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المدير المسؤول
د .محمدددددددددددد الحددددددددد د ا

 أعضاء اتحاد انكتاب انعرب 400ل.ش

رئيس احتاد الكتاب العرب

 فً داخم انقطر ،نألفراد  600ل.ش.

ئيس التحرير

 فً داخم انقطر ،نهدٔائر انرضًٍت  1600ل.ش.

أ .رياض طبرة

 األقطاااااااااا ،انعراٍااااااااات ،نألفاااااااااراد  3000ل.ش
أٔ  200دٔال،

مدير التحرير

 األقطااااا ،انعراٍاااات ،نهاااادٔائر انرضااااًٍت 10,000ل.ش
أٔ  250دٔال،ا ً أيرٌكٍاً.

أ.األرقم الزعبي

 فااااً خااااا،د اناااإألٍ انعراااااً ،نألفااااراد  10000ل.ش
أٔ  300دٔال ،أيرٌكً.
 فاااً خاااا،د انااإألٍ انعرااااً نهااادٔائر انرضاااًٍت
 15000ل.ش أٔ  350دٔال،ا ً أيرٌكٍا ً

أمين التحرير
أ .ىبيل ىوفل

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

هيئة التحرير
د .توفيققققققققققق ق
أ .حسقققققققققققققققق
أ .عيقققققققققققق ق

ققققققققققق ق
قققققققققققققققق

د .جقققققققققققققود

ققققققققققق ق ٍيه

د .سققققققققققققققق يه

ققققققققققققققق

قققققققققققق ق

ع قققققققققققققققققق ق قققققققققققققققققق ق ٌ

أ .عصقققققققق ق و ققققققققققي

د .مصطفى عب هلل كف ي

أ .ىقققققققققققققققققققق ق

جعفقققققققققققققققققققق ق

التصميم واإلخراج
فء سط

شروط النشر يف جملة الفكر السياسي

 1ــ أٌ تتطى األاحاث ٔاند،اضاث اانزدة ٔانًُٓزٍت ٔضاليت انهغت.
 2ــ أٌ تكٌٕ ذاث ألااع فكري ضٍاضً.
 3ــ أال ٌسٌد حزى انبحج عٍ حًاٍَت آالف كهًتٔ ،تطتخُى يٍ ذنك انًهفّاث.
 4ــ أٌ تُرفق اانبحج ضٍرة ٔرٍسة تتضًٍ االضى انخالحً نهباحج.
 5ـ أٌ ٌُرضم انبحج يرفقاا ً اقارص ياديذ  )CDأٔ عاٍ ألرٌاق انبرٌاد اإلنكترَٔاً
نالتحاد أٔ عٍ ألرٌق يٕقع االتحاد اإلنكترًَٔ.
-6ــ أٌ تٕضع حٕاشً انبحج ٔيصادٔ ِ،يرارعّ فً َٓاٌت انًادة.
 7ــ أٌ تٕرّ رًٍع انًراضالث ااضى ،ئاضت انتحرٌر.
 8ــ أال تُردّ انًٕاد انتً تتهقاْا انًزهت إنى أصحاآا ضٕاء َُشرث أو نى تُُشَر.
 9ــ ال تقبم انبحٕث ٔاند،اضاث غٍر انًٕحّقت عهًٍّاً.

انتٕزٌع فً انزًٌٕٓ،ت انعراٍت انطٌٕ،ت:
انًؤضطت انعراٍت انطٌٕ،ت نتٕزٌع انًطبٕعاث
فاكصْ / 2122532 :اتف / 2127797 :ص.ب12035 :
مالحظة :األحباث واملقاالت املنشورة يف اجمللّة تعرب عن آراء أصحابها،
وترتيبها خيضع العتبارات فنية.
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اليمن ..أصالة الفكر
وثقافة المقاومة
ذ

د .حمند احلوراني

ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ػيذبؾدذاظتارؼخذوعفدذاحلضارات،ذسؿقذاظثؼاصةذوأصااظةذانغتؿاا ،ذعدرداةذ

اظبطوظااةذوععااـكذاظؽراعااة،ذضاااملذصقفاااذالخاارعذانؼطاااظيذاظعااالي ذبااق ذباااوظوذ
بازوظقين ذصقـقدقاذاظشرقذأمجلذعنذصقـقدقاذاظغرب،ذوطانذؼؼعدذبػقـقدقاذاظشارقذ

عدؼـةذصـعا ،ذبؾدذاذتفرذبتـوعذصـوغهذوثرا ذآدابهذوسؿؼهذاظتارخيي،ذاظذيذعؽـاهذ

عاانذاحلػااازذسؾااىذخعوصااقتهذباااظرش ذعاانذ غااونتذاظعولااةذثؼاصقاااذذواجتؿاسقاااذ

وععرصقااا،ذبؾاادذادااتحوىذسؾااىذاػتؿااا ذاظدادااةذواظزسؿااا ذصجعؾااو ذ

ا ذاػتؿااا ذ

وغؼطااةذار ؽااازذاذدقادااا ف ذاظعدواغقااةذاظتودااعقة،ذزار ذاظاار"قسذانعرؼؽاايذ ذ
جقؿيذطار ر ذاذباداؼاتذ داعقـقاتذاظؼاذرنذالاضايذصببفر اهذحضاار هذوثؼاصتاهذ

وثراؤ ذاظدقاحيذصؼاملذحقـفاذخمارباذأبـا ذاظقؿن:ذ ذإنذبؾادط ذأثارمذعانذطاث ذ
عنذاظبؾدان،ذوظوذأحدـت ذادتغالظهذو ـشقطهذدقاحقاذلاذاحتجات ذييذعدااسدة،ذ

ونذحتتاجونذأؼضاذظؾـػ ذيغهذزا"لذواظدقاحةذباضقاة ذ،ذػؽاذاذطاانذاظاقؿنذدا"ا ذ
احلضورذاذ أىػانذاظؼاادةذواظداداةذاظغاربقو،ذوػاوذحضاورذؼدتشارذعـاهذرشباةذ
دصقـةذباظدقطرةذسؾىذػذاذاظبؾادذاظبااظاذايذػؿقاةذ ارخيقااذذوثؼاصقااذذوجغراصقااذ،ذوإنذ

لاذضا ذايسدا ذبشنذػذ ذاحلربذاإلرػابقةذاإلجراعقةذاظعدواغقةذعـذذأطثارذعانذ

دا ذدااـواتذسجااات،ذجذ ـاات ذإناذذاظاادعارذواظؼتاالذيبـااا ذاظاقؿن،ذوػاايذحاارب،ذ
باااظرش ذعاانذدعوؼتفاااذوإجراعفاااذوإرػابفااا،ذجعؾا ذاظشااعسذاظااقؿينذأطثاارذ دااؽاذذ

بثوابتاااهذوعباد"اااهذوضقؿاااهذاظـبقؾاااةذاذردذاظظؾا ا ذسااانذغػداااه،ذورصا ا

وا ضوعذظؾدقاداتذاظعدواغقة  .ذ

ذا ـاااوعذ
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الينن ..أصالة الفكر وثقافة املقاومة

يكد أضُٗت بعض ايد ،ٍٚيألضف ،نُا ٖ ٛايٛاقع يف ضٛز ،١ٜإىل جاْب
ايهٝإ ايصٗ ْٞٛٝبتدَري ايٚ ،ُٔٝجتٜٛع أًٖ٘ ٚضسب َؤضطات٘ ٚبٓاٙ
ايتحت ،١ٝزغب ١بايطٝطس ٠عًَ ٢كدزات ٖرا ايشعب ايعظٚ ِٝجعً٘ َٓطكَٔ ١
َٓاطل ايطٝطس ٠ايصٗ ١ْٝٛٝايػسبٚ ١ٝايسجع ١ٝايعسبٜٚ ،١ٝؤند ٖرا تٗدٜدات
ْتٓٝاٖ ٛبإزضاٍ ايطفٔ احلسب ١ٝيضُإ بكا ٤باب املٓدب خايٝاً َٔ ايتٗدٜدات
ٚاملضاٜكات احلٛث ،١ٝحطب تعبريٚ ،ٙاييت تٗدد َا قُٝت٘  15مخط ١عشس
ًَٝاز دٚالز ممجً ١بايشحٔ ايبحس ٟايصٗ ْٞٛٝقباي ١ضٛاحٌ اي ٖٛٚ .ُٔٝنالّ
ٜتكاطع إىل حد نبري َع تكازٜس َعٗد أحباث األَٔ ايك َٞٛايصٗ ْٞٛٝاييت
أبدت ختٛفٗا َٔ ايتػٝري يف اي ،ُٔٝفكد دعا تكسٜس يًُعٗد ايكٝادات ايصٗ١ْٝٛٝ
إىل تسنٝص جٗٛدٖا عًَٓ ٢طك ١ايبحس األمحس ٚشٜادَ ٠عسفتِٗ بٗر ٙايطاح،١
ٚدزاض ١نٝف ١ٝاضتجُاز املٛازد ايعطهسٚ ١ٜايطٝاض ١ٝملٓع حتكل ايتٗدٜدات
احملتًُ ١عً ٢ايهٝإ ايصٗ ْٞٛٝاْطالقا َٔ ٖر ٙاملٓطك.١
إٕ ايدٚز ايصٗ ْٞٛٝايداعِ يبعض األْظُ ١اهلادف ١إىل تدَري ائُٝ
ٚايكضا ٤عًَ ،٘ٝا ٖ ٛإال حًك َٔ ١حًكات ايتآَس عً ٢ايك ٣ٛايٛطٓ ١ٝاملكا١َٚ
يف نٌ بكاع ايعاملٚ ،نُا إٔ ٖر ٙايد ٍٚأضُٗت يف ضسب االقتصاد
ٚاملؤضطات ايطٛز ،١ٜفإْٗا بريت نٌ َا تطتطٝع يتدَري ايٚ ُٔٝإْٗاى قٛا،ٙ
َٚا ذيو إالّ بطبب اخلٛف ايهبري َٔ ايفهس ٚايجكاف ١اي ١ُٝٓٝايداعُ١
حلسنات املكا ،١َٚذيو إٔ ايسعب ٜتًُو ايعد ٚايصٗٚ ْٞٛٝأعٛاْ٘ َٔ حتٍٛ
اي ُٔٝإىل حمط ١تساْصٜت يدعِ حسنات املكا ١َٚيف املٓطك ١بدالً َٔ ايطٛدإ.
ٚهلرا أعًٖٓٛا حسبا ُٖح ١ٝإزٖاب ١ٝاضتٗدفت نٌ َكَٛات احلٝا ٠يف مئ
ايعصٚ ٠اإلباٚ ،٤يهٔ ٖٗٝات َٓا اإلذعإ ،فُا شاٍ أبٓا ٤اي ُٔٝايصاَد ،بعد
ضت ضٓٛات َٔ احلسب ٜططس ٕٚآٜات ايٓصس ٚاإلباٚ ٤ايجبات عً ٢املٛقف
ٚايفهس املكا.ّٚ
ايٓصس يطٛز ١ٜيًٚ ُٔٝفًططني ٚيبٓإ ٚايعسام ٚنٌ ق ٣ٛاملكا١َٚ
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لقاء العدد
مع الدكتور بشار الجعفري

العدد  /77الفصن األٔه لعاً 0202

نائب وزير الخارجية د .بشار الجعفري لـــ الفكر السياسي

حربنا كانت ضد اإلرهاب ورعاته وانتصارنا فيها مع
حلفائنا هو انتصار لمفهوم الدولة
جأزتْ :لبٍ ٜوستضٜ

باحث دوري رصني ودبلوثادي عرخق ،

دقورخو واطنط قو

ذهد تطورات األحقدا

اتع ققد األخقق

عققق بققر  ،ال دققوما خقق

محققم ثع ق ثققق احل ققا املققر

بلدجا ،عمم ةمندو

ات اطققو عل ق

ققا

دائم تلجمهورخو اتعربوقو

اتسققورخو تققدم األثققم اط نققدو

جووخققور

وةان خط اتقداا األو عقق بلقد  ،بقم ةقان
اطهققا م اتسققر

 ،ات ق ي داققت ات ق هم ات ارلققو

اتققا ادعاحققا دققلرال اتققدو اتداعمققو قق

املر

ات اطو ،وةان خرد اتصا صاعني عل

ادعققققالاتهم وثققققااعمهم باألدتققققو واتقق ق احني

واتوحلائ واحملاةمو اطنط وو واملجقو ات اتةقو
طقققا

قققت بق ق ثقققق ادقققلو

ثققا خلق

ادق رائي عموق

رصقققني و لوقققم
األحققدا  ،وال

دوما بهدوئ اطعهود واعصاب ات قاردو ،اكقان باتلعقم ادقد اتدبلوثادقوو اتسقورخو
ثوا هققو األعققدال

ق

ب ققو دوتوققو ذققهدت اتك ق

اتك ثوققو ،وال دققوما ثققت ثنققدو
ات ن ومات اإلرحابوو.

ثققق دققجاالت املققادو ،وثسققادات

اتكوققان اتصققهووجي احمل ققم وثققت رعققاو وداعمققي

جملو اتلكر اتسوادي ةان ا ح ا اتل ال ثت اتدة ور بسار اجلعلري
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لكا ٞوع الدنتٕز بشاز اجلعفسٙ

■ وَ وّاً الدبمٕواضٗ ٛالدفاع عَ الٕطَٔ ،ضد الجػسات اليت ُٖخدثّا األعدا ٞعمٜ
الصعٗد الدٔل٘ٔ ،املطاِى ٛبٕضع قٕاعد ٔأضظ تتٍاضب وع ٔاقعْ احلكٗك٘ ضىَ وٍظٕو ٛضٗاضٗٛ
ودزٔض ،ٛفهٗف ُٖىهٍهي السبط اآلُ بني احلال ٛالدبمٕواضٗٔ ٛبني تٍفٗر الٕاجبات ضىَ عىمهي
ٌاٟباً لٕشٖس اخلازجٗ ،ٛيف ظن عدٔاٌٗ ٛخازجٗ ٛوُتصاعدٔ ،ٚوتخهى ٛبالهجري وَ وفاصن صٍع
الكساز الدٔل٘؟

■ ■ يٝض َٔ قب ٌٝاملبايػ ١إٔ ْك ٍٛاي ّٛٝإ ّٕ حجِ ايتآَر عً ٢شٛر ٖٛ ١ٜغري
َصريريريريبٛم ت ايتريريريريارٜو اعريريري ٜل ٚاملكانريريريريرب ٚيريريريريقيو ناْريري ري ا عبريريريريا ٤املًكريريريريا ٠عًريريريري٢
اي بًَٛاش ١ٝايصٛر ١ٜت َكرض اي فاع عٔ ايٛطٔ نب  ٠ج اً ٚغ َصبٛق ١أٜضاً
حبهريريِ دّري ّٜٗا يعريريبهٚ ١اشريريكَ ١ريرئ لاتبٗريرياال ايكتايٝريري ١اي بًَٛاشريريٚ ١ٝبعريريهٌ
َٛازٍ يتّري  ٟاتريٝغ ٚايكريٛاا املصريًخ ١يريٓبض اتبٗرياا ايكتايٝريٚ ١يهرئ بّريٝػتٗا
اإلرٖابٚ ١ٝايكصهر١ٜب
يك نإ ٚاضخاً َٓق ايب ا ١ٜاشتٗ اف بالدْا حبرب إرٖابَ ١ٝصتٗرت ٠بهريٌ
َهتصباا ايكاْ ٕٛايري ٚي ٞعًريَ ٢ري  ٣عكريٛد ٚعريابر ٠يهريٌ املٛاالٝريل ٚاتدباقٝرياا
َٚكاٖ اا حصٔ اتٛارب ٜٚهب ٞإٔ ٜتقنر املرَ ٤ريا ٚرد َرئ حكريا٥ل داَػري ١حريٍٛ
ذيو ت ٚالا٥ل ٜٚهًٝٝهض ٚلاميٝالال ٖٝالر ٟنًٓٝتٚ ٕٛدّرحياا َٚقنراا
نبريريار املص ري ٚيم ا َريريرٜهٝم ٚايػريريربٝم َريرئ َ ري ْٝم ٚعصريريهرٜم يهريري ْ ٞري رى
مجٝك رياً إٔ نًُريري ١لدريريآَرل دّريريبج ابٝبريري ١ج ري اً ت شريريٝام دٛنريري ٝاعريريرب اإلرٖابٝريري١
َتك د ٠ايرؤٚط ٚاتبٗاا ٚايٛشاٚ ٌ٥ايالعبمب ٚطبكاً نإ ايكٓريٛإ ايريرٝ٥ض ذريقا
ايتآَرَٖ ٛعرٚع لاإلرٖرياب ايريتهب  ٟاتشريالَٟٛل – ٚيريٝض اتشريالَ - ٞمبكٓري٢
اشريريتا اّ اتشريريالّ ايصٝاشريري ٞيضريريرب اإلشريريالّ ايرٚحريريٚ ٞدعريريَ ٜ٘ٛكاْٝريري٘ ايصريرياَ١ٝب
ٚشاع اإلعالّ ايػربٚ ٞدٛابك٘ َٔ ٚشا ٌ٥إعالّ دصُ ٢عرب ١ٝت ايتصٜٛل ريري خببريل
ظ  ٜريري ذقا اإلرٖاب عً ٢أْري٘ َكارضريَ ١صريًخ ١يهرئ َكت يريٚٚ ١قبري ايبعرير١ٜ
دتبرج َ ٍٚر ٠ت دارخيٗا عًري ٢ارياٖرَّ ٠رياًخاا ج ٜري َ ٠اريٌب ايربٝريب ايكربريٞ
املصًج – اإلرٖاب اعالٍ – املكارض ١املصًخ ١املكت ي – ١اعرناا ايتهب ٜري– ١
املكادً ٕٛا جاْب (ب  ٕٚدٛنٝبِٗ باإلرٖاب)  -اتٗادٕٜٛببباخلب
ٚاتُٝريريب ٜكًريريِ ايٝريري ّٛإٔ شريريريٛرٚ ١ٜحًباٖ٤ريريا ٚت َكريري َتِٗ رٚشريريٝا اتذبادٜريريري١
ٚمجٗٛرٜريريري ١إٜريريريرإ اإلشريريريالَٚ ١ٝحريريريسب اج قري ري ظريريريهًٛا جبٗريريري ١يًتّري ري  ٟملعريريريرٚع
اإلرٖريريرياب ايريريريتهب ٚ ٟأْريريري٘ يريريريٛت نريريريُٛد ٖريريريق ٙايكريريريٚ ٣ٛرفضريريريٗا ملعريريريارٜب اذُٓٝريريري١
ٚايتبكٝري ١يهريريإ ااريرير اإلرٖرياب لتريريان نريريٌ َ ٜٓريري ١ت ايكرياوب يكري دفكري شريريٛر١ٜ
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ٚايعكب اي صٛر ٟمثٓري ًا باٖاري ًا ْتٝجري ١اعريرب اإلرٖابٝري ١ايريت فرضري عًٝري٘ َرئ قبريٌ
ذبريرياي قريري ٣ٛايػريريرب َريريب قريري ٣ٛايتاريريرف اإلقًُٝٝريريٚ ١ايكربٝريري١ب حٝريريل اشريريتا ّ ٖريريقا
ايتخريرياي ٚايكريري ٣ٛايتابكريري ١يريري٘ نريريٌ ا شريريًخ ١غ ري املعريريرٚع ١يتكريري ٜٛأَريرئ َ ٚريريإ
ٚاشتكرار شٛرٚ ١ٜظكبٗا عًري ٢غريرار َريا اردهبريَ ٙٛرئ جريرا ِ٥حريرب ٚجريرا ِ٥ضري
اتْصاْ ١ٝت ايكرام ٚيٝبٝا ٚفًصام ٚغ ٖاببب
حنريرئ ت شريريٛر ْ ١ٜري رى إٔ ٖريريق ٙاعريريرب اإلرٖابٝريري ١ايريريت ظريريٓ عًٓٝريريا ناْريري
دصتٗ ف جريٖٛر َٛقكٓريا ٚقري ردٓا نكري ٠ٛشٝاشري ١ٝذريا ٚزْٗريا ٚفكًريٗا ت ايصرياحتم
اإلقًُٝٝريريٚ ١اي ٚيٝريري ١نُريريا ناْ ري دصريريتٗ ف نريريٛر َكاَٚتٓريريا يًك ري  ٚاإلشريريراًٞٝ٥
ٚرفض ٓا ملعارٜب دّب ١ٝايكضري ١ٝايبًصرياٚ ١ٝٓٝقري عًُٓريا مجٝكري ًا نري وٌ َرئ َٛقكري٘
بتٛجٗٝريرياا ايصريري ٝايريريرٝ٥ض بعريريار ا شري ر٥ريريٝض اتُٗٛرٜريري ١ايكربٝريري ١ايصريريٛر ١ٜايريريقٟ
أٚضج يٓا َٔ اي ّٛٝا  ٍٚذق ٙاعرب اإلرٖاب ١ٝإٔ مثٔ اتشتصالّ ٚاذسميري ١أنري
بها َٔ مثٔ املكاٚ ١َٚاتْتّار ٖٚريق ٙناْري ايبٛنريً ١ايريت ْكتري  ٟبٗريا َٜٝٛرياً
ت عًُٓا عً ٢ااتالف املٛاقب ايت ْعػًٗاب
إٕ اي ري  ٍٚاملتريريآَر ٠عًريري ٢شريريٛر ١ٜيريرئ دتٛق ري عريرئ نريرياٚتا ظريريرعٓ ١أجٓ ري ادٗا
ايت اًٚ ١ٝايك ٚاْ ١ٝع طرم خمتًبٚ ١ذرا٥ب ظتّٚ ٢يهرئ َريا ظريٗ ْا ٙت ًريض
ا َٔ ٚاتُك ١ٝايكاَ ١يألَِ املتخ  ٠عً ٣ َ ٢ايصريٓٛاا ايكعرير املاضريٜ ١ٝابري مبريا
ت  ٜع اتً يًعو إٔ ٖق ٙاي  ٍٚو دك دتخهِ مببانريٌ نريٓب ايكريرار ايري ٚيٞ
فٛجريريٛد رٚشريريٝا اتذبادٜريريٚ ١ايّريريم نكضريري ٜٔٛداُ٥ريريم ت ًريريض ا َريرئ إ جاْريريب
ايك  ٜري َريرئ اي ري  ٍٚا اريرير ٣ايريريت د ري َٔ بايكريرياْ ٕٛاي ري ٚيٚ ٞب حهريرياّ َٝاريريام ا َريريِ
املتخ  ٠ق تِ احملاٚتا املصتُٝت ١يبك اي  ٍٚتشريتكادَ ٠اضريٗٝا اتشريتكُارٟ
املكٝري ري ٚناٚيريريري ١ايريريريتخهِ مبّريريريا٥ر ايعريريريكٛب ْٗٚريريريب الرٚادٗريريريا  ٚاٜريريري ١املعريريريرٚع
ايّٗ ْٞٛٝت فًصام احملتًٚ ١مت د ٙت َٓاكتٓاب
■ بسأٖهي وا شهن االٌتخابات السٟاضٗ ٛالطٕزٖ ٛيف ظن اضتعاز احلسب الطٗاضٗ ٛاليت
تؤجحّا أطساف العدٔاُ عم ٜضٕزٖ ٛلمخصٕه بالطٗاض ٛعم ٜوا عحصٔا عَ بمٕغْ باحلسب
باالعتىاد عم ٜدٔز املعازض ٛضىَ المحٍ ٛالدضتٕزٖ ٛاملشهم ٛلٕضع دضتٕز جدٖدٔ ،نٗف ضٗتي
السبط بني الداخن ٔاخلازج الطٕزٙ؟

■ ■ إ ّٕ اتُٗٛرٜريري ١ايكربٝريري ١ايصريريٛر ١ٜناْريري َٚازايريري َ َٓريري ١بريري ٕ َصريريتكبٌ
شٛرٖ َّٚ ١ٜا َٖ ٞصا ٌ٥ت نُ ِٝايصٝاد ٠ايٛطٓٚ ١ٝت حيل ح إٔ ٜكررٖريا
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إت ايعكب ايصٛرٟب حنٔ و ًْتب َٜٛاً ٚو ْكِ ٚزْاً يًضػط ايصٝاشٚ ٞاإلعالَٞ
ايكريريا ِ٥عًريري ٢احملريرياٚتا ايٝا٥صريري ١يًتعريريهٝو ت ظريريرع َ ١ٝشصريرياا اي ٚيريري ١ايصريريٛر١ٜ
نافٚ ١حربٓا ناْ ض اإلرٖاب ٚض رعاد٘ ٚاْتّارْا فٗٝا َب حًبآ٥ريا ٖريٛ
اْتّريريار ملبٗريري ّٛاي ٚيريريٚ ١احريريرتاّ شريريٝاددٗا ٚنريريٚ ٕٛح ري  ٠أراضريريٗٝا بايهاَريريٌ ٖٚريريقا
ال عًٗٝريريا َاريريٌ بٝالرٚشريريٝا
ّٜريريب ت نريريا نريريٌ اي ري  ٍٚايريريت دٛاجريري٘ دريريآَرًا ثريرياال ً
ْٝٚهاراغٛا ٚفٓسٜٚال ٚنٛبا ٚزَبابٚ ٟٛاٜرإ ٚحت ٢رٚشٝا ٚايّم ٚغ ٖاب
”ٔإُّ أِي وا أفسشتْ احلسب اإلزِابٗ ٛاليت فسضت عمى ٜضىٕزِٖ ٛىٕ أٌّىا نشىفت الفىسم بىني أُ
ٖهُٕ ٍِاك وعازضٔ ٛطٍٗ ٛتطع ٜلمتعىبري عىَ وٕاقفّىا الطٗاضىٗ ٛبشىه ين شىسع٘ ٔضىمى٘ٔ ،بىني أُ
تهُٕ ِرٓ املعازض ٛدلسد أدا ٚتطتخدوّا الكٕ ٝاخلازجٗ ٛلمىطاِى ٛيف اضتّداف الدٔل ٛالطىٕزٖٛ
ٔجىىِٕس ٔجٕدِىىا ٔتىىدوري وكىىدزاتّا ٔتشىىتٗت شىىعبّاٖ ٚ “،ريري ٛا َريرير ايريريق ٟت ميهريرئ إٔ

خي ّ أَ ٟكارضريٚ ١طٓٝريٚ ١ت إٔ ّٜريب ت َّريًخ ١ايعريكب ايصريٛر ٟبػري ايٓارير
عٔ اخلالف ت ايرؤ ١ٜملصتكبٌ شٛر١ٜب َبادٓ٥ا ايصٝاشٚ ١ٝاضخٚ ١الابت ٖٞٚ ١ايت
د شض  ٟبرْاَجٍ شٝاش ٞدتبٓا ٙاعهَٛري ١ايصريٛرْٚ ١ٜصريك ٢إ درشريٝو َبٗريّٛ
اي ٚي ١ذاا ايصٝاد ٠ايت دصتجٝب يتاًكاا ظكبٗا ت إطار ا ٚيٜٛاا ايٛطٓ١ٝب

إٕ اتْتااباا اير٥اش ١ٝايكادَ ١شتجر ٟت َٛعري ٖا ٚفكرياً يً شريتٛر اعريايٞ
ٚت ٜٛج أ ٟرابط بم عٌُ ايًجٓ ١اي شتٛر ١ٜايت دبرير ٟت جٓٝري برعاٜري ١أثٝري١
ٚبم ٖق ٙاتْتاابااب
■ ُٖخربٌا الٕاقع الطٗاض٘ الدٔل٘ الساَِ أُ الصٌّٕٗٗ ٛبالتعأُ وع االوربٖالٗ ٛالعاملٗٛ
تعىن عم ٜضسب أ ٙوشسٔع ضٗاض٘ ٖعىن عم ٜإعاد ٚاهلٗهم ٛالطٕزٖ ،ٛفىا العىن ن٘ حنكل الػمبٛ
لمىشسٔع الطٗاض٘ الطٕز ٙحتت عٍٕاُ عدً التفسٖط برز ٚتساب أٔ وعٍ ٜوَ وعاٌ٘ الطٗادٚ
الٕطٍٗ ٛيف ظن ِرٓ املؤاوسات؟

■ ■ قريري ٜاريرئّ ايريريريبك بريري ٕ َريريريا حيريري ت شريريريٛر ١ٜغريري ذ ٟنريريريً ١باشريريريتُرار
اتحتالٍ اإلشرا ًٞٝ٥يألراض ٞايكرب ١ٝمبا ت ذيريو ت اتريٛتٕ اعبٝريب ٚيهرئ
ت حكٝك ١ا َر ٖٓاى درابط عض ٟٛبُٗٓٝريا تٗري ١إٔ أحري أٖريِ أشريباب اشريتٗ اف
شريريٛرٖ ١ٜريري ٛالٓٗٝريريا عريرئ ْٗجٗريريا ايريريراف يالح ريتالٍ اإلشريريرا ًٞٝ٥يألراضريري ٞايكربٝريري١
ٚرفضريريٗا ايتاًريري ٞعريرئ أ ٟدعريريِ يًُاايريريب املعريريرٚع ١يًعريريكب ايبًصريريا ٝايعريريكٝل)
ٚيعكبٓا املٓاضٌ ت اتٛتٕ احملتريٌ ٚت جٓريٛب يبٓريإب ٚايري ي ٌٝعًري ٢ذيريو َصرياع ٠
إشريريرا ٌٝ٥يهرٖريريابٝم املريريردبام بتٓاريري ِٝايكاع ري  ٠ت َٓاكريري ١ايبّريريٌ ت اتريريٛتٕ
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ٚدصًٗٗٝا يتٗرٜب إرٖاب ٞٝدٓا ِٝلاخلٛذ ايبٝضا٤ل ثرئ ف نريٛا أفريالّ اشريتا اّ
ا شًخ ١ايهُٝٝا ١ٝ٥ع اتٛتٕ احملتريٌ ٚارشرياذِ إ ايكٛانريِ ايػربٝري ١ا َرير
ايقٚ ٟالكت٘ دكارٜر ا َم ايكاّ اخلان ١با ْ ٚفب
ٚعً ٢ايرغِ َٔ ايارٚف ايّكب ١ايت منر بٗا فإٕ ايكضري ١ٝايبًصريا ١ٝٓٝدبكري٢
ت َك َ ١أٚيٜٛادٓا ايكٜٚ ١َٝٛبك ٢اتٛتٕ ايصريٛر ٟاحملتريٌ ت قًريب ٚعكريٌ ايصريٝ
ايريريرٝ٥ض بعريريار ا ش ري ٚعًريري ٢رأط ا ٚيٜٛريرياا ايٛطٓٝريري ١ايصريريٛرٚ ١ٜحيتريريٌ َرنريريس
اياكٌ ٚايّ ار ٠ت اي بًَٛاش ١ٝايصٛرٚ ١ٜذيو شٛا ٤ت احملافٌ َتك د ٠ا طراف
نريريا َِ املتخ ري  ٠أ ٚع ري ايكالقريرياا ايآاٝ٥ريريَ ١ريريب خمتً ري اي ري ٍٚب إٕ اتريريٛتٕ نريريإ
ٚشريريٝبك ٢بٛنريريًتٓا إ إٔ ْٓريرياٍ حكٓريريا ت اتشريريتكاد ٠ايهاًَريري ١يهريريٌ حبريري ١دريريراب َريرئ
دراب٘ احملتٌب ٖٚقا اعل ت خيضب يًتباٚض أ ٚاملصاٚ ١َٚت ٜصكط بايتكادّب
ايصريري ٝايريريرٝ٥ض بعريريار ا ش ري َّريرير إنريريراراً ت ٜتسعريريسع عًريري ٢ذبرٜريرير اتريريٛتٕ
نريرياَالً حتريري ٢اريريط ايرابريريب َريرئ حسٜريريرإ يكريرياّ َ 7691ريرئ اتحريريتالٍ اإلشريريراًٞٝ٥
ٚداٗ  َٔ ٙاملصتٛطٓاا بهاف ١ايٛشاٚ ٌ٥إميآْريا بكضريٝتٓا عُٝريل ٚالكتٓريا بكسميري١
ظكبٓا نب ٚ ٠ايػايب ١ٝايصاحك َٔ ١د ٍٚايكاو د عِ حكٓا غري ايكابريٌ يًتّريرف
ت اشتكاد ٠اتٛتٕ ناَالًب
■ وَ حل املٕاطَ الطٕز ٙاملهتٕ ٙبمّٗب ِرٓ احلسب وٍر عشس ضٍٕات أُ ٖهُٕ لدْٖ زؤٖٛ
ٔاضخ ٛعَ التطٕز احملتىن لألحداث ٔتداعٗاتّأ ،الطؤاه املشسٔع الرُٖ ٙسأد ذَِ اجلىٗع
"املٍطك ٛإىل أَٖ"؟ يف املطتكبن الكسٖب عم ٜاألقن؟

■ ■ رآٖ اي ّ ٍٚاي اعُ ١يهرٖاب ت شٛر ١ٜعً ٢إٔ اي ٚي ١ايصٛر ١ٜشريٛف
دصكط بك أشريابٝب أ ٚأظريٗر عًري ٢أبكري دكري ٜر ٚذيريو بكري إٔ شرياّرا ٖريق ٙايري ٍٚ
نريريريٌ قري ري رادٗا يري ري عِ اإلرٖريريرياب شريريريٛا ٤نريريريإ ذيريريريو َريريرئ اريريريالٍ إنري ري ار ايبتريريريا٣ٚ
ايتهب ٜريريريري ١أ ٚفريريريريتج اعريري ري ٚد يهرٖريريريريابٝم أ ٚدكريري ري  ِٜايصريريريريالن ٚاملريريريرياٍ ذريريريريِ أٚ
اشتجالب اإلرٖابٝم َٔ زٚاٜا ا رض ا ربب َٚا رافل ذيريو َرئ ريالا إعالَٝري١
نُ ١َٛض اي ٚي ١ايصٛرٚ ١ٜناٚي ١فرض حً ٍٛد اً ١ٝدراعريَّ ٞريا ايري ٍٚ
اي اعُ ١يهرٖاب ٚفرض إجريرا٤اا قصرير ١ٜاقتّرياد ١ٜطايري نافري ١أبٓريا ٤ايعريكب
ايصٛرٟب
إٕ شريريٛرٚ ١ٜحًباٖ٤ريريا َ َٓريري ٕٛبري ٕ اعريريرب اإلرٖابٝريريٖ ١ريري ٞت َراحًريريٗا ا اري ٠
ٚذيو ببضٌ ايتضخٝاا ايكاُٝري ١ايريت قري َّٗا اتريٝغ ايكربري ٞايصريٛرٚ ٟاعًبريا٤
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ٚحنٔ َ َٓ ٕٛأٜضاً ”أُ اإلزِاب االقتصاد ٙالرٌ ٙشّد أبشع صىٕزٓ الٗىًٕ ضىٕف ٖفشىن أٖضى ًا
بفضن عصمي ٛالكٗاد ٚالطٗاضٗٔٔ ٛع٘ شعبٍأ .حنَ ٌتطّمع يف املسحم ٛاملكبم ٛإىل شسانٔ ٍٛثٗك ٛوىع
حهٕوىىات الىىدٔه الصىىدٖك ٛوىىَ أجىىن إطىىدم عىمٗىى ٛإعىىاد ٚاإلعىىىاز ٔالتأِٗىىن؛ مبىىا ٖعىىٕد بالفاٟىىدٚ
ٔاملصمخ ٛعم ٜشعبٍا“.
■ بعد وسٔز عشس ضٍٕات عم ٜأقرز حسب عسفتّا البشسٖٖ ،ٛتضح بأُ اجلّٕد تسنص عمٜ
الٕع٘ يف الفصٕه املتبكٗ ٛوَ احلسبٔ ،قد تهُٕ ِ٘ الفصٕه األخطس ،فىا السضال ٛاليت تٕجّّا
لمىجكفني ٔصٍاع السأ ٙبعاؤ ،ٛالحتاد الهتاب العسب ٔاحتاد الصخفٗني خباص ٛيف ِرٓ املسحمٛ
احلسج ٛوَ تازخيٍا؟ ٔنٗف ُٖحطد املجكف الٕطين دٔزٓ يف اضتخداً الهمى ٛبالشهن األوجن
اٌطدقاً وَ أُ األدب حاون أضاض٘ لمّي الٕطينٖٔ ،فرتض أُ ٖهُٕ أحد زٔافع الدٔل ٛيف ضٗاضاتّا
الداخمٗٔ ٛاخلازجٗٛ؟

■ ■ رشايت ٖ ٞايت ن ٝعً ٢إٔ شٝاشٚ ١اشرتادٝج ١ٝشٛر ١ٜشريتبك ٢قاُ٥ري١
عً ٢ذبرٜر نٌ ظ َرئ ا راضري ٞايصريٛرَ ١ٜرئ اإلرٖرياب ٚطريرد نريٌ قري ٠ٛأجٓبٝري١
َكت  ١ٜعً ٢ايصٝاد ٠ايٛطٓ ١ٝشٛا ٤ناْ اشرا ٌٝ٥أَ ٚا ٜصُ ٢لايتخرياي ايري ٚيٞل
أ ٚايكريريٛاا ايرتنٝريريٚ ١ذيريريو بريريايتٛازَ ٟريريب بريريقٍ نافريري ١اتٗريريٛد يت ري َم احتٝاجريرياا
ايصٛرٜم ا شاشٚ ١ٝدعِ ٚضكِٗ اإلْصاْٚ ٞاملكٝعٚ ٞد َم املتاًباا ا شاش١ٝ
ت شٝام دٗ ١٦ٝايارٚف املٓاشب ١يكٛد ٠ايٓازحم ٚايالجري٦م ايصريٛرٜم إ َٓرياطكِٗ
ٚحٝادِٗ ايابٝك١ٝب
” إ ُّ ٔاجبٍىىا ِىىٕ أُ ٌشىىسن لشىىعبٍا الصىىبٕز أُ احلىىسب اإلزِابٗىى ٛالىىيت خطىىط هلىىا أعىىداؤٌا
ٔاضتجىسٔا فّٗا تسٖمٌٕٗات الدٔالزات ِ٘ حسب ٔجٕدٖ ٛتطتّدف الدٔلٔ ٛالشعب عم ٜحد ضٕاٞب “

ٚأعريري اؤْا و ٜريريريتػ ٚا عًريريريَ ٢ريري  ٣ايكريريريرٕ ا اريري ٚحتريريري ٢ا ٕ ْبريريريض ايٛجريريريٚ ٙٛذاا
اخلاريريط ٚاملعريريارٜبب أَريريا َريريا حي ري ايٝريري ّٛفٗريري ٛرفريريب َصريريت ٣ٛايك ري اٚ ٤ايك ٚاْٝريري ١إ
َصريريتٜٛاا غ ري َصريريبٛق ١بصريريبب ظريريكٛر أع ري آ٥ا باي ٝري ط ٚاتحبريريام َريرئ فعريريٌ نريريٌ
أشًختِٗ ت دكس ِٜقرارْا ايصٝاش ٞاملصتكٌ ٚاٝارادٓا ايٛطٓ١ٝب
■■
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مؼدمة :ذ
مـذذفجرذالتّاروخذحتتلذسوروةذأهؿقةةذكةة يفذمذمةاذودةؿىذاوقويولتقة ذذ
أيذالعالقةذينيذاملوقعذوالدؽانذأيذعالقةذاوغرافقاذيالتاروخذوحركةةذالعةعو ذ
ضةةؿنذاّقّةةزذاملؽةةانيذلتؾ ة ذالدولةةةذأوذالعةةع ااذومـةةذذع ذالدةةـنيذوموقةةعذ
سةةوروةذاليةقعقةةةذاملؿقةةزذيوقوعفةةاذيةةنيذمؾتؼةةىذالؼةةاراأذالةةثال ذعسةةقاذوأورويةةاذ
وأفروؼقاذواملؿراأذاملائقةذالراييةةذيةنيذرةارذهةذذهذالؼةاذ ّراأذاملتوسة ذوالةحةرذ
األمحرذواخلؾقجذالعرييذوقريفاذمنذاملؿراأذالدولقةةذالراييةةذيةنيذاملؿةرّاأذااذ
مضققذالةوسةػورذوقـةايفذالدةووسذويةا ذاملـةد اذوكةذل ذوقوعفةاذعؾةىذصروةقذ
اّرورذوكذل ذاّقووةذاليتذمتقزذيفاذشعةفاذعربذالتّاروخذياكتعافهذزراعةذالؼؿة ذ
والزوتونذواكتعا ذاألجبدوةذوالزجاجذوالػخةارذ-ذواآلثةارذالةيتذكركتفةاذالعةعو ذ
الةةيتذسةةؽـتفاذمـةةذذأقةةد ذالعلةةورذمةةنذكؾةةدانذوعشةةورونيذوسةةروانذوعرامةةقني ذ
وكػاعلذحضاريفذسوروةذويةال ذالرافةدونذكةلذ لة ذأعياهةاذأهؿقةةذمذالتةاروخذ
الؼدومذواللةراعاأذيةنيذا مرباصوروّةذاأذالعظؿةىذالؼدةةةذمثةلذا مرباصوروّةذةذ
الػارسقةذوالقونانقةذوالرومانقةذوالػرعونقّةذوحركةذشةعو ذالةحةرذاملتوسة ذالةيتذ
سةؼتذموجاأذالػتوحاأذالعريقةذاإلسالمقةذمنذالؼرنذالدايعذاملقال ياا ذ

( َٔ )1خطاب ايرشٝ٥ع شؼراس ادطرذ  : 1166/6/65إٕ اسبرشب ايرخت ربراد كرذ ايظرٛسٟ
صشب قزسٚ - ٠شايشغِ َٔ نٌ ايظًِ ٚاآلالّ ايخت أؿراشث ايؼر ا ايظرٛس ٟس ٜظتظرًِ
ايؼ ا ايظٛس ٟأٜ ٚكشس اشبٓٛع.
* ٚصٜش ٚطؿري طاشل ،عل ٛاذباد ايهتاب اي شب.
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 ٚاي ـررش االطرراَ ٞادَرررٚ ٟٛاي تاطرر ٞاصتًررث طرررٛسَ ١ٜشنررضا ٝررضا
شاالكررراؾ ١إن إٔ دَؼرررل َرررٔ أقرررذّ ايفرررذٕ ايفاٖٛيررر ١اي ررراس ناْرررث عاؿرررُ١
الَرباطٛس ١ٜإطاََ ١ٝرتاَ ١ٝادطشاف متتذ َٔ ادْذيع إن ايـنيٚ ..اطتُشج
أُٖٝتٗرررا اي ـرررش اي تاطررر ٚ ٞعـرررش ايرررذٜٚاج ش رررذ ةؿهرررو ايذٚيررر١
اي تاطرر ،١ٝنُررا ناْررث اي اؿررُ ١ايررخت أخررزج عًرر ٢عاةكٗررا َكاَٚرر ١ايؼ ر ٛب
ايػاص ١ٜيًُٓطك ١اي شش ١ٝاالطاَ َٔ ١ٝايفػٚ ٍٛايتتاس ٚايـًٝتٝنيٚ ،اْتٗا ً٤شرايػضٚ
ايرتنررر ٞاي خُررراْ ٞيًرررتاد اي ششٝرررٚ ١اصتا رررا َرررٔ ٚ 5151صترررٚ5453 ٢اْٗٝررراس
االَرباطٛسٜرر ١اي خُاْٝررٚ ١اْتـرراس اسبًؿرراٚ ٤ةكظرر ِٝطررٛس ١ٜاةؿاقٝرر ١طرراٜهع
شٝهرر ٛشررني ششٜطاْٝررا ٚؾشْظرراٚ ،طررًح صررٛاي 551 ٞأيررـ نررَِ 2ررٔ َظرراصتٗا
ٚإعطاٗ٥ا إن ةشنٝا َٔ نًٝٝهٝا ٚاالطهٓذسٚ ،ٕٚررضَ ٤رٔ ضباؾظر ١صًرا
ايخت ال ةت ذ صذٚد ةشنٝا عٓٗا ط ٣ٛمخظني نَ ًٛٝرتا.
ٜك ٍٛشاةشٜو ط )1(ٌٝنتاش٘ عٔ ايشٝ٥ع صاؾظ ادطرذ َرا ًٜر :ٞن إٕ َرٔ
ٜكٛد ايؼشم ادٚطط ال شذ ي٘ َٔ ايظرٝطش ٠عًر ٢طرٛس ،١ٜريرو إٔ ٖٓراى أطرتاشا
ةررذع ْٞٛإن ٖررز ٙايٓظررش ،٠أصررذٖا ٖررَٛ ٛقررا طررٛس ١ٜاالطرررتاةٝز ٞؾٗر ٞةؼررشف
عً ٢ايفُشاج ايؼُايٚ ١ٝازبٓٛش ١ٝايفٛؿً ١إن َـشٚ ،عً ٢ايطشٜل ايربَ ٟرا شرني
اي شام ٚايتضش ادشٝض ايفتٛطط ٚعً ٢مشاٍ ازبضٜش ٠اي ششٚ ١ٝاسبرذٚد ايؼرُاي١ٝ
يًٛطٔ اي ششٚ ..ٞحاُْٗٝا :إٔ طٛس ١ٜةظتطٝا االدعا ٤شاْٗا ناْث سأغ اسبشن١
ايكَٝٛرر ١اي ششٝررٚ ١قًتٗررا َٓررز شذاٜرر ١ايكررشٕ اي ؼررشٚ ،ٜٔناْررث َٓتررا ادؾهرراس
ايظٝاطرر ١ٝايفٛيررذ ٠ررآَٚ ،تررا ادصرراّ ٚايتطررٛساج ايٛطٓٝرر ١ايررخت ال ذبـرر .٢إٕ
رض٤ا َٔ ٖزا ايرتاذ عً ٢ادقٌ ٜكا عً ٢عاةل َٔ ؼبهُٗان.
إٕ اسبشب ا ُز ١ٝايخت ػٓث عً ٢طٛسٚ ١ٜايرخت ػراسنث ؾٗٝرا أنخرش َرٔ
 11دٚيَٚ ١شةضق ١شًؼ عرذدِٖ قشاشر ١حامثاٜر ١أيرـ َكاةرٌ إسٖراشَ ٞرٔ  38دٚير،١
ٚمت دؾررا َ٦رراج ايفًٝرراساج َررٔ ايررذٚالساج يتًُٜٛررٗاٚ ،ػرراسنث ؾٗٝررا اطررت تاساج
ايٛالٜررراج ايفتضرررذٚ ٠ؾشْظرررا ٚششٜطاْٝرررا ٚةشنٝرررا ٚإطرررشا ٚ ،ٌٝ٥ايرررو ايرررٓؿط
اي ششٝرررٚ ،١اطرررتػٌ ؾٗٝرررا ايرررذٚ ٜٔاالعررراّ ٚايظرررال ٚايفٓظُررراج ايذٚيٝرررٚ ١ادَرررِ
نتررراب إٜرررشإ ٚطرررٛس ١ٜعٓرررام ايتٓرررادم ق – 116اجملًرررذ ايخررراْ - ٞداس

( )1ساررررا َكايٓرررا
نٓاْ - ١دَؼل 1168
67

د .عيضى درويش

ايفتضذٚ ٠ازباَ  ١اي ششَٓٚ ،١ٝظُاج اجملتُا ايفرذْ ٞايفرذع ّٛشرارٗض ٠ايف راششاج
ادرٓتٝررٚ ١اي ُرراٚ ٤اشبرررباٖ ،٤ررز ٙاسبررشب ة ترررب َررٔ أقررزس اسبررشٚب ايترراسٜح
االْظاْ ٞاسبذٜد ؾاقث نٌ رشا ِ٥اسبشٚب ايخت عشؾث ايتاسٜح اسبذٜد..
- 6الدوافع واألصباب

ال ٜػٝا عرٔ رٖرٔ أ ٟشاصرد َٓـرـ َرا مت ايت طرٝط ير٘ َٓرز ْٗاٜر ١ايكرشٕ
ايتاطا عؼش ،شٌ ي ًٓا ْزٖا أش ذ َٔ ريو إن محًْ ١اشً ٕٛٝعًَ ٢ـرش ٚسغتتر٘
ايظٝطش ٠عً ٢ػشم ايفتٛطط يًتُٗٝذ يكٝاّ دٚي ١ؿٗ ١ْٝٛٝايفٓطكٚ ،١ؾؼرٌ
محًت٘ عًر ٢أطرٛاس عهرا ايؿًظرط ١ٝٓٝايظرٛس١ٜ؛ يت رٛد االَرباطٛسٜرَ ١رش ٠أخرش٣
َتضايؿرررَ ١رررا ششٜطاْٝرررا يتكظررر ِٝطر رٛس ١ٜإن أسشرررا دٖ ٍٚررر ٞطرررٛس – ١ٜيتٓرررإ –
ادسدٕ  -ؾًظطني يتضكٝل ٚعذ شًؿرٛس إْؼرا ٤نٝرإ ؿرٗ ْٞٛٝؾًظرطني،
ٚؾـٌ مشاٍ ايٛطٔ اي شش ٞعٔ عُك٘ َـش ٚايظٛدإ ٚمشاٍ أؾشٜكٝا.
أَررا ايررذاؾا ايخرراْ :ٞؾٗرر ٛاسبًٛٝيرر ١د ٕٚقٝرراّ اَرباطٛسٜرر ١عششٝرر ١عًررٖ ٢ررزٙ
ايفظاص ١ايفُتذ ٠عً ًَٕٛٝ 51 ٢نرَِ 2رٔ ادسد ٖرزا ايفشنرض االطررتاةٝزٞ
َٔ اي اس ،صا ٍٚضبُذ عً ٞشاػرا ٚايرَ ٞـرش إٔ ٜتضرشى يشيفٗرا ذبطُٝر٘
يذٚي ١اشٔ ط ٛد ايٖٛاش ١ٝايذسعٚ ١ٝةٛرٗ٘ إن طٛسٚ ،١ٜطشد ٙادةرشاى َٓٗرا،
ٚيٝع خبافٍ قٝاّ أٚسٚشا نًٗا ٚر٘ ٖزا ايطُٛل ايفؼشٚع حملُذ عًر ٞشاػرا،
ٚأُخشش اشٓ٘ إششاٖ َٔ ِٝطٛسَ ١ٜشغُا.
ايررذاؾا ايخايرردٖ :رر ٛقطررا ايطشٜررل عًرر ٢قٝرراّ خاؾرر ١إطرراَ ١ٝعششٝرر ١ة ٝررذ
ادصباد ايظاشك ١يًُظًُني ٚاي شبٚ ،ةتتٓ ٢االؿال ٚايتضذٜد .ةهر ٕٛدَؼرل
عاؿُتٗا َٓٚطًكٗاٚ ..يزيو قاَث ششٜطاْٝا ايظ  ٞالشتهاس مجاع ١االخٛإ
ايفظًُني شكٝاد ٠صظٔ ايتٓا ٚضباٚير ١ةـرٓٝا إطراّ ؽبرذّ ايفـرات االطرت ُاس١ٜ
ايفٓطكرٚ ،١إنُرراٍ ضباٚير ١ششٜطاْٝررا ش ررد ايٖٛاشٝر ١ازبضٜررش ٠اي ششٝرر،١
ٚايتضررايـ َ ٗررا يلررُإ َـرراسبٗا ش ررذ إٔ شررذأج طا٥ررا انتؼرراف ايررٓؿط
ايفٓطكٚ ١خاؿ ١اي شام ٚإٜشإٚ ،ناْث ايؼشناج ايربٜطاْ ٖٞ ١ٝايخت ٚكر ث
ٜذٖا عً ٢حشٚاج ايفٓطك ١ايٓؿطٚ ،١ٝيٝع خبافٍ عً ٢أصرذذ ايف ًَٛراج ٚايٛحرا٥ل
ايخت ْؼشج ٚأؿتضث َتاص ١أسػٝـ ٖز ٙايذٚ ،ٍٚقذ أػاس إيٗٝا ايتراصخ،ٕٛ
ٚمت ةايٝـ ايهتا اي ذٜذ ٠ص ٛا.
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ٚايظررلاٍ ايفٗررِ يفررارا ؾتضررث ايفًؿرراج ايكذ رر ١ايٓـررـ ايخرراَْ ٞررٔ ايكررشٕ
اي ؼشْٚ ٜٔتذأ َٔ صرشب ايظرٜٛع ٚ ..5411خرشٚش إٜضْٗراٚس دتذ٥ر٘ يفرٌ ٤ايؿرشاؽ
ايؼشم ادٚطط ش ذ أؾ ٍٛصبذ االَرباطٛس ١ٜايربٜطاْٚ ١ٝايؿشْظ ١ٝايؼرشم
ادٚطررطٚ ،خاؿرر ١ش ررذ ايفررذ ايكرر َٞٛاي ششرر ٞايررزَ ٟخًرر٘ صررضب ايت ررد اي ششررٞ
االػرتان ٞاْتؼاس ٙايٛاطا ايٛطٔ اي شش ٞةاقٝرا ٚةٓاطركا َرا دعر ٠ٛعترذ
ايٓاؿش ايك ١َٝٛاي شش ١ٝايتضشسٚ ..١ٜايخت أْتزث ٚصرذَٚ 5413 ٠رٝاد ازبُٗٛسٜر١
()1
اي شش ١ٝايفتضذ ٚ ..٠يػ ١ايٛحا٥ل ٜؼري إن سطاي ١ايفًرو ؾٝـرٌ شرٔ عترذ اي ضٜرض
إن ايرشٝ٥ع ادَشٜهر ٞشررشقِ َ /212/رٔ  22نرراْ ٕٛأ ..5411 ٍٚايرٓف َٛررر٘
إن ايشٝ٥ع ادَشٜه ٞيٓٝذ ٕٚرْٛظ:ٕٛ
ن َٔ نٌ َرا ةكرذّ ٜرا ؾ اَر ١ايرشٝ٥ع َٚرا عشكرٓا ٙشنيػبراص ةرتني يهرِ إٔ
َـش اي ذ ٚادنرب يٓا مج ٝاٚ ،إٔ ٖزا اي ذ ،ٚإٕ ةشى ؼبشد ٜٚذعِ ادعذا٤
عظررهشٜا ٚإعاَٝررا .ؾًررٔ ٜرراة ٞعرراّ  – 5428نُررا قرراٍ اشبررتري إداسةهررِ
نشَٝث سٚصؾًث ٚ -عشػٓا َٚـاسبٓا ايٛرٛد ،يزيو ؾنيْين أشاسى َا طتل
ًهتٓا إٔ اقرتص ٙٛدةكذّ شاالقرتاصاج ايتاي:١ٝ
يً ربا ٤ادَشٜهإ
 إٔ ةك ّٛأَشٜها شذعِ إطرشا ٌٝ٥شٗزر ّٛخراطـ عًرَ ٢ـرش ةظرتٛي ٞشر٘عًرر ٢أٖررِ ادَررانٔ اسبٜٛٝررَ ١ـررش يتلررطشٖا شررزيو ال إن طررضا رٝؼررٗا
ؿاغش َٔ ٠اير ُٔٝؾكرط ،شرٌ الػرػاٍ َـرش شنيطرشا ٌٝ٥عٓرا َرذ ٠طًٜٛر ١يرٔ ٜشؾرا
ش ررذٖا أَ ٟـررش ٟسأطرر٘ خًررـ ايكٓررا ٠يٝضررا ٍٚإعررادَ ٠طرراَا ضبُررذ عًررٚ ٞعتررذ
ايٓاؿررش ٚصررذ ٠عششٝرر ،١شررزيو ْ طرر ٞدْؿظررٓا ًَٗرر ١طًٜٛرر ١يتـررؿ ١ٝأرظرراد
ًهتٓا ؾضظا شٌ  ٚايتاد اي شش َٔٚ ،١ٝحرِ ال َراْا
ايفتادئ ا ذاَ ،١ال
يررذٜٓا ش ررذٖا َررٔ إعطررا ٤ايف ْٛرراج يفـررش ٚػررتٗٝاةٗا َررٔ ايررذ ٍٚاي ششٝرر ١اقتررذاً٤
شرررايك ٍٛن اسمحرررٛا ػرررشٜـ قررر ّٛرٍنٚ ،نرررزيو الةكرررا ٤أؿرررٛاةِٗ ايهشٜٗررر١
االعاّ.

( )1ايٛحٝكرر ١نترراب محررذإ محررذإ – عكررٛد َررٔ اشبٝترراج – آراس –ْٝظررإ  6884ؿررؿض١
ٚ 386- 378نزيو نتراب – طرٛسَٛ ١ٜارٗر ١اسبرشب ايهْٝٛر ١ق - 81ةرايٝـ
صبُٛع َٔ ١ايتاصخني  1167دَؼل.
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 طررٛسٖ ١ٜرر ٞايخاْٝرر ١ايررخت ال ػبررا إٔ ةظررًِ َررٔ ٖررزا ا زررَ ّٛررا اقتطرراعأرضا َٔ ٤أساكٗٝا ،ن ٞال ةتؿشؽ ٖ ٞادخش ٣ؾتظذ ايؿشاؽ ش ذ طكٛط َـش..
 ال شذ أٜلا َٔ االطتٝا ٤عًر ٢ايلرؿ ١ايػششٝرٚ ١قطراع غرض ٠نرٝا ٜتكر٢يًؿًظطٝٓٝني أ ٟصباٍ يًتضشىٚ ،صت ٢ال ةظتػًِٗ أ ٟدٚي ١عشش ١ٝحبز ١ذبشٜرش
ؾًظررطنيٚ ،صٗٓٝررا ٜٓكطررا أَررٌ اشبرراسرني َ رِٓٗ شرراي ٛد .٠نُررا ٜظررٌٗ ةررٛطني
ايتاق ٞايذ ٍٚاي شش.١ٝ
ْررش ٣ةكٜٛرر ١ايفررا َـررطؿ ٢ايربصاْرر ٞمشرراٍ اي ررشام شػررشد إقاَرر ١صهَٛرر١
نشدَُٗ ١ٜتٗا إػػاٍ أ ٟصهِ شػذاد ٜشٜذ إٔ ٜٓاد ٟشايٛصذ ٠اي شش ١ٝمشاٍ
ًهتٓا أسد اي شام طٛا ٤اسباكش أّ ايفظتكتٌ.
عًُا شآْا شذأْا َٓز اي اّ ايفاك ٞشنيَذاد ايربصاْ ٞشايفاٍ ٚايظال َرٔ داخرٌ
اي شام أ َٔ ٚةشنٝا ٚإٜشإ..
ٜا ؾ اَ ١ايشٝ٥ع
أْهررِ ٚعبررٔ َتلررآَني مج ٝررا طٓلررُٔ َـرراسبٓا ايفؼرررتنٚ ١يفـررريْا
ايف ًل شتٓؿٝز ٖز ٙايفكرتصاج أ ٚعذّ ةٓؿٝزٖا دٚاّ ايتكا ٤أ ٚعذَ٘..
أخريا أْتٗض ٖز ٙايؿشؿ ١درذد االعشاب يؿ اَتهِ عُا أسر ٙٛيهِ َرٔ
عررضٚ ،٠يًٛالٜرراج ايفتضررذَ ٠ررٔ ْـررش ٚطررلددٚ ،يفظررتكتٌ عاقتٓررا شررت ض َررٔ ررٛ
ٚاسةتاط أٚحل ٚاصدٖاس.
 22دٜظُرب 5411

ايف ًف ؾٝـٌ شٔ عتذ اي ضٜض
ًَو ايفًُه ١اي شش ١ٝايظ ٛد١ٜ
اْتْٗ ٢ف ايشطاي١
غبًررف َررٔ ٖررز ٙايٛحٝكرر ١إٔ ايررذ ٍٚاي ششٝرر ١ايررخت ٗررشج إن ايٛرررٛد ش ررذ
اسبرررشب اي ايفٝررر ١ادٚن ناْرررث دٚال ٝ ٚؿٝررر ١ةرررلد ٟدٚسا خذَررر ١ايظٝاطررراج
االطت ُاس ١ٜايػششٚ ١ٝايظ ٛدٚ ١ٜاصذَٗٓ ٠اٚ ،سطاي ١ايفًو ٚاكض ١نٌ ايٛكرٛل
أْٗا ًه ١ةشعَ ٢ـرات ايػرشب – ٚةشعرَ ٢ـرات إطرشاٚ ٌٝ٥ة راد ٟصشنر١
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ايتضشس اي شش ٞايكَٝٛر ١ادٖرذاف ايٛصرذٚ ٠اسبشٜر ١طرٛا ٤أناْرث ْاؿرش ١ٜأّ
ش خٝررر ١أّ صتررر ٢ةكذَٝرررٚ ..١ايت شٜرررا ايفرررربَس شررراد ايؼررراّ ٚازبضٜرررش ٠اي ششٝررر١
ٚاي شامٚ ،ي ٛأد ٣ريو إن االْكظاّ ٚايتؿهٝو ايٛطٔ اي شش.ٞ
رٌ َرا ةكرذّ إٔ ْؿٗرِ ايتطرٛساج ايرخت مترث
ٚيزيو ْظرتطٝا
خاٍ ْــ ايكشٕ ايفاك:ٖٞٚ ٞ
- 5
- 2
- 2
- 1
- 1

ايفٓطكر١

إطكاط ايٛصذ ٠شني طٛسَٚ ١ٜـش ٚقٝاّ االْؿـاٍ .5415
ايكلررا ٤عًرر ٢صشنرر ١ايكَٝٛرر ١اي ششٝرر ١خًررَ ١ـررش عتررذ ايٓاؿررش
ٚطٛس ١ٜايت د 5412
إعطرررا ٤إطرررشا ٌٝ٥صشٜررر ١ايتـرررشف ٚاسبشنررر ١ايفٓطكرررَ ١ـرررش
ٚايرررٚ ُٔٝطرررٛسٚ ١ٜاي رررشام شاي رررذٚإ ٚايتؿهٝرررو ٚايفرررلاَشاج ٚإحررراس٠
ايٓ شاج االحٓٚ ١ٝايطا٥ؿ.١ٝ
ايرتاشط ايٛحٝل شني خطط ايٛالٜراج ايفتضرذٚ ٠إطرشاٚ ٌٝ٥د ٍٚايشر ٝر١
اي ششٚ ١ٝايتٓظٝل ش ِٗٓٝاشبطط ٚادٖذاف.
اطتخُاس صشن ١االخٛإ ايفظًُني ٚصرٗا خذََ ١ـرات ايف طرط
ادَشٜهرر ٞايـررٗ ْٞٛٝشتٛرٝرر٘ يفكاَٚرر ١االػرررتان ١ٝحبزرر ١االسبرراد
ٚايؼٛٝع.١ٝ

َررا ةكررذّ  ٜطرر ٞؾهررشٚ ٠اكررضَ ١ررٔ اطررتُشاس ايف طررط ٚاددٚاس ٚاياعررتني
شادطايٝا اسبذٜخ ١ايشآٖ.١
- 1التآمز على صورية يف عود الزئيط حافظ األصد

ةهؼرررـ ٚحٝكررر ١ايف ررراششاج ادَشٜهٝررر 28 ١مترررٛص عررراّ ٚ 5431ايرررخت مت
االؾشاش عٓٗا َلخشا ذبث عٓٛإ نطرٓاسٖٜٛاج ايتػرٝري ايظٝاطر ٞايرذساَاةٝهٞن
ٚايخت أؾشِش عٓٗرا ش رذ  21عاَراٖٚ ،رَٓ ٞؼرٛس ٠عًرَٛ ٢قرا ايف راششاج ايفشنضٜر١
ادَشٜهٝرر 22 ١نرراْ ٕٛاد 2851 ٍٚنٛحٝكررُ َ ١كرر ١أ ٟمت صررزف اديفررا٤
ايفشػض ١يتٛي ٞايظًط ١ش ذ االطاص ١شايشٝ٥ع صاؾظ ادطرذ َرٔ ايرذا٥ش ٠ايكشٜتر١
َٓرر٘ ٚ -ةُشنررض عًرر ٢سؾ ررث ادطررذ َٚشانررض ايكرر ٣ٛازبررٝؽ ٚ -ةررزنش
ؿشاص ١االػاس ٠إن أْٗا قادج متشد االخرٛإ ايفظرًُني طرٛس ١ٜايظرت ٓٝاج
ٚايخُآْٝرراج كررذ ايررشٝ٥ع صرراؾظ ادطررذٚ ..اسبررذٜد عررٔ ريررو ٜطررٚ ٍٛا ررذف
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ايشٝ٥ظ ٖٛ ٞكشب ْؿٛر َٛطه ٛطٛسٚ ١ٜإػباد ْظاّ ال ٜؼهٌ خطشا عً٢
إطررشاًٜٚ ٌٝ٥رررا طًتررراج ايٛالٜررراج ايفتضرررذ ٚ ،٠ايٛحٝكررر ١راةٗرررا ةترررذ ٟايٛالٜررراج
ايفتضررذ ٠اْضعارررا َررٔ دعرر ٠ٛايررشٝ٥ع صرراؾظ ادطررذ يًتررٛاصٕ االطرررتاةٝزَ ٞررا
إطشاٚٚ ،ٌٝ٥رٛد ازبٝؽ ايظٛس ٟيتٓإٚ ،ايتضاف َا االذباد ايظٛؾٝخت.
ٚةؼررري ايٛحٝكرر ١إن مخررع أيفرراَ ٤ررٔ ايٓظرراّ مت صررزف أيفرراٚ ،ِٖ٤يهررٔ
ايفشاقرررا هرررٔ إٔ ٜؿٗرررِ اْؼررركام عترررذ اسبًررر ِٝخرررذاّ ٚقتًررر٘ سؾ رررث ادطرررذ
ٚأؿررذقا  ٙررٔ نررإ ررِ َٛاقررا شرراسص ٠ايفٓظَٛرر ١ايظٝاطررٚ ١ٝاي ظررهش،١ٜ
نُا ةؼري ايٛحٝكر ١يً اقر ١ايكٜٛر ١شرني ايف راششاج ايفشنضٜرٚ ١ايٓظراّ اي شاقر،ٞ
ٚريو شايطًا َٔ اي شام ٚةشنٝا شتٛر ٘ٝكرششاج رٜٛر ١إن طرٛس ١ٜأحٓرا ٤عًُٝر١
ايتُرشد ايظرًط ١أ ٚازبررٝؽ ،أ ٚشرني قطاعراج ْكاشٝررَٝٓٗٚ ١رٗ ٚ ،١رش رًٝررا
ؾؼررٌ االخررٛإ ايفظررًُني ايظررٝطش ٠عًرر ٢محرراٚ ٙطررط طررٛسٚ ،١ٜةررذخٌ اي ررشام
ٚةشنٝا.
- 2الزئيط بشار األصد ورفض إمالءات كولن باول

أ َٓ -ز ةٛي ٞايظٝذ ايشٝ٥ع شؼاس ادطذ قٝاد ٠طٛسَٓٚ ١ٜز اشبطاب ادٍٚ
يظٝادة٘ ػرذد عًر ٢ايخٛاشرث ايظٝاطر ١ايظرٛسٖٚ ،١ٜر ٞدعرِ ايٓلراٍ ايفؼرشٚع
يًؼ ا ايؿًظطٝينٚ ،ذبشٜش ادساك ٞاحملتًٚ ،١ايٛقٛف َا ايؼر ٛب ايفظًَٛر،١
شاالكاؾ ١إن ايرتنٝض عً ٢ايتطٜٛش ٚايتضذٜد طٛس.١ٜ
ٚناْررث صادحرر 55 ١أًٜرر ٍٛةؿزرررياج ْٜٛٝررٛسى َٚ ،2885ررا ةرراَ ٙررٔ غررضٚ
دؾػاْظتإ ٚاي شامٗ ٚ ..رٛس احملراؾظني ازبرذد ْٚظشٜراج ششْراسد يرٜٛع ايف ادٜر١
يً ررشب ٚايفظررًُنيْٚ ،ظشٜرراج ةؿهٝررو ايفٓطكرر ١اي ششٝرر ١إن عؼررشاج ايهٝاْرراج
اي شقٚ ١ٝايفزٖتٚ ،١ٝايخت ٚقؿث طٛس ١ٜشكٝاد ٠ايشٝ٥ع شؼراس ادطرذ كرذ طٝاطر١
ايٛالٜرراج ايفتضررذ ٠شػررضٖ ٚررز ٙايررذ ٍٚخرراسش صبًررع ادَررٔ ايررذٚي ٞصٝررد ناْررث
طٛس ١ٜعلٛا غري دا٥رِ صبًرع ادَرٔ ةًرو ايؿررتَ ،٠را أحراس صؿٝظر ١ايٛالٜراج
ايفتضررذٚ ،٠رررا ٤نررٛئ شرراٚ ٍٚصٜررش خاسرٝرر ١ايررشٝ٥ع شررٛؾ االشررٔ ؼبُررٌ إْررزاسا
يظررٛس ١ٜشٛقررـ اي اقرراج َررا إٜررشإٚ ،قطررا اي اقررَ ١ررا ايفكاَٚرر ١ؾًظررطني
ٚرٓٛب يتٓإٚ ،عذّ ةكذ ِٜايفظاعذ ٠يًخٛاس اي شامَٚ ،طايا أخش ٣ذبذ َرٔ
ايظررٝاد ٠ايظررٛسٚ ١ٜقررشاساج طررٛس ١ٜايفظررتكًٚ ،١ناْررث إراشرر ١ايررشٝ٥ع إٔ طررٛس١ٜ
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ةشؾض ايتٗذٜرذ ٚاالشترضاصٖٚ ،رًَ ٞتضَر ١شايكراْ ٕٛايرذٚيٚ ٞصرل ايرذ ٍٚشايظرٝاد٠
ٚاالطتكاٍ.
ٚناْث طرٛس ١ٜة رشف إٔ ايف طرط ادَشٜهرٜ ٞشَر ٞإن إطركاط اسبهرِ
د ٍٚعذٜررذ ٠ايؼررشم ادٚطررط َٓٗررا إٜررشإ ٚطررٛسٚ ١ٜاي ررشام ٚيٝتٝررا َٚـررش.
ٚشرررذأج اي كٛشررراج عًررر ٢طرررٛس ١ٜش رررذ ريررروَٓٚ ،رررز اي ررراّ  2881شاالكررراؾ ١إن
ايتضشٜض كذ طٛس ١ٜيتٓإ ٚايفطايت ١شنيخشارٗا َٓ٘ َٚرا ةرا ريرو الصكرا َرٔ
ؿررذٚس ايكررشاس َ 5114ررٔ صبًررع ادَررٔ الخررشاش طررٛسْٚ ،١ٜررضع طررال ايفكاَٚرر،١
ٚذبزرر ِٝدٚس طررٛسٚ ١ٜصشنتٗررا ايفٓطكرر ١اي ششٝررٚ ١ؿررٛال إن اغتٝرراٍ سؾٝررل
اسبشٜش ٟػتاط َٚ ،2881ا ةاَ ٙرٔ أصرذاذ الةٗراّ طرٛسٚ ١ٜةؼر ٜ٘ٛؿرٛسةٗا
ٚػٝطْٓ ١ظاَٗاٚ ،ةكذ ِٜش رض ايفظرلٚيني ادَٓرٝني يًُخر ٍٛأَراّ زبٓر ١ايتضكٝرل
ايذٚي.١ٝ
ب  -ؾؼٌ اةٗاّ طٛس ١ٜشاغتٝاٍ اسبشٜشٚ ٟضباٚي ١إطشا ٌٝ٥كشب صشنر١
ايفكاَٚرر ١يتٓررإ عرراّ ٚ ،2881ؾؼررًٗا ٖٚض تٗررا ٖررز ٙاسبررشب ،أرررس ْررريإ
اسبكذ االطشا ًٞٝ٥ادَشٜه ٞعً ٢طٛسٚ ،١ٜنؼـ ةآَش ايذ ٍٚاي شش ١ٝايفٛايٝر١
يًٛالٜاج ايفتضرذ ٠عًٗٝرا ٚصًؿٗرا َرا إطرشاٚ ٌٝ٥ةؼرزٗ ٝا را يلرشب صرضب ا ،
ٚنؼررـ ايتٓظررٝل اي ًررين شررني ٖررز ٙايررذٚ ٍٚإطررشاٚ ٌٝ٥ايٛالٜرراج ايفتضررذٚ ،٠قٝرراّ
نْٛذايٝضا ساٜض شنيعإ ايؼشم ادٚطط ازبذٜذ َرٔ يتٓرإ َرا مجاعر 51 ١مترٛص
ٚايظٓٛٝس ٠سٝ٥ع ٚصسا ٤يتٓإ.
ٚسدج طٛس ١ٜعً ٢متظهٗا شايفكاٚ ١َٚدعُٗا ا ٚةٛحٝل عاقتٗا َرا إٜرشإ
ٚصشنررراج ايفكاَٚررر ١ايؿًظرررط ١ٝٓٝايرررخت أد ٣ايتاٜٝرررذ ٚايررذعِ ايظرررٛس ٟاالٜشاْرررٞ
يًُكاَٚرر ١ايؿًظررط ١ٝٓٝعرراّ  2851ٚ2883غررض ٠الؾؼرراٍ ايف طررط االطررشا،ًٞٝ٥
ٚدعث إطشا ٌٝ٥إن ايفتادس ٠اي ًٓ ١ٝالطكاط ايٓظاّ ايٛطين طٛسٚ ،١ٜنإ َا
ٜظُ ٢شايششٝا اي شش ٞايز ٟقادة٘ ايٛالٜاج ايفتضرذَ ٠را االخرٛإ ايفظرًُني إٜرزاْا
شاسبشب عً ٢طرٛس ٚ ،١ٜذبكٝرل ايؼرشم ادٚطرط شايؿٛكر ٢اشباقر ١نُرا أطًرل
عًٗٝا احملاؾظ ٕٛازبُذد ٚةؿهٝو ايفٓطك.١
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ج  -ايٛحٝكرر ١سقررِ  25ش ٓررٛإ َررزنش ٠ايؼررشم ادٚطررط ن إْكررار طررٛس١ٜن
ْؼررشج ٖررز ٙايٛحٝكرر ١آراس  2852عررٔ َ ٗررذ نششٚنٓٝؿررض ادَشٜهررٞن ٚةكررٍٛ
ايفزنّش:٠
نَؼرراسن ١ةشنٝررا طررته ٕٛصٜٛٝرر ١يًٓزررالٚٚ ،اػررٓطٔ عًٗٝررا إٔ ةؼررزا
ادةشاى يه ًٜ ٞتٛا دٚسا أنخش ة اْٚا ا ؾ ًٛا صت ٢اآلٕن..
ةتاشا ايفزنش ...٠ص ٍٛسغتر ١ةشنٝرا قٝراد ٠االخرٛإ ايفظرًُني يػريٖرِ
عًُ ١ٝإطكاط ايٓظاّ ..حِ ةت شد يذٚس ايهٝإ ايـٗ ْٞٛٝصٝد ةك:ٍٛ
ن إٕ ش ض ادؿٛاج ٚاػٓطٔ ٚايكذغ ذبا ٍٚاطتهؼاف إرا نإ َرٔ
ايفُهرررٔ الطرررشا ٌٝ٥إٔ ةظرررِٗ إرتررراس ايٓ رررا ايظرررٛس ١ٜعًررر ٢إصايررر ١ادطرررذ،
ؾاالطشا ًٕٛٝٝ٥يذ ِٜٗأق ٣ٛرٝؽ ايفٓطكٚ ١أرٗض ٠اطت تاسَ ١ٜرخري ٠يععزراب
َٚـررات َُٗرر ١طررٛس ..١ٜأكررـ إن ريررو إٔ أرٗررض ٠ادَررٔ االطررشا ١ًٝٝ٥يررذٜٗا
َ شؾ ١ق ١ٜٛطٛس١ٜن ،حِ متل ٞايفرزنش ٠الػرػاٍ طرٛس ١ٜازبرٛالٕٚ ..قٝراّ
ةشنٝررا شنيػررػا ا ايؼررُاٍ ٚةٛصٜررا قٛاةٗررا عًرر ٢عررذ ٠رتٗرراجٚ ،شايتررايٜ ٞررتِ
ايكلا ٤عً ٢ايٓظاّ خاٍ َذ ٠صَٓ ١ٝال ةتزاٚص طت ١أػٗش..
َٚرررٔ ايفؿٝرررذ رنرررش ٙإٔ طرررٓٝاس ٜٛاسبرررشب س ؽبرررشش عرررٔ ٖرررزا ايتـرررٛس،
” ؾايف اسك ١ايظٛس ١ٜناْث عً ٢اةـاٍ َا إطشاٚ ،ٌٝ٥ي ا ايـٗ ْٞٛٝششْراسد
ٖٓرررش ٟيٝؿررر ٞدٚسا قرررزسا ريررروْٚ ،رررزنش عًررر ٢االةـررراالج َرررا ادرٗرررض٠
االطشا ١ًٝٝ٥شٌ ٚصت ٢صٜاس ٠إطشا َٔ ٌٝ٥قتٌ نُاٍ ايًتٛاْٚ ٞشظُ ١قلُاْ،ٞ
ٚايتكررا ٤ششٖررإ غًٝررٚ ٕٛةـررشؼباة٘ صرر ٍٛايـررً َررا إطررشاٚ ٌٝ٥ايت ًرر ٞعررٔ
ازبٛالٕٚ ،قطا اي اقَ ١ا إٜشإٚ ،نزيو عتذ اسبً ِٝخذاّ ٚسٜاد صزاب.
ٚايٛحرا٥ل ٚاسبكررا٥ل َٓؼرٛس ٠عًرر ٢ايؼررته ١اي ٓهتٛةٝر ١شايـررٛج ٚايـررٛس“،٠
شاالكرراؾ ١إن َررا ي تترر٘ قطررش ٚايظ ر ٛد ١ٜشايتُٜٛررٌ ٚايتررذسٜا ٚنررزيو ةشنٝررا
ٚشايتظًٚ ٝاطترياد ايفشةضقٚ ١ايتػط ١ٝاالعاَٚ ،١ٝصتٖ ٢زا ايتاسٜح ٜتٛاسد ْؼرش
ٚحا٥ل ٜٚهًٝهع عٔ ةٛسط ايٛالٜاج ايفتضذٚ ٠قطش ٚايظر ٛدٚ ١ٜةشنٝرا خبًرل
( )1اعتُذْا َـذس ٖز ٙايٛحٝك ١عً ٢نتاب نطرٛسَٛ ١ٜارٗر ١اسبرشب
ايفٓؼٛس دَؼل  – 1167حبد ايذنتٛس إششاٖ ِٝعٝاؾ.

