب ٚصبعل كايهٗركبا ٤بٔ طرٜبل قغبٝط٘  ٚحبد صباكع
قدَ ،٘ٝكُٓٝبا إباًٜ ٤كبً ٢ب ٢حبُ٘ يزٜبا ٕ ٠ب٘ "ٜب (paula) "٫ٛببب اَبر  ٠نر ٜبٗ ١
ايحا ببٚ ١ايعشببر ٜٔبببب ببر ت َببٔ قٝاكٗببا ،قٝببدت ٜببداٖا رًب ٗٚرٖببا  ٚيكٝببت ًبب٢
ا٭ ض ُ ٚببرت كإبباٚ ٤صببعكت كايهٗركبباٚ ٤ا تببدًٗٝ ٟببا ٓحببٝاً ب كت ٕببد ٠ببطع
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ببا ات ٗ ايًًٝبب ١ا٭ٚ ٍٚكضببعٜ ٚ ١بب ١يعببدٜ ٠بباّ كعببد "يببو ٚكببايرٚم ْعحببٗا ببا٤ت
"إ ببراَ "ٌٝ٥عاًَبب ١نببثرل َببٔ عببحاٜاٖا كالرغببا ِٗ يًتعببرٚ ٟايغببره ٚاؿببطس ٗ
تْزاْات عٝكٚ ١تغطٝب ٚ٩ ١بِٗ ٚحرَباِْٗ َبٔ ايٓبٖٚ ّٛبزِٖ كعٓب ٚ ،حرَباِْٗ َبٔ
ايطعاّ ٚايشراه يعذلات طٚ ١ًٜٛقد ا ذلفبت "إ برا "ٌٝ٥ببب ًب ٢ايبر ِ َبٔ إْها ٖبا
ا تمداّ ايتع ٜب إٓ ِٛبب كا تمداّ ايٝب ا ٫تجٛاه ايع١ٛ
ٖاْت ايٜ٫ٛات إتحد ٠بب إًتزَٝ ١ا ٝاً كدَ ٍٚثبٌ ايعركٝب ١ايحبعٚ ١ٜ ٛترنٝبا
"ٚإ را "ٌٝ٥بب ا٭َِ إتحد ٔ ٠طرٜل ايتشجٝع ً ٢اْ٫تٗانات اؾح ١ُٝيٓضٛصٗا
إتعًك ١عكبٛم اإلْحبإ ٚكاإلعباف ١إٍ ٖب ا ا تهطبت ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠نبثرلًا َبٔ
را ِ٥اؿره عبد اإلْحباْ ٗ ١ٝمبا ٤ايعباأ ،يبٝس قًبٗا َبا ا تهطتب٘ عبد بعب
ايعرامٚ ،كاإلعاف ١إٍ ٖب ا "ٚاى ببب ٚاْتٗانب ًا يبرٚم ْٚبط نبثرل َبٔ قبرا ات ا٭َبِ
إتحدٚ ٠إ ْ٬اتٗبا ٚكٝاْاتٗبا ببب ا تهطبت ايٜ٫ٛبات إتحبدُ ٠با ً٫نبثرلٖ ٠با تبز ِ
ٚا ٓطٔ ٕ ايعرام َ ْب كٗا ٜٚرتط٘ كعا ٖ  ٙا٭ ُاٍ ً ٘ ٚ ٢ايتحدٜد كأ ًح١
ايدَا ايشاٌَ
الواليات املتحدة وأسلحة الدمار الشامل:

ٗ ًٜببب ٍٛبببطتُدل ٜ" ّ2110بببع ٕ ايطٓتبببا  ٕٛكٓبببَ ٢ضبببٓعاً يًجبببراقَ ِٝبببز ٚاً
كتجٗٝزات يضٓع َبا ٜهعبَ ٞبٔ اؾبراق ِٝايعتانب ١إلكبا َ ٠بدٕ كأنًُبٗا ٚقبد كٓب٢
ٖ ا إضٓع بب اي  ٟت ِ ْ٘ إ را ٤فا  ٞبب َٔ َ ٟ ٕٚعرف َٔ ١اْب ايهْٛغرس
 ٕٚ َٔٚاير  ٛإٍ َٝثام ا٭َِ إتحد ٠يٮ ًح ١ايطٛٝي َٔٚ ،١ٝ ٛقبِ فبالٕ إشبرٚ
كرَت٘ اْتٗباى يًكباْ ٕٛايبدٚيٚ ٞقبد "ٜبع ٜغب ًا ٕ ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠ؽطب٘ ٫رتطبا
ٚ٩س حركٝبب ١ؼتببً ٟٛبب ٢ببراق ِٝحٝببَ ٗ ١رنببز إ بب ٚٛايطٛٝيبب ٞ ٛايهُٝٝبباٞ٥
ايتباكع يًجب ٝا٭َرٜهبٜ٫ٚ ٗ ٞبات َرلْ٬ٜبد ً ٚببل ربدلا ٤كبإٔ إبد ٣ايب  ٟتأرب ٙ
ٖ  ٙايتجا ه إِا ٜٛح ٞكإٔ ًح ١كٛٝي ١ٝ ٛدٜد ٖٞ ٠قٝد ايتطٜٛر كاإلعاف ١إٍ
ٖ ا فغت اؿه ١َٛا٭َرٜه ١ٝتدَرل كزْٚاتٗا َٔ اؾد ٚ ،ٟناْبت َحبتُر٠
ٗ تطببٜٛر ببهاٍ دٜببد ٠نثببر فتهبباً َببٔ اإلْذلانببس ،٭ ببراض ٜببز ِ ْٗببا
فا ٝببٚ ١ح ب اؼببا ايعًُببا ٤ا٭َببرٜهَ ٌٝببٔ ٕ ايطحببٛب اؾدٜببدٖ ٠ببَ ٞببٔ قطٝببٌ
ا ٫تمداّ إز ٚيفَٓ ،ا طُ ١اَاً يًٗج ّٛنُا يًدفا
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 ٗٚناْ ٕٛا٭ٜ ٍٚحُدل  ّ2110ربره إعاٚعب ٕٛا٭َرٜهٝب ٕٛفعًٝباً َٝثبام
ا٭َِ إتحد ٠يٮ ًح ١ايطٛٝي ١ٝ ٛكرفا "كرٚتٛن ٍٛايتحكبل" ايب  ٟنبإ عبرٜ ٚاً
ؿٛر ا٭ ًح ١ايطٛٝي ًٔ ٚ ١ٝ ٛحد إٓدٚكٌ ا٭ٚ ٚكب ٌٝببب ايب  ٟاٚتب٘ بايٝب
ايعرقً ١ا٭َرٜه ١ٝبب (َتحدقاً ٔ إعاٚعبٌ ا٭َبرٜه)ٌٝك "إْٗبِ نب اك ،ٕٛطبٛاٍ
ك َٔ ٛإعاٚعات َتعدٓ  ٠ا٭طراف أ هره كداً ٖ ا ايٓبَ ٛبٔ ايحبًٛى إٗبٌ"
 ٌٚ ٗٚإ ا  ٠كبٛشَٓ ،بع حتب ٢ايتحكبل ايبرٚت ٝبٔ قبد  ٠ا٭ بًح ١ايطٛٝيٝ ٛب ،١إ"
فا إحٚ٪ي ٕٛا٭َرٜه ٕٛٝكعا إعتشٌ َٚبا نباْٛا يٝحبُحٛا كزٜبا ات ٭ بزا٤
نببإ ا ا٫تعببام ًٗٝببا ٕٛاقببع قببد  ٠بببب ًبب ٚ ٢بب٘ ايدقبب ١قٝبب ٛايتعتبب ٝايببيت طإببا
اتُٗت كٗا ايٜ٫ٛات إتحد ٠يكد ات ًحتٗا اـاص ١ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايطٛٝي ١ٝ ٛتٗٛبر
احتكا اً يًرقاكات ٚاي ٛٛات إحٚ٪ي ١اييت ٗد َحٚ٪ي ٛا٭َِ إتحد ٠إل اٗ٥ا
ٚأ ٜهببٔ إٛقب ا٭َرٜهبب ٞنثببر ٚعببٛحاً كببداًٖ ،ببا ٜببرأٖ ًٝبب٘ ت ٬ببب
ايٜ٫ٛات إتحبدَُٛٓ ٠ب ١حٛبر ا٭ بًح ١ايهُٝٝاٝ٥ب ،)opcw( ١اشل٦ٝب ١إحبٚ٪ي ١بٔ
فببرض َعاٖببد ٠ا٭ ببًح ١ايهُٝٝاٝ٥ببْٝ ٗٚ ١حببإ كرٜببٌ  ّ2112اؽ ب ت ايٜ٫ٛببات
إتحد ٠بب اييت ناْت كايععٌ َٓتٗه ١شل  ٙإعاٖد( ٠اْٛر ايعضٌ ا٭- )ٍٚرطٛات
إعاف ١ٝيتغُٔ ٕ َٓ ١ُٛحٛبر ا٭ بًح ١ايهُٝٝاٝ٥ب ١تحبًو طرقباً تًكب ٢إٛافكب١
ا٭َرٜه١ٝ
ٚنإ إدٜر ايعاّ ُٕٓٛب ١حٛبر ا٭ بًح ١ايهُٝٝاٝ٥ب ١ببب رٛتٜب٘ كحبتاْٞ
) Bustaneبببب قببد ُببٌ يحببٓٛات ببد ٠نببرٝ٥س ْببا ح يًُُٓٛبب ،١نببإ َعتشبب ٙٛقببد
رفٛا ً ٢تدَرل ًَ ْٞٛٝب٬م نُٝٝباٚ ٞ٥قًثبَٓ ٞشب ت ا٭ بًح ١ايهُٝٝاٝ٥بٗ ١
ايعاأٚ ،نإ قد فع د ايبد ٍٚإٛقعبً ١ب ٢إعاٖبدَ ٠بٔ  64إٍ ٜ ٗٚ 064با
َببا 2111 ٜٛنببا ذلاف كحببجٌ كحببتاْ ٞاؿافببٌ ٝببد اْتماكبب٘ كاإلْببا َببٔ ايببدٍٚ
ا٭ غا ٤يعذلٔ ٠س بٓٛات ربرً ،٣ب ٢ايبر ِ َبٔ ْب٘ أ ٜهبٔ قبد نُبٌ كعبد
فذلت٘ ا٭ٚ ،ٍٚنتب إيٚ ٘ٝتٜبر اـا ٝب ١ا٭َرٜهب ٞنبٛئ كبا ٍٚباي ١يٝشبهرٙ
ً" ًُ٘ ٢ايرا٥ع يًغاٚ ،"١ٜيهٔ ٚا ٓطٔ كعبد ٖب ا قاَبت عرنب ١ايتعباف ناًَب١
َ ًٖببب ٗ ١نببباْ ٕٛايثبببآْٜ ٞببباٜر  2112طًطبببت ٚتا  ٠اـا ٝببب ١ا٭َرٜهٝبببَ ١بببٔ
اؿه ١َٛايدلات ١ًٜٝا تد ا ٤كحتاْ ٢ً ٞباس ْٗبا  ٫ؼبب " بًٛك٘ ٗ اإل ا ،"٠
 ٖٛٚطًب ٜتٓاقا َطا رَ ٠ع َعاٖد ٠حٛبر ا٭ بًح ١ايهُٝٝاٝ٥ب" ١يبٔ ٜحبع ٢إبدٜر
(jose
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ايعاّ إٍ ٚئ ٜتًكب ٢تعًُٝبات َبٔ  ٟحهَٛبٚ ،"١قبد فغبت ايدلاتٜبٌ ٖب ا ايطًبب
ٚكٓا ً٘ٝ ّ٤بب  ٗٚآ"ا َا س بب طًطت ايٜ٫ٛات إتحد ٠ا تكاي ١كحتاْٞ
ناْت رط ١٦ٝكحتاْ ٞايكضب ٣ٛقاٚيتب٘ عبٌ ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠ؽغبع بأْٗا
إٔ ايطًدإ ا٭رر ،٣يطٓ ٛإعاٖد ،٠يكد عت َٓ ١ُٛحٛر ا٭ ًح ١ايهُٝٝا ١ٝ٥بب
إر٬ص باً ٕببا فٛعببت يبب٘ ،يعحببط َٓش ب ت ٗ ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠كايٝكٛبب" ١اتٗببا ايببيت
تعحط كٗا َٓش ت ٗ َ ٟهإ آررَ ،ا تحطب ٗ ٕ تحتٓهر ٚا ٓطٔ "إطا ات
بب ١٦ٝايٓٛببر" َببٔ اْببب كحببتاْ ٞناْببت ايٜ٫ٛببات إتحببد ،٠كالْها ٖببا حببل َُٓٛبب١
حٛر ا٭ ًح ١ايهُٝٝا ٗ ١ٝ٥تعت ٝإٓشب ت ا٭َرٜهٝب ،١تحبًو كايطرٜكبْ ١عحبٗا
َثٌ ايٓٛاّ ايعراقٚ ،ٞنإ ً ٢كحتاْٜ ٕ ٞدفع ايثُٔ ٓد نش ٖ  ٙاؿكٝك١
ٗ ْٝ 20 ّٜٛحإ كر ّ2112 ٌٜافتتح ٗ ٖ٫ا ٟا تُا طا  ٨ي ٬تُا ٕطًبب
َرٜهب ٞببرل َحببطٛم ٗ ايكبباْ ٕٛايببدٚي ٞبببب ٕ ٜعبزٍ ٥ببٝس َُٓٛبب ١ا٭َببِ إتحببد ٠بببب
ً ٚببٔ كحببتاْ" ،ٞإ"ا َهببٔ يدٚيببٚ ١احببد ٠غبب ٚ ،ٛحتبب ٢يعببد قًٝببٌ َببٔ ايببدٍٚ
ا٭ غا ًُٞ ٕ "٤ح ٌٝإبدٜر ايعباّ ايٝب ،ّٛفُبٔ ايب  ٟبٝععًٗا بداًٚ ،٭ ٟبطب؟
ًٚت ٚا ٓطٔ ً ٢ات اٗ٥با إرٜبر ياٚيب ١كحبتاْ ٞعبٌ ايٜ٫ٛبات إتحبد ٠تحبًو ٗ
حد ٚايكاْ ْ٘ ٚ ،ٕٛنإ ٜعٌُ َٔ ٌ إ راٍ ايعرام عبُٔ كٓبَ ٛعاٖبد ٠ا٭ بًح١
ايهُٝٝا ،١ٝ٥ا٭َر اي  ٟنإ َبٔ بأْ٘ ٕ ٜزٜبد َبٔ صبعٛك ١بٔ ايٜ٫ٛبات إتحبد٠
ً ٢ا٭ ًح ١ن ٜع١
حركاً دٜدَ ٠حتمدََ ١حأي ١ايتعتٝ
ٗ "يببو ايٛقببت َٓببت ايٜ٫ٛبات إتحببد ٠فضببٌ كحببتاْٜ ٞببْٝ 22 ّٛحببإ كرٜببٌ،
كا ببتمداّ ايطرٜكبب ١ا٭َرٜهٝبب ١إعتببا ٖٚ ،٠بب ٞإ طببا ببد نبباف َببٔ ايببدً ٍٚبب٢
ايتضببٜٛت َٜ٪ببد ٠يًحٝا بب ١ا٭َرٜهٝبب١ك صببٛتت ٚ 66يببَ ١ببع فضببً٘ٚ ،اَتٓعببت ببٔ
ايتضبٜٛت ٚ 61يب ٚ ،١ا عبت بطع  ٍٚفكب٘ ببب ٖبا ًبب ًٗٝبا إ برا٤ات اْتكاَٝب١
َرٜه ١ٝبب ناْت يدٜٗا جا  ١ناف ١ٝيتأٜٝبد كحبتاْٚ ٞنجبزَ ٤بٔ ًٓب ١ايكحبر
فعت ٚا ٓطٔ ْض إحتحكات ايحًٓٗٝ ١ٜٛا يًُٓ ١ُٛاييت ناْت ُْٜٛباً كايععبٌ،
َا عٌ ا٫رتطا ٚاعحاً َاّ ايد ٍٚغا ١َُٛٓ ٤حٛر ا٭ ًح ١ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥قاٍ
غ ٛفٝع ايشإٔ ٗ إٓ ١ُٛبب َشرلاً إٍ ًُ ١ٝيَ ٞا٭" اييت قاّ كٗا ا٭َرٜهٝبٕٛ
َ ٬رٜعاً إْٓا ْع ٝاٯٕ ٗ اأ كتً ُاَاً"
بب "نإ ٖ ا كٛعٛم ُ ً
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احلرب األمريلية مع األمه املتحدة:

ٚكببرت
ٗ ايٛقببت ْعحبب٘ ٚكايطرٜكبب" ١اتٗببا لحببت ايٜ٫ٛببات إتحببد ٠كالكعببا
ٚاتحٝٚٚ َٔ ٕٛعت٘ نرٝ٥س يًُجُ ١ ٛاؿه ١َٝٛكشإٔ تغرل إٓبا  ،ايبيت تبد ُٗا
ا٭َبِ إتحببد ،٠٭ْب٘ اْتكببد ٝا ب ١ايطاقبب ١ا٭َرٜهٝبٖٓ ١ببا ٗٚبر ٕ ببرن ١ايببٓع٘
ا٭َرٜه" ١ٝإنحَٛ ٕٛكٝبٌ" ) (Exxon Mobilببب ٖٚبَ ٞحباِٖ نبطرل ٗ ًٓب ١كبٛش
اْ٫تماكٝبب ١بببب طًطببت َببٔ ايطٝببت ا٭كببٝا رًببع ٚاتحبب ٕٛايب  ٟقايببت ايشببرن١ك إٕ يدٜبب٘
" دُ ٍٚاٍ دٚاْٝاً" ً ٚكت نٝبت ٖباَطت ٕٛببب بٔ َُٓٛب " ١صبدقا ٤ا٭ ض"ك إٕ
إ ا  ٠كٛش  ٚصدقاٖ٤ا ٜعغً ٕٛإط٬م ايٓا ً ٢حاٌَ اير بايٚ ١يبٝس اإلْضبات إٍ
اير اي"١
ُتِٗ ْٛببر ٖب  ٙا٭َثًبب ٕ ١ايٜ٫ٛببات إتحببد ٫ ٠تٓبب ٕ ٟٛترا بب ٜ ٞباً َببٔ ْببط ٚ ٚم
إُٓٛببات ٚايٛقبببا٥ل ايكاْْٝٛبب ١ايبببيت ط ٛتٗبببا ا٭َببِ إتحبببد ٠ؿُاٜبب ١حكبببٛم اإلْحبببإ
ٚؿُاٜبب ١ايحبب ،ّ٬حُٓٝببا تتضبب ٖ ٕ ٛب  ٙإُٓٛببات  ٚايٛقببا٥ل َعرقًبب ١يًحٝا ببات
ا٭َرٜهٚ ١ٝك ٘ ٛراظ فبالٕ تٓعٝب ايحٝا ب ١اـا ٝب ١ا٭َرٜهٝبٜ ١بٛح ٞككبٕ ٠ٛ
ٚا ببٓطٔ َ ْطبب ١كا تهبباه ببرا ِ٥حببره ،ببرا ِ٥عببد اإلْحبباْ ٗٚ ١ٝحايبب ١ايعببرام
( ٍٚ ٚرر )٣إكا ْ ٠ا  ًَٕٛٝ 60( ١ٝقتٚ ٌٝايعد َحتُر)
ٖ  ٙاؾراَُ ِ٥عرَّ فبً ١ب ٚ ٢ب٘ ايتحدٜبد ٗ إبٛا َبٔ ايحا ب ١إٍ ايثآَبَ ١بٔ
تَٚ ٛا يًُحهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاي  ٟقر ٗ ُٛ 04ت ٜٛيٙ ٖ ٗٚ 0996 ٛٝ
ايٛرٚف ٢ً ،اير ِ حت ٕ َٔ ٢ايهُب ٫ ١تحبتطٝع ٕ تحبًو كبأقر عب ،ٞفبالٕ
اي ٜ٫ٛات إتحد ٠قد ٗٚبرت َعا عبَ ١رٜبر ٠إلْشباٗ٥ا ،حتب ٢إٍ بْ ١ب٘ ٗ ٜبا
َا ،2112 ٜٛحُٓٝا نإ َٔ إكر ٕ تضطح ايهُْ ١اف  ٠إعع ٍٛبب بحطت إ ا ٠
كٛش ايتٛقٝع ا٭َرٜه( ٞقطٌ َضا ق ١ايهبْٛغرس) ايب  ٟنبإ قبد قدَب٘ ايبرٝ٥س
نًٓٝتْ ٕٛش٦ت ايهُٚ ١قد َٓت َضا قات د ناف َبٔ ايبدٚٚ ،ٍٚا بٓطٔ
تعٗدت كتجاًٖٗا
ًبببل ْتببب ْٞٛرآًٜٝبببو ) (A. Graylingببببب ٖٚببب ٛقاعبببر قبببدّ ٗ نًٝببب١
كرلنطٝببو ظاَعبب ١يٓببدٕ بببب ًبب ٢إٛقب ا٭َرٜهببَ ٞببٔ ايهُبب ١اؾٓاٝ٥بب ١ايدٚيٝبب١
قاً٬٥ك
"إٕ َعاٖبدَٚ ٠ببا ٚاحببدَ ٠ببٔ نثببر ا٭ ببٝا ٤كعثباً ًبب ٢ا٭َببٌ كببٌ ا٭ ببٝا ٤ايببيت
حبدقت ٗ ايحبٓٛات ا٭ربرلٚ ٠قاٚيبَ ١رٜهبا شلبدَٗا ً ٚب ٢ا٭قبٌ يًٛقبٛف كعٝببدًا
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ٓٗا يٝحت فك٘ رل دٜر ٠كٌ رل َكطٛيب ١إٕ ًب ٢ككٝب ١اؾُا ب ١ايعإٝب ٕ ١تضبر
ً ٢عر ٕ ٠ ٚترتعع ايٜ٫ٛات إتحد ٠إٍ َحت ٣ٛايكٛا بد إتُدْب" ١اتٗبا ايبيت ٜبر٣
حهِ َحتشا ٜٗا ْٖ ٞعحٗا ْٗا َر ٛك ١يهٌ مط آرر"
 11 ّٜٛ ٗٚحزٜبرإ ْٜٝٛب ٛبر ت ايٜ٫ٛبات إتحبد ٗ ٠بِ ًٓتٗبا يهحبب
حضبببباْ ١قاْْٝٛبببب ١ؾُٝببببع ا٭فببببرا ايعحببببهر ٌٜا٭َببببرٜه ٌٝفُٝببببا  ٚا ٤ايطحببببا
ٚا ببتمدَت ٚا ببٓطٔ حكٗببا ٗ ا ٫ببذلاض (ايعٝتبب ٗ )ٛفًببس ا٭َببٔ ٕٓببع ايتجدٜببد
إعتبا ٕببد 4 ٠ببٗر يعًُٝبب ١تببد ٜب ايشببرط ٗ ١ايط ٛببٓ ١ايببيت تتٖ٫ٛببا ا٭َببِ إتحببد٠
ناْت ٖب  ٙطرٜكب ١يعبرض اْحبحاه َرٜهبَ ٞبٔ ًُٝب ١حعب ٜايحب ٗ ّ٬ايطًكبإ
ٚيتكٜٛا ايهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيً ٚ ١ٝبل نبْ ٗٛبإ ا٭َبٌ ايعباّ يٮَبِ إتحبد٠
كببإٔ ٖ ب ا ايتحببرى ا٭َرٜهببّ" ٞهببٔ ٕ تهبب ٕٛيبب٘ تببأقرلات ًببْٝ ٢ببع ًُٝببات
ايحبب ّ٬ايببيت تكبب ّٛكٗببا ا٭َببِ إتحببدَٚ "٠ببر ٠رببر ٣كرٖٓببت ايٜ٫ٛببات إتحببدً ٠بب٢
تضُُٗٝا ً ٢ػاٌٖ ايكاْ ٕٛايدٚي ٗ ٞعٗٝا يتٓع ٝايحٝا  ١ا٭َرٜه١ٝ
ٜض ٖ ا كض ٠ ٛقٝك ١إٛق ا٭َرٜه ٞيٝس فكب٘ َبٔ ايهُب ١اؾٓاٝ٥ب١
ايدٚي ،١ٝإِا ٜغاً َٔ نثرل َٔ اإل بٗاَات ا٭ربر ٣يٮَبِ إتحبد ٗ ٠ا٭ر٬قٝبات
ٚايكاْٚ ٕٛطٛاٍ اّ  2112ا تُرت َٛاٖر ايكض ٛا٭َرٜه ٗ ١ٝايذلانِ ٗ ّٜٛ
ُٛ 22ت ٜٛيًٓ ٛٝت ايٜ٫ٛات إتحدْٗ ٠ا ئ تدفع  ٫ٚ ًَٕٛٝ 26ناْت ٚا ٓطٔ
ََ ٔد ِٜٓب ً١كٗبا يٮَببِ إتحبدَ ٠بٔ ببٌ كبراَ تٓٛبب ِٝايٓحبٌ ايبيت ٜببدٜرٖا صبٓدٚم ا٭َببِ
إتحد ٠يًحهإ ٕحا د ٠ايطًبدإ ا٭ بد فكبر ًا ٗ فباٍ تٓٛب ِٝا٭ برٜ ٗٚ ٠ب26 ّٛ
ُٛت ٜٛيًٓ ٛٝت إ ا  ٠كٛش ْٗا يبٔ تٜ٪بد كرٚتٛنب ٫ً ٛيٮَبِ إتحبد ٠صبُِ يتكٜٛب١
ايكٛاٌْ ايدٚي ١ٝعد ايتعب ٜب  ٗٚآه حبطس ًبٔ ٕ ايٜ٫ٛبات إتحبدَٓ ٠حبت
ْعحببٗا ببًطات ايضببعً ٛببَ ٢ببً  ٟببعٔ ٓطٝبب ٗ ١بباي ٞايطحببا بببب ٖٚبب ٛبب٤ٛ
ا تمداّ افر يكاْ ٕٛإ٬ح ١ايطحر ١ٜايدٚيٞ
كٗ ا ا٭ ًٛه تتجاٌٖ ايٜ٫ٛات إتحد ٠كشد ٠ببب ٚتحبتغٌ  ٚتحب ٤ٞا بتمداّ آيب١
ا٭َببِ إتحببدٚ ٚ ٠اتٗببا ايكاْْٝٛبب ١بببب ٚك ٛبب٘ ربباظ إرغببا فًببس ا٭َببٔ ببٔ طرٜببل
اير بببٚ ٠ٛايذلٖٝبببب ،ـدَببب ١ايحٝا ببب ١اـا ٝببب ١ا٭َرٜهٝببب ١إٕ ْز ببب ١ايحبببمر١ٜ
ٚا٫ت ا ٤اييت تطدٜٗا ٚا ٓطٔ فُٝبا ٜتعًبل كبا٭َِ إتحبد ٠أ تٗٛبر ٗ صب ٠ ٛنثبر
فٛا ببٖ ١ببا ٗٚببر ٙايببد ِ ا٭َرٜهبب ٞإحببتُر يعكبب ٛطًٜٛبب٫ ١مرافببات "إ ببرا"ٌٝ٥
ا٭ر٬قٚ ١ٝايكاْ١ْٝٛ
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ا تُبببا ات ايبببدلاَ "اتٚ ،بببٌ ايضبببا اتُٜٛٚ ،"١بببٝ بببات اـإًُٝ ايعْٛ"قبببا
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مبهمبقةذتؾ سذل سذاادكميذالد خحلامفمذوذحتؼقذ ذموذمعفمذوذح/بفذمذ
حلذاالحتمنذالد ققيتذواملعدؽ/ذاالذذااملذيذودواذمضذ ذحلذاألنظؿذةذالع/بقذةذ
واادذذذكمقةذ ا ذالذ ذـظمذال ؼحلمقذذذةذوال رـقذذذةذال/ا اذذذةذلؾفقؿـذذذةذالغ/بقذذذةيذ
وت جقفذذم ذاعؽ مذذةذاألم/وؽقذذةيذواا يذذمنذمل ؾ متفذذميذوتدذذعإلذالمذذ ك ذ
ث/وتفمذال رـقةيذوان فمجذاال ومنذال رينذالكذبدمسذملذ ذواذمإذمذذ لذ ذ
هحلإذخ قذثذصذفق نذذب/بذذذبمو ذوذتلذ ووذصذ بةذاادذكمذملذحلو ذوثؼم ذةيذ
ثؼم ةذحتؿؾفمذذع دذالعمملأذالع/بذذواادكمذيذ مادكمذلقسذنوـذمضذ ؼذ يذ
باذه ذثؼم ةذيممةذل ؾ ذاللع دذمذ ذملذمنذمـ ؿقذمضذمذذالحلومنذةذاادذكمقةذدوذ
الحلومنةذاملدقحقةيذملؿمذ م ذدن نذدعمنةذمؤدسذاعيفدذالؼ مذذالدذ ب ذ
االج ؿميذ:ذدملؾـمذمدؾؿ نيذمـمذا ؿحلو نيذومـمذالعقد و نن ذ ذ
*

كاتة سوري /عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
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٘أظٕرت اوٙثا٣ق اويت ِظرت يف لجرل ٌْ ٘سا٣ي اإلع٘ ُ٪اودراساات ٘اوحشاٙخ
أٓ اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞـاادٌل لااي اواادعَ ا٩ساادسحاراو٘ ٜاويشاامر٘ ٝاودّ ٍٛاا,ٜ
٘مباً سايٙي ٝلىٛذا ٜيف شِظاا ٢وّ ٍٛاات شرٔاتٛا ٟوىاحص وحاٙض اسٕااي اإلسا,ٌٜ٪
٘لاا ً٪سااّٙات ـىٛىاا ٟاساادفاحل شوٕٛااا لااي ط ا ا ا٭ؼاااك ٌااْ أتّااا ٢اويااا اويرت اٜ
٘اإلسااا ,ٌٜ٪غاااْ دشاااىل أيٌعااادَٕ٘ ,ثرا ؼٕٛاااا لاااي ثفاؼاااات اودٛاااارات احدارؼاااٟ
٘احعاوٛا ٟاواايت ظٕارت يف اوفاار٘ٓ ا٫رتيا ٟا٘٫ىل ٌااْ ظٕاٙر اإلساا٘ ,ُ٪سفّال تمدا
٘يعٙات سٛد ـا ٘عحد اهلل عزاُ ٘اتْ وٍٛٛا٘ ,ٟألىاق عىأ ٠ا ٢٩٨وفا انأادْٚ
يف سحٛي اإلس٘ .ُ٪طٕد اويا يف اوّؼؾ اوجاِ ٌْ ٜاوفرٓ احاؿٌ ٜا عرؿ ت أرٞ
ٌا ٚشٍ( ٠ا٫ؼعآ اويرب )٘ ,ودألٛد اودعَ اٌ٫رٚم ٜودىن اودّ ٍٛات اإلرٔات,ٟٛ
اسدفحي اورٛ٣ص اٌ٫رٚم ٜا٫ساحق رِ٘اواد رٚعاآ ـاايوَٕ يف اوحٛال ا٫تاٛب٘ ,رسا
تَٕ أمجي ورس , ٛسد ٠شِٖ ـاً هلَ( :أِدَ احلٙار٘ ,ٓٙٚأِدَ أؼـي ٌْ اح٣٪م!)ٟ
٘تيااد اِدٕااا ٢احلاارب يف أؼعاِشاادآ ٘إِٛااار ا ٩اااي اوشااٙؼٛٛيت ,وعاارل ااااااب
اٌ٫رٚماا ٜهاااٗ اويدٚااد ٌااْ وىاان اودّ ٍٛاااتِ٩ ,دؽااا ٢احلاداا ٟشوٕٛااا يف أؼعاِشاادآ
٘تالشدآ ٘طرك آسٛا ,هل ا دمد أٓ اوارٛ٣ص اٌ٫رٚما ٜا٫ساحق داٙرز تاٙغ ا٫ب
ٚف ًٙيف عاُ ( :1991اِدٕل احلارب ؿاد اوظاٙٛع٘ ,ٟٛاحلارب اوٛا ُٙؿاد اإلسا,)ُ٪
٘أعىّال اوٚ٩ٙاات احدشاد ٞاحلاارب عىاٌ ٠اا ألىاق عىٛااٖ (اإلرٔااب اإلسا ,) ٌٜ٪اوا ٝ
ػّي ٗٙلٍا أسىؽّا ,ؼظّل احلرب عى ٠اوفاعد٘ ٞلاوحآ ِ٩دؽا ٢احلاد ٟشوٍٕٛا تيد
أٓ أيت ٘ادحٕااا يف شساافان اوّ اااُ اودفاادٌ ٜيف أؼعاِشاادآ٘ ,احشااأٍ ٟيف شؿااياؿ
ا ٩اااي اوشااٙؼٛ ٛيت٘ .ومااْ تيااد سااّٙات واىحاال احلاداا ٟوٙدااٙي وّ ٍٛااات وظاااتٖ
اوفاعاااد ٞأ٘ ودؽااارا عّٕاااا إلسااافان أِ ٍااا ٟعرتٛااا ٩ ٟوردا ا ؼٕٛاااا اوٚ٩ٙاااات احدشااادٞ
٘اومٛااآ اوؼاإ٘ ِٜٙٛاوشاايٙي٘ ٟٚيً٘ ااىااٛر اويرتاا ,ٜأ٘ أِ ٍاا ٟاِدٕاال ػاا٪سٛدٕا
٘طالل ٘ورٔىل تاوؽشاي٘ ,ورٚد اوٚ٩ٙات احدشاد ٞشعااي ٞشِدادٕاا ٌاْ ددٚاد ,لٍاا
خياادُ ٌاا٨اٌر( ٞاورتٛااا اويرتاا )ٜاواايت ٔٛااأت هلااا لااي سااحي اوّذاااا٘ ,تيااد ا٩وؽاااك
٘اودشاوؾ ٌا وّ  َٛاإللٙآ احشىٍني اود٘و ٜوٛما ٓٙا٫يا ٞهلا ٗ احا٨اٌرٚ٘ ,ٞمآٙ
اوحااادٚي وٍ ِ٬ااا ٟاويرتٛااا ٟاحاااراي وعٛرلٔاااا٘ ,احلىٛاااؾ اواا  ٝساااٛشفق لاااي احظاااارٚا
اٌ٫رٚم ٟٛيف احّاف ٟاوير ت .ٟٛؼدَ شعااي ٞشِدااز وّ ٍٛاات وىاحص وحاٙض اإلسا ُ٪عىا٠
ػٙر ٞا٫ؼعآ اويرب٘ ,أتظا ػٙر٘ ٞأسىٙب ٘ؼمار ٘غارساٌ ٟاْ وّ ا َٛاوفاعاد,ٞ
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ؼدٍل ػّاع ٟوّ ٍٛات شرٔاتٌٙ ٟٛدى ٟيف غارس ٟاورعا ٘اااٙؿ ٘اوفداي ٘احلارك,
ؼ ٕاارت ياعااع ٘اوّؼاار٘ ٞلراسااآ ٘دااٛع اإلساا٘ ُ٪ؼٛىااق اواار ْ ٘أِؼااار تٛاال
احفدض ِ٘ٙر اود ْٚاوزِم٘ ٜأسارار اوظااُ ٘وّ ٍٛاات  ٩وياد ٘ ٩وشؼا ٠هلاا أزلاا٢
٘ ٪وادٌرلّا
شس٘ ,ٌٟٛ٪ألىفدٕا تيد وّؽٌ ٛا٨اٌر ٞاورتٛاا اويرتا ٜت وديٛاح ؼشاايّا ٘ـاد ّ
وىحظار ٘احلذاار يف سااٙر٘ ٟٚوٛحٛااا ٘اواا٘ ٍْٛاوياراك٘ .لظااؽل ٘سااا٣ي اإلعاا ُ٪اوياحٛااٟ
٘يراسات ٘حبٙخ ٌ٘ لرات يف او عارب ٘اوياا اويرتا٘ ٜاإلسا ٌٜ٪عاْ اوادعَ اوا٪
حمااد٘ي او ا  ٝـدٌدااٖ اوٚ٩ٙااات احدشااد٘ ٞاواادً٘ اوعرتٛاا٘ ٟاومٛااآ اوؼاإ٘ ِٜٙٛيً٘
ااىٛر ,عدا ي٘و ٟعٍاآ ,ودىان اودّ ٍٛاات اإلرٔاتٛإٌّ ,ٟاا ٌاا أعىّداٖ ٘ثار ٞاوادؼاا
اٌ٫رٚم ٟٛرزلّ ٛا يف وفادهٕا ٌاْ يعاَ ٌااو٘ ٜوادرٚل ٘وشاىٛش ٜودىان اودّ ٍٛاات,
ؼفاد لؼؼاال ٌ٤اات احٚ٪ااني ٌاْ اوااد٘٩رات ٌاْ ٌٙاثِاا ٟاوحّدااد ٓٙإلِظاااٌ ٢ىٛظااٛات
شرٔاتٛا ٟويٍااي يف ساٙر ,ٟٚشؿاااؼ ٟشىل ٌّ ٍااات شرٔاتٛا ٟويٍااي يف اويدٚاد ٌااْ اوحىاادآ
اويرتٛااا٘ ٟاإلسااا٘ , ٌٟٛ٪ـاااد ِفىااال ٘ساااا٣ي اإلعااا ُ٪اوياحٛاااٌ ٟااا٨لراّ لااا ً٪احلااارب
اإلرٔاتٛاا ٟعىاا ٠اويااراك ٘سااٙر ٟٚػااٙراّ عااْ شوفااا ٢لااا٣رات أٌرٚمٛاا ٌ ٟاا٪ت ٍااي
ا٫سىش ٟوداعع يف أرض احيرل ٜٔ٘ ٟوفاوي اسٛظني اوٙلّٛني اويراـ٘ ٜاوشٙر.ٝ
٘أ٘ؿح ػٙر ٞوىدعَ او  ٝوفدٌٖ اوٚ٩ٙات احدشدٌ ٞا سدخ يف يٚار اواز٘ر عااُ 5112
سني طْ اوارلآ احلرت ٜوىدشاوؾ اود٘و ٜاويت وفٙيٗ اوٚ٩ٙاات احدشادٔ ٞذٌٙااّ عىا٠
اسٛع اوشٙر ٝاو  ٝلآ ٚشاٛار عىا ٠دحاي اوجاري٘ ,ٞياُ اوفؼاؾ ألجار ٌاْ 01
يـٛفاا ,ٟردااَ ا٩وؼااا٩ت اور٘سااٌ ٟٛااا اوفٛاااي ٞاٌ٫رٚمٛاا٘ ,ٟلااآ اهلاادؿ ٌااْ ٔ ا ا
اهلذٌ ُٙشاِدٔ ٞذ ُٙياعاع عىا ٠اوفاٙات اوشاٙر ٟٚاوّ اٌٛاٌ ٟاْ أداي اساد ً٪دحاي
اوجري ,ٞؼاسدظٕد ِدٛذ ٟاوفؼؾ اس ٝٙاٌ٫رٚم ٜألجر ٌاْ اااِني دّادٚاّ ساٙرٚاّ
٘درا اويظرات ٌْ اسّٙي٘ ,سٛارت ياعع مبشاِد ٞاودشاوؾ عىا ٠دازٌ ٢اْ دحاي
اوجري.ٞ
٘ ٩وزاً أٌرٚما ٘اوادً٘ اوعرتٛا ٟراار اوياا لا ت ّا تإِٔاا اارب اإلرٔااب,
٘ٔ ٜاوايت ػاّيدٖ٘ .ويااوٙا ِشاديٛد الروّاا اودارخيٛا ,ٟوّديارؿ شىل أػاي اإلرٔااب
اود٘و ٜاحلدٚح ,ثَ ِديرؿ عى ٠اومٛؽ ٟٛاويت رل تٕا اوؼّاع ٟاوعرت ٟٛاوؼإِٟٛٙٛ
حا ٚشٍ( ٠اإلرٔاب اإلس ) ٌٜ٪او ٚ ٝمد ٝٙتّار درا ٍٖ٣اوحظي ٟاوياحآ اإلساٌٜ٪
٘اويرت ٜتظرّا ٘سذراّ.
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مضطلح اإلرٍاب:

ٚ ٩زاً ويرٚؾ ٌؼاىح اإلرٔاب درل ٌدؽاق عىٛاٖ ي٘وٛااّ ,ؼماي ي٘واٌ ٟاْ اوادً٘
َويرؿ اإلرٔاب ٘ؼق ٌؼاحلٕا ِ٘ ,لر أٓ اوفا٣اد اوراساي سااؼأل ا٫ساد يعاا اٌ٫اَ
احدشد ٞلاٙاً عفاد ٌاْ اوزٌاآ ,ودـاا ويرٚؽااّ حمادياّ وررٔااب ٘اودؽرٚاق تّٛاٖ ٘تاني
اوّـاً اواٙل ,،لٍاا يعاا شىل عفاد ٌا٨رر ي٘وا ٜيف ااِّٛٛاات اوفارٓ احاؿاٌ ٜاْ
أدي دٚاد ٌؼااىح اإلرٔااب .ش ٩أٓ اومٛاآ اوؼإ٘ ِٜٙٛاوٚ٩ٙاات احدشاد ٞلاػاٟ
رؼـدا ٔ ٗ اودع٘ ,ٞٙاوٍٕدا اوف ١ٙاوٙلّ ٟٛاحّاؿى ٌْ ,ٟأدي سر٘ ٟٚلّٕا ٘سفٙـٕاا
لٍّ ٍاات احفاٌ٘اا ٟاوؽىشااا٘ ّٟٛٛاوىحّاِٛاا ٟتاإلرٔااب ,تااي ٔحداا تيٛاادّا يف سفاادٍٔا
عى ٖٛسني ٘ؿيدا وىن احّ ٍات احفاٌٌ٘ ٟا وّ  َٛاوفاعد ٞيف سى٘ ٟاسد.ٞ
اإلرٔاب ٚي ،يف اوىع ٟاويرت :ٟٛاوذل٘ٚاا ٘اودسٚٙاؾ٘ .ويرٚؽاٖ سٛاساٛاّ لٍاا ٚار١
احؽمر اٌ٫رٚمِ ٜي ُٙوظٌٙشم( :ٜتأِٖ اسديٍاً ٌدر٘ض وىيّؾ ؿد احدِٛني...
أ٘ احلمٌٙات ٌْ ل ً٪ثرا اورع ) ()1
٘اإلرٔاااب وااٛص تاااٌ٫ر اسدٚااد عىاا ٠اويااا  ,تااي ٔاا ٙعٍااي ـااد َٚـاادُ اودااارٚ
اسدسدٌدٖ أٌَ ساتف٩٘ ٟسف ٘ ,ٟوّر ٌّٖ أٌ ٌْ ٟا ٩٘ ,ٌَ٫أ ٝتىد ٌْ اوحىادآ يف
اويا عىٌ ٠ر اودٔٙر ٘ا٫ثٌآ٘ .ومي ساو ٌْ ٟسا٩ت اإلرٔااب ٌشاححاوٕا٘ ,دا ٘ر
وّظاااأوٕا ,سٛاااح لدىاااؾ لاااي ساوااا ٟعاااْ ا٫لااارٌ ,١اااْ سٛاااح أ٫اااداؿ ٘اوعاٚاااات
٘اوٙسا٣ي لٍا لدىؾ ِٙع ٟٛاإلرٔاب ٌْ سفح ٟثٌّ ٟٛشىل سفح ٟألر ٌْ٘ ,١ت ٟ٤ٛشىل
ت ٌْ٘ ,ٟ٤ٛظرؿ ثٌ ،شىل ظرؿ ثٌ ،آلر.
يف اويؼٙر احلدٚجِ ٟظأ اإلرٔاب احلاو ٌْ ٜساؿاْ ٚمااي ٚما٘ ٓٙسٛاداّ ,أ٘
رٛ٣شاااّ يف ِظاااأوٖ ,أٔ٘ ٩ااا ٙا٩ساااديٍار اوعرتااا ٜتأطاااماوٖ اوشٛاسااا٘ ٟٛاويشااامرٟٚ
٘ا٩ـدؼاااي٘ ٟٚاوجفاؼٛاا ,ٟاواا ٌ ٝااارض عاادل ث٪ثاا ٟـاار٘ٓ اوّٕاا ٘اوفٕاار ٘ا٩سااديحاي
٘اوذل٘ٚااا وظاايٙب اويااا اوجاوااح عاٌاا٘ ٟاوحىاادآ اويرتٛاا٘ ٟاإلساا ٌٟٛ٪لاػاا٘ ,ٟلىااق
لٛاِ ّا ػإّ ِٛٙٛا طامي اوٍّا ٙز اٌ٫جاي وررٔااب يف اوذل٘ٚاا ٘اوفداي ٘اودادٌرل وماي
أطاااماً احلٛاااا٘ ,ٞيف سااارـ ٟا٫رض ٘لاااري أػاااشاتٕا ا٫ػاااىٛني عااادل احٍارساااات
اإلرٔات ٟٛيف أتظا ا٫طماً ٘اوؼٙر.
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ٚـاااؿ شىل ٔاا ا اوشااح أٚـ ااّ يف ِظاا ٢ٙاإلرٔاااب ٘وّ ٍٛاوااٖ أسااحاب ألاار,١
ِا لر ٌّٕااا اودسىااؾ ٘اسااٙا ٘اوحااواا٘ ٟاوؽشاااي ٘واادِ ٜاحشااد ١ٙاحيٛظاا٘ ,ٜوعٛٛا
٘وٍٕٛع وىاحف ٟاوٙسا٘ ,٠اِدظار ا ٌٟٛ٫اوديى٘ ٍٟٛٛاوجفاؼ٘ ,ٟٛدٛاب اودهفرال,ٟٛ
٘ؼاارض أِ ٍاا ٟـٍيٛااٌ ٟدسىؽااٌ ٟشاادحدٌ ٞااْ اوفاا ١ٙاوعرتٛاا ٟلدٌاا ٟحؼاااحلٕا يف يً٘
ٍّ ٌْ اوادالي ٘اااارز ,احاحٌ ،اْ
اويا اوجاوح ,وشدٍد طرعٛدٕا ٌْ اوؾ ٌشدعِي
ٌؼاحل اوف ١ٙاإلٌدلٚاوٌ٘ ٟٛؼاحل اواحفات اواؽٛى٘ ٟٛاويظا٣ر ٟٚاوؽاسد. ٞ
لٍا أي ١ليٌّ ٌْ اوؼراا ٘احّاؼشا ٟعىاٌ ٠ؼااير اوااـا٘ ٟاوجار٘ات ٘ا٫ساٙاك
يف اويا اوجاوح تني اوف ١ٙاوعرتٛا٘ ٟعىا ٠رأسإا اوٚ٩ٙاات احدشاد ,ٞشىل ِٕا ثار٘ات
اوظاايٙب ,اواايت لاِاال اٌ٫ااي واادٕٚا إلِفا ٔااا ٌااْ اوؽفاار ٘اودسىااؾ٘ ,اساادسدإٌا يف
وٍّٛااا ٟاـدؼااااي٘ ٟٚاددٍاعٛااا٘ ٟثفاؼٛااا ,ٟوااا٨ي ٝشىل وعااارلات د رٚااا ٟيف اا احيٛظاااٟ
احددِ٘ ,ٟٛا٩روفا ٢تٕا شىل ٌؼاؿ ا ٌَ٫احداٙر.ٞ
ٔ ا اوّٕ او ٪عف ٌْ ِٜ٪اوفا ١ٙاإلٌدلٚاوٛا ٟوىجار٘ ٞتاودياا٘ٓ ٌاا ـا ١ٙسالٍاٟ
ٌشاادحدٌ٘ ٞدسىؽاا ,ٟأي ١شىل ظٕااٙر وّ ٍٛااات ٘مجاعااات شرٔاتٛاا ,ٟشٌااا رياّ عىاا ٠واان
اوّٕ  ,أ٘ لدٌ ٟحؼاحل اوّأحني ,ودسٚٙؾ ٘ور٘ٚا أٌ ٝيارؿ ,ٟأ٘ وفٍا أ ٝسرلٟ
اسدذاز طيل٘ ,لدٌ ٟحؼاحل أسر سالٍ ٟلأِ ٍا ٟااىاٛر اوايت وحدىاا ٌاا وحفا٠
ٌْ اوجر٘ ٞاحّٕٙت ٌْ ٟاوعرب.
ٌْ٘ ٚرٚد اويٙي ٞشىل أػ ًٙاإلرٔاب ٘د ٘رٗ يف اويا ساٛذد أٓ اإلرٔااب ِظاأ
ٌا اوٕٙٛي ٟٚا٫ػٙو ٟٛاويت ث٘رت اودٙرا٘ ,ٞسفّدٖ تاوؽمر اإلرٔاات ٜاوا  ٝثداح ٌاا
عىااا ٠ا٫رض ٌاااْ ر٘ا ٘سذااار٘ .دااادي اإلرٔااااب اوعاااز٘ ا٘٫ر٘تااا ٜوىفاااار ٞاٌ٫رٚمٛاااٟ
٘اسد٤ؼاااً ساامإِا ا٫ػااىٛني ٘شتااايوَٕ٘ ,دىا احٚ٪ااني ٌااْ ا٫ؼارـاا٘ ٟاسااذلـاـَٕ
٘غارس ٟلي أطماً اإلرٔاب عى.َٕٛ
التوراة واجلذر الديين لإلرٍاب:

اسااادسدُ اوٕٛاااٙي اإلرٔااااب اواااد ،ٚيف ساااحٛي فٛاااق ٌؼااااحلَٕ يف اساااد٪هلَ
ا٩سدٛااِ ٜوؽىشاني٘ ,ايعٙا أٓ رتَٕ اااؾ تَٕ ٔ ٙاو  ٝأعاأَ أرض لّياآ
ٌّ آ٩ؿ اوشّني٘ ,لى ٌإَّ أٓ ٚحٛاد٘ا سامإِا تاإلرٔااب ٘اوفاٌ ٞٙاْ ي٘ٓ رٛٛاز
تااني ردااي ٘اٌاارأ٘ ٞلؽااي ٘سٛااٙآ ٌ٘شاامْ ٘سذاار٘ ,عىاا َٕٛأٓ ٚشاادسدٌٙا ا٫رض
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احملر٘ـااا ٟـحاااي أٓ ٚشااامّٙا ؼٕٛااااِ٘ .فااارأ يف اوداااٙرا ٞأٓ رب "شساااراٛ٣ي" ٌاااّح ا٫رض
إلتاارأ َٛعىٛااٖ اوشاا ,ُ٪اوا  ٝاِدفااي شوٕٛااا ٌااْ أ٘ر يف دّااٙب اويااراك – ٘ٔاا ٙاوعرٚا
عّٕا ,عى ٠اواردَ ٌاْ ٘داٙي اويدٚاد ٌاْ اوظايٙب ٘اوفحا٣اي اوايت وشامّٕا ٌاْ آ٩ؿ
اوشاّني ٘ ,واان ٌااا دااا ٢يف اوداٙرا( ٞسااؽر اودماا( :)ْٚٙيف واان اوٛا ُٙـاااا اواارب ٌااا
ن أعا ٗ ٔ ٜا٫رضِٕ ٌْ ,ر ٌؼار شىل اوّٕار اوماحرل ِٕار
أتراُ ٌٛجاـاّ ـا :ّ٪٣وّشىِ َ
اوؽرات .اوفّٛٛني ٘اوفّازٚني ٘اوفادٌِٛٙني ٘احلجاٛني ٘اوؽارثٚني ٘اورؼااٛ٣ني ٘اٌ٫اٙرٚني
٘اومّياِٛني ٘اسرداطٛني ٘اوٛحٙسٛني) (.)5
٘ددي ٔ ا اورب حٙس ٠عى ٖٛاوشٌّ ُ٪ح أرض لّيآ وظاي "شساراٛ٣ي" لٍاا
دا ٢يف اودٙرا٘( :ٞلىَ اورب ٌٙس ٠يف عرتات ٌاٙآب عىا ٠أريٓ أر اا ـاا" :ّ٪٣لىا َْ
تاا" ،شسااراٛ٣ي" ٘ـااي هلااَ :شِمااَ عاااتر٘ٓ ا٫ريٓ شىل أرض لّيااآ ,ؼداااري٘ٓ لااي
سمآ ا٫رض ٌْ أٌااٌمَ٘ ,رشا ٓٙمجٛاا وؼاا٘ٚرَٔ٘ ,وحٛاد٘ٓ لاي أػاّإٌَ
احشحٙل٘ ,ٟلرت ٓٙمجٛا ٌروؽياوَٕ .رىم ٓٙا٫رض ٘وشامّ ٓٙؼٕٛااِ٫ ,ا ٜـاد
أعاٛدمَ ا٫رض وم ٜرىمٔٙا٘ ,وفشٍ ٓٙا٫رض وم ٜرىمٔٙاا٘ ,وفشآٍٙ
ا٫رض تاوفرعااا ٟسشا ا عظاااا٣رلَ٘ )3( ).لىا ا ٌااإَّ لاااري اوشااامآ مجٛيا ااّ,
٘٘ػؽَٕ تاوظٙه ٘اوّذص احاىٙب اددجاثٖ ,لٍا دا ٢يف اوّؽ اودٙراو ٜعى ٠وشآ
رب "شساااراٛ٣ي"٘ ..( :شٓ وااااري٘ا سااامآ ا٫رض ٌاااْ أٌااااٌمَت ٚمااا ٓٙاوااا ْٚ
وشدحف ٌَّٕ ٓٙأطٙال ّا يف أعٛاّمٌَّ٘ ,اادص يف داٙاِحمَٚ٘ ,ـااٚفِٙمَ عىا٠
ا٫رض اويت أِدَ سالّ ٓٙؼٕٛا .ؼٛم ٓٙأِ ٜأؼيي تمَ لٍا ٍٍٔل أٓ أؼيي تٕاَ)
(ٚ٘ .)0يٛد اورب حٙس ٠عى ٖٛاوش ٔ ُ٪ا احّح سني يلي ٌا ـ ٌٖٙشىل أرض لّيآ,
ؼذااا ٢يف سااؽر اوياادي٘( :لىااَ اواارب ٌٙساا ٠ـااا" :ّ٪٣أ٘ؾ تاا" ،شسااراٛ٣ي" ٘ـااي هلااَ:
شِمااَ يالىاا ٓٙشىل أرض لّيااآٔ .اا ٗ ٔاا ٜا٫رض اواايت وفااا ومااَ ِؼااٛحاّ .أرض
لّيآ تدسٌٕٙا وم ٓٙومَ) (.)2
شوااٖ اوٕٛااٙي لاااؾ تٕاأَ٘ ,اا ٙداارل اهلل عااز ٘دااي اوا ٘ ٝػااؾ ِؽشااٖ يف اوفاارآٓ
اومار َٚتااور ْ اواارس٘ ,َٛاوا  ٝاوؼااؾ تاويادً احاىاق سدااٌ ٠اا ٌااْ ٚمؽار تااٖ,
او  ٝأٌر عحايٗ تاويدً سد ٠و ٙلآ عى ٠أِؽشَٕ ـاً عز ٘ديٚ( :ا إٔٚا او  ْٚآٌّٙا
لِٙٙا ـٙاٌني تاوفش طٕدا ٢هلل ٘و ٙعى ٠أِؽشمَ أ٘ اوٙاود٘ ْٚا٫ـرتني شٓ ٚمْ
دّٛاّ أ٘ ؼفرلاّ ؼاهلل أ٘ىل تٍٕا ,ؼ ٪ودحيٙا اهلا ١ٙأٓ ويادوٙا ٘شٓ وَىِا٘ٙا أ٘ ويرؿاٙا ؼا ٓ
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اهلل لآ مباا ويٍىا ٓٙلاحرلا )(٘ .) 6رؼاب اهلل عاز ٘داي لاي أطاماً او ىاَ ٌٍٕاا
لآ ػعرلاّ .ـاً عز ٘دي( :شٓ اهلل  ٚ ٩ىَ ٌجفاً ر .)7()ٞشوٖ "شسراٛ٣ي" يف اوداٙراٞ
جمشَ ٌ٘ظسؽ – ٘اويٛا تااهلل – لاوحظار ٚألايٚ٘ ,ظاربٚ٘ ,ديا ٚ٘ ,شاذلٚح,
٘ٚـشنٚ٘ ,حمٚ٘ , ٘ ,ٜحعبّٚ٘ ,دُٚ٘ ,ظير تاٙلز اوـاٍرل(ّٚ٘ ,)8ادٔع,
٘ٚديذ ٘ٚؼاارا٘ ,خيشار يف احؼاارع ,ٟؼفاد وعىا عىٛاٖ ٚيفاٙب تاحؼاارعٔ٘ ,ٟاٙ
ٌدفى ا ا٫لااٙار ,شوااٖ ٚاادياع وىاادٌاٚ٘ ,٢دى ا تشااؽن اواادٌاٚ٘ ,٢ي ا ب ا٫تّااا ٢عىاا٠
ِٙب ,لٍا ّٚشٌ ٠ا عٍي ٘ ,اً٘ اسدياي ٞالروٖ٘ ,وٛص عاح ّا تماي طا.)9(٢ٜ
٘أِٖ ٚ ٩شداٛا أٓ ٚؽرك تني اوّاض ,ؼٕٚ ٙاىا ٌاْ تا" ،شساراٛ٣ي" طايحٖ احسداار أٓ
ٚؼحعٙا أتٙاب تٙٛوَٕ ااارد ٟٛتاودُ ت سدٚ ٩ ٠فا عى َٕٛاوي اب لاأ ,عّادٌا ـارر
ٌياـحاا ٟؼرعاا٘ ٓٙاحؼاارٚني(ٚ٘ .)11اى ا ٌااْ اوٕٛااٙي أٓ ٚحّااٙا وااٖ ٌشاامّ ّا يف ٘س ا
ٌشالَّٕ(ٚ٘ .)11دفدٌَٕ سني خيردٌ ٌْ ٓٙؼر ٌدش ّ٩ٙشىل عٍٙي ٌاْ اوادلآ يف
اوّٕار ,ثَ شىل عٍٙي ٌْ ِاار يف اوىٛاي(ٚ٘ .)15دشا ًٙشىل ٘ساع ـاواي  ٩هىان اور اٟ
سني ٚأٌر تفدي او لٙر ٘اوّشاا٘ ٢ا٫لؽااً(ٌ٘ .)13اْ اوعرٚا أٓ شواٖ تا" ،شساراٛ٣ي"
ٚااأٌر تاوشاارـ ,ٟؼٛاى ا ٌااْ لااي ٕٙٚي ٚا ٟيف ٌؼاار أٓ وشااديرل ٌااْ داروٕااا احؼاارٟٚ
أٌدي ,ٟأ٘ ٔح ّا أ٘ ؼـ ٟأ٘ ثٛات ّا ؼالر ,ٞودأل ٔا ٌيٕا سني لرز ٌْ ٌؼر.)10( .
٘رب ت" ،شسراٛ٣ي" ٚدؼؾ تاِ٩دفاُ ٘ ,رض ت" ،شسراٛ٣ي" عى ٠اِ٩دفاُ غْ
ٚفااؾ يف ٘دٕٕااَ ٌااْ اوظاايٙب اواايت واارؼب اااار٘ز ٌااْ أرؿاإا ٩٘ ,ويإٛااا هلااَ! يف
سؽر اويدي دا ٢اوداو٘( :ٜلىاَ اوارب ٌٙسا ٠ـاا " :ّ٪٣اِادفَ ِفٍا ٟواح ،شساراٛ٣ي ٌاْ
احدٚاِٛني)(ٚ٘ .) 12ظااره تا ،شساراٛ٣ي يف دازَ٘ٔ تا٪ي ا٭لارٌ ْٚاْ أداي اددؼااب
أرؿَٕ ٘غدىماوَٕ٘ ,شتاي ٞلي س ٜؼٕٛا .ؼّذد يف سؽر اودجّ ٟٛا٭و( :ٜش ا لردل
وىشرب عى ٠عد٘ه٘ ,رأٚل لٌ٘ ّ٪ٛرال  ,ـٌٙاّ ألجر ٌّن ,ؼ ٪لؾ ٌَّٕٓ٫ ,
ٌين اورب شهلن او  ٝأػيده ٌْ أرض ٌؼر)(ٚ٘ )16ظاره ٌحاطر ٞيف احيااره ٌاا
تاا ،شسااراٛ٣ي ٓ٫( :اواارب شهلمااَ سااا٣ر ٌيمااَ وماا ٜااارب عااّمَ أعاادا٢لَ
وٛسىؼاامَ) (٘ .)17رب "شسااراٛ٣ي" ٚيااا ٜا٫رض وعاارل أػااشاتٕاٚ٘ ,حٛااد ساامإِا
ا٫ػااىٛني ,وٛشاامّٕا اوعرتااا ٢عّٕااا( :ألاادل عحٛااده شلحاااراّ مبااا أٌاار تااٖ اواارب شهلاان
ٌٙسااااا ٠عحااااادٗ أٓ ٚيااااااٛمَ لاااااي ا٫رضٚ٘ .حٛاااااد مجٛاااااا سااااامآ ا٫رض ٌاااااْ
أٌاٌمَ .)18().رب "شسراٛ٣ي" ٙٚـؾ اوظاٍص عاْ احلرلاٟت وفداي ٘شتااي ٞاٌ٫اٙرٚني
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٘اِ٩دفاُ ٌَّٕ َِٕ٫ ,ياؼيٙا عْ أِؽشَٕ ٘أرؿإَ ٘أٌاٙاهلَ٘ ,ـااوىٙا تا" ،شساراٛ٣ي"
ؼذا ٢يف سؽر ٚظٙا( :ؼداٌل اوظٍص ٘٘ـاؾ اوفٍار سدا ٠اِادفَ اوظاي ٌاْ أعدا٣اٖ.
أواٛص ٔا ا ٌمدٙتا ّا يف ساؽر ٚاطاار  .ؼٙـؽاال اوظاٍص يف لحااد اوشااٍا ٘ ,٢ويذااي
وىعاار٘ب ذمااٚ ٙاا ُٙلاٌاايٚ ٘ .مااْ ٌجااي واان اوٛاا ُٙـحىااٖ ٘ ٩تياادٗ زلااا ؼٛااٖ اواارب
ػٙت شِشآ ٓ٫ ,اورب سارب عْ شسراٛ٣ي)(.)19
شزيعة احملزقة والقتل واإلرٍاب:

طاارٚي ٟتاا" ،شسااراٛ٣ي" اإلرٔاتٛاا٘ ٟاح٨سشاا ٟإلرٔ ااب لٍااا دااا ٢يف اودااٙرأ ٞااٜ
(طرٚي ٟاحُشْ َر َـ ِ٘ )ٟوٛشل طرٚي ٟاور  ٟلٍا أرائا اهلل عز ٘داي يف اوظارا٣ا اوايت
أِزهلااا عىاا ٠رسااىٖ مجٛي ااّ عىاا ,َٕٛلٍااا دااا ٢يف اوفاارآ اوماارٌ٘( َٚااا أرسااىّاه ش٩
ر  ٟوىياحني) ,يف سني رب ت" ،شسراٛ٣ي" ٚحىغ ٌٙس ٠أٓ طرٚيدٖ ٔا ٜاحلارك ,ؼفاد
دااا ٢يف سااؽر ٚ٘٩ااني٘( :لى اَ اواارب ٌٙساا ٠ـااا( :ّ٪٣أ٘ؾ ٔااار٘ٓ ٘تّٛااٖ ـااا ٔ :ّ٪٣ا ٗ
طرٚي ٟاحُشْ َر َـ ِ ٜٔ :ٟاحُشْ َر َـ ٟوم ٓٙعى ٠احَٙـد ٞؼٙك اح تح لي اوىٛي سد ٠اوؼحاا,
ِ٘ار اح تح ودفد عى.)51( )ٖٛ
٘ٔ ٜطرٚي ٟاوفدي ٘اإلرٔاب ,ؼمٍا ـدٌّا أٓ اسا ر وررٔااب داا ٢يف اوداٙراٞ
احز٘ر ٞاويت لدحٕا أسحار اوٕٙٛي ؼمي ٌا وـٍّدٖ شرٔاب ٌا تيادٗ شرٔااب٘ ,اوعرٚا
أٓ ٔ ا اإلرٔاب لآ ٚأٌر تٖ رب ت" ،شسراٛ٣ي" ,او ٘ ٌْ٨ِ ٝعىٚ ٠فني ,تأِٖ وٛص
اإلوٖ اوي  َٛاو ِ ٝيدفد تٖ ِ٘ ٌْ٨تٖ ,او  ٙٔ ٝأرساَ اوارا ني٘ ,اوا  ٝتادأ ـرآِاٖ
اوماار َٚتؽا دااٖ( :احلٍااد هلل رب اوياااحني * اواار ْ اواارس ,) َٛاهلل عااز ٘دااي رب
اوحظااار٘ ٟٚاومااا٘ ٓٙاوشاااٍا٘ ٢ا٫رض ٘ػاااؾ ِؽشاااٖ تااااور ْ اوا ا ٚ ٝظاااٍي لاااي
خمىٙـاوٖ٘ ,اورس َٛتمي اوحظر٘ ,ٟٚاو  ٝأرسي رساىٖ إللارادَٕ ٌاْ او ىٍاات شىل
اوّاااٙر٘ ,ـااااً ورساااٙوٖ حمٍاااد ػاااى ٠اهلل عىٛاااٖ ٘ساااىٌَ٘( :اااا أرساااىّاه ش ٩ر اااٟ
وىياحني)(٘ ,)51ـاً حٙسٔ٘ ٠ار٘ٓ عىٍٕٛا اوش ُ٪سني أرسىٍٕا شىل ؼرع ٓٙاو  ٝأوّٖ
ِؽشٖ (ا ٔحا شىل ؼرع ٓٙشِٖ لع * ٠ؼف ٩ٙوٖ ـ ّ٩ٙوّٛا ويىٖ ٚدا لر أ٘ خيظا.)55()٠
ٔ ا ٔ ٙاهلل عز ٘دي او  ٝعرؼاٖ اوحظار اوا  ٝداادَٕ ر داٖ ساٙا ٢احاٌ ٌْ٨إَّ أُ
اوماااؼر .أٌااا شوااٖ "شسااراٛ٣ي" ,ؼٕااٚ ٙفااٙي تاا" ،شسااراٛ٣ي" لٍااا دااا ٢يف اودااٙرا ٞواااري
اوّاض ٌْ أ٘لإَِ ٘يٚارَٔٚ٘ ,فدىَٕ ٘ ,رك تٙٛوَٕٚ٘ ,حٛاد لاي ٌاا هىماٌ ٓٙاْ
أدّاُ ٘سٙٛاِات ٌ٘زارا.
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ٚ ٩فدؼر شرٔاب رب ت" ،شسراٛ٣ي" عى ٠وان ,تاي ٚرٔا ٌاْ خيااوؾ أٌارٗ ٌاْ
ت" ،شسراٛ٣ي"ّٚ٘ ,زً تٖ عفاتاّ خمٛؽ ّا تٖ ٘تأسروٖ ٌ٘شامّٖ ٘غدىماواٖ ,ؼددشادخ
اودٙرا ٞعْ أٌر ٌْ رب "شسراٛ٣ي"ٚ ,اى ؼ ٌْ ٖٛت" ،شسراٛ٣ي" تردَ ردي تاحلذارٞ
سداا ٠احااٙت ,ت ا ِ تشااِ٫ , ٛااٖ أسداا يف اودلٚاا ٟوؼاااحل ٌٙساأ٘ ٠ااار٘ٓ عىٍٕٛااا
اوشاا٘ ,ُ٪سٍاعااٌ ٟااْ اوٕٛااٙي ,اوا ِ أِااٖ عٍااي يف ٚاا ُٙاوشااحل اوا  ٝساارُ رب تاا،
"شسراٛ٣ي" اويٍي ؼ ٔ٘ .ٖٛا اويفاب ٌاْ أداي شرٔااب لاي ٕٚاٙيٚ ٝيٍاي ٚا ُٙاوشاحل,
سد ٠و ٙلآ ٔ ا اويٍي وّحٛنئٍ ,ا اوى آ أِزول عىٍٕٛا اوظرٚي ٟاوٕٙٛيٌ ٟٚاْ اهلل
عز ٘دي ,دا ٢يف اودٙرا ٞيف سؽر اويدي يف عّاٙآ (احاٙت حاْ ٚمشار اوشاحل)٘( :حاا
 ٪اا ساحا ّا شىل ٌٙسأ٘ ٠اار٘ٓ ٘لاي
لآ تّ" ٙشسراٛ٣ي" يف اودلٚا٘ ٟداد٘ا ردا ّ
اسٍاعاا .ٟؼٙؿااي ٗٙيف احملاارض ِ٫ااٖ ٚيىٍااٙا ٌااا ا ٚؽيىاا ٓٙتااٖ .ؼف ااً اواارب حٙساا:٠
ٚ ٪فدااي اورداايٚ .رمجااٖ حبذااار ٞلااي اسٍاعاا ٟلااارز احملىاا .)ٟؼألردااٖ لااي
(ـااد ّ
اسٍاع ٟشىل لارز احملى٘ ,ٟرمج ٗٙحبذار ,ٞؼٍات لٍا أٌر رب ٌٙسٔ٘ .)53()٠اي
عٍىل ياعع شٌ ٩ا أٌر تٖ رب اوٕٙٛي ٘اهلل عز ٘دي تر ٔ ٌْ ٢ٝا اورب او  ٝػّيٖ
اوٕٙٛي اؼذلا ٢عى ٌْ ,ٖٛأدي وشٚٙغ شرٔاتَٕ ٌّا آ٩ؿ اوشاّني٘ .وّّ ار ؼٍٛاا داا ٢يف
وٙراوَٕ عْ أطماً اإلرٔاب اويت ٌارسٕا تّ" ٙشسراٛ٣ي" ؿد اوظايٙب اوا  ْٚيلىاٙا
عى ٠ت٪ئَ ,ؼفد دا ٢يف سؽر اويدي( :ؼدذّد٘ا عىٌ ٠دٚآ لٍا أٌر اورب٘ ,ـدىٙا
لااي لاارٌ٘ ,ىااٙه ٌاادٚآ ـدىاا َٔٙؼااٙك ـااد ,َٔ٪أ٘ب ٘راـااَ ٘ػااٙر ٘دااٙر ٘راتااا
مخشٌ ٟىٙه ٌدٚآ٘ .تىياُ تْ تيٙر ـدى ٗٙتاوشٛؾ٘ .سح ٠تّ" ٙشساراٛ٣ي" ِشااٌ ٢ادٚآ
٘ألؽاهلَِٕ٘ ,حٙا مجٛا تٕا٘ ,ٍَٕ٣مجٛا ٌٙاط٘ َٕٛلي أٌ٪لَٕ٘ .أسرـٙا مجٛاا
ٌدَِٕ مبشالّٕا٘ ,مجٛا سؼ َِٕٙتاوّار٘ ,أل ٘ا لي اوعّ٘ ,ٍٟٛلي اوّٕا ٌاْ
اوّاض ٘اوحٕا٘ .َ٣أوٙا شىل ٌٙس٘ ٠أوياثر اومأْ ٘شىل مجاع ٟت" ،شسراٛ٣ي" تاوشل
٘اوّٕ ٘اوعّ ٍٟٛشىل احملى ٟشىل عرتات ٌٙآب اويت عى ٠أريٓ أر ا) (ٌ٘ .)50اْ لاً٪
وؽؼٛي اوشؽر هل ٗ اوعّا َ٣دا ٢ؼ( :ٖٛؼؽيي ٌٙس٘ ٠أوياثر اومأْ لٍا أٌار اوارب
ٌٙساا٘ ,٠لااآ اوّٕا ؼـااى ٟاوعٍّٛاا ٟاواايت اددٍّٕااا رداااً اسّاادٌ :ااْ اوعااَّ ساادٍٟ٤
٘مخشاا٘ ٟسااحيني أوؽااٌّ٘ ,ااْ اوحفاار اثااّني ٘سااحيني أوؽااٌّ٘ ,ااْ احلٍاارل ٘اسااد ّا ٘ساادني
أوؽاِّ ٌْ٘ ,ؽٙض اوّاض ٌْ اوّشا ٢اوىٙاوٚ ٜيرؼْ ٌـادي ٟلر ,مجٛا اوّؽاٙض
اثّني ٘ث٪ثني أوؽاّ) (.)52
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ٌْ٘ أطماً اورع ٘اوذل٘ٚا اودٙراوٚ ٜأٌر رب "شسراٛ٣ي" يف ساؽر اودٛاٖ لٍاا
ٚزعَ لداب اوداٙرا ٞاحاز٘ر٘ ,اوعرٚا أٓ ٔا ا اإلرٔااب لٍاا وادع ٜاوداٙرا ٞتأِاٖ
٘ ٌٙس ٠عى ٖٛاوشا ُ٪لاآ سٛااّ٘ ,ذماْ ِا ٌْ٨تأِاٖ رسا ًٙاور اٌ٘ ,ٟاا داا ٢وز٘ٚار
٘اؼذلا ٢عى ,ٖٛؼذا ٢يف سؽر اود( :ٖٛؼسرز سٛشٌ - ٓٙىن اٌٙ٫رٚني  -وىفاّ٣ا ٔاٙ
٘مجٛا ـ ,ٌٖٙؼدؼيٖ اورب شهلّا أٌاٌّا ,ؼـرتّاٗ٘ ,تّ٘ ٖٛمجٛا ـ٘ .ٌٖٙألا ِا لاي
ٌدِٖ يف وان اوٙـال٘ ,سرٌّاا ٌاْ لاي ٌدّٚا :ٟاوردااً ٘اوّشاا٘ ٢ا٫لؽااًِ ,حاق
طارياّ .ومْ اوحٕإِ َ٣حّأا ِ٫ؽشّا٘ ,دّ ٍٟٛاحدٓ اويت أل ِا) (.)56
إرٍاب داعش وأخواتَا مستند مً إرٍاب يشوع:

طرع ٟٛاإلرٔاب اويت ٚشدّد شوٕٛا شرٔات ٙٛياعع ٘اوّؼر٘ ٞدرلَٔ ٌشدٍد ٞغا
طرعدٖ اودٙرا٘ ,ٞاود٣٩ي عى ٠وان ,أٓ رب تا" ،شساراٛ٣ي" ٚاىا ٌاْ ٚظاٙا تاْ ِآٙ
او  ٝـاي اوٕٙٛي تيد ٘ؼاٌٙ ٞس ٠عى ٖٛاوشُ٪ت سني لىؽٖ تاوفٛااي٘ ٞاوّحا٘ ٞٙاوزعاٌاٟ
وح" ،شسراٛ٣ي" تأٓ وم ٓٙلي أرض ت٪ي اوظاُ وِٖٕ ٌْ ,ر اوّٛاي شىل ِٕار اوؽارات!
دا ٢يف تدا ٟٚسؽر ٚظٙا٘( :لآ تيد ٌٙت ٌٙس ٠عحد اورب أٓ اورب لىَ ٚظٙا تْ
ِ ٓٙلايُ ٌٙسٌٙ( :٠س ٠عحد ٝـد ٌات .ؼا٭ٓ ـَ اعدل ٔ ا ا٫ريٓ أِال ٘لاي ٔا ا
اوظااي شىل ا٫رض اواايت أِااا ٌيإٛااا هلااَ ,أ ٝوااح" ،شسااراٛ٣ي" .لااي ٌٙؿااا ود٘سااٖ
تا ٓٙأـداٌمَ ومَ أعاٛدٖ ,لٍا لىٍل ٌٙس ٠عْ اودل٘ ٟٚوحّآ ٔ ا شىل اوّٕر
اومااحرل شىل ِٕاار اوؽاارات ,مجٛااا أرض احلجااٛني٘ ,شىل اوحشاار اومااحرل ذمااٌ ٙعاارب
اوظٍص ٚم ٓٙوسٍمَٚ ٩ .فؾ شِشآ يف ٘دٕن لي أٚاُ سٛاون) ()57
٘وّّ اار ٌااا دااا ٢يف اودااٙرا ٞعااْ غارسااات ٚظااٙا تااْ ِاا ٓٙؿااد ساامآ احاادٓ
اوؽىشا ,ّٟٛٛثَ ِفارِٕا ٌا دارا َ٣ياعاع ,ساذل ١أٓ ياعاع اسادٍدت درإٍ٣اا ٌاْ
عفٛد ٞاإلرٔاب اودٙراو ٜاويت ٌجىٕا ٚظٙا تْ ِ ٓٙأتظا رجٛي٘ ,أسٛاِاّ هد ٌا ـاٌل
تٖ ياعع ٌْ درا َ٣تظي ٟأـي تظاعٌ ٟاْ دارا َ٣اإلتااي ٞاوايت ٌارسإا داٛع ٚظاٙا,
او ٚ ٝحق عى ٠ر٘ا شِشآ ٘سٙٛآ يف احادٓ اوايت ثداسٕاا .ؼّفارأ يف ٔا ا اوشاؽر:
(٘..ػيد اوظي شىل احد ّٟٚلي ردي ٌا ٘دٕٖ٘ ,أل ٘ا احد٘ .ّٟٚسرٌٙا لي ٌاا يف
احدّٚاااٌ ٟاااْ رداااي ٘اٌااارأٌ ٞاااْ لؽاااي ٘طااا , ٛسدااا ٠اوحفااار ٘اوعاااَّ ٘احلٍااارل حباااد
اوشٛؾ.)58().
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٘اإلرٔاب تاحلرك ٘شؼّا ٢اوحظر ٘احلذر اويت هارسٕا ياعع عىا ٠أسااض يٚا،
عفا٣دٌ ٙٔ ,ٝدذ ر يف ِؼٙؾ اودٙرا ٞاإلرٔات٘ ,ٟٛدمد ون سني ِأل ٌْ ِؼٙؾ
سؽر ٚظٙإٌّ٘ ,ا اودٌار ٘ااراب اإلرٔات ٜحد( ّٟٚعا )ٝاوؽىشا ,ّٟٛٛاو  ٝـاُ تاٖ
ٚظٙا ٘دّٙيٗ٘ ,تادعَ ٌاْ رب "شساراٛ٣ي"٘ ,اوا  ٝداا ٢يف ساؽر ٚظاٙا( :ؼفااً اوارب
وٛظٙاٌ" :د احِازراك اوا  ٝتٛاده ذما ٙعااِ٫ ٝا ٜتٛاده أيؼيٕاا " .ؼٍاد ٚظاٙا احازراك
او  ٝتٛدٗ ذم ٙاحد .ّٟٚؼفاُ اومٍني تشرعٌ ٌْ ٟماِٖ٘ ,رلـٙا عّدٌا ٌد ٚدٗ,
٘يلىٙا احد٘ ّٟٚأل ٘ٔا٘ ,أسرعٙا ٘أسرـٙا احد ّٟٚتاوّاار ٘ ...ؿارت َٔٙسداٚ ٠حاق
ٌَّٕ طاري ٌّ٘ ٩ؽىل٘ .أٌا ٌىن عا ٝؼأٌشم ٗٙسٛاّ٘ ,وفدٌٙا تٖ شىل ٚظٙا٘ .لاآ
حا اِدٕ" ٠شسراٛ٣ي" ٌْ ـدي مجٛا سمآ عاا ٝيف احلفاي يف اودلٚا ٟسٛاح حلفا,َٔٙ
٘سفاٙا مجٛياّ حبد اوشٛؾ سد ٠ؼّٙا ,شٓ مجٛا "شسراٛ٣ي" ردا شىل عا٘ ٝؿارتٔٙا
حبد اوشٛؾ .ؼمآ مجٛا او  ْٚسفاٙا يف وان اوٛاٌ ُٙاْ ردااً ِ٘شاا ٢اثا ،عظار
أوؽاّ ,مجٛا أٔي عاٚ٘ .ٝظٙا ٚري ٚدٗ اويت ٌدٔا تاحزراك سد ٠سرُ مجٛا سمآ
عا٘ .ٝومْ اوحٕا٘ َ٣دّ ٍٟٛوىن احدِٕ ّٟٚحٕاا "شساراٛ٣ي" ِ٫ؽشإَ سشا ـا ًٙاوارب
او  ٝأٌر تٖ ٚظٙا٘ .أسرك ٚظٙا عا٘ ٝديىٕا و ّ٪أتدٚاّ لراتاّ شىل ٔ ا او.)59( .)ُٙٛ
ٌ٘ا ؼيىدٖ ياعع سني سرـل اواٛار ا٫ريِِ ٜر ١وٖ دا ٘ر ّا عفا٣دٚا ٟيف اوداٙراٞ
يف سؽر ٚظٙا او  ٝدخ عْ عفاب عسآ تْ ثارا اوٕٙٛي ٌْ ٝدّاٙي ٚظاٙا ,ساني
سرك اوؽـ ,ٟؼمآ اويفاب احلرك٘ ,اوردَ وٖ٘ ,وحّ٘ ,ٖٛتّاواٖ٘ ,تفارٗ ٘ ,ارلٗ,
٘أدّاٌٖ٘ ,لٍٛدٖ٘ ,لي ٌا هىن ,ؼذا ٢يف اوّؽ اودٙراو( :ٜؼأل ٚظٙا عسآ تْ
ثارا ٘اوؽـ٘ ٟاوريا٘ ٢وشآ او ٔ ٘تّ٘ ٖٛتّاوٖ ٘تفرٗ ٘ رلٗ ٘دٍّاٖ ٘لٍٛداٖ ٘لاي
ٌا وٖ٘ ,مجٛا "شساراٛ٣ي" ٌياٖ٘ ,ػايد٘ا تٕاَ شىل ٘اي ٝعساٙر .ؼفااً ٚظاٙا( :لٛاؾ
لااادروّا ٚ .مااادره اوااارب يف ٔا ا ا اوٛااا .)!ُٙؼرمجاااٖ مجٛاااا "شساااراٛ٣ي" تاحلذاااارٞ
٘أسرـاا َٔٙتاوّااار ٘رٌاا َٔٙتاحلذااار٘ .ٞأـاااٌٙا ؼٙـااٖ رمجاا ٟسذااار ٞع ٍٛاا ٟشىل ٔ ا ا
او .ُٙٛؼردا اورب عْ  ٙدـحٖ٘ .و ون يع ٜاسَ ون احماآ (٘اي ٝعساٙر) شىل
ٔ ا او.)31( )ُٙٛ
أتيد ٔ ا اإلرٔاب شرٔابٚ ,شرَك ٕٙٚي ٌْ ٝرعاٚا ٚظاٙاِ٫ ,اٖ سارك ٌاا أ٘٩يٗ
٘تّاوٖ ٘أدّاٌٖ ٘ رلٗ ٘تفرٗ ٘لٍٛدٖ ,ش ا ٔ ٙسرك ؼٍا ِ أ٘٩يٗ ٘تّاوٖ سدٚ ٠فدىٙا
رمجاّ ٘سرـاّ ٘ ,ل ون ٌاا ٔا ٙاوا ِ اوا  ٝارومحداٖ اوحفار ٘اوعاَّ ٘احلٍارل سدا٠
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رك ٘وردَ ٘ٔ ٜس ٔ٘ . ٟٛا ٨ٚلد أٓ ٌْ ٔ ٗ اوظرٚي ٟلٍا ـىّا اسدٍد ياعاع
٘اوّؼاار٘ ٞتفٛاا ٟاودّ ٍٛااات اإلرٔاتٛاا ٟشرٔاااتَٕ يف سااق اوحظاار ٟٚأٍّٚااا سىااٙا٘ ,آثااار
احلـااارات اوفدهاا ٟاواايت يٌرٔااا ٔاا ٢٩٨اإلرٔااات ٓٙٛاوٙسااٙغ ِٕ٫ااَ ؿااد احلـااارٞ
٘اإلِشاِ ٟٛطأد عى ٠ون.
اإلرٍاب الضَيوىي احلديث:

ٌّا عظاارّٛٚات اوفاارٓ احاؿاا٘ ٜاإلرٔاااب اوؼاإ٘ ,ِٜٙٛـحااي ظٕااٙر اإلرٔاااب يف
اوياااحني اويرتااا٘ ٜاإلسااٚ ,ٌٜ٪ااازرا اوفداااي ٘اوذل٘ٚااا يف ؼىشاااانيٌ ,ااْ أداااي وٕذااارل
أػشاتٕا ٌْ أرؿَٕ ٌ٘شالَّٕ ٌْ ـرأَ ٌ٘دَِٕ ٘تٛاراوَٕ ٌْ ,أدي دى اوٕٙٛي
ٌْ لي أذما ٢اويا ت ٩سدٛاإِا تد ٌْ ّ٩سمإِا ا٫ػىٛني٘ .اإلرٔااب اوؼإِٜٙٛ
ٔ ٙأػٙو ٜسىؽ ٜي ,،ٚاسدّد يف وشٚٙغ درا ٍٖ٣شىل اوّؼٙؾ اودٙراو ٟٛاحز٘ر ٞاويت
سااٙدل شرٔاااب أداادائَ ٌّا ـاار٘ٓ لٚٙىاا ,ٟاواايت واادع ٜتااأٓ رب "شسااراٛ٣ي" أعااا٠
أرض ؼىشاني وح" ،شسراٛ٣ي"ت  َِٕ٫طيحٖ احسداار٘ ,أٓ ٔا ا اإلرٔااب ٌفادض تاأٌر
رتٕااَ او ا  ٝأٌاارَٔ تااأٓ ٚيٛااد٘ا ي٘واادَٕ اواايت لاِاال يف عٕااد يا٘ي ٘سااىٍٛآ٘ ,اواايت
يٌرٔا احىن ِحٙل ِؼر يف عاُ  285ك٘ ,ُ.ساك أددائَ سحاٚا شىل تاتي أ  .٢٩عى٠
اوردَ ٌْ أٓ لي احؼاير اودارخي ٟٛو٨لاد تاأٓ ٔا ٗ اود٘وا ٟوادُ سا ١ٙعظارات
اوشااّني ,ثااَ ثاواال ٌّ ا ( 5211سااّ ,)ٟيف سااني و٨لااد وىاان احؼاااير اودارخيٛاا ٟتااأٓ
اويرب يف ؼىشاني أـاٌٙا احٍاون ٘اودً٘ ـحىَٕ تآ٩ؿ اوشّني ٌْ٘ ,تيد ث٘اً ي٘ودَٕ
تآ٩ؿ اوشّني.
لااآ اإلرٔاااب اوؼاإ ِٜٙٛيف اوفاارٓ احاؿاا ٌ٘ ,ٜاا ثاً اوٛااٍٚ ,ُٙااارض شرٔات ااّ
ٌّ ٍاّ ٌشدٍداّ غا داا ٢يف اوداٙرا ٞاحاز٘ر٘ ,ٞاوؼإاٚ ّٟٚاحفا٘ ,ٓٙهارسا ٓٙداراَ٣
أددائَ اويت ٘ثفدٕا ٘تارلدٕا اودٙرا٘ ,ٞأٚدٔا رتَٕ اااؾ تَٕ ,شرٔااب هىا ٠يف
شتااايوَٕ ومااي سااٌ ٜااْ تظاار ٘سٛااٙآ٘ ,وؽّاإَّ تأطااماً اإلرٔاااب ,ظٕاار تاااودٕذرل
اوفشاار ٝوىشاامآ ٌااْ لاا ً٪اوذل٘ٚااا ٘ااااٙؿ ٘اوفدااي ٘احلؼااار ٘اسااٙا٘ ,شواا٪ؿ
اوزرا٘ ,سرك ا٫طذار ٘اوحٙٛت ٘احداا ٘سد ٠اِ٫ياُ.
لآ اإلرٔاب احّ َ وىيؼاتات اوؼٕٚ ِٟٛٙٛدَ ٘ؼق تراٌر ٘خمااات ٌشاحٙـٟ
ودشفٛق شل ٢٪ؼىشاني ٌاْ سامإِا اويارب٘ ,شسإٚ ً٪اٙي ـادٌٙا ٌاْ لاي طادات
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اويا  ,ؼؽ٨ٌ ٜرر ؼّدك تٛىدٍٙر – ِٚٙٛاٙره وىٍذٍٙعاات اوؼإ ,ِٟٛٙٛاوا  ٝاِيفاد
ٌا تني  11 - 9أٚى ًٙعاُ  ,1905ألد اوؼٕا ّٟٚاندٍيا ٓٙؼٛاٖ عىا ٠ؿار٘ر ٞلاري
اوشمآ اويرب اوؽىشاّٛٛني ٌْ ت٪ئَ تاوف٘ ,ٞٙتمي ا٫ساو٘ , ٛشدحاارَٔ عىا٠
اورسٛي شىل اويراك ٌْ ,أداي شسامآ اوٕٛاٙي يف ؼىشااني ٘ ,شـاٌا ٟاود٘وا ٟاوٕٙٛيٚاٟ
اوّف ٌْ ٟٛلي ا٫عراك ٘ا٫يٚآ)31( .
٘اودااارٚ ٚدشاادخ عااْ اإلرٔاااب اوؼاإ ِٜٙٛاواا ٌ ٝارساادٖ ٌّ ٍااات ػاإِٟٛٙٛ
لظدرلٓ ٘اوحاحاخ ٘اهلاداِاِ ٔ ٘ ,دٛذ ٟدرإٍ٣ا آ٩ؿ اوـشاٚا ِ٘ ,لر ٌْ وىن
اسرا َ٣اإلرٔاتٌ ٟٛا أـدٌل عى ٖٛوىن احّ ٍات يف اوفدض ٌاْ وؽذارلات يف لاآِٙ
ا ً٘٫عااااُ ٘ ,1937يف راااٙث ٘آب ٘ 1938لااااِ ٓٙا ً٘٫عااااُ ٔ 1907اا ؿاااشٛدٕا
اويظرات ٌْ اوؽىشاّٛٛني٘ ,اروماتٕا اح حبا ٟاومادل ١اوايت دارت يف تىاد ٞاوظاٛ
يف  1907/15/31تٕدؿ لري أٔىإا ,لٍاا ـاٌال عؼااتات اهلاداِاا يف 1908/1/2
تيٍى ٟٛشرٔات ٟٛيف اوفدض سني ِشؽل ؼّدك زلارل أٌاٛص يف سا ٜاوفاٍا٘ .ٓٙأـادٌل
عى ٠عٍى ٟٛشرٔات ٟٛألر ١يف اوفدض يف ٔ 1908/1/7ا ؿاشٛدٕا  18عرتٛا ّا ٘دارا
 01آلر٘ .ـاٌل عؼات ٟطدرلٓ تادؽذرل ساٛارٌ ٞؽسسا ٟأٌااُ تّاٚا ٟاوشا ُ٪يف اوفادض
 ٔ 1908/5/31 ُٙٚؿش ٗ ٔ ٟٛاسره ٟاإلرٔات 10 ٟٛعرتّ ٛا ٘درا  56آلر (.)35
٘اسره ٟاإلرٔات ٟٛاويت أـدٌل عىٕٛا عؼات ٟطدرلٓ يف ِشؾ ؼّدك يا٘ي عااُ 1908
٘ـدااي ؼٛااٖ عاادي ٌااْ ا٫داِ ا ٘اوـااحان اودلٚااااِٛني ,لٍااا ـدىاال وىاان اويؼاااتات
اإلرٔات ٟٛاحٍجي اود٘و ٜترِاي٘ت٘ ,شتاي٘ ٞـدي سمآ ـر ٟٚيٚر ٚاسنيٚ ,ـاؿ شوٕٛاا
شثاو٤ٌ ٟات اوفر٘ ١اودذٍيات اوشمّ ٟٛيف ؼىشااني عااُ  ,1908ؼـا ّ٪عاْ اودٍادي
اوشرلاِ ٜوىٍشدٙلّات يف اوفدض ٘اوـؽ ٟاوعرت ٟٛتف ٞٙاإلرٔاب.
٘ ٩واازاً ٘ثااا٣ق ساارب سزٚاارآ عاااُ  1967ودشاادخ عااْ اإلرٔاااب اوحظااا او ا ٝ
ٌارسدٖ اويؼاتات اوؼٕ ِٟٛٙٛيف سّٛا ,٢سني ٚدؼي ٓٙا٫سارٌ ١اْ اسّاٙي احؼارٚني
حبؽاار ـحااٙرَٔ ,ثااَ ٚؼااؽ َِٕٙعىاا ٠ا٫رضٚ٘ ,اادؼي ٓٙتاادتاتاوَٕ ود٘ساإَ ٘وفدىاإَ,
لٍا ٌارساٙا أطاد اويا اب حباق ٔا ٢٩٨ا٫سار ١خمااوؽني أتشا اوفاٙاِني اود٘وٛا,ٟ
ٌّٕ٘ا اوؽاـٛات دّٛؾ يف سق ا٫سر ,١لٍا ـدي اويدٚد ٌاْ ا٫سار ١اوشاٙرٚني,
٘أوفٙا ٌْ اواا٣رات ٘ٔ ٜىق يف اوشاٍاِ٘ .٢ا لر ٌاْ اإلرٔااب اوؼإ ٌ ِٜٙٛحباٟ
ٌدرس ٟحبار اوحفار يف ٌؼار عااُ ٘ ,1971سارك احشاذد ا٫ـؼا ٠عىاٚ ٠اد اإلرٔااتٜ
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ٌاٚماااي يّٚاااٛص يف 51آب ٘ ,1969جمااازر ٞاحلااارُ اإلترأٍااا ٌ٘ ,ٜحبااا ٟـاِاااا عااااُ
٘ ,1996دره ٟدّني ٘ 5115اسرا َ٣احدداتي ٟيف اوفدض ٘اوـؽ ٟاوعرت ٟٛعااُ 5117
ل ً٪اِدؽاؿ ٟشد٪ك احشذد ا٫ـؼ.٠
ٌ٘ااااْ شرٔاااااب اود٘واااا ٟاحااااّ َ وىمٛااااآ اوؼاااإ٘ ِٜٙٛؿااااا آ٩ؿ ا٫ساااارٌ ١ااااْ
اوؽىشاّٛٛني ٘اوشٙرٚني يف ثِزاِات اوؼٕا ٌْ ,ّٟٚاحّاؿىني اوؽىشاّٛٛني ٌْ٘ تَّٕٛ
اوّشاااا٘ ٢ا٫لؽااااً٘ ,دااارهدَٕ اوااادؼاا عاااْ أِؽشااإَ ٘أرؿااإَ ٘ت٪ئاااَ٘ ,رؼـااإَ
وىيحٙي٘٫٘ ,ٟٚاٌر اومٛآ اوؼٕ ٌْ٘ ,ِٜٙٛتني ٔ ٢٩٨ا٫سر ١أتّاا ٢اسا ٓ٩ٙا٫تارار
او  ْٚرؼـٙا اهل ٟٚٙاوؼٕ٘ ,ِٟٛٙٛرشمٙا تٕ٘ ٟٚٙلَّٕ اويرت ٜاوشٙر٘ ,ٝاودٍشان
تأرؿَٕ تأِٖ دز ٔ ٌْ ٢ا اوٙلْ.
وفد اعذلؿ ط ٍٓٙٛترلٚز رٛ٣ص اومٛآ اوؼٕ ِٜٙٛا٫سحق تاإلرٔاب اوؼِٕٜٙٛ
او  ٝلري ٌ٤ات ا٭٩ؿ ٌْ اويرب اوؽىشاّٛٛني٘ ,أساي تادٌ ّ٩إَّ ٌ٤اات ا٭٩ؿ ٌاْ
اوٕٛااٙي ,ؼفاااً( :وفااد ؼاار ذماا ٙساادٍ ٟ٤أوااؾ ؼىشاااٌ ،ٛااْ "شسااراٛ٣ي" يف لاا ً٪ساارب
ا٩سدف ً٪يف عاُ  , 1908تٍّٛا اسادٙعحّا عاديّا ٌشااّ٘ ٚا ٌاْ او٪دا٤ني اوٕٛاٙي اوا ْٚ
ؼر٘ا ٌْ اوح٪ي اويرت ,ٟٛسٙاو ٜسدٍ ٟ٤أوؾ ٕٙٚي ٌْ ٝجمٍاٙا عادي اوشامآ اوحااوغ
سٙاىل  901أوؾ طسؽ٘ ,او٪د ٓٙ٤اوٕٙٛي ٌْ اوح٪ي اويرتٛا ٟدار ١اسادٛياتَٕ عىا٠
اوؽٙر يف "شسراٛ٣ي" لاٌىني ٚدٍدي ٓٙحبفٙك ٌدشا٘.)33( )ٟٚ
أمزيكا مؤسسة اإلرٍاب يف العضز احلديث
اإلرٍاب ضد اهليود احلنز واألفارقة

ِ ٩رٚااد اوحشااح عااْ وااار ٚاإلرٔاااب ٌّ ا أٓ وظاامىل اواادً٘ يف تداٚاا ٟاودااارٚ
اإلِشاِ ,ٜؼٕ ا ٚداى شعداي لداب وٖ أ٘ جمىادات ,تاي ِرٚاد ؼفا يراساٌ ٟاٙدزٞ
ودار ٚاحٍارسات اإلرٔات ٟٛاويت ٌارسدٕا اوٚ٩ٙات احدشد ٞيف اويا لد٘و ٟراع ٟٛوٖ
ؿااد لااي ٌّإ٘ٛ٣ااا ٌااْ اواادً٘ أ٘ اودّ ٍٛااات أ٘ ا٫طااساؾ احااداؼيني عااْ ٌؼاااحل
ت٪ئااَ ,ؼشااّذد أٓ اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞاٌ٫رٚمٛاأ ٟاا ٜاح٨سااص احلاادٚح ٘اواارٛ٣ص
وررٔاب يف اويا .
وفد ٌارض ا٘٫ر٘ت ٓٙٛاإلرٔاب احرع ٌّ الدظاؼَٕ وىفاار ٞاٌ٫رٚمٛا ٟؿاد
يً٘ ٘ـحا٣ااي اهلّااٙي احلٍاار اوشاامآ ا٫ػااىٛني هلااا يف ِٕاٚاا ٟاوفاارٓ اااااٌص عظاار,
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٘اسدٍر اإلرٔاب احّ َ ؿد اهلّٙي احلٍر يف اوٚ٩ٙات احدشد ٞسدا ٠تياد اسادف٪هلا,
لٍا ٌارسل لي أطماً اإلرٔاب احّ َ ؿد يً٘ ٘طايٙب اوياا طارـاّ ٘درتااّ,
ٌْ ل ً٪دٙٛطٕا اويشمر ٟٚشٌا تا٩سد ً٪أ٘ تاوددلي ٌْ ل ً٪اوؽارض ٘اودٕدٚاد

حلمٌٙات اويا  ٌْ٘ ,ل ً٪دٕاثٔا ,س ٥ِّٛاوؼاٛل ,احسااترات احرلزٚاC I ( ٟ

 ) Aيف سٛالا ٟاحا٨اٌرات ٘اِ٩ف٪تاات٘ ,يف لرٚا اوا ٌَ ومحاار أدٕاز ٞاود٘وا,ٟ
ِ٘ظر اسٙاسٛص ٘اوؽشاي٘ ,ػّاع ٟا٩ؿاراتات ؿد اٍ ِ٫ا ٟاوٙلّٛا٘ ٟاحدشارر,ٞ
لٍا عٍىل عى ٠وظمٛي ٘ودر٘ ٚرٚٙاي ٘وشاىٛح جمٍٙعاات شرٔاتٛا ٟعىاٌ ٠شاد١ٙ
اويا لدٌ ٟحؼاحلٕا ٌ٘ؼاحل اوظرلات اإلٌدلٚاو ٟٛاحشدعى.ٟ

ٌااْ ٚشااداىا واااار ٚاإلرٔاااب يف اويؼااار احلاادٚح ساااٛذد أٓ أـشاا ٠أطاااماً
غارسات اإلرٔاب ـد ظٕرت تياد الدظااؿ اوفاار ٞاٌ٫رٚمٛاٌ ٟحاطار ,ٞساني تادأ
اوعااز٘ اسٍاااع ٜا٩ساادٛااِ ٜاودلتاار٫ ٝرض اوفااار ٞاسدٚااد ,ٞسٛااح تاادأت عٍىٛااات
ٌشح اوظي ا٫ػاى ٜوىاح٪ي احمدظاؽ ٟعاْ لارلا ٟاوٙداٙي اوما ,ِٜٙؼذارت عىا٠
أرؿاإَ٘ ,أرض أداادائَ عٍىٛااات اواادإرل اويرـاا ٜتأتظااا ػااٙرٗ ,عاادل عٍىٛااات
شرٔات ٩ ٟٛوزاً وشِّٙي ػؽشات وار ٚاوفار ٞاٌ٫رٚم ٌْ ٟٛطدٌ ٞآسٕٛا اورٔٛح.ٟ
وفد لآ اوفشَ ا٫ع َ ٌْ احٕادر ْٚا٘٫ا٣ي ٌْ ا٘٫ر٘تٛني ٌْ عدا ٞانرٌني
٘أػااشاب اوشااٙاتق ,او ا  ْٚألاارز أدىااحَٕ ٌااْ اوشااذ ٓٙاواايت لاااِٙا ٚفـاا ٓٙؼٕٛااا
أسماٌاّ ــا ٟٛ٣دّا ,ٟٛ٣تشح ٌا ارومحٌ ٗٙاْ دارا َ٣تظاي ,ٟلاآ ٌاْ تاني وىان
ا٫سماُ ٌا ٚؼي شىل سمَ اإلعداُ ٘اح٨تد٘ ,أُرسىٙا ٌْ سمٌٙاوَٕ شىل اسديٍار
اوفار ٞاسدٚد٘ ,ٞوإرل أرؿٕا ٌْ سمإِا مبٍارس ٟاإلرٔاب اودٌ٘ ,ٝٙارومااب
أتظااا اساارا َ٣ؿاادٌَٔ٘ .ااْ عذا ٣ا اواادِٛا أٓ ٚاادعٔ ٜاا ٢٩٨لٍااا شؼٕااإٌَ ٌااْ
او  ْٚأرسى ,َٔٙتاإَِٔ طاي اهلل احسداار عىا ٠وىان ا٫رض اسدٚاد ,ٞؼٍاْ ٘اداحَٕ
وإرلٔااا ٌاااْ أػاااشاتٕا احلفٛفاااٛنئ٘ .اا ا اوااازعَ اوماااا ب ِاااراٗ ا٭ٓ يف ايعاااا٢ات
اوؼااإا ّٟٚيف ؼىشااااني تاااإَِٔ طاااي اهلل احسداااار٘ ,عىااا َٕٛوإرلٔاااا ٌاااْ سااامإِا
ا٫ػىٛني .
ٔ ا اوظي ا٘٫ر٘ت ٜاحسدار ٌْ اهلل ثٚؽاّ ـاُ مبذاثر وفظير هلاا ا٫تادآ حباق
طي آٌْ ٌ٘شا ٚ ,يددِ ٌٙٚاّ عىا ٠أ ٝتىاد أ٘ر٘تا ٜسدا ٠هماْ لىاق احشاِّٙدات
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ا٫ل٪ـٛاا ٟودىاان اإلتاااي ,ٞتااي راال شتااايوَٕ ٘اسااديحائَ ٘اسااذلـاـَٕ ي٘ٓ أِ ٝاا
ارومح .ٗٙؼماِل وحاي ـرأَ ٘هٍياوَٕ اوشمّ ٘ ,ٟٛارك تٛاٙوَٕ ٌ٘ازارعَٕ ٌاْ
ي٘ٓ أ ٝسااح ارومحاا .ٗٙوفااد ٌٙرساال وىاان ا٫عٍاااً اإلرٔاتٛاا ٟوااٛص حلاداا ٟاحٕااادر
اٌ٫رٚم٫ ٜرض ٌ٘زارا وىن اوفار٘ ١اودذٍياات ؼفا  ,تاي إلطاحاا ردحاات اوشاايٟٚ
٘اوٙسظاا ٟٛيف يالااي ِؽااص ٔا ا احشاادٙلْ٘ ,شرؿااا ٢وظاإٙاوٖ او اوٛاا ٟاودٙاـاا ٟوىدى ا
مبٍارس ٟاوفدي ٌْ أدي اوفدي٘ ,اوذل٘ٚا اىق ساو ٌْ ٟاورع ٘اإلرٔاب ؿد ا٭لر.
٘٘ؿا احشدٙلْ اٌ٫رٚم ٜاسدٚد اوا ٚ ٝدظادك اوٛا ُٙأسؽاايٗ تاودهفرالٛاٟ
٘سفٙك اإلِشآ ـاِِٙاّ ٌْ أتظا اوفٙاِني اإلرٔات ٟٛاو اح ٟيف اودار ٚاوحظر ,ٝسٛاح
ساااّل اوشاااىاات اٌ٫رٚمٛاااٌ ٟماؼاااآت ٌاوٛااا ,ٟحاااْ ٚفداااي ّٔااادٚاّٚ٘ ,شاااى ؼر٘واااٖ,
٘ٚفااادٌٕا وىشاااىاات اٌ٫رٚمٛااا٘ ,ٟلاِااال احماؼاااآت وداااٙثا عىااا ٠انااارٌني ٘ؼاااق
اوديرٚؽ ٟا٭و:ٟٛ
احشاادٙلْ او ا ٚ ٝااأو ٜتؽاار٘ ٞاواارأض وااٖ ( )21دّ ٕٛااّ٘ .اسّااد )11( ٝدّٕٛااات,
٘ردااي احلاارض ( )51دّ ٕٛااّ .ثااَ اروؽياال ؼاااوٙر ٞاوظاارا ٢عاااُ  1710شىل ( )111دّٛااٖ
ومي ؼر٘ ٞرأض ّٔد.ٟٚ
٘لاااآ اٌ٫رٚمٛااا ٓٙا٫داااداي ا٘٫ا٣اااي ٚدحاااأ ٓٙتاااني تيـااإَ تيـاا ّا تااااح٪تص
٘ا٫س  ٟٚاحؼّٙع ٌْ ٟدىٙي اهلّٙي ,تاي لاِال اححأاا ٞا٫لجار تاني اواحفا ٟاوّحٛىاٟ
ٔ ٜيف ألٛاض اودحغ احؼّٙع ٌْ ٟع اُ اهلّٙي (. )30
وفد يٌر ا٘٫ر٘ت ٓٙٛاح٨سشٌ٫ ٓٙرٚماا لاي سـاارات اهلّاٙي ,اوايت لاِال
سااا٣د ٞآِا اه يف اوفااار ٞاٌ٫رٚمٛاا .ٟوفااد أطاااي اهلّااٙي (ا٫ثوٛاان) سـااار ٞلااحرل٩ ٞ
واازاً ٌياحٕااا شىل ٌّٙٚااا ٔا ا طااأد ٞعىاا ٠ع ٍاا ٟوىاان احلـااار ٞاوراـٛاا٘ ,ٟيوىاال ٌااْ
لااا ً٪أٔراٌاوٕاااا ٌ٘ياتااادٔا ٘ـحٙرٔاااا ٌّ٘شٙواوٕاااا ٘أتّٛدٕاااا اوـاااسٍ٘ ,ٟاسااادسداُ
اوؼّاع ٟاوؽّ٘ ,ٟٛأي٘ات اوحّااٌ ٢جاي اوشارلاٌٛن ٘درلٔاا عىاٌ ٠اد ١اودفادُ اهلّدساٜ
اوراـااٚ ,ٜـاااؿ شوٕٛااا اوفّااٙات اوراـٛاا ٟوىاار٘ ,ٝاحزر٘عااات اواايت اِدظاارت يف ـااارات
اويا اوفد َٚلاو ر ٞاوؼؽرا٘ ٢اوحّد٘ر٘ ٞاوحاالا.
لاِاااال ِدٛذاااا ٟاإلرٔاااااب اإلتاااااي ٞاوماٌىاااا ٟوظااااي ا٫ثوٛاااان ٌااااْ اح٨سشاااني
اٌ٫رٚمٛني ,سٙا ٢ألآ ـد ّ٪أُ سىساّ أُ حباّ أُ ودٌرلاّ عْ ٘داٖ ا٫رضِ ,دٛذاٟ
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ٔ ٗ اسرا َ٣اويت وفظير هلا ا٫تدآٌ٘ ,ا ودٌرلٗ وظاي ا٫ثوٛان ٘سـااروٖ ,ـاد
وماارارٗ أٚـااّ ٌااْ لاا ً٪واادٌرل سـااارات ّٔدٚاا ٟألاار ,١لٍااا داار ١يف واادٌرل
سـار ٞي٘و ٟاِ٫ما يف اوحرل٘ .لاِل وىن ٔا ٜأ٘ىل غارساات اإلرٔااب اٌ٫رٚماٜ
يف اويؼر احلدٚح ,اويت ِؽ ت تأتظا ػٙرٗ ٘أطماوٖ٘ ,اويت رجىل لٍاا أساىؽّا
تاإلتاااي ٞاسٍاعٛاا٘ ,ٟاواادإرل اويرـاا٘ ,ٜلااري اوّاااض ساامآ ا٫رض ا٫ػااىٛني ٌااْ
تٛااٙوَٕ ٌ٘اازارعَٕ٘ ,شساا ً٪أِاااض درت اا ٢داادي تااد ّ٩عاإَّ ومااْ هلااَ أ ٝع٪ـااٟ
تا٫رض.
٘او٘ ُٙٛـد طير تيب اومداب اٌ٫رٚمٛني ,غْ اسدٛف ل ؿٍا٣رَٔ تاويار
ٌْ احٍارساات اإلرٔاتٛا ٟاوحظاي ٟاوايت ٌارسإا أدادائَ اوعازا ٞحباق أِااض ٌشااحني
ٌدشـار ,ْٚؼمدحال ٔاٛىني دالشاا ٓٙلداتا ّا عاْ وىاان احٍارساات اورٔٛحا ٟأزلدااٖ
(عؼر اويار )٘ ,لد ٌفدٌ ٟاومداب أسفؾ ٌّٛٛشٙوا ٗ 1ب٘ 1اٚحي ـاً ؼٕٛا( :شٓ
اومظؾ احلز ْٚعْ اوٙعٙي اويت ِمح تٕا٘ ,اويفٙي احّدٕم٘ ٟأعٍاً اويّاؾ اوا٪
ر ٞااذي ود ١او  ْٚح ٓٙتىدَٔ))32( .
شِشاِ ٟٛوشح
٘ومااْ اإلرٔاااب اٌ٫رٚمااٚ ٜدٙـااؾ عّااد سااد٘ي وإاارل اهلّااٙي احلٍاار ,تااي
اسدٍر اإلرٔاب او ٚ ٝحد٘ أِٖ ثار ٝيف يٌاا ٢اوماجرل ٌإَّ ت ساني عٍىال عؼااتات
اودذااار ٞاوحظاار ٟٚاٌ٫رٚمٛاا ٟعىاا ٠اسااذلـاك عظاارات ا٭٩ؿ ٌااْ ا٫ؼارـاا ٟتٙسااا٣ي
شرٔات  ٟٛطّٛي ,ٟسٛاح لااِٙا ٚؼاااي٘ٓ ا٫ؼارـا ٟلاحلٙٛاِااتٔ٘ ,اَ يف ٌازارعَٕ
٘تٛاااٙوَٕ ,أ٘ يف حباااجَٕ عاااْ اوفاااٙت يف اوعاتاااات ,أ٘ ٚظاااذلَِٕ٘ ٌاااْ هاااار اورـٛاااق
اودلٚاااااِٛني ٘اوؽرِشاااٛني تاااأ ص ا٫اااااآ٘ ,لااااِٙا ٚيحااا ٓ٘٨يف ساااؽْ ترٚااِٛااااٟ
٘أٌرٚم ,ٟٛوّفىَٕ ٌْ سٙاسي أؼرٚفٛا اوعرت ,ٟٛسٛح ٚمدس" َِٕٙلاوشاري "ْٚيف
وىن اوشؽْٔ٘ ,اَ ٌمحىا ٓٙتفٛاٙي ٘س٪ساي ٌاْ احلدٚاد ٘تاحلحااً اوفاساٚ ,ٟٛحفآٙ
عى ٔ ٠ا احلاً ويد ٞأطٕر يف اوحشار ,سداٚ ٠ؼاىٙا شىل اوظاٙال ٥اٌ٫رٚمٛاٌ٘ ,ٟاا
ا٫سؾ ٚ ٩ؼي ٌَّٕ ش ٩أـي ٌاْ اوّؼاؾ ٓ٫ ,ا٭لار٩ ْٚـاٙا سادؽَٕ ـحاي أٓ ٚؼاىٙا
شىل اوظالٌ٘ ,٥اا شٓ ٚؼاي ٌاا تفاٌ ٜإَّ سٛا ّا ٚادَ اساديحايٗ٘ ,اسادسداٌٖ يف ٌازارا
اوفاْ اٌ٫رٚم.ٟٛ
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لآ شرٔاب اوٚ٩ٙات احدشد ٞاٌ٫رٚم ٟٛاويااحٚ ٩٘ ٜازاً هاارض ؿاد طايٙب
اويا شىل ٌّٙٚا .ؼحيد اسدف٪هلا ٌحاطرِ ٞظارت شرٔاتٕاا يف لاي شذماا ٢اوياا ساني
داازت اوحشاار احدٙس ا ٘وٛحٛاااٌ٘ ,ااا ألىااق عىٛااٖ ساار٘ب اوشااّٙات ااٍااص٘ ,ـؼااؾ
تٙالرٔا احلرت ٟٛوىٍدٓ اوىٛح ٟٛاوٙاـي ٟعى ٠طاال ٥اوحشار احدٙسا ٚ ٩٘ ,ازاً ِظاٛد
اوحشر ٟٚاٌ٫رٚم ٚ ٟٛلر ٔ ا اوعاز٘ اإلرٔااتٚ٘ ,ٜشاٍ ٜلاراتىص يف ٔا ا اوّظاٛد.
٘ٚ ٩اازاً اويااا ٘وارخي اٖ ٚاا٨رخ تااأٓ اوٚ٩ٙااات احدشاادٔ ٞاا ٜإِٔااا أً٘ ي٘واا ٟيف اويااا
اسادسدٌل اوفّاتااي اوّٚ٘ٙا ٟؿااد جمٍٙعااات تظار ,ٟٚؼماِاال ـّحىدأاا ؿااد ٌاادّٚيت
ٔرل٘طٍٛا ِ٘اداثال ٜاوٛاتاِٛدني ـحي ِٕا ٟٚاحلرب اوياح ٟٛا٘٫ىل ٌْ أـش ٠أطماً
اإلرٔاااب يف وااار ٚاويااا  ,سٛااح سؼاادت أر٘اا ٌ٤ااات ا٭٩ؿ ٌااْ اوّاااض احاادِٛني
ا٫ترٚا ٌْ ٢ي٘ٓ وؽرٚق تني رؿٛا ٘ط٘ ٛطااب ,عىا ٠اواردَ ٌاْ ٌيرؼدٕاا أٓ اوٛاتاآ
لاِل ـحي اوفؼؾ اوّ ٝ٘ٙعىا٘ ٠طان اوفحا ًٙتٙـاؾ شلا٪ك اوّاار٘ .وماْ اوٚ٩ٙاات
احدشااد ٞأرايت أٓ وشاادسدُ شرٔاتٕااا اوّااٌ ٝ٘ٙااْ أدااي شرٔاااب يً٘ اويااا ٘ .أٓ لااي
ا٩يعا٢ات اٌ٫رٚم ٟٛتأٓ اسدسدإٌا وىن اوفّاتي ,لاآ وىـار٘ر ٞوددٙـاؾ اوٛاتاآ
عْ احلرب لاِل ل تاّ لٍا لظاؽل اوٙثاا٣ق اودارخيٛا ٟوىشارب اوياحٛا ٟاوجاِٛا,ٟ
٘تّٛل اوٙثا٣ق أٓ سفٛف ٟاهلدؿ ٌْ شوفا ٢اوفّاتي اؤّ ,ٟٚ٘ٙا ٜشطايار اوياا تفادرات
اوٚ٩ٙات احدشد ٞاودشىٛش٘ ,ٟٛإِٔا  ٩وـأ٘ ,٠لىق ساوٌ ٟاْ اورٔحا٘ ٟاااٙؿ عّاد
يً٘ اويااا ش ا ؼماارت يف اودؼااد٫ ٝلٍاعٕااا احشاادفحى٘ ,ٟٛواازرا طاايٙر آلاار ٌااْ
ااٙؿ يف ـىٙب اوحظر ٟٚمجيا ,٢تإِٔا  ٩ودٙرا تاسدسداُ لي ٌا وادٕٚا ٌاْ أساىشٟ
ودٌرل ٟٚحبق ٌْ ٚفؾ أٌاُ ٌؼاحلٕا ٘أٔداؼٕا يف احشدفحي٘ ,إِٔا ود٘ض عىا ٠لاي
طاياراوٕا اوايت واىفٕاا يف اوشا٘ ُ٪سفاٙك اإلِشاآ ٘ساق وفرٚار احؼارل ٘درلٔاا أٌاااُ
ألٍاعٕا ٘ردحاوٕا.
ِ٘ لر تيـاّ ٌْ اويٍىٛات اإلرٔات ٟٛاويت ٌارسدٕا اوٚ٩ٙات احدشد ٞيف اوّؼؾ
اوجاااٌِ ٜااْ اوفاارٓ اويظاارٌّٕ٘ ,ْٚااا حما٘واا ٟدااز٘ لٙتااا ,سااني طاامىل احساااترات
احرلزٚاا ٟاٌ٫رٚمٛاا ٟعؼاااتات ٌااْ احروزـاا ٟاومااٙتٛني٘ ,يرتدٕااا عىاا ٠ا٫سااىش,ٟ
٘ـدٌل هلا لي اودعَ ,ودف ُٙتعز٘ لٙتاا٘ ,شسافان ِ ااُ لاساذل٘ ؼٕٛاا٘ ,يف 17
ِٛشااآ  1961ـاٌاال وىاان اويؼاااتات تعااز٘ اسزٚاار ٞاومٙتٛاا٘ ,ٟلاؿاال ٌااا اوفااٙات
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اومٙت ٟٛاحشىشٌ ٟيرل ٟلحرل ,ٞزلٛل ٌٕٙٚا ٌيرل ٟلىاٛر ااّااثٚر٘ ,اسادااا
اوظااي ٘اسااٛع اومااٙت ٜشحلاااك اهلزهاا ٟتاااوعز٘ ٞاإلرٔاتٛاا٘ ,ٟأساار ؼٕٛااا ٌااا ٚفااارب
 1211أسرل.
٘يف عاُ 1983ـاٌل اوفٙات اٌ٫رٚم ٟٛتعز٘ دزٚر ٞدرّٚايا ,ل رٚيا ٟـٛااُ
سمٌٙااٌٙ ٟاوٛاا ٟوىشااٙؼٛٛل ٘لٙتااا ؼٕٛااا ,تيااد أٓ أؼظااىل اسٍااأرل يف اسزٚاارٞ
اِ٩فااا٪ب اويشااامر ٝاواا  ٝأعدواااٖ احسااااترات احرلزٚااا ٟاٌ٫رٚمٛااا ٟؿاااد ر٣اااٛص
سمٌٙدٕا (ٌٙرٚص تٛظٙب) يف ٘ ,1983/11/15دمشال اسٍاأرل تا ل٪ك رٛ٣شإا
ٌْ ـحـ ٟاِ٩ف٪تاٛني٘ .تياد ؼظاي اِ٩فا٪ب وادلىل اوفاٙات اٌ٫رٚمٛا ٟاحشاىش ٟيف
اسزٚرٞت ودعرل سمٌّ ٌٟٙدسح ٌْ ٟاوظي تف ٞٙاورعا ٘اإلرٔااب ,ثاَ أـادٌل عىا٠
شعااداُ ثعٍااا ٢اوشااىا ٟاودظاارٚي ٟٛيف عاااُ  ,1982ودّٕاا ٜأ ٝأٌااي وىظااي تاحلرٚاا,ٟ
٘ودشمَ ـحـدٕا اإلرٔات ٟٛعى ٗ ٔ ٠اود٘و ٟاوؼعرل.ٞ
لٍااا عٍىاال اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞتمااي اوٙسااا٣ي اودآٌرٚاا٘ ٟاودسرٚحٛااٌ ٟااْ أدااي
شساافان اٍ ِ٫اا ٟاودهفرالٛاا ٟأ٘ اٍ ِ٫اا ٟا٩طااذلال ٟٛيف اويااا عاٌاا ٟت ٘أٌرٚمااا
او٪و ّٟٛٛلاػٌ ,ٟاْ لا ً٪وادترل ٌ٘شااِد٘ ٞيعاَ اِ٩ف٪تاات اويشامر ,ٟٚإلٚؼااً
سماااُ يٚمداااوٙرٚني شىل سااد ٞاحلمااَ يف وىاان اوحىاادآ ,غااْ عاااثٙا يف ت٪ئااَ
ؼشاياّ ٘شرٔاتاّ ٘ـد ٌْ٘ ,ّ٪اٌ٫جى ٟعى ٠ون ودلىٕا اويشمر ٝيف اوادٌّ٘ٛٛمآ يف
ِٛ 58شآ عاُ  1962حّا اوف ١ٙا٩طذلال ٌْ ٟٛاسد ُ٪اوشىا٘ ,ٟساأٍل تظامي
ؼياً يف شسفان احلم ٌٟٙاوظيح ٟٛيف وظاٛى٘ ,ٜلاِال ٘راٌ ٢فداي ٌ٤اات احّاؿاىني
ٌااْ اودظااٛىٛنيٌ٘ ,ؼاارا اواارٛ٣ص اودظااٛى ٜاحّدس ا سااىؽاي٘ر اوىّااد٘ ,ٝيعٍاال تفااٞٙ
اوّ اااُ اويشاامر ٝا٩ساادحداي ٝيف واان اوحىااد٘ ,ساااِدت ٘يرتاال ٘سااىشل عؼاااتات
شرٔات ٟٛيف أٌرٚما اوٙساٌ ,٠جاي عؼااتات اوماِٙذلا إلسافان احلمٌٙا ٟاوجٙرٚاٟ
يف ِٛماااارادٙا٘ ,دااازت تٍّاااا٘ ,أوفااال اوفاااحب عىااا ٠رٛ٣شااإا ِٙرٚعاااا٘ ,أ٘يعداااٖ يف
سذِٕٙا.
٘يف سرتٕااا اوحظااي ٟيف ؼٛدّاااُ ,اواايت اٌداادت ٌااْ أ٘اس ا اوشاادّٛٛات يف اوفاارٓ
اويظر٘ ْٚسدِٕ ٠اٚات اوشحيّٛٛات ٌٌّٖ ,ارسل ؼٕٛا لي أطماً اويّؾ ٘اإلرٔاب
حبق اوظي اوؽٛدّاٌ ٜاو  ٝـاواي ٌاْ أداي احلرٚا٘ ,ٟوٙسٛاد تا٪يٗ ٘ ,رٚار دّاٙب
اوااح٪ي ٌااْ اوعاازا ٞاٌ٫اارٚمٛني ,ؼاساادسدٌل اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞلااي ٌااا رىاان ٌااْ
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أسىش ٟؿد ٔ ا اوظي اوي  َٛاحماؼح ,حّيٖ ٌْ فٛق أٔداؼٖ احظر٘ع٘ ,ٟأوفل
ـّاتىٕا مبسدىؾ أِٙاعٕا عى ٠لي دز ٌْ ٢ؼٛدّاُ اوظٍاو٘ ,ٟٛـدرت لٌٍ ٟٛاا أوفاٜ
عىٕٛا حبٙاو ٜلْ ٌْ اوفّاتي عى ٠لي ي٘من ٌْ أرض ؼٛدّاُ.
٘ وداااٙرا يف اسااادسداُ اوفّاتاااي اومٍٛا٘ٚااا٘ ٟاسرثٌٛٙااا٘ ٟاوّاتاااا ٘ ,لاااي
ا٫ساىش ٟاحمل ااٙر ٞيف اويااا يف سرتٕاا ؿااد تىااد ػاعرل لؽٛدّاااُ ,حمااد٘ي احااٙاري,
سرـل ؼٕٛا ٌ٤ات ا٭٩ؿ ٌْ اهلمدارات احزر٘ع ٟتا٫رث ٘احاٙاي اوع اٛ٣اٙٔ٘ ,ٟمجال
ـر ١ػعرل٘ ٞآٌّ٘ ,ٟأتٛدت عْ تمر ٞأتٕٛا ٌْ ي٘ٓ ِ  ٚلر ٘ ,ون ٌاْ أداي
لىااق ساوااٌ ٟااْ اإلرٔاااب ٘اورع ا ٘ااااٙؿ يف ـىااٙب اوؽٛدّاااٌٛني احّاؿااىني ودشرٚاار
ت٪ئَ ٌْ سٛاروٕا.
٘ل ً٪سرب ااىٛر ا٘٫ىل تني اوياراك ٘شٚارآ  1988 - 1979أسافال ـٙاوٕاا
اوحشر ٟٚلا٣ر ٞشٚراٌِ ٟٛدِ ٟٛعاُ  1988يف ٌٛاٗ ااىٛر ٌْ ,ي٘ٓ أ ٝسح ٚشِّٙػ وىان
اسره ,ٟؼفدىل اويظرات ٌْ رلاتٕا٘ ,ـؼؽل لا٣راوٕا احلرت ٟٛاوفؼر اور٣اساٜ
اوىااٛل يف تّعاااث٘ ,ٝساااِدت سرلاا ٟاودٍااري يف اوشااٙيآ سداا ٠ـشااٍل اوشااٙيآ شىل
ي٘ودني٘ ,اٌ٫جى ٟلجرل ٞعى ٠درا٘ َ٣شرٔاب اوٚ٩ٙات احدشد ٞيف اويا .
٘ريت اوٚ٩ٙات احدشد ٞعى ٠أسداخ  11أٚى ًٙعااُ  5111يف ِٚٙٛاٙره ٘٘اطاّاْ
حبٍى ٟؿد اويرب ٘احشىٍني ,أزلدٕا يف اوحدا/ ٟٚاحلٍى ٟاوؼاىٛح ٟٛعىا ٠اإلرٔااب,/
لٍا ٘ري عى ٠وشاآ داٙرز تاٙغ ا٩تاْ ,ثاَ دارلت ازلٕاا شىل /اويداوا ٟاحاىفا /ٟثاَ
ألىفل عىٕٛا اودشٍٛات ا٫لر ٌْ ,١أدي ثراع ٟاورع ٘ااٙؿ ٘اوذل٘ٚا يف اوحىدآ
اويرت٘ ٟٛاإلس ,ٌٟٛ٪ؼأعىّل احلرب تىشآ أترث ـايوٕا عىا ٠وشايني ي٘وا ٟتاداٚدٕا يف
أؼعاِشدآ ٘اويراك ٌْ٘ ,ثَ تف ٟٛيً٘ احّاف ٟاويرت٘ ٟٛاإلسٚ ٘ ,ٌٟٛ٪سؾِ لاٙوْ
تاً٘ ٘ثٚر ااارد ٟٛا٫سحق شع ٓ٪خما اسديٍار ٝددٚد وىٍّاف ,ٟسني أعىْ ُٙٚ
اسٍياا 5113/5/7 ٟأٌاااُ اومااِٙعرض ـااا ..( :ّ٪٣تيااد احلاارب عىاا ٠اويااراك ,سااّيٛد
وروٌّ ٛاف ٟاوظرك ا٘٫س ٘ؼق ٌؼاحلّا) (.)36
٘٘ؿاايل شيار ٞاواارٛ٣ص ا٫سااحق دااٙرز تااٙغ ا٩تااْ ِ رٚاا ٟحمارتاا ٟاإلرٔاااب تيااد
أسداخ احلاي ٝعظر ٌْ أٚىٌ٘ ,ًٙا ٔ ٜش ٩اإلرٔاب تي ,ّٖٛؼٍأ ٗ ٔ ٜاوّ ر.ٟٚ
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ىظزية بوش على ما يسنى باإلرٍاب:

ألىااق اواارٛ٣ص ا٫سااحق دااٙرز تااٙغ ا٩تااْ يف أعفاااب أسااداخ احلاااي ٝعظاار ٌااْ
أٚى ِ 5111 ًٙر ٟٚحمارت ٟاإلرٔاب او  ٝسؼرٗ يف اويراك ٘ساٙر٘ ٟٚوٛحٛاا ٘اوشاٙيآ
٘أؼعاِشدآ ٘شٚرآ ٘لٙرٚا اوظٍاو٘ ,ٟٛوـٍّل اوّ ر:ٟٚ
 أٓ وظْ أٌرٚما سرتاّ عى ٠وىن اوحىدآ اويت وظمي وٕدٚداّ ٌ٫اْ اوٚ٩ٙااتاحدشد ,ٞؼٕ ٜوأ٘٘ ,ٝودعَ ٌاا أزلااٗ تاإلرٔااتٛني ,أ٘ وفا ُٙتدااٚٙر أساىش ٟرٚا ٟأ٘
لٍٛا٘ ٟٚأ٘ تٙٛوٙد ٟٛوٕدي تٕا اوٚ٩ٙاات احدشاد أ٘ إِٔاا ساٙؿ وفادٌٕا إلرٔااتٛني ـاد
ٚشدسدٌِٕٙا ؿدٔا لشاو ٟاويراك٘ ,أؼعاِشدآ أٚاُ سمَ لاوحآ.
 ٘ٚر ١أٓ وشدحق اوٚ٩ٙات احدشد٘ ٞـٙا احلادخ ساٙا ٢ألاآ ساٛشدخ أُ واْدخٌ ,اْ لا ً٪سارب وشاٛار ؼٕٛاا عىأ ٠ا ا اوحىاد اإلرٔاات٘ ٜؼاق ٌّااق تاٙغ,
٘وفاا ُٙتداادٌرل أسااىشدٌّٖ٘ ,يااٖ ٌااْ اودٕدٚااد ,ثااَ وفاا ُٙاوٚ٩ٙااات احدشاادٌ ٞااْ لااً٪
دّٙئا ت عاي ٞوروٛٔ ٛمي اوحىد اوشٛاسا٘ ٜا٩ـدؼااي٘ ٝا٩ددٍااع ,ٜمباا ٙٚاؼاق
احزاز ٘اوٍّ اٌ٫رٚم ,ٜوٛم ٓٙاوداتا احسىؽ هلا.
ٚف ًٙاورٛ٣ص تاٙغ ا٩تاْ( :وٙـال لٚٙاي يف احاؿا ٜلاآ اوادؼاا عاْ أٌرٚماا
ٚيدٍد عىٌ ٠حدأ اوريا ٘ا٩سدٙا ٢يف احلرب اوحااري٘ ٞيف تياب احلاا٩ت ساداحق ٔا ٗ
ا٩سذلاوٛذٛات ومْ ألااراّ ددٚد ٞسدداى وؽمرلاّ ددٚداّ ,ؼااوريا – أ ٝاوٙعاد

تاِدفاُ طاٌي ؿد يً٘ – ٚ ٩ي ،طا٤ٛاّ ؿاد طاحمات شرٔاتٛاٌ ٟحٍٕا ,ٟسٛاح  ٩يً٘
أ٘ ٌٙالّني وىدؼاا عَّٕ٘ ,ا٩سدٙا ٢دارل غماْ .سٍّٛاا هدىان لعاا ٞدارل ٌداٙاثِني
عفىٛاّ أساىش ٟوىدادٌرل اوظااٌي ,همإَّ شل٪ـٕاا تٙاساال ٟػاٙار , ٚأ٘ أٓ ٚاز٘ي٘ا
تٕا سراّ سىؽا ٢شرٔاتٛني هلَ ,ؼ ا ٌا اِد رِا سد ٠ودشفق ٔ ٗ ا٫لاار ٌايٚاّ ,ؼ ِّاا
سّم ٓٙـد ألىّا اِد ارِا ألجر غا ٚىزُ) ()37
٘وفااد لاِاال ٌااْ ؿاار٘رات ٌؼاااحل اإلرٔاااب اٌ٫رٚماا ٜيف أؼعاِشاادآ تيااد
اسد٪وااٖ شثٔاااك أر٘اا ٌ٤ااات ا٫ؼعااآ ا٫ترٚااا ,٢وذل٘ٚااا اوظااي ا٫ؼعاااٌِّ٘ ,ٜيااٖ ٌااْ
اوفٛاُ تأٌ ِّٝفاٌ٘ ٟؿد ا٩سد ً٪اٌ٫رٚم ,ٜؼأـدٌل ـاٙات ا٩ساد ً٪عىا ٠درهاٟ
شرٔاتٛاا ٟتيااد أطاإر ـىٛىاا ٟعىاا ٠ا٩سااد ً٪يف سااذْ ـىياا( ٟدااادم )ٜـاارب ٌدّٚااٌ ٟاازار
طاارٚؾ ا٫ؼعاِٛاا ,ٟؼ ا حبل ألجاار ٌااْ مخشااٍا ٟ٣أؼعاااِ ٜلاا ً٪أٚاااُ 58٘ 57٘ 56
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وظاار ْٚاوجاااِ ,5111 ٜسااني ـؼااؽل اوشااذْ تاواااا٣رات احلرتٛاا٘ ,ٟتفؼااؾ ٌاادؼيٜ
أرؿ ,ٜثَ شيلاً جمٍٙعات ٌاْ داٛع اوظاٍاً ا٫ؼعااِ ٜاحدشااوؾ ٌاا ا٩سادً٪
تفٛاي ٞاإلرٔات ٜاسّراً اٌ٫ا /ٜي٘سادَ  /شىل اوشاذْ ,وفداي اوشاذّا ٢اوا  ْٚلاآ
 ٪تاوش٪سااي٘ ,ؼااق اوؼااٙر اوؽـااا ٟٛ٣اواايت تجدٕااا ٘سااا٣ي اإلعاا ُ٪يف
ٌي ٍٕااَ ٌمااح ّ
اويا .
٘ساااني ؿاااذل اح٨سشاااات اإلِشااااِ ٟٛيف اوياااا تا٩سدذااااز ٘ا٩سااادّمار هلاا ٗ
اسره ٟاويت لاوؾ اوفاٙاِني اود٘وٛا٘ ,ٟيعال شىل فٛاق ي٘وا ٜحملاساح ٟاحشا٘٨وني
عّٕات رؼـل اوٚ٩ٙات احدشاد٘ ٞترٚااِٛاا أٓ وشاٍشا وىذّا ٟاويؽا ٙاود٘وٛا ,ٟأ٘ وىذّاٟ
سفٙك اإلِشآ ٌْ ,اوفٛاُ تأ ٝشدرا ٢أ٘ فٛق س ًٙاح حب ٟحبق اوشذّا.٢
ٔا ٗ احلايثاا ٟوا لرِا مبااا ساادخ يف خماا َٛػاادلا ٘طاااو ٪ٛيف وحّااآ تيااد اوعااز٘
اوؼٕ ِٜٙٛوىحّآ يف عاُ  ,1983سني يؼا اإلرٔاات ٓٙٛاوؼإا ّٟٚعؼااتات عٍٛىا ٟهلاَ
ٌااْ دااٛع حلااد اويٍٛااي ٘اوفااٙات اوىحّاِٛاا ٟعىاا ٠اروماااب ٌ حباا ٟتظاايٌ ٟر٘عاا ٟحبااق
اوؽىشاّٛٛني ٘اوىحّاِٛني احدِٛني او  ْٚلااِٙا ِٛاٌااّ آٌاّني يف تٛاٙوَٕ يالاي احسا,َٛ
أسؽرت عْ ـدي عظرات اوّشا٘ ٢ا٫لؽاً ٘اوظاٙٛخ ٘اوردااً تادُ تااري تٛاد شرٔااتٛني
عٍ ٢٪وىمٛآ اوؼٕ ِٜٙٛاو  ٝلاِل ـٙاواٖ وفاؾ لىاؾ ٔا ٢٩٨اإلرٔااتٛني ٍإَٛ
غْ ـد ٚدؼد ١هلَ.
٘يف  51آ ار ٌ 5113ارسل اوٚ٩ٙات احدشد ٞشرٔاب ي٘و ٟؿد ي٘واٌ ٟشادفى ٟات
سٛاي ٜٔ ٞمجٕٙرٚا ٟاوياراك ,ساني دزوٕاا ٌاا سىؽإ٣اا ٌاْ أتاااً ِظار اودهفرالٛاٟ
٘سفاااٙك اإلِشاااآ لدلٚااِٛاااا ٘شساااحاِٛا ٘أساااذلاوٛا ٘تياااب اوااادً٘ اوعرتٛااا ,ٟؿاااارتٟ
تاوظرع ٟٛاود٘و ٟٛعرض احلااٌ٘ , ٣اْ ي٘ٓ ٌٙاؼفا ٟاٌ٫اَ احدشاد ٞاسدىال مجٕٙرٚاٟ
اويااراك٘ ,يٌاارت تّأااا اودشدٛاا٘ ,ٟسىاال دٛظاإاٌ٘ ,زـاال ِشااٛذٕا ا٩ددٍاااع ٜشىل
لٙا٣ؾ ٘ـٌٛٙات ٘عظا٣ر ٌدّاسر٘ ,ٞسٙوال اود٘وا ٟاوٙاساد ٞشىل أـااوٌ٘ َٛفالياات,
تٕدؿ وفش َٛاويراك يف احشدفحيٌ٘ ,ا ا٩سدؽدا ٢او  ٝأدروٖ سمٌٙا ٟلريسادآ,
احشدفى ٟعٍىٛاّ ,ش ّ٩يع ٞٙشىل اِ٩ؽؼاً عْ اويراك,ت و٨لاد لٍاٙا اوفا ١ٙاومريٚاٟ
احدارؼاا ٟتاادعَ درت/ٜػاإ ِٜٙٛشىل اـدااااا أراض داارل لريٚاا٘ ٟؿاإٍا شىل اود٘وااٟ
اومريٚاا ٟاوفايٌااٌ ,ٟجااي حماؼ اا ٟلرلااٙه ٘ـشااَ لااحرل ٌااْ أراؿ ا ٜحماؼ ااٟ
احٙػي لدىيؽر ٘دحي سّذار ,لٍا ومظؾ عْ سىٍٕاا احشادفحى ٜتاـداااا أراض
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ٌاااْ ساااٙر٘ ٟٚورلٛاااا ٘شٚااارآ ,ودشفٛاااق ي٘وااا ٟلريسااادآ اومااادل ١اوااايت سااادمٓٙ
"شسراٛ٣ي" اوجاِ ٟٛيف طرك اوٙلْ اويرت.ٜ
٘لآ ٌْ ِدا٣ر اوعز٘ اٌ٫رٚم ٜشؿياؿ اويراك٘ ,اِدظار عظرات ا٭٩ؿ ٌْ
احروزـا ٟاودااتيني وىظاارلات اٌّٛ٫ا ٟاااػاا ,ٟاوايت وازرا اإلرٔاااب يف لاي ٌمااآ
ي تٖ ,غا زلح ودّ  َٛشرٔات( ٜياعع) أٓ ٚظمي ي٘و ٟاـدايل ِؼاؾ اوياراك,
ِ٘ؼااؾ اوظاارك اوشااٙر ,ٝوٛظاامي ٔ ا ٗ اود٘واا ٟاواايت ٩ـاال يعٍ ااّ ٌااْ اوعاازا٘, ٞ
ٚشااداا ياعااع أٓ ٚؽيااي واان ش ٩تيااد وّؽ ٛا احاا٨اٌر ٞاٌ٫رٚمٛاا ٟاوعرتٛاا ٟااىٛذٛااٟ
اوذلل٘ ,ٟٛشرساً عظرات ا٭٩ؿ ٌْ اإلرٔاتٛني او  ْٚدىحٙا ٌاْ ألجار ٌاْ اااِني
ي٘وا ٟشىل ساٙر ٟٚتعٛاا ٟفٛاق أٔاداؿ اٌدلٚاوٛاا٘ ٟػإ ِٟٛٙٛؿاد اود٘واا ٟاوشاٙر ٟٚاوايت
اِدٕذل سٛاسٌ ٟشدفى٘ ٟلّ.ٟٛ
٘ـااد تىعاال أعااداي اوظاإداٌ ٢ااْ أتّااا ٢اويااراك او ا  ْٚـدىااٙا ٌّ ا اوعااز٘ اإلرٔاااتٜ
اٌ٫رٚماا ٜاوعرتاا ٜيف آ ار عاااُ  5113سداا ٠طاإر وظاار ْٚاوجاااِ ٜعاااُ ٌ 5116ىٛاآٙ
٘ث٪ث ٟآ٩ؿ ـدٛاي٘ ,لاآ ٚفداي ٌٛٙٚااّ عىا ٠أٚاد ٝاوفاٙات اٌ٫رٚمٛاٌ٘ ٟروزـدٕاا يف
تعااداي ٌ٘ااا سٙهلااا ٌ 311ااٙالْ عراـااا٘ ,ٜيف تاااـ ٜاحملاؼ ااات اويراـٛاا ٟذمااا811 ٙ
ٌٙالْ.
اإلرٍاب األمزيكي على سورية

لٍا ٌارسل اوٚ٩ٙات احدشد ٞشرٔاتا ٌّ ٍااّ ؿاد اوفاار اويرتا ٜاوشاٙرٌ ,ٝاا
ـحي ِظ ٢ٙا٫ثٌ ,ٟسٛح ٌٕدت هلا ٌّ عاُ  ,5110عّدٌا أػدر اومِٙعرض ـاِِٙااّ
حياـح ٟسٙر٘ ٟٚحماسحدٕا ,زلا/ ٜـااِ ٓٙحماساح ٟساٙر ,/ٟٚلٍاا ٌارسال اوـاع
اوشٛاسااا٘ ٜاإلعٌ٪ااا ٜإللاااراز اوفاااٙات اوشاااٙرٌ ٟٚاااْ وحّاااآٌ٘ ,اااْ ثاااَ اوٍٕااال ث٘ر ّا
احلم ٌٟٙاوشٙر ٟٚتاددٛاً احلرٚر٘ ,ٝػاادل هلاا ا٩وٕاٌاات اوحالىا٘ ,ٟػاّيل هلاا
طٕٙي ث٘ر٘ ,أرسىل اوىذاآ اود٘وٛا ٟوـاَ عٍا ٢٪خماتراوٕااٌ ,اْ أداي شياِدٕاا تٕا ٗ
اسرهااٌ٘ ,ٟـاال سااّٙات ٘طاإٙر ٌٙرساال ل٪هلااا لااي أِااٙاا اوم ا ب ٘ا٩ؼااذلا٢
٘اودز٘ٚااار إلوؼااااك اودٍٕااا ٟتاود٘وااا ٟاوشاااٙر٘ ,ٟٚألؽفا ال اوٚ٩ٙاااات احدشاااد٘ ٞؼرِشاااا
٘ترٚااِٛا يف فٛق أٔداؼٕا ت وؼاك اسره ٟتشٙر ,ٟٚؼدٍل ودل٣دٕاا ٌاْ اسرها,ٟ
٘دا ٢اتْ رؼٛق احلرٚر ٝسايد احلرٚار ٝر٣اٛص ٘ثرا ٢وحّاآ شىل يٌظاق وٛادل ٦ساٙرٟٚ
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ٌْ يُ أت ,ٖٛثَ تيد أطٕر اوَٕ سزب اهلل سىٛؾ سٙر ٟٚتاروماب اسرهٌ ٟاْ ساآ
ٌّساٙر ٞتااويٍ ٢٪اوؼاإا٘ ّٟٚاوعارتٛنئ٘ ,ااَ ٚيرؼا ٓٙسفٛفا ٟأٓ اوا  ٝـداي احلرٚاارٝ
اومٛآ اوؼٕ٘ ِٜٙٛعٍ ٢٪أٌرٚما ٌْ أدي لىق اوؽدّ ٟتاني ساٙر٘ ٟٚوحّاآ٘ ,يالاي
اواٙا٣ؾ اوىحّاِ. ٟٛ
يؼيل اوٚ٩ٙاات احدشاد ٞاومٛاآ اوؼإ ِٜٙٛيف راٙث عااُ  5116شىل طاْ سارب
شرٔات ٟٛطاٌى ٟعى ٠سزب اهلل ,إلؿياؼٖ ٘سش أسىشدٖ اوايت لاِال وفىاق اومٛاآ
اوؼاإ٘ ِٜٙٛيً٘ ااىااٛرٌ٘ ,ؼاااحل اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞيف احّافاا ٟاويرتٛاا٘ ,ٟومااْ
احلرب اِدٕل تٕزه ٟوىمٛآ اوؼٕ ِٜٙٛت لؽاـٖ يف فٛق أٔداؼٕا٘ ,لار٘ز سازب
اهلل ألجر ـ٘ ٞٙعز٘ ٞطيح ,ٟٛتاِدؼارٗ ٘ػٍٙيٗ يف ٔ ٗ احلرب اويت ألىفل ل٪هلا
٘ثٚاار ٞاااردٛاا ٟاٌ٫رٚمٛاا ٟاوشاااتف ٟلِٙااداوٛزا راٚااص ٌظاار٘عاّ أزلدااٖ (اوؽٙؿاا٠
اا٪ـ ٟيف احّاف ٟاويرت٘ ,)ٟٛاو ٚ ٝدع ٙشىل ِظر اوؽٙؿ٘ ٠احلر٘ب أ٫ىٛا ٟيالاي
اواادً٘ اويرتٛاا ٘ ,ٟفٛااق ٌظاار٘ا اوظاارك ا٘٫س ا اسدٚااد او ا ٚ ٝاادع ٙشىل وفشااَٛ
٘هز٣اا ٟوىاان اواادً٘ لدٌاا ٟوىمٛااآ اوؼاإٌ٘ ِٜٙٛظااارٚا اهلٍّٛاا ٟاٌ٫رٚمٛاا ٟاواايت
وـاإٍّا ٌظاار٘ا اوفاارٓ اٌ٫رٚماا ٜاوفااايُ او ا  ٝرسااَ يف اويفااد ا٫لاارل ٌااْ اوفاارٓ
احاؿِ٘ ,ٜؽ ٌا تداٚا ٟاوفارٓ احلااو ٜيف اويفاد ْٚا٘ ً٘٫اوجااٌِّ ٜاٖ٘ ,يٌارت ؼٕٛاا
اوحّا ٠اودشدٛا ٟواادً٘ ٘لّٛا ٟلادل ١لشااٙر٘ ٟٚوٛحٛاا ٘اوأ ٘ ,ٍْٛا ؿاشٛدٕا ٌ٤ااات
ا٭٩ؿ ٌْ ٌٙال ،وىن اودً٘٘ ,وظري عظرات احٚ٪ني شىل ٌّالق اوىذ ٢ٙيف اودالي
٘ااارز٘ ,لشا٣ر ٔا٣ى ٟوفدر مب٤ات ٌىٛارات اود٘٩رات ٩ـدؼاي وىن اوحىدآ.
وفد ظٕر اود٘ر اإلرٔات ٜاٌ٫رٚم ٜيف ػّاع ٟا٫ثٌ ٟاوشٙر ٌْ ٟٚاٚ٫ااُ ا٘٫ىل
ٌْ وؽذرلٔا يف ٌّدؼؾ آ ار عاُ  ,5111سني درت اوىفا٢ات اويىٌّ ٟٛاا تاني اوشاؽرل
اٌ٫رٚماا ٜر٘تاارت ؼااٙري ٌااا ٌيارؿااني يف اوشااؽار ,ٞثااَ ثٚاروااٖ شىل اااٌ ٞااْ ي٘ٓ
شلاااار ٘ثار ٞاااردٛاا ٟاوشااٙر ٟٚلٍااا وااّؽ اوفااٙاِني ٘ا٫عااراؿ اود٘وٛاا٘ ,ٟشعاآ٪
يعٍٖ وىٍٛىٛظٛات اإلرٔات ٟٛإلسفان اود٘و ٟاوشٙر ٟٚاوٙلّ٘ ,ٟٛاسدٍرت ل ً٪ا٫ثٌٟ
يعااٙات ـاااي ٞاوٚ٩ٙااات احدشااد ٞمباْ ؼاا َٕٛاواارٛ٣ص أ٘تاٌااا ورسٛااي اواارٛ٣ص اوظاارع,ٜ
ٚـاااؿ شىل واان اواادعَ اوشٛاساا ٜاحاااو٘ ٜاودشااىٛش٘ ٜاوداادرٚل ٘اورعاٚاا ٟاوماٌىااٟ
وىدّ ٍٛات اإلرٔات ٟٛيف اح٨ررات ٘احملاؼي اود٘وٛا٘ ٟجمىاص اٌ٫اْ ٘اسٍيٛا ٟاوياٌاٟ
يف ا ٌَ٫احدشد.ٞ
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٘طااامّي اإلرٔاااااب اٌ٫رٚماااا ٜـٍاااا ٟااااااار اإلرٔااااات ٜسااااني ٔاااادي اواااارٛ٣ص
اٌ٫رٚم ٜيف عاُ  5110تـرب سٙر ٟٚعشمرٚاّ ,حبذا ٟاسادسداُ اود٘وا ٟوىشا٪ا
اومٍٛااا٘ ,ٝثااَ ورادااا تيااد سااش احسااز٘ٓ اومٍٛااا٘ ٝاوشااٙرٌ ٝااْ ٌشاادٙيعات
اسااٛع٘ ,او ا  ٝلااآ ٘دااٙيٗ هجااي وااٙاثٓ اورع ا ٌااا احسااز٘ٓ اوّاا ٝ٘ٙاوؼاإ.ِٜٙٛ
٘لظااااؽل ٘ثار ٞاواااادؼاا اٌ٫رٚمٛاااا( ٟاوحّداااااد )ٓٙعااااْ وفاااادهٕا وىاااادعَ احاااااوٜ
٘اويشمر٘ ٝاودادرٚل وىٍّ ٍاات احشاىش ٟاإلرٔاتٛا ٟاوايت اارب اوظاي ٘اساٛع
اويرتاا ٜاوشااٙر٘ ,ٝلظااؽل ٘سااا٣ي اإلعاا ُ٪اوعرتٛاا ٟأٓ ا٫سااىش ٟاواايت ـاادٌدٕا ٘ثارٞ
اودؼاا اٌ٫رٚم٘ ٟٛاحساترات احرلز ٟٚلاِل و ٔ شىل ياعع ٘اوّؼر٘ ٞوؽرعات
اوفاعاااد ٞيف ساااٙر٘ ,ٟٚساااىٍّدٕا شىل اويّاػااار اإلرٔاتٛااا ٟاوااايت يرتدٕاااا يف ا٫راؿاااٜ
اوذلل٘ ,ٟٛلظؽل وىن اوٙسا٣ي اإلع ٌٟٛ٪أٓ ٔ ٗ اويّاػر سرعآ ٌا و ٘ب يالي
احّ ٍات اإلرٔات ,ٟٛاوّؼر٘ ٞياععٚ ٩٘ ,دحفٌّٕ ٠اا حاا ٚشاٍ" ٠اساٛع احلار" أـاي
ٌْ أػاتا اوٛد.ْٚ
لٍا اسادسدٌل اوٚ٩ٙاات احدشاد ٞشرٔااب اود٘وا ٟاحاّ َ عّادٌا ـؼاؽل ٌااار
اوظيرلات اوشٙر ٝتج٪ث٘ ٟمخشني ػار٘لاّ ٌْ اوحٙارز احلرت ٟٛاٌ٫رٚم ٟٛيف اوحشر
احدٙس  ,ت رٚي ٟاسدسداُ اوش٪ا اومٍٛا٘ ٌْ ٝاسٛع اوشاٙر ٝيف لاآ طاٛسٓٙ
اويت وشٛار عىٕٛا دحٕ ٟاوّؼر ٞاحؼّؽ ٟي٘وٛاّ تاإلرٔاب٘ ,دا ٢اوفؼؾ او  ٝأٌر تٖ
اورٛ٣ص اٌ٫رٚم ٜيِ٘اود وراٌ ٌْ ي٘ٓ أ ٝفٛق ي٘وٚ ٜجحال أٓ اساٛع اوشاٙرٝ
ـد اسدسدُ اوش٪ا اومٍٛا٘.ٝ
لٍا ـاٌل اواا٣رات اٌ٫رٚم ٟٛتفؼؾ اوفٙات اوشاٙر٘ ٟٚسىؽإ٣اا يف اوحايٚاٟ
٘ٔ ٜوااري ياعع عى ٠احلاد٘ي اوشاٙر – ٟٚا٫ريِٛا٘ ,ٟأِظاأت ـاعاد ٞعشامر ٟٚيف
اودّااؾٔ٘ ,اا ٜأرض سااٙرٌ ,ٟٚااْ ي٘ٓ أٌ ٝشااٙػ ـاااِٚ٘ ,ِٜٙياادُّ ٔاا ا اٌ٫اار شرٔاتاااّ
٘اعددا ٢ػر اّ عى ٠أراؿ ٜي٘و ٟات سٛايٚ ٩ ٞزاً غجىٔٙا يف ٌفر ا ٌَ٫احدشد,ٞ
ٌ٘يذلؼاّ تٕا ي٘وٛاّٚ .ـاؿ شىل ون شـاٌ ٟعد ٞـٙاعد عشمر ٟٚأٌرٚم ٟٛعىا ٠أرض
اسزٚر ٞاوشٙر٘ ,ٟٚـد ِظرت اوؼاشؾ اوذللٛا ٟلارا ٣ويظار ـٙاعاد دارل طارعٟٛ
ٌ٫رٚمااا يف سااٙرٚ ,ٟٚـاااؿ شوٕٛااا يعااَ احّ ٍااات اومريٚاا ٟاِ٩ؽؼاااوٌ ٟٛااْ أدااي
اـدااا أرض سٙر ٟٚإلـاٌ ٟلٛآ لري ٝعىٕٛا.
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ٌ٘ٛٙٚاّ رارض اوٚ٩ٙات احدشد ٞشرٔاب اود٘وا ٟاحاّ َ ؼذلساي لاا٣رات اودشااوؾ
تفٛاي ٞاوٚ٩ٙات احدشد ٞودفداي ٌ٤اات اوشاٙرٚني احادِٛني عادل ـؼاؾ داٚ ٝٙا ٌٜٙعىا٠
احاادٓ اوشااٙرٌ ٟٚااْ ي٘ٓ سااح ٘ ,ورؼااا تااـااات اودٕدٚااد احشاادٍر تاساادسداُ اوفااٞٙ
٘اإلرٔاااب ؿااد اسااٛع اوشااٙر ٝش ا اساادسدُ اوشاا٪ا اومٍٛااا٘ٔ٘ ,ٝاا ٜويىااَ عىااَ
اوااااٛفني أٓ اسااااٛع ٘وااااْ ٚشاااادسدُ ٔااا ا اوشاااا٪اِ٫ ,ااااٖ  ٩هىمااااٖ٘ ,ويىااااَ أٓ
اودّ ٍٛات اإلرٔات ٟٛاحشىش ٟاويت ورعأا ٔا ٜاوايت وشادسدُ ٔا ا اوشا٪ا ٩٘ .وازاً
شىل ٌّٙٚا ا٫ؼياً ٘احٍارسات اإلرٔات ٟٛاٌ٫رٚمٌ ٟٛشدٍر ٞؿد ساٙر ٟٚي٘وا٘ ّٟـٛاايّٞ
٘طيحاّ ٘سد ٠لدات ٗ ٔ ٟاوشاٙر .
وساؾِ اوٚ٩ٙاات احدشااد ٞأٔاداؼٕا يف يعٍٕااا وررٔااب ٘غارساادٖ عٍىٛااّ ؿااد
اوفاار اويرتا ٜاوشاٙر ٝتإِٔاا ورٚاد رزٚااق اود٘وا ٟاوشاٙر ٟٚأرؿا َا ٘طايح ّا شىل ي٘ٚاا٪ت
لا٣ؽ٘ ٟٛـٌ ٌٟٛٙدّاسر ٞلدٌ ٟحؼاحلٕا٘ ,حؼااحل اومٛاآ اوؼإ٘ ,ِٜٙٛـاد ػارا
ت ون يف  59رٙث  5116رٛ٣ص احسااترات اٌ٫رٚمٛا ٟعىا ٠ـّاا ٞوىؽزِٛٙٚا ٟأٌرٚمٛاٟ
تأِااٖ ٚ ٩يىااَ ش ا لاِاال سااٙر ٟٚسااديٙي ٌٙسااد ,ٞأ٘ أٓ ٚماا ٓٙوم اي لا٣ؽاا ٟسااٙرٟٚ
سمٍٕاا اوا او٘ ,ٜايعاا ٠أٓ دٕااث خماتراوااٖ ـاد ـااُ تاساادا٪ا لاٌاي احملاؼ ااات
اوشٙر٘٘ ٟٚدد وىن اوردح ٟيف اواٙا٣ؾ اوشٙر.ٟٚ
٘ٚ ٩زاً اإلرٔاب ا٫لدل ٔاٌ ٙاا وفدٌاٖ اوٚ٩ٙاات احدشاد ٞاٌ٫رٚمٛاٌ ٟاْ يعاَ
ٌاىق ٌايٚاّ ٘عشمرٚاّ ٘سٛاسٛاّ وىمٛآ اوؼٕ ِٜٙٛاو ٚ ٝفٙي شرٔاتااّ ٌّ ٍااّ ال
أتؼار اويا ٘أزلاعٖ ؿد اويرب عاٌا٘ ٟاوؽىشااّٛٛني لاػأ٘ ,ٟا ا اوادعَ لاآ
ٌّ أٓ ٘ددت عؼاتات اوؼٕا ّٟٚعى ٠أرض ؼىشاني ,ش ْ شٓ ػّاع٘ ٟيعاَ اإلرٔااب
اوؼٕ ِٜٙٛتدعَ اوعرب عاٌ٘ ٟاوٚ٩ٙات احدشد ٞلاػ٘ ,ٟسدٗ دااز شىل لدااب ٝ
جمىدات ؿسٍ.ٟ
٘اويا لىٖ ٚيىَ تأٓ اوٚ٩ٙات احدشادٔ ٞا ٜي٘وا ٟاإلرٔااب ا٘٫ىل عىا ٠ا٫رض,
ٌّا أٓ سىاال أـااداُ احشاادٙلّني عىاا ٠أرؿاإا يف اوفااار ٞاٌ٫رٚمٛاا٘ ٟسداا ٠وظاامىٕا
٘اساادف٪هلا ٩٘ ,واازاً ٌّ ا تداٚاا ٟاوفاارٓ اوداسااا عظاار وّظاار ااااٙؿ ٘اودشااى يف
اويااا ٘ ,وّٕ ا ٘وشاارك ثاار٘ات اوظاايٙب٘ ,وعدؼ ا أراؿاا٘ ,َٕٛوؼاااير سرٚاااوَٕ,
٘شرايوَٕ يف وفرٚر ٌؼرلَٔ٘ ,وٙد ٖٛـادراوَٕ ,ؼٕاي ّٔااه شرٔااب أطاد ٌاْ شرٔااب
أٌرٚما ٘أتظاا! لدا سادٛؽآ ؼالٙؼٛااه اوماوا اوحٙوا ِٜٙيف جمىا ( ٟاسان)
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اوحٙو( :ِٟٛٙاوٚ٩ٙات احدشدٌ ٞاؼٛاا لاحرل ٞوّؽا ٌّا ـٛإٌاا ,أ ٝألجار ٌاْ ـارِني,
لاإاااا احدزاٚاااد ٞاويد٘اِٛااا٘ ٟاوّامجااا ٟعاااْ ٌاا أ ٌؼاااٍٍ ٟتٕااادؿ داااز٘ اوياااا :
شٌدلالٙر ٟٚعاح ٟٛمٍٕا خمدار٘ٓ عٍى( ٌْ ٓٙٛتّا ٞاويا ) (.)38
مً املنارسا اإلرٍابية األمزيكية ضد عدد مً دول العامل:

وفااد ساايل اوٚ٩ٙااات احدشاادٌ ٞااْ لاا ً٪طاايٙرٔا تإِٔااا اوفاا ٞٙاود٘وٛاا ٟاوي ٍاا٠
اوٙسٛد ٞيف اويا  ,تأٓ ٔ ا ٚيإٛا احلق ت يار ٞط ٓ٘٨اويا ٘ ,ؼارض ِؽشإا عىٛاٖ
لظرل ٜاويا ٘ ,أٓ وؽرض عى ٖٛـٙإِّٛا ٘شرايوٕا لٛاؾ وظاا٘ ,٢لٛؽٍاا ورٚاد,
ٌْ٘ ل ً٪اودؽٙك ٘اإلـؼا٘ ٢اهل ,ٍّٟٛلٍا وؽرض ٍّٔٛدٕا عى ٠يً٘ اويا اوجاوح,
٘و ّٕ ثر٘اوٕا ٌْ لا ً٪اإلرٔااب احشاىح٘ ,اودادلي يف طإِ٘٨ا اوشٛاسا٘ ٟٛاوجفاؼٛاٟ
٘ا٩ددٍاع٘ ٟٛا٩ـدؼاي٘ ,ٟٚوعرل ا ٍٟ ِ٫اويت  ٩واٛيٕا أ٘ اِدٕال ػا٪سٛدٕا تااوفٞٙ
احشىش٘ ,ٟوّظر اوؽٙؿا٘ ٠اوّزاعاات اوفحىٛا٘ ٟاواا٣ؽٛا٘ ,ٟو ِفؼِا ٜاحلمااُ٘ ,وـاا
ثعٍا ٢آلر٘ ,ْٚـ ١ٙسٛاس ٟٛعٍٛى ٟهلا.
٘اودااار ٚاحلاادٚح خيدلِااا أٓ اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞلاا ً٪اوفاارٓ اويظاارٌ ْٚارساال
( )136عٍى ٟٛودلي ٌشىح ٘درل ٌشىح ٘شرٔات ٜيف اوظ ٓ٘٨اودالى ٟٛوحىادآ أٌرٚماا
او٪وّٛٛاإٌّ٘ ,ٟااا واادلي عشاامر ٝيف ٔاااٛٚيت ٘اواادٌّ٘ٛن ّ٘ٔااد٘راض ِ٘ٛمااارادٙا
٘احمشااٛن ٘لٙتااا ٌّ٘ ,ا اِدٕااا ٢احلاارب اوياحٛاا ٟاوجاِٛاا , ٟلٍااا سا٘واال اإللاسااٟ
تألجر ٌْ مخشني سم٘ ٌٟٙلّ ٟٛيف اويا ٘ ,اسادسدٌل دٙٛطإا يف ـٍاا ألجار
ٌااْ عظاار ْٚاِدؽاؿاا ٟطاايح ٟٛؿااد سمٌٙااات يٚمداوٙرٚاا ٟعٍٛىاا ٟهلااا٘ .واادلىل يف
اويٍىٛات اِ٩دسات ٟٛوج٪ثني تىداّ ٌْ أدي ٚٙىٕا ويٍٕ٣٪ا ٘احٙاوني هلا)39( .
وؽشر اوٚ٩ٙات احدشد ٞاوفاِ ٓٙاود٘و٘ ٜؼق ٌؼااحلٕا ٌّ٘ ٙرٔاا٘ ,وظاْ سرتااّ
شعٌٛ٪اا٘ ٟسٛاساا ٟٛؿااد اواادً٘ ت رٚياا ٟاحلؽاااظ عىاا ٠اودهفرالٛاا٘ ,ٟؼرؿاإا لٍااا
ورٚاادٔا تاااوعز٘ احشااىح٘ ,ـدااي اوظاايٙب٘ ,اساادحاس ٟسااٛاي ٞاواادً٘ ٘اساادف٪هلا .لٍااا
ال ت ٌْ طيار (اودؼاا عْ سفٙك اإلِشآ) وفدي ٘سشق اإلِشآ يف عدٚد ٌاْ يً٘
اويا اوجاوح٘ ,اوظٙأد عى ٠ون لجرل٘ ,ٞاوظاٙأد اوٛا ُٙيف أؼعاِشادآ ٘اوياراك
٘اوؼٌٙاً ٘سٙر٘ ٟٚوٛحٛا ٘او٘ ٍْٛاويدٚد ٌْ اودً٘ اٌ٫رٚم.ٟٛ
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الضياعة والتدريب والتنويل لإلرٍاب:

ويحال احساااترات احرلزٚاا ٟي٘رّا ٔاٌا ّا يف وؼاّٛا اودّ ٍٛااات اإلرٔاتٛاا ٟاحشااىشٟ
اويت وىحص وحٙض اإلسٌ ,ُ٪شدعى ٟؼدا٘ ١احدارؼني ٌْ اوادمؽرلٚني يف تياب واارٚ
اإلساا ُ٪احداااألر٘٘ ,دااادت هلاااَ ـاااايٌ ٞااْ أٌااارا ٢احلااارب يف أؼعاِشااادآ يف احلفحاااٟ
اوشاااٙؼٛٛد ,ٟٛاواا  ْٚألىفاااٙا حملارتااا ٟا ٩ااااي اوشاااٙؼٛٛيت يف أؼعاِشااادآٌ ,اااْ أداااي
شسفان اوّ اُ اوظٙٛع ٜؼٕٛاا اوا  ٝلاآ تر٣اسا ٟاوارٛ٣ص دمٛا اهلل اوا  ٝلاِال
اوفٙات اوشٙؼٛٛد ٟٛوشاِدٗ ٘ودعَ سمٍٖ.
٘اساادٍرت رعاٚااا ٟاحسااااترات اٌ٫رٚمٛااا ٟودىاان اودّ ٍٛاااات سدااا ٠تياااد سااافٙن
احلمَ اوظاٙٛع ,ٜيف اوحّٛاآ اودّ ٍٛا ٜهلاا٘ ,واٙؼرل اوفااي٘ ,ٞوادرٚحٕا ٘وشاىٛشٕا,
مبااا ؼٕٛااا ٌااا ٚشااٍ ٠تدّ اا َٛاوفاعااد ٞـاااً ِياا ُٙوظٌٙشاام ٜعااْ اودّ ٍٛااات اواايت
وظمىل أثّاا ٢اودادلي اوشاٙؼٛٛيت ٫ؼعاِشادآ٘ ,اوايت ألىاق عىٕٛاا اساَ انأادْٚ
احشااىٍني( :شِاا ،أطاان حل اا ٟيف أٓ ٔ ا ٗ انٍٙعااات ِ ٍاال تٙس اال ٟاحساااترات
احرلز٘ ٟٚاحساترات اوحالشداِ٘ ٟٛاحؼر٘ ٟٚسىؽاا ٢آلار ْٚوىٚ٩ٙاات احدشادٔ٘ ,ٞاَ
ٌّ ٍ٘ ٓٙجمدٕد٘ٓ ٌ٘درتٌ٘ ٓٙشىش ٓٙاٙض ٌيرلٌ ٟفدس ٟؿد اور٘ض٘ ,اوايت
لاؿاأٙا تاوؽيااي٘ ,وماإَّ تااد٘٧ا ٌحاطاار ٞتأعٍاااً شرٔاتٛاا ٌّ ٟا  51سااّ ,ٟـاااٌٙا
تاددٛاً اورٛ٣ص احؼر ٌّ٘ ٝون احلاني ٚفٌٙا ٓٙتأعٍااً شرٔاتٛا٘ .ٟانٍٙعا ٟاوايت
ِ ٍدٕاااا احسااااترات احرلزٚااا ٟوظااامٛىٕا ٌاااْ انٍٙعاااات اإلسااا ٌٟٛ٪احدارؼاااٟ
اورايٚماوٛااا٘ ,ٟلاااآ واااد َٕٚأعٍااااً لاػااا ٟتٕاااَ ـااااٌٙا مباااا لىحداااٖ ٌااإَّ ٘لاواااٟ
احساترات احرلز)01( )ٟٚ
٘ لر اوؼشؽ ٜاوؽرِش ٜورلٌٛ ٝشآ تأٓ ؿاتااّ ٌؼرّ ٚا ٚدع( ٠عى ٜحمٍد)
اِـااَ شىل اسااٛع اٌ٫رٚماا ,ٜلىااؾ ٌااْ احساااترات اٌ٫رٚمٛاا ٟتداادر ٚوّ ااَٛ
اوفاعاادٌ ٞااا تااني أعااٙاُ ٘ ,1998٘ 1988لااآ ٚااأو ٜشىل اوٚ٩ٙااات احدشاادٚ٘ ,ٞفااُٙ
تداادر ٚا٫عـااا ٢ا٫لجاار ساار ٟٚيف طااحمات او ااي٘ ,ؿااحان اوفااٙات اٌ٫رٚمٛااٟ
اااػٚ٘ ٟف :ًٙشٓ أساٌ ٟتْ ٩يٓ لآ ٌشدٍراّ يف اويٍي حلشاب اوش ٜآ ٝأ ٝسد٠
اوياُ )01( 1998
٘ لر ٌا ٚمي ٘اّٚز أٓ احسااترات احرلزٚا ٟاٌ٫رٚمٛا ٟتفٛال عىا ٠ع٪ـاات
ٌا اتْ ٩يٓ ٘وّ  ٍٖٛوّ  َٛاوفاعد ٞسد ٠تيد أسداخ  11أٚى٘ ,5111 ًٙـد اسدسدُ
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ٔ ا ا اودّ اا َٛيف ٌٙادٕاا٘ ٟواادٌرل اواار٘ا احيّٚٙاا ٟوىذااٛع اور٘سااٌ ٜااْ لاا ً٪شحلاااك
ااشا٣ر تٖ٘ ,شٔاِدٖ ,سد ٠وظر ْٚاوجااِ ,5111 ٜلٍاا أٓ وّ ا َٛاتاْ ٩يٓ (وّ اَٛ
اوفاعد )ٞاسدسدُ ٌْ احساترات احرلز ٟٚيف عااُ  1999يف ٌشااِد ٞثاٙار لٙساٙؼٙ
ؿد يلداوٙر اوؼرب (.)05
٘يف ٌرادي ٟس ٘ر ظأر ٞاإلرٔاب اإلساٌ٘ ٌٜ٪اا ٚاىاق عىٛاٖ اوٛا ُٙيف اوعارب
ا٘٫ر٘تاا( ٜشساا ُ٪ؼٙتٛااا)ٌ٘ ,ااا وؽاارا ٌّٕااا ٌااْ ٌشااٍٛات لاوفاعااد٘ ٞاوّؼاار٘ ٞؼٛىااق
اور ْ ٘ألّاؿ اوفدض ٘وّ  َٛلراسآ ٘تٙل ٙسراُ ٘طحاب اوؼٌٙاً ...شخل ٌاْ
احشٍٛاتٌ ,اا ٔا ٜش ٩ػاّاع ٟاحٙسااي اوؼإ٘ ِٜٙٛاحسااترات احرلزٚا ٟاٌ٫رٚمٛاٟ
٘ا٫دٕز ٞا ٌّٟٛ٫اوعرتٛا ٟا٫لار ٘ ,١شوحاسإا تىحاٙض اإلسا ُ٪احدظادي ٘احداارؿ,
ودّؽ ٛخمااات أعدا ٢اوير٘ت٘ ٟاإلس٘ ,ُ٪وظا ٖٚٙػاٙر ٞاواد ْٚاحلّٛاؾ ٌاْ لاً٪
اسرا َ٣اوحظي ٟاويت رارسٕا وىن اودّ ٍٛات تاسَ اإلس ُ٪يف سٙر٘ ٟٚاويراك ٘وٛحٛا
٘أؼعاِشادآ ٘اوؼااٌٙاً ٘اوحالشاادآ ٘تيااب اواادً٘ ا٫ؼرٚفٛاا٘ ٟسداا ٠يف يً٘ أ٘ر٘تٛااٟ
٘يف اويدٚااد ٌااْ تىاادآ اويااا  ..داارا َ٣ورؼـاإا سداا ٠اوٙسااٙغ اوماساارٌ ٞااْ طاادٞ
تظاعدٕا ,سني ٨ٚل اواؽي ٌْ ثد ٝأٌٖ ٚ٘ ,تح أٌإٌا ,ثَ ٚفاا ثادٚأا ,أ٘ ٚظاق
ػدر دّد٘ ,ٝخيرز لحدٗ ٘ٚىٙلٖ ٘سع شرٔات ,ٜأ٘ رك لٛار تفؽؽ سدٚد,ٝ
أ٘ ٚفدي شرٔات ٜأٌٖ٘ ,درا َ٣ألرٚ ١يرؿ اودارٌ ٚج ّ٪ٛهلاا٘ ,شٌياِا ّا يف اإلرٔااب
وؼٙر وىن اسرا َ٣أٌاُ عدسات اودىؽاث ,ودّفاي وىان اوؼاٙر اوحظاي ٟشىل لاي أذماا٢
اويا  ,ودف ٔ ًٙا ٔ ٙاإلس.ُ٪
٘اودوٛي عى ٠أٓ ٔ ٗ اودّ ٍٛات ٔ ٜػّاع ٟػٕ ِٟٛٙٛدرتٌ ٟٛا سدخ يف ٌا٨رر
احلرلااات اإلساا ٌٟٛ٪يف وّاادٓ يف آب  ,1990عّاادٌا سـاار اثّااا عظاار ؿاااتااّ ٌااْ
احٙساااي اوؼاإٔ٘ ,ِٜٙٛااَ ٚروااد٘ٓ اوجٛاااب اوحٛـااا ٢اوفؼاارلٚ٘ ,ٞاىفاا ٓٙاوىشاا ,٠ثااَ
ثدٍي ٓٙيف درؼ٘ ٟاسدٌ ٞا ـاي ٞوىن احلرلات اندٍي ٟعىٔ ٠اٌع احا٨رر٘ .ـاد
لظؽل ٘ساا٣ي شعا ُ٪درتٛا ٟيف تداٚا ٟاوفارٓ احلااو ٜعاْ ٘داٙي ٌاا ٚزٚاد عىا٤ٌ ٠اٟ
عا٣ىاا ٟوااحيب ـاااي ٞوّ ٍٛااات شساا ٌٟٛ٪شرٔاتٛاا ٟويااٛع يف اومٛااآ اوؼاإ ٘ ِٜٙٛاال
ا ٟٚاحٙسايٚ .ـاؿ شو َٕٛوز٘ٚد تيـَٕ ٙاثات سؽر ػٕ.)03( .ِٟٛٙٛ
٘ ٩أيً عىاا ٠اورعاٚاا ٟاوؼاإ ِٟٛٙٛاوعرتٛاا ٟودىاان اودّ ٍٛااات ٌااْ اورعاٚاا ٟاويىّٛااٟ
وىمٛآ اوؼٕ ِٜٙٛودّ  َٛاوّؼر٘ ٞؼر٘ا اوفاعد ٞعى ٠سد٘ي اس٘ ٓ٩ٙاودعَ احايٝ
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٘اويشاامر٘ ٝاوُّىٙدشاايت٘ ,احظااارل ٟيف ؿاارب ٌٙاـااا اسااٛع اويرتاا ٜاوشااٙر,ٝ
ٌ٘ياس ٟألجر ٌاْ  5211شرٔااتٌ ٜإَّ يف ٌشدظاؽٛات اومٛاآ٘ ,اوىفاا٢ات اويىّٛاٟ
تني ـاي ٞوىن اودّ ٍٛات ٌا اوفاي ٞاوؼٕا ّٟٚمبْ ؼِ َٕٛدّٛأ ٔ٘ .ٙا ٌاا ّٚاحاق عىا٠
اودّ ٍٛات اإلرٔات ٟٛاويت ورعأا اوٚ٩ٙات احدشد ٞلٍا أطرِا أع ٗ٪ع ٌْ ِٟٛ٪ي٘ٓ
ٌٙارت٘ ,ٟوفدُ هلا اورعا٘ ٟٚاودعَ اوشٛاس٘ ٜاويشمر٘ ٝاحاو.ٜ
اخلامتة

غااا عرؿااّا ساااتفاّ شٓ اإلرٔاااب اوااد٘و ٜتأطااماوٖ احسدىؽاا ,ٟاوا  ٝوياااٌِّ ٜااٖ
اويدٚااد ٌااْ اواادً٘ ٘لاػاا ٟاواادً٘ اويرتٛاا٘ ٟاإلساأ ,ٌٟٛ٪اا ٙػااّاع ٟػاإ ِٟٛٙٛدرتٛااٟ
أٌرٚمٛااا ٟيف ساااحٛي فٛاااق ٌظاااارٚيٕا يف اهلٍّٛااا ٟعىااا ٠اوااادً٘ ٘ثر٘اوٕاااا ٘أراؿااإٛا
٘اسديحاي ٘ش  ً٩طيٙتٕا .يف اوٙـل ِؽشٖ ور ١تمي ِـاً ٌ٘فاٌ٘ ٟعرتٛا٘ ٟشساٌٟٛ٪
لشزب اهلل ٌج ّ٪ؿد ا٩سد ً٪اوؼٕ ِٜٙٛعٍ ّ٪شرٔاتٛاّ ٘ ,ارب لي ي٘و ٟعرتٛاٟ
٘شساا ٌٟٛ٪وشاااِد احفاٌ٘اا ,ٟؼااذلٌ ١ااا وفاا ُٙتااٖ سااٙر ٟٚاويرتٛاا ٟاحلاٌىاا ٟوىاإَ اوفااٌٜٙ
٘احدؼاااد ٟٚوىٍساااااات اوؼااإ٘ ِٟٛٙٛاوعرتٛااا ٟاحـااااي ٞوىٍظااار٘ا اوفااا ٌٜٙاوٙساااد٘ٝ
اوّٕـاا٘ ,ٝٙاواايت رعاال احفاٌ٘اا ٟاوؽىشااا٩ ّٟٛٛساادياي ٞاحلااق اويرتاا ٜاوؽىشااا،ٛ
احظر٘ا يف اود٘و٘ ٟا٩سدف٘ ,ً٪يعَ احفاٌ٘ ٟاوىحّاِ ٟٛوراٗ عٌٍ ّ٪شااِد ّا وررٔااب,
٘وؼٙرٔا ي٘و ٟوٕدي اوشىَ اوياح.ٜ
٘وفااد سااي ٠اوفا٣ااد اوراسااي ساااؼأل ا٫سااد لاٙاً عفااد ٌااْ اوزٌااآ ,لاا ٜوـا َا
ا ٌَ٫احدشد ٞويرٚؽا ٚؽرك تني اوّـاً اوٙل٘ ،اإلرٔااب ,ؼاوّـااً اواٙل ،ودشرٚار
ا٫رض عٍااي ٌظاار٘ا ,وفاارٗ لااي اوظاارا٣ا ٘اوفااٙاِني اود٘وٛاا٘ ٟاوشااٍا٘ ,ٟٚيف سااني
اإلرٔاااب ؿاااد ا٫ترٚاااا ٢عٍااي ورؼـاااٖ ساااٙر ٘ ٟٚارتااٖ ,ش ٩أٓ اومٛاااآ اوؼااإِٜٙٛ
٘اوٚ٩ٙااات احدشااد ٞسارتاال ٔ ا ٗ او ادع ٞٙوىديرٚااؾٌّ٘ ,ياال أٓ ٚياارؿ ش ٩لٍااا ورٚااد
اوف ١ٙاوعرت٘ ٟٛاوؼٕ ِٟٛٙٛمبا خيدُ أٔداؼٕا٘ ,ومْ اوظيٙب يف اويا ويرؿ ٘ويىَ
عىَ اوٛفني أٓ اإلرٔاب ػّا ٌْ أدي لدٌ ٟوىن اوف.١ٙ
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قرار ترامب واستهداف القدس في الماضي
والحاضر؟
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*

تكديم:

فلسطططق بلططو ن ططعرب ن عبلطط وب لططى أنظططه ه ودهططد ن ططدوهنه
جسطد
ن ته وخ ،ودلتقى نحلضطه ن  ،و كنهطه جطب نطه و ودطه نل ونط و
نألدططى ن عبلوططى ،وكلططيف كط ئ كووهسهططه ،ود وططه ن عططب ونإلنسططهنوى ،أنهططه
تعوش أعمهق ووجدنن كل عبل  ،وكل ن شبفهء ن عهمل.