ايهْٝٛر١ن ق38
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داعؽ ٚايٓـشٚ ٠متًٜٛرٗاٚ ،قٝراّ إطرشا ٌٝ٥شايترذسٜا ٚايرذعِ شادطرًضَٚ ١رذاٚا٠
ازبشصْٚ ،٢كٌ ايفشةضقَٝ ١اد ٜٔايكتاٍ ،ا ال ٜظرتٛعا ٖرزا ايتضرد رنرش
ايفضٜذ َٔ ايتؿاؿ.ٌٝ
 1رررر ْؼررري إن دٚس االخررٛإ ايفظررًُني َـررش عٗررذ ضبُررذ َشطررٞ
ةطُني إطشاٚ ،ٌٝ٥ساػذ ايػٓٛػٜٛٚ ٞطرـ ايكشكراٚ ٟٚأمحرذ أٚغًرٚ ٛأسدٚغرإ
اي اق ١ايفؼَ ١ٓٝا إطشاٚ ٌٝ٥ةـشؼباج ايتطُني.
ذ ٚ -نررزيو اةـررراٍ ايتٝرراْ ْٞٛصعررر ِٝإخررٛإ طرررٛسَ ١ٜررا ادَرررشٜهٝني
ٚةـشؼباة٘ شنيقاَ ١ايظاّ َا إطشا ٌٝ٥عرذا عرٔ اةـراالج ايف اسكرني ايظرٛسٜني
َا إطشاًٝٝ٥ني َخٌ َاَ ٕٛاسبُـٚ ..ٞاي اق ١شرني االخرٛإ ايفظرًُني ٚايٛالٜراج
ايفتضذٚ ٠االةـاالج ايفت ذد ٠ادػهاٍ َا إطشا ٌٝ٥ال ربؿ ٢عً ٢أصذ.
ش ْٚ -ؼري إن عًُٝراج االغتٝراٍ يً ًُرا ٤ايظرٛسٜني ٚايطٝراسَٓٗٚ ٜٔذطرٞ
ايـٛاسٜح ٚايذؾاع ازب َٔ ٟٛقترٌ عـراشاج اغتٝراٍ ؿرٗٚ ١ْٝٛٝإخٛاْٝرٚ ،١صتر٢
اغتٝاٍ ش ض اي ًُا ٤ايفظًُني ايف شٚؾني شاالعتذاٍ أَخاٍ ايؼٝح سَلإ ايترٛطٞ
ٚغريِٖ.
ًْٚؿث ايٓظرش إن ةرذَري قٛاعرذ ايـرٛاسٜح ٚايفطراساج ٚضبطراج ايهٗششرا٤
َٓٚؼرآج ايرٓؿطٚ ،صرشم صكرر ٍٛايكُر ٚايػاشراج ٚادػررزاس ايفخُرش ٠عًر ٢اَتررذاد
ازبػشاؾٝررا ايظررٛس ،١ٜصترر ٢ايخررش ٠ٚاسبٛٝاْٝرر ١مت ْٗتٗرراٚ ،مت ةؿهٝررو ايفـرراْا
ْٚكًٗا إن ةشنٝا.
ل  -إٕ َٛكررٛع ايهُٝرراٚ ..ٟٚقلرراٜا صكررٛم االْظررإ ٚايذ ٛقشاطٝررَ ١ررا
ٖرر ٞإال ٚطررا ٌ٥ػررٝطاْ ١ٝمت اطررت ذاَٗا يتررذَري ايذٚيرر ١ايظررٛسٚ ١ٜةؿهٝهٗررا،
ٚخًل ايـشاعاج ايطا٥ؿ ١ٝشني أًٖٗا يـات ايهٝإ ايـٗٚ ،ْٞٛٝطشق ١حشٚاج
ايفٓطكٚ ١ةذَري ػ ٛشٗا.
خ  -ةؼرررري ةـرررشؼباج محرررذ شرررٔ راطرررِ س٥رررٝع ٚصسا ٤قطرررش إن إٔ قطرررش
أخررزج عًُٝرر ١ايكٝرراد ٠شتؿررٜٛض َررٔ ايظ ر ٛد ١ٜيكٝرراد ٠إطرركاط ايذٚيرر ١ايظررٛس١ٜ
َٚلطظاةٗاٚ ،اعرتف شايؿؼٌ شكٛي٘ نساصث ايـٝذ٠ن ٚاعررتف شـرشف ًَٝ 22راس
دٚالس ٚإٔ ايشػا ٟٚناْث ةذؾا يًُٓؼكني ٚصتر ٢اْؼركام سٜراد صزراب نرإ
يرر٘ ًَٝ /18/رر ٕٛدٚالس نُررا رنررشٚ ،ةـررشؼباج محررذ شررٔ راطررِ َٛحكرر ١عًرر٢
ةًؿض ٕٜٛب ب طٚ ،ٞةًؿض ٕٜٛازبضٜش.٠
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ْٚؼررري أٜلررا إن إٔ ايررشٝ٥ع شؼرراس ادطررذ سؾررض عررشٚد ايظ ر ٛدٚ ١ٜقطررش
دًٝاساج ايذٚالساج يؿو االسةتاط َا إٜشإ ٚضبرٛس ايفكاَٚرٚ ،١محرٌ ايفًرو عترذ
ا ي٘ ٖزا اي شدٚ ،نزيو ايؼٝح مت ِٝشٔ محذ ..ادَري اسباي ٞيكطش عٓذَا
نإ ٚيٝا يً ٗذ.
- 4الزئيط األصد وعزوض النفط والغاس

()1

” َررٔ ادطررتاب ايررخت عزًررث اسبررشب عًرر ٢طررٛس ١ٜسغترر ١ايٛالٜرراج ايفتضررذ٠
ٚايذ ٍٚادٚسٚش ١ٝشنيْٗا ٤طٝطش ٠سٚطٝا االذباد ١ٜعً ٢طٛم ايػاص اي ايف ،١ٝصٝد
ةؼهٌ غاص شش ّٚايشٚط ١ٝايتضهِ شرر  َٔ % 73إْتاش ايػاص اي اسٚ ،ناْث
سغت ١ايٛالٜاج ايفتضذٚ ٠د ٍٚاشبًٝس إقاَ ١خط يٓكٌ ايػاص عرب ايظ ٛدٚ ١ٜادسدٕ
ررش شظررٛسٚ ١ٜايفتٛطررطٚ ..يهررٔ طررٛس ١ٜسؾلررث ٖررز ايفؼررشٚع ٚإسبررام ايلررشس
حبًٝؿٗا ايشٚطٚ ،ٞنزيو اسبًٝـ االٜشاْ ٞايزً ٟو اصتٝاطٝا نرتريا َرٔ
ايػاص“ٚ ..نإ ايفؼشٚع ادَشٜه ٞايكطشٜ ٟشٜذ إٔ ٜهرٖ ٕٛرزا اشبرط ػراَا
إطشاَ ٌٝ٥شصً ١الصك ١ش ذ إٔ أؿت ػشم ايفتٛطط ٚايذ ٍٚايفطً ١عً ٘ٝمتًرو
اصتٝاطٝا ٜكذس  522ةش ًٕٜٛٝقرذّ َه راٚ ..إٔ ٖٓراى ًَٝ 582راساج ششَٝرٌ َرٔ
ايٓؿط ايكاشٌ ياطت شاش ٜػط ٞناٌَ اطرت ُاٍ ايفٓطكر ١يفرذ 18 ٠عاَراٚ ،ةؼرري
ايذساطاج إن إٔ  َٔ %12اصتٝاط ٞايٓؿط اي اس ٜٛرذ ايؼشم ادٚطرط،
ٚنزيو  َٔ %15اصتٝاط ٞايػاص اي اس.
أَا شايٓظت ١يظٛس ١ٜؾًذٜٗا ٚقـ ايف طٝاج اسبايٝرٚ ١ايذساطراج ازبٛٝيٛرٝر١
ٚرٛد ًَٝ 2.1اس ششَ َٔ ٌٝايٓؿط  58ٚةش ًٕٜٛٝقذّ َه را َرٔ ايػراصٖٚ ،رزا ال
ٜتلُٔ َا ةؼري إي ٘ٝايذساطاج صرٚ ٍٛررٛد اصتٝراط ٞنرتري َرٔ ايػراص ايفٝراٙ
ايتضشٚ ١ٜقطاعٗا االقتـاد ٟايٛاقا شني يتٓإ ٚقربق ٚةشنٝاٖٚ ..رزا َرا ٜؼرري
ادطُاع ايػشش ١ٝادَشٜه ١ٝإيٗٝا ٚايشغت ١صشَإ ايؼر ا ايظرٛسَ ٟرٔ حشٚةر٘
ايٓؿطٝرر ١ايررخت أعًررٔ ايررشٝ٥ع ادَشٜهرر ٞايظرراشل ةشاَررا عررٔ سغتترر٘ ايتكررا٤
شكٛاة٘ ػشم طٛس َٔ ١ٜأرٌ ايٓؿط..
( )1ايف ًَٛاج َاخٛر َٔ ٠نتاب سٚطٝا ادٚساط ١ٝنكر ٠ٛعظُر ٢ن رٛٝشٛيٝترو ايرٓؿط ٚايػراص َرٔ
ايؼشم ادٚطط ن ةايٝـ دٚ .ط ِٝخً ٌٝقً ز . ١ٝايذاس اي شش ١ٝيً ًْ .ّٛاػش .ٕٚشريٚج 1167
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ٚعًٓٝرررا إ ْرررذسى ايظٝاطررر ١ايكرررزس ٠ايرررخت ةتت ٗرررا ايٛالٜررراج ايفتضرررذ ٠شكطرررا
االةـرراٍ ٚايتٛاؿررٌ شررني إٜررشإ ٚاي ررشام ٚطررٛسٚ ١ٜيتٓررإٚ ،ايتكررا ٤ايتٓررـ
رٓررٛب طررٛس ٚ ١ٜايررشَٝإ ػررشم ايؿررشاج َررٔ أرررٌ خذَررَ ١ـرراسبٗا َٚـررات
صًٝؿتٗررا إطررشاٖٚ ،ٌٝ٥رر ٞةكرر ّٛشررذعِ داعررؽ ٚايٓـررشَ ٠ررا صًؿاٗ٥ررا ةشنٝررا
ٚقطش ٚايظر ٛدٚ ..١ٜدعرِ صًؿاٗ٥را ايفتُرشد ٜٔعًر ٢ايذٚير ١ايظرٛسَ ١ٜرٔ ادنرشاد
َٓٚا عرٛد ٠ايكرٛاج ايظرٛس ١ٜايؼرشع ١ٝيتظرط طرٝطشةٗا عًر ٢ناَرٌ ازبػشاؾٝر١
ايظٛس..١ٜ
ْٚؼري إن إٔ ايٛرٛد ادَشٜهٚ ٞايٛرٛد ايرتنر ٞعًر ٢ادساكر ٞايظرٛس١ٜ
ٖرر ٛاصررتاٍ ٚخررشم يًظررٝاد ٠ايظررٛسٚ ،١ٜطبررايـ يفٝخررام ادَررِ ايفتضررذٚ ٠ايكررإْٛ
ايررذٚيٚ ،ٞطررٝتِ إخرررشاش ٖررز ٙايكرررٛاج شررنيساد ٠ايؼرر ا ايظرررٛسٚ ٟعض رر ١قٛاةررر٘
ايفظًضٚ ١صًؿا ٘٥ايـرادقنيٚ ..ال صبراٍ يًتكرا ٤شزس ٜر ١إخرشاش سٚطرٝا ٚإٜرشإ َرٔ
طررٛس ١ٜؾٛرررٛد اسبًررٝؿني مت شاالةؿررام شررني د ٍٚراج طررٝادٚٚ ٠ؾررل يفٝخررام ادَررِ
ايفتضذَٚ ٠تادئ ايكاْ ٕٛايذٚي ٞايت اٌَ شني ايذ.ٍٚ
هشمية العدوان وفشل إقامة الشزق األوصط اللبري

شايشغِ َٔ اطترياد َشةضقَ َٔ ١ا٥ر ١دٚيرٚ ١شرذعِ َراي ٞشًرؼ َ٦راج ايفًٝراساج
َررٔ ايررذٚالساج ٚٚرررٛد عررذد َررٔ ايفكرراةًني شًررؼ َررا شررني عرراَ 25ٚ 2855 ٞنررإْٛ
اد 2852 ٍٚعرررذد  213أيرررـ َكاةرررٌ ةهؿرررري ٟنُرررا ٚسد ؿرررؿضَ 181 ١رررٔ
نتاب ايظرؿري ايؿشْظر ٞايظراشل َٝؼر ٌٝساَترٚ ٛةشمجر ١ايرذنتٛس يتاْرَ ١ؼرٛل
عررراّ  2851ايفٓؼرررٛس ش ٓرررٛإ عاؿرررؿ ١عًررر ٢ايؼرررشم ادٚطرررط ايهرررتري) ٜٚؼرررري
ايهاةا إن إٔ 18 :أيؿا َِٓٗ قتًٛا  32ٚأيـ ؾشٚا ٚايفؿكٛد 52 ٜٔأيؿراٚ ،إٔ 41
أيـ رٗاد ٟأرٓا َا صايٛا ٜكاةً ٕٛؿؿٛف داعؽ ٚايٓـشٖٚ ،٠زا اي ذد قذ
ٜهرررر ٕٛقررررذ صاد عًرررر ٢ريررررو ش ررررذ إٔ قاَررررث ةشنٝررررا شتزٓٝررررذ َشةضقرررر ١رررررذد
الطت ذاَِٗ يٝتٝا ٚأرسشٝزإ..
”يكذ قذّ ايؼ ا ايظٛسٚ ٟرٝؼ٘ اي ظ ِٝشايت راَ ٕٚرا صًؿرا ِٗ٥ايشٚطرٞ
ٚاالٜرررشاْٝني ٚعٓاؿرررش ايفكاَٚررر ١صرررضب ا ٚايكرررٛاج ايشدٜؿررر ١أسٚع ايفخرررٌ
ايتلررضٚ ١ٝايتطٛيرر ١س  ٜشؾٗررا ةرراسٜح اسبررشٚب “ ٚاطررتطاع ازبررٝؽ ايظررٛس ٟإٔ
ؼبررشس أنخررش َررٔ حًخررَ ٞظرراص ١طررٛس ١ٜازبػشاؾٝررٜٚ ،١تطًررا إن ذبشٜررش َررا ةتكرر٢
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َٓٗا أقشب ٚقثٚ ..ةػريج شظتا اسبشب عً ٢طٛس ١ٜخشا٥ط ايظٝاط ١ايذٚي١ٝ
ؾًِ ة ذ ايٛالٜاج ايفتضرذ ٠صعُٝر ١اي راس شرذَٓ ٕٚراصعٚ ،نرإ الطرت ُاٍ سٚطرٝا
االذبادٚ ١ٜايـني يًؿٝت ٛصبًع ادَٔ اي ذٜذ َٔ ايفشاج َٔ أرٌ طٛس ١ٜدٚسا
إغام رس ٜر ١ايترذخٌ اي ظرهش ٟشػطرا ٤دٚير ٞنُرا ناْرث ةؿ رٌ ايٛالٜراج
ايفتضررذ ٠ايظرراشلٚ ،أؿررت ايتٛارررذ اي ظررهش ٟايشٚطررٚ ٞايـررٝين ايتضرراس
ٚاحملٝطاج عٓـش ٖاّ َٔ عٓاؿش ايرشدع ٚةرٛاصٕ ايشعرا اي اقراج ايذٚيٝر،١
ٚأؿرررت ضبرررٛس ايفكاَٚررر ١ايفُخرررٌ إٜرررشإ ٚطرررٛسٚ ١ٜايفكاَٚررر ١اي رررشام ٚيتٓرررإ
ٚؾًظطني ٚاي ُٔٝعاٌَ سدع الطشاٚ ٌٝ٥صًؿاٗ٥اٖٚ ،ر ٛايرزً ٟرو صَراّ ايفترادس٠
االطرتاةٝزٚ ١ٝايتهتٝه ١ٝايفٝذإ..
ٚيزيو زباج ايٛالٜاج ايفتضذ ٠الطت ذاّ قٛةٗرا االقتـرادُٖٓٝٚ ١ٜتٗرا عًر٢
ايتٓو ايذٚيٚ ٞؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚي ٞإن اسبشب االقتـاد ١ٜعً ٢طرٛسٚ ١ٜإٜرشإ
ٚيتٓررإٚ ،س ةظررًِ َررٔ اي كٛشرراج سٚطررٝا االذبادٜررٚ ١ايـررنيٚ ..يهررٔ نررٌ ٖررزٙ
احملرراٚالج طررتت ٤ٛشايؿؼررٌ أَرراّ إساد ٠ايؼر ٛبٚ ،ةـررُُٗٝا عًرر ٢اْتررضاع صشٜتٗررا
ٚطٝادةٗا ٚةكذّ ػ ٛشٗا.
ْ ِ خظشْا عؼرشاج اآلالف َرٔ ايؼرٗذاٚ ،٤يرذٜٓا آالف ازبشصرٚ ٢ايف راقني
ٚآالف ايفؿكررٛدٚ ،ٜٔيهررٔ ايؼ ر ٛب اي ظُٝرر ١ةررذؾا ايتلررضٝاج اي ظُٝرر ..١يكررذ
قذسج خظا٥شْا االقتـادٚ ١ٜدبراٚصج ًَٝ 218راس دٚالسٚ ،أعتكرذ إٔ ٖرزا ايرشقِ
قذ مت دباٚص ٙشهخريٖٚ ..ز ٙاشبظا٥ش ةؿٛم جبشاُٗ٥را َٚشةهتٗٝرا نرٌ ؾظرا٥ا
اسبررشب اي ايفٝرر ١ادٚن ٚايخاْٝررَ ١ررٔ صٝررد اطررتٗذاف ا ٜٛرر ١ايكَٝٛررٚ ١ايخكاؾٝرر١
ٚايتٓ ٢ايتضتٚ ١ٝايفشاؾل االقتـادٚ ،١ٜاطتٗذاف ايفذْٝني ٚاآلحاسٚ ،طرشق ١ةشاحٓرا
ٚآحاسْا ٚةؼٚ ،ٜ٘ٛربشٜا َا عزضٚا عٔ طشقت٘ٚ ..ي ٌ أِٖ َا ػبا االػاس ٠إي٘ٝ
ٖ ٛايتزنري شكر ٍٛايرشٝ٥ع ادطرذ نًُتر٘ ايرخت ٚرٗٗرا أَراّ ايفًتكر ٢اي ششرٞ
يفٛارٗ ١اسبًـ ادَشٜه ٞايـٗ ْٞٛٝايشر  ٞاي ششٚ ٞدعِ ايفكا ١َٚايؿًظط١ٝٓٝ
 2852/55/51شكٛي٘:
نإٕ ايششٝا اي شش ٞإ ا ٜٗرذف أطاطرا إن كرشب اْتُرا ٤االْظرإ اي ششرٞ
ٖز ٙايفٓطك ..١اْتُا ٘٥شهٌ َا ة ين ٖز ٙايهًُ ..٢ٓ َ َٔ ١اْتُا ٘٥يهٌ ايت١٦ٝ
ايخت عاؾ ؾٗٝا ..يًزػشاؾٝا ..يًتاسٜح ..يًُتادئ ٚاالْتُا ٤ايكٚ ..َٞٛشايتاي ٞكشب
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خط ايرذؾاع اد ٍٚايرز ٟتًهر٘ نُزتُرا ٚرر٘ أ ٟضباٚير ١يػرض ٚحكرا أٚ
ؾهررشٜٗ ٟررذف إن ذبًٜٓٛررا إن صبررشد آالج َظررًٛش ١االسادْ ٠تضررشى حبظررا َررا
ؽبطط يٓا َٔ اشباسش ..يهٔ شٓؿع ايٛقث نُا إٔ ٖزا ايششٝا حبظا ايتظُ١ٝ
ايفظررت ذََ ١ررٔ قتررٌ ادعررذا ..٤نررإ ٜٗررذف يلررشب االْتُررا ..٤يهررٔ ايفكاشررٌ
ٚيٛال ك ـ ايؼر ٛس ايكر َٞٛيفرا متهرٔ ٖرزا ايششٝرا َرٔ االْطرام َرٔ َٓطكتٓرا
اي شش١ٝن.
إٕ ناّ ايظَّٝذ ايشٝ٥ع ٜؼري إن َٓٗز ١ٝرذٜرذ ٠ايت اَرٌ َرا ادخطراس
احملٝكررر ١شت ُٝرررل حكاؾررر ١االْتُررراٚ ٤ةػًٝرررا ا ٜٛررر ١ايٛطٓٝررر ١ازباَ ررر ١عًررر ٢ا ٜٛررر١
االْ ضاي ١ٝايكطشٚ ١ٜايفزٖتٚ ١ٝاي شق ..١ٝيكرذ ؾؼرٌ اي رذ ٚذبكٝرل ايٓـرش أَراّ
ايـُٛد ايظٛسٚ ٟيهٔ ايف شن ١س ةٓت٘ ش ذٚ ..عًُ ١ٝاالخرتام ايخكا ٚادَين
َا صايث َظتُشٖٚ ،٠ا ٖ ٞإطشا ٌٝ٥ةتُذد حكاؾٝا ٚاقتـادٜا ايٛطٔ اي ششر،ٞ
ٚةطُررع اسبررل اي ششرر ٞؾًظررطني ٚةٗررذد أقطرراسا أخررش ٣عششٝررٚ ١إطرراَ١ٝ
االقًَٚ ،ِٝا نإ ا إٔ ذبكل ريو يٛال االْؿشاد شظرٛسٚ ،١ٜإعاقتٗرا عرٔ ةادٜر١
سطرايتٗا ش رد ادَررْٗٚ ١لرتٗا ٚايررذؾاع عرٔ قلررٝتٗا ايفشنضٜر ١ؾًظررطني،
ٚإرا نإ ش ض ايٓ را ايخكاؾٝر ١قرذ اعبشؾرث شظرتا االغرشا ٤ايخكرا ٚ ،كر ـ
االْتُررا ٤ايكرر ،َٞٛؾٗررلال ٤اي ُررا ٤ايفررارٛس ٕٚأؿررت ٜؼرراس إيرر ٖ ِٗٝرِ َٓتررٛرٕٚ
ٝ ٜٚؼرَ ٕٛررتطؿًني عًرر ٢أَرتِٗ ؾٓررادم ٚعٛاؿررِ َرٔ سشرراِٖ ،يٝكَٛرٛا شايررذٚس
ايف ٗٛد ِ َٔ ٖزا ايششٝا اي شش ٞايفؼل..ّٚ
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اخلامتة:
إٕ اسبشب االقتـاد ١ٜعً ٢ػ تٓا ٖر ٞصرشب قاطر ١ٝةتٓراؾَٚ ٢ترادئ صكرٛم
االْظررإٚ ،ةشَرر ٞإن ةشنٓ ٝرراَٚ ..ررا صاٍ أَآَررا ػررٛط نررتري المترراّ عًُٝرر١
االْتـرراس ايٓٗرراَٚ ،ٞ٥ررا صيٓررا قًررا َ شنرر ١نررتري ٠ؽبررتًط ؾٗٝررا اي ٛاَررٌ
اي ظهشٚ ١ٜاالقتـادٚ ١ٜايخكاؾٚ ١ٝاالعاََ ١ٝرا ش لرٗا َ ..شنر ١ايتلرًٌٝ
االعاَررٚ ٞايؿهررشٚ ٟاطررت ذاّ ايفـررطًضاج ايفلررًًٚ ١غررري اسبكٝكٝررٚ ،١ايررخت
ةكرر ّٛعًررر ٢ايتؼرررهٝو ٚاالصتررراط ٚصسع ايرررٚ ٖٔٛايلرر ـٚ ،اْ رررذاّ ايخكررر ١شرررني
ادْظام االرتُاعٚ ١ٝاالقتـادٚ ١ٜايخكاؾ ١ٝاجملتُاٚ ..عًٓٝا ؾو ٖرز ٙاشباٜرا
ايٓاٚ ١ُ٥ؾلضٗا ٚة شٜتٗاٚ .عًٓٝا ٚعبٔ قًا ايف شن ١إٔ ْ ًر ٞقُٝر ١ايؿهرش
ٚاالْظررإ ٚاصرررتاّ ٚرررٛد ٙاالْظرراَْٚ ،ٞهاؾضرر ١ايؿكررش ٚايؿظرراد ٚصٜرراد ٠االْترراش
ٚأعُرراٍ اي ًررِ ٚايتهٓٛيٛرٝررا َ شنرر ١ايفٛارٗرر َٚ ١شنرر ١ايتٓرراٚ ٤ايررت ُري..
ٖٚررزا ٜتطًررا َٝخاق را ٚطٓ ٝرا رذٜررذا ٚؾهررشا رذٜررذا َٚلطظرراج قٜٛررْٚ ١ظٝؿرر١
ٚػؿاؾٖٚ ،١زا يٝع ؿ تا عً ٢ػ ا عظ ِٝنايؼ ا ايظٛسٚ ٟقٝادة٘..
صؿررظ ا طررٛسٚ ١ٜػر تٗا ٚرٝؼررٗاَٚ ،ررا ايٓـررش إال َررٔ عٓررذ ا ٚ ..اجملررذ
ٚاشبًٛد يًؼٗذا...٤
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طرٛسَٛ ١ٜارٗر ١اسبررشب ايهْٝٛر – ١صبُٛعرَ ١ررٔ ايتراصخني شنيػررشاف
ايذنتٛس ٠ظبال اي طاس – دَؼل 2853
إٜشإ ٚطٛس ١ٜعٓام ايتٓادم ٚايؼشف  -صبُٛع َٔ ١ايتاصخني – اجملًرذ
ايخاْ - ٞداس نٓاْ - ١دَؼل 2853
نٝررـ ةـررٓا ادَررِ ايظرراّ – ةشمجرر ١شاطررٌ ايؼررٝح أمحررذ ٚ -ةررايٝـ
ةؼرررراسيض نٝػًررررٚ - ٞغشٜػررررٛس ٟسا ْٛررررذ َٓ -ؼررررٛساج ادناد ٝرررر١
ايظٛس ١ٜايذٚي.١ٝ
ْظش ١ٜاي اقاج ايذٚي – ١ٝةايٝـ د .خايذ َٛطر ٢ايفـرشَٓ - ٟؼرٛساج
ادناد  ١ٝايظٛس ١ٜايذٚي - ١ٝدَؼل 2853
عاؿرررؿ ١عًررر ٢ايؼرررشم ادٚطرررط ايهرررتري َٝ -ؼررر ٌٝساَتررر - ٛةشمجررر١
د .يتاَْ ١ؼٛل  -دَؼل  2851اذباد ايهتاب اي شب.
سٚطررٝا ادٚساطرر ١ٝنكرر ٠ٛعظُرر - ٢رٛٝشٛيتٝررو ايـررشاع ٚدشًَٛاطرر١ٝ
ايٓؿط ٚايػاص ايؼشم ادٚطط  -ةايٝـ دٚ .ط ِٝخً ٌٝقً ز.١ٝ
َ ًَٛاج َٔ ػته ١االْرتْٝث.
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لالقا

تبدددال القع ادددب ال ؾابعدددب لال عؼدددان القؼروؿدددب ال
ن الحلرد القذي جرى

القروقع

رثا ل دتت

دد

ل دددقر لأمرثؽدددر

عصدقب عؾدا القػفد

كؿددر القت دده كؾددس ا ل ددقر ا لتددذال المل اعصددررب ال عددرا ا د ال ددتتر
القرل ي لكل مرقس ع اب س ققس لققا الققتم فؿـذ عان ارل كاد

شرعر ل قر الألك  :ل قر مل تُػف
عؾا كل حدر

رقعؼل فؼط ا

دلحرل القغدت

ا

تتتيدق

دقط القع ادرو القرل دقب القغر قدب

ال ظؾ لالقعؿقق ك لال حا قعد مدر تقعدر مدن ال دبرف القـػدت لالقؽرالتقدب القد

تؾ

الققتم القع ارو القرل قب القغر قب معرتشداالً مبؼتقدب تتتيدق

ال ةػدب القدذكرا

القطدددرف

لالقـدددرت عد دن

ثُرجه عض ال خاص

القرلس القذثن القاؼقت ف

إىل القـػدددت الألثدددالقتجي لالقػؽدددري ال ابدددرد

دد

القصرالع

ل قر لالقغرف

الصطاالم ال صرحل قـفؿرا تذه ال ؼتقب اا تصؾح قاػعد الحلدرف القبدر دن القد

ال اعرو

القغرف ل ل قر ا الحلؼبدب القعدتفقرتقبا حقدك تؽؿدت ر درةب

إثاثتقتجقرو ماضردن تععا كل مـفر إىل الهلقؿـب عؾا القعدر.ا قؽدن ال ؼتقدب
ال ةػب القذكر تعجز عن تػع ال اؿرال القصرالع

ل قر لالقغدرف ال

ا مل دقؿر

أ القت دده ا ل ددقر الققددتم ددرو ااؾػددرً مترمددرً عؿددر كددر ا الددل الملتددرد

القعتفقرتي؛ فؾ تعا القيقتعقب عؼقان مسقب قؾالقب القرل قب

*

كاتب ٔصخف٘ ،عطوٕ ككامييٗو ٛعلوموًٕ علسٔضوٗ ،ٛزٟوٗظ وسكوص ميزعضواو علاو ٔ ضوٗا،
ضفري ضابق
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ثي إُ وٕضكٕ ختمت عَ وقٕل ٛوٍاطخ ٛعلغسب علسكمسوال٘ لمّٗىٍو ٛعمو ٜعلووا
إضاف ٛلرلك ،فإُ علٍظاً عالجتىاع٘ علطاٟد يف زٔضٗا علًٌٕٗ ِٕ ،فطوْ علٍظواً
علسكمسال٘ علقاٟي يف علغسبٔ ،لٕ كٌْ ككثس حدٔ . ٚوٍطقٗا  ،جيب كُ ٖصٖن ِرع
علتىاثوون عدٖوودٖٕلٕج٘ كضووباب علٍفووٕز بوو زٔضووٗا ٔعلغووسب .لكووَ علٕع و لووٗظ
كورلك ،فاٌّٗوواز علػوٕٗعٗ ٛخيفووم ووَ عوودع ٞكصوخاب علقووسعز علوسٔع ووآ
لمغووسبٍِٔ .وواس تفطووري ووس ٖقدوووْ علقٕوٗووُٕ علووسٔع عوورع علووودعٖ ،ٞقووًٕ عمووٜ
عضووتىسعز "عذتمووي عالضووتوىاز ٙعلغسبوو٘ علقوودٖي" علوور ٙزعٔمي ٌووابمُٕٗ ِٔتمووس بووابت
زٔضٗأِ ،رع عذتمي ال ٖصعه ٖدععب شتٗم ٛامئ ٚعشٌ يف ٔعغٍطَ ٔكٔزٔبا حتوٜ
عآلُ ،فالغسب ٖوسف كُ ال وطتقبن لوْ مئُ علفوٕش بالكوكو ٛعلسٔضوٗ ٛعلدمسو.ٛ
فأٔزٔبووا باتووت ِسووؤ ، ٛكوسٖكووا عضووتصفت ع حوود كٌّووا فقوودو صووف" ٛعلوووا
عدتدٖود" .ثووي إُ ثوسٔعو علغووسب ازبوت عموو ٜعلٍفوامئ ،باتووت غوسعٍْٖٗ عال تاوواميٖٛ
حباج ٛإ ميً غصٖس ٍٖب وَ زٔضٗا ذعو علثسٔعو عالضطٕزٖ .ٛفازض زٔضٗا علو
تػغن ضتٕ ثىَ وطاح ٛعلوا تقسٖباً ،حتتٕ ٙعمٔ ٜعحد ووَ ككو عحتٗاطٗواو
علوا وَ علٍفط ٔعلغاش ٔعدملًٍٕٗٗ ٔعلفخي ٔعذتدٖد ٔعلرِب ٔعدملاع ٔعلغاباو،
ٔفّٗا كك كىٗاو وَ عملا ٞعلورب عم ٜضطح عملوىٕزٔ ، ٚكزعضٍ شزععٗ ٛتطوي
علوووا كمووْ  -عذع وووا عضووتثىسؤِ ،وو٘ ووصعُ ضوومي ال ٍٖطووب وووَ علكووٕعميز
عملؤِم ٛعل عجتوربّا علغوسب لتطوٕٖس ٌفطوْ .إُ زٔضوٗا ووو يف علٕع و ووو ِو٘ صعٌوٛ
علوا  ،لرلك باتت ِدف علمإص علغسبٗ ووو علقودعو ٜووٍّي ٔعدتودمي ووو حطوب
علقووٕوٗ علووسٔع؛ ٔكك و ميلٗوون عموو ٜذلووكِ ،ووٕ علطوومٕس علوور ٙوازضووتْ علوودٔه
علغسبٗ ٛعشع ٞزٔضٗا بوود عٌّٗواز عالحتوامي علطوٕفٗات٘ ،فقود حوأه علغوسب عضوتثىاز
علفٕض ٜعل ضاميو يف عّود ٖمتطو ل ضوتٗ  ٞعمو ٜثوسٔعو زٔضوٗا عدضوطٕزٖٛ
ٔإمي اعووا حتووت عبووا" ٚٞعلوووا عذتووس"ٔ ،صووٗاغٌ ٛظاوّووا علطٗاضوو٘ ٔعالجتىوواع٘
حبٗووي ٖكووُٕ كصووخاب علقووسعز علووسٔع وطووٕعع لمٕصووفاو علقاميووو ٛوووَ ٔزعٞ
عحملوٗط .كىووا س ووت كوسٖكووا بٍووٕمي وواِوود ٚعذتوود وووَ عدضوومخ ٛعالضووتعتٗةٗٛ
عٍوودوا ٌاوووبت كٌظىووو ٛعلووودز علاووازٔ ٘ يف كٔزٔبوووأ .تٍكوووس حموووم عدطمطووو٘
لتوّدعتوووْ بوووودً عال وووتعب ووووَ حووودٔمي زٔضوووٗا ٔعووودً ضوووي ع ٙووووَ عدتىّٕزٖووواو
علطٕفٗاتٗ ٛعلطابق ٛع عطٕٖتْٔ ،كٔجد ٕععود عطوكسٖ ٛلوْ يف مئه علبمطٗوق
 ك ٙعم ٜعذتدٔمي علسٔضٗ ِٕٔ ،ٛووا ععت توْ وٕضوكٕ تّدٖودعً طوريعً دوٍّوا43

حممد خري الوادي

علوٕطٔ ..علػو٘ ٞعل فوت ،كُ علغوسب ود كجوج ووَ جدٖود ضووري عذتوسب علبووازميٚ
بإصسِعزٓ عمو ٜعالضوتىسعز باعتبواز زٔضوٗا اوىاً ٔلوٗظ غوسٖكأً ،زفو إلغواٞ
علتأغريعو ب زٔضٗا ٔعالحتامي عدٔزب٘ٔ ،وٍ تادٖس عدجّص ٚعلفاٟق ٛعلد و ٛع
زٔضووٗأٖ .طووٗم علقٕوٗووُٕ علووسٔعا لقوود ع ت ٌووا " فطوواٟن" علتقووازب وو علغووسب
كثٍووا ٞضٗاضوو ٛعالٌفتووايت عل و وازضووتّا علقٗوواميعو علسٔضووٗ ٛعقووب عٌّٗوواز عالحتووامي
علطووٕفٗات٘ ٔ ،كاٌووت علٍتٗةوو ٛضووٗطس ٚزتىٕعوو ٛوووَ علماووٕص عموو ٜعال تاووامي
ٌّٔبْٔ ،تدوري فسص عإلٌتاج عحملم٘ٔ ،تّسٖب كوٕعلٍا إ علبٍٕس علغسبٗ.ٛ
لقد حقق علغسب إصتاشعو كبري ٚيف ِرع عجملاهٔ ،و ذلوك ،فوإُ كوسٖكوا
ك فقووت يف علتٖٔ و علٍّووا ٟ٘لموودب علسٔضوو٘ ذ ٙعذتةووي ععاٟوونٌٔ ،ووص شتالبووْ
علٍٕٖٔٔ .ٛزغي ٔجاِِ ٛرع علتفطري ال ضٗىا بود فت ٚعٌّٗاز عالحتوامي علطوٕفٗات٘،
فإٌوووْ ال ٖقووودً عدتوووٕعب علػوووايف الضوووتىسعز علكسعِٗووو ٛبوو علغوووسب ٔوٕضوووكٕ.
فسٔضووٗا و ه علوقوودَٖ عملاضووٗ تغووريو كووثريعً ٔباتووت عاووٗ – ٛبطووبب تٍوواو٘
ٕتّا علوطكسٖ - ٛعم ٜكٖ ٛكطىا ازجٗ ، ٛال بن إُ علوكظ ِٕ علاوخٗح،
فأٔزبا عل كاٌت ودفٕع ٛضابقاً بٍصٔعو تٕضوٗ ٛآ زٔضٗا  ،باتت ِ٘ علًٕٗ
اٟف ٛوَ تٍاو٘ ٕ ٚعلدب علسٔض٘  ،ال بن إُ كٔضواطا ضٗاضوٗ ٛكوثري ٚتتخود
عَ عرتطس علسٔض٘ٔ ،علسٟٗظ باٖدُ ٖطتغن ِرٓ عملمأف عدوسٖكٗو ٛووَ كجون
جووس كٔزبوووا بوٗووودعً عووَ علتقوووازب ووو زٔضوووٗا ٖٔ ،قوودً عسٔضوواً وغسٖووو ٛلأٔزٖوو
وفاميِوووا ،كُ كوسٖكوووا ضوووتؤوَ عوووي وظمووو ٛعذتىاٖووو ٛووووَ علتّدٖووودعو علسٔضوووٗٛ
عملصعٕو . ٛثي إُ علسٟٗظ بٕت  ،ود "صوف ٜفومٗو ًا" عملٕع و علغسبٗو ٛيف عإلعو ً،
ٔعضتبده علطغى ٛعلغسبٗ ٛيف عال تاامي بسجاه كعىواه ووٕعل لوْ ٔ ،موري كوثريع
وَ ٌفٕذ علدٔه علغسبٗ ٛيف زٔضٗأ .باتت ِرٓ علرزٖوو ٛعواجص ٚعوَ تفطوري علوودعٞ
علووورٖ ٙموووم ع ووواو زٔضوووٗا وو و علغوووسب .فوووأَٖ إذعً ،تكىوووَ جووورٔز عضوووتىسعز
علكسعِٗووو ٛعلوىٗقووو ،ٛعلو و وووواتصعه توووايت علكوووسوم عآلُ إشع ٞعلغوووسب عاووووٛ
ٔكوسٖكا عمٔ ٜجْ عرتإص؟
لإل جابوو ٛعمووِ ٜوورع علطووؤعه ،ال بوود وووَ علغووٕص ضووسٖوا يف طبٗووو ٛعلٍظوواً
علطٗاض٘ علقاٟي يف زٔضٗا.
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لقد ضو ٜعلسٟٗظ بٕت وٍر كُ كصبح زٟٗطاً عواً  ،0222ووو كىوا كغوسٌا ووو
إ ٔ ووم علصحووم علغسبوو٘ ميع وون زٔضووٗأ ،وووازع ضٗاضوو ٛوطووتقم ٛعووَ علوودٔه
علغسبٗ ٛيف علػؤُٔ علدٔلٗٔ، ٛبدك يف زمي عالعتباز لسٔضٗا كدٔل ٛعظىٔ .ٜحوأه
عضووتوامي ٚبووو كطووسعف عالحتووامي علطووٕفٗات٘ٔ ،لوورلك توود ن بقووٕ ٚيف كٔضووٗتٗا
عدتٍٕبٗ ٛعاً ٔ ،0222ضاٌد علقٕ ٝعحملمٍِٗ ٛاس ٔ ،عصش ٔجٕمي علقٕعو علسٔضوٗٛ
يف وٕلوووودٔفٗأ ،كثووووم عذتطووووٕز علسٔضوووو٘ علوطووووكس ٙيف بوووو مئه ضووووٗا
علٕضطٔ ،ضي غبْ جصٖس ٚعلقسً عاً ٔ ،0202ضاٌد عذتسكاو عملطمخ ٛعحملمٗٛ
يف عدجصع ٞعلػس ٗ ٛوَ كٔكسعٌٗأ ،عضتثىس عٌفةاز عدشوو ٛعلطوٕزٖ ٛعواً 0200
وَ كجن توصٖص حطٕز زٔضٗا يف علػوس عدٔضوط؛ حٗوي كزضون علقوٕعو علسٔضوٗٛ
لمتاد ٙلمىمططواو عإلزِابٗو .ٛكىوا عٌتػوسو عملٍظىواو علوطوكسٖ ٛعلسٔضوٗٛ
غري علسمسٗ ٛيف لٗبٗا ٔبو مئه كفسٖقٗا .بكمىاو كٔضح  ،فقد ضو ٜعلوسٟٗظ
بووٕت  -بووود كُ عووصش علقووٕ ٚعلوطووكسٖ ٛعلسٔضووٗ ،- ٛإ إبووسعش عط و تْ يف
عرتازج ٔ .د دوتْ يف ذلك ظسٔف مئلٗو ،ٛكِىّوا ع اتوْ علطٗبو ٛوو علوسٟٗظ
عدوسٖكوو٘ علطووابق تسعوووبٔ ،يف علٕ ووت ٌفطووْ ،بوودك علتووأثري علسٔضوو٘ ٖتٕضو يف
علدٔه عدٔزبٗ ٛع تقدٖي علودعي لوبو عذتسكواو علطٗاضوٗ ٛعلػووبٍِٕٖ ٛواس.
ٔ وودوت وٕضووكٕ وطوواعدعو لكٕبووا ٔفٍووصٖٔ ٔ .صوواز علكووسوم ٖووتكمي و و
علغسب وَ وٕ ِٕ .ٚرٓ علتطٕزعوٌ ،بّوت علغوسب إ طوٕز ٚزٔضوٗا ٔضوسٔزٚ
علتاد ٙعا.
ٔعموو ٜعلاوووٗد علوودع م٘  ،ضووو ٜعلووسٟٗظ بووٕت ع بٍووا ٞضوومط ٛوسكصٖووٛ
وطمقٔ ،ٛطسيت وقٕل" ٛعلديقسعطٗ ٛعملدعز " ٚك ٙعلو يكوَ إميعزتّوا ٔعلوتخكي
فّٗأ ،زف باملطمق عملفًّٕ علغسب٘ لمديقسعطٗٔ ،ٛوٍ كثريعً وَ عذتسكواو
ٔعملسعكص علغسبٗ ٛميع ن زٔضٗأ ،ضٗق عمو ٜعملوازضؤ ٛعتّىّوا بواملٕعال ٚلمغوسب،
ٔشج اميتّووا ٔوووٍّي ٌافووال .بالطووةُٕٔ ،كحكووي ضوومطتْ علكاوموو ٛعموو ٜعالعو ً
ٔعم ٜوٕع علتٕعصن عالجتىاع٘ٔ ،زفو وبودك تباميلٗو ٛعلطومطٔ ،ٛلتوصٖوص ِورع
علتٕجْ ،عختر عل ملاُ علسٔض٘ (علدٔوا) سعزَٖ وّى ا كٔعىا ،تافري علفوتعو
علسٟاضووٗ ٛعل و كوطوواِا علووسٟٗظ بووٕت وٍوور علووواً  ، 0222إلتاحوو ٛعلفسصوو ٛلووْ
لمتغووح ل ٌتمابوواو علسٟاضووٗ ٛعل و ضووتةس ٙعوواً ٔ ،0202بوورلك ضووىَ بووٕت
إٌٌٗ واً علبقووا ٞيف علطوومط ٛحتوو ٜعوواً ٔ .0202علقووسعز علثوواٌ٘ ِووٕ تووأو حاوواٌٛ
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كاوم ٛلمسٟٗظ ٔكفوسعمي كضوستْ بوود عٌتّوأ ٞجوٕميٓ يف علطومطِٔ ،ٛورع ٖوو .عودً
وطوواٟم ٛعلووسٟٗظ عووَ كٖوو ٛك طووا ٞعزتكبّووا كثٍووأ ٞجووٕميٓ يف علكووسوم ٔ ،عوودً
طٕعْ لمىطاٞل ٛبود سٔجْ وَ علطمط.ٛ
ٔووووَ كجووون توووأو اعووود ٚغووووبٗ ٛلٍظاووووْ ،ك وووسَّ علوووسٟٗظ بوووٕت توووٕجّ
ضٗاضٗ لتوب ٛ٠علفسعغ علفكس ٙعقب عٌّٗاز علٍظاً علػوٕٗعِ٘ ،ىواا علتخوالم
وو و علكٍٗطووو ٛعدزثٕذكطوووٗٔ ٛتقووودٖي علووودعي علكاوووون عوووأ ،وٍخّوووا حسٖوووٛ
عذتسكوؤ ٛعلتىٕٖوونٔ ،تٍػووٗط علقووٗي علدٍٖٗوؤ .ٛععوودف وووَ ٔزع ٞذلووك ِووٕ علفووٕش
بدعي علكٍٗط ٛذعو علٍفٕذ علٕعض ٔجرب مجّٕزِا عملتدَٖ إ جاٌب علوسٟٗظ.
ٔ د حان بٕت عم ٜذلك ٔ.علتٕجْ عآل س ِوٕ إٌووا علفكوس علقوٕو٘ علسٔضو٘
ةٗود علتوازٖخٔ ،زمي عالعتبواز إ
ٔعلٍفخ يف علٕطٍٗو ٛعلسٔضوٗ ،ٛعو علمةوٕ ٞع
علقٗاصس ٚعلسٔعٔ ،إبسعش وآثسِي يف بٍا ٞعإلو عطٕزٖ ٛعلسٔضٗ.ٛ
ٔ وود طوواه ِوورع علتٕجووْ كٖطووا عذتووسب علواملٗوو ٛعلثاٌٗوو ،ٛحٗووي تووٍظي علطوومطاو
علسٔضٗ ٛضٍٕٖاً عحتفاالو وّٗب ٛبركس ٝعلٍاس عم ٜكملاٌٗا ٔ ،ةد كجّوص ٚعإلعو ً
علسمسٗ ٛبطٕالو عدتٍٕمي علسٔعٔ ،توسض عدف ً ٔعملٕعمي عَ ذلكٔ .علغاٖو ٛووَ ذلوك
ِ٘ عذتإه عم ٜميعي عذتسكاو علقٕوٗ ٛعلسٔضٗ ِ٘ٔ ،ٛكثري.ٚ
ِرع عالضتوسعض علطسٖ لطبٗو ٛعلطمط ٛعل بٍاِا علسٟٗظ بوٕت ٖ ،قودً
تفطريعً إضافٗاً لٍفٕز ضوٗد علكوسوم عملطوتىس ووَ علغوسب ٔ ٗىوْ علطٗاضوٗ،ٛ
فووالسٟٗظ بووٕت كىووا كغووسٌا – ك وواً ضوومط ٛوسكصٖوو ٛوطمقوؤِ ،ٛووٕ ٖووسف
علديقسعطٗ ٛعلغسبٗ ،ٛالضٗىا علتباميلٗ ٛعلطٗاضٗٔ ٛحسٖ ٛعإلع ًٖٔ ،وت ِوا غوري
صاذت ٛلدٔل ٛوتعوٗ ٛعدطسعف وثون زٔضوٗأٖ ،طىوح إ عإلحٗوا ٞعدتٕٗضٗاضو٘
ل حتوامي علطووٕفٗات٘ (ٔلكووَ مئُ عقٗوود ٚغوٕٗعٗ ٛكٔ كحووصعب غووٕٗعٗ ،)ٛإضووافٛ
علقواٟي
إ بٍا ٕٚ ٞعطوكسٖ ٛوّٗبؤ .ٛلورلك يكوَ علقوٕه بثقو ،ٛإ َُّ علتٍوا
ٗى٘ ضٗاضٖ٘ ،طتٍد إ زف علقٗي
عآلُ ب علكسوم ٔعلغسب ِٕ ،تٍا
علطٗاضٗ ٛعلغسبٖٗٔ ،ٛطو ٜإ توصٖص وكاٌ ٛزٔضٗا ٔعذتإه عم ٜحاؤ ٛعشٌوٛ
عووا ووووَ علٍفووٕذ علووووامل٘ٔ .لووورلك ،وووَ بووواب عملٍطوووق ،كُ ٖاووطدً ِووورع علتٕجوووْ
مباوواا علغووسب علطٗاضووٗٔ ٛعإلٖوودٖٕه وووو علٕالٖوواو عملتخوود ٔ ،ٚموو ٜيف ٔصووٕه
علديقسعط٘ جُٕ باٖودُ إ علبٗوت عدبوٗ  ٔ .ود فوتح ِورع عذتود علبواب عموٜ
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واسععْٗ لتافٗ ٛحطاباو عذتصب علديقسعط٘ علطٕٖم ٛو علسٟٗظ بوٕت علو
تسعكىت وٍر علواً ( ،0200عٍدوا عٌتقد باٖدُ وو ٔكاُ ٌرعس ٌاٟباً لموسٟٗظ ووو
بٕت ٌٔاخْ بودً علتغح ل ٌتماباو عواً ٔ .)0200تفا ىوت ِورٓ عرت فواو،
بود عجتىا بٕت و ِريعلو٘ كمٍٗتوُٕ يف وٕضوكٕ عوأً ،0202كورلك عموٜ
إثو َس عتّوواً وٕضووكٕ بالتوود ن يف عالٌتمابوواو علسٟاضووٗ ٛعدوسٖكٗوو ٛعوواو٘ 0202
ٔ ،0202فط ً عَ حتىٗن وٕضكٕ وطؤٔلٗ ٛععةىاو علطٗ عٌٗ ٛعد وري ٚضود
وؤضطاو كوسٖكٗٔ ،ٛعميعأ ٞعغٍطَ كُ عذتكٕوو ٛعلسٔضوٗ ٛود ميفووت كووٕعالً
لطالباُ وَ كجن تن جٍٕمي كوسٖكٗ يف عفغاٌطوتاُ .كىوا تسكوت عودً تمبٗوٛ
بٕت ميعٕ ٚباٖدُ إ إط ضسعيت عملوازض ٌافوال ،.كثوسعً ضوٗ٠اً عمو ٜعلو واو
علػماٗ ٛب علصعٗى .
لكَ تقسٖس عملمابسعو عدوسٖكٗ ٛعد رئ ،علور ٙعتّوي زٔضوٗا – بتٕجٗوْ
وَ بٕت – بالوىن عم ٜتػوْٕٖ مسوو ٛعلوسٟٗظ باٖودُ يف عالٌتمابواو علسٟاضوٗٛ
عدوسٖكٗوو ٛعد ووري ٚوووو كوواُ مبثابوو ٛعووٕمي علثقوواب علوور ٙكغووون علٍوواز يف ِػووٗي
علو او علػماٗ ٛوو غري علٕميٖ ٛكص ً وو ب باٖدُ ٔبٕت .
كىا فا ي علتاسٖح غري عملطبٕ علر ٙكطمقوْ علوسٟٗظ عدوسٖكو٘ ٖوًٕ
ذعزٔ ،علوورٔ ٙصووم بووٕت "بالقاتوون علوور ٙضٗخاضووب عموو ٜكفوالووْ" ،عدٔضووا ،
ٔكضاف زمي بٕت عذتاشً علر ٙاه فْٗا "عُ علقاتن ِٕ وَ ٖام عآل وس بورلك"،
بودعً جدٖدعً لمم ف ب علسٟٗط .
01

ِوورٓ عمل ضووٍ ٛغووري عملطووبٕ  ٛب و زٟٗطوو٘ مئلووت عظىووٗ  ،فتخووت كبووٕعب
طٕزتووْ عذتووسب علبووازمي ٚعل و
عملٕعجّوو ٛكمووّا ب و علبموودَِٖٔ .ووٕ تطووٕز ٖفووٕ
عٌوودلوت ب و عالحتووامي علطووٕفٗات٘ ٔعلٕالٖ واو عملتخوود ٚوووو دُ عرتاووٕو ٛك وورو –
كىا كغسٌا بودعً غماٗاً .كىا كمي ٝإ توىٗق كسعِٗ ٛعلسٟٗظ بوٕت لمغوسب
ٔشعٗىتْ علٕالٖواو عملتخود ٚعدوسٖكٗؤ .ٛعلطوؤعه عالُ ا كٗوم ضوٍٗوكظ ِورع
علتووٕتس عموو ٜعلو وواو ب و وٕضووكٕ ٔعلغووسب ٔٔعغووٍطَ اصووٛ؟ ٍِوواس ث ثووٛ
جبّاو يكَ كُ يطّا ِرع علتدِٕز.
عدٔ ا علو وواو علثٍاٟٗووؤ ،ٛعلوو يكوووَ كُ تػوووّد وصٖووودعً ووووَ علقطٗووووٛ
بطووبب علوقٕبوواو عملتباميلوو ٔ .ٛوود بوودكو علغووسب طٕعتووْ عالٔ يف ِوورع عجملوواه.
فأوسٖكووا تقتاووس عموو ٜووا بوو ٛوطووؤٔل زٔع فخطووب ،بوون مووت اٟىووٛ
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علوقٕباو جّاو عطكسٖ ٔ ٛوسعزعو حتظوس تاودٖس عالضومخٔ ٛعملوودعو علد ٗقوٛ
لسٔضووٗأ .عٌطووىت كٔزبووا وووؤ سعً وووو وٍوور ث ث و عاو واً وووو لمىووس ٚعدٔ إ ٌظوواً
علوقٕباو ضود زٔضوٗأ ،ك وسو باإلمجوا عقٕبواو ضود وطوؤٔل زٔعٖٔ .ودزس
علغسب ،كُ عال تاامي ِٕ اصس ٚزٔضٗا علس ؤٕ .ٚلورلك ختطوط علقوٕ ٝعلغسبٗوٛ
العتىووامي علوقٕب و او عال تاووامئٖ . ٛعلمةووٕ ٞإ ذلووك يكووَ كُ ٖمخووق كضووسعزعً
كبري ٚبسٔضٗا بطبب طبٗو ٛع تااميِا علقاٟي عآلُ بػكن كبري عم ٜتادٖس
عملووٕعمي عرتوواً وووَ ٌفووط ٔغوواش ٔثووسٔعو وواً ك ووسٔ ،ٝعالعتىووامي علكووبري عمووٜ
عالضتريعمي بده عإلٌتاج ِٔ ،سٔب زؤٔع عدوٕعه إ علبٍوٕس علغسبٗو( ٛعلػوٕٗعُٕٗ
علسٔع ٖقٕلُٕ إُ وا ٟٛكضس ٚتتخكي باال تاامي د ِسٌبت ضتٕ ث ثو ٛتسٖمٌٕٗواو
مئالز إ علبٍٕس علغسبٗ ٔ .)ٛد حرز الفوسٔف عالحتوامي عدٔزبو٘ ووَ عإل ودعً عموٜ
تمك عرتطؤِٕ ،ٚودمي بقطو علو واو وو كٔزٔبوا إُ مت ذلوكٔ .ال يكوَ إغفواه
علطغط عدوسٖك٘ ععاٟن إلجبواز كٔزٔبوا عمو ٜعلمةوٕ ٞإ علوقٕبواو عال تاواميٖٛ
ضوود زٔضووٗأ .عملوسكوو ٛعلوودعٟس ٚعلٗووًٕ حووٕه ووط كٌابٗووب غوواش علطووٗن علػووىال٘،
تظّوووس حةوووي عملٕعجّووو ٛعال تاووواميٖ ٛعملطوووتقبمٗ ٛعلو و بووودكو فومٗو وأً .عملٕعجّووواو
علطٗاضٗٔ ٛعلوطكسٖٔ ٛعإلع وٗ ٛضتكُٕ عدتبّ ٛعلثاٌٍِٗٔ .ٛوا ضوٗمةأ علغوسب
إ تأجٗج علودع ٞلموسٔعٔ ،ستاصوس ٚعلقؤٕ ٝعذتسكواو علغسبٗو ٛعملتواطفو ٛوو
زٔضٗأ ،إحٗا ٞوقٕل ٛعلتّدٖد علسٔض٘ٔ .ضتطتغن ٔعغٍطَ ِرٓ عملقٕل ٛووَ كجون
توصٖص ٕعو علٍواتٕ ٔإزغواً عدٔزبوٗ عمو ٜشٖواميٌ ٚفقواتّي علوطوكسٖٔ ٛوطواعفٛ
علقٕععوود علوطوووكسٖ ٛعالوسٖكٗووو ٛيف علقووواز ٚعالٔزبٗوو ،ٛالضوووٗىا يف تموووك علووودٔه
عجملأز ٚلسٔضٗأ ،جسِّ وٕضكٕ ٔعضتٍصعفّا عو ضوبا تطومح وٍّوكٔ ،تكوسعز
وا جس ٝو عالحتامي علطٕفٗات٘ بّورع عجملواهٔ .عدتبّو ٛعلثالثو ٛضوتظّس يف توأجٗج
وٍوواطق علٍصععوواو عإل مٗىٗوو ٔ ،ٛمووق بووؤز جدٖوود ٚلمتووٕتس يف ستووٗط زٔضووٗا ٔ .وود
بدكو ٌرز ِرٓ عملٕعجّ ٛيف كٔكسعٌٗا .فبتػةٗ كوسٖك٘  ،ك ودوت عذتكٕووٛ
عدٔكسعٌٗ ٛه عدضابٗ عملاضٗ ٛعم ٜعختاذ إجسعٞعو عضتفصعشٖ ٛغري وطوبٕ ٛ
ضوود زٔضووٗا ،وٍّووا إغ و عد ٍٗوو ٛعلتمفصٌٖٕٗوو ٛعملتواطفوو ٛو و زٔضووٗأ ،و حقووٛ
حسكوواو ٌوواميو بالتقووازب و و وٕضووكٕٔ ،ععتقوواه ٌاغووط وتووواطف ووّووا،
ٔإزضواه وصٖود ووَ علقووٕعو ٔعدضومخ ٛإ طوٕ ٔ ووم إطو علٍواز يف عملٍوواطق
علػووس ٗ ٛوووَ كٔكسعٌٗووا ٔتووٕتري عدٔضووا علوطووكسٍِٖ ٛوواسٔ ،وقاطووو ٛعلطووم
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علسٔضوٗٔ ٛوٍو عضووتريعميِأ ،تاوووٗد علمّةوو ٛعلطٗاضووٗٔ ٛعإلع وٗوو ٛضوود زٔضووٗا.
ٔ وود كعمٍووت ٔعغووٍطَ تأٖٗوودِا علكاووون لمطوومطاو عدٔكسعٌٗوو ٔ ،ٛوودوت عووا
وطوواعدعو والٗوؤ ٛعطووكسٖ ،ٛكىووا شعمي عالحتووامي عدٔزٔبوو٘ وووَ ٔتووري ٚعٌتقوواميٓ
لسٔضٗا ٔعتّىّا صسعح ٛبالتد ن علوطكسٍِ ٙاسٔ .يف علٕ ت ٌفطْ ،كصودزو
كزبو َ عػووس ٚمئلوو ٛبقٗووامي ٚكوسٖكووا بٗاٌواً ووٕ ٙعلمّةووٖ ٛؤكوود كُ علقووسً جووص ٞوووَ
كٔكسعٌٗووا ٔ ،كُ ِووورٓ علوودٔه لوووَ توووتف كبووودعً بػووسعٗ ٛووووا ٖطووى ٜبووواالحت ه
علسٔض٘ لتك عملٍطقٔ .ٛبدكو علٕالٖواو عملتخود ٚحتسكواو وػوبِٕ ٛيف كون ووَ
جٕزجٗا ٔكزوٍٗٗا ،لتأجٗج علودع ٞلسٔضٗا ٍِواس .كىوا غوّدو بوو مئه ضوٗا
علٕضووط ٜحتسكوواو ةاثموو ٛلمغاٖووٌ ٛفطووّأ .لٍووا كُ ٌتٕ و ستووأالو كوسٖكٗووٛ
لتوطٗن كٖو ٛتطوٕٖ ٛلأشوو ٛعلطوٕزٖ ٛمبػوازك ٛزٔضوٗا ٔإعوامي ٚعإلعىوازٔ ،ميفو
علقووٕ ٝعإل زِابٗوؤ ٛعالٌفاووالٗ ٛإ وووَ ةازضوو ٛوصٖوود وووَ علٍػووا علتمووسٖ .
با تاووواز ،فو وإُ كسعِٗووو ٛعلغوووسب لسٔضوووٗا ،تتخوووٕه عآلُ إ كفوووواه ضٗاضوووٗٛ
ٔع تاووامئٖ ٛعطووكسٖ ٛستوودمئ ،ٚإُ ع وواو زٔضووٗا و و علغووسب وود ِووٕو إ
عذتطووٗ ِٔ ،وو٘ تػووّد وثوون ِوورع علتووٕتس حتوو ٜيف شوووَ عذتووسب علبووازمي ٚبو
علغووسب ٔعالحتووامي علطووٕفٗات٘ٔ .ال بوود وووَ عإلضوواف ٛعلتالٗوؤِ ،ٛوو٘ كُ توصٖووص ووٕٚ
زٔضووٗا ٔتٕضووٗ حطووٕزِا عإل مٗىوو٘ ٔمئزِووا علوووامل٘ ،كوواُ كحوود عدضووباب علو
ميفوت علغسب إ تكثٗم ضوغٕطْ عمو ٜعلقٗوامي ٚعلسٔضوٗ ،ٛبغٗو ٛإٖقواف تقودوّا
علٍوواجح عموو ٜعملطووتٕ ٝعلوووامل٘ٔ ،علتمموو٘ عووَ ضٗاضووتّا ٔوٍّاجّووا علوور ٙعووصش
عذتطٕز علوامل٘ لسٔضٗأ ،جومّا وَ عل عب علكباز يف علطٗاض ٛعلدٔلٗ.ٛ
ٔك تي وقال بالوٕمي ٚإ وا الْ علػواعس علسٔضو٘ علكوبري تٕتػوٗم ،ووَ
كُ زٔضٗا ال تفّي بالوقون فقوط .فوسغي ٔجوٕمي علوودع ٞعلكوبري يف زٔضوٗا عذتالٗوٛ
ضوود علغووسب ٔكٔزٔبووا ،إال ك َُّ ووظووي ضووكاُ زٔضووٗا ٖوت و ُٔ كٌفطووّي كٔزٔبووٗ
ٍٖٔظووسُٔ إ ب ميِوووي كةوووص ٞووووَ كٔزٔبوووأ ،يةووودُٔ كفوووواه وؤضوووظ علدٔلوووٛ
علسٔضٗ ٛبطوسع عدكو  ،علور  ٙععتو كُ وطوتقبن زٔضوٗا ووستبط مبود ٝعىوق
علو وواو ووو كٔزٔبووا ٔعالٌفتووايت عمّٗووأِ .وورع عملٕ ووم علػووو ٖوىووق عدحةٗووٛ
علسٔضووٗ ٛفو و ًٔ ،جيومووّا عاووٗ ٛعموو ٜعلفّووئٖ ،اووامي عموو ٜك و ً غوواعسِا
عملركٕز ،بأٌْ ال يكَ فّي زٔضٗا ع حتكٗي علوقن ٔعملٍطق فقط.
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العروبة واألديان
في مشهد األمّة العربيّة الواحدة
د .فايز عز الدين*

*

ادتهالل:

مصطلح عَرَب :أتى من :عَرِبَ الرجلُ ورلرَب عَرًَل.أأ أَ َُصلحَ لُل.ند ًرل
ب الرجُ ورربأأ أَ ك.ن عرًو .خ.لص .ومل ولحَنأ
لَكْن ٍة عَر َ
والرَرَب :أمة د.موة األصُأأ نشأت يف ذبد اجلزورة الررًوةأأ ثل انتشلرت
يف مجوع البالد الواقرة ًني اخللوج الررًلي ذلرق.و واطلوأل األرلُلي ًرًل.أ
والنُللإ ا الرَ لرَبأأ عَرًَ ليلأأ والر لرلبأأ والرَ لرَبأ وو لل.ل :لُلل.ن عرًلليو ول للة
عرًوةو وأمة عرًوةأ
والرروًة:أأ والرروًوّةأأ مس.ن وراد ًهم .مجلة خص.ئص اجللنس الررًليو
ج ِّه  :وَرلرب
ومزاو.هأ عَرَبٌ عَرلًَ.ء :صرَحَ.ءٌ خلّصٌأأ وه الذون تكلموا ًلُ.ن َ
ًن قحط.نأ
ب مُللتررًة :تكلمللوا ًلُلل.ن مس.عوللُ ًللن ًللراهو علوهملل .الُللال أأ
وعَلرَ ٌ
وهي ل .ت احلج.ز وم .وااله.أ ()1
ُ.لرروًة ذا؛ هي انتم.ءٌو وأصلٌُو وهو ّوةٌأ واألدو.ن الُم.ووة هي م .أنزللد
آ على أرض الررب لكي وت مك.ر األخالق ل وه أ
واحل.صلللُ وشلللن ا أن الرروًلللة أأ انتمللل.ءو وأصلللُو وهوولللةأ واألدوللل.ن
الُم.ووة رد.لةو وتر.لو أخالقوةو من أجُ خن ووح ة اإلنُ.نوةأ
ُ.لرروًة أأ انتمل.ء موجلود ملع وجلود األملة الررًولة يف التل.روذ أَ منلذ
( ) 4444قأ أ واألدول.ن الُلم.ووة ردل.لة مس.وولة نزللا ملن آ ا اولة البشلر
وخن اإلنُ.نوةأ

* ناجت ٚباظز طٝاط ،ٞعض ٛاحتاد ايهحاث ايعشث.
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الوجود التارخيي لألمة العربية ،وأشكال حضارتها:

جعذ ا٭َ ١ايعشب َٔ ١ٝأقذّ ا٭َِ اييت ٚشيتذد عًيتَ ٢ظيتش ايحيتاسَٚ ، ٜيتا صاييتخ عًٝيت٘.
فٛشٛدٖا ٜششع إىل  /0444/عاّ قةٌ امليت٬ٝد ٚ .اييت ٔ ٛايعشبيت ٞوٚطيتٛسٜا )اؿيتٗ ١يتش
اإلْظيتيتإ ايكيتيتذٚ ،ِٜااحُعيتيتاد ايةؼيتيتشٚ ..١ٜفٝيتيت٘ –أ ٟاييتيت ٔ ٛايعشبيتيت - ٞأقيتيتذّ اذتضيتيتاساد
وظضاس ٠ب٬د ايشافذٚ ..ٜٔب٬د ايؼاّٚٚ ..اد ٟايٓٚ ..ٌٝاي. ُٔٝ
 ٚاييتيت ٔ ٛايعشبيتيت ٞاْحكيتيتٌ اإلْظيتيتإ َيتيتٔ َشظًيتيت ١ايـيتيتٝذٚ ،ايشعيتيت ،ٞإىل ايضساعيتيت،١
ٚاذتشفٚ ١فْ ٘ٝؼأد املذٕ ا٭ٚىل ايحاسٚ .. ٜاخرتعخ ايهحاب ١واٚغاسٜيتخ  .نيتزيو
فٗ ٘ٝشد ايركافادٚ ..املعحكذاد ايكذميٚ ..١ا٭دٜإ ايظُا..١ٜٚ
ٚقذ عاػخ ا٭َ ١ايعشبَٓ – ١ٝز ْؼأجٗا –

إ اس َفَٗٛني:

أ  -املفٗ ّٛادتغيتشا ايتا ..أ ٟضيتُٔ شغشافٝيت ١ستيتذدٚ ،٠خاس يت ١ايتا ظيتذٚدٖا
عً ٢ا٭سض.
ث  -املفٗيتيت ّٛايةؼيتيتش ..ٟأ ٟضيتيتيتُٔ دميغشافٝيتيتَ ١حعشنيتيت ١جفشضيتيتيتٗا
ايظشٚف أُٖٗا :املٓاخ.