نعيف ،ن قدس ه حيهنطى ن ضطمئ ن عبلط  ،وعطبوس ن عبولطى ،هط
نحلليف ون وقظى ،نهه
ن عع ونإلد نك،
ن عجدنن ون عوعن ون نفعس،
ددونى ن سالم و هب نملدنسب ،نحتطع علطى نألدطهكب نملقدوطى لطدوهنه ،
وه دبك شعهع وح وحضه ي وعلم وفكبي.

ن قدس تهفع وهه بلع نملسلمق ،فه ب لتهيف نألوىل ،و وهه أُوطبي
له بوعل ن كبويف حممد  و دسجدهه نألبصى صطلى لهألن وطهء ون بوطل،
شطتى أحنطهء ن طدنوه وتجهطعن
ودنهه عبج ىل ن سطمهء ،ونملسطوووعن
صالتهيف ىل نأل نض نملقدوى ،ىل ن قدس وبو ن سود نملسوح ،ووطل طعن
أن تططدن سووططهيف حلططعدهيف حنططع ن شططبق ،متططه عظططهدهيف ن هدططد
لتعجوههه ىل دن ع ميهنهيف.

*

كاتب سوري.
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القد ا المددتع ض حملد ك ى ددر ةددكر ء نددر د ا د خد ا القد اا ازبد
الذي أص اه ال مس األ ي ي "دء ل ض ا ب" قبل ه ير الحمل ع امل ص ع ،ءامل ضدن
اعددفاب د د ده د لق د ا ع صددنر ل م د ا د ا اإلس د ا م،ي ،ءعه ددى ع ،د قددل
ثل هذا الق اا ،ي،غي ع ءددر القد ا ،ء أ هد
السف اة األ ي مر إلمه  ،ءل
د عد ع
ع صنر لف،سطني ،ذلك أ ةدل اىد ء ا الدر د ا ل هتيد ه دذ ا
 ،7691هددي ضبد ء ا ة دد،ر ،د صد داة األاا ددي إي ضهوددم املق سددمني ،ءهد ع
ز م ،ء حملهم الب أء ض مم امل د زا ءريدم ذلدك د األسد لمب القدذاة ،عد ءة
ع ،ا س مط يف امل ي ر ء ت دتضمة ع لمر.
لق أث ا هذا الق اا د ة ً الغضب يف الش اع الحمل دي ،دب،د د ل اد ه اا
ءاملسماا ءا و ا الر عنت حملام ال ءا الحمل دمر ءاإلس مر ،مد أ قدت
ةمهد األعد ع اإلسد ا م،مر ءاأل ي مددر .ءيف القد ا فسدده ءالضددفر الغ دمددر ،ةد
الد د د ة د د ً؛ د د أدر إي صد د ا ا دددح قدددتاا ا د د ا اإلسد د ا م،ي اا د د م ه
الحملش اا الشه ا ءآ ب ازب  ،ء زاا هذا الكة يغ،ي ءل يه أ أد اً.
ءمم د ي،فددت ال ا د هددت اإلمج د ع ال د ءلي ع ،د إدا ددر هددذا الق د اا ءع د ُّ ُه د د ً
ءطب لف ً ل ل ق اااا الش عمر ال ءلمر ،هذا اإلمج ع الدذي دبسد يف القد اا الدذي
اربذضددى ازبنحملمددر الحمل ددر لت ددم امل د ة ءالددذي صددتضت إي بددى  721دءلددر ق دددل
/53/دءلدددر ا حملدددت عدد ال صدددتيت ،ء  /6/دءا ع ا دد ى ،دم هدد الت يدد ا امل د د ة
ء"إس ا مل" ءدءا صغمة ي د يحمل ب امسه دءلم ً .ءة دت ءا د ط قبدل ا ند ع
ازبنحملمر الحمل ر هذا ،ق أسقطت د لفم ت ش ءع ق اا ضق ت دى صبنتعر ال ءا
إلدط ا ق اا /ض ا ب /دشأ الق ا.
لق ء ا الت ي ا امل ة دحمل هذا اإلمج ع الد ءلي؛ ء د ا فسده حملهءلدر،
ق دل ص ا ع الق اا ا اشبندس د دوب لسم سد ضه ءق ااهد األ دبى د د ا
أخ قي ءسم سي.
القتا :إ َّ هذا اإلمج ع ال ءلي ،إي دب القد ا ءقضدمر ة،سدطني،
ءن
أعدد د القضدددمر الف،سدددطم مر إي املسدد الدد ءلي ،دحملدد أ ة دددت ُسددوّ ة يف ري ةدددر
اإل حملد  ،ءإ ددى ةد أ ددبى د لصد ر ال ه د مددر الددر أعد دا ال ددب إي الق،ددب،
ءدذلك ي ت ض ا دب قد أعد د إي الدذاة ة األ ي مدر /ةتدمد /اسب ف الفم مدر
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الر عتملدت ة اهمدر أ ي د  ،ءةد أ دبى ددد"ال ف" الدذي ا د ود اً ع،د اأا
ض دحملددى أء ص د بى ةق ،ددى ،ءأ ددبى أيض د ً مب د ة د س ةددمس األة د عي يف البمددت األدددم
لد "إس ا مل" ءال،تدي المهتدي.
يف ري ةر ت ى ،اسف
ء
ءه د رضد إي الددذه قددتا الددهعمم السددتةم ضي " تزيددس س د لني"" :إ إق ددر
ال مد اإلسد ا م،ي يف ة،سددطني سددمردي إي د ءف دا نددر ،ءإي عد ع اسد ق اا يف
الش ق األءسط دأسد ه" .ءد لفحملدل ضحملدممل امل طقدر ءدد ً دا ندر ،ءسمحملمشده مدل ءاا
مل إي أ يقضي اهلل األ يف هذا ال م املصط ح يف ة،سطني الحمل دمر.
ء املرسس أ مثر جي دا دأ ق اا ض ا ب مل رسم ازب ا تا سد قبل
سددرءلي ةم د ا د ا،/
الق د ا ،ءهددر أي /دحمل د اسب د ع الحمل د ف ءدحمل د
يقف ت الفي د ا ا يسن "صفقر القد " قبدل ا ظبد اب إي تاقدس قطحملمدر
ءق حملدددر دد أ ي د د  ،دطبمحملدددر اسبد د ا ن دد قبدددتا ثدددل هدددذا ا قدددفا  ،ء
ا نئ إي ص ى ،أل ى يه ب إي ربد ي الف،سدطم مني ءالحملد ف ءةسدب التقدت
ل ن ي ق اا ض ا ب.
ءاآل  ،ءدحملد د هدددذا ال قد د يم ،حملدددتد إي ال د د اي ق،دددم ً ل،تقدددتب ع،د د
أس سم ني:
ا

قطد د ني

األءي :الحمل قدددر اشب صدددر ددددني د شدددل ءالقد د ا ،ءالث مدددر :اسد د ه اب ةمد د
ا ل،ق ا ذ ا ا الق ا الش قمر ع ع .7691
العالقة الشورية الفلشطيهية:

يددر ضد اي  ،ةهند د ي ضف ع ،د حملد ً ددذ ةود
إ دددني د شددل ءالقد ا
ال اي ةأق ع ي ني أهتل ني ،ءمل ض خل ءا ة هن ع األخد ر ،ددل ة د
حملد ً يف الس د ا ءالضد ا  ،ءع ق هن د ة ددت ع قددر ضد ا شددفا ء صددم ءا د .
ءةن د ق د ا الق د املرسددس د ةا األس د " :إ سددتاير هددي لف،سددطني دق د ا د هي
ة،سطني لف،سطني".
د اير ذة دأ اسب ءف الص،مبمر هي ءف ص حل ءأ ن ع ء غ ي  ،ة،دم
ي د الددذي د ته اهب د ً ،ء دعد ة سد ع ،ء صب هد ي د أ ددل الد ي ةن د
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زعنتا ،دل ة تا أ ا ءدب ا
د د الحمل ف.

ءف أةث  ،دم أ ند عهم امل ديدر ءال تسدحملمر يف

لقد ن د الصدد،مبمت يف امل ،ددر األءي  7961دددددد 7711ع) أ يرسسددتا إ د اة
ال ه ءأ ط ةمدر ءمم ،در القد ا ال ضم مدر ،ل د هدذه اإل د ااا سدقطت ضب عد ً،
ع د ضت د أد د ص د ءالحمل د اق ءالش د ع يف ددممل ص د ال د ي  ،ة د اءا األاك
الحمل دمر ،ءقضتا ع ،مم ،ر الق ا ال ضم مر ،ءأع دءا ل،ق ا هتي هد الحمل دمدر دحملد
أ ا ط،ل هذا ازبممل إي الق ا د شل ،ءة أةث دتد ازبدممل املدذةتا
أهل الش ع .ءه ذا ةإ األهنمر ال اخيمر ملحمل ةر طني ضحملتد إي أ هد سدنت
الص د اع دددني املسدد،نني ءالف ظبددر ،ءأثب ددت ددل املسدد،نني يف أا ددهم ،ءأ هددت أ د ع
ال ددت ني ءال ددأق،م ددح الشدد ق لدد ر اآلخدد ي  ،ءأةدد ا لف ظبددر الغدد ف أ ال ءلدددر
املصددط حملر الددر زاعددت يف أاك لمسددت أا دده  ،ءالددر ضقددتع ع،د اسد ق اع الغ دد ،
اشب اج ن ه أ ضس ن  ،ء دد د سدقت ه يف ه يدر
ءض،قي امل ا ءالس
املط ب.
أ  -مرحلة االنتداب الربيطاني:

ع د إع د الثددتاة الف،سددطم مر ال ددكر  7659دددددد  )7656ة ددت ازبن د هم
الحمل دمر طب ،س أقط اه ض و ءف ح ض،ك الثتاة حبن سر ي ة ،خ ا ضطتع
ال ثم الشب ف يف صفتةه  ،ءمجح ال كع ا ل عنه  .ء حمل ءب لد ر ازبنمدح أ
ثددتاة عدده الدد ي القسدد ع دد ،ت حملطفدد ً مسدد ً يف ضدد اي ال ضدد ا الف،سددطم ،
ءة ت الثتاة املس ،ر ءامل انر األءي الر اع ن ا أس،تف ال ف املس،س ل ي
ة،س طني ا س حملن ا الكيطد ي .ءل،حمل،دم ةدإ القسد ع هدت د أد د سدتاير ،ءةد
س شه ده أث عنمل يف فتا ةدل الف،سدطم مني ،مد اس شده يف حمل ةدر ريدم
ةئر يف .7653/2/71
ب  -حرب عام 8791

يف ط،ددح ع د ع  7611د د ب د فمددذ أةاددح ءأدشددح ددرا ة ع ةه د ال د اي الحمل دددي
أع ،ت د يط م عه ه ع ،إلغ ا د اف ،ء د دا يدتع 73
اسب ي  ،ءذلك ع
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أي د ا  7611إل د قتاضه د ع د ة،سددطني ،نهم د اً ل فمددذ ش د ءع ضقسددمم ة،سددطني،
ءاخ اا اسب ت ر الستاير آ ذاا "ةتزا الق ءقوي" ق اً زبممل اإل ق ذ ،ءة ت
ر ،ه
هنر هذا ازبممل اى ةار ع ،امل طقر الحمل دمر يف ءسط ة،سطني ،حبم
المهددتد دحمل د ا س د ف ازبددممل الكيط د ي ه د  ،ءد د أ هددذا ازبددممل ددممل اإل ق د ذ)
د فمذ هن ى ،ءة ت ض سدل لدى األسد ،ر د د شدل ءاسد ط ع هدذا ازبدممل إادد ا
إ " مم ددمغ " ع،دل ع،د ذلدك ددأ األ بد الدر ض دتااد د
القتاا المهتدير،
مجمددح املدد ءاملسدد حملن اا المهتديددر ضشدددم إي أ المهدددتد أصدد دهم اشبدددتب ء حمل،دددهم
يقت ت مبا ه اا ض عت إي إ ه اسب ف دأي مث  ..ءق صد الق صدل األ ي دي
يف الق ا /دأ ق اا صب،س األ هت ء ه خَّ،ص المهتد ،ء د ا دء سد قهم ع،د
أي ي ازبمت الحمل دمر ،ءأ تاةقر ال ءا الحمل دمر ع ،ا ر أةك خطمئر يف ضد اي
اسب د ءف يف الش د ق الحمل دددي ./ءقدد دده ا ضب ءلددر إ قدد ذ ة،سددطني ه د زا ةددبمة
ءطبهيدر ،هد  :األسد ،ر الف سد ة الدر سد دت زبدممل اإل قد ذ ،ءخم در امل،ددك /عبد
اهلل /خ ا س هن ى جبممل اإل قد ذ ،دقدتاا ازب د اا الكيطد ي "ري،دتف د د " ،
ثم ا امل،ك عب الحملهيه آا سحملتد ظب دض ءاة قبتا ا ر!!
ي د لذة أ ازبممل الستاي سول يف األي ع الر سبقت ا ر ا ص ااا
سمط ع ،س حملن ة " شن اه ي د " ع،د ا ضدبر الدر ضشد ب ع،د
ع ي ةع
س د ا يحملقتف ،ءا هع ضل الحملهيهي ا يف سهل اسبتلر المهتد ،إ أ اشبم ا
إلمه  ،ءالقبتا د ر أءدا د ،ك ا ص ااا...
الر أ
إ ا ا الف سمني ل شل دحمل حمل ةدر مسد،ت ريدم امل ةئدر ،د
يف سددم ق املخطددط ا س د حملن اي ء ددرا ة /س د ي س دم ددت /ل قسددمم د د د الش د ع،
نهمد اً لقمد ع ال مد الصددهمت ي ،ءد ل د لي ي ضدس أ هددذا ال مد ءلد ء دة ريددم
عمر ةن املن لك ءاإل ااا الص،مبمر الر أ د إلمهد قبدل ق،مدل ،لم دت هدذا
ال مد مبث دددر اأا دددر ل ،د ءا ا س د حملن اير ال ددكر يف الددت الحمل دددي ،حبم د
يفصل ش قى ع غ دى ،ءن ح قم ع أيِّ ء د ة ع دمدر ،ء د ثدم ي ند د دمئ ً ةشدمئ ً
لم ل أاا ي ع دمر ي ة دءا ع دمر أخ ر.
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استهداف الكدس:

ءدحمل د ا د ا الق د ا ع د ع 7691د د أا سدد،ط ا ا د ا الصددهمت ي د تسددمح
اسب د ءد اإلداايددر ل،ن ي ددر ،ل صددبس س د ه ضق د اف س د ر الضددفر الغ دمددر ،ءد د ا
املشددده املق سدددي ر دددل تقحملدد ً ا مسدد ً يف األهنمدددر ءاألدحملدد د ا سدددفاضمومر ءال ي مدددر
ءالسم سددمر يف ظ دل ال غددمماا الددر زالددت دب يه د سدد،ط ا ا د ا ع ،د أاا ددي
امل ي ر املق سر.
دقمر األاا دي الف،سدطم مر اى ،در عد ع
هذا ،ء ح اس ه اب الق ا ،مل ض
 7691دحملمددد ة عددد ا سددد ه اب ال تسدددحملي اإل ددددي الصددددهمت ي ،ءعددد اع ددد ا اا
املسد ت ني ،ثددل ا ع د ا اا ع،د املددهااع ءامل د زا ،ءاملسد ءاملن  ،د ا الحمل ددر
امل زا يف ق،ب ي ر الق ا ءاشب،مل.
ءاشب صر ،ءخ صر ع ،الحمل ي
حفريات ومشروعات تهويد:

ا يف القم ع مبد ضسدنمى أعند ا اسبف يد ا ا م ،مدر
لق ن دا س،ط ا ا
ع إق در
يف ق،ب ي ر الق ا اى ،ر ،ةق أع ،ا مس د ،ير الق ا دحمل ا
/عش ة آ ب /ء ة س مر اس مط مر يف طقر /ق ،ي  /أء /عط اءا /ءضتسدمح
سد حملن ة /عم ضد  ،/ء تقددح /ال ،ددر الف سددمر ،/ءأيد د د املهيد د امل د زا ل،مهددتد
الق د ني إي األاا ي الف،سدطم مر د اشبد اج يف القد ا الشد قمر اى ،در ء ت د ،
ةن ةشس ع عن،م ا اير ع ،ق ع ءس ق دتا املسدو األقصد املبد اا ءيف
ضبمطددى ،ء ه د  :فق د ةددبما أسددفل املسددو ءيف ضبمطددى ،أ د هن يف سدد،تا
ءاآلخ يف طقر /التاد /يف الب ،ة الق نر.
دحمل د ذلددك ،صدد،ت عص د د ا مجحملمددر "الحمل د د" ا س د مط مر ع ،د ض د اخمص د
سدد،ط ا ا د ا لب د تقددس سددم ااا ع ،د دحمل د ث ثددني ددفًا د أسددتاا اسب د ع
ددخم مبسد ر /773/
الق سددي الشد يس ،مد املسددو األقصد  ،ءإلق ددر ب د
ألس دح ،يشنل ق عر ضب د اا ء درن اا ،ء ةدهاً دب ايد ً ،ءريد ب دم ةر،
ت إق ددر د دد د يسددن دددد" س
ند ِ
ء تاقددس سددم ااا ذبددت األاك ،ءدحملدد ذلددك َّ
ال س د س" ع ،د أاا ددي قددكة " ددأ اهلل" الددر ضضددم اة د ا اآل ب ،ءدددني ب ضه د
أ د ر الحمل يد د الصد در د هم "عبد دة دد الصد ت" ،ءذلددك د ،فددر ادددح ،مد ا
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دء ا .ءق اخ د اا هدذا املتقدح اندر يهتديدر أ ي مدر صدهمت مر ةههد ي در
"لتا أظب،تا" األ ي مر .ةذلك اس تلت مجحملمد ا يهتديدر ط ةدر ع،د عقد ااا
ض دحملددر ل ،مسددر األاثتذءةسددمر يف الق د ا الش د يس ،ءخ صددر يف س د ر/عن د د
اشبط ف /يف د ف اشب،مل ،ءهي طقر نثل ءا هر امل ي ر املق سر.
هددذا ،ءيف إ د ا عن،مددر ال هتي د امل تاصدد،ر ،د ضددت ا ددتز ال هتيد ضطددتق املسددو
األقصد املبد اا د ه ضددى األادددح ،دددأةث د ئددر ة ددمس) يهددتدي داخددل الب،د ة
الق نددر ءد د لق ف د أسددتااه  ،إ د ةر إي عش د اا ال د س ا د ا ءازدادا يف
ري ف املسدو األقصد  ،حبمد أ صدب ت مجمدح هدذه ال د س ضشد ل س،سد،ر ع،د
د ل دا د ي ددتا املسددو األقص د دد ةددل ازبه د ا ،ءضشدد ل أيض د ً أ ددتا
اس مط مر يهتدير خ قر تلى .ءة،ه د مت ع ،عق ااا ءأءق ب إس مر ء سم مر
ا دحمل ع ءا اشبد س د هيد ا  ،/7691ءمت دحملد
اس تلت ع،مه س،ط ا ا
ير اإلس مر ال اخيمر
ذلك د أةك ة مس يهتدي يف الحمل مل ةتق امل اسر ال
املسو األقص  ،ءذلك د ،فر ، 99مت دء ا يف ز د اإلاهد دي
الر هي ه
" اء " .
ءضهاي د ا األصددتاا د س د ن اا ،ط لب درً د د ل خ،ص د املق سددمني دحمل د ازدي د د
عن،مد د ا املق ء دددر د د خد د ا دددتادت الد د هس د زب اةد د ا ءالسدددم ااا ،أء الطحملد د
د لسد ةني ،ءذلددك د خد ا ضفحملمددل األسد لمب اإل ا مددر املحملهددتدة حبقهددم ،ثددل
القد ا د أي دتا يغمدب عد امل ي در ءلدت لفدفة
س ب ا تي ا اشب صر دس
قصمة خ اج ءد امل ي در ،ل،حملندل املرقدت أء د لهيد اة خ ا مدر  ،أء لط،دب الحمل،دم
دى ذلك.
ء
ءيف هددذا الد ا د،ددع عد د ا تيد ا املق سددمر املصد داة أةثد د عشد ي ألددس
هتيددر ،ءءصدد،ت أعدد اد الحمل د ا الددر مت ضهومه د د ضب ةاددر القدد ا إي آ ب
اا الفصل الحمل ص ي ءال تسدح يف إق در املسد ت ا،
الحمل ا ،ءذلك دسبب د
ءد،غت س ا األاا ي املص داة د لقتة يف اى ةار ،ءذبت ذاا دح ءاهمدر ،أةثد
ع ع  2993ةقط.
مخسر عش ألس دءمن
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محالت حصار وخهل:

إي ذلددك ء ددحملت سدد،ط ا ا دد ا ،ء دد زالددت ضضددح ال ددثم دد الحمل اقمددل
القد ا د الحملد ف ءخ صددر دبد ه األد د األصدد،مني ،أث د
ءالحملتا ددل يف ء ددى سد
ضقد هم دفاخددمص ق ت مددر د ءاير لب د دمددتا يد ة ،أء ضد مم دمددتا ق نددر ،أء
إع دة د ه  ،ءذلدك يف ظد ل ضد ي الد خل ءالغد الفد مل ء د اة األاا دي املسدنت
د لب د ع،مه د  ،إ د ةر ل،ض د ا ب الب ها در الددر ضقصددم ظهددتا الف،سددطم مني ،ءسددط
ه ا ة،سدطم مر ءع دمدر ءإسد مر
ريم ف أء ق،ر املس ع اا امل لمر الر ضق ع م
ءدءلمر.
الر يحمل ي ه املتا ت الف،سطم مت ،
ءيف هذا اإل ا ضهاي ا أز ر الس
ءخ صددر د هم األزءاج الش د در ازب ي د ة ،م د ض ف د قم هددذه األز ددر يت د ً دحمل د يددتع،
الف،سددطم يف ضب ةاددر الق د ا د،ددع  5.5ري ةددر
ةن تسددط ع د د الغ د ب يف املس د
 7.9ل دل ري ةدر ،مد ضحملدممل  %71.6د
ع ع ،/2991/ءمب تسط ةث ةر ل،س
الحمل ا يف س ة ذاا ةث ةدر أقدل د ةد د ءا د ل،غ ةدر ء %19.9د الحملد ا
ضحملممل يف س ة ذاا ةث ةر ضفاء د ةد د ءا د إي دتاي ةد دي ء %51.3د
الحمل ا ضحملممل يف س ة ذاا ةث ةدر سد مر /ةد دي ةدأةث ل دل ري ةدر،/
دم ن ظب أ هذه املش ،ر ء تد دني المهتد الق د ني ل س مط داخل امل ي ر
قه الر ا عن،مر نه ل ،ءد اإلدااير ل،ن ي ر ،دل ضت آ ب الشقل
ءيف
الف ارير داخل املس ت ا اىمطر د لق ا ،ض ا املس ت ني المهتد.
ب آخد  ،ءحبسدب املحملطمد ا املق در د امل دب امل ةدهي لإل صد
ء
املص دا
الف،سطم  ،ءذلك ن ة ف /الق ا اإل ص ي الس تي /الذي يحمل
ا ر الر ض،خص البم ا ءاإل صد م ا عد ضب ةادر القد ا ،ةدإ عد د سد
ضب ةار الق ا د،ع ه ير الحمل ع 2991ع صبنتع ً ق اه  595ألف ً ،د دمد هم  227ألفد ً
يقمنددت يف الق د ا الش د قمر ،ءي تزعددت دددني امل طق د ني ج7ج .)2ءيش د ل س د
يف األاا ددي الف،سددطم مر اى ،ددر ع د ع
اى ةاددر سددبر  %79.9د صبنددتع الس د
.7691
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أ ع ،الصحملم ا ق ص دي ةق ذة ا حملطم ا امل ب امل ةهي لإل ص
ءاملسد ة ءامل ش د ا يف األاا ددي
الف،سددطم ءةق د ً ل د ا ال حملد اد الحمل د ع ل،س د
الف،سطم مر أ ع د امل ش ا ا ق صد دير يف ضب ةادر القد ا لحملد ع  2991د،دع دتاي
 /1999/شددأة ،أ د القددتر الحمل ،ددر ةب،غددت سددب ه حبسددب حمل د يم ان در الحملنددل
ال ءلمددر ،لتةد اد 73سد ر ةددأةث /يف ضب ةاددر القد ا لحملد ع  2991ددتاي ،%56.1
ءد،غت سبر البط لر يف ضب ةادر القد ا  %93.1ل،دذةتا ،ء 75.1لإل د ت د القدتر
الحمل ،ر.
أ يف قط ع اشب ا ءالفدمر ءال حمل،مم ةق د،ع ع د امل ااا يف الحمل ع ال ااسي
 2991د )2991يف ضب ةار الق ا  /761/اسر ع د ده  92213لب ً ء لبر
د س ث اي ك األ ف ا ،ء ااا الب ،ير ءءزااة املحمل اب اإلس ا م،مني...
د ل مور ضشم التق ح المت مر ءالسم س ا اإلس ا م،مر امل حمل،قر مبس قبل القد ا
ذبددت ع د ءي أ /القد ا ي ددر يهتديددر ةددبمة ءقتيددر ء ت د ة /إي أ ّ ذلددك ة،ددى
ي د اج ددن طبطط د ا س د مر صددهمت مر خطددمة ،ضحملنددل د دب د ه ربطددمط ي ددر
ي د  ،ءاق ط د ع س د ا إ د ةمر د د ل الضددفر الغ دمددر اى ،ددر
الق د ا د
ءايفهدد د اىددددمط ددد د زبتاا املب دد د ل،ن ي ددددر ،دد د أااك يحملددددممل ةمهدد د اآل ب دد د
الف،سددطم مني ،ثددل أ م د /الشددم د ا  ،ءءادي ازبددتز ،ءاأا الحمل د تد ،ءي،ددتا
ءالحملمسددتير ،ءالصددتا ر ،ءالب ،د ة الق نددر ء د ت د  ،/ددح ددم ة ،ددر س د حملن اا
 /حمل لمددى أدء ددمم ،ء مشد ا أدء ددمم ،ء طقددر همشددتب أداع قد ا د ق فمددر يحملقددتف
ء سدد ت ر م،دددت دددتف القدد ا ،ءةدددل طقدددر ريدددت ع صدددمت ءدم دد ا عم،مدددت،
ء حملف ا ز مس ء حملفت ازب ي ة ،ء بل أداا ءدمت تاء ق ا ق الق ا./
دت د د ر ءجيد ي يف القد ا د ضتاصدل عن،مد ا القضدم
ءد ل لي ،ءع،
امل لي ألاا مه ملص ،ر ال تسح ا س مط ي ال هتي ي ازبد  ،ةدإ القد ا ضصد
ءضس د غم  ،ءض ا د ظب د ة ع ،ددر ة،سددطم مر ءع دمددر ءإس د مر ءدءلمددر ،ءذب ة د ً
ةحمل ً ،أ ل إ ق ذ امل ي ر املق سر د اث الصه ي ر األ اا.
ةذلك ضقح ع ،ع ضل املرسس ا اسبقتقمر ءامل ان ا ال ءلمر الف ع،ر ءالص،مب
األمح سرءلمر ءاة ال خل الفتاي لت ح ملأس ة ال هد ع القد ا ءضهتيد ه ،
014

قرار ترامب واستهداف الكدس يف املاضي واحلاضر؟

دد ا ضتاصددل ا ونددر اإلسدد ا م،مر الش سددر ع،مهدد  ،خ صددر ددح ضتاصددل ءاسدد ن اا
عن،مد د ا اسبفد د ءا د د ع ،ءذلدددك لتقدددس هدددذا ازب دددت اإلسد د ا م،ي حبدددل األقصد د
ءاملق سدد ا اإلسدد مر ءاملسدددم مر ةمهدد  ،ددد عم دد الت يدد ا امل دد ة األ ي مدددر
ءريمه  ،ة ألقص املب اا ءالق ا د ه يف خط قمقدي ،أل ه د ا مد ا بم در
ل ،مددل هن د ع ،د أي د ي ازبن ع د ا المهتديددر امل ط ةددر ءقطحمل د املس د ت ني ،د د عم
ا ،ءدضت أخض ه  ،هذا ةضد ً عد د ءاة ض ثمدس
ءا س س،ط ا ا
محد ا ضتعمددر ة،سددطم مر ءع دمددر اءسددر ءةحمل لددر ل،نددتا ني ددتا أهنمددر ال نسددك
دأا هم ،م إ ض ةه دسبب الضدغت سدم ت لدى أثد خطدم د اً ع،د ء دح
ء س قبل ي ر الق ا.
ء د أ ددل اد ا ع بد ا ملأسد ة القد ا ء بددر ق سد ضه اإلسد مر ءاملسددم مر
املس ه ةر ،ءيف ق ه املسدو األقصد ءال د س املسدم مر ،يفضدب ع،د ةدل
القم داا السم سمر الحمل دمر ءال ء مر اإلس مر ءاملسم مر يف الحملد مل ،أ ضبد دا لقد ع
ال ة ا ازب ير ءالحملن،مدر
أ ل أ ض تال املهي
األ اا ،أ اا اشبط
امل،نتسددر إل ق د ذ الق د ا ،ءخ صددر دحمل د ق د اا ال د مس األ ي دي /ض ا ددب /األخددم
ءازب دشأ ا عفاب ده امسمد ً ةحمل صدنر ت د ة ل مد ا د ا اإلسد ا م،ي
ء قل السف اة األ ي مر د ضدل أدمدب إلمهد  ،ءالد عتة إي اع بد ا د ط الدكاق د
ددل "إسد ا مل" ،ذلددك أ ع،د ةددل د ي غ َّد دحمل ءدددر القد ا أ يفحملددل ددمئ ً عن،مد ً
،نتس ً أ دل اى ةادر ع،د هدذه الحمل ءددر ،ءعد ع ا ة فد د لبم د ا ال،فامدر،
ءا و ا اآل مر ،ة سبف ظ ع ،ع ءدر الق ا ء ق س ضه اإلس مر ءاملسدم مر
ا ءا و ج ةقط ،دل ر د ج إي
حمل ً ،ر ج إي خط د ا ءدم ا وب ءاس
املد
الق ا ءريمه
عنل م ا ي ق ءع ع ،األاك ل عم صنتد ءدق س
الف،سددطم مر ةددتق أاا ددمهم ،ءإس د د رسس د ضهم د ل د عم امل د دي املب د  ،ءةددذلك
ا ءضف ّدد ،أل ه ءعتد
جيب ع ع امل اه ر ع ،التعتد األ ي مر املحملستلر الر ض
ربد د ع اسدددفاضمومر ال مد د الصدددهمت ي يف اسد د ن اا قضدددم األاا دددي الف،سدددطم مر
دأس لمب حمل دة ءضهتي الق ا ءريمه  ،نهم اً إلع يهتدير ال مد اإلسد ا م،ي
الغ صب.
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الدوافع اخلفية لدعم أمريكا لِـ "إسرائيل":

السراا ه هت :هي دءاةح ا عبم ز األ ي ي ريم اى ءد إلس ا مل؟ لدمس
ي عت إي ال هشر أء الحملوب هدذا الد عم ،ءل د د جيدب أ يرخدذ
يف األ
دحملني ا ع ب ا أ هذ ا الد عم ن،مدى املصد حل ةقدط ،ء يشدحملل ذءضدى فدتذ ال،دتدي
المهددتدي يف أ ي د ة سددب ،ءل د لددى أسددب ف أعنددل د هددذا د ددثم ،إذ ددذا
املتقس األ ي ي ذءا ة ير ءدي مدر د ادر يف أعند ق ا تيدر األ ي مدر ،ءهدت
دهدددذا املحمل دد لدددمس تقفدد ً سم سدددم ً أء هدمدد ً ،ءل دددى ددده ي ودددهأ دد الحملقمدد ة
املسم مر الكءضس مر امل صهم ر ،ة عبم ز األ ي دي لدد "إسد ا مل" ،ءاإلند دهد
ع ،عبت أدق ،هت ال هاع دي أخ قي قبل أي ي آخ  ،إذ يحمل ق امل ،ه دت ددذلك
أ "إس ا مل" هي دبسم ل بت ة ال ف ع أاك املمحمل د ل،مهتد .ذا السبب ،ةإ دعم
"إس د ا مل" خي ،ددس ع د دعددم أي دءلددر أخ د ر ءةق د ً ملحمل ق د اا الددمنني األ ي ددي أء
اى ةاني ازب د.
ءه ا ة ف هم ص ا ذ س تاا ل ،ضبر "اء م الش يس" ض مجر "أمحد
عب اهلل" ،دحمل دتا /المهتديدر ريدم الصدهمت مر /ي د ت د ل فصدمل عد سدألر الد عم
األ ي ددي لدد "إسد ا مل" ةد ل هاع ديد يف املقد ع األءا .ءع ددتا ال د ف يشددم إي
تعني د الصدهمت مر ،األءا :هدت الصدهمت مر امل ضبطدر دد لمهتد ،ءالثد ي :الصدهمت مر
الر ير ده املسم مت أء يحمل ب د لصهمت مر املسم مر .ءق ي همل ال ثم
الحمل د ف ع د يحمل ةددت أ ريددم المهددتد هددم أءا د دش د د ش د الف د ة الصددهمت مر
خبصتص يسن الت القت ي ل،مهتد يف ة،سطني.
املرن الصهمت ي األءا يف /د زا /دستيس ا ع ع
هذا ت قبل ث ثر ق ء
 ،7161دحمل ع ع ص ءا ة ف /همضها /الشهم د سم "ال ءلر المهتدير" .ءيت س
ال ف أ الصهمت مر ريم المهتدير .ءهي صبنتعدر د املحمل قد اا امل شد ة ددني ريدم
المهتد ،ءا دةر إي ضأيم قم ع دءلر قت مر ل،مهتد ،دهعم أ ه ل م مبت دب "صدك
إ ي" سول يف الحمله الق يم أء ال تااة! ءا ط ق ً د هدذا اإلند املهيدس ،ن د
ددب ال د مس
ةهددم ال د ءاةح اسبقمقمددر ل ،د عم األ ي ددي املط،ددل ل دد "إس د ا مل" د
األ ي ي اسبد لي "ض ا دب" ،دأ ى يف ذلدك دأ ريدمه د املسدم مني امل صدهم ني،
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ءمج عددر الددمنني األ ي ددي اىد ةاني ازبد د .ءيبد د ال د ف الددتهم دد ةفاك أ
ال،دددتدي المهدددتدي القدددت ي يف أ ي دد  ،هدددت السدددبب الدد مس ل،دد عم األ ي دددي لددد
"إس ا مل" ،ءد ل لي ضرة ال ضبر أ هذا ال عم ي ضبط قبل ةل ي مبحمل ق اا
دي مر ءلمس هت صب د ضحمل س سم سي أء صد حل ب دلدر ةقدط .ةدذلك د اشبطدأ
ا ع قد د أ قمد ع "إسد ا مل" يحملددتد ملتاهددب الصدده ي ر األءا ددل ثددل "ءايدده " أء "لددتيس
د ا يس" أء ريمهن ةن ي صتا دحملضهم.
مشألة التفاوض العبثي:

ءإذا ضط ق د إي سددألر ال ف د ءك دددني الف،سددطم مني ء"إس د ا مل" الددر ض ع ه د
ءا د ط ددذ عقددتد ،د دء أ ض تصددل إي أيِّ د ا عن،مددر ل،ف،سددطم مني ،يددكز
أ دد السدددراا اآلضدددي :يف دد ا ا عدددفاب األ ي دددي األخدددم د لقدد ا ع صدددنر لددد
"إس ا مل" ال مس ض ا ب ،الذي سمبق ل،ف،سدطم مني ل ،فد ءك تلدى د ع يدر
إ ق اا ال قسمم ازب الذي ق ت ع،د أس سدى "إسد ا مل" ،دص
أ ي مر؟؟
ع ،د ضقسددمم الق د ا إي ددط ي اث د ني ،ري دددي ي ددت ذبددت سددمط ة "إس د ا مل"،
ء قي ءهت األهم ع ب ااا ض اخيمر ءدي مر ءثق ةمر ع ّة ،ي ت ذبت إدااة ع دمدر
نث،ت آ ذاا د ألاد  ،ل حملذا قم ع ال ءلر الف،سطم مر يف ذلك التقت.
ا ،دت القد ا الشد قمر يف د ف هيد ا  7691أع ،دت دنه إلمهد ،
ءع
ءهت اةض ى ةل اإلداااا الر ضحمل قبت ع ،البمت األددم يف ءا د ط  ،اريدم أ
ةل إدااة ه ة ت ضهاي ع ،س دق ه يف /مم ألة /ءدعدم "إسد ا مل" .ء دني أقد
ال مسددت الصددهمت ي ع د ع  7619ق ت د ً دددإع الق د ا ع صددنر ل ،ءلددر الحملكيددر،
أص ا صب،س األ ال ءلي ق ااي د قم  /119.111/س ر  7619أة ةمهن أ هذا
الضددم طب د لس ل،ق د ت ال د ءلي ،ءلددمس د ددأ ى أ ن ددح اس د ن اا د ي اضف قمددر
مددس ال ادحملددر لحمل د ع  7611ع ،د ازبدده الش د قي د الق د ا ،أل ددى د املفددفك أ
ض ت امل ي ر ن ضب ةار الق ا ال دحملر ل ءلر ة،سطني امل ا ة.
ءه ذا ي ضس أ ال ها املغ الذي اضبحملدى ض ا دب د إلقد اع ع،د هدذه اشبطدتة
امل هددتاة دشددأ القد ا لد يحملددتد إي أي ددل ،ءيبطددل ضددنت أيِّ ف ء د ا قب،ددر،
ة.
ءسم ةح د مل طقر دأس ه إي ا فو ااا ي ة ء
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ي صتا السد،طر الف،سدطم مر يف ااع اهلل أء د دحملد
ءد ع ،ذلك ةإ
اسب ع الحملد ف يف اشب،دما الحمل ددي أ قد اا ض ا دب مل رسدم ازبد ا دتا سد قبل
الق ا ء صمه ال ه ي ،ءأ الب ف د زاا ف ت د ً لحمل صدنر ة،سدطم مر يف القد ا
ءامبد ريدمه/
ط الكاق أء ضسنمى "إس ا مل" ط املب
الش قمر /د س ث
ءا ا ا /صفقر الق /؛ ثل هذا ال صتا الذي ض ءج لى "إس ا مل" أيض ً ،هدت ضصدتا
خد م ئددر د ملئددر ،ء ن د ا نئ د لددى حبد ا د األ ددتاا ،ءالسددبب أء ً :أل
الحمل ف أء الف،سطم مني مئ ً رة اً ع ضنت ه ،
"صفقر الق " يحمل ب أ
ءق د ي ددت ق د اا ا عددفاب يه د ب إي إخ د اج امل ي ددر املق سددر د د ءا أعن د ا
املف ء ا املقب،ر.
ث م د ً :أل هددذا اإلع د د د عفاب هددت ضب ءلددر ل ،حمل د ب ع ،د اسب د ءد ال ه مددر
ل،نتقس الف،سطم ءالحمل دي ءاإلس ي هذه املسألر ي ة اسبس سمر ءال حملقم .
اد دى الف،سدطم مت د ضاد ه اا صد خبر ،ءا و د ا ع مفدر اا
ء ه ةإ
د م ه الحمل يد د الشدده ا ءاآل ب د ازب د  ،ءهددت أقددل املط،ددتف أء "أ ددحملس
اإلن د " ةن د يق د ا يف تا هددر الق د اا األ ي ددي ،ء د ثددم د املتقددس ال د ءلي
اإلمجدد عي امل نثدددل دقدد اا ازبنحملمدددر الحمل دددر لت دددم امل دد ة الق دددي ددد ة القدد اا
األ ي ي مج،ر ءضفصم ً ،دإمج ع  ،721دءلر ءا ع  53دءلدر عد ال صدتيت؛ د
لم عم هذا ال ة الف،سطم الش ل ل،قد اا األ ي دي ءل،فم دت األ ي دي الدذي
اس خ ع يف ،سر صب،س األ ال ءلي قبل ذلك د قد اا ضقد ت ددى صبنتعدر د
ال ءا الحمل دمر ءاإلس مر إلدطد ا قد اا ض ا دب ،ءد ل د لي ةدإ هدذا الد د الف،سدطم
إلمى قبل ق،مل لمس املس بحمل أ ي تا إي ا ف ر ث لثر ،دحمل َ أ لَّ
الذي أ
ف ء ا عبثمر ق ت ده الس،طر دح "إسد ا مل" دذ ث ثدني
الشحملب الف،سطم
ع ً د ع ير أ ي مر ،أل ه مل دب،ب ل،ف،سدطم مني إ البدرا ء دم ع د ضبقد د
يل ا س مط ال تسحملي اإل ي ،ءعك ا ير الس ع
أاا ي الضفر الغ دمر ع
ا ق ص دي اإلس ا م،مر الر ض مجه ع ،أاك التاقح ا ء د د ال ءلدر ذبدت ،د
" ،ءالدر
ا أء "الفم مر" ،سدبر إي /سد ع ةمد ك ،/ءةقد ً ل حملدبم "ة يد
ا
أ ب ع ،ه س ه ءض فمذه ةل " ت ي د،م" ءازب اا "ةمت داي دت " .ءقد
أي ءقت ض ء هند ة دت
اآل أ الشحملب الف،سطم صنم أةث
د ا
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الا د ءب ،ع ،د املضددي يف ا ف د ى هددذه امل نث،ددر د د ة ق د اا ض ا ددب ءال ددهءا إي
الشتااع ءالس ا ،ءضق يم ال ض م ا مح ير ل،ق ا ءل ،دل الف،سدطم يف الحملدتدة
إي أاك اآلد ءاأل د اد ،ءأ دى يحمل دك أ ز د السد م ر ءا د ء قد ا هد إي ريدم
ا حملر ،ءأ عص ا د ا "ريدم امل ،دس" قد ءي ،دح ض مبدى ددأي دعدم ع ددي أء
أ يب ،ص يق ً ة أع قمق ً ،ءريدم اد ل،فيد ق أ يأضمدى د أي هدر أخد ر،
ء ددر دددأ املق ء ددر املسدد ،ر ء د ه ءلددمس ريمه د هددي الط يددل س د حمل دة اسبقددتق
ة ،ر ريم قتصر.
قرار ترامب واحلريل العربي:

هر أخد ر ةشدس القد اا األ ي دي دد عفاب د لقد ا أ دى لدمس قد ااًا
خصم ً اربذه ض ا ب ،ددل هدت "قد اا رسسدي" .صد مس أ الد مس ض ا دب حملد ءب
ل لد "إس ا مل" ذ إع ض د ى ل ،سدر ،إ أ الت يد ا
مبتا ضى ءاعبم زه ال
امل ة دددد ءةن يحمل ب ازبنمح دددد هي دءلر رسس ا ،ء يص ا ع ه ق اا د دء
أ ن د يف املرسس د ا ال ش د يحملمر ءيف ق د ه ال ددت غ ا ،ثددم يف ءزااة اشب ا مددر
ءاملرسس ا األ مر ءالحملس ير ال مسدر ،ءيد اا د قب،ده دااسدر حملنقدر ،ملحمل ةدر
ر ة ع،م ى ءضأثمه ءادءد األةحملد ا تلدى ،خ صدر قد اا د هدذا ال دتع ،ندس هتيدر
هد لد ر أةثد د ،مد ا ء صددس امل،مد ا سدد،م ء ئد ا امل يددني د
ي ددر د
ل،ت ي ا امل ة أ ربطت ثل هذه اشبطتة خبط عشتا
املسم مني .لذلك ن
ءضغ مبص سبه  ،دء أ ض ت ه د ا دااسدر عنمقدر ءض ضمبد ا داخدل امل طقدر
ضسنس د ن ي ثل هذا الق اا اشبطم..
ءاألهدم أيضد ً أ هددذا القد اا ن د حبد ا د األ دتاا عهلددى عد األهد اب
امل ست ر ءاا ضفوم "اسب يل الحمل دي" الذي أ ،ل ع،مى زءااً اسم "ال دمح الحمل دي"،
ءيف ق ددر هددذه األهد اب إعد دة اسددم خ يطددر امل طقددر ،ءصددم رير اد ع يد ةمهد
ر ةا ع ،أ "إس ا مل" ،ءجيحمل،ه سم ة ع ،امل طقر دأس ه  ،ء ي بح ذلدك د
ضصددفمر ل،قضددمر الف،سددطم مر ،إجيدد د ء دد ددد يل ل،شددحملب الف،سددطم  ،ء ددذا دد
طبطددط اس د ه اب سددتاير ءلمبم د ءالحمل د اق ،ءخ صددر سددتاير ،دتصددفه أةددك داعددم
لقضمر ة،سطني قت ً ءعن ً ،ةو ر اس ه اةه دهذه اسب ف اإلاه دمر الش سر ع،د
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س دِّ ،ت
يددل صبنتع د ا إاه دمددر سدد ،ر دُ ِّادددت ء ُ
د ر ددتاي سددبح س د تاا ،ع د
ء ُ ِّت لت قبدل أ ي د ءدءا ري دمدر أخد ر د ل سدمل دح السدحملتدير ءقطد ءض ةمد
ءاألاد  ،ا ط ق د ً د أ إ ددحمل ب سددتاير ءض د مه يهيددل الحملقبددر الصددحملبر د أ د ع
املش ءع األ ي ي اإلس ا م،ي ل،همن ر ع ،ة دل امل طقدر الحمل دمدر .ءل د د أثد ا
السدددخ ير ءاألسدد ءاألمل هدددت ا ندد ع ازب حملدددر الحمل دمدددر األخدددم ع،دد سدد تر ءزاا
اشب ا مر ،ءالر اة فت دبم ههيل ،إ أ الطد ال،ب د ي يف ا ند ع املدذةتا
ة ة ً ،ء ق ضق ي ازبن هم الحمل دمر ة،ه  ،أل ى ء ح ال قد ع،د اسبد ءب
دء أي صب ،ر أء طب دعر ةن ةحملل ءزاا آخ ء يف ا ن ع املذةتا.
ءازب ي د لذة ه أ هذه ازب حملر دحمل أ سمط ا ع،مه قط ءالسدحملتدير،
ذبتلت إي ثر ه ة ،سمن دحمل ضحمل،مل عضتير ستاير ةمه  ،ددل هدي الدر ،بدت
دد صب،دددس األ دد ء ،دددس ال دد ضت دد ف لمبمدد ءذبتي،ددده إي دءلدددر ة ددد،ر ض ق ذةهدد
صبنتع ا س ،ر اقر ،ءهي الر ،بت د صب،دس األ د أةثد د د ة د ف
ستاير ءإسق ال ءلر الش عمر ،إ أ ّ الفم ت ال ءسي دددد الصم هت الذي ا دء
ذلك.
ء ه قتا :إ الذه ف د دب ه ذبنمل الت ي ا امل ة ء ه املسرءلمر ع
ق ااه د د د عفاب د لق د ا ع صددنر ل م د ا د ا اإلس د ا م،ي هددت ضب ءلددر د
ال حملمدددر الحمل دمدددر ،ل،ددده ءف إي األ د د ع ءال ،طدددي ءاا هدددذا القد د اا ،ءإخفد د األدءاا
اسبقمقمر ذه ال حملمر يف ال تا در دح قد اا ض ا دب ،ة لت يد ا امل د ة هدي دءلدر
ضحملفب إ د،غر املص حل ء ضهنه إ ص سبه يف امل طقر ،ثدم إ هد مل ض د يف يدتع
د األي د ع ،ءل د ض ددت ددح قض د ي الشددحملتف ،ءل د ضحملنددل د أ ددل الس د ع ء ش د
ال نق ا مر ةن ضهعم يف ءس ل إع ه ءضص ر ا سرءلمه .
إذ ًا ق اا ض ا ب لمس حملهء ً ع "اشب يس الحمل دي" الذي اس ه ب ء يهاا دء ً
ع دمر ع َّة يف ق ه ستاير ،ةن اس ه ب لمبم ء ص ءالحمل اق ءلب ءالمن .
ثددم إ ا ندد ع ازب حملددر الحمل دمدددر الددذي أعقدددب القدد اا يف القدد ه ة ،ةدد دد
املف ءك أ يأضي قبل إع ال مس األ ي ي عد قد ااه ،خ صدر د الد ءا الدر
اضصل ض ا دب دح الد مس املصد ي
دعت إلمى ،ةت ه ع ةت سبق ً د لق اا ،ع
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ءالف،سددطم ءامل،ددك السددحملتدي ءامل،ددك األاد ددي ،ءأع،نهددم دحمله ددى عد إعد القد اا،
مد د ةد د د إل د د اسبم،تلدددر دء ا ربد د ذه أء إا د د ه ،دحملد د أ ضت دددح اإلدااة
األ ي مددر أ د ع " د دة س د ف" مب د ن د ارب د ذه د إ د ا اا عن،مددر د ه ،
دد،ت سددمر ءسم سددمر ءاق صد دير ،ثددل قطددح الحمل ق د ا ال د،ت سددمر ءا ق ص د دير أء
دبنمد ه  ،مبحمل د أ األ د مل يفةددى األ ي مددت لم ددت ف ئد ً ،أء أ الد ءا
ن ع ازب حملر ،ضرخذ ع ،ني ري ة دد لق اا ،ددل
الر مت ا ضص ا ده ءالر دعت
ت القبددتا ،اريددم أ ض ا ددب أد،غهددم د د لفم املددع دأ ددى سددمحملفب د لق د ا
ص د ِن َ
صددن ت َ
ع صنر لد "إس ا مل" ،ءسم قل السف اة إلمهد  ،املهدم أ دى ةد ن د ملتقدس ت د
ءص،ب يقدف ددبحمل ال ه يد ازبد ي ءال ،دتيس خبطدتاا ءإ د ا اا سد خذ أ ي،غدي
الق اا أء ير ،ى ع ،أقل ضق ي .
،ددر ا ددتا ض اعم ضددى
ءدحمل د إع د الق د اا ا ق،ددت دءا ازب حملددر الحمل دمددر إي
ءال ق،مل آ ث اه الس ر ءامل ة ،ءالسدبب أ حملادم هدذه الد ءا ضد اء ددني الحملوده
هدد ممسدددتا أ ي مدد ً
أ دد ع ءا دد ط أء ال تا دددر حملهدد ءال بحملمدددر دد  ،ةدد لبحمل
دحملفى ال اخ،مدر ء ءددى د أ دق ى
د ملس ع اا ،ءالبحمل اآلخ ممسدتا د قد
ء ما ى ل ،ف ظ ع ،ع ء ى ءأ ان ى القنحملمر د إ دى دحملد قد اا ض ا دب مل ربودل
ءةتد ع دمدر د زيد اة "إسد ا مل" ءالتقدتب خبشدتع ءا دفاع أ د ع د يسدن  /د ط
املب د  ،/ذبددت سد ا " ددتاا األديد " الددذي أصددبس دتادددر يد ة ل ،طبمددح .ءة ددت
صدتاة التةد الب د ي يف د د ا اسبد ط طبو،ددر ،ء سد فهة ملشد ع الف،سددطم مني
ءالحملد ف ءاملسدد،نني ءاملسددم مني ،ءهددر د ل أةمد مل يد ب ددم فد  ،ءلددت ة ددت
دب ي يف ع ءقهم د د ع دمدر قمدر ملد أقد تا ع،د ةحمل،د هم الشد محملر ،ءل د ةند
ئت" ..هذا ي طبل ع،مهم ن ً .ءالسراا :أي ضس س
يق ا" :إ مل ضس س ة ةحملل
هددذا؟! دددئس ال س د س ع د ي ددت ري قدد ً يف س د قح الددذا .ةددذلك خ د ج ،ددك
ي سد حمل ا أ ي د  ،ددل جيدب
الب ي لمص دحمل القد اا األ ي دي دأ دى داعد َ
ا ا د ا قبددل أي إ د ا ي خددذ د ه  ،ءهددت ضص د يس طبدده أيض د ً ،ءةددأ ددمئ ً مل
ء هر ا ه!!
ي
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الغضب متهيداً النتفاضة جديدة:

ك ددأ الد دءد الف،سدطم مر ءال ءلمدر الدر د ا د اآل ءخ صدر الد دءد
الشحملبمر الف،سطم مر ع ،أهنم ه  ،ريم ة ةمر ،دحمل أ ريما ءا ط قتاع ال،حملبر
جب ة ق،م ،م إ امل ا ءالق دع ،امب ي ت أةث خطتاة ،إذ دد ا حمل ءةد ً أ
الق اا األ ي ي ازب لمس حملهء ً عن سدبقى ء د سدم ،قى ،ءأصدب ت املخد ءب
ضفةه ع ،ق اااا أخ ر ص د ر قبل أ يس فمل ازبنمح هتا الص ر األءي.
ءاملقصتد ه إةص إدااة ض ا ب دأ ه س ق ع ي ي الف،سدطم مني عدك د
ضسنم ه /صفقر الق أء صفقر الحملص  /الق د در يف الط يدل ،د خد ا القدتا :إ
السدراا :أيُّ ف ء د ا
ءلر املف ء ا ،ءل
الت ح ال ه ي ل،ق ا ي ق ا ع،
هذه دحمل أ أخ ت الت ي ا امل ة فسده د اع يدر عن،مدر ال سدتير الدر ضد ا
ر ث ثني ع ً ضق يب ً ،ءدحملد د ةقد ا دءا
ده اإلداااا األ ي مر امل حمل قبر ع،
التسددمط اى ي د  ،ع،ن د ً دأ ه د مل ض د ضب ي د ة ء هيهددر دتاا هددذه الحملن،مددر ،دددل
زة دقتة لد "إس ا مل"!!
ة ت
د قبدل الفا دح
ءد ل لي ةإ أي ي ع صفق ا أء ضستي ا مل يحمل لى
ع هذا الق اا .ء د ق لدى "ضم ،سدت " ءزيد خ ا مدر الت يد ا امل د ة ددأ عن،مدر قدل
السدددف اة إي القددد ا سمسد د غ ق ءق ددد ً يقدددل عد د الحملددد ني ،ء د د ق ل دددى امل ءددددر
األ ي مر يف صب،س األ " م ي ه لي" دأ ق اا الد مس مل يقدف د ءداً حملم در
ل،قدد ا ،ءأ أ دد ض سدددمم هدددذه اسبدد ءد ءا ضفدد ق ع،مهدد دددفءا ل،نف ء دد ا ددددني
الف،سددطم مني ءاإلسد ا م،مني ،هددي أقددتاا ءضصد ر ا خ دعددر ،ضهد ب إي ا صد ص
ادءد الفحملل ع ،الق اا ازب  ،ءضذة دتع د،فتا املشرءع .إي دب ذلدك ،ءد د
ضق ع ذة ه ،ةإ أي دعتاا غ ر ضذة مب ضسنمى /لغر الحملقل ءالتاقحملمر
ع،
ءاسب ر ءريم ذلك ادع اا ءدعتاا مم ث،ر ثل الشحمل ا الق ل " :د يد اا
يفا ،ى"؛ ةل ذلك يش ل خم ااا د سر ءاس س مر ،أل الت ي ا امل ة دحمل
أ قد ت القد ا املت د ة ع،د بدل د ةضددر لدد "إسد ا مل" ،ضسد حمل د دء أد د
ددك ،ل ق د يم اأا ال ددم الف،سددطم ع ،د الطبددل ال د لي ء ددطب ددل الحملددتدة،
يد ل،ف،سدطم مني ...هدذا هدت اإل د ا اإلق،مندي ل ،دل د ء هدر
ع ت
ءالب
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ا ال مس ض ا ب ،ةن أة ا ذلك ضس يب ا " متيدتاا ضد نه" ء"ةدتةس مدتز"
ع صفقر الق ءأدءاا أ اب ع دمر حمل دة ةمه .
خطط خطرية:

هددذا ء د د دد ال تيددى إي ال صددتا اإلسدد ا م،ي ا س د مط ي ءاشبطددط دبدد ه
الق د ا الش د قمر ءهددي د ملئ د ا ،م د ه د ا خطددط ةددكر يحمل ةه د ال ددثمء ،
ءاأل ه ه هي خطر الق ا  2999ال كر أء خطر  2929ال كر ،ءق أع ضه
ع ،ال ريم ع ع اع ن دهد دحملد  ،ةدإ السد،ط ا اإلسد ا م،مر
زب ر خ صر .ءل
دد أا دت ددح ال صددتااا ل طبمقهد  ،ءضشددنل ال خطددمط املد ي ءالسددم ر ءا ق صد د
ءاآلثد ا ءال حمل،ددمم ءالبمئددر ءالثق ةددر ءالفد  .ءاشبطددر الث مددر هددي "خطددر د اءع" ،ءي ددتي
حمله الق ا ل ،ااس ا ا سفاضمومر إ ا الب تت ت .
أ اشبطدر الث لثدر :ةهدي "خطدر القد ا  "3199ءاملحمل ءةدر د سدم القد ا ،2939
ءهددي ب د داة أسسدده ب د اسددفالي يف صب د ا ال تلت م د ء س د ثن عق د اي،
ءيقد ا ع هد  :إ هد خطددر دحملمد ة املد ر ل،قد ا ،ءضحملد ك ذبددت سددن /خطددر ذبتلمدر
ةكر ل،ق ا ،ءض قسم إي ش ايح ع ة.
،ر ،ةل هد يحملدهز األخد ر ،عدك خدمط شدفا
ءد لطبح هذه اشبطط
ءا هت ضهتي الق ا ءضتسمحمله  .ءدش ل ع ع ضشنل هدذه اشبطدط قط عد ا أادحملدر
ا مسر هي :السم ر ،ال تلت م  ،ال حمل،مم الحمل لي ،ال خطمط امل ي.
خامتة:

ع ،أي د ا يبقد أ قدتا ،أء دذة دد أل ر ،ددأ الت دح الحمل ددي الد اه
الدذي ضبد ء صددتاضى هف در دت دت دددل طبهيدر ،خصتصد ً يف ظددل اسبد ءف اإلاه دمددر
الر ضحمل ت دءا ع دمدر عد َّ ة ،ءدد ألخص هد سدتاير ،ءقب،ده لمبمد ءالحملد اق ثدم
صد  ،ء د لب د ءالددمن  ،ءالددر ة ددت دءا ددقمقر عد ة د لحملر ةمهد  ،ضسد،م ً
ءنددتي ً ءدعن د ً إع م د ً ،هددت الددذي د ل األا ددمر املتاضمددر لق د اا ض ا ددب ،ءهددذا
الت ددح املهددفب ءاملددفدي أصد ف يف الصددنمم قضددمر ة،سددطني ،مد ء ددحمل ه حملاددم
األ اندددر الحمل دمدددر اسب ةندددر ع،د د الد د ب ،ددددل اا دددت ضُطبِّد دح دددح ةمد د ا د د ا
اإلس ا م،ي دأس لمب طب ،فر ،دذايحملر تا هر مس ى ض،ك األ انر ء ضهاا ضسنمى،
003

د .صياح عزام

د شبط اإلي ا ي املهعتع ،هذا إي ب أ السد،طر الف،سدطم مر يف ااع اهلل ،دقمدت
لحملشد اا السد تاا ضد اه ع،د ف ء د ا عبثمدر ،ءءعدتد أ ي مدر زا فدر مل ذبقدل
ل،ف،سطم مني مئ ً إجي دم ً ،دل اس غ ،ه "إس ا مل" ملتاص،ر أعن ا الق ل ءالقنح ءد
املس ت ا يف الق ا ءالضفر الغ دمر.
أيض ً ،أ آخد هدم ،ءهدت أ دحملد املغ دني الب سدني رد ءلت ال ق،مدل د
ال ة الف،سطم /الشحمليب /لق اا ض ا ب ء وبى ،ءهم دذلك خي ت دشد ل أء
د د خ املخطددط الصددهمت ي ،ذلددك أل ثددل هددذا ال ضدد،مل ،يش د ل أيض د ً تع د ً د
مدر ع دمدر ،يف ظدل هدذه اسبقبدر ال ديدر،
هدا د إ
ال تا ر ،ةإذا مل ي
د ل،س  ،ةحمل ،األقدل ،جيدب اسبم،تلدر دء ريسدل ذاةد ة
ل غمم التاقح د لم  ،ء
األ مد ا حبم د ض سد القضددمر الف،سددطم مر ،ءهددذا ال سددم ض د اه ع،مددى "إس د ا مل"
ءداعنته يف أ ي ءالغ ف .ءع ،سبمل املث ا إذا ة ةدل د ة دب عد ءعد
د،فتا يف ئتي ى األءي ءقب،ه  ،مل يسهم يف إلغ ى ،ةهت أي ة دب) ،أضد ل،ومدل
الحمل دي الد اه ة صدر ال حملد ب إي التعد ءةهدم خ،فم ضدى ءض اعم ضدى ال اثمدر ةند
هددت ،ءلددمس ةن د ر د ءا دحملض دهم إع د دة إ ددى ع ،د قتاع د د ال ضدد،مل ءال حملنمددر
ءخ،ط األءااق ،ةن يسهم يف دةح هذا ازبمل إي ع ع المأا ءإي ق ء ر محد ا
ه دةر إي سم قضمر ة،سطني أء دب ه،ه .
هذا ءق أةد الد ة الف،سدطم لقد اا ض ا دب دد عفاب د لقد ا ع صدنر
ا الصهمت ي أ الشحملب الف،سطم امل ةس ل يقبل مبشد ءع /صدفقر
ل ءلر ا
الق د  /الددر دش د ده د ض ا ددب ،ءأ هددذا الشددحملب يقبددل د ءلددر ة،سددطم مر د دء
القد ا ع صدنر د  ،ءأ دى يفضدل أ خيدتك د ف املئدر عد ع املقب،در ،ع،د ال فد يط
دف،سطني ء قتق حملبه .
سدددم اا ض ا دددب ،ءإ دحملدد دددني ،أ دد ءعدد ءه حبصدد ا ع،دد الف،سدددطم مني
ءإ ب اهم ع ،ال ت  ،سمو ء أ فسهم ضب ص ي  ،ءأ ة،سطني س صد هم،
ددذ ئددر عدد ع ء دد اآل
ءأ د د أد هدد األدطدد ا الددر مل ض تقددس عدد ازب يدد
س د ط ادهم ..ةف،سددطني أسددقطت ال ددثم د األ انددر امل د ة ءالحملنم،ددر د قبددل،
ءداءا األي ع الف ر الر ا دحمل الق اا ازب ضقتا :إ ة،سدطني د زالدت قد داة
األ انر الر ض ا ع،مه .
ع ،إسق املهي
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املراجع

دد املتستعر الف،سطم مر دددد صب ،د.

صطف  ،ص .591

ة

دد امل ح فسى دددد صب ،اقم  ،/2/ص .196
دد امل ح فسى ،ص  971دددد ص  976دددد ص .922
دددد ة د ف "مح د ا الف ظبددر ء"إس د ا مل" ضش د دى يف املس د ا" ص د دا ع د ءزااة الثق ةددر
الستاير دددد د.س،مم عن اة ،ص  13ءص .19
دددد ،فد ا ع دمددر دددددد س،سدد،ر اقددم  /1/د
األحب ت القت مر) ،ص  573دددد ص .521

 2979صد داة عد القمد دة القت مددر همئددر

دد د .صدم عدهاع ددددد دااسدر يف صب،در الط دح الصد داة عد اندر الصد عقر ،الحملد د
تقحمل د ً :اعددفاب
 /7179/ض د اي  2971/72/29دحمل ددتا " :ءأخددماً صددل د ة د
ض ا ب د لق ا ع صنر ل ،م الصهمت ي.
دد صب،ر ال ااس ا الف،سطم مر دددد الحمل د  772دددد خ يس ع ع  2971دددد دااسدر ذبدت دد ف
ءق ح الق ا.
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القضيّة الفلسطينيّة  ..إلى أين ..؟
د .عيسى الشمّاس*

*

مقدّمة

سط مل تريريريعرب ا تاريريري ،يريريريي اأوري ري نو وه أوريري س
تشريريريمل ادرري ري أن ف ني
مر اأعر ن اأقدمي احلدوث يربوري او وري
" سرائو و " ننيم ك نت ي ى ني
ء ري اي ال وو ري نيس مريري ،د ريريوا "بريريرأ اأش ري ش" ءًراملو ريي بشريريرو ي ط
االنومري
ك نت مثني سد و ت وه أو تتا ،ف ء نب اأعرب م ،أ ط سط واري ط وري
كو ط خ ص.

ك نت مل تعرب تتمى "سنض كنعري ط" يوريه هري ءر اأانعري نو ط سبنري
(سريري شم مريري ،اة وريريرة اأعربوريري ف مل تريريعرب مريري بريريرب (2500-3000م ق.ش
يام ه يوى (1250م ق .ش يوريه أخري" "وشري ن بري ،نري ط" ف سن ري
انورر ي ريى اأانعري نورب أخري" مل تريعرب .انارياني اأانعري نو ط ي ريى د ئري"
ريا خ ريري ابنريري
مريري ،هري ني
يريريدنية ينيريريدها "أا أ" ةم اريري ي اريريموه اأقريريد
"سريري وم ط" يوريريى مل تريري  .بعريريدل دتريريمت اأد أريري ف اريريورب اسريريو ف
اآلش نو ط ي ى ا ( سرائو"م سن  721ق.ش اسو ف اأ ب و ط ي ريى
ا (وه ذام سن  586ق .ش بعدم س ى /ن خري نررير /اأوهري أ صريرأها
م ،مل تعرب.

*

باحث أكاديمي ــ أستاذ في كلية التربية /جامعة دمشق.
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ٓيف سٌ 333 ٚق.ي ،اًشقلص فلشطني حىل هُلك ا سكنٌر اققكرًٓٗٓ ،د كر سكٌٚ
 333ق.ي سٌككبٓز اطذطبطشككٓ ٚاطشككلؼٔلَٖٔ اطشككٔ َٕٔ فلكك ٛؿنككى فلشككطنيٓ ،ةػككذ
اطِٖككٔق للكك ٚيف ة ع نٌ ككبَٓ .دقٖ كص فلشككطني فيدٖكك ٚا ٕٔككٓ ٚاً٤شوككب ،ٝيف اط ؼككي
اطيٓهبًٗٓ ،هٍ طىّ اط ؼي ا٦هٔ٘ ٓاط ذبسكٗٓ ،فؼكي اقوبطٖك ٓا٤ؿكش٥ن اط ظوكبًٗ،
ؿش ٛاً٤شراز اطربٕطكبًٗ سكٌٓ ،0231 ٚد كر هك ٣ي اسكبَ كٔذ اطكّ٘ ٓالّت اً٤شكراز
فلكك ٛدكك٥ق اطظككبي ،فنبًككص سككٔ ٕٓ ٚطذٌككبَ طً٥شككراز اطويًشككٗٓ ،ا ٦قَ ٓفلشككطني
طً٥شراز اطربٕطبًٗ اطّ٘ س ِّر دشٌوّٖ ٓفر دلؤ اطّ٘ لرهشّ ديٕطبًٖب حىل اطؼكِبٌٕٚ
سٌ. 0207 ٚ
- 1فلسطني قبل الهكبة

مل ٕنٍ اطشونري دنٖبَ ِٕٔق٘ ؿش" ٛاق ٣ي اطؼًِٖٔٗ آ٦ن" اطّ٘ فقكر يف
سٕٔشيا ادبالن 0772ذ ديٞبس/ ٚسٖٔقٓ ُيسزن /ه٣سّص احلين ٚاطؼًِٖٖٔ ٚاط بقٖ،ٚ
حذ اسككشقي يف ُككّا اقكك ٣ي اجتككبْ ُككّْ احلينكك ٚاط ٌؼككيٕ ٚحىل اط وككم هككٍ ةػككم لٖككبي
نٖككبَ احسياٖٞلٗ/ػككًِٖٔٗذ فلكك ٛة ع فلشككطني ،اسككشٌبقاو حىل اققٔطكك ٚا٦سككطٔ ٕٚ
"ة ع اقٖ ككبق" ٓ ككص ط ك ب فٌؼككي٘ ُٓوككٗ "ؿككرٓق ٕككب حسككياٖٞم هككٍ اطوككياض حىل
اطٌٖكككم"ٓ ،اطكككّ٘ سكككى اط لكككى ا سكككياٖٞلٗ رٔػذكككّٓ .سٌذكككت ُ/يسكككزن /ثًكككّا ةَّ قٓطكككٚ
 ٥يف
احسياٖٞمذ سشقبي د ر مخشكني سكٌ ،ٚهكٍ اً قكبق ُكّا اقك ٣يُٓ ،كّا هكب ّ ف ك و
فبي .0297
طقكككر فولكككص احلينككك ٚاطؼكككًِٖٖٔ ٚهٌكككّ هككك ٣ي "دكككبن" فلككك ٛسي ككك ٚاطونكككيٙ
اطؼًِٖٖٔ ٚحىل ٓالك هلوكٔض ،ؿٖكع ةػكيض اسؼكب٤ض هك ػكب٤ض اطشكلط ٚاط ظوبًٖكٚ
اطكككا نبًكككص شك كمّ اقٌطقككك ٚاط يدٖكككٓ ،ٚثدكككيُى اطشكككلطبَ/فذر احلوٖكككر  ..طنك كٍّ
احملبٓ٤ض اطؼًِٖٖٔ ٚمل سول يف حلٌبت ُ ٝ٤٣اطشك٥نيني دبطشٌكبالن فكٍ فلشكطني ًِّ٦كى
ٕ رًِّٓ ب ػزٝوا هكٍ سكلطٌشِى ،ؿشك ٛػكبٝض احلكيز اط بقٖك ٚآ٦ىلٓ ،اسكشه ّم اطؼكِبٌٕٚ
ٓؿ احللوب ٝؿر اطرٓط ٚاط ظوبًٖ ،ٚفشجهيٓا ه ِى ٓؿؼلٔا فل ٛذط اطٔفر اقظكٓ٣ي
"ٓفكككر دلوكككٔ " فكككبي  ،0207اطكككّ٘ ٕش ِكككر ػكككياؿ ٚدخلبهككك ٚقٓطكككِٕٔ ٚقٕككك ٚاحسكككياٖٞلٖٚذ
اسشٖطبًٖ ٚفل ٛا ٦اؿٗ اطولشطٌٖٖٓ ،ٚفل ٛؿشبز سكنبًِب اط كيز ا٦ػكلٖنيٓ .مل
ٕنككٍ فككرق اطِٖككٔق يف فلشككطني ثًككّا ٕشؼككبٓال اه كٟا ةط ك ذ هقبدككم هٕ٥ككني اط ككيز
اطولشطٌٖٖني.
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ٓفٌرهب لبهص "فؼذ ٚا٦هكى "0231 ،يف ةفقكبز احلكيز اط بقٖك ٚآ٦ىل ،قفوكص
اطوني ٙاطؼًِٖٖٔ ٚيف حلبه ٚنٖبَ حسياٖٞلٗ يف فلشكطني ،ؿكني ةلكيّض دٔفكر دلوكٔ
ٓؿككوٌّشّ يف ًككؽّ اػكك ذ اً٤شكككراز اطربٕطكككبًٗ فلككك ٛفلشكككطنيٓ ،اطشزهكككص ديٕطبًٖكككب
دشٌوّْٖ هٍ قَٓ سٌر لبًًٔٗ ةٓ ةد٥لٗ ،سٔ ٜحصلبق نٖبَ ػرٕر يف اقٌطق ٚطلكري
اقؼبحل ا٤سش وب ُٕٓ .ٚنّا درةض اط ؼبدبض اطؼكًِٖٖٔ/ٚا ُبدٖ ٚاقشكلـ ٚسكردم
حىل فلشطني ،هرتافق ٚه ا ؼياض اطِٖٔقٕ ٚاطا اؿكص سشكرفإ حىل فلشكطني دتفكراق
نذري ٙهٍ ٖ حسلب ٝاط بملٓ ،دششِٖم هٍ احلنٔه ٚاطربٕطبًٖ ٚاقٌشرَد.ٚ
ُّٓا هب ةق ٜحىل ادكش٥ن اطشكٔاالَ اطشكنبًٗ دكني اط كيز هكري اقِؼكيٍٕ ٓاطِٖكٔق
اقششٔنيٌني ،فنبَ ذط نلّ ف َ٥لٖكبي اطنٖكبَ اطؼًِٖٔٗ/ا سكياٖٞلٗ يف ا01
ةٕب 0297 ،ذفل ٛا ٦ع اطولشطٌٖٖ ٚاقششذبؿ ٚدكرفى ديٕطكبًٗٓ ،دكبفرتاو قٓطكٗ يف
سكككبدق ٚدطكككريٓ ٙهكككري طكككيفٖ ٚةليسِكككب ا٦هكككى اقشـكككر ..ٙؿٖكككع نيّسكككص ُكككّا اطٔالكك
ا٤سشٖطبًٗٓ ،قدم ُّا اطنٖبَ اقؼطٌ ااطٔطٖكر هكري اطظكيفٗذ حىل دبًك ٚا شوك
اطككرٓطٗ ،هقبدككم حطهككب ٝاطنٖككبَ اط يدٗ/ا٦ػككلٗ يف فلشككطني..غغ فنككبَ ذط ك هلطككٚ
نككذري ،ٙدككم دطككت ػشككٖوبو ا سنذشككّ ا٦سككي ٙاطرٓطٖكك ،ٚسككٔا ٝفككٍ لؼككر ةٓ هككٍ قَٓ
لؼر ،مل سششط سؼـٖـّ ؿش ٛآ ،َ٨د ر هيٓ سذ  ٚفقٔقُّٓ ،ا اطنٖبَ ٕظكٍّ
احلكككيٓز اط رٓاًٖ/ٚاطشٔسكك ٖ ٚؿكككر اط كككيز ،رلبطوككبو اُ٦كككراو ا٦سبسكككٖ ٚطلوٌ وكككٚ
اطرٓطٖٓ ،ٚهري فبد ٠دقيا اسِب اقرٌٕٓ ٚاقششٌني.ٙ
ٓه ك سزإككر ا ؼككي ٙاطِٖٔقٕكك ٚسـككبفوص ةفككراق اطِٖككٔق اقشككشٔنيٌني يف فلشككطني
هياض فرّٓ ،ٙه اًشِب ٝاحليز اط بقٖ ٚاطظبًٖك ٚنكبَ اطشكٔاالَ اطشكنبًٗ لكر ادشكم يف
فلشطنيٓ .ػب ٝليا سقشكٖى فلشكطني د كر ستسكٖص "ُٖٟك ٚا٦هكى اقشـكر "ٙدـكه هكٍ
اطقٔ ٜاطهيدٖ ٚاطنربٓ ،ٜاجلكياٞى اطكا ا سنذشِكب اط ؼكبدبض اطؼكًِٖٖٔ ٚا ُبدٖك،ٚ
فنككبَ ذط ك نلككّ ِٖككراو فكك َ٥اطؼككِبٌٕ ٚفككٍ لٖككبي اطنٖككبَ اا سككياٖٞلٗذ فلككٛ
ا ٦ع اطولشطٌٖٖ ،ٚهقبدم ًنذ ٚاطظ ر اطولشطٖين اطا هب الاطص لبٞو ٚؿش ٛا.َ٨
- 2فلسطني بعد الهكبة

هٌّ سذ ني فبهبو ُال ِفص "حسياٖٞم" يف فلشطني ،للر ا ٦ع اط يدٖك ٚنوظكيٓت
اسش وب ٘/اسكشٖطبًٗ ،فيؿكّ ا شوك اطكرٓطٗ ًكظّ٥و رٌ وك" ٚا٦هكى اقشـكر "ٙاطكا
ةلكيّضٓ ،يف سككبدق ٚدطككري ،ٙلٖككبي اطنٖككبَ اطؼككًِٖٔٗ فٖوككب (ككٗ قٓطكك ٚاحسككياٖٞمذ،
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نككبَ هككٍ ًشٖؼشِككب حؿككراغ ًنذكك ٚهيٕككي ٙطظك ر فلشكطني دنبهلككّ ،هككب دككني ٤ػككٝٛ
ؼككي ٓهككّدٔ  ،هككب الان ٕ ٖظككِب ؿشكك ٛآ ،َ٨ةهككبي هككية ٜاط ككبمل اطككّ٘ ةٓػككر ذط ك
ٓهِ ّ
اطنٖككبَ اقؼككطٌ اطككّ٘ ٕشٌن كي طؼككٌٖ ا شو ك اطككرٓطٕٗٓ ،ككيفر نككم اطقككيا اض
اطرٓطٖ ٚاطا سرٍٕ ةفوبطّ اط رٓآًٖ ،ٚسطبطذّ دششٕٔ ٚفبقط ٚس ٖر احلقكٔق حىل اطظك ر
اطولشكككطٖين ٤ٓ ،سك كّٖوب سطذٖكككإ اطقكككيا ا029ذ اطؼكككبق فكككٍ ا٦هكككى اقشـكككر ٙدشكككب ٕ
 ،0297/03/00اخلكككككبؾ د كككككٔق ٙاط٥ػكككككٟني اطولشكككككطٌٖٖني حىل ة ؿكككككِى ٓدٖكككككٔسِى
ًٓشلنبسِى اطا ُؼّيٓا هٌِب دو م ا ُبز اطؼًِٖٔٗ.
طقر درةض اققبٓه ٚاطولشطٌٖٖ ٚط٥ؿش٥ن اطؼًِٖٔٗ هٍ لذكم اطٌنذك ،ٚفنبًكص
اطظٔ  ٙاطنرب ٜفبي ا0231ذ ٓهٍ طىّ يف فبي ٓ ،0232طنٌِب اختّض طن٥و سٌ ٖوٖبو
ػرٕككراو يف فككبي  0211دككرفى هككٍ اطرٓطكك ٚاطشككٔ ٕ ، ٚؿٖككع اًطككٔض اطوؼككبٞم اققبٓهككٚ
 ٥طكيفٖبو
ص طٔا" ٝهٌ و ٚاطشـيٕي اطولشطٌٖٖ "ٚاطا ةػكذـص يف فكبي ً ،0271كظّ و
ٓٓؿٖككراو طلظك ر اطولشككطٖين ،دككبفرتاو فيدككٗ ٓقٓطككٗو ٓطككِرض اققبٓهكك ٚاطولشككطٌٖٖٚ
اًشوبؿ ٚةنيوبن احلؼب  ٙفبي ٓ ،0277اًشوبؿ ٚا٦لؼ ٛفبي . 3111
ٓد ر هيؿلك ٚهكٍ اطنوكب اط شكني٘ ٓاطٌـكبن اطشٖبسكٗ ،انششكذص اطشكلطٚ
اطولشطٌٖٖ ٚطيفٖشِبٓ ،ةػذ ب ًظلَٔ يف اقٌ وبض اط يدٖكٓ ٚا للٖوٖكٓ ٚاطرٓطٖك،ٚ
ِٖروا لبه ٚاطرٓط ٚاطولشطٌٖٖ ٚاقششقلٓ .ٚفلك ٛاطكيهى هكٍ ذطك فكخ َّ احسكياٖٞمذ هكب
سزان سيآغ يف هٔالوِب طلشٌؼم هٍ اطشزاهبسِكب جتكبْ اطشكلط ٚاطولشكطٌٖٖٓ ،ٚا٤فكرتاو
دبطرٓط ٚاطولشكطٌٖٖ ،ٚهشٌنكي ٙطنكم ا٤سوبلكبض اطكا فقكرسِب هك ُكّْ اطشكلط٤ٓ ،ٚ
سككّٖوب اسوبلٖككك ٚاةٓسكككلٔ0223 ،ذ اطكككا ًؼّكككص فلككك ٛهذكككبق ١سيسٖكككر احلنكككى اطكككّاسٗ
طلولشطٌٖٖنيٓ ،اسوبلٖ ٚاطيي اطظٖ 0222ذ اطا ًؼّص فل ٛحػيا ٝهوبٓؿبض اطٔؿ
اطٌِب ٗٞد٥ن سٌٓ ،ٚا فياؾ فٍ اق شقلني اطولشكطٌٖٖنيٓ .مل سنشك د قٕٓلك ٚاطنٖكبَ
اطؼًِٖٔٗ يف اطشٌنكي كّْ ا٤سوبلكبض ،دكم سشوكبق ٜيف اطشٔسّك ا٤سكشٖطبًٗ ٓسـكٖٖإ
اخلٌبق فل ٛاطظ ر اطولشطٖين فل ٛة ؿّ ٓيف ٓنيٌّ.
ٓلر طكِر اطؼكيات اط يدكٗ – ا سكياٖٞلٗ ،طك٥غ ؿكيٓز فبهك ٚا،0217 ،0297
0273ذ ،حؿكككبف ٚحىل هظكككب ن ٚاطنٖكككبَ اطؼكككًِٖٔٗ يف اط كككرٓاَ اطظ٥طكككٗ اديٕطبًٖكككب
ٓفيًشب ٓحسياٖٞمذ فلك ٛهؼكي فكبي ٓ ،0211اػشٖكب طذٌكبَ فكبي ٓ ،0273ؿكيز كٔال
فل ٛطذٌبَ فبي ٓ ، 3111هكب صلكي٘ يف فلشكطني هكٍ اػشٖكب اطـكو ٚاطهيدٖكٓ ،ٚؿؼكب
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ه كزّ ،ٙهككٍ ؿككني حىل ثدككيٓ ،هككب يف ذط ك هككٍ سككرهري ٓسِؼككريٓ ،لشككم ككبفٗ ،ةطككذّ
رـيلكك ،ٚحىل ق ػكك ٚةػككذ فِٖككب اطظ ك ر اطولشككطٖين ٕ ككٖع ًنذكك ٚػرٕككر ،ٙةلشككٛ
ٓةطرّ هٍ اطٌنذك ٚآ٦ىل ،ةهكبي ةفكني اط كبمل اقشــكي اطكّ٘ ٕقك هشويّػكبو دكر و ٤هكٍ
اختبذ هٔل ؿبسى ٓؿبالي جتبْ ًب سبض "حسياٖٞم" اطٔؿظٖ ،ٚاطا مل ٕظِر سكب ٕ
ا٤ؿش٤٥ض ب هظٖ٥و.
ٓد٥ن فرت ٙاطؼكيات اططٕٔلكٓ ،ٚاقوب سكبض اط رٓاًٖك ٚا سكياٖٞلٖ ٚفلك ٛاط كيز،
ٓاؿش ٥كب ة اع فيدٖكك ٚدككبطقٔ ٙاط شككنيٕ ،ٚػكر ض فظككياض اطقككيا اض اطرٓطٖكك ٚفككٍ
اجلو ٖ ٚاط بهٓ ٚدللص ا٦هكٍ اطكرٓطٗٓ ،جتكبٓالض ا ٦د كني لكيا او ،هٌِكب اقشكشٌنيٙ
طلؼككككياٞى اطؼككككًِٖٖٔ ٚطككككإ اطولشككككطٌٖٖنيٓ ،هٌِككككب اقرٌٕكككك ٚاطظككككبػذ ٚطلووب سككككبض
ا سياٖٞلٖ ٚد بق اطولشطٌٖٖني فٍ ٓنيٌِى ٓة ؿِىٓ ،هٌِكب اقطبطذك ٚدبً٤شكـبز هكٍ
ا ٦اؿككٗ احملشلككٓ ٚحًِككب ٝؿبطكك ٚاحلككيز ٓحؿكك٥ن اطشكك٥ي يف اقٌطقككٓ ،ٚةديالُككب اطقككيا
ا393ذ اطّ٘ ػر د ر فرٓاَ ؿزٕياَ ٓ ،0217اطقكيا ا337ذ اطكّ٘ ػكر د كر ؿكيز
سظككيٍٕ اطشـيٕيٕككٓ ،0273 ٚهككٍ ط ك ّى هذككرة ا ٦ع هقبدككم اطشكك٥ي اطككّ٘ ةلككيْ هكك ٣ي
هر ٕر فبي ٓ .0220طنٍ احسياٖٞمذ ٓطٖر ٙا شو اطرٓطٗ د ولٖك ٚاسكشظٌب ٖٚٞهيٕذك،ٚ
يّقض فلُّ ٛا ا شو ٓمل سششؼر حىل ة٘ هٍ ليا اسّ سٔا ٝدخًِب ٝؿبط ٚاطؼكيات،
ةي طكككمّ اقظككككنل ٚاطولشككككطٌٖٖٓ ،ٚذطككك ًِّ٦ككككب سلقكككك ٛاطككككرفى اقطلككككإ هككككٍ ا قا اض
ا٦هيٕنٖ ،ٚقادم اق٣سش ٚاطرٓطٖٓ ٚدب ػِب.
ٓيف اجلبًككر ا٨دككي ،نييؿككص هذككبق  ٙفيدٖكك ٚيف هكك ٣ي اطقوكك ٚاط يدٖكك ٚادككريٓض
3113ذ ،حلكمّ ةالهكك ٚاطؼككيات اط يدككٗ – ا سككياٖٞلٗ ٓحؿكك٥ن اطشكك٥ي يف اقٌطقكك ،ٚد ككر
اًشكككـبز "حسكككياٖٞم" هكككٍ ا ٦اؿكككٗ اط يدٖككك ٚاحملشلككك ٚهكككٍ سكككٔ ٕٓ ٚفلشكككطني ٓطذٌكككبَ،
ٓا٤فرتاو درٓطك ٚفلشكطٌٖٖ ٚهشكشقل ٚد بػكوشِب اطقكرض اطظكيٕ و ٓهٌكّ ذطك اطٔلكص
هبالاطص احسياٖٞمذ هبؿٖ ٚيف س ٌشِب ٓ فـكِب ،نوكب ُكٗ ؿب كب يف اطش بهكم هك نكم
اطقيا اض اطرٓطٖٓ ٚاقظب ٕ اطياهٖ ٚحىل حؿ٥ن اطش٥ي يف اقٌطقٓ ،ٚذط نلكّ ًشٖؼكٚ
سقبفص اقٔال اط يدٖٓ ،ٚفؼز ا٦هى اقشـر ٙفٍ حطزاي احسياٖٞمذ دقيا اض اطظيفٖٚ
اطرٓطٖ ،ٚهقبدم قفى  ٤ذلرٓق هٍ ا قا اض ا٦هيٕنٖ ٚاقش بلذ ٚاطا سق حىل ػبًر
احسياٖٞمذ يف احملبفم اطرٓطٖٓ ،ٚسزٕر هٍ ػكلوِب ٓفكرٓاًِب ،هشؼبُلكٓ ٚػكٔق اطظك ر
اط يدككٗ اطولشككطٖين ٓؿقككّ يف اط ككٔق ٙحىل ٓنيٌككّٓ ،اط ككٖع يف قٓطكك ٚهشككشقل ٚاهشؼككذص
ٓنييق هٌِب ظلو وب ٓفرٓاًبو.
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حَّ اق طٖككبض اطشككبدق ٚسظككري حىل ةَّ احسككياٖٞمذ طٖشككص هشككش رّ ٙطلشكك٥يٓ ،حًّوككب
طلشٔسّ ا٤سشٖطبًٗ ٓاط وكم اط شكني٘ اطشكرهري٘ٓ ،ةَّ ا قا  ٙا٦هيٕنٖك ٚاطرافوكٚ
ب هري ػبق ٙيف ستقٕ ٚاطرٓ احلبسى يف فولٖ ٚاطش٥ي َّ٦ ،نم هٔالوِب ٓسؼيفبسِب
هٌـبال ٙحىل اجلبًر ا سياٖٞلٗٓ ،نكمّ هكب ٕؼكر فٌِكب هكٍ سؼكيضلبض  ٤لٖوك ٚكب،
ًِّ٦ب اسشِ٥نٖ ٚػٔفب ٤ ٝه ٌ ٛب فل ٛاطؼ ٖر اطٔال ٗ.
ٓحذا نبَ اطٔؿ ُنّآ ،اطظ ر اط يدكٗ يف فلشكطني هكب الان ذلكش ٥هٌكّ هكب
لذم اطٌنذٖ ٕٓ ،ٚع يف ًنذ ٚهششويّ ٙسشؼبفر ٓسريسِكب دكر٤و هكٍ ةَ ختك ّ ؿكرّسِب،
ُٓٔ ٕ بًٗ هٍ ةدظ ةًٔات اطقِي ٓاطشؼٕٔ ٓاطشرهري ،يف فبمل هشــّكي ٕكرّفٗ احليٕكٚ
ٓاط راطكككٓ ٚاطر قيانيٖككك ،ٚفِكككم سذقككك ٛاطقـكككٖ ٚاطولشكككطٌٖٖ ٚلـكككٖ ٚاط كككيز آ٦ىل،
ٕٓششٖقظ اط يز هكٍ سكذبسِى ٕٓشخكَّٓ هٔالك اسكرتاسٖؼٖ ٚػرٕكر ٙسشّوكإ هك اطٔؿك
اطقككبٞىٕ ،ق كرّهَٔ هككٍ د ٥ككب اطككرفى اقككبق٘ ٓاق ٌككٔ٘ طلظ ك ر اطولشككطٖين ٓهقبٓهشككّ
اطذبسكككلٓ ،ٚؿقٔلككككّ اقظكككيٓف ٚقٓطٖكككبو ٓحًشكككبًٖبوه ٕٓقوككككَٔ طكككزي يف ٓػككككّ اقخطككك
ا سياٖٞلٗ/ا٦هيٕنٗ طشِٕٔر فلشطني ٓنيوص ُٕٔشِب اط يدٖٚه
ح ًّككّ اهشـككبَ ػ ك ر ،دكك ٥ط ك ٓ ،فلكك ٛاق ٌككٖني ةَ صلشككبالْٕٓٓ ،شـوّلككٔا ًشبٞؼككّ
رشٓ٣طٖٓ ٚطؼبف ،ٚلذكم فكٔاض آ٦اَ ..ة ٤سنوكٗ سكذ  ٚفقكٔق طشؼكـٖ دطكت ةقّٜ
حىل ػي  ٚحًشبًٖ ٚا(ِب "ًنذ ٚفلشطنيهغ"
- 3طبيعة (إسرائيل) العدوانية

هٍ ٕرّلإ يف ُٕٔ ٚاطنٖكبَ اطؼكًِٖٔٗ ٓنيذٖ شكّ اط رٓاًٖك ،ٚصلكر ة َّ نك ّم طكٗٝ
هشب ٓهذب يف طيٕ  ٚاطؼكًِٖٖٔ ،ٚاًط٥لكبو هكٍ هذبقِٞكب اط ٌؼكيٕٓ ٚنيذٖ شِكب اق بقٕكٚ
طلذظي ٓا ٦ع ٓاحلؼي ،دشذر فقر ٙاطًّر ٓا٤ؿطِبق اطشب طلّٖك ٚاطكا سشكّ ّت دِكب،
ٓ لى دٔنيٍ هزفٔي صلو طشبض اطِٖٔق.
ٓطككّط  ،فلككٖص هيٕذ كبو ٓ ٤هشككشهيدبو هككب ٕو لككّ اطؼككِبٌٕ ٚيف فلشككطني احملشلكك،ٚ
دظ ذِب ٓة ؿِب هٌّ سذ ني سٌ ،ٚيف حنيب هب اػطل فلك ٛسشكوٖشّ دشٖبسك ٚاا ٦ع
احمليٓلكككٚذ اطكككا سقـكككٗ فلككك ٛة٘ ه لكككى هكككٍ ه كككبمل فلشكككطني اط يدٖككك ،ٚاقشكككٖـٖٚ
ٓا س٥هٖٓ ،ٚسٌوّٖاو طنياُٖشِى اقظذ  ٚدبحلقر اطّ٘ ٕؼذًّٔ فل ٛنمّ هب ُٔ فلٛ
ا ٦ع اطولشطٌٖٖ ٓ ،ٚص ذ ا ٞةسطٔ ٕٓ ٚاُٖ٤ ،ٚسش بق ٙة ع اقٖ بق.
122

د .عيسى الشمّاس

فلككى سن ك ّ احسككياٖٞم -اطؼككًِٖٖٔٚذ فككٍ ًب سككشِب اط ٌؼككيٕ ٚاطٔؿظككٖ ٚهٌككّ
ظِٔ ا٦نيوبت اطؼًِٖٖٔ ٚيف فلشكطني ٓؿشك ٛاطٔلكص احلبؿكيٓ ،هكٍ لذكم ٓفكر دلوكٔ
اقظكٓ٣ي لذكم سشك ني سككٌ ،ٚذطك اطٔفكر هكري اطظككيفٗ اطكّ٘ ةفطبُكب احلك ّإ يف حلبهككٚ
اقٓطككِٕٔ ٚقٕككٚذ اسككشٖطبًٖ ٚفلكك ٛا ٦ع اطولشككطٌٖٖ ،ٚرلبطو كبو دككّط ن كمّ اطظككياٞ
ا ًشبًٖ.ٚ
ًوككّض ةدظك ػككياٞى اطقشككم اجلوككبفٗ ٓاقككّاد اطككا ٌٕككر ٜككب ػككذني ا ًشككبًٖ،ٚ
ٓفلكك ٛهككية ٜهككٍ اط ككبمل ،هككٍ قٕككي ٕبسككني ٓلذٖكك ٚيف فلشككطني ،حىل لبًككب ٓهككيٓؿني يف
ػٌٔز طذٌبَو ٓؿبػيض اط رٕر هٍ اقرَ ٓاقٌبنيإ اطولشطٌٖٖ ،ٚدقؼكر جتٕٔك اطٌكبض
ٓاطششك كذّر يف هك كٔض ا٦نيوكككبن ٓاطظكككٖٔتو ٓدٌكككص اجلكككر اَ ا (ٌشٖككك ٚطوؼكككم اقٌكككبنيإ
اطولشككطٌٖٖٓ ٚسقطٖ ك ةٓػككب بٓ ،هٌ ك اطشككنبَ هككٍ اطشٔاػككم ا٤ػشوككبفٗ ٓاطككٔنيينو
ٓذط ك نلككّ طرتُٖككر اطظ ك ر اط يدككٗ اطولشككطٖين ٓحػذككب ْ فلكك ٛا ؼككي ٙةٓ اطيؿككٔت
وؼّٖ ٚاطؼِبٌٕٓ ٚاطششلٖى دب٦هي اطٔال اطّ٘ ٕويؿّ ا٤ؿش٥ن.
ٓد ر ةَ فظلص احسياٖٞمذ يف قٖإ ةُكرافِب هكٍ سلك اقوب سكبض ،فوكرض حىل
ف ٓسري ٙفرٓاًٖشِب ٓؿقكرُب ٓنياُٖشِكبو فـيّؿكص اقشكشٔنيٌنيٓ ،طوبٕك ٚاجلٌكٔق
اطؼكككِبٌٕ ،ٚفلككك ٛهِب ككك ٚاقكككٔانيٌني اطولشكككطٌٖٖنيُٓ ،كككى صلٌكككَٔ ذلبػكككٖلِى هكككٍ
اطزٕشكككَٔ ٤ ،دكككم جلكككتض حىل الكككش٥ت ا٤٨و هكككٍ ةطكككؼب اطزٕشكككَٔ ،طرتٕٓك ك اقكككٔانيٌني
اطولشطٌٖٖني ٓؿيهبًِى هكٍ هؼكر فٖظكِى اطٔؿٖكر ٓ ،دّوكب ططكيقُى ٓسِؼريُكى هكٍ
سل ك اقٌككبنيإ ،طشـ ك ّم هنبًِككب فؼككبدبض اقشككشٔنيٌني هككٍ اطؼككِبٌٕ ٚاجلككرق ا٦نظككي
سطيف وب ٓؿقراو جتبْ اط يز فبهٓ ،ٚاطولشطٌٖٖني دبػ.ٚ
ٓطن كٍّ ذط ك ا ػككيا ٝاط ككرٓاًٗ مل ٕول ك ةٕـ كبو يف قٖككإ اُ٦ككراو اطؼككًِٖٖٔٚ
اجلرٕكر َّ ٦ ،ٙطككؼي ٙاطزٕشككَٔ هذب نككٓ ٚهقرسكك ٚفٌككر اطولشككطٌٖٖني ،هككٍ هشكٖـٖني
ٓهشلونيُٓ ،كٗ فٌكٔاَ اط طكب ٓ ٝهكز اطشك٥يو ةطكٖص هكٍ ٕشك  ٛحىل اطشك٥ي فلٖكّ ةَ
ضلوككم دٖككرْ هؼككٌ وب هككٍ اطزٕشككَٔهغ ُٓككّا نيذ ك وب رلككبط ططذٖ كك ٚاطؼككًِٖٖٔ ٚاق بقٕككٚ
طلش٥ي.
ٓختككيؾ احسككياٖٞمذ دذرفكك ٚػرٕككر ٙيف رلط ك اطشِٕٔككر ،فشلؼككت حىل ا٦هككٔاض يف
لذٔ ُى د رهب ةدوقص يف هٔاػِ ٚا٦ؿٖبٓ ،ٝذط يف ذلبٓط ٤ ٚةد٥لٖ ٤ٓ ٚحًشبًٖ،ٚ
الاطكك ٚاطقذككٔ يف هقككرب ٙسبد كك ٚحىل اطقككرض اطظككيلٖ ،ٚهٌشِنكك ٚدككّط نكمّ احليهككبض
ا ًشبًٖٓ ٚاطيٓؿٖ ٚجتبْ اققبدي ٓا٦هٔاض ،طؼ ٚدٌب ٝاهشـ اطششبه ذُّ .ا اقشـ
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اقزّٕ اطّ٘  ٤نٍ ةَ ٕقبي ،يف ً ي احسياٖٞمذ ،ح ٤فلك ٛةًقكبع اققكبديٓ ،فلكٛ
دقبٕب ةػشبق ا٦هٔاض اطٍّٕ اطشـؤا سياز ٓنيٌِى.
ٓاطشككك٣انا هكككبذا سكككش يع ُكككّْ اطرٓطككك ٚاط ٌؼكككيٕ ٚيف ُكككّا اقشـكك ه ٓطكككٖص يف
سب طلِب سَِّٖ ِ٠اطشو  ،ٚح ٤احليز ٓاطقشم ٓاطّد ٓاطشرهريهغ
فِم سش يع ػٔ او ةٓ دلشّوبض فكٍ هكّاد قٕكي ٕبسكني ٓلذٖك ٚيف فلشكطنيه ةي
فٍ دلبال ػربا ٓطبسٖٓ ٥لبًب يف طذٌبَه ةي حملوّر اطكر ٓ ٙؿكـبٕب اطهكب اض اطٔؿظكٖٚ
ٓاحلؼككب فلكك ٛه كزّ ٙه ةي طـككـبٕب اطقؼ ك ا وؼككٗ يف احلككيز اطشؤالٕكك ٚفلكك ٛطذٌككبَ
3111ه ةي ٓ ..ةي ٓ ..ةي  ٤ ..سٌشِٗ.
فككككتّ٘ هشـكك ك ُككككّاه ٓة٘ سشككككبه ذا اطككككّ٘ سشككككّ ّت دككككّ احسككككياٖٞمذه ُٓككككٗ
اط ٌؼيٕ/ٚاحلبلر ٙدطذٖ شِكب ٓةُكرافِبٓ ،اط رٓاًٖك ٚدشكلٔنِب ًٓب سكبسِبهغ سظكيّت
اطقشم ٓاطشكرهريٓ ،سذكٖ نيكيق اطشكنبَ ا٦ػكلٖني ٓحلبهك ٚاقشكشٔنيٌبض فلك ٛة اؿكِٖى
دككبطقّٔٙو ختكككبط ا٦فكككياو ٓاطظككيا ٞاطشكككوبٕٓٓ ٚا ٦ؿكككٖٓ ،ٚسككرفّٗ ةًِكككب سشكك  ٛحىل
اطشكك٥ي و اطشكك٥ي اطككّ٘ سقٖوككّ نوككب سيٕككرٓ ،فلكك ٛؿشككبز اسككش٥ز ؿقككٔق ا٨دككيٍٕ
ٓاهشؼبز ة اؿِٖى ٓحطهبُٕٔ ٝشِى ٓٓػٔقُى ٓ ..د ر ذط نلّ سُٔى ًوشِب ٓاط بمل،
دتًِّب سيٕر دٌب ٝهشـ طلششبه ٕ"..ب طلذؼبؿ"ٚغغ
طقككر هب سككص احسككياٖٞمذ ةلشككٓ ٛةط كرّ ةًككٔات اطشككرهري طلذٖككٔض ٓاق٣سشككبض ٓقٓ
اط ذبق ،ٙفٔق ٓ٢ض ةػـبدِب ا٨هٌني دقؼكر نيكيقُى ٓسِؼريُكىو ٓهب سكص ا ُكبز
اقكككٌ ى ااطوكككيق٘ ٓاجلوكككبفٗذ ُٓكككٗ سقكككشـى اطذٖكككٔض ٓاقٌكككبنيإٓ ،س شقكككم ا٤٨و هكككٍ
اقككٔانيٌني اطولشككطٌٖٖنيٓ ،سككّٕقِى ةًٔافك وب طككش ٛهككٍ اطش ككّٕرٓ .ةدككرياو الشـوككص ؿككيي
اقشؼر ا٦لؼٓ ٛهٌ ص ٔت اطولشطٌٖٖني هٍ اطؼ ٙ٥فّٖ ،هري ةَّ ُّْ اقوب سبض
شك دت ؿككّ ٓدبققبٓهكك ٚهككٍ ةػككم يٕككي
نلِككب مل ٌك اطظك ر اطولشككطٖين هككٍ اطشو ّ
ٓنيٌّ ،دم الاقسّ لّٔٓ ٙػ٥د.ٚ
- 4املوقف األمريكي

ٕ شقككر احملللككَٔ اطشٖبسككَٖٔ ٤ٓ ،س كّٖوب اقِشوككَٔ دتٓؿككبت اقٌطقكك ٚاط يدٖكك ،ٚةَّ
اقٔل ا٦هيٕنٗ هٍ فولٖ ٚاطش٥ي ةػذ هٌنوٟكبو ةٓ هبٞوكبو ٓهكري ٓاؿك اق كبمل،
ٓدظنم ٌٕ ٤شكؼى هك ٓؿك اطٕٔ٤كبض اقشـكرٓ ٙهنبًشِكب نرٓطك ٚف وك ٛيف فكبمل
اطٖٔي هٍ ػِٓ ،ٚدٔػوِب افٖبو ةسبسٖبو ط ولٖ ٚاطش٥ي هٌّ ه ٣ي هر ٕر فبي ،0220
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هٍ ػِ ٚةدي .ٜحذ حَّ اقٔل ا٦هيٕنٗ ٕشّشى دبط٥هذب ٙ٤ؿٌٖبوٓ ،دب٤سلٖبال اطنبهكم
حىل ػبًر اطنٖبَ اطؼًِٖٔٗ ةؿٖبًبو ةدي.ٜ
طقكككر ؿككرّق اطكككيٖٞص ا٦هيٕنكككٗ ا٦سكككذإ ٕ /شظكككب ق ًٖنشكككَٔ /ا٤سكككرتاسٖؼٖٚ
ا٦هيٕنٖ ٚيف هٌطقشٌب اط يدٖ ،ٚدبجتكبُني/اطٌو ٓحسكياٖٞم ،ؿٖكع لكبنا "هكب ِٕوٌّكب
يف اطظككيق آ٦سكك ُكككٔ اطكككذرتٓن ٓحسكككياٖٞمٓ ،طكككٔ ةًِّوكككب ٕ ٤شكككرياَ قاٞوكك وب يف اجتكككبْ
ٓاؿككككرُٓ ،"..كككككّا ٕ كككككين ةَّ اطشكككككزاي ا قا  ٙا٦هيٕنٖككككك ٚدككككك "حسكككككياٖٞم"ٓ ،دشؤلِكككككب
اط شككنيُ٘ ،ككٔ هككب ٕككرف اطٕٔ٤ككبض اقشـككر ٙحىل حزلككبال اطششككٕٔ ٚاطككا قككإ ُككّا
بهبو ةَ سؼكوٖ ٚاطؼكيات اط يدكٗ  -ا سكياٖٞلٗ سشكٖ
ا٤طشزاي ٤ٓ ،سّٖوب ةًِّب سر
ب ةَ قإ اجلبًر ا٨دي هٍ اسرتاسٖؼٖشِب ،ة ُٔٓ ٤اطشكٖطي ٙفلك ٛهٌكبد اطكٌو ..
ُٓككّا هككب ٕ ِككي يف سٖبسككشِب جتككبْ اط ككياق ٓقٓن اخللككٖؽ ٓحٕككياَ ةٓ٤وٓ ،هككب ف لشككّ يف
ةفهبًششبَ دّ ٕ  ٚهقبٓه ٚا ُبز طبًٖبو.
ككَٔ دريٕككز هظككيٓفّ يف نشككبز "اطظككيق آ٦س ك اجلرٕككر"،
ٓفٌككرهب نيككي
نككبَ ٕككي ٜة َّ اقظككن٥ض اطككا س ككبًٗ هٌِككب اقٌطقكك ٤ ،ٚنككٍ ةَ ك ّم دظككنم
فككيق٘ َّ٦ ،اطشككٔق اقظككرتن ٚاطككا سـكىّ احسككياٖٞمذ ،طشككر افشقككبقُْ ،ككٗ هوشككب
اطش٥ي ٓا٦هٍ يف اقٌطقٓ .ٚطّط صلر اطش ٗ لبه ٚبف ٚسظكذّ نكظرياو اجلوبفكٚ
آ ٓ٦دُٖٓ ،ٚنّا ضلقإ ُّا اقظيٓت اسرتاسٖؼٖ ٚاحسياٖٞمذ يف اطشؤّق ا٤لشؼكبق٘
ٓاطشنٌٔطٔػٗ.
ٓهكككٍ ٌُكككب نبًكككص دطكككٔ  ٙاقظكككيٓت اطظكككيق ةٓسكككطٗ اقشوظّكككم طكككٖص يف ا ٖوٌكككٚ
ا سككياٖٞلٖ ٚفـشككر ،دككم يف س ك ِٖب طنككٗ سؼككذ ًقطكك ٚا٤سككشقطبز اقينزٕكك ٚيف
اقٌطقكك ،ٚالشؼككبقٕ وب ٓهبطٖ كبوو ؿٖككع سشٔل احسككياٖٞمذ ةَ سؼككذ يف ظكمّ ُككّا اقظككيٓت،
هينككز اطظقككم يف ٖك اً٦ظككط ٚا٤لشؼككبقًٕٓ ،ٚقطكك ٚاط ذككٔ حىل ه ككى هظككيٓفبض
اطذٌٖكك ٚاطشـشٖكك ٚيف اقٌطقككٓ .ٚلككر فولككص ا قا  ٙا٦هيٕنٖكك ٚااطذٔطككٖٚذ ًظلكك ٚدككٔالٕيٙ
دب ػٖشِب /نًٔراطٖزا إص /فلك ٛاطرتٕٓكؽ كّا اقظكيٓت ٓقفوكّ كص هكب (ّكٗ دكككك
ااطؤؿكك ٛاخل٥لككٚذ اطككا ًككشؽ فٌِككب هككٍ هٌ وككبض ح ُبدٖككٓ ٚسنوريٕكك ٚهظككم اقافككع
ٓاطٌؼيٙذ ٤ٓ ،سّٖوب يف سٔ ٕٓ ٚاط ياق.
ٓطنككٍ ،فلكك ٛاطككيهى هككٍ ن كمّ هككب نككبَ نككٍ ةَ ضلققككّ هظككم ُككّا اطشؼككٔ
ككَٔ دريٕككز ،اطككّ٘ ٕ ّذككي فككٍ ث ا ٝؿككزز "اط وككم" اطككّ٘ نككبَ
طككك"سياٖٞم" طشككر
ٕش زفوّ ،فكخ َّ ؿكزز "اطلٖنكٔق" فكب ع ُكّا اقظكيٓت ٓلبٓهكّ دظكرًّّ٦ ،ٙكّ ٌٕ ٤بسكر
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نييٓؿبسّ اط ٌؼيٕ ٚاطا سي ٜؿيٓ  ٙاًوياق احسياٖٞمذ دبطشقرّي ٓاطقٔ ،ٙرب نٌِكب
هككٍ فككيع اطٌ ككبي ا للٖوككٗ اطككّ٘ سككياْ هٞ٥و ك وب ككبٕٓ .ذككرٓ ةَّ ًب سكك ٚاحلنٔهككبض
اطلٖنٔقٕك ٚنبًكص سطذّكإ ُككّا اقذكرة ،هكٍ دك٥ن سككرهري هقبٓهك ٚاطظك ر اطولشككطٖين
ًٓـبطّ اطٔنيين طٌٖم احليٕٓ ٚا٤سشق٥ن.
فبقٔل ا٦هيٕنٗ ٕشري قاٞوكبو دبجتكبْ ستٕٖكر اط كرٓاَ ا سياٖٞلٗ/اطؼكًِٖٔٗ،
ٓفل ٛاطيهى هٍ ذط مل ٕششط اطذٖص ا٦دٖر حلٌبت احسياٖٞمذ دشٌوّٖ هب ٕشىّ ا٤سوبق
فلّٖٓ ،ديفبٕ ٚهٍ ةهيٕنب ذاسِب ،دم دظكيٓ حسكياٖٞلٖ ٚسشذٌّبُكب ا قا  ٙا٦هيٕنٖكٚ
نبهل ،ٚنوب ؿرغ يف اسوبلٖ" ٚةٓسلٔ ٓنبهر قٕوٖر آ٦ىل ٓاطظبًٖ "ٚدظتَ اطششٕٔٚ
ه اطولشطٌٖٖني.
ٓفٌكككرهب سوظكككم ٓاطكككٌطٍ يف اطـكككه فلككك ٛاحسكككياٖٞمذ ،سلؼكككت حىل اطششكككٕٔ
ٓاقٌككبٓ  ،ٙحهّككب دبطككرفٔ ٙحىل طقككبٝاض ػرٕككر ٙهكك اطولشككطٌٖٖني ،ةٓ دشـوٖككم اجلبًككر
اط يدككٗ هشككٓ٣طٖ ٚفظككم اقوبٓؿككبض ،ةٓ فككري ا٤طشككزاي دشٌوٖككّ ا٤سوبلٖككبض ،هشؼبُلككٚ
بهبو هٔال احسياٖٞمذ ٓسٌؼّلِب هكٍ هشكٓ٣طٖبسِب جتكبْ ُكّْ ا٤سوبلٖكبضُٓ ،كّا ةهكي
ٕظري ا٤سشهياز هٍ قٓط ٚف و ٛسرّفٗ دتًِب س وم هٍ ةػم ا٦هٍ ٓاطش٥ي يف اط كبمل،
ٓؿوبَ ؿقٔق ا ًشبَ.
ٓؿش ٛفٌرهب اًكرط ص طكيا  ٙاً٤شوبؿك ٚاطولشكطٌٖٖ ٚاطكا نكبَ سكذذِب ذلبٓطكٚ
ا٤لشـبي اطكٔل اطكّ٘ لكبي دكّ دلكيي احلكيز "طكب َٓ" ديفقك ٚةنظكي هكٍ ةطوكٗ ػٌكر٘
حسياٖٞلٗ ،حىل احليي اطقرسٗ اطظيٕ ٓ ،اطّ٘ ةػذ ٖٞشبو حلنٔهك ٚاحسكياٖٞمذ،
محلككص ا قا  ٙا٦هيٕنٖكك ٚااطنلٌٖشًٖٔككٚذ ثًككّا ٓ ،ااطذٔطككٖٚذ فٖوككب د ككر ،اقشككٓ٣طٖٚ
نبهل ٚطلظ ر اط يدٗ اطولشطٖين ٕ ًّّ٦ششخري اط ٌ – نوب سشكوّٖ ٓاطكٌطٍ -
هشٌبسكُٖ ٚوؼٖك / ٚطككب َٓٓ ،فكري اؿككرتاي احسكياٖٞمذ طلـقككٔق ا ًشكبًٖٓ ،ٚسرًٖشككِب
اقش وّر طلوقرّسبض اقشٖـٖٓ ٚا س٥هٖ ،ٚقَٓ اقت ةد٥لٗ ةٓ حًشبًٗ ،ةٓ لبًًٔٗ..غ
ٓفل ٛاطيهى هٍ نمّ هب ضلرغ يف ا ٦ع اط يدٖ ٚاطولشكطٌٖٖٓ ،ٚهكب ٕ كبًٗ هٌكّ
اطظ ر اطولشطٖين فل ٛة ؿّ ،هٍ لشم كبفٗ ٓسكرهريٓ ،حؿكياق طلذٖكٔض ٓاقكزا ت،
ٓؿؼككب دككبًإ طلوككرَ ٓاطقككي ،ٜهككب سككزان ا قا اض ا٦هيٕنٖكك ٚاجلرٕككر ٙاهككٍ دككٔغ
ٓةٓدبهب حىل سياهرذ سشويّؾ فلك ٛهكب صلكي٘ يف فلشكطنيٓ ..حذا هكب ةطكب اًشذبُِكب هٔلك
هككبٓ ،ػ كيّؿص دظككٗ ٝف ّوككب ضلككرغ ،فخًِّككب س لككم ذط ك –هبطذ كبو -رككب سشككوّٖ "اط ٌ ك
126

د .عيسى الشمّاس

اطولشطٖين" ،هطبطذ ٚدٔل اققبٓهٓ ٚسؼوٖ ٚاققبٓهني ،هٍ قَٓ ةَ سّني طٖٟبو فوّب
سو لّ ثط ٚاحليز ا سياٖٞلٖ ٚؿك ّر طك ر ةفكزن ٤ ،لك ح ٤احلؼكب ٓ ٙللٔدكّ اق٣هٌكٚ
ر ٓنيٌككّٓ ،ؿقككّ يف اط ككٖع احل كيّ اطنككيٕىٓ ..سطبطككر اططككيفني دـككذ اطككٌوص،
طك ّ
رٌطإ ٕشبٓ٘ دني اجل٥ق ٓاطــٖ ،ٚػبُكر ٙنيوكبً ٝكب اققبٓهك ٚقَٓ ةَ سطلكر هكٍ
احسكياٖٞمذ ؿشك ٛفك ؿؼكب ُب فككٍ اطظك ر اط يدكٗ اطولشككطٖينٓ ..طشتنٖكر هٔالوِككب
ُككّْ ،س وككر ا قا  ٙا٦هيٕنٖكك ٚحىل اطششككٕٔ ٓاقٌ كبٓ  ٙجتككبْ اطشقككب ٕي اطككا ٕق كرّهِب
هذ ٔطُٔب حىل فلشطني احملشل ٤ٓ ،ٚسّٖوب ٓل دٌب ٝاقششٔنيٌبض ا سكياٖٞلِٖٖ ،ٚكراو
خللككإ ةػككٔا ٝهككٍ اطظقكك ٚاقشذبقطكك ،ٚدّوككب سوش ك ا ككبن ط ككٔق ٙاجلككبًذني ااطولشككطٖين
ٓا سياٖٞلٗذ حىل نيبٓط ٚاقوبٓؿبض.
ٓطنٍّ اقٔل اط٥فص طلٌ ي ُٔ ةَ ا قا  ٙا٦هيٕنٖ ٚسينز ػِرُب يف اطٔال
اط ولٗ ،فل ٛػبًر ٓاؿر فـشرٓ ُٔٓ ،ل اققبٓهٓ ،ٚسِوم هب صلر ةَ ٕ٥الهّ هٍ
ٓل دٌب ٝاقششٔنيٌبضٓ ،ف احلؼب ا سياٖٞلٗ فٍ اطظ ر اطولشطٖين.
فبطولشطٌَٖٖٔ  ٤لنكَٔ اقكراف ٓاطكردبدبضٓ ،حًّوكب ٕشؼكرَٓ طكٌرياَ ا٦سكلـٚ
ا سككياٖٞلٖ ٚاقككرهّي ،ٙطؼككب سِى ٓػككرٓ ُى اط ب ٕككُٓ ..ٚككّا ٕ ككين ةَّ فلكك ٛاجلبًككر
ا سكككياٖٞلٗ ةَ ٕٔلكك ًكككب افشراٝاسكككّ اطٔؿظكككٖ ٚفلككك ٛاطظكك ر اطولشكككطٖين ا٦فكككزن،
ٌٕٓشككـر هككٍ ا ٦اؿككٗ اطولشككطٌٖٖ ٕٓ ،ٚككرتو دككبحلقٔق اطشب طلٖكك ٚاقظككيٓف ٚطلظك ر
اط يدٗ اطولشطٖين يف ة ؿّ ٓهقرّسبسّٓ ،حلبه ٚقٓطشكّ اقشكشقلٓ ،ٚفبػكوشِب اطقكرض
اطظيٕ .
طن كٍّ ا قا  ٙا٦هيٕنٖكك ٚهـككص دؼككيُب فككٍ ذط ك نلككّٓ ،لزّهككص ا٦هككٔ حىل
ق ػ ٚةض فِٖب ة َّ ٓل طإ احلؼكب  ٙاطولشكطٌٖٖ ٚفلك ٛقدبدكبض اط كرٓ ،اطكا طكي
اطشنبَ ٓاطذٖٔض دبطقٌبدم اقرهّي ُٔ ،ٙاطّ٘ سٌِٖٗ ؿبط ٚاطؼيات اقزهٌٓ ٚاقشتالّهك،ٚ
ٓضلقإ دبط شبطٗ اطششٕٔ ٚاطا سيٕكرُب ةهيٕنكب فلك ٛاططيٕقك ٚا سكياٖٞلٖ ،ٚاطكا س كين
اسشش٥ي اطولشطٌٖٖني ٓاط يز طلظيٓ اطؼًِٖٖٔ.ٚ
 ٤طك ةَّ ُككّْ اقٔالك ٓهريُككب ،س طكٗ اًطذبفكبو دككتَّ ا قا  ٙا٦هيٕنٖكك ٚةهككبي
هٔلوني هشٌبلـني ظبُيٕبوٓ ،طنٌِّوب هشطبدقب َِ ؿوٌٖبوو فِكٗ حهّكب هكري هِشّوك ٚنوكب
صلر ،د ولٖ ٚاطش٥ي يف اقٌطقٓ ،ٚحهّب ةًِب سشذٌّ ٛاقٔالك ا سكياٖٞلٖٓ .. ٚاحسكياٖٞمذ
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نوكب ُكٔ طبدككص ٤ ،سيٕكر اطشك٥ي ًّ ٦ككّ ٕشٌكبلر هكٍ هٌطلقبسِككب ٓةُكرافِب يف اط ككرٓاَ
ٓا٤ؿش٥نٓ ،اطشٔسّ هري احملرٓق..غ
طنٍّ ا قا  ٙا٦هيٕنٖ ٚاطا سؼيّ فل ٛاً٤وياق دبطقـكٖ ٚاطولشكطٌٖٖٓ ،ٚحد كبق
اطقككٔ ٜاطرٓطٖكك ٚا٦دككيٓ ،ٜسٌـٖكك ٚاقٌ وكك ٚاطرٓطٖكك ٚػبًذكبو ،سيٕككر ،نوككب ةطذشككص ٓلككبٞ
اقياؿككم اقش بلذكك ،ٚؿ كمّ لـككٖ ٚاطؼككيات اط يدككٗ  -اطؼككًِٖٔٗ فلكك ٛؿشككبز اط ككيز
ٓؿقٔلِى ُٔٓ ،ةهي ه٣نر ةَّ اط يز اطظيفب ٝطٍ ٕقذلٔا دّ ةدراو..هغ
- 5املوقف العربي

طقر دلوص اقشهرياض اطا ؿكرطص يف اط قكرٍٕ ا٦دريٕكٍ ٓؿك بو ػرٕكروا يف اط كبمل
ة ٓ ،فيؿص فلك ٛاقٌطقك ٚاط يدٖك ٚهيؿلك ٚػرٕكر ٙهكٍ اطش بهكم هك ا٦ؿكراغ٤ٓ ،
سك كّٖوب اطؼكككيات اط يدكككٗ  -ا سكككياٖٞلٗ ،ؿٖكككع نبًكككص احسكككياٖٞمذ دككك٥ن اقيؿلكككٚ
اقبؿٖ ،ٚس طم ة٘ سقرّي يف فولٖ ٚاطش٥ي ،ا٦هي اطّ٘ ةقّ ٜحىل سياػ ُكّْ اط ولٖك،ٚ
دم حىل قفٌِب ،نوب ٕ ِي هٍ د٥ن سؼيضلبض احلنٔهك ٚاطؼكًًِٖٖٔٓ ،ٚب سكبسِب
ؿر اطظ ر اط يدٗ اطولشطٖينٓ ،فري ا٤سشؼبد ٚطلؼِٔق اطا سذّن طٔل اط ولٖكبض
اطٔؿظٖ ٚا سياٖٞلٖ ،ٚؿش ٛحًِّب سـ طكيٓنيبو س ؼٖزٕك ٚطٔلك اققبٓهك ٚاطولشكطٌٖٖ،ٚ
ٓاط ٔق ٙحىل نيبٓط ٚاقوبٓؿبضُٓ .كّا ٕ ٤كرت دلكب٤و طلظك دكتَّ احسكياٖٞمذ دشٖبسكبسِب
اط وبطٖٓ ٚاطلٖنٔقٕ ،ٚبٓن ا٤طشوبو فل ٛنمّ دطٔ ٙهشقرّه ٚسلٔ احلم اطشلوٗ.
ٓحذا نبًكص اطٕٔ٤كبض اقشـكر ٙا٦هيٕنٖك ٚسشؼكيّوٓ ،هكٍ دك٥ن سؼك ّٔ اسِب فككٍ
احللكٔن اقونٌكك ٚطلقـككٖ ٚاطولشكطٌٖٖ ،ٚاطككا  ٤سٌشككؼى ح ٤هك اطشٖبسكك ٚا سككياٖٞلٖٚ
اطا ب هؼلـ ٚةٕـبو يف حفبق ٙسيسٖر اقٌطقٓ ٚفقبو قب سـك ّ هكٍ سؼكٔ اضا سٖبسكٖٚ
ٓالشؼبقٕ ،ٚفكخَ اطشؼكّٔ اطكيٖٞص اطهبٞكر ُكٔ اطشؼكّٔ اط يدكٗ اطكّ٘ صلكر ةَ ٕرتػكى
لر  ٙاط يز دلكشو ني فلك ٛاطش بهكم هك اطشطكٔ اض اقطيٓؿكٓ ،ٚيف حنيكب اسكرتاسٖؼٖٚ
فيدٖٓ ٚاؿر ٙهٔؿّر ،ٙسـوٍ ؿبؿي ا٦ه ٚاط يدٖٓ ٚهششقذلِب.
ٓهكككٍ اطهيٕكككر ٓاقككك٣مل ،يف اطٔلكككص ذاسكككّ ،ةَ ًكككي ٜاطٕٔ٤كككبض اقشـكككرٓ ،ٙهٌكككّ
اخلوشٌٖٖبض هٍ اطقيَ اط ظيٍٕ ،سيسى اسرتاسٖؼٖشِب يف اقٌطق ٚاط يدٖ ٚرب ٌٕشكؼى
ٓهؼككبحل احسككياٖٞمذ ٤ٓ ،س كّٖوب د ككرهب ةنيلككإ اطككيٖٞص ا٦هيٕنككٗ اةٕزًِككبٓ ذ هذككرةْ
اطظكككِري "هكككم ٝاطوكككياغ يف اطظكككيق آ٦سكك " ،دٌٖوكككب زلكككر اط كككيز ٕش ظّكككيَٓ يف محبٕكككٚ
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ؿبؿيُى ٓهششقذلِى ،فلى ٕششطٖ ٔا سى اسرتاسٖؼٖ ٚفيدٖ ٚطلكشخلؽ ًكب ٕ كبًَٔ،
ٓطـككوبَ هؼككبحلِى ،دككم ضلؼككم اط نككص به ك وب يف د ككر ا٦ؿٖككبَ ،هككٍ ًزافككبض
ٓد٥فبض ،دكم سكجهي د ـكِب فلك ٛد كر ،نوكب ضلكرغ يف قفكى ا ُكبز اطكشنوري٘
ٓاط ؼبدبض اقشلـ ٚؿرّ اطرٓط ٚاطشٔ ٕٓ ،ٚسٌبسٗ اطقـٖ ٚاط يدٖ ٚاقينزٕ ،ٚلـكٖٚ
فلشطني دت ؿِب ٓط ذِب ٓهقرّسبسِب.
ٓاًط٥لبو هٍ ُّا اطٔال  ،س رّ اقيؿل ٚاطا يّ دِكب اقٌطقك ٚاط يدٖك ،ٚيف اطٔلكص
احلبؿكي ،هيؿلكك ٚدطكريٓ ٙؿب(كك ،ٚدتد بقُكب اقخشلوكك ،ٚيف سكى اطشٖبسكك ٚا للٖوٖككٚ
اط بهُّٓ ..ٚا نٍ ةَ ٕنَٔ ؿبفزاو ،ةٓ ًقط ٚاًط٥ق سلٔ دٌب ،ٝةٓ دب٦ؿي ٜحفبقٙ
دٌككب ً ،ٝككبي فيدككٗ فبفككم ٓهكك٣طّي يف اطشٖبسككبض ا للٖوٖككٓ ٚاطرٓطٖكك ،ٚةٓ ذٓدككبَ اطٌ ككبي
اط يدٗ حىل فرّ ً ٙى فيفٖ ،ٚهلـق ٚدٌ ى قٓطٖٓ ٚحللٖوٖ ٚةدي.ٜ
ٓحذا مل سنٍ مثّ ٚه٣سّش ٚفيدٖ /ٚلٔهٖك ٚيف اطٔلكص اطكياٍُ ،نٌِكب ةَ سقكٔي
دِّْ اقِبي اطقٔهٖ ٤ٓ ،ٚسّٖوب د ر س طٖم اجلبه  ٚاط يدٖ ،ٚفخًّّ هٍ اطـيٓ ٘ حفكبقٙ
دٌب ُّْ ٝاجلبه ٓ ،ٚسطكٕٔي هٖظبلِكبٓ ،سو ٖكم قٓ ُكب د ٖكراو فكٍ ا ٖوٌكٓ ٚاحملشكٔدٖ،ٚ
طٖع ستدّ ليا اسِب اططيٕإ حىل اطشٌوّٖ اطؤ ٘ ٓاطوبفم قؼلـ ٚا٦ه ٚاط يدٖٓ ٚطٖص
قؼككلـ ٚػِكك ٚةٓ فٟكك ٚه ٌٖكك ،ٚنوككب ضلككرغ فِٖككب ا َ٨طٖككع فقككرض طككيفٖشِب ٓطقككٚ
اطظ ر اط يدٗ دبػشوبفبسِب ٓليا اسِب جتبْ لـبٕب ا٦ه.ٚ
حَّ آ٦ؿككبت اط يدٖ/ٚاطرادلٖكك ،ٚسزٕككر هككٍ ؿؼككى اطشـككرٕبض اخلب ػٖككٓ ٚستطرياسِككب
احلبطٖٓ ٚاقششقذلُّٖٓ ،ٚا ٕشطلر حفبق ٙاط ٥لكبض اط يدٖك - ٚاط يدٖك ٚحىل نيذٖ شِكب،
ٓسو ٖلِب هٍ قَٓ ستدريٓ ،ذطك دٌذكّ اخل٥فكبض ٓق  ٝا٦دطكب اطكا ضلولكِب ا ُكبز
ٓاطوني اطشنوري٘ قؼلـ ٚاط رّٓ اطؼًِٖٔٗو فبطشـرٕبض اطا سٔاػّ اطكرٓن اط يدٖكٚ
نككذريٓ ٙهشٌّٔفكك ٚدطذٖ شِككب ٓةد بقُككبٓ ،حَّ اطٔال ك اط يدككٗ د ٥لبسككّ اطشككلذٖٕ ،ٚشطلككر
ه بجل ٚسيٕ ًٓ ٚبػ  ٚطشل ا٤دش٥فبض اطا ٕ بًٗ هٌِب اطٌ بي اط يدٗ اط بي ،فبقٙ
سى ػٔ ُ ٙكّا اطٌ كبي ٓفكإ هقشـكٖبض اقيؿلك ٚاطياٌُكٓ ،ٚاً٤طك٥ق هٌكّ حىل ا٦هكبي
دظقٓ ٚانيوٌٟبَ..
ف ٥نٍ  ٘٦لطي فيدٗ رويقْ ،هِوب اهشل هٍ حهنبًٖبض ٓنيبلبض دظيٕٚ
ٓنيذٖ ٖكك ،ٚةَ ٕشنبهككم هك ًوشككّٕٔٓ ،اػككّ اطشـككرٕبض دٌوشككّٓ ،ر ككزن فككٍ ذلٖطككّ
اط يدككٗ اطنككذري اطككّ٘ ٕظككنم ه ككّ ٓؿككر ٙسٖبسككٖٓ ٚالشؼككبقٕٓ ٚةٕـ كبو فشككنيٕ،ٚ
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حذا هب سنبهلص ُّْ اط ٌبػي ااط ٔاهكمذ فٖوكب دٌِٖكب دكخ اق ٙهظكرتنٓ ،ٚد وكم فيدكٗ
هظرت لبق فل ٛاطشو ٖم ٓاقٔاػِ ،ٚدم فل ٛاقٌبفش ٚةٕـبو..غ
ٌُٓب  ٤د ّر هٍ اط وم اجلكبق فلك ٛسو ٖكم اق٣سشكبض اطظقبفٖك ٚاط يدٖكٓ ٚا٤سوبلكبض
اطظقبفٖ ٚدني اطرٓن اط يدٖٓ ،ٚسو ٖم اق٣سشكبض ا٤لشؼكبقٕ ٚاط يدٖك ٚاطكا ّ حًظكبُ٢ب
هٌّ الهٍ ٤ٓ ،سّٖوب اطشٔق اط يدٖ ٚاقظرتنٓ ،ٚه بُر ٙاطٔؿكر ٙا٤لشؼكبقٕ ٚاط يدٖكٚ
فكككبي  ،0217اطلشكككبَ ةؿكككرطشب لذكككم سكككٌٔاض فكككرّ ٙهكككٍ اطكككشونري دبطشكككٔق آ ٓ٦دٖكككٚ
اقظكرتنٓ ،ٚنككّط هٖظكبق اط وككم ا٤لشؼككبق٘ اطقكٔهٗ/اط يدٗ فككبي ُٓ .0271ككّا ٤
ٕ ين جتوٖ نيبلبض فـشرٓ ،حًّوب ُٔ سو ٖم طلطبلبض ٓاطقر اض اط يدٖ ،ٚهكٍ دك٥ن
سو ٖم ُّْ ا٤سوبلٖبض رب ٕشٌبسر ه اقكشهرياض اجلرٕكر ،ٙا للٖوٖكٓ ٚاطرٓطٖكٓ .ٚذطك
ٕـوٍ س بًٓبو فيدٖبو ٓسنبه٥و الشؼبقٕبو ٓفلوٖبو ،طلري اقؼلـ ٚاط لٖب ط٧ه ٚاط يدٖ،ٚ
ٓفإ  ٕٚ٢اسرتاسٖؼٖ ٚهشنبهل ٚسيد دني اطٔال اطياٍُ ٓاقششقذم اقشٔل /اقٌظٔق.
ٓ ٤طك ةَ ق اسكك ٚاقشككشقذم  ٤س ككين ُيٓدكبو هككٍ هٔاػِكك ٚاطٔالك  ،دككم ُككٗ سٌذٖككّ
طلوظن٥ض اطا سشخطُ ٛؤي احلبؿي اطظقٖل ،ٚاطا سوكيع فلٌٖكب فكري ا٤نشوكبٝ
رٔاػِكك ٚهككب ُككٔ ثًكككٗ ٓفبػككم ،دككم ًـكك يف ؿشكككبدبسٌب ككرٕبض اقشككشقذم ٓةالهبسكككّ
ٓرلبنييْ .فخَ مل شلط قششقذلٌب ،فشٔو طلططّ طٌب ا٨ديَٕٓٓ .نوكٗ هكب فبسٌكب
هٍ جتبُم اطشـرٕبض اطا سٔاػٌِب ٖ ٓ ،دٌبٓ ،طلط ب هٍ اخلب ؾٓ ..مل ًنكٍ
ةهبهِب رٔل اطوبفم ٓاق٣طّي ا صلبدٗ.
حَّ ا٦ه ٚاط يدٖ ٚدتلطب ُب دلشو  ُٗ ،ٚا َ٨ةهبي هظيٓت اػًِٖٔٗ  -قافظٗ
– ح ُكككبدٗ – سنوككككري٘ذ ٕشكككشِرو ؿبؿككككيُب ٓهشككككشقذلِب ،دكككم ٓػٔقُككككب ُٕٓٔشِككككب
احلـب ٕٓ ٚا ًشبًٖ ٓ ،ٚدّوب نبَ ُّا اقظيٓت ػٔ  ٙةدي ٜطك "حسياٖٞم اطنكرب،"ٜ
ٓطنٍ خبطٔ ٓةطٔاَ سٌبسر ً بي اط ؼي ،دشٔالّفّ اطشٖبسٗ ٓاجلهيايفٓ ،هكب ٌٕكش
فٍ ذط هٍ سٔالٕ اسشظوب ٘  /الشؼبق٘ طلري هؼبحل ةنيياو ه ٌّٖ.ٚ
ٓطنٍ هٍ اطهيٕر ة َّ د كر اطكرٓن اط يدٖك ٚهكب الاطكص سشؼبُكم ُكّا اقظكيٓت فكٍ
لؼككر ةٓ هككٍ قَٓ لؼككرٓ ،سشِبفككص طلشق كيّز هككٍ اطنٖككبَ ا سككياٖٞلٗ ٓنشككر ٓقّْ،
دبطزٕب اض اطا ةػذـص هنظٔف ٚطلو ،٧ةٓ دبطشؼيضلبض ا ف٥هٖ ،ٚؿش ٛحَّ د ر
اطككٔال ا ٝاط ككيز ااق ككيٓفني رككٔالوِى هككري اط يدٖككٚذ ٕؼككيؿَٔ فًٖ٥ككٓ ٚفلكك ٛطبطككبض
اطشلوكز ،ٙدكك ٥دؼكم ةٓ ؿٖككب ،ٝدكتَّ اطنٖككبَ ا سكياٖٞلٗ ٕ ٤ظككنم دطكياو فلكك ٛا٦هككٚ
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اط يدٖ ،ٚدم اخلط ي يف حٕياَ ،ه ة َّ حٕكياَ ةفلٌكص هٌكّ زلكب طٔ سِكب فلك ٛاطظكبْ ٓهكب
الاطص فل ٛهٔلوِكب ،ةًِّكب سيٕكر ف٥لكبض نيٖذك ٚهك ػرياًِكبٓ ،ة َّ يٕكي فلشكطني هكٍ
ةٓطٕٔبسِكككب ،يف هقبدكككم سؼكككيٕ /دٌٖكككبهني ًشٌٖكككبُٔٞ /كككٖص ٓال اُ ٝكككّا اطنٖكككبَ دكككتَّ
ف٥لبسّ ػٖر ٙه د ر ا٦لطب اط يدٖ.ٚ
ٓهِوب ٕنكٍ اطٔا لك اط يدكٗ ،فكخ َّ اخلٖكب اطٔؿٖكر ةهكبي ا٦هك ٚاط يدٖكُ ٚكٔ دٖكب
ؿشوٗ هٍ دٖب ٍٕ  ٤طبطع وبو فخهّب ةَ سٌرهؽ ةٓ٤و ٓسشوبُ ٛفٖوكب ٕوكيع فلِٖكب ،يف
ةً و ٚحللٖوٖٕ ٚيٓؾ ب ص فٌبٍٕٓ رلشلوٚا طيق ةٓسكطٖ – ٚطكيان ٚهشٔسكطٖٚذ،
ٓح ّهككب ةَ س ككٗ ذاسِككب ٓس وككم فلكك ٛحؿٖككبُ ٝككّْ اطككّاض ا ًش كبًٖٓ ،ٚسوؼككري هنًٔبسِككب
احلـكككب ٕ ،ٚطذٌكككب ً ٝكككبي فيدكككٗ لكككٔ٘ سنكككَٔ طكككّ سكككتطرياض ٓاؿكككـٓ ،ٚقاٞوككك ،ٚفلكككٛ
اطؼ ك ٖرٍٕ ا للٖوككٗ ٓاطككرٓطٗٓ ،لككبق فلكك ٛهٔاػِكك ٚاطشـككرٕبض احلبطٖككٓ ٚاقشككشقذلٖ.ٚ
ُّٓا هكب ضلكشى فلك ٛاطكرٓن اط يدٖك ٚةَ سشكب ت حطٖكّ يف حنيكب هظكيٓت لٔهًِٗ/ـكٔ٘،
ٕٔاػّ اقظيٓت ااطؼِٖٔ -ةهيٕنٗذٓ ،ضلقإ نيؤؿبض اطظ ر اط يدٗ ،فل ٛاهشراق
اطٔنيٍ اطنذريٓ ،يف هقرّهشّ يٕي ا ٦اؿٗ اطا ضلشلِب اط رٓ ا سكياٖٞلٗٓ ،حلبهكٚ
اطرٓط ٚاطولشطٌٖٖ ٚاقششقل ٚد بػوشِب اطقرض اطظيٕ .غغ
6ـــ املوقف الدولي

ال فككككص قٕٓلكككك ٚاحسككككياٖٞمذ يف للككككر ا ٦ع اط يدٖكككك ٚنوظككككيٓت اسككككش وب ٘/
اسشٖطبًٗٓ ،نيةض ػشي طلقٔ ٜاطهيدٖ ٚاططبه  ٚيف اقٌطقٓ .ٚلر فُيع يٕي ُكّا
اقظيٓت فل ٛا شو اطرٓطًٗ ،ظّ٥و رٌ و" ٚا٦هى اقشـر "ٙاطا ةليّضٓ ،يف سكبدقٚ
دطككري ،ٙلٖككبي احسككياٖٞمذ فككبي  ،0297اطككا سٌنككيض هٌككّ ذط ك احلككني ٓؿشكك ٛاَ٨
طؼٌٖ ا شو اطرٓطٗ ٓ ،فـص دبسشويا نم اطقيا اض اطرٓطٖ ٚاطا سرٍٕ ةفوب كب
اط رٓاًٖ..ٚ
طقر نيّسص ا٦هكى اقشـكرُ ٙكّا اطٔالك ا٤سكشٖطبًٗ ،دبفرتافِكب دِكّا اطنٖكبَ
اقؼكككطٌ هكككٍ لكككيا اطشقشكككٖى ا0232ذ ٓؿشككك ٛاطٌنذككك ٚا0297ذ دكككر٤و هكككٍ ا٤فكككرتاو
دظيفٖ ٚاطرٓط ٚاطولشطٌٖٖ ،ٚطظ ر ػّٓ ْ يف ة ؿِب هٌّ ث٤و اطشٌني ّ ٓ ..سشؼٖم
اطنٖككبَ اطؼككًِٖٔٗ هككري اطظككيفٗ يف دبًكك ٚا شو ك اطككرٓطٗٓ ،هككٍ ٌُككب دككرةض هلطككٚ
ا٦سككي ٙاطرٓطٖكك ٚاطككا مل سشككشط حػكك٥ؿِب ؿشكك ٛاًِ٦ ،َ٨ككب سينككص ُككّا اطنٖككبَ
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ااطلقٖ ذ اقؼطٌ هٍ قَٓ ؿٔاد ةٓ اطشزاهبض ،فيا ٕظٍّ احلكيٓز اط رٓاًٖك ٚؿكر
اط يز دِرو ا٤ؿكش٥ن ٓاطشٔسّك ٓا٤سكشٖطبَ ،رلبطوكبو اُ٦كراو ا٦سبسكٖ ٚطلوٌ وكٚ
اطرٓطٖ ٚيف هٌ احليٓز ٓا٤ؿش٥ن دبسشخراي اطقّٔ.ٙ
ٓحذا نبًككككص ا٦سككككي ٙاطرٓطٖكككك ٚا سنذككككص دطكك كتوٓ ،نيّسككككص ػي كككك ٚاطككككرٓن
ا٤سش وب ٕ ٚدبً٤شراز ةٓ٤وٓ ،دخلبه ٚنٖبَ اسشٖطبًٗ/فٌؼي٘ طبًٖبو ،هقبدم جتبُكم
ؿقٔق اطظ ر اط يدٗ اطولشطٖين ،فلوبذا  ٤ستدّ ُّْ ا٦سكي ٙاطرٓطٖكً ٚظلك ٚدكب٦هى
اقشـر ،ٙهٔلوبو ؿبالهبو جتبْ ُّا اطنٖبَ اطكّ٘ مل ٕشٔلك فكٍ اطشوكيّق فلك ٛليا اسِكب
اطظيفٖٓ ،ٚحظِب فقٔلّ ؿش ٛجتكبْ اطكرٓن اطكا ةزلذشكّ ٓ فشكّٓ ،سينكص طكّ احلذكم
فلكك ٛاطهككب ز ،ؿشكك ٛةػككذ هظككنل ٚدبطٌشككذ ٚككب ٓط٧سككي ٙاطرٓطٖكك ٚنلِككب ،حىل ؿ كرّ
اًو٥ض الهبي ةهٔ ْ هٌِب..غ
ةهككب ثَ آ٦اَ طنككٗ سقك ا٦سككي ٙاطرٓطٖككٓ ٚسٌؼك اجلبًككر اط يدككٗ ٤ٓ ،سكّٖوب
اطظ ك ر اطولشككطٖين اطككّ٘ ٕ ككبًٗ هككٍ اطقشككم ٓاطشككرهري ا سككياٖٞلٗ ،هقبدككم ا ُوككبن
اطرٓطٗ ،فل ٛهرٕ ٜزٕكر فلك ٛسكذ  ٚفقكٔقُٓ ،كٔ ٌٕبؿكم ٕٓطبطكر طقٔلكّ اقظكيٓفٚ
اقوظّل ٚد ٔقسّ حىل ة ؿّٓ ،حلبه ٚقٓطشّ اقششقل ٚفل ٛسياز ٓنيٌّ اطشب طلٗ..هغ
ةهكككب ثَ آ٦اَ ط٧سكككي ٙاطرٓطٖككك ٚةَ ستدكككّ قٓ او ةنظكككي ػرٕكككٓ ٚؿزهك كبو ،طكككزاي
احسكككياٖٞمذ طكككرٓقُب احذا نكككبَ كككب ؿكككرٓقذ دكككب ليا طكككإ اطظك ك ر اطولشكككطٖين،
ٓاً٤شككـبز هككٍ ا ٦اؿككٗ اط يدٖكك ٚاحملشلكك ،ٚه ك ةًِّككب مل سشككشط ؿشكك ٛا َ٨ةَ سيسككى
ؿرٓقُب دشذر ةُكرافِب اط رٓاًٖ/ٚاطشٔسك ٖٓ ٚا٤سكشٖطبًٖ ٚاهكٍ اطٌٖكم حىل اطوكياضذ،
ٓحطذبض ٓػٔقُب اقزفٔي فل ٛؿشبز حطهب ٝا٨ديٓ ،طٖص يف فلشكطني فـشكرٓ ،حًّوكب
ةٕـ وب يف اجلٔ َ٤اطشٔ ٘ٓ ،ػٌٔز طذٌبَ.
طقككر نيلككر /هٌككبؿٖى دككٖهٍٞ /ككٖص ؿنٔهكك ٚاطنٖككبَ ا سككياٖٞلٗ ا٦سككذإ ،هككٍ
اطككيٖٞص ا٦هيٕنككٗ ا٦سككذإ ٕ /شظككب ق ًٖنشككَٔ /ةَ ٕ ككرتو طككرٓق احسككياٖٞمذ،
فتػبدككّ اطككيٖٞص ًٖنشككَٔا "دتٕكك ٚؿككرٓق سيٕككرَٓ ةَ ً ككرتو طنككى دِككبه ُككم ؿككرٓق
0232ه ةي ؿكككككرٓق 0297ه ةي ؿكككككرٓق 0217ه ةي ؿكككككرٓق 0273ه ةي  ....ةي ....ه ؿككك كرّقٓا
ؿرٓقنى ةٓ٤وٓ ،هٍ طىّ نيبطذٔا دتَ ً رتو دِب..غغ
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حَّ ا٦سي ٙاطرٓطٖ ،ٚا ،َ٨ةهبي اهشـبَ سب طلٗ طنكٗ سؼكـّ دطكتو ا سنذشكّ،
ٓسككيانى فلكك ٛهككر ٜسككذ  ٚفقككٔقٓ ،ستدككّ هٔلو ك وب اقف ك وب ٓؿب( ك وب جتككبْ ًب سككبض
احسككياٖٞمذ اط رٓاًٖكك / ٚاقشن كيّ  ٙفلكك ٛاط ككيز فبهككٓ ،ٚفلكك ٛاطولشككطٌٖٖني دبػكك،ٚ
ؿٖع ٕششويّ ا٤ؿش٥ن ا سياٖٞلٗ يف هشلشم ؿؼكب اقكرَ ٓاقخٖوكبض اطولشكطٌٖٖ،ٚ
ٓفولٖبض اطقشم اجلوبفٗ ٓسرهري اطذٖٔض فٔق ٓ٢ض ةػـبدِبٓ ،اطش ر٘ فل ٛؿيهبض
ا٦هكبنٍ اققرّسكٓ .. ٚسكيفر احسكياٖٞمذ فظككياض اطقكيا اض اطكا ػكر ض فكٍ ا٦هككى
اقشـكككرٓ ،ٙاقطبطذككك ٚدبً٤شكككـبز هكككٍ ا ٦اؿكككٗ اط يدٖككك ٚاحملشلكككٓ ،ٚفكككٔق ٙاط٥ػكككٟني
اطولشطٌٖٖنيٓ ،حلبه ٚاطرٓط ٚاطولشطٌٖٖ ٚاقششقلٓ ٚفبػوشِب اطقرض اطظيٕ .
نوب سيفر احسياٖٞمذ ليا ا٦هى اقشـر ٙد ري طيفٖ ٚؿكىّ اجلكٔ َ٤اطشكٔ ٘
حىل" اطنٖبَ ا سياٖٞلٗ" .ؿش ٛحَّ ٢سكب ٝؿنٔهكبض ُكّا اطنٖكبَ ،ػكيّؿٔا هكيا او
دتَ اسشٌٟبو هوبٓؿبض اطش٥ي هك سكٔ ٕ ،ٚسكٖنَٔ مثٌكّ اًشكـبز احسكياٖٞمذ هكٍ
اجلُّٔٓ ،َ٤ا طٍ ضلؼم ٕٓ ..شـرّطَٔ ٓنتَ اجلٔ َ٤هل ىٓ ،سٌبسَٔا ةَّ قٕٓلشِى
 ٥فلك ٛاط كرٓاَ ٓا٤ؿكش٥ن ٓا٤سكشٖطبَ ،يف ظكيٓو
اقؼطٌ  ٚاحسياٖٞمذ لبهكص ةػك و
قٓطٖ ٚاسشظٌبُُٟٖ ٖٚٞص ب.
فِم سششطٖ ا٦سي ٙاطرٓطٖك ٤ٓ ،ٚسكّٖوب يف ؿكٔ ٝاحلكرٕع فكٍ حػك ٥اقٌ وكٚ
اطر ٓطٖ ٚاقوظل ٚكّْ ا٦سكي ،ٙةَ جتشكبال ُكّا ا٤هشـكبَ دؼكرق ٓهٔؿكٔفٖٓ ٚطكؼبف،ٚ
فشٌؼك اطولشككطٌٖٖني اقُ شككر ٜفلككِٖى ٓس ٖككر حطككِٖى ؿقككٔلِىه ٓ قككإ دبطشككبطٗ سشككٕٔٚ
فبقط ٚيف اقٌطقٚه
ٓ ٥فكإ هذبقِٞكب ٓهٖظبلِكب ،يف
ٓدّط سنكَٔ ا٦هكى اقشـكر ٙلكر ةقّض هِبهِكب ف ك و
ؿوبَ ؿقٔق اطظ ٔز ٓهٌ اط رٓاَ ٓاؿش٥ن ا ٦اؿٗ دكبطقٔٓ ،ٙاحلوكبظ فلك ٛا٦هكٍ
ٓاطشلى يف اط بمل..غ
حًّكككّ سككك٣ان نكككذري ،دطذٖ شكككّ ٓةد كككبقْ ٓ..ا ػبدككك ٚفٌكككّ يف ة ٓلككك ٚدللكككص ا٦هكككٍ
اطرٓطٗ..غغ
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املراجع
أوالً -الكتب:
ةطشٖ ،ٚذلور ا3101ذ اقخشؼي يف سب ٕ فلشطني ،قا اطظيٓق طلٌظي ٓاطشٔالٕ ،دريٓض.
 سككبٕي ،ةطككٍ ا0211ذ سككب ٕ احلينكك ٚاطؼككًِٖٖٔ – ٚلٖككم اطردلٔهبسككٖ ٚاطؼككًِٖٖٔٚا0297- 0707ذ ،قا اططلٖ  ،ٚدريٓض.د
 اطردبغ ،هؼطو ٛهياق ا  0277ذ د٥قًب فلشطني ،ا لر  ،00دريٓض . اقٌبػي ،ٙفز اطرٍٕ ا  3109ذ فلشطني اطنٌ بًٖ ،ٚػبه  ٚفٖ٥قٕوٖب ،فوّبَ .ثانياً -الوثائق:
هككك ٣ي ادكككبالنذ اطؼكككًِٖٔٗ يف سٕٔشكككيا ا0727/ 7 / 32ذ اطكككّ٘ طكككؼ ا ؼكككيٙاطِٖٔقٕكك ٚحىل فلشككطني دخطككياو اقٌ وكك ٚاطؼككًِٖٖٔ ٚاط بقٖككٓ ،ٚاطٔنبطكك ٚاطِٖٔقٕككٚ
جلو ا٦هٔان.
 ليا ا٦هى اقشـر ٙدشقشٖى فلشطني ا010ذ سب ٕ  32سظيٍٕ اطظكبًٗ ،0297 ،حىلقٓطشنيا فلشطٌِٖٖٕٔٓ ٚقٕ.ٚ
 ليا دللص ا٦هٍ ا393ذ سب ٕ  33سظيَ طبًٗ  ،0217دبًشكـبز احسكياٖٞمذ هكٍا ٦اؿككٗ اط يدٖكك ٚاطككا اؿشلشِككب يف ؿككيز اخلككبهص هككٍ ؿزٕككيآَ ،ؿككم هظككنلٚ
اط٥ػٟني اطولشطٌٖٖني.
 لككيا دللككص ا٦هككٍ ا337ذ سككب ٕ  33سظككيَ ةٓن ٓ ،0273ل ك حنيكك٥ق اطٌككب دككنياطنٖبَ اطؼكًِٖٔٗ هكٍ ػِكٓ ،ٚسكٔ ٕٓ ٚهؼكي هكٍ ػِك ٚةدكيٓ ،ٜسٌوٖكّ هـكؤَ
اطقيا  ،393جبوٖ ةػزا.ّٞ
 هقي اض ه ٣ي هر ٕر طلش٥ي ا 0سظيَ ةٓن 0220ذ ٓافشوكبق هذكرة ا ٦ع هقبدكماطش٥ي.
 اسوبلٖك ٚاةٓسككلٔذ ٓ 0223 / 2/03حفكك َ٥هذككبق ١ؿكٔن سيسٖذككبض احلنككى اطككّاسٗ/اً٤شقبطٗ طلولشطٌٖٖني.
ؼككص فلكك ٛحػككيا ٝاقوبٓؿككبض دككني
 اسوبلٖكك ٚا طككيي اطظككٖ ذ  ،0222 / 2/7اطككا ً ّاطولشكككطٌٖٖني ٓاطنٖكككبَ ا سكككياٖٞلٗ دككك٥ن سكككٌ ٚؿكككٔن اطٔؿك ك اطٌِكككب ٗٞطلرٓطكككٚ
اطولشطٌٖٖٓ ،ٚا فياؾ فٍ اق شقلني اطولشطٌٖٖني
 هذككككبق  ٙهكككك ٣ي اطقوكككك ٚاط يدٖكككك ٚيف دككككريٓض ا3113/3/ 37ذ دبًشككككـبز اط ككككرٓا سياٖٞلٗ هكٍ ا ٦اؿكٗ اط يدٖك ٚاحملشلك ٚؿشك ٛؿكرٓق اطيادك هكٍ ؿزٕكياَ ،0217
ٓؿككم هظككنل ٚاط٥ػككٟني اطولشككطٌٖٖني رٔػككر اطقككيا ٓ ،029لذككٔن لٖككبي قٓطككٚ
فلشطٌٖٖٓ ٚفبػوشِب اطقرض.
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*

مل تعد العالقات بني

ن دنيراً مني

العنيرا الونيع وا كالن نياص النني

األدرار بل باتت تضج ب ا كدائل اإلعالم املرئ ة كاملوم عة كاإللنرتكن ة،
كجتنينياك ت ح نينيع م ع انينيات ال ني نينير بنيني

النينينير

 ،ككصنيني ت م مرح نينية

ت ظ نينينيإ ر دنينينيرائ لر منان نينينيات املم ننينينية إلقونينينياع بنينينياق النينينيدك العرب نينينية
كاإلدالم ة بامل اورة ل ني ر مر الن نياص اإلدنيرائ

ك لءنياي ا ثنير لنني ص

هذا الن اص ه العدك الرئ س لألمة ،كما كص ت م ر ر موني

ال ووني

كال عاكص يف قضاوا املونياة ،كخاصنية منيا و ع ني يف ادني دام اام عنيات
اإلرهاب ة ال نفريوة اليت تءذو ا الوع ووة لناحل األهداف املشرتكة ،كمو ا
ذنيني حنينيركس ازدنيني وزاف ع نينيع ونيني ر املااكمنينية كتني ونيني

ونينيراص واخ نينياً

كخارج اً كعدُّها العدكَّ األك ل عامل العرب كاإلدالم .