ًيتيتَ ١يتيتيتٔ

فيتيتاي ٔ ٛايعشبيتيت ٞوأسض ايٛشيتيتٛد يٮَيتيت ١ايعشبٝيتيت ١نيتيتإ ٜؼيتيتٌُ :ادتضٜيتيتش ٠ايعشبٝيتيت،١
ٚب٬د ايشافذٚ ،ٜٔب٬د ايؼاّ إىل ا٭يف ايشابع ١قةيتٌ امليت٬ٝدَٓٚ .يتز ا٭ييتف ايشابعيت ١قةيتٌ
امل٬ٝد خششخ َٔ شضٜيتش ٠ايعيتشث اعيتاد بؼيتش ١ٜبؼيتهٌ ٖصيتشاد اْحؼيتشد بيت٬د
ايشافيتيتذٚ ،ٜٔايؼيتيتاّٚ ،ديحيتيتا ايٓٝيتيتٌٚ ،أقاؿيتيت ٞأفشٜكٝيتيتاٚ .ؿيتيتاسد ظٝيتيتا ٠ايعيتيتشث عًيتيت ٢جًيتيتو
ا٭سض جًّ ٕٛاذتضاس ٠بايً ٕٛايعشبٚ ،ٞايطابع ايعشب.ٞ
ٚقيتيتذ ػيتيتٗذْا َـيتيتذاقٖ ١ٝيتيتزا ا٭َيتيتش طيتيتٗٛي ١اْيتيتذَاط أٖيتيتٌ جًيتيتو ا٭قيتيتاي ِٝبايذٚييتيت١
ايعشب ١ٝايهرب ٣اي قاَخ بعذ ٗيتٛس اإلطيتٚ .. ّ٬نيتزيو بكٝيتخ ايعشٚبيت ١عًيت ٢أسض
يتيتشٚف اضتطيتيتال ايذٚييتيت ١ايعشبٝيتيتٚ ١اْكظيتيتاَٗاٚ ،اظيتيتحٍ٬
ايعيتيتشث اّ يتشاىس ا٭طيتيتاغ
ا٭شيتيتٓهل ايتيتا ..وأَٓ ٟيتيتز عيتيتاّ  ّ1521ظيتيتني اظحيتيتٌ ٖ٫ٛنيتيت ٛبغيتيتذاد ،إىل عيتيتاّ  1401ظيتني
حتشسد ا٭قطاس ايعشب َٔ ١ٝا٫طحعُاس ايغشبٚ . ..ٞقةٌ ْيتض ٍٚا٭دٜيتإ ايظيتُا ١ٜٚعف تشفسيتخ
نًُ ١عَشَث ايٓكٛؾ ايكذمي ١واٯػٛسٚ ،١ٜايةابًٚ ،١ٝايفاسط. ١ٝ
باد ٨ر ٟبذ ٤ناْخ ٖز ٙايهًُ :١عَشَثٌ جعين ظاي ١ايةذا ٠ٚأَ ٚا مس :ٞا٭سعشَا ف
ث
يهيتيتيتٔ َيتيتيتذيٖ ٍٛيتيتيتز ٙايهًُيتيتيت ١جةًيتيتٛاسٚ ،أخيتيتيتز َضيتيتيتُ ْ٘ٛايكيتيتيت َٞٛايـيتيتيتشَٓ ٜيتيتيتز ٗيتيتيتٛس
اإلط ..ّ٬ظني ْفظتَ ايكشإٓ إىل أْ٘ :قشإٓ عشبٚ ..ٞايشط ٍٛايعشب.ٞ
ٗ ٚيتشد اصيتيت ١قيتشٜؽ يحـيتيتة ايًغيت ١ايعشبٝيتيت١
قشإٓ عشبٚ ..ٞسط ٍٛعشبٚ ..ٞيغ ١يًكشإٓ عشب .١ٝو5
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إ اسٖيتاٚ ..جفعحُيتيتذ يغيت ١يًكيتيتشإٓ أ:ٟ

د .فايز عز الدين

ٚعً ٘ٝفُٝهٔ يٓا إٔ منٝض –
أطاطٝحني:

ايٛشٛد ايحاسخي ٞيٮَ ١ايعشب – ١ٝبني َشظًحني

 ا٭ٚىل :قةٌ ا٭دٜإ ايظُا.١ٜٚ ايراْ :١ٝبعذ ا٭دٜإ ايظُا ٫ٚ ١ٜٚطُٝا اإلط.ّ٬قةٌ ا٭دٜيتإ ايظيتُا :١ٜٚظٝيتز بكٝيتخ ا٭َيت ١ايعشبٝيت ١ضيتُٔ َفٗيت ّٛشغيتشا ستيتذد
وادتضٜش ٠ايعشب ،١ٝب٬د ايشافذ ،ٜٔب٬د ايؼاّٚ ،ايٚ ،ُٔٝديحا ايٓ. ٌٝ
بعذ ا٭دٜإ ايظُاٚ ١ٜٚخاؿيت ١اإلطيت :ّ٬أؿيتةعخ ا٭َيت ١ايعشبٝيت ١جعيتٝؽ ٚجحٛاشيتذ
ضُٔ َفٗ ّٛبؼش ٟحتذاد ٙااصشاد ايةؼيتش ١ٜايتا اييت ٚؿيتًخ إىل أقـيت ٢ايؼيتشم َيتٔ
أفشٜكٝاٚ ،أقـ ٢ايؼُاٍ ايغشبَٗٓ ٞا نزيوٚ .قةٌ اإلط ..ّ٬ناْخ اي ُٔٝخاضيتع١
ي٬ظيتيتح ٍ٬ايفاسطيتيتٚ ..ٞبيتيت٬د ايشافيتيتذ ٜٔخاضيتيتع ١ي٬ظيتيتح ٍ٬ايفاسطيتيتْٚ ..ٞحيتيتزنش بطيتيتؽ
ا٭ناطش ٠باملٓارس ٠ايعيتشث ٚبيت٬د ايؼيتاّٚٚ ،اد ٟايٓٝيتٌ خاضيتع ١ي٬ظيتح ٍ٬ايةٝضْطيت..ٞ
 ٚػة٘ ادتضٜش ٠ايعشب ١ٝناْخ ايكةا ٌ٥ايعشبَ ١ٝؼحاحَ ،١حـاسع..١
َٚيتيتيتع رييتيتيتو فاذتصيتيتيتاصٚ ،ػيتيتيتة٘ ادتضٜيتيتيتش ٠ايعشبٝيتيتيت ١بكٝحيتيتيتا َحعيتيتيتشسجني َيتيتيتٔ ا٫ظيتيتيتحٍ٬
ا٭شٓهل ..ظني ظاٍ اْحـاس ايعشث َعشنيت ١ر ٟقيتاس د ٕٚايحٛغيتٌ ايفاسطيت ٞػيتة٘
ادتضٜش ٠ايعشبَٚ .١ٝعشن ١ر ٟقاس أٜضا إىل شاْت اْحـاس عشث اذتصاص بكٝادَ ٠ه١
عً ٢ايغض ٚاذتةؼ ٞجفعذاإ َٔ ايعٛاٌَ اااَ ١جةًٛس ايٛع ٞايك َٞٛايعشب.ٞ
َٚيتيتٔ املعيتيتشٚف إٔ بكيتيتا ٤اذتصيتيتاص – َٚهيتيت ١خـٛؿيتيتا – َحعيتيتشسجني َيتيتٔ ا٫ظيتيتحٍ٬
ا٭شٓهل قذ أعطاُٖا فشؿ ١ايحطٛس مبعضٍ عيتٔ ايضيتغٛل ارتاسشٝيتٚ .. ١شعيتٌ اذتصيتاص
ّ أْظيتاس ايعيتشث ٝعيتاٚ ..يكيتذ ملظيتٓا ٖيتزا عٓيتذ ٗيتٛس اإلطيتٚ ،ّ٬ايؼيتشٚب باقاَيت١
ستيت ّ
ايذٚي ١ايعشب ١ٝاإلط ١َٝ٬ظٝز اْحـشد ايفحٛظاد اإلط ١َٝ٬بظشع ١فا٥ك ،١يهْٗٛا
ناْيتيتيتخ َٛشيتيتيت ١عذاييت يت ١فًيتيتيتِ جًيت يتلَ أٜيتيتيتَ ١كاَٚيتيتيت ،١إَ ٫يتيتيتٔ قيتيتيتٛاد ا٫ظيتيتيتح ٍ٬ايفاسطيتيتيت،١ٝ
ٚايةٝضْط ١ٝفكّ.
ٗٛسٖيتا –
 َٔٚادتذٜش باييتزنش إٔ ايذٚييت ١ايعشبٝيت ١اإلطيت ١َٝ٬قيتذ سافكيتخ –
ايكش ٕٚايٛططَٓ ٢ز ايةذا ،١ٜظح ٢ايٓٗا ..١ٜأ َٔ ٟو ّ071إىل ٖٚ .. ّ1021زا ٜعين إٔ
ٗٛس ٖز ٙايذٚي ١ايعشب ١ٝاإلط ١َٝ٬قذ عاؿيتش َشظًيتٚ ١طيتط ١ٝبيتني طيتكٛل اذتضيتاس٠
ايْٛٝاْٚ ١ٝايشَٚاْٛٗ ٚ ،١ٝس اذتضاس ٠ا٭ٚسٚب ١ٝايغشب ١ٝاذتذٜر.١
ٖ ٚزا ايعـش ْش ٣إٔ ايذٚس اذتضاس ٟايز ٟجٛيح٘ ايذٚي ١ايعشب ١ٝاإلط ١َٝ٬قذ
َراٌ رس ٠ٚايحطٛس اذتضاس ٟايعامل ٞآْزاى ..ظٝز نإ ايعامل ٜفحكش إىل دٚيَ ١حكذَيت١
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جحيتيتٛىل َُٗيتيتَٛ ١اؿيتيتً ١دفيتيتع اذتضيتيتاس ٠ايةؼيتيتشٜا ١إىل ا٭َيتيتاّ فعًُيتيتخ ا٭َيتيت ١ايعشبٝيتيتٖ ١يتيتزٙ
ايشطايٚ ،١أدد ٖز ٙاملُٗ.١
ٚظيتيتني ْعيتيتٛد إىل ايعيتيتشث بعيتيتذ ٗيتيتٛس اإلطيتيت ّ٬بـيتيتٛس ٠خاؿيتيت ١طيتيتٓصذ إٔ َفٗيتيتّٛ
ايحٛظٝذ يًُصحُع ايعشب ٞاملؼحخ املحـاسب أؿيتة ٖيت ٛايظيتا٥ذ اطيترتاجٝص ١ٝايشطيتٍٛ
ايعشب ٞستُذ وؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ ٚؿيتعابح٘ وسضيت ٞاهلل عيتِٓٗ ٚقيتذ ظيتزا ايكيتشإٓ
ايهش ِٜعً ٢ايٛظذ ٠بني ايكةا ٌ٥ايعشب ١ٝباٯٜاد املعشٚف.١
ٚقذ بذأ ايعشث ٜؼٗذ:ٕٚ
ايٛظيتيتذ ٠ايشٚظٝيتيت :١وظٝيتيتز اْحٗيتيتخ َفيتيتاٖ ِٝايٛذٓٝيتيتٚ ،١جيتيتٛافشد ييتيتذ ٣ايعيتيتشث ْظيتيتش٠
َٛظِّذ ٠إىل ػ ٕٚ٪اذتٝاٚ ،٠املٛدْٚ ..فظُّخ ايع٬قاد َع ادتُاعاد ايعشب ١ٝاي بكٝخ
عً ٢أدٜاْٗا ايظُا ..١ٜٚفأؿة ايعشث عشبا َٛظذ ٜٔضذ أعذا . ِٗ٥و1
ٚايٛظذ ٠ايركاف :١ٝظٝز جتًّخ ٖز ٙايٛظذ٠

َظأيحني:

ٌ ايكشإٓ ايهش – ِٜظني أؿةعخ يغ١
ا٭ٚىل :جشطٚ ٝظذ ٠ايًغ ١ايعشب– ١ٝ
ايكشإٓ بعذ إٔ نإ ايعشث ٜحهًُ ٕٛاصاد شتحًف.١
ايراْٝيتيتٚ :١ظيتيتذ ٠ايظيتيتًٛى ايفيتيتشدٚ ،ٟا٫شحُيتيتاع ٞاي يت أجيتيتخ بٗيتيتا ا٭دٜيتيتإ ايظيتيتُا١ٜٚ
ٚظذادد فٗٝا ْظشٜحٗا ا٭خ٬ق ١ٝيًُصحُع امل َٔ٪باي اشبااْٚ ١ٝبشطاي ١اهلل عً ٢ا٭سض.
يتٌا
ٌ طًطٚ ١اظذ ٠قاَخ
ٚايٛظذ ٠ايظٝاط :١ٝأٚ ٟظذ ٠ااحُع ايعشبٞ
هُيتَ ٕٛيتٔ قةيتٌ طيتًطاد
ايذٚي ١ايعشب ١ٝاإلط١َٝ٬؛ إر نإ ايعشث – قةٌ رييتو – ٜفع س
قةًَ ١ٝحعذد.٠
ٚايٛظذ ٠ا٫شحُاع :١ٝإر طكّ – عٗيتذ ايشطيت ٍٛايعشبيت ٞستُايتذ و – َةيتذأ
ايع٬قيتيتاد ا٫شحُاعٝيتيت ١ايكذمييتيت ١اييتيتز ٟنيتيتإ قاُ٥يتيتا عًيتيت ٢ايحُيتيتاٜض :ا٭طيتيتشٚ ،ٟايكةًيتيت،ٞ
ٚايعٓـش ٟظٝز ؿاس املةذأ و ٫فشم يعشب ٞعً ٢أعصُ ٞإ ٫بايحكٚ . ٣ٛعً ٢اْ٫كظاّ
ا٫شحُاع ٞفأؿة ااحُع ايعشب ٞبشَح٘ ٜفعذُّ ٚظذَ ٠حهاًََ ،١حهافًَ ،١حعاضيتذ٠
ٚؿاس َفٗ ّٛاملظاٚا ٠عً ٢أطاغ إْظاْ ٖٛ ٞايظا٥ذٚ ..أُيغَ ٞفٗ ّٛايشِّم َيتٔ اذتٝيتا٠
ايعشبٝيتيت ١اإلطيتيتيت ١َٝ٬يحـيتيتيتة ايكاعيتيتيتذَ :٠حيتيتيت ٢اطيتيتيتحعةذ ايٓيتيتيتاغ ٚقيتيتيتذ ٚييتيتيتذجِٗ أَٗيتيتيتاجِٗ
أظشاسا.و0
ٚايٛظذ ٠ا٫قحـاد :١ٜظٝز أُيغ ٞايشاباٚ ،فشضخ ايضناٚ ،٠أطظخ َاي ١ٝايذٚي١
وبٝخ املاٍ يهٜ ٞحعكل ااحُع ايعشب ٞايحهافٌ ا٫قحـاد.ٟ
إرا؛ َشظًيتيت ١طيتيتادد ايعيتيتامل فٗٝيتيتا ع٬قيتيتادف ا٫طيتيتحغٚ ،ٍ٬ا٫طيتيتحةذادٚ ،ايظًيتيتِ
ا٫شحُيتاع ٞنيتيتإ ايعيتيتشث ٜعٝؼيت ٕٛإ يتيتاس ع٬قيتيتاد إْظيتاَْ ١ٝحكذَيتيت ..١جـيتيت ٕٛاذتٝيتيتا٠
22
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ٝعا

ايةؼشٚ .١ٜاذتش ١ٜاإلْظاْ ٫ٚ ،١ٝجٗذس نشاَ ١ايفشد خاؿ ١إمياْٗا حبل ايةؼش
حبٝا ٠نشمي.١
 ٚاّـيتيتً ١صتيتيتذ إٔ ااحُيتيتع ايعشبيتيت ٞقيتيتذ َ يتشو َٓيتيتز ٗيتيتٛس ٙمب حًيتيتف املشاظيتيتٌ
ايشٝ٥ظ ١يحطٛس ااحُع ايةؼشٚ ،ٟريو حبهِ ن َٔ ْ٘ٛأقذّ ااحُعاد ايةؼيتش١ٜ
ٗشد فٗٝا ا٭َ ١ايعشب،١ٝ
اي ػٗذد ٗٛس اإلْظإ ٚجطٛس .ٙفاية ١٦ٝادتغشاف ١ٝاي
ٚجطيتيتٛسد :وػيتيتة٘ ادتضٜيتيتش ٠ايعشبٝيتيت ،١بيتيت٬د ايؼيتيتاّٚ ،ايشافيتيتذٚٚ ،ٜٔاد ٟايٓٝيتيتٌٚ ،ايؼيتيتُاٍ
اإلفشٜكيتيتٖ ٞيتيتَٗ ٞيتذٌ َيتيتٔ َٗيتيتٛد اإلْظيتيتإ ا٭َٚ ..ٍٚشنيتيتض َيتيتٔ املشانيتيتض ايشٝ٥ظيتيت ١ٝاييت
ٗشد فٗٝا اذتضاس.٠
ٚايؼعت ايعشب ٞايعـيتش اذتيتذٜز ٖيت ٛاطيتحُشاس ايتز ٙااُٛعيت ١ايةؼيتش ١ٜاييت
عاػخ اي ٔ ٛايعشبَٓ ٞز أقذّ ايعـٛس  ٫ٚجضاٍ جتذد ٚشٛدٖاٚ ،جٓحض ظضاسجٗا.
ٚقيتيتذ أْيتيتحض ااحُيتيتع ايعشبيتيت ٞظضيتيتاسج٘ – عيتيترب جعاقيتيتت ايعـيتيتٛسٚ ،اْحؼيتيتاس سقعحيتيت٘
ادتغشافٚ – ١ٝقذاّ جشاذا ظضاسٜا يعت دٚسا نةريا جطٜٛش اذتٝا ٠ايةؼش:١ٜ
1

اخرتاب ايهحاب..١

2

ايًغ ١ايعشب ١ٝايٛاظذ ٖٞٚ ..٠أسق ٢منٛرط اُٛع ١ايًغاد ايظاَ.١ٝ

3

آداثٚ ،فٓٚ ،ٕٛعًٚ ،ّٛفًظفادَٚ ،عحكذاد أذشد اذتٝا ٠اإلْظاْ.١ٝ

ٚيعظُ ١اإلسس ايركا يٮَ ١ايعشب ١ٝقةٌ اإلط ّ٬سأٜٓا نٝف طَ فٌَٗ عً ٢اإلطّ٬
إٔ جيُع ايعشث ٜٚةين ايك ٠ٛاي٬صَ ١يكٝاّ ايذٚي ..١بأقـ ٢طشعٚ ،١أقـش صَٔ.
نزيو ْش ٣إٔ ايٛاقع اذتضاس ٟيٮَ ١ايعشب – ١ٝقةيتٌ اإلطيتًّّ ٚ ،ّ٬يت٘ – قيتذ
ؿَيتَُذَ ٚشيتيت٘ عٛاَيتيتٌ ايحعيتذ :ٟارتيتيتاسشٚ ،ٞاييتيتذاخً ٞيًعيتشثٚ ..يعيتيتت دٚسا ظامسيتيتا
طيت َُحَٗا ايحاسخيٝيت ١بأْٗيتا أَيت١
اّافظ ١عً ٢ايؼ ـ ١ٝاملحُٝيتض ٠يٮَيت ١ايعشبٝيتٚ ..١إذةيتاد ّ
ٖاضُ ..١ف ٬جض ٫ٚ ،ٍٚجفٗضِ.
 ٚعـشْا اي ّٛٝجةذ ٚا٭َ ُ١ايعشب – ُ١ٝسغِ فكذإ دٚيحٗا ايك ١َٝٛايذٚي ١ا٭َ،١
ٚجكظ ِٝسقعحٗا ادتغشاف ١ٝعرب د ٍٚقطشٚ ١ٜؿًخ إىل  /22/دٚيٚ ،١سغِ صسب ايهٝإ
ايـٗ ْٞٛٝقًةٗا فًظطنيٚ ،سغِ جٛاؿٌ ايظٝاطاد ايغشب ١ٝاإلَربٜاي ١ٝايحذخٌ
بأػهاٍ طٝادجٗا ٚجتشٜف ذشٚجٗا ايٓفطٚ ١ٝغريٖا – جةذ ٚأَ ١ق ،١ٜٛمتًيتو إسذٗيتا،
ٚشتضْٗٚا ٚ ،اقحٗا سغِ َا ٖ ٛعً ٘ٝايٓظاّ ايعشب ٫ٚ ..ٞحتحاط إىل ػيت ٤ٞطيت ٣ٛإىل
ايٛظذٚ ،٠قٗش أعذاٗ٥ا .و2
جٛافش اإلساد ٠ايظٝاط١ٝ
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العروبة ،واألديان السناوية يف مهنات الوجود ،واحلضارة:

شيتيتذٍ ايع٬قيتيت ١بيتيتني ايعشٚبيتيتٚ ،١ا٭دٜيتيتإ ايظيتيتُاٖ ١ٜٚيتيت ٛشيتيتذٍ جيتيتاسخي ،ٞاشحُيتيتاع،ٞ
بٓ ..ٟٛٝقاّ  ٫ٚصاٍ عً ٢ا٭طع ايحاي:١ٝ
1

 -إٕ ا٭دٜإ سطاي ١مسا ١ٜٚأْضيخ عً ٢ايعشث،

5

 يكذ َراٌ ايعيتشث َيتادٖ ٠يتز ٙا٭دٜيتإ ٚقٛجٗيتا ايةؼيتشٚ ،١ٜايشٚظٝيت ١فاْحـيتشد بٗيتِ،ٚاْحؼيتيتشد ٚخاؿيتيت ١ظيتيتني قاَيتيتخ ايذٚييتيت ١ايعشبٝيتيت ١اإلطيتيتَ ١َٝ٬يتيتٔ اآيتيتذ ػيتيتشقا إىل
ا٭ْذيع غشبا بايعشث ٚبايعشٚب ١أ.٫ٚ

1

 طاُٖخ ا٭دٜإ ايظيتُا ١ٜٚبحغيتٝري ايٛاقيتعٚ ،ايٛقيتا٥ع ايعشبٝيت ١املعاػيت ١عـيتشٖاظٝز نإ اْ٫كظاّ ايعشبٚ ،ٞايـشاب عً ٢أػذاٚ ،ٙناْخ اذتٝيتا ٠ا٫شحُاعٝيت١
ٚا٫قحـاد ١ٜيًُصحُع ايعشب ٞجذٖٛس َظحُش ..فعني ٗيتشد ا٭دٜيتإ  ٫ٚطيتُٝا
اإلط ّ٬ايةانش ٗشد َعيت٘ َفيتاٖ ِٝا٭خيتٚ ٠ٛايٛظيتذٚ ٠ايحعاضيتذ طيتة ٌٝقٝيتاّ
ااحُيتيتع ايعشبيتيت ٞاملحُاطيتيتوٚ ،ادتيتيتاٖض ييتيتشد ايحعيتيتذ ٟادتيتيتاذِ عًيتيت ٢ؿيتيتذس املٓطكيتيت١
ايعشب ١ٝاّحًيتَ ١يتٔ قةيتٌ :ايفيتشغٚ ،ايةٝيتضْطٝني نيتأنرب إَربا يتٛسٜحني رييتو
ايضَإ.

0

 محًيتيتيتخ ا٭دٜيتيتيتإ  ٫ٚطيتيتيتُٝا ا٭خيتيتيت٬م َيتيتيتٔ س ٚايعشٚبيتيتيت :١اإلْظيتيتيتاَْٚ ،١ٝفيتيتيتاِٖٝاملظاٚاٚ ،٠ايعذٍٚ ،ايحهافٌ ظٝز خششخ ا٭َ ١ايعشب ١ٝبشطاي ١إْظاْ ١ٝجكذَٗا
إىل عامل ريو ايضَإٚ ،جؼٝع ف ٘ٝبُٓٝا َا صتذ ٙعـش اي ّٛٝشعٌ َٔ ايحيتذٜأ
اإلط ّ٬سٖابا ٚمس ١نرب ٣يًزٜ ٜٔذاع ٕٛاذتش عً ٢اإلطيتْٚ ،ّ٬يتش ٣قيتاد٠
اييتيتذ ٍٚاإلطيتيت ١َٝ٬عيتيترب َيتيت٪متشاجِٗ ا٭خيتيتري٪َ ٠نيتيتذ ٜٔعًيتيتَ ٢ـيتيتا أَريٜهيتيتا
ٚإطشا ٌٝ٥أنرش َٔ ظشؿِٗ عًيتَ ٢كذطيتاد اإلطيت ّ٬ايكيتذغ ٚقةيت ١ايـيت ش٠
ٚاملـا ايك ١َٝٛايعًٝا يٮَ ١ايعشب.١ٝ

2

 يكذ عضص ايذ ٜٔاإلط َٞ٬بـٛس ٠خاؿَ ١فٗ ّٛا٭َيت ١ايعشبٝيت ١اييتز ٟاطيتح ذّايكيتيتشإٓٚ ،اذتيتيتذٜز ايٓةيتيتٚ ،ٟٛقيتيتذ ساعيتيت ٢اإلطيتيت ّ٬أٜضيتيتا إٔ ٜٛ ٫اشيتيت٘ عيتيترب َفٗيتيتّٛ
ا٭َيتيت ١اييتيتزٜ ٜٔعٝؼيتيت ٕٛبيتيتني ٗشاْيتيت ٞايعيتيتشث َيتيتٔ غيتيتري ايعيتيتشث جأنٝيتيتذا يًُٓظيتيتٛس
اذتضيتيتاس ٟيًيتيتذع ٠ٛاإلطيتيتٚ ،١َٝ٬ايشطيتيتاي ١اإلْظيتيتاْ ١ٝيًعيتيتشث باإلطيتيت ّ٬و ٫فيتيتشم
يعشب ٞعً ٢أعصُ ٞإ ٫بايحك. ٣ٛ

1

 إٕ ايفـٌ املحعُاذ أ ٚايذَض أظٝاْا بني ايعشٚبٚ ،١ا٭دٜإ ايظيتُاٜ ١ٜٚحٓيتاقض َيتعأبظّ قٛاْني جطٛس ااحُع ايعشب ٞأ ٚإٕ قسـشَ ايعشٚب ١عً ٢ايذ ٜٔفكّ ٜحٓاقض
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نزيو َع اّح ٣ٛاذتضاس ٟايؼاٌَ يًذْ ٜٔفظ٘ باعحةيتاس إٔ ا٭دٜيتإ ايظيتُا١ٜٚ
اي يت ْضييتيتخ عًيتيت ٢ا٭سض ايعشبٝيتيتْ ١ضييتيتخ عًيتيت ٢ػيتيتعت جؼ يتهٌّ عكيتيتذ ٙا٫شحُيتيتاعٞ
ٚايركا َٓز آ٫ف ايظٓني.
فايع٬قيتيت ١بيتيتني ايعشٚبيتيتٚ ،١ا٭دٜيتيتإ ٚؿيتيتفخ بع٬قيتيت ١ادتظيتيتذ بيتيتايش ، ٚفايعشٚبيتيت١
ادتظذٚ ،ايذ ٜٔميراٌ ايش ٚاي شعًخ اذتٝا ٠جحعشى ناف ١أضتاٖ ٤زا ادتظذ.
وٚ 6سأٜٓا نٝف إٔ املذ ١ٜٓعـش ايشط ٍٛايعشب ٞستُذ و قذ ػٗذد ْٛا ٠أٍٚ
دٚي ١عشب ١ٝإطَ ،١َٝ٬رًخ َٓطًكا يًعشث ايذٚي ١ايعشب ١ٝاإلط ١َٝ٬ايهرب.٣
آراء وتاريخ:

اييتشأ ٟا٭ :ٍٚإٕ ايٛشٛد ايعشبَ ٞفٗ :َ٘ٝٛادتغيتشا ٚ ،ايةؼيتش ٟنيتإ ْابضيتا
بفهيتيتش ٠ايعشٚبيتيتَٓ ١يتيتز ا٭ييتيتف ايشابعيتيت ١قةيتيتٌ امليتيت٬ٝدٚ ،ايٓكيتيتٛؾٚ ،اييتيتشقِ اٯذاسٜيتيت ١د٫ييتيت١
نةري.٠
ٚإٕ عشٚب ١ايحاس ٜايكذ ِٜيً ٔ ٛايعشب ٞقةٌ ا٭دٜيتإ ايظيتُا ١ٜٚظكٝكيت ١جعضصٖيتا
ٚظذج٘ اذتضاسٚ ١ٜجربصٖا ػٛاٖذ ايحاسخي ٞاي  ٫جضاٍ بني ٗشآْٝا.
ايشأ ٟايراْ :ٞإٕ َكٛيْ ١ف ٞعشٚب ١اي ٔ ٛايعشب ٞوَيتٔ ارتًيتٝض إىل اّيت ّٝقةيتٌ
اإلطيت ّ٬عًيتيتٚ ٢شيت٘ ايحعذٜيتيتذ طيتحصعٌ َيتيتٔ ايعيتيتشث املظيتًُني اييتيتز ٜٔشيتاٚ٩ا َيتيتٔ ادتضٜيتيتش٠
ايعشب ١ٝإىل بكَٓ ١ٝا ل اي ٔ ٛايعشب ٞغضا ٫ ٠ع٬ق ١اِ بايةًذإ اي دخًٖٛا ٚعًٓٝيتا
إٔ ْحفِٗ خطٛسَ ٠رٌ ٖهزا َكٛي ١عً ٢شغشاف ١ٝا٭َ ١ايعشب ١ٝبا٭طاغ.
ايشأ ٟايرايز :إٕ عذّ اْ٫ط٬م َٔ عشٚب ١اي ٔ ٛايعشبيت ٞحبيتذٚد ٙاملعشٚفيت ١قةيتٌ
اإلطيتيتٜ ّ٬عطيتيت ٞاملظيتيتٛو يًيتيتذعٛاد اإلقًُٝٝيتيت ١ونايفشعْٝٛيتيتٚ ،١ايفٝٓٝكٝيتيتٚ ،١ايرببشٜيتيت١
يحـة ٖ ٞا٭ؿٌٚ ،اا املؼشٚع ١ٝفحٓف ٞعشٚب ١اي ٔ ٛايز ٟعاؾ عًٝيت٘ ايعيتشث َٓيتز
أنرش َٔ  /0444/طٓ ١مٚ ّ.جك ِٝعً ٢أسض٘ نٝاْاد إقً ١ُٝٝجٓظف فهش ٠ايٛظذ٠
ايعشب َٔ ١ٝارتًٝض إىل اّ.ّٝ
ايشأ ٟايشابع :إٕ جؼ ٜ٘ٛجاس ٜاي ٔ ٛايعشب ٞقةٌ ا٭دٜإ ايظُا ١ٜٚميٓ ايفشؿيت١
يًعشن ١ايـٗ ١ْٝٛٝن ٞج٪نذ عًْ ٢ف ٞعشٚب ١فًظطني ايحيتاسٚ ، ٜإدعيتا ٤اذتيتل
ايحاسخي ٞاِ فٗٝاٚ ،أْٗا أسض املٝعيتاد ايتِ ،باعحةيتاس إٔ ايٛشيتٛد ايٗٝيتٛد ٟفًظيتطني
ايعشب ١ٝنإ قةٌ ا٭يف ايراْ ١ٝقةٌ امل٬ٝد.
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يف النتائج واخلامتة:

ميهيتيتٔ إٔ ضتيتيتذد – ٚضتيتيتٔ ْةعيتيتز شيتيتذٍ ايع٬قيتيت ١ايحاسخيٝيتيتٚ ،١ايشآٖيتيت ١بيتيتني
ايعشٚبٚ ،١ا٭دٜإ ايظُا ١ٜٚاي ْضيخ عً ٢أسض ايعشث  -ايٓحا٥ض ايحاي:١ٝ
ايٓحٝصيتيت ١ا٭ :ٍٚايعشٚبيتيت - ١نُيتيتا ٚؿايتيتفٓاٖا – اْحُيتيتاٖٚ ،٤يتيت ٞيتيتاٖش ٠عًُٝيتيت– ١
اشحُاع ١ٝوطٛطٛٝيٛشَ ١ٝهْٛاجٗا قا ١ُ٥ضيتُري ٖيت ٤٫٪اييتز ٜٔعاػيتٛاٚ ،أعُيتشٚا
شٓةاد ا٭سض ايعشب َٔ ١ٝخًٝصٗا إىل ستٝطٗاَٚ .ا يذٜٓا َٔ أٚابذٚ ،جيتشاس ذكيتا
ٜذيٓا عً ٢ق ٠ٛاذتضاس :٠املادٚ ١ٜايعكً ١ٝعٓذ ايعشث.
ٚاييتيتذ ٜٔايظيتيتُاْ ٟٚيتيتضٍ إساد ٠ظيتيتل ٚعذاييتيتَٚ ١ظيتيتاٚا ٠يٝهُيتيتٌ َهيتيتاسّ ا٭خيتيت٬م..
ٚيٝهشاغ إساد ٠ايٖٛ٬د عةاد ٙاي سغةخ شعٌ ايةؼيتشَٛ ١ٜظيتذ ٠أَيتاّ خايكٗيتا.
ٖٓ َٔٚا ْفِٗ فهش ٠ايحٛظٝذ اي باػشٖا ايشط ٍٛايعشب ٞايهش ِٜستُاذ و َٓز
ػشٚع٘ بحعذٜذ ػهٌ زتحُع املذ ١ٜٓايُٓٛرط ،ايز ٟنإ إسٖاؿا ةٝعٝا يؼهٌ
ااحُع اإلط َٞ٬املٓحظش.
ايٓحٝص ١ايراْ :١ٝإٕ ْض ٍٚايٛٗٝدٚ ١ٜاملظيتٝعٚ ١ٝاإلطيت ّ٬عًيت ٢أسض ايعيتشث جيعًٓيتا
ْحفِٗ إساد ٠اهلل إع ٤٬ػإٔ أَحٓا ٚجهشميٗا ٚشعًٗا خري أَ ١أخششخ يًٓاغ.
ايٓحٝص ١ايرايريتٚ :١ا٭دٜيتإ سطيتاي ١مساٜٚيت ١أْضايتا اهلل يًعيتامل بأطيتش ،ٙفٗيت ٞيٝظيتخ
يًعيتيتيتشث ٚظيتيتيتذِٖٚ ،إمنيتيتيتا ايعيتيتيتشث َٓٗيتيتيتاٚ ،دٚس ايعيتيتيتشث َشظًيتيتيت ١جاسخيٝيتيتيتٚ ١اٯٕ أْٗيتيتيتِ
طاُٖٛا ٝعا ْؼش سطاي ١ايذ ٜٔايظُا ٟٚإىل بكاب ايذْٝا ٖٓ َٔٚيتا ْفٗيتِ عًُٝيت١
ادتذٍ ايحاسخي ٞبني اذتشن ١ايعشبٚ ١ٝا٭دٜإ .و7
ايٓحٝص ١ايشابعْ :١فِٗ ايعشٚب ١أْٗا ٚعا ٤ظضاسٚ ،ٟسابط ١عكً ١ٝذكافْٚ ،١ٝظٝض
جاسخيٚ ٞعٓذَا ْك ٍٛضتٔ ايعشث فٜ ٬عين أْٓا ْكـيتذ ؿيتفا ٤اييتذّ ْٚكيتا ٤ايعيتشم بيتٌ
ْكـذ ٝع ايزٜ ٜٔحهًُ ٕٛايًغ ١ايعشبٜٓٚ ١ٝحُ ٕٛإىل ٚشٛد ٚاظيتذَٚ ،ـيتري ٚاظيتذ،
ٚإسادٚ ٠اظيتذ ٚ .٠ايحيتيتاس ٜػيتيتٛاٖذ نيتيترري ٠عًيتيت ٢حتيتيتشى ٝيتيتع أبٓيتيتا ٤ايعشٚبيتيت ١بـيتيتفحِٗ
نٝاْا ٚاظذا ٚبٓٝاْا ٚاظذا ٚخاؿ ١حتذ ٟايغضٚاد ارتاسش ١ٝاِ.
ْٚفِٗ ايذ ٜٔايظُا ٟٚعً ٢أْ٘ سطاي ١ايحظاَ ٚ ،ايٓيتٛس ٚااذاٜيت ١يٓيتا ٚيغريْيتا َيتٔ
ػيتعٛث ا٭سضٖٚ ..يت ٛدٜيتٔ ايحٛظٝيتذ نُيتا أساد ييتيت٘ اهللٚ .نيتٌ َيتٔ  ٜٛيتف اييتذ ٜٔبغيتيتري
ظكا٥كيتيتيت٘ ايشباْٝيتيتيتٜٓٚ ،١عيتيتيت ٛبيتيتيت٘ ضتيتيتيت ٛايحعـيتيتيتت ٚايحطيتيتيتشف ٚاْ٫غيتيتيت٬مٚ ،ا٫شحٗيتيتيتاداد
ايحكظ ١ُٝٝإمنا ٜضشث ايذ ٜٔأٜٚ ٫ٚحصاٌٖ إساد ٠اهلل ْضٚي٘.
ايٓحٝصيتيت ١ارتاَظيتيت ٫ :١ميه يتٔ يًُٛضيتيتٛع ١ٝايعًُٝيتيت ١ايحاسخيٝيتيت ١إٔ جتيتيترت فـيتيت٬
َحعُذا بني ايعشٚبٚ ١ا٭دٜإ ايظُا ١ٜٚفادتيتذٍ بٗٓٝيتا شيتذٍ ايحٛافيتل ..شيتذٍ ايرتابيتّ،
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ٚايحأذري املحةادٍ فايعشٚبٚ ١عا ٤ظضاسٚ ٟسابط ١إْظاْ ١ٝجٛظذ َؼاعش ايؼيتعت ايعشبيتٞ
َٔ املا ٤إىل املاٚ ٤ايذ ٜٔسطاي ١ظضاس ٠يًعامل أ يتع  .جحٛشايت٘ يحٛظيتذ اإلْظيتاْ ١ٝبشَحٗيتا
ٚيٝع ايعشث ٚظظت.
فايعشٚبيتيتَ ١هٓيتيتخ ا٭دٜيتيتإ َيتيتٔ ايحأطيتيتٝع ٚاْ٫حؼيتيتاس ٚايحةؼيتيتري مبصحُيتيتع إْظيتيتاْ.ٞ
ٚاييتيتذٚ ٜٔخاؿيتيت ١اإلطيتيتْ ّ٬ـيتيتش ايعشٚبيتيتَٚ ،١هٓٗيتيتا َيتيتٔ جرةٝيتيتخ َفاُٖٗٝيتيتا  :ا٭َيتيت،١
ٚايذٚيٚ ١ايهٝيتإٚ .بٓيتا ٤عًٝيت٘ فيت ٬ميهيتٔ إٔ ْفحعيتٌ ايحعيتاسض بيتني ايعشٚبيتٚ ١اييتذٜٔ
اي شٚظ ٞبٌ ْعحرب إٔ ايذ ٜٔرس َٔ ٠ٚأِٖ رسا جشاس عشٚبحٓا ٚقَٝٛحٓاٚ .قذ أُذّش ظذٜز
عٔ ايٓهل ايعشب ٞستُذ و إٔ ايعشٚب ١يٝظخ يٓا َٔ أث أ ٚأّ ٚإمنا ايعشٚب ١اْحُا.٤
شظٗا يًعكٝذ ٠ايك ١َٝٛاعحُذد عً٢
ايٓحٝص ١ايظادط :١إٕ اذتشن ١ايعشب١ٝ
بعز أزتيتادٚ ،جيتاسٚ ، ٜجيتشاس ا٭َيت  ١ايعشبٝيتٚ ١شعًيتخ َيتٔ ايعكٝيتذ ٠ايكَٝٛيتَ ١ؼيتشٚعا
ظضاسٜا ٚطٝاطٝا قاعذج٘ ايشبّ بني ايعشٚبٚ ١ايذٖٚ ٜٔيتزا املٓطيتل ٜ ٫يتضاٍ اذتكٝكيت١
اي حتيتشى ادتُيتاٖري ايٝٓ ٛيتَ ، ١رًُيتا حتيتشى يتاٖري ا٭َيت ١ايعشبٝيتَ ١يتٔ أشيتٌ بعيتز
أزتادٖيتيتا ايكَٝٛيتيتٚ ،١جٛاؿيتيتٌ سطيتيتايحٗا :اإلْظيتيتاْٚ ،١ٝاذتضيتيتاس١ٜ؛ فايعشٚبيتيت ١اذتضيتيتاس١ٜ
ٚايك ١َٝٛاإلْظاْٚ ١ٝشٗإ يعًُٚ ١اظذ.٠
ايٓحٝص ١ايظابع ٫ :١جضاٍ أشضا َٔ ٤ا٭سض ايحاسخي ١ٝيٮَ ١ايعشب ١ٝستحًٚ ..١عيترب
ايحيتيتاس ٜقيتيتذ محًيتيتخ ايعشٚبيتيتٚ ،١محيتيتٌ اإلطيتيت ّ٬خاؿيتيتَُٗ ١يتيتاد حتشٜيتيتش ا٭سض ٚاإلْظيتيتإ
ٚإرا ناْخ ٖزٖ ٙيتَ٬َ ٞيت اييتذٚس ايحيتاسخي ٞايحعشٜيتش ٟيًعشٚبيتٚ ،١نيتزيو اإلطيتّ٬
َعيتا ،فهٝيتيتف يٓيتا إٔ ْٛ ٫اؿيتيتٌ ٖيتزا اييتيتذٚس بيتايش ٚايحاسخيٝيتيت ١راجٗيتاٚ ،ايكيتيت ٠ٛايعشٚبٝيتيت١
ٚايشٚظ ١ٝراجٗا.
إٕ ايز ٜٔاشحٗذٚا يه ٞجيعًٛا ايذٜ ٫ ٜٔظحٛعت ايفهيتش ٠ايكَٝٛيت ١عٓيتذ ايعيتشث
ٚمحًَّ ٙٛا مل ٜهٔ ف ٘ٝبا٭ؿٌ ..قذ أخطٚ٪ا حبل ايعشٚبٚ ١ايذ ٜٔبإٓ َعا.

ايٓحٝص ١ايرآَ :١يًذ ٜٔيتيتيت نُيتا يًعشٚبيت ١يتيتيت َفيتاَٖ ِٝحصيتذدَ ،٠حطيتٛسَ ،٠حٓاطيتة١
شدا َع شذا ٠اذتٝاٚ ٠ايعـيتٛسَٚ ..يتٔ ٜفًيتضّ ايةؼيتش إٔ ٜكفيتٛا – فُٗٗيتِ يًيتذ– ٜٔ
ٍّ َاَ :اضٜٛا نإ ،أّ ظاضشٜا ٜ ٫كذّ يًذْ ٜٔفظ٘ خذَْ ٫ٚ ،١فعاٜٚ ..ضشُّ
عٓذ ظذ
بعشٚبحٓا أميا ضشس.
فايعـش اذتاضش عـش ا٭يف ١ٝايرايريت ،١ناْيتخ َكيتذَاد اييتذخ ٍٛفٝيت٘ ٖاً٥يت،١
َٓٚزسٚ ،٠خطري ٠عً ٢شغشاف ١ٝأَِ ا٭سض بشَحٗا .فاملحغرياد ايذٚي ١ٝاي بذأد َٓز
عاّ  ٫ٚ ،1492جضاٍ جحفاعٌ عٛاًَيتٗا عًيت ٢أسض ايهيتش ٚ ،٠مساٗ٥يتا مل جةيتلت ؿيتٛس٠
24

العروبة واألديان يف مشهد األمّة العربيّة الواحدة

ايعامل نُيتا ٚسذٗيتاٚ ،ؿيتٓع بٗيتا ايةؼيتش عًيتٖ ٢يتزا ايهٛنيتت ا٭سضيت ٫ٚ ٞطيتُٝا بعيتذ
ظيتيتيتٛادس اذتيتيتيتاد ٟعؼيتيتيتش َيتيتيتٔ أًٜيتيتيت 5441 ٍٛأَشٜهيتيتيتا ٚبعيتيتيتذ ٚ 5411خيتيتيتشاث ايريتيتيتٛساد
املضع ١َٛاي ٔ ٛايعشب ٞفٓعٔ اٯٕ أؿةعٓا أَاّ جعاٌَ :
عيتيتامل ايفضيتيتا ،٤بعيتيتذ إٔ نٓيتيتا عًيتيتَ ٢يتيتذ ٣أيفيتيت ٞعيتيتاّ ْحعاَيتيتٌ عيتيتامل ايهيتيتش٠
ا٭سضٚ ،١ٝعامل ايفضا ٤ايٝيتٜ ّٛعحُيتذ عًيتَٓ ٢صيتضاد ايريتٛساد اييت ظككحٗيتا ايًٝربايٝيت١
املحطٛس ٖٞٚ ٠وا٫جـاٍٚ ،اْ٫حكاٍٚ ،اإلعٚ ،ّ٬ايحكاْٚ ،١املعًَٛاج َٔٚ ١ٝخطٛسَ ٠ا
أؿيتيتةعخ جؼيتيتٝع٘ ٖيتيتز ٙايريتيتٛساد اي يتٛع ٞاإلْظيتيتاْ ٞاملعاؿيتيتش ٖيتيت ٛجشنٝضٖيتيتا يت يتيت امليتيتذعِ
بهاٌَ ق ٠ٛاإلع ّ٬ايذٚي ٞامليت٪ذش ييتذٜٗا يتيتيت عًيت ٢إٔ ايٓظشٜيتاد املعشفٝيت ١اييت اػيتحغًخ
فٗٝا اإلْظاْ ١ٝقذ اْحٗخ َٓز ٗٛس اٖش ٠امليتحغرياد ايذٚيٝيتٚ ١أفهيتاس ايٓظيتاّ ايعيتاملٞ
ادتذٜذٚ ،مل ٜعذ عـش ايٚ ،ّٛٝاملظحكةٌ أ ٟدٚس أَ ٚؼشٚع ١ٝملرٌ ٖز ٙايٓظشٜاد
فِٗ ٜضعُ:ٕٛ
 1إٔ ايٓظشٜاد املعشف :١ٝاإلٜذٜٛيٛشٚ ،١ٝايظٝاطيتٚ ..١ٝا٭ظيتضاث :اإلٜذٜٛيٛشٝيت..١
ٚادتُاٖري ١ٜايكا٥ذٚ .. ٠ايذ :ٍٚاإلٜذٜٛيٛشٚ ،١ٝايؼُٛي ١ٝمل ٜعذ اا َظيتٛاوٚ .املطًيتٛث
إٔ ْكذّ ايفهش ايحهٓٛيٛشٚ ،ٞايحكينٚ ،ايؼإٔ ا٫قحـاد ٟعً ٢نٌ ْظش ١ٜعٌُ
ْعٌُ فٗٝاٚ .املِٗ إٔ ْظحةعذ ايٓظشاد ا٫شحُاع ١ٝايك ١َٝٛاي جعضص َفاٖ ِٝاا،١ٜٛ
ٚايؼ ـ ١ٝايركافٚ ،١ٝارتـٛؿ.١ٝ
 5إٔ ايةؼيتيتيتش ١ٜاملعاؿيتيتيتش ٠بيتيتيت ُِٖٗٛقيتيتيتذ جتيتيتيتاٚصد ايفهيتيتيتش ٠ايكَٝٛيتيتيتٚ ،١املشظًيتيتيت١
ايكٚ ،١َٝٛايذٚي ١ايك ١َٝٛيحذخٌ ايعـش ايه ْٞٛوايهٛنهل ٚايكش ١ٜايهْٝٛيت١
ايـغري ٠يإلْرتْخ  ..فٝـة اذتضاسٖ ٟيت ٛا٭طيتاغ ٚييتٝع ايكيت .َٞٛفاايتذف ايٓٗيتاٞ٥
ٖ ٛإْٗا ٤دٚس ايذ ٍٚايٚ ،١ٝٓ ٛاخرتام طٝادجٗا َٔ أشيتٌ َـيتا ايؼيتشناد ايعيتابش٠
يًكيتيتاساد حتيتيتخ َظيتيتُ ٢ايكشٜيتيت ١ايهْٝٛيتيت .١فايكشٜيتيت ١ايهْٝٛيتيتٖ ١يتيتز ٙفٗٝيتيتا ْظيتيتٝض شذٜيتيتذ
يةؼش ١ٜشذٜذ ،٠حيذدْ ٙظيتاّ ايعٛمليت ١ا٫قحـيتادٚ ١ٜايركافٝيتٚ ١ا٫شحُاعٝيت ..١انيٚ .ظيتني
ٜيتيتأج ٞايظيتيت٪اٍ :ؿيتيتٛسََ ُ٠يتيتٔ طيتيتٝعٌُ يٓيتيتا ْظيتيتاّ ايعٛمليتيت١ج ٫بيتيتذ إٔ جهيتيت ٕٛاإلشابيتيت :١ؿيتيتٛس٠
ايطيتيتشف اييتيتذٚي ٞا٭قيتيت ٣ٛفٗٝيتيتا أَشٜهيتيتاَٚ .يتيتع رييتيتو ْيتيتش ٣جشاَيتيتت قيتيتذ سفيتيتض اطيتيتحُشاس
ايعٛملَٚ ،١حٛشاٗا ضت ٛفٛض ٢ايعامل ٚايعامل .١ٝو9
ٚاييتيتزْ ٟظيتيتحٓحص٘ ٖٓيتيتا ٜؼيتيتري إىل إٔ ا٭يفٝيتيت ١اذتاضيتيتش ٠حتُيتيتٌ َؼيتيتشٚعا عٛملٝيتيتا
جفهٝها ٭َِ ا٭سضٚ ،جشنٝةٝا اا  ٫ٚطُٝا ضتٔ ايعشث بعذ قـ ١ايشبٝع ايعشبٞ
ٚايريتيتٛساد املضعَٛيتيت ١اييتيت أعطحٓيتيتا ايُٓيتيتارط ارتطيتيتش٫ ٠طيتيتحرُاس اإلسٖيتيتاث اييتيتذٚيٞ
اّيتيتا٫ٚد املظيتيتحُش ٠يحفهٝيتيتو دٚيٓيتيتا ايٝٓ ٛيتيتٚ ١جفصيتيتري زتحُعاجٓيتيتا خذَيتيت ١يًُؼيتيتشٚب
45
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ا٭َشٚؿٗ ْٞٛٝعً ٢أسضٓا ايعشبٖٚ . ١ٝزا اذتيتاٍ أٜ ٫يتذعْٛا يًٓظيتش ا٫طيترتاجٝص١ٝ
ايعٛمل ١ٝايشآٖ ١يهٜ ٞه ٕٛيٓا َيتٔ ايحأَيتٌ ٚايحُاطيتو إصاٖ٤يتا َيتا ضتيتافل بيت٘ عًيت٢
ٖٜٛحٓا ٚػ ـٝحٓا اذتضاس١ٜج
ايٓحٝص ١ايحاطع :١إٕ ٝع َشاظٌ ايحعشس ايك َٞٛاي ػٗذجٗا ا٭َيت ١ايعشبٝيت– ١
عرب جاسخيٗا – جعطٓٝا عربجٗيتا اييت جكيت :ٍٛوظيتني جتحُيتع قيت ٣ٛا٭َيت ١جٓحـيتش إسادجٗيتا،
ٚحتيتيتشس راجٗيتيتاٚ ،جطيتيتشد أعيتيتذاٖ٤ا ٚظيتيتني جحؼيتيتحخ قيتيت ٣ٛا٭َيتيت ١جٓهفيتيتٚ ،٧ختيتيتشط َيتيتٔ
ايحاس. ٜو4
ٚأخريا إرا نٓا ،نعشثْ ،ش ٣ارتطٛس ٠باسص َٔ ٠عكيتذ ٟا٭يفٝيت ١ايرايريت ١اييت
يتيتٌ ْظيتيتاّ ايحيتيتذخاٌ ايؼيتيت ٕٚ٪ايذاخًٝيتيت ١يٮَيتيتِ ا٭خيتيتشٚ ،٣ا٫طيتيتحرُاس
ْعٝؼيتيتٗا
باإلسٖيتيتاث اييتيتذٚي ٞفٗيتيتٌ طيتيتٓصذ امليتيتربس املكٓيتيتع إٔ ْةكيتيتَ ٢حعاسضيتيتنيَٓ ..كظيتيتُني..
َحـيتيتاسعني جٝيتيتاساد :قَٝٛيتيتٚ ،١إطيتيتٜٚ ،١َٝ٬ظيتيتاسٚ ،١ٜيٝربايٝيتيت١ج!! ظحيتيت ٢جيتيتحُهٔ
أَرينا ٚايـٗ َٔ ١ْٝٛٝإٔ ٜٓفزا َعا املؼيتشٚب ايحٜٗٛيتذ ٟاييتز ٟعكيتذا ٭شًيت٘ َيت٪متش
ايةعشَٚ ،ٜٔا صا ٫خيططإ يهيت ٞحيككيتا املضٜيتذ َيتٔ ايحيتذخٌ ايؼيت ٕٚ٪ايذاخًٝيت١
يٮَ ١ايعشبٚ ١ٝجغٝري أ ظٛااا ادتٛٝجاسخي ١ٝمبا جضٝع َع٘ َؼاسٜعٗا ايٛشٛد.
ٚبايٓٗاٜيتيتٖ ١يتيتٌ إٕ ْيتيتزس ايعـيتيتش اييتيتشأٖ طيتيتحعطٓٝا َيتيتٔ اقيتيت ١عكًٓيتيتا ايحٛظٝيتيتذ،ٟ
املظيتيتحٓري املحفيتيتح  ،املحفاعيتيتٌ َيتيتع اييتيتزادٚ ،اٯخيتيتشَ ..يتيتا جيعًٓيتيتا ْٓطًيتيتل َيتيتٔ ظكٝكيتيت ١إٔ
ض ييت٘ إٔ ٜغيتشم بيتادتُٝع فهٝيتف جييتٛص ٭ظيت أذ َٓيتا إٔ ٜعحكيتذ بٓصاجيت٘
املشنت إرا ُق اَ ٝ
َٓفشدا!
ٚبزيو جـة َُٗ ١ايعكٌ ايظٝاط ٞيذٜٓا إٔ ْذخٌ َعا شٖٛش ايعٌُ ايعشٚبٞ
ٚايشٚظ ٞاملحفاعٌ عً ٢أسضٓا ايعشب ١ٝايزٜ ٟحعذاد إٔ ْه ٕٛؿفا ٚاظذا بهاٌَ
جٝاساجٓا ايظٝاطٚ ١ٝا٫شحُاعٚ ١ٝايشٚظٚ ١ٝايركافٝيتٚ ١عيترب إ يتاس َيتٔ ايٛظيتذ ٠ايٝٓ ٛيت١
ادتاَع ١يًهيتٌ اييت ٛين ذتظيت ١املٛاشٗيت ١ايحاسخيٝيت ١ا٭ؿيتعت يًحعيتذٜاد ايذاخًٝيت١
ٚارتاسشٝيتيت ١عًيتيت ٢ظيتيتذ طيتيتٛاٚ ٤إٔ جهيتيت ٕٛدسٚطيتيتٓا َيتيتٔ اذتيتيتشث اإلسٖابٝيتيت ١عًٓٝيتيتا خيتيتٍ٬
ايظيتيتيتٓٛاد ايعؼيتيتيتش اييت يت اْـيتيتيتشَخ نافٝيتيتيت ١يٓيتيتيتا اطيتيتيتحًٗاّ ٚاقعٓيتيتيتا بٛقا٥عيتيتيت٘ اذتٝيتيتيت١
ٚستـ٬ج٘ ظحيتْ ٢حكيتذّ إىل اذتاييت ١ا٭قيت ٣ٛاييت ٜحعيتضص فٗٝيتا  ٚيتٔ ايٓـيتشٝٓ ٚٚ ،يت١
اْ٫حـاس.
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املٓصذ :قاَٛغ.
املٛطٛع ١ايظٝاط :١ٝامل٪طظ ١ايعشب ١ٝيإلعٚ ٕ٬ايٓؼش ،بريٚد 1491
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ايٓذ ٠ٚايفهش ١ٜذتضث ايةعز ظ ٍٛايٛظذ ٠ايعشب.124 ١ٝ
نحاث نزيو قاٍ ا٭طذ :داس ٬غ .127
جاس ٜايعشث ايكذ :ِٜد.جٛفٝل بشا.142 ٚ
ايعةٛس ضت ٛاملظحكةٌ إعاد ٠بٓا ٤ايفهش ايك :َٞٛد .ؿا ااشَاطيت ،ٞدَؼيتل
– َطابع ايةعز .75 5441
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سياسات الكيان الصهيوني إزاء جائحة
(كوفيد ــ )21
في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 2197
علي بدوان

*

تؼدوم:
ددهه
وجددد رسددقك مةؽومددر ئملددد مسقؾقرئ مةيلقددرت يـقدديمر نهـقدديهوت
ملؽبرية الدهغالل ومقع مألزمر ملصحقر ملعيملقدر ملدن نتدمن مـدت منهتدير دريوس
ك وني)ت وذلك يف مدهغالل ظ لألوضيع مملرتتبدر لؾدى تؾدك مألزمدرت خي در مدع
مالنهتير مأل ؼي مملهزمود ةيالن مل يير يه يف ئإد مسقلئ .حقد يدين نهـقديهو
ودددلو لالههؿدديل يدديلومقع مملوددهفدت وملؼػددز ددوق موددملر ملهعؼقدددمن ملدمخؾقددر
ئملد مسقؾقرئ وملص ملين مةزيقر .ـهـقيهو وعؿل لؾى مددهغالل مألزمدر ملصدحقر
ملعيملقر مملرتتبر لؾى تددملقين دريوس كوروندي)ت معهداما مويهدي ويتدؽلر م دؿ )
كفبدددر ييوودددر لت صدددهت تػودددجمل م ددديل لميمددده لؾعدددل يف مملقددددم ملوقيددددي
ملدددمخؾي يف ئإدد مسقلئت وملددهؿؾمل مددن مملؾػددين ملددن تالحؼدده لمدديل مملدددلي
ملعدديل .دالا لددن مدددهغالل ملوضددع ملػؾوددرتقب ملصددعل ومرتتبيتدده ممليلقددر ج د م
مومجفر ملويي ت وذلك اليهزمز ملػؾورتقـقرت ومت و كؿي و ود جلفر ضم مألغومر.
ومـددت ملبدموددرت ذددبه نهـقدديهو يف خرتييدده وددول  1212/5/21مألزمددر يف
ئإد مسقلئ يوبل ريوس كوروني)ت ييألزمر لتدقر حد حزو م /وونقدو.2691
ـهـقدديهو قَّ دده ال هـددي خرتيي داي ذددعبوو اي ييمهقدديزت دغدددف قدده مملتدديل ملبفقؿقددر لـددد
مجفددور ملددقؿر ومددن معفددمت وهددو يف جددوه ت خرتددي لؼيسددد مهرتدد فت
ولدددومني خرتدددري لو دديا .يلهتدددبقه يددر حدد  2691ملعدومنقددر ملدددن ذدددـهفي
ئإد مسقلئ ضد دورور ومألرد ومص ومحهؾد قفدي لرمضدي ؾودرتقـقر مضدي قر
ول يقرت ومزمر ريوس كوروني)ت تتبقه يف غري مؽينه لؾى ملردالقت فدو تتدبقه

* كاتب ّباحث فلظطٔين ،علْ اذباد الكتاب العشب.
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دمييغوجيت لؽـه قدد مؿدل تؾؿقحدين أللؿديل لدومنقدر ضدد مجلدومر ملع يدي
وضد قرتيع غزةت موهغالا وضى لزمر كوروني) يف ملدول محملقرتدر ويف ملعدي
يمد .

إٌ أصمةةة٘ وفةةةرّغ كْسّىةةةا ،العابٔةةةّ٘ ،زبةةةو بةةةملسادٗ ىتئةةةاٍْ إ ابٔةةةذاٌ
الظٔاطٕ الذاخلٕ يف "إطشأٜل" ،ا بْسؿ٘ االىتخابةا التؼةشٓعٔ٘ للكئظةو
ّابعادٗ للنشٗ الشابع٘ أّاخش الؼَش ازباسٖ ٍّْ ،ما ٓعين ٍشّبُ مً التحقٔقةا
ابتعلقةة٘ بةةُّ ،اطةةي الطشٓةةو علةة ٙضبةةاّال اىَاٜةةُ طٔاطةةٔاٍّ ،ةةْ ا ةةذ الةةزٖ
طعو إلظباصِ القْ ٚابعاسك٘ لُ يف اشبشٓطة٘ الظٔاطةٔ٘ "اإلطةشأٜلٔ٘" .كنةا يف
ّلْجَةةا عبةةْ ابتةةضاص اليلظةةطٔئن اصاؿةةشًٓ أؿةةا ،يف ملةةل حاجةةاتَه ابلحةة٘
لعْامل ّدبَٔضا الـح٘ ّالْاآّ٘ ،أجَضٗ ّمعذا مْاجَ٘ وجاٜح٘ كْسّىا.،
ّيف ٍزا ابظاس ،تعنل دّل٘ االحتال عل ٙاالطتيادٗ مً ّااةي اىتؼةاس وّبةاٛ
كْسّىةةا ،يف ااساكةةٕ اليلظةةطٔئ٘ لعةةاو  ،7991بتْطةةٔي خةةشاٜا اللةةه ّطةةا
اىؼة ة ال العةةةاب بةةةاسبشب علةةة ٙكْسّىةةةا ،فحكْمةةة٘ ىتئةةةاٍْ ،تظةةةت ل ّبةةةاٛ
كْسّىا ،كيشؿ٘ لتـئ٘ اسبظةابا ّالةشطؽ بالؼةعب العشبةٕ اليلظةطٔين،
زبَ٘ كه أغْاس ااسدٌّ ،أجضاّ ٛاطع٘ مً اللي٘ ال شبٔ٘ لذّل٘ االحتال (.)1
الضفة الغربية وخطر (كورونا)

ب تكةةً ابيةةالو اليلظةةطٔئ٘ اصتلةة٘ عةةاو ّ ،7991ابقـةةْد بَةةا اللةةي٘
ال شبٔةةة٘ ّالقةةةذغّ ،اطةةةاي غةةةضٗ ،بعٔةةةذٗ والْبةةةا ٛالعةةةابٕ كْسّىةةةا ،،فابيةةةالو
اليلظطٔئ٘ ميتْح٘ زبٔؽ االحةتالّ ،منْعةا ابتظةتعنشًٓ الةزًٓ تَشبةوَ بة ٌ
اىتؼاس اليرّغ بٔيَه عالٍ ّمبتقذوّ ،بالتالٕ فملٌ أمش اىتقال ٍزا الْبةا ٛاليتةا
لألسض اليلظطٔئ٘ اصتل٘ عاو  7991كاٌ طَا جذاّ .لكةً ّمةي اإلجةشاٛا
الةيت مت اربةةزٍا طةةشٓعا علةة ٙابظةةتْ ٚاليلظةةطٔينّ ،عنةةْو ٍٔٝةةا ّم طظةةا
امتني ابذىّٕ ،مةً عنةْو القةّْ ٚااحةضابّ ،اليعالٔةا الْلئة٘ ّالؼةشابٔ٘،
جعلو مةً أعةذاد اإلؿةابا الٔلة٘ بةن اليلظةطٔئن لكيَةا لألطةيف تضٓةذ يف
اليرتا ااخرٗ.
( )1اللةةي٘ ال شبٔةة٘ ،غالشٔةة٘ مـةةابٕ كْسّىةةا مةةً العنةةال يف كٔةةاٌ اإلحةةتال ّطبةةالطَٔه ،مْاةةي
عشب  84اإللكرتّىٕ ّّكال٘ ّفا .تاسٓخ اليؼش.0404/48/11 :
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إٌ اسبـةةةاى٘ اليظةةةشٔ٘ الةةةيت بَة ةذَ يف فلظةةةطن ،جةةةا ٛبعةةةذ طلظةةةل٘ مةةةً
اإلجشاٛا اليت أاذمو علَٔا طبتليف ازبَا اليلظةطٔئ٘ اليلظةطٔئّ٘ ،الاةو
دباّبا جٔذا ّالتضامةا مةً اشةل اّطةي اطاعةا اليةاغ ،لةا يف رلة االلتةضاو بةةةة
ن اخةش تشعةا شةْت ّاستيةاي مظةتْٓا اىتؼةاس
"اسبجش الـةحٕ" اب اةو مةً حة ٍ
ازباٜحّ٘ ،اطتخذاو ّطةاٜل ّعْامةل الْاآة٘ لؼةعب تعةْد علة ٙكةل ال،ةشّ ،
خاؿ٘ الظٔ ٘ٝميَا مً اغااا ّ ،حـاسّ ،ميي دبْلّ ،مطاسدا ...اخل.
”لقذ حزس ابشكض اليلظطٔين سبقةْ اإلىظةاٌ مةً "تةذٍْس كةاستٕ" اةذ
ٓـٔب ابيْ،م٘ الـحٔ٘ يف اطاي غضٗ يف حال اطتنشاس تيؼٕ فرّغ كْسّىا.
ّأّكح ابشكض أىُ "تعاىٕ ابشافو الـحٔ٘ يف غضٗ ،أؿا ،مً تةذٍْس خطةر
ىاجه عً طٔاط٘ اسبـاس الةزٖ تيشكةُ طةلطا االحةتال "اإلطةشأٜلٔ٘" علةٙ
القطةةاي ميةةز  31عامةةا"“ّ .أكةةذ ابشكةةض علةة" ٙأٌ ابظ ة ّلٔ٘ ااّ يف تةةْفر
اإلمذادا الطشٔ٘ لظكاٌ اطاي غضٗ تقي عل" ٙإطشأٜل"ّ ،علَٔةا اربةار ئةي
التذابر الْاا ٜ٘ٔاللةشّسٓ٘ ابتاحة٘ بكافحة٘ اىتؼةاس اامةشاض ابعذٓة٘ ّااّبٝة٘.
ّدعةةا ابشكةةض اسبقةةْإ امتنةةي الةةذّلٕ ّمي،نةة٘ الـةةح٘ العابٔةة٘ "إ اللة ا
علةة" ٙإطةةشأٜل" مةةً أجةةل إجشاسٍةةا علةة ٙااللتةةضاو بْاجشاتَةةاّ ،الظةةنا بملدخةةال
االحتٔاجةةا الطشٔةة٘ كافةة٘ إ اطةةاي غةضّٗ ،خاؿةة٘ ااجَةةضٗ ّابعةةذا الطشٔةة٘
الاصم٘ لليحف الطيب ليرّغ كْسّىا"(.)1
كورونا والقدس

أما باليظش٘ بذٓي٘ القذغّ ،اليت أعلً الكٔاٌ الـَْٔىٕ كنَا بالكامل
وازبض ٛالؼشإ ّال شبّٕ ،،مـادا٘ الشٜٔع اامشٓكٕ الظابو دّىالةذ تشامةب
ىَآ٘ العاو  ،7171عً اعرتافُ بَزا الله ،الزٖ اعليتةُ "إطةشأٜل" أطاطةا بعةذ
حشب العاو  ، 7991فقذ اىتؼةش وّبةا ٛكْسّىةا ،فَٔةا بؼةك ٍل مبختلةيف عةً بةاإ
ابيالوّ ،الظةشب الشٜٔظةٕ يف رلة ٓعةْد لةشفه الَٔةْد ابتةذٓين واسبشٓةذٓن،
( )1غضٗ :تظجٔل أّل طشي إؿابا جذٓةذٗ بيةرّغ كْسّىةا ،مْاةي عةشب  54اإللكرتّىةٕ ،تةاسٓخ
اليؼش.0404/40/02 :
44

سياسات الكيان الصهيوني إزاء جائحة (كوفيد –  )9يف األراضي الفلسطيهية احملتلة عام 2691

مً ابظتعنشًّٓ ،غالشٔتَه مً َْٓد الْالٓا ابتحذٗ اامشٓكٔةّ٘ ،مةً حةاملٕ
ازبيظةةٔا ابضدّجةة٘ ،اإللتةةضاو بةةةةة "اسبجةةش الـةةحٕ" ّالْاآةة٘ ،ذبةةو دعةةْ ٚأٌ
"العيآةة٘ اإل ٔةة٘ طةةتحنَٔه مةةً الْبةةاٍّ ،"ٛةةزا ٓيةةذس يف إلةةاس التعلةةٔه الاٍةةْتٕ
العقاٜةةةذٖ ّالشعةةةةا ٕٜعيةةةةذ الَٔةةةةْد ااستةةةةْركعّ .بالتةةةةالٕ فةةةةملٌ ّجةةةةْد تلةةة
امنْعا مً الَْٔد اسبشٓذٓن داخل مذٓي٘ القذغ ٍّْ ،ما ٓعةين بؼةكلٍ أّ
بةةة خش ّجةةةْد طبةةةالش كةةةشرٗ علةةة ٙابةةةْالين اليلظةةةطٔئن مةةةً ابقادطةةة٘،
الـةةةامذًٓ علةةة ٙأسض مةةةذٓيتَه ،خاؿةةة٘ ّأٌ غالشٔةةة٘ اإلؿةةةابا بةةةن الَٔةةةْد
تتنشكض يف ميالو القذغ ّضبٔطَا ال شبٕ ّمظتعنشا والَٔةْد اسبشٓةذٓٔن،
اصٔط٘ بابذٓي٘.
ّعلةة ٙطةةشٔل اب ةةالّ” ،ميةةز اىتؼةةاس تل ة ازباٜحةة٘ بةةذآا العةةاو ،1212
أػاس ابعطٔا ااخةرٗ ابتةْفشٗ يف "إطةشأٜل" بؼة ٌ إىتؼةاس ّبةا ٛكْسّىةا،
ّاليت ىؼشتَا ؿحٔي٘ "ٍا آستع اإلطشأٜلٔ٘" بعذدٍا الـادس ْٓو ،1212/4/9
"أٌ اؿةةابا ّبةةا ٛكْسّىةةا ّاعةةو لع،نَةةا يف أحٔةةا ٛالَٔةةْد اسبشٓةةذٓن" يف
القذغ“ ،حٔث َتؼََذ مذٓية٘ القةذغ أعلة ٙىظةش٘ إؿةاب٘ بةةةة وّبةا ٛكْسّىةا ،يف
دّل٘ الكٔاٌ الـَْٔىٕ ،ميز بذآ٘ ااصم٘ الـحٔ٘ اليت كشبو العةاب ب طةشِ،
باإلكةةاف٘ إ ّتةةرٗ استيةةاي طةةشٓع٘ باالىتؼةةاس فَٔةةا لليةةرّغّ ،ؿةةلو إ عةةذد
البة غ بةةُ مةةً اإلؿةةابا بةةالْٔو الْاحةةذ ،مةةابن اؿةةاب٘ عةةابشٗ لئيةةّ٘ ،إؿةةاب٘
عالٔةة٘ ،بعةةذما كاىةةو أعةةذادٍا أاةةل بةةالْٔو الْاحةةذ ،يف ميتـةةيف آراس/مةةاسغ
ّ .7171استيعو أعةذاد تلة اإلؿةابا مةي العةاو ازبذٓةذ  7177خاؿة٘ يف دبنةي
وبين بشا  ،بالقذغ اصتل٘ ٍّْ ،دبني للَْٔد واسبشٓذٓن.،
إرا ،اإلؿابا ّاعو لع،نَا ،بـيْ ابتظتعنشًٓ مً الَٔةْد ابتةذٓئن
ابتطشفن واسبشٓذٓن ،،فَيا ىظش٘  ٪14مً اإلؿةابا بةةةة وّبةا ٛكْسّىةا ،يف
"إطةةشأٜل" ّاعةةو يف ااحٔةةا ٛاسبشٓذٓةة٘ ،مةةي سفةةه تل ة امنْعةةا الَْٔدٓةة٘
اسبشٓذٓةة٘ ابتتطشفةة٘ اليةةضّل عيةةذ عياؿةةش الْاآةة٘ ابطلْبةة٘ ،لةةا يف رل ة سفةةه
"اسبجةةش الـةةحٕ" ،معتقةةذًٓ بة ٌ "ا ننةةَٔه" مةةً تلة اليرّطةةا الْبأٜةة٘،
ّأىَةا "السةع يَةةْس ابة مين مةةً الَٔةْد" .لةةزل مةاصالْا ٓـةةشٌّ علة ٙكظةةش
"اسبجش الـحٕ" ّمْاجَ٘ ّحذا الشْلٔع ابعئ٘ بيشض "اسبجش الـحٕ".
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َّٓؼَذ تعامةل الظةلطا "اإلطةشأٜلٔ٘" مةي ابيةالو را الظةكاٌ العاٜةذًٓ
لادباٍةةا اسبشٓذٓةة٘ جةةذال ّاطةةعا يف ااّطةةات الظٔاطةةٔ٘ ّاإلعامٔةةّ٘ ،طةةا
مطالب مً "ازبٔؽ اإلطشأٜلٕ" أٌ ٓتْ ٍْ مليف مْاجَ٘ وّبا ٛكْسّىةا .،حٔةث
اعتةةر سٜةةٔع أسكةةاٌ جةةٔؽ االحةةتال ازبيةةشال وأفٔةةيف كْخةةايف ،،يف سطةةال٘
أسطلَا ليتئاٍْ يف أّ اىذالي ازباٜح٘ أفقٔةا ،أٌ مثة٘ مثاىٔة٘ مْاكةٔي ٓةتعن ىقةل
ابظ ّلٔ٘ عيَةا إ ازبةٔؽ بؼةكل فةْسّٖ .بةن ٍةزِ ابْاكةٔي ،تةْلٕ ابظة ّلٔ٘
عً إجشا ٛفحْؿا لكْسّىا بَذ التْؿل إ فحْؿا أكةر مةً تلة الةيت
دبش حالٔةا ّ ،رلة بعةذ تضآةذ اىتؼةاس تلة ازباٜحة٘ بةالشغه مةً عنةا التطعةٔه
ازباسّٓ٘ ،اليت تياّ ا حت ٙاآلٌ أك ش مً تات٘ أسباي الظكاٌ.
ّعلُٔ ،مً ابتْاي ،حال اطتنش مْاايف الَٔةْد ابتةذٓين ،ابتطةشفن مةً
"اسبشٓذٓن" عل ٙمإٍ علُٔ ،بؼة ٌ سفةه "اسبجةش الـةحٕ"ّ ،الةتحي دبةاِ
اإلجةةشاٛا ابتتخةةزٗ ّابتتعلقةة٘ لْاجَةة٘ جاٜحةة٘ ّبةةا ٛكْسّىةةا ،فةةملٌ "إطةةشأٜل"
طةةتتحْل ا بة سٗ مبؼةةتعل٘ إلىتؼةةاس ٍةةزا الْبةةاّ ،ٛاىيجةةاسِ أفقٔةةاٍّ ،ةةْ مآبَةةذد
َّٓنبعُّ الؼعب اليلظةطٔين يف الةذاخل ّ ،7954يف ميةالو اللةي٘ ال شبٔة٘ ّحتةٙ
القطاي.
”إٌ طلطا اإلحتال تتحنل  ،ابظ ّلٔ٘ الكامل٘ عً حٔاٗ طكاٌ مذٓي٘
القذغ اصتل٘ بعذ تظجٔل إؿابا ػشُ ْٓمٔ٘ بةةة وفرّغ كْسّىا ،،ميَا يف
ميطق٘ وطلْاٌ ،يف ضبٔا ابذٓي٘ .فٔنا تقْو ّحت ٙاآلٌ ّبؼكل داٜه ،اللجاٌ
اليلظطٔئ٘ ابتطْع٘ اليت تعنل عل ٙتعقٔه ااماكً العام٘ ّتْعٔ٘ ازبنَْس“.
كورونا والقطاع