*

باسح ضٌزِ ،عكٌ مجعَْ البشٌخ ًالدزاضات يف اؼاد الكتاب العسب.
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إن خطووٌات اوسًلووْ الطووعٌدٍْ مووٌ الكَووان الؿوووٌَقُ لقووش طوواب الووص
نفَراً لتعلَمات السَٖظ دًقالد سا ب لثنإ شٍاز ى املػوٌزّ للسٍاض يف لٍاز 7107م،
ً(غو َفط) بوووا لرجووس و  051لَوواز دً زً ،بووات اؿوودٍح عو التطبَووظ بو الن ووام
الطووعٌدِ ًسإضووساَٖلس علووٓ املكػووٌه ًاووسِ دوووازاً قوووازاًً ،ضووتط رخووس لًزا
التٌت اليت ران عسؽ اململكْ الٌهابَْ ٍػطُ بوا عٌزات عالقا ى اؿمَمْ املدفَْ
ظ اؿكٌ ات اإلضساَٖلَْ عند ا مت رػف النتاب للمسّ األًىل ع ًثَتْ تكوم
زضالْ ٌدوْ ًشٍس اـازدَْ عادل اؾبري إىل ًلُ العود قمد ب ضلمانً،فَوا
خالؾْ باسجات ً ٌؾَات سٌل ػسًع إقا وْ عالقوات بو الطوعٌدٍْ ًسإضوساَٖلس،
اضتناداً إىل ا لمساي ا فا الػسارْ ا ضرتا َذَْ ظ الٌ ٍات املتشدًّ ،هُ عملَاً
غسارْ طسه ًاسد ،لِ غسارْ اضوتددام اململكوْ بو ٌاووا اواٖلوْ ًهٌقعووا
الدٍين بالنطبْ إىل البالد العسبَْ ًاإلضال َْ ملؿلشْ املػوسًع الؿووٌَ/ل سٍكوُ يف
املنطتْ.
إن الٌثَتْ هُ األخطس ازخيَاً يف ضَا ضعُ الن ام الطعٌدِ املطتمس لتؿفَْ
التكَْ الفلططَنًَْ ،ذلك بعد ا فا رٌٍنطُ (اضم الطسّاد الرِ التتٓ علوٓ تنوى
زًشفل و امللووك الطووعٌدِ املدضووظ عبوود العصٍووص عووام 0905م) ًاملتكووم لن للشكووم
امللكووُ الطووعٌدِ سو َّ اؿماٍووْ العطووكسٍْ األ سٍكَووْ لووَظ تابوول اؿؿووٌل علووٓ
الوونفط فتووط ًإقووا تابوول ا فووا ضووسِ ًافت و الطووعٌدٍْ هٌدب وى علووٓ إقا ووْ سدًلووْ
إضساَٖلس علٓ لزض فلطط ً ،هُ املٌافتْ ذا وا اليت راقو بسٍطاقَوا قود سؿول
علَوا الن ام الطعٌدِ بعد ًعد بلفٌز ًقَوام للكوْ بوين ضوعٌد ً ،تالو بعودها
الٌقوواٖظ التازخيَووْ الوويت جبوو اضووتمساز العالقووات الطووعٌدٍْ /اإلضووساَٖلَْ وو دًن
ٌقفً ،إن راق ؼاط بالطسٍْ التا ْ إ لقوا لقش كػٌفْ للتاؾُ ًالداقُ
وودخساً و خووالل بووادل الصٍووازات ًاللتووإاتً ،لووَظ رخسهووا شٍووازّ ًلووُ العووود ذا ووى
للكَان الؿوٌَقُ اليت ساًل قفَوا بعد افتكاح ل سها.
إن الٌثَتووْ املووررٌزّ لعووالي زضووالْ ًشٍووس اـازدَووْ الطووعٌدِ إىل ًلووُ العووود.
كػووف سذووم التنوواش ت الوويت نووٌِ السٍوواض تووديوا يف ضووَا ؿووفَْ التكووَْ
الفلطووطَنًَْ ،هادطوووا اؿؿووٌل يف املتابوول علووٓ عناؾووس قووٌّ قوود إٍووسان ًضووٌزٍْ

ًاملتاً ْ ًعلٓ زلضوا سصب اهلل.
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ًيف ا ٍو ُ قـ الٌثَتْ:
اململكْ العسبَْ الطعٌدٍْ
ًشازّ اـازدَْ
عادل دداً ً ..ضسِ للػاٍْ
ؾاسب الطمٌ امللكُ ًلُ العود األ ري قمد ب ضلمان ووووو سف ى اهلل
ل ػسه بون لزفظ إىل مسٌرم ػسًع إقا ْ العالقات ب اململكْ ًدًلْ إضوساَٖل
اضتناداً إىل ا فا الػسارْ ا ضرتا َذَْ ظ الٌ ٍات املتشدّ األ سٍكَوًْ ،الورِ و
ناقػووتى ووظ ًشٍووس خازدَووْ الٌ ٍووات املتشوودّ األ سٍكَووْ بنووإس علووٓ ووٌدَوكم الطووا ُ
الكسٍم:
إن اململكووووْ العسبَووووْ الطووووعٌدٍْ هووووُ وووووبط ًسووووُ اإلضووووالمً ،لزض اؿووووس
الػسٍف ًٍ ،تّذى لرجس  0,6لَاز طلم مٌ كْ املكس ْ مخوظ وسات يف الَوٌم
يف ؾلٌا ومً ،وا وثري ربري ًقٌّ دبلٌ اضَْ كوفُ املؿوداقَْ للمطواعُ موٌ الطوالم
ً ٌادوْ إٍسان بصٍادّ العتٌبوات املتعلقتوْ بالؿوٌازٍذ البالَطوتَْ ًإعوادّ الن وس يف ا فوا
النًٌِ اإلٍساقًُ .اململكْ راق عودت يف ا فوا الػوسارْ ا ضورتا َذَْ وظ الوسَٖظ
األ سٍكُ دًقالد سا ب بون لِ طعٓ ل سٍكُ وووووو ضوعٌدِ هوٌ فتواح النذواح ،سَوح
إن الطعٌدٍْ هُ الدًلْ األ جل يف العامل العسبُ ًاإلضوال ُ ؿػود ارخوسٍ موٌ سول،
ً يكو ألِ سوول للتكووَْ الفلطووطَنَْ لن ٍكتطووب الػووسعَْ ووا دعمووى اململكووْ
العسبَْ الطعٌدٍْ ،رٌقوا قبلْ املطلم .
إن تووازب اململكووْ العسبَووْ الطوووعٌدٍْ ووظ سإضووساَٖلس ٍتكوووم كوواطسّ وو قبووول
كاقْ زًسَوْ ًإزخ
اململكْ ػاي الػعٌب اإلضال َْ ،ملا جلى التكَْ الفلططَنَْ
ووازخيُ ًدٍووينً ،لو دتوودم اململكووْ علووٓ هووري املدوواطسّ إ إذا غووعست بتٌدووى الٌ ٍووات
املتشوودّ الؿووا د قوود إٍووسان الوويت تووٌم بصعصعووْ اضووتتساز املنطتووْ و خووالل زعاٍتوووا
لإلزهابً ،ضَاضا وا الطاٖفَْ ً ،دخلوا يف غدًن (الػري)ً ،خؿٌؾاً لن هورا الطولٌ
اإلٍساقُ قد لداقى العا اإلضال ُ باإلمجاع بػكل زمسُ خالل د س ن مْ التعواًن
اإلضال ُ الرِ عتد يف دٍنْ اضطنبٌل يف غوس لبسٍل عام 7106
ًبنإ علٓ ذلك ،فإن ػسًع الطالم الرِ ترتسى اململكْ ٍتٌم علٓ ار ُ:
لً ً :إن لِ تازب ب اململكْ ًسإضساَٖلس سهوٌن بتكوافد العالقوْ بو البلودٍ ،
فعلٓ املطتٌٔ العطكسِ عترب إضوساَٖل الدًلوْ الٌسَودّ الويت تلوك الطوالح النوًٌِ يف
631

نظام ابن سلمان ...أخذته العزة باإلثم

نطتْ الػس األًضط ،لا ينشووا عا ول التفوٌ يف وٌاشن التؤٌ إقلَمَواًً ،بنوإ علوٓ
ذلك فإقى ٍنبػُ الطماح للمملكْ ا تال جل هري املتٌ ات السدعَْ لً ػسٍد إضوساَٖل
نوا.
ثاقَاً :ضتطدس اململكْ العسبَْ الطعٌدٍْ قدزا وا الدبلٌ اضَْ ًعالقا وا الطَاضَْ
ووظ الطوولطْ الفلطووطَنَْ ً ووظ الودًل العسبَووْ ًاإلضووال َْ لتطوووَل إاوواد اؿلووٌل املعتٌلووْ
ًاملتبٌلْ ًاملبتكسّ بػون التكاٍا املدتلف علَووا يف البنوٌد املتكومنْ يف املبوادزّ العسبَوْ
للطالم اليت تد بووا اململكوْ العسبَوْ الطوعٌدٍْ ً ،و خوالل وبين الٌ ٍوات املتشودّ
للمبادزّ بطسح اؿلٌل اإلبداعَْ للمطولت السَٖطت ً ،هما دٍنْ التودعً ،الالدٗوٌن
الفلططَنٌَن ،رار ُ:
ا فا املبادئ السَٖطَْ ٍتبعى لتإ ب ًشزإ اـازدَْ ثم قمْ بدعٌّ

سا ب

خالل بين ػسًع بَل لعام 0997

 0ووووو إخكاع دٍنْ التدع للطَادّ الدًلَْ،
ً ػسًع األ وم املتشودّ لعوام  0907سوٌل التودعً ،هموا ػوسًعان دًلَوان للتتطوَم قود
لًؾَا بعدم قم املدٍنْ للدًلت الَوٌدٍْ ًالعسبَوْ املتورتح إقا توموا ًًقوظ املدٍنوْ ؼو
ـ قووساز اؾمعَووْ العا ووْ لق ووم املتشوودّ زقووم ( )080الؿووادز يف
الطووَادّ الدًلَووًْ ،قوو ّ
 0907/00/79التاقُ بتتطَم فلطط علٓ إخكاع دٍنْ التدع لن وام دًلوُ خواف
ووداز هٌدبووى و داقووب األ ووم املتشوودًّ ،لن ٍتووٌم فلووظ الٌؾوواٍْ بتعووَ طوودًلَات
اؾوْ املدٍسّ للمدٍنْ ًًادبا واً ،قـ ػسًع التدًٍل علٓ عودم دوٌاش اؽواذ لِ طوسه
األطساه املتناشعْ التدع عاؾمْ لى.
7ووووو ل ا ع قكَْ الالدٗ الفلططَنَ فتدرد الطعٌدٍْ ضعَوا لتٌطَنوم سَوح
هم ،فم املمك للمملكوْ اإلضووام بودًز إاوابُ إقوايف يف سول قكوَْ الالدوٗ و
خالل دعم اقرتاسات بتكسّ ًدسٍْٗ جل:
وووو إلػوإ ٌؾوَْ دا عوْ الودًل العسبَوْ الورِ ٍوصال ضوازٍ ًا نور مخطوَنَات التوسن
املاقًُ ،الداعَْ بعدم ػنَظ الفلططَنَ ظنطَْ لِ بلد عسبُ.
وووووو بووورل اؾووووٌد لتٌشٍوووظ الالدوووٗ الفلطوووطَنَ علوووٓ البلووودان العسبَوووْ ًإعطووواٖوم
دنطَا وا ً ٌطَنوم فَوا.
ثالجو واً :اقرتسو و اململكوووْ يف ا فوووا الػوووسارْ وووظ الوووسَٖظ سا وووب لن الطوووعٌدٍْ
ًالٌ ٍات املتشدّّ حيتادان للتٌؾّل إىل ا فا سٌل املبادئ السَٖطَْ للشل النواًٍُٖ ،تبظ
ذلووك لتووإ ب و ًشزإ اـازدَووْ يف املنطتووْ بوودعٌّ و الٌ ٍووات املتش ودّّ بوووده الٌؾووٌل
للتبٌل األطساه سٌل هري املبادئٍ ..دعٌ السَٖظ سا وب بعود ذلوك قوادّ و املنطتوْ
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لتبين هري املبادئ ً ،بدل املفاًقوات بعود ذلوك علوٓ ا فوا النوواُٖ ً عواًن اضوتدبازِ
كجّف يف قازبْ اؾسيْ املن مْ ً وسٍب املددزّات املدعٌم إٍسان ًسصب اهلل.
زابعاً :إن الدًز األرجوس فاعلَوْ للطوعٌدٍْ هوٌ لن ودعم ًؼػود ارخوسٍ موٌ سول
حيت عؿساً ددٍداً الطالم ًا شدهاز ب إضساَٖل ًدًل العا العسبُ ًاإلضال ُ.
ًيف طتولّ طبَظ العالقات ظ إضساَٖل ،ل ٍكٌن التطبَظ تبٌ ً للسلِ العام يف
العووا العسبووُ ،لكوو الطووعٌدٍْ ووسٔ لن اقطووذام التتنَووات اإلضووساَٖلَْ ووظ التوودزات
ا قتؿادٍْ لدًل اـلوَر ًسذوم لضوٌاقواً ،الطاقوْ البػوسٍْ العسبَوْ ،ضوَطل التودزات
الكا نْ للػس األًضط ًحيت ا شدهاز ًا ضتتساز ًالطالم.
خا طاً :إن الؿوساع اإلضوساٖ َلُ وووووو الفلطوطَين هوٌ لطوٌل ؾوساع يف املنطتوًْ ،قود
اضتدد ى املتطسفٌن لتربٍس لفعاوم ،رما غتّ اقتبواي األطوساه الفاعلوْ يف املنطتوْ و
الرترَص علٓ اـطس السَٖطُ علٓ املنطتْ ًهٌ إٍسان.
إن سوول هوورا النووصاع ضووَفت ا ووال ل ووام التعوواًن األ ووين ًالتذووازِ ًا ضووتجمازِ،
ً عووواًن لرجوووس فاعلَوووْ يف التؿوودِّ إلٍوووسانً ،علَوووى فالطسفوووان الطوووعٌدِ ًاإلضوووساَٖلُ
تفتان علٓ ار ُ:
ووووو املطاهمْ يف التؿدِّ ألِ قػاطات ؽدم الطَاضات العدًاقَْ إلٍوسان يف الػوس
األًضط.
ووووو شٍادّ العتٌبات األ سٍكَْ ًالدًلَْ املتعلقتْ بالؿٌازٍذ البالَطتَْ اإلٍساقَّْ.
ووووو شٍادّ العتٌبات املتعلقتْ بالسعاٍْ اإلٍساقَْ لإلزهاب سٌل العا .
ووووووو إعووادّ ق ووس فمٌعووْ (مخطووْ  )0يف ا فووا النووًٌِ ووظ إٍووسان لكوومان نفَوور
غسًطى سسفَاً ًبػكل ؾازم.
وووووو اؿ ودّ و ًؾووٌل إٍووسان إىل لزؾوود وا ا مّوودًّ ،اضووتػالل اؿالووْ ا قتؿووادٍّْ
املرتدٍّْ إلٍسان ً طٌٍتوا لسفظ دزدْ الكػط علٓ الن ام اإلٍساقُ الداخل.
وووووو التعوواًن ا ضووتدبازِ املكجّووف يف قازبووْ اؾسيووْ املن مووْ ً وسٍووب املدوودزّات
املدعٌم إٍسان ًسصب اهلل .
لطال اهلل بتإرم ًلدام عصرم
عادل اؾبري
ًشٍس اـازدَْ
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ًهكرا ٍعد ق ام اؿارم بو سي امللك التوادم ًلوُ العوود الطوعٌدِ قمود
ب ضلمان ٍوخر بتاعدّ سًإن ابتلَتم باملعاؾُ فاضترتًاس بالنطبْ للعالقْ ظ الكَوان
الؿوووٌَقُ ،فتوود ًدووى ًضوواٖل إعووالم اململكووْ للوورهاب إىل وول لبَووب ًقػووس لتووإات
ً ؿسحيات لكباز املطدًل اإلضساَٖلَ  .ففُ ضابتْ يف اإلعالم العسبُ ًالطعٌدِ
ؼدٍداً لدسٔ ٌقظ ؾشَفْ سإٍالهس الطعٌدِ تابلْ ظ زَٖظ لزران دَؼ العودً
اإلضساَٖلُ غادِ إٍصقكٌت يف كتبى هتس هَْٗ األزران اإلضوساَٖلَْ بتول لبَوب،
ووداًلتوا لرجووس و ًضووَلْ إعووالم إضووساَٖلَْ ،تتبطووْ بعك واً لووا دووإ علووٓ لطووان
إٍصقكووٌت ،خاؾووْ يف ووا ٍووس بط بالعالقووْ ب و السٍوواض ً وول لبَووب ًقووٌل اؾنووسال
اإلضساَٖلُ سسفَاً :إن سهنا ٌافتاً ا اًس ب سإضساَٖلس ًالطوعٌدًٍْ ،إقووا كو
ٌٍ اً األٍام عدًّ لنا.
ًقال سإٍالهس علٓ ٌقعوا يف ضَا تديوا للمتابلْ :إقوا س تابلْ سؿوسٍْ وظ
إٍوواله ،ه وُ األًىل ووظ ؾووشَفْ عسبَووْسً ،لروود اؾنووسال اإلضووساَٖلُ لقووى ٍتووابظ ووا
نػسي سإٍالهس إىل داقب اهتما ى باإلعالم العسبُ ،عبّوساً عطوب الؿوشَفْ قفطووا
ع و سضووسًزي بوووري الفسؾووْ للتشوودخ عوورب اإلعووالم العسبووُ ع و سإضووساَٖلس عطووكسٍاً
ًضَاضَاً.
ًاملتابلْ طسق إىل لرجوس و قتطوْ تؿول بالعالقوات الطوعٌدٍْ  -اإلٍساقَوْ
ًالتؿووعَد اإلضووساَٖلُ قوود طوووسان ًاألش ووْ الطووٌزٍْ ًسووصب اهلل ًساضووتتالْس زٖووَظ
فلظ الٌشزإ اللبناقُ ضعد اؿسٍسِ.
ًلعل لبسش ا محلتى املتابلْ ساؿؿسٍْس ظ زَٖظ لزروان العودً اإلضوساَٖلُ هوٌ
لف املؿاحل اإلضساَٖلَْ الطعٌدٍْ ،سَح لرد إٍصقكٌت لن سللطوعٌدٍْ ًإضوساَٖل
ؿاحل ػرترْ قد التعا ل ظ إٍسانس ،كَفاً لن ساملدطط اإلٍساقُ هٌ الطَطسّ
علٓ الػس األًضط بٌضاطْ هالل غَعَ األًل إٍوسان عورب العوسا إىل ضوٌزٍْ
ًلبنانً ،الجاقُ عرب اـلَر و البشوسٍ إىل الوَم ًستوٓ البشوس األمحوسً ،هورا وا
اب نظ سدًثى ً .ع ُّد ؿسحيات إٍصقكوٌت األًىل و قٌعووا لػدؿوَْ عطوكسٍْ
إضساَٖلَْ زفَعْ تشدخ ع العالقْ ب ل لبَب ًالسٍاض بورا الػكل.
غسً بعد هرا رلى لن وصداد خطوٌات التتوازب ً طوٌٍس العالقوات بو العوسؽ
الطعٌدِ ًالكَان الؿووٌَقُ ً ،وصداد طوازعْ ل بواع بوين ضوعٌد للتوإ سكوام بوين
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ؾوٌَن ًا ز إ يف لسكاقوم ،سَح عد اللتإات ًالصٍازات املتبادلوْ بعَودّ عو
األقٌإ ًيف الػوسه املػلتوْ بول با و علوٓ املكػوٌه ًؼو لقوٌإ ًضواٖل اإلعوالم
الطاطعٍْ ً .كاد يس لضبٌع لً لضبٌعان إ نػس الؿوشف اإلضوساَٖلَْ بالعنواًٍ
العسٍكووْ لخبوواز ا دتماعووات ًا ادثووات ب و الطووسف  ً ،وودخساً قػووست ؾووشَفْ
هآز ظ اإلضساَٖلَْ لن قابط املدابسات الطعٌدِ الطاب اللوٌإ لقوٌز ادود عػوتُ
عتد ادتماعات عدّ ظ طدًل إضساَٖلَ ً .ختم لتإا ى قاٖالً مل التتاهم :قلتتوُ
يف السٍاض إن غإ اهلل ،يف الطنْ التاد ْ.
ًبالطبظ هري لَطو املوسّ األًىل الويت ٍوصًز فَووا علنواً عاغو اإلضوساَٖلَ لقوٌز
ادوود عػووتُ الكَووان الؿوووٌَقُ علووٓ زلع ًفوود رووبري و األروواديَ ًزدووال
األعمال الطعٌدٍ ًبوًا س باغسّ الن ام الطوعٌدِ ،فتود شازهوا وسات عدٍودّ
ؼ و غطووإ التعوواًن ووظ سارووص الدزاضووات ًالبشووٌخ اإلضووساَٖلَْ بٌؾووفى زَٖط واً
للمعود الطعٌدِ للدزاضات ا ضرتا َذَْ ،علماً لقى غػل ناؾب كتلفْ يف اؾَؼ
الطووعٌدِ ًهووٌ الَووٌم دنووسال تتاعوود ،رمووا عموول يف ًشازّ اـازدَووْ الطووعٌدٍْ،
ًران طتػوازاً للطوفري الطوعٌدِ بنودز بو ضولطان يف ًاغونط ً ،هوٌ و املتوسب
للدٌٍان امللكُ ًدًاٖس التساز يف السٍواضًٍ ،كجوس ال ووٌز علوٓ التنوٌات الفكواَْٖ
غري الطعٌدٍْ دافعاً ع ضَاضات اؿكم الطعٌدِ ها فَوا عدًاقوى اومذوُ علوٓ
الَم ًدعمى للعؿابات اإلزهابَْ يف ضٌزٍْ ًالعسا .
ً و الؿووعب عووداد اللتووإات املباغووسّ بو ل بوواع اململكووْ ً طوودًلَوا الكبوواز
ًاملطوودًل اإلضووساَٖلَ  ،فتوود دووست ضووتْ لتووإات ضووسٍْ ب و الطووعٌدٍْ ًالكَووان
الؿوووٌَقًُ ،ضووب لن لروود تسٍووس ملٌقووظ سبلووٌ بريزس  0سصٍووسان 7107م ،يف عووسض
علَتووى عل وٓ لتووإ سلقووٌز عػووتُس ًسدًزِ دٌلوودس لن سهوورا اللتووإ يف فلووظ العالقووات
اـازدَْ ضبتى مخظ دلطوات ضوسٍْ عتودت نور بداٍوْ عوام  7100بو لوجل عو
سإضساَٖلس ًاململكْ العسبَْ الطعٌدٍْ ًذلك ملناقػْ العدً املػرت  ،إٍسان ،وا ٍعوين
لن هرا اللتإ هٌ الطادعً .رػف سبلٌ ربزس لن اللتإات الجناَْٖ اـمطْ الطوابتْ
دازت علووووٓ ووووداز 07غوووووساً يف اونوووود ًإٍطالَووووا ًمجوٌزٍووووْ التػووووَكً ،قووووال لسوووود
املػازر الؿواٍنْ يف اللتإ ًهٌ دنسال إضساَٖلُ تتاعد ٍدعٓ سمشعٌن غابرياس:
سلتد ارتػفنا لن لدٍنا املػارل قفطوا ًالتشدٍات قفطوا ًبعض اإلدابات قفطواس.
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ًلكوو اللتوووإ األرجوووس إثوووازّ هوووٌ الووورِ عتووودي شعوووَم سوووصب سهنوووا طوووتتبلس
اإلضساَٖلُ سٍواٖري لبَودس يف قٌٍَوٌز ٍوٌم األزبعوإ  91لٍلوٌل 7105م بواأل ري الطوعٌدِ
سرُ الفَؿل دٍس املدابسات الطاب  ،الرِ ران علنَاً بو الطوسف عطوب وا
لًزد ٌقووظ اـلووَر اؾدٍوودً ،ضووب للفَؿوول لن لدووسٔ لتووإات ضووابتْ ووظ طوودًل
إضساَٖلَ ً ،يف الطنٌات األخريّ التتٓ سالفَؿلس طدًل إضساَٖلَ ربازاً بَنوم
الووسَٖظ الطوواب لػووعبْ ا ضووتدبازات العطووكسٍْ سل ووانس اللووٌإ استَوواط سعووا ٌع
ٍدل س الرِ ٍرتلع ارن عود لعاخ األ التٌ ُس يف دا عْ ل لبَب.
ًاقتتل سكام الطوعٌدٍْ إىل سس لوْ خطوريّ و التموادِ يف سوسبوم قود إٍوسان
ًذلووك هشاًلووْ لعووب لًزا اإلزهوواب يف الووداخل اإلٍساقووُ ،سَووح روووست إىل العل و
عالقوا وم وظ ن موْ ووا ٍطومٓ فاهودِ خلو املناهكووْ للجوٌزّ اإلٍساقَوْ الويت تووٌم
بعملَووات إزهابَووْ داخوول إٍووسان .فتوود غوواز سرووُ الفَؿوول يف وود س للمن مووْ يف
بوازٍظً ،قووال يف رلمتووى ل ووام املوود س :إقووى س و األدوودز غووا نُٗ ًزًسوواقُ ا قتبوواي
ملػارلوما يف الداخل ،بَناً لن املعازقْ اإلٍساقَْ ضوتشت بتػاهوا يف زسَول ق وام
ً ٍوْ الفتَوى سً .زد الفَؿوول علوٓ هتوواه اؿكوٌز يف املود س :سالػووعب ٍسٍود إضووتاط
الن امس ،بتٌلى :سًلقا لزٍد إضتاط الن امس.
ًبػض الن س ع لن هنا لهدافاً ػرترْ باغسّ ًرقَْ بو سكوام السٍواض
ًسكام ل لبَب ً ،نوا إقوا قٌز املتاً ْ ًإقعاه سصب اهلل إىل اؿدًد الدقَا
ً بدٍد قٌّ اؾوَؼ العسبوُ الطوٌزِ و خوالل دعوم التن َموات اإلزهابَوْ يف ضوٌزٍْ
ًالعسا  ً ،طاقدّ العدًان الٌسػُ الطعٌدِ قد الػعب الَمين ،فاوده األرورب
وو طوووسٍظ طوووريّ التطبَووظ ٍتمجووول يف ؿوووفَْ التكووَْ الفلطوووطَنَْ ،سَوووح دوووإت
خطووٌات التطبَووظ الطووعٌدِ يف ًق و ٍطووسح بووى زٖووَظ الن ووام املؿووسِ عبوود الفتوواح
الطَطُ ٌضَظ عاهودّ الطوالم ،الويت لبس تووا ؿوس وظ سإضوساَٖلس قبول  01عا واً،
لتػمل دً ً عسبَْ لخسٔسً ،سَنما لثاز ؿسحيى ددا ً ب املؿسٍ ًالعسب سادوظ
عنووىً ،لٍكواً يف ًق و طووعٓ فَووى ًاغوونط ًلطووساه عسبَووْ لالضووتفادّ و التتووازب
الطعٌدِ – اإلضوساَٖلُ علوٓ خلفَوْ قازبوْ اـطوس اإلٍساقوُ يف ؼسٍوك املفاًقوات
عوورب وود س إقلَمووُ للطووالم ب و الكَووان الؿوووٌَقُ ًالوودًل العسبَووْ ٍطووتند ملبووادزّ
الطوووالم العسبَوووْ ،هوووا ٍطوووم بتطبَوووظ العالقوووات بوو دًل اؾا عوووْ الووووو ً 79الدًلوووْ
الؿوٌَقَْ.
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و الٌاقو ا واً لن الرترَووص علووٓ املبووادزّ العسبَووْ يف اللتووإات ووظ طوودًلُ
الكَووان الؿوووٌَقُ بعوود كووُ لرجووس وو عتوود ًقؿووف علووٓ طسسوووا ًبؿووَػتوا
الطعٌدٍْ اليت ػفل س العٌدّ هٌ ا طوعٓ إلَوى السٍواض رػطوإ ضَاضوُ للتطبَوظ
ظ العدً الؿوٌَقًُ ،لن دٌهس اوسًلْ الطوعٌدٍْ موٌ الكَوان الؿووٌَقُ يف قواٍوْ
املطوواه ٍوووده إىل قَووام اؿكووم الطووعٌدِ بٌرَفتووى التديووْ اؾدٍوودّ يف إرمووال
ؿفَْ التكَْ الفلططَنَْ ًغطبوا قاٖمْ الؿساعات يف املنطتْ ًًفتاً للػوسًط
اإلضساَٖلَْ بسفض ا قطشاب إىل سدًد ً 67بسفض تطَم التدع ا تلوْ لً إخوالٕ
الكتل ا ضتَطاقًَْ ،لٍكاً قم السؤٍْ األ سٍكَْ باؿل ًالتطٌٍْ ًا ضتفادّ
لدووٌإ التػووسذم ًالتوود ري الوويت خلفتوووا ضوونٌات اؿووسًب اإلزهابَووْ التكفريٍووْ علووٓ
ا توداد الطوواسْ العسبَوًٍْ ،بودً لن العموول دوواز علووٓ قودم ًضووا يف اللتووإات الطووسٍْ
ؿس ًاألزدن ًدًل اـلَر
ًالعلنَْ إللاش طٌٍْ تٌم بوا الطعٌدٍْ بتذنَد رل
ًبسعاٍْ ل سٍكَْ ًلًزًبَْ.
لك ٍتٌهم سكام بين ضعٌد لن ا ضتتٌإ بالعودً اإلضوساَٖلُ ًالتشوالف عوى
ً طاعد ى يف ؿفَْ التكَْ الفلطوطَنَْ يكو لن حيتو ووم مجلوْ و األهوداه
الوويت حيلمووٌن بووواً ،يف توود توا خووسًدوم نتؿووسٍ و سووسًبوم العبجَووْ التد ريٍووْ
اإلزهابَْ يف العسا ًضٌزٍْ ًالَم ً ،ؼتَو الػلبوْ علوٓ إٍوسان ً ػوسًعوا النوًٌِ،
ًبالتالُ اعتمواد شعوا توم للمنطتوْ و قبول الٌ ٍوات املتشودّ األ سٍكَوْ علوٓ طوٌل
اـط .فشطابات اؿتل تطواب ستوٓ ارن وظ سطوابات البَودز ،فوال لفو لنؿوس
ؼتتوووى الطوووعٌدٍْ يف الوووَم بعووود وووا ٍصٍووود علوووٓ ثوووالخ ضووونٌات وو سوووسب ًسػوووَْ
اضتدد فَوا األضلشْ ًاإل كاقَات املادٍْ اواٖلْ رلوا ً ،لفُ للتتدم ًالنذواح
يف اؿسًب اإلزهابَْ التكفريٍْ اليت سعاها للكْ الس وال نور ضونٌات طٌٍلوْ يف
ضٌزٍْ ًالعسا بل إن ا قكطازات تٌاىل ًاووصاٖم ًالفػول علوٓ األبوٌابًٍ ،بودً لن
هووري اوسًلووْ املكػووٌفْ مووٌ العوودً اإلضووساَٖلُ ل و طووذل غووسفاً للن ووام الطووعٌدِ
الطاب ًق ام اب ضلمان اؿالُ املتذرب الرِ لخر ى العصّ باإلثم ،بل إن هرا رلوى
ضووذل علووٓ الفووٌز عووازاً علووٓ ق ووام ووتعف ًغوواز يف طووتنتظ التووآ س علووٓ التكوواٍا
العسبَوووْ ًاإلضوووال ًَْ ،لقووواف فكووواٖ ددٍووودّ إىل طلطووول فكووواٖشى الكوووجريّ
ًاقتكاضا ى املتالستْ ستٓ يف ٌسَد الداخل الطعٌدِ ً ا ٍػودي ش شل كسبى
ً نرز بنواٍتى اؿتمَْ.
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املصادر:
 ٌقظ اـرب لًقالٍ بعنٌان ًفد ضعٌدِ شاز سإضساَٖلس قػس يف ٌ 79ش 7106 ٌقووظ عووسب  08ووازٍذ النػووس 7107/17/17 :تالووْ للووْ الػوودًن العسبَووْ يفؾووشَفْ ٍوودٍعٌت لسسقووٌت مسووداز بووريِ ،بعنووٌان ٌدوووات الطووعٌدٍْ مووٌ طبَووظ
العالقات ظ سإضساَٖلس ،عتمدّ علٓ قوسإّ لٌدووْ الن وس الويت ٍبودٍوا الودرتٌز
لقٌز عػتُ ،اللوٌإ الطواب يف التوٌات املطولشْ الطوعٌدٍْ ً ودٍس سروص الػوس
األًضط للدزاضات ا ضرتا َذًَْ ،املدتـ بالػون اإلضساَٖلُ.
 ٌقظ قناّ املَادٍ لتإ ظ الكا ب املؿسِ زفع ضَد لمحد 7107- 8- 90 ؾووشَفْ األخبوواز اللبناقَووْ عووددها بتووازٍذ ً( 7107 - 00 - 00ثَتووْ ضووسٍْ ع وساضلْ ب اؾبري ًقمد ب ضلمان).
 ٌقوووظ عوووسب  08وووازٍذ النػوووس 7107/17/17 :بعنوووٌان سإضوووساَٖلس وووساه علوووٓالطعٌدٍْ للتطبَظ ظ العا العسبُ.
 ؾشَفْ العسبُ اؾدٍد بعنٌان الطعٌدٍْ ًالتطبَظ ظ سإضساَٖلس ...بداٍْ عوود بوضلمان  7107- 7 - 77للكا ب بػري بكس.
 ٌقظ بٌابْ الػس اإلقكلَصٍْ بعنٌان ًثَتْ ضوسٍْ إضوساَٖلَْ فكو التنطوَ وظالطعٌدٍْ . 7107 - 00 - 8
 زلِ الَووووٌم اإللكرتًقَووووْ لعبوووود البووووازِ عطووووٌان بعنووووٌان اللتووووإات الطووووعٌدٍْاإلضساَٖلَْ ..هُ اـطس األررب علٓ السٍاض ازٍذ .7107 - 00 - 08
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األحزاب والمنظمات السياسية في سورية
ودورها في المجتمع السوري الراهن
نبّل فُشات نُفل*

ذ

*

/علِ ْنها يرا زأٓ ،فنو جاءنا بأفضل مهٌ قبلهاٍ/
أبُ حهّفٕ الهعناى511/يـ
مقدمٕ:
ظافرةذاؾعملذاحلزبيذباؾشكللذاؾك نذـعهكالذاؾوكويذةاقوكهرذ ظهكر ذ

يفذاؾنصككاذاؾوككاـيذؿككنذاؾتككر ذاؾ،احك ذعشككررذةوككألذقعككو ذ ككا ق ذا ةككزا ذ

احلتوتوكككهذعاذعكككايذ0741يذ ترقبك كاًرذ ملذقلكككنذبنذبيفكككاذيفذاؾعكككاملذقعكككر ذ
ا ةككزا ذاؾدواحككوهذبككالعنىذاؾعصككرنذؾيفليفمككهرذػتككاذؽككا ذقو ككاذؼككا اًذ

اخ،الػا ذيفذاآل اءرذ ـوا ذشعبوهرذ لك،ال ذػلرقكهرذ ؽ،كلذبرلاـوكهذؾلنهكاذ

ملذ لنذبةزاباًذبالعنىذاؾصحوحرذ يفذحنهذ0841يذبخ
ظهرذيفذغاؾبوهذا ؿمذال،حضرةرذيفذةك

ذف لذا ةكزا ذ

ذؽاـكاذاؾكا ألذا خكردذ هكاذ

ؾ،تيفوككافاذيفذكؾككيرذبنذبـككهذة،ككىذاؾتككر ذاؾ،اح ك ذعشككرذؽاـككاذاؾ ،معككا ذ

اؾدواحكككوهذؿو كككو ةرذؿع،مكككاةذعيفكككىذةدكككابا ذشخصكككوهذ ،عيفكككفذباؾصك ك ا ذ
اؾشخصوهذ عضاءذف اذاؾ ،م ذؿنذب لذاحلصوألذعيفىذبعضاءذب ذؿناصكرقنذ

ب ذعيفكككىذاؾ ،كككاـسذاؾ لكككرنذ اإلقكككاقوؾو يرذ يفذ اننكككاذاؾعربكككيذؽاـكككاذ
اؾرابطهذاجلاؿعهذؾيف،عكاقشذعنكاذاؾعكر ذؿبذنوكهذعيفكىذحالحكلذاؾندكيذ

اؾوانرذ ؽا ذاحلز ذا يذهل لذاؾ ،معا ذاؾتبيفوهذ(ؼرقش)رذ ذ
*

كو ذ

كاتب ّباذث غْضٖ /عهْ مجعٔ٘ البرْث ّالسضاغات.
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األحصاب َاملهظنات الطّاضّٕ يف ضُزِٕ َدَزيا يف اجملتنع الطُزٓ السايو

ّضمبا ٓعَط يف شلك أذعاب مً منط آخط عل ٙأغااؽ ماً ااكاال السىْٔٓا٘ق ّذ اً
السماّ ٛميَا ذلف ااطٔبني ّلع ٘ السوق ّذلف الفهْلق ّعلا ٙالاط ه ماً ٍاصا لاه
ٓكً يف تلك التحنعات ال بلٔ٘ ما جيطٖ َٔا عل ٙالؿانْلق با كاىا يف اسباسّز
الهٔ ٘ مً الؿعب ّال بٔل٘ ّالعنااضٗ ّالابطً ّالفداص ّالفكأل٘ق اللاَه  ٢يف صباال
اافاااخطاتق ّٓؿاار الااسكتْض /ضبنااس ناأا ٛالااسًٓ الااطٓؼ /يف كتابااُ اليعطٓااات
أٌ كااطٗ ا٤ذااعاب الػٔاغاأ٘ كنااا تفَااه الٔااْو كاىا
الػٔاغاأ٘ االغاا٣مٔ٘
مْجْزٗ مً ال طٌ اّ٤ل مً تاضٓذ االغ٣وق ّ ٌ ما أطلق علُٔ اغه الفاط االغا٣مٔ٘
ٍٕ عني ما ٓػن ٙا ٌ٦باسبعبق ّٓط ٚبعض الباذثني أٌ أّل زّل٘ بئ عل ٙأغاؽ
التكت ا اسبعباإ ٍاإ زّلاا٘ ال طامطاا٘ يف البرااطًٓ ضبطااات يف الػٔاغاا٘ ّالفكااط
الػٔاغااإ يف االغااا٣وق ٍاااازٖ العلاااْٖ ق كناااا نكيياااا عا اسٓ ازبنعٔاااات ا٤زبٔااا٘
ّالفكطٓا٘ ّالعلنٔا٘ الان اىتؿاطت يف البلاساٌ العطبٔا٘ ىاْاٗ ل٥ذاعاب الػٔاغأ٘ الاان
تؿكل ٢ذ اً.
ّل س غازت ا٤زبٔات الػٔاغٔ٘ بؿك عاو ذت ٙميتكف الػتٔئات مً ال طٌ
ااانااإ ى نااا٘ متفاٜلااا٘ ذاااْل االمكاىاااات الْاغاااع٘ ل٥ذاااعاب يف البلاااساٌ اليامٔااا٘ق
كأزّات ذامس٘ ّ عال٘ق يف ظباظ ازبْاىب الػٔاغٔ٘ للترسٓث ّالت لب عل ٙأظمات
التينٔاا٘ الؿاااملّ٘ٓ .تفااق زاضغااْ ا٤ذااعاب ّالتينٔاا٘ الػٔاغاأ٘ق بؿااك عاااوق علااٙ
ذبسٓس الْظاٜف الن تهطلع بَا ا٤ذعاب يف اليعه الػٔاغٔ٘ اسبسٓثا٘ق ّداس تكاا
تلااك الْظاااٜف يف ؾااك أكثااط ذبسٓااساً لتؿاان جت دبئااس ّاختٔاااض العياقااط ال ٔازٓاا٘
للنياقب اسبكْمٔ٘ق ّّناع الامامخ ّالػٔاغاات للركْما٘ق ّالتيػأق باني أ اط
اسبكااه ّالػاأططٗ علَٔاااق ّذب ٔااق التكام ا اجملتنعاإ مااً خاا٣ل ؾاابا مطالااب
ازبناعات ّالتْ ٔق بٔيَاق ّال ٔاو بأىؿط٘ التعب ٘ٝالػٔاغٔ٘ ّالتيؿ ٘ٝالػٔاغٔ٘.
ل س أقبر ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ مكْىاً أغاغٔاً مً مكْىات العنلٔ٘ الػٔاغ٘
يف العكاااط الاااطاًٍق ّذعٔااا حبٔااااع مَاااه يف السضاغاااات الػٔاغااأ٘ ّا٢جتناعٔاااا٘
ااعاقاااطٗ ٢ .أٌ ٍاااصا ااْداااع ااَاااه ل٥ذاااعاب يف الػٔاغااا٘ ُٓلاا ِغ ا٢خت ٣اااات باااني
ااساضؽ الفكطٓ٘ ذْل ذبسٓاس مفَاْو اسباعب الػٔاغإ ّىؿاأٗ ا٤ذاعاب الػٔاغأ٘
ّزّضٍا يف العكط الطاًٍّ .عيس اسبسٓث عاً زّض ا٤ذاعاب الػٔاغأ٘ يف غاْضٓ٘ يف
الْد الطاًٍق  ٢بس مً اسبسٓث عً مأٍ٘ اسبعب ّتعطٓفُق طبٔعا٘ ٍاصِ ا٤ذاعاب
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ّىؿاااأتَاق دبا ا اغااات ٣ل غاااْضٓ٘ ّبعاااس ا٢غااات ٣لق ّقاااْ ً٢ا٤ذاااعاب ال اٜنااا٘
اسبالٔا٘ق ّماا ٍاْ ّاداع ّمساات ٍاصِ ا٤ذاعابق ٍّاصا ماا نكيياا ماً معط ا٘ الااسّض
اانكً هلا يف ٍصِ ااطذل٘ق بعس معط ا٘ ى ااط دْتَاا ّى ااط ناعفَا .ناا ٍاْ الاسّض
الااصٖ لعبتااُ ٍااصِ ا٤ذااعاب يف غااْضٓ٘ يف مطاذ ا تطْضٍااا اادتلفاا٘ق ّمااا ٍااْ زّضٍااا
ااطلْب الْٔوق ٍصا ما غيراّل بك مْنْعٔ٘ ت سٓه بعض الط ٚ٠مً خ٣ل زضاغ٘
ى سٓاا٘ لْادااع ا٤ذااعاب الػٔاغاأ٘ يف غااْضٓ٘ق ّمااً ميطلااق اسبااطم علاا ٙبيااا ٛغااْضٓ٘
السّل٘ الْطئ٘ اا اّم٘ لتب  ٙذكً ا٤م٘ ّدلع٘ العطّب٘.
أَالً :مايّٕ احلصب الطّاضْ َتعسِفٌ:

عل ٙالط ه مً أٌ أ لب زاضغٕ ا٤ذعاب غْا ٛمً ال اسام ٙأّ اداس ني داسمْا
تعطٓفااااتَه للراااعب الػٔاغااإق اااأٌ الااابعض ماااً أباااطظ زاضغااأَا َٓتناااْا مبػاااأل٘
التعطٓااف بؿااك مباؾااط أّ ؾااككْا يف جااسّاٍا .نااً ا٤مااْض ال ّ٣تاا٘ لليعااط أٌ
كتاب الفطىػإ مْضٓؼ زٓفطجُٔ الك٣غأكٕ الؿاَر عاً حا٤ذاعاب الػٔاغأ٘ح
الصٖ قسض للنطٗ ا ّ٤عاو  ٢ 1951ظبس ٔاُ تعطٓفااً ّاناراً للراعب الػٔاغإ  1ق
أٓها أٌ االٓطالٕ  /جْٔ اىٕ غاضتْضٖ /يف م١لفُ الاصٖ قاسض عااو  1971و بعياْاٌ
حا٤ذااعاب ّالاايعه اسبعبٔاا٘حق ّبعااس أٌ ٓػااتعطت التعطٓفااات الاان ّنااعَا عااسز مااً
الساضغاااني ا٦خاااطًٓق ٓتػااااٛل عاااً جاااسّ ٚالتعطٓاااف أّ أٍنٔتاااُّ .ماااع شلاااك اااأٌ/
غاضتْضٖٓ /عْز عل ٙالفْض لٔ طض أىُ شا كاى زضاغ٘ ا٤ذعاب يف ااانٕ  ٢تػتلعو
نااطّضٗ جياااز تعطٓااف زدٔااقق ااأٌ التطااْضات ااعاقااطٗ ذبااته شلااكق ّيف م ااسمتَا
التْغااع العاااإ الؿااام يف العاااٍطٗ ّيف صبااا٢ت زضاغااتَاق ّالهااطّضات االجطأٜاا٘
للسضاغ٘ق ّأخراً اا ٓهٔف غاضتْضٖ ااا أٌ زخْل السضاغات اسبعبٔ٘ق ننً عسٓس مً
صباا٢ت السضاغااات الػٔاغأ٘ ا٤خااطٚق يف عكاط ااْضٗ الع اْل االلكزّىٔاا٘ ٓػااتلعو
جياااز تعطٓفااات زدٔ اا٘ تهاانً غاا٣م٘ البٔاىااات الاان ت ااصٖ بَااا اسباغاابات ّبيااْ
ااعلْماتق كؿطط أغاغٕ لػ٣م٘ اليتاٜخ الن نكً التْقا لَٔاا ّٓ . 1عاط
ح طٓااس ضجيااعح اسبااعب بأىااُجت حأٖ تيعاأه ٓعااني مطؾاارني ل٣ىتدابااات لااسخْل اهلٔٝاا٘
التؿطٓعٔ٘حّٓ .عط  /طىػْا دْد  /اسبعب عل ٙأىُجت حدبنع ميعه ٓؿاض يف اسبٔااٗ
الػٔاغاأ٘ق َٓااس للػاأططٗ علاا ٙالػاالط٘ جع ٜٔااً أّ كلٔ ااًق ّنث ا داأه ّأ كاااض
036

األحصاب َاملهظنات الطّاضّٕ يف ضُزِٕ َدَزيا يف اجملتنع الطُزٓ السايو

ّمكال اايتنني لُٔ  . 3أما ٔ /لٔب بطّ /ار ٚأٌ ا٤ذاعاب ٍإجت حتيعأه ٓتؿاك
مً صبنْع٘ مً ا ٤طاز تتبي ٙض ٘ٓ٠غٔاغٔ٘ ميػاحن٘ ّمتكاملا٘ تعنا يف ظا ىعااو
داٜه عل ٙىؿط أ كاضٍا ّّنعَا مْنع التيفٔصق ّتَس ماً ّضا ٛشلاك كػاب
ا٘ أكام عاسز كاً ماً اااْاطيني علا ٙذػااب رٍااق ّتاْلٕ الػالط٘ أّ علااٙ
ا٤د ااؿاضك٘ يف دطاضاتَا . 4
ّٓػتدلل /كاٖ ّ٢غٌْ /تعطٓفاً للرعب الػٔاغٕ بأىُجت حتيعأه ماً ا ٤اطاز
ٓػع ٙللركْل عل ٙتفآْض مػاتنط اىتداابٕ أّ ار اىتداابٕ ماً الؿاعب أّ ماً
دطااا ميااُ انااثلني ضبااسزًٓ مااً شلااك التيعاأه اناضغاا٘ ال ااْٗ الػٔاغاأ٘ اياقااب
ذكْمٔ٘ معٔي٘ مع ع ٌ٣أٌ تلاك ال اْٗ غاْ سااضؽ بالئابا٘ عاً الؿاعبحّ .بااثا
ٓكْ /كْااٌ/ّ /ضّظبطد /تعطٓفَنا ل٥ذعاب الػٔاغأ٘ بأىَااجت حاذباازات ميعنا٘
ضمسٔاًق شات طت ّانح ّمعلً ٓتنث يف اسبكْل عل ٙأّ اسبفاظ عل ٙالػٔططٗ
الؿاااطعٔ٘ غاااْا ٛبؿاااك ميفاااطز أّ بالتاا لف أّ بالتياااا ؼ ا٢ىتداااابٕ ماااع اذباااازات
مؿابَ٘ عل ٙمياقب ّغٔاغاات اسبكاه يف زّلا٘ شات غأازٗ علٔا٘ أّ متْدعا٘ح . 5
ّالْادع أٌ التياْ الؿاسٓس يف الكٔاىاات الػٔاغأ٘ الان ٓطلاق علَٔاا لفاغ اسباعبق
غْا ٛماً ذٔاث أقاْهلا أّ م ْماتَاا أّ ّظاٜفَااق ٓايعكؼ اااا باسّضِ اااا علا ٙالتْغاع
الؿسٓس يف تعطٓفَا بني ال٣ذبسٓس عل ٙاالط ٣ق أّ العنْمٔ٘ الؿسٓسٗق الترسٓس
الهأقق أّ اشبكْقاأ٘ ااتعمتا٘ق خاقاا٘ ماع زخااْل العااٍطٗ اسبعبٔاا٘ بلاساٌ العااا
اليااامّٕ .حيااسز ٢/بالْمباااضآّ/ّ /يااط /عياقااط مفَااْو اسبااعب كنااا اغااتعن ِ٣يف
زضاغاتَنا اهلام٘ عً ا٤ذعاب يف الب٣ز ااتدلف٘ يف أضبع٘ عياقط  5جت
 1اا اغتنطاضٓ٘ التيعٔه اا أٖ ّجْز تيعٔه ٓ ٢تْدف ااس ٚالعنطٖ ااتْدع لُ علٙ
ااس ٚالعنطٖ لل ازٗ اايؿٝني لُ.
 1اا امتساز التيعٔه ااػتْ ٚادلٕ مع ّجْز اتكا٢ت ميتعنا٘ زاخلٔا٘ ّباني
الْذسات ال ْمٔ٘ ّادلٔ٘.
 3ااا تااْا ط الط باا٘ لااس ٚال اازٗ علاا ٙكا مااً ااػاتْٓني ادلاإ ّال ااْمٕ لل ٔاااو
بعنلٔ٘ قيع ال طاض غْا ٛميفاطزًٓ أّ بالتا لف ماع آخاطًٓ ق ّلأؼ صباطز
التأ ر عل ٙاضغ٘ الػلط٘.
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 4ااااا اٍتنااااو التيعااأه بتحنٔاااع ا٤ىكااااض ّاآ١اااسًٓ يف ا٢ىتداباااات أّ الػاااعٕ اااااا
بؿك أّ ب خط ااا للركْل عل ٙالتأٓٔس الؿعيب.
يف نٍْ ٛصا كلُ نكً ال ْلجت ىيا عيسما ىترسث عً اسبعب الػٔاغٕ أىيا
ى كااس بااصلك ّجااْزح اذباااز أّ دبنااع مااً ا ٤ااطازق شٖ بيااا ٛتيعٔناإ علاا ٙااػااتْٓني
ال ْمٕ ّادلٕ ٓعم ااا يف جٍْطِ ااا عاً مكاال داْ ٚاجتناعٔا٘ ضباسزٗق ّٓػاتَس
الْقْل الػلط٘ الػٔاغٔ٘ أّ التأ ر علَٔاق بْغاط٘ أىؿط٘ متعسزٗ خكْقاً مً
خ٣ل تْلٕ ثلُٔ ااياقب العام٘ق غْا ٛعً ططٓق العنلٔ٘ ا٢ىتدابٔ٘ أو ماً زّىَااح.
ّ ٢خيتلف ا ياٌ يف ٍصا العا عل ٙذ ٔ ٘ أٌ اجملتنعات البؿطٓ٘ق بؿ َٔا الؿانالٕ
ّازبيْبٕ ضبكْم٘ بأذس ا٤ؾكال اسبعبٔ٘ الث ٘ ٣التالٔ٘جت
 - 1ا٤ذااعاب ازبناٍرٓاا٘ ق 2ااااا أذااعاب اليدااب ا٢جتناعٔاا٘ 3 .ااااا ا٤ذااعاب
الؿنْلٔ٘.
ّيف الْد الصٖ ٓعن باُ اسباعب ازبنااٍرٖ علا ٙذب ٔاق تطلعاات اجملتناع يف
العاأـ ااؿااز ّالت ااسو ّالط اااِ ق ّشلااك مبااا ٓ ٢يرااط عااً ا٤قااْل اسبهاااضٓ٘
السن طاطٔ٘ الْادعٔ٘ ااياغاب٘ لتطلعاات الؿاعب الاصٖ ت اْزِق ٓ اْو قايف ا٤ذاعاب
اللٔمالٔ٘ بتيفٔص ض باات الطب اات الطأمسالٔا٘ ّاللْبٔاات الع اٜسٓا٘ العااٍطٗ ّاشبفٔا٘
ّااال ك٘ لا٥ضت ّالػاْ ق كناا ٍاْ اسباال يف الْٓ٢اات ااتراسٗ ا٤مطٓكٔا٘ .تلاك
الن غْٓ غعَٔا ذب ٔق السن طاطٔ٘ مً خا٣ل العاسّاٌ ّا٢ذات٣ل يف الاْطً
العطبإ ماث .ً٣يف ذااال ٓعنا اسباعب الؿاانْلٕق ٍّاْ علا ٙذااس الػأفق علا ٙمتابعاا٘
ضغالتُ الع اٜسٓ٘ ّالتينْٓ٘ق ض اه ظاطّ الكاطاعات السّلٔا٘ الطاٍيا٘ الب ٔها٘ الان
تلا ا اىَٔااااض ا٢ذبااااز الػاااْ ٔٔن ّظَاااْض التفاااطز الػااالطْٖ العااااإ ل مماطْضٓااا٘
ا٤مطٓكٔ٘ التلنْزٓ٘ق كنا ٍْ اسبال يف كْبا ّكْضٓا الؿنالٔ٘ ّالكاني ّ رٍاا.
ّنكييا ت سٓه تعطٓف للرعب الػٔاغٕ ازبناٍرٖ بأىُ مجاع٘ اجتناعٔا٘ تطْعٔا٘
ّاعٔ٘ ّميعن٘ ّمتنٔعٗ مً ذٔث الْعٕ الػٔاغٕ ّالػلْ ا٢جتناعٕ اايعهق ّماً
ذٔاااث الطنْذاااات ّا٦ماااال ااػااات بلٔ٘ق ّلاااُ آاااات دطٓبااا٘ ّبعٔاااسٗق نثاا ؾاااطعٔ٘
اجتناعٔ٘ يف اجملتنعق ّٓعن مً أج اىتكاض أٍسا ُ ّ آاتُ الن ٓكبْ لَٔااق ّلاُ
مباااز ٟتيعٔنٔاا٘ ّ كطٓاا٘ ّاجتناعٔاا٘ق ّلااُ دْاىٔيااُ الساخلٔ ا٘ الاان حيااتكه لَٔااا
اليعاو الساخلٕ ق ّٓػتيس بطىامخ ضبسز ٓبػط ُٔ ٍْٓتُ الفكطٓ٘ ّالػٔاغأ٘
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ّا٢جتناعٔاا٘ ّا٢دتكااازٍّٓ٘ .ااْ ّانااح الع ٔااسٗق تاايعه غاالْكُ بئاا٘ علنٔاا٘ شاتٔاا٘
معٔياا٘ق ّتزكااع آتااُ يف ذٔاااظٗ ىفااْش ماا ١ط يف اجملتنااعق مااً خاا٣ل ذٔاااظٗ الػاالط٘
لتيفٔص أٍسا ُ.
ثانّاً :األحصاب الطّاضّٕ يف ضُزِٕ:
ا ـــ األحصاب قبل االضتقالل:

عط اا غااْضٓ٘ بعااض ا٤ذااعاب الاان ماضغاا الػاالط٘ ّالاان تػااع٢ ٙماات٣
الػاالط٘ق ّشلااك خاا٣ل ّجااْز ا٢غااتعناض يف غااْضٓ٘ق ّأٍااه ٍااصِ ا٤ذااعاب ا٤خااْاٌ
ااػاالنٌْ الااصٖ كاااٌ أزاٗ بٔااس ا٢غااتعناض المٓطاااىٕق ٍّااْ عااسّ للت ااسو ّالْذااسٗ
ّالعطّبااا٘ق ّأذاااعاب ت لٔسٓااا٘ دبناااع باااني قااافْ َا ظعناااا ٛالعؿااااٜط ّاالدطااااعٔني
ّالمجْاظٓني ٍس َا اسبفاظ عل ٙامتٔاظاتَاق ّكاى متعاّى٘ مع ادت .
ّٓااط ٚاافكااط العطباإ ظكاإ ا٤ضغااْظٖ أٌ ٍااصِ ا٤ذااعاب ت افٔ بااال طت
ااطلْبق ّأٌ أعناهلا كاى أؾبُ بتنثٔلٔ٘ق أّكل اّ٤طاٌ َٔا ل ٔازاتَاق ّعلاٙ
نْ ٛما ٓكلفَا ا٢غتعناض يف خطاجُق ّأٌ ٍصِ ا٤ذعابَ تايعه ازبنَاْض ّتعاسِ
ٓااْو اسبػااابق ااس كاى ا تكتفاإ بالؿ ا ب الااصٖ تعلااه مػااب اً أىااُ ٓ ااْز
ني يف ٍٔٝاا٘ مؿااطّع٘ سث ا أماىاا٘
اشبٔباا٘  7ق ّ تكااً دااازضٗ علاا ٙاىتداااب ااثل َ
ا٤ماا٘ق ب ا كاااٌ ٍنَااا دٔااازٗ ازبنَااْض بع لٔاا٘ بالٔاا٘ق ج اطٖتٔ الااب٣ز عبااْ مأغااا ٕٗ تلااْ
مأغاااٗق كاى ا الع٣داا٘ اىتَاظٓاا٘ عنٔلاا٘ق داز ِتَااا ؾاال٘ مااً اايااا نيق اا فلااني ااً
ا ٓز عْا العطّب٘ق ّالعطّب٘ ميَه بطاٛق يف ذني ب ٕ ازبنَْضُ اضد ًا يف اشبناْلق ّؾاأٌ
ا٤ذعاب كاٌ هلا َٛالياؽ عً ض ٔ٘ٓ٠ااؿاك٣ت العاما٘ق ّال هاآا العاما٘ ّٓ . 8اطٚ
ا٤ضغْظٖ أٌ ح..الْاجب ٓ هٕ علٍ ٙاصِ ا٤ذاعاب أٌ تعاطت ال هأ٘ علا ٙازبنَاْض
تؿااطكُ معَااا باليهااال مااً أج ا خلااق التحاااىؼ بٔيَااا ّبااني السغااتْض أغااْٗ بب ٔاا٘
ا٤مهق ٍّصِ ا٤ذعاب ذا ع عل ٙال ْاىني البالٔ٘ الن ّنعَا ا٢غتعناض شبسمتُق
ّ تعااط أٖ اٍتناااو ل٥خطاااض ادٔطاا٘ بااالب٣ز ّبْذااستَا ّدباىػااَا ١ّٓ . 9كااس/
ا٤ضغااْظٖ /أٌ دااازٗ ا٤ذااعاب كاااىْا يف مْدااع اشبٔاىاا٘ مااً ذٔااث ذب ٔااق الْذااسٗ
العطبٔ٘ق ب ل س ذا عْا عل ٙما َضغَاهَ هلاه ااػاتعن ُط ماً ذاْاج َع مٍْْما٘ 01 .ق أماا
أذعاب ااعاضن٘ يف ظ ا٢غتعناض -أٍنَا ازبعب الؿْٔعٕ الػْضٖ – س ب ٔا
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أغاارٗ الفَااه اشباااطّ ٞالااسّ نا ٕٜللتاااضٓذق نااا ٘ التااٍْه بااأٌ مَناا٘ التْذٔااس
ال ْمٕ ٍٕ مَن٘ البْضجْاظٓ٘ العطبٔا٘ق بٔيناا تكاٌْ مَنا٘ الطب ا٘ العاملا٘ اااا ذػاب
ظعنَه ااا اليهال مً أج ا٢ؾازاكٔ٘ اط،،ق زكاعت اٍتناماتاُ علا ٙال هاآا
ال ططٓ٘ق اىط٣دااً ماً ميعاْض طب اْٖ اااا ادتكاازٖق لاصلك ىاازضاً ماا تاساّل مفَاْو
حاسبطك٘ ال ْمٔ٘حق ب اكتف بتساّل مفَْو حاسبطك٘ الْطئ٘ح كنعازل ااا تَاته
بااُ يف أضت الااْطًق ّعيااسما ذاّل ا أٌ تتياااّل دهااآا ا٤ماا٘ العطبٔاا٘ ااس تياّلتَااا
اىط٣داً مً تعطٓف غتالني ل٥م٘ق ّضأت أٌ ا٤م٘ العطبٔ٘ ح ر متكْىا٘حق با ٍإ يف
حططٓق التكًْٓح.
ّل س ّجُ الكثر مً اافكطًٓ ى اساً ا٤ذاعاب الؿأْعٔ٘ العطبٔا٘ ق ح٤ىَاا
ّنع ٍس الْذسٗ العطبٔ٘ عل ٙالط ق ذٔياً ّىاّأتَا ذٔيااً آخاطق ّأخاص علاٍ ٙاصِ
ا٤ذااعاب أىَاااا تي اااس اشبكْقاأ٘ التاضخئااا٘ لْادعَااااق ّهلااصا عحاااعت عاااً ىتااااد
ماضكػٔ٘ مبسع٘ خ٣د٘ ملتك ٘ بعميَا ّتاضخيَاق ّأٌ ا٤ذعاب اااضكػٔ٘ العطبٔ٘
دااطضت بب ا ٜٔااً م ااْ٢ت اااضكػاأ٘ الػااْ ٔٔتٔ٘ق ّأغ ا ط البعااس التاااضخيٕ للْادااع
العطبااإ ّتيكاااطت ل٥بعااااز اجملتنعٔااا٘ ّاالٓسْٓلْجٔااا٘ ّالػٔاغااأ٘ للتاااأخط العطبااإ
بزكٔعٍاااا اااط علااا ٙالبعاااس ا٢دتكاااازٖق باالناااا ٘ ا ت ازٍاااا اسبكاااا ٘
ّازبصضٓ٘ يف ضٓ٠تَا للْادع العطبٕح ّ . 00كاٌ مً اافزت أٌ  ٢ت فا عاً الع٣دا٘
بني البي ٙا٢دتكازٓ٘ ّا٢جتناعٔا٘ ّالث ا ٔا٘ ّالػٔاغأ٘ق كناا كااٌ مْدفَاا ماً
ا٢غااتعناض الفطىػاإ ملتبػ ا ًا ّخاقاا٘ مااً اتفادٔاا٘ عاااو 0825و الاان أٓااستَا ّكاى ا
لكال السّل٘ ادتلا٘ق ّكااٌ ٍياا بعاض ا٤ذاعاب دٔاس الاْ٢زٗ مثا ذاعب البعاث
الصٖ بسأ تكْٓيُ مياص عااو 0830ق ّأعلاً عاً تأغٔػاُ يف  6ىٔػااٌ 0836ق أٖ بعاس
ج ٛ٣ااػتعنط الفطىػٕ.
قا ٓناو أماااٌ يف
ّٓااط /ٚا٤ضغااْظٖ /أٌ ا٤ذااعاب يف ٍااصِ الفاازٗ كاىا مبثاباا٘ َ
ا٤دطاااضق نااا كاى ا تااثرِ مااً ؾ ا ب ٓكااً لُٔطاأحَ باااالزاضٗ ال اٜناا٘ق أّ لٔ ااْو
اعْجاجََاق ّ منا ال طت ميُ ّدآتَا بأهلا ٛالياؽِ عيَا سامااً كنثا الكاْتٔ الاصٖ
ذبس ُ قَ ٓنام٘ ُ ا٤ماٌ تدفف بُ اله ط عً ااطجا ت ٔاُ ماً ا٢ىفحااض ٍ . 01اصا
ٍااْ غاالْ ااعاضناا٘ق منااط مااً التهاالٔ ّالتنْٓااُ ّاليفااا ق زخ ا َ باا٣ز العطّباا٘ مااع
ا٢ىتااساب ا٤جااييب ّشبسمتااُ يف مجٔااع ا٤غااالٔب ااتعااسزٗ الاان زخ ا بَاااق ٍّكااصا
كاى ااعاضن٘ تهلٔ الطأٖ العاو ّالْعٕ العاإ معاً . 02
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 - 1األحصاب بعد جالء احملتل األجهيب:

ّنكً مجال قفات ٍصِ ا٤ذعاب با٦تٕجت
ااا سث مكال بعض الؿدكٔات ّالطب ات البْضجْاظٓ٘ ّاالدطاعٔ٘ق ّٓلدل
/ا٤ضغْظٖ /ذال ٍاصِ ا٤ذاعاب باال ْلجت ح نَثا ُ ااكالر٘ العاما٘ كااٌ عياس ٍاٛ٢١ق
كنث جياظٕٗ حينلَا أّ٢ز العىاق ك ْ ميَه خيفض كتفُ كٔناا ُٓل إ اسبنا َ عاً
كاٍلُ عل ٙكاٍ ا٦خطًّٓ .لكً اا كاىْا مجٔعاً بالع لٔ٘ ىفػاَا باتا ازبيااظٗ
مل اٗ عل ٙا٤ضتق ّمَث ُ دباض الػٔاغ٘ ٍّه بني ا٢غتعناض ّازبنَْضق كنث ِ محاض
بنيَ الهابعِ ّاليااخْضٗق مهابْ  ٢جياط ٠أٌ ٓت اسو ا٤مااو ق ّاليااخْضٗ  ٢تزكاُ
ٓػاات ط يف مكاىااُح  . 03أٖ كاااٌ ؾااعْض مااا بعااس ا٢غاات ٣لق مْٔعاا٘ يف ا٤خاا ٣ق
ّمجااْز يف الااتفكرق ّاسبٔاااٗ يف مجٔااع معاٍطٍاااق ّا٤ذااعاب أجَااعٗ مااً طبلفااات
عَااس ا٢ىتااساب مَنتَااا تااسعٔه غٔاغاا٘ السّلاا٘ مااع التعاااٍط بٔ ُنيَاَّأتَٔاااق نؿااك٣ت
الياؽ ذب بالْغاط٘ مً دب ض٠غا ٛا٤ذعابق ٍّآ ٛ٢١اسض ٌّ٠عاً اسبكااو خطاطَ
ازبنَااْضق أمااا ال هاأ٘ العاماا٘ لااه ٓأبااُ بَااا أذاسْ مااً ضجااال الػٔاغاا٘ق ّأمااا تااسضٓبُ
الياااؽ كنااْاطيني أذااطاض ٓؿاازكٌْ يف ااكاار العاااو لااه ٓتؿاابث بااُ ذااعب مااً
ا٤ذعاب.
ااا كاى مَن٘ ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ ذبْٓ الياؽ ضعاا ٓلبػاٌْ لكا ذالا٘
لبْغَاق يحه عً شلك أكم مأغاٗ يف تاضٓذ العطّب٘ ٍّٕ مأغاٗ لػطني.
ااا كاى ا٤ذعاب تعتنس يف ىؿاطَا عل ٙااطكعٓ٘ ّااْمسٔ٘ق ّتتنٔع بهاعف
بياَٜا التيعٔنٕ ّالفكطٖق ذٔاث ٓهاه يف طاضٍاا أ لاب الكاْازض ااػاّ١ل٘ العلٔاا
ّالػفل ٙيف جَاظ السّل٘ق ّ ٢ت ْو عل ٙتكْض ؾام للرٔاٗق عل ٙكاطٗ كلٔا٘ ماً
االىػاٌ ّالكٌْ ّاسبٔاٗق َصِ ا٤ذعاب ااْجْزٗجت ما أذاعاب ىفعٔا٘ق داما تعابر ًا
عً مكال ٝات معٔي٘ق طاٜفٔ٘ أّ دلٔنٔ٘ أّ زٓئا٘ أّ طب ٔا٘ بطجْاظٓا٘ أّ دطاعٔا٘
أّ دبلٔ٘ق أّ أذعاب دْمٔ٘ ّّطئ٘ شات تْجُ اؾازاكٕ عطّبإق عاىا ماً أماطات
ا٢ىتَاظٓ٘ ّالْقْلٔ٘ق ّعسو اٍ٢تناو بااػألتني الفكطٓ٘ ّالتيعٔنٔ٘ق ّعسو ال سضٗ
علاا ٙالتحسٓااس ّالتطااْضق أٖ االقااب٘ مبااطت الترحااط الفكااطٖ ّازبنااْزق ٍّااْ مااً
أخطط ااؿك٣ت الن تْاجُ الكثر مً ا٤ذعاب.
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ااا تعاط ذٔااٗ اىتدابٔا٘ ذ ٔ ٔا٘ق مػاتيسٗ تطبا٘ ّمياار متعاسز الاْٛ٢ات
ذب الْطئ٘ق ٍّصا الينط مً الْٛ٢ات ّا٢ىتناٛات ٍْ ا٤كثاط ؾأْعاً يف الاْطً
العطبٕق ٍّْ الصٖ جيع اليػق الػٔاغٕ يف الْطً العطبٕ ىػ اً اى ػامٔاً . 04
ّكنا ٍْ معلْو كاٌ مً أٍه ا٤ذعاب علا ٙالػااذ٘ الػاْضٓ٘ دبا ا٢غات ٣ل
ّبعاااسِ ذاااعب البعاااث العطبااإ ا٢ؾااازاكٕق ّاسباااعب الؿااأْعٕق ّاسباااعب ال اااْمٕ
ا٢جتنااااعٕق جاىاااب أذاااعاب ت لٔسٓااا٘  ٢تتاااْا ط َٔاااا قااافات اسبٔااااٗ اسبعبٔااا٘
الكرٔر٘ مً مث اسباعب الاْط ق ّذاعب الؿاعب  05ق ّذاعب ا٤خاْاٌ ااػالنني
ااؿَْض بعنالتُ ل٣غتعناض .ل اس كااٌ يف غاْضٓ٘ صبنْعا٘ ماً ا٤ذاعاب الػٔاغأ٘ق
ٓأتٕ يف طلٔعتَا ذاعب البعاث العطبإ ا٢ؾازاكٕ الاصٖ نأع ميااّضات دازتاُ يف
شلك الْد طقاً كثرٗق ّؾْؾ أ كاضِ ال ْمٔ٘ الت سمٔ٘ الْذسّٓ٘ بني دْاعسِ
مً خ٣ل التيعر الّ٣ادعٕ أؿٔ عفلقق ّمً طاو بااياّضات الػٔاغٔ٘ ّا٢٤عٔب
اسبعبٔ٘ ٤كطو اسبْضاىٕق ّمً ذرٗ تا َٜ٘ؾاضزٗق  ٢تػت ط لك٣ح البٔطاضق ا٤مط
الصٖ أ ط علّ ٙنْح ااعا يف الكثر مً ا٤ذٔاٌ ّ 06كاٌ ٍيا ذاعب الؿاعب
الصٖ ٓطأغُ ضؾسٖ كٔدٔاق ّالصٖ ٓهه أغط غْضٓ٘ الكبرٗ مً م٣كٕ ا٤ضتق
ّكاٌ دْٗ علٔ٘ق ّلكيُ بعٔس عً التأ ر ازبناٍرٖق ب كاٌ يف طبٔعتُ ٓ ٢ا١مً
بازبناٍرق  07ق ّكاٌ اسبعب الؿْٔعٕ بععام٘ خالاس بكاسافق ّٓػاتنس دْتاُ
مااً تبعٔتااُق ّمااً نااعف ا٦خااطًٓ ّتفككَااهق ّكاىا الؿااطك٘ اشبناغاأ٘ دناا٘
ا٢ذتكاااض يف غاااْضٓ٘ق كاااٌ ٍنَاااا أٌ تكااٌْ ذكْمااا٘ نااس الؿااأْعٔني اااطق
ّذبفغ اليعاو ّلْ بال نع.
ّل اااس عاؾا ا ٍاااصِ ا٤ذاااعاب قاااطاعات ّتيادهاااات ٔناااا بٔيَااااق ّخاقااا٘ يف
ال هآا الْطئ٘ ّال ْمٔ٘ ق مث ااْدف مً الْذسٗ الػْضٓ٘ ااا ااكطٓ٘ق ذٔث ذاعب
البعث ٓعسٍٗا دهٔ٘ اغزاتٔحٔ٘ ّأغاغٔ٘ يف ذني اسبعب الؿْٔعٕ ّال ْمٕ الػْضٖ
ٓ ٢عز ااا بالْذااسٗ ّعناا ٣نااسٍاق كنااا أىااُ عيااسما طااطح /البعااث /مؿااطّ مٔثااا
ّط ا بااني ا٤ذااعاب الػٔاغاأ٘ عاااو 0845وق تهاانً عاا ٌ٣ا٢ذباااز بااني ال طااطًٓ
الػْضٖ ّااكطٖ ّدف ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ ماً زٌّ اغاتثيا ٛناس ٍاصا اأثاا  08ق
تكااً قااازد٘ يف تأٓٔااسٍا بػاابب
ّا٤ذااعاب الطجعٔاا٘ الاان أٓااست الْذااسٗ آىااصا
تكْٓيَااا ا٢جتناااعٕق ٤ىَاااا كاىاا مطتبطاا٘ بالطجعٔااا٘ العطبٔاا٘ق ّ تكااً ناااس
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ا٢غااتعناضق ّ ٢نااس ا٤ذااّ . 11 ٣ل ااس كاااٌ مااً أخطااط ا٤ذااعاب علاا ٙااؿااطّ
الْذااسّٖ الترااطضٖ تيعاأه ا٤خااْاٌ ااػاالننيق ٤ىااُ ٓ ٢اا١مً بالعطّباا٘ق ٍّااْ عنٔ ا
ل٣غتعناض المٓطاىٕق ّنس ذطك٘ الترطض العطبٔ٘.
اااا ؾأْ ظااٍطٗ التراعب علا ٙذػاااب العااٍطٗ اسبعبٔا٘ق مبعيا ٙأٌ مععاه مااً
ٓيهنٌْ ل٥ذعاب ٓ ٢كٌْ عل ٙأغاؽ االناٌ ّ منا علا ٙأغااؽ ا٢ىتفاا باالمامخ
الن ٓططذَا اسباعبق ّأٌ الآْ ٛ٢كاٌْ لؿدكأ٘ ّلأؼ اباازٟق ها ً٣عاً عاسو
دبااْل ا٦خااط لااس ٚالبٔاا٘ ا٤ذااعابق مااا أز ٚا٢ىفااطاز يف ال ٔااازٗ مااً جاىااب دااازٗ
ا٤ذعابق ّب اَٜه يف أماكيَه زٌّ ض ب٘ جازٗ يف تساّل دٔازٗ العن اسبعبإق اا
أ س الؿباب الط ب٘ يف ا٢ىهناو ل٥ذعاب؟
ااا نعف آلٔات التْاق ازبناٍرٖق ّشلك بػبب عسو ّجْز الكْازض ااسضب٘
عل ٙزاضٗ ا٢تكا٢ت االع٣مٔ٘ق ّ ت اٌ ً التْاق مع الياؽ .أقأب با٢ىفكااو
زٓكْضات.
يف الػلْ ّذبْل
- 2بعد قّام ثُزٔ الجامو مو أذاز عام 5691م:

يف زٗ الػتٔئات مً ال طٌ العؿطًٓ عيسما تػله الػلط٘ ذعب البعث العطبٕ
ا٢ؾاازاكٕ يف  7آشاض عاااو 0852وق بااسأ العن ا اسبعباإ ٓتطااْض ّٓكتػااب دبطباا٘ق
ااناضغاا٘ق ّدااسو الكااثر مااً االظباااظات للؿااعبق ّبااسأت تتْنااح ٍْٓاا٘
ّاىت ا
غْضٓ٘ اسب ٔ ٔ٘ق ّلكً ىعطاً للعطّ ادٔط٘ باالثْضٗ ّتطكٔبا٘ ااؿااضكني َٔاا
ذسث كثر مً معاٍط اشبل الفكطٖ ّالػلْكٕق ّزخل ا٤ذعاب يف قاطاعات
نعا الْطً ّتعطنُ
مع بعهَا مً جَ٘ ّزاخ ٍصِ ا٤ذعاب ىفػَاق ما أزٚ
هلعن٘ ذعٓطاٌ عاو 0856وق ذٔث كاٌ ٍه داازٗ ٍاصِ ا٤ذاعاب تػاله الػالط٘ق ماً
زٌّ مؿطّ ّط ّدْمٕ ٓكٌْ يف خسما٘ ازبنااٍرق ّاعبط ا عاً أٍاسا َا الان
أعليتَاٍّ .صا ما طت عل ٙميانالٕ اسباعب التكاسٖ لاصلك ّ عاازٗ الثاْضٗ اػااضٍا
الكرٔح ّتفعٔلَاق كاى اسبطك٘ التكارٔرٔ٘ يف  05تؿاطًٓ عااو 0861و ب ٔاازٗ
ال اٜس اا١غؼ ذا غ ا٤غسق ذٔث أخصت دبطب٘ ا٤ذاعاب الػٔاغأ٘ تتطاْض أٌ
كاااٌ عاااو 0861و ذااني أعلااً عااً دٔاااو ازببَاا٘ الْطئاا٘ الت سمٔاا٘ق ّعااسو التفااطز
بالػاالط٘ق ّ ؾااطا كاا ال ااْ ٚالْطئاا٘ ّالت سمٔاا٘ يف دٔااازٗ غااْضٓ٘ يف اجملااا٢ت
اادتلف٘ق ّّنع بطىامخ ّأٍسا ّمَاو هلصِ ازببَ٘ق أغاغَا اسبفااظ علا ٙالػأازٗ
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ّا٢غت ٣لق ّدٔازٗ العنلٔ٘ التينْٓا٘ يف اجملاا٢ت اادتلفا٘ق ّذبطٓاط ا٤ضتق ّعاْزٗ
اسب ْ اا تكب٘.
ْضٗ آشاض ى ل٘ ىْعٔ٘ يف غاْضٓ٘ را عا علا ٙا٢غات ٣ل الاْط ق
ل سذ
ّدام بترْ٢ت اجتناعٔ٘ ّادتكازٓ٘ ّغٔاغٔ٘ ٍام٘ق ّكاٌ التراْل الػٔاغإ ماً
أكثاااط التراااْ٢ت أٍنٔااا٘ق ٔعاااس أٌ كاىا ا غاااْضٓ٘ صباااطز زّلااا٘ ميفعلااا٘ تت اش َاااا
التاسخ٣ت ماً كا ذاسب ّقاْبق أنار يف عَاس آشاض ّبعاس أٌ اغات ام الثاْضٗ
حبطك٘ التكارٔح الان دازٍاا ال اٜاس اا١غاؼ ذاا غ ا٤غاس زّلا٘ تتنتاع باغات ٣ل
ذ ٔ ٕ ّلْ أخف غْضٓ٘ بصلك اا كاٌ ٍصا العسّاٌ علَٔا لت ٔر ىعامَا الْط ؟
ل ااس ذ ّ ا ااْضٗ آشاض اىتكاااضات ٍاماا٘ ّشلااك بػاابب امت٣كَااا ال ااسضٗ علااٙ
التحسٓس ّالتطْض الصاتٕق ّدبل مً خ٣ل التطاْض الاصاتٕ يف الػايْات ا ّ٤ل ٔااو
الثْضٗ الصٖ عمت عيُ ذطك٘  12ؾباط 0855وق ّمً خا٣ل اسبطكا٘ التكارٔرٔ٘
كتطْض شاتٕ ىْعٕ اغت او عمٍا ا٤زا ٛبكاملُ.
- 3أحصاب اجلبًٕ الُطهّٕ التقدمّٕ يف ضُزِٕ:

ٍّاإ ذااعب البعااث العطباإ ا٢ؾاازاكٕق اسبااعب الؿاأْعٕ الػااْضٖق اسبااعب
الؿْٔعٕ ااْذسق ذعب ا٢ذباز ا٢ؾزاكٕ العطبٕق ذعب العَس الاْط ق ذطكا٘
ا٢ؾزاكٔني العطبق اسبعب الْذسّٖ ا٢ؾزاكٕ السنْدطاطٕق اسبعب الػْضٖ
ال ااااْمٕ ا٢جتناااااعٕق ذااااعب الْذااااسّٓني ا٢ؾاااازاكٔنيق ذااااعب ا٢ذباااااز العطباااإ
السن طاطٕ.
ّدااس غاااٍن ٍااصِ ا٤ذااعاب يف بيااا ٛغااْضٓ٘ اسبسٓثاا٘ق ّربتلااف ب ااْٗ ؾااعبٔتَا
ّاىتؿاااضٍا ّ لااَا ازبناااٍرٖق ّلكااً أقاااابَا بعااض معاااٍط الااًٍْ ّالهاااعفق
ّازبناْزق ٍّاإ الٔاْو حباجاا٘ لليَااْت ّالتطآْطق ّبعااس تػااله غأازٗ الااطٜٔؼ بؿاااض
ا٤غااس ال ٔااازٗ يف غااْضٓ٘ عاااو 1111وق بااسأت مطذلاا٘ التطاآْط ّالترااسٓث يف الػاايني
العؿااط اّ٤اٜا مااً دٔااازٗ الػاأس الااطٜٔؼ بؿاااض ا٤غااسق ّمطذلاا٘ التطااْض اليااْعٕ مااع
زغتْض  1101وق ّبالتالٕ ث ا ا٘ التكارٔح ّالتطآْط تػاتيس الثباات علا ٙااباازٟ
العام٘ق ّأٍنَا العطّب٘ ّالْطئ٘ الن جٍْطٍا العطّب٘ ّااٛ٣م٘ الصاتٔ٘ ااػتنطٗ ماع
التطااْضات مبااا جيعاا التطبٔااق ااطذلاإ للنباااز ٟكياااًق ّناانً خطاا٘ التطاآْط
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ّالترسٓث الن ططذَااق تطاْض عنا ّزّض ازببَا٘ الْطئا٘ الت سمٔا٘ق ّكااٌ ٍياا
أذعاب جسٓسٗق مطخك٘ مبْجب داىٌْ ا٤ذاعاب ضداه  011لعااو 1100و ٍّإجت ذاعب
التهاااامًق اسباااعب الاااسن طاطٕ الػاااْضٖق ذاااعب الطلٔعااا٘ الاااسن طاطٕق ذاااعب
التهاااامً العطبااإ الاااسن طاطٕق ذاااعب التينٔااا٘ الاااْط ق ذاااعب الؿاااباب الاااْط
الػْضٖق ذعب الؿباب الْط للعسال٘ ّالتينٔ٘ق ذعب غْضٓ٘ الْطًق ذعب االضازٗ
الؿااعبٔ٘ق ذااعب الؿااعب ٍّ . 10ااصِ ا٤ذااعاب مْجااْزٗ جاىااب أذااعاب االغاا٣و
الػٔاغٕق ر ااطخك٘ ّعلا ٙضأغاَا ا٤خاْاٌ ااػالنٌْق ّالان رباْت ذطبا ًا ناس
السّلاا٘ الْطئاا٘ الػااْضٓ٘ الٔااْو بااسعه مااً ال ااْ ٚاالممٓالٔاا٘ ّالكاأَْىٔ٘ ميااص غاابع
غيْاتق ّدبلَا يف ىَآ٘ غبعٔئات ال طٌ ااانّٕ .نكييا تلدٔل الػنات العاما٘
ل٥ذعاب الػٔاغٔ٘ يف غْضٓ٘ يف الْد الطاًٍ با٦تٕجت
 5ااااا اشبل ا الكاابر يف اختٔاااض ال ٔااازات ااتػلػاال٘ق ّت طٓااب ا٤ىػاااب ّأبياااٛ
العؿاارٗ ّااػاااّم٘ علاا ٙااطاكااع ال ٔازٓاا٘ يف مععااه ٍااصِ ا٤ذااعابق ّتْظٓعَااا علااٙ
أغؼ مياط ٔ٘ق ّطاٜفٔ٘ ميا ٔ٘ لع ٔسٗ ٍصِ ا٤ذعاب با٤غاؽ.
 1ااااا عااسو ا٢لتااعاو اسبعباإ لااس ٚبعااض ا٤عهااا ٛاايهاآًْ ذباا ضآاا٘ ٍااصِ
ا٤ذعابق بػبب خهْ العهْ ل طاض اسبعب مً زٌّ أٌ ٓفتح لاُ اجملاال للنيادؿا٘ق
ّأٌ ٓكاااٌْ طط اااً يف قاااياعتُق ّذتااا ٙلاااس ٚأكثاااط ا٤عهاااا ٛمحاغاا٘ خيباااْ ٍاااصا
اسبناؽ أّ ٓكابح ماً زٌّ اعلٔا٘ يف ظا اىعاساو أّ اساٌ اٍ٢تنااو لاس ٚال ٔاازات
اسبعبٔاا٘ الط ٔعاا٘ق أّ لااس ٚاسبااعب ىفػااُ يف تطبٔاا٘ ٍااصِ الكااْازض ااترنػاا٘ تطبٔاا٘
غٔاغٔ٘ غلٔن٘ . 11
 1ااا ازبنْز الفكطٖ ّا٢بتعاز عً الْادعٔ٘ق ذتّ ٙقليا أٌ ٓتنػك كا
ذعب ب ضآ ٢ّ ُٜػنح بالي اف َٔااق أٖ كا ذاعب كااٌ ٓاتنزؽ خلاف أ كااضِ
بْقفَا اسب ٔ ٘ ااطل ٘ق ض ه أٌ اضغا٘ ّغالْ أعهااٍ ٛاصِ ا٤ذاعاب يف كاثر
مااً ا٤ذٔاااٌ كاىا تتيااا  ٙمااع ؾااعاضاتَا ّأ كاضٍاااق ٍّااصِ ظاااٍطٗ تكاأب مععااه
ا٤ذعاب بػبب حأٌ ااكال ا٢دتكاازٓ٘ ا٢جتناعٔا٘ ٤عهااٍ ٛاصِ ا٤ذاعاب كاىا
أكثط اعلٔ٘ مً دياعاتَه بَصِ ا ٤كاضق ااكال ٍٕ أدْ ٚمً ا٢عت ازاتح . 12
ّبالتاااااالٕ ذبْلااا ا مععاااااه ا٤ذاااااعاب كٔاىاااااات تتنٔاااااع باااااا٢ى ّ ٣التعكاااااب
االٓااسْٓلْجٕق أٖ ا٤قااْلٔ٘ الفكطٓاا٘ق ّ ٔاااب أٖ ىععاا٘ زن طاطٔاا٘ أّ اىفتاااح
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كاطٖق ّالْدااْ مْداف اسبااصض الؿاسٓس دباااِ الي اسق ّاىعااساو أٖ ذاطا كااطٖ
ننً طاض ٍصِ التيعٔنات ىتٔح٘ غٔططٗ الفكط التػلٔنٕ غٔططٗ كامل٘ق ّىتٔح٘
غٔططٗ مباز ٟتيعٔنٔا٘ ابتا٘  ٢تات ر ّ ٢تتباسلق ّبالتاالٕ ّقاليا يف مطاذا كاثرٗ
التيا ط ّا٢دتتالق ّاىتفا ٛأٖ ذْاض باني ٍاصِ ا٤ذاعاب ق ّ ٔااب أٖ تفاعا لفازٗ
طْٓل٘ مً العمًق ّغٔططٗ العسأ ٛنا بٔيَا.
 4ااا عسو التطابق بني اليعطٓ٘ ّااناضغ٘ق ٍّٕ مً أخطط ا٤مطات الن تكٔب
ا٤ذاااعاب الػٔاغااأ٘ ّتبعاااسٍا عاااً ازبنااااٍرق ذٔاااث ظباااس أٌ خطااااب مععاااه ٍاااصِ
ا٤ذعاب مُحا ٕ ّبعٔس عً مكال الؿعبق ّ ست أٍاسا بعهاَا صباطز ؾاعاضاتق
ّمياظطات لػفٔ٘ ّططح أ كاض ضىاى٘ق ما أّدعَا يف مؿكل٘ ساٌ اهلْٓ٘ ق ٍّاصا
ما كؿفتُ اسبطب العسّاىٔ٘ االضٍابٔ٘ عل ٙغْضٓ٘ق ّتعطنَا اؿطّ التا مط الاسّلٕ
ب ٔازٗ االممٓالٔ٘ ا٤مطٓكٔا٘ ّاقاطفا بعاض ال اْ ٚالػٔاغأ٘ ماً أدكا ٙالأنني
أدكاا ٙالٔػاااض خلااف ٍااصا ااؿااطّ ميااص آشاض عاااو 1100وّ .بالتااالٕ ّدعا مععااه
ا٤ذعاب يف مؿاكل٘ التدبط يف الع ٔاسٗق ّتياادض غالْكٔتَاق َإ تااضٗ لٔمالٔا٘
ّأخط ٚاؾزاكٔ٘ق ّ الث٘ زٓئ٘ ّضابع٘ ٍٕ كا ٍاصا ز عا٘ ّاذاسٗق أٖ عاسو ّناْح
اهلْٓ٘ ّنبابٔ٘ بطاصبَا الػٔاغٔ٘ ّا٢دتكازٓ٘ ّالث ا ٔ٘ ّا٢جتناعٔ٘.
 4ااا بعاض ٍاصِ ا٤ذاعاب ت اْو بتيفٔاص ض باات الطب اات الطأمسالٔا٘ ّاللْبٔاات
الع اٜسٓاا٘ العاااٍطٗ ّاشبفٔاا٘ ق ّااالكاا٘ لاا٥ضت ّالػااْ ق مااا جيعلااَا عاااجعٗ عااً
ذب ٔق طنْذات الؿعبق ٍّاصا غأ١زٖ الخفادَاا ٤ىَاا  ٢سثا ٍناْو ّمؿاك٣ت
اجملتنعق ب ٌ بعهَا ٓتحُ ت ب االحياا ٛأّ االما ٛ٣اشبااضجٕ أّ ذتآ ٙػاتيحس
قطاذ٘ ب ْ ٚخاضجٔ٘ق بسل أٌ ٓعتنس عل ٙمعازب٘ أّناعُ الساخلٔ٘.
 6ااا ّدع مععه ٍاصِ ا٤ذاعاب يف اشبلاط باني حدٔااو السّلا٘ ال ْمٔا٘ح ّ ّجاْز
ا٤م٘ ق ذٔث تيكطت للْعٕ ال اْمٕ العطبإ أّ عسٖتاُ حّعٔااً بطجْاظٓااًح ّ تػاتطع
التنٔٔع بني ال ْمٔ٘ العطبٔ٘ ّال ْمٔ٘ اّ٤ضّبٔ٘ق ٍّصا ما ز عَا عسو ٓ ٛ٣ااػأل٘
ال ْمٔاا٘ اٍ٤نٔاا٘ الكا ٔااّ٘ .بالتااالٕ أخااص بعهااَا ىَح ااً دلٔنٔ ااً ّعطدٔ ااًق ّضأ ٚيف
الْذااسٗ العطبٔاا٘ ٍّنا ًا ّذلنااً بعٔااس اايااالق ّمااً ااه طف ااْا ٓطّجااٌْ لعسمٔاا٘ ال ْمٔاا٘
ّاغترالتَاق ّٓطٌّ أٌ السّل٘ ال ططٓ٘ ٍٕ ال ابلا٘ للرٔااٗق ٍّاصا ماا أز ٚالْداْ
يف ٍّه ا٤غاطر ّالؿعاضات االٓسْٓلْجٔ٘ق ّ لب٘ ىعع٘ ال ٔاؽ التااضخيٕ علاّ ٙاداع
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م آطق ّذبْل ا٤غاطر اايتح٘ مُسضكات ّذ اٜقق لس ٚذ ااٜق ميععلا٘ق ذٔاث
ذب آْل الْادااع بك ا مػااتْٓاتُ ّتع ٔساتااُ صبااطز بٔاااٌ غٔاغاإق ب ٔ ا أغاارٗ
كْىٔ٘ غٔاغٔ٘ق أنعف ٍْٓتَا ال ْمٔ٘ ّبعسٍا ال ْمٕ.
مًام األحصاب َاملهظنات الطّاضّٕ السايهٕ يف اجملتنع الطُزٓ:

كنا بات معطّ اً أٌ ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ يف غْضٓ٘ عل ٙالاط ه ماً ااؿاك٣ت
الاان سااط بَااا كاااٌ ّمااا ظال هلااا الااسّض ا٤غاااؽ يف دٔااازٗ اجملتنااع الػااْضٖق ّٓااعزاز
زّضٍااا الٔااْو يف ظ ا اسبااطب العسّاىٔاا٘ علاا ٙغااْضٓ٘ الاان تؿاايَا ال ااْ ٚاالممٓالٔاا٘
ّالكَْٔىٔ٘ ّالطجعٔ٘ العطبٔ٘ ميص مطلع العاو 1100وق ٍّصا ٓطتب علَٔا مَٓنات علٙ
الكااعٔس الااصاتٕق ّمَٓنااات علاا ٙالكااعٔس الااْط ق ّى اازح أٌ ت ااْو ٍااصِ ا٤ذااعاب
بأؾكاهلا اادتلف٘ مبا ٓلٕجت
أَالً :مًام َطهّٕ:

مً أٍه ااَاو اال اٗ عل ٙعاتق ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ العامل٘ علا ٙا٤ضت الػاْضٓ٘
يف الْد ا الااطاًٍق ضز العااسّاٌ علاا ٙغااْضٓ٘ق ّ عااازٗ عناااض الااْطًق ّتااطمٔه مااا
أذس تُ اسبطب يف ىفْؽ ا٤طفاال ّالؿابابق ّذب ٔاق الات٣ذه ّالْذاسٗ الْطئا٘ق
ّبيا ٛاليػٔخ ا٢جتناعٕ ّذبكٔيُق ّذبطٓط اا تكب مً ا٤ضتق ٍّصا ٓتطلبجت
 0ااا أٌ تيطلق غٔاغ٘ ا٤ذعاب مً ااكلر٘ ال ْمٔا٘ اافَْما٘ َنااً قارٔر ًا يف
ع٣داتَاااا باشبكْقااأات ال ططٓااا٘ ّاّ٤ناااا السّلٔااا٘ق ّبياااا ّٛعلااا ٙشلاااك تتراااسز
اغزاتٔحٔات العساّ ٛالكطا ق ّاغزاتٔحٔات اسبْاض ّالترالفق ّجيب أٔ ٓ ٢ب عً
ّعٔيا أٌ ا ٤كاض لً تترْل مَناا كاىا قارٔر٘ داْٗ ّادعٔا٘ ٌ نتلكَاا
الياؽق ّبالتالٕ مجٔع اابازضات ّا٢دزاذات الن ى سمَا شبطّد ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘
مً أظماتَا ذبتاد ادتيا أعهاٍ ٛصِ ا٤ذاعاب ّدٔازاتَاا بَااق ّ ضازٗ قاازد٘
لتطبٔ َاّ .بالتالٕ مً الطبٔعٕ أٌ تعٔس ٍصِ ا٤ذعاب دطا ٗٛالتاضٓذ بهْ ٛالتطْضات
العام٘ق ّالتطلعات ااػت بلٔ٘ق اليعطٗ التاضٓذ ّ ااؿك٣ت الن تبرث ُٔ
تت ر مً زٗ أخط ٚبهاْ ٛشلاكق ّبالتاالٕ باات ماً الهاطّضٖ علا ٙكا ال اْٚ
الػٔاغٔ٘ العامل٘ عل ٙالػاذ٘ الػْضٓ٘ أٌ تعٕ أٌ ك عن مػّ١ل حيتاد دسّٗ
ّمثااالّ .االناااٌ أٌ اسبااعب الااصٖ ٓطٓااس أبيااا ِ٠ا٢غااتنطاض يف سثا دهااآا ازبناااٍر
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علٔااُ ىتاااد كااط جسٓااس ٓااط ض التعااالٕ علاا ٙالْادااع ّعلاا ٙازبناااٍرق ّٓ١غااؼ
أططّذاتااُ ّمفأٍنااُ اىط٣د ا ًا ميَناااق كااط ٓػااتطٔع أٌ ٓكااٌْ ميطل ااً اناضغاا٘
ىاجر٘ تتحيب خطط التحطٓب اجملاىٕق ّالصٖ ٓ ْز كْاضث داتل٘ مً جَ٘ ّخطط
الْدْ ا٤عن ٙالصٖ نكً أٌ ٓترْل أؾكال مَلك٘ مً التعكاب ّالتطاط
مً جَ٘ أخط ٚق ّتػلق ا٢ىتَاظٓني الصًٓ ٓػاتبعسٌّ اايانالني اسب ٔ أني ماا ٓا١زٖ
ذبطٓااف مباااز ٟاسبااعب ّتااسمر أٍسا ااُق ّذبْلااُ صبنْعاا٘ مكاالرٔ٘ تأخااصِ
مطٔاا٘ لتر ٔااق م ضبَااا الؿدكاأ٘ق بعٔااس ًا عااً طنْذااات ّآمااال ّأٍااسا ازبناااٍر
الْاغع٘ مً أبيا ٛالْطً.
 2ااا م اّم٘ الفكط الع٣مٕ التكفرٖ الصٖ كؿف تاضخيُ اضتباطُ ّعنالتُ
لل ْ ٚا٢غتعناضٓ٘ ّستعُ بالتدلف ّازبَ ّضباضب٘ الع ّالعلاهق ق ّالاصٖ ٓعاس
مً نلك شضٗ مً ااْنْعٔ٘  ٢تأكس لُ عنال٘ ّ ضٍاب ّذ س ٍا ٛ٢١علا ٙكا ماً
نلك ع ّ ً٣علناً ّٓ١مً بْطياُ ّأمتاُق َاا ٍاه ناضغاٌْ ال تا ّاالضٍااب ّالعنالا٘
نس الؿعب تيفٔصاً اؿٔ ٘ٝالسّل ا٢غتعناضٓ٘ الن قيعتَهق مً خ٣ل قياع٘ العيف
ااػلح الصٖ ت ْزِ الٍْابٔ٘ ّاالخْاٌ ااػلنٌْ ّأقيا َنا اادتلف٘.
 2ااااا تععٓااع ا اا٘ اا اّماا٘جت ّجٍْطٍااا تعطٓاا٘ اادططااات ّااؿاااضٓع االممٓالٔاا٘
ب ٔازٗ الْٓ٢اات اا تراسٗ ا٤مطٓكٔا٘ ّالكأَْىٔ٘ دبااِ اايط ا٘ بؿاك عااو ّغاْضٓ٘
بؿك خامق ّشلك مً خ٣ل مح٣ت التث ٔاف ّالتْعٔا٘ ّىؿاط الكتاب ّاا اا٢ت
ّاسبااْاضات اأساىٔاا٘ مااع الياااؽق ذٔااث بااات مااً اا١كااس أٌ االممٓالٔاا٘ ّالكاأَْىٔ٘
تعن عل ٙتلْٓث اسبؼ الؿعيب اا اّوق ّظض ا ٘ اشبيْ لس ٚأبيا ٛا٤م٘ق ّذاط
جٍْط الكطا يف اايط ٘ق ّبالتالٕ أٌ محآ٘ دازٗ اا اّم٘ ّزعنَه بات أماطاً ملرااً
ّمطلْباً مً ك ال ّْ ٚا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ الْطئ٘ مبؿاضبَا اادتلف٘ق  ٌ٤اا اّم٘
لٔػ ؾعاضاتق ب ٍٕ ع ّ اضغ٘ق جاىب خلق ا ٘ ا٤م العنْز ا٤غاغإ
لث ا ٘ اا اّم٘ق بني أبيا ٛاجملتنع ّخاق٘ جٔ الؿبابق ّالن تعطٕ االىػاٌ ال سضٗ
عل ٙالتطلاع ااػات ب ق ّامات ٣ضازٗ التراسٖق ّالتأكٔاس يف اشبطااب الث اايف
عل ٙاالناٌ بأٌ ا٢غتعناض  ٢نكً ادت٣عاُ  ٢باا اّما٘ ادكاي٘ باأضازٗ ااْاجَا٘
ّالععناا٘ ّاالناااٌ ّالكاانْز ق ّأٌ ذ ااْ ا٤مااه ّالؿااعْب  ٢تااصٍب بالت ااازوق ّ٢
جيْظ التياظل عيَا بػبب عسو دسضٗ جٔ عل ٙاغززاز تلك اسب ْ أّ بعهَا.
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 7ااا ذٔا ٛالصاكطٗ الْطئ٘ ّال ْمٔ٘ لس ٚؾبابيا بال ازٗ الععنا ٛالصًٓ قايعْا
اغاات ٣هله ّأصبااازٍهق ّشلااك مااً خاا٣ل ااياااٍخ السضاغاأ٘ق ّاا١غػااات الث ا ٔاا٘ق
ّالتعلٔنٔ٘ق ّاالع٣مٔ٘ق ّعسٍٖا نطّضٗ ّطئ٘ ّدْمٔ٘ق ٍّصا ما ت١كس علُٔ الزبٔا٘
اسبسٓثاا٘ق ّكنااا ٓاط ٚلػاأز اااضّ يف كتابااُ الكااطا علاا ٙال ناا٘ الااصٖ ىؿااطِ عاااو
0991و أٌ ظباح الٔاباٌ ٓطجع الزبٔ٘ اسبػاي٘ الان داسم اىتناا ّٛدْمٔا ًا ىؿاأ عاً
ا ٢تداض با٤م٘ الٔاباىٔ٘ق ٍّْ ما ز ع أ طازٍا للعن خاضد اّ٤دات الطمسٔ٘ ّلْ ب ار
عاٜس مباؾط عل ٙا ٤طازق ّبصل أدك ٙزضجات الطاد٘ ّا٢غتعساز للتهرٔ٘ مً أج
اجملناْ ق ّعاسو التفااطٓط يف الازاب الااْط ّ .ل اس اػايا مااا ت اْو بااُ ال اْ ٚااعازٓاا٘
االضٍابٔا٘ اايفااصٗ لتعلٔناات أغاأازٍه اهلاز ا٘ تااسمر التنا ٔا ّالطمااْظ ّالؿااْاٍس
الن أدٔن ربلٔساً لصكط ٚكبااض العلنااّ ٛااباسعنيق ّال اازٗ التااضخئنيق كااٌ
ٍ ٛ٢١االضٍابٌْٔ أزّات خططٗق ّدصضٗ مً خ٣ل زّضٍاه اشببٔاث الاصٖ ٓ ْماٌْ باُق
لتااسمر معااا الااصاكطٗ الْطئاا٘ التاضخئاا٘ جملتنعياااق حّمبااا أىيااا أقااراب شاكااطٗ
ئ٘٤ ...ىيا أٍ التاضٓذ ّمالكْ ا٤ضت ...ػيعسٍه بأىيا غايب  ٙىتاصكطّ ...اٍ٤اه
مً شلك ٍْ أىيا غيرطم علا ٙأٌ ٓتاصكط أبيا٠ىاا أٓهااً ..غايدب ٞهلاه قاْض أطفاال
ااعٗ ّجااطّذَه اافتْذاا٘ ّزماااٍٛه الياظ اا٘ ااْ ألعااابَهق ّغاايدمٍه عااً الؿااَساٛ
ّالثكا ّا٤ضام ّااعَْٖدنيق ّغايعلنَه باأٌ ااا١مً ال اْٖ خار ّأذاب ا ماً
اا١مً الهعٔفق ّأٌ العني بالعني ّالػً بالػً ّالباز ٟأظلهق ّأٌ ما أخص بال ْٗ ٢
ٓػاازز  ٢بااال ّْٗ .غيؿااطح هلااه بااأٌ مااً ٓف ااس شاكااطٗ اااناإ غاأف س شاكااطٗ
ااػت ب ّ ..غيعلق عل ٙجسضاٌ ط َه لْذ٘ ىكتب علَٔاا ؾاعاضاً لكا طفا عطبإ
داازو اسبٔاااٗ ى ااْل لااُجت  ٢تاايؼَ لٔكاام الطفا ّٓ ااْلجت هلااه لااً أىػااّ ٙلااً أ فااطق
حٍّصا الك٣و ى ْلُ الْٔو لك مً غاٍه يف زعه االضٍاب ّاسباطب العسّاىٔا٘ علاٙ
غاْضٓ٘ مياص مطلاع العااو 2100و ماً زّل ّأ ااطاز ّماا ٓػان ٙمعاضنا٘ ّعناّ ٛ٣خْىاا٘
ّمطتعداا٘ق ؿااعبيا لااً ٓيػااٙق ّلااً ٓػااامحق ّلااً ٓ فااطق ّغاأعله أجٔالااُ ّٓااصكطٍه
 ّ ٣ب اااٛ
باشبْىاا٘ ّدتلاا٘ أبياٜااُ علاا ٙالااسّاوح  . 22أٖ علٔي اا ب ااا ٛالتاااضٓذ ذٔ ااً ّ اااع ً
ذ ا ٜااُ مػاات طٗ يف الااصاكطٗ ّالْجااساٌق ٍّااصا ٓتطلااب التْجااُ ٤جٔاليااا خبطاااب
عكااطٖ ٓ ااْو علاا ٙأغااؼ علنٔاا٘ق ت اازٌ مبكااسادٔ٘ يف الػاالْ ّالعن ا ّالتعام ا ق
ّاغااتٔعاب معطٔااات ااطذلاا٘ ّاذتٔاجاتَاااق  ٌ٤ا٤جٔااال العطبٔاا٘ الؿاااب٘ ذبتاااد
050

األحصاب َاملهظنات الطّاضّٕ يف ضُزِٕ َدَزيا يف اجملتنع الطُزٓ السايو

أجْباا٘ ؾااا ٔ٘ ٓطتاااح لَٔااا الع ا ق ّٓطناا ًٝهلااا ال لاابق تي ااصٍا مااً زّاماا٘ التداابط
ّالؿك ّالهٔا ّاالذباطق ّبالتالٕ أٌ دبػأس ا ا٘ الاْعٕ بالاصات العطبٔا٘ علاٙ
الكعٔس الفطزٖ ّازبنعٕق الصاتٕ ّااْنْعٕق ّاسبطم علَٔاق ّعسو اٍتعاظٍا؛ ٢
جيْظ ٤ذس أٌ ٓعتسٖ علَٔا أّ ٓيال ميَا يف غْضٓ٘.
 8اااا تععٓاع التينٔا٘ الؿااامل٘ يف الاب٣زق ماً خاا٣ل ت اسٓه البراْث ّالسضاغااات
اادتك٘ للركْم٘ الن تَته بالتينٔ٘ الؿامل٘ق كنا ىعله أٌ السّل٘ اسبسٓث٘ تتنٔع
عااً السّلاا٘ الت لٔسٓاا٘ بااااس ٚالْاغااع الااصٖ ٓؿاااض مب تهاااِ ا ٤ااطاز يف الػٔاغاا٘.
ّبتعااابر ٍ/يتٔيحتاااٌْ /أٓهاااا اااأٌ ا٤ذاااعاب ت اااسو أغاغا ااً أّ داعاااسٗ للنؿااااضك٘
الػٔاغٔ٘ق ربتلف يف أٍنٔتَاا تبعااً لتطاْض اجملتناعق ناع ت اسو اجملتناع علا ٙططٓاق
الترسٓثق تيت ااؿاضك٘ مً دْاعسٍا الت لٔسٓا٘ مثا ع٣داات الػأططٗ ّالتبعٔا٘
دْاعااس أكثااط عكااطٓ٘ مث ا الطب اا٘
 Patronااااا ّ Clientازبناعااات ادلٔاا٘
ّاسبعب ق ٍّْ ما ٓع – ذػبُ ااا ضدٔاً يف مػتْ ٚااؿاضك٘ ىفػاُ ٍّ . 16ياا ٢باس
مً أخص ا٤ذعاب زّضٍا يف عازٗ االعناضق ّالتأكٔس عل ٙميع مؿاضك٘ أٖ زّل٘ أّ
دااْ ٚغاااٍن يف غاافك الااسو الػااْضٖ ّاسبااطب العسّاىٔاا٘ علاا ٙغااْضٓ٘ق ّأٌ تكااٌْ
ااؿاااضك٘ للااسّل ّال ااْ ٚالاان زا ع ا ّزعن ا غااْضٓ٘ق ّالتأكٔااس علاا ٙاشباامات
الْطئاا٘ ّااكاالر٘ الْطئاا٘ ّالػاأازٗ الػااْضٓ٘ يف أٖ اتفااا مااع أٖ زّلاا٘ أّ ؾااطك٘
ّ رٍاق ّااؿاضك٘ يف التينٔ٘ الؿامل٘ تتحل ٙمً خ٣لجت
حمسلْل داىْىٕجت ٓتنث بػٔازٗ دْاعس داىْىٔا٘ تْقإ بالتػااّٖ ّالتنتاع حبنآا٘
ال اىٌْق ّٓعم عً شلاك ّجاْز غالط٘ ؾاطعٔ٘ مطكعٓا٘ دْامَاا العسالا٘ق داازضٗ علاٙ
نبط الػلطات ادلٔ٘ ّالت لٔسٓ٘ مع تب ال٣مطكعٓ٘ االزاضٓ٘.
ااا مسلْل ادتكازٖ غٔاغٕجت ٓتنث بالػعٕ لتر ٔاق العسالا٘ق بأؾابا اسباجاات
ااازٓ٘ للنْاطيني مً خ٣ل كفا ٗٛيف االىتاد ّعسال٘ بالتْظٓع.
ااا ماسلْل زاضٖجت ٓتنثا يف ال اسضٗ علا ٙأزا ٛا٤زّاض ّالْظااٜف بططٓ ا٘ ضؾأسٗ
ّبكفا ٗٛعالٔ٘ يف ؾت ٙاأازًٓ الػٔاغٔ٘ ّا٢دتكازٓ٘ ّا٢جتناعٔ٘ ّ رٍاح . 17
ااا ماسلْل اجتنااعٕ غٔاغإجت ٓتنثا بْجاْز صبتناع غٔاغإ شٖ ا ا٘ غٔاغأ٘
معٔي٘ متبلْضٗ ٍّْٓا٘ ضباسزٗق ٓ با ا٢متٔااظاتق ّٓترنا ااػاّ١لٔات الان ٓتهانيَا
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ىعااااو غٔاغااإ زن طاطااإ ؾاااطعٕق ّؾاااطعٔ٘ ٍاااصا اليعااااو  ٢ت اااْو علااا ٙمطتكاااع
الت لٔسٓ٘ق ّ منا علا ٙمطتكاعات ذسٓثا٘ يف اا ااو اّ٤لق ماً دبٔا اذازاو السغاتْض
ّال اىٌْق ّمبسأ تكاا  ١الفاطم ّا٤زا ٛالػٔاغإ ااتنٔاع زاخلٔااً ّخاضجٔااًّ .كناا
أكست مععاه البراْث اأٌ ظبااح أٖ أمناْشد تيناْٖ غٔاغإ ٓاته اختٔااضِ لتحااّظ
الْادااااااع الػٔاغاااااإ ااتدلااااااف جملتنااااااع ماااااااق ٓعتنااااااس علاااااا ٙذب ٔااااااق ااعااااااآر
ا٦تٔ٘جت
 الؿطعٔ٘جت ّٓ كس بَا ضنا اجملتنع عاً اليعااو الػٔاغإ الاصٖ ٓاسٓط ؾاّ١ىُ
ّاعت اااز ااااْاطيني بااأٌ الااينط ال اااٜه يف تْظٓااع ا٤زّاض ّااكاغااب ٍااْ الااينط الااصٖ
ٓػترق الّْ .ٛ٢ؾطط الؿطعٔ٘ ٓتنث يف  ٘ ٣معاٍط أّ ٣ث ذا٢تجت
ا ّ٤جت ذال٘ اجملتنع الػٔاغٕق ّما شا كااٌ صبتنعااً متْا ااً ّميػاحناًق لاُ
أٍسا مْذسٗق ّدسضٗ عل ٙت سٓه التهرٔات الهطّضٓ٘ لكٔاىُ الػٔاغٕ.
الثاىٔ٘جت ذال٘ اليعاو الػٔاغٕق ّما شا كاى لاُ ال اسضٗ علا ٙذؿاس اااْاطيني
ّتعبٝتَه ذْل غٔاغتُ ّبطاصبُ.
الثالث٘جت أٌ تكٌْ لليعاو ال سضٗ عل ٙتلبٔ٘ اذتٔاجات مْاطئُق ّالتعبر عيَهق
ّسثٔلَه كطمع لكطامتَه ّغٔازتَه ّمكاسبَه . 18
 الت ل جت ّٓ كاس باُ امتاساز غأططٗ اسبكْما٘ ااطكعٓا٘ مجٔاع اايااطق
ازب طا ٔ٘ للسّل٘ق ّمشْل أزا ٛاليعاو الػٔاغٕ لْظٔفتُ اجملا٢ت كا ٘ق ّبكٔفٔ٘
مياغااب٘ق ٍّااصا ٓ تهاإ زخااال اجملتنعااات يف طاااض ؾاابك٘ مااً الع٣دااات الطمسٔاا٘
ّالتفاع٣ت ّاشبسمات الن تؿط علَٔاا اسبكْما٘ ااطكعٓا٘ق ا٤ماط الاصٖ ٓعتناس
عل ٙزضج٘ التياغق بني ا٤جَعٗ اسبكْمٔ٘ اادتلفا٘ق ّٓعكاؼ مػاتْ ٚالفاعلٔا٘ يف
ا٤زاّ ٛاالظباظ . 19
 ا٢ىااسمادجت ّٓ كااس بااُ ذب ٔااق عنلٔاا٘ تفاع ا غٔاغاإ متناغااك٘ ّميتعناا٘ق
ّ زخااال كا الْذااسات ّالْظاااٜف الػٔاغاأ٘ يف طاااض عنلٔاا٘ غٔاغاأ٘ ّاذااسٗ عالاا٘
ّميػاااحن٘ق أٖ العناا علااا ٙتْظٓاااع ا٤زّاض ّااػاااّ١لٔات ّااَااااو ّااكاااالق ّّناااع
الهْابط ال اىْىٔ٘ الن تطغذ شلاكق ماع مكاىٔا٘ الت انإ ذاْل ا٢خت ٣اات الان
نكً أٌ تيؿأ بٔيَاق ه جياز ال يْات ال٣ظم٘ ل٣تكال بني ا٤جَعٗ الن أّكلا
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لَٔا مَن٘ ال ٔاو بَصِ الْظاٜف مع نطّضٗ التْ ٔق باني أجَاعٗ السّلا٘ ّالتأكاس ماً
تكٔفَا مع االطاض الػٔاغٕ الػاٜس يف اجملتنع . 33
 ااؿاااضك٘ الػٔاغاأ٘جت ّشلااك مااً خاا٣ل جياااز ال يااْات ااياغااب٘ اؿاااضك٘
ااْاطيني ّالتعابر عاً مطاالبَهق ّأذاس أٍاه ٍاصِ ال ياْات ٍإ ا٤ذاعاب الػٔاغأ٘.
ّتع مؿاضك٘ أعساز فرٗ مً ااْاطيني يف اسبٔاٗ الػٔاغٔ٘ق غاْا ٛعلا ٙمػاتْٚ
ضغه الػٔاغ٘ العام٘ق أّ قايع ال اطاض ّاربااشِ ّتيفٔاصِ  . 31كناا نكاً أٌ تعا
أٓهاااجت حمػاااٍن٘ الؿااعب أ ااطاز ًا ّمجاعااات ناانً ىعاااو زن طاطاإق َاه كااأ طاز
نكاايَه أٌ ٓػاااٍنْا يف اسبٔاااٗ الػٔاغاأ٘ كياااخبني أّ عياقااط ىؿااط٘ غٔاغاأاًق
ّكنحنْعاااات ماااً خااا٣ل العناا ازبنااااعٕق كأعهاااا ٛيف ميعناااات صبتنعٔااا٘ أّ
ى اباااات مَئااا٘ أّ أذاااعاب غٔاغااأ٘ لتيعااأه مؿااااضك٘ اعلااا٘ ل ٥اااطاز يف اسبٔااااٗ
الػٔاغٔ٘ . 31
 التْظٓاااعجت ّٓ كاااس باااُ تْظٓاااع ااعآاااا ّااكاغاااب ا٢دتكاااازٓ٘ ّا٢جتناعٔااا٘
ّالػٔاغٔ٘ عل ٙال طاعات اادتلف٘ مً ااْاطيني كنركل٘ لعنلٔ٘ ااؿاضك٘ . 33
 اهلْٓاا٘جت ٌ ؾااطط ّجااْز صبتنااع غٔاغاإ متناغااك ٓؿااعط باهلْٓاا٘ ااؿاازك٘
ّاالذػاؽ با٢ىتنا ٛىعاو غٔاغٕ ّ ا ٘ غٔاغٔ٘ متبلْضٗ ّم يع٘ق ٍْ زلٔ علٙ
ظباح التينٔ٘ الػٔاغٔ٘ يف شلاك اجملتناعق ٍ ٌ٤اصا ٓعا أٌ اجملتناع اغاتْعب ىعاما ًا
ا ٔاااً ّمعيْٓاااً ذباااسزت باااُ عياقاااط الاااّْ ٛ٢التهااارٔ٘ ّا٢ىتناااا ٛبكاااْضٗ مْذاااسٗق
ّتؿكل دٔه ضاغد٘ يف دياعات ااْاطيني كنْاطيني متحااّظًٓ ٍْٓااتَه الث ا ٔا٘
الفطعٔ٘ ّما ٓطتبط بَا مً ّٛ٢ات جعّ .ٜ٘ٔتبسّ ٍصِ ااعآر مجٔعَا نطّضٓ٘ ّذْٔٓ٘
لليعاو الػٔاغّٕ .بالتالٕ عل ٙا٤ذاعاب الػٔاغأ٘ ال ٔااو بااطادبا٘ ّااتابعا٘ ٤عناال
اسبكْماااا٘ ّغاااالْكَاق ّمطادباااا٘ ا٢عبطا ااااات ّالفػااااازق ّ اضغاااا٘ زّض الطداباااا٘
ّاداغب٘ علَٔااق ماً خا٣ل ثلَٔاا يف صبلاؼ الؿاعبق ح اا١غػاات الان  ٢ت اْو
بسّضٍا ٍٕ منا ىاٜن٘ أّ مي نػ٘ بالفػازق  ٢نكً أٌ ىػتنط عبً كراعب بَاصِ
الططٓ ٘ جيب أٌ ىطادب ّأٌ ىط ع ت اضٓط ار كٔسٓا٘ق ت ااضٓط ماع أزلا٘ ماع باتاات.
عسا عً شلك ااشا شاً جيب أٌ نْت ٍ ٛ٢١الياؽ الصًٓ ٓسا عٌْ عً البلس؟ مً أجا
أٌ ٓ ْو رٍه بالػطد٘ ّمجع ا٤مْال؟ ٍياا عباً مجٔعااً م كاطٌّ جياب أٌ ىكاٌْ
أدْ ٚماً كا الفاغاسًٓ ّ رٍاه جياب أٌ ىيتَإ ماً ا٢ىتَاظٓا٘ ٢ .ىطٓاس أذاساً جااٛ
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لاأحلؼ يف ااكتااب لٔكااٌْ مْظف ااً ّلٔر ااق مكتػااباتق ىطٓااس أىاغ ااً ع اٜااسٓني
م يعني ّم تيعنيح  23ق ٍّيا  ٢بس مً التأكٔس أٌ ى س الْاداع ّعنا اا١غػاات يف
السّل٘ ٓيب ٕ أٌ ٓػتيس ت سٓه اسبحخ ّالماٍنيق ّأٌ ٓبي ٙعل ٙا٤زلا٘ ّالْدااٜعق
ّأٌ ٓ ااْو علاا ٙالااسضؽ ّالترلٔاا ق ّأٌ ٓكااٌْ ّادعٔاا ًا ّم يعاااًق  ٢أٌ ٓكااٌْ ى ااسًا
ىعطٓاًق عاً جامساًق داقطاً عً االذاط٘ بعطّ ااؿكل٘ الن ٓتكاس ٚاعازبتَااق
ّا٢بتعاز عً الثط طٗ ّالفْنّ ٙا٢غتَتاضق ّعسو الؿعْض بااػّ١لٔ٘ق ّأٌ ٓته ادزاح
اسبلْل البسٓلا٘ ااػاتيسٗ زضاغاات علنٔا٘ ضقأي٘ق  ٌ٤الْاداع العلنإ الاصٖ ٓ اْو
عل ٙالترلٔ العلنٕ ااْنْعٕ ّالْادعٕ لّ٥نا االنْغ٘ ٍْ ّذسِ الصٖ ٓتٔح ض اع
الكفاٛات الفكطٓ٘ق ّنياع مجٔاع أؾاكال ا٢ضدباال ّالكػا الع لإ ّالاتفكر
الْععٕ.
ثانّاً :مًام ذاتّٕ:

لكٕ ٓػتطٔع أٖ ذعب ااػاٍن٘ يف تطْٓط اجملتنع  ٢بس لُ مً تطْٓط ىفػاُق
ّت٣يف ا٤خطا ٛالن تعزٖ مػرتُق ّادا ع٘ عل ٙع٣د٘ جٔسٗ مع الؿاعبق ّىاطٚ
أىُ مً ااَاو العاجل٘ ل٥ذعاب الػٔاغٔ٘ يف غْضٓ٘ الْٔوجت
 - 0ال ٔاو بعنلٔ٘ ق٣ح الاصات اسبعبٔا٘ق ّاشبا٣م اا اعزاٍاا ماً ٍّاً
ّأمطاتق ٤ىُ يف الْادع  ٢نكً ذب ٔق ىَه٘ ذ ٔ ٔا٘ متْاظىا٘ق ّمتطاْضٗ  ٢عام
ق٣ح ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ ق شلك أٌ ادس الؿٕٓ ٢ ٛعطُٔق ٍّصا االق٣ح جيب أٌ
ٓؿن ال ٔازات ّال ْاعسق الفكط ّالتيعٔهق ّأغالٔب العن ٓ ٣كفٕ أٌ ٓكاٌْ
ضأؽ اسبعب غلٔناًق ٣بس مً أٌ تكٌْ اافاق ّا٤طاطا دْٓا٘ ّ عالا٘ اأٌ شلاك
ٓػتسعٕ أٌ ٓكٌْ لسٓيا جَاظْ ذعبإْ عاالْ ّىؿأطق ٓعإ مَاماُق ّزّضِق ّّظٔفتاُ
ا٢جتناعٔ٘ ّالػٔاغٔ٘ ّالتْعْٓ٘ق ّدٔازات ستلك ضّ ٘ٓ٠انر٘ للعن ق ّآلٔ٘ ّانر٘
ّؾفا ُ شات أ ق ظم دابل٘ لل ٔاؽ ّالت ْٓهق ّعل ٙخط مْاظ مَااو ّزّض اايعناات
الؿااعبٔ٘ ّالي ابااات ااَئا٘ .ح ٌ اسبااعب ااااا أٖٓ ذااعب غٔاغاإ ااااا ّأٖٖ مجاعاا٘ غٔاغاأ٘
ٓتْدف زّضٍا ّ اعلٔتَا عل ٙزضج٘ ا٢ىػحاو ّالتفاع ّالتيا ه ال اٜه بني ميتػبَٔاق
ّ زضاكَاااهق ّّعااأَه لطبٔعااا٘ ااَااااو اال ااااٗ علااا ٙعاااات َهق ّداااسضتَه علاااّ ٙعَٔااااق
ّتطمجتَا غلْكاً ىْعٔاًق ّ عٓ ً٣ز مطتػنات ّانر٘ عل ٙأضت الْادعق ّٓترْل
أٖ كا ًٜذٕ اع ّميتخ ٓلنؼ ىتاٜحُ االجيابٔ٘ اجملتناع بكلٔتاُق ّٓػاَه ذ ٔ ا٘
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يف ظباااظ ااؿااطّ الااصٖ حينلااُ للياااؽق مااا جيعلااَه ٓ١ميااٌْ ب ٔازتااُق ّمكااسادٔ٘
م ْ٢تُ ّتطابق مكال الؿاعب ماع ماا ٓططذاُ ماً عياآًّ ّاغازاتٔحٔات ّمؿااضٓع
تكب باليتٔح٘ يف خسم٘ اجملتنعح . 12
 - 2تكطٓؼ ال ٔازٗ ازبناعٔ٘ يف دٔاازٗ اسباعبق ّأٌ ٓكاٌْ ٍياا تياا ؼ
عل ٙااْادع ال ٔازٓ٘ يف اسبعبق ّت ٔٔس زّضٗ ااْادع ال ٔازٓ٘ بفزات ضباسّزٗق ذتاٙ
 ٢تػاأطط اليدااب ّالععامااات علاا ٙمكاار ا٤ذااعاب ٍّ . 16ااصا ٓتطلااب العن ا علااٙ
تطغٔذ السن طاطٔ٘ اسب ٔ ٔ٘ يف اسبٔاٗ اسبعبٔ٘ق كنا ىعله أٌ قف٘ السن طاطٔ٘
 ٢نكً اكتػابَا مبحطز نا ٘ اللفغ ّالتؿس بالؿعاضاتق ّ منا ٍيا ؾطّط
مْنْعٔ٘ ٢كتػابَاق السن طاطٔ٘ ٓكتػبَا اسبعب مثلنا السّل٘ق عيسما ٓطباق
ىعاااو ذكااه زن طاطاإق يف أٖ ميَناااق لااصلك ااأٌ اضغاا٘ السن طاطٔاا٘ زاخاا
اسبااعب ّاتػااا ىطااا عهاآْتُ ّمشْلَااا ااااْاطيني مااً زٌّ سٔٔااع لػاابب العااط أّ
الاااسًٓ أّ اااااصٍبق ّابتعاااازِ عاااً اليعاااطٗ االدكاااا ٜ٘ٔلل اااْ ٚا٤خاااطٚق ٍااإ كااامٚ
الهناىات للنناضغ٘ السن طاطّٔ٘ .نكييا أٌ ىطلق علا ٙذاعب أىاُ زن طاطإ شا
كاٌ حيكه الع٣دات بني ا٤عها ٛاليعاو الساخلٕ اا ٓط مً أعها ٛاسباعب ّلأؼ
أٖ اعتباااضات أخااطّ .ٚتتحػااس السن طاطٔاا٘ يف اسبااعب مااً خاا٣ل ع ااس اااا١سطات
السّضٓ٘ مً ال اعسٗ ال ن٘ق ّ اضغ٘ الي س عل ٙمػتّْ ٚاغع ّمػّ١ل للرس مً
التحاّظاتق ّىبص العيف ّاالدكاٛق ّال نع ااازٖ ّااعياْٖق ّالتػالٔه مبباسأ التعاسز
ّالتيْ ّا٢ختّ ٣اذزاو ا٤دلٔ٘ ّعسو تكفٔتَا أّ تهٔٔق اشبيا علَٔاق ّاعتنااز
مبسأ الثْاب ّالع اب.
 2ااا اضغ٘ ااعاضن٘ بأغلْب ذهاضٖق بعٔس ًا عاً عنا العكاابات ّا٢ضتاعا
ّالتبعٔااا٘ ّالعنالااا٘ ّحالباااعىؼحق ّالػنػاااطٗق علااا ٙاّ٤طااااٌّ .اغاااتٔعاب معطٔاااات
الػٔاغات اسبسٓث٘ق ّتفَه ميط َااق ّآلٔاات عنلاَاق ّا٢ىطا ٣ماً الْاداعق ّلأؼ
مً الط باات ّاٍّ٤ااو ّالتكاْضات االٓسْٓلْجٔا٘ق ّيف الْدا ىفػاُ ضٓ٠ا٘ مكاىاات
الْادااعق ّمػاااضات تطااْضِق ّضٓ٠اا٘ الطادااات ال اٜناا٘ ّالكامياا٘ق ّ زضا الكاارّضٗ
التاضخئ٘ سبطك٘ الْادع لٔؼ بَس تفػرٍا أّ َنَاا اطق با ماً أجا الػاعٕ
ت ٔرِ.
 3ااااا ال ٔاااو مبطاجعاا٘ أغااالٔب ااناضغاا٘ق ّآلٔااات العن ا زاخلااَاق ّع٣دتَااا يف
م١غػااات السّلاا٘ق ّالبااس ٛبعنلٔاا٘ االقاا٣ح الؿااامل٘  ٢تفكا بااني دهاأن االقاا٣ح
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اسبعبٕ ّاالق٣ح الػٔاغٕ الؿام ق ّتعنٔق مؿاضك٘ دْ ٚاجملتناعق ّ عاازٗ قاْ
الع٣د٘ بني ا٤ذعاب مً أج تعنٔق ا٢ىتنا ٛل٥م٘ ّالْطً علا ٙذػااب ا٢ىتنااٛات
ا٤خااطٚق ّتْذٔااس قاافْ َا ّاغاات ٣ل ا٤ظماا٘ الاان تتداابط بَااا االممٓالٔا٘ق ّااااأظ
الصٖ آل لُٔ تْابعَا يف اايط ٘ العطبٔ٘ لتر ٔق آمال الؿعب.
 4اااااا التحسٓاااس ااػاااتنط يف الفكاااطق ّتياااْ مكاااازضِق ّاتباااا غٔاغااا٘ تث ٔفٔااا٘
قرٔر٘ يف ٍصِ ا٤ذعاب ق تطبٕ أعهاٍٛا عل ٙااث الكرٔر٘ق ّضباضب٘ الْقْلٔ٘
ّا٢ىتَاظٓ٘ لتيػحه مع شاتَااق ّماع الْغاط ا٢جتنااعٕ الاصٖ تعأـ ٔاُق ّاغاتبعاز
ا٤غؼ التيعٔنٔ٘ الن تػاٍه يف خلق أجْا ٛر طبٔعٔا٘ يف ٍاصِ ا٤ذاعابق ّجعلاَا
مطٔ٘ بٔس  ٘ٝدلٔل٘ق ّاعتناز أغالٔب تيعٔنٔا٘ زن طاطٔا٘ دبعا ذٔااٗ اسباعب ئا٘
جصاب٘ ااطلْب ططٓ ٘ جسٓسٗ لفً التْاق مع الياؽق ّخر شلك العأـ كاليااؽ
ّمؿاضكتَه اسبٔاٗ ا٢جتناعٔ٘ق ّتععٓع التْاق مع الياؽق ٔحب أٌ ٓكٌْ لسٓيا
أغلْب جسٓس ّل ٘ جسٓسٗق ّآلٔاات جسٓاسٍّٗ .ياا  ٢باس ماً التأكٔاس علا ٙالكٔاف
دب الكه.
 5ااا الزكٔع عل ٙالع ٔاسٗ يف اسباعب ّتطغأدَا لاس ٚا٤عهااٛق  ٌ٤ا٤ذاعاب
اار الع اٜسٓاا٘ يف ميط تيااا لاأؼ هلااا دٔناا٘ق أٖ أٌ الع ٔااسٗ الاان نلكَااا اا ات ا أّ
العهْ يف اسبعب ٍٕ ا٤غاؽ يف دْتاُ ّظباذاُق ال اٜاس الاصٖ لأؼ لاُ ع ٔاسٗق ٢
نكً لُ أٌ ٓيتكطق ٤ىَا تُركيُ باالٓثاض ّالتهرٔ٘ ّالعسل ّاالخ٣م.
 6ااا ض ع مػتْ ٚالْعٕ عيس أعها ٛاسباعبق ذٔاث باتا ظااٍطٗ ربلاف الاْعٕ
ميتؿطٗ ذت ٙبني أّغاط ااث فني ّااتعلننيق ٍّصا ما ٓ١كاسِ الػأس الاطٜٔؼ بؿااض
ا٤غاس ب ْلاُجت حدلاا٘ الاْعٕ الااْط ىطاٍاا ميتؿاطٗ بااني اااث فني ّااااتعلننيق ٓعا أىااا
أجلاااؼ ماااع ااا٣ح  ٢حينا ا الؿاااَازٗ ا٢بتسأٜااا٘ ّبالكااااز ٓ اااطأ ّبعهاااَه  ٓ ٢اااطأ
أكتؿف أٌ ّعُٔ الْط ّّطئتُ ّذبلٔلُ ل٥مْض أعل ٙمً الطب ٘ الػٔاغٍٔ٘ ..صا
ضأٓتااُ لاأؼ ااط يف ٍااصِ ا٤ظماا٘ق ضأٓتااُ يف عاااو1114وق ا٤كثااط ا اا٘ ٓ ااْز يف أٖ
صبتنااع لكااً لااسٓيا العكااؼ ا٤كثااط ا اا٘ حباجاا٘ اااً ٓسلااُ علاا ٙالططٓااقق َااصا
الترااسٖ كاابر ليااا كرااعب ع اٜااسٖ ٓعتنااس علاا ٙالفكااطق ّٓ ٢عتنااس ااط علااٙ
اسبناؽح.
 7ااا تععٓع اسباْاض باني أعهاا ٛاسباعب ّا٤ذاعاب ا٤خطٚق اأشا ح ٓكاً بٔيياا
ذْاض قطٓح كرعبٔني  ٢نكً أٌ ىتراّض مع الياؽ ّأٌ ىطْض اسبعبح اااا جياب أٌ
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ٓكٌْ ٍيا ذْاض بني ااػتْٓات كا ٘ق ّأٌ تيعل ال ٔازات ال ْاعس ّتػنع هله
ّتأخص بادزاذااتَه ّتتحااّظ ذالا٘ دْلاْا ماا ؾاٝته ّعباً ىفعا ماا ىطٓاس؛ ٤ىاُ كلناا
اتػع ااؿاضك٘ د الفػاز .لصلك جيب أٌ ىبسأ اسبْاض مع بعهيا ّأٌ ىهاع ى اطااً
للرْاضق ٓ ٢كفٕ أٌ ىكٌْ ذاعبٔني ّمترنػانيق ىياا ماع اسباعب اط يف اليَآا٘
ٍاصا كاا٣و غااطرٕق ٔحااب أٌ ىبااسأ باااسبْاض َاْ الااصٖ ْٓلااس ا ٤كاااض ٍّااْ الااصٖ
ٓطْضق ٍّْ الصٖ جيع ال ْاعس زاٜناً دْٓ٘ يف الػاذ٘ ا٢جتناعٔ٘ الن تعٔـ َٔااق
جياااب أٌ ىاااسخ يف الترلٔا ا أكثاااطق ٓعاااس م باااْ ً٢أٌ ىاااتكله ك٣ما ااً غاااطرٔاً
ّ ىؿأٜاًق ّالياؽ تعس ت ب الك٣و االىؿاٍّ .ٕٜاصا ٓتطلاب اليهاال الاساٜه ناس
العاْاٍط ااطنأ٘ ّا٢لتكااا بازبنااٍر الؿاعبٔ٘ الكازذاا٘ق ّتععٓاع ا٘ ازبناااٍر
باسبعب مً خ٣ل ال سّٗ يف الػلْ ق ّاشبا٣م ماً العياقاط ااػأ ٘ٝالان تهاعف
ع٣داا٘ اسبااعب بازبناااٍرّ .الزكٔااع علاا ٙالعياقااط ااتنطغاا٘ ّااػاالر٘ بااا٤خ٣
الثْضٓ٘ الط ٔع٘ الن ربلك مً الطّاغب ااطنٔ٘ق ّب سض ما ٓعٓس العهْ ماً ّعٔاُ
ل ٔه ّمبازّ ٟأٍسا اسباعب ب اسض ماا ٓعاعظ ّّ ِٛ٢اىتنااِٛق ّحيػاً ماً غالْكٔتُ
ا٤خ٣دٔاا٘ الثْضٓااا٘ق ٍّيااا ٓااامظ زّض الي اااس ّالي ااس الاااصاتٕ يف ت اآْه غااالْ العهاااْ
ّاسبعب ب ٔازاتاُ ااتػلػال٘ كا ا٘ق خاقا٘ شا ستاع الي اس بااْناْعٔ٘ ّازباطأٗ ماا
ٓػاااٍه يف تي ٔاا٘ اسبااعب ّتععٓااع طَاضتااٍُّ .ااصا ٓتطلااب تطاآْط ا٢جتنااا اسبعباإق
ّجيب أٌ ٓكٌْ ا٢جتنا اسبعبٕ ٍْ ااكاٌ الصٖ ٓػتطٔع الؿادل الكا٣و ٔاُ
حبطٓ٘ق ّمً ر اا بْل أٌ ٓكاٌْ الؿادل ىفػاُ داازضًا أٌ ٓكتاب ماا ٓطٓاسِ علاٙ
الفٔػاابْ ّٓااأتٕ ا٢جتنااا اسبعباإق ّ شا تكلااه ى ااْل لااُجت اغااك  ،جيااب أٌ
ىػاانح لااُ بااالتعبر ىتيااادـق ىأخااص ّىعطاإق عبااً ذااعب كاابر ٔااُ تٔاااضاتق ٔااُ
اليتٔحاااا٘
أ كاااااضق ٔااااُ ضٚ٠ق ٔحااااب أٌ ٓكااااٌْ ٍيااااا ذااااْاض ذتاااا ٙىكاا ا
ا ٤ه  . 26ا٢جتنا اسبعبٕ مسضغ٘ مك طٗ ربطد اايان اسبعبٕ االتعو كطاً
بعهااَه ّ دااسضاتَه
ّأخ٣د ا ًا ّاىهااباطاًق ٔااُ ااكاااٌ الااصٖ ٓتعااط الط ااا
ّجااْاىبَه الؿدكاأ٘ق ّٓػااَه يف ىهاااد الؿدكاأ٘ للط ااا ق ّٓكػاابَه الث اا٘ بااني
بعهَه بعهاًق ّٓععظ ا٢ضتباط باسبعبق ّٓ ْٖ الزبٔ٘ الثْضٓ٘ ٤عها ٛاسبعب.
ا ت سو تتأكّس ليا أٍنٔ٘ زّض ا٤ذعاب يف الْدا الاطاًٍ يف غاْضٓ٘ق كناا
أٌ جٔؿاايا العطباإ الػااْضٖ أزّٓ ٚاا١زٖ زّضِ بك ا ؾااط ّتهاارٔ٘ ّ خاا٣م علااٙ
ا٤ذااعاب الػٔاغاأ٘ الاان تاا١مً بااالْطًق ّدسغاأ٘ ا٢ىتنااا ٛللااْطًق دااْ ً ّ ٢عاً٣ق أٌ
تيَض مبػّ١لٔاتَا الْطئ٘ بعٔساً عً ا٢ضتَاٌ للنكال الهأ ٘ق ّالاط ٚ٠الهأ ٘ق
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ّالتبعٔ٘ ل٥جييبق ّا٢غاتفازٗ ماً دبااضب بعهاَا بعهااًق ّتا٣يف ا٤خطااّ ٛمعااٍط
اشبل ا ق عيسٜااص ىكااٌْ أّ ٔااا ٛلااسما ٛالؿااَساٛق ّل٥ماىاا٘ الاان ٓهااعَا الؿااعب يف
أعياديااا مجٔع ااًق ّ ٢ىيكااط مااا دسمتااُ بعااض ٍااصِ ا٤ذااعاب مااً تهاارٔات جػاااو
ّ ظباظات كبرٗق ّعل ٙضأغاَا ذاعب البعاث العطبإ ا٢ؾازاكٕق يف ضز العاسّاٌ
عل ٙغْضٓ٘ق ّيف بيا ٛغْضٓ٘ اسبسٓث٘.
ىيا الْٔو ّعبً ىؿَس ظاٍطٗ تكا ط ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ يف غاْضٓ٘ خاقا٘ق ٢
بااس أٌ ىكااٌْ ذااصضًٓ مااً ٍااصِ العاااٍطٗ الاان ٓع ا ٗسٍا بعه اَه اجيابٔاا٘ ّتػاااٍه يف
اسبااطا الؿااعيب ّتيعٔنااُق  ٢أىيااا كنااْاطيني علٔيااا التااسدٔق ازبٔااس يف اٍ٤ااسا
ّال اٜنني عل ٙتأغٔؼ ٍصِ ا٤ذعابق كٔ ٣ىكثط مً اجملنْعات ااكلرٔ٘ الن ٢
تفكط  ٢مبكاسبَا ّذب ق أٍسا ًا ضمس هلاق ش لٔػ العمٗ يف كثطٗ ا٤ذعابق
ب ا يف زّضٍااا ّأٍااسا َا ّمكااسادٔتَاق ّاىتناَٜاااق َّّٜ٢ااا لْطيَاااق ّمكااال ا٤ماا٘
العطبٔ٘ أشا كيا ى ط بأٌ السّض ّاهلس ا٤مسّ ٙالطٜٔؼ الصٖ تْجس مً أجلُ كا
ا٤ذااعاب يف العااا ٍااْ الْقااْل الػاالط٘ مااً أج ا تطبٔااق تكااْضات اجملنْعاا٘
ااكْىااا٘ للراااعب يف زاضٗ اسبكاااه ّاسبكاااْل علااا ٙتأٓٔاااس ازبناعاااات ّا ٤اااطازق
ا٘
الكطا مً أج الػلط٘ ٍْ جٍْط بئا٘ ا٤ذاعابق ّباالناا ٘ ٍاصا اهلاس
أزّاض أخط ٚت ْو بَا ا٤ذعابق َٕ تلعاب زّضًا ٍاما ًا ّناطّضٓ ًا يف التينٔا٘ الؿاامل٘ق
ّتععٓع السنْدطاطٔ٘ق ا٤ذعاب اايعن٘ تتيا ؼ يف ا٢ىتداباتق ّذب ق الفْظ َٔاا
ّتتْ دبنٔع ااكال ا٢جتناعٔ٘ ّسثٔلَاق ّتططح البسا ٜللػٔاغاتق ّتياتخ داازٗ
غٔاغٔنيق كنا تػاٍه اايا ػ٘ بني ا٤ذعاب يف مػاٛل٘ اسبكْم٘ق ّتهنً جياز
اسبلااْل العنل ٔاا٘ الاان تػااتحٔب اؿااك٣ت ااااْاطينيق ٍّاإ بااصلك تيؿااط اسبٔاااٗ
الػٔاغٔ٘ يف اجملتنع.
ٌ معطكتيا مع أعسا ٛا٤م٘ العطبٔ٘ كبرٗ ّخطرٗ ّمكرٓ٘ق ّعلا ٙا٤ذاعاب
الػٔاغٔ٘ مػّ١لٔات جػاو يف ااْاجَ٘ق ّيف م سم٘ ٍصِ ا٤ذعابق اسبعب ا٤كثاط
ؾعبٔ٘ ّضغْخاً ذعب البعث العطبٕ ا٢ؾزاكٕ.
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الػٔاغاأ٘ق تطمجاا٘ق علاإ م لااس ّعبااس اسبػااً غااعس ق ط3ق باارّتق زاض
اليَاضق .1983
 1اا اا١لف ا٤قلٕ لػاضتْضٖجت
Giovanni sartori, Parties and Party Systems: A Framework for
Analysis, Vol. 1, CambridgeCambridge
University Press, 1976
2Philippe Braud, la sociologie politique, DALLOZ, Paris, 2001, p 34.ااا 2

 4ااا ٔلٔب بطّق عله ا٢جتنا الػٔاغٕق ضبنس عطب قاقٔ ٣ق برّتق اا١غػ٘
.
ازبامعٔ٘ للسضاغات ّاليؿط ّالتْظٓعق 1998ق م 357
 4ااا أغام٘ ال عالٕ ذطبق ا٤ذعاب الػٔاغٔ٘ يف العا الثالثق الكْٓ ق اجمللؼ
الْط للث ا ٘ ّالفيٌْ ّا٦زابق 1987ق م .17
 5اا ااطجع ىفػُق م .17
 6ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖق اجمللس الثالثق م.021
 7ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖق اجمللس الثالثق م.023
 8ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖق اجمللس الثالثق م.024
 01ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖق اجمللس الثالثق م.038
 00ااا ٓاغني اسبا غق يف ااػأل٘ ال

ْمٔ٘ م083

 01ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖق اجمللس الثالث م038

 02ااا ظكٕ ا٤ضغْظٖ ق اجمللس الثالثق م.038
 03ااا ااكسض الػابق ىفػُق م.061
 04ااا عبس ا جياذٕق الػٔا السن طاطٕ بني اسبناض ّاسبكاٌق السن
سْظ .1112

طاطٕ 16

 05ااااا ز.غاالٔه بطكاااتق الْذااسٗ الػااْضٓ٘ ااكااطٓ٘ق مطاجعاا٘ ى سٓاا٘ لتر اسٖ الفكااط
ال ْمٕ العطبٕق م185/184ق زمؿقق مطبع٘ ا٢ذبازق 0887و.
061

نبّل فُشات نُفل

 06ااا ز .غلٔه بطكات ااطجع الػابقق م.208
 07ااا ااطجع الػابق.
 08ااا ز .غلٔه بطكاتق ااطجع الػابقق م208

 11ااا عبس ال البؿطٖق أ ط غٔاغات ال ْمٔات يف اسبطك٘ ال ْمٔ٘ العطبٔ٘ق زاضٗ
ااطبْعات للطباع٘ ّاليؿط لل ْات ااػلر٘ق م232ق ال اٍطٗق 0853و.
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العطبٕ ا٢ؾزاكٕ بتاضٓذ1103/00/11و.
 24ااا السكتْض خلف اافتاح يف م ال لُ يف جطٓسٗ البعث بتاضٓذ .1104 /0/5
 25ااا ز .ضبنس أمحس غا ق م١سط ا٤ذعاب العطبٔ٘ق زمؿقق 3ااا 1115/2/5و.
 26ااااا الااطٜٔؼ بؿاااض ا٤غااس أ يااا ٛل اٜااُ ااط ّؾااعب ّ ااط طططااْؽ سبااعب البعااث
العطبٕ ا٢ؾزاكٕ بتاضٓذ1103/00/11و.
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*

توطئة
باتتتظ زتتاػلت رظؿمتتلل عتتا رظؼ تتاؼا رظ ت

تجتتغع سؾؿتتا ر

ورظرتبقتتو ورتفتتؿؿل باظجتتسا ر غصتتاغع بةتتفقت ساعتتو صؼ ت ذتتف

رألخريت تـاعع رظؿملل رظتيي تؾت ى بةتفق واذتؽان عؿـفستو اأتل

ذ ؼ ر يف متادك رجملؿؿعا

ظفح ت طقاغا

ؿؿتتا

رظعؼتتف

تتسأرير

وتعاؼش عؽفغاتفا وذؽَّؾظ تف ؼت ر حؼقؼقتا

س ٍ عا رظؾؾت را رظعلبقتو وشقتل

ظ ى طـريٍ عا ذعفب رظؾؾ را رظغلبقو.

ةتفقت رظعلبتعس ورتصتؾ

ورختتتي عػفتتفا رظؿمتتلل ابعتتا ر ؼـق توً ودقادتتقوً وجمؿؿعق توً خمتتريت

طاغظ هلا سفرضت

وخقؿتو وغؿتاسي دتقؽو ورغعؽادتا

رظعلبقو ور دالعقو بع ر غصاغقو مجعا .
وض ا

ع ظ زفتفق
ػيه رظظاػلت رظ خقؾو سؾْ جمؿؿعـتا ر دتالع س

جمؿفستتو عتتا رظصتتؾفطقا
رظعـتتو ورظؿعةتت

دتاظؾو سؾتْ رألعؿتقا

رظجتتاسـو ورتلصفضتتو ذتتلسا وضاغفغتتا طصتتؾفطقا

ور قػتتاب ورظرتوؼتتي ورظؿقفؼتتو ورظؼؿتتع و ق رظػؿـتتو

وتففتتري رظصتتؽاا ر عتتـل ورتتل ػ عتتا بال ػ ت رألةتتؾقو وقصتتا راتتفرق
ور خؿالل يف رظلاي ورتقع حنف ر دؿؽةان ور

عي ر خل.
*

ؿـتا

وقصتا رظؿعتاؼش

ناتب ٚباحث غٛضٚ ٟأغتاش جاَع ،ٞعه ٛمجع ١ٝايبخوٚ ٛايسضاغوايف ا ادواز ايهتوا
ايعط .
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ٜ ٫ٚعين ٖصا إٔ ظاٖط ٠ايتڀطف َطتبڀ ١ببعض ا٭فطاز ٚاجلُاعوايف اتتؿوسز٠
ٚاتغاي ١ٝا جمتُعٓا ايعطبٞٿ اٱغَٞ٬ٿ فخػبٜ ٫ٚ ،عين أْٻٗا َطتبڀ ١مبها ڈٕ ٚظَإڈ
حموووسز ،ٜٔبوووٌ ٖووو ٞظووواٖط ٠بووواضظَٓٚ ٠تؿوووط ٠نوووصيو ا ايفتُعوووايف ايغطبٝٻوووٚ ،١ا
ايفتُعايف اٱْػاْٝٻ ١نًِّٗاٚ ،ناْت َعطٚف١ڄ َٓص إٔ قتٌ أحسٴ ابين آزّ أخا ٙا فجط
ايتاضٜذ اٱْػاْٞٿَٚ ،ا ظايت نصيو إىل  ّٜٛايٓاؽ ٖصا.
ٚممډا  ٫ؾو ف ٘ٝإٔٻ حماضبٖ ١ص ٙايظاٖط ٠اخلڀٹط ٠ئ ٜهتب هلا ايٓجاح َا مل
تٴعتُٳس ثكاف ١ايتػاَح فهطٶا ٚغًٛنڄاَٚ ،وا مل تكوِ اييبٝو ١اييطزٜٻوٚ ١ايفتُعٝٻو ١عًو٢
قو ِٝايتػوواَح أقوًڄا؛ فُخاضبوو ١ايتڀوطف اقكٝك ٻٝوٜٓ ١بغو ٞإٔ تتجوو٘ إىل ْوعذ بووصٚضَ ٙوؤ
عكوو ٍٛا٭فووطاز قبووٌ غووًٛنٝٻاتِٗ َوؤ خووَٓ ٍ٬ظَٛوو ١تطب ٛٻٜو ١فاعًوو ،١تعووعظ قوو ِٝايووسٜٔ
اٱغَٞ٬ٿ بٛقي٘ زٜٔٳ حمب١ٺ ٚمساح١ٺ ٚغّ٬ڈ.
مفهوو التطزف:

ٴٜعٳسټ ايتڀوطف َكوڀًخٶا ٳَٚٳيَٗٛٶوا َؤ اٱؾوها٫يف اييهطٜٻو ١اقسٜثو ١ؾوسٜس٠
ٍّ َتونٕڈ يتخسٜوس أهوطٚ ٙاٱحاهو ١بنبعواز ٙعًو ٢ذموٛڈ
ايتعكٝسٚ ،سمتاج إىل دًَٗٓ ٌٝجٞ
ٍّ قاضّڈ ٚزقٝلڈٜٚ ،ػتٛجب ٖصا ا٭َطٴ ايبس ٤بتعطٜف ايتڀطف يغ١ڄ ٚاقڀ٬حٶا:
عًُٞ
نًُ ١ايتڀطټف َكسضٷ قٝاغٞپ َٔ اييعٌ تڀطٻفٚ ،أقً٘ ايث٬ث ٞهوطفٜ .كوٍٛ
اييطاٖٝووس ٟا َعجووِ ايعوون عوؤ َعٓووٖ ٢ووصا اجلووصض ٚ :ٴَٓٵتٳٗوو ٢ن و ٿٌ ؾوو ٤ٞهځطٳ ڂفوو٘...
ٚأهطاف ا٭ضضْٛ :احٗٝا (ٜٚ .)1كو ٍٛابؤ فواضؽ ا اتكواٜٝؼ  :هځو ٳطفٳ :ايڀډوا ٴٚ ٤ٳايوطٻا٤ٴ
ح ٳطنځو ٺ ١فٹوٞ
ح ٵطفٹو٘ٹٚ ،ٳايثٻواْٹٜ ٞٳو ٴس ټٍ ٳعًځو ٢ٳ
 ٞٹ ٤ٳ ٚٳ
ٚٳايڃيځا٤ٴ أځقٵٕ٬ڇ؛ فځا٭ٚٻٍٴ ٜٳسٴٍټ عٳًځو ٢حٳوسٿ ايؿٻو ٵ
خووا٥ٹقٹ .ٳٜٚٴ ځكووا ٴٍ ْٳا ځقو١څ هځطڇ ځف و١څ :تٳطٵ ٳعوو٢
ؿوٞٵ ٹٚ ٤ٳاي ٻث وٛٵ ٹ ٚٳايڃ ٳ
ه و ٳطفٴ اي ٻ
هووا٤ٹ .ځفووا٭ٚٻٍٴ :ځ
ٳب ٵعوضڇ ا٭عٵ ٳ
()2
ٞ
أځهڃطٳافٳ ايڃُٳطٵعٳ ،٢ٳ ٫ٚتٳدٵتٳًٹقڂ بٹايٓټ ٛڇم ٜٚ .عڀو ٞابؤ َٓظوٛض ا يػوإ ايعوط َعواْ ٳ
نثري ٠هلصا اجلصض ايث٬ثْٛ ،ٞجع َٓ٘ َا ٜتكوٌ َباؾوط ٠باؾوتكام َكوڀًح اي ٻتڀځوطټف
( )1اييطاٖٝس ،ٟاخلً ٌٝبٔ أمحس (ز .يف ،).دكٝل :زَٗ .س ٟاتدعٚ َٞٚز .إبطاٖ ِٝايػواَطٻا،ٞ٥
َٓؿٛضايف زاض َٚهتب ١اهل 8( ،ٍ٬أجعاَ ،)٤از ٠هطف ،ج ،7م .141
( )2ابوؤ فوواضؽ ،أمحووس ايكووعٜٚين ايووطاظَ :)4979( ٟعجووِ َكوواٜٝؼ ايًغوو ،١دكٝوول :عبووس ايػووّ٬
حمُس ٖاضَٓ ،ٕٚؿٛضايف زاض اييهط ،ايكاٖط 6( ،٠أجعاَ ،)٤از ٠هطف.
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ػوطڇ ،إڇشٳا ٳتڀځطٻ ځفووت أځٟ
كوسٳضٴ قځ ٵ ٛٹيووځ هځطڇ ځفوتٹ ايٓٻا ځقو١ڂ ،بٹايڃهځ ٵ
ڀو ٳطفٴَ :ٳ ٵ
اتعاقووط ٜكووٚ :ٍٛاي ډ
حٝٳو و ڂَ ١ٹو ؤٳ
ف بٹايتٻخٵطڇٜو ووٹ :ايٓٻا ٹ
ق بٹوووايٓټٛمڇٚ ...ايڀځو و ٳط ٴ
ضٳعٳو وتٵ أځهوووطافٳ ايڃُٳطٵعٳووو ،٢ٳٚيځو و ٵِ تٳدٵو وتٳًٹ ڃ
ايٓٛاحٚ ،ٞٳايڃجٳُٵعٴ أځهڃطٳاف (.)1
ممووا غووبل إٔٻ نًُوو ١ايتڀوطټف ا ايًغوو ١ايعطب ٻٝوو ١اتعاقووط٠
ٚميهوؤ إٔ ْػووتٓتا ډ
َؿووتكَ ١وؤ أقوٌڈ سمُووٌ ز٫يوو ١ا٫بتعووازٚ ،ايٓوون ٟإىل جٗوو ١قكووٚ ،٣ٛخماييوو ١اتوونيٛف
ٚعووسّ ا٫رمووطا َووع اٯخووط ،ٜٔأ ٚجموواٚظ ٠ايٛغووق باتغوواٚ ٠٫اٱفووطا ا ايؿوو،٤ٞ
ٚجتوواٚظ اقووسٚزٚ ،ا٫بتعوواز عوؤ ح وسٿ ا٫عتووساٍ ٚايٛغووڀٝٻٚ ،١اهلووط ٚإىل ا٭هووطاف
احملاشٚ ١ٜاهلاَؿٝٻ ١أ ٚايٓاٚ ١ٝ٥ايبعٝس.٠
أَٻوووا تعطٜوووف ايتڀو وطٿف اقوووڀ٬حٶا فٗووو ٛايغًو و ټٚ ٛايتؿوووسزٚ ،جتووواٚظ ايٛغوووڀٝٻ١
ٚاتعكوٚ ،ٍٛخماييووْ ١كووا ايتوٛاظٕٚ ،عووسّ ا٫عتووساٍ ا ايػوًٛى ٚايتكووطفٚ ،عووسّ
ا٫عياف باٯخطٚ ،اْتٗاج غٝاغ ١اٱقكاٚ ٤ايتجاٌٖ٫ ،عتبواضايف ها٥يٝو ١أَ ٚصٖبٝو١
أ ٚغٝاغ ١ٝأ ٚاجتُاع ١ٝأ ٚز ١ٜٝٓأ ٚثكافٚ ١ٝغريٖا.
 ٖٛٚبصيو فعٌ غري َؿطٚذ َٔ ايٓاحٝتن ايسٜٝٓٻوٚ ١ايكاْْٝٛٻو١؛ فكوس حطَتو٘ َؤ
ايٓاحٝوووووو ١ا٭ٚىل ا٭زٜووووووإ ايػووووووُا ١ٜٚمجٝعٶووووووا ٚضفهووووووت٘ ا٭زٜووووووإ غووووووري ايػووووووُاٜٚٻ١
نايهْٛيٛؾٛٝغ وٝٻٚ ١ايبٛش ٻٜووٚ ١ايعضازؾووتٝٻَٓٚ ،١عتوو٘ َوؤ ايٓاحٝوو ١ا٭خووط ٣ايكووٛاْن
جطَ ٽ ٝواٜ ،ك و ّٛعًوو ٢اييٜٚووع ٚاييٖٝووب ٚايتدٜٛووف
ٚا٭ْظُوو ١ايٛنووعٝٻ ١بٛقووي٘ فعڄً وا ٴ
ٚايتٗسٜس ،بٌ ايكتٌ أٜهٶا.
ٜٚعين ايتڀطف ا ا٭فهاض جتاٚظ حسٿ ا٫عتساٍ ا اقٛاض ٚايٓكواف ٚاقجواج
ٚايتيهري ٚايٓكسٚ ،ا٫بتعاز عٔ اقسٚز اتعكٛي ١ا تكس ِٜايطأٚ ،ٟايًج ٤ٛإىل ايعٓف
بؿوهًٝٵ٘ اتووازٟٿ ٚايطَووعٟٿٚ ،اتٝوٌ إىل ايتعكووب ٚعووسّ ايتػواَح َووع اٯخووط َٚكووازض٠
حط ١ٜاٯخطَٓٚ ،ٜٔعِٗ َٔ ايتعبري عؤ آضاٗ٥وِٚ ،ايتعكوب يًوطأَ ،ٟوع ْبوص تكوٛضايف
اخلكوووٚ ،ّٛاحتكووواض أفهووواضِٖ ٚتٛجٗووواتِٗ َٝٚوووٛهلِٚ ،اظزضاَ ٤عتكوووسِٖ ايوووسٜين أٚ

ايػٝاغ ٞأ ٚاتصٖيب أ ٚاٱٜسٜٛيٛج.ٞ

( )1ابوؤ َٓظووٛض ا٭ْكوواض ،ٟمجوواٍ ايووسٖ 4141( ٜٔووو) ،يػووإ ايعووط َٓ ،ؿووٛضايف زاض قووازض،
بريٚيف 41( ،3 ،جع٤ٶا) َ ،از ٠هطف.
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ٜٚعسټ ايتڀطف أغًٛبٶا خڀٹوطٶا َٚٴوسَٹٸطٶا يٮفوطاز ٚاجلُاعوايف ٚايسٚيوٚ ١اقهواض٠
بهوووٌ جتًٝاتٗووواٚ .يًتڀوووطف أؾوووهاٍ َتٓٛعوووَٗٓ ١وووا ايوووسٜين ٚاييهوووطٚ ٟايػٝاغوووٞ
ٚاٱٜسٜٛيٛجٚ ٞغري شيو.
أَٻا ايتڀطف ايسٜينټ ايص ٟؾاذ نايٓواض ا اهلؿو ِٝا ٚقتٓوا ايوطأٖ فٗو ٛايغًوٛ
ا ايسٚ ،ٜٔا٫خت٬ف ا فُٗ٘ ٚتيػريٚ ٙتنٚ ،ًٜ٘ٚقس ٜؿٌُ جمُٛعَ ١ؤ ايفوا٫يف،
ٜٚهوو ٕٛبايتعكووب ا ايووطأٚ ،ٟبوواخلطٚج َوؤ ايووس ٜٔأقوًڄا ،حُٓٝووا ميٝووٌ قوواحب٘ إىل
ايعٓف ٚايعسٚإ ٚاٱضٖا ٚاييٜٚع ٚايتكت .ٌٝأ :ٟاخلطٚج عؤ اتوٓٗا ايطبٻواْٚ ٞايٓبوٟٛٿ
اتػتك ِٝايكا ِ٥عً ٢ايكطإٓ ٚايػٓ ،١بايٓػب ١إىل اتػًِٚ ،نصيو بايٓػوب ١إىل أتبواذ
ايسٜاْايف ا٭خط٣؛ فُا َٔ ز ٜٔإٖ ٫سف٘ غعاز ٠اٱْػإ ا تعاٜؿ٘ َع أخ ٘ٝاٱْػإ.
هوا عًوو ٢اجلُووٛز ٚايتكووًبٚ ،اتووصٖب احملوواف ،
ٜٚڀًول َكووڀًح ايتڀووطف أ ٜٶ
ٚايتُػو باييا إىل زضج ١ايغًٚ ٛايتؿسز اتبايغ فُٗٝاٚ ،ايطفض ايتاّ يهوٌٿ جسٜوس
َٚػووتخس َٚتڀووٛضٚ ،اْ٫غوو٬م عًوو ٢ايووصايفٚ ،عووسّ اْ٫يتوواح عًوو ٢اٯخووطٚ ،عووسّ
ايتهٝټف َع ايٛاقعٚ ،اجلٓٛح ذمو ٛاتانو ٞبػوًبٚ ١ٝاتهواٍ ٚتٗواٚ ،ٕٚعوسّ اٱميوإ
بك ِٝاقساث.١
ٚمثٻوووَ ١كوووڀًخايف أخوووط ٣تتكووواهع ا َظاٖطٖوووا َوووع ايتڀوووطفَ ،ثوووٌ :ايغًووو،ٛ
ٚاٱضٖووا ٚ ،ايووتهيريٚ ،ايعٓووفٚ ،ا٫غووتبسازٚ ،ايتؿووسزٚ ،ا٭قووٛيٚ ،١ٝايؿووُٛيٝٻ،١
ٚايتعكووب…أ ٸَووا ْكووٝض ايتڀووطف فٗوو ٛا٫عتووساٍٚ ،ايتػوواَحٚ ،ايتعوواٜـٚ ،اقووٛاض،
ٚايتياِٖٚ ،اٱقٓاذٚ ،ا٫قتٓاذٚ ،ؾطع ١ٝا٫خت٬ف.
مل تطز نًُ ١ايتڀطف ا نتب عًُا ٤ايسٚ ٜٔفكٗا ٤ايعط ٚاتػًُن قسمياڄ،
ٚمل تظٗووط إ ٫ا ايعكووٛز ا٭خووريَ ٠وؤ ايكووطٕ ايعؿووطٚ .ٜٔقووس اغووتدسّ ايعووط قووسميٶا
ييظيتٵ ايغً ٚ ، ٛايتؿوسز  ،ايًتوٝٵٔ ناْتوا تعبٿوطإ عؤ ايتڀوطف ٚاتبايغو ١ا مماضغو١
ايڀكٛؽ ايسٜٝٓٻٚ ١ايؿعا٥ط إىل زضج ١تٓاقض ايكٛا .
ٚقس شّٻ عًُا٤ٴ اٱغٚ ّ٬أُ٥تٴو٘ٴ َٚيهوط ٙٚمبدتًوف اختكاقواتِٗ ٚاجتاٖواتِٗ
َٚؿوواضبِٗ  ٫ٚ-غوٝٻُا عًُووا ٤اييكوو٘ َووِٓٗ ٚأغوواهنٴ ايتكووٛف ٚاٱؾووطام -ايغًوٛٳ،
 ٬غًٛنٝاڄ َطفٛنواڄٚ ،تكوطف ڄا َهطٖٚواڄ بغٝهٶوا .يهؤٻ ايغًوٛ
ْٛٗٚا عٓ٘ٚ ،عسټ ٙٚفع ڄ
ايصٜ ٟيافل َع ايعٓف ٚايكتٌ ٚتطٜٚع ايٓاؽ ٜهڂفټ عٔ نْٛو٘ حايو ڄَ ١طفٛنو١ڄ يٝغوسٚٳ
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ميووا قڀع ٽٝووا ،تعاقووب ايؿووطٜع ١عًٝوو٘ َعاقبو١ڄ
إضٖابواڄٜٚ ،كووبح فعو٬ڄ جٴطَ ٽٝووا حمطٻ ٶَووا دط ٶ
قاضَ١ڄ.
ٜٚتُٝووووع اتڂتڀووووطف بووووا٫ذمطاف عوووؤ َبوووواز ٨ايعكٝووووسٚ ٠ايتؿوو وسټز ا مماضغوووو١
ؾعا٥طٖاٚ ،اجلٌٗ باتكاقس ايهًٝٻ ١يًؿوطٜعٚ ،١اٖ٫تُواّ بوايعطض َؤ ز ٕٚاجلوٖٛط
ٚايكؿٛض ٚايؿهًٝٻايف َٔ ز ٕٚا٭غاغٝٻايف .فٗ ٛسمطٸّٜٚ ،هيچط ٚفكڄا يطٜ٩ت٘ اتؿوٛٻٖ١
ٚايكاقطٜٚ ،٠يِٗ ايس ٜٔفُٗٶا غڀخٝٽا َغًٛهڄاٜٚ ،يػطٚ ٙفل أٖٛا٥و٘ َٛٝٚيو٘ ٚضغباتو٘
َٓٚاظع٘ ايصاتٚ ١ٝأفك٘ احملسٚز ،أٚ ٚفل ض ١ٜ٩فهطٜٻ ١أحازٜٻَ ١تؿسزٜ ٫ٚ ،٠ػع ٢إىل

تن ٌٜٚايٓكٛم ايؿطعٝٻٚ ١فل َػتجسايف ايعكط ٚٚقا٥ع٘ ْٛٚاظي٘ اتػتخسث.١

ٜ ٫ ٖٛٚهتي ٞبتهيري اٯخطٚ ٜٔاتٗواَِٗ ا َعتكوساتِٗ اْڀ٬قڄوا َؤ َٛقوف
َتعكبٺ َٚتؿسزٺ فكق ،بٌ ٜٴخٵتٳُٳٌٴ إٔ ًٜجن إىل ايعٓف ٚاييٜٚع َوع اتدوايين تعتكوسٙ
ايسٜين أ ٚضٜ٩تو٘ ايكاقوط ،٠باغوِ اجلٗواز ا غوب ٌٝااٚ ،حماضبو ١ايهيواض َؤ أبٓوا٤
ز ٜ٘ٓأ ٚغريِٖ.
ًٜٚعب اخلڀا ايسٜينټ اتتڀطٿف ايتهيري ٟبؿوكٝٵ٘ اييهوطٟٿ ٚايػٝاغوٞٿ زٚضٶا
خڀٹطٶا ا بثٿ ضٚح ايتيطق ١بون هٛا٥وف ايفتُوع ٚإؾوعاٍ ْواض ايكوطاعايف بٗٓٝواٚ ،ظضذ
ايهطاٖٚ ١ٝايعٓف بن خمتًوف َهْٛوايف ايفتُوع ،غوٛا ٤بون أزٜوإ ايفتُوع أ ٚبون
هٛا٥وف ايوس ٜٔايٛاحوس َٚصاٖبو٘ٚ .سمووس شيوو بكوٛض ٠خاقٻو ٺ ١ا ايفتُعوايف ايعطب ٻٝوو١
َتعوسز ٠ايوسٜاْايف ٚايڀٛا٥وف ٚاتووصاٖب ،عوإ فوطض إٜسٜٛيٛجٝوو ١زٜٝٓٻو ١أحازٜٻو ١ايطٜ٩ووا
ٚايتٛج٘ ،ممډا سمطّ اٯخط َٔ ٜٔحطٜٻ ١ايتُتع مبُاضغ ١حكٛقِٗ ايسٜٝٓٻٚ ١ؾعا٥طِٖ.
 ٫ٚؾوډ بنٕٻ ايسضاغ ١اتعُٻك ١٭غبا ايتڀطف  ٫تإ ٨بعض ايوس ٍٚايغطبٝٻو ١ا
إغٗاَٗا ا ْؿنت٘ ٚتطعطع٘ بغطض إثاض ٠ايٓعاعوايف٫ٚ ،غوٝٻُا ا َطاحوٌ اغوتعُاضٖا
بعضٳ ايبًسإٚ .ا ٖصا ايػٝام جتسض اٱؾواض ٠إىل زٚض جٗواظ ا٫غوتدباضايف ايإٜڀواْٞ
ؾسٜس اييعايٝٻ ١ا تُٓ ١ٝنثريڈ َؤ ايڀٛا٥وف ٚاتوصاٖب ايسٜٝٓٻو ١ا نوثري َؤ ايبًوسإ
اتػووتعُٳ ٳطٚ ،٠ا ايظٗووٛض ا ايٛقووت ْيػوو٘ بكووٛض ٠اقُووٌ ايووإٚ ٤ٟضاعوو ٞاقطٜووايف
ٚايسميٛقطاهٝٻايف ،نُا بطذ ايػٝاغ ٕٛٝاٱْهًٝع ا اغتغ ٍ٬ايعاَوٌ ايوسٜينٿ أبؿوع
اغووتغ ٍ٬يتخكٝوول أٖووساف ايػٝاغوو ١ايإٜڀاْ ٻ ٝو ١ا٫غووتعُاضٜٻ ،١فًووِ جووطج بطٜڀاْٝووا
اتڂػٵ ٳتعٵُٹطٳ َٔ ٠أٟٿ بًوس غوٝڀطيف عًٝو٘ إ ٫تطنوت فٝو٘ بو٪ض ٠قوطاذ؛ إَٻوا بقزمواز قهو١ٝ
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حسٚز ١ٜتهَ ٕٛاز ٠يٓعاذ َطتكب َع جريإ ايبًس اتڂػٵو ٳتعٵُٳط ،أ ٚها٥يو ١زٜٝٓوَ ١ؿوتك١
َوؤ ايسٜاْوو ١ايطٝ٥ػوو ١ا تًووو ايووسٚ .ٍٚيووٝؼ ايووسٚض اييطْػوو ٞبنقو ٻٌ غوو٤ٛٶا أ ٚخب ٶثووا َوؤ
ايإٜڀاْٚٚ .ٞضثت ايٜ٫ٛايف اتتخس ٠ا٭َطٜهٝٻٖ ١صا ايسٚض بعس اقط ايعاتٝٻ ١ايثاْ،١ٝ
ٚبكوووٛض ٠خاقووو ١بعوووس ايتوووٛض ايػوووٛفٝات ٞا أفغاْػوووتإ ،حٝوووث زأبوووت ايػٝاغووو١
ا٭َطٜه ٻٝوو ١عًوو ٢خًوول ا٭جووٛا ٤اتٓاغووب٫ ١بتهوواض ايتٓظُٝووايف اجلٗاز ٻٜووٚ ١اٱضٖاب ٻٝوو١
اتتڀطف ١بغٝو ١ا٫غوتيازَٗٓ ٠وا ٚاغوتغ٬هلا ا دكٝول أٖوسافٗا ايػٝاغو ٻَ ،١ٝؤ خوٍ٬
إزماز اييعٻاعايف يتتُهٔ َٔ إؾعاض ايبًسإ اييت متتًو ايثطٚايف ايٓيڀٝو ١بواخلڀط،
ٚبايتاي ٞتتج٘ ٱْيام ثطٚاتٗا عً ٢ايتػًح ٚؾطا ٤اتعسايف ايعػهطٜٻ ١بسيڄا َٔ إْياقٗوا
عً ٢ايتُٓٚ ١ٝاجلاَعايف ٚايبخث ايعًُ.ٞ
يكوووس أحووؼٻ اتػوووًُ ٕٛمبووؤ فووو ِٗٝايعوووط بووونِْٗ َػوووتٗسف ٕٛبيهوووط ٠قوووطاذ
اقهوواضايف ،يووٝؼ ٭ٕ أقووخا َكٛيوو ١ايكووطاذ اقهوواض ٟقووطحٛا بووصيو فكووق؛ بووٌ
٭ِْٗ عًُٛا (أ ٟاتػًُ )ٕٛفهطٜاڄ ٚغٝاغٝاڄ يعكٛز عسٸ ٠عًٖ ٢ص ٙاتكٛي .١قطٸح زعا٠
قووطاذ اقهوواضايف أ ٚايثكافووايف ٚا٭زٜووإ َثووٌ فٛنٜٛاَووا ٖٓٚ Fukuyamaتٓغتووٕٛ
ٚ Huntingtonبٓجاَن باضبط ٚ Benjamin Barberبطْاضز يوٜٛؼ Bernard Lewis
ٚتَ٬صتِٗ بنٕ اقهاض ٠اٱغَ ١َٝ٬ا تعاٍ حهاض ڄ ٠شايف أْٝا ٚج ّٛزَٚ ،١ٜٛأْٗا
عً ٢ا٭ضجح ٚأنثط َٔ ايكون ٚايهْٛيٛؾٛٝغوٚ ١ٝايبٛشٜوَ ١تجٗو ١تكواضع ١ايغوط
ٚحهوواضت٘ ايٛٗٝزٜوو – ١اتػووٝخ .١ٝأَووا ايعووط ٚاتػووًُ ٕٛاٯخووط ٕٚفكووس عًُووٛا َٓووص
اخلُػٝٓٝايف َٔ ايكطٕ ايعؿط ٜٔعًَ ٢كٛيتن :إٕ ايٓظاّ ايسٚيٜ ٞه ٌٝمبهٝاين،
ٚإٕ ايكووطاذ َووع ايغووط ٚايهٝووإ ايكووٖٗ ْٞٛٝوو ٛقووطاذ حهوواضٚ ٟزٜووينٚ .قووس بووسأيف
ايككَ ١ع اتيهط ٜٔايكَٝٛن ايص ٜٔؾٗسٚا قٝاّ ٖصا ايهٝإ عً ٢أضض فًػوڀن،
ٚبايتٛافل بن اجلباضٚ ٜٔإٕ ٜهٔ ا٭هًػ ِٖ ٕٛٝأقخا اتؿطٚذ ايكوٗ .ْٞٛٝنُوا
ؾووٗسٚا ايكووطاضايف اتٓخوواظ ٠أ ٚغووري اتٓيووص ٠ايوويت حيًووت بٗووا أضٚقوو ١ا٭َووِ اتتخووس ٠ا
اخلُػوووووٝٓٝايف جلٗووووو ١حوووووسٚز ايهٝوووووإ ايكوووووٗٚ ،ْٞٛٝجلٗوووووَ ١ؿوووووهً ١اي٬جووووو٦ن
اييًػووڀٝٓٝنَٚ ،ووا تٓبٗووٛا إىل إٔ ات٪غػووايف ايسٚيٝوو ١تعڀًووت بيعووٌ ايكووطاذ ايعووات،ٞ
فاْتكٌ بعهِٗ َٔ َكٛي ١ايه ٌٝمبهٝاين إىل َكٛي ١عوسّ قوخ ١ايكو ِٝايويت قاَوت
عًٗٝا ا٭َِ اتتخسٚ ٠قواّ عًٗٝوا اٱعو ٕ٬ايعوات ٞقكوٛم اٱْػوإٖٚ .وصا اْ٫تكواٍ َؤ
ايك ٍٛبا٫ذمٝاظ ا٭مم ٞإىل عوسّ قوخ ١ايكوٚ ِٝاتبوازْ ٨يػوٗا قواّ بو٘ اٱغو.َٕٛٝ٬
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فعً ٞعبس ايٛاحس ٚاا ٚغٝس قڀب ٚحمُس ايغعايو ٞنواْٛا َؤ بون أٚا٥وٌ َؤ شٖوب
إىل إٔ حكٛم اٱْػإ اتػتٓس ٠إىل فڀطت٘ أَ ٚبسأ اقل ايڀبٝع ٖٞ ٞنوس اٱغو،ّ٬
ٚعُازٖا ايعًُاْ ١ٝاييت تعاز ٟا٭زٜإٚ .يصيو َا يبث نثري ٕٚإٔ دسثٛا عٔ أَط:ٜٔ
إٔٸ ايكطاذ َع ايهٝإ ايكوٗ( ْٞٛٝثوِ َوع ايغوط ) إهوا ٖو ٛقوطاذ حهواضٚ ٟثكواا
ٚزٜينٚ ،إٔ اٱغٜ ّ٬ؿهٌ ايڀطٜل ايثايث خواضج ايطأمسايٝوٚ ١اتاضنػوٚ ،١ٝعًو٢
حٛاؾٖ ٞص ٙا٭فهاض ٚاتك٫ٛيف بؿنٕ أبسٜو ١ايكوطاذ َوع ايػوا٥س ا ايعوامل ،ظٗوطيف
َكٛيتاٜٛٗ :ز ١ٜاقهاض ٠ايغطبٚ ،١ٝات٪اَط ٠ايعات ١ٝعً ٢اٱغ.)1(ّ٬
ٚيعو وٌٻ ايكووويكايف –  ٫ٚغو وٝٻُا ايتػوووًٝخٝٻ - ١ايووويت ٚٴقِّعوووت عووواّ  ّ 7147بووون
ايٜ٫ٛايف اتتخسٚ ٠اتًُه ١ايعطبٝٻ ١ايػعٛزٜٻ ٖٞٚ ،١قيكايف مل ٜؿٗس تواضٜذ ايبؿوطٜٻ١
هلا َثًٝڄا ،تٴؿٳهٌِّ ؾاٖسٶا فا٥ل ايس٫ي ١عً ٢ايوسٚض ا٭َطٜهو ٞا اخوياذ ايتٓظُٝوايف
اٱضٖابٝٻٚ ١ا خًل أجٛا ٤عسّ ا٫غتكطاض ا اتٓڀك .١فُٔ أ ٜٔنإ ميهٔ ٭َطٜها
إٔ دكووٌ عًوو ٢نوٌٿ ٖووص ٙاتًٝوواضايف يوو ٛناْووت بوو٬ز ايعووط ٚاتػووًُن َػووتكط٫ ،٠
تعهووط ايٓعاعووايف اٱثٓ ٻٝووٚ ١ايس ٜٓٻٝوو ١اتصٖب ٻٝووٖ ١وسٖ٤ٚاٜ ٫ٚ ،هوسٿض اٱضٖووا ٚايتڀووطف
ِّ
قيٖٛا؟
 ٫ٚؾوډ بنٕٻ ٖصا ايعٓف ا ايكٚ ٍٛاييعوٌ ٚايػوًٛى قوٛض ٠غوَٚ ١٦ٝؿوٛٻٖ ١عؤ
اٱغ .ّ٬ا حون ٜعوس اٱغو ّ٬زٜؤ ايػوٚ ّ٬احملبوٚ ١ايطمحوَ ١كوساقڄا يكٛيو٘ تعواىل:
جٓٳحٵ يځٗٳووووا ٳٚتٳٛٳنډوو وٌٵ عٳًځوووو ٢ايًډوو و٘ٹ ڇإْٻووو ٴ٘ ٖٴوو وٛٳ ايػٻوو وُٹٝعٴ ا ڃيعٳًٹووووِٝٴ.
جٓٳخٴووووٛا يٹًػٻوو وًڃِڇ فځووووا ٵ
 ٳٚإڇٕ ٳ
(ا٭ْياٍ.)64 :
ين َٚعتكووسٟپ َٚوصٖيبپ ٚهووا٥يٞپ ،بوٌ دمووس
ٜ ٫ٚكتكوط ايتڀوطف عًووَ ٢وا ٖوو ٛزٜو پ
وس غووٛاٜٚ ،٤هووٕٛ
ٍّ
ايتڀووطف حتوو ٢عٓووس بعووض اتيهووط ٜٔاتػووًُن ٚايغووطبٝن عًوو ٢حو
ايتڀطف ا ايتعكب ٚاتغاٚ ٠٫ايتؿسټز ا اٯضاٚ ،٤خسَ ١أهُاذ اقهډاّ ٚايػاغو،١
ٚقووس ٜهوو ٕٛايتڀووطف غٝاغ وٝٶا ٜتُثووٌ ا ايكووطاذ ايؿووسٜس عًوو ٢ايػووًڀ ،١باغووتعُاٍ
ايعٓوف ٚايػو٬ح نو ٻس ايكوٚ ٣ٛا٭حوعا اتٓا٥ٚوٚ ،١تكوي ١ٝاتعاضنون ايػٝاغووٝن ،أٚ
ايًج ٤ٛإىل ايعٓف ايطَع ٟبايكصف ٚايتؿٚ ٜ٘ٛتك ٌٜٛايػٝاغٝن اخلكوٚ ،ّٛاغوتغٍ٬
( )1ايػٝس ،ضنٛإ ،ايسٚ ٜٔايفتُع ٚايسٚي ١ا ايع٬قايف ٚاتطجعٝايف ٚاتكا٥ط ،جمً ١ايتػاَح؛
ايعسز  47ؾتاَ ،7117 ٤ػكق ،ايعٴُاْ ١ٝيًتٛظٜع ٚايتػٜٛل ،م .41- 41
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ٚغوووا ٌ٥اٱعووو ّ٬بهو وٌٿ أؾوووهاهلا يتٛجٝووو٘ نوووطبايف قاغوووَ ١ٝباؾوووطٚ ٠غوووري َباؾوووط٠
يًُدايين أ ٚاتعاضنن ايػٝاغٝن أ ٚيٮحعا ايػٝاغو ١ٝاتٓا٥ٚوٚ .١أنثوط َؤ ٖوصا
فقٕٻ اتتڀطف ايػٝاغوٜٓ ٞبوص آضا ٤اٯخوطٜ ٫ٚ ،ٜٔعويف نًٝٽوا بوإاجمِٗ َٚؿواضٜعِٗ
ٚأٜوووسٜٛيٛجٝاتِٗ ،بوووٌ ٜيهوووط ا َكوووًخت٘ ايؿدكووو ١ٝزَ ٕٚكوووًخ ١ا٭َوووٚ ١ايوووٛهٔ
ٚايؿووعب .أ ٻَ وا أغووبا ايتڀووطف فتعووٛز إىل إٔ نووثريٶا َوؤ اتتڀووطفن اتتؿووسز ،ٜٔا
ٚاقعٓا ايعطب ٞاٱغ َٞ٬أَٝټو ٕٛأ ٚأؾوبا ٙأَوٝن ،مل ٜتًكوٛا تعًُٝواڄ جٝٿوسٶا ،أ ٚتػوطبٛا
َٓ٘ قبٌ إمتاَ٘ ،أ ٚتًكٛا تعًُٝاڄ ا َ٪غػايف تطبَ ١ٜٛتسْ ١ٝايهيا ،٠٤مل تعٌُ عًو٢
بٓا ٤ؾدكٝاتِٗ بٓا٤ٶ غًُٝٶا َٚتٛاظْٶا ،بٌ قس ته ٕٛعًُت عً ٢تؿٜٗٗٛا.
َٚع تسْ ٞاتػت ٣ٛايثكاا يكًډو ١ايكوطاٚ ٠٤اتڀايعو ١ايثكافٝو ،١فٗوِ  ٫ميتًهوٕٛ
َٗووواضايف ايوووتيهري ٚاقوووٛاض ٚاحملانُووو ١ايعكًٝٻووو ١اتٓڀكٝٻوووٚ ١اتٓاقؿوووٚ ١إبوووسا ٤ايوووطأٟ
ٚايسفاذ عٓ٘ َٔٚ ،ثِٻ زمًَٗ ٕٛباز ٨ايس ٜٔاٱغ َٞ٬جًٗڄا فظٝعٶاٜٚ ،يُٗ ٕٛاتػاٌ٥
ايعكسٜٻوووٚ ١ايؿوووطع ١ٝفٝووو٘ فُٗٶوووا غوووڀخٝٽا أَ ٚغًٛهو واڄ ،٭ْٻٗوووِ ٜتٛقيووو ٕٛعٓوووس ظوووٛاٖط
ايٓكٛم َٔ ز ٕٚايغٛم ا أعُكاٖا  َٔٚز ٕٚزضاٜو ١مبكاقوسٖا ايكطٜبوٚ ١ايبعٝوس،٠
أ َٔ ٚز ٕٚضبڀٗا بػٝاقٗا ايتواضشمَٚ ،ٞكاقوسٖا ايهًٝو ،١أ ٚعوسّ ايوٛع ٞبنغوبا
ْعٚهلا.
إناف١ڄ إىل شيو  ٫ميهؤ فكوٌ ايتڀوطف عؤ ايٛاقوع ا٫جتُواعٞٿ ا٫قتكوازٟٿ
ايص ٟأْتج٘؛ بٛقي٘ مثاضاڄ هبٝعٝٻ ١يبصٚض ايظًِ ا٫جتُاعٚ ،ٞايغصم اتتيؿ ٞا مجٝع
ايفووا٫يف ٚا٭قووعسٚ ٠اتػووتٜٛايفٚ ،بٛقووي٘ حمكووٛيڄا آي ٽ ٝوا يغٝووا ايعسايووٚ ١تهوواف٪
اييووووطمٚ ،اْتؿوووواض ا٭ْظُوووو ١اتػووووتبسٚ ٠ايعػووووهطٜٻٚ ،١اْتؿوووواض ا٭َٝٻووووٚ ١اجلٗووووٌ،
ٚا٫حتهاض غري اتؿطٚذٚ ،ايتٓافؼ غوري ايؿوطٜفٚ ،اْتؿواض اييكوط ٚاييػوازٚ .غٝوا
اييبٝووٚ ١ايتعًوو ِٝاتتووٛاظْن ٚاتتهوواًَن غووٛا ٤ا ات٪غػووايف ا٭غووطٜٻ ١أ ٚا٭ًٖ ٻٝوو ١أٚ
اقهَٝٛٻ.١
التشامح

ميهٔ ايٓظط إىل ايتػواَح بنْٻو٘ ا٭حهواّ ايويت ٜكوسضٖا اييوطز بايتيهو ٌٝأٚ
عوووسّ ايتيهووو ٌٝيًُٛنوووٛعايف أ ٚا٭ؾوووٝاٚ ،٤شيوووو ا نووو ٤ٛتكُٝٝووو٘ أ ٚتكوووسٜط ٙهلوووصٙ
اتٛنووٛعايف أ ٚا٭ؾووٝاٚ ،٤تووتِ ٖووص ٙايعًُٝووَ ١وؤ خوو ٍ٬ايتياعووٌ بوون اييووطز مبعاضفوو٘
ٚخإا ت٘ ٚبن ممثً ٞاٱهاض اقهاض ٟايوصٜ ٟعوٝـ فٝوٜ٘ٚ ،هتػوب َؤ خ٬يو٘ ٖوصٙ
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اخلووإايف ٚاتعوواضف(ٚ .)1يعووٌ تعطٜووف ايبوواحثٝٵٔ أقووط يتعطٜووف ا٫جتووآَ ٙوو٘ يتعطٜووف
ايتػوواَح ،أَووا ايْٛٝػووه ٛفتعطفوو٘ نُووا ٚضز ا اٱعوو ٕ٬ايعووات ٞيًتػوواَح ا 46
تؿط ٜٔايثاْ 4991 ٞبنْ٘ :ا٫حياّ ٚايكب ٍٛبتٓوٛذ ٚاخوت٬ف ايثكافوايف ايعاتٝٻوٖٚ ،١وصا
ب يوو٘ نووطٚضات٘ ايػٝاغ وٝٻٚ ١ايكاْ ْٛٻ ٝو١
يووٝؼ جمووطز ٚاجووب أخ٬قوو ٞفخػووب ،بووٌ ٚاج و ٷ
أٜهاڄ(.)2
مفهوو التشامح

أځٚضز ابٔ َٓظٛض ا يػإ ايعوط ا َواز ٠مسوح :ايػٻوُاحٴ ٚايػٻوُاح١ڂ :اجلڂوٛزٴ.
غووُاح
ػووا٤ٺ ٹ
جووا ڈٍ ٳْٚٹ ٳ
غ وُٵخ ١ٹَ ؤٵ ضڇ ٳ
غ وُٵ ٷح ٚٳا ٵَ وطٳأځ٠څ ٳ
جووازٳ؛ ٚضج وٌٷ ٳ
غووُاحاڄ :ٳ
غووُاحٳ١ڄ  ٚٳ
غ وُٴحٳ ٳ
ٳ
ٚغٴُٳخاٚ ...٤اٱڇمساح :ڂيغٳ١څ فٹ ٞايػٻُاحڇ؛ ٜٴكځاٍٴ :غٳُٳ ٳح  ٚځأغٵُٳحٳ إڇشا جٳا ٳز ٚأځعڀ ٢عٳؤٵ نځو ٳطّڈ
ٚغٳدا٤ٺ...؛ ٚاتڂػاَٳخ :١اتڂػاٖٳًٚ .١تٳػاحمٛا :تٳػاٖٳًٛا (ٚ .)3ايٛانح إٔٻ نًُ ١ايتػاَح
َكووسض َوؤ اتعٜووس تػوواَحٚ ،تعووين ٚف ڄكووا يًػووإ تػوواٌٖٖٚ ،هووصا ا٭َووط ا اتعوواجِ
ايعطبٝٻ ١اقسٜث.١
ٚميهٔ تعطٜف ايتػاَح اقڀ٬حٶا بنْ٘ :اتٛقف ايػًٛنٞټ ٚاييهطٟټ ايٓاجِ
عوؤ َٓظَٛووَ ١وؤ ايكوو ِٝاٱْػوواْٚ ١ٝاقهوواض ١ٜايكاُ٥وو ١عًووْ ٢بووص ايتڀووطف ٚايعٓووف
ٚاٱقكاٚ ،٤اعتُاز اقٛاض ٚايتياِٖ ٚايتعاٚ ٕٚا٫حياّ ا ايتعاٌَ َوع اٯخوط ٚتكبًو٘
ٚايتعاٜـ َع٘ ،نك ١ُٝإْػاْ َٔ ١ٝز ٕٚأ ٟحػا آخطٚ ،احياّ َعتكسات٘ ٚعازاتو٘
ٚتكايٝسٚ ،ٙايتُ ػوو بوايك ِٝايسميكطاهٝوٚ ،١اٱغوٗاّ ا اقيواظ عًو ٢ايػوًِ ٚا٭َؤ
ا٭ًٖٝن ا ايفتُعايف مبا ٜهُٔ حط ١ٜاييطز ٚمته َٔ ٘ٓٝدكٝل شاتو٘ ٚغوعازت٘ ا
اْ٫تُا ٤يفتُع٘ ٚٚهٓ٘.
ٚتتهووح َعووامل َيٗوو ّٛايتػوواَح ا ايووسٜاْايف ايكسميوو٫ٚ ١غوٝٻُا ا اقهوواضتن
اهلٓسٜوووٚ ١ايكوووٚ ،١ٝٓٝتتُثوووٌ ا تعووواي ِٝنوووثري َووؤ ايوووسٜاْايف ايكسميوووَ ١ثوووٌ ايبٛشٜووو١
( )1عبوووس ااَ ،عتوووع غوووٝس ٚخًٝيووو ،١عبوووس ايًڀٝوووف حمُوووس ( .)7114عًوووِ ايوووٓيؼ ا٫جتُووواع،ٞ
ايكاٖط ،٠زاض غطٜب يًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع .م .369
(َ )2طنع ضاّ اا يسضاغايف حكٛم اٱْػإ( .)7147ق ِٝايتػاَح ا اتٓاٖا اتسضغ ١ٝايعطب،١ٝ
ايؿبه ١ايعطب ١ٝايتػاَح ،ضاّ ﷲ ،فًػڀن.
( )3ابٔ َٓظٛض ا٭ْكاض ،ٟيػإ ايعط َ ،...از :٠مسح.
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ٚايعضازؾتٚ ١ٝغريُٖا َٔ ايسٜاْايف .أَٻوا ا أٚضٚبوا فكوس ظٗوطيف فهوط ٠ايتػواَح َٓوص
قوو ١ا نتابووايف َيهووط ٟعكووط ايٓٗهوو ١ايوويت ظٗووطيف
عكووط ايٓٗهووٚ ،١بكووٛض٠ٺ خا ٻ
عكووب أحووسا ايكووطٕ ايػووازؽ عؿووط ٚايٓكووف ا٭َ ٍٚوؤ ايكووطٕ ايػووابع عؿووط .حٝووث
دٛٸيت أٚضٚبا إىل أضض خطا بيعٌ اقط ٚايس ،١ٜٝٓيصا ٚجس ف٬غي ١عكط ايتٜٓٛط
بنٕ اخل٬م ئ ٜه ٕٛإ ٫ا اييكٌ بن ايسٚ ٜٔايسٚي ٖٛٚ ،١بكوٛض ٠أخوط ٣عكٝوس٠
ايعًُاْٝوو .١فايتعكووب ٚايووسَاض عًُووا ايبؿووط بنقكووط ايػووبٌ اتُهٓوو ١زضؽ ايتػوواَح
ايكاغ.)1( ٞ
يكس أغِٗ ايي٬غويٚ ١اتيهوط ٕٚايهبواض أَثواٍ غوبٛٓٝظا ”ٚ “Spinozaضٚغوٛ
ٚ Voltaireجوو ٕٛيوٛى ٚ John Lockeغريٖووِ ا إغٓووا٤
”ٚ“Rousseauفوٛيتري
َيٗ ّٛايتػاَح ٚتٛغٝع حك ٍٛاغتعُاي٘ .فكوس نتوب غوبٛٓٝظا َػوتٓهطٶا ا اييكوٌ
ا٭خري َٔ ضغايت٘ ا ايٖٛ٬يف ٚايػٝاغ :١إٕ أغٛأ َٛقف تٛنع ف ٘ٝايسٚي ٖٛ ١شيوو
ايووص ٟتبعووث فٝوو٘ إىل اتٓيوو ٢بايؿووطفاَ ٤وؤ ضعاٜاٖووا ٚنوونِْٗ جمطَوو ٫ ،ٕٛيؿوو ٤ٞإ٫
٭ِْٗ اعتٓكٛا آضا ٤خماييٜ ٫ ١ػتڀٝع ٕٛإخياٖ٤ا (.)2
ٚنتب اتيهِّط اييطْػٞټ جإ جاى ضٚغ ٛا ايعكس ا٫جتُواع : ٞشمڀو ٧ا
ْظط ٟأٚي٦و ايصٜ ٜٔيكوً ٕٛبون ايو ٬تػواَح اتوسْٚ ٞايو ٬تػواَح ايٖ٬وٛت .ٞفٗوصإ
ايٓٛعووإ  ٫اْيكوواّ بُٗٓٝووا .إش َوؤ اتتعووصض ايعووٝـ بػوو ّ٬إىل جاْووب َوؤ ْعتكووس أْٗووِ
ٖووايه .ٕٛفووقشا أحببٓوواِٖ ٚقبًٓوواِٖ ْهوو ٕٛقووس غًڀٓووا ا ح ول اا ايووص ٟعوواقبِٗ،
ف ٬بسٻ إش ڄا َٔ إٔ ٜطزٚا أٜ ٚعصبٛا .فخٝث ٜه ٕٛاي ٬تػاَح ايوسٜين َكبٛيڄواٜ ،هوٕٛ
َٔ اتتعصض إٔ توتُدض ع ٓو٘ ْتوا٥ا َسْٝوٚ .١حاتوا توتُدض عٓو٘ ٖوص ٙاٯثواض توع ٍٚعؤ
ٖ ١٦ٝايػٝاز ٠غٝازتٗا حت ٢ا ا٭َٛض ايسْ ،١ٜٛٝعٓس٥ص ٜغوس ٚايهٗٓو ١أضبوا ايػوٝاز٠
()3
اقكٝكٜ ٫ٚ ،١ٝه ٕٛاتًٛى إ ٫نباهڄا هلِ
( )1مسري اخلً :ٌٝايتػاَح ا ايًغ ١ايعطبَٓ ،١ٝؿوٛض نؤُ نتوا  :ايتػواَح بون ؾوطم ٚغوط ،
بريٚيف ،زاض ايػاق ،1 ،ٞم.14
( )2غبٛٓٝظا ،ضغاي ١ا ايٖٛ٬يف ٚايػٝاغ ،١تطمج ١حػٔ حٓي ،ٞاهل ١٦ٝاتكط ١ٜايعاَ ١يًتونيٝف
ٚايٓؿط ،ايكاٖط ،٠ز .يف ،.م.461
( )3جإ جاى ضٚغ ،ٛايعكس ا٫جتُاع ،ٞتطمج ١بٛيؼ غاْ ،ٛاتهتب ١ايؿطق ،١ٝم.164
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ْٚؿووط اييًٝػووٛف ايتٓووٜٛط ٟاٱدمًٝووع ٟجوو ٕٛيووٛى نتا ٶبووا بعٓووٛإ ضغوواي ١ا
ايتػاَح َٔ ز ٕٚايتٛقٝع بامس٘ خٛفڄا ممډا قس ٜتعطض إي َٔ ٘ٝضزٚز فعٌ غانوب ١قوس
 ٟاتڀًول،
تٗسز حٝاتو٘ ،٭ْو٘ زعوا ا نتابو٘ إىل ايكهوا ٤عًو ٢بٓٝو ١ايوتيهري ا٭حواز ٿ
ٚضٚح ايتعكب ايسٜينٿ اتغًلٚ ،إقاَ ١ايس ٜٔعً ٢ايعكٌٚ ،بٓآَ ٤ظَٛو ١حكوٛم ت٪غوؼ
تيٗ ّٛايتػاَحٚ ،تعتُوس َبوسأ فكوٌ اتٗواّ بون ايهٓٝػوٚ ١ايسٚيوٚ ،١تٴهځوطٿؽ َبوسأ
اتػاٚا ٠ا اقكٛم بن مجٝع ايڀٛا٥ف ايسٜ .١ٜٝٓك ٍٛيٛى ا ٖصا ايكوسز :زموب إٔ
تتدص ايهٓا٥ؼ َٔ ايتػاَح أغاغٶا قطٜتٗاٚ ،إٔ تعًِ إٔ حط ١ٜايهُري حلٷ هبٝعٞ
يه وٌٿ إْػووإ شمكووٗا نُووا شموول اتٓؿووكن عٓٗوواٚ ،إٔ  ٫إنووطا ٙا ايووس ٜٔغووٛا٤
بايكوواْ ٕٛأ ٚبووايكٚ ...٠ٛيٓجٓووب حٝووا ٠اٱْػووإ ٚبسْوو٘ ٚبٝتوو٘ ٚعكوواض ٙاٯ ّ٫ايٓاؾوو ١٦عوؤ
ايتخٝع (.)1
إٕٻ أعُاٍ ايعٓف ٚايعٓف اتهاز اييت تٓتؿط ا ؾتَٓ ٢اهل ايعامل ،تٓڀ ٟٛا
عُكٗوا عًوْ ٢وٛاظذ أْاْٝٻوٚ ،١حوا٫يف ايتعكوب ٚاْ٫غو٬مٚ ،زٚافوع اهلُٓٝو ١ايويت تيػووس
َٓار ايتعواٜـ ٚايتو آيف بون خمتًوف ايتٝواضايف اييهطٜوٚ ١ايكو ٣ٛغٝاغو ١ٝاتتعاضنو،١
ٚأقخا اتكاحل ا٫قتكاز ١ٜاتتٓاقه ،١فٝخطم ايڀطف ايص ٟميتًو ق ٠ٛايػوًڀ١
أ ٚاهل ١ُٓٝأ ٚايٓيٛش ،ا أ ٟجماٍ َٔ ايفا٫يف عً ٢إيغا ٤اٯخط عٔ هطٜول توسَري ٙأٚ
إقكا ،٘٥أ ٚدجٚ ،ُ٘ٝتُٗٝؿو٘ ،ممډوا ٜٛيوس ضزٚز أفعواٍ قوس تتدوص أؾوهايڄا عٓيٝٻو،١
ٚت٪ز ٟإىل ْتا٥ا َنغاٚ .١ٜٚأَاّ تياقِ حا٫يف ايتعكب ٚايتڀطفَٚ ،ا ت٪ز ٟإيَ ٘ٝؤ
تكتٚ ٌٝجطٜبٖٚ ،وسض يًڀاقوايفٚ ،اعتوسا ٤عًو ٢ايكو ِٝاٱْػواْ ،١ٝفكوس أقوبح ؾوعاض
ايتػاَح ٜڀطح ا إهاض ايعُوٌ عًو ٢تععٜوع ايتعواٜـ ٚايتيواِٖ ٚايتعواٚ ،ٕٚإظايو ١بوصٚض
ا٭حكووازَٚ .ووا َوؤ ؾووو بوونٕ ايتػوواَح ٜؿووهٌ أحووس اييهووا ٌ٥ا٭خ٬قٝوو ١ايوويت تطتكووٞ
بايٓيؼ ايبؿط ١ٜإىل َطتب ١إْػاْ ١ٝغاَ ،١ٝتتخً ٢بايعيٚ ٛاحياّ ثكاف ١اٯخطٜٚ ،عوس
نطٚض ٠اجتُاعًَ ١ٝخ ١شايف أُٖٝٸ ١بايغ ١ا محا ١ٜايٓػٝا ا٫جتُاع ٞيهُإ دكٝل
ايػًِ ا٭ًٖوٚ ٞا٭َؤ ايفتُعوٚ ،ٞايكهوا ٤عًو ٢اخل٬فوايف ٚايكوطاعايف بون ا٭فوطاز
ٚاجلُاعايف.
( )1ج ٕٛيٛى ،ضغاي ١ا ايتػاَح  ،تطمج ٢َٓ ١أب ٛغٓ ،١م .66
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ٚايتػاَح َٴهځٛٿٕ أقَ َٔ ٌٝهْٛايف ثكافتٓا ايعطبٚ ١ٝاٱغٚ ،١َٝ٬قُٝوَ ١ؤ
ق ِٝاٱغ ّ٬اقٓٝف ضغدتٗا ايؿوطٜع ١اٱغوٚ ،١َٝ٬حوثٻ عًٗٝوا ايكوطإٓ ايهوط ِٜا
جووا ٹزيڃِٗٵ بووايډيت ٹٖوٞٳ
ػوٓٳ ٹٚ ١ٳ ٳ
غوبٹٌٝڇ ضٳبووځ بايڃخٹهڃ ٳُو ٹٚ ١ٳايڃُٳٛٵ ٹعظځو١ٹ ايڃخٳ ٳ
قٛيو٘ تعوواىل :ازٵذٴ إڇىل ٳ
غ ٹبٝٹًٹ ٹ٘ ٳٖٚٴٛٳ أځعٵًِٴ بايڃُٴٗٵتوسٹٜٔٳ(ايٓخوٌٚ .)471 :ا
و ٖٴٛٳٳأځعٵًځِٴ مبٳٔٵ نٳٌ عٳٔٵ ٳ
أځحٵػٳٔٴ إٕ ضٳٸب ځ
قٛي٘ تعاىل أٜهٶا :خٴصٹ ا ڃيعٳيڃٛٳ ٚٳ ڃأَٴطٵ بٹا ڃيعٴ ٵطفٹ ٚٳأځعٵطڇضٵ عٳٔڇ ايڃجاٖٹًٹنٳ( غوٛض ٠ا٭عوطاف:
اٯ.)499 :١ٜ
ٚايتػاَح َيٗ ّٛحهاضٟپ َٓواٖض جلُٝوع ايظوٛاٖط ا٫جتُاعٝو ١ايػوايب ١ايويت
ت٪ثط ا حٝا ٠ايسٚ ٍٚايفتُعايف ٚاٱْػاْ ١ٝبؿهٌ عاّٚ ،تعٌُ عً ٢ايٓٝوٌ َؤ حطٜو١
اٱْػإ ٚنطاَت٘ بٌ أحٝاْٶا َٔ حٝات٘ٚ ،ايٓاجت ١ا َعظُٗا عٔ ايتعكب بنؾهاي٘
ٚزٚافع٘ ناف١ڄٜ ٖٛٚ .عين ا ْٗا ١ٜاتڀاف ايسميٛقطاهٚ ١ٝحط ١ٜايطأٚ ٟاحياّ ايطأٟ
اٯخوووطٚ ،ايتعووواٜـ ايػوووًُ ٞبووون ايؿوووع ٛمبدتًوووف اْتُا٤اتٗوووا ايعطقٝوووٚ ١ايسٜٝٓووو١
ٚاييهطٜووووٚ ١ايثكافٝووووٚ ،١تكبٸووووٌ اٯخووووط نُووووا ٖووووٚ ،ٛاحووووياّ تيهووووريَٚ ٙعتكساتوووو٘
ٚحطٜت٘( ،)1أ ٟقب ٍٛاٯخط عً ٢ع٬ت٘ ٚعً ٢اخت٬ف٘ ٚا٫عوياف قكٛقو٘ ا ايٛجوٛز
ٚاقطٚ ١ٜايػعاز.)2(٠
نُا ٜطتبق ايتػاَح باٖ٫تُواّ بايفُٛعوايف ا٭خوط ٣اتدتًيوٚ ١بٓوا ٤ع٬قوايف
إزمابٝووَ ١عٗ وا( ٫ٚ ،)3ب وسٻ َوؤ دكوون ا٭فووطاز بثكافوو ١ايتػوواَح نووٜ ٞتُهٓووٛا َوؤ
ايعٝـ ا غ٥ٚٚ ّ٬اّ ،ضغِ اخت٬فِٗ ا ايًغ ١أ ٚايس ٜٔأ ٚايعطم أ ٚايڀا٥يٚ ١ايعطف
ٚقبووٚ ٍٛاحووياّ بعهووِٗ بعهوواڄ؛(ٚ )4يٝووتُهٔ ايفتُووع َوؤ ايكٝوواّ بٛظا٥يوو٘ بتٓوواغِ
(َ )1طنع ضاّ ﷲ يسضاغايف حكٛم اٱْػإ( .)7147ق ِٝايتػواَح ا اتٓواٖا اتسضغو ١ٝايعطبٝو،١
ايؿبه ١ايعطب ١ٝيًتػاَح ،ضاّ ﷲ ،فًػڀن.
(ٚ )2هي ،١عً ٞأغعس( .) 7111اييب ١ٝعًو ٢ايتػواَح ا َٛاجٗو ١ايتڀوطف ،ؾو ٕٚ٪عطبٝو،471،١
م. 93 -72

()3

'Karnyshev, A. D.; Karnyshev a, O. A.; Ivanova, E. A. (2014). College Students
Intercultural Competence and Interethnic Tolerance .Russian Education and Society, 56
(9) 3-26.
()4
Prasad, S. N. (1998). Education for Tolerance and Peace. Peace Education Miniprints No.
83.Lund Univ. (Sweden). Malmo School of Education.
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ٚتهاٌَ بن ف٦ات٘ ا٫جتُاع ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ ا٫خت٬فايف اييت ميهٔ بك ِٝايتػاَح
دًٜٗٛا إىل عٓاقط ق ٠ٛيًُجتُع ٚيٲْػاْ ١ٝعاَ.)1( ١
ٚعًو ٢ايووطغِ َوؤ ٛيٝوو ١اييهووط ايتػوواحمٚ ٞايووطٚح ايتػوواحمٝٻ ،١فووق ٻٕ ٖٓوواى
جما٫يف عسٜسٜ ٠تڀًب نٌ َٓٗا قسضاڄ نبرياڄ َٔ ايتػاَح َٓٗا اييهوطٚ ٟايثكواا،
ايػٝاغ ،ٞا٫جتُاعٚ ،ٞايسٜينٚ ،ايعًُ.)2(ٞ
 ٚتتبا ٜٔايطٜ٩و ١اتعاقوط ٠يوس ٣اتيهوط ٜٔايعوط ا ْظوطتِٗ يكو ِٝايتػواَح ا
اييا ايعطب ،ٞفٓجسٖا تتنضجح بون َؤ ٜطاٖوا قُٝوَ ١تنقوً ١ا ٖوصا ايويا َٚ ،ؤ
ٜٓيوٚ ٞجٛزٖوا َؤ أقوً٘؛ نُوا ٖو ٛاقوواٍ يوس ٣حمُوس أضنو ٕٛايوص ٟزموس إٔ ٖووصا
اتيٗوو ّٛحووسٜث ايٓؿوونٚ ،٠مل ٜٴعووطف إ ٫ا عكووط ايتٓووٜٛط ا٭ٚضٚبوو .ٞإش ٜووط ٣أ ٸٕ ْؿوون٠
َيٗ ّٛايتػاَح تعٛز إىل عكط ايتٜٓٛط ا أٚضٚبواٚ ،يوصيو  ٫ميهؤ إٔ ْتخوسٸ عٓو٘
ا “ايب ١٦ٝاٱغو١َٝ٬چ أ ٚا ايٛغوق اٱغوٚ .)3( ”َٞ٬بونٕٸ “ا٭ْظُو ١ايسٜٝٓو١چ ايتكًٝسٜو١
اتطتهع ٠عً ٢أجٗع ٠غًڀ ١ايسٚي ١غٛا ٤أنإ ٜكف عً ٢ضأغٗا إَإاهوٛض أّ خًٝيو١
أّ غًڀإ أّ ًَوو” ،مل تعوطف إ٫چ ايو ٬تػواَح .يوصيو ٜظوٌٸ ايتػواَح مبوا “ٖو ٛقبوٍٛ
اقطٸ ١ٜايسٚ ١ٜٝٓاقُاٜو ١ايكاْْٝٛو ١يًخكوٛم ا٭غاغو ١ٝيٲْػوإ ٚاتوٛاهٔ” ،ا عوساز
“اتػتخ ٌٝايتيهري فٜٚ .”٘ٝطزٸ عًٜ َٔ ٢وط ٣ا ٚنوع اتػوٝخٝن ٚايٗٝوٛز ا ايسٚيو١
ايعطبٝو و١چ اٱغووو ١َٝ٬زيووو٬ٝڄ عًووو ٢ايتػووواَح ا اٱغووو ،ّ٬بنْووو٘ نوووط َووؤ “تػووواَح
ق َؤ قوسض
ايَ٬با ،”٠٫٭ْو٘ٸ “ نوإ َطفكو ڄا لًُوَ ١ؤ ايتوسابري ايويت تٗوسف إىل اقو چ
ايٗٝووٛز ٚاتػووٝخٝٝٸٔ” ،ا َكابووٌ “تبٝوووإ تيووٛٸم اقكٝكوو ١اٱغووو ١َٝ٬اتثًوو ٢عًووَ ٢وووا
عووساٖا”(ٖ .)4هووصا ٜووععِ أضنوو ٕٛبوونٕٸ ايسٚيوو ١ايعطب ٝو١چ اٱغوو١َٝ٬چ مل تعووطف غٝاغوو١
( )1ايبسآٜوو ،١شٜووا َٛغوو .)7144(٢قوو ِٝايتػوواَح ا َٓوواٖا ايتعًوو ِٝاجلوواَع ،ٞايفًوو ١ايعطبٝوو١
يًسضاغايف ا٭َٓٚ ١ٝايتسضٜب.711- 477 ،)13(77 ،
( )2اتع ،ٜٔحمُس حػٔ حمُس ( .)7119زٚض اجلاَعايف اييًػڀ ١ٝٓٝا تععٜع ق ِٝايتػاَح يوس٣
هًبتٗا َٔ ٚجْٗ ١ظطِٖ ،ضغايَ ١اجػتري ،جاَع ١ا٭ظٖط ،غع ،٠فًػڀن ،م.716
( )3أضنوو ،ٕٛحمُووس (َ .)4991وؤ فكووٌ ايتيطقوو ١إىل فكووٌ اتكوواٍ ،أٜوؤ ٖوو ٛاييهووط اٱغووَٞ٬
اتعاقط ،تطمجٖ ١اؾِ قاحل ،بريٚيف ،يٓسٕ ،زاض ايػاق ،ٞم .144- 419
( )4اتطجع ْيػ٘ ،م .744- 444
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ايتػاَح عًُٝٽاٚ .بنٕٸ “ايٓكٛم ايهوإ ٣يًيهوط ايعطبوٞٸ اٱغو َٞ٬ناْوت دتوٟٛ
عً ٢ايبصٚض ا٭ٚىل ييهط ٠ايتػاَحٚ ،تسٍٸ عً ٢ايڀطٜول اتو٪زٸ ٟإىل ايتػواَح بواتعٓ٢
ٚ ٟاجلواح ٚايهٓوسٟ
اقسٜث يًهًُٜٚ .)1(”١كسٸّ هواشج ممثًچو ڄ ١ا اقػؤ ايبكوط ٸ
ٚايتٛحٝسٚ ٟاتعطٸ ٟايص ٜٔظًتٸ زعوٛتِٗ إىل ايتػواَح ،قػوب ضأٜو٘ ،جموطز أفهواض
ْظطٜو و١چ مل توووٓعهؼ عًووو ٢ايٛاقوووع ايتووواضشمٞٸ .فٗوووْ ٤٫٪وووازٚا بكووو“ ِٝايعوووسٍ ٚاٱخوووا٤
خووٚ ،١يه ؤٸ دكٝكٗووا َػووتخ ٌٝبػووبب ايبٓوو٢
ٚايتػوواَحٚ ،نً وٗٸا أؾووٝاَ ٤طج وٛٸ ًَٚ ٠ٸ
ا٫جتُاع ١ٝايػا٥سٚ ٠أهط اييهط اتٗ.)2(”١ُٓٝ
ٚاقكٝك ١إٔٻ اتيهِّط حمُوس أضنو ٕٛمل ًٜتيوت إىل إٔ َيٗو ّٛايتػواَح نوإ
َعط ٚڄفا يس ٣ايعط قبٌ اٱغٚ ،ّ٬أْٻ٘ نإ َعطٚفڄا عَُٛٶا قبٌ ايسٜاْايف ايػوُا،١ٜٚ
فكس دس عٓ٘ نْٛيٛؾٛٝؽ ا ايكطٕ ايػازؽ قبٌ ات٬ٝز ٚدسٜوساڄ عواّ  114مّ.
َوؤ خوو ٍ٬تعايُٝوو٘ ٚبكووي ١خاقوو ١بووايطٚابق ا٫جتُاعٝوو ١ايوويت سمووتِ تكسٜػووٗاَٚ .وؤ
تعاي ُ٘ٝإٔ ايفتُع ْظاّ َكسؽ ٜك ّٛعً ٢مخؼ قٛاعس - 4ع٬ق ١اقانِ بايطع١ٝ
ٚ- 7ايوووووعٚج بعٚجتووووو٘ ٚ - 3ايٛايوووووس بٛيوووووسٚ - 1 ٙا٭ر ايهوووووبري بنخٝووووو٘ ايكوووووغري
ٚ - 1ايكووسٜل بكووسٜك٘ٚ .نووإ ٜيووطض ا تعايُٝوو٘ ٚجوو ٛايووٚ ٤٫ٛايڀاعوو ١ا غووري
َٓاقؿووٚ ١صاقوو ١ا ايع٬قووايف ا٭ضبووع ا٭ٚىل ،نُووا سمووتِ عًوو ٢اقووانُن ايعووسٍ
ٚايطمحووٚ ١اٱخوو٬م( .)3نُووا ظٗووط َيٗوو ّٛايتػوواَح َيافكڄووا َووع ايعيووٚ ٛايطمحوو١
ٚاتغيووط ٠ا نووثري َوؤ تعوواي ِٝبووٛشا أٜهواڄٚ ،متثووٌ بكووٛض ٠ؾووسٜس ٠اجلوو ٤٬ا َباز ٥و٘
ايثُاْ ١ٝاتؿٗٛض.)4(٠
غ وعٶا يووسا٥ط ٹ٠
اتيهووط اتغطبوو ٞحم ٸُووس عابووس اجلووابط ٟفكووس جوواَٛ ٤قيوو٘ َ ٛٸ
ِّ
أَووا
ايتػوواَح ،يتؿووٌُ يسٜوو٘ ت ٻٝواضٶا ناَڄًوا ٖوو ٛايتٝوواض ايكووسضٚ ٟاٱضجووا ٞ٥ا بساٜوو ١ايسٚيوو١
( )1اتطجع ْيػ٘ ،م .344
(ْ )2يػ٘.
( )3نط.ٙ.ٌٜج .)4974( .اييهط ايكٝين َٔ نْٛيٛؾٛٝؽ إىل َا ٚتػو ٞتْٛوغَ ،طجوع غوابل،
م .69- 61
( )4جوووٖٛط ،حػووؤ حمُوووس  ٚبٝووو ،َٞٛعبوووس اقُٝوووس(َٔ ز ٕٚتووواضٜذ) .ايكووونَٓ ،ؿوووٛضايف زاض
اتعاضف ،ايكاٖط ،٠م .93- 97
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ايعطب١ٝچ اٱغ١َٝ٬چ .فكس ظٗط ٖصا اتيٗ ،ّٛقػب ضأٜو٘ ،ا فهوط أٚا٥وٌ اتوتهًُِّن
“ايكسض١ٜچ ٚاتطجَٚ ،”١٦ثٻ ٳٌ حمٛضٶا َٔ حماٚض اٖتُاَاتِٗ اييهطٚ ،١ٜشيوو َؤ خوٍ٬
َػني“ ١اٱميإ”( .)1شيو إٔٸ عسّ تهيري ٖ ٤٫٪تطتهب ايهبريٜ ،٠عهوؼ ٖاَؿٶوا
ٚاغعٶا َٔ ايتػاَح ٚقع ف ٘ٝاييكٌ بون اٱميوإ ٚايعُوٌ .إٕٸ ايعُوٌ ٜ ٫بڀوٌ اٱميوإ،
ح ٸتووٚ ٢إٕ تعً و ٸل ا٭َووط باضتهووا َعكوو ١ٝأ ٚبعووسّ ايكٝوواّ بووبعض ايٛاجبووايف ايس ٜٓٸٝوو.١
ٚنووإ َوؤ أبووطظ ٖوو ٤٫٪اتتػوواحمن اٱَوواّ أبوو ٛحٓٝيوو ١اي وص ٟقوواٍ ٚف ڄكووا يًجووابط:ٟ
ْ ٫ه چيووط أحووساڄ بووصْب ْٓ ٫ٚيوو ٞأحووساڄ َوؤ اٱميووإ (ٜٚ .)2كووٌ اجلووابط ٟإىل اغووتٓتاج
َيوواز ٙإٔٸ “اجلٝووٌ ا٭ٚٸٍ َوؤ اتووثكچين ا اقهوواض ٠ايعطب ٸٝو ١اٱغووَٝ٬ٸ ١ضاح ٜووسافع عوؤ
َيّٗٛڈ يٲميإ قا ِ٥عً ٢ا٫عتساٍ ٚايتػاَحَ ،يٗو ّٛيٝإايوٞٸ ،إشا جواظ يٓوا اغوتعُاٍ
ٖص ٙايهًُ ١ا ٖصا اتكاّ” ،حػب عباضت٘(.)3
ٚا زضاغ ١أخط ٣ي٘ عؤ ايتػواَح ا ايويا اييًػويٞٸ اٱغوَٞ٬ٿ ٜكوسٸّ فهوط
ابٔ ضؾس بٛقي٘ ايصض ٠ٚاييت ٚقٌ إيٗٝا اييهط اٱغ َٞ٬ا ايتػاَحٜ ،كٜٚ :ٍٛبًغ
ايتػاَح قُت٘ ا َٛقف ابٔ ضؾس َٔ آضا ٤اتدايين ٚاخلكو ،ّٛحُٓٝوا ًٜو ّٛايغعايوٞ
عً ٢ن ٫ ْ٘ٛسموا ٍٚإٔ ٜوتيٗٸِ َٛقوف اخلكوِ ،بوٌ سمهوِ بيػوازَ ٙؤ ز ٕٚاعتبواض
اتكسٸَايف اييت أزٸيف إيٝوٜ٘ .كوٜٓ :ٍٛبغو ٞتؤ أقو ٸط هًوب اقو ٸل إشا ٚجوس قٛيڄوا ؾوٓٝعٶا ٚمل
زمس َكسٸَايف حمُٛز ٠تع ٌٜعٓو٘ تًوو ايؿوٓع ،١إٔ ٜ ٫عتكوس أ ٸٕ شيوو ايكو ٍٛباهوٌ ٚإٔ
ٜڀًب٘ َٔ ايڀطٜل ايص ٟظعِ اتسٸع ٞي٘ ٜٛقف َٓٗا عًٜٚ ،٘ٝػوتعٌُ ا تعًچوِ شيوو َؤ
ه ٍٛايعَإ ٚاييتٝب َا تكه ٘ٝهبٝع ١شيو ا٭َوط اتوتعًِ (ٜٚ .)4كوٌ ا٭َوط باجلوابطٟ
ا إَٛ ٘٥٬ٜقف ابٔ ضؾس ق ،١ُٝإىل تبينٸ َيٗ َ٘ٛيًتػواَح ا ايعكوط اقوسٜث ٖٚوٛ
حمُٸس عابس( .)7111ات ٸثكچي ٕٛا اقهواض ٠ايعطبٸٝٸو :١حمٓو ١ابؤ حٓبوٌ ْٚهبو ١ابؤ
( )1اجلابط ،ٟچ
ضؾس ،بريٚيفَ ،طنع زضاغايف ايٛحس ٠ايعطبٝٸ١چ  ،7111،م .11
( )2اتطجع ْيػ٘ ،م .61- 11
( )3اتطجع ْيػ٘ ،م .71
( )4اجلابط ،ٟحمُس عابس ،قهاٜا ا اييهط اتعاقط ،ايعٛت ،١قطاذ اقهواضايف ،ايعوٛز ٠إىل
ا٭خوو٬م -ايتػوواَح -ايسميكطاهچٝٸووْٚ ١ظوواّ ايكوو- ِٝاييًػوويٚ ١اتسٜٓوو ،١بووريٚيفَ ،طنووع
زضاغايف ايٛحس ٠ايعطبٝٸ١چ ،4997 ،م .37- 77
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قوو ١إٔٸ ٖووصا اتيٗووَ ّٛكوويٕ عٓووس ٙبكُٝوو١
“نووطٚض ٠احووياّ اق ولٸ ا ا٫خووت٬ف” ،خا ٸ
ايعسٍ(ٚ )1ننٕ ايعسٍ ٚاحياّ اقل ا ا٫خت٬ف مل ٜهْٛا َعطٚفن قبٌ ابٔ ضؾس.
ػووكَ ١ووع َٓٗجو٘ ايعوواّ ا نووطٚض٠
ٚيعوٌ قووطا ٠٤اجلوابط ٟيًتػوواَح ا ايوويا جوا٤يف َت ٸ
ايووطبق بوون اتهٛٸْووايف ايعكْٝ٬ووٚ ١ايعازيووٚ ١اتتػوواحم ١يًوويا ٚ ،ؾووط ٚايتخووسٜث،
“فاقاجووو ١توووسع ٛايٝووو ّٛإىل بعوووث اقٝوووا ٠ا ايكووو ِٝاٱْػووواْٝٸ ١ايػووواَٚ ١ٝإخكوووابٗا
ْٚؿطٖا (.)2
ٚعسا عؤ شيوو تؿوري نتوب ايتواضٜذ إىل إٔ اتػوًُن مل ٜٴهطٖوٛا أحوسٶا عًو٢
ايسخ ٍٛا اٱغٚ ،ّ٬إٔٻ اٱغ ّ٬قس نيٌ اقطٜو ١ايسٜٝٓو ١يًجُٝوعٚ ،أْٻو٘ عوسٸٖا ا
َت ْ٘ٛايطٝ٥ػَ ١بوسأ ثابتٶوا َؤ اتبواز ٨اٱغوٚ ١َٝ٬أقوًڄا  ٫زموٛظ إْهواض ٙأ ٚجتواٚظ.ٙ
ٚآٜايف ايكطإٓ ايهط ِٜايكطسم ١ايٛانخ ١اييت  ٫دتاج إىل تيػوريڈ أ ٚتنٜٚوٌ ا ٖوصا
ايؿنٕ َتعسز َٔٚ ،٠شيو قٛي٘ تعاىل ٫ :إڇنڃطٳاٙٳ فٹ ٞايسٿٜٔڇ قځس تٻبٳٝٻٔٳ ايطټؾٵسٴ َٹٔٳ ايڃغٳٞٿ ۚ
فځُٳٔ ٜٳهڃيڂطٵ بٹايڀډاغڂٛيفٹ ٚٳٜٴ٪ٵَٹٔ بٹايًډ٘ٹ فځكځوسٹ اغٵتٳُٵػٳووځ بٹوايڃعٴطٵٚٳ٠ٹ ايڃوٛٴثٵكځ ٫ ٰ٢اْيٹكٳواّٳ يځٗٳوا ۗ
ٚٳايًډ٘ٴ غٳُٹٝعٷ عٳًٹِٝٷ( ايبكطٚ  .)716:٠ٳقڂٌڇ ايڃخٳلټ َٹٔ ضٻبٿهڂِٵ فځُٳٔ ؾٳا٤ٳ فځًڃٝٴ٪ٵَٹٔ ٚٳَٳٔ ؾٳوا٤ٳ
فځًڃٝٳهڃيڂطٵ( ...ايهٗفٚ .)79:غري شيو نثري.
فايعكٝس ٠اٱغَٝ٬ٻ ١تك ّٛا أقًٗا عً ٢قً ١اٱْػوإ صايكو٘ٚ ،بايتواي ٞفٗوٞ
تييض ا٫قتٓاذ ايهاٌَ بٗصا ا٭َطٚ ،ايتػً ِٝاتڀًل َٔ اٱْػإ خلايكٖ٘ٚ ،وصا َوا
 ٫ميهٔ إٔ سمكٌ باٱنطاٚ .ٙمل ٜصنط ايتاضٜذ إٔٻ أَٻو ١غواٚيف ضعاٜاٖوا اتدوايين
هلا ا زٜٗٓا بطعاٜاٖا ا٭قًٝن ا ؾنٕ قٛاْن ايعسايْٚ ١وٛاٍ حظوٛظ اقٝوا ٠بكاعوس٠
“هلِ َا يٓا ٚعًَ ِٗٝوا عًٓٝوا” َوع جًٜٛوِٗ ايبكوا ٤عًو ٢ضغوٚ َِٗٛعوازاتَِٗ ،ثوٌ أَو١
اتػًُنٖٚ ،صا َ٪ؾوط عًو ٢اييهوط اٱغو َٞ٬ايوٓري ٚاتتػواَح ،أَوا حوا٫يف ايوٓظِ
ايػٝاغو ١ٝايويت هووطأيف ٚحهُوت باغووِ ايوس ٜٔفوو ٬ميهؤ ايكٝوواؽ عًٗٝواٜٚ ،ووصنط
ات٪ضخ ٕٛا٭جاْب قبٌ ايعط بنْ٘ عٓسَا فتخت اجلٛٝف اٱغ ١َٝ٬نثريٶا َٔ بًسإ
اييطدمٚ ١اييطؽ ٚغريٖا ،ظٌ أغًب ١ٝايػوهإ احملًوٝن عًو ٢زٜوِٓٗ قطْٚوا عوسٚ ٠مل
ٜطغُِٗ أحس عً ٢ايسخ ٍٛا اٱغ ،ّ٬حت ٢زخٌ َِٓٗ َٔ زخٌ ا اٱغ َٔ ّ٬زٕٚ
( )1اتطجع ْيػ٘ ،م .73- 34
( )2اتطجع ْيػ٘ ،م .94
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إنطا ،ٙبٌ َٔ ز ٕٚتطٖٝب ،ؾاٖس ٜٔبوصيو عًوٖ ٢وص ٙايػوُاح ١غوري اتػوبٛق ١ايويت
جا ٤بٗا اٱغٚ ،ّ٬اييت ٚنعتٗا زٚيت٘ ٚحهاضت٘ ا اتُاضغٚ ١ايتڀبٝل.
َٚؤ ٖٓووا يووٝؼ َػوتغطبٶا إٔ دمووس اتػتؿوطم اٱدمًٝووع“ ٟغووري تَٛوواؽ أضْٛيووس
ٜ Thomas Arnoldعًوؤ عوؤ مساحوو ١اٱغوو ّ٬عٓووسَا ٜكووٖٚ ٍٛوو ٛؾووسٜس ايتُػووو
باتػووٝخٝٻ :١إْوو٘ َوؤ اقوول إٔ ْكوو :ٍٛإٕ غووري اتػووًُن قووس ْعُووٛا ا ظووٌ اقهووِ
اٱغ ،َٞ٬بسضج َٔ ١ايتػاَح  ٫دمس هلا َعاز ڄ ٫ا أٚضبا ا ا٭ظَٓ ١اقسٜث.)1( ١
ٚميهٓٓا ٖٓا إٔ ْهط ايعؿطايف َٔ ا٭َثً ١اييت توسٍ عًو ٢تػواَح اتػوًُن
َع أتباذ ايسٜاْايف ا٭خط ٣ا ايبًسإ اتيتٛحْٚ ،١بسأ َؤ أبو ٞبهوط ايكوسٜل خًٝيو١
اتػًُن ايص ٟأٚق ٢أغاَ ١بٔ ظٜوس ٚجٝؿو٘ فكواٍٜ :وا أٜٗوا ايٓواؽ :قيوٛا أٚقوٝهِ
بعؿط فاحيظٖٛا عين ٫ :جْٛٛا ٫ٚ ،تغًٛا ٫ٚ ،تغسضٚا ٫ٚ ،متثًٛا ٫ٚ ،تكتًٛا هيًڄا
قغريٶا ٫ٚ ،ؾٝدٶا نبريٶا  ٫ٚاَطأ ٫ٚ ،٠تكعطٚا رمًڄا  ٫ٚدطق ٫ٚ ،ٙٛتكڀعٛا ؾوجط٠
َثُووط ٫ٚ ،٠تووصقٛا ؾووا ٫ٚ ٠بكووط ٫ٚ ٠بع وريٶا إ ٫تننًووٚ ،١غووٛف متووط ٕٚبوونقٛاّ قووس
فطغٛا أْيػِٗ ا ايكٛاَع فسعَٚ ِٖٛا فطغٛا أْيػِٗ يو٘ .)2( ....فاخلًٝيو ١ايكوسٜل
مل ٜعبٿوط ا ٖووص ٙايٛقوو ١ٝعؤ ضٚح اٱغووٚ ّ٬تػوواحم٘ ٚضأفتو٘ ٚضمحتوو٘ ا ايع٬قووَ ١ووع
أتبواذ ايووسٜاْايف ا٭خوط ٣فكووق ،بوٌ ع ٻبووط عؤ نوٌٿ شيوو ا ايع٬قووَ ١وع اقٝووٛإ ايوويت
ٜٓبغ ٞإٔ تك ّٛعً ٢ايطفل ب٘ٚ ،عبٻط عٔ ايٛز ٚايطمح ١جتا ٙخمًٛقايف اا مجٝعٶا.
ٚقكل اخلًٝيو ١ايعوازٍ عُوط بؤ اخلڀوا نوثري ٠ا ٖوصا ايؿونٕ ،فُؤ َٓٻوا
ميهٔ أٜ ٫عطف قكٻ ١فتح بٝت اتكسؽٚ ،قكٻ ١ق ٠٬اخلًٝي ١خاضج ايهٓٝػو ١بعوس
إٔ زعا ٙايكػاٚغ ١نوٜ ٞكوًِّ ٞفٗٝواٚ ،شيوو نو ٬ٝتهو ٕٛقو٬ت٘ فٗٝوا حجو١ڄ يوس٣
اتػًُن ي٬غت ٤٬ٝعًٗٝا ا  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ.
أَٻا قا٥س اييتٛحايف اٱغَٝ٬ٻ ١خايس بٔ ايٛيٝس فكس عاٖس اتػوٝخٝن أٜٗ ٫وسّ
هلووِ بٝعوو ٫ٚ ١نٓٝػووٚ ،١عًوو ٢إٔ شمطجووٛا ايكووًبإ ا أٜوواّ عٝووسِٖ ٚ .نووصيو فعووٌ
()1
()2

أضْٛيس ،تَٛاؽ( .) 4971ايوسع ٠ٛإىل اٱغو ،ّ٬تطمجو ١حػؤ إبوطاٖ ِٝحػؤٚ ،عبوس ايفٝوس
عابس ،ٜٔايكاٖط ،٠م.731
قيٛيف ،أمحس ظن( ،ٞز .يف) مجٗط ٠خڀب ايعط ا عكٛض ايعطب ١ٝايعاٖطَٓ ،٠ؿوٛضايف
اتهتب ١ايعًُ ،١ٝبريٚيف 3( ،أجعا ،)٤ج ،4م.487
489

املياهج الرتبوية وثكافة التشامح

عُط ٚبٔ ايعام َع َػٝخَ ٞٝكط عٓسَا عكس َعٗوِ قوًخ ڄا ؾوط هلوِ فٝو٘ أٜ ٫كوع
عً ِٗٝغيبٚ ،إٔ تكط أَٛاهلِ ٚنٓٛظِٖ ا أٜس...ِٜٗ
ٚيعووٌ بكووا ٤ايٗٝووٛز ٚاتػووٝخٝن ا أضانووَٚ ِٗٝووسِْٗ هووٛاٍ عكووٛض اقهووِ
اٱغوو َٞ٬خووري زيٝووٌ عًوو ٢ضأفوو ١ايػووًڀايف اٱغووَٝ٬ٻ ١بٗووِ ٚتعاًَووٗا َعٗووِ بٛقوويِٗ
َٛاهٓن قبٌ أ ٟاْتُا ٤آخط.
أَٻا ايكطٚح ايسٜٝٓٻٚ ١ايهٓا٥ؼ ٚا٭زٜط ٠اتٓتؿط ٠ا ايب٬ز ايعطبٝٻ ١اييت عطفت
اتػوٝخٝٻ ١قبووٌ اٱغو ّ٬فووق ٻٕ بكاٖ٤ووا ٚاقيواظ عًٗٝووا ٚاغووتُطاض إقاَو ١ؾووعا٥ط أتباعٗووا
فٗٝا عًَ ٢ط ايتاضٜذ أزيډٚ ١انخ ١عًَ ٢س ٣مساح ١اٱغوَٚ ّ٬وس ٣تػواَح اتػوًُن
عإ ايتاضٜذ.
ٚمل ٜهٔ فطض اجلع ١ٜعً ٢أٌٖ ايصَ ١عكابٶا هلوِ َ٫تٓواعِٗ عؤ ايوسخ ٍٛا
اٱغٚ ،ّ٬يهٓٗا ناْت َكابٌ اقُا ١ٜهلِ ٚتنَ ِٗٓٝا زاض اٱغٖٚ ،ّ٬صا اتكساض
ايوص ٟنووإ ٜسفعو٘ أتبوواذ ايوسٜاْتن ايٛٗٝز ٻٜووٚ ١اتػوٝخ ،١ٝمل ٜهوؤ ٜعٜوس ع ٻُووا ٜسفعوو٘
اتػًِ َٔ ظنا ٠يبٝت اتػًُن .إٕٻ اجلع ١ٜايويت نوإ ٪ٜزٜٗوا أٖوٌ ايصَو ١يبٝوت َواٍ
اتػًُن ٚاييت ٜط ٣فٗٝا بعهوِٗ اْتكاقٶوا َؤ َٛاهٓٝٻو ١أٖوٌ ايصَو ١يٝػوت ا حكٝكو١
أَطٖا غ ٣ٛنطٜبَ ١ايٝٻ ١نإ ايٓاؽ ٜسفعْٗٛا دت َػُٝٻايف خمتًي ١يكوا ٤خوسَايف
بًسٜٻٚ ١قخٝٻٚ ١اجتُاعٝٻ ١ناْوت ايسٚيو ١تكوسَٗا يًجُٝوعٚ ...ا ٖوصا ايكوسز ْتوصنط
قكٻ ١عً ٞبٔ أب ٞهايب خًٝي ١اتػًُن ايطاؾس ٟايطابع َع ايٓكطاْ ٞاييكري ا٭عُ٢
ايووص ٟقوواٍ ٭قووخاب٘ ا ؾوونَْ٘ :ووا أْكوويتُ ..ٙٛاغووتعًُتُ ٙٛحتوو ٢إشا نووإ ٚعجووع
تطنتُ ،ٙٛأجطٚا ي٘ َٔ بٝت اتاٍ ضاتبٶا .
يف
ٚمل تكتكووط َظوواٖط ايتػوواَح عًووَ ٢ػووت ٣ٛا٭فووطاز ٚإهووا ًووت ايع٬قووا ٴ
اٱْػوواْ ١ٝاتًووٛىځ ٚايػوو٬هن ،فعٓووسَا َووطض ضٜتؿوواضز قًووب ا٭غووس ًَ Richardووو
إ دمًويا ،أضغوٌ إىل قو٬ح ايوس ٜٔا٭ٜٸوٛبٜ ٞڀًوب َٓو٘ إضغواٍ أحوس ا٭هبٸوا ٤تعاجلتوو٘،
فنضغٌ ق٬ح ايس ٜٔأحس أهبٸا ٘٥فظٌٸ إىل جاْب٘ ٜعاجل٘ حتٸ ٢ؾيٚ .ٞأٚق ٢ايڀبٝوب
إٔ ٜتٓا ٍٚاتًو ضٜتؿاضز بعض اييانٜٗٚ ١هثط َٓٗوا ،فونَط قو٬ح ايوس ٜٔبونٕ ٜوعٚٸز
اتًو باييانٗ ١اتڀًٛب َٔ ١غٛه ١زَؿل ٚأذما ٤أخط َٔ ٣ايؿاّ .ثِٸ  ٫بس إٔ ْصنط
ا ٖصا اتكاّ إٔٸ ق٬ح ايس ٜٔحاقط ايهوطى ا ؾوٗط ضجوب غوٖٓ179 ١وو،.ّ4483/.
ٚنوووإ اٯخوووط اييطدمووو ٞا ايهوووطى آْوووصاى اغوووتعسازٶا ي٬حتيووواٍ بوووعٚاج ا٭َوووري٠
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« إٜعاب » ٬ٝا٭خت ايكغط ٣تًو بٝت اتكسؽ َٔ ابؤ ٚضٜوث باضْٝٚو ١ايهوطى ا٭َوري
ُٖيطٚ ، ٟزع ٞإىل ٖصا ا٫حتيواٍ عوسز نوبري َؤ أَوطا ٤اييوطْا ٚأعٝواِْٗ ،نُوا
تٛافس إىل ايهطى اتغٓٸٚ ٕٛاتٛغوٝكَ ٕٛٝؤ مجٝوع أذموا ٤اٱَواضايف ايكوًٝب ١ٝا بو٬ز
ايؿاّ ٚبسأيف ا٫حتيا٫يف ،إ٫چ إٔٸ احملتيًن فٛجٛ٦ا بكٛٸايف ق٬ح ايس ٜٔداقط َس١ٜٓ
ايهوووطى ٚحكوووٓٗا ٚتوووسىچ اقكووؤ بٛابوووٌ ؾوووسٜس َووؤ قوووصا٥ف اتٓجٓٝكوووايفٜٚ .تٓو وسٸض
ات٪ضٸخووو ٕٛاي٬تووون ٚايغطبٝوووَ ٕٛووؤ َوووط ٠٤ٚقووو٬ح ايوووسٚ ٜٔخًكووو٘ ايهوووطٚ ِٜتػووواحم٘
ٚإْػاْٝت٘ ،فُا إٕ أضغوًت يو٘ ٚايوس ٠ايعوطٜؼ تطجو ٙٛتنجٝوٌ ٖجَٛو٘ ،حتٸو ٢اغوتجا
يطجاٗ٥وووا ،فػووونٍ عووؤ ايوووإج ايوووصٜ ٟهو وِٸ ايعطٚغووونٚ ،أَوووط بقعيا٥ووو٘ َووؤ قوووصا٥ف
()1
اتٓجٓٝكايف إنطاَٶا يًؿابن احملتي ٢بعٚاجُٗا.
َ َٔٚظواٖط غٝاغو ١ا٫عتوساٍ ٚايتػواَح ايويت ؾواٖسٖا ابؤ جوبري ا عهچوا،
َؿاضن ١اتػوًُن ٚايٓكواض ٣ا اتػوجس اتكواّ عًو ٢عون َوا ٤ؾوطقَ ٞسٜٓو ١عهچوا
تػُٸ ٢عن ايبكط ٚ .نإ يًُػًُن حمطا ا ٖصا اتػجسٚ ،بعس إٔ احتًچو٘ اٯخوط
اييطدم ٞأقاَٛا هلِ حمطابٶا إىل ايؿوطم َؤ حموطا اتػوًُنٚ .بوصا أقوبح اتػوًُٕٛ
ٚايٓكاض٪ٜ ٣زٸ ٕٚهكٛغِٗ ايس ١ٜٝٓا اتهإ اتدكٸل يهٌ َِٓٗ ا اتهإ شات٘،
فاتػًِ ٚايٓكطاْ ٞزمتُعإ فٝو٘ ٜػوتكبٌ ٖوصا َكٸوٖٚ ٙ٬وصا َكٸوٖٚ ،ٙ٬و ٛبنٜوسٟ
()2
ايٓكاضَ ٣عظُ٘ حميٛظ .
التشامح الشياسي

ٜعسټ ايتػاَح ايػٝاغ َٔ ٞأنثط أؾهاٍ ايتػاَح تنثريٶا ا حٝوا ٠ايفتُعوايف
ٚايووس ٍٚاْڀ ٬ڄق وا َوؤ إٔ ات٪غػووايف اييب ٛٻ ٜو ١بهووٌ أؾووهاهلا إْٻُووا تهووطؽ ايطٜ٩وو١
ايػٝاغوو ١ٝيه و ٿٌ بًووس َوؤ ايبًووسإْ ،اٖٝووو عوؤ إٔ ات٪غػووايف ايس ٜٓٻ ٝو ٫ٚ ١غووُٝا ا
ايبًوووسإ ايعطبٝٻوو ١إهوووا تعُوووٌ عًووو ٢ايتػوووٜٛغ ايوووسٜين يطٜ٩ووو ١ايػوووًڀٖٚ ،١ووو ٞجووواٖع،٠
يٮغف٫ ،غتكساض اييتْٚ ٣ٛكٝهوٗا ا إٓڈ َعٶوا قػوب َوا ٜطنو ٞاقوانِ .يوصيو
( )1غٛاهووٜٛ ،١غووف ( .)4987ايتوواضٜذ ايػٝاغوو ٞيؿووطق ٞا٭ضزٕ ا عكووط زٚيوو ١اتُايٝووو ا٭ٚىل،
 ،7عُإ ،ا٭ضزٕ ،زاض اييهط ،م .411- 439
( )2ابٔ جبري( .)4984ضحً ١ابٔ جبري ،بريٚيف ،زاض َٚهتب ١اهل ،ٍ٬م .719
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ٜػتٓس ايتػاَح ايػٝاغ ٞإىل نبق ايػًڀ ١ايػٝاغ ١ٝاييت تػوتڀٝع تععٜوع ايتػواَح
ايووسٜينٚ ،يهوؤ بعووض ايػووًڀايف ايػٝاغوو ٫ ١ٝجتووس َكووًخٚ ١جٛزٖووا ا ايتػوواَح
ايسٜين ،بٌ إْٗا تعٌُ عً ٢إشنا ٤ايتٓاقهايف حت ٢بن أضبا ايس ٜٔايٛاحس ،نوُاْٶا
٫غووتُطاضٖا ا ايػووًڀ ١عًوو ٢ضنوواّ ايكووطاعايف ٚايتٓاقهووايفَ ،هووخ ١ٝباتكوواحل
ايٛهٓٝووٚ ١ايػووًِ ا٭ًٖووٚ ٞايتعوواٜـ بوون ا٭زٜووإ ،٭غووطاض غٝاغوو ١ٝزْ٦ٝووَٚ ١ػووتبس٠
ٚقاقووط ٠ايٓظووط ٠تهووطؽ َيوواَٖ ِٝووا قبووٌ ايسٚيووٚ ١يووٝؼ ايسٚيوو ١مبيَٗٗٛووا اتعاقووط.
بايتاي ٞفقٕ ايتػاَح ايػٝاغ ٞتػاَح َثايٜ ٞك ّٛعً ٢اييهط ٠اييت تك :ٍٛإْ٘ ٜٓبغٞ
عً ٢اقهِ ايػٝاغ ٞإٔ ٜه ٕٛحماٜسٶا ٚغري َتخٝع.
ٚقس مت اغتدساّ َكڀًح ايتػاَحَٓ ،ص إٔ اغتدسَ٘ يٛى ،ا ٖصا ايػوٝام
ايػٝاغ ٞيٛقف َبسأ حٝاز ايسٚي ١جتا ٙمجٝع َٛاهٓٗٝواٚ .ميهؤ فٗوِ ايع٬قو ١بون
ايتػاَح ا٭خ٬قٚ ٞايػٝاغ َٔ ٞحٝث تواضٜذ حكبوَ ١وا قبوٌ اقساثو ١عٓوسَا ناْوت
ايسٚي ١فطزٶا ،أًَ ٟهڄوا عًو ٢غوب ٌٝاتثواٍ ،تتُتوع بنحهواّ َعٓٝوٚ ١بػوًڀ ١ايوطفض.
ٚمبووا إٔ فهووط ٠ايسٚيوو ١تڀووٛضيف َٓووص ايكووطٕ ايػووابع عؿووط ذمووَ ٛيوواٖ ِٝزميكطاهٝوو١
يٝإايٝووو ١حووو ٍٛاقهوووِ ايوووصاتٚ ٞاقكوووٛم اتسْٝووو ،١فكوووس تڀوووٛضيف فهوووط ٠ايتػووواَح
ايػٝاغ ٞيتعين أَطٶا مماثڄًا يَ٬با ٠٫ايسٚيو .١أَوا اٯٕ فٝٴعتكوس إٔ ايتػواَح ايػٝاغوٞ
ٜؿٌُ احياّ اخلكٛقٚ ،١ٝاييكٌ َا بن ات٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓايسٚيٚ ،١احياَٶا عاَٶوا
قكٛم اٱْػإٚ ،تععٜع ق ِٝايعسٍ ٚاتػاٚاٚ ٠ايسميكطاهٚ ١ٝتهاف ٪اييطم ٚتغًٝوب
يغ ١اقٛاض ٚايتياِٖٚ ،احياّ ا٫خت٬ف ا ايطأٚ ٟاحياّ ايطأ ٟاٯخطٖٚ ،صا ٜ ٫تِ
بكطاض غٝاغ ٞمبكساض َا ٜك ّٛعً ٢تبين فًػي ١تطبٜٛو ،١تعُوٌ عًو ٢تُٓٝوٖ ١وص ٙايكوِٝ
فهطٶا ٚغًٛنڄا يس ٣أفطاز ايفتُع يتتخ ٍٛإىل ثكاف ١عاَ ١تدتًف َهْٛايف ايسٚي.١
دور املؤسشات التعلينية يف تعزيز قيه التشامح وىبذ التطزف

ٜعووووس ايتػوووواَح خاقوووو ١ٝأغاغوووو ١ٝا ايع٬قووووايف ا٫جتُاعٝوووو ١يتجٓووووب ايعٓووووف
ٚاٱنطا َٔٚ ،ٙز ٕٚايتػاَح َٔ غري اتُهٔ تڀٜٛط ثكاف ١ايػوٚ .)1( ّ٬بٗوصا اتعٓو٢
ٜطتبق َيٗو ّٛايتػواَح اضتباهو ڄا عُٝكو ڄا مبيٗو ّٛايػو ،ّ٬فايػوٖ ّ٬و٫ ٛظَو ١هبٝعٝو١
U N E S C O (1994).Tolerance: the threshold of peaceA teaching / learning guide for
education for peace, human rights and democracy the United Nations Educational.