بؼةةٕ ٛمةةً التياؿةةٔل باليظةةش٘ لقطةةاي غةةضٗ ،فقةةذ أد ٚاإلغةةا ّاسبـةةاس
ابتظتذٓه عل ٙالقطاي ميز أعةْاوٍ لْٓلةّ٘ ،عضلة٘ ابيطقة٘ ،تةْفر اامةاٌ اليظةيب
لقطاي غضٗ مً وفرّغ كْسّىا ،يف بةذآا اىتؼةاسِ يف الؼةَش ااّل مةً العةاو
الياٜو ّ ،7171أدَّ تل اسبال٘ ابظتذمي٘ اسبـاسّ ،مً حظً حة ػةعشيا يف
القطاي ،أٌ ٍزا اامش أد ٚسبنآ٘ اطاي غضٗ مةً اليةرّغ التةاجٕ وكْفٔةذ ةةةة
 ،،79لكً ابؼكل٘ ٍٕ أىُ ّفقا لكل تقٔٔه ،فقذ كاىو مظ ل٘ ّاةو فقةا
اشةةل ذبذٓةةذ اسبةةاال ابـةةاب٘ ٍيةةا  ،حٔةةث تشةةذّ أخطةةاس تْطةةي اىتؼةةاس وّبةةاٛ
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كْسّىا ،يف اطاي غضٗ ماتل٘ ساماّ ،بالتالٕ إتاسٗ أصم٘ ؿةحٔ٘ إىظةاىٔ٘ ػةذٓذٗ
يف ّجُ اإلحتال أماو امتني الذّلٕ ب طشِ .حٔث مً ابؼكْ فُٔ أٌ الشئ٘
التحتٔةة٘ ا ؼةة٘ يف أك ةةش ابيةةالو ك افةة٘ طةةكاىٔ٘ يف العةةاب كقط ةاي غةةضٗ،
طتكٌْ اادسٗ عل ٙمْاجَ٘ أصم٘ دساماتٔكٔة٘ را أبعةاد خطةرّٗ .بالتةالٕ فةملٌ
"إطةةشأٜل" القةة٘ مةةً أٌ تة دٖ اامةةْس ا كاستةة٘ ّبأٜةةّ٘ ،بالتةةالٕ ااتـةةادٓ٘ يف
اطاي غضّٗ ،مً ته إ فْكة ٙعاسمة٘ طةرتتذ علَٔةا سامةا بكةل ابيعكظةا .
خاؿ٘ ّأٌ اطاي غضٗ ٓعةاىٕ باليعةل مةً اىتؼةاس اليقةش ّالشطالة٘ ّاليااة٘ ّالعةْص.
ّاذ كاٌ ٓت سجح عل ٙحاف٘ االىَٔاس االاتـادٖ لظيْا  .كل ٍةزا نةذم مةي
"إطةةشأٜل" العالقةة٘ يف ّطةةا أطةةْأ أصمةة٘ طٔاطةةٔ٘ يف تاسخَةةا ،بعةةذ اىتخابةةا
بشباىٔ٘ طتجشٖ إعادتَا للنشٗ الشابع٘.
ّيف ٍةةزا الظةةٔا ّ ”،يف مظةةع ٙىتئةةاٍْ الطةةت ناس الْكةةي القةةاٜه ،سبطةةو
"إطشأٜل" ،أٖ مظاعذٗ اذ سشسٍا عر ااّىشّا أّ تقذمَا لذعه جَةْد اطةاي
غضٗ الـحٔ٘ يف مكافح٘ فرّغ وكْسّىةا ،لةذ ٚالتقةذو ،الةزٖ ذبةشصِ يف
ضباّلتَا اطتعادٗ "جيةذٓن إطةشأٜلٔن" ،فقةذا أتيةا ٛاسبةشب الةيت جةش علةٙ
القطاي عاو ّ “ .1224فو ما أّسدتُ ّكال٘ وسّٓرتصّ .،حبظب ّكال٘ وسّٓرتص،،
اال ّصٓش "ازبٔؽ اإلطشأٜلٕ" وىيتالٕ بٔيو" :،عيذما ٓكٌْ ٍيا ىقةاؾ حةْل
امةال اإلىظةاىٕ يف اطةاي غةضٗ ،فةملٌ "إطةشأٜل" ةا أٓلةا احتٔاجةا إىظةةاىٔ٘،
تتن ل أطاطا يف اطتعادٗ مً طقطْا ويف اسبشب.)1("،
ٍيةا ،ىظتؼةةَذ لةةا كتشةةُ الـةةحايف "اإلطةةشأٜلٕ" ابعةةاسض جةةذعٌْ لٔيةةٕ
عل ٙؿيحا "ٍاآستع" حن اال "إٌ دّل٘ إىظاىٔ٘ كاىو طتطلو طةشا كشةاس
الظةةً ّاليظةةاّ ٛالقاؿةةشًٓ كشةةادسٗ حظةةً ىٔةة٘ إصا ٛتيؼةةٕ الكْسّىةةا ،لكةةً
إطشأٜل تشفه فعل رل حت ٙكنً ؿيقّ٘ ،حت ٙكةشد علةّ ٙاةيف اليـةاٜل
اليلظطٔئ٘ إللا الياس مً القطايّ ،إلا الشالْىا اسباسا٘"(.)2
(" )1إطةةشأٜل" تةةشبا أٖ مظةةاعذا ل ةةضٗ بْاجَةة٘ كْسّىةةا باطةةتعادٗ جيةةذٓن فقةةذا عةةاو ..0418
ّمحاغ تشد.
( )2اجَضٗ تييع اؿطياعٕ ا غضٗ ،ؿحٔي٘ "ٍاآستع اإلطشأٜلٔ٘" ،بقلةه جةذعٌْ لٔيةٕ ،تةاسٓخ
7171/5/79
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ّأكا جذعٌْ لٔيٕ الـحايف ّالكاتب "اإلطشأٜلٕ" ابعاسض لظٔاطا
دّل٘ اال حتال "إٌ لةش اجَةضٗ التةييع االؿةطياعٕ ل ةضٗ مقابةل معلْمةا رسّٗ
الْكةةاع٘ .إرا كةةاٌ يف إطةةشأٜل مةةا صالةةو ٍيةةا أٖ رسٗ مةةً مؼةةاعش اإلىظةةاىٔ٘
دبةةاِ طةةكاٌ غةةضٗ ،علةة ٙاااةةل يف فةةرتٗ الكْسّىةةا ،فَةةٕ كاىةةو طةةتل ٕ فةةْسا
كل اصْ،سا ّتظنح بتقذٓه مظاعذٗ لشٔ٘ ّااتـادٓ٘ غر ضبذّدٗ للقطةاي.
ّإرا كاىو طتَ،ش تظاضبا أك ش ّاذس أال مً التحذٖ ،فَٕ كاٌ ميكيَةا
التْؿل إ ؿيق٘ لتشادل ااطشّ ٚازب ثّ .لكً يف إطشأٜل اليت اىقلب فَٔةا
كل ػٕ ٛبظشب الكْسّىا ،فقا بقٕ ٍيا أمش ّاحذ عل ٙحالُ ،م لو ّفة
ٍّْ اسبـةاس علة ٙغةضٗ .كةل العةاب ت ةر باطةت يا ٛالظةجً الكةشر الةزٖ فٔةُ
ٓيت،شٌّ بزعش تيؼٕ الْبا ٛيف ملل ّجْد  94جَةاص تةييع ّبةذٌّ اجَةضٗ فحةف
اك ةةش مةةً ملٔةةْىٕ ػةةخف ّمةةي ّجةةْد أبةةْاب م لقةة٘ مياتٔحَةةا تْجةةذ يف أٓةةذٖ
الظجاٌ اإلطشأٜلٕ"(.)1
ّأكةةا جةةذعٌْ لٔيةةٕ أٓلةةا " :لقةةذ ركشىةةٕ ٍةةزا العيةةْاٌ بعيةةْاٌ "َٓةةْد
مقابل ػاحيا " ،ؿيق٘ إطشأٜل كظتيش .الٍ ،زا لٔع ىيع الؼٕ ،ٛبل أبعةذ
مً رل  .غضٗ غر معشك٘ لكاست٘ ،بل فقا كاستة٘ إىظةاىٔ٘ أبعادٍةا تةضداد يف
أٓةةاو الْبةةاّ .ٛلكةةً إرا كةةاٌ ٍيةةا ػةةخف مةةا يف إطةةشأٜل خطةةش بشالةةُ إجةةشاٛ
مياّكةةا بؼ ة ٌ تةةْفر أجَةةضٗ تةةييع ل ةةضٗ ّّكةةي ػةةشّت معٔيةة٘ ليقلةةَا ،فةةاٌ
ابقاسى٘ القاطٔ٘ تـشح أمش ال ميكً ميعُ .يف غضٗ ْٓجذ فقا  94جَاص تييع،
اىَةةةا مظةةةجْى٘ ميةةةز  74طةةةي٘ تقشٓشةةةا علةةة ٙأٓةةةذٖ اطةةةشأٜل .حقٔقةةة٘ أٌ جيةةةشال
إطةةشأٜلٕ ٓقةةشس مةةارا ٓةةذخل إلَٔةةاّ ،بااطةةاغ مةةا ال ميكةةً احتنةةال دخْلةةُ،
تـشخ حت ٙعياٌ الظنا .ٛمً أًٓ جا ٛاسبو زا ازبيشال االطشأٜلٕ كٕ ٓقشس
كه مً أجَضٗ التييع طٔكٌْ ل ضٗ؟ ّأًٓ الؼش يف رل ؟
عوامل انتشار الوباء

لقذ سؿذ ازبَا ابعئ٘ يف فلظطن ،مـادس ابخالش اليت جاّ ٛتظشب
ميَا وّبا ٛكْسّىا ،إ وميالو العاو  ،،7991بعذ اإلغا ّميةي اسبشكة٘ بةن
الياغ ّالتضاو ابياصلّ ،حذدتَا خبنظ٘ عْامل سٜٔظٔ٘ :
( )1ابـذس الظابو.
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أّ ا صبنْعا الَْٔد ابتظتَعنشًٓ ،ب عذادٍه اليت باتةو تيةْ الةةةةة و،911
أليف مبظةتعنش ّ ،الةيت تظةش ّسةش يف ميةالو القةذغ ّعنةْو اللةي٘ ال شبٔة٘،
دٌّ ساديّ ،حت ٙدٌّ التضاو بتعلٔنا ّصاسٗ ؿح٘ االحةتال ،خاؿة٘ ّأٌ العةذد
الكةةشر مةةً ٍة ال ٛابتظةتَعنشًٓ ٓيتنةةٌْ للتٔةةاسا التْساتٔةة٘ اسبشٓذٓةة٘ ابتتطشفةة٘،
ّٓشفلةةٌْ كةةل اإلجةةشاٛا ابتعلقةة٘ ب خةةز االحتٔالةةا ابتعلقةة٘ باىتؼةةاس وّبةةاٛ
كْسّىاّ ،،خاؿ٘ يف ميطق٘ القةذغ الةيت تعتةر اآلٌ بة سٗ االىيجةاس اليرّطةٕ
ّاال ىتؼاس اافقةٕ يف التجنعةا الَْٔدٓة٘ اسبشٓذٓة٘ ّميَةا علةّ ٙجةُ اشبـةْق
حٕ وبين بشا ّ ،ابظتعنشا اليت تبضىش ابذٓي٘.
ّتاىَٔةةا ،جةةٔؽ االحةةتال ،ابتيتؼةةش يف ااساكةةٕ اليلظةةطٔئ٘ اصتلةة٘ عةةاو
ّ ، 7991فٔةةُ عةةذد ٓتضآةةذ كةةل ٓةةْو مةةً ابـةةابن بالْبةةاّ ،ٛالةةزٖ ن َت ة ت مةةي
ابْالين اليلظطٔئن عيذ اسبْاجض ،حٔث ٓبقٔه جٔؽ االحتال حْاجض تابت٘،
ّحْاجض متيقل٘ يف أك ش مً مكاٌ مً اللي٘ ال شبٔ٘ ّالقذغّ ،عةذدٍا عبةْ
و ، 511حةةةاجض ،يةةةا ٓبؼةةكمل لشٓقةةة٘ مبنكيةةة٘ جةةةذا ليقةةةل العةةةذّ ٚللنةةةْالين
اليلظةةةطٔئن يف طبتلةةةيف ميةةةالو القةةةذغ ّاللةةةي٘ ال شبٔةةة٘ ،حةةةن ٓتعشكةةةٌْ
للتْأةةيف علةةٓ ٙةةذ جةةٔؽ االحةةتالّ ،لاحتجةةاصّ ،بالتةةالٕ يف إحةةذام عنلٔةة٘
االحتكا مةي ابـةابن ،دٌّ مشاعةاٗ اإلجةشاٛا ابتيرتكة٘ سبنآة٘ اليةاغ مةً
اىتؼاس ٍزا الْبا ٛاليتا  .حت ٙأٌ العذٓذ مً كشات جةٔؽ االحةتال لةا فةَٔه
سٜٔع ااسكاٌ أؿٔشْا بالْباّ ،ٛخلعْا ليحْق ّعاجا طشٓع٘.
ّتال َةا ،أٌ بةذآا اىتقةةال الْبةا ،ٛبةةذأ مةي ّؿةْل دفعةة٘ مةً الظةةْا إ
بٔةةةو سبةةةه ،مبع،نَةةةه مةةةً ااجاىةةةب والْٔىةةةاىٔن ،الةةةزٖ كةةةاىْا بااطةةةاغ يف
"إطشأٜل" ته اىتقلةْا لضٓةاسٗ مبةذٌ بٔةو سبةه ّبٔةو جةاال ّساو ا ّ ،اةذ تشةًََّٔ أٌ
غالشٔتَه مً ابـابنّ ،اذ ىقلْا الْبا ٛاعذاد مً ابْالين اليلظطٔئن الزٖ
احتكْا معَه.
ّسابعَةةا ،طٔاطةة٘ طةةلطا االحةةتال ،الةةيت عَن،لوةةوّ ،تعنةةل ،علةة ٙتشحٔةةل
العنال اليلظطٔئن مةً الةذاخل اصتةل عةاو  7954بادبةاِ ميةالو العةاو ،7991
ب عةةةةةذادٍه الكةةةةةشرٗ ،دٌّ محآةةةةةّ٘ ،دٌّ التةةةةةذأو ب ّكةةةةةاعَه الـةةةةةحٔ٘،
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ّإمكاىٔ٘ أٌ تكٌْ العذّ ٚاذ اىتقلو إلَٔه يف الذاخل اليلظطٔين اصتل عاو
 ،7954ىتٔج٘ احتكاكَه بالعنل مي الَْٔد يف الذاخل ،مي تضآذ اىتؼةاس ٍةزا
الْبا ٛيف كٔاٌ دّل٘ الكٔاٌ الـَْٔىٕ" (.)1
ّخامظَا ،تَظَشبب الْبا ٛإ الظةجٌْ ّابعةتقا  ،فةاشبطش مبحةذاا حبٔةاٗ
عبةةْ طةةت٘ آال أطةةر مةةً ااطةةش ٚاليلظةةطٔئنّ ،اّكةةاعَه الشاٍيةة٘ لٔظةةو
بشعٔذٗ عً تظشب وّبا ٛكْسّىا ،،بعذ أٌ تَشبوَ إؿاب٘ بعه الظجاىن بٍُّ ،ةه
الزًٓ ٓتعةاملٌْ ْٓمٔةا مةي ااطةش .ٚيف ّاةو ب تشةال بةُ طةلطا االحةتال بتلة
ابعلْما اليت بذأ ربش مً الظجٌْ ّذبزس مً إمكاىٔة٘ تظةشب ٍةزا الْبةاٛ
اشبطةةر إ ااطةةشّ .ٚاةةذ أؿةةٔب باليعةةل ااطةةر يف ومعتقةةل عةةْفش ،ىةةْس الةةذًٓ
ؿشؿةْس ّأطةش ٚأخةةشًٓ ،الةزٖ ىةةا ه فةرّغ وكْفٔةةذ  ،،79فقامةو طةةلطا
االحتال بملخشاجَه مً االعتقال ّتظلٔنَه لزَّٓه.
ّعلُٔ ” ،إٌ أّكاي الظجٌْ ،اليت ٓتكذغ داخلَا مٝا ااطش ٚيف كل
معتقةةل ،تبؼ ةكمل تبشبةة٘ خـةةش٘ الىتؼةةاس ٍةةزا الْبةةا ٛاليتةةا  ،عةةذا عةةً فقةةذاٌ
عياؿةةش الْاآةة٘ الاصمةة٘ ىتٔجةة٘ وػةةح ،ابةةْاد الةةيت تقةةذمَا طةةلطا االحةةتال،
ّخاؿةةة٘ ميَةةةا مةةةْاد التعقةةةٔه اللةةةشّسٓ٘“ّ .يف ٍةةةزا اإللةةةاس بةةةذأ ا ٔٝةةةا
اليلظةةةطٔئ٘ ابعئةةة٘ بةةةالتحش اليعلةةةٕ ،علةةة ٙكةةةل ابظةةةتْٓا  ،خاؿةةة٘ ميَةةةا
ابظةةةتْٓا الذّلٔةةة٘ ابعئةةة٘ حبقةةةْ اإلىظةةةاٌ ّالتابعةةة٘ لألمةةةه ابتحةةةذٗ ّلعنةةةْو
مي،نةةا حقةةْ اإلىظةةاٌ ،مةةً أجةةل الل ة ا علةة ٙطةةلطا االحةةتال إللةةا
ااطشّ ،ٚبالتالٕ إبعادٍه عً ػشح ٍزا الْبا ٛالقاتل الزٖ اىتؼش علة ٙمظةتْٚ
عابٕ.
االحتالل وكورونا واالقتصاد الفلسطيين

ال ػ ة أٌ وفةةرّغ كْسّىةةآ ،بعتةةر مةةً أخطةةش الـةةذما الةةيت تعةةشض،
ّٓتعشض اآلٌ االاتـاد العابٕ يف الْاةو اسبةالٕ ،فجنٔةي ااصمةا االاتـةادٓ٘
( )1الؼابا وابخابشا اإلطشأٜلٔ٘ الذاخلٔ٘ٓ ،ظت ل اصمة٘ كْسّىةا لتعقةب ٍْاتةيف اليلظةطٔئن،
تاسٓخّ ،0404/48/40 :كال٘ معا.
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ّابالٔةة٘ الظةةابق٘ ّاجَتَةةا اسبكْمةةا  ،خاؿةة٘ يف الةةذّل الكةةر ،ٚمةةً خةةال
ابشادسٗ باربار إجشاٛا معٔي٘ حت ٙلْ كاىو ااطٔ٘ .أما أصم٘ وّبةا ٛكْسّىةا،،
فَٕ تبَذد ابْسد الشؼشٖ بـْسٗ ّاكح٘ ّمشاػشّٗ ،مةً تةه فةملٌ تةذاعٔاتَا تبعَةذ
ااخطةةش علةة ٙاالاتـةةةاد العةةابّٕ ،تتطلةةةب طٔاطةةا مبختليةةة٘ بْاجَتَةةاّ .مةةةً
اب كذ أٌ االاتـاد اليلظطٔين ابتْاكةي أؿةا ،بملمكاىٔاتةُّ ،ابقَّٔةذ بقٔةْد
االحتال ،لً ٓكٌْ بعٔذا عةً الـةذما الةيت ٓتعةشض ةا االاتـةاد العةابٕ،
بعذ اىتؼاس ٍزا والْبا ،ٛيف ااساكٕ اليلظطٔئ٘ اصتل٘ عاو  ،7991اامش الةزٖ
أد ٚبذآ٘ اامش إ إعاٌ حال٘ الطْاسئ بذٗ تاتن ْٓمةا يف ئةي اصاف،ةا
اليلظطٔئ٘ ،مت سذٓذٍا عذٗ مشا ّ ،اربار طلظل٘ مةً اإلجةشاٛا االحرتاصٓة٘
ّالـاسم٘ بْاجَ٘ تيؼٕ ّاىتؼاس اليرّغ ّضباؿشتُ يف أكٔو مكاٌ(.)1
ّعلٔةُ” ،إٌ تة تر وفةةرّغ كشّىةةا ،علةة ٙاالاتـةةاد اليلظةةطٔين ،يف ملةةل
إعاٌ حال٘ الطْاسئ اليت تعٔؼَا ااساكٕ اليلظطٔئ٘ ّاإلجشاٛا االحرتاصٓ٘
اليت اربزتَا ازبَا اليلظطٔئ٘ ابعئ٘ ّيف ملل اإلمكاىٔا ابتْفشٗ بْاجَ٘
اىتؼةةةاس اليةةةرّغ ،تطةةةش تاتة ة٘ طةةةٔياسٍْٓا ضبتنلةةة٘ بظةةةتقشل االاتـةةةاد
اليلظةةةطٔين“ تةةةشتشا بتطةةةْس الْكةةةي الـةةةحٕ يف ااساكةةةٕ اليلظةةةطٔئ٘ ّآلٔةةة٘
التعامل مي اليرّغ(.)2
فنً الْاكح أٌ طبالش فرّغ كشّىا وكْفٔذ –  ،79ابتظتجذ طٔكٌْ
أك ش حذٗ ّفتكا باالاتـاد اليلظطٔين ،ىتٔج٘ ااعشا ٛاالاتـادٓ٘ اإلكةافٔ٘
الةةيت طةةْ ٓتحنلةةَا االاتـةةاد اليلظةةطٔين خةةال اليةةرتٗ ابقشلةة٘ ،إكةةاف٘ إ
ااعشةةا ٛالةةيت ك ةاٌ ٓتحنلةةَا طةةابقاّ ،خباؿةة٘ يف ملةةل اإلمكاىٔةةا ابتْاكةةع٘
بظشب إحكاو اشلة٘ االحةتال علة ٙااساكةٕ اليلظةطٔئ٘ اصتلة٘ عةاو ،7991
ّطةةةٔطشتُ علةةة ٙابقةةةذسا ّابةةةْاسد الطشٔعٔةةة٘ ّاسبةةةذّدّ ،الةةةتحكه يف حشٓةةة٘
اسبشكةة٘ لألفةةشادّ ،الشلةةاٜيّ ،الةةيت تظةةششو يف خيةةو االاتـةةاد اليلظةةطٔين،
ّباإلكةةاف٘ إ اغبيةةاض ّتشاجةةي الةةذعه ابتقةةذو مةةً ابةةاعبنّ ،تةةذٍْس اسبالةة٘
( )1ت ة تر فةةرّغ كْسّىةةا وكْفٔةةذ –  ،10علةة ٙاالاتـةةاد اليلظةةطٔين ،تقةةذٓش مْاةةيف ،مشكةةض
ااحبام اليلظطٔين ،ساو ا  ،ساٜذ حلع ،ىٔظاٌ/ابشٓل .0404
( )2ابـذس الظابو.
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اامئ٘ عامّ٘ ،اىعذاو ال ق٘ بظشب اآلفا الظٔاطٔ٘ القاس٘ يف الظيْا ااخرٗ
ّاليت أد بةذّسٍا أٓلةا إ تة صو الْكةي االاتـةادٖ يف ااساكةٕ اليلظةطٔئ٘
اصتل٘ عاو ّ ،7991استياي مظتْ ٚالشطال٘ ّاطتؼشا ٛاليقش(.)1
ّعلُٔ ،فملٌ الْااي العاو لااتـاد اليلظطٔين يف ميةالو العةاو ّ ،7991يف
ملل ااصم٘ الـحٔ٘ ،مي ّااي االحتال ّت تراتُ علة ٙمظةاسا ٍةزا االاتـةاد،
خاؿةة٘ يف ملةةل اتيةةا بةةاسٓع امحةةيف ،فةةملٌ الْااةةي ّتطْساتةةُ ٓقةةي ّفةةو تاتةة٘
احتناال ٍٕ(:)2
االحتنةةةال ااّل :بقةةةا ٛالْكةةةي الـةةةحٕ ذبةةةو الظةةةٔطشّٗٓ ،يةةةرتض ٍةةةزا
الظةةٔياسْٓ اطةةتنشاس الْكةةي الـةةحٕ اسبةةالٕ بةةالشغه مةةً اتظةةاي ساعةة٘ اىتؼةةاس
اليةةةرّغ كْسّىةةةا وكْفٔةةةذ –  ،79حبةةةذّد معٔيةةةّ٘ ،بالتةةةالٕ فةةةملٌ ااكةةةشاس
االاتـادٓ٘ تشق ٙمبحذّدّٗٓ ،ظتطٔي االاتـةاد اليلظةطٔين امتـةاق الـةذم٘
ّذبنلَآّ .عتنذ ٍزا الظٔياسْٓ علة ٙأٌ االاتـةاد اليلظةطٔين وةا ّتؼةكمل يف
ملةل العذٓةةذ مةةً التحةذٓا الذاخلٔةة٘ ّاشباسجٔةة٘ ّتعةشض للعذٓةةذ مةةً الـةةذما
بالتالٕ فَْ اادس عل ٙالـنْد ّذبنةل اآلتةاس ّااكةشاس االاتـةادٓ٘ الةيت تشتشةو
بيعل اىتؼاس اليرّغ يف ااساكٕ اليلظطٔئ٘.
االحتنال ال اىٕ :خةشّ الْكةي الـةحٕ عةً الظةٔطشّٗ ،االىيجةاس اافقةٕ
لاىتؼاس الْاطي لليرّغ كشّىا وكْفٔذ –  ،79يف ابيالو اليلظطٔئ٘ 7991
ّالذاخل " 7954إطشأٜل"ّ ،بالتالٕ فةملٌ ااكةشاس االاتـةادٓ٘ طةتكٌْ كةشرٗ
ّيف طبتلةةةيف القطاعةةةا ّاالدباٍةةةا ّ .يف كةةةٍْ ٛةةةزا الظةةةٔياسْٓ لةةةً ٓظةةةتطٔي
االاتـاد اليلظطٔين الزٖ ٓتنٔض بتْاكةعُّٓ ،عةاىٕ مةً العذٓةذ مةً التؼةٍْا
ّاالختاال  ،فملٌ ااكشاس االاتـادٓ٘ ّاآلتاس ابتْاعة٘ الىتؼةاس العةذّّ ٚخةشّ
الْكةةةي الـةةةحٕ عةةةً الظةةةٔطشٗ ،طةةةتكٌْ كةةةشرٗ جةةةذاّ ،بالتةةةالٕ طةةةٔكٌْ
االاتـةةاد اليلظةةطٔين يف أصمةة٘ حقٔقٔةةّ٘ ،حباجةة٘ إ مظةةاعذا دّلٔةة٘ عاجلةة٘
ومالٔ٘ ّعٔئ٘ ّؿحٔ٘.،
( )1ابـذس الظابو.
( )2ابـذس الظابو.
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االحتنال ال الث :الظٔطشٗ الكامل٘ علة ٙالْبةاّ ،ٛبالتةالٕ اىتَةا ٛااصمة٘،
ّطٔطشٗ الطْااه الطشٔ٘ عل ٙاليرّغ كشّىا وكْفٔةذ – ّ ،،79اةذستَا علةٙ
ميةةةي اىتؼةةةاس اليةةةرّغ يف ااساكةةةٕ اليلظةةةطٔئّ٘ ،بالتةةةالٕ تعةةةايف االاتـةةةاد
اليلظةةطٔين مةةً ااكةةشاس االاتـةةادٓ٘ الةةيت تشتشةةو بيعةةل اىتؼةةاس اليةةرّغ يف
ااساكةةٕ اليلظةةطٔئّ٘ ،اةةذ ٓكةةٌْ ٍةةزا الظةةٔياسْٓ ٓـةةعب ذبقٔقةةُ يف ابةةذٚ
القشٓب جذا ،ىتٔج٘ ال٘ اإلمكاىٔا الـحٔ٘ ّالطشّٔ٘ ،عذو تةْفش العذٓةذ مةً
اادّا ّااجَضٗ يف الْاو اسبالّٕ ،بالتالٕ ذبقٔو ٍزا الظٔياسْٓ نتةا ّاتةا
للظةةةٔطشٗ الكاملةةةة٘ علةةةة ٙاليةةةرّغّ ،نتةةةةا ّاتةةةةا ألةةةْل لعةةةةْدٗ االاتـةةةةاد
اليلظطٔين با كاٌ علُٔ اشل اىتؼاس اليرّغ ّتعافُٔ مً ااكشاس االاتـةادٓ٘
اليت أؿابتُ بظشب اىتؼاس اليرّغ.
استخالصات أخرية

ّباصـةلّ٘ ،يف االطتخاؿةةا ااخةةرٗ ،ذبةةْل ّبةا ٛوكْفٔةةذ ةةةةة  ،9عيةةذ
ؿياي القشاس يف دّل٘ االحتال ،ا عيْاٌٍ طٔاطٕ أبعذ مً عيْاٌٍ ؿحٕ تعةاىٕ
ميةةُ الشؼةةشّٓ٘ ،الكٔةةاٌ الـةةَْٔىٕ راتةةُّ .اةةذ ىةةضل ا ابةةضاد الظٔاطةةّٕ ،ا
حلشةة٘ الـةةشاعا الذاخلٔةة٘ بةةن طبتلةةيف التٔةةاسا اسبضبٔةة٘ الةةيت اطةةت لو تل ة
ازباٜحةةة٘ لتعطٔةةةل ّػةةةل حكْمةةة٘ االىتخابةةةا التؼةةةشٓعٔ٘ ال ال ةةةّ٘ ،ؿةةةْال ا
االىتخابا الشابعة٘ ،الةيت ٓشةذّ باىَةا طةتعاىٕ صبنْعة٘ مةً اإلطتعـةاٛا علةٙ
كْ ٛاطتطاعا الشأٖ ااخرٗ ابتتالٔ٘ يف الكٔاٌ الـةَْٔىّٕ ،الةيت أػةاس
ب ٌ اامْس طتعاّد ابشاّح٘ مكاىَا ،حٔث ال حل طْ ٚحبكْمة٘ اٜتافٔة٘ اةذ
تكٌْ "سجشاج٘" عل ٙااغلبّ ،معشك٘ لاىيشات يف أٖ سب.٘،
ّعلُٔ ”،فقذ أؿشح ّبا ٛكْسّىا وكْفٔذ ةةة  ،، 6مطٔ٘ طٔاطٔ٘ عيذ اادٗ
الكٔةةاٌ الـةةَْٔىّٕ ،عيةةذ ىتئةةاٍْ ّحةةضب اللٔكةةْد بؼةةكلٍ سٜٔظةةٕ علةةٙ
ابظتْ ٚاسبضبٕ الذاخلّٕ ،عل ٙمظتْ ٚالل ا عل ٙاليلظطٔئن ّابتضاصٍه.
فقذ با عاما اطتخذامٔا اكافٔا للل ا عل ٙاليلظطٔئن ّإسٍااَهّ ،علٙ
ااتـادٍه ابتْاكي أؿاّ “.لكً مً ٓةذسٖ فةاامْس تتةذحش داخةل الكٔةاٌ
الـةةَْٔىٕ الةةزٖ ٓعةةاىٕ مةةً االىتؼةةاس اافقةةٕ الْاطةةي ةةزِ ازباٜحةة٘ كةةل ٓةةْو،
ّعيذٍا لً ٓئذ ىتئاٍْ اطةتخذاو تلة اسبالة٘ الـةحٔ٘ يف معاسكةُ الظٔاطةٔ٘
الذاخلٔةة٘ بْجةةُ معاسكةةُّٔ ،بالتكةةاتيف مةةي اةةْ ٚالَٔةةْد اسبشٓةةذٓنّ ،القةةْٚ
اسبضبٔ٘ التْساتٔ٘ ال اسا٘ يف مئئتَا ّتطشفَا ااعن.ٙ
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ذ
ال ذـماجأ ذأ يذزمؿ ذؿنذاؾعوبأجتذصدرهفجذاالااهاتذامأؿيقيو ذاتممعجؼل ذ

على ذشعبب ذاؾعجمل ذخجص ذألران ذؿنطو ذاؾشيق ذامأوسط ذوؿنهج ذسبهق ذاؾيتذ
صدمهرػهجذاؾبالقجتذاتممحرةذؽ ػيااذوشيؽجتذوؿؤسدجتذزيبؿو ذسبهق ذوؽلذ

ؿنذقمعجؿلذؿعذسبهق ذوشعلهجذ..وآخيذؿجذأخيأمهجذواشنطنذوإااهةذصياؿبذؿنذ

سونجهقبفجت ذاؾعروان ذعلى ذسبهق ذوشعلهج ذفب ذصبؼوع ذصياؿب ذؼجـبن ذاؾووديذ

اؾظجمل ذاتمخجؾف ذؾلوجـبن ذاؾروؾي ذواإلـدجـي ذوتمونجق ذامأؿم ذاتممحرة،ذ

وؾألعياف ذواتملجائ ذاإلـدجـو ذؽجػ ذمأن ذغجق ذاؾوجـبن ذامأؿيقيي ذاؾظجمل ذفبذ
اؾمضووقذعلىذزوجةذاؾدبهقني ،ذواؾمضووقذعلىذاؾشيؽجتذواجلهجت ذاؾيتذصرعمذ

سبهق ذيف ذحمجوؾ ذؿنهج ذؾلمخاوف ذؿن ذآثجه ذسنبات ذاإلهفجب ذواحليب ذاؾظجتم ذ

علوهجذؿنذؼللذاولذإؼلومو ذوغيأو .ذ

وفنجذمث ذأسكل ذصايضذـادهجذتمعيػ ذؿرىذخمجؾا ذفذهذاؾعوبأجتذؾلوجـبنذ

اؾروؾي ،ذوؿج ذؿبؼف ذاؾوجـبن ذجتجه ذفذه ذاإلأياءات ذامأؿيقيو ذامأزجاق ذوؿجذ
ن ذاهلرف ذؿن ذصيح ذفذهذ
ؿبؼف ذامأؿم ذاتممحرة ذؿن ذاؾمراأ ر ذامأزجاق ذإ ّ
االسكل ذفب ذاالضجءة ذعلى ذخمجؾا ذاإلااهة ذامأؿيقيو ذؾلمباثوق ذاؾروؾو ذاؾيتذ
متنعذاحلظيذواؾعوبأجتذحبقذاؾشعبب ،ذوؾينذؿجذأؽنيذاؾشعبب ذاؾيتذصعجـيذؿنذ

وقالت ذاؾعوبأجت ذاالؿيقيو ذاالزجاق ذاتمخجؾا ذؾنص ذوهوح ذؿونجق ذاالؿمذ

اتممحرة.ذ ذ
* باحث ومحلل سياسي.
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ميظوووْل انوووولىٌْ انو و ّنّٕ ،مٔثووولأل ا موووه اللعو و ٗ نمروْيووول ّم رٔلَووول
انولىْىٔ٘ أدل ت مرلٍ ٗ فريسلٖ  9998انيت اخللنت يَل احلو انرللٔو٘ اىلّ
دْ و الوولد 227
مصووحما ااووتاٛا أّ انروْيوول لرلة وو٘ دل مووٕ احل و
ّ ،232ثه أدل ت يف مٔثلأل عص ٘ ا مه يف اللدٗ  96انيت ل ٛفَٔل:
" إذا اأ إ ح  ٚدّل عص ٘ ا مه اللع ٗ إ احل خالفلً ىلنلتامل َول
ال ح ئو ًل يو عٔوء أعبول ٛعصو ٘ ا موه،
رلرب حكن ًل يأىَول ال ك وت عنو ً
ّ ملتو ان ّل ا عبل ٛيوحوء عالةل َول انلرللٓو٘ ّاللنٔو٘ ّميوء اىل صولىل يو
مْاطين دّهله ّان ّل انيت ف ُيت عمَٔل انروْيل ّ ،ةحء اىل صلىل انلرللٓ٘
ّاللنٔ٘ انشدصٔ٘ ي مْاطين ٍذِ ان ّل ّان ّل ا خ  ٚسْا ٛأكولٌ عبوْاً
يف عص ٘ ا مه أو مل كً".
ّموووً ٍيووول زلو و يوووأٌ مصوووحما احلظو و أّ ااوووتاٛا ٍوووْ مصوووحما دّنوووٕ
نمنولطر٘ اىلةلصلدٓ٘ ن م مل تٜٔلً أّ كمٔلً ديء انلرللٗ يف يرض الْاد مرَل.
نو ف يت عص ٘ ا مه عوْيل اةلصلدٓ٘ دْ الولدٗ  96عمو ٙإٓحلنٔول
يس و ع و ّاىَل عموو ٙأثْٔئوول عوولو  ، 9935إذاً ع فووت عص و ٘ ا مووه ،انروْيوول
اىلةلصلدٓ٘ دْ أحكلو اللدٗ .96
ّّفووم مٔثوولأل ا مووه اللعو ٗ انوويت حمووت يو ىلً عووً عصو ٘ اىلمووه عوولو  9945حو
ر و ري "انل و ايري " انوويت ىل لحم و اسوولد او انوووْٗ يف الوولدٗ  49ي و ىلً مووً مصووحما "
انروْيل أّ ااتاٛا " انيت كلىت سل ٗ ٜيف عَ عص ٘ ا مهّ ،أص ا مصوحما
انروْيوول أّ ااووتاٛا ٓرووين انلو ايري انوويت ىل لحمو اسوولد او انوووْٗ انرسووك ٓ٘،
ّانيت لدذ ي دّن٘ دْ أحكلو اللدٗ  49مً مٔثلأل أحكولو ا موه اللعو ٗ ،
أموول مصووحما احلظ و فأص و ا ٓيص و ا إ كمنوو٘ احلصوولل انووذٖ وووْو يووُ ا مووه
اللع ٗ دْ اللدٗ ّ 42انيت رلربِ أح مظلٍ ا عنلل انرسك ٓ٘.
ّىصت الولدٗ  49موً مٔثولأل ا موه اللعو ٗ ّيونً انلصو انسوليء عمو ٙأٌ"
جملمووا ا مووً أٌ ٓو و ل موول و ااخوولذِ مووً انل و ايري انوويت ىل لحم و اسوولد او
انوْا السمع٘ نليلٔذ ة الا ُ ّ ،نُ أٌ ٓحم إ أعبل ٛا مه اللعو ٗ ح ٔوم
ٍذِ انل ايريْ ّ ،ز أٌ ٓكٌْ مً ئيَل ّةف انصال اىلةلصلدٓ٘ ّالْاصال
احل ٓ ٓووو٘ ّان ع ٓووو٘ ّاآْووو٘ ّانربٓ ٓووو٘ ّانربةٔووو٘ ّانالسووومكٔ٘ ّ ريٍووول موووً
الْاصال ّةللً تٓٝلً أّ كمٔلًّ ،ةحء انرالة٘ ان يمْملسٔ٘".
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كنووول ووول ٛيف الووولدٗ  42موووً الٔثووولأل " إذا لأ ٚدلموووا ا موووً أٌ انلو و ايري
اليصْص عمَٔل يف اللدٗ  49ىل لٕ يلنغ ض أّ ث ت أىَل مل ف يوُ ،ولز نوُ أٌ
ٓلدذ يح ٓم انوْا اآْ٘ ّان ع ٓ٘ ّانربٓ٘ مً ا عنلل مول ٓموتو حللوا انسومه
ّا مووووً انوو و ّنٕ أّ ىلعلد ووووُ إ ىصووووليُ  ّ ،ووووْز أٌ ليوووولّل ٍووووذِ ا عنوووولل
الظلٍ ا ّاحلووصووو ّانرنمٔول ا خو  ٚيح ٓوم انووْا اآْو٘ أّ ان ع ٓو٘ أّ
انربٓ٘ انللير٘ عبل ٛاىلمه اللع ٗ ".
إذاً  ،ااَوو٘ الدْنوو٘ يلو ض ااووتاٛا حسو الوولدٗ ٍ 49ووٕ دلمووا ا مووً
فوط ّذنك عي مل ٓ عث يف انيتاع أّ احللن٘ حس أحكلو انلص انسوليء موً
الٔثلأل.
إٌ أٖ و يري صوولدل عووً دّنوو٘ أّ ميظنوو٘ خوولل إطوولل مٔثوولأل ا مووه اللع و ٗ
ٓشووك خ ةولً نمنٔثوولأل ّٓلسووه يرو و الشو ّعٔ٘ ّ ،ىل و خ انلو ايري اىلىل ادٓوو٘
يلوو ض انروْيووول يووونً انسووومح٘ انلو ٓ ٓووو٘ نم ّنووو٘؛ ٌ ٍوووذِ انسووومح٘ مؤوو ٗ
يلنولىٌْ ان ّنٕ كنل اسلو عم ٙذنك انلوُ ّاىل لَلد ان ّّنّٔلٌّ ،مً ٍيل فونٌ
ذنووك ٓيح ووم عموو ٙانروْيوول ا م ٓكٔوو٘ الل ّيوو٘ عموو ٙكْيوول "ك ىلٔيوول" ميووذ
انرلو  9962م ّل ًا ي ّل أخو  ٚمثو نٔ ٔول ّإٓو اٌ ّلّسؤل ّنؤا سخ ٍول سوْلٓ٘
يل ض عوْيل حتت مسون " ٙةولىٌْ انؤصو " ّمول سو وُ موً" ةولىٌْ ذللسو ٘
سْلٓ٘" علو  َ ،2223ا اىلدالا ا م ٓكٔ٘ مً خالل عم٘ ٍذِ النللسول
ا خيم انشرْ ّف ض إمالٛا عمَٔل ّانل خ يف شؤّىَل .
” ّ ظَ الْاةف اىلم ٓكٔ٘ ميذ عَ عص ٘ ا مه م  ٚانرتّٓو نسٔلسو٘
احلظ و يلعل للٍوول يوو ٓالً عووً اسوولد او انوووْٗ السوومعّ٘ ،اعرتاف ولً يلنكملوو٘
اىلىسلىٔ٘ انك ريٗ نمع حٔث علىوت انشورْ يف احلو انرللٔو٘ ا ّ موً
أزمووول ّ كووولنٔف يلٍظووو٘ يف دلووولىل عو و ٗ “ٍّ ،وووذا مووول اسووولغمُ انو و ٜٔا
ا م ٓكوووٕ ّٓمسوووٌْ يف موووك انلووورتٗ يح حوووُ يف مٔثووولأل انرصو و ٘ يوووأٌ كوووٌْ
ااتاٛا اىلةلصلدٓ٘ اسرتا ٔرٔ٘ عص ٘ اىلمه حٔث ّصلَل يأىَل أكث سو ع٘
ّىظلف٘ ّفرلنٔ٘ مً انص اع يف سلحل انوللل يوْنُ " إٌ أمو٘ ذللصو ٗ ٍوٕ أمو٘
يف مشووَ اسلسووالوّ ،إ ٌّ احلصوولل يلسوولرنلنُ اىلةلصوولدٖ انصوولمت ّالسوولمل
ٓروولمب دووْ ٍّووْ نوؤا ول وو٘ نموووْٗ ،إىووُ عووال لٍٔو ّىل رت و عمٔووُ كملوو٘
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حٔلٗ أح مً خلل ا م٘ احمللص ّٗ ،نكيوُ ٓبوغط عمو ٙا مو٘ انويت يلوو ٓ ٖ
نٔست ٍيلك أم٘ ميكً أٌ ولّمُ" .
وول

إذاً أّصووّٓ ٙسوومٌْ يوولاتاٛا اىلةلصوولدٓ٘ ّسوؤمً٘ ي ٓموو٘ عووً احلو ،
دفء دٔثلأل عص ٘ ا مه اٌ ٓل ي ٙانروْيل اىلةلصلدٓ٘ يلللدٗ  ،96ل ه أٌ ّزٓ
اخللل ٔوو٘ اىلم ٓكٔوو٘ اىلس و م فْسوورت داىلل أداٌ انروْيوول اىلةلصوولدٓ٘ ىَوول
صٔ ا ي ٓل ٛال ىٔ يف ان ّن٘ السلَ ف٘ .
” ّا رت انْىلٓل اللع ٗ حلْٓ ٙميل ٍذا ااتاٛا ّاسلد ملَل سلْ م٘ٝ
م ٗ ي ان ّل ّانشرْ ؛ مل ٓرين أ ٌّ انسٔلس٘ اخللل ٔ٘ ّاىلةلصلدٓ٘ نمْىلٓل
اللع ٗ رلن عم ٙنغ٘ انروْيل اىلةلصلدّٓ٘ ،يرٔ ٗ عً لّح ّىصْص مٔثولأل
ا مه اللع ٗ“.
ّ ص ل اىلدالٗ ا م ٓكٔ٘ ش ٓرل احتلدٓ٘ ل ض دْ َل تاٛا عموٙ
ك مً ٓلرلم مء دّل مسلَ ف٘ موً ة و ّاشويحً ذا َولّ ،ا ىكو ٙموً ذنوك
أٌ ّاشيحً حلن يلح ٔم ٍوذِ انلشو ٓرل يف دّل انرولمل كلفو٘ دول ٓلروللض
مء الٔ اٌ اىل ةمٔنوٕ نمووْاى ّ ،مثولل عمو ٙذنوك انوولىٌْ الرو ّا يلسوه " سمول ْ
كئ ٖ انذٖ ص ل يف س مً انرلو  9996حْل ف ض تاٛا عم ٙانش كل
انيت لرلم يلسلثنللا تٓ عً  42ممٌْٔ دّىلل مء إٓ اٌ ّنٔ ٔل ّ ،ة لفبت
اجملنْعوو٘ اىلّلئوو٘ ٍووذا انووولىٌّْ ،كووذنك انووولىٌْ الر و ّا السوونٍ " ٙمنووت
يري وووٌْ " انوووذٖ صووو ل يف  94ىوووت وووْز ٔ ّ ،9996ووووت مالحوووو٘ ا شوووودلص
ّانش كل انيت لرلم مء كْيل أملو احملكن٘ ا م ٓكٔ٘.
ٍّذا ٓ ل عم ٙأٌ ااتاٛا اىلةلصلدٓ٘ يف اللَوْو ّانوولمْل ا م ٓكوٕ
لنث يشك ّايا يف ىٔ٘ اىلي ال اىلةلصلدٖ ي ّنو٘ و فض سٔلسول اىلدالٗ
ا م ٓكٔووو٘ كنووول ٍوووْ احلووولل موووء إٓوو اٌّ .نوووذنك فووونٌ انووويَ ا م ٓكوووٕ ٍوووْ
اىلسوولن ال يف اىللٍوولأل ّاىللٍوول اىلةلصوولدٖ اوولِ ان و ّل السوولَ فّ٘ ،إ وولل
الْاطي فَٔل عم ٙانبغط عم ٙحكْمل َه نل ٓ سٔلسل َل.
ٍّذا ٓرين أٌ ّاشيحً لدذ ااتاٛا أسمْيلً لثالً نمعو ّىل فو أل يو
اىلسمْي طللل أٌ انيلل ٍٕ ٜا ذّ ٚانب لّ ،ح ملٌ ا ي ٓل ٛانروتل موً نونو٘
انرٔش ّموْمل احلٔلٗ انيت ىصت عمَٔل انش اٜء ّانوْاى كلف٘.
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ّ ررت اانرٔ٘ انرلمو٘ نمموه اللعو ٗ عوً اوه سٔلسول انْىلٓول اللعو ٗ
الِ كْيل ،ل ه أٌ اانرٔ٘ اعلن يي اً ثليللً عمّ ٙل أعنلهلول ميوذ انرولو
ٓ 9992يص عمو ٙيو ّلٗ إىَول ٛاحلصولل اىلةلصولدٖ ا م ٓكوٕ اللو ّض عموٙ
كْيل ميذ .9962
ّ وول ٛيف ة و ال سخ و نمرنرٔوو٘ انرلموو٘ يف دّل َوول نروولو  2292يأىَوول ةمووو٘ إزاٛ
اسلن ال دّل أعبل ٛيف إص ال ةْاى ّأىظن٘ ا يآثللٍل انيت لرلّز حو ّد
مووك انوو ّل سووؤلدٗ دّنوو٘ أخوو ّ ،ٚالصوولا الشوو ّع٘ نكٔلىوول أّ أشووودلص
خلير نْىلٓلَل انوبل.ٜ٘ٔ
سورية كنا كوبا يف دائرة العقوبات األمريكية :

إٌ مْاةف اانرٔ٘ انرلم٘ الِ احللن٘ انكْئ٘ ش ُ مْاةلَل اولِ احللنو٘
يف سْلٓ٘ حٔث اعلن اانرٔو٘ سٔلسو٘ انصونت حٔولل انروْيول اىلم ٓكٔو٘
السوولن ٗ وووم انسووْلٓ ّ ،ىلسوؤنل أ ٌّ ّاشوويحً أصو ل يف  92كوولىٌْ ا ّل
مً انرلو  2223ةلىٌْ مول ٓسون" ٙذللسو ٘ سوْلٓ٘ ّاسورتداد انسؤلدٗ انم يلىٔو٘"،
ّييل ٛعمٍ ٙذا انولىٌْ اص ل ان ٜٔا ْل يوْ ا مو انليلٔوذٖ يو ةه 93338
علو  2224انوليٕ يلرنٔ ممكٔ٘ يرض اىلشودلص ّميوء صو ٓ يروض الوْاد
إ سوووْلٓ٘ حتوووت حروو ّأٍووو٘ ،ميَووول زعوووه اىلدالٗ ا م ٓكٔووو٘ يوو عه سوووْلٓ٘
نإللٍل ّاملالكَل أسمع٘ ان ملل انشولم ّيو ام صوْالٓذ مول ٓشوك ييظو
ّاشووويحً َ ٓو و اً نمموووً انووووْمٕ ا م ٓكوووّٕ ،نكوووً احلؤوووو٘ وووري ذنوووك،
فووولانٔء ٓروو ا أٌ ّاشووويحً ٍوووٕ لأل اىللٍووول يف انرووولمل يوو عنَل نمكٔووولٌ
انصوؤَْىّٕ ،أٌ ص و اعل ّأزموول انروولمل كمووَل ىلعوو٘ عووً أطنوولع اىلدالا
ا م ٓكٔوو٘ يل و ض سٔلسوو٘ اهلٔنيوو٘ عموو ٙانشوورْ ّ ،س و ة٘ مو و لا َل ّث ّا َوول
كنل ٍْ احللل يف فيتّٓال ّانر األ ّانٔنً ّنٔ ٔل.
”ّزاد اىلدالٗ ا م ٓكٔ٘ مً عوْيل َل عم ٙسْلٓ٘ عي مل ف يت حصللا
ي الصو ا انلروللٖ انسوْلٖ يف انرولو  ،6002ؤوث ىل ميكوً حتْٓو أٖ
م مغ عً ط ٓم الص ا الذكْل “.
ّأص ل يْ ا م انليلٔذٖ ي ةه  93399انوليٕ يلرنٔ أمْال أشدلص
سْلٓ سخ ًّٓ ،أكن انو ٜٔا يوللاك أّيلمول يف انرولو  2299انويَ انرو ّاىٕ
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ذا ووُ يلرنٔ و أمووْال شوودلص سووْلٓ يووتعه " انلرسووف يف اسوولد او حوووْأل
اىلىسوولٌ يف سووْلٓ٘"ّ /م و د أّيلموول سٔلسوو٘ انروْيوول اىلم ٓكٔوو٘ وووم سووْلٓ٘
ّشر َل يَ ا إحو ا غؤري يف سٔلسو٘ سوْلٓ٘ ان افبو٘ نلو خال ّاشويحً يف
شؤٌّ دّل اليحو٘.
خمالفة العقوبات األمريكية على سورية للشرعية الدولية:

” رلن ّاشيحً عم ٙذلاٜء ّحر ّأٍ٘ يل ض عوْيل عم ٙانسْلٓ ،
ّنكً ٍذِ احلر ىل رْد ميلةشلَل نمْىلٓل اللع ٗ ا م ٓكّٔ٘ ،إ ّىنل نممه
اللع ٗ ّ ،ر ٍذِ احلر خالً يف انشؤٌّ ان اخمٔ٘ نم ّل“.
إ ٌّ حر و ّاشوويحً يف ةبوولٓل حوووْأل اىلىسوولٌ اخوولنف موول وول ٛيف اىلعووالٌ
انصلدل عً اانرٔو٘ انرلمو٘ نمموه اللعو ٗ يو ةه  923 /36يف 9989- 92- 9
ينعالٌ ع و ْاز انل خ يف عٔوء أىْاعوُ يف انشوؤٌّ ان اخمٔو٘ نمو ّل ،حٔوث
ّلد يف مو م٘ ٍذا اىلعالٌ" :إذ ؤك اانرٔ٘ انرلم٘ مً ٓ أىُ ّفولً لٔثلأل
ا مه اللع ٗ ىل حيم ٓ٘ دّن٘ أٌ ل خ يشوك م لشو أّ وري م لشو ٖ ّ ،
سوو كووولٌ يف انشوووؤٌّ ان اخمٔووو٘ ّاخللل ٔووو٘ ٓووو٘ دّنووو٘ أخوو ّ ،ٚإذ ؤكوو
اانرٔ٘ مً ٓ كذنك ال أ ا سلسٕ نمنٔثلأل انول ٜيوأٌ موً ّا و عٔوء
ان و ّل أىل َ و د يلسوولرنلل انوووْٗ ،أّ سوولرنمَل ي و سوؤلدٗ ان و ّل ا خ و  ٚأّ
اسلوالهلل انسٔلسٕ أّ سالملَل اىلةمٔنٔ٘.
ّإذ بووء اانرٔوو٘ يف اعل للٍوول أٌ عنمٔوو٘ إحووالل انسوومه ّا مووً ان و ّنٔ
ّاحمللفظ٘ عمَٔنل ّ رتٓتٍنل وْو عم ٙأسلل احل ٓو٘ ّالسولّاٗ ّ و ٓو الصوري
ّاىلسوولوالل ّاحوورتاو سوؤلدٗ ان و ّل ،فب والً عووً انسوؤلدٗ ان اٜنوو٘ نم و ّل عمووٙ
مْالدٍووول انح ٔرٔووو٘ ،يصو و ا انيظو و عوووً ىظنَووول انسٔلسووؤ٘ أّ اىلةلصووولدٓ٘ أّ
اىل لنلعٔ٘ أّ مسلْٓل منٍْل.
ّنذنك فنٌ اانرٔ٘ انرلم٘ نممه اللع ٗ رمً لمسٔلً أىُ "ىل حيم ٓو٘ دّنو٘
أّ دلنْع٘ مً ان ّل أٌ ل خ يصْلٗ م لش ٗ أّ ري م لش ٗ ٖ س كولٌ
يف انشؤٌّ ان اخمٔ٘ ّاخللل ٔ٘ نم ّل ا خ ."ٚ
ّ و  ٚاانرٔوو٘ انرلموو٘ يف إعالىَوول الووذكْل أٌ "حووم ان ّنوو٘ انسوؤلدٖ ووري
ةليو نملص و ا يف و ٓو ىظلمَوول انسٔلسووٕ ّاىلةلصوولدٖ ّانثوووليف ّاىل لنوولعٕ
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و ّٓ٘ ،يف للس٘ سٔلد َل ان اٜن٘ عم ٙمْالدٍل انح ٔرٔ٘ ّفوولً ىللادٗ شور َل
دٌّ و خ أّ و اخ أّ اخ ٓو أّ ةسو أّ َ ٓو مووً اخلوولل يووأٖ شووك مووً
ا شكلل".
” ّ ؤكو اانرٔوو٘ انرلموو٘ أٓب ولً " ّا و ان و ّل يف اىلمليوولع يف عالةل َوول
ان ّنٔ٘ عً انلَ ٓ يلسلرنلل انوْٗ أ ّ اسلرنلهلل يأٖ شك مً ا شكلل ،أّ
عً اىلَلك احل ّد انولٜنو٘ الرورتا يَول دّنٔو ًل ن ّنو٘ أخو  ٚأّ زعتعو٘ انيظولو
انسٔلسٕ ن ّنو٘ أخو  ،ٚأّ حكْملَول أّ غٔريٍول أّ إحو ا وْ يو انو ّل
يصووْلٗ ثيلٜٔوو٘ أّ علعٔوو٘ ،أّ ح موولٌ انشوورْ مووً ٍْٓلَوول انْطئوو٘ ّ اثَوول
انثوليف"“ .
كنل ول ٛيف إ عوالٌ اانرٔو٘ انرلمو٘ الوذكْل " ّا و ان ّنو٘ يف اىلمليولع
عووً انؤوولو يصووْلٗ م لش و ٗ أّ ووري م لش و ٗ يلرتٓووت أّ شوورٔء أّ دعووه أىشووح٘
انلن و د أّ اىلىلصوولل داخ و دّل أخ و  ٚيووأٖ حروو٘ كلىووت ،أّ ااخوولذ أٖ و ايري
سووولَ ا تٓوووم ّحوو ٗ دّل أخوو  ٚأّ ووووْٓض أّ اخ ٓوو ىظلمَووول انسٔلسوووٕ.
"ّانالفووت نالىل وولِ موول وول ٛيف اىلعووالٌ أٓب و ًل " ّا و ان ّنوو٘ يف اىلمليوولع عووً
اسلغالل ّ شُْٓ حوْأل اىلىسلٌ كْسٔم٘ نملو خ يف انشوؤٌّ ان اخمٔو٘ نمو ّل،
أّ لنللس٘ انبغط عم ٙدّل أخ  ٚأّ خمم ع و انثو٘ ّانلْي ٙداخو انو ّل أّ
دلنْعل ان ّل ّفٔنل ئيَل".
مً خالل مل و و ٓلبوا أٌ ال رٔو٘ انولىْىٔو٘ نمروْيول ا م ٓكٔو٘ يو
سوووْلٓ٘ يلوو د ييلحٔووو٘ ع يوو عوووً ميظوووْل اهلٔوووووووني٘ ا موو ٓكووووؤ٘ ّاعل للٍووول
للسوول احلكْموول أّ ان و ّل انوويت لرووللض مووء انْىلٓوول اللع و ٗ َ ٓ و اً
نممووووً انوووووْمٕ ا م ٓكووووٕ ّانسٔلسوووو٘ اخللل ٔوووو٘ ا م ٓكٔووووّ٘ ،اىلةلصوووولد
ا م ٓكّّٕ ،لد ذنك يف عٔء ا ّام انليلٔذٓ٘ انيت ف يت انْىلٓل اللع ٗ
دْ َل انروْيل عم ٙسْلٓ٘ ّدّل أخ .ٚ
نذنك موً خوالل رللنلو٘ اىلدالٗ ا م ٓكٔو٘ ن يٓو٘ ّمْاةوف نمموه اللعو ٗ
ميووو٘ اةلصووولدٓ٘ ّأخالةٔووو٘ يل يوووَل
ووول سوو م ،فووونٌ ٍوووذِ اىلدالٗ كوو
انروْيل اىلةلصلدٓ٘ عمو ٙانشور انسوْلّٖ ،ذللّنو٘ ح ملىوُ موً أيسوط سو
احلٔلٗ.
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ّمل وْو يُ ّاشيحً ٓي ل يف إطلل انيللأل انسٔلسٕ ّانبغط عمو ٙسوْلٓ٘
يف م حموو٘ حسلسوو٘ مووً للوَوول ّ ،نووذنك فنىووُ وو٘ إعوولع دّنووٕ ّاسووء يووأٌ
انروْيوول ا م ٓكٔوو٘ انوويت ف يووت عموو ٙسووْلٓ٘ للو و إ انش و عٔ٘ انولىْىٔوو٘
ان ّنٔ٘ ّ ،ا كث مً ذنك أىَل حتن أيرلداً سٔلسٔ٘ يم ْل اةلصلدٖ.
إٌ مل وْو يُ اىلدالا اىلم ٓكٔ٘ اللرلة ٘ مً إلٍل اةلصولدٖ ووم دّل
و و فض ذللّىل َووول نمَٔنيووو٘ ّان محرووو٘ مثو و سوووْلٓ٘ ّإٓو و اٌ ّكْيووول ّكْلٓووول
ان ميو اطٔوو٘ ّ ريٍوولٓ ،ظَ و م و  ٚازدّا ٔوو٘ الروولٓري ا م ٓكٔوو٘ نملرلم و مووء
ان ّل ّ ح ٔم انوْاى .
ٍّيل ىلذك مل ةلنُ انو ٜٔا ا م ٓكوٕ آتىَولّل يف انرولو  6592خوالل
لسلن٘ ا دٓلٔ يً ْلٌْٓ  ،حٔث ةلل " موً انصور مصولحل٘ مول و  ٚموء
م لدئ ّأٍ اا ا مه اللع ٗ ّ ،ىل ميكً أ ٌ ٓكٌْ ٍيلك سالو خلل حكه
انولىٌّْ ،نً ٓكٌْ ٍيلك ةلىٌْ إذا كيل ىكٔ ع اٜيل دكٔللّ ،ىكٔ
ص ةلٜيل دكٔلل سخ ".
أملو ٍذِ الرحٔل ّاحلولٜم ٓلبا نيل أٌ اهل ا مً انروْيل اىلم ٓكٔو٘
عم ٙان ّل انويت ىل سوري يف لك َول ّ و فض سٔلسول َل ٍ ،وْ إلٍولأل اةلصولدٖ
نغلٓل أخ  ٚخحريٗ ّ ،ىل شك أٌ انسٔلسل اىلةلصلدٓ٘
ان اخمٔ٘ لأث ىلٔر٘ مث ٍذِ انروْيل انظلل٘؛ ٌ ااتاٛا ة اعلنو
لثمووو٘ سووومْ
يف ا سووولل ىللٍووولأل اةلصووولد ان موو السووولَ ا  ،فووولاتاٛا
احل و ّكالٍنوول ٓسوولد و ا ذ ٚعن و اً ي و ان ّنوو٘ السوولَ ف٘ ّ ،ؤدٓوولٌ إ
مووآل ّكووْال ملر و دٗ ووؤث عموو ٙمنووْ الووْاطي ّعموو ٙمش و ّعل انلينٔوو٘ ،
ّار انيظلو انرللٕ أملو حت ٓل خحريٗ.
ّحٔث أىُ ىل ْ سنٔ٘ ةلىْىٔ٘ نمحرً يَوذِ انروْيول اىلىل ادٓو٘ انويت رورب
عووً سٔلسوؤ٘ اهلٔنيوو٘ ا م ٓكٔووٍّ٘ ،ووذِ انسٔلسوو٘ ىل و ل إىل يل و ئ سٔلسوو٘
انْىلٓل اللع ٗ انيت ف يت ٍذِ انروْيل ّ ،نٔا أملو يعلٓل ٍوذِ انروْيول
مً دّل ّميشآ ّأشدلص إىل ي ّلٗ ّ ْد ىظلو عللٕ ملر د ا ةحل ٍّ ،وْ
مل سر ٙإنُٔ يرض ان ّل ىلعولدٗ انلوْازٌ نمرالةول ان ّنٔوّ٘ ،ىلعنولل انولعو ٗ
اآلم ٗ يف انولىٌْ ان ّنٕ ٍّٕ ،حم انشرْ يف و ٓ مصوريٍل و ٓو٘ ّاخلٔولل
ىظلمَل انسٔلسٕ ّحتلنلل َل دل ولبُٔ مصلحلَل انْطئ٘.
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ست سنوات من الحرب على اليمن
*

حمُد حمصٔ احلوثي*
وعبد ايعسيس أبو طايب*

عؼدعة تارخيقة:
ارتبطت اظسعودؼة طدوظة حدؼثة اظـشأة غسبقاً ( )3697باظقؿن جغراصقًا

ودقادقاً واضتصادؼاً واجتؿاسقاً ارتباراً صرضته سواعل اجلغراصقا واظروابط

االجتؿاسقة املتداخؾة واملصاحل اظسقادقة واملشاطل احلدودؼة وشريػا ،عا
جعل اظتػاسل بني اظبؾدؼن أعراً حتؿقاً.

يف اظعام  3671غشبت احلرب بني اظـظام اظسعودي بؼقادة املؾك سبد

اظعزؼز آل دعود واملؿؾؽة املتوطؾقة اظقؿـقة بؼقادة اإلعام حيقى محقد اظدؼن،

وضد وضػت برؼطاغقا إدي جاغب اظسعودؼة ألدباب تتعؾق مبوضف اإلعام حيقى

عن االحتالل اظربؼطاغي جلـوب اظقؿن ،أدػرت احلرب سن دقطرة اظسعودؼة

سؾى عـارق جنران وجقزان وسسري اظقؿـقة واظيت زؾت حتت احلؽم
اظسعودي طأراضٍ عتـازع سؾقفا مبوجب اتػاضقة اظطائف اظيت تتطؾب اظتجدؼد

ض ميـقة.
طل سشرؼن ساع ًا باستبارػا أرا ٍ

ثم طان اظتدخل اظسعودي يف احلرب األػؾقة اظيت غشبت بعد ثورة

 3639يف اظقؿن وطاغت اظـظام اظسعودي حقـفا يف صف املؾؽقني ضد
اجلؿفورؼني إدي أن مت سؼد اتػاق املصاحلة سام  3641وطان برساؼة دعودؼة
أؼضاً ،ظتضؿن توجقه اظبؾد اجلؿفوري اظـاذئ حدؼثا ً ودط عؾؽقات حتؽم

املـطؼة.
* باحثان مه اليمه.
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عل ٙمذ ٚعقْد اعتربت الظعوْدٓ٘ العٔنً سذٓقع٘ يل ٔع٘ يفعا ّقم الْ ع ى ظعُ
ممل عل ٙتْدع ّيْف مً ٍزا البلذ ّ ،ذ ّؿ الظ ريٗ األمشٓكٔع٘ الظعاةق٘
لذ ٚالٔنً ةاسةاسا ةْدًٓ الينمشٗ الظوْدٓ٘ إظم الٔنً ةقْيفا :إٌ الظعوْدٓطم ٓينمعشٌّ
ةتْدع ػذٓذ ذمْ الٔنًّٓ ،شٌّ أىعُ زمعأ أٌ ٓبقع ٙالعٔنً كعؤ ا ،عمعا زمولعُ
ؼمجل تَذٓذا يفآْ ّ ،ا عما ؼمجل يطعشا علَٔعا ،أٖ أىعُ زمعأ أٌ سمعانهم الينمعاو
الظوْدٖ عل ٙمظتْ ٚمً عذو ا طتقشاس قم ٍزا البلذ.
تعععْانشت لعععذ ٚالينمعععاو عْامعععل طعععاعذت علععع ٙؿعععياع٘ ععععذو ا طعععتقشاس -
ّاحملاننم٘ علُٔ  -لوقْد مً الضمً مً يالل ذستَا الياعن٘ قم الٔنً ما مكيَعا
مً الظٔطشٗ ّالتشكه إظم دسد٘ كبريٗ قم تْدُٔ الينماو احلاكه قم ؿيوا ٛميز
عععاو  0791إظم طععبتنرب ( 4102ثععْسٗ  40طععبتنرب  ،مجععل اـمععال أٍععه أدّات الينمععاو
الظوْدٖ قم التأثري الذايلٕ الٔنين ،تلُٔ الٍْاةٔ٘ اليت طعو الشٓعاإ إظم ىؼعشٍا
ةقْٗ قم أسدا ٛالٔنً.
قم ميتـف الظبؤيات ةشص الضعٔه إةشأٍه احلنذٖ ةؼكل ّاطع قم الْطعكم
اليخبععْٖ ّالؼععوف ّل ع أىنمععاس ايفنٔععع عمععً قم رلععذ الظععوْدٌْٓ الععزًٓ دعنععْا
سشكتُ البٔلا ّ ٛذمْا لُ الذعه ،غعري أٌ احلنعذٖ ا عز يطعْات سقٔقٔع٘ ذمعْ
ةيا ٛالذّل٘ ،مظت ٔذا مً ٍامؽ الذعهّ ،حماّ إسشاز الشٓاإ قم حتْٓل أ ْايفا
ّّعْدٍععا إظم سقععاٜمل ةاـمٔععذاٌ؛ نونععل علعع ٙنععشإ مؼععشّ التاععٔري علعع ٙايفنٔععع قم
الععذايل ّارععاسزّ ،سععاسا ال ظععاد ّامتلععذ مؼععشّعا ىَلععْٓا ػععامال ٓظععتيذ إظم
سقعاٜمل ايفاشانٔعا ّالتععاسٓت سأت نٔعُ الظععوْدٓ٘ تَذٓعذا سقٔقٔعا يفععا ،اؿعطذو رلععذ
اـمؼععشّ ةايفٔنيعع٘ ّالْؿ عآ٘ الظععوْدٓ٘ علعع ٙالععٔنً ،لتقععشس األيععريٗ الععتخلف ميععُ
ةاىقالا دمْٖ ةؼع قم  00أكتْةش 0799و ،يطط لُ الشٓاإّ ،ى زتُ ةإػشاف
ملشقَا الوظكشٖ قم رلذ الْ "ؿاحل ايفذٓاٌ".
قم سعشا ا ى ـععال (0772و الععيت ىؼعب ةوععذ تععْتش طٔاطعٕ ّعظععكشٖ ةععطم
طععشقم الْسععذٗ تععذيل الظععوْدٓ٘ ةقععْٗ لتأٓٔععذ ا ى ـععال الععزٖ أعلععً قم  40مععآْ
 ّ 0772عععذم العععذعه اـمعععالٕ إكعععان٘ إظم التشعععشم الظٔاطعععٕ قم األمعععه اـمتشعععذٗ
طتـذاس شاس ٓل ٕ ػشعٔ٘ عل ٙشاس ا ى ـال ّ ،ذ أعلي ؿيوا ٛسٔيَا أىَا
عجععشت علعع ٙأطععلش٘ حتنععل يععامل القععْات اـمظععلش٘ الظععوْدٓ٘ قم أٓععذٖ ا ى ـععالٔطم
ايفيْةٔطم!!!
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قم  4112دػعععً الينمعععاو الظعععاةمل سشةعععُ األّظم -نٔنعععا ٔع ع سقعععا ةعععاحلشّا
الظ  -كذ اـمؼعشّ ال كعشٖ للظعٔذ سظعطم ةعذس العذًٓ احلعْثٕ سكعْاٌ ا علٔعُ،
ّالقاٜه عل ٙاـميَذٔ٘ القشآىٔ٘ قم شاّ ٗٛت ظري األسذاخ ّحتلٔلَا ّّدْا التشعشم ّنعمل
التْدَٔععات القشآىٔعع٘ ّ ،ععذ ّ ع الظععوْدٓ٘ ةكععل ععْٗ كععذ ٍععزا اـمؼععشّ ال كععشٖ
عتقادٍععا ةأىععُ طععٔشٔذ مؼععشّعَا الٍْععاةٕ قم الععٔنً ،كنععا تععش ٚنٔععُ سّسععا مقاّمعع٘
للنؼشّ األمشٓكٕ الـَْٔىٕ قم اـميطق٘ ةاعتبعاس الينمعاو الظعوْدٖ أسعذ أٍعه أسكعاٌ
ّأدّات ٍزا اـمؼشّ .
مل ٓقتـش الذعه الظوْدٖ عل ٙاـمْ ف الظٔاطٕ ّالذةلْماطٕ ّاإلعالمٕ ةل
ّؿل إظم الذعه الوظكشٖ ّديْيفا قم احلشا الظادط٘ ىَآ٘ الواو ّ 9004مطلع
الواو  9000كذ اـمؼعشّ ال كعشٖ للظعٔذ سظعطم ةعذس العذًٓ احلعْثٕ ،استكبع
ياليفا أةؼعع ايفعشاٜه عمل اـمعذىٔطم الوعضل ٍّعذم اـميعاصل علع ٙسيّغ طعاكئَا
نععاستق ٙاـمٝععات مععً الؼععَذاّ ٛأكععوانَه مععً ايفشسععّ ٙػععشدت مٝععات اف ف مععً
ميعاصيفه ،كعل رلععذ ةتْاطعي ّتأٓٔعذ مععً الينمعاو الظعاةمل الععزٖ طعك ععً اىتَععام
طٔادٗ البلذ ّ تل اـمْاطيطم ّتؼشٓذٍه قم سشا ّؿ َا سٜٔع الينماو الظاةمل ةأىَعا
كاى "سشةا عبجٔ٘".
ةوععذ اىعععذ الجعععْسٗ الؼعععباةٔ٘ قم الوععاو  4100اـمطالبععع٘ ةشسٔعععل ىنمعععاو العععشٜٔع
األطععبمل علععٕ عبععذ ا ؿععاحل تععذيل الظععوْدٓ٘ ةقععْٗ ّةؼععكل ّاك ع ّساّل ع
اإلمظام ةضماو األمْسّ ،الونل عل ٙتْدُٔ األسذاخ عما شمذو أديذتَا قم العٔنً،
ّمل تكً الشٓاإ لتقبل ةظَْل٘ يظاسٗ ىنماو ؿاحل دٌّ أٌ تلعنً البعذٓل ،نقعذ
كاٌ فمجال أمٔيا ـمـاحل الينماو الظوْدٖ قم الٔنً ّمل ٓتخلل نرتٗ سكنعُ العيت
دام  33عامعا الكعجري معً ارالنعات الظٔاطعٔ٘ احلعادٗ معع الشٓعاإّ ،إٌ كعاٌ
الينماو الظوْدٖ ٓتنذد ملتَنعا األساكعٕ الٔنئع٘ ،إ أٌ ؿعاحل كعاٌ ٓضآعذ ةتلعذ
التذاّصات لوقذ ؿ قات ّحتقٔمل مـاحل ػخـّٔ٘ ،ةوذ عقذ الـ ق٘ طشٓوا ٓته
اإلععععالٌ ععععً "التنٔعععض قم الوال عععات ةعععطم البلعععذًٓ الؼعععقٔقطم"! كاىع ع أةعععشص تلعععذ
الـ قات ات ا ٔ٘ دذٗ اليت تياصل عمْدبَا ىنماو ؿاحل ىَأٜعا ععً دمعشاٌ ّدٔعضاٌ
ّعظري لـاحل الظوْدٓ٘ كعنً معا ٔع ةات ا ٔع٘ دعذٗ لرتطعٔه احلعذّد قم الوعاو
4111و.
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ساّل الظوْدٓ٘ ةكل ما أّتٔ مً عْٗ ّمعا غملكعُ معً أدّات ّعياؿعش قم
الينماو ّاـمواسك٘ عل ٙسذ طْا ٛمً سشف الجْسٗ عً مظاسٍا ّا لت اف علَٔا ّ ذ
أدسم الجْاس تلذ التعذيالت الظعوْدٓ٘ ّطاـمعا يشدعْا قم منمعاٍشات تطالعأ الينمعاو
الظععوْدٖ ةوععذو التععذيل قم الؼععأٌ الععٔنين ّأٌ ٓععرتم الؼععوأ لٔقععشس مـععريِ ّسمععل
مؼاكلُ دايلٔا ةؤذا عً التذيل ّالتأثري الظوْدّٖ ،لكً الشٓاإ ػكل مع
دّل ارلععٔر ونْععع٘ لشعآعع٘ ا ت ععاو ٔ ع ةععذّل الْؿععآ٘ عععرب ولععع التوععاٌّ
ارلٔذٕ مذنْع٘ خبْنَا مً دماح الجْسٗ الٔنئ٘.
دمش الشٓعاإ قم ا لت عاف علع ٙالجعْسٗ الٔنئع٘ ةذآع٘ سعطم أعلعً ايفيعشال
الوذْص (علٕ حمظً األؾمش اليضّل للظاس٘ ّا ىلناو للجعْسٗ ّ عذ كعاٌ ؼمجعل
الشكً الجاىٕ للينماو ةوذ سٜٔع الينماو الظاةمل ؿاحلّ ،يشد الظوْدٓ٘ لَا
لألصم٘ الٔنئ٘ عما ٔ ةاـمبادسٗ ارلٔذٔ٘ ّآلٔتَا التي ٔزٓ٘ ،ىـ ٍزِ اـمبادسٗ
علعع ٙتيشععٕ ؿععاحل ّايتٔععاس ىاٜبععُ عبععذ سةععُ ميـععْس ٍععادٖ كععشٜٔع اىتقععالٕ ـمععذٗ
عععامطم ٓععته ياليفععا اإلععععذاد لالىتخاةععاتّ ،إعععادٗ تقاطعععه الظععلط٘ ةععطم احلعععضةطم
الشٜٔظطم اـميغمش (سضا ؿاحل ّاإلؿالح (اإليْاٌ اـمظعلنطم ّ عذ ػعوشت القعْٚ
الجْسٓ٘ قم الظاس٘ ةأٌ ثْستَه طش معيَه ةتعذةري طعوْدٖ نواسكعْا رلعذ ا ت عاو
ّأعليْا عذو اعرتانَه ةُ ّلكً الظلطات ايفذٓذٗ سنو اـموتـنطم قم الظاسات
ةالقْٗ الوظكشٓ٘ ّمل ا عتذا ٛعلَٔا ّاطتؼَذ الوذٓعذ معً الجعْاسّ ،كعاٌ ػعباا
الـنْد (أىـاس ا ٍه الْسٔذًٓ البا طم قم طاس٘ ا عتـاو ةـيوا ٛتوعبريا ععً
سنلَه للنبادسٗ الظوْدٓ٘.
قم  40طععععبتنرب  4102دمشععع القععععْ ٚالجْسٓعععع٘ قم إطععععقالم مشاكععععض الي ععععْر
اـمتظلط٘ عل ٙالؼوأ الٔنين ميز عقْد ّسقق دماسا غري مظبْو ،قم أىَا الجْسٗ
اليت مل ٓظقكم نَٔا كشٔ٘ مذىٕ أةذا ّمل تـاسبَا عنلٔات التـع ٔ٘ ّ ا ىتقعاو
ةل مذت ٔادتَا ٓذ الؼشاك٘ قم لٔل٘ دماسَا لتوقذ مع ال ش ا ٛالظٔاطعٔطم "ات عاو
الظععله ّالؼععشاك٘" ةشعآعع٘ اـمبوععْخ األفمععٕ الععزٖ ععال ْٓمَععا إٌ مععا سععذخ ٓوتععرب
"ياس ععا للوععادٗ" ّأؿععب رلععذ ا ت ععاو أسععذ مشدؤععات احلععل الظٔاطععٕ الععزٖ ىععادٚ
ةتي ٔزِ شاس ولع األمً الذّلٕ  4410لواو 4102و.
اـمالسععهم أٌ الظععوْدٓ٘ ّدّل ارلععٔر الشاعٔعع٘ للنبععادسٗ ارلٔذٔعع٘ طععاسع إظم
مباسك٘ ا ت او ّتأٓٔذِ كنا األمه اـمتشذٗ ّا حتعاد األّسةعّٕ ،ةوعذ دمعاح الجعْسٗ
الؼععوبٔ٘ ػععَذت الععٔنً تظععاسعا دساماتٔكٔععا لألسععذاخ سٔععح توجععشت م اّكععات
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مْننبٔذ ةطم ال ش ا ٛالظٔاطٔطم ّطقكم الوذٓذ مً ٔعادات أىـعاس ا ػعَذا ٛقم
سْادخ اغتٔالّ ،عـ ةـعيوا ٛععذد معً العت ذريات اإلدشامٔع٘ ةأٓعا يد تك ريٓع٘
ّتذةري طوْدٖ(ّ ،)1اطتقال سٜٔع الذّل٘ (ٍادٖ ّسٜٔع احلكْم٘ (يالعذ عاح
ةوذ مطالبات ةتي ٔز خمشدات احلْاس الْطين ّات او الظله ّالؼشاك٘.
ّقم الوؼشًٓ مً ماسغ  9002ػَذت ؿيوا ٛنادو٘ كبريٗ سٔح مل ت ذعري
داموٕ ةذس ّاحلؼشْؾ أثيا ٛؿالٗ ايفنو٘ ّنؼل ت ذعري ثالعح قم دعامع اإلمعاو
ايفادٖ ةـوذٗ ّإلقا ٛالقبض عل ٙا ىت شاسٖ الزٖ نذش ى ظُ أماو مبي ٙاألمً قم
الْٔو ى ظُ ،طقكم اـمٝات مً الؼَذا ٛمً الشدال ّاألط ال ّاـمظو طم كاى تلذ
األسذاخ كلَا حتنل ةـنات طوْدٓ٘ قم تَّٔ ٘ٝإسٍاؿات للشعذخ الكعبري العزٖ
ٓوذ لُ ةوذ أطبْ ّاسذ مً رلذ التاسٓت.
بداية احلرب:

ػعً حتعالف الوعذّاٌ ةقٔعادٗ الظعوْدٓ٘ سشةعا عذّاىٔع٘ أعليع معً ّاػععيطً قم
4102/3/42و ةزساٜع ّمربسات ّادعاٛات ّأٍ٘ ،تبطم عذو ؿشتَا مع مشّس األٓاو
ّالظيطم الوذّاىّٔ٘ ،ةتـشسمات ةوض ادٗ حتالف الوذّاٌ ّػعشكاَٜهّ )2(،معا
تضال احلشا الوذّاىٔ٘ اٜن٘ ست ٙكتاة٘ ٍزا البشح ،اطتخذم نَٔا كل أىعْا
القععْٗ الـععلب٘ ّالياعنععّ٘ ،سغععه القـععف ّالقتععل ّالتععذمري إ أىَععا ّادَع مقاّمعع٘
لٔع يفعا مجٔعل قم اإل عذاو ّالـعنْد ّالجبعاتّ ،ةتخطعٔكم اطعرتاتٔذٕ مل ٓييعز قم
احلظععباٌّ ،مل ٓتْ ععع ،أّ ٓععذسم قم مونمععه احلععا ت عععع سغععه اإلنـععاح اـمظععبمل عععً
كجري ميَاّ ،تؼري ةوض اـمـعادس الاشةٔع٘ إظم أٌ ةذآع٘ الوعذّاٌ بعل رلعذ التعاسٓت
ةظت٘ أػَش تقشٓبا" ،لكً احلقٔقع٘ أٌ ٍعزِ احلعشا مل تبعذأ ةاحلنلع٘ ايفْٓع٘ العيت
( )1أعلي يعاٗ ّؿعال الظعوْدٓ٘ التك ريٓع٘ أىَعا طعتَاده مظتؼع  ٙالوشكعٕ التعاةع لعْصاسٗ
الععذنا الٔنئعع٘ قم ؿععيواّ ٛنوعععال مل تي ٔععز ايفذععْو الْسؼعععٕ الععزٖ اطععتَذف اـمشكعععٙ
ّاألطباّ ٛاـمنشكعات ّاـمعشانقطم ةعالت ذري ّالقتعل اـمباػعش ،معا دوعل العشأٖ الوعاو العٔنين
ٓتأكذ مً الذّس التخشٓف للينماو الظوْدٖ قم الٔنً.
( )2للنضٓذ مً الت اؿٔل سْل أطباا حتالف الوذّاٌ عل ٙالٔنً ٓشدع إظم:
 مشكعععض الذساطعععات ا طعععرتاتٔذٔ٘ ّا طتؼعععاسات؛ "طبٔوععع٘ ّأٍعععذاف حتعععالف الوعععذّاٌّاطرتاتٔذٔ٘ الشد الٔنين"[ ،ىذّٗ]( ،ؿيوا :ٛارنٔع3طبتنرب5107و .
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تقْدٍا الظوْدٓ٘ قم ماسغ  . 4102لكيَعا ةعذأت بعل طعت٘ أػعَش معً ٍعزا التعاسٓت
عيذما او "احلْثٌْٔ"ٍّ ،ه ونْع٘ بلٔ٘ ػٔؤ٘ ؿاريٗ تؤؽ قم ايفبال مشعالٕ
الٔنً ،ةالذيْل إظم الواؿن٘ ؿيواّ ٛطشد احلكْمع٘ الؼعشعٔ٘"( .)1كعزلذ ّسد
قم تـععشٓ ّصٓععش اراسدٔعع٘ الظععوْدٖ (طععاةقا عععادل ايفععبري ،أمععا الٔنئععٌْ نععريٌّ
أىَععه قم عععذّاٌ ميععز ىؼععأٗ الينمععاو الظععوْدٖ ،الععزٖ ٓتععذيل قم الؼععيٌّ الٔنئعع٘
ّاعتباسِ كشملّ ،ةيا ٛعلّ ٙؿٔ٘ مً اـملذ اـميطع()2
بٓاء ايتخايفات وٖعاظتٗا:

أعليع ع الظعععوْدٓ٘ ععععً حتعععالف عشةعععٕ عؼعععشّٖ ،ةعععذأت تي ٔعععز عنلٔاتَعععا
الوظكشٓ٘ ةؼً غاسات عل ٙؿيواّ ٛةوض اـمياطمل الٔنئ٘ ّأطلق علَٔا مظنٙ
"عاؿ ٘ احلضو" لتشذخ نشصا سادا قم يشٓط٘ ا ؿط اف ا طرتاتٔذٕ ّالظٔاطٕ
قم إ لٔه ارلٔرّ ،تؼكل مولنا تاسشمٔا لٔع قم مظاس الوال ٘ الوناىٔ٘ ارلٔذٔ٘
نشظععأ ةععل قم مينمْمعع٘ التشال ععات ّايفٔاكععل ا طععرتاتٔذٔ٘ احلاكنعع٘ لألمععً
القْمٕ ارلٔذٕ أٓلآّ ،ش ٚحمللٌْ أٌ ارشّز عً اإلؽما ارلٔذٕ ٍزِ اـمعشٗ
()3
دا ٛلٔورب عً عنمل الؼشخ ا طرتاتٔذٕ الزٖ تواىُٔ مينمْم٘ التواٌّ.
ايتخايف –ايعربي "ايععري" (َع افرتاض َعارنة شًطٓة عُإ):

تكععٌْ مععً عؼععش دّل مؼععاسك٘ ةقٔععادٗ الظععوْدٓ٘ ،ؿمععع دّل قم ولععع
التوععاٌّ ارلٔذععٕ ٍععٕ (الظععوْدٓ٘ ،الكْٓ ع  ،اإلمععاسات ،طععش ،البشععشًٓ ّمععً
يععاسز دّل ولععع التوععاٌ ارلٔذععٕ (األسدٌ ،مـععش ،اـماععشا ،الظععْداٌ ّسنل ع
طععلطي٘ عنععاٌّ ،ػععاسك كععل دّلعع٘ ةوععذد مععً الطععاٜشات إكععان٘ إظم أٌ ةولععَا
( )1العععععع bbc؛ " سععععشا الععععٔنً :مععععارا سققعع ع الظععععوْدٓ٘ ّاإلمععععاسات ةوععععذ أسةععععع طععععيْات "،
07أغظطع5102و ،عل ٙالشاةكمhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537 :
( )2ؼمكعً الشدعْ إظم :عبعذ الظعالو احملطعْسٖ؛ " اـمظعاسات التاسشمٔع٘ للتعذيالت اإل لٔنٔع٘
ّالذّلٔع ع٘ قم العععٔنًّ :س ععع٘ جٔععع٘ مقذمععع٘ ليعععذّٗ "الجعععْسٗ الٔنئععع٘ :ارل ٔع ع٘ التاسشمٔععع٘ –
ارـْؿٔ٘ – افناو"( ،الذّسع٘ :اـمشكعض الوشةعٕ لأل عاخ ّدساطع٘ الظٔاطعات07 ،عع02
ػبالم  /نربآش5105/و .
( )3للنضٓععذ سادععع :مععشٓه ْٓطععف البلْػععٕ؛ "أثععش الوال ععات الوناىٔعع٘ اإلٓشاىٔعع٘ قم دّل ولععع
التواٌّ ةوذ الشةٔع الوشةعٕ" اـمظعتقبل الوشةعٕ (ةعريّت :مشكعض دساطعات الْسعذٗ الوشةٔع٘،
الوذد ،777ماسغ5107و ؿف74 - 77
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ػاسك ةالظ ً احلشةٔ٘ ّال ش اطات ّ سقا ةالقْات الربٓ٘.

()1

ّعيذ إعالٌ الونلٔات الوظكشٓ٘ كاى اـمؼاسك٘ عل ٙاليشْ افتٕ:
و

الذّل٘

عذد الطاٜشات

0

الظوْدٓ٘

 011طاٜشٗ سشةٔ٘

4

اإلماسات

 31طاٜشٗ سشةٔ٘

3

الكْٓ

 02طاٜشٗ سشةٔ٘

2

البششًٓ

 02طاٜشٗ

شٓ٘

2

طش

2

األسدٌ

 2طاٜشات سشةٔ٘

9

اـماشا

 2طاٜشات سشةٔ٘

8

مـش

 02طاٜشٗ سشةٔ٘

7

الظْداٌ

 3طاٜشات سشةٔ٘

 01طاٜشات سشةٔات

ّةذعه لْدظيت مً الْ ٓات اـمتشذٗ األمشٓكٔ٘ ّتشكٔا ،تضامً مع اإلعالٌ
عً ةذ ٛالونلٔعات الوظعكشٓ٘ قم العٔنً لٔلع٘ 4102/3/42و ّٓيعذسز حتع تـعئف
()2
التشال ات ايفذْمٔ٘
ٓتل رلذ معً اىتَادعُ طعلْكا ععذأٜا ّاتظعامُ ةاليضعع٘ التْطعؤّ٘ ،تقئعع
أٍذانعععُ احلقٔقٔععع٘ (الوذّاىٔععع٘  -ايفذْمٔععع٘ – التْطعععؤ٘ ةأٍعععذاف أيعععش ٚموليععع٘
(دناعٔ٘ ّمجالٔ٘ .

( )1طلو أؾمذ مْطٙ؛ "مشدع طبمل ركشِ" ،ؿف
( )2ـمضٓعععذ معععً التْكعععٔ اسدعععع إظم :طلوع ع أؾمعععذ مْطعععٙ؛ "مشدعععع طعععبمل ركعععشِ" ق،070
كزلذ :د ل حمنْد الظٔذ؛ "مشدع طبمل ركشِ"  ،ق.51
070

075 -
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ردود فعٌ واْصخاب َٔ ايتخايف:
مجٗورية بانصتإ:
اـمْ عععف الباكظعععتاىٕ معععش ةتقلبعععات ،قم البذآععع٘ أعليع ع احلكْمععع٘ التأٓٔعععذ
اـمبذ ،ٕٜثه اىتقل إظم الذّس احملآذ، ،ثه لوأ دّس الْطٔكمّ ،مل ٓجب عل ٙمْ ف
حمذد ،قم البذآ٘ تقذم الظوْدٓ٘ ةطلأ إظم ةاكظعتاٌ للنؼعاسك٘ قم التشعالف
الزٖ تقعْدِ قم العٔنً نأعليع سكْمع٘ إطعالو أةعاد علع ٙلظعاٌ سٜعٔع احلكْمع٘
مْانقتَا اـمبذ ٜ٘ٔعل ٙأٌ تكٌْ عبا مَنعا قم دسعش "احلعْثٔطم" ّالقلعا ٛعلعَٔه،
ّدععععه دّل ارلعععٔر ارنعععع قم ـع ع َا "احلعععْثٔطم"ّ ،ادعععُ تـعععشٓ احلكْمععع٘
مواسكعع٘ مععً اـمظععيّلطم الباكظععتاىٔطم ّمععً الربـمععاٌ طععٔنا اـمواسكععّ٘ ،قم ٓععْو
األسةوععا4102/2/8 ٛو مل ميا ؼعع٘ الطلععأ اـمقععذو مععً الظععوْدٓ٘ قم الربـمععاٌ ّلقععٕ
سنلا معً أعلعا ٛالربـمعاٌ ـمؼعاسك٘ ةالدٍعه قم الوعذّاٌ علع ٙالعٔنً "نعاحلشا قم
الععٔنً لٔظعع سععشةَهْٓ ّ ،دععذ تَذٓعععذ لألمععاكً اـمقذطععّ٘ ..ألٌ اـموتععذًٓ ٍعععه
الظوْدٌْٓ ّاللشآا ٍه أةيا ٛالٔنً" ّاطتاشا أعلا ٛالربـماٌ أٌ اـموتذًٓ ٓطلبٌْ
افٌ مععععً دّلعععع٘ أيععععش ٚرات طععععٔادٗ ٍّععععٕ ةاكظععععتاٌ أٌ تععععأتٕ ّتقععععذو اـمظععععاعذٗ
الوظكشٓ٘ كذ أةشٓاٍ ٛه أةيا ٛالؼوأ الٔنين.
ّطالأ سعضا "الوذالع٘ ّاحتعاد اـمظعلنطم" احلكْمع٘ ةوعذو التعذيل قم العٔنً،
ّأٌ الوذّاٌ شمذو اـمـاحل األمشٓكٔ٘ -الـَْٔىٔ٘،
مْ ف الربـماٌ الباكظتاىٕ أسغه احلكْم٘ عل ٙالرتادع عً مْ َا الظعاةمل
ّعً توَذاتَا للشٓاإ لتولً عذو اـمؼاسكّ٘ ،احلٔادّ ،أىَا طتيدٖ دّس الْطعٔكم
قم ٍزِ األصم٘ اليت توـف عميطق٘ ارلٔر الوشةعٕ ّطعتونل علع ٙإىَاَٜعاّ ،سظعأ
ىععف القععشاس الـععادس عععً الربـمععاٌ نععإٌ ةاكظععتاٌ تشغععأ أٌ حتععانهم علعع ٙاحلٔععاد قم
اليضا الذاٜش قم الٔنً لٔكٌْ عمقذّسٍا القٔاو ةذّس دةلْماطٕ نوال إلىَا ٛاألصمع٘،
ّةععاسم –الربـمععاٌ  -كععشّسٗ مْاؿععل٘ دَععْد احلكْمعع٘ الباكظععتاىٔ٘ إلزمععاد سععل
طععلنٕ لألصمعع٘ ،ععشاس الربـمععاٌ أسةععذ احلظععاةات الوظععكشٓ٘ للننلكعع٘ الظععوْدٓ٘،
()1
ّأنقذ التشالف ْٗ عظكشٓ٘ مَن٘ ّ ..لل مً استنالٔ٘ التذيل الوظكشٖ الربٖ
( )1اـمشكععض الوشةععٕ لأل ععاخ ّدساطعع٘ الظٔاطععات" ،الععٔنً ةوععذ الواؿ ع ٘" [تقشٓععش ىععذّٗ]،
(الذّس٘ 5107/7/57 :ق03
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ّعل ٙكْ ٛرلعذ ؿعشح سٜعٔع أسكعاٌ ايفعٔؽ الباكظعتاىٕ لـعشٔ ٘ (أةاىعا
الباكظتاىٔ٘ "أٌ ةاكظتاٌ سظن أمشٍا ةوذو اـمؼاسك٘ ةاحلنل٘ الظوْدٓ٘ علٕ
الٔنً ،مبٔيعا أٌ عاؿع ٘ احلعضو يشدع ععً مظعاسٍا ّأٍعذانَا اـمشطعْم٘  ...ا ،
()1
ّمجلُ تـشٓ ّصٓش الذنا الباكظتاىٕ".
ّةوعذ إععالٌ التشعالف اىتَعا" ٛعاؿع ٘ احلعضو"- ،العيت مل تيتعُ ّ -ا ىتقععال
إظم "إعععععادٗ األمععععل" اليظععععخ٘ الجاىٔعععع٘ مععععً الوععععذّاٌ ،أؿععععذست ّصاسٗ اراسدٔعععع٘
الباكظععتاىٔ٘ ةٔاىععا الع نٔععُ" :إٌ ّ ععف احلععشا طععٔنَذ الطشٓععمل للشععل الظٔاطععٕ
لألصمععات قم الععٔنًّ ،دععذدت سغبعع٘ ةاكظععتاٌ ةاـمؼععاسك٘ قم أٖ دَععْد للتظععْٓ٘
()2
الظلنٔ٘ لألصمات قم الٔنً"
َاييسيا:

اطتقبل حمنذ ةً طلناٌ اٜذ ايفٔؽ اـمالٔضٖ ال شٓمل أّل /تعاٌ طعشٖ سادعا،
ّدش ٚيالل ا طتقبال ح مؼعاسك٘ مالٔضٓعا قم حتعالف "عاؿع ٘ احلعضو" العزٖ
تقْو ةعُ الظعوْدٓ٘ اطعتذاة٘ لطلعأ العشٜٔع اـميتَٔع٘ ّ ٓتعُ عبعذ سةعُ ميـعْس ٍعادٖ
لتخلٔف ةالدِ مً "اإلسٍاا احلعْثٕ" ّالعذاعنطم لعُّ ،ععْدٗ الؼعشعٔ٘ ّا طعتقشاس
()3
قم الٔنً
قم 4102/2/01و أعلً عً ّؿْل ْات مالٔضٓع٘ إظم الشٓعاإ للنؼعاسك٘ معع
القعععْات اـمتشال ععع٘ للعععشا العععٔنً ،إ أٌ اٜعععذ ايفعععٔؽ اـمعععالٔضٖ ى ععع ٙأٌ تكعععٌْ
القععْات اـمشطععل٘ إظم الشٓععاإ للنؼععاسك٘ قم الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنًّ ،إػمععا لاععشإ
إدال ٛاـمْاطيطم اـمالٔضٓطم"!!!
ّعربت ايفناٍري اـمالٔضٓع٘ _اإللعرتاغ_ ععً طعخطَا علع ٙالتشعالف الوعذّاىٕ
عل ٙالٔنً ،ن ٕ ْٓو الجالثا4102/7/8 ٛوّ ،أثيا ٛمباساٗ كشٗ القذو قم الواؿعن٘
اـمالٔضٓ٘ كْا مبْس مع اـميتخأ الظوْدٖ ،سػق ايفنعاٍري اـميتخعأ الظعوْدٖ
ةالضدادات احلاس ٘ الكبريٗ فما دول اـملوأ ٓبذّ كؼعول٘ ىعاسٍّ ،ت ع ةاليـعش
للٔنًّ ،مل إٓقاف اـمباساٗ..
( )1للنضٓذ مً التْكٔ اسدع إظم :ايفنَْسٓ٘ ،الوذد  07707الظب 5107/7/00و ،اجمللعع
الضٓذٖ اإلطالمٕ" ،مشدع طاةمل" قٓ 70أ أ
( )2الٔنً الْٔو ،الوذد ،0107ارنٔع5107/7/53و
(" )3اـمشدع ى ظُ" ،ق71
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ايتخايف اإلشالَي:

ما صال عيـش اـم ادأٗ ال اعل ٍْ النماٍش قم الظٔاط٘ الظوْدٓ٘ ،نولع ٙسعطم
غشٗ لٔل٘ اىوقاد معيغمش دئعف 4اإلثعيطم4102/4/02و أعلعً حمنعذ ةعً طعلناٌ ععً
ٔاو حتالف إطالمٕ عظكشٖ ٓتعْظم مَنع٘ "التـعذٖ لاسٍعاا" ّتؼعكٔل غشنع٘
عنلٔات مؼعرتك٘ للتيظعٔمل قم مقعشِ الشٓعاإّ ،أٌ ٍعذف التشعالف ٍعْ مكانشع٘
ؽمٔع اـمينمنات اإلسٍاةٔ٘ ّلٔع (داعؽ نقكم ّ ،ظعأ ةٔعاٌ اإلععالٌ نإىعُ ٓلعه
( 32دّلعع٘ ميَععا  09دّلعع٘ عشةٔعع٘ ٍععٕ :الظععوْدٓ٘ ،اإلمععاسات ،األسدٌ ،البشععشًٓ،
تْىع ،الظعْداٌ ،الـعْمال ،نلظعططم ،طعش ،الكْٓع  ،لبيعاٌ ،لٔبٔعا ،مـعش،
اـماشا ،مْسٓتاىٔا ،الٔنً ،ؽمَْسٓ٘ القنش ا حتادٓ٘ اإلطالمٔ٘"
نٔنا ػاسك  09دّل٘ إطالمٔ٘ ٍٕ :ةاكظتاٌ ،ةيذالدؾ ،ةيصم ،تشكٔعا،
تؼاد ،تْغْ ،دٔبعْتٕ ،الظعياال ،طعريالٌْٔ ،الاعاةٌْ ،غٔئعا ،كعْت دٖ نعْاس،
()1
اـمالذٓف ،مالٕ ،مالٔضٓا ،الئذش ،ىٔذريٓا"
اـم ادأٗ مل تقتـش عل ٙالؼوْا ،ةل ت ادأت ةُ ةوض الذّل اليت أعلً عيَا
كععنً التشععالف دٌّ علنَععا أّ مؼععاّستَا أّ أيععز مْانقتَععا ،ناعرتكعع علٔععُ
مالٔضٓعععا ّةاكظعععتاٌّ ،إىذّىٔظعععٔاّ ،حت نمع ع تشكٔعععا /أسدّغعععاٌ علععع ٙةوعععذِ
(.)2
الوظكشٖ
ّعيذ عقذ ا دتنا قم ىْننرب ْ 4109ةل ةشدّد كجريٗ ،عربت عً ٍؼاػع٘
التشالف ،مً داىأّ ،عً ٍشّا مً نؼل حتالف الوعذّاٌ العزٖ ادتعُ الظعوْدٓ٘
قم العٔنًّ ..أىععُ وععشد حماّلع٘ لـععشف ا ىتبععاِ معً التععذيل الوظععكشٖ الكععاسثٕ
للظوْدٓ٘ قم الٔنً ّقم ى ع اللشنم٘ ؼمجل امتذادا لُ ،ايفعذف األطاطعٕ ميعُ (غعري
اـمولعععً امتـعععاق ا ىتقعععادات الاشةٔععع٘ العععيت كعععجريا معععا تعععتَه دّ ةؤيَعععا ةعععذعه
اإلسٍعععاا ،ميَعععا الظعععوْدّٓ٘ ،تتذاٍعععل دّ عشةٔععع٘ ّإطعععالمٔ٘ حتعععاسا اإلسٍعععاا
(ايفضاٜش  ،طْسٓا ،الوشاو  ،إٓشاٌ ّ ،مً أٍنَا:

( )1ؿذ ٚاـمظريٗ ،الوذد  ،73ارنٔع 5107/05/04و.
( )2الٔنً الْٔو ،الوذد  ،0537األسةوا5107/05/53 ٛو
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شًطٓة عُإ:

ؿععشح ّصٓععش الؼععيٌّ اراسدٔعع٘ ْٓطععف ةععً علععْٖ عععذو مؼععاسك٘ ةععالدِ قم
التشععالف اـمولععً ّ ععال إٌ " :ععْات الظععلطاٌ اـمظععلش٘ قم الذطععتْس الونععاىٕ حمنمععْسٗ
اـمؼاسك٘ ةتذنوات أمئ٘ ياسز ولع التواٌّّ ،ةالتالٕ ؼمكعً ليعا أٌ ىتعذيل
()1
التذنوات األمئ٘"
يبٓإ:

أكذ ّصٓش اراسدٔ٘ اللبياىٕ درباٌ ةاطٔل أىُ مل ٓته التؼاّس مويا ياسدٔا
()2
ّ دايلٔا يالنا لألؿْل ّالذطتْس
ّىؼشت ّصاسٗ اراسدٔ٘ ّاـمارتةطم ةٔاىا عل ٙمْ وَا اإللكرتّىٕ أكذت عذو
علنَا مً شٓأ ّ مً ةؤذ عمْكْ إىؼا ٛحتالف اطعالمٕ حملاسةع٘ اإلسٍعاا،
ّأكاف ّ ..ذ سشؿ لبياٌ داٜنا عل ٙأٌ ٓكٌْ مْ َعا مْ عا مظعتقال ياسدٔعا
ىاةوعععا معععً أّلْٓععع٘ مـعععلش٘ لبيعععاٌّ ،معععً التْانعععمل العععذايلٕ علعععٍ ٙعععزِ الظٔاطععع٘
()3
اراسدٔ٘
َاييسيا:

عال ّصٓععش العذنا اـمععالٔضٍٖ /ؼعاو الععذًٓ سظعطم أٌ ةععالدِ تؼعاسم قم ٍععزا
التشععالف الععزٖ أعليتععُ الظععوْدّٓ٘ ،أكععاف "إٌ مالٔضٓععا حتععاسا اإلسٍععاا ياؿعع٘
"داعععؽ" لكيَععا تقععْو ةععزلذ ةؼععكل مي ـععلّ ،أكععاف إٌ اـمبععادسٗ الععيت ا ععزتَا
تؼنل عل ٙالتضاو عظكشٖ ّ ،ال "إىعُ ٓيٓعذ نكعشٗ
الظوْدٓ٘ قم رلذ التْ ٔ
سٜععٔع الععْصسا ٛاـمععالٔضٖ /دمٔععأ عبععذ الععشصاو لتؼععكٔل حمكنعع٘ ياؿعع٘ للينمععش قم
()4
لآا اإلسٍاا ّاألنشاد اـمتولق٘ ةايفناعات اـمظلش٘ اإلسٍاةٔ٘

( )1الجْسٗ ،الوذد  07777ايفنو٘ 5107/05/07و.
( )2الجْسٗ ،الوذد  ،07777ارنٔع 5107/05/04و.
( )3الجْسٗ الوذد 07777 ،ايفنو٘ 5107/05/07و  ،كزلذ الٔنً الْٔو الوذد  ،0552األسةوعاٛ
5107/05/07و.
( )4الجشٗ ،الوذد  ،07777ايفنو٘ 5107/05/07و.
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إْدوْيصيا:

العع ّصٓعععشٗ اراسدٔععع٘ اإلىذّىٔظعععٔ٘ سٓتيعععْ مشؿعععْدٖ ّنقعععا لْكالععع٘ األىبعععاٛ
األـماىٔ٘ (د.ا.أ "إٌ ىنمريٍا الظوْدٖ عادل ايفعبري حتعذخ موَعا قم ععذٗ مياطعبات
سْل تلذ اـمبادسٗ ،لكً الشٓاإ مل تْكع ةوعذ كٔعف طتنلعٕ قم ٍعزا الونعل،
ّّنقا لـشٔ ٘ كْمباغ ىقل عً سٓتيْ القعْل إىَعه ٓقْلعٌْ إىيعا ىعذعه ٍعزا ،أٖ
دعععه ! ّأكععذت أٌ ةالدٍععا لععً تؼععاسم مطلقععا قم أٖ حتععالف عظععكشٖ مععع دّل
()1
أيشٚ
مجٗورية بانصتإ:

أةعععذ ٚطعععكشتري ّصاسٗ اراسدٔععع٘ الباكظعععتاىٔ٘ عٔعععضاص دعععاةْسٖ اطعععتاشاةُ
ّدٍؼتُ لذ ٚاطالعُ عل ٙىبأ إدساز اطه ةالدِ قم اٜن٘ ٍزا التشالف العزٖ تقعْدِ
الظوْدٓ٘ كذ اإلسٍاا ،مؼريا إظم طلأ ةالدِ إٓلاسات سْل اـمظأل٘ ّرلعذ أثيعاٛ
التقا ُٜةوذد مً الـش ٔطمّ ،مً داىأ آيش ؿشح مظيّل ةاكظتاىٕ أىُ مل ٓعته
()2
التؼاّس مع ةالدِ سْل ا ىلناو إظم ٍكزا حتالف مً بل!!!
ّقم ٓععْو ايفنوعع٘ 4102/0/8و ععاو ّصٓععش اراسدٔعع٘ الظععوْدٖ عععادل ايفععبري
ةضٓاسٗ إظم ةاكظتاٌ إل ياعَا ةا ىلناو إظم التشالف العزٖ تتبيعاِ ،توعضصت ةضٓعاسٗ
ّلٕ ّلعٕ الوَعذ /حمنعذ ةعً طعلناٌ ّ ،عذ اطعتاشة ةاكظعتاٌ إععالٌ ا َعا دٌّ
مْانقتَاّ ،سغه مْانقتَعا إ أىَعا ا تـعشت علع ٙأٌ تعذعه مويْٓعا ّلعٔع ةعالقْات
الوظكشٓ٘.
ايعرام:

مً الذّل الوشةٔ٘ اليت حتعاسا اإلسٍعاا ّمل ٓتلعنيَا إععالٌ التشعالف ،عال
سٜععٔع يفيعع٘ األمععً ّالععذنا الئاةٔعع٘ الوشا ععٕ سععاكه الضاملععٕ لقيععاِ اـمٔععادًٓ "إٌ
التشععالف الععزٖ دع ع إلٔععُ الظععوْدٓ٘ حتععالف طععاّ ٕ ٜأٌ الظععوْدٓ٘ غععري دععادٗ قم
حماسة٘ اإلسٍاا ٍّٕ ،تـذس ا ىتشاسٓطم ّال تاّ ٚالتك ريٓ٘ ..لْ كاٌ التشعالف
( )1العععٔنً الٔعععْو ،الوعععذد  ،0531ارنعععٔع 5107/05/04و ،الجعععْسٗ الوعععذد  07777ايفنوععع٘
5107/05/07و ىقال عً ؿشٔ ٘ كْمباغ.
( )2الجْسٗ الوذد  077771ايفنو٘ 5107/05/07و.
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الظعععععوْدٖ إطعععععالمٔا لتْدعععععُ لتششٓعععععش األسإ ال لظعععععطٔئ٘ ّّكعععععوَا علععععع ٙسأغ
()1
أّلْٓاتُ"
روشيا:

اعترب سٜٔع يفي٘ العذّما الشّطعٕ للؼعيٌّ الذّلٔع٘ ألٔكظعٕ ةْػعكْف قم
ميغمش ؿش ٕ األسةوا4102/04/43ٛو أٌ اطعتشذاخ التشعالف ا طعالمٕ لعٔع إ
سربا علّ ٙسوّ ..أٌ مَن٘ الظوْدٓ٘ قم مكانش٘ "داععؽ" لعً تكتعأ يفعا احلٔعاٗ،
رلذ أٌ الشٓاإ كاى عذ أطظع عنلٔعا لقٔعاو "داععؽ" سٔينعا أمويع قم غمْٓعل
اـمواسك٘ الظْسٓ٘ اـمظلش٘ ،الظوْدٓ٘ تَذف إظم ت عادٖ ارظعاسٗ ايفْٔطٔاطعٔ٘ قم
ٍزِ األصمّ٘ ،تظو ٙإظم سؼذ تأٓٔذ "داعؽ"ٍ ..زا التشعالف سلعف ّس عّٕ ،إرا معا
ؿذ األىبا ٛسْل أٌ ةاكظتاٌ ّلبيعاٌ مل تعذسٓا أؿعال ةالتشا َنعا ةَعزا احللعف
()2
نإٌ رلذ يرب دلٔل عل ٙأٌ ٍزا التشالف ؿْسٖ
االْصخاب وتفهو ايتخايف ايصعودي األَريهي
إعادة متوضع اإلَارات:

ّأكذت أسةو٘ مـادس مطلوع٘ لـعشٔ ٘ ىْٔٓعْسم تعاؼمض أٌ اإلمعاسات ي لع
توذاد ْاتَا قم حمٔكم مٔيعا ٛاحلذٓعذٗ غشةعٕ العٔنً عمقعذاس  %81الؼعَش اـماكعٕ،
لٔقععل الٔععْو عععً  021عظععكشٓا ،كنععا طععشب مععً اـميطقعع٘ مشّسٔاتَععا ايفذْمٔعع٘
ّاـمذانع الجقٔل٘.
ّركععش مظععيّل إمععاساتٕ طلععأ عععذو الكؼععف عععً ا ععُ للـععشٔ ٘ أٌ ٍععزِ
ارطْٗ داٛت دعنا للَذى٘ ايفؼ٘ قم احلذٓذٗ ،مؼريا إظم أٌ التضاو اإلماسات نٔنعا
ٓتولمل ةالٔنً ٓضال ثاةتاّ ،دسة ْاتَا  71ألعف مقاتعل ؼمعين ـمعل ٛال عشاا اليعاده
عً اىظشاةَا.
غري أٌ شاس اإلماسات اطتذع ،ٙسظأ الذةلْماطٔطم ،ئب٘ أمل كبريٗ لعذٚ
الظععوْدّٓ٘ ،أكععذ دةلْماطععٕ غشةععٕ مطلععع علعع ٙاـمْكععْ للـععشٔ ٘ أٌ "مظععيّلطم
( )1الٔنً الْٔو ،الوذد ،0552األسةوا5107/05/07 ٛو.
( )2الجْسٗ ،الوذد  07775ارنٔع5107/05/57 ،و.
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سنٔوٕ اـمظتْ ٚقم الذْٓاٌ اـملكٕ (الظوْدٖ تعذيلْا ػخـعٔا قم حماّلع٘ إل يعا
القادٗ اإلماساتٔطم ةالرتادع عً ي ض ْاتَه".
كنا ل مظيّلٌْ إماساتٌْٔ إظم أٌ ةالدٍه طتشانهم قم العٔنً علع ٙةوجع٘
عظكشٓ٘ ياؿ٘ عمشاسة٘ تينمٔه "القاعذٗ"ّ ،عل ٙتْادعذ عظعكشٖ حمعذّد قم
الواؿععن٘ اـمي تعع٘ عععذٌ ،عععالّٗ علعع ٙاطععتنشاس دعنَععا لتشععالف ٓلععه  01نـ عٔال
مظلشا حملٔا ٓقذس ونل توذادٍا ةع 90ألف مقاتل(.)1
اْصخاب َاييسيا بعهٌ ْٗائي:

ّصٓععش الععذنا اـمععالٔضٖ ٓولععً س ٔععا اىظععشاا ةععالدِ مععً حتععالف الوععذّاٌ علععٙ
الٔنً ،ارنٔع ْٓ 48ىْٔ .5107
ّ ذ أػاد حمنذ علٕ احلعْثٕ سٜعٔع اللذيع٘ الجْسٓع٘ الولٔعا ةا عار احلكْمع٘
اـمالٔضٓععع٘ ةقٔعععادٗ مَعععاتري حمنعععذ ،لقعععشاس ا ىظعععشاا معععً حتعععالف الوعععذّاٌ ّ ..عععال:
"ا ىظععشاا اـمععالٔضٖ مععً حتععالف الوععذّاٌ األمشٓكععٕ الظععوْدٖ مْ ععف مؼععشف
للشكْمعع٘ ايفذٓععذٗ ..يطععْٗ احلكْمعع٘ اـمالٔضٓعع٘ ايفذٓععذٗ عععْدٗ للقععشاس اـمظععتقل
ّيشّز مً التبؤ٘ الونٔا ٛاليت تبيتَا احلكْم٘ الظعاةق٘ ..ىتنيع ٙأٌ تبعادس مالٔضٓعا
لتْكٔ أطباا اىظشاةَا لتْكٔ احلقٔق٘ نـْتَا مظنْ (.)2
اْصخاب املػرب:

ظعععععأ ّكالععععع٘ "أطْػعععععٔتذ ةعععععشغ" ،عععععال مظعععععيّل سكعععععْمٕ ماشةعععععٕ
(9نربآعععععش4107و إٌ اـماعععععشا مل ٓوعععععذ ٓؼعععععاسم قم التعععععذيالت الوظعععععكشٓ٘ أّ
ا دتناعععات الْصاسٓعع٘ قم التشععالف الععزٖ تقععْدِ الظععوْدٓ٘"ّ ..مل ٓؼععشح الت اؿععٔل
اـمتولقعععع٘ عمؼععععاسك٘ ايفععععٔؽ اـملكععععٕ اـماشةععععٕ أّ ا ىظععععشاا مععععً اـمؼععععاسكات
الوظععكشٓ٘ قم الععٔنً ّ ..ععال ّصٓععش اراسدٔعع٘ اـماشةععٕ ىاؿععش ةْسٓطعع٘ ،قم مقاةلعع٘
الؼَش اـماكٕ مع ياٗ ايفضٓشٗ اإليباسٓ٘ القطشٓع٘ ،إٌ مؼعاسك٘ اـماعشا قم العٔنً
"تاريت" ..كنا أـم ةْسٓط٘ إظم أٌ الشةعالم لعذَٓا حت نمعات دذٓع٘ ةؼعأٌ دْلع٘ ّلعٕ
الوَذ الظوْدٖ األمري حمنذ ةً طلناٌ األيعريٗ قم العذّل الوشةٔع٘ األيعشّ ،ٚطعكم
( )1اـمـذس :ىْْٔٓسم تاؼمض ،ارنٔع ْٓ 00لْٔ
( )2حمنذ علٕ احلْثٕ؛ ارنٔعْٓ57ىْٔ5107و ،عل ٙالشاةكم:
5102و

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=860409847484384&id=771913379667365
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إداىعع٘ دّلٔعع٘ ـمقتععل الـععش ٕ الظععوْدٖ ؽمععال ياػععقذٕ قم الظ ع اسٗ الظععوْدٓ٘ قم
إططيبْلّ ..ىقل ّكال٘ "أطْػٔتذ ةشغ" األمشٓكٔع٘ ،ععً أسعذ اـمـعادسْ ،يفعا
إٌ" ،اـماشا س نعض اطعتقبال ّلعٕ الوَعذ الظعوْدٖ ،قم مْ عف ّؿع ُ اـمـعذس ةأىعُ
كععاٌ "مأص ععا غععري عععادٖ" لألمععري الؼععااّ ..أّكع اـمـععذس ،أٌ الظععلطات اـماشةٔعع٘
حتذذ ع ةععشنض اطععتقبال حمنععذ ةععً طععلناٌ ةععع"دذّل األعنععال اـمععضدسه" للواٍععل
اـماشةععٕ ،اـملععذ حمنععذ الظععادغّ ..ةوععذٍا ةج ع يععاٗ الوشةٔعع٘ التل ضْٓىٔعع٘ ال لععاٜ٘ٔ
نٔلنا ّثاٜقٔا عً الـعششا ٛالاشةٔع٘ اـمتيعاص علَٔعا ،تعذعه اـمعضاعه ةعأٌ اـماعشا عاو
ةاضٍّاّ ..عل ٙإثشٍا اطتذع ٙاـماشا ط ريِ قم اـمنلك٘ الوشةٔ٘ الظوْدٓ٘ ،إلدشاٛ
مؼاّسات ةوذ ةح التقشٓش(.)1
مْ ععع نشىظععٕ علععمل علعع ٙالتقشٓععش الععزٖ ىقؼععش ةويععْاٌ ةقْلععُ” :كٔععف تشٓععذ
الظوْدٓ٘ ّاإلماسات موا ب٘ اـماشا ” طلكم اللْ ٛعل ٙاإلدشاٛات ا تـادٓ٘ اليت
تتخزٍا الذّلتاٌ مل اـماشا قم ال رتٗ األيعريٗ ىتٔذع٘ تعْتش الوال عات ةٔعيَهّ ..ةعًٔ
اـمْ ععع -سظععأ أس ععاو كؼ ع َا مكتععأ الـععشف اـماشةععٕ  -ةععأٌ ا طععتجناسات
الظععععععععععوْدٓ٘ ّاإلماساتٔعععععععععع٘ قم اـماععععععععععشا تشادوعععععععع ع للوععععععععععاو الشاةععععععععععع علععععععععععٙ
التْالٕ.
ّ ذ كاٌ عشاس اـماعشا ةاـمواسكع٘ ةوعذما تعبطم لعُ أٌ معا تقعْو ةعُ العذّلتاٌ قم
الٔنً ٓتوذ ٚكْىُ استكاا واصس مل اـمذىٔطم لتشقٔمل مـاحل ّمآسا ةؤذٗ
عً األٍذاف اـمولي٘ ةالقلا ٛعل" ٙاحلْثٕ ّاطتوادٗ الؼشعٔ٘ نَٔا"(.)2
أشوأ أزَة إْصاْية يف ايعامل:

يلف الوذّاٌ أطْأ أصم٘ /كاسث٘ إىظاىٔ٘ عشنتَا البؼشٓ٘ سظأ اـمينمنات
الذّلٔع٘ ّالععذّل اـمؼعاسك٘ قم الوععذّاٌ ،نقعذ عععربت ععً أٌ "سععشا العٔنً ،الععيت
( )1طععبْتئذ؛ " اـماععشا ٓظععتذعٕ ط ع ريِ مععً الظععوْدٓ٘ ّٓيظععشأ مععً التشععالف الوشة عٕ"،
4نربآش5102و،
( )2مْ ع  Maghreb Intelligenceال شىظٕ؛"يفزا تشٓذ الظوْدٓ٘ ّاإلماسات أٌ توا أ اـماشا!"
ْٓ2ىْٔ 5102و ،كزلذ عل ٙالشاةكم:
https://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2019/03/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A
7%D8%AA-
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ديل عامَا ارامع افٌ (تقشٓش طاةمل ٓ ،قينمش يفا علع ٙأىَعا أطعْأ أصمع٘ إىظعاىٔ٘
قم عـععشىا ..تععرتاّح تقععذٓشات القتلعع ٙةععطم  01آ ف إظم أكجععش مععً  91ألععف تٔععل،
غالبٔتَه مً الٔنئطم ّ .ظأ تقاسٓش نإٌ الاعاسات ايفْٓع٘ العيت تقْدٍعا الظعوْدٓ٘
تظبب قم مقتل ثلجٕ ٍزا الوذد ّ ..ال ّكٔل األمطم الواو لألمعه اـمتشعذٗ للؼعيٌّ
اإلىظاىٔ٘ ماسم لْكْم ،إٌ ٍيام أكجش مً  31دبَ٘ تالّ ،ىضح أكجش مً 3.3
ملٔعععٌْ ػعععخف معععً ميععاطقَهّ ،سمتعععاز  81قم اـمٝععع٘ معععً الظعععكاٌ إظم اـمظعععاعذٗ
ّاحلنآ٘ ،عما قم رلذ  01مالٓطم ٓوتنذٌّ افٌ عل ٙاـمظاعذات الازا.)1(ٜ٘ٔ
ايعدوإ عدة أظٗر:

أعلً حتالف الوذّاٌ أٌ ما اِ "عنلٔ٘ عاؿ ٘ احلضو" لعً تظعتنش إ ععذٗ
أٓععاوّ ،يفععزا اكععطش إظم ا ىتقععال إظم مظععن ٙآيععش "عاؿ ع ٘ األمععل" ،متٍْنععا أىععُ
طٔشظععه األمععش قم أٓععاو لٔلععّ٘ ،قم الونلٔعع٘ ايفذٓععذٗ اطععتخذو القـععف ةؼععكل
ّسؼٕ ّةلشاّٗ أطْأ ّأػذ مً "عاؿ ٘ احلضو"ّ ،ةوذ أسةع طيْات كتعأ أسعذ
اإلعالمٔطم التاةوطم ـميطظ٘ إعالمٔ٘ مؼَْسٗ ٓقعْل "عيعذما صست مشكعض عنلٔعات
التشالف قم الشٓاإ قم أةشٓل  ،4102أٖ ة وعذ ػعَش ّاسعذ معً ةعذ ٛاحلنلع٘ ،كعاٌ
اـمتشذخ ةاطعه التشعالف ّاثقعا معً أٌ "اـمقاّمع٘ احلْثٔع٘" طعتيَاس قم غلعٌْ ةلعو٘
أػَش ّطْف ٓظعوٌْ لتشقٔعمل الظعالوّ .افٌ ةوعذ أكجعش معً أسةعع طعيْات معا تعضال
اللشةات ايفْٓ٘ مظتنشّٗ .كاٌ ٍيام ةال ول حمادثات طالو ،لكيَعا مل حتقعمل
الظالو ..لكً ٍعل نؼعل احلعشا قم حتقٔعمل أٖ ػعٍٕ ٛعزا ةالتأكٔعذ معا ٓبعذّ
علُٔ احلال ةاليظب٘ لبقٔ٘ الوامل(.)2
اطرتاتٔذٔ٘ مْادَ٘ الوذّاٌ:
مل ٓأت الشد الوظكشٖ ّاـمٔذاىٕ مباػشٗ إ ةوذ أسةوطم ْٓمعا معً الوعذّاٌ
الاادس ّاـم ادّ ،ٞالقـف ةالطرياٌ الْسؼٕ اـمكجفّ ،رلذ حلكن٘ ّأٍذاف
أّ  :ا متـاق الـذمّ٘ ،اإلعذاد ّاحلؼعذ للنعْاسد ّالقعذسات البؼعشٓ٘ ّاـمادٓع٘
( )1العع عع bbc؛ " سععععشا الععععٔنً :مععععارا سققعع ع الظععععوْدٓ٘ ّاإلمععععاسات ةوععععذ أسةععععع طععععيْات "،
07أغظطع5102و ،عل ٙالشاةكمhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537 :
( )2الععععععbbc؛ "سععععشا الععععٔنً :مععععارا سققعع ع الظععععوْدٓ٘ ّاإلمععععاسات ةوععععذ أسةععععع طععععيْات "،
07أغظطع5102و ،عل ٙالشاةكمhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537 :
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للنْادَ٘ ثاىٔا ،اتلش قم يطاا اٜذ الجْسٗ ،ارنعٔع 4102/3/42وّ ،سعذد
نُٔ اطرتاتٔذٔ٘ اـمْادَ٘ اـمتنجلع٘ قم امتـعاق الـعذمّ٘ ،ععذو العشد ـمعذٗ ْٓ 21معا
(الـععععرب ا طععععرتاتٔذٕ للتَٔٝعععع٘ ّاإلعععععذاد ّ ،حتذٓععععذ ارٔعع عاساتّ ،فمععععا ّسد قم
ارطاا:
 إرا اطتنش ٍزا الوذّاٌ نإٌ كل ارٔاسات م تْسعّ٘ ،أمعاو ػعوبيا العٔنيناجملال متاح نٔتششم ةذٌّ سذّد.
 لععً ىقبععل كؼععوأ ؼمععين أٌ ىقتععلّ ،أٌ ٓونععل افيععشٌّ علعع ٙإماتتيععا دْعععاّسـاساّ ،أٌ دملع قم ةْٔتيا مكتْقم األٓذٖ ،ياىوطم ّأر ٍ ،ٛزا غري
ّاسد قم الٔنً.
 إٌ الؼوأ الٔنين ؼمتلذ القذسٗ عل ٙسد الوذّاٌ الظوْدٖ النمامل. تؼكٔل ايفبَعات علع ٙاـمظعتْٓطم ارعاسدٕ ّالعذايلّٕ ،سعذد قم ايفبَع٘الذايلٔععععع٘ ععععععذدا معععععً ايفبَعععععات ،الولنأٜععععع٘ ،الجقانٔععععع٘ ،الظٔاطعععععٔ٘،
()1
ا دتناعٔ٘ ،األمئ٘..ا
َوقف األحساب ايصياشية املعارنة يف حوار َوفُٓبيو [َؤمتر ؼخفي]

ؿذس ةٔاٌ عً اـميغمش الـش ٕ لألسضاا ّاـمكْىات الظٔاطٔ٘ اـمؼاسك٘ قم
سْاس مْنينبٔذ (سضا البوح الوشةٕ ا ػرتاكٕ –احتاد القْ ٚالؼوبٔ٘  -سضا
احلمل – سضا الوذال٘ ّالبيا– ٛأسضاا التشالف الْطين – مينمنات اجملتنع اـمعذىٕ
– احلشام ايفيْةٕ – أىـاس ا .
اعتعععربت إساطععع٘ اـمبوعععْخ األفمعععٕ إظم العععٔنً ؽمعععال ةعععً عنعععش جمللعععع األمعععً
"ّثٔقع٘" ،سٔععح ّ ع أمععاو عععذد معً اـملععامطم اإلزماةٔعع٘ الععيت ّسدت نَٔععاّ ،الععيت
تطاةق مع الْا ع إظم سذ كبري ،ياؿ٘ ما ٓتولمل ميَا ةاحلْاس الزٖ أػشف علُٔ
علعع ٙمععذ ٚػععَشًٓ متتععاةوطم بععل الوععذّاٌّ ،الععزٖ أكععذ خبـْؿععُ أٌ دَععْدِ
كاىعع ععذ دمشعع قم تقشٓععأ ّدَععات ىنمععش ال ش ععا ٛةؼععكل كععبري ،سٔععح مل
التْانمل علع ٙمونمعه القلعآا اـمطشّسع٘ علع ٙالطاّلعّ٘ ،أكعذ أٌ الٔنيعٔطم كعاىْا
( )1للنضٓععذ مععً الت اؿععٔل ٓشدععع إظم :عبععذ اـملععذ ةععذس الععذًٓ احلععْثٕ [يطععاا]؛ ميؼععْس قم
ؿشٔ ٘ ؿذ ٚاـمظريٗ ،الوذد  ،37ارنٔع 5107/3/31و
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اا ْططم أّ أدى ٙمً التْاؿل إظم سل طٔاطٕ بل أٌ ٓيطلمل الوذّاٌ ارعاسدٕ
علعع ٙأةيععا ٛالؼععوأ الععٔنين ،أّ مععا أ ععاِ احلنلعع٘ الوظععكشٓ٘ الععيت اىطلق ع قم 42
ماسغ  4102وّ ،اعتربت األسعضاا ّاـمكْىعات تلعذ اـملعامطم ّثٔقع٘ أفمٔع٘ س ٔع٘
تععذًٓ الشٓععاإ ّسل اٍٛععاّ ،حتنلععَا اـمظععيّلٔ٘ الكاملعع٘ مععً عش لعع٘ احلععْاس الععزٖ
كعاٌ عذ أؿععب شٓبعا دععذا معً احلععل ،كنعا تيظععف كعل اـمععربسات الْأٍع٘ الععيت
اطتيذت إلَٔا قم عذّاىَا الااػهّ ،تيكذ قم اـمقاةعل معا ٓطشسعُ الٔنئعٌْ معً أٌ
اـمظت ٔذ مً ٍزا الوذّاٌ أّ ما أ تُ ال٘ ال ْكّ ٙعذو ا طتقشاس الظعاٜذ ٍعْ
تينمععٔه القاعععذّٗ ،أكععذت علعع ٙأىععُ سمععمل ألٖ دّلعع٘ أّ دَعع٘ قم الوععامل أٌ تيتَععذ
طٔادٗ الٔنً ّ ،أٌ تولً احلعشا علٔعُ حتع أٖ معربسّ ،تيكعذ أٌ ألةيعا ٛالؼعوأ
الٔنين الونمٔه سعمل العذنا ععً العي ع ّالتـعذٖ للوعذّاٌ ةكعل الْطعاٜل ّالظعبل
اـمنكيّ٘ ..أكذت أٌ مً أٍذاف الوعذّاٌ ٍعْ عش لع٘ احلعْاس العزٖ كعاٌ ميوقعذا
قم مْننبٔذ ستع ٙلٔلع٘ الوعذّاٌ حتع سعآع٘ األمعه اـمتشعذٗ العيت مل ٓاعادس مبوْثَعا
اراق إظم الٔنً إ ةوذ الوذّاٌ ةأٓاو ٍّْ ،ما أػاس إلُٔ قم إساطتعُ األيعريٗ إظم
ولععع األمععًّ ،أكعععذّا علعع ٙأٌ معععا ٓظععن ٙعمععيغمش الشٓعععاإ ٓوععين الٔنيعععٔطم
ّسْاسٍه قم ػّٕ ،ٛأىُ ؼمكً أٌ ىقبل ةاطتكنال احلْاس قم أٓ٘ دّل٘ مً دّل
الوذّاٌ عل ٙالٔنً ،أّ أٌ ٓكٌْ حت سعآتَا ،سٔح أىعُ ٓوقعل أٌ تطنع ًٝإظم
أٓ٘ مظا ٍ للشل مً بل طشف ٓظ ذ الذو العٔنين ّٓ ،عشإ علع ٙالٔنيعٔطم سـعاسا
ياىقا ّٓذمش مياصيفه ّميطظاتَهّ ،كل ما لعُ ؿعل٘ ةبئع٘ البلعذ التشتٔعّ٘ ..ايتعته
البٔاٌ ةؼكش ايفَْد اليت ةزلتَا األمه اـمتشذٗ ،يـْؿا الظٔذ ؽمال ةً عنعش،
ّاإلػادٗ ةذّسِ اإلزماةٕ احملآذ ّاـمتنٔض طْال اـمشسل٘ اـماكٔ٘(.)1
اإلعالٕ عٔ اخليارات االشرتاتيجية:

أعلً اٜذ الجْسٗ الظٔذ عبذ اـملذ ةذس الذًٓ احلعْثٕ قم يطعاا عمياطعب٘ ٓعْو
القعععذغ الوعععاـمٕ ،ايفنوععع٘ 4102/9/09و ععععً (ارٔعععاسات ا طعععرتاتٔذٔ٘ ّ ،سعععذد
موامل مشسل٘ دذٓذّٗ ،فما ال:
( )1للنضٓععذ مععً الت اؿععٔل ٓشدععع إظم :األسععضاا ّاـمكْىععات الظٔاطععٔ٘ اـمؼععاسك٘ قم سععْاس
مْنينبٔععذ [ةٔععاٌ] ارنععٔع  /5107/7/31ىؼععش قم ؿععشٔ ٘ ؿععذ ٚاـمظععريٗ ،الوععذد ،32
ا ثيطم  7مآْ 5107و.
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 الْٔو اـمْادَ٘ ستنٔ٘ ةاليظب٘ للؼوأ الٔنين ٍّٕ مظيّلٔ٘ ّطئ٘ ّإىظاىٔ٘لكل ؼمين سش.
 مل ٓبمل مً ئاس إ الذيْل قم تلذ ارٔاسات الكبريٗ. أدعْ ؽمٔع اليخعأ إظم التوبٝع٘ رٔعاسات اطعرتاتٔذٔ٘ كعرب ،ٚنٔنعا إرا ملٓتْ ف الوذّاٌ ّاطتنش قم ٍذْمُ ّدشاٜنُ ال نمٔو٘.
 أدعْ كعل اـمكْىعات الظٔاطعٔ٘ قم ٍعزا البلعذ إظم طعذ ال عشاا قم الظعلط٘دٌّ ا ىتنماس للخاسز.
 أّكععذ لؼععوبيا علعع ٙمظععتْ ٚايفبَعع٘ الذايلٔعع٘ أٌ ٓكععٌْ ٍيععام اٍتنععاوكععبري ةالؼععأٌ األمععين ،ألٌ ٍيععام تْدَععات للينمععاو الظععوْدٖ مععع داعععؽ
ّالقاعععذٗ طععتَذاف ٍععزا الؼععوأّ ،قم احلقٔقعع٘ فلعع ٙأىععُ نععشو ةععطم
الينمععاو الظععوْدٖ ّداعععؽ إ ّ قم اإلمكاىععات نقععكم ،ذمععً ىالسععهم كٔععف
كععاٌ الطععرياٌ ْٓاكععأ حتشكععات الظععٔاسات اـم خخعع٘ إظم اـمععذٌ ّعلععٙ
سأطَا ؿيوا ،ٛكاى الطاٜشات تقـف اليقالم األمئ٘ ةالتضامً مع عشا
مععشّس تلععذ الظععٔاسات إلنظععاح اجملععال يفععا لتنععش ّتععذيل إظم اـمععذٌ ،كٔععف
دولْا مً ْٓو العت ذريات قم ؿعيوا ،ٛدولعْا ميعُ ْٓمعا مَنعا ،عمويع ٙأىَعه
دبَ٘ ّاسذّٗ ،تْدُ ّاسذّ ،إطشأٜل يفا أرس ّ ،أسذ أرسعتَا ٍْ الينمعاو
الظوْدٖ ّافيش ٍه التك ريٌْٓ(.)1
ّيشد ع اـمظععريات قم الواؿععن٘ ؿععيواّ ٛاحملاننمععات ّاـمععذٓشٓات للنطالبعع٘
ةارٔعاسات ا طععرتاتٔذٔ٘ ّإداىع٘ الـععن العذّلٕ فععاِ دعشاٜه الوععذّاٌ ،كععزلذ
اـمكْىات ّاأل سضاا الظٔاطٔ٘ ّساةط٘ علنعا ٛالعٔنً ّاجملعالع الضٓذٓع٘ ّاألسةطع٘
الـْنٔ٘.
اشرتاتيجية فض االظتباى:

مععشٗ أيععشٓ ٚيكععذ اٜععذ الجععْسٗ الظععٔذ عبععذ اـملععذ ةععذس الععذًٓ احلععْثٕ علععٙ
ارٔاسات ا طرتاتٔذّٔ٘ ،سمح عل ٙالتششم ايفاد قم ٍزا اـمظاس اٜال:
( )1عبععذ اـملععذ ةععذس الععذًٓ احلععْثٕ [يطععاا] عمياطععب٘ ٓععْو الق عذغ الوععاـمٕ 5107/4/04و،
ميؼْس قم ؿشٔ ٘ ؿذ ٚاـمظريٗ ،لوذد  ،72الجاىطم ْٓ 54لْٔ 5107و.
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"أّدععُ ىععذا ٕٜلكععل األسععشاس ّالؼععشنا ٛقم ٍععزا البلععذ للتشععشم قم ايفبَععات
الذايلٔععّ٘ ،توضٓععض ارٔععاسات ا طععرتاتٔذٔ٘(ّٓ )1يععذسز كععنيَا (اطععرتاتٔذٔ٘ نععض
ا ػعتبام  ..أّل ٍعزِ ارٔععاسات اىظعشاا ايفععٔؽ ّاللذعاٌ الؼععوبٔ٘ معً عععذٌّ ..
ٓوين رلعذ عالمع٘ كعوف ةعل ٓعذل علع ٙالقعّْٗ ،اطعتذاة٘ لليعذا ٛحتشكع القباٜعل
ّالقْ ٚمً احملاننمات ّاـمذٓشٓاتّ ،ى زت الْ ات ّا ستؼعاد قم الظعاسات ،ةلع
عذدٍا يالل األطبْ األّل (ّ ٘ ّ 31لقا ٛميٓذا ـما ّسد قم يطاا اٜذ الجْسٗ،
ّت ْٓلعععُ قم تي ٔعععز ارٔعععاسات ا طعععرتاتٔذٔ٘(ّ ..)2علععع ٙكعععْ ٛرلعععذ غمع ع إععععادٗ
التنْكع قم دبَ٘ حماننم٘ توضّ ،التْدعُ إظم دبَعات العذايل الظعوْدٖ –أٖ نعت
دبَات مْادَ٘ ّتْغل عرب احلذّد مع الظوْدٓ٘ ّ -لقٔ اطتذاة٘ ػوبٔ٘ ّس ٔ٘
أٓلععاّ ،يشد ع اـمظععريات احلاػععذٗ قم الواؿععن٘ ؿععيواّ ٛغريٍععا مععً احملاننمععات
للنطالب٘ ةاطتكنال تي ٔز "اإلععالٌ الذطعتْسٖ" ّت عْٓض اٜعذ الجعْسٗ ةارٔعاسات
ا طرتاتٔذٔ٘(.)3
َواجٗة ايعدوإ باشرتاتيجية جديدة:

تي ٔزا للخٔاسات ا طرتاتٔذٔ٘ ،أعلً الؼَٔذ ؿاحل الـناد – سٜٔع اجمللع
الظٔاطٕ ألىـاس ا – سؾمُ ا  ،ععً اطعرتاتٔذٔ٘ دذٓعذٗ قم مْادَع٘ حتعالف
الوذّاٌ ،أطلعمل علَٔعا مظعن" ٙاطعرتاتٔذٔ٘ كعشا سأغ األنوع "ٙةالؼعكل العزٖ
ؼمكً الٔنئطم معً سد الوعذّاٌ ّصدعشِّ ..،اطعتَذاف الونعمل الظعوْدٖٔ ،عح
تكٌْ كاغط٘ ّ ْٓ٘ ّميثشّٗ ،ركش ةعأٌ اىك عا ٛايفعٔؽ ّاللذعاٌ الؼعوبٔ٘ معً
ةوععض ميععاطمل ايفيععْا ٓععأتٕ قم طععٔاو ا طععتوذاد للععذيْل قم ئععاسات ْٓععّ٘ ..أٌ
احلشا احلقٔقٔ٘ مع الوذّ الظوْدٖ مل تبذأّ ،أٓامُ القادم٘ طْدا )4(ٛتيذسز كنً
طٔاط٘ (الشد ّالتَذٓذ ّالْعٔذّ ،ميػش عل ٙناعلٔ٘ ارٔاسات القادم٘ ّاـم ادأٗ
للوذّ.
( )1عبذ اـملذ ةذس الذًٓ احلْثٕ [يطاا] عمياطب٘ ْٓو القذغ الواـمٕ ،األسذ 5017/7/5و.
( )2للنضٓذ مً الت اؿٔل سْل الْ ات القبلٔ٘ ٓشدع إظم :ؿشٔ ٘ ؿذ ٚاـمظريٗ ،الوعذد ،71
ا ثيطم 5107/7/3و.
( )3للنضٓععذ مععً الت اؿععٔل سععْل ارٔععاسات ا طععرتاتٔذّٔ٘ ،ت اعععل الؼععوأ موَععا ٓشدععع إظم:
ؿشٔ ٘ "الجْسٗ" ،الوذد ( 07701الظب 5107/4/57و.
( )4اجمللع الظٔاطٕ ألىـاس ا [ البٔاٌ ] ميؼْس قم ؿشٔ ٘ ؿعذ ٚاـمظعريٗ  ،الوعذد(، 75
اإلثيطم 5107/17/04و .
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اشرتاتيجية ايعدوإ ايبديًة واشرتاتيجية املواجٗة:

ةٔينا كاى عْات حتعالف الوعذّاٌ ّمشتض تعُ تظعتوذ للضسعف ةافعاِ ؿعيواٛ
مععً حماننمعع٘ مععآسا (ػععشو الواؿععن٘ ؿععيواّ ، ٛتضسععف ْاتععُ ّمشتض تععُ مععً ةععاا
اـميععذا ةافععاِ اـمخععا – الظععاسل الاشةععٕ – ّاللععاكم أٓلععا مععً دبَععات سععشإ -
مٔعععععذٖ (الظعععععاسل الاشةعععععٕ ةافعععععاِ حماننمععععع٘ احلذٓعععععذٗ  ،مي عععععزا اطعععععرتاتٔذٔ٘
"الكناػععع٘" ،ةعععذأ تي ٔعععز ععععذد معععً اللعععشةات اـمْدوععع٘ ّالعععيت أّيفعععا ّأٍنَعععا ٍعععٕ
اطتَذاف موظعكش عْ ٚا سعتالل قم (ؿعانش  /معآسا ةـعاسّخ ةالظعيت معً ىعْ
[تْػكا] ( 2طبتنرب  4102أط شت عً مـش ما ٓقاسا عذد  011معً ديظعٔات
خمتل ٘ قم مقذمتَه رّٖ ايفيظٔ٘ (اإلماساتٔ٘ ّالظعوْدٓ٘ ّالبششٓئع٘ .إ  ،ةٔعيَه
أةيعا ٛسكععامَهّ ،مل تععذمري ميـعات إطععالو ؿععْاسٓت ّمينمْمعات أيععشّ ،ٚتععذمري
خمععاصٌ أطععلش٘ ّريععاٜشّ ،تععذمري آلٔععات عظععكشٓ٘ خمتل عع٘ ،سٔيَععا سنو ع ةو عض
ٔععادات األسععضاا ّالتينمٔنععات الععيت أٓععذت الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنً التوععاصٖ إظم ععادٗ
ّػوأ اإلماسات ّالبشعشًٓ ّالظعوْدّٓ٘ ،قم مقعذمتَه عادٗ معً التينمعٔه الْسعذّٖ
الياؿشٖ(ّ )1أةذ ٚحتالف الوذّاٌ ةقٔادٗ الظوْدٓ٘ سيقُ مً سضا التذنع العٔنين
لاؿالح ل ؼلُ قم إطقالم الواؿن٘ ؿيوا ٛمً الذايل ّاىكؼاف اطعرتاتٔذٔتُ،
ّالكجري مً ارالٓا اليت أعذت يفزا الاشإّ ،اىتقل إظم يط٘ اطرتاتٔذٔ٘ أيعشٚ
أطلقعع علَٔعععا "التعععذيل الوظعععكشٖ العععربٖ لتششٓعععش ؿعععيوا "ٛأّ "موشكععع٘ حتشٓعععش
ؿيوا.!!"ٛ
ّأعليعع ععععً إسطعععال ألْٓععع٘ عظعععكشٓ٘ معععً دّل ععععذٗ ةَعععذف الظعععٔطشٗ علعععٙ
احملاننمات الٔنئ٘ طٔنا الواؿن٘ ؿيواّ ،ٛديل األلْٓ٘ الوظكشٓ٘ عرب مي عز
الْدٓوععع٘ (سلعععشمْت– دمعععشاٌ ّأعليع ع طعععش ععععً إسطعععال ععععذد (0111ديعععذٖ
للنؼععاسك٘ قم الونلٔعع٘ الربٓعع٘ (حتشٓععش ؿععيواّ ٛمععاٜيت مذسععع٘ ،ديلع عععرب مي ععز
الْدٓوعع٘ ،إكععان٘ إظم مؼععاسك٘ ععْات مععً ديظععٔات يلٔذٔعع٘ ّغععري يلٔذٔعع٘ ..سانععمل
رلععذ ؾملعع٘ إعالمٔعع٘ ػشطعع٘ اعتنععذتَا اـماكٔيعع٘ اإلعالمٔعع٘ لؼععبكات عاـمٔعع٘ مجععل
( )1للنضٓععععذ مععععً الت اؿعععععٔل ٓشدععععع إظم :ؿععععشٔ ٘ الْسعععععذّٖ [تقشٓععععش] ،الوعععععذد [،]0177
الجالثا5107/12/17ٛو.
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(ايفضٓعععشّٗ ،الوشةٔعععّ٘ ،احلعععذخ ..إكعععان٘ إظم مٝعععات القيعععْات الذاعنععع٘ ّاـمْالٔععع٘
لتشععالف الوععذّاٌ ّميَععا اـميٓععذٗ للوععذّاٌ ،إكععان٘ إظم ّطععاٜل التْاؿععل ا دتنععاعٕ
موتنععذٗ علعع ٙالكععزا ّالتضٓٔععف ّالتلععلٔل ّأطععلْا التَْٓععل ّالتَععًْٓ ،مـععْسٗ
الْكععع ةاحملظععْوّ ،أٌ ععْات حتععالف الوععذّاٌ علعع ٙةوععذ ؿمظعع٘ كٔلععْ مععرت مععً
الواؿن٘ ؿيوا ..)1(ٛنٔنا كجف طرياٌ حتعالف الوعذّاٌ معً غاساتعُ علع ٙالواؿعن٘
ؿيواّ ،ٛاطتَذف ايفظْس ّالطش ات اـميدٓع٘ إلَٔعا غعري مبعالٍ ةاجملعاصسّ ،دشاٜنعُ
الْسؼٔ٘ اليت ٓشتكبَعا ةَعذف عضيفعا ّتؼعذٓذ احلـعاس علَٔعا لتألٔعأ الظعاكيطم
ّاـمععْمم طم علعع ٙايفععٔؽ ّاللذععاٌ الؼععوبٔ٘ ّتوطٔععل احلٔععاٗ(ّ )2ىتٔذعع٘ حليععمل حتععالف
الوعذّاٌ علععّ ٙكالٜععُ –دٌّ التخلععٕ عععيَه ّلاٍاىعع٘ الععيت تلقٍْععا  ،-ممَععش أمععطم
عععاو سععضا التذنععع الععٔنين لاؿععالح حمنعععذ الٔععذّمٕ ،علعع ٙػاػععات ال لععأٜات
التل ضْٓىٔععع٘ ٓياػعععذ حتعععالف الوعععذّاٌ –ٍّعععْ ٓبكعععٕ– أٌ ٓتخلععع ٙععععيَهّ ،أٌ
ٓرتكَعععه قم ميتـعععف الطشٓعععملّٓ ..لعععٔف أىَعععه لٔظعععْا ليمعععا ٛستعععٓ ٙيظعععْا دععععه
()3
التشالف ،سظأ توبريِ!
مً داىبُ ايفٔؽ ّاللذاٌ الؼعوبٔ٘ ععضصت معً التناطعذ ّا طعتوذاد لل تعذ
ةقْات حتالف الوذّاٌ لٔع عل ٙأةْاا الواؿن٘ ؿيوا ،ٛةل نت أةْاا دَيه علٙ
تلذ القْ ٚعيذ حتشكَا لتبق ٙؿيوا ٛعـٔ٘ عل ٙالاعضاّٗ ..مل تعذمري معا ٓقعاسا
عذد ( 52دةاة٘ ّآلٔ٘ عظكشٓ٘ قم مآسا ةوذ ديْيفا عرب احلذّد ةظاعات لٔل٘
قم كشة٘ اطتبا ٔ٘ اتل٘ لقْ ٚحتالف الوذّاٌّ ،اإلمظام ةضمعاو اـمبعادسٗ إكعان٘
إظم امتالم ايفٔؽ ّاللذاٌ الؼعوبٔ٘ عيـعش اـم ادعأٗ مقاةعل طعْ ٛإدسام ّتقعذٓش
حتععععالف الوععععذّاٌ ـمععععا ٓقععععذمٌْ علٔععععُ ،نكاىعع ع اليتععععاٜر عكععععع تـععععْساتَه
ّخمططاتَه ،سغه ما ؼمتلكٌْ مً ْات ةؼشٓ٘ ّآلٔات عظكشّٓ٘ ،دْٔؾ مً
( )1للنضٓذ معً الت اؿعٔل ٓشدعع إظم :ؿعشٔ ٘ العٔنً الٔعْو[تقشٓعش] ،الوعذد ( ، 0072الجالثعاٛ
5107/12/07و ،ؿشٔ ٘ (الْسذّٖ  :أكذت أىعُ مل سؼعذ معا ٓقعاسا  01افلعف ديعذٖ
ـموشك٘ حتشٓش ؿيوا ،ٛالوذد ( 0177الجالثا5107/12/17 ٛو.
( )2ؿشٔ ٘ الجْسٗ  ،الوذد [ ، ]07777ؿادسٗ ْٓو ارنٔع 5107/12/04و .
( )3حمنعععذ الٔعععذّمٕ /األمعععطم الوعععاو حلعععضا التذنعععع العععٔنين لاؿعععالح[تـعععشٓ مياػعععذٗ]؛
الْٔتْٔا ،عل ٙالشاةكمhttps://youtu.be/Brwn7cvxVkk :
ػٍْذ األسذ 07ماسغ 5151و
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اـمشتض ّ٘ ..تشادو عل ٙإثشٍا األلْٓ٘ الوظكشٓ٘ ّميَا القطشٓ٘ إظم ما ةوذ مي ز
(.)1
الْدٓو٘
ّإلثبات إيالق القْ ٚاـمْالٔ٘ لتشالف الوذّاٌ سشك عياؿشٍا مً دذٓعذ
لٔع قم الواؿن٘ ؿيوا ٛنقكم ةعل تبيع اطعرتاتٔذٔ٘ يلعمل ال ْكعّ ٙصعضعع٘ األمعً
ّاطتقشاسِ قم عذد مً اـمياطمل ّاـمذٓشٓات إلسةام ايفٔؽ ّاللذاٌ الؼوبٔ٘ ّإػاالُ
ّاطععتيضاف ذساتععُّ ..أٍنَععا ت ذععري الْكععع قم مذٓشٓعع٘ الوععذًٓ ّالشكععن٘ حماننمعع٘
إا ّ ،ام ةونلٔات ايتطاف ّ تل ّعنل ىقالم ت تٔؽ ..ا (.)2
إكان٘ إظم عْدٗ الونلٔات ا ىتشاسٓ٘ ةاألسضم٘ ّالوبعْات الياطع ٘ ،ةوعذ ٍعذّٛ
داو أكجش مً ػعَش ععادت العت ذريات ا ىتشاسٓع٘ ةاعشإ القتعل ّالرتٍٔعأ ،أٍنَعا
الععت ذري ا ىتشععاسٖ ٓععْو الجالثععا4102/01/42 ٛو عضاو ىاطععف أمععاو ةْاةعع٘ مظععذذ
اليععْس يلععف داموعع٘ اإلؼمععاٌ سععٕ اليَلعع٘/أماى٘ الواؿععن٘ ..أطعع ش عععً اطتؼععَاد
ّإؿاة٘  01أػخاق تقشٓباّ ،أؿذس تينمٔه داععؽ ةٔاىعا أعلعً نٔعُ مظعيّلٔتُ ععً
الونلٔعع٘ ا ىتشاسٓعع٘ الععيت ى ععزٍا أسععذ عياؿععشِ ّٓععذع" ٙأةععْ ةكععش الونععاىٕ" الععزٖ
(.)3
تيكش ةضٖ عظكشٖ قم ّطكم "احلْثٔطم" سظأ صعنُ
ٍّععْ أطععلْا غععري مباػععش ّخمععاد ٓوتنععذ علعع ٙتظععشٓأ ةوععض الوياؿععش إظم
الواؿعععن٘ ؿععععيواّ ٛةوععععض احملاننمععععات ،ةوععععذ أٌ تععععذسة قم موظععععكشات مععععاسا
ّايفعععْفّ ،قم دّل الوعععذّاٌ أٓلعععاّ ،رلعععذ للونعععل معععع األػعععخاق اـمظعععتاٜطم معععً
أّكععععاعَه ّمععععً ٔععععاداتَهّ ،ىؼععععش اإلػععععاعات ّا طععععتٔا ٛةععععطم اـمععععْاطيطم..ا .
ّاطتطاع عياؿش متوذدٗ الوْدٗ مً موظكشات حتالف الوعذّاٌ علع ٙعيـعشًٓ
( )1للنضٓعذ مععً الت اؿععٔل سععْل اـمْكععْ ٓشدععع إظم :إةععشأٍه الظععشادٕ؛ [تقشٓععش]" ،موشكعع٘
ؿيوا ٛال اؿل٘" ،ؿشٔ ٘ الذٓاس ،الوعذد ( ، 337ارنعٔع5107/2/3و ،كعزلذ :لعْساٌ
ةْت ْ(يبري قم الؼعيٌّ الٔنئعّ٘ ،أطعتار الولعْو الظٔاطعّٔ٘ ،ةاسعح قم مشكعض األ عاخ
الواـمٔعع٘ -ةععاسٓع " ،توجععشات عاؿ ع ٘ احلععضو قم الععٔنً" ،ؿععشٔ ٘ الجععْسٖ ،الوععذد5377
ارنٔع5107/2/04و.
( )2للنضٓعععذ معععً الت اؿعععٔل ٓشدعععع إظم :ؿعععشٔ ٘ اـمٔجعععاو[ ،تقشٓعععش] ،الوعععذد  ،0447ا ثعععيطم
5107/2/4و ،كزلذ :ؿشٔ ٘ الٔنً الْٔو ،تقشٓش ،الوذد  ،0071ا سذ 5107/2/7و
( )3ـمضٓذ مً الت اؿٔل ٓشدع إظم ؿشٔ ٘ الٔنً الْٔو ،الوذد  ،0071األسةوا5107/00/4 ٛو.
ّؿشٔ ٘ الجْسٗ ،الوذد  ،5377ارنٔع 5107/01/7و.
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أّ ثالث٘ قم ٍٔٝع٘ معضاسعطم ّمشكعٍ .ٙعذنَا "إطعقالم الذّلع٘ معً اـمشكعض ةعذ معً
األطشاف".
قم مقاةعععععل تلعععععذ ا طعععععرتاتٔذٔ٘ اطعععععتخذم األدَعععععضٗ األمئععععع٘ اطعععععرتاتٔذٔ٘
(اـمـٔذٗ  ،قم مطلع ىعْننرب 4102و اطعتطاع األدَعضٗ األمئع٘ ّاللذعاٌ الؼعوبٔ٘
كعععبكم عياؿعععش مل تَشٓبَعععا إظم الواؿعععن٘ ؿعععيوا ،ٛيفعععا استبعععالم ةالوعععذّاٌ قم أسعععذ
مذايل الواؿن٘ عل ٙمضم إسذ ٚالظٔاسات ادمطم مً حماننم٘ ماسا ّكاٌ أسعذ
()1
الوياؿش سمنل سضاما ىاط ا .
ّمل كعععبكم ععععذد معععً ارالٓعععا ّأطعععلش٘ ثقٔلععع٘ ّمتْطعععطّ٘ ،مـعععاىع الوبعععْات
الياط ّ٘ ..ؿْ إظم "عؽ الذةْس"..
احلؽار

نععشإ حتععالف الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنً سـععاسا ياىقععا ّاطععتخذو ا تـععاد كقععْٗ
ؿلبّ٘ ،ىتر عيُ ىقف قم اـمعْاد الازأٜع٘ ّاألدّٓعّ٘ ،أصمعات قم اـمؼعتقات الي طٔع٘ عمعا
تظبأ قم مواىاٗ اـمْاطيطمّ ،قم طٔاو اللاكم ا تـعادٖ لت كٔعذ ايفبَع٘ الذايلٔع٘
اطتال الوعذّاٌ أنكعاس ّصٓعش اراسدٔع٘ األمشٓكعٕ دعٌْ كعريٖ ،العيت طشسَعا عيعذ
صٓعاسٗ الشٓععاإ -ةوعذ نؼععل مؼعاّسات الكْٓع ّ -العيت حتععذث ععً "طععشف ثالععح"
()2
ةاشإ ت كٔذ ايفبَ٘ الذايلٔ٘ ّػمل الـف اـمْادُ للوذّاٌ .
قرار ْكٌ ايبٓو املرنسي اييُين (اشرتاتيجية جتفيف ايصيوية ايٓكدية):

تلني اطرتاتٔذٔ٘ الوذّاٌ طلظل٘ مً الظٔاطات ّالبذاٜل ـملاع ٘ األصمات
ا تـادٓ٘ ّاـمواىاٗ اراىقّ٘ ،اللاكم عل ٙالقْ ٚاـمْادَ٘ للوذّاٌ أثيا ٛالت اّإ
أّ قم دْ ت الـشا ّ ،ميَعا ىقعل ّممعاٜف البيعذ اـمشكعضٖ العٔنين إظم حماننمع٘
عذٌ ،قم يطاا ألقاِ الشٜٔع اـميتَٔ٘ ّ ٓتُ /عبذ سةُ ميـْس ٍادٖ أماو اجملتنع
الذّلٕ –األمه اـمتشعذٗ  -كنعا أعلعً ععً تؼعكٔل ولعع إداسٗ دذٓعذ( )3ةعزساٜع
ّأٍ٘ ى اٍا سٜٔع ولع اإلداسٗ حمنذ عْإ ةً ٍناو قم سطال٘ ّتـشٓ ّ ،سزس
( )1ؿععشٔ ٘ الجععْسٗ[ ،يععرب] ،الوععذد  ،07705األسةوععا5107/00/7 ٛو،كععزلذ قم ؿععشٔ ٘
الٔنً الْٔو[ ،يرب] ،الوذد  ،0077األسةوا5107/00/7 ٛو.
( )2ؿشٔ ٘ الٔنً الْٔو [تقشٓش] الوذد  ،0372ارنٔع 5107/2/0و.
( )3عبذ سةُ ميـْس ٍادٖ؛ [يطاا ّ شاس]5107/2/07 ،و.
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قم ى ع اللشنم٘ مً يطْسٗ توشٓض ا تـاد الٔنين للخطش خبطْسٗ اإل ذاو علعٙ
ىقل مقش البيذ اـمشكضٖ إظم عذٌ ّ عال" :إٌ البيعذ اـمشكعضٖ ةيعذ حمآعذّ ،ةيعذ
مظعععتقل ّػع ع افٍّ ،نعععُ األطاطعععٕ ٍعععْ يذمععع٘ اليعععاغّ ..أٌ البيعععذ شمعععذو البلعععذ
ككل ّ ،شمذو ٍزِ اجملنْع٘ أّ تلذّ ،أٌ اطتيظاخ البيذ اـمشكعضٖ معً بعل
ٍععادٖ ّسكْمتععُ ّتقلععُ إظم عععذٌ َٓععذد ةتؼععشرو البلععذ ّاىقظععامَاّ ..طالععأ ٍععادٖ
ّسكْمتُ ةأٌ ٓوشكْا القطا ا تـادٖ للخطشّ ،أٌ ىقل البيذ لً ٓظَه قم
حتظعطم الْكععع ا تـعادٖ ،ةععل طعٔتوشإ كععل معْاطً ؼمععين للخطعش ّا تـععاد
لالىَٔاس(.)1
اطعتخذم ٍععزِ الْس عع٘ كأسعذ األطععالٔأ الععيت تظعَه قم إطععقالم الذّلعع٘ مععً
الذايلٔ ،عح تتوعاىمل معع األدّات األيعش ٚكعنً احلـعاس ا تـعادٖ اـم عشّإ
علعع ٙالععٔنً رلععمل سالعع٘ مععً التععزمش قم أّطععالم الؼععوأ ثععه ارععشّز قم مظععريات،
ّمنماٍشات...ا ّ ،ةال ول أد ٚىقل البيذ اـمشكضٖ إظم يلعمل أصمع٘ غمجلع قم ععذو
الْنععا ٛةالتضاماتععُّ ،قم مقععذمتَا دنععع مشتبععات اـمععْمم طم ّالوععاملطم ،الععيت كاى ع
تـعععشف معععً بعععل اللذيععع٘ الجْسٓععع٘ الولٔعععا يفنٔعععع اـمعععْمم طم ،ستععع ٙللعععزًٓ التشقعععْا
عموظكشات حتالف الوذّاٌّ ،مل ٓكً عشاس اليقعل ع ْٓعا ،لكيعُ كعنً ةعذاٜل
اطرتاتٔذٔ٘ حتالف الوذّاٌ قم إطعقالم الذّلع٘ معً العذايلّ ،مشانعمل لقعشاس إععالٌ
عذٌ عاؿن٘ مي ت٘! ّ ذ ؿشس ّصٓعشٗ اإلععالو قم سكْمع٘ ٍعادٖ الونٔلع٘ ىادٓع٘
الظ قاف ،إٌ ععذٌ طعتكٌْ الواؿعن٘ ـمعذٗ ؿمعع طعيْات ادمعّ٘ ،أٌ ٍعزا تْدعُ
طٔاطٕ للشكْمّ٘ ،طٔيقل البيذ اـمشكضٖ إلَٔا(. )2
ىقعل البيعذ ئعاس أمشٓكععٕ طعشح قم م اّكعات الكْٓع  ،نقعذ ؿعشح سٜععٔع
الْنععذ الععْطين اـم ععاّإ /حمنععذ عبععذ الظععالو مْكععشا سذععه التععذيل ّالتَذٓععذ
األمشٓكٕ اٜال " :الْا طلنْا ّاىظشبْاّ ،اعرتنْا عما ٓظن" ٙالؼعشعٔ٘" ثعه ةوعذ
رلععذ ارٍبععْا للشععْاس الظٔاطععٕ  ّ..ليععا ّ ،كععاٌ ٍععزا مْ ععف الْنععذ الععْطين ..إٌ
( )1حمنذ عْإ ةً ٍناو (سٜٔع ولع إداسٗ البيذ اـمشكضٖ العٔنين [تـعشٓ ] ،ؿعشٔ ٘
ؿذ ٚاـمظريٗ ،الوذد  ،075ا ثيطم 5107/7/52و.
( )2للنضٓععذ مععً الت اؿععٔل ٓشدععع إظم :ؿععشٔ ٘ الْسععذّٖ [تـععشٓ ] الوععذد  ،0175الجالثععاٛ
5107/7/07و.
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احلل زمأ أٌ ٓكٌْ ػامال ،طٔاطٔا عمعا نٔعُ الشٜاطع٘ ّاحلكْمعّ٘ ،أٌ ٓكعٌْ
أمئا ..آيش ايفلظات كاى مع الظ ري األمشٓكعٕ ّطع شا ٛالعذّل العععع  ّ ،08عال
الظعععع ري األمشٓكعععععٕ أمعععععامكه افٌ ؿعععع ق٘ إمعععععا أٌ تْ وٍْعععععا ّإمعععععا احلـعععععاس
ا تـادٖ ،طييقل البيعذّ ،طعينيع اإلٓعشاداتّ ،طعيالمل مطعاس ؿعيوا ،ٛايفعا قم
سلْس ايفنٔع ،ليا لعُ ا عض معا أىع عاإ إػمعا تقلعٕ ٍعزِ احلٔعاٗ العذىٔا ،لعً
ىظتظله أةذا مَنا كاٌ(.)1
ّميععز أٌ مل ىقععل ّممععاٜف البيععذ اـمشكععضٖ ا ععز اجمللععع الظٔاطععٕ األعلععٙ
ّسكْمعع٘ اإلىقععار عععذدا مععً الظٔاطععات ّاإلدععشاٛات كععنً اطععرتاتٔذٔ٘ اـمْادَعع٘،
أٍنَا:
تؼكٔل "اللذي٘ التي ٔزٓ٘ للذعه ّالتلامً مع البيذ اـمشكضٖ" ّسأغ اللذي٘
ىاٜأ سٜٔع اجمللع الظٔاطٕ األعل ٙد /اطه لبْصٗ ةتاسٓت 4102/7/43و ّأؿعذس
اجمللععععع الظٔاطععععٕ األعلعععع ٙععععشاسِ ةتؼععععكٔل اللذععععاٌ ا تـععععادٓ٘ ّالظٔاطععععٔ٘
ّا عالمٔعع٘ ّالقاىْىٔعع٘ ةتععاسٓت 4102/7/49و ـمْادَعع٘ ّإنؼععال اطععرتاتٔذٔ٘ حتععالف
الوذّاٌ قم إطقالم الذّل٘ مً الذايل عرب الْس ٘ ا تـادٓ٘ ّاـمْاسد اـمالٔ٘..ا
ّقم 4102/01/0و دػعععً سٜعععٔع اجمللعععع الظٔاطعععٕ األعلععع ٙالؼع عَٔذ ؿعععاحل
الـناد ؾملع٘ دععه البيعذ اـمشكعضّٖ ،تقعاطش الؼعوأ قم مكاتعأ الربٓعذ ّالبيعذ
اـمشكضٖ ّنشّعُ للذعه ةالتربععات العيت اطعتنشت ستع4102/00/07 ٙوّ ،كعاٌ
مً أٍه ىتاٜذَا أىَا ساننم عل ٙثق٘ اـمْاطيطم ّالتذاس ةالبيذ اـمشكعضٖ ّالينمعاو
اـمـشقم ةـيوا.ٛ
مععً داىععأ آيععش ا ععزت ععشاسات ملضمعع٘ ةتْسٓععذ سظععاةات ايفَععات اـمختل عع٘ إظم
البيعععذ اـمشكعععضٖ ..إكعععان٘ إظم اللقعععاٛات ةشدعععال اـمعععال ّاألعنعععال ّ طعععا اـمـعععاسف
ّالبيعْمّ ،ميا ؼع٘ الْكعع اـمعالٕ ّمؼعكل٘ الظعْٔل٘ اليقذٓعّ٘ ،مشادوع٘ الظٔاطععات
اليقذٓعع٘؛ ّلتععْنري مععْاسد ىقذٓعع٘ ا ععزت ععشاسات ةذآعع٘ الوععاو 4109و ل ع ةرتطععٔه
الظ عٔاسات غععري اـمش عع٘ ،مععع ععٔض سطععْمَا األطاطععٔ٘ ،أطععَن قم امتـععاق
اطرتاتٔذٔ٘ الوذّاٌ ّتبذٓذٍا ،سغه افثاس اجملش ٘ مل الؼوأ الٔنين.
( )1حمنذ عبذالظالو (سٜٔع الْنذ الْطين اـم اّإ [يطاا] قم ادتنعا سكنعا ٛالعٔنً،
ميؼْس قم ؿشٔ ٘ ؿذ ٚاـمظريٗ ،الوذد ( ، 571األسذ 5104/7/51و
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إكعععان٘ إظم ىقعععل البيعععذ اـمشكعععضّٖ ،احلـعععاس ا تـعععادٖ ،مل اطعععتَذاف
ا طتقشاس التنْٓين ،ناست و أطواس الظعلع األطاطعٔ٘ ياؿعّ٘ ،ارم لع القٔنع٘
الؼععشا ٜ٘ٔللشٓععال اةععل الععذّ س -قم ّكععع خمتلععف ّ -ؿععاسأ رلععذ طبععع عنلعع٘
دذٓذٗ مً بل ما ٓظن" ٙالؼشعٔ٘" ،أّ طلن إلَٔا مً سّطٔا عل ٙدنوات ،صادت
الططم ةلّ٘ ،دنع حتالف الوذّاٌ عمشتض تُ إظم طشأ الونل٘ القذؼم٘ ّتكذٓظَا،
ّأتلف اـملٔاسات ميَاّ ،لتذمري ا تـاد مل الرتّٓر للونل٘ اـمضٓ ٘ مً بل ععذد معً
()1
ارالٓا اليت مل القبض عل ٙعذد ميَا عل ٙنرتات متالسق٘ .
ٍذف حتالف الوذّاٌ مً ىقل البيذ اـمشكضٖ إظم يلمل أصم٘ ىقْد (طْٔل٘ ،
ّعذو القذسٗ عل ٙؿشف اـمشتباتّ ،مً ثه تألٔأ الياغ كذ أىـاس ا ّ ،تجْٓش
اـميطظاتٓ ،شانمل رلذ ؾمل٘ تؼُْٓ ألىـاس ا ّسل اَٜهّ ،سقمل ةوض اليذاح!
نقععذ يلقعع تلععذ الوْامععل نشؿعع٘ اػععتال علَٔععا الكتععاا ّاإلعالمٔععٌْ التععاةوٌْ
لتشععالف الوععذّاٌ ّاـمتعععأثشٌّ ّاـميععت وطم عمَاؽمعع٘ اللذيععع٘ الجْسٓعع٘ الولٔععاّ ،ةوعععض
ٔادات أىـاس ا الواملطم قم ميطظات الذّل٘ ّاحلكْم٘ (ّصاسٗ التولٔه الوالٕ،
ّصاسٗ الؼباا ّالشٓاك٘ ،احملاكه ّالقلا ..ٛإ ّ ،كأىَعا ٍذنع٘ مينمنع٘ حتع
ٓانط٘ (ال ظاد ٍّعه غعاس ٌْ قم ال ظعاد ( 33عامعا تقشٓبعا  ،األمعش العزٖ سد علٔعُ
اٜذ الجْسٗ /عبذ اـملذ احلْثٕ ةقْلُ:
"أما الكالو عً ال ظاد نأكجش معً ٓعشّز لعزلذ ٍعه ال اطعذٌّ احلقٔقٔعٌْ..
ّّكع البلذ موشّف لٔع نُٔ ماامن ألٖ مً اـمَتنطم ةالذنا عً البلذ ...إ (.)2
بدائٌ َوازية أخرى يًعدوإ:

إكععان٘ إظم الْس عع٘ ا تـععادّٓ٘ ،اإلعالمٔعع٘ ،اػععتال حتععالف الوععذّاٌ علععٙ
اطتقطاا ٔادات ّأعلا ٛةشـماىٔطم ّ لاٗ ..ا ّ ،أّعض ةإؿذاس ما ٕ "مبعادسٗ
ولع اليْاا" اليت ؿذست ةإٓواص مً الشٜٔع األطبمل ؿاحل ّاليت ّادَتَا القعْٚ
الجْسٓ٘ ةعالشنض القطوعٕ ،لتضاميَعا معع معا تطشسعُ الْ ٓعات اـمتشعذٗ ععرب طع ريٍا
( )1ؿشٔ ُ ( [يرب] الوذد ،71األسذ 5104/0/7و ،اىنمعش أٓلعا ،ؿعشٔ ٘ ؿعذ ٚاـمظعريٗ
[يرب] الوذد  ،577ا ثيطم 5104/7/4و
( )2عبذ اـملذ ةذس الذًٓ احلْثٕ [ اٜذ الجْسٗ] مقاةلع٘ ،سعاّسِ عبعذ اـملعذ الوذعشٖ ،ؿعشٔ ٘
ؿذ ٚاـمظريٗ ،لوذد  ،073ارنٔع 5107/2/0و.
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ّّصٓععش ياسدٔتَععا ،ستعع ٙاـمبوععْخ األفمععٕ إظم الععٔنً /إ اعٔععل ّلععذ الؼععٔت ..ا ،
ّفما صاد الططم ةل٘ تـشٓ الظ ري األمشٓكٕ ماتْٔ تْلش لٔلٔف دْل٘ دذٓذٗ مً
الـععشا ّ ،الععزٖ ععال" :إٌ ةععالدِ تععذعه ةقععْٗ مقععرتح ّلععذ الؼععٔت خبـععْق تظععلٔه
مٔيا ٛاحلذٓذٗ لطشف ثالعحّ ،أٌ ةع٘ دَعاص حملعٕ أمعين ّإداسٖ ؼمكيعُ ةالتوعاٌّ
مع ْ ٚأيشٓ- ٚذعنَا طشف ؿاحل  -للقٔاو ةعإداسٗ اـمٔيعاّ ،ٛقم سقٔقع٘ األمعش
ْٓدذ طعشف ثالعح حمآعذ قم ممعل الوعذّاٌّ ،تعبين الْ ٓعات اـمتشعذٗ مقعرتح ّلعذ
الؼععٔت ماالطعع٘ ،ألٌ القععْ ٚالْطئعع٘ اـمْادَعع٘ للوععذّاٌ أعلي ع سنلععَا لععذّس ّلععذ
الؼٔت ةظبأ اذمٔاصِ إظم حتالف الوذّاٌّ ،طالب ةتؤطم مبوْخ دذٓذ تكعٌْ
لذُٓ استباطات ةالوذّاٌ ..مً داىأ آيش نإٌ مقعرتح ّلعذ الؼعٔت ٓقعرتا معً مبعادسٗ
دٌْ كريّٖ ،ميُ اىبوج مبادسٗ ولع اليْاا(.)1
ّأعلي القّْ ٚاـمكْىات الظٔاطٔ٘ ّالجْسٓ٘ ..مْ َا معً تـعشسمات الظع ري
األمشٓكٕ ّ"مبادسٗ ولع اليْاا" ّأؿذست ةٔاىات ةَزا الـذد ،اعتربتَا ئاىع٘
عنمنّ ،ٙميامشٗ مع الوذّاٌ األديفّ ،سنل اـمبادسٗ ،ألىَا تتنعاٍ ٙمعع مْ عف
الْ ٓات اـمتشذٗ اليت عرب عيَا الظ ري األمشٓكٕ الذاعن٘ ـمقعرتح اـمبوعْخ األفمعٕ
إ اعٔععل ّلععذ الؼععٔتّ ،سععزست القععْ ٚالْطئعع٘ ولععع اليععْاا ّطالبتععُ ةا عتععزاس
للؼوأ الٔنينّ ،أكذت أٌ الوذّاٌ ايرتو اـميطظات عما نَٔا ولع اليْاا عرب
الطعععاةْس ارعععامع اـمْدعععْد قم اـمعععيغمش الؼعععوف الوعععاو ،العععزٖ أػعععاس إلٔعععُ الظعع ري
األمشٓكّٕ ،طالب ايفَات الش ٔع٘ ةعالتشقٔمل ّحماكنع٘ كعل معً تْاؿعل معع
الظ ري األمشٓكٕ ّالوعذّاٌّ ،طالبع اـمعيغمش الؼعوف الوعاو تطَعريِ معً الطعاةْس
ارامع(..)2

( )1ماثْٔ تْلش/الظ ري األمشٓكٕ قم الٔنً[ ،ميغمش ؿعش ٕ -الشٓعاإ] ،ؿعشٔ ٘ ؿعذٚ
اـمظريٗ ،الوذد  ،577ا ثيطم 5104/4/30و.
( )2للنضٓععذ مععً الت اؿععٔل ٓشدععع إظم :ؿععشٔ ٘ ؿععذ ٚاـمظععريٗ [تقشٓععش] الوععذد  ،577ا ثععيطم
5104/4/30و ،تكتل األسضاا اـمياٍل٘ للوذّاٌ ،التـشٔ الؼوف الياؿشٖ ،ايفبَع٘
الْطئعع٘ ألةيععا ٛاحملاننمععات ايفيْةٔعع٘ ،سععضا دبَعع٘ التششٓععش ،سععضا احلشٓعع٘ التينععْٖ،
اػرتاكٌْٔ كذ الوذّاٌ.
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اإلغراء عرب ؼفكات األشًخة:

اطتخذم الظوْدٓ٘ ّاإلماسات ٍزا األطلْا ةؼكل طانش طٔنا مع الذّل
اـميٓذٗ يفا ّاليت ّادَ مواسك٘ مً أسضاا أّ ةشـماىٔطم قم تلذ الذّل ،أّ كاْلم
اـمينمنات اليت تذٓيَا ىتٔذ٘ اطتخذاو األطلش٘ قم استكاا دشاٜه ّسؼٔ٘ مً بعل
الوععذّاٌ ميَععا مععا ٓش عع ٙإظم دععشاٜه احلععشاّ ،ةأطععلش٘ تلععذ الععذّل ،مععجال تععْسلم
ةشٓطاىٔاّ :اتَنَا ىؼطا ٛسقْو اإلىظاٌ ةتضّٓذ القْات ايفْٓ٘ الظوْدٓ٘ ةاألطلش٘
ّالزياٜش ،اليت مل اطتخذامَا قم عذٗ مياطبات قم ـعف اـمعذاسغ ّاـمظتؼع ٔات
ّأطْاو ّست ٙدياصات يالل الظيْات األسةع اـماكٔ٘(.)1
أشًخة بريطاْية:

العع مينمنععع٘ أّكظع ع او الربٓطاىٔععع٘ أٌ ةٔعععع احلكْمععع٘ الربٓطاىٔععع٘ أطعععلش٘
للننلكعع٘ الوشةٔعع٘ الظععوْدٓ٘ ٓوععذ ّاسععذا مععً أطععباا ت ععا ه الكاسثعع٘ اإلىظععاىٔ٘ قم
الٔنًّ ،سمتنل أٌ ٓلع احلكْمع٘ الربٓطاىٔع٘ قم اىتَعام للقعاىٌْ العذّلّٕٓ ..عيف
القععاىٌْ الععذّلٕ علعع ٙأٌ ؿع قات األطععلش٘ زمععأ أٌ حتنمععش إرا كععاٌ ٍيععام يطععش
ؼمكععً اطعععتخذامَا ستكععاا دعععشاٜه سععشا أّ اىتَاكعععا حلقععْو اإلىظعععاٌّ ..أٌ
()2
اـمنلك٘ اـمتشذٗ مل تظتذأ لزلذ"
قم 4102/0/44و اطتذع ٙالربـماٌ الربٓطاىٕ سٜٔع العْصسا ٛدٓ ٔعذ كعامريٌّ
ّاتَه أعلاّ ٛسيّطا أسضاا كامريٌّ ةإديال ةشٓطاىٔا قم ؿشا آيش قم الؼشلم
األّطكم دٌّ احلـعْل علع ٙمْانقع٘ الربـمعاٌ ،معتَنطم احلكْمع٘ ةتْسٓعذ األطعلش٘
ّالتععذسٓأ ّاـمؼععْسٗ ل قععْات الظععوْدٓ٘ الععيت ععْإ سشةععا ّسؼععٔ٘ كععذ الٔنيععٔطم
ظأ ّؿف أعلا ٛالربـمعاٌ الربٓطعاىٕ ّ ،عال أدمعْغ سّةشتظعٌْ صععٔه احلعضا
الْطين ا طكتليذٖ "إٌ آ ف اـمذىٔطم تلْا قم الٔنً ةظعبأ طاٜشاتيعا العيت صّدىعا
ةَا القْات ايفْٓ٘ الظوْدٓ٘ ّةأٓذٖ الطٔاسًٓ الزًٓ ٓته تذسٓبَه علعٓ ٙعذ ميعذّةطم
ةشٓطعععاىٔطم ّإطعععقالم ياةعععل ةشٓطاىٔععع٘ الـععععيع العععيت مل تيظعععٔقَا قم ممعععل ّدععععْد
اـمظتؼاسًٓ الربٓطاىٔطم" ّكنا ٍْ موتاد مً الظاطع٘ ،أدعاا كعامريٌّ" :لعيكً
( )1العع عع bbc؛ " سععععشا الععععٔنً :مععععارا سققعع ع الظععععوْدٓ٘ ّاإلمععععاسات ةوععععذ أسةععععع طععععيْات "،
07أغظطع5102و ،عل ٙالشاةكمhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537 :
( )2الجْسٗ ،الوذد  ،07771األسذ 5107/2/03و.
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ّاكشطم غماما سْل دّسىعا ذمعً لظعيا علعْا قم التشعالف العزٖ تقعْدِ الظعوْدٓ٘،
الوظععكشٌْٓ الربٓطععاىٌْٔ ٓؼععاسكٌْ مباػععشٗ قم عنلٔععات ععْات التشععالف الععيت
تقْدٍا الظوْدٓ٘ ،ذمً نقكم ىونل عل ٙتْدٔعُ ّايتٔعاس األٍعذاف قم العٔنً ،ذمعً
ىذعه احلكْم٘ اـمورتف ةَا قم الٔنًّ ،أىا أسنعض طلعأ نعت حتقٔعمل قم األطعلش٘
()1
اليت ةاعتَا ةشٓطاىٔا للظوْدٓ٘
سغععه تَععشا "كععامريٌّ" إ أٌ قم إداةتععُ مععا ٓؼععري إظم تععْسلم ةشٓطاىٔععا قم
الوذّاٌ عل ٙالٔنً ّ ،تل اـمذىٔطم ،نتشذٓذ ّتْدُٔ األٍذاف أطَن قم ـف
اـمذىٔطم ّتذمري البئ٘ التشتٔ٘ عما نَٔا اـمذاسغ ّاـمظتؼ ٔات ..ا
كزلذ الْ ٓات اـمتشذٗ ّكيذا ّةلذٔكعاّ ..نشىظعا ،نقعذ عنلع الظعوْدٓ٘
علعع ٙػععشا ٛاـمْا ععف ّعععذو حتْيفععا ةاـمععال قم ػععكل ؿع قات أطععلش٘ عمبععال مالٔعع٘
كبريّٗٓ ،عيه القٔعاو العْ ت مكْكٔع٘ إظم الْ ٓعات اـمتشعذٗ ّأمشٓكعا ّالـعطم
ّسّطٔا ..مً بل اـملذ الظعوْدٖ ّاةيعُ لوقعذ تلعذ الـع قات ..سغعه مواسكع٘ ةوعض
القّْ ٚاألسضاا قم تلذ البلذاٌ ..مجال:
فرْصا:
ةععادست الظععوْدٓ٘ ةوقععذ ؿ ع قات أطععلش٘ دذٓععذٗ ّعملٔععاسات ال عذّ سات أٍنَععا
الـعع ق٘ العععيت عقعععذٍا ّصٓععش العععذنا الظعععوْدٖ /حمنعععذ ةععً طعععلناٌ ٓعععْو األسةوعععاٛ
4102/2/42و قم صٓاستُ لباسٓع عل ٙطشٓمل عْدتُ مً مْطكْ ّاػتنل الـ ق٘
أطلش٘ ةٔيَا طاٜشات سشةّٔ٘ ،توضصت ةوقذ ؿ ق٘ دذٓذٗ ٓعْو 4102/9/42و أثيعاٛ
صٓععاسٗ اـملععذ الظععوْدٖ /طععلناٌ إظم ةععاسٓع لقلععا ٛإدععاصٗ الـععٔف ّىتٔذعع٘ لععذعنَا
اـمؼععشّ الظععوْدٖ قم ولععع سقععْو اإلىظععاٌ ّطععشأ اـمؼععشّ ايفْليععذٖ اـمتلععنً
تؼكٔل يفي٘ حتقٔمل دّلٔ٘ حمآعذٗ للتشقٔعمل قم اىتَعام القعاىٌْ العذّلٕ اإلىظعاىٕ
قم الٔنً ،ةشص مْ ف سضا ايفبَ٘ الْطئ٘ ةالربـماٌ ال شىظٕ ،إر أكذت معاغٌْٔ
ماؼال لْةً فمجل٘ سضا ايفبَ٘ ةالربـماٌ ال شىظٕ ،اطعتٔاَٜا البعال ّاطعتيكاسٍا
الؼذٓذ ـمعا استكبعُ ّٓشتكبعُ طعرياٌ الوعذّاٌ الظعوْدٖ عمل اـمعذىٔطم قم العٔنً،
مظتيكشٗ عذو مشاعاٗ فيأ اـمذىٔطم أّ ا كرتاخ ةَهّ ،أٓذت اطتوذادٍا لتبين
( )1الٔنً الْٔو ،الوذد  ،0574الظعب 5107/0/53و ،كعزلذ :ايفْٓع٘ ،الوعذد  ،077الجالثعاٛ
5107/3/07و.
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تؼكٔل يفي٘ حتقٔمل دّلٔ٘ مظتقل٘ ،للتشقٔمل قم كل ايفشاٜه ّا ىتَاكات العيت
سانقعع احلعععشا ةعععالٔنًّ ..تعععبين رلعععذ قم الربـمعععاٌ ال شىظعععٕ ّأٓلعععا لعععذ ٚا حتعععاد
األّسّةٕ(.)1
بعد أربع شٓوات ايصعودية فعًت:

ٓقْل إعالمٕ ةشٓطاىٕ مؼَْس" :أما ةاليظب٘ للظعوْدٓ٘ ،نعإٌ مكاطعبَا أ عل
ّكعععْسا .نَعععٕ أى قعع ملٔعععاسات العععذّ سات قم ٍعععزِ احلعععشا ّفعععذ سالٔعععا معععذىَا
ّمطاساتَا مظتَذن٘ مً داىأ طاٜشات احلْثٕ ةذٌّ طٔاس".
ٓوتقععذ مآكععل طععتٔ يض ،يععبري ػععيٌّ ارلععٔر قم مشكععض ارععذمات اـمتشععذٗ
اـملكٕ قم ليذٌ ،أٌ احلشا كاى ملشٗ للظوْدٓطم ّللٔنً أٓلا.
ّ ععال" :احلععشا مل حتقععمل ناٜععذٗ تععزكش للظععوْدٓ٘ ّمععً الياسٔعع٘ ا طععرتاتٔذٔ٘
ؼمكيذ القْل إٌ الشٓاإ قم ّكع أكوف فما كاى علُٔ قم عاو .)2("4102
ظراء املٓظُات ايدويية:

غمجععل رلععذ قم أكجععش مععً ؿععْسٗ أٍنَععا طععع ّالتَذٓععذ ةقطععع التنْٓععل لععربامر
اـمينمنعععات التاةوععع٘ لألمعععه اـمتشعععذٗ ّمعععً ةذآععع٘ الوعععذّاٌ ،معععجال قم مطلعععع ػعععَش
ْٓىْٔ4102و أدسد األمه اـمتشذٗ حتالف الوذّاٌ ةقٔعادٗ الظعوْدٓ٘ كعنً القاٜنع٘
الظْدا ٛةظبأ تل األط ال قم الٔنًّ ،ةظبأ كاكم اللْةٕ الظعوْدٖ عاو األمعطم
الواو لألمه اـمتشذٗ /ةاٌ كٕ مٌْ زف حتالف الوذّاٌ –مي تا  -معً القاٜنع٘
الظععْدا ،ٛةتععاسٓت 4102/2/2و ّ ،ععال قم مععيغمش ؿععش ٕ ةععاألمه اـمتشععذٗ" :كععاٌ
القععشاس ؿععوبا ّميـمععاّ ،دععا ٛةوععذ تَذٓععذات الظععوْدٓ٘ ةقطععع ةععشامر كععجريٗ لألمععه
()3
اـمتشذٗ"
( )1الٔنً الْٔو ،الوذد  ، 0073الظب 5107/01/01و.
( )2العع عع bbc؛ " سععععشا الععععٔنً :مععععارا سققعع ع الظععععوْدٓ٘ ّاإلمععععاسات ةوععععذ أسةععععع طععععيْات "،
07أغظطع5102و ،عل ٙالشاةكمhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537 :
( )3يععاٗ نععشاىع  57الياطقعع٘ ةالوشةٔعع٘ ،علعع ٙالععشاةكم <<<  ،http:/24my/24vq702كععزلذ:
إراععع٘ ؿععيواٛ؛ الربىععامر الوععاو" ،ىؼععشٗ أيبععاس الجاميعع٘ مظععاٛا" ،ارنععٔع 5107/7/01و،
كعععزلذ :يعععاٗ اـمظعععريٗ ال لعععاٜ٘ٔ؛ "األيبعععاس الشٜٔظعععٔ٘  -الجاميععع٘ ّاليـعععف مظعععاٛا"،
ارنٔع5107/7/01و.
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أٓلا تطْٓعع اـمبوعْثطم األفمعٔطم عمعا ٓتْانعمل ّرساٜوَعهّ ،اتلع رلعذ دلٔعا قم
اـمبوْخ /إ اعٔل ّلذ الؼٔت ،الزٖ أؿب ٓعذّس قم نلعذ الوعذّاٌ ّٓتنعاٍ ٙنٔعُ،
ست ٙأعلي القْ ٚاـمْادَ٘ للوذّاٌ عذو سغبتَا لٔع نٔنا ٓقْو ةُ مً أىؼط٘ ،ةعل
عذو اطتقبالُ قم الواؿن٘ ؿيوا..ٛ
اجليوػ ايبديًة "املرتسقة":

اطتخذو حتالف الوذّاٌ ايفٔعْؾ البذٓلع٘ ،إكعان٘ إظم دععه الونعالّ ٛارْىع٘
ّاـميانقطم الٔنئطم ،نقعذ اطعتأدش الوعذّاٌ ععذدا معً ايفٔعْؾ معً عادٗ ةلعذاىَه،
(الظْداٌ ،كْلْمبٔا.. ،ا ّ ،اطتواٌ ةؼشكات فئذ اـمشتض ع٘ مجعل ػعشكيت
"ةالم ّّتش" ّ "دآً شّا" ،ىْك رلذ ةإزماص:
ايصودإ:
أكذ الشٜٔع الظْداىٕ عنش البؼري أٌ ةعالدِ ٓيٓعذ عنلٔعات عاؿع ٘ احلعضو،
ّٓقف معع دّل التشعالفّ ،علع ٙسأطعَا اـمنلكع٘ الظعوْدّٓ٘ ،أكعذ ّصٓعش العذنا /
عبذالشسٔه حمنذ سظطم قم ميغمش ؿش ٕ "أٌ ةالدِ طتؼاسم ةقْات دْٓ٘ ّةشٓع٘
قم عنلٔععات عاؿ ع ٘ احلععضو كععذ الععٔنًّ ..أكععاف "إٌ القععْات الظععْداىٔ٘ ةععذأت قم
()1
حتشٓذ آلٔات ةافاِ ميطق٘ الونلٔات".
ّأحل اـمنلك٘ الظوْدٓ٘ قم طلأ احلكْم٘ الظْداىٔ٘ إطيادٍا الٔؽ ةعشٖ
للنؼععاسك٘ قم ؾمآعع٘ احلععذّدّ ،كععزلذ إطععياد ععْات التشععالف اـمتنشكععضٗ قم
أطعععشاف معععأسا ..كؼعععف ععععً رلعععذ الطلعععأ اـمتشعععذخ الش عععٕ للقعععْات اـمظعععلش٘
الظععْداىٔ٘ الوقٔععذ /يالععذ طععؤذ الـععْاسمٕ "ّأكععذ أٌ القععْات ايفْٓعع٘ الظععْداىٔ٘
تؼاسم ةقْٗ ميز البذآ٘ كنً حتعالف عاؿع ٘ احلعضو العزٖ تقعْدِ الظعوْدٓ٘ علعٙ
الٔنًّ ،أٌ الطٔاسًٓ الظْداىٔطم ٓؼاسكٌْ قم الطلوعات ايفْٓع٘ ّةك عا ٗٛعالٔع٘..
ّأكعععذ أٌ القعععْات الربٓععع٘ لعععبالدِ علععع ٙأٍبععع٘ ا طعععتوذاد ّمشاةطععع٘ قم أماكيَعععا
احملذدّٗ ،مل ٓته ست ٙافٌ حتشٓذ أٖ ديذٖ طْداىٕ للٔنً حلعطم ؿعذّس األّامعش
()2
اـمتولق٘ ةَزا الؼأٌ.
( )1ؿشٔ ٘ األّظم الوذد  0540الظب 5107/3/57و
( )2الٔنً الْٔو ،عذد  0077ايفنو٘ 5107/2/00و
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ةوذ ػَش تقشٓبعا ّؿعل عْات طعْداىٔ٘ إظم مٔيعا ٛععذٌ مكْىع٘ معً ثالةاٜع٘
ديذٖ تقشٓبا موضصًٓ ةآلٔات عظكشّٓ٘ ..أكذ ىاٜأ العشٜٔع الظعْداىٕ /ةكعشٖ
سظعععً ؿعععاحل إٌ ةعععالدِ ملتضمععع٘ ةإسطعععال طعععت٘ آ ف ديعععذٖ إظم ععععذٌ ،اليعععاطمل
الوظععكشٖ ةاطععه الوععذّاٌ الظععوْدٖ أكععذ ّؿععْل ايفيععْد الظععْداىٔطم إظم عععذٌ،
ّ ال لععع طعكاٖ ىٔعْص الوشةٔع٘ "إٌ مَنع٘ القعْات الظعْداىٔ٘ تعأتٕ معً أدعل مظعاعذ
()1
اـمقاّم٘ ّايفٔؽ قم كبكم ا ى الت األمين قم عذٌ..
دنو٘ ثاىٔ٘ معً ايفيعْد الظعْداىٔطم ّؿعل إظم ععذٌ لٔبلع ععذدٍه ؿمظعناٜ٘
ديذٖ ةوذتَه ّعتادٍهٓ ،أتٕ ٍزا ةوذ إعالٌ ارشطْو اطتوذادٍا لذعه التشالف
الظوْدٖ قم عذّاىُ عل ٙالٔنً ،أكذِ ّصٓش العذنا الظعْداىٕ /ععْإ أؾمعذ ةعً
عْف ةقْلُ "إٌ ايفيْد الزًٓ ّؿعلْا إظم ععذٌ ٓؼعكلٌْ الذنوع٘ الجاىٔع٘ معً القعْٗ
الععيت توَععذت ارشطععْو ةإسطععايفا للنؼععاسك٘ كععنً ععْات التشععالفٍّ ،يععام طععتُ
آ ف مقاتل مً ْات الـاعق٘ ّالقعْات الربٓع٘ ّ عْات اليخبع٘ علع ٙأمل ا طعتوذاد
()2
للنؼاسك٘ ..مت ٙما طلب ٔادٗ التشالف"..
ايصٓػاٍ:
أٓععذت ّأػععادت ةالتععذيل الوظععكشٖ قم الععٔنً ّ ،ععال الععشٜٔع الظععياالٕ/
مععاكٕ طععال قم ةٔععاٌ إثععش ادتنععا جمللععع الععْصسا ٛقم دكععاس أىععُ "ٓؼععٔذ ةالتععذيل
الوظععكشٖ الظععوْدٖ اطععتذاة٘ لطلععأ الععشٜٔع الؼععشعٕ للٔنً/عبذسةععُ ميـععْس
ٍادٖ للذنا عً البلذ إصا ٛمٔلٔؼٔات تَذد اطتقشاسِ ّاطتقشاس دّل ايفْاس"(.)3
ّقم تـشٓ لْصٓش اراسدٔ٘ الظياالٕ 4102/2/8و ال" :إٌ اـملذ طعلناٌ ٍعْ
مً طلأ مً الظياال دعه ةالدِ ةايفيْد".
نويوَبيا:
" ال ّصٓش الذنا الكْلْمف /لْٓع كاسلْغ نٔلٔذعاغ إٌ سكْمع٘ ةعالدِ
تؼوش ةاإلسبالم فاِ إغشا ٛالظوْدٓ٘ ّاإلماسات لكبعاس ديْدٍعا للقتعال قم ميطقع٘
( )1الٔنً الْٔو ،عذد  0045اإلثيطم 5107/01/07و
( )2اـميتـف ،الوذد  05الظب 5107/01/30و
( )3اجمللع الضٓذٖ اإلطالمٕ" ،مشدع طاةمل"  ،ق 77 ، 74
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الؼشو األّطكم كنشتض ّ٘ ...أٌ ما سمذخ افٌ مع دّل ارلٔر مً فئعذ مشتض ع٘
غري اىْىٕ ّغري ّدّٖ ،ىقل ػبك٘ "ةلْمبريا" األمشٓكٔ٘ اإليباسٓع٘ ععً العْصٓش
الكْلْمف أٌ دَْد ةالدِ للت عاّإ معع سكْمعات الؼعشو األّطعكم سعْل فئعذ
اـمشتض ٘ ذ نؼل ّ ،أٌ كل مشٗ تقرتا مً تلذ احلكْمات نإٌ ايفْاا ٍعْ ،
ذمً ىشغأ قم اـمواٍذٗ ّ ،ال نٔلٔااغ :إىُ طلع معً ايفيعْد الظعاةقطم علع ٙأىعُ
زمععشٖ التوا ععذ موَععه حلشاطعع٘ البئعع٘ التشتٔعع٘ ّاعتععرب أٌ مععا سمععذخ افٌ مععع دّل
()1
ارلٔر مً فئذ مشتض ٘ غري اىْىٕ ّغري ّدٖ".
بالى ووتر ودائ قروب:
ايصعودية ادعاءات ناذبة:

طالب ىاٜب٘ سٜٔع الربـماٌ األـماىٕ كالّدٓعا ةتعاسٓت4102/2/01و احلكْمع٘
األـماىٔ٘ ّا حتاد األّسّةٕ ةعإطالو مبعادسٗ لْ عف الوعذّاٌ الوظعكشٖ العزٖ تقعْدِ
الظععوْدٓ٘ علعع ٙالععٔنًّ ،أكععذت قم تـععشسمَا أىععُ "علعع ٙاجملتنععع الععذّلٕ عععذو
تـذٓمل ادعاٛات الظوْدٓ٘ القاٜل٘ ةأىَا مَذدٗ ةاضّ ػعٔوّٕ ..أٌ الواٜلع٘ احلاكنع٘
قم الظوْدٓ٘ ٓوئَا مبذأ دّل٘ الوذل ّالقاىٌْ أّ سقْو اإلىظاٌ ،ناألمش ةاليظب٘
()2
للظوْدٓ٘ ٓتولمل ةتـذٓش تـْسٍا اـمتؼذد ّاألؿْلٕ لاطالو"
اشرتاتيجيات ميٓية :

ةوذ ارطاا األّل لقاٜعذ الجعْسٗ الظعٔذ عبعذ اـملعذ ةذسالعذًٓ احلعْثٕ قم نعرتٗ
الوععذّاٌ تْدععُ القٔععادٗ الٔنئعع٘ ذمععْ سطععه ا طععرتاتٔذٔات الوظععكشٓ٘ الععيت تلععنً
ؿععنْد ّمقاّمعع٘ ّإنؼععال الوععذّاٌ علعع ٙكععل األؿععوذٍّٗ ،ععْ مععا ممَععش دلٔععا قم
ارطعععاا سٔعععح ّدعععُ الظعععٔذ القاٜعععذ ةتؼعععكٔل دبَعععات عظعععكشٓ٘ ّا تـعععادٓ٘
ّإعالمٔعع٘ ّغريٍععاّ ،قم يطععاا سععمل أػععاس إظم ارٔععاسات ا طععرتاتٔذٔ٘ ـمْادَعع٘
الوععذّاٌّ ،الععيت ترتؽمعع قم ةيععا ٛالقععْٗ الوظععكشٓ٘ الٔنئعع٘ (القععْٗ الـععاسّئ٘
ّالطرياٌ اـمظري ّالبقٔ٘ األطلش٘ اـمتْطط٘ ّار ٔ ٘ إكان٘ إظم الزياٜش .
( )1الجععْسٗ ،الوععذد  07743اإلثععيطم 5107/0/7و ،كععزلذ :ىععبض اـمظععاس ،الوععذد  007اإلثععيطم
5107/0/7و.
( )2األّظم ،الوذد ،0573الظب 5107/7/00و ،ىقال عًّ :كال٘ األىبا ٛاألـماىٔ٘.
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ىؼععري ٍيععا إظم ةوععض ا طععرتاتٔذٔات الععيت اعتنععذٍا ايفععٔؽ ّاللذععاٌ الؼععوبٔ٘
يععالل ط ع طععيْات مععً الوععذّاٌ عععضصت اـمْ ععف الععٔنين اـمقععاّو ّأسةك ع الوععذّ
عظكشٓا ّى ظٔا.
اشرتاتيجية اجليغ وايًجإ يف ايتدرج يف اإلعالٕ عٔ األشًخة:

عيععذ ةذآعع٘ الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنً كاىع القععْات اـمظععلش٘ الٔنئعع٘ قم سالعع٘ مععً
اإلسةععام إثعععش عنلٔععع٘ معععا تظعععن ٙةَٔكلعع٘ ايفعععٔؽ العععزٖ تياصعتعععُ التبؤععع٘ ـمشاكعععض
ّػخـٔات ىانزٗ ،نٔنا كاى عياؿعش القاععذٗ التك ريٓع٘ تَعاده اـموظعكشات
ّتزة ايفيْد( ّ ،)1ذ ؿشح اـمتشذخ ةاطه القعْات اـمظعلش٘ الٔنئع٘ الونٔعذ سمٔعٙ
طشٓع أىُ عيعذ اىطعالو الوعذّاٌ علع ٙالعٔنً كاىع ايفاٍضٓع٘ قم مونمعه الْسعذات
()2
الوظكشٓ٘ تضٓذ عً .%42
ايؽرب االشرتاتيجي :
ةوذ اىطالو الوعذّاٌ أعليع اٜعذ الجعْسٗ الظعٔذ القاٜعذ عبعذ اـملعذ ةعذس العذًٓ
احلْثٕ ععً ععذو العشد ألسةوعطم ْٓمعا نٔنعا كاىع طعاٜشات الوعذّاٌ تقـعف البئع٘
التشتٔ٘ للبلذ ّتقتل اليظاّ ٛاألط الّ ،ةوذ اىتَعا ٛمعذٗ الـعرب ا طعرتاتٔذٕ ةعذأت
ععْات ايفععٔؽ ّاللذععاٌ الؼععوبٔ٘ قم اـمقاّمعع٘ ّدسععش الوععذّاٌ قم موشكعع٘ أ تَععا
موشك٘ الي ع الطْٓل.
كاى مً كنً اطرتاتٔذٔات موشك٘ الي ع الطْٓل ٍْ اإلعالٌ التذسزمٕ
عً األطلش٘ اليت تذيل اـموشك٘ غري اـمتكانٝع٘ ىنمعشا معتالم حتعالف الوعذّاٌ
ألسععذخ األطععلش٘ الاشةٔععّ٘ ،لكععً الوقععل الععٔنين اـمععذسم ألةوععاد ٍععزِ اـموشكعع٘
ّأٍذانَا ّموطٔات اـمٔذاٌ شس اتبا طٔاط٘ التذسز قم ا عالٌ عنا لذُٓ مً ْٗ
ّطععالحّ ،قم ى ععع الْ ع كععاٌ الععٔنين ٓـععيع طععالسُ ةي ظععُّٓ ،طععْسِ سظععأ
()3
ا ستٔادات ّمظاس اـموشك٘.
( )1القاعذٗ توعرتف عمظعيّلٔتَا ععً رةع  07ديعذٓا قم احلْطع٘ لعشمْت 5107/ 7 / 7و.
متْنش عل ٙالشاةكم2/7/https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014 :
( )2تـشٓ الونٔذ سمٔ ٙطشٓع عمياطب٘ ركشْٓ ٚو الـنْد العْطين 50معاسغ 5107؛ متعْنش
عل ٙالشاةكمhttps://www.almayadeen.net/news/politics/1466018 :
( )3أكذ الظ ري الشّطعٕ قم العٔنً دٓذّػعكطم قم لقعا ٛمعع ؿعشٔ ٘ “كْمريطعاى ” الشّطعٔ٘
أٌ “إىتعععاز الـعععْاسٓت ّالطعععاٜشات اـمظعععريٗ ّخمتلعععف األطعععلش٘ قم العععٔنً ،معععً بعععل الٔنيعععٔطم
أى ظَه ،نَه ػوأ مٍْْا”.؛ متْنش عل ٙالشاةكمhttp://www.ypagency.net/134029 :
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قم الؼععَْس األّظم للوععذّاٌ أطلق ع القععْٗ الـععاسّئ٘ التاةوعع٘ للذععٔؽ الععٔنين
ّاللذاٌ الؼوبٔ٘ ؿعاسّيا معً ىعْ (طعكْد إظم اععذٗ (ؿمعٔع مؼعٔكم ايفْٓع٘
الظوْدٓ٘ ،تبوُ ؿاسّخ آيش مً ىْ (طكْد إظم اعذٗ (الظلٔل الوظعكشٓ٘ قم
الشٓاإّ ،مً ٍيا ةذأت احلكآ٘ البالٔظتٔ٘ للٔنً قم مْادَ٘ الوذّاٌ ،نظشعاٌ
ما كؼ القْٗ الـاسّئ٘ الٔنئع٘ ععً ؿعْاسٓت معً ىعْ (العيذه الجا عأ ، 4ّ0
ّةوععذٍا ؿععاسّخ (الـععشي٘ ّ ،ةوععذٍا ؿععاسّخ (الضلععضال ٍّ ... 4ّ0كععزا مل ٓقععف
ايفٔؽ الٔنين عيذ ٍزا احلذ ،ةل ّؿعل ةَعه احلعال إظم أٌ عامْا ةتطعْٓش ؿعاسّخ
)()1
(طاو الشّطّٕ ،صٓادٗ مذاِ ّحتْٓلُ مً أسإ دْ إظم أسإ أسإ.
سقا مل اإلعالٌ عً ؿاسّخ ةشكاٌ  ٍّْ 0ؿعاسّخ ةالٔظعيت ىعْ “طعكْد”
مل حتذٓجعععُ ّتوذٓلعععُ لضٓعععادٗ معععذاِّ ،ؿعععاسّخ ةشكعععاٌ  H4أسعععذ أةعععشص الـعععْاسٓت
البالٔظتٔ٘ متْطط٘ اـمذ.ٚ
ّ مل الكؼف ععً مينمْمع٘ ؿعْاسٓت عاٍش إو  ّ ،0مينمْمع٘ ؿعْاسٓت ؿعنْد
ٍّٕ ؿْاسٓت غري ةالٔظتّٔ٘ ،مينمْم٘ ؿْاسٓت اـميذا البششٓ٘  ،ثه الـاسّخ ةذس
ّ 0Pؿاسّخ ةذس  Fالزٖ سماكٕ ؿاسّخ تْػكا الشّطٕ.أما الطاٜشات اـمظريٗ نله ٓته الكؼف عً ديْيفا قم اـموشك٘ إ ةوذ سْالٕ
طيتطم مً اىطالو الوذّاٌ ّإٌ كاى تقْو ةونلٔاتَا قم اـمٔذاٌ ّخمتلف ايفبَعات
ةظععشٓ٘ عالٔعع٘ مجل ع قم سععذ راتَععا سشةععا ى ظععٔ٘ علعع ٙالوععذّ الععزٖ كععاٌ ٓشتبععذ قم
ت ظري ةوض اللشةات ّٓيظبَا أسٔاىا لبوض ايفَات اـمؼاسك٘ قم الوذّاٌ.
قم ميتـف الواو  9003مل ىؼش أّل مؼاٍذ عنلٔات لظالح ايفْ اـمظري كذ
الاضاٗ قم الظاسل الاشةٕ (اطتَذن مينمْم٘ الذنا ايفْٖ اـموادٖ ّ ،كاٌ أةشص
أدٔال الطاٜشات اـمظريٗ ٍٕ:
الطاٜشٗ ا طتطالعٔ٘ :ساؿذٍّ ،ذٍذ ” ّ ،“ 0س ٔأ
الطاٜشٗ ايفذْمٔ٘ :اؿف ”  ّ، “ 0اؿف .4k
الطاٜشٗ ةؤذٗ اـمذ :ٚؿنادّ ،4ؿناد.3

( )1مْ ع ؿشٔ ٘ " " اإليباسٖ؛ متْنش عل ٙالشاةكم:
https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=1384
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ّكععزلذ مععع ةععا ٕ األطععلش٘ كاـمععذانع ّالقياؿععات ّغريٍععا مععً اـمينمْمععات
الوظكشٓ٘ الذناعٔ٘ ،مع مالسنم٘ أٌ القعْات اـمظعلش٘ الٔنئع٘ داٜنعا معا تولعً ععً
أٌ امتالكَعا أطعلش٘ مل ٓعته الكؼععف عيَعا ّتقعْو ةععذّسٍا قم اـموعاسم ياؿع٘ مععا
ٓتولععمل ةأىنمنعع٘ الععذنا ايفععْٖ ّاطععتَذاف الطععرياٌ اـموععادٖ ،نقععذ غمكععً الععذنا
ايفْٖ مً إطقالم أكجعش معً  221طعاٜشٗ موادٓع٘ ّٓعته اإلععالٌ ععً ىعْ الـعاسّخ
الزٖ أطقطَا ّأسٔاىا ٓكت ٕ اـمتشذخ ةالقْل إىُ مل إطقاطَا ةظالح مياطأ!
ٍزِ ا طرتاتٔذٔ٘ مجل قم سذ راتَا سشةا ى ظٔ٘ علع ٙالوعذّ دولتعُ متْدظعا
ّميتنمعشا ـمعا ٓولعً عيعُ اليعاطمل ةاطعه القعْات اـمظعلش٘ لٔوعشف مأٍع٘ الظعالح العزٖ
اطتخذو كذِ قم عنلٔ٘ يما ،كنا أىُ ٓنمَش نؼل اطتخباسات الوعذّ علع ٙاـمظعتْٚ
الععتقين ّاـمٔععذاىّٕ .لطاـمععا سددت ٔععادٗ ايفععٔؽ ّاللذععاٌ الؼععوبٔ٘ مقْلعع٘ "ّالقععادو
أعنمه" قم إػاسٗ لكل ارٔاسات ا طرتاتٔذٔ٘ الٔنئ٘.
ّنٔنا ٓلٕ دذّ ْٓك أٍه األطعلش٘ اـمـعيو٘ أّ العيت مل توذٓلعَا يعالل نعرتٗ
الوذّاٌ (4140 – 4102
دذّل ٓبطم أٍه األطلش٘ الٔنئ٘ اـمـيو٘ أّ اـموذل٘ قم ال
اليْ
الظالح
ؿععععععاسّخ الععععععيذه أسإ أسإ
الجا أ 0

رتٗ (9090- 9002

اـمَن٘
اـمْاؿ ات
اـمذ 22 ٚكه  -صى٘ الشأغ دم التشـٔيات
 21كذه

ؿعععععععاسّخ العععععععيذه أسإ أسإ اـمذ 92 ٚكه – صىع٘ العشأغ دم التشـٔيات
 92كذه
الجا أ 4
ؿاسّخ “الـشي٘ أسإ أسإ اـمذ 09 ٚكه  -صى٘ الشأغ اطعععععتَذاف اـمْا عععععع
الوظكشٓ٘
02كذه.
مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت متْطعععععععععععععكم د ٘ اإلؿاة٘ – ّاطع التأثري .غمعععععععذٓش األٍعععععععذاف
ةك ا ٗٛعالٔ٘
اـمذٚ
صلضال 0
مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت متْطعععععععععععععكم اـمععذٗ  02كععه ،صىعع٘ الععشأغ
 021كذه
اـمذٚ
الضلضال 4
اـمععذ 22 ٚكععه ،صىعع٘ الععشأغ اطتَذاف التذنوات
مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت ةؤذ اـمذٚ
ىـععف طععً ،عععذد الؼععنمآا ّغععععععععععشف ٔععععععععععادٗ
صلضال 3
الوذّاٌ البؤذٗ.
 01.111ػنمٔ٘
مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت أسإ أسإ اـمذ 211 ٚكه ،صى٘ العشأغ اطعععتَذاف فنوعععات
 321كذعععه ،د ععع٘ اإلؿعععاة٘ الوذّ.
اٍش إو
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اـمَن٘

الظالح
مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت
اٍش إو 0

مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت
ؿنْد

ةشكاٌ

4H

مينمْمععع٘ ؿعععْاسٓت
اـميذا
ؿععاسّخ "ةععذس - 0
 "pالبالٔظعععععععععععععععيت
الزكٕ
ؿاسّخ ةذس F

اؿه

0

اؿه
ذغ 0

4

001

اـمْاؿ ات
اليْ
ةطم  01- 2أمتاس.
ةالٔظععععععععععععيت اـمذ 211 ٚكه ،صى٘ العشأغ اطعععتَذاف فنوعععات
الوذّ
موععععذل عععععً  411كذه.
ؿععععععععععععْاسٓت
طعععععععععععععععععععاو4
الشّطٔ٘.
ؿْاسٓت غعري اـمععععععععذ 38 ٚكععععععععه ،صىعععععععع٘ اطععععععتَذاف مْا ععععععع
الـاسّخ الكلٔ٘ طً ّاسذ .الوعععععععذّ ّفنواتعععععععُ
ةالٔظتٔ٘
يلععععععععععف يطععععععععععْلم
اـمْادَ٘
اـمععععععععععععععذ ٚةععععععععععععععطم  - 711نوعععععععال لألٍعععععععذاف
ةالٔظيت
0211كععععععععه .مل ٓععععععععتنكً البؤذٗ ّاحلظاط٘.
الععععععذناعات اـموادٓعععععع٘ مععععععً
اعرتاكُ
غمتاص ةذ تَا الوالٔع٘ ّمعضّدٗ اطعععععععتَذاف طععععع ع ً
أسإ ش
ةتقئععععع٘ تظعععععتطٔع طععع ع ً الوذّ الوظكشٓ٘
الوذّ نذ ػ شاتَا.
أسإ أسإ ةالٔظعععععععيت ـعععععععري اـمعععععععذ ٚاطتَذاف التذنوات
مطععععْس عععععً (031كععععه ٓونععععل ةععععالْ ْد اـموادٓ٘ ةذ ٘ عالٔ٘.
الـعععععععععععاسّخ الـعععععلأ ّةذ ععععع٘ إؿعععععاة٘ 3
أمتاس.
ةذس 0
أسإ أسإ اـمععععذ 021 ٚكععععهٓ ،ي ذععععش ؿعععاسّخ اطعععرتاتٔذٕ
سمعععععععععععاكٕ عل ٙاست ا  41معرتا ّتيتؼعش لتذنوات الوذّ
ؿعععععععععععععععاسّخ الؼععنمآا قم ػععوا  321مععرتا
تْػععععععععععععكا ّعذدٍا  02ألف ػنمٔ٘.
الشّطٕ
د ٔععععععععععمل دععععععععععذا قم
أسإ أسإ متْطكم اـمذ،ٚ
اإلؿعععععاة٘ ٓظعععععتخذو
ٓونل ةالْ ْد الـلأ.
لألٍذاف احلظاط٘
أسإ أسإ

اـمذ ٚأكجش مً  0411كه

نوالٔتععععععععُ كععععععععبريٗ
لألٍذاف البؤذٗ.
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اـمَن٘
اـمْاؿ ات
اليْ
الظالح
أسإ أسإ اـمذ ٚأكجش مً  0211كه نوالٔتععععععععُ كععععععععبريٗ
ذغ  4اجملي
لألٍذاف البؤذٗ.
ـري اـمعذٓ ،ٚونعل ةعالْ ْد اطععععععتَذاف مْا ععععععع
أسإ أسإ
ىكال
الـععععععلأّ ،سمنععععععل سأطععععععا ّفنوات الوذّ.
متؼنمّٔا ػذٓذ ا ى ذاس
أسإ أسإ ةالٔظعععيت ةؤعععذ اـمعععذٓ ٚونعععل اطعععععتَذاف اـمْا عععععع
رّ ال قاس
ةالْ ْد الظاٜلٓ ،تنٔض ةذ ع٘ احلظاطعععع٘ قم عنععععمل
الوذّ.
قم تي ٔز األٍذاف.
الطرياٌ اـمظري:
صمععععً التشلٔععععمل 041د ٔقعععع٘ ،سؿععععععععععذ ايفععععععععععذف
أ .الطععاٜشٗ اؿععف ٍذْمٔ٘
اـمععععذ 021 ٚكععععه ،ؾمْلعععع٘ ّحتذٓذِ ثه كشةُ
””0
الشأغ احلشةٕ 31 :كذه
الطععععععاٜشٗ ٍذٍععععععذ اطتطالعٔ٘ صمععععً التشلٔععععمل  71د ٔقعععع٘ ،سؿععععععععذ األٍععععععععذاف
ّحتذٓعععذ إسعععذاثٔات
اـمذ 31 ٚكه
”” 0
فنوات الوذّ،
اطتطالعٔ٘ صمععععً التشلٔععععمل  71د ٔقعععع٘ ،سؿععععععععععذ مباػععععععععععش
الطاٜشٗ س ٔأ
لألٍععععذاف ّحتذٓععععذ
اـمذ 02 ٚكه
إسعععذاثٔات فنوعععات
الوعععععععذّ ّتـعععععععشٔ
ليرياٌ اـمذنؤ٘
اطتطالعٔ٘ صمععععً التشلٔععععمل  041د ٔقعععع٘ سؿعععععععذ األٍععععععععذاف
الطاٜشٗ ساؿذ
ّاـمشا بعععع٘ اللشنمٔععععع٘
ّاـمذ32 ٚكه
ـمٔعععععععذاٌ اـموشكععععععع٘
ّتـععععععشٔ مباػععععععش
إلداسٗ اليرياٌ.
الطعععععاٜشٗ اؿعععععف ٍذْمٔعععععععععععع٘ يفععععا القععععذسٗ علعععع ٙتلععععلٔل تعععععععذمري األٍعععععععذاف
مباػشٗ ،تت ذعش معً
الشاداس ،متؼنمٔ٘
مت ذشٗ
K4
علْ 41مرتا.
سؿذ األٍذاف ّىقل
اطتطالعٔ٘ اـمذ211 ٚكه
ؿناد 0
الـععْسٗ مباػععشٗ إظم
غشنعععععععع٘ الونلٔععععععععات
حلنم٘ ةلشنم٘.
000
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الظالح
ؿناد 4
ؿناد

3

ؿناد

2

طاٜشٗ ّعٔذ

اليْ
ٍذْمٔعععععععععععع٘
مت ذشٗ
ٍذْمٔعععععععععععع٘
مت ذشٗ
ٍذْمٔ٘

ٍذْمٔ٘

طاٜشٗ سدْو

ٍذْمٔعععععععععععع٘
اطتطالعٔ٘

طاٜشٗ ػَاا

ٍذْمٔعععععععععععع٘
ركٔ٘
ٍذْمٔعععععععععععع٘
اطتطالعٔ٘

طاٜشٗ ياطف
طاٜشٗ ىبأ
طاٜشٗ مشؿاد

اـمَن٘
اـمْاؿ ات
تت ذش قم ايفذف مً
اـمذ 0111 ٚكه
أعل ٙإظم أط ل
اـمععععععذ ٚةععععععطم  0911 – 0211أّظم مَامَععععععععععععععا قم
كعه .تظععتطٔع اـمينمْمععات اطععتَذاف مطععاس أةععْ
الذناعٔعععععععععع٘ اكتؼععععععععععانَا ممف  42مآْ 4108
ّاعرتاكَا
ة ؤعععععععععذٗ اـمعععععععععذ ٚحتنعععععععععل لألٍعععععذاف البؤعععععذٗ
ؿعععععاسّيطم ّتقعععععْو ةالبعععععح ّاحلظاطعع٘ قم عنععمل
الوذّ ايفاشاقم.
اـمباػش
اـمععععذ 4211 ٚكععععه ،حتنععععل تقْو عمَعاو ٍذْمٔع٘
د ٔق٘
سيّغ مت ذشٗ
داٜشٓعععععع٘ الؼععععععكل مععععععذاٍا اطعععععتَذاف اـمْا عععععع
أكجعععش معععً  01كعععه حتنعععل اـموادٓععععععععععع٘ ةذ ععععععععععع٘
ّناعلٔ٘ كبريٗ
21كذه مً اـمت ذشات
اـمذ ٚأكجش مً 0111كه لألٍععععععذاف الجاةتعععععع٘
ّاـمتششك٘.
مععععععععععضّدٗ الَععععععععععاص
اـمذ ٚأكجش  42كله
اطتؼعععواس األٍعععذاف
الجاةت٘ ّاـمتششك٘
مولْمات متْنشٗ عيَا
مولْمات متْنشٗ عيَا

إكعان٘ إظم القياؿععات ّاـمععذانع الشػاػع٘ األّتْماتٔكٔععّ٘ ،األلاععاو البششٓعع٘،
اليت أعلً عً  00ىْعا ميَا ٍّٕ ،معً طعشاصات "كعشاس " ّ "0كعشاس " ّ "4كعشاس
 ،"3إظم داىعععأ "عاؿعععف " ّ "4عاؿعععف " ّ "3عاؿعععف  ،"2نلعععال ععععً "ػعععْامم"
ّ"ثا أ" ّ "أّٓع" ّ "واٍذ" ّ "الياصعات" .
أما الزيريٗ نقذ أعلً الؼَٔذ الشٜٔع ؿاحل الـناد عً اكت عا ٛالعٔنً معً
أغلأ أىْا الزيريٗ ،دا ٛرلعذ قم كلنع٘ لعُ أمعاو ٔعادٗ األمعً اـمشكعضٖ قم س عل
شز دنو٘ مً اللبالم ( 43أةشٓل  ، 4108سٔح أكذ أٌ أغلأ الزياٜش اليت ٓته
اطعععتخذامَا قم القتعععال قم خمتلعععف ايفبَعععات مل ا كت عععا ٛميَعععا راتٔعععا ،ملعععٔ ا
ةععالقْل“ :مكععت طم مععً الععزيريٗ ّأٓلععا ىؼععرتٖ مععً مشتععض تَه قم ىَععه ّقم اـمخععا
ّلظععيا رم ععٕ ٍععزا األمععش”ّ ،أكععاف خماطبععا التشععالف“ :إرا كععاىْا ٓوتقععذٌّ أٌ
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مشتض تَه مْدْدًٓ قم ىَه ّاـمخا ّميتنمشًٓ ٓتقعذمْا نعال ٓيتنمعشّا ٍعزا األمعش ٍعه
نقكم مْدْدًٓ طتيضاف التشالفٓ ،أيز الزيريٗ مً التشالف ّٓأتٕ ٓظعلنَا ليعا
()1
(ةٔوا ".
ّةوذ اطتؼَاد الـناد تْطو الـياعات الوظكشٓ٘ الٔنئ٘ ةؼعكل مطعشد
ّمتـاعذ ّكل ىْ مً ٍزِ األطلش٘ اد٘ إظم الزيريٗ ّاليت ٓته تْنريٍا حملٔا
ىنمعععشا للشـعععاس اـم عععشّإ علععع ٙالعععٔنً ّألٌ العععزياٜش اـمظعععتْسدٗ غالبعععا تياطعععأ
األطلش٘ اـمـيو٘ حملٔا.
قم الزكش ٚالظيْٓ٘ لْٔو الـعنْد العٔنين ( 42معاسغ ّعلع ٙمعذ ٚالظعيْات
الظ اـماكٔ٘ كاى القٔادٗ الجْسٓ٘ ّالظٔاطٔ٘ للٔنً تلقٕ يطاةا ٓوذ اطرتاتٔذٔا
مَنععا ّسطععال٘ للوععذّ نٔنععا ٓيتنمععشِ قم الوععاو اـمقبععلّ ،تشطععخ عبععاسٗ اٜععذ الجععْسٗ
الظٔذ عبذ اـملذ ةذس الذًٓ احلْثٕ قم أ ا ايفنٔع ٍّٕ ( ادمٌْ قم الواو. ....
قم الععزكش ٚالجالجعع٘ للوععذّاٌ ( 42مععاسغ  4108حتععذخ الظععٔذ القاٜععذ عبععذ
اـملذ ةذس الذًٓ احلْثٕ حمزسا دّل الوذّاٌ “ :ادمٌْ قم الوعاو الشاةعع عمينمْماتيعا
الـاسّئ٘ اليت رتو ك ل ّطعاٜل احلنآع٘ للوعذّ ّةطاٜشاتيعا اـمظعريٗ العيت تـعل
إظم مذ ٚةؤذ ّةت ؤل غري مظبْو ـميطظاتيا الوظكشٓ٘”" .
ّقم ى ع اـمياطب٘ حتذخ الؼَٔذ الـناد عً أٌ الوعاو  4108طعٔكٌْ "عامعا
ةالٔظععتٔا ةامتٔععاص"ّ ،ةوععذ ػععَش مععً رلععذ ارطععاا مل اغتٔععال الؼععَٔذ الـععناد قم
احلذٓذّٗ ،لكعً ا للعشةات البالٔظعتٔ٘ تـعاعذت ةؼعكل ملشعْمم ،نخعالل الوعاو
األّل طتؼعَاد الـععناد ػععَذت عنلٔععات القـعف البالٔظععيت لألساكععٕ الظععوْدٓ٘
تـععاعذا مطععشدا ّّؿععل اظم س ععه ٔاطععٕ ةععالينمش إظم الظععيْات الععجالخ األّظم مععً
الوذّاٌ.
ّإرا كعاٌ الوععاو 9003و  -كنععا ّعععذ العشٜٔع الؼععَٔذ الـععناد  -عامععا
ة الٔظععتٔا ةامتٔععاص ،نالوععاو الجععاىٕ مععً سسٔععل الـععناد كععاٌ عععاو الطععرياٌ اـمظععري
ةامتٔععاص ،ننمَععشت أدٔععال متطععْسٗ مععً الطععاٜشات اـمظععريٗ الشاؿععذٗ أّ القاؿ ع ٘
( )1كلن٘ الؼَٔذ الـناد أماو ٔادٗ األمً اـمشكضٖ؛ متْنش عل ٙالشاةكم:
http://www.masa-press.net/201853/17/
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ّاـمتؼنمٔ٘ ،إكان٘ إظم أدٔعال دذٓعذٗ معً الـعْاسٓت الٔنئع٘ البالٔظعتٔ٘ الذ ٔقع٘
ّمتْطط٘ اـمذ ٚىقل الشعأ إظم الذايل الظوْدٖ.
ايدور األَريهي يف ايعدوإ عًى ايئُ

مل ٓكععً مـععادن٘ أٌ ٓولععً الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنً مععً طع اسٗ اـمنلكعع٘ الوشةٔعع٘
الظوْدٓ٘ قم ّاػيطً ،نقذ أعلً عادل ايفبري الظ ري الظوْدٖ سٔيَا قم ّاػيطً
أىُ ّةوذ مؼاّسات مع األمشٓكٔطم مل البذ ٛعما أ اٍا عاؿ ٘ احلضو قم الٔنً،
ذم إداسٗ أّةاما سٔيَا الذعه األمشٓكٕ يفزِ احلشا النماـم٘ عل ٙالؼوأ،
ّنقذ أعلي اإلداسٗ األمشٓكٔ٘ ععً تقعذٓه العذعه اللْدٔظعيت ّاألمعين ّالْ عْد قم
ايفععْ للطععاٜشات التاةوعع٘ التشععالف الوععذّاٌ ،إكععان٘ إظم ؿع قات الظععالح ايفذععْمٕ
الععزٖ ؼميععع الذطععتْس األمشٓكععٕ اطععتخذاو الظععالح قم ا عتععذا( ٛالونلٔععات غععري
الذناعٔ٘ ،
أعليع ّاػععيطً ؿععشاس٘ أىَععا مؼععاسك٘ قم الوععذّاٌ علعع ٙالععٔنً ةععارربا ٛقم
غشن٘ القٔادٗ لتشذٓذ األٍذاف اـمٔذاىٔ٘ (غشن٘ التخطعٔكم اـمؼعرتم  ،كنعا عشست
قم أةشٓل  4102تْطٔع مؼاسكتَا لتؼنل حتذٓذ األٍعذاف ّاـمؼعاسك٘ قم ت تعٔؽ
الظ ً التذاسٓ٘ اـمتْدَ٘ للٔنً احملاؿش.
ةوذ استكاا حتالف الوذّاٌ دشؼم٘ الـال٘ الكرب3( ٚأكتْةش  9001أّ
إداسٗ أّةاما تْسٓذ القياةل الزكٔ٘ للتشالف الظوْدٖ .إ أٌ إداسٗ تشامأ ألا القشاس
قم ّ 9002ةذأت طْسا دذٓذا مً اـمؼاسك٘ الوذّاىٔ٘ عل ٙالٔنً.
قم الوععاو  4109مل اإلعععالٌ عععً ّؿععْل نشٓععمل مععً القبوععات ارلععشا ٛالتععاةع
للقعْات اراؿع٘ األمشٓكٔعع٘ إظم اـمنلكع٘ لتعذسٓأ القععْات الربٓع٘ الظعوْدٓ٘ٓ ،قععْو
ال شٓعمل ةتكلٔعف حمللععطم اطعتخباسٓطم أمريكععٔطم قم دمعشاٌ عمَنعع٘ حتذٓعذ مْا ععع
الـععْاسٓت الٔنئعع٘ قم الععذايل الععٔنين ّ .ععذ ىؼععشت ىْٔٓععْسم تععاؼمض" األمشٓكٔعع٘
تقشٓشا ؿذستُ ةقْيفاْ " :ات طشٓ٘ تي ز مَاو طعشٓ٘ معً دٌّ علعه دَعات عذٓعذٗ"،
قم إػاسٗ إظم نشٓمل القبوات ارلشا ٛقم الظوْدٓ٘.
ةوذ ّؿْل تشامعأ للبٔع األمشٓكعٕ اطعتنش العذعه األمشٓكعٕ ةعْتريٗ عالٔع٘
نوقععذ تشامععأ ؿع قات األطععلش٘ عمٝععات اـملٔععاسات مععً الععذّ سات ،نقععذ اطععتشْرت
ؿ ق٘ تظلٔ ّاسذٗ عل ٙمبل  001ملٔاس دّ س مً كنً  281ملٔاس ٔن٘ عقْد مل
تْ ٔوَا ةطم الطشنطم أثيا ٛصٓاسٗ تشامأ للظوْدٓ٘.
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قم  03نربآش  4107أ ش ولع اليْاا األمشٓكٕ مؼعشّ عاىٌْ ٓعذعْ إداسٗ
تشامأ إظم طشأ القْات األمشٓكٔ٘ مً الٔنً قم غلٌْ ْٓ 31ما مً ةعذ ٛطعشٓاٌ
القاىٌْ ،إ أٌ رلذ اـمؼشّ أدَض ةوذ اطتخذاو تشامأ حلمل ال ٔتْ قم  02أةشٓل
.4107
مل تقتـععش أّدععُ اـمؼععاسك٘ األمشٓكٔعع٘ قم احلععشا علعع ٙالععٔنً قم الععذعه
اللْدٔظععيت أّ تععْنري الظععالح للينمععاو الظععوْدٖ ةععل ّؿععل إظم سععذ صٓععاسٗ كععبالم
أمشٓكٔطم يفبَات القتال قم حماننم٘ معأسا الٔنئع٘ ٍّعْ معا ٓنمَعش معً اٍتنعاو
غشةٕ عمأسا ةوذ أٌ أؿبش اا ْططم أّ أدى ٙمً التششٓش.
ّقم الوععاو اـماكععٕ ( 4141أعليع القععْات اـمظععلش٘ الٔنئعع٘ عععً عجْسٍععا علععٙ
كنٔععععات كععععبريٗ مععععً األطععععلش٘ قم حماننمعععع٘ البٔلععععا ٛعلَٔععععا ػععععواس الْكالعععع٘
األمشٓكٔعع٘ للتينٔعع٘ يععالل الونلٔععات الوظععكشٓ٘ األيععريٗ ّالععيت اطععتَذن تينمععٔه
القاعععذٗ قم البٔلععاّ ،ٛأىَععا طععبمل ّأٌ عجععشت كععنً الايععاٜه أٓلععا علعع ٙكنٔععات
خمتل عع٘ مععً األطععلش٘ علَٔععا ػععواس الْكالعع٘ قم ميععاطمل ّدبَععات أيععش- ٚسظععأ
ةٔاىَععا الـععش ٕ  -الععزٖ كؼععف دّس اـمينمنعع٘ األمشٓكٔعع٘ ّمععا غماسطععُ مععً أدّاس
مؼبٍْ٘.
اشرتاتيجية حتايف ايعدوإ يف حماوية تفهيو اجلبٗة ايداخًية :

دا ٛتْ ٔ ما تظن ٙعاؿ ٘ احلضو قم نرتٗ سشد٘ مً ارالف الظٔاطٕ ةعطم
ال ش ا ٛالظٔاطٔطم قم الٔنًّ ،سأ ٚالتشالف قم رلعذ نشؿع٘ تضٓعذ معً ىظعب٘ دمعاح
الواؿ ٘ قم حتقٔمل أٍذانَا ىنمشا ـمظتْ ٚا ستقاٌ ّارالنات الظٔاطٔ٘ الواؿع ٘
ةععالٔنًّ ،لكيععُ نععْد ٞةتناطععذ ايفبَعع٘ الذايلٔعع٘ الععيت عنلع ةكععل ٍععذّ ٛعلععٙ
امتـاق اللشة٘ األّظم ّفماسط٘ الـرب ا طرتاتٔذٕ ّالونل عل ٙإعادٗ تؼكٔل
ايفبَععع٘ الذايلٔععع٘ لتكعععٌْ أ عععذس علععع ٙمْادَععع٘ موشكععع٘ اٍعععا القاٜعععذ احلعععْثٕ
عموشك٘ الي ع الطْٓل.
قم اـمقاةل كاٌ دَْد التشالف ميـب٘ عل ٙحماّل٘ ت كٔذ ٍزِ ايفبَ٘ ّ ذ
نول رلذ عل ٙعذٗ مظاسات لول أةشصٍا:
 - 0اللععاكم ا تـععادٖ ثععه حتنٔععل القععْ ٚالْطئعع٘ اـمقاّمعع٘ تبوععات الععرتدٖ
ا تـادٖ ،ن ٕ الْٔو األّل ام الظوْدٓ٘ ّمً ّساٍٛا التشعالف ة عشإ سـعاس
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ياىمل عل ٙالٔنً لٔكٌْ عامال مظشعا قم حتقٔعمل أٍعذاف احلعشا الوظعكشٓ٘ قم
اطتظععالو القععْ ٚالْطئعع٘ ّعععْدٗ الظععوْدٓ٘ للْؿععآ٘ علعع ٙالععٔنًّ ،لكععً الؼععوأ
الٔنين اطتنش قم مقاّمتُ سغه احلـاس ما دنع الظوْدٓ٘ إظم ا ار يطْات أكجش
تؼذدا ،نْدَ كعل نعشّ البيعذ اـمشكعضٖ قم احملاننمعات احملتلع٘ ةوعذو التْسٓعذ
إظم سظاا البيعذ اـمشكعضٖ قم ؿعيواّ ،ٛأّ ع تْسٓعذ عاٜعذات العي كم ّالاعاص معا
تظبأ قم اىقطا اـمشتباتّ ،ىقل البيذ اـمشكضٖ مً ؿيوا ٛإظم عذٌ ّدنوع معا
تظععععن ٙاحلكْمعععع٘ الؼععععشعٔ٘ قم نيععععادو الشٓععععاإ ةطباععععع٘ أّساو ىقذٓعععع٘ دذٓععععذٗ
ةكنٔات ت عْو معا طبوتعُ العٔنً ميعز عقعْد ،أد ٚرلعذ إظم ارم عاإ ٔنع٘ الشٓعال
الٔنين أما الونالت األديبٔ٘ ةيظب٘ تـل إظم  ،%021ثه أغلق مطعاس ؿعيوا ٛأمعاو
اـمظععانشًٓ ّاـمشكععّ ٙالطععالا مععا تظععبأ قم أصمعع٘ إىظععاىٔ٘ كععبريٗ ععمل الؼععوأ
الٔنين.
قم يطْات سق٘ نشك الظوْدٓ٘ عل ٙالتذعاس قم ؿعيوا ٛأٌ ٓقْمعْا ةعذنع
ايفناسم ّاللشاٜأ قم عذٌ قم يطْٗ لتذ ٔف مْاسد ؿعيوا ٛالعيت ةاتع ععادضٗ
عً دنع اـمشتبات ةؼكل ميتنمهّ ،قم ى ع الْ ٓته إثاسٗ الظخكم إعالمٔا كذ
القْ ٚاـمقاّم٘ (أىـاس ا ّالقْ ٚاـمياٍل٘ للوذّاٌ ّحتنٔلَا مظيّلٔ٘ الْكعع
ا تـادٖ الزٖ ؿيوُ التشالف ةإدشاٛاتُ الوذّاىٔ٘.
ثه اطتَذن الؼشكات الْطئ٘ اليت كاى تشنذ يضٓي٘ البيذ اـمشكضٖ قم
ؿععيوا ٛةععبوض الواٜععذات مجععل ػععشك٘ التب ع ّالكربٓ ع ّػععشكات ا تـععا ت،
ّأيريا استذاص ط ً اـمؼتقات الي طٔ٘ ّحتنٔل ؿيوا ٛغشامات التأيري اليت تـعل
لوؼعععشات اـمالٓعععطم معععً العععذّ ساتّ ،لكعععً رلعععذ مل زمعععذ ى وعععا ننظعععتْ ٚالعععْعٕ
اجملتنوٕ ةأٍذاف الوذّاٌ ّطلْكُ التخشٓف دول أةيا ٛالعْطً ٓق عٌْ إظم داىعأ
ٔادتَه ّسكْمتَه ةل ّٓقْمٌْ ةذّسٍه قم مظعاعذٗ ايفعٔؽ ّاللذعاٌ مادٓعا ععرب
القْانل اـمالٔع٘ ّالؤئع٘ العيت اىطلقع معً كعل حماننمع٘ ّ بٔلع٘ ّأطعشٗ قم العٔنً،
كنا تْدَ القٔادٗ قم ؿيوا ٛذمْ تينٔ٘ ةوعض اـمعْاسد ّمكانشع٘ ال ظعاد ،نقعذ
أىؼأت ايفٔ ٘ٝالوامع٘ للضكعاٗ ّالعيت اثبتع دماسعا ملشْممعا قم حت ٔعف اـمواىعاٗ ععً
اـمْاطيطم ال قشاّ ٛاـمظاكطم ّاـموظشًٓ ّاـمشكّ ٙغريٍه مً نٝعات الؼعوأ ّعلعٙ
مظعععتْ ٚكعععل مذٓشٓععع٘ قم ايفنَْسٓععع٘ الٔنئععع٘؛ معععا ععععضص الـعععنْد العععٔنين ّأنؼعععل
حماّ ت الوذّ قم كشا ايفبَ٘ الذايلٔ٘ ا تـادٓا.
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 - 4إثععاسٗ ال ععضم الذايلٔعع٘ ادتناعٔععا ّعظععكشٓا ّأمئععآ :تْ ععف إعععالو
الوععذّاٌ ّآلتععُ ّإمكاىاتععُ عععً كععت األكارٓععأ ّالؼععاٜوات ّالت ظععريات اـملععلل٘
إلثاسٗ الظخكم عل ٙاحلكْم٘ ّايفبَ٘ اـمقاّم٘ للوذّاٌ (ّقم طلٔوتَه أىـعاس ا
قم حماّل٘ لشطه ؿْسٗ ػمطٔ٘ تقرتٌ نَٔا ؿْسٗ القْ ٚالْطئع٘ اـمقاّمع٘ ةاألّكعا
الظٔ ٘ٝاليت ؿيوَا الوذّاٌ ةي ظُ.
دنع الوذّاٌ ّعرب أدّاتُ قم الذايل إظم إثاسٗ القال ل األمئ٘ قم اـمياطمل غري
اراكو٘ لالستالل ةانتوال اإلػكا ت األمئ٘ قم حماّل٘ لضعضع٘ األمً ّكشا
ايفبَ٘ الذايلٔ٘ اـمتناطك٘ ،نبوذ اىطالو الوذّاٌ ّتْلٕ أىـاس ا صماو األمْس
قم الٔنً ارم ل الونلٔات ا ىتشاسٓ٘ ّالت ذريات اإلدشامٔ٘ إظم الـ شّ ،كعزا
عنلٔات ا غتٔال اليت ارم ل ةيظعب٘ تقعرتا معً الـع ش نخعالل األععْاو األسةوع٘
اـماكععٔ٘ مل تظععذل طععْ ٚعنلععٔيت اغتٔععال (الععذكتْس سادععٕ ؾمٔععذ الععذًٓ 4108
ّالْصٓش سظً صٓذ. 4141
رلععذ الْكععع األمععين اـمظععتقش قم ممععل الوععذّاٌ ّاألّكععا ا تـععادٓ٘ اـمشتذٓعع٘
اطت ض دّل الوذّاٌ اليت مل تظتطع أٌ تعْنش األمعً ّالظعكٔي٘ قم اـميعاطمل الْا وع٘
حتع ا سععتالل ّالععيت تؼععَذ دععشاٜه فميَذعع٘ تيْعع ةععطم ا غتٔععا ت ّالععت ذريات
اإلدشامٔععع٘ ّا يتطعععاف ّا غتـعععاا ّالتوعععزٓأ ّاىتَع عام األععععشاإ قم الظعععذٌْ
الظشٓ٘ التاةو٘ لالستالل.
ساّل ْ ٚالوذّاٌ عرب اإلعالو ّالتششم اـمٔذاىٕ ألدّاتَا قم الذايل إيشاز
اـمْاطيطم إظم الؼاس ألكجش مً مشٗ ّحت أكجش معً عيعْاٌ ،سعمعا كعاٌ أةشصٍعا
مععا تظععن ٙثععْسٗ ايفٔععا ّالععيت اىكؼ ع ّطععقط طععشٓوا ّمل تلععمل أٖ ت اعععل ّإٌ
كاى اىطال تَا مً ايفامو٘ إ أىَعا نؼعل طعشٓوا سعطم عنعذت إظم تعل سعاسغ
البْاة٘ ايفامؤ٘ دٌّ أٖ طبأ طْ ٚسغب٘ مً القْ ٚاحملشك٘ لل تي٘ إظم اطتذالا
سد مً ْ ٚاألمً عل ٙمقتل احلاسغّ ،لكً ّعٕ القْ ٚاألمئ٘ ةاـميامشٗ أنؼعلَا
ّأطقطَا.
قم ايفاىأ الوظكشٖ مل حتشٓذ عذٗ نضم دايلٔ٘ كعاٌ أيطشٍعا نتيع٘ صععٔه
اـميغمش الؼوف الواو علٕ عبعذ ا ؿعاحل العزٖ اىقلعأ علع ٙات عاو الؼعشاك٘ ةعطم
سضةُ ّأىـعاس ا قم مْادَع٘ الوعذّاٌّ ،معذ ٓعذِ لعذّل الوعذّاٌّ ،دععا اـمعْاطيطم
إظم مععا اٍععا ا ىت اكععّ٘ ،لكععً أسععذا مل ٓظععتذأ لذعْتععُ طععْا ٛمععً اليخععأ أو
اـمععْاطيطم؛ نععته إؿمععاد ال تيعع٘ قم غلععٌْ ٓععْمطم ،إكععان٘ إظم نتيعع٘ عبععذ الٍْععاا
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موْك٘ ( 4109قم حماننم٘ سؼم٘ ّالضعكشٖ ( 4107قم سذْس عمشاننم٘ سذ٘،
ّطقط كلَا لٔبق ٙالٔنً ثاةتا قم مْادَ٘ الوذّاٌ ّاـميامشات كانّ٘.
أبرز ايعًُيات ايعصهرية يًجيغ وايًجإ ايععبية

ىـش مً ا
نأمكً ميَه
البئاٌ اـمشؿْق
إكان٘ إظم عنلٔات كبريٗ ّسظاط٘ مل ٓته اإلعالٌ عيَا ةوذ.
أوالً عًُية ْؽر َٔ اهلل:

غم الونلٔ٘ قم حمْس دمشاٌ ّأطلق قم  42أغظطع 4107وّ ،توترب أكعرب
عنلٔع٘ اطععتذساز لقععْات الوعذّ ّاـماععشس ةَععه ميعز ةععذ ٛالوععذّاٌٍ ّ ،عٕ مععً الونلٔععات
اليْعٔ٘ مً سٔح التخطٔكم ّاحلذه ّالكجان٘ اليرياىٔ٘ ّاـمظاس٘ ايفاشانٔ٘.
طعععبمل الونلٔععع٘ سؿعععذ مظعععبمل ّد ٔعععمل ألػعععَش معععً ا طعععتطال ّاـمتاةوععع٘ ستعععٙ
ا ىقلاإ علع ٙعْات الوعذّ ةوعذ اطعتذسادَا إظم الكنعا ،"ًٜإكعان٘ إظم عيـعش
اـمباغتعع٘ الععيت اثبت ع نؼععل الوععذّ اطععتخباسٓا علعع ٙمععذ ٚثالثعع٘ أػععَش مععً اإلعععذاد
ّالتَٔ.٘ٝ
ػاسم قم الونلٔ٘ اليْعٔ٘ "خمتلف الْسذات الوظكشٓ٘ مً القْٗ الـعاسّئ٘
ّالطري اٌ اـمظعري ّاـمذنؤع٘ ّّسعذات العذنا ايفعْٖ العيت اطعتطاع حتٔٔعذ طعرياٌ
ةيذاح أثيا ٛالونلٔ٘ ّاليت غم عل ٙثالخ مشاسل.
أط شت عنلٔ٘ ىـش مً ا عً إؿاة٘ ّمقتل أكجش مً  211مً ديْد الوعذّ
الظوْدٖ ّمشتض تُ طقكم أكجشٍه ةااسات طعرياٌ التشعالف الظعوْدٖ األمشٓكعٕ
كنععا ّثقتععُ كععامريات اإلعععالو احلشةععٕ ،أمععا األطععش ٚنقععذ ةل ع عععذدٍه أكجععش
مً  4111أطري ةٔيَه ادٗ ّكبالم طوْدٌْٓ الكجري ميَه طله ى ظُ طْاعٔ٘ ةوعذ
()1
سـاسٍه ّكشةَه مً بل طرياٌ الوذّ الظوْدٖ.
( )1متْنش عل ٙالشاةكم:
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كنيا أدت الونلٔ٘ إظم حتشٓعش  321كلعه مشةعع قم اـمشسلع٘ األّظم معً الونلٔع٘
()1
عما نَٔا مً مْا ع ّموظكشات ّطقْلم  3ألْٓ٘ ةوذدٍا ّعتادٍا.
ثاْياً عًُية ايبٓيإ املرؼوص( :يٓاير )9191

مل ٓكععذ الوععذّ ٓ ٔععمل مععً ؿععذم٘ عنلٔعع٘ "ىـععش مععً ا " ستعع ٙدععاٛت عنلٔعع٘
"البئاٌ اـمشؿْق" لتشطه كل أمل لُ قم ايفذْو عل ٙؿيوا ٛاليت مل ٓكً ٓبوعذ
عيَا طْ ٚعؼشًٓ كٔلْ مرتا،
ن ٔنععا كععاٌ الوععذّ ععذ أعععذ غشنعع٘ عنلٔععات مععا تظععن ٙحتشٓععش ؿععيواّ ٛةععذأ
ٍذْمععُ ت ادععأ الوععذّ ةونلٔعع٘ التـععذٖ احملكنعع٘ الععيت أطععقط  09لععْاٛو ّعؼععشًٓ
كتٔب٘ ّاغتياو عتادٍا ةالكامل!!! ةوذ ا ىَٔعاس الكعبري العزٖ أؿعاا ؿع ْنَه،
إكان٘ إظم حتشٓش 4211كٔلْمرت مشةع مً أساكٕ ميطق٘ ىَه ّايفْف ّمأسا!!!
كنععا غمكيع القععْات الٔنئعع٘ مععً دسععش لععْا ًٓٛفمععا ٓظععن ٙةاـميطقعع٘ الجالجعع٘
اـمتنشكعععضٗ قم مذٓشٓععع٘ ؿعععشّاح عمعععأسا ّ 3ألْٓععع٘ فمعععا ٓظعععن ٙاـميطقععع٘ الظادطععع٘
اـمتنشكضٗ قم ايفْف.
الونلٔ٘ اطتطاع تأمطم سذّد الواؿن٘ ؿيواّ ٛإةواد ارطش عيَا ّقم ى ع الْ
مكي ؿيوا ٛمً الظٔطشٗ عل ٙمجلح اليـعش ّالعزٖ مشعل مذٓشٓع٘ "ىَعه" ا طعرتاتٔذٔ٘
ّميععاطمل مععً ايفععْف ّمععأسا ّالععيت مَععذت طععتوادٗ ّحتشٓععش حماننمعع٘ ايفععْف كععامال
ّسالٔا حماننم٘ مأسا اليت ةات اا ْططم أّ أدى ٙمً التششٓش الكامل.
عًُية فأَهٔ َِٓٗ (حترير اجلوف) بني َٓتؽف َارط وْٗاية أبريٌ 9191

كعاٌ ليذععاح عنلٔع٘ البئععاٌ اـمشؿعْق دّسا مظععاعذا قم دمعاح عنلٔعع٘ كععبريٗ
أدت إظم حتشٓش  %72مً حماننم٘ ايفْف (3211كٔلْ مرت مشةع ّإطقالم اـميطق٘
الوظعععكشٓ٘ الظادطعععّ٘ ،تطَعععري موظعععكش اللبيعععات ّاأل ؼعععع ّارظعععف ّاـميعععاطمل
اجملاّسٗ قم اـمشاصٓمل ّاـمَامش٘ ةعايفْفّ .طعقْلم أكجعش معً  0411تٔعل معً عْٚ
الوذّاٌ ّمشتض تُ.
غمجل األٍنٔ٘ ا طرتاتٔذٔ٘ للونلٔ٘ قم أىَا ل عل ٙموا ل القاعذٗ ّداعؽ
قم اـميطق٘ ّاليت كاىع تؼعً ٍذناتَعا علع ٙعْات ايفعٔؽ ّاللذعاٌ قم ايفعْف
ّمأسا كنا اٌ موظكش اللبيات ؼمجل اـم تاح عل ٙحماننم٘ مأسا.
()1

متْنش عل ٙالشاةكم:
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عًُية ايدريُٗي

قم األّل مً طبتنرب  ّ ،4108و ّسذٗ معً عْات ايفعٔؽ ّاللذعاٌ الؼعوبٔ٘
( 411نععشد قم احلـععاس عقععأ تـععذَٓا لضسععف ْامععُ اف ف مععً مشتض عع٘ الوععذّاٌ
علعع ٙمشكععض مذٓشٓعع٘ الععذسَٓنٕ الظععاسلٔ٘ ( 08كٔلععْمرتا ديععْا مذٓيعع٘ احلذٓععذٗ
الْا و٘ عل ٙالبشش األؾمش 442 ،كٔلْمرتا غشا الواؿن٘ ؿيواّ . ٛطٔلع٘ ععامطم
ّػَش ممل الْسذٗ احمل اؿعشٗ تقعاّوّ ،مل ٓعتنكً عذٓعذ حتعالف الوعذّاٌ ّعتعادِ
ّطاٜشاتععُ ّةْاسدععُ مععً كظععش ؿععنْدٍا ّادتٔععاح مذٓيعع٘ الععذسَٓنّٕ ،مل ٓظععن
الوذّاٌ ةذيْل أٖ معً اـمعْاد الازأٜع٘ أّ األدّٓع٘ للنيطقع٘ احملاؿعشٗ العيت ٓقطيَعا
ةلع مٝات مً اـمْاطيطم،
ععععاو احملاؿععععشٌّ ةذآعععع٘ ةكؼععععف ّمظعع ع اـميطقعععع٘ الـععععاريٗ طبْغشانٔعععع٘
ّعظكشٓا ّّكوْا يط٘ للـنْد إظم أدل غري مظنّ ،ٙيالل نرتٗ عامطم ّػَش
كاٌ احملاؿشٌّ ٓـذٌّ الضسْنات اـمتكشسٗ قم ما ٓؼبُ اـموذضٗ سغه إمكاىات
الوععذّ ّ ذساتععُ ّطععٔطشتُّ ،قم طععبتنرب ّ 4141أثيععا ٛحماّلعع٘ صسععف الوععذّ علععٙ
اـميطق٘ غمكً احملاؿشٌّ مً ايفٔؽ ّاللذاٌ ى تي ٔعز عنلٔع٘ الت عاف ّا طبعاو
عل ٙالوذّ ّتذمري  7ىا الت ديعذ ّؿمعع عشةعات مذسعع٘ ّاغتيعاو كامعل الوتعاد،
ّقم عنلٔعع٘ أػععبُ ةاراس عع٘ غمكععً مشّسٔعع٘ تاةوعع٘ للذععٔؽ مععً الْؿععْل للنيطقعع٘
ّإىضال الوتاد ّالازا ٛنٔنا غمكي ْات مً ايفٔؽ ّاللذاٌ الؼعوبٔ٘ معً ا تشعاو
ارطْلم احملاؿشٗ ّنذ احلـاس عً احملاؿعشًٓ ّإدالٍٛعه قم عنلٔع٘ اطعتنش 32
طاع٘ أط شت عً نذ احلـاس ّإدال ٛاحملاؿشًٓ ّحتشٓش ميطق٘ إكانٔ٘ تقذس ةععع
 011كٔلْمرت مشةع.
عًُيات توازٕ ايردع:
األوىل 34 :أغصطض 9136

ى ز طالح ايفْ اـمظري أّل ّأكرب عنلٔ٘ قم الونمل الظوْدٖ ميز ةذ ٛالوذّاٌ
عل ٙالٔنً قم ماسغ 9002و؛ سٔح اطتَذف ةوؼش طاٜشات مظريٗ سقل ّمـ اٗ
الؼٔب٘ الي طٔطم ديْا ػشو اـمنلك٘ عل ٙةوذ  00كٔلْ مرتات مً احلعذّد معع
اإلمععاسات ّ ،حتذٓععذا إمععاسٗ اةععْ ممععفّٓ ،وتععرب احلقععل مععً أٍععه احلقععْل الي طٔعع٘
الظوْدٓ٘ ّٓيتر ى طا ياما ي ٔ آّْ ،ؿف ةأىُ ميذه رٍأ ٓتذاّص إىتادُ ملٔعٌْ
ةشمٔل ْٓمٔا ةذيل ْٓمٕ متْطكم ٓبل ؿمظطم ملٌْٔ دّ س.
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ايجاْية 31 :شبتُرب 9136

عؼععش طععاٜشات مظععٔشٗ ؼمئعع٘ اطععتَذن مـعع اتٕ ةقٔعع ٍمل ّيععشٓيف التععاةوتطم
لؼشك٘ أسامكْ ػش ٕ الظوْدٓ٘ ّ ،ذ أعلي ّكال٘ سّٓرتص أٌ ؿعادسات العي كم
الظععوْدٓ٘ توطلع ةوععذ ايفذععْو علعع ٙميؼععأتٕ أسامكععْ ّ .الع إٌ اإلىتععاز الي طععٕ
الظوْدٖ ّؿادسات اـمنلك٘ توطل ةوذ ٍذنات ةالطاٜشات اـمظريٗ عل ٙميؼأتطم
لؼععشك٘ أسامكععْ ٓععْو الظععب أسععذٍنا أكععرب مونععل لتكشٓععش الععي كم قم الوععامل.
ّركش أسذ اـمـادس أٌ ايفذنات تيثش عل ٙإىتاز ؿمظع٘ مالٓعطم ةشمٔعل معً العي كم
ْٓمٔوا أٖ شاة٘ ىـف اإلىتاز احلالٕ للننلك٘.
ايجايجة 93 :فرباير 9191

القْٗ الـاسّئ٘ ّطالح ايفْ اـمظري تي ز عنلٔ٘ تْاصٌ الشد الجالج٘ قم الونعمل
الظوْدٖ ةععع  04طاٜشٗ مظريٗ مً ىْ ؿعنادّ 3ؿعاسّيطم معً ىعْ عذغ اجملعي ،
ّؿاسّخ رّ ال قعاس البالٔظعيت ةؤعذ اـمعذ ،”ٚاطعتَذن ػعشك٘ أسامكعْ ّأٍعذانا
سظاط٘ أيش ٚقم ٓيبع.
عًُية توازٕ ايردع ايرابعة 9191/3/91

اطتَذن ؿْاسٓت ذغ ّرّ ال قاس ّطاٜشات ؿناد 3اـمظريٗ مْا ع ّمقعشات
عظععكشٓ٘ ّطععٔادٓ٘ أكجععش حتـععٔيا ّمتباعععذٗ قم ىطا َععا ايفاععشاقم ،ناطععتَذن
ّصاسٗ الععذنا الظععوْدٓ٘ ّمقععش ا طععتخباسات ّ اعععذٗ طععلناٌ ايفْٓ ع٘ قم الواؿععن٘
الشٓععاإ اـملٔٝعع٘ ةععاررباّ ٛايفيععْد األداىععأ ،ةاإلكععان٘ إظم أٍععذاف عظععكشٓ٘ قم
دمشاٌ ّدٔضاٌ ّ ،ذ اطتنشت الونلٔ٘ لظاعات طْٓل٘.
اخلاَصة 95 :فرباير 9191

القْات الٔنئ٘ اـمؼرتك٘ ّدَ كشة٘ اطرتاتٔذٔ٘ أيش ٚللظوْدٓ٘ ،عنلٔع٘
"تْاصٌ الشد ارامظ٘" مل اطتَذف الونمل الظوْدٖ ةـاسّخ ةالٔظيت ّ  02مظريٗ
ٍذْمٔ٘ ّ ،كذت القعْات الٔنئع٘ أٌ الـعاسّخ معً طعشاص رّال قعاس ّاـمظعريات معً
طعععشاصٖ ؿعععناد ّ اؿعععفّ ،أٌ اللعععشةات أؿعععاة أٍعععذانَا قم مْا عععع سظاطععع٘
ةالشٓاإ ّحماننميت أةَا ّؿمٔع مؼٔكم.
ايصادشة أنرب َيٓاء ْفطي يف ايصعودية َ 4ارط 9193

القْٗ الـا سّئ٘ ّطالح ايفعْ اـمظعٔش ى عزا "عنلٔع٘ ٍذْمٔع٘ ّاطعو٘ ّمؼعرتك٘
قم الونمل الظوْدٖ ةع 02طاٜشٗ مظريٗ ّ 8ؿْاسٓت ةالظتٔ٘ ..ميَا  01طعاٜشات مظعريٗ
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ىعععْ ؿعععناد ّ 3ؿعععاسّخ رّ ال قعععاس ".اطعععتَذف ػعععشك٘ "أسامكعععْ" قم مٔيعععا" ٛسأغ
تيْسٗ"ّ ،أٍذانا عظكشٓ٘ أيش ٚعميطق٘ الذماو قم عنلٔ٘ "تْاصٌ الشد الظادط٘".
ّ تععضال عنلٔععات الععشد تأيععز أس امَععا التـععاعذٓ٘ لععشد الوععذّ ّإسغامععُ علععٙ
ايفلْغ لطاّل٘ اـم اّكعات ّّ عف عذّاىعُ ّسنعع احلـعاس ّدنعع التوْٓلعات ّإععادٗ
اإلعناس لبلذ توشإ للتذمري اـمنيَر عل ٙمذ ٚط طيْات مً الوذّاٌ.
دذٓش ةالزكش أٌ الياطمل ةاطه القْات اـمظلش٘ الٔنئ٘ الونٔذ سمٔع ٙطعشٓع عذ
ؿشح ةأٌ ٍيام عنلٔات كبريٗ مل ٓته اإلعالٌ عيَا ةوذ.
املفاوضات

ياك ؿيوا ٛعذدا مً دْ ت اـم اّكات ةَذف التْؿل حلل طلنٕ ةؤذا عً
القعْٗ الوظعكشٓ٘ ّاحلـعاس ا تـععادٖ ،ننيعز الوعاو األّل للوعذّاٌ ( 9002بلع
ؿيوا ٛايفلْغ عل ٙطاّل٘ ا ـم اّكات سغب٘ ميَا قم ّ ف الوذّاٌ ّايفذن٘ الْسؼٔ٘
ّإٓقاف اجملاصس اليت ٓشتكبَا طرياٌ التشالف الوذّاىٕ الزٖ تقعْدِ الظعوْدٓ٘ عمل
الٔنئطم األةشٓعا ّ ، ٛعذ تونعذت الظعوْدٓ٘ استكعاا تلعذ اجملعاصس تي ٔعزا ميَعا لظٔاطع٘
"الـعذم٘ ّالشعععأ" الععيت ماسطععَا كعلي مععً األمشٓكععٕ قم الوععشاو ّالـععَْٔىٕ قم لبيععاٌ
ّغضّٗ ،رلذ ةاشإ إسغاو الطشف الْطين قم ؿيوا ٛللقبعْل ةؼعشّلم ا طتظعالو حتع
كاكم الظالح ّاحلـاس.
ّنٔنا ٓلٕ أةشص دْ ت اـم اّكات:
(جٓيف  36 - 33 )0يوْيو 9132

اطععتنشت مؼععاّسات الظععالو أسةوعع٘ أٓععاو دٌّ أٌ ٓلتقععٕ الْنععذاٌ ّدَععا لْدععُ قم
طاّل٘ م اّكات ّ ،عذ ّادعُ الْنعذ العٔنين ؿعوْةات كعجريٗ قم الظع ش إظم دئعف؛
سٔح عش ل التشالف سسلتُ ّاطتاشو ٓعْمطم للْؿعْل إظم دئعف ّ ،عذ نادعأ سٓعاإ
ٓاططم (سٜٔع الْنذ القادو معً الشٓعاإ ايفنٔعع ةتـعشٓ لقيعاٗ ّمْ عع ايفضٓعشٗ "أٌ
ّنذِ طٔيظشأ معً اـم اّكعاتّٓ ،اعادس إظم الظعوْدٓ٘ ٓعْو الظعب ْٓ 41ىٔعْ "ّ ،قم
الْ أعلً عً ـف الطرياٌ للواؿعن٘ ؿعيواّ ٛحلعر ّايفعْف نٔنعا تعل الطعرياٌ
عؼشٗ مذىٔطم قم حماننم٘ ؿوذٗ.
( 7أنتوبر  )9132ايوفد اييُين يرشٌ رشاية يألَني ايعاّ يألَِ املتخدة وشفراء ايدوٍ ايـــ 07
باملوافكة عًى ايكرار 9933

الْنععذ الععٔنين (أىـععاس ا ّاـمععيغمش الؼععوف الوععاو ٓشطععل سطععال٘ لألمععطم الوععاو
لألمععه اـمتشععذٗ ةععاٌ كععٕ مععٌْ ّطع شا ٛالععذّل الععععع  08تتلععنً ا لتععضاو ةْس عع٘ الظععبع
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ىقععالم الععيت مل ا ت ععاو علَٔععا قم الواؿععن٘ الوناىٔعع٘ مععع مبوععْخ األمععطم الوععاو لألمععه
اـمتشذٗ ّاليت تؼكل مذيال مَنا ذمْ تظْٓ٘ ػعاملّ٘ ،يطعْٗ متقذمع٘ علع ٙطشٓعمل
اطتٝياف الونلٔ٘ الظٔاطٔ٘.
(جٓيف  32 )9ديصُرب 9132

ا تـش احلْاس عل ٙنشإ امالٛات ميشاصٗ ميَا إطعالو طعشاح أطعش ٚالظعوْدٓ٘
ّسل اَٜا نقكم ّتقذٓه مظاعذات لبوض اـمياطمل دٌّ أيش ،ٚةٔينا سنل الظوْدٓ٘
مطالأ الٔنً ةْ ف احلشا ّسنع احلـاسّ ،يالل الٔعْمطم األّلعطم مل الضسعف علعٙ
مياطمل ؼمئ٘ سغعه التوَعذ ةعالتْ ف ّمل اسعتالل ميعاطمل ّاطعو٘ معً حماننمع٘ ايفعْف
الٔنئّ٘ .كاٌ رلذ ميػشا عل ٙعذو سغب٘ الطشف الظوْدٖ قم الظالو.
َفاوضات ايهويت وايدور األَريهي املعرقٌ أغصطض 9133

ذو الْنعذ العْطين سيٓع٘ ػعامل٘ للشعل ةؼعقُٔ الظٔاطعٕ ّالوظعكشٖ ّكعشّسٗ
عذو ف ض ٜ٘احلعل ،مكْىع٘ معً حمعاّس م ـعل٘ ػعامل٘ ،ةٔينعا كعاٌ الطعشف افيعش
ذو ٍذف الْؿْل إظم احلل طٔاطٕ الؼامل.
ٓقذو سي ٚوضأٗ
ايئُ يوافل عًى اعالٕ نريي ايكبوٍ خبارطة ايطريل يوقف احلرب ْ 32وفُرب 9133

ّانمل الطشف الٔنين عل ٙمعا عٕ ةعإعالٌ كعريٖ العزٖ تلعنً ا لتعضاو ةبيعْد
ات ععاو  01أةشٓععل  4102لْ ععف الونلٔععات الوظععكشٓ٘ ّإسطععال فمععجلطم للنؼععاسك٘ قم
ادتناعععات يفيعع٘ التَذٜعع٘ ّالتيظععٔملّ ،القبععْل خباسطعع٘ الطشٓععمل الععيت ععذمَا اـمبوععْخ
األفمٕ إ اعٔل ّلذ الؼٔت كأطعاغ للت عاّإ "إلىَعا ٛاحلعشا قم العٔنً ّالتْؿعل
لتظْٓ٘ ػامل٘ للـشا قم الٔنً" ،ػشٓط٘ التضاو الطشف افيش ةَا.
َعاورات إشتهٗومل ديصُرب 9135

عقذت مباسجات اطعتكَْمل علع ٙأطعاغ ّكعع إطعاس للتنَٔعذ للشعل الظٔاطعٕ
اليَا ٕٜلألصم٘ الٔنئ٘ ،عل ٙأٌ ٓبق ٙالْكع مشتبطا ةاحلل الظٔاطٕ.
ّ ععذ ىععف ا ت ععاو علعع ّ ٙععف إطععالو اليععاس قم احلذٓععذٗ ىنمععشا للْكععع اإلىظععاىٕ
الععزٖ يل ععُ ايفذععْو الوععذّاىٕ علعع ٙمذٓيعع٘ احلذٓععذٗ الععيت توتععرب الشٜعع٘ الْسٔععذٗ الععيت
ٓتععي ع ميَععا الععٔنً ّ ،ععذ غلععأ علعع ٙا ت ععاو ايفاىععأ اإلىظععاىّٕ ،لكيععُ ؼمَععذ قم
الْ ى ظُ للشل الظٔاطٕ الؼامل ،تلنً ا ت او أٓلا ت اٍنات سْل نت مطاس
ؿععيواّ ٛتبعععادل األطععشّ ٚاـموعععتقلطم ّالْكعععع قم مذٓيعع٘ توعععضّ ،أٓلععا إععععادٗ اىتؼعععاس
مؼععرتم للقععْات قم مععْاى ٞاحلذٓععذٗ ّالـععلٔف ّسأغ عٔظععّ ٙمذٓيعع٘ احلذٓععذٗ إظم
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مْا ععع مت ععمل علَٔععا يععاسز اـمذٓيععّ٘ ،تظععلٔه اـمذٓيعع٘ للقععْات األمئعع٘ احمللٔععّ٘ ،تْسٓععذ
عاٜذات اـمٔيا ٛلبيذ احلذٓذٗ لذنع الشّاتأ.
ّميععز الٔععْو األّل لالت ععاو ٓقععْو التشععالف الظععوْدٖ ّاـمشتض ع٘ التععاةوٌْ خبععشو
ا ت او ةوذد مً ا ىتَاكات تـل إظم اـمٝات ْٓمٔا ّما تضال ؿيوا ٛتشؿذ كل ٓعْو
اـمٝات مً ارشّ اتّ ،تبل األمه اـمتشذٗ ةزلذ إظم سطم كتاة٘ ٍزِ األططش.
خامتة:

قم الْٔو الجاىٕ للوذّاٌ عل ٙالٔنً يشز اٜذ الجْسٗ الظٔذ عبذ اـملذ ةذس العذًٓ
احلْثٕ خماطبا حتالف الوذّاٌ أىُ لً ٓيذ قم إيلا الٔنئطم ّأٌ الؼوأ العٔنين
لععً ٓقععف مكتععْقم األٓععذٖ قم مقاةععل ايفععشاٜه ّاحلـععاسّ ،أىععُ طععٔلذأ للخٔععاسات
ا طرتاتٔذٔ٘ اليت ٓذانع ةَا عً ى ظُّ ،يالل الظ الظيْات اـماكٔ٘ ماسغ الوعذّ
كعععل ّطعععٔل٘ عظعععكشٓ٘ ّا تـعععادٓ٘ ّطٔاطعععٔ٘ ّإعالمٔععع٘ لعععذنع العععٔنً لالطتظعععالو
ّلكيععُ نؼععلّ ،عنععل علعع ٙصس ةععزّس ال تيعع٘ الذايلٔعع٘ ّإثععاسٗ القال ععل األمئعع٘ ّمل
ٓععععيذ ّ ،مععععاسغ كععععل اللععععاْلم الظٔاطععععٔ٘ ّاإلعالمٔعععع٘ لٔععععذنع الطععععشف اـمقععععاّو
لالطتظععالو ّالوععْدٗ إظم مععا بععل ثععْسٗ  40طععبتنرب ّ 4102الْؿععآ٘ الظععوْدٓ٘ علععٙ
القشاس الٔنين ّلكً الؼوأ الٔنين سنض.
قم اـمقاةل حتشم الؼوأ الٔنين حت ٔادتُ الْطئ٘ ّايفٔؽ ّاللذاٌ الؼوبٔ٘
ـمْادَعع٘ الوععذّاٌ ّاحلـععاس نقععذو ْانععل مععً الؼععَذاّ ٛاألمععْال ّطععذل ؿععنْدا
أطعطْسٓا ّاعتنعذ علع ٙا توعاظم ّعلع ٙسدالعُ العزًٓ ىَلعْا ةالتـعئع الوظعكشٖ
ّاـموايفات ا تـعادٓ٘ ّاإلدمعاصات األمئع٘ ّععضصّا معً غماطعذ اليظعٔر ا دتنعاعٕ
ّّادَْا ؾمالت التللٔل ّالؼاٜوات ست ٙاطتطاعْا تأري مْاصًٓ القعّْ ٚاـموعاد ت
اـمٔذاىٔعع٘ لـععاحل الععٔنًّ ،أؿععب الـععاسّخ ّالطععاٜشٗ الٔنئعع٘ تقـععف عنععمل الوععذّ
ّت شإ مواد ت اـمطاس ةاـمطاس ّاـميؼأٗ ةاـميؼأٗ؛ ما دول الوذّ الظعوْدٖ ٓع ًٝحتع
ّطعععأٗ ارظعععاسٗ قم ايفاىعععأ ا تـعععادٖ ّاألمعععين كنعععا ٍعععٕ يظعععاستُ قم وتعععُ
الوظكشٓ٘ ّاأليال ٔ٘ أماو اجملتنع الذّلٕ.
ّالؼعععوأ العععٔنين مـعععنه علععع ٙا طعععتنشاس قم الـعععنْد ّاإلدمعععاص ستععع ٙإرععععاٌ
اـموتععذٖ لْ ععف الوععذّاٌ ّسنععع احلـععاس ّدععرب اللععشس الععزٖ تظععبأ ةععُ ععمل الؼععوأ
الٔنين الزٖ ٓؤؽ أطْأ أصم٘ إىظاىٔ٘ قم الوـش.
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اإلذكاؾوة:

قطلق على اؾقطاع اؾعام ادم ؼطاع اؾدوؾة ،وفو جزء ؿن االؼتصاد
قشمل اخلدؿات اؾعاؿة وؿؤدساتها وؿراػقها احلكوؿوة وغري احلكوؿوة (ررق،
أـفاق ،إؿدادات ؿواه ،ذبكات ؽهربائوة ،اتصاالت ،ـقل ،تعلوم ،رعاقة
صحوة )...وؽلها خدؿات تعود باؾنفع على اجملتمع ،وتعمل عادة على أداس
جتاري ،ققابله اؾقطاع اخلاص اؾذي قتكون ؿن اؾقطاعات االؼتصادقة،
اهلادػة إىل جين األرباح ؿن خالل تبين ؿشارقع حمددة ،وباؾتاؾي قكون
ؾلقطاع اخلاص ؿن حوث اؾتنظوم إذكاالً ؿعونة قأتي يف رلوعتها اإلدارة
ادلباذرة ادلموؾة مبعاقري اؾنجاح اؾتجاري ؿن ؼبل اؾسلطة احلكوؿوة ،ؽوـها
ؿشارقع مملوؽة ،وختتلف ؿن حوث اإلدارة ادلباذرة عن اؾقطاع اؾعام ػوما
خيص االدتقالؾوة ،واؾعمل وػقًا ؾلمعاقري اؾتجارقة ،مبعنى أن ال عالؼة هلا يف
حتدقد ؼرارات اإلـتاج ،وإمنا عالؼتها يف حتقوق األفداف ػقط.
تهدف فذه اؾدرادة إىل حتلول أبعاد االجتافات اؾرئوسة يف اؾتنموة
االؼتصادقة ؿن خالل اؾدور اؾذي تلعبه ؼطاعات اؾدوؾة اؾعام واخلاص
وادلشرتك ،ومتهد بصورة ؿرؽزة إىل تودوع دور اؾدوؾة يف جهود اؾتنموة
االؼتصادقة ،وال دوما يف اؾبلدان اؾناؿوة اؾيت تعاـي أزؿات اؼتصادقة داخلوة
وخارجوة .ؽما تفرتض فذه اؾدرادة ضرورة وجود ؼطاع عام ؼوي ؾقوادة
عملوة اؾتنموة االؼتصادقة وتوجوهها ،وال دوما يف دورقة اؾعربوة اؾيت تعاـي
داحتها مجلة ؿن اؾتحوالت االؼتصادقة داخلوة وخارجوة ـتوجة اؾعدوان
اإلرفابي اؾذي تتعرض ؾه ؿن ؼبل اؾتحاؾف اإلؿربقاؾي اؾصهووـي اؾرجعي،

* أكاديمي وباحث سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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ٚايػا ١ٜتعزٜزز اينُٓٝز ١ايرز ١ٜ ٛادرزن اََ ١زٔ تٗزٚ ١تؿٜٛزة ايؿ زً ١ز٢
أ ز ا ٤رززَ ١ٜ ٛززٔ تٗزز ١أثز َٚ ٣ززٔ هززِ ر ٜؿززٛرت ٖززع ٙاي ارزز ١اي نٝززز ًزز٢
تاْبني اقنصادٜني ٝ٥رني ُٖا اينشػ ٌٝايشاٌَ يًُٛا د بارجتا ٙاينُٓ ٟٛايعٟ
ٜعظِ ايعا ٥ارقنصاد ٟأٚرًٚ ،حيث ارتط ٢ضت ٛحترزني ايٛعزا ارقنصزادٟ
ٚارتنُا  ٞهاْٝاً.
عُٔ ٖع ٙايصٜ ٠ ٛهز ٕٛبز ٖٝاً محتُٝزٌ ايكطزاع ايعزاّ َرز ٚيٝنني ا ٚ
ت رززٝم َنطًبززارت أدا ٙ٤ايهززـٚ ،٤ايماْٝززَ ١ر ز ٚي ١ٝقٝززاد ٠اينٛتٗززارت اينُٜٓٛزز١
ايعاَ ١مبا ؾٗٝا ح ٚد ٌُ ايكطاع ارتاص ٚاجتاٖزارت تٛرزع٘ ادزادفم َٚ .)1زٔ
هززِ تشززمَ ٝززا ٖزز ٛنززا ٔ٥ؾعزوً بؿز ك ايٛقززٛف ًززَ ٢هززأَ ايكززٚ ٠ٛهػز ارت
ايضززعـ ي ز ُٜٗا ي رززب ٌٝأؾضززٌ حرززٗاّ ين  ٜز ااعززا ا نم ز ؾا ًٝزز ١ي ز ٚ
ٚأُٖ ١ٝايكطا ني ايعاّ ٚارتاص ي ايُٓٚ ٛاينُٓ .١ٝنُا ٜٚرًط ايب ث ايض٤ٛ
عُٔ ايرٝام أ وٚ ٢ً ٙاقا ٚأُٖ ١ٝحرٗاّ ايكطاع ايعاّ ي ايبٓا ٤ارقنصادٟ
ً ٚزز ٢تعزٜززز ايرٝارززارت ارقنصززاد ١ٜيًنٛالْززارت ايهًٝزز ١حنزز ٓ ٢ز َرززنٜٛارت
َ تؿعزز ١يًنضززمِٚ ،ذيززو بؿضززٌ ادتٗززٛد ايززا تبززعدا اي ٚيزز ١ي اذت ز َززٔ أهززا
اينكًبزززارت ارقنصزززاد ١ٜايزززا رزززببٗا اذتصزززا ارقنصزززادً ٟزززَ ٢عزز ررت ايُٓزززٛ
ٚنززعيو ي اذتؿززاى ًزز ٢ارقنصززاد َززٔ ايمػز ارت ايززا قز تؿرز ايرززب ٌٝضتززٛ
اين ٖ ٛت ا ٤اْؿورت آيٝز ١ايرزٛم ي ىزٌ أتزٛا ٤اينضزمِ ايعا زـٚ ،ذيزو َزٔ
ثوٍ تط ٜٛايكطاع ايعاّ ي ا ْشط ١ارقنصاد ١ٜادمنًؿ.١
مكدمة:

ايكطززاع ايعززاّ ٖزز ٛا ززاٍ ايززعٜ ٟضززِ ايزز ٚاٚ ٥اد ررززارت اذتهَٝٛزز،١
ٚناؾ ١ايشز نارت ايزا ترزٝط ًٗٝزا أتٗزز ٠اذتهَٛزً ٚ ،١هٗزا ،د ٕٚإٔ
ٜه ٕٛيًكطاع ارتاص وقز ١ي حدا تٗزاَٚ ،زٔ ادعنزاد إٔ ٜز تبط ايكطزاع ايعزاّ
اذته َٞٛباينمطٝط اد نز ،ٟحر إٔ ٚتٛد ٙر ٜنٛقـ ً ٘ٝن ْ٘ٛقرُاً َٔ
أقراّ ارقنصاد ،ايعٜ ٟعٓ ٢بنٓؿٝع اتؿاقارت  ٚؿكارت اذتهَٛزٜٚ .١عنُز ٖزعا
ايكطززاع ي ًٜٛزز٘ َٚززٛا د ٙادادٜززً ١زز ٢ايض ز ا٥ل ايززا تؿ ز ك ًزز ٢ايبضززا٥ا
ٚايرززًا ،حعززاؾ ١ح ااٜزز ادارت ايززا ٜززنِ حتصززًٗٝا َززٔ ا ْشززط ١ارقنصززاد١ٜ
ادمنًؿززٚ ،١ايكطززاع ايعززاّ  ٜز ه ي شتنًززـ أ ُززاٍ ارقنصززادٚ ،ذيززو َززٔ ثززوٍ
ح زز ا  ٙيًكزز ا ارت اررزززنمُا ٚ ،١ٜرزززٝط ت٘ ايرٝارززز ١ادايٝزززٚ ١ايضزز ٜبً ١ٝززز٢
ق ا ارت اررنمُا ٚااْؿام ي شتنًـ ايكطا ارت ارقنصاد ١ٜا ث .٣
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تنِ ًُ ١ٝتط ٜٛايكطاع ايعاّ َٔ ثوٍ مح ادٖٝ ٠هً ١ادتٗال اذتهزَٞٛ
ايا تشٌُ ايٛلا ارت ٚاي ٚا ٥اذتهٚ ،١َٝٛاد ررارت ٚغريٖا َزٔ ادهْٛزارت،
ايا ٜنِ تطٖ ٜٛا بايكضاَ ٢ً ٤ظاٖ اي ٌٖ ؾٗٝزا ،بااعزاؾ ١ح حدزاد أعز
تش ٜع ١ٝتنز ٝح زادٖٝ ٠هًٝزَ ١هْٛزارت ادتٗزال اادا  ٟبشزهٌ ؾز دٚ ،ٟبٓزا٤
ٖٝانٌ تٓظ ١ُٝٝدمنًـ اد ررارت اذته ،١َٝٛيزٜاد ٠ؾا ًٝنٗا ٚنؿا٤تٗزا ي
ارززنػوٍ ناؾزز ١ادززٛا دم  )2نُززا تززنِ َززٔ ثززوٍ تطزز ٜٛارت ز َارت ٚتبرززٝط
اات ا٤ارت  ٚؾا ؾا ًٝزٚ ١نؿزا ٠٤ادتٗزال اذتهز َٞٛيً ٛز ٍٛح َرزن ٣ٛزاٍ
َٔ ارت َ ،١رٛا ٤أناْة ٖزع ٙارت َز ١يًُزٛاعٔ أّ ناْزة دتٗز ١حهَٝٛز،١
ٚحنززز ٢يًكطزززاع ارتزززاصٜٚ ،ن كزززل ذيزززو َزززٔ ثزززوٍ اينطززز ٜٛادرزززنُ درزززن٣ٛ
ارتز ز َارت اذتهَٝٛززز ٚ ،١هزززني اد ررزززارت َزززٔ ٚعزززا ااتز ز ا٤ارت ادطززز٠ ٛ
يًم َارت بااعاؾ ١ح تبرزٝطٗا حنز ٢تصزب أنمز يزؿاؾٚ ١ٝؾا ًٝزٚ ،١قزاد ٠
ًزز ٢حتكٝززل ناؾزز ١ا ٖزز اف ايٛعٓٝزز ،)3 ١لد ًزز ٢ذيززو ارٖنُززاّ بايعٓصزز
ايبشززز  ٟا ٖزززِ ي تٓؿٝزززع ب ْزززاَإل اينطزززٚ ٜٛاا زززو ي شتنًزززـ ا زززاررت
ارقنصززادٚ ١ٜارتنُا ٝززٚ ١ايرٝارززَ ،١ٝززٔ ثززوٍ د ززِ رززِ ايعًُٝزز ١ايرٝارزز١ٝ
ايعاَ ١اْع ١ايك ا  .لد ً ٢ذيو لٜاد ٠اي ٞ ٛايٛىٝؿٚ ٞادتُاٖري ٔ ٟع ٜزل
ٚرززا ٌ٥اا ززوّ ٚارتصززاٍ يً ٛزز ٍٛح وقززَٝٓٗ ١ززَ ١رززنك َٚ ٠رززن اََ ١ززا
شتنًـ ايؿ٦ارت اد تبط ١بايكطاع ايعاّٚ ،حبكا ٢ً ِٗ٥د ا ١ٜناًَ ١بادرنج ارت
ايا خت ب اَإل اينطٖ ، ٛعا بااعاؾ ١ح د ِ ادنُٝز ٜٔي حتكٝل ا ٖ اف
ارر ز اتٝجٚ ،١ٝتشززجٝا َبززاد ارت ادب ز ني ي اد ررززارت اذتهَٝٛززٚ ،١تززب
َٗا ارت ٚقز ارت ايكطزاع ايعزاّ ي زتزاٍ اابز اع ٚاينُٝٝزز ا َز ايزعٜ ٟكزٛد ح
ح ن ١ايكطاع ايعاّٚ ،ايا ر تنِ .حر َٔ ثوٍ ٚتٛد مزتُ َٔ ١ ٛايرٝارزارت
ٚاينشز ز ٜعارت ٚااتز ز ا٤ارت ٚادٝانزززٌ اينٓظُٝٝززز ،١ايزززا تشزززهٌ ع ٜكززز ١حدا ٠
اي ٚا ٥اذته ١َٝٛبٗ ف اي ٍٛ ٛح ا ٖ اف بأرًٛب أثوقزَٗٚ ٞز ْٚزٜز٘
يضُإ ؾا ً ١ٝا داٚ ٤تٛؾري ارت َارت اذته ١َٝٛبهٌ اي١م .)4
ح نززٜ ١ززأت ٞي عًٝعزز ١أٖز اؾٗا ما دا ٤ادتٝز ٚ ،حتكٝززل ادطابكزز ١باختززاذ
ااتز ز ا٤ارتٚ ،حتكٝزززل اي عززز ٢ايهاَزززٌ َزززٔ تاْزززل ادزززٛاعٓني ٚتطبٝزززل َبز ز أ
ادرزززا٤يَٚ ،١بزز أ ايعزز ٍَٚ ،بزز أ تهزززاؾ ايؿزز صٚ ،تزززٛؾري أرزززايٝل اذتُاٜززز١
627

الكطاع العاو بني الواقع والطنوح

ايولَززز .١لد ًززز ٢ذيزززو ،حتكٝزززل حايزززَ ١زززٔ اررزززنك ا ادزززاي ٞدمنًزززـ ايزز ٚا٥
اذتهَٝٛززَ ،١ززا حْشززا َ ٤ررززارت ٚأْظُزز ١ؾعايززٖ ،١ز ؾٗا حدا  ٠شتززاع ايعُززٌ
اد ررٚ ٞاذت َٔ أها ا لَارت ٚادماع اداي ،١ٝبااعزاؾ ١ح تُٓٝزَٗ ١زا ارت
ٚق ارت اي ٚا ٥اذته َٔ ١َٝٛثوٍ تطٚ ٜٛتعزٜز ايعٌُ اد رر ٞبارزنم اّ
أرايٝل اينكٚ ِٝٝادنابع ١بشهٌ َرنُ ) .)5
الفروقات بني الكطاع العاو واخلاص مً حيث اإلدارة:

بشهٌ اّ نمرياً َا ْن ث زٔ ؾ ٚقزارت بزني ايكطزا ني ايعزاّ ٚارتزاص
َٔ حٝث ايط ٜك ١ايا ٜعٌُ بٗا َٔ قبٌ نٌ قطاع يٓج إٔ ايكطاع ايعاّ يزٝ
َززٔ أٖ اؾزز٘ اينٓززاؾ َززا أ َ ٟررزز ١أث ز ٖ ٣ز ؾٗا اي ز ب  ،نُززا ت ز ا َعظززِ
ايكطا ارت ايعاَ ١ي حعا رًرً ١أنرب َٔ ايكٝادٚ ٠ايرٝط  ٠ي حعزا اينُرزو
مبززا  ٜز ٍ ًٝزز٘ ايكززاْ ٕٛي حززني إٔ ايكطززاع ارتززاص ٜعُززٌ ي ز اد ايش ز نارت
ٓزز َا ٜنعًززل ا َزز بززايك ا رت ايرٝارززٚ ١ٝؾكزز ًا يكٛا زز ادرززاُٖني ٚأ زز اب
ايشز نارت ،مبعٓزز ٢إٔ ادرززنؿَ ٝززٔ ارتز َارت ايززا ٜكز َٗا ايكطززاع ٖزز ٛاَزز١
ايٓززا  ،أَززا بايٓرززب ١يًكطززاع ارتززاص ؾٗزز ٛغايب ز ًا اٗزز ٛادرززنًٗهني ايززعٜٔ
ٜرنم َ ٕٛايرًا ٚارت َارت ايا ٜك َٗا ي َكابٌ أ با َعٓ.١ٝ
َٔ ٖٓا صت إٔ ايؿ م يارا بني َا ميهٔ إٔ ٜرُ ٢قطا اً اَاً ٚقطا ًا
ثا اًٚ ،قطاع ا ُاٍ ايعزاّ مؾايكطزاع ايعزاّ ٖز ٛاد اؾزل ايزا تز  ٍٚيً ٚيز،١
ٜٚعز ًَهززا يهاؾزز ١أؾ ز اد ايشززعلٚ ،ايكطززاع ارتززاص ٖززَ ٛززا ميًهزز٘ أؾ ز اد
ادزززٛاعٓني َزززٔ َشزز  ٚارت ٚيزز نارتٜٚ ،رزز ُ ٢قطا ززاً ثا ززاً ْززز٘ زز
أيما اً َعٓٝني َٔ ادٛاعٓني بع .ِٗٓٝأَا قطزاع ا ُزاٍ ايعزاّ ،ؾٗز ٛا َزوى
ايا ت  ٍٚيً ٚيٚ ،١ايا تظٗ ؾٗٝا مبظٗ ايشم ايطبٝعٞم ْ ٌٖٚ )6بايؼ حذا
قًٓا حٕ اينجا ب ق أهبنة إٔ ايكطاع ارتاص أَٗ ٚأتز ي قٝزاد ٠ادشز  ٚارت
َٔ ايكطاع ايعاّ بربل ااَهاْٝارت ايا ميًهٗا ٖعا ايكطزاع أنزإ ذيزو ي
زتززاٍ اادا ٚ ٠ؾك زاً ح ز ث أرززايٝل اادا  ،٠أّ نززإ ذيززو َززٔ حٝززث اَززنوى
اي قاب ١بشهٌ أؾضٌ.
َٔ حٝث ا ٖ افٜٗ ،ز ف ايكطزاع ايعزاّ ح ث َز ١ادزٛاعٓني ناؾزٚ ١ح
حتكٝززل أٖ ز اف  ٚحل ٣اذتهَٛزز .١بُٓٝززا ايكطززاع ارتززاص غايب زاً َززا  ٜٗز ف ح
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حتكٝززل ايز ب حر حذا نززإ َ ررزز ١غززري حٝززٖ ١ز ؾٗا حززٌ قضزز ١ٝأَ ٚشززهً١
اتنُا َ ١ٝع ،١ٓٝي رب ٌٝاذتصَ ٢ً ٍٛكابٌ َايٖٚ .ٞزٌ صتاْزل اذتكٝكز ١حذا
قًٓزززا حٕ ٖٝهًٝززز ١ايكطزززاع ايعزززاّ غايبز زاً َزززا تهززز َ ٕٛنزٜزززٚ ١ذارت حتز ز ا٤ارت
بريٚق اعٝززز ،١بُٓٝزززا ايكطزززاع ارتزززاص ٜنبزززا ٖٝهًٝزززارت حدا ٜززز ١تنرزززِ أحٝاْزززاً
بايوَ نزٚ ١ٜااب اع ،لد ً ٢ذيو إٔ تٛد ٠ارت َز ١ادك َز ١ي ايكطزاع ايعزاّ
ختنًـ ٔ تًو ادك َ ١ي ايكطزاع ارتزاصٚ ،حرزل ح اهز ١اي ٚيزٚ ١تطٖ ٛزا،
يٓجز إٔ ايكطززاع ايعززاّ ي اي ٚيزز ١ادنطززَ ٠ ٛنؿززٛم ًزز ٢ايكطززاع ارتززاص نززإ
ذيزززو ؾُٝزززا زز اينطززز ٛاينهٓٛيزززٛت ،ٞأّ نزززإ ذيزززو ؾُٝزززا زز تزززٛد٠
ارت َزز ،١بُٓٝززا صت ز ي اي ز  ٍٚايٓاَٝزز ١إٔ ايكطززاع ارتززاص أنم ز تؿٛق ز ًا َززٔ
ايكطاع ايعاّ ،نُا صت ااقباٍ ايطوب ٞايش  ٢ً ٜاد ا ارتا  ١أنم
مما ٖ ٢ً ٛاد ا اذته.١َٝٛ
تنًم ايؿ ٚقزارت بزني ايكطزا ني ايعزاّ ٚارتزاص بزإٔ ْظزاّ اينٛىٝزـ ي
ايكطززاع ايعززاّ حرززل أر ز ٚتعًُٝززارت ٚترًرززٌ اي ز ٚ ، ٚإٔ رززا ات٘ تهززٕٛ
ستز د ٠نُززا ٜنُنززا مبعز ٍ حتززالارت أنمز ٚ ،بنز م ٚىٝؿزز ٞيززب٘ َضززُ،ٕٛ
ٚب قٝززَ ١ك ْٚزز ١بزٜززاد ٠اتززل ْرززبنٗا قًًٝززٚ ١بنكا ز َضززُ ٕٛبعز بًززٛؽ ايرززٔ
ادطًززٛبَٚ ،ززٔ ٛٝبزز٘ عززعـ اينأَٓٝززارت ايصزز ٚ ،١ٝغٝززاب ايعُززٌ ااعززاي
ٚاذتٛاؾزٚ ،تط ٜٛايهؿا ٠٤ايٛىٝؿٚ ،١ٝت ثٌ ايٛراعارت ٚاحملرٛب ،١ٝلد ً٢
ايكطاع ارتاص ؾٓج َٝزارت تؿٛم ايكطزاع
ذيو اي ٚاتل ادن  ١ٜٓأَا ؾُٝا
ايعاّ َٔ حٝث تكاْ ١ارثنصاصٚ ،حجزِ اي اتزل ٚاينزأَني ايصز ٚ ،ٞايضزُإ
ارتنُا ٖ ،ٞزعا بااعزاؾ ١ح رزٗٛي ١اذتصزً ٍٛز ٢ااتزالارت ايعاتًزَٚ ،١زٔ
ٛٝب٘ اينصًل باي أ َٔ ٟقبٌ احل ايعُزٌٚ ،عز ٍٛؾز  ٠ايز ٚاّ اي زز ،ٞلد
ًزز ٢ذيززو ايكًززل َززٔ حٝززث اررززنك ا ٚ ،ايؿصززٌ اينعرززؿَ ٞززٔ ايعُززٌٚ ،أحٝاْزاً
غٝاب ايٓظاّ ايص ٚ ٞارتنُا .ٞ
عوملة االقتصاد حنو التحرر واالىفتاح:

اايززهاٍ ايززعٜ ٟطزز ْؿرزز٘ ي ٖزززعا ارتصززِ ٖززٖ ٛزززعا اين زز ٍٛدعظزززِ
اقنصزززادٜارت ايعزززال ضتززز ٛاين زز ٚارْؿنزززا ي ىزززٌ ٛدزززَ ١نزاٜزز ٚ ٠نٝاْزززارت
اقنصاد ١ٜي  ٠ ٜاينٓاؾ  ،ا َ ايزع ٟأد ٣ح تكز ِٜٛنزٌ َزٔ د ٚايكطزا ني
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ًُٝززز ١اينُٓٝززز ١ايٛعٓٝززز ١ادرزززن اَٚ ،١ح د تززز١
ايعزززاّ ٚارتزززاص ؾُٝزززا ز ز
ا ينمؿٝـ َزٔ حز  ٠اينز ثٌ اذتهز َٞٛي تٛتٝز٘ ايٓشزاص ارقنصزاد ٟأحٝاْزاً،
ٚي حتؿٝز د ٚايكطاع ارتاص أحٝاْاً أث  .٣حذ ي ٖعا ااعا ٜنزاٜز ارٖنُزاّ
بايكطززا ني ٚر رززُٝا ي ايكطززاع ارتززاص دززا ٜنُٝززز بزز٘ َززٔ  ٚادبززاد ٚ ٠حتُززٌ
ا ثطا ٚاينٛت٘ ضت ٛااب اع ٚاربنها  ،ؾ مبا ٜضزُٔ ايكز ً ٠ز ٢اينٓزاؾ ،
ٚاينززأهري حدابٝزاً ًززًُٝ ٢زز ١ايُٓزز ٛارقنصززادٚ ،ٟاذتز َززٔ ايؿكز ٚ ،ر صتاْززل
اذتكٝك ١حذا قًٓا حٕ َٔ ٖزعا ادٓطًزل نزإ تزب اقنصزاد ايرزٛمٚ ،ؾزن ا زاٍ
أنم أَاّ ايكطاع ارتاص يًُشزا ن ١ي حتكٝزل اينُٓٝز .١حر إٔ َرزاُٖٖ ١زعا
ا ثري ي ارقنصاد ايٛع ل تصٌ ح ادرن ٣ٛادطًزٛب ًز ٢ايز غِ ارٖنُزاّ
ايهززبري ايززع ٟحظزز ٞبزز٘ ٖززعا ايكطززاع َززٔ حٝززث ارَنٝززالارت ٚاذتززٛاؾز ٚشتنًززـ
اينش ٜعارت ايا تٓظِ ًُ٘.
حاارً تنُمٌ ًُ ١ٝاينُٓ ١ٝي ىٌ ايعٛد ١باجتاٖارت َنع د ٠ا بعاد ٖ ؾٗا
ح ززاد ٠تٓظزز ِٝادٝانززٌ اد ررززَ ١ززٔ أتززٌ حتكٝززل أٖ ز اف بع ٝز ٜ ،٠ززأت ٞي
َك َنٗا حترني َرنٜٛارت ادعٝش ١دتُٝا أؾ اد ا نُاٚ ،تن اثٌ ٖع ٙا بعاد
ٚتنهاَززٌ ؾُٝززا بٗٓٝززا حٝززث حتكززل ا ٖ ز اف ايززا جتر ز اينُٓٝزز ١ايشززاًَ١
ٚادرززن اَٜٚ .١ززأت ٞي عًٝعنٗززا اينُٓٝزز ١ارتنُا ٝزز ١احملككززَ ١ززٔ ثززوٍ ايٛؾززام
ارتنُا  ٞاذتا ٌ َٔ ت ا ٤ارت َارت ارتنُا  ١ٝايا تك َٗا اي ٚيز ١ؾز اد
ا نُا ناؾ َٔٚ ،١هِ اينُٓ ١ٝارقنصاد ١ٜايا تٓنٗجٗا اي ٚ ٍٚتك ّٛبنطبٝكٗزا
ي ًُٝزز ١ارززنػوٍ ه ٚاتٗززا ارقنصززاد ١ٜبٗز ف حتكٝززل ايزٜززاد ٠يًز ثٌ ايكزز،َٞٛ
 َ٘ٓٚايزٜاد ٠ي َنٛرط ْصٝل ايؿ د َٔ اي ثٌ .حذا ي ٖعا ااعا َٔ اينؿا زٌ
ٚاينهاٌَ بني اينُٓ ١ٝارتنُا ٚ ،١ٝاينُٓ ١ٝارقنصاد ١ٜته ٕٛاينُٓ ١ٝايشزاًَ١
ادنُمًزز ١ي ًُٝزز ١حتزز ٍٛتززا َ ٞنع ز د ا بعززاد ،ز ادٝانززٌ ارقنصززاد١ٜ
ٚارتنُا ٝزٚ ١ايرٝارز .١ٝيً ٚيزز ١ايٛعٓٝز ١اد ؾ ٛز ١بكزز ٣ٛداثًٝزٚ ،١ايبعٝز  ٠ززٔ
غبززارت ٚت ز ثورت ايكزز ٣ٛارتا تٝززٚ ،١باينززاي ٞتهزز ٕٛاينُٓٝزز ١ادرززن اَ ١ايززا
حتززاؾع ًزز ٢شتززز ٕٚادززٛا د ايطبٝعٝزز ١ادناحزز ١ي ز  ٣ا نُززا بارززن اث ب ز اٌ٥
ْظٝؿ ١ر ت َ ايب.١٦ٝ
تنضززُٔ اينُٓٝزز ١ادرززن آَ ١ا ز ز َٗٓ ٠ززا ختؿٝززـ ح ز  ٠ايؿك ز ٚٚقززـ
ارززنٓزاف ادززٛا د ٕ ،ايؿك ز  ٜز د ٟح ادبايػزز ١ي ارززنم اّ ادززٛا د ايطبٝعٝزز١
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ٜٚرززز ع ي َعززز ٍ ْضزززٛبٗا َٗٓٚزززا ارزززنم اّ تهٓٛيٛتٝزززا ْظٝؿززز ١ي ايب زززث
ٚاينطٚ ٜٛي تك ِٝٝادش  ٚارت ادت َٗٓٚ .٠ ٜا حبطاٍ َعز ٍ ايُٓز ٛايرزهاْ،ٞ
ينمؿٝـ ايضػط ً ٢ادٛا د ايطبٝعٚ ،١ٝحت ٌٜٛتهايٝـ اينًزٛث َزٔ تهزايٝـ
ثا تٝزز ١ح تهززايٝـ داثًٝززٜ ١ن ًُززٗا ادنرززبل ؾٗٝززاٖٚ .ززٌ ْبززايؼ حذا قًٓززا حٕ
اينا ٜم ارقنصاد ٟيً  ٍٚايٓاَ ١ٝق يٗ ْ ٛزاً َزٔ اينٓزاٚب أ ٚتبزادٍ ا دٚا ي
ًُ ١ٝاينُٓ ١ٝبني قطاع اي ٚيٚ ١ايكطاع ارتزاص ،قبزٌ اينٛتز٘ ضتز ٛتٛرزٝا دٚ
ايكطاع ايعاّ ،ايع  ٟبًؼ ذ ٚت٘ ي رنٝٓٝارت ايك ٕ ادٓص ّ ،هِ ت اث ٢ت دٝاً
يٝمر ي ْٗا ١ٜايربعٝٓٝارتٜٚ ،شن غِ ارتصمصز ١ي ب اٜز ١ايمُاْٝٓٝزارت،
يٝبًززؼ ذ ٚتزز٘ ٓزز َطًززا ا يؿٝزز ١ايمايمززَ ١ززا تزاٜزز د ٚايشزز نارت ادنعزز د٠
ادتٓرٝارتٚ ،اتراع ْطام ٛد ١ارقنصاد.
الشراكة بني الكطاعني العاو واخلاص:

َٔ ٖعا ادٓطًل ميهٔ ايٓظ ح ايش ان ١بني ايكطزا ني ايعزاّ ٚارتزاص
ً ٢أْٗا ٚعا ايرٝارز ١اررز اتٝج ١ٝيو تكزا ٤بارتز َارت ايعاَزً ١زَ ٢رزن٣ٛ
اي ٚي ،١نُا ٜٓظ حيٗٝزا ًز ٢أْٗزا اررزنؿادَ ٠زٔ ايهؿزا٤ارت اادا ٜزٚ ١اينكٓٝز١
ٚايك ارت اينُ ١ًٜٝٛي  ٣ايكطا ني َٚشا ننُٗا ي حتٌُ ادماع ٖٚ .عا ٜعز
إٔ ٖززع ٙايش ز ان ١ترززنٓ بززني ايكطززا ني ًزز ٢ت تٝبززارت تعاق ٜزز ١ي َش ز  ٚارت
َعٓٝزززٜ ١زززنِ مبكنضزززاٖا قٝزززاّ ايشز ز ٜو ارتزززاص بلَز ز اد اذتهَٛززز ١با زززٍٛ
ٚارت َارت ايا تك ّ َٔ ايكطاع ايعاّ َباي ٚ ،٠بٓا ٢ً ٤ذيو تك ّٛاذتهَٛز١
بنج  ٜادٗاّ اينعاق ٚ ،١ٜايا زادَ ٠زا تشزٌُ م كزٛد ارت َز ،١كزٛد اادا ،٠
كٛد اادا  ،كٛد ارَنٝال ،ايبٓاٚ ٤اينشػ ،ٌٝايبٓاٚ ٤اينًُزو ْٚكزٌ ادًهٝز،١
ٚايبٝا ادباي  ،أ ٚبٝا ا رِٗ ي ا رٛام اداي ،١ٝأ ٚايبٝا يًعاًَني ٚاادا ٠م .)7
 ٌٖٚصتاْل اذتكٝكز ١حذا قًٓزا حٕ ٖز ف ٖزع ٙايشز انٖ ١ز ٛث َز ١ا تٓز ٠
ايٛعٓٝززز ١يً ٚيززز ١اي اَٝززز ١ح حتكٝزززل اقنصزززاد َرزززن اّ ٜرزززنٓ ًززز ٢ادع ؾززز١
ٚاينٓاؾرزززززٚ ١ٝارتزززززربٚ ٠اينٓزززززٛعٚ ،باينزززززاي ٞح حتكٝزززززل اينُٓٝززززز ١ارقنصزززززاد١ٜ
ٚارتنُا ٝزٚ ١ح ْنززا٥إل ٚشت تززارت أؾضززٌ ممززا ٜرززنطٝا إٔ حيككزز٘ نززٌ ؾ ٜززل
مبؿ دٙ؟ .نُا تٗ ف ٖزع ٙايشز ان ١ح حبز ال د ٚاي ٚيز ١ي تكز  ِٜارتز َارت
ٚتٓظُٗٝا ينه ٕٛي حعا أٖز اؾٗا ايكاُ٥زً ١ز ٢متزعب ٚتٓشزٝط اررزنمُا ارت
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ايٛعٓ ١ٝاي اثًٚ ١ٝارتا ت ،١ٝين كٝزل قُٝز ١أؾضزٌ ؾُٝزا ٜنعًزل بااْؿزام ايعزاّ،
ٚينشززجٝا ايكطززا ني ًزز ٢ادشززا نٚ ١اربنهززا ٚ ،ينعزٜززز ايُٓزز ٛارقنصززادٟ
يً ٚيززز ١ايزززعٜ ٟزززٛؾ ؾز ز ص ُزززٌ ت ٜز ز  ٚ ،٠ؿز ز ٚعزززأ ٠ااْؿزززام ٚاينُٜٛزززٌ
اذتهَٚ َٞٛشا ن ١ادماع َا ايكطاع ارتاصم .)8
ــ أهداف التينية:

ٓ اينك ٝبأٖ اف اينُٓ ١ٝادرن اَ ١ر ب يًز َ ٍٚزٔ إٔ تنعٗز بن كٝزل
تك ّ ي ا ٖ اف ارقنصادٚ ١ٜارتنُا ٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝبصَ ٠ ٛنٛالْزَٚ ١نهاًَز١
حٝزث تهزٖ ٕٛزع ٙا ٖز اف َنكاععزٚ ١عُٛحزٚ ،١ترزنًزّ اين ز ٍٛي نٝؿٝز١
ايعُززٌ نش ز نا ٤بززارينزاّ بأٖ ز اف اينُٓٝزز ١ادرززن اَ .١أنززإ ذيززو ي حعززا
ايززنؿهري ي ٜزز ،١أّ ي ح ززاد ٠ايٓظ ز ي يززهٌ َرززنٜٛارت اررززنمُا ارتززاص
ٚايعاّ ي نٌ اي  ٕ ٍٚارؾنكا ح ايبٓ ٢اين نٚ ،١ٝت اتا ادٝزاْٝارت ٚتٛرزا
َش ز  ٚارت ايكطززاع ارتززاص ٚ ،زز ٛز د ايرززهإٛ ،اَززٌ تعزززل اذتاتزز ١ح
اينؿهري بط م ت ٜز ٚ 9 )٠ر ْبزايؼ حذا قًٓزا حٕ َزٔ ٛا٥زل ٚشتزاع ادشزا ن١
بززني ايكطززاع ايعززاّ ٚارتززاص ٖزز ٞمٚتززٛد ز د ستز ٚد َززٔ ايهٝاْززارت ارتا زز،١
ايززا ميهٓٗززا أداٖ ٤ززع ٙادٗززاّٚ ،ايززع ٟحي ز َززٔ ايك ز ارت اينٓاؾرزز ١ٝايولَزز١
ين كٝزل ؾعايٝز ١اينهًؿزٚ ١ايشز انَٚ ،١زٔ ٖزع ٙايعٛا٥زل أٜضزاً ارثزنوف ًزز٢
أ بززا ادشززا ٜا ً ٚزز ٢حجززِ ادش ز ٚع ايززعٜ ٟززنِ تٓؿٝززع ،ٙأ ٚحذا ناْززة ارتززرب٠
ٚاينهايٝـ ي ايش ان ١تكا بشهٌ نبري ً ٢ادتاْل ارتاص.
ــ سورية منوذجاً:

ي رززَٓٚ ١ٜ ٛززع لَززٔ عٜٛززٌ حين ز ّ ارتززوف بززني ححضززا د ٚاي ٚيزز ١ي
ايٓشاص ارقنصادٚ ٟبني أْصا اقنصاد ايرزٛم ،ثزوف َرزنُ َزٔ ايصز اع
ايهزز ْٞٛبززني ْظزز ٜنني ا َ ٚززٔ ارحتززاد ايرززٛؾٝات ٞايرززابل حٝززث ايزز ٚ
اد نززز ٟيً ٚيززٚ ،١ايززع ٟر حت ز  ٙح ز ٚد ي ًَهٝزز ١ارقنصززاد ً ٚزز ٢ايصززع
ناؾٚ ١ايماَْ ١ٝزٔ ايٛرٜزارت ادن ز  ٠ا َ ٜهٝز ١حٝزث ارقنصزاد اذتز ارزنٓادًا
د بززادل اذت ٜزز ١ارقنصززادٚ ،١ٜح اضترززا د ٚاي ٚيزز ١بززٌ ختًٗٝززا ززٔ دٖ ٚزززا
ارقنصززاد ٟيصززاف ايؿا ًٝززارت ارتا زز ١يز نارت ٚأؾز اداً ،ؾززارتوف ايٓظز ٟ
قاَ ِ٥ا بني د ٚاي ٚي ١ارقنصادٚ ،ٟبني غٝابٗا ٔ ٖعا اي . ٚ
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َٓع َطًا ربعٓٝارت ايك ٕ ادٓص ّ ب ل اينٛت٘ ضت ٛح را ٤أر اينع دٜز١
ارقنصززادٚ ،١ٜايززا تٗ ز ف ح تاْززل اي ز  ٚايكٝززاد ٟيًكطززاع ايعززاّ ي ًُٝزز١
اينُٓ ١ٝارقنصادٚ ١ٜارتنُا  ١ٝح حؾرا ا اٍ أَاّ ايكطاع ارتاص يٝز دٟ
د ٙ ٚي بٓا ٤ارقنصاد ايٛع مٜك ٍٛايكا٥ز ارتايز حزاؾع ا رز م ؾًُزا نزإ
بٓا ٤ايٛعٔ َُٗزٚ ١عٓٝز ١تكزا ًز ٢زاتل ادزٛاعٓني ناؾزٚ ،١ترزن ٛل تٗزٛدِٖ
ٚثززرباتِٗ ٚحَهاْززاتِٗ اٝعزاً ،ؾززلٕ اي ٚيزز ١تشززجا ادبززاد  ٠ايؿ دٜزز ١ي ايكطززاع
ارتزززاصٚ ،تزززٛؾ دززززعا ايكطزززاع زتززززاٍ ايعُزززٌ ايبٓززززا ٤دزززا ؾٝزززز٘ ث َززز ١يًؿززز د
ٚا نُام ٖ ٢ً ٚ )11عا ؾلٕ ايباب َؿن ٛمأَاّ حَهاْزارت نزٌ ؾز د َزٔ أبٓزا٤
ايكط ز ايع بزز ٞايرززٚ ٟ ٛايززٛعٔ ايع بززَ ٞػ بززني َٚكززُٝني عززُٔ ثطزز ١اي ٚيزز١
ٚتٛتٗاتٗززززا يًُرززززاُٖ ١ي ادتٗززز ايعززززاّ يبٓززززا ٤رزززز ١ٜ ٛبودْززززا رززززٛا ٤ناْززززة
َرززاُٖنِٗ ثززرب ٠أ ٚنؿززا ٠٤أّ َززارً ٜرززنمُ ي ادش ز  ٚارت ادمصصزز ١يًكطززاع
ارتاصم ٚ )11ي حعا ٖع ٙاينع د ١ٜد ا ايكا ٥ارتاي حاؾع ا ر ح حقاَز١
قطزززاع َشز ز ى بزززني ايكطزززا ني ايعزززاّ ٚارتزززاصٚ ،حدزززاد ايصزززٝؼ ٚا رزززايٝل
ٚادشززجعارت ايهؿًٝزز ١بزٜززاد ٠حجززِ ا َززٛاٍ ارتا زز ١ادرززنمُ  ٠ي ايكطا ززارت
ارقنصاد ١ٜادمنًؿ ١محْ ر أعا ثطاً اقنصادٜاً ت ٜز اًٚ ،ر تٓظُٝزاً اقنصزادٜاً
ت  ٜاً ٕ ايكطا ارت ارقنصادْ ١ٜؿرٗا ،ؾايكطاع ايعاّ ٖزْ ٛؿرز٘ مبرز ٚيٝات٘
ا رارزز ١ٝايكٝادٜزز ١ي حتكٝززل اينُٓٝزز ١ارقنصززادٚ ١ٜارتنُا ٝززٚ ١تززٛؾري حاتزز١
ادتُاٖري َٚكنضٝارت اي ؾاعٚ .ايكطاع ارتاص ْٖ ٛؿرز٘ ايزع ٟدزل إٔ ميزا
د ٙ ٚايززٛع ي ادرزززاُٖ ١ي اينُٓٝزز ١ارقنصزززادٚ ١ٜارتنُا ٝززٚ ١تزززٛؾري حاتززز١
ادتُاٖري َٚكنضٝارت اي ؾاعٚ .ايكطاع ادش ى ْٖ ٛؿر٘ ايع ٜ ٟد ٟد ٚاً ٚعٓٝاً
ي أنمز َززٔ زتززاٍ َززٔ زتززاررت اينُٓٝززْٚ ١أَززٌ إٔ ٜنصززا دٚ ،ٙ ٚقز ًُٓززا
ٚرززٛف ْعُززٌ ًزز ٢تشززجٝا ٚتُٓٝزز ١قطا اتٓززا ارقنصززاد ١ٜايموهزز ١حٝززث تعُززٌ
زتنُعززً ١زز ٢ززٖ ٛززعا ايززٛعٔ ٚالدٖززا ٙم  )12ر يززو حْٓززا ْشززجا ايكطا ززارت
ايموهززٖٓٚ ،١ززاى حاتزز ًَ ١ززْ ٕ ١زززم بهززٌ عاقززارت أبٓززاٖ ٤ززعا ايبًز ي ث َزز١
ٚتطٖ ٜٛعا ايبً م .)13
حٕ ايكزز ا ٠٤ادنأْٝززز ١يهًُزززارت ايكا٥زز ارتايزز حزززاؾع ا رزز تشزززري ح إٔ
اينع د ١ٜارقنصاد ٖٞ ١ٜايٓٗإل ارر اتٝج ٞيًنُٓ ١ٝارقنصزادٚ ١ٜارتنُا ٝز ١ي
رزز ١ٜ ٛايززٛعٔ ٖٚزز ٞا رززا ايمابززة يبٓا٥زز٘ٚ ،مبززا ٜضززُٔ ٚح تزز٘ ٚرززٝادت٘،
ٜٚضُٔ أَٓ٘ ٚارنك ا ٚ ،ٙإٔ ٖع ٙاينع د ١ٜتك ٢ً ّٛنا٥ز هوهٖ ١ز ٞايكطزاع
633

الكطاع العاو بني الواقع والطنوح

ايعاّ  ٖٛٚاحل ايز  ٚايكٝزاد ٟي ًُٝز ١اينُٓٝز ١ايكاُ٥زً ١ز ٢زاتل اي ٚيز،١
ٚايكطاع ارتزاص با نبزا  ٙيز ٜه ًا أرارزً ٝا ي ًُٝز ١اينُٓٝز ٕ ،١بٓزا ٤ايزٛعٔ
َُٗٚ ١عٓ ١ٝتكا ً ٢ادٛاعٓني ناؾٚ ،١ايكطاع ادش ى نأرًٛب يًنعاٌَ بني
ايكطززا ني ايعززاّ ٚارتززاص ي ا ززاررت ايززا ٜهزز ٕٛؾٗٝززا اينعززاٖ ٕٚزز ٛايصززٝػ١
ادٓارززب ١أ ٚا ْرززل ين كٝززل أٖ ز اف ست ز د ٠أ ٚمما رزز ١أْشززط ١ي أنم ز َززٔ
زتاٍ ي زتاررت اينُٓ.١ٝ
اير ز اٍ ايززعٜ ٟط ز ْؿرزز٘ ي ٖززعا ارتضززِ ايٝززٖ ّٛززٖ ٛززٌ صت ززة ٖززعٙ
اينع د ١ٜي جترَ ٝضاَني ٚأٖ اف اينُٓ ١ٝارقنصادٚ ١ٜارتنُا  ،١ٝيٝأتٞ
ادتٛاب حٕ ٖعا اير اٍ ٜؿ ك اينُعٔ اي قٝل مبا أصتز ٙنٌ قطاع َٚا محً٘
َٔ َٗاّ ٚمبا أرِٗ َٔ ْنا٥إل ٚمبا ٚاتٗ٘ َٔ عاب  َٔٚحت ٜارت.
ٚبهًُ ١اَ ٢ً ٚ ١اي غِ َٔ نٌ َا ٜكاٍ ٔ ايكطاع ايعاّ َٔ آ اَٚ ،٤ا
ٜما ح ٍٛأداَ َٔ ٘٥وحظارت ؾلٕ حكا٥ل ايٛاقزا تشزٗ مإٔ ايكطزاع ايعزاّ نزإ
يززز٘ ايززز  ٚا ظزززِ ًزززَ ٢ززز  ٣كزززٛد ي ح رزززا ٤أرززز اينُٓٝززز ١ارقنصزززاد١ٜ
ٚارتنُا  ١ٝي ر ،١ٜ ٛؾٗ ٛايزع ٟأصتزز بشزهٌ ٥زَ ٝشزا ٜا ايبٓٝز ١اين نٝز١
َززٔ رزز ٚدَٚ ،شززا ٜا اررنصزززو ٚيزززبهارت ايزز ٚ ،ٟايطزز مٚ ،ادٛا زززورت
ٚايصزٛاَا ،بااعززاؾ ١ح تشزز ٝٝايع ٜز َززٔ َشززا ٜا ايصززٓا ارت اررز اتٝج١ٝ
ٚاين ٚ ١ًٜٝٛاررنٗون ١ٝايا ٚؾز رت َ٦زارت افرف َزٔ ؾز ص اينشزػ ٌٝيًعُايز١
ايٛعٓ١ٝم ٖ )14عا بااعاؾ ١ح َا ق َ٘ َٚا ٜزاٍ ٜك َ٘ َزٔ ثز َارت ي زتزاٍ
ايصز ٚ ١اينعًززً ِٝززَ ٢رززنٜٛاتٗا ادمنًؿزز ،١نُززا قاَززة َ ررززات٘ ادنمصصزز١
بنٛؾري رًا اررنٗوى ا رار ١ٝي أ زعل ايظز ٚف .حٕ ذيزو نًز٘ قز رزا
ي ْكٌ ر ١ٜ ٛايٛعٔ َٔ بً َرن ٛد يً بٛب ٚايزٜٛرت ٚغريٖا ح بًز َصز ،
ٚحكل َٔ ا َٔ ايػعاَ ٞ٥رن ٣ٛحير ٖا ًٝز٘ افثز ٕٚم  )15لد ًز ٢ذيزو إٔ
ااصتالارت ارقنصادٚ ١ٜارتنُا  ١ٝيًكطاع ايعاّ َك  ١ْٚبٛح ٚ ٠عٓٝز ١ارزم،١
ٖزز ٞايززا زززلرت َٛقززـ ايصززُٛد ٚاينص ز  ٚ ،ٟززاْة َٓعزز ١ايززٛعٔ ٚرززٝادت٘،
ٚتعًة ر ١ٜ ٛي ادٛقا اد َٛم ٚادز ه بٝز ًا ٚدٚيٝزا .نُزا تعًزة َٓٗزا ايز قِ
ايصعل ي اذت ب ٚايرًِ ٚ.ضتٔ ر صتاْل اذتكٝكز ١حذا قًٓزا حٕ ٖٓايزو ايهزمري
َٔ ادتٛاْل ايرزًب ،١ٝايزا اؾكٗزا ايع ٜز َزٔ ايمػز ارت ٚحايزة د ٕٚإٔ تهزٕٛ
ادعطٝززارت قز أمز رت َززٔ ايٓنززا٥إل َززا ٖزز ٛأؾضززٌ ممززا حتكززل ؾعزوًَٗٓ ،ززا عززعـ
اات ا٤ارت ي ادعادتٚ ّ ٚ ١عا اذتً ٍٛادٓاربَٗٓٚ ،١ا ا ثطا ٤ادتر ١ُٝي
َ احٌ اينأر ٝيع د َٔ ادشا ٜا ااْنات ١ٝايا ل تنزٛؾ دزا د ارزارت تز ٣ٚ
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َٛعَٗٓٚ ،١ٝ ٛا اٛد ا ْظُٚ ١اينش ٜعارت ادنعًك ١بعُزٌ ايكطزاع ايعزاّ ٚايزا
حاية دَ ٕٚرا ٠ ٜاينطٚ ٛأععؿة ايكز ً ٠ز ٢اينجزاٚب ٚادرزنج ارتَٗٓٚ ،زا
ت ز َْ ٞرززن ٣ٛاي ٚاتززل ٚا تزز ٚ ٛز ّ تٓارززبٗا َززا ار تؿززاع ادرززنُ رززعا
َنطًبززارت ادعٝشززَٗٓٚ ،١ززا تز َْ ٞرززن ٣ٛااْناتٝزز ١برززبل ز ّ اينشززػ ٌٝا َمززٌ
يًطاقزززارت ااْناتٝززز ١ادناحزززَٗٓٚ ،١زززا تؿزززاقِ ىزززاٖ  ٠ايٓزز  ٠ي ايٓمزززل اادا ٜززز١
ادنُٝزززٚ ،٠ت اتززا د تززارت ايهؿززاٚ ٠٤ادز ٖورت ي شتنًززـ َٛاقززا ايعُززٌ ٚايززا
حايززة د ٕٚار تكززا ٤مبرززنٜٛارت ا داٚ ٤حَهاْٝزز ١اينطزز ٛضتزز ٛا ؾضززٌَٗٓٚ ،ززا
ارؾنكزززا ح اينٓرزززٝل بزززني ادتٗزززارت ايعاَززز ١ادعٓٝززٚ ،١عزززعـ ارٖنُزززاّ بنطزززٛ
ايرٝارزارت ٚايٛرززاٚ ٌ٥ا رزايٝل ادنبعززَٗٓٚ ،١زا ز ّ ٚعز ٛا ٖز اف ٚحت ٜز
ا دٚا ٚي حعا اينع د ١ٜبايٓرب ١يًكطا ارت ايموهٚ ،١يهٌ َ حًَ ١زٔ َ احزٌ
اينُٓ ١ٝلد ً ٢ذيو هكٌ ايبريق اعٚ ١ٝاٛد اي ٚتني ايزع ٟأد ٣ح ٖز ايٛقزة
ٚادتٗز ز ٚادزززٛا دٚ ،ح عزززٝاع ايؿز ز ص ا ٜزززٚ ١تعمز ز تٗزززٛد اينطزززٖ . ٜٛزززعا
بااعاؾ ١ح أتٗزٚ ٠أ اص اي ٛاٚ ١ٜاي قاب ٢ً ١ايكطاع ايعاّ ،ايزع ٟأد ٣ح
ار تباى ٚاي دد ٚااحجاّ ي  ٣ايع  َٔ ٜتٗارت ايكطاع ايعاّ.
حٕ ادتٗٛد ادهمؿٚ ١اذتمٝم ١ايا تك ّٛبٗا اي ٚي ١ي ٖع ٙاد حًزٚ ،١ايزا
تززأت ٞارززنجا ب ١دشز ٚع اينطززٚ ٜٛاين ز ٜث ايززعٜ ٟكززٛد ٙايز  ٝ٥بشززا ا رز
تنطًززل ااد اى ايززٛا ٚ ٞادر ز ٚ ٍٚعززاع ايكطززاع ايعززاّ اي آٖززٚ ١دنطًبززارت
حت ٜمزز٘ ،مبزززا ٜزززنوٚ ّ٤تؿعٝزززٌ اينع دٜززٚ ١تطززز ٜٛحرزززٗاَٗا ي ًُٝززز ١اينُٓٝززز١
ارقنصززادٚ ١ٜارتنُا ٝززٚ ،١ر رززُٝا ي ٖززع ٙايظ ز ٚف ايززا تعززاَْ ٞززٔ ثود زا
رٖٚ ١ٜ ٛز ٞتٛاتز٘ اٝزا أْزٛاع اا ٖزاب ايعرزه ٚ ٟارقنصزادٚ ٟايرٝارز،ٞ
ادزز َ ّٛزززٔ قبزززٌ اين زززايـ ااَربٜزززاي ٞايصزززٗ ْٞٛٝاي تعزززٚ .ٞضتزززٔ ر صتاْزززل
اذتكٝكزز ١حذا قًٓززا حٕ اينع دٜزز ١ارقنصززاد ١ٜر تزززاٍ ٖزز ٞايصززٝػ ١ا ْرززل يًنطززٛ
ارقنصززادٚ ٟارتنُززا  ٞي رزز ،١ٜ ٛحٝززث ايمٛابززة ايٛعٓٝزز َ ١زا لايززة ٖززٖ ٞززٞ
ٚرَ ١ٜ ٛا لاية ًَنزَ ١مبٗاَٗا ايٛعٓ ١ٝايكٚ ١َٝٛدا اينزاَاتٗا بكضاٜا ايصز اع
ايع بزز ٞايصززٗ ،ْٞٛٝنْٗٛززا دٚيزز ١ادٛاتٗزز ١ا  ، ٚنٝززـ ر ٚتزززَ ٤ززٔ ت ابٗززا
ايززٛع ٜٓاعززٌ يًن ز َززٔ ْززري ارحززنوٍ ا َ ٜهزز ٞاي نزز ٞاا ٖززابٚ ،ٞدززا
نززإ يرززَ ١ٜ ٛهاْنٗززا ادز ه  ٠ي احملزٝطني ايع بززٚ ٞايز ٚيَ ٞززٔ ثززوٍ ثٝززا
ادكاَٚزز ١ؾززلٕ ادرززأي ١بايٓرززب ١دززا يٝرزززة ًُٝزز ١جتا ٜزز ١ا عزز ١ؾٗٝززا ايزز ب
ٚارترا ٚ ،٠ح ا ادرأي ١قضَ ١ٝصري ؾٗٝا ٚتٛد أٚ ّ ٚتٛد.
635

الكطاع العاو بني الواقع والطنوح

املراجع:

 1ززززز ْٛؾزززٌ ًزززٞم د ٚايكطزززاع ايعزززاّ ٚايكطزززاع ارتزززاص ي اينُٓٝززز ١ارقنصزززاد ،١ٜزززٔ
ارْ ْة ،اتا ادٍ ستُٛد اي ي ،ٟ ٝحدا  ٠ايشز ان ١بزني ايكطزا ني ايعزاّ
ٚارتاص ،ايكاٖ  ،٠ادٓظُ ١ايع ب ١ٝيًنُٓ ١ٝاادا  ،١ٜص ،2117 ،2ص .3
 2زز حٜٗاب ايعا  ،ٞتط ٜٛايكطاع ايعزاّ ،زٔ ارْ ْزة ،حتز ٜث  11تشز ،2118 ٜٔ
اتا ٚي ٝيٛاقؿ٘ ،ايش ان ١بني ايكطا ني ايعاّ ٚارتاص ي حتكٝل اينُٓ١ٝ
ادرن اَ ،١ادٓظُ ١ايع ب ١ٝيًنُٓ ١ٝاادا  ،١ٜايكاٖ  ،٠ص ،2111 ،1ص .212
 3زز ذات٘م ست ٛحدا ٚ ٠تُٓ ١ٝادٛا د ايبش  ،١ٜاتا أٜضاً ً ٞاي ٖ ٜٔزوٍم ي َؿٗزّٛ
اينُٓ ،١ٝزتً ١ايرٝارز ١اي ٚيٝز َ ،١نزز اي ارزارت ايرٝارزٚ ١ٝاررز اتٝج١ٝ
ايع د  ،168ايكاٖ ْٝ ،٠رإ  ،1982ص  33زز .34
 4زز ذات٘م ست ٛارتصاٍ ٚاا وّ ،اتا أٜضاً ً ٞثًٝؿ ١ايهٛا  ٟضت ٛؾِٗ أؾضٌ
يًنُٓ َ ،١ٝنز د ارارت ايٛح  ٠ايع ب ،١ٝبريٚرت ،ص ،1985 ،2ص  71زز .73
 5زز ذات٘م ست ٛد ِ ااب اع ٚاينُٝٝز ،بنص ف ،اتا أٜضاً ستُ ب اهلل ادطزٛع،
اينُٓٝززٚ ١اينػززٝري ارتنُززا  ٞي ااَززا ارت ،دا ايؿززا اب ،ٞبززريٚرت ص،1991 ،1
ص .53
 6زز حرني زريم ستاَ ٞقاْ ٔ ،ْٞٛارْ ْة.
 7زززز َ نززز د ارززارت ايٛحزز  ٠ايع بٝزز ،١ايكطززاع ايعزززاّ ٚايكطززاع ارتززاص ي ايزززٛعٔ
ايع بزز ،ٞباينعزززاَ ٕٚزززا ايصزززٓ ٚم ايع بززز ٞيو زززا ٤ارقنصزززادٚ ٟارتنُزززا ،ٞ
ايكاٖ  ،٠بريٚرت َٔ ،1991 ،ادك َ.١
 8زز ذات٘.
 9زز ؾن اي محٔ ً ٞستُ م بٛارط ١ادتُع ١ٝايع ب ١ٝيًب زٛث ارقنصزاد ١ٜايكزاٖ ،٠
 ٚي ١ايعٌُ ايرادر َٔ ١ادٛرِ ايمكاي ايعًُ.2119/5/2 ،ٞ
 11زز راي ١ايكا ٥ارتاي حاؾع ا ر ح زتً ايشعل بنا ٜم .1971/2/22
 11زز َٔ نًُ ١ايكا ٥ارتاي حاؾع ا ر ح زتً ايشعل بنا ٜم .1978/3/8
 12زز َٔ نًُ ١ايكا ٥ارتاي حاؾع ا ر ح زتً ايشعل بنا ٜم .1986/2/27
 13زز َٔ نًُ ١ايكا ٥ارتاي حاؾع ا ر ح زتً ايشعل بنا ٜم .1991/2/28
 14زز ؾ اد اير ٝم اينع د ١ٜارقنصاد ٔ ،١ٜارْ ْة.
 15زز ذات٘.
 16زز اتا بم ١ٓٝاحملنرل ،ا ٠ ٥أب ٝ ٛم ايش ان ١بزني ايكطزا ني ايعزاّ ٚارتزاص،
نأدا ٠ين كٝل اينُٓ ١ٝادرن اَ ،١ادٓظُ ١ايع ب ١ٝيًنُٓٝز ١اادا ٜز ،١ايكزاٖ ،٠
ص ،2111 ،1ص .112
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منظومة التشبيك السياسي واالقتصادي
واالجتماعي
الدول النامية أنموذجاً
*

هيالنة عطا اهلل*

وولد اإلنسان مفطوراً على جوناته املوروثة بوولوجواً ،ثم وكًسب مهارات
وقدرات وتراكمات ثقافوة من بوىًه وجمًمعه بالًعلوم والًدروب والًجروب،
هذا على وجه العموم ،وباملقاربة مع واقع أبناء اجملًمعات العربوة ـ ومنها
جمًمعنا السوري وإن كان أقل دليوةً من بقوة األقطار العربوة ـ جند لدوهم
حاالت مرضوة من حوث عدم الًصاحل مع ذواتهم من جهة ومع اآلخرون من
جهة أخرى ـ مبا فوهم العاملون يف احلقل السوادي..
من منطلق أن االجًماعي هو الذي وفرز السوادي ثم وًحول اجملًمع
إىل مسرح لًنفوذ الربامج السوادوة على أصعدة احلواة كافةً ـ ولعلي أُوفق يف
عرض بعض أدياب هذا الًناقض بني دلوك الفرد عندنا وبني خمزونه
املوروث بشكل موجز ما أمكن:

 1ـــــ خقافثنــا مزبية ــو تق ـ ا فرــة ماإلطزاــو امذاــطم د ماصمت ــو ــس م ـ
مسبكم فرة مآلخط خالل ت مفقه ةنا اص ال إىل ضبّ ماثيرك فـاما رـك
انــا الــصاك ممة اما،ــساب اماا ــج ام غػــو ..ضثــة ماــ ن فنــس ا ال
حيقب انا م ثالله فإننـا ننقرـب فر ـه نعفـو إـطة إىل مزباهر ـو م فكـط
م مننـو اــسانا اؿـ لا ماكــدل ـ مارــاؼ اال اــااش إ إرــج ماثؿـ ّ ــــ ناةــا ال
فيم ااكنلا ظاهط ز ز ؿكل صاضر ـ.
* شاعرة سورية ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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 2ـــ مالغثناز إىل مانص ماساين ا ـا ضمفقـه ـ مزثلـازمح فقل ـو اتإلػـلمح
خطزثه ض انا ف ضي نه اااااته د لل صغل الال د ض اتنا انسةل
نه صنيا صبطزم

ماطاح حيسّ

منطالإو فكاضنا اإ سمفاتنا ا اازضمتنا..

ا اذغـقا انطاـب شاــك فرـة ماقـ مني ما يتـة و ماـب نثةا ــل لـا لؿــةب
اليػ ااي ازثلازمح ا نـعل م لـا ـ غـرطا انإلطالـا ـ فط مهـا

اثثط ل إىل فب فرة لاهل ماؿةب اف،ا د اس م ػ ال ماإلاغس..

يتف إىل شاك مشب ف ماكا د "ممنا ماةي قو" ـ ماةقـاة م م د
نظط ماكدلا ه ماطإ ـب ماـصي اةـسّ نإلاغـنا ااث فّـسنا ااةقاة ـــ فرـة غـا ل
م دال :م مزبااض اشم ال نطم زااض مشب منط؟ اه ماطض م ماغإل ض محملـب ـــ إىل
زضزو ا،ل ةلا مااةض إىل ضااو م اظاخ و فأي ثةو د مسب ا هش ة ،و د
اس "إشم م ثر ثم ا ةاصش فاغثرتام" نـطمهم ااضغـ ـا
نظطهم ااكنلم
اط ــب ــم د مشبإلــا اهــصم انطاــب فرــة ماػ اغــش ماــصي ا ،ـطّح ةكــؼ ــا

اإلةل.

 3ــــ تةطيتـج اناننـا فـل ماثـاضاذ اضثـة مآل إىل ش ـل ؾـكال ماغـعا
م ااؾــط ااــل م ااؾــط ــا غــاب تطمليــاح طيتـ و مزثياف ــو انإلػـ و ازلــال
افقطم افـسا مغـثقطمض دريـا زةرنـا د ضااـو ذبإلـع زموـم اؾـة ض االغـثلسمف
ااطظ ماكدل

ماقلط افسا ماطيأن نو فرة م ػثقال.

 4ـــ م ثر نا أنظيو د طمضل تاضخينا؛ ال تقل ظريـا فـ مالغـثةياض ـا
ـ ماقـ ب ماغ ا ـو منـه
زة ل م من نإل ضم غـاخطا ..ا ا ا ـا انؿـس مشبـال
فازع ف م مزلو م يت ف و م نط ااثنظ م ماـ نين ما،ـط و امانعاـه فلـ
،اة خب او ل تاضخي و.

ا ص ممغااة االها مما ال صبال االغثإلايتـو ف لـا إـ ل :إ ماةالإـو
ـــي ماػ اغـــش امالزثيـــافش غـــثاقة ضبك ـــو ااسااياو ـــو ااـ ـ اـــثيك
ماططفا ـ مماضغـو ماسا إطمن ـو اغـثاقة ،ـاوط رـسمننا ـي ـس ازـعض
تـــــطماح د كانلــــــا
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إ ي نلضو ال س ا ـ مااـس ثني ـو فقـل مذنػـا اثإلثّـب ركاتـه ا كنـه
ماثطرش ااثإلكل مانقسي ا ماثطر رـش اال ـس ـا ـ تني ـو خقافـو مذنػـا
م ــا تنســع ما ــس ا ــا انطقــه مارػــا ا ــا اكثاــه ماقرــم ه ـ ـ إغــقاناح
م دــعا مادقــاد اريسثيــل اال ــس ــا ـ تني ــو خــال مذنػــا اثط،ــنه ـ
ما إــ ـ ا د ماإلػــــاز ممخالإــــش ا مالزثيــــافش ا ماػ اغــــش ا مذزمضي اضثــــة

ما نين ..م ماال خالإـش اكـ إـا ال االخـرتم إىل زضزـو مشب انـو ماةظيـة
اهصم ا لس ماػ س ماطو ؼ ؿاض ممغس د ال يتل ـ خطاـه ااقا متـه ـــ
اؾــاهسنا ــا ض انــا خــالل مسبــطة مذضها ــو فرــة غ ضاوـــ .إ ــا نرقــه فريــا
مزب ناا ز ـــا د ماغـــطة اكننـــا مالغـــثإلاز نـــه ـــل يتـــطاض طمفـــا ظـــطاف

صبثيةاتنا اخ ،ص ثلا.

إ ماسال فل تاضخيلا إس ت مزللا م عمح ا خطط هـص م ـعمح مسبـطاة
ااكـ ـ ماسااـــو م ث نـــو أيتـــالا درددلـــا :ماػـ ـ ازي اماػ اغـــش امالزثيـــافش..
ا ثكا ل هص مميتالا ماب اػنس ةضلا ةضا اكنلا تاين نلضثلا

زساس امم درو لدل د تاضاذ مذنػان و..

فاا،ي تةطيتج إىل مالنل اض فرة اس طاطان ا ةس مسبـطة ماةا ـو مماىل ـــ
اال ننػة إ،و ذب ارـلا إىل ـعمضا ايف ـ ـــ ا فـازح نـا نإلػـلا فرـة طمضـل
سضاغو ضثة اسح ما ا ماسااو مادان و د ماةـا ،اضاـا غـنطمها ذبثـلّ م طتاـو

مماىل ضػب م ةط اح ماطمهنو..

ا ان ا فازح زااو إ او ةس منل اضها د مسبطة ماةا و مادان و..
الــصاك ما ا ــا ةــس ذبطضهــا ـ إـ مح مسبرإلــا ق ــاز ما الاــاح م ثطــس

مم طاك و ةس مسبطة ماةا و مادان و..

الصاك مزبيل ضاو مذغال و مذاطمن و ماب فانج ااالح مسبطاة اـاا
مانظاا م ركش اتةطض ؾةالا إىل مجملافو ماب ازح حب ـا لدـط ـ ر ـ
ان،ــف اضظضــج ةــسها ذبــج نــل مالغــثةياض مالاطــانش ضثــة إا ــج ماد ـ ض
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مذغال و فاا
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مالإث،ازاو مجملطإلو..

اتريػج إاطم نطاب نلضثلا خبطة خا ثو ضام ماةق اح

اهـــا هـــش ما ـ ـ ا تؿـــكل ضفاـــا اـــسب فـــسم م قاا ـــو ـ ـ مم ـــطاك ي

م ث،ل ني..

اال ـس ـ مذؾــاض إىل مانظـاا ماػ اغـش مذغــال ش د إاـطم زةـل ـ
ماسا ضمفةو انلضو مااالز ا غثط ل ماق ل إنـه نظـاا ثإلـطّز ـ ض ـذ كنـه
ـ م م ــو اماثؿــا ك ماةقالنــش ــي ماــسا اماػ اغــو ال ليــا هـ مسبــال د

ممنظيو م ؿا لو د هصم م نطرب اماب ز طها ماسا ــ ماػة زاو من شزاـ.

اال ننػــة مالذبــاز ماػ ـ ف اتش ماــصي إــسا م الاــي ـ ماؿــلسم د مسبــطة
ماةا و مادان و اد مسبطة ممهر و ماسمخر و ا نـة نإلػـه ا ثطـ ل إىل إطـب د
مزلــو ماقطــب مم طاكــش خــم منلــاض د تػــة ن اح ماقــط م ايتــش فرــة إخــط

مسبطة ماااضز ..

افازح شل ضاو ضاغ ا مالذبازاـو اثـاين نلضـثلا ـ زساـس اهـا هـش تةـ ز
إطاا فافال د مانظاا ماةا ش ماصي غ ؿلس ذب ال لالم فيا إطاـب اال ـاا

إ إرج ةس منث،اض غ ضاو امذزلاظ مانلاوش فرة ف ضمح ماط ل ماةط ش.

اال زـــاد م يتـــ ا إ شلـــطحو م نـــس ازال ؾـــط آغـــ ا ..إا اماقاويـــو

تط ل..

ننثاه إىل ؾة ة هص ماسال تؿكل مما ض ّو
اإنه نافرو ماق ل
ال تنسخط ا ضس غااة شاك نلا ف،ـرج ماـسا فـ ماػ اغـو ـــ ااثأل ـس
ا ؼ هـصم ماػـاب مماضـس ااكـين شلـط سبازثنـا لةـطة الػـ ضاي إىل
مالإثــسم ــه ــــ اغــثدنا مزبيل ضاــو مذغــال و مذاطمن ــو ماــب تؿــكل من شزــا
ثإلطّزم..
ا

زل م قاض و ي ا شلطته ا ـي ـا ؾـاهسته ـ دبط ـو هـص مم ـم

إا كم ا خاض إفسا ش ااؿةب ما ،ين:
841
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ج ل افس ـ ضـعة مااةـذ ماةط ـش مالؾـرتملش عاـاض إىل ما،ـي
ؾاضل و
ماؿةا و اماثق ج هناك ضس ماس ر اغ ي الا إس إاا د غ ضاو اػـن مح
فساس خنا تكر إله لأضس فضا ناإم ماػـإلاض ما،ـ ن و د ز ؿـب النـا
نثاـازل ممضازاــذ خــاضص اإــاح مالنــا ش محملـسز انــا اإــس فليـجو نــه اماــس
ل نإلؿػب ااماسته شاو افنس ا غأاثه ل ف ا،رش زا ين نه ا ل إىل

زاانو اماسته ااكنه ا،رش ار،ي!

ليــا فطفــج ـ آخــطا نلــم اةثــلا ماؿــدص حبازــو إىل إفــاز تأه ــل
مضــس ماػــااي ماثــاا ي :إشم لــا إــازضم فرــة ماةيــل ا ،اةيــل اإشم منطرــب د
نطرب ماسا فريا د ما،ي  56إ و "هـم اػـي
تةا ره ل مآلخطا
ماسا إ

و".

نـه
ا ااة ز إىل ز هط يت فش فإ م إلكط " الؼ فاال" ااطام
لا طاتػثان ا ا ناهضا ارؿ ف و إال نه  ،اغإلل طم د اااو ممهي و د
فالإــو ماسااــو ااؿــةب ال اه ـ "ماةقرنــو" ا ؾــاض إىل ماــسا ا ـ ؼ فــا ال
غاغ ا د ماػ اغو مالزثياف و ارسااو.

ي ماـصي تػـركه مجملثيةـاح اماـسّال مانّا ـو
صط و ّ ماططاـب مالإث،ـاز ّ
اث إـف فرـة ضســم مالإث،ـاز ماقـ شّ انػــاو ماثّ ظ ـف مالإث،ـازيّ د إطافــاح
ماةيـل م دثرإلــو افرـة ةـسّل مااطااــو لنػـاو ارةيااــو م ظإلــو فرـة ضســم إـ ّ

ماةيل..

ش ماــصي ربثــاض ماسّااــو
ػ اغــ ّ
! ..اــل ّ ماططاــب اثطــسّز اّال ــاانّلش ما ّ
لـــنلش ممكــ ا ثـــاح اـــصم فر نـــا نكــ إـــازضا فرـــة مخث ـــاض إمن شزنـــا
مالإث،ازيّ شي ماطا ل م يك امالخثعماشّ ليا مانّيـ شص ماػّ اغـشّ افـب ـا
هـ ثـ فط د م يكنــاح اماطاإــاح ما مإة ّــو اماــب ــب ال نق ػــلا اةـسّالح
ظـــطاف مسبـــطة ااكــ رفـــا ماظـــطاف ماقاز ـــو ام ثــ فط ةـــس نلااـــو هـــص

مسبطة.
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افرة زانب ث،ل لصم ماساض فإ ماسال مانا و هش ماسال ماب اـندإلض
ف لا ػث ب ماثني ـو مااؿـطاو ا ػـث ب ماثني ـو م ػـثسم و ا ال ـ نرـب هـصم
م ،ــطرو ماــطو ؼ مم طاكــش هــاضي تطا ــا فــاا  1141اال خيإلــة فر نــا
ماغااو إنال هصم م ،طرو ا ػج نعالو ضام مم ـم م ثطـس لانـج إـس
تانثه ا ماسال ماكلب افرة ض غلا ما الااح م ثطس مم طاك و لانج إـس
سح مغثةسمزها سّ اس ماة ارسال مانا ـو ـسف ب تـأ ي ضقـ ماؿـة ة د

مسب ــا ماكطاــو ..إال هــص ماــسف ب لانــج ا ــا تــعمل تنطـ ي فرــة ماػــةش
الغـــثةياض ترـــك ماـــسال فـ ـ نطاـــب مغـــثنعمف مضزهـــا اخطامتلـــا ماطا ة ـــو
اث،ــن ةلا د ماغــطة اإفازتلــا إىل ماــسال مانا ــو ماــب تثط ـ ل إىل غ ـ ارػــرل
ماغط ــو اممغ ـ ـ شاــك نــه ال صبــال ارــسال مانا ــو د مخث ــاض هــص ماػــرل
ضػب ةـاال صبثيةاتلـا ممـا ةـل ـ هـص ماػـرل زم د ت،ـن ل م ػـثلرك
اتغطااه ف صبثيةه.

تنسو فير و ماثني و مااؿطاو
1

ــ ذبق ب من ػـثيط د دبساـس م ـ مضز مااؿـطاو ام ـ مضز ماطا ة ـو د آ
ةا سال

مغثنعمفلا ا هسطتلا.

ــــ ترا ــو ضازــاح مجملثيــل يتــي غــرم اياا اــاح اذبق ــب ماةسماــو ــي

2
3

خالل ماثااش:

فطمز .

ــ إإا و ماث مظ ي ماقطافـاح مالإث،ـازاو "ماعضمفـو اما،ـنافو اماثسـاض
امالغثدياض" م

مشبط ض اكا "ايتل ماا ض د غرو امضس "..

فــإشم صــاج ماسااــو زل زهــا د إطــاا امضــس لي،ــسض اسخرــلا ماق ـ ش
فيــاشم غــثإلةل د ضــال تةطيتــه إىل هــع ــا؟ ااــصم فإلــش ماثن اــل انــة
اخ اضمح ايتيا االغثقطمض.

4
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ب

تؿيل فير ـو ماثني ـو اذيتـافو إىل مالإث،ـاز مجملـال مادقـاد

اممخالإش امالزثيافش اماػ اغش..
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فةرــة غــا ل م دــال :ماــسال ماــب تق ـ ا خقافثلــا مالزثياف ــو فرــة ما ـ ال مح
ماقار و اماةاور و ام صها و امذخن و ت خط غراا د زمولا مالإث،ازي م مخث اض
ماقاويي فرـة م غػـاح ـ اظضم ا ـساطا اقـ ا فرـة غـاؽ منثيـا متلم

ات ظاـــل مسب،ـــص ف يـــا ـــنلم غـــض مانظـــط فـ ـ لإلـــا متلم اخـــلمتلم.
اال ــس ـ ماةيــل مسبد ــذ فرــة نؿــط خقافــو ماةيــل ــي م ـ منني لؿــطلا
ضق ق ي د ماثني و مزلو خقافو " ال ماسااو ضالل" ا مزلو ظـاهط مااطااـو

م قنةو..

 5ــــ ال ـ ظ ــأي ضــال تةثيــس ماسااــو د ظاــاز مضزهــا م اا ــو فرــة
"تضد م ض مسا ا" فرة ماططاقو مار لما و ل ال س ا مالفثيـاز فرـة
ظااز مذنثاص اتػطال فسرثه اا اكإلـل ماكإلااـو مفـطمز مجملثيـل ماـصا
هم هسف ماثني و ا زمتلا..
فكم زال رك ضؤاؽ
اماثةطض إىل م عمح...
6

مل ناورو اصبثيةاتلا تةانش

فسا ماةسماو

ــــ مالغـثإلاز ـ دبــاضة ماـسال ــل مارتل ــع فرـة لريــو "مالغــثإلاز "
اا ؼ مغثلمز ماثسط و ا مغثنػاخلا..

فركـــل زااـــو خ ،صـ ـ ثلا اد هـــصم ما،ـــسز تطااةنـــا ماثسط ـــو م اا عاـــو
مزبــساط ــاالضرتما فاةــس لانــج اا عاــا زااــو فقــل تةثيــس فرــة ماعضمفــو
مااسمو ــو ذب اــج إل ـرت ظ ن ــو إ اغ ـ و إىل زااــو ت،ــسض ما،ــنافاح اماثقانــاح
ضام تةق س ن ثلا مالزثياف و اتطل اثلا ماسا اطمف و.
ااـ ـ ننػـــة ماثسط ـــو ما،ـ ـ ن و ماةيالإـــو فنـــس ا مخثـــاضح ما،ـــي غ اغـــو
مالنإلثاح مالإث،ازي زا م ػاؽ خب ،ص ثلا امفثيسح اس "مإث،از ماػ
مالزثيافش" فأصرطج م الل مذزمضاو ا نرقج فا ل مذ سما اـسب ماةـا ري
د ماقطافي مالإث،ازي امذزمضي اض اج طملع ممحبـار ماثكن ا ز ـو إىل
ــسمضؽ رب ـطاصو ماق ـ ب مذنثاز ــو ماإلافرــو امغــثديطح إ ــسمفاح خط ــش إطــاا
ماثةر م م لين.
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 7ـــ ال ــس ـ ماإللـم ماةي ــب اــس ضباض ــو ماإلػـاز فــااق مني ماطإا ــو هــش
إــ مني اإاو ــو اال اإــ مني ضباغــاو خان ــا اهــصم م يتــ ا حيثــاص إىل حبــذ
نإلطز.

اال ـس ـ ماثن اـه إىل

مالغـثقطمض ماػ اغـش امزبـ مض مآل ـ

لالم د زفل فير ب ماثني و اماثني و م ػثسم و..

ارةاــا زاضم

اهنا نسضك ضس هم ممغااة اؿ هص مسبطة فرـة غـ ضاو زبةرـلا زااـو
يتة إلو ػثنعفو جب مض "ماك ا ما،ل نش".
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العرب وأوروبا ،وانعكاسات "البريكست"
وجائحة "كورونا" على االتحاد األوروبي
*

د .صياح عزام*

عؼدعة:

يف اظبداؼة ،ال بد عن اظؼول :إغه ال ميؽن احلدؼث سن أوروبا عثؾؿا
غتحدث سن بؾد صغري عا ؼزال ؼعاغي عن آثار احتالظه ،صأوروبا ػي اظصـاسة
واظتجارة واظرداعقل واملشارؼع االدتثؿارؼة ،وأوروبا ػي اظسوق املشرتطة
واظعالضات اظدوظقة املتشابؽة ،وأوروبا هلا دور ساملي طبري يف االضتصاد
واظسقادة ،إال أن ػذا اظدور طان وعا ؼزال تابعاً يف أشؾب األحقان ظؾوالؼات
املتحدة األعرؼؽقة .عن جفة أخرى إن أوروبا اظغربقة تتصل باألضطار اظعربقة
سرب اظبحر املتودط بصالتٍ عتقـةٍ ،وهلا يف اظورن اظعربي عصاحل حقوؼة
عتعددة وعتداخؾة.
ظؼد غشأت اظعالضة بني اظطرصني اظعربي واألوروبي غتقجة سواعل
جغراصقة ،حقث إن أوروبا اظغربقة متتدّ سؾى شربي اظبحر املتودط ومشاظه،
بقـؿا ميتد اظورن اظعربي سؾى ػذا اظبحر (املتودط) يف ذرضه وجـوبه،
وباظتاظي ال ميؽن أن تـؿو اظعالضات بني اظطرصني إال يف زلّ أُرر تعاون
تسودػا اظثؼة واملصاحل املتبادظة .إىل جاغب ذظك ،عن املعروف أن اظعالضات
اظعربقة األوروبقة تعود إىل سفود بعقدة دابؼة؛ إىل سفود االدتعؿار ،وإىل
اظػرتة اظيت أصبح صقفا اظورن اظعربي ؼتؿتع بادتؼالل دوظه دقادقاً ،وباظتاظي
صإن أذؽال اظعالضات املتعددة بني اظطرصني اظعربي واألوروبي ،طاغت ترتاوح
بني اظسؾب واإلجياب.
* كاتب وباحث سوري.
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َكاى العسب بػكل عام َ/زغم سطاضّتًم مبطاَ ٜاٟضتعماز اَ١زَبْ
خاؾٕ مهٌ /الدلِطانْ َالفسنطْ/ــ كانُا  /زغم ذلك /سسِؿني علٖ ؾداقٕ
الػــعُب َالــدَو اَ١زَبّــٕد َِسِــدَى ناــامو ا هــاأس معًــا علــٖ ضــاع قــماى
سقُقًم ا ػسَعٕ َمحاِـٕ مؿـاذتًم اذتُِّـٕد كمـا كـانُا سسِؿـني علـٖ
ا طايمٕ يف نُأرل اٟشمياز َالسأايّٕ للعامل مجس.
َلكـو ا١مـس ال٠أـل لله ـس أّمـا ِتعلــة بع٠قـٕ العـسب مـس َزَبـاد يــُ ى
اجملمُعـــٕ اَ١زَبّـــٕ غالاـ ـاز مـــا نهشـــاش مَشلـــاد َخاؾـــٕ الكـــدلٗد كّـــاى
اٟست٠و اإلضساّٙلْد مبعهٖ نًا  ٟنُمّّص َ نُفـ ّس بـني ا تعتـدوٓ َا تعتـدلٗ علّـٌد
علماز بأى يرا ا١مس ِ ٟهفْ ى بعض الدَو اَ١زَبّٕد خرت نتفًّم يرٍ ا طألٕ
س ّد ما يف اَ٣نـٕ ا١خـرلٔد َلكـو مل ِتالـُز مُقفًـا بػـكل َاقـ َعـامو
َعملّْ علٖ زض الُاقسد عدل خطُات ظتابّٕ لؿاحل قكّٕ ألططني َاسـت٠و
( ضساّٙل) ١زاقْ مَو عسبّٕ ستٖ ا٣ىد َمبـا ِطـايم يف َقـال محـ٠ت القمـس
الؿًُّنّّٕ قد بهـا٘ الػـع العسبـْ الفلطـطّ د َُُِقـال اشلذمـٕ اٟضـتّطانّٕ
الػسضــٕ يف ضــّا القكــم اإلضــساّٙلْ ل٢زاقــْ الفلطــطّهّٕ بًــد اقــت ٠مــا
ناقٖ مو الفلططّهّني مو زاقًّمد علٖ الهشـُ الـرٓ ظتـسٓ ا٣ى يف عـل عـصم
سكُمــٕ اإلزيــابْ نتهّــايُ علــٖ ق ـمّ دــصا٘ كــارلٔ مــو الكــفٕ ال سبّــٕ َغــُز
ا١زمى بكُ٘ خكس َمعم مو مازٔ السّٙظ نسام الرٓ قدّم لكّـاى اٟسـت٠و
ى مَٟز َزَبّـٕ
مو اشلداِا ما مل عتلم بٌ يرا الكّاىد َيها جتدز اإلغازٔ
عــدٔ عسبــل عــو اضــتهكازيا شلــرا الكــم ادتدِــد ا تصمــس دــساٍٝد  ٟى يــرا
اٟضتهكاز ظتـ ى ُِذلدلـم خطـُات عملّـٕ ملمُضـٕد َ ِ ٟاقـٖ سـدلاز علـٖ
َز .
َلتُقــّ الع٠قــٕ بــني ادتــاناني العسبــْ َاَ١زَبــْد  ٟبــد مــو التطــس
نػأٔ اٟحتام اَ١زَبْ ثـم للشـُاز العسبـْ ـــ اَ١زَبـْ الـرٓ مل ِؿـل الهتـاٙر
ا سدُّٔ مهٌد َذلك ١ضـااب ضهُقـشًاد َيف مقـدمتًا الـذلمّم اَ١زَبـْ يف مأـس
يرا اذتُاز ا١مام َالك ُط ا١مسِكّٕ علـٖ َزَبـا لتاقـٖ كاملـٕ التاعّّـٕ
للُِٟات ا تشدٔ.
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الشوق األوروبية املشرتكة وهيئات االحتاد األوروبي:

بعــد اذتــسب العا ّــٕ الجانّــٕ نػــطل التّــازات الداعّــٕ َســدٔ َزَبــاد
أمهًا مو كاى ِطال باحتام أّدزالْد َمهًـا مـو كـاى ِطالـ بةقامـٕ احتـام
ِل ْ كل آثاز الطـّامٔ القُمّـٕ للـدَو َِسكصيـا يف سكُمـٕ َزَبّـٕ َاسـدٔد
َمهًـا مــو كــاى ِطالـ بةقامــٕ احتــام ِ ٟل ــْ الطـّامٔ القُمّــٕ للــدَو ا هكــمٕ
لّــٌه يــرا التاــاِو يف ا طالـ عـصّش ا ّــل باجتــاٍ اٟقتؿــام َٟزد خاؾــٕ يف عــل
اشمِام العذص يف مّصاى ا ـدأُعات دتمّـس الـدَو اَ١زَبّـٕ عقـ انتًـا٘ مػـسَ
"مازغـــــاو" إلعـــــامٔ عمـــــاز َزَبـــــاد َامتؿـــــاف اٟضـــــتجمازات ا١مسِكّـــــٕ
ٟقتؿامِات الدَو اَ١زَبّٕ.
شلرا دا٘ نأضّظ "اشلّٚـٕ اٟقتؿـامِٕ اَ١زَبّـٕ" يف غـًس آذاز عـام /7391/
بُقس َّو جتطّد َاقعْ ل٢أكاز َالتّازات اَ١زَبّٕ ا ُسدَِٕ(.)7
بعــد ذلــك نطــُزت يــرٍ اشلّٚــٕ اٟقتؿــامِٕ "ا ه مــٕ اَ١زَبّــٕ للتعــاَى
اٟقتؿامٓ"د لتقُم باإلغسا علٖ نقدِم ا طاعدات للدَو اَ١زَبّـٕد َنهطـّة
مُز التذازٔ َالؿهاعٕ َا دأُعات َغرل ذلك.
يف عــام /7391/د حتُّلــل يــرٍ ا ه مــٕ "مه مــٕ التعــاَى اٟقتؿــامٓ
َالتهمّــٕ"د َلكــو مــس انكــمام /كهــدا َالُِٟــات ا تشــدٔ ا١مسِكّــٕ َدهــُب
أسِقّا َالّاباى /لًّا.
ٟسقــاز ل التُؾّـــل انفـــاقّتني إلنػـــا٘ "مٞضطـــٕ الطاقـــٕ الهَُِـــٕ اَ١زَبّـــٕ
ا ػذلكٕ" ل٠ضتفامٔ مو الطاقٕ الهَُِٕ ل٢غـساض الطـلّمٕد َ"انفاقّـٕ زَمـا" الـ
نأضطل مبُداًا (الطُ اَ١زَبّٕ ا ػذلكٕ)د َذلك يف  52آذاز ./7321/
يــرا َمــو دًــصٔ َ أــساشات يــرٍ الطــُ نػــا٘ احتــام مجسكــْد ََقــس
ضّاضـــٕ مػـــذلكٕ للصزاعـــٕد َنهطـــّة الــهُ تم الكـــساٙإّ َالطّاضـــات الهقدِـــٕ
َا ّصانّــات َالهقــل َالطاقــٕد َنهطــّة الطّاضــات اٟدتماعّــٕد َنُسّــد ن ــم
العمل َالتػاَز مس الدَو ا١خسٗ.
َقـد حتكمـل الطـُ اَ١زَبّـٕ ا ػـذلكٕ لـُاو القـسنني الجـامو َالتاضــس
عػـــس َ َاٙـــل القـــسى العػـــسِو ســـد كـــارل مبؿـــرل العـــاملد َاختـــرت مـــو
"بسَكطل" مق ّساز شلا.
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َكانــل الطــُ آنــراف نتــألال مــو ضــل مَو /أسنطــا ــــ انّــا اٟحتامِــٕ ــــ
ِطالّاد بلذّكا ــ يُلهدا ــ اللكطماُزغ/د ثم انكمل لًّا ٟسقاز /بسِطانّا
ــ الدامنازف َالُّناى./
َيف عام  7313لّ نػا٘ ن ام نقدٓ َزَبْ لتشقّة اٟندماز اٟقتؿـامٓ...
ما بالهطإ شلّٚات اٟحتام اَ١زَبْ أًْ
 7ــ زتلظ الُشزا٘ َيُ ؾاس الؿ٠سّٕ العلّاد َيُ ِكاز غرل ماٙمد بل
مبجابــٕ مػــازف للمذمُعــٕ اَ١زَبّــٕ َمــسنا بًــاد َِتــألال مــو َشزا٘
ارتازدّٕ َاٟقتؿام َ اٟثهني معازد َنتادّو زٙاضتٌ بالتهـاَب كـل ضـتٕ
غًس.
 5ــ دتهٕ اجملمُعٕ اَ١زَبّٕد َُِهْتلخل عكاٝيا مو زتلظ الُشزا٘ مو بني
مطتػــازٓ مَو الطــُ اَ١زَبّــٕ ا ػــذلكٕد َيــْ ا١ي ـمّ بــني يّٚــات
اٟحتام اَ١زَبْد َشلا لابس عا ْد َمقسّيا بسَكطل.
 3ــ الدل اى اَ١زَبْد َلٌ سة ا ساقإد قاإٔ لؿفٕ اضتػازِٕ أق .
 9ـــــ احملكمـــٕ اَ١زَبّـــٕد مسكصيـــا "اللكطـــماُزغ"د َختـــتـّ بتفطـــرل
اٟنفاقّات َنطاّقًا.
 2ــــ اللذهــٕ اٟقتؿــامِٕ اٟدتماعّــٕد َشلــا ؾــفٕ اضتػــازِٕ ِك ـازد َنكــم
مهدَبني عو اشلّٚات اٟستكازِٕ(.)5
أهنية املهطقة العربية مو وجهة نظر أوروبا؟

ى ا هطقــٕ العسبّــٕد َمهطقــٕ الػــس اَ١ضـ بػــكل عــامد حتتــل يمّــٕ
كـارلٔ لـدٗ ا طــَٞلني اَ١زَبـّني قـدداز َســدِجازد نؿـل سـدّ اٟضــتًدا د
َذلك ضااب عدٔ مهًا
ــــ ا ُقــس ادت ــسايف للمهطقــٕد َاٟزناــاط الُثّــة بــني ا١مــو أًّــا ا١مــو يف
َزَبا.
ــــ الجــسَات الكــخمٕ يف الــُلو العسبــْ َخاؾــٕ الطاقــٕد ذ نطــتُزم الــدَو
ال سبّٕ  %11مو استّادانًا الهفطّٕ مو الدَو العسبّٕ ال نُهتر الهف .
ــــــ الفــــاٙض الهقــــدٓ الكــــارل لــــدٗ الــــدَو العسبّــــٕ الهفطّــــٕ يف الاهــــُف
ا١مسِكّٕ َاَ١زَبّٕد َنأثرلٍ الاال يف اٟقتؿام اَ١زَبْ.
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ــ الطُ اٟضتً٠كّٕ الكارلٔ الـ نُػـكلًا الـا٠م العسبّـٕ َالـ نلعـ
َنقدموٌ.
مَزاز مًماز يف نعاؽ اٟقتؿام اَ١زَبْ ُّ
ــــ سلــم العــُمٔ للطــّطسٔ الطّاضــّٕ َاٟقتؿــامِٕ علــٖ الالــداى العسبّــٕ مــو
ددِدد ل٠ضتفامٔ القؿُٗ مو ثسَانًاد بل لهًاًا.
ــــــ التهــــاقض يف ا ؿــــاحل اٟقتؿــــامِٕ بــــني َزَبــــا َالُِٟــــات ا تشــــدٔ
ا١مسِكّٕد سّح حتتكس َاغهطو
اٟضتفامٔ مو مع م الجسَات العسبّٕ الهفطّـٕ َذلـك علـٖ سطـاب َزَبـا يف
غالإّّ ا١سّاى(.)3
تأثري حرب تشريو التخريرية على أوروبا:

مل نكو سسب نػسِو التشسِسِٕ سدثاز عابسازد بل سفست خامِد ما شالل
آثازيــا َاقــشٕ يف الــدَو اَ١زَبّــٕ َستــٖ علــٖ ا طــتُٗ العــا نيد أقــد يـصّت
الكّانات اَ١زَبّٕ كجس مو غرليا مو الكّانات ١ضااب مزكتًا َزَباد
َمهًا
ــ ؾا اٟقتؿام اَ١زَبْ مًُدّماز كجس مو غـرلٍ بعـد خفـض نتـاز الـهف
آنراف.
ــ ى زأس ضعاز الهف َقـس اذتّـأ اٟقتؿـامِٕ َالطّاضـّٕ يف َزَبـا مـام
خطس كارل مل نػًدٍ َزَبا مو قال.
ـــــ دتـــأت الُِٟـــات ا تشـــدٔ خـــ٠و ســـسب نػـــسِو اضـــتخدام قُاعـــديا
العطكسِٕ يف الالـداى اَ١زَبّـٕ ـ ّد الكّـاى الؿـًُّنْ بالطـ٠ت َالعتـامد مـو
مَى مُاأقتًا.
ـــ اضـتهفاز الاهتـاغُى ا١مسِكــْ لقُاعـدٍ يف َزَبـا مَى معسأـٕ ا طــَٞلني
اَ١زبّني برلك ستٖ َشزا٘ مأاعًم َمو مَى اضتػازنًم علٖ ا١قلّ...
علــٖ ٓ ســاو بــات يف سكــم ا ٞكــد ى اضــتعماو ضــ٠ت الــهف يف ســسب
نػـــسِود َلـــُ بػـــكل دصٙـ ـّْ ـــــ كـــاى لـــٌ ثـــس أعّـــاو يف اجملـــاٟت الطّاضـــّٕ
َاٟقتؿـــامِٕد َغـــكل عامـــل قــ كـــارل علـــٖ َزَبـــاد خاؾـــٕ ى الـــدَو
اَ١زَبّــٕ نعــس ى العــسب دتلكــُى كجــس مــو نؿــال اٟستّــالْ العــا ْ مــو
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الهف د َثلح اإلنتاز العا ْ مهٌد َيرا ما مأس َزَبا اٟقتهـا بكـسَزٔ بـد٘
ســُاز مــس العـــسبد َلكــو مـــو مَى مسادعــٕ لُقـــعًا اٟقتؿــامٓ َالطّاضـــْ
َالعطكسٓ التـابس كلّـ زا للُِٟـات ا تشـدٔ مـو شتتلـال ادتُانـ باجتـاٍ نعـدِل
مُاقال مَشلا مو القكاِا العسبّٕ العاملٕ.
َيكرا لّظ مو باب التػاٝم ى ِقُو بعض العسب " نها طتػٖ ى نُشْ لس
بهفطهــا"َ .مــا مــو غــكد يف ى يــرا القــُو مهطق ـّْ َمــا ى علــٖ َقــاٙس َسقــاٙة
َاقشٕد ذ ى سالٕ الهف العسبْ مُصزِـٕد أمع ـم زِعـٌ ِعـُم للُِٟـات ا تشـدٔ
َالدَو اَ١زَبّٕد ما عو لسِة ؾـفقات ا١ضـلشٕ الفلكّّـٕ الـ ُِذْالـس العـسب
علٖ غساًٙا َنكدِطًا لتتشُو بعد َقل قؿرل "خُسْملٔ"د لتُذْالـس ثانّـٕز علـٖ
غسا٘ ؾفقات ددِدٔد َ ما عـو لسِـة ِـدا مـُاو عاٙـدات الـهف يف الاهـُف
َا ؿاز ا١مسِكّٕ َال سبّٕ مَى أُاٙد.
َيف ال ال أةى مَو الهف العسبّٕ  ٟنطتطّس ضش يـرٍ ا١مـُاو َ دـص٘از
مهًـــا عهـــد اذتادـــٕد لذـــٕ ى مجـــل يـــرا ا١مـــس ِـــٞثّس علـــٖ ا ؿـــاحل ا الّـــٕ
ا١مسِكّٕ َاَ١زَبّٕد َا١زد ــ كما ِتُقـس خـدلا٘ مـالُّى ـــ ى يـرٍ ا١مـُاو
لو نعُم لدَشلا ل٠قازد يرا دان ى ا طاعدات ال نقدم "إلضساّٙل" يـْ
مو مُاو يرا الهف ا تُمعٕ يف العُاؾم ال سبّٕ(.)9
احلوار العربي ــ األوروبي والعقبات اليت واجهته؟

انطلــة يــرا اذتــُاز بعــد معــازف ســسب نػــسِو عــام /7313/د َعلــٖ ثــس
ا ُقال ا ُسد الرٓ مجعل علّـٌ الـدَو العسبّـٕ جتـاٍ الـدَو الـ ِّـدت العـدَ
اإلضساّٙلْ َنعالفـل معـٌد َكـاى التًدِـد ل ـس الـهف العامـل ا١ضاضـْ يف
ن ــّرل مــُاشِو القــُٗد سّــح اضــتطا العــسب آنــراف ثاــات َدــُميمد َنأكّــد
أعالّتًمد علٖ الؿعّد الدَلْ.
َمو دًٕ خسٗ ناّّود بػكل دلْد ى ِـٕ شمـٕ نفطّـٕ ضـُ نـٞثس ضـلااز
َبػــكل كــارل علــٖ مطــاز اٟقتؿــام اَ١زَبــْد َيــرا مــا قهــس بعــض الــدَو
اَ١زَبّــٕ ا تهشــاشٔ الطّاضــٕ الؿــًُّنّٕ بكــسَزٔ نعــدِل مُاقفًــاد َبُدــُب
اعتمام نُ ددِد مو الع٠قات بني اجملمُعٕ اَ١زَبّٕ َالدَو العسبّٕ(.)2
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يف  7313/77/9ؾـــدزت اجملمُعـــٕ اَ١زَبّـــٕ بّانــاز ُُِقّــ ن ـــّرل مُقـــال
اَ١زَبــــّني َنعــــدِل َدًــــٕ ن ــــسيم جتــــاٍ شمــــٕ الػــــس اَ١ضــ ـ َالقكــــّٕ
الفلطـــطّهّٕد َيف غـــًس كـــانُى اَ١و مـــو العـــام نفطـــٌد َيف ثهـــا٘ ادتمـــا
"كُبهًاغو"د كـدت الـدَو التطـس يمّـٕ بـد٘ مفاَقـات مـس الـدَو ا ؿـدّزٔ
للــهف د َآنــرافد زسّ ـ مــ ٞس القمــٕ العسبــْ الطــامع يف ادتصاٙــس بتــازِ 52
نػسِو الجانْ مو العام  7313بالاّاى الرٓ ؾدزنٌ اجملمُعٕ اَ١زَبّٕد َ