497

()1

د .عبد اهلل اجمليدل

تيٗ ّٛايتػاَح ،فقشا نوإ ايػوٖ ّ٬و ٛغٝوا اقوط ٚٚجوٛز ا٭َؤ فوقٕ ٖوصا ٜعوين
ٚجٛز ايتػاَح نهطٚض ٠ح ١ٜٛٝتيٗ ّٛايػ.)1(ّ٬
ٚيهٜ ٞتجػس ايتػواَح ا فهوط ا٭جٝواٍ ٚثكافتٗوا٫ ،بوسٻ إٔ ٜػوِٗ ايفتُوع
بهووووٌ َهْٛاتوووو٘ ٪َٚغػووووات٘ ٚف٦اتوووو٘ٚ ،ا َكووووسَتٗا اييبٝوووو ١بهووووٌٿ أؾووووهاهلا
٪َٚغػاتٗا ا ْؿط اييهط ايتػاحمٚ ،ٞتطغٝذ ثكاف ١ايتػواَح(ٚ .)2تعو ټس اجلاَعوايف
َٔ أبطظ َ٪غػايف ايتٜٓٛط يًسميكطاهٚ ١ٝشيو َؤ خو ٍ٬تععٜوع قو ِٝايتٛافول ٚاقوٛاض
()3
ٚاتػاٚاٚ ٠اٱخاٚ ٤اقطٚ ١ٜاٱْػواْٚ ،١ٝايعسايوٚ ١ايتعسزٜوٚ ١ايعكْٝ٬وٚ ،١ايتػواَح.
حٝووث ٜعوسٸ ايتعًووَ ِٝوؤ أدمووع ايٛغوواٚ ٌ٥أقَٗٛووا يتعُوو ِٝغٝاغوو ١ايتػوواَح ،عوؤ هطٜوول
ايتثكٝف ٚايتعطٜف باقكٛم ٚاقطٜوايف ايويت ٜؿويى فٗٝوا بٓو ٛايبؿوط مجٝعٶواٚ .يهوٞ
ٜك ّٛايتعً ِٝبٗصا ايسٚض ايبٓٻا٫ ،٤بس إٔ ٜعتُس عً ٢أغوايٝب َٓٗجٝوٚ ١عكْٝ٬و ١يتعًوِٝ
ايتػاَح عٔ هطٜل تٛنٝح أغبا اي٬تػاَح ايثكاا أ ٚا٫جتُاع ٞأ ٚا٫قتكاز ٟأٚ
ايسٜينٚ ،ايعٌُ عً ٢اغت٦كاٍ جصٚض ايعٓف ٚايهطاٖٚ ١ٝا٫غتبعازٜٓٚ ،بغو ٞتڀوٜٛط
نيووا ٠٤ايتعًوو ِٝٱزموواز جمتُووع َتعووسز ايثكافووايف َوؤ أجووٌ ايػووٝڀط ٠عًوو ٢ايعٓكووط١ٜ
ٚنطاٖٝوو ١ا٭جاْووب ٚايتعكووب ٚتكبووٌ ا٫خت٬فووايف ٚاحووياّ اٯخووطٚ ٜٔايكووسض ٠عًوو٢
ايعٝـ بػَ ّ٬ع أفطاز َٔ ثكافايف خمتًي ١ا ايسٚ ٜٔايًغ.)4(١
ٚيًتعًوو ِٝزٚض ا زعووِ اقووٛاض ٚايعووٝـ اتؿوويى ٚايتػوواَح يتوونثري ٙا ايعكوو،ٍٛ
ٚميهٔ يًجاَع ١إٔ تكسّ أضن ١ٝقًب َٔ ١ايثكافٚ ١ايتعً َٔ ِٝخو ٍ٬تڀوٜٛط اتٓواٖا
ٚتععٜعٖا ٚتكس ِٜايطعاٜوٚ ١اٖ٫تُواّ ا تثكٝوف اخلوطزمن بنغوًَٓ ٛيوتح بعٝوسٶا عؤ
اهلُٓٝوٚ ١اٱضٖوا ايٓيػو .)5(ٞيوصيو ٜٓبغوو ٞأٜ ٫كتكوط تعًو ِٝايتػواَح ٚتسضٜػو٘ عًوو٢
()1
()2

ٚهي ،١عً ٞأغعس( .)7111اييب ١ٝعً ٢ايتػاَح ا َٛاجٗ ١ايتڀطف ،ؾو ٕٚ٪عطبٝو،471،١
م. 93 -72
اتع ،ٜٔحمُس حػٔ حمُس (َ .)7119طجع غابل ،م .717

()3

Badley,G. (2005). Against fundamentalism, for democracy: towards a pedagogy of
tolerance in higher education. Teaching in Higher Education, 10 (4), 407-419.
()4
Sinicrope C., Norris J., Watanabe Y. (2007). Understanding and assessing intercultural
competence: a summary of theory, research, and practice (technical report for the foreign
language program evaluation project). Second Language Studies, 26(1), 1-58.
()5
Saad El- D. M. (2004). The Role of the Universities in fostering the Islamic- Christian
mutual living and Dialogue,121 IAU Seminar on Intercultural Learning and Dialogue in
Higher Education central European University (CEU), Budapest, Hungary, 12 and
13November.
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َوٛاز زضاغو ١ٝحموسز ٠أَٛ ٚنووٛعايف َعٓٝوٚ ،١إهوا ٜتڀًووب إٔ ٜهو ٕٛايتػواَح ثكافوو١
جاَعٝووٚ ،١أغووً ٛحٝووا ٠جاَعٝووٚ .)1(١تؿووري ايسضاغووايف ا خمتًووف ايووس ٍٚإىل توونثري
ايتعً ِٝا مماضغ ١ايسميكطاه ،١ٝفوا٭فطاز ا٭نثوط تعًُٝواڄ ٖوِ ا٭نثوط تػواحماڄ َوع
ا٫خت٬ف( .)2يوصيو  ٫بوسٻ َؤ تعًو ِٝايتػواَح ٚايتدڀوٝق يو٘ ا اتٓواٖا ايسضاغو ١ٝا
اتساضؽ ٚاجلاَعايف.
ٚيًب٦ٝوو ١ايتعًُٝٝووو ١ايؿووواًَ ١يًُوووٓٗا ٚايٓؿوووا زٚض ض٥وووٝؼ ا تهوووطٜؼ ثكافووو١
ايتػووواَح نُوووا يًُعًوووِ ايوووسٚض ا٭بوووطظ ا تعًوووَ ِٝيووواٖ ِٝايتػووواَح ٚجتػوووٝسٖا ا
غًٛنايف تَ٬صت٘ ٚمتثًوٗا ا َٓظوَٛتِٗ ايكُٝٝٻو ،١بٛقوي٘ أهٛشجواڄ ٖازٜواڄ يًتػواَح
بن ه٬ب٘ .نُا  ٫بسٻ َٔ َطاجع ١اتٓاٖا ايسضاغ ١ٝايػا٥س ٠يهُإ خًٖٛا َٔ بصٚض
ايتعكب ٚايتُٝٝع بنؾهاهلُا ناف.١
ٚايتعًوو ِٝبكووٛض ٠عاَووٜ ١عووس ضافووساڄ ٖا ٶَ وا َوؤ ضٚافووس ثكافوو ١ايتػوواَح ٚقُٝوو٘،
ؾطٜڀ ١إٔ ٜه ٕٛقاُ٥ٶا عً ٢ايڀطا٥ل ٚا٭غايٝب اييب ١ٜٛاييعٻايٚ ١عً ٢اغوياتٝجٝايف
ايتعًوو ِٝايتعوواٚ ْٞٚايتياعووٌ اٱزموواب ٞايبٓووا ٤ا تهوو ٜٔٛخمتًووف جٛاْووب ايؿدكوو،١ٝ
ٚيٝؼ عً ٢ايتًكن ٚايتٓافؼ اهلساّ ايصٜ ٟعضذ بصٚض ا٭ْاْٝوٜٚ ١ككو ٞايوطٚح ايتعاْٝٚو١
اجلُاعٚ ،١ٝعً ٢تبين اتٓٗا ايٓكسٚ ٟجطأ ٠اتػا٤يٚ ١احملانُ.١
ٖٚووصا ٜٓػووخب أٜهواڄ عًوو ٢اجلاَعووايف نُ٪غػووايف تطبٜٛووٚ ١تعًُٝٝووٚ ١تُٜٓٛوو،١
ٜٓبغوو ٞإٔ تتجوو٘ ٖوو ٞا٭خووط ٣ذم و ٛخسَوو ١ايفتُووع ْٚؿووط قوو ِٝايتعوواٚ ٕٚايتػوواَح بوون
أفطازٚ ،ٙا٫ضتكا ٤بِٗٚ ،ايكٝاّ بايسٚض اتٓ ٛبٗا ا إعساز ايك ٣ٛايبؿطٚ ١ٜايهوٛازض
ايعًُٚ ١ٝاييهط ١ٜاتٚ ١ًٖ٪اتسضب ،١يٝكوبح ايتعًو ِٝاجلواَع ٞخوإ ٠تٖ٪وٌ ايڀًبو ١إىل
اَت٬ى ٚتوبين قو ِٝاقوٛاض ٚايتػواَح ٚايتعوا ،ٕٚيبٓوا ٤جمتُوع َتٓوٛض َٚتُاغوو قوازض
عًَٛ ٢اجٗ ١دوسٜايف ايتعكوب بهوٌ أؾوهاي٘ َٚظواٖطٜٚ .ٙكوع عًو ٢عواتل نًٝوايف
اييب ١ٝايسٚض ايطٝ٥ؼ ا غطؽ ايكٚ ِٝاتياٖٚ ِٝاتعتكسايف ا ْيٛؽ ايڀًبو ١اتعًُون؛
( - )1ايبسآٜووو ،١شٜوووا َٛغووو .)7144(٢قووو ِٝايتػووواَح ا َٓووواٖا ايتعًووو ِٝاجلووواَعَ ،ٞطجوووع
غابل.711- 477،

()2

Chzhen, Y. (2013). Education and democratization: tolerance of diversity, political
engagement, and understanding of democracy, Paper prepared for the Education for All
Global Monitoring Report Teaching and learning.
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يُٝتًووو ايڀايووب اتعًووِ ثكافوو ١ايتػوواَح ننغووً ٛحٝوواَ ٠ووع اٯخووطٜٚ ،ٜٔووبين ٖووصٙ
ايثكافوو ١ا ْيووٛؽ ه٬بوو٘ ا اتػووتكبٌ َوؤ أجووٌ بٓووا ٤جٝووٌ َتػوواَح قووازض عًوو ٢قبووٍٛ
اٯخط.
ٚتؿٗس ايبًسإ ايعطبٝٻ ١ا اٯ ١ْٚا٭خري ٠حاي َٔ ١اييطقٚ ١ا٫خت٬ف ٚايتؿطشّ
ٚايكووطاذ بوون أبٓووا ٤ايووٛهٔ ايٛاحووس ،بووٌ بوون أفووطاز ايفتُووع ايٛاحووس ،يتووإظ بٛنووٛح
ا٫خت٬فايف ايسٚ ١ٜٝٓايڀا٥يٚ ١ٝاتصٖبٚ ١ٝايعطقٚ ١ٝاييهط ،١ٜاييت أيكت بظ٬هلا عً٢
ا٭َوؤ ايفتُعووٚ ٞايتعوواٜـ ايػووًُ .ٞإٕ حايوو ١ايتووٛتط ٚا٫حتكووإ ا٫جتُوواعٚ ٞثكافوو١
اْ٫تكوواّ ٚايتعكووب ٚاٱقكوواٚ ٤عووسّ تكبووٌ اٯخووط ٚغٝووا اقووٛاض أزيف إىل خًوول ب٦ٝوو١
َٛات ١ٝيًعٓف ٚايتڀطف ٚايوتهيري ٚنطاٖٝو ١اٯخوط .إٕٻ ايٛنوع ايكواٜ ِ٥هؿوف عؤ
عجع ا٭ْظُ ١اييبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝقكوٛضٖا ا تنزٜو ١ضغوايتٗا ا غوطؽ ايكو ِٝايٓبًٝو١
يووس ٣ا٭جٝوواٍ .فاييبٝوو ١مبيَٗٗٛووا ايؿوواٌَ ٖوو ٞاتووسخٌ ايووطٝ٥ؼ يتغووٝري ايفتُعووايف
ٚايتخوو ٍٛاٱزموواب ٞا بٓاٖوواَ ،وؤ خوو ٍ٬تععٜووع ثكافوو ١ايتػوواَح نكُٝوو ١عظُٝوو ١شايف
أُٖ ١ٝا اقٝا ٠ت٪ز ٟيع٬قايف اجتُاع ١ٝغًٜ ١ُٝػٛزٖا ايتياِٖ ٚاحملبٚ ١ا٫غتكطاض
ٚايسميٛقطاهٚ ،١ٝتطغذ اتٛاهٓٚ ١قب ٍٛاٯخط.
 ٫ٚؾو بنٕ غطؽ ق ِٝايتػواَح ٜبوسأ َؤ اييبٝو ١ا٭غوط ١ٜبٛقوف ايكو ِٝايويت
ٜتعًُٗا ايڀيٌ ا غٓٛات٘ ا٭ٚىل ٖ ٞا٭نثط ثبٛتٶا ٚزٚاَٶا ٚتنثريٶا ا حٝاتٖ٘ٓ َٔٚ ،وا
ْووسضى ايووسٚض ايياعووٌ يًيبٝوو ١ا٭غووط ١ٜا غووطؽ قوو ِٝايتػوواَح ٚاتٛاهٓووٚ ،١اتػووٚ٪ي١ٝ
ٚايسميكطاهٚ ١ٝايعسايٚ ١ايػٚ ،ّ٬احياّ اٯخط ٚتكبٌ ايوطأ ٟاتدوايفٚ ،نوصيو ا
غطؽ ق ِٝاخلري ٚاجلُاٍ ٚايتػاَح ٚايتعاٚ .ٕٚجتسض اٱؾاضٖٓ ٠ا إىل إٔ ٖص ٙايك٫ ِٝ
ٜٓبغوو ٞاغووتريازٖا ٫ٚ ،تكًٝووس اٯخووط ٜٔبٗوواٚ ،إهووا ٖووَ ٞتنقووً ١ا اقهوواض ٠ايعطبٝوو١
اٱغووٚ ١َٝ٬تؿووهٌ جووٖٛط تطاثٓووا ايعطبووٚ ٞاٱغوو ،َٞ٬عًُٓاٖووا يهووثري َوؤ ا٭َووِ
ٚايؿعٚ ، ٛأغُٗٓا بٗا ا اقهاض ٠اٱْػاَْ ،١ٝع أْٓا أحٛج َا ْه ٕٛإيٗٝا اٯٕ.
إْٓا َسع ٕٚٛاٯٕ أنثط َٔ أٟٿ ٚقت َه ٢إىل اغتٓبا ٖوص ٙايكوَ ِٝؤ إضثٓوا
اقهووواضٚ ٟإحٝاٗ٥ووواٚ ،إعووواز ٠إْتاجٗوووا ٚفووول َتڀًبوووايف َٚعڀٝوووايف ايتڀوووٛض ٚايتكوووسّ
اقهاضٜنٚ ،مبا ٜتيل َع َطتهعاتٓا ايثكافٚ ١ٝا٫جتُاع ،١ٝنُا أْٓا َوسع ٕٚٛا

491

املياهج الرتبوية وثكافة التشامح

ايٛقت ْيػ٘ إىل داؾ ٞاييهط ايصٜ ٟبث اييطقٜ ٫ٚ ١تيل َع ضٚح ايعكط ٜ ٫ٚػِٗ
ا اْ٫سَاج ا ايفتُع اٱْػاْٚ ٞحهاض ٠ايعكط(.)1
ٚا ٖووصا ايػووٝام تٓبغوو ٞاٱؾوواض ٠إىل إٔ ٖووص ٙاتُٗوو ٫ ١تكووع عًوو ٢عوواتل اييبٝوو١
ا٭غووط ١ٜمبيطزٖوواٚ ،إهووا بتعانووس ٚتهاَووٌ َ٪غػووايف اييبٝوو ١مبيَٗٗٛووا ايؿوواٌَ،
ْٚعين بصيو اتسضغٚ ١زٚض ايعبازٚ ٠مجاع ١ا٭قطإ ٚٚغا ٌ٥اٱعٚ ّ٬مجٝع ات٪غػايف
ا٫جتُاعٚ ١ٝايثكافٚ .١ٝيٝؼ ا ٖوصا ا٭ َوط بسعوَ ١ؤ ايبوسذ فكوس أؾواض إيٝو٘ اتواٚضزٟ
َٓوووص قوووط ٕٚا أز ايوووسْٝا ٚايوووس ٜٔعٓوووسَا ْبٻووو٘ إىل إٔ ايفتُوووع اتعزٖوووط ٖووو ٛايوووصٟ
تتهاَووٌ فٝوو٘ ؾووط ٚا٫ظزٖوواض :ايػووًڀإ ايعووازٍٚ ،ايووس ٜٔاتتبووعٚ ،اتووٛاضز اتتووٛفط٠
ٚا٭َوؤ اتػووتتبٚ ،ايكهووا ٤ايكوواحلٚ ،ا٭َووٌ اييػووٝح ٫ٚ .ؾووٜ ٤ٞبعووث عًوو ٢ا٭َووٌ
باتػتكبٌ َثٌ ايتخػٔ ا عٝـ ايٓاؽ ٚأَٓ٘(.)2
ٚاقكٝك ١إٔ اتػني ١اتًخ ١ا ٚقتٓا ايطأٖ ٖ ٞتعاٜـ اتػًُن أْيػِٗ زاخٌ
ايس ٜٔايٛاحس ،أنثط بهثري َٔ ايبخث ا َػاي ١تعاٜؿِٗ َع ا٭زٜإ ا٭خوط ،٣٭ٕ
َا ٜكتٌ َؤ اتػوًُن ا قوطاعاتِٗ ايسٜٝٓو ١ايبٝٓٝوٜ ١يوٛم مبوا ٜ ٫كواؽ أٚي٦وو ايوصٜٔ
ٜكتً ٕٛبنغبا قطاذ بعض اتػًُن َع أتباذ ايوسٜاْايف ا٭خوطٖٓ .٣واى َبوسأ ٚجوس
ٚاغتُط ا ايعسٜس َٔ ايتكايٝس ايسٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق ١ٝيًجٓؼ ايبؿط ٟٯ٫ف ايػٓنَ :وا
 ٫دب٘ يٓيػو  ٫تيعً٘ يٰخطٚ ،ٜٔزمب إٔ ٜهوٖ ٕٛوصا اتبوسأ غوري قابوٌ يًتغوٝري أٚ
اٱيغووواٚ ،٤غوووري َؿوووط ٚجلُٝوووع ْوووٛاح ٞاقٝوووا ٠ا ايفتُعوووايفٚ ،يٮجٓووواؽ ٚا٭َوووِ
ٚا٭زٜإ (.)3

( )1ايفٝسٍ ،عبساا ٚ ٚهي ،١عًو .)7118( ٞعًوِ ا٫جتُواذ اييبوٚ ٟٛاتسضغو ،4 ،ٞزَؿول،
زاض َعس ،م .717
( )2اتطجع ْيػ٘ ،م .77- 74
( )3نٓٝغٖ ،اْع ،اقٛاض بن ا٭زٜإ ٚا٭َِ ،جمً ١ايتػواَح؛ ايعوسز  47ؾوتاَ ،7117 ٤ػوكق،
ايعٴُاْ ١ٝيًتٛظٜع ٚايتػٜٛل ،م .717
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املكرتحات:

 اعتُوواز َبووسأ ايٛقاٜوو ١ا اييبٝوو ١ا٭غووطَ ١ٜوؤ خوو ٍ٬تتبووع َ٪ؾووطايف ايتڀووطف ايوويتتظٗط ا غًٛى ايؿبا .
 ضفووع نياٜووايف ايٓظوواّ ايتعًُٝوو ٞلُٝووع َهْٛاتوو٘( .اتٓوواٖا ،اتعًُوون ،ايڀطا٥وولٚا٫غووووياتٝجٝايف اييعايوووو ١ايكاُ٥وووو ١عًوووو ٢ايووووتعًِ ايتعوووواٚ ،ْٞٚاعتُوووواز اٱضؾوووواز
 ٬ا تععٜووع قوو ِٝاتٛاهٓوو ١احملًٝووٚ ١ايعاتٝوو١
ا٫جتُوواع ٞا اتووساضؽ) يٝهوو ٕٛفوواع ڄ
بهياٜايف عاي.١ٝ
 اعتُاز اقهَٛايف يًُبوسأ ايوصٜ ٟوط ٣إٔ ايتُٓٝو ١اقكٝكٝو ١تينوع عًو ٢ايتُٓٝو١ايبؿط َٔ ١ٜخ ٍ٬ايتعً.ِٝ
 ايعٌُ عً ٢إقٓاذ أقخا ايكوطاض ا اقهَٛوايف بونٕ ا٫غوتثُاض ا ايتعًو ِٝيوٝؼٖسضاڄ يٮَٛاٍ ٚإها ٖ ٛأنثط عًُٝايف ا٫غتثُاض ضق.١ٝ
 اعتُوواز ايتدڀووٝق اييبوو ٟٛايووصٜ ٟووطبق خمطجووايف ايعًُٝوو ١ايتعًُٝٝوو ١مبتڀًبووايفايعًُ ١ٝايتُٓٚ ١ٜٛغٛم ايعٌُ.
 غٝاز ٠ايكاْ ٕٛا ايكها ٤عًَ ٢ظاٖط اييػاز ٚتععٜع حط ١ٜاتٛاهٔ ٚنطاَت٘. اٖتُوواّ اقهَٛووايف بي٦ووايف ايؿووبا ٚتهثٝووف أْؿووڀ ١ايفتُووع اتووسْٚ ٞارمووطاايؿبا بنْؿوڀَ ١يٝوس ٠ا اغوتثُاض أٚقوايف اييوطا ٚ ،حماضبو ١فهوط اقطنوايف
ا٭قٛي ١ٝاييت تػتكڀب ايؿبا .
 تهاٌَ َ٪غػايف ايتٓؿ ١٦ا٫جتُاع( ١ٝاتسضغٚٚ ،١غا ٌ٥اٱعٚ ،ّ٬زٚض ايعباز،٠٪َٚغػووايف ايفتُووع) ا تععٜووع قوو ِٝاتٛاهٓووٚ ١ايسميكطاهٝووٚ ،١اتٗوواضايف اقٝاتٝوو.١
ٚتُٓ ١ٝاييهط ايٓكس ٟيس ٣ايؿبا .
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املصادر واملزاجع

















ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ابٔ جبري( .)4984ضحً ١ابٔ جبري ،بريٚيف ،زاض َٚهتب ١اهل.ٍ٬
أضنوو ،ٕٛحمُووس(َ .)4991وؤ فٝكووٌ ايتيطقوو ١إىل فكووٌ اتكوواٍ ،أٜوؤ ٖوو ٛاييهووط
اٱغ َٞ٬اتعاقط ،تطمجٖ ١اؾِ قاحل ،بريٚيف ،يٓسٕ ،زاض ايػاق.ٞ
أضْٛيس ،تَٛاؽ( .)4971ايسع ٠ٛإىل اٱغ ،ّ٬تطمج ١حػٔ إبطاٖ ِٝحػٔٚ ،عبس
ايفٝس عابس ،ٜٔايكاٖط.٠
ايبسا ،١ٜٓشٜا َٛغو .)7144(٢قو ِٝايتػواَح ا َٓواٖا ايتعًو ِٝاجلواَع ،ٞايفًو١
ايعطب ١ٝيًسضاغايف ا٭َٓٚ ١ٝايتسضٜب.711- 477 ،)13(77 ،
اجلووابط ،ٟحمچ ٸُووس عابووس( .)7111اتثٸكچيوو ٕٛا اقهوواض ٠ايعط ٸب ٸٝوو :١حمٓوو ١ابوؤ حٓبووٌ
ْٚهب ١ابٔ ضؾس ،بريٚيفَ ،طنع زضاغايف ايٛحس ٠ايعطبٝٸ١چ.
اجلابط ،ٟحمُس عابس ،قهاٜا ا اييهط اتعاقط ،ايعٛت ،١قطاذ اقهواضايف،
هٝٸْٚ ١ظاّ ايكو- ِٝاييًػويٚ ١اتسٜٓو،١
ايعٛز ٠إىل ا٭خ٬م -ايتػاَح -ايسميكطا چ
بريٚيفَ ،طنع زضاغايف ايٛحس ٠ايعطبٝٸ١چ.
جٖٛط ،حػٔ حمُس  ٚب ،َٞٛٝعبس اقُٝس(ز.يف) .ايكنَ ،كط ،زاض اتعاضف.
ضٚغ ،ٛجإ جاى ،ايعكس ا٫جتُاع ،ٞتطمج ١بٛيؼ غاْ ،ٛاتهتب ١ايؿطق.١ٝ
قيٛيف ،أمحس ظن( ،ٞز .يف) ،مجٗط ٠خڀب ايعط ا عكٛض ايعطب ١ٝايعاٖط،٠
َٓؿٛضايف اتهتب ١ايعًُ ،١ٝبريٚيف 3( ،أجعا.)٤
غووبٛٓٝظا ،ضغوواي ١ا ايٖ٬ووٛيف ٚايػٝاغوو ،١تطمجوو ١حػوؤ حٓيوو ،ٞاهل٦ٝوو ١اتكووط١ٜ
ايعاَ ١يًتنيٝف ٚايٓؿط.
مسري اخلً :ٌٝايتػاَح ا ايًغ ١ايعطبَٓ ،١ٝؿٛض نُٔ نتا  :ايتػاَح بن ؾطم
ٚغط  ،1 ،بريٚيف ،زاض ايػاق.ٞ
ايػووٝس ،ضنووٛإ ،ايووسٚ ٜٔايفتُووع ٚايسٚيوو ١ا ايع٬قووايف ٚاتطجعٝووايف ٚاتكووا٥ط،
جمً ١ايتػاَح؛ ايعسز  47ؾتاَ ،7117 ٤ػكق ،ايعٴُاْ ١ٝيًتٛظٜع ٚايتػٜٛل.
عبووووس اﷲَ ،عتووووع غووووٝس ٚخًٝيوووو ،١عبووووس ايًڀٝووووف حمُووووس ( .)7114عًووووِ ايووووٓيؼ
ا٫جتُاع ،ٞايكاٖط ،٠زاض غطٜب يًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع.
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ووٝ اتُاي١يٚ ا٭ضزٕ ا عكط زٞ يؿطقٞاغٝذ ايػٜ ايتاض.)4987( غفٜٛ ،١اهٛغ
. زاض اييهط،ٕ ا٭ضز،ٕ عُا،7 ،ىلٚا٭
.ْغٛ تٞ تػٚؽ إىل َاٛٝؾْٛيٛين َٔ نٝ اييهط ايك.)4974( .ج.ٙ.ٌٜنط
،7117 ٤ ؾتا47  ايتػاَح؛ ايعسز١ً جم،َِا٭ٚ ٕاٜاض بن ا٭زٛ اق، ٖاْع،ٓغٝن
لٜٛايتػٚ عٜظٛ يًت١ْٝ ايعٴُا،َػكق
.١ٓ غٛ أب٢َٓ ١ تطمج،  ا ايتػاَح١ٕ ضغايٛ ج،ىٛي
،4 ،ٞاتسضغوٚ ٟٛجتُاذ اييبو٫ عًِ ا.)7118( ًٞ ع،١هيٚٚ  عبساا،ٍسٝايف
. زاض َعس،زَؿل
١ِٝ ايتػاَح ا اتٓاٖا اتسضغٝ ق.)7147(ٕم اٱْػاَٛطنع ضاّ اﷲ يسضاغايف حك
. فًػڀن، ضاّ اﷲ، يًتػاَح١ٝ ايعطب١ ايؿبه،١ٝايعطب
١ِٝ ايتػاَح ا اتٓاٖا اتسضغٝ ق.)7147(ٕم اٱْػاَٛطنع ضاّ اﷲ يسضاغايف حك
. فًػڀن، ضاّ اﷲ، يًتػاَح١ٝ ايعطب١ ايؿبه،١ٝايعطب
ِٝووع قووٜ ا تعع١ٝٓٝض اجلاَعووايف اييًػووڀٚ ز.)7119(  حمُووس حػوؤ حمُووس،ٜٔاتووع
،٠ غوع، ا٭ظٖوط١ جاَعو، َاجػوتري١ ضغاي،ِٖ ْظط١ٗجٚ َٔ  هًبتٗا٣ايتػاَح يس
.716م
ٕٚ٪ ؾوو، ايتڀووطف١اجٗووَٛ  ايتػوواَح ا٢ عًوو١ووٝ اييب.)7111(  أغووعسٞ عً و،١هيووٚ
.93- 77 م،471 ايعسز،١ٝعطب
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الفساد ظاهرة وممارسة
د .سليم بركات*

*

الفساد ظاهرة عرفتها اجملتمعات البشروة عرب التاروخ ،وهي ال ختص

جمتمع ص ًا يعه،صصال ،وال مرتاصصة اريهصصة يعه،هصصا ،ولدصصل ابصصط يالصصلله الدصصا

تجصصه هصصله الةصصاهرة قصصل فصصاقه دد دركصصة هصصلد ال ص

مص اجملتمعصصات

ياالنههار صصص كمصا ابصط وكصالد عاقصة ار بصاني مصا يصج مسصتالى كصالدة ا

ودركصصة وكصصالد الفسصصاد وانتشصصاره ع ي جمتمص مص اجملتمعصصات ،ع،ص
كاما كصان ا

صه حلصا اً ،داص

مسصتالى الفسصاد ،وقاةصط دركصة

وملى انتشاره .كما ابط ياللله الدا

ن

صه

الر صال،

وضًا نال كاما تددط اجملتمعات

قصصلراً مصص اللطدرا هصصة والشصصفافهة تادت قصصلر ها عاصص م اف صصة الفسصصاد.

وورت صصع عا ص هصصله ا دصصا م نتهجصصة م ،دهصصة هصصي ت ن االر دصصا

ا

ه هال ك ر السب فاعاهة ع م اف ة الفسادت(.)1

الفساد نزعصة رصرورة ترصارع مص قصهه اخلص  ،يضصا ال،ةصر عص

ال،ةام السهاسي واالكتماعي ،نزعة سع

دنهصصا رلواصصة رتي ص

ا مه .و ت

سصصتالى
بهعصة

هاتة مال م دون وكال تصم،

يايفنسصصان ع ك ص العرصصالر ،وع ك ص ا مصصاك  ،ويصصج

ه يتعروف الفساد ادافة ا قالى اليت ُدْرِرُه عا امل،فعصة ،دنصال

استخلام السا ة املم،التة مل،فعة احلة ،وهال تكالف وسات اليت ختضص

لامضادات ا هالوة فرتة م الزم  ،وم اه ستالعع آاارها و تأقاه معها،
*

ناتب ٚباحث سٛرٚ ٟأستاذ جاَع /ٞعـو ٛععٝو ١ايبحوٚ ٛايرراسوايف ا ادواك يهتوا
ايعر .

102

الفساد ظاهرة وممارسة

يتٓظووم َوؤ جرٜوور  ٖٚو ا الظووٗر ٜتمًوو ٢ا الْةُوو ١ايرأاايٝووٚ ١يوورَ ٣هاتووب
احملاَا ٠الظٗٛر ٠اييت تتٛاىل يًرفاع عٔ نبار ايًؼٛؾ ٚسارق ٞالاٍ ايعاّ حٝث
تتكٔ ايتٓكٝب عٔ ايثػورايف ايكاْْٝٛوٚ ١ايبحوث عؤ ال اوا ٤ايجراٝ٥و ١ايويت تهٝو
ايٓؼٛؾ يؼاحل العتر ٜٔفايشارق ٕٛايو ٜٗٓ ٜٔبو ٕٛنُٝوايفن ؿومَُ ١ؤ الواٍ
ٜـريِٖ إٔ خيؼؼٛا جز٤اً َٓ٘ يًحُاٚ ١ٜايرفاع ايكاْ.)2(ْٞٛ
إٕ ايفشوواك اي و ٜ ٟعاذوو٘ ٖ و ا ايبحووث ٖوو ٛؼووٝؽ الووٛارك ٚت ٜ ٛو ايعا٥وور
ا قتؼاكٚ ٟفل اعتبارايف الؼًح ١ااخاػٚ ١يٝص ٚفل اعتبارايف الؼًح ١ايعاَ١
أ ٚبايتـاك َعٗا "إذ مث ١فشاك نبري ٜأت َٔ ٞاستػالٍ الٓاػوب ايعاَو ١يًُؼواحل
ااخاػ ١عٔ طرٜل ايعاوا٤ايف ٚالٓاقؼوايف ايهوبريٚ ٠بٝو ايكاواع ايعواّ ٚايكورٚ
غوري الأيٛفووٖ ١و ا بايؿوواف ١إىل فشواك ور نايرطووٚ ٠ٛايٛسوواطٚ ١ا تالسووايف
ٚغريٖا َٔ ٚج ٙٛايفشاك"(.)3
َوؤ ٖ و ا الٓاًوول عًٓٝووا إٔ ْةوؤ إٔ اوواٖر ٠ايفشوواك َكتؼوور ٠عًوو ٢اذاْووب
الايٚ ٞأْٗا تال ّ ؼٝؽ الٛارك ا قتؼاكٚ ١ٜت ٜ ٛايعا٥ر ا قتؼاك ٟفكم
ٚإمنووا تعووِ ٚتظووٌُ "ايظووإٔ ايعوواّ برَلتوو٘ يتحٛليوو٘ َوؤ طووإٔ ع واّ يًمُاعوو ١إىل طووإٔ
وواؾ سووٛا ٤أنووإ ذيووو بٛسوواط ١الفووراك انووانُب أّ نووإ ذيووو بٛسوواط١
اذُاعوو ١ايؼووػر ٣انانُوو" .١إٕ ايفشوواك طمؼووٓ ١يًظووإٔ ايعوواّ نووٜ ٞتحووَ ٍٛوؤ
ايظؤ ٕٚايعاَ ١إىل ايظؤ ٕٚااخاػ.)4("١
فايٛسواط ١الـور ٚبٗوا الثوٌ ا ايفشواك ايؼوػري قور ٜهو ٕٛايعاَوٌ الوايٞ
عاك ٠ايراف إيٗٝا ٚإمنا قر ٜه ٕٛايوراف ا جتُواع .ٞإٕ انورٜث ا ٖو ا ايبحوث
سٝتٓا" ٍٚكٚر َؤسشايف ايرٚي َٔ ١ايٓٛاح ٞايٓةرٚ ١ٜسرينز عًو ٢اواٖر ٠ايفشواك
ذايف ايااب ايٓةور ٟبعَُٗٛوا ٚاَتوراكاتٗا غوري الايٝوٚ ١سوٝه ٕٛايكنٝوز أنثور
عًووو ٢الؤسشوووايف ذايف ايظوووؤ ٕٚايعاَوووٚ ١أنثرٖوووا و و ً ٛبايٓشوووب ١إىل اذُاعوووايف
ايشٝاسٚ ١ٝاذُاعايف ايفرع ١ٝالتؼً ١بٗا عً ٢تٓٛعٗوا ٚترا ًوٗا أنوإ ذيوو فُٝوا
خيؽ القرباٚ ٤الػرقا ٤أّ ا ْتُا ٤الظكى فـالً عٔ ايظور ٚايعُرٜوٚ ١الٗٓٝو١
ٚايتمؼؼٚ ١ٝايتررٜب ١ٝالتعًك ١بظؤ ٕٚالٓؼب الظكىٚ .لا ناْو اواٖر ٠ايفشواك
َرت با ً ١بتح ٍٛايظإٔ ايعاّ إىل طوإٔ واؾ فوال بور َؤ ايكنٝوز أٜـو ًا عًو ٢إكار٠
ايظؤٚ ٕٚتٓة ِٝالَٛر ٚايشع ٞإىل دكٝل الؼاحل لٕ َثٌ ٖو  ٙالَوٛر ٜكوّٛ
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بٗوا سو ٣ٛأفووراك ٚأطوماؾ بعٝووِٓٗ ٖٚو ٞتشووتا ٝإٔ توٓةِ طووؤْٗٚا ا نوٌ أَوور
ٚ َٜٞٛكٚر ٟتٛاجٗو٘ بوٌ تٓور يو يو بعـو ًا َؤ رجاهلوا ٜكَٛو ٕٛبٗو  ٙالُٗو .١نُوا
سٝه ٕٛانرٜث ا ٖ ا ايبحث عٔ ايتٛفٝول بوب ٚجٗويت ْةورو الٚىل ٚجٗو ١ايٓةور
الًٖٝوو ١ا َٛاجٗوو ١ايفشوواك ايوويت تكنووز عًوو ٢اذٗووٛك احملًٝوو ١ذايف اياوواب ايعً و
ٚايثاْٚ ١ٝجٗ ١ايٓةر انه ١َٝٛاييت تشتٛجب احكاّ ايشٝاك ٠ايٛطٓ ١ٝيًرٚيوٖٚ .١و ا
ٜووووتِ إ َوووؤ ووووالٍ تٓووووا" ٍٚكٚر ا تُووو الًٖوووو ٞا َهافحوووو ١ايفشوووواك ا اووووٌ
اسكاتٝمٝا قاْ ١ْٝٛتشع ٢إىل ايتٛفٝل َا بب ؿورٚرايف ايشوٝاك ٠ايٛطٓٝوٚ ١ؿورٚرايف
م أسور ٚسوٝا راك وع و ٍٛك ٕٚنظو
ايتُٓٝو ١ايٛطٓٝو ١لٕ ايشوٝاك ٠ايٛطٓٝو ١و ،
َةاٖر ايفشاك(.)5
ٖٚوووٌ باْوووب انكٝكووو ١إذا قًٓووواو إٕ ايفشووواك َوووال ّ بوووررجايف َتفاٚتووو ١يًحٝوووا٠
ايشٝاس َٔ ١ٝوالٍ ايؼوراع عًو ٢ايٓفوٛذ ٚالؼواحل ٚالوٛارك نُوا بايٓشوب ١يكار٠
ايظووإٔ ايعوواّل ٖٚووٌ ٜع و ٖ و ا ايووتال ّ ؿوورٚر ٠أ ٚتشووٜٛػ ًا "أنثوور َوؤ وورك توورابم
َتفاٚيف ايوررجايف ٚالٛاقو ٚااخاوٛرٚ ٠ا ْتظوار بوب َفٗو ٛسّ  ٚارسوت٘ ٚبكافوَ ١بٓٝو١
عًوْ ٢فوٛذ ٚػووراع ْفوٛذ ٚبووب ارسو نٚ ١بكافو ١تػًووب طواب ايظووإٔ ايعواّ ا ايشووًا١
ٚالُارس ١ايٛطٓ١ٝل"(.)6
وسائل مكافحة الفساد:

ٖٓاى ٚساَ ٌ٥تعورك ٠لهافحو ١ايفشواك َٓٗوا َوا ٖو ٛكٚيو ٞوا عًو ٢إ واك
انهِ ايؼواحل ٚتقكو ور أّ أكاَ ٤ؤسشوات٘ ٚتكو ِٜٛكرجو ١ايٓموا ايو  ٟأحر تو٘ ٚأٜؤ
أٚج٘ ايكؼٛر فٗٝا َٚا ٖ ٞا سكاتٝمٝايف ايبر ١ًٜاييت َؤ طوأْٗا تاوٜٛر العرنو١
ايعال ١ٝؿر ٚبا ٤ايفشاك َٗٓٚا َٓةُ ١ايظفاف ١ٝايرٚيٝوٚ ١ػوٓرٚم ايٓكور ايورٚيٞ
ٚنًُّٗووا تورلع ٞايكٜٚووم يًحهووِ ايؼوواحل ٚكعُوو٘ ا َكاَٚوو ١ايفشوواك َٗٓٚووا َٝثووام
الَوِ التحور ٠فُٝووا إذا ناْو اواطر ايفشوواك هلوا ػوف ١ايتووأبري عًو ٢ايشوًِ ٚالَوؤ
ايووورٚيٝبٚ .ةووؤ ٖٓوووا ْبوووايؼ إذا قًٓووواو إٕ الٓةُوووايف ايرٚيٝووو ١انهَٝٛوووٚ ١غوووري
انه ١َٝٛقر بح ا يف ا ْتبا ٙإىل عرك َٔ الَٛر ايعاَ ١ا حمارب ١ايفشاك
 ٚسُٝا بعر إٔ أػبح ايفشاك إحر ٣ايعكبايف الساسو ١ٝايويت تٗورك ايتُٓٝوٚ ١ايتكورّ
ا ايعووا  .نُووا أْٓووا ْبووايؼ إذا قًٓوواو إٕ الشووؤٚي ١ٝعوؤ اْتظووار ٙتك و عًوو ٢عوواتل
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(اذُٚ ) ٝا اياًٝع ١انهَٛايف ٚايظرنايف كٚي ١ٝايٓظا ٖٚو ا ٜهو ٕٛإ
ا تعا ٕٚكٚيٜ ٞرعِ انهِ ايؼاحل عًَ ٢شت ٣ٛك ٍٚايعا أع "(.)7
 َٚإٔ إ ـاع ايكـاٜا التعًك ١بايفشواك ٚانهوِ ايؼواحل يًرراسوايف ايرٚيٝو١
قر ساعر عً ٢د ٌٜٛعرك َٔ الكو ٛيف ايشوا٥ر ٠حوَٛ ٍٛاجٗو ١ايفشواك إىل بورٜٝٗايف
َٚشًَُّايفن ْكً ت٘ إىل سواح ١ايٓكواغ ٚأ ـوعت٘ لعواٜري قابًو ن ١يًكٝواض يتؼوبح ايوٓةِ
ايشٝاسَ ١ٝؼٓف ١ا قوررتٗا عًو ٢ؿوبم ايفشواك َؤ والٍ سؤ ايكوٛاْب ٚفور
احكاَٗا إ إٔ ٖ  ٙايرراسايف قور اتشوُ بكورر نوبري َؤ ايتعكٝور ٚعًو ٢سوبٌٝ
الثوواٍ انؼوور "كراسووايف ايبٓووو ايوورٚي ٞالنثوور ٛيٝوو ١حوو ٍٛانهووِ ايؼوواحل"
ٚالعتُوور ٠عًووَ ٢ووتػريايف "ايعًٓٝووٚ ١ايظووفافٚ ١ٝا سووتكرار ايشٝاسووٚ ٞفاعًٝوو ١الكا٤
انهووْٛٚ َٞٛعٝوو ١الكا ٠ايتٓةُٝٝووٚ ١سووٝاك ٠ايكوواْٚ ٕٛؿووبم ايفشوواك"(ٚ .)8يووٛ
يف َؤ
كقكٓا ا ْتا٥م ٖ  ٙايرراسايف ٚتابٝكاتٗا يٛجرْا ايهثري َٔ ايعثرايف بوٌ ال٦وا م
الووووتػريايف ايثاْٜٛووووٚ ١ايفرعٝوووو ١الاًوووو ٛكاٖ ٚووووا ٚلكرنٓووووا حمووووِ ايؼووووعٛبايف
ٚايتعكٝرايف اييت تهتٓ ٖ ا ايٓٛع َٔ ايرراسايف عً ٢ايرغِ َٔ نٌِّ ا حتٝاطايف
ٚايـووُاْايف ك عًوو ٢ذيووو العًَٛووايف ايٓاقؼوو ١الاًٛبوو ١ايوويت ٜتع و ر إحـووارٖا فٓ ٝواً
ٚأَٓٝواً ٚسٝاسووً ٝا ٚبظووهٌ َتعُوور ٚبايتوواي ٞقوور ٜهووَ ٕٛووا ٖووَ ٛتووا َوؤ َعًَٛووايف
اْتكاٝ٥اً َٚعتُراً لسبا َتعركٚ ٠قر تهوَ ٕٛؼواكرٖا ايؼوحافٚ ١أجٗوز ٠ايعوالّ
المتًفوووٚ ١تتعًووول بظمؼوووٝايف ترنو و انهوووِ ٚاسوووتٓفريف أغراؿوووٗا ٚيٝشو و
طمؼٝايف متارض ايشًا ١فعالً ٚرمبا ك ً َكاٜٝص ٖو  ٙايرراسوايف إىل َعاٝوايف
بكاف ١ٝأ ٚاجتُاع ١ٝذايف طبٝع ١ق ١ُٝٝغري قابً ١يًكٝاض ايهُو ٞعًو ٢ةو ٛبعٝور عؤ
ايرقووٖٚ .١ووٌ ْبووايؼ إذا قًٓوواو إٕ ا تفاقٝووايف ٚالعاٖوورايف ايرٚيٝوو ١لهافحوو ١ايفشوواك
تر ٌ حٝز ايتٓف ٝنُا ب ٚحت ٢ي ٛك ً ٖ ا انٝز فٗوٌ تالقوَ ٞؤ كَٗوا
أ ٚخيكقٗووا .إٕ الرآٖووو ١عًووو ٢دكٝووول تكوورّ ا ٖوو ا ايشوووٝام ٜؼوووعب دكٝكووو٘ ا
َٛاجٗ١ن عًَ ٢شت ٣ٛنبري ا ايعا .
إٕ ايٛاق ايرٚيٜ ٞظري إىل ٚجٛك الوٛا  ٜٔايرٚيٝو ١ايراعُو ١يًفشواك ٚالفشورٜٔ
 ٖٞٚق ٣ٛتتظهٌ َٔ داي عـ ٟٛبب ايٓمب انانُٚ ١ايظورنايف ايعُالقو١
الرع َٔ ١َٛحهَٛايف اير ٍٚايػٓٚ ١ٝالٗٚ .١ُٓٝإْ٘ ٜؼعب ايكو ٍٛبٛجوٛك َٓواو كٚيوٞ
َٛايف لها فح ١ايفشواك أ ٚيٓظور انهوِ ايؼواحل ا ربوٛع ايعوا ٚسوٝبك ٢نبوار
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ايفاسرٚ ٜٔا رَب ووو َٔ ايشٝاسٝب ٚغري ايشٝاسٝب وووو ا طورٜكِٗ إىل ايثورا ٤غوري
الظوورٚع ٚسووتبك ٢أَووٛاهلِ انووراّ ا حشووابايف سوور ١ٜمبٓووأ ٣عوؤ احملاسووبٖٓٚ ١ووا
ميهٔ ايكٍٛو إْ٘ ٜهف ٞإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى حهِ جٝر عًَ ٢شت ٣ٛايور ٍٚنوٞ
ٜٓعِ ايعا باير اٚ ٤ا ستكرار.
دور اجملتمع يف مكافحة الفساد:

عً ٢ايرغِ َٔ ايعاع ايبظور ٟعًو ٢حماربو ١ايفشواك ٚتاٜٛكو٘ كزَو ١نثٝفو١
َٔ ايكٛاْب ايراكعوٚ ١عًو ٢ايورغِ َؤ ايجورا٤ايف ايرقابٝو ١ايؼوحٝح ١يًفورك ايويت
دهُٗا َٓة ١َٛأ الق ١ٝا َٛاجٗ ١ايفشاك بر اْتظار ايفاسرٜ ٔ ٜٔبايٕٛ
بايركع ايكاْ ْٞٛأ ٚبركع ايـُري  ٚسوُٝا ا ٖو  ٙالرحًو ١ايويت ٜاًول عًٗٝوا عؼور
ايعٛل .١عؼر اير ٍٚايرأااي ١ٝايؼٓاع ١ٝايهرب ٣الشٝار ٠عً ٢اقتؼاك أنرب عرك
هٔ َؤ بًورإ ايعوا ٚايشواع ١ٝإىل إنوام ٖو  ٙايبًورإ بٗوا ٚاحملو هرك بشوُايفم
"مترنوووز ايْتوووا ٚا حتهوووارايف ٚمترنوووز ايبٓوووٛى ٚسوووٝارتٗا عًووو ٢ايؼوووٓاع١
ٚتؼرٜر رأض الاٍ ٚاقتشاّ ايرأاايٝب قتؼاك ايعا ٚاقتشاّ ايور ٍٚايهورب٣
لراؿ ٞايعا ".
يكوور أػووبح ايعووا ايٝووَٛ ّٛؿوو اٖتُووا سّ ٚسووٛق ًا ٚاعوور ٠يتؼوورٜر رأض الوواٍ
تشوووتٛجب تٗ٦ٝووو ١سوووتكباهلاٚ .يكووور نظوووف ايتموووار إٔ ايفشووواك عوووا٥ل َهًو و
يًُشتثُر الجٓيب ٚكي ايتمار أْ٘ ٜظهٌ ؿرٜب ١إؿاف ١ٝتعاكٍ أنثر َؤ %20
َٔ العرٍ ايـرٜيب اهلاَظ ٞيألجاْب نُا تشوترع ٞعًُٝوايف ايتٗ٦ٝوٖ ١و  ٙتعورٌٜق
َفٗووو ّٛسوووٝاك ٠ايرٚيوووٚ ١تبِّٓووو ٞبرْووواَم درٜووور ا قتؼووواك ايوو  ٟقٛاَووو٘ حزَوووَ ١ووؤ
اي جرا٤ايف اييت تًػ ٞايكٛٝك عً ٢حرن ١الَٛاٍ ٚايتٛجوو٘ ةو ٛنشور احتهوارايف
ايرٚي ١بااخؼمؼٚ ١ا ستماب ١لتاًبايف اتفاق ١ٝايتموار ٠ايرٚيٝوٚ ١سؤ تظورٜعايف
نُا ١ٜا سوتثُار الجوٓيب  ٚفٝو نوٌ َٓواب ايفشواك ايويت تعٝول تابٝول برْواَم
حر ١ٜا قتؼاك ٚغريٖا َٔ إػالحايف تتِ إ مبٛانب ١إػال سٝاسٜ ٞتِ فٝو٘
تؼرٜر ايرميكراط )9(١ٝالَر ايو  ٟأك ٣إىل تؼواعر كعوٛايف ايػوال ا قتؼواكٟ
َ كعٛايف ايػال ايشٝاس ٞعًَ ٢شت ٣ٛايعا .
إٕ ايفوووورا با عتكوووواك إٔ ايرميكراطٝوووو ١تكوووورّ انًوووو ٍٛذُٝوو و الظووووهاليف
ا قتؼاكْٛ ٖٛ ١ٜع َٔ ا ْرفاع التعمٌ فايرميكراط ١ٝي ١ٝحهِ تعتُر ْتا٥مٗا
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ٚايورأ ٟايعوواّ ؿوورٖا ٚيهوؤ إفشوواك ايرميكراطٝوَ ١وؤ طووأْ٘ عزعوو ١بكوو ١اذُوواٖري
ٚإمياِْٗ جبرٚاٖا ٚػالحٗا .نُا ٜؤنر أْ٘ ميهٔ يًٓمب احملًٝو ١الٓاؿوًَ ١ؤ
أجٌ ايرميكراطَٛ ١ٝاجٗ ١ؼَٗٛا؛ لٕ ٖؤ  ٤ااخؼ ّٛغايباً َا ٜهْٛوَ ٕٛشوًحب
بالاٍ ٚايعالّ ٚايٓفوٛذ ٚعًو ٢كرجوَ ١تكرَوَ ١ؤ ايفشواك تتماو ٢اسوتكاَ ١ايـوُري
ٚايشًٛى.
دور السلطة يف مكافحة الفساد:

نٌ إْشإ تكٛك ٙكارب٘ اي اتٚ ١ٝتظرَ ٙؼان٘ الر ١ٝ٥احملشٛسٜٚ ١ترا ٌ
ص هلوا ٚجٗو١
ذيو نً٘ بأ ٟطإٔ ٜعر ي٘ فٜٗٓ ٛةر إىل الشا ٌ٥إ َٔ الٍ ْف س
َٚؼوواحل ٚتظووهٌو ذاتووَ ٞعووب "تظووهٌُّ ٜتؼووٌ بايظووؤ ٕٚااخاػوو ١يًُحووٝم اي و ٟ
ٜعٝع فٚ .٘ٝلا ناْ َظهً ١ايتٓةٚ ِٝايعٌُ يًظإٔ اذُاعَ ٞارٚح ١ا يب ٖ ٙ
العـً ١فال ب هر َٔ إٔ تكك هلا انًٚ ٍٛايبرا ٌ٥مبا عوٌ ايٓظوا ايفورك ٟكا٥وراً
ا إطار ايتعبري عٔ ايظإٔ اذُاع ٞايعواّ ٚدكٝول أٖرافو٘ بأقوٌ قورر هؤ َؤ
توووأبري ذاتٝوووايف َؼووورِّر ٟايكووورار أَٓ ٚف ٜووو٘ ( .)11فالشوووأي ١إذاً ٖووو ٞنٝو و ميهووؤ
يإلْشإ الٓ ٛب٘ ايعٌُ ايعاّ كا ٚذاتٝت٘ عٓرَا ٜتٓا ٖ ٍٚا ايظإٔ باحثاً أَ ٚكورراً
أَٓ ٚف اًٚ .طبكاً يًٓةِ ٚايٓةرٜايف ايشٝاسٚ ١ٝايتٓة ١ُٝٝانرٜثو ١وووو كسوتٛر ١ٜناْو
أّ إكار ١ٜووو بره َٔ تٛفري الباكئ ٚالػ ٍٛايتٛفٝك١ٝ؛ لٕ ايكرار ٜؼرر عؤ عاعو١
ٚيٝص عٔ فرك نُا ٜؼرر عؤ ٖ٦ٝوايف َتعوركٚ ٠يوٝص عؤ ٖ٦ٝوٚ ١احورٖٚ ٠و ا
ٜهف ٞإىل قٝواّ ٖو ا ايتعورك بوب اهل٦ٝوايف بوٌ بو هر َؤ عورّ متهؤ نوٌ َؤ ٖو ٙ
اهل٦ٝايف بعـٗا َٔ بعا ا ايْظاٚ ٤ايتظهٌ ٚفكاً يًُظ ١٦ٝعً ٢إٔ تكو ّٛايؼوف١
ايتُث ١ًٝٝيرٖ ٣و  ٙاهل٦ٝوايف با ْتموا َؤ الكْو ٢إىل العًو .٢ك عًو ٢ذيوو بو هر َؤ
ا اذ ايكرار يٝهَ ٕٛعرباً عٔ ايظإٔ ايعاّ"(.)12
إٕ ايٓةرٜوو ١ايكاْْٝٛوو ١يًُؤسشووايف ايعاَوو ١مبٛجووب ايٓةرٜوو ١ايكاْْٝٛوو ١تكوو ّٛعًوو٢
عرّ طمؼٓ ١ايتظه ٌٝالؤسص عً ٢اذُاعٚ ١ٝتعرك اهل٦ٝايف ٚتٛا ْٗا ٚايٓٝاب١ٝ
ٚايترا ٖٚ ٍٚا حؼ ١ًٝايتفاعٌ بب َباكئ ايٓةر ١ٜايشٝاسْٚ ١ٝةر ١ٜايكاْ ٕٛايعاّ
بفرع ٘ٝايرستٛرٚ ٟايكارَٚ .ٟا أرٜر ايطار ٠إيٖ ٘ٝو ٛإٔ ايٜ ٛو ١ايعاَو ١سوًا ١عاَو١
تتعًووول بايظوووإٔ ايعووواّ يًمُاعوووٖٚ ١ووو ٞتكووو ّٛإ ا ْاوووام ْٛعٝووو ١ايٜ ٛووو ١احملووورك٠
يؼاحب أٚ ٟج٘ َٔ ٚج ٙٛايشوًاَ ١ؤ حٝوث ايٓوٛع ٚطرٜكو ١العُواٍ ٚإجورا٤ايف
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طوور ٚالُارسووٚ ١إٕ أ ٟإ ووالٍ بووأَ ٟوؤ ٖو  ٙالٚؿوواع ٜووؤك ٟإىل اةوورار ايشووًا١
ايعاَ١؛ لٕ ايعٌُ ايعاّ الُارض ٜأت ٞا تفٜٛا َٔ اذُاعٚ ١نٌ َٔ ميارض ايعٌُ
ايعوواّ ٜٚشووتعٌُ سووًاات٘ َفرٚؿ واً َوؤ اذُاعوو ١ايوويت ٖوو ٞالػووٌ ٚػوواحب ١الوواٍ
ٚايشووًاٚ ١الؼووًح ١الرعٝووٚ .١اذُاعووٖ ١وو ٞايظووعب ٚايووٛطٔ ٚاذُوواٖري مبووا فٗٝووا
ايشٝاس ١ا رك َٔ ٠ذٚايف الٛجٛكٚ ٜٔأطماػِٗ الًُٛس ٖٚ .١ا ٖو ٛالوٓٗم ايٓةورٟ
ايفكٗ ٞا بٓا٦ٖٝ ٤وايف ايشوًا ١ايعاَو ١يـوُإ أ تشوتمرّ ٖو  ٙايشوًا ١يًُؼواحل
ااخاػ ١مبٔ ٜشتمرَٗا ٚمث ١رقاب ١أ ر ٣عًو ٢أجٗوز ٠انهَٛوَٚ ١ؤسشواتٗا ٜورك
َٔ اهل٦ٝايف ايكـا ٖٚ .١ٝ٥ا ايٓٛع ا ايكـوا ٤ميارسو٘ قـوا ٤إكار ٟاوتؽ َٚشوتكٌ
عٔ انهٚ ١َٛميهٔ إٔ ميارس٘ أٜـاً ايكـا ٤ايعاك ٟبظوهٌ عواّ .وا ٜؤنور
عوورّ ااخوور ٚعوؤ ايٛؿ و ايظمؼوواْ ٞإ باوورٜكتب ُٖوواو إٔ ٜهوو ٕٛهل و  ٙايرٚيوو١
َظووورٚع سٝاسوووٚ ٞاجتُووواعٚ ٞإٔ تتفاعوووٌ ايكووو ٣ٛالًٖٝووو ١ايشٝاسوووٚ ١ٝا جتُاعٝووو١
ٚايثكاف ١ٝأحزاباً ٚععٝايف ٚكُعايف أ ر ٣سٛا ٤ناْ َٛجوٛك ٠عًو ٢ةو ٛراوٞ
أّ ناْ و قاُ٥وو ١بايفعووٌ بووا عكاف ايراوو ٞبٗووا  ٖٚو ا ٜهوو ٕٛإ عوؤ طرٜوول
أْاض ا ايشًا ١أ ٚعٔ طرٜل انرنايف ايظعب.١ٝ
دور مهظمات اجملتمع املدني يف حماربة الفساد

تتم و لر أطووهاٍ ايفشوواك ا كا ووٌ ايرٚيووٚ ١ا طووبهايف ا سووتتباع ٚاسووتػالٍ
ايٓفٛذ ٚكف ايرطٚ .٠ٛعٓرَا ٜتٛغٌ ايفشاك ٜٓٚتظر بظهٌ َافٝايف أ ٚعًو ٢طوهٌ
طووبهايف ؿوواغاٜ ١ؼووبح َوؤ ايؼووعب َكاَٚتوو٘ بايتوورابري ايكاْْٝٛوو ١لْوو٘ ٜعُووٌ ا
كا ووٌ ايرٚيووٚ ١يووٝص ا ارجٗووا حٝووث ٜوور ٌ نبووار ايفاسوور ٜٔطووراٜب ايرٚيوو١
ٜٚؼوووبح ٕٛقوووُٝب عًووو ٢طوووؤْٗٚا ٚإىل كرجوووٜ ١كبـوووَ ٕٛووؤ الهلوووا عًووو ٢ايتظووورٜ
ٚاحملاسبٚ ١الالحكٚ ١خيؼ ٕٛأْفشِٗ َٔ الٍ ايشوًاٚ ١ايكواَْٚ ٕٛوا توٛفر ٙهلوِ
ايشًا َٔ ١إَهاْٝايف يت ٜ ٛالكٚار ٚالٓواف ٚااخورَايف فٝهثور ال ّ ؤ هلوِ
َؼاحل ا كعِ َٓة ١َٛايفشاك "فتشتُر َٓة ١َٛايفشواك ٚتتمو ر ٜٚالحول قاْْٝٛواً
ٚقـاً ٝ٥ا َعارؿٖٛا يٝؼبحٛا نبع حمرق.١
 َٔٚاياٛبا ١ٜٚا حاي ١ايفشاك ايهبري اْتةار تٛفري إراك ٠سٝاس ١ٝحرٜؼ ١عً٢
ايظووإٔ ايعوواّ لهافحووَ ١افٝووا ايفشوواك ..إراك ٠قوور تتعوور يالغتٝوواٍ أ ٚالالحكوو ١أٚ
ايووووتفمري َوووؤ قوووو ٣ٛأنثوووور فعايٝووووٚ ١قوووورر٠؛ يهٓٗووووا َتًبشوووو ١باياٗووووار ٠ايكاْْٝٛوووو١
ٚايكـا.)35("١ٝ٥
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ٚلووا نووإ ايتُٝٝووز بووب ايفشوواك ايؼووػري ٚايفشوواك ايهووبري قا ُ٥واً فووإٕ العاذوو١
تتاًب َعرف ١ايٛاا ٥ا جتُاعٚ ١ٝايكارٚ ١ٜايشٝاس ١ٝيتٛفري برا ٌ٥طورعٚ ١ٝقواكر٠
عًووَٛ ٢اجٗوو ١ايفشوواك ٜٚووأت ٞا طًٝعتٗووا ايٛاٝفوو ١ايكارٜوو ١ايوويت تًعووب ايرطوو ٠ٛكٚر
العمٌِّ ا َانٓٝتٗا ايكار ١ٜإذا أركْْا العاذ ١مبعٓ ٢بره َؤ دشوب ايعالقو ١بوب
ايكارٚ ٠الووٛاطٔ؛ لٕ الووٛاطٔ ٖووَ ٛوور ٌ ايػووال ايكارٖٚ ٟووْ ٛكاوو ١ا ْاووالم
رَو ١ايشٝاسوٝب ٚايٓافو ٜٔ
ْٚكا ١ايٛػٚ ٍٛايكارٖ ٠و ٞرَو ١نوٌ الوٛاطٓب
ٚايعواًَب فٗٝووا الَوور ايو ٜ ٟتٛافوول ٚتُٓٝو فَ ١فٗوو ّٛالٛاطٓووَ ١وؤ ووالٍ تُٓٝووَ ١فٗووّٛ
ايٛاٝفوو ١ايعاَوو ١عٓوور الووٛاطٓبَٚ .وؤ ٖ و  ٙايبوورا ٌ٥أٜـ واً ايٛاٝفوو ١ا قتؼوواك ١ٜايوويت
تظووهٌ ايرطوو ٠ٛا َعاَالتٗووا ايَٝٛٝووٚ ١سوو ١ًٝيتعوور ٌٜايوور ٌ ٜتووٛا ٚ ٣ارتفوواع نًفوو١
العٝظووٚ ١تاوووٛر حاجووايف ايعاً٥ووو ١ك عًوو ٢ذيوووو ايتُٝٝووزٜب أْوووٛاع الووٛافب كووواٙ
ايفشاك فُِٓٗ َٔ ٜعرٍِّ ك ً٘ بٛسا ٌ٥طرع َٔ ١ٝالٍ الشاُٖ ١ا ايًمإ ايكار١ٜ
الٓتمًٜ َٔ َِٗٓٚ ١مأ إىل ايرط ٠ٛايويت ترتور ٟأطوها ً عورٚ ٠تٛافول نوٌ َوزا
ٜ َٔ َِٗٓٚهتف ٞبراتب٘ لْ٘ يٝص ا َرنز ٜشُح ي٘ بتًك ٞايرط ٠ٛأ ٚلْو٘ ٜتُتو
بأ الق ١ٝرفٝع.)36("١
إٕ َهافح ١ايفشاك َتهاًَ ١بب ايرٚيوٚ ١ا تُو ٚقور تهو ٕٛايرٚيو ١ذاتٗوا
اؿع ١لافٝا ايفشاك الَر اي ٜ ٟؤنر إ اك اسكاتٝمْ ١ٝظر ايثكٚ ١تب عالق١
سووً ١ُٝعًووَ ٢شووت ٣ٛايرٚيوو ١فُٝووا خيووؽ الوواٍ ايعوواّ ٖٚو ا ٜهوو ٕٛإ ا َراقبوو١
سًٛن ١ٝايكاُ٥ب عً ٢ايظوإٔ ايعواّ َٚور ٣بكو ١الوٛاطٓب بٓوزاٖتِٗ َٚؼوراقٝتٗا
ٚإذا َووا دكك و ٖ و  ٙايثكووٜ ١ؼووبح الووٛاطٔ أنثوور اسووتعراكاً يًكبوو ٍٛبووا ٗٛك ايعوواّ
ٚالؼًح ١ايعاَٚ ١تحهفز ايثك ١ير ٣أػحا ايثرٚايف عً ٢تكر ِٜالشاعرايف ٚاهلبوايف
ٚالشاُٖ ١ا فٝا اير ٜٔايعاّ الَر ايو  ٟكول "ايعرايو ١ا تٜ ٛو ايتهوايٝ
ايعاَوووٚ ١الشووواٚا ٠بوووب الوووٛاطٓب ا انؼووو ٍٛعًووو ٢حكووٛقِٗ بؼووورف ايٓةووور عووؤ
اْتُووا٤اتِٗ نُووا كوول جووٛك ٠ااخوورَايف ٚايشوورع ١ا تأكٜتٗووا ٚانوورؾ عًوو٢
الًهٝووو ١ايعاَوووٚ ١ساٜتٗوووا ك عًووو ٢ذيوووو توووٛفر إَهاْٝووو ١ايهظو و عووؤ َؼووواكر
الَٛاٍ ٚبٝإ طرم ايْفام َٚراقبتٗا يتالا اهلرر ٚايفشواك"( .)37بٗو ا ايتهاَوٌ
ٜهُٔ كٚر ا تُ الورْ ٞا َٛاجٗو ١ايفشواك ٚا ػوٝاغَ ١ظوارٚ ٜبوراَم تربٜٛو١
ٚتثكٝفٝو ١تعووز قُٝتوو٘ عًووَ ٢شووت ٣ٛايرٚيوٚ ١عًووَ ٢شووت ٣ٛايٓكابووايف ٚاهل٦ٝووايف الٗٓٝوو١
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نُووا ٜتهاَووٌ كٚر ٙا إطووار ايتُٓٝوو ١ااخًكٝووٚ ١إكراى ايٛاٝفوو ١ايـوورٜبٚ ١ٝعًوو٢
َشووووت ٣ٛإ وووواك ععٝووووايف تٗووووتِ بايعالقوووو ١بووووب الووووٛاطٔ ٚايكارٚ ٠بايوووورفاع عوووؤ
الشوووتًٗهب ٚبتٛسوووْ ٝاوووام اذُعٝوووايف المتؼووو ١ككوووٛم ايْشوووإ .إٕ ايارٜكووو١
ايفـً ٢ا َٛاجٗ ١ايفشواك تهُؤ ا رػور البواكرايف ٚالعُواٍ الٝراْٝو ١اي ابٝو١
ٚالعٝار ١ٜالكا ١َٚيًفشاك.
كيفية مكافحة الفساد

إٕ جٖٛر ا كٖار ايفشاك ٖ ٛايشرٚ ١ٜجٖٛر َهافحت٘ ٖو ٛايعًٓٝوٚ ١يًعالْٝو١
تابٝكووايف عرٜوور ٠أُٖٗووا عالْٝوو ١ايراك ٠ايشٝاسووٚ ١ٝايوورعِ انهوو َٞٛلهافحوو١
ايفشووواك ٚعالْٝووو ١ارسووو٦ٖٝ ١وووايف َهافحووو ١ايفشووواك يٓظووواطٗا ٚعالْٝووو ١تكٝوووِٝ
اذُاٖري يٓما عًُٝايف َهافح ١ايفشاك بايؿاف ١إىل ايرٚر ايكاْ ْٞٛان ٟٛٝا
ٖ  ٙالٛاجٗ ١اي  ٟميٝز بب َا ٖ ٛفشاك ا يوٝص َٓو٘ نُوا ميٝوز ايفشواك ايو ٟ
ا يوٝص َٓو٘ ٚميٝوز ايفشواك ايو ٜ ٟظوهٌ اورًا جشوً ُٝا
ٜٗرك ق ٠ٛايكاْ ٕٛذات٘
ا يٝص َٓ٘"( )38إٕ ايفشاك ٜهافح بتُٝز ٙعٔ غريٚ ٙبتُٝٝز ػٛر ٙااخاور ٠عًو٢
ايٓةوواّ ايكوواَْ ْٞٛوؤ غريٖووا ٚبتُٝٝووز ػووٛر ٙااخاوور ٠عًوو ٢ايثكوو ١ايعاَووَ ١وؤ غريٖووا.
نُوووا ٜهوووافح بايتهٓٛيٛجٝوووا ايكاْْٝٛووو ١ا اوووٌ قوووٛاْب ايتُٓٝوووٚ ١بتهٓٛيٛجٝوووا
الهافحوو ١ايعالجٝوو ١ايوويت متٝووز بووب اتً و أْووٛاع ايفوورؾ ايوويت ٜتؼوور ٣هلووا َبوورأ
تهوافؤ ايفورؾ يتٓةُٗٝوا أناْو رَٝوو ١أّ اسوتثُار ١ٜأّ فرػو ًا ٚاٝفٝو ١نُووا
ٜهافح بتهٓٛيٛجٝا الهافح ١ايٛقا ١ٝ٥اييت تعٌُ بٗوا ايوٓةِ ايكاْْٝٛو ١الكارْو ١ك
عًوو ٢ذيووو َهافحتوو٘ عوؤ طرٜوول تهٓٛيٛجٝووا ايتعووا ٕٚايوورٚي ٞايكاُ٥وو ١عًوو ٢تبوواكٍ
ااخووربايف ٚتًكوو ٞالشوواعر ٠ايكاْْٝٛوو ١ايفٓٝوو .١نُووا ٜهووافح َوؤ ووالٍ بٓووا ٤قووررايف
ا تُ و الًٖووٚ ٞتُٓٝوو ١قووٛا ٙايٛطٓٝووٚ ١بٓووا ٤ايظووران ١ايٛطٓٝووٚ ١ترسوو ٝالَوؤ
ايكاْٚ ْٞٛتعزٜز ايٛفوام ايوٛط ٚدكٝول ايتُٓٝو ١الؤسشو" ١ٝانٛنُو "١حٛنُو١
ايعٌُ ايراٚ ٞحٛنُو ١ايعُوٌ ا قتؼواكٚ ٟحٛنُو ١ايعُوٌ الًٖو ٞسوٛا ٤أنوإ
ذيوووو عًوووَ ٢شوووت ٣ٛالفوووراك أّ نوووإ ذيوووو عًوووَ ٢شوووت ٣ٛالَوووٛاٍ أّ عًوووَ ٢شوووت٣ٛ
العًَٛووايف ٚبايتووايٜ ٞهوو ٕٛسووع ٞايعُووٌ الًٖوو ٞإىل تعزٜووز الَوؤ ايكوواْٚ ْٞٛدكٝوول
ايٛفوام ايووٛط ٚايظووران ١ايٛطٓٝووٜ ١كووٌ أُٖٝوو ١عوؤ ػووكٌ انرفٝوو ١الٗٓٝوو ١ا
حمارب ١ايفشاك.
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اهلوامش:
( )1حشووؤ ْافعووو ١كٚر الؤسشوووايف ايرٚيٝوووَٓٚ ١ةُوووايف ايظوووفاف ١ٝا َهافحووو١
ً ١الشتكبٌ ايعرب ٞايعرك  013ناْ ٕٛال 4332 ٍٚؾ .58
ايفشاك
ٚاْةر إبوراٖ ِٝطوحات٘ ٚػوٝه مت ٞيوبالك ٟايكواٖرَ ٠هتبو ١اةَور2001 ٠
ؾ .251
ٚالموواطر ا اتفاقٝوو ١الَووِ
ٚاْةوور سووًُٝإ عبوور الووٓعِ الػووزٚ ٣ايعوور
التحر ٠لهافح ١ايفشاكٚ .اْةر أٜـ ًا تكرٜور الَوِ التحور ٠يتكؼو ٞانكوا٥ل
بظإٔ ايٓزاع ا غز ٠ا سوتٓتاجايف ايتٛػوٝايف ايورٚر ٠ايثاْٝو ١يألَوِ التحور٠
ا  29أ.2009 ًٍٜٛ
( )2إااع ٌٝايظاٞو ايفشاك ٚانهِ ايؼاحل ا ايبالك ايعربَ ١ٝرنوز كراسوايف
ايٛحر ٠ايعربٝو ١ووو ًو ١الشوتكبٌ ايعربو ٞايعورك  310نواْ ٕٛال2004 ٍٚ
ؾ .73
( )3طووارم ايبظوورٟو كٚر َؤسشووايف ايرٚيوو ١ا َهافحوو ١ايفشوواك َرنووز كراسووايف
ايٛحر ٠ايعرب ٞبريٚيف ايعرك  310ناْ ٕٛال 2004 ٍٚؾ .112
( )4ذاتوو٘ ؾ  .113اْةوور َؼوواف ٢ناَووٌ ايشووٝر ٚػووال سووا رَْٛوو ١دًٝووٌ
قـوواٜا ايفشوواك ا َؼوور ايكوواٖرَ ٠رنووز كراسووايف ٚكوو ٛايوور ٍٚايٓاَٝوو١
 1999ؾ .189
( )5أكٖوِ أسوور حثٝثوٞو ا تُو الًٖووَٚ ٞهافحوو ١ايفشواك ا ًوو ١ايعربٝوو ١يًعًووّٛ
ايشٝاسوَ ١ٝرنووز كراسووايف ايٛحور ٠ايعربٝوو ١ايعوورك  28رٜو  2010ؾ
ٚ 63اْةر أسر عبر اهلل ايزاٜرو الطر ايثكاف ١ٝانانُ ١يشًٛى الؼرٜب
ٚاحتهاَووواتِٗ  ٚار ٠ايرٚيووو ١يًتُٓٝووو ١ايكارٜووو ١ذٓووو ١ايظوووفافٚ ١ٝايٓزاٖووو١
تظر ٜٔأ 2009 ٍٚؾ .6
ًووو١
( )6أْاوووٛإ َشووورٙو كٚر َؤسشوووايف ا تُو و الووورْ ٞا َهافحووو ١ايفشووواك
الشتكبٌ ايعرب ٞبريٚيف ايعرك  310ناْ ٕٛال 2004 ٍٚؾ .126
( ) 7حشؤ ْافعو١و كٚر الؤسشوايف ايرٚيٝوٚ ١الٓةُوايف ايثكافٝو ١ايرٚيٝوَ ١ؼورر سوبل
ذنر ٙؾ  109اْةر أسر فتح ٞسرٚر ْةرايف ا عا َتػري بريٚيف
كار ايظرٚم  2003ؾ .164
( )8الؼوورر ايشوووابل ؾ  .110اْةوور أسووور فتحووو ٞسوورٚر الظوووهاليف العاػووور٠
يًشٝاس ١اذٓا ١ٝ٥ووو ايكواٖر ٠ايورار اذاَعٝو 1982 ١ؾ َٚ 14وا ًٜٗٝواٚ .اْةور
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ايبٓوو ايورٚيَ ٞهتوب ْا٥وب ايوورٝ٥ص يًظوؤ ٕٚايكاْْٝٛوَ ١بواكرايف ايػووال
ايكاْٚ ْٞٛايكـا 2004 ٞ٥ؾ  12عٔ ايْكْ .
( )9إااع ٌٝايظاٞو ايرميكراط ١ٝحملارب ١ايفشواك َؼورر سوبل ذنور ٙؾ 77
ًو ١ايرميكراطٝو ١ايعورك  9طوتا٤
ٚاْةر ع ٛالر انل ا ايرميكراطٝو١
ٚ 2003اْةوور عبوور ايفتووا اذبوواي ٞةوو ٛتُو أنثوور بكافٝوو 8 ١حزٜوورإ
 2007ؾ  7وو  8عٔ الْكْ ٚاْةر عؼاّ اير ٜٔحمُر حشٔ ة ٛقوإْٛ
كميكراط ٞيتحرٜر ايعٌُ الًٖو ٞكراسو ١قاْْٝٛوَٝٚ ١راْٝو ١ايكواٖرَ ٠رنوز
ايكاٖر ٠يرراس ١حكٛم ايْشإ  2009ؾ  17وو .18
( )10الؼرر ايشابلو ؾٚ 8اْةر أكِٖ أسر حٝث٢و أػ ٍٛاحملانِ ا ؿَ ٤ٛبرأ
ا ٛايكاْ ٕٛايهل ٞؾ َٚ 111ا بعرٖا.
( )11طوووارم ايبظووورٟو كٚر َؤسشوووايف ايرٚيووو ١ا َهافحووو ١ايفشووواك َؼووورر سو وبل
ذنوور ٙؾ  113وووو  114اْةووور حووا ّ ايبووبال ٟٚايفووؤ ايكوواْٚ ْٞٛانكوووا٥ل
ا قتؼاك ١ٜعا ايفهر ايه ٜٛايعرك  3ناْ ٕٛال.1973 ٍٚ
( )12ذات٘ .115
( ) 35أْاَ ٕٛشر٠و كٚر َؤسشايف ا تُ الرْ ٞا َهافح ١ايفشاك َؼرر سبل
ذنر ٙؾ .341
ُٛعووَ ١وؤ ايبوواحثبو عالقوو ١الووٛاطٔ بووايكار٠
( )36أ ْاووَ ٕٛشوور٠و بايتعووا َ ٕٚو
ايعاَ ١مناذ ا العاَاليف ٚايعالّ ايكار ٟبريٚيف الؤسش ١ايًبٓاْ ١ٝيًشوًِ
الًٖ ٞالهتب ١ايظرق 3117 ١ٝوو  3118اْةر ٚقوا ٥الوؤمتر ايورٚي ٞايو ٟ
عكرت٘ الؤسش ١ايًبٓاْ ١ٝيًشًِ الًٖ ٞايرا ِ٥ا فٓرم َركٜإ بريٚيف  31وو 42
 4226 /5 ٚحَٛ ٍٛؿٛع ايكب ١ٝعً ٢ايكاعر ٠انكٛق.١ٝ
( )37أْاَ ٕٛشر٠و كٚر َؤسشايف ا تُ الرْ ٞا َهافح ١ايفشاك َؼرر سبل
ذنر ٙؾ .367
( )38أكِٖ أسر حشبو ا تُ الًَٖٚ ٞهافح ١ايفشاك َؼرر سابل.
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اصوخ وى الكوان لوًٕٗق يعض اإلحاالي يف وـاالي ل٘ وٍغٕر ٚصةايـا ....بلةن
أٖاً ٔج ي الكوان وؾادف .ٛيف وكوليت ..وٍـذا .ل٘؛ ألُ عمّ٘ أُ أكوم سأٖةيت يف
اجملمٔ ٛالٕبى ضاغط ..يع هؾفح الكوان ٔج ي حُشِو .ٛوَ الـزاراي اليت اختذهّا
الـىة ٛالعزيٗة ٛلةةله الفة ٚإ " 9191ة  "9191جةةز ٝدعةاد ٚؽةةٗاغوّاإ ٔاعفةا عمةةٜ
وطىٌّٕا يف الـىي اللحـ..ٛ
ٔمبٍاصل ٛدعلُ الـ ظ عاؽى ٛلمكٗاُ الؾةٌّٕٗ٘ ٌٔـةن الضةفار ٚاألوزٖكٗةٛ
دلّٗا يوارٖخ (ّٖ )ً8199/9/91ىٍا رؽ الـزاراي ذاي الؾم ٛيالـطٗ ٛالفمضطٍٗٗٛإ
ٔدلٗكي يعط .ا وٍّا:
"دُ فمضطا بطز عزي٘ ال ميكَ أُ ٍٖفؾن عَ األبطار العزيٗة ٛاأللةزِ ..ٝةٕ
الـمم يف اجملىٕع ٛالعزيٗ ..ٛلذلك هعورب بطٗ ٛفمضةطا جةشٞا .ال ٖوجةشأ وةَ بطةاٖاٌا
الـٕوٗ ٛاألصاصٗ.)1("ٛ
"أمجعٍا عم ٜضزٔر ٚهٗـّظ ععٕيٍا هٗـظا .كاول.؛ دسا ٞاخلطز الؾٌّٕٗ٘ الةذٙ
ّٖ دٌا.)2("...
"..بٗاً [دصزاٟٗن] ِٕ اخلطز األصاص٘ الةذ ٙأمجعةى األوة ٛعمٗةْ[ ..لةذلك هـةزر]:
دٌغا ٞبٗاد ٚعزيٗة ٛوٕحة  ٚوٗةٕؼ الة ٔه العزيٗة ٛفةٕراٖ ...لة أ هغةكٗن ٌةٕا ٚالـٗةادٚ
[هلذٓ اوٕٗؼ] لله عّزإ ٖٔوي ه رجيٗا .لله عّزَٖ"(.)3
"دُ اهل ف العزي٘ يف اجملاه العضكز ٙذٔ وةزحموا (أ) ..رزٖةز فمضةطا (ن)
هعشٖش الة فا العزية٘ٔ .لويـٗةق اهلة ف الـةٕو٘ الٍّةا ٟ٘يف رزٖةز فمضةطا ٖضةومشً:
اصةةوكىاه الـةةٕ ٚالعزيٗةة ٛةةةة ٔضةةا الـٗةةاد ٚالعاوةة ٛلطةة ٛهفؾةةٗمٗ ٛلةةله عةةاً لويزٖةةز
فمضطا وَ االصوعىار الؾٌّٕٗ٘ ..هعز عم ٜلجمط اواوع.)4("...ٛ
"دؽ ار الوٕجّٗاي اللسو ٛلٕسرا ٞاإلعةلً العةزن لٕضةا لطة ٛعزيٗة ٛدمجاعٗةٛ
()5
لإلعلً هكفن ديزاس الـطاٖا العزيٗ"..ٛ
( )1بى ٛأٌغاص " 69ة ً6491/1/ "64إ ص ( 64ة  )62وَ الكوان املذكٕر.
( )2بى ٛأٌغاص " 69ة  .ً6491/1/ "64ص ( 64ة  )62وَ الكوان املذكٕر.
( )3وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛاألٔىل /الـاِز 61([ ٚة ]6419/6/61إ ص " 61ة ."69
( )4وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالٌاٌٗ/ ٛاإلصكٍ رٖ 1([ ٛة ]6419/4/)66إ ص ( 12ة  16ة .)19
( )5وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالٌاٌٗ / ٛاإلصكٍ رٖ 1([ ٛة ]6419/4/)66إ ص ( 12ة  16ة .)19
661
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"اصةةوخ اً الؾةةةيذ ٔاإلذاعةةاي ٔغوِةةةا وةةَ ٔصةةةاٟن الٍغةةز ٔاإلعةةةلً خل وةةةٛ
()1
الـطٗ ٛالعزيٗ"ٛ
"اهفق املمٕك ٔالزؤصا ٞعم ..ٜع ً الؾمح وا [دصزاٟٗن] أٔ االعة اف يّةاإ ٔعة ً
الوفأ وعّاإ ٔالوىضك حبق الغعم الفمضطٗين يف ٔطٍْ"(.)2
"ٖـةةزر املةةؤمتزٔ[ ..جةةٕن] الويزٖةةز الكاوةةن وىٗةةا األراضةة٘ العزيٗةة ٛا ومةة ٛيف
ع ٔاُ حشٖزاُ ٔ ..ً9191/رزٖز و ٍٖ ٛالـ ظإ ٔع ً الـلةٕه ية ٔ ٙضةا وةَ عة ٌْ
املضاظ يضٗاد ٚالعزن الكاوم ٛعم ٜامل ٍٖ ٛاملـ ص.)3("ٛ
"الو كٗ عم ٜرزٖز و ٍٖ ٛالـ ظ.)4("..
"ع ً بلٕه أ ٙحمأل ٛلويـٗق أ ٙهضٕٖاي صٗاصٗ ٛجشٟٗةٛإ ٔذلةك اٌطلبة .ا وةَ
بٕوٗ ٛالـطٗٔٔ ٛح هّا"(.)5
ٖطٕه عَ ِز ُ ِذٓ الـزاراي هكةزارأ .هطايـةا .دىل أُ ٌؾةن دىل لةز بىة ٛعزيٗةٛ
اٌعـ ي يوارٖخ  ً8199/9/91مسٗى مىا" .بى ٛالـ ظ" وَ دُٔ الضؤاه:
ِن طلق ع٘ ٞوَ املـزراي الضايـٛ؟
ألةٗط وةةَ الٕابةةا ٔاملٍطةةق أُ ٖكةةُٕ أٔه يٍة يف أ ٙوةةؤمتز ٍٖةةابػ وةةا ٌفةةذ وةةَ
بزاراي صايـٛ؛ ٔوا مل ٍٖفذ؛ ٔملاذا؟ عة ٌْ عة ُ أ ٙوؤصضة ٛأٔ ووجة رز ٔعةزكٛن هةوـَ
ي ّٖٗاي اإلدار.ٚ

***
دُ اصةةوىزار الٕجةةٕد الؾةةٌّٕٗ٘ يف بمةةم الةةٕطَ العزيةة٘إ ٔهٍةةاو٘ ِةةذا الٕجةةٕد
جغزافٗ ة .ا ٔصٗاصةةٗ .ا ٔابوؾةةادٖ .ا ٔحوةة ٜاجوىاعٗ ةا ...ال ٖعةةٕد لـةةِٕ ٚةةذٓ الكٗةةاُ ٔبةةٕٚ

( )1وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالٌالٍ /ال ار اللٗطا 61([ ٞة ]6411/61إ ص (.)92
( )2وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالزايا /اخلزطًٕ [( 9/64ة ]6411 )4/6إ ص (.)91
( )3وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالضادظ /اوشاٟز [( 61ة ]6411/66 )62إ ص (.)16
( )4وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالضايا /الزياط [ 61ة ]6419/62 )64إ ص (.)11
( )5وؤمتز الـى ٛالعزيٗ ٛالضايا /الزياط [ 61ة ]6419/62 )64إ ص (.)11
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داعىْٗ فـطإ ين لع ً ٔجٕد ددار ٚعزيٗ ٛوـايم ٛهـذ عٍة بٕلةْ هعةاىل :كةرب وـوةا.
عٍ اهلل أُ هـٕلٕا وا ال هفعمُٕ( صٕر ٚالؾذٔ ..)1 :األدِ ٜالويٕه املضكٕي عٍْ
ياجتآ دجياد ي اٟن هلذا الع ٔ ٍِا ٍِٔاكإ ٔاملضاِى ٛيف جعمْ سٔرأ .يّواٌا .جشّٞا وةَ
جغزافٗ ٛاملٍطـ ..ٛدٌْ الفغن الذٔ ٙاكم عىةن اواوعة ٛالعزيٗة ٛوٍةذ ه صٗضةّا عةاً
 ً9191دىل الًٕٗ..
ٔالغزٖم املضوغزن أٌْ وَ أؽن أكٌز وَ ألذ بزار أٔ هٕجْٗ أٔ رصةال ٛوٕجّةٛ
أؽ رهّا اواوع ٛالعزيٗ ٛحوٕٖ ٜوٍا ِذا مل ٍٖفذ صٕ ٝبةزار جتىٗة عطةٕٖ ٛصةٕرٖٛ
يف اواوع ٛالعزيٗ ٛاملعمَ يوارٖخ .ً8199/99/99
الضؤاهِ :ن وَ ج ٔ ٝوَ اصوىزار عىن ِذٓ اواوع ٛعمِ ٜذا الٍيٕ؟
أوةةا ُ األٔاُ لمغةةعم العزيةة٘ أُ ٖض ة ه ٔ اصةةم وةةَ اصةةوّمك الةةشوَ العزيةة٘
يغعاراي ٔبزاراي وَ دُٔ أُ هٍفذإ ٔوَ دُٔ أُ ٖضوفٗ وٍّا أ ٙوٕاطَ عزي٘؟!!
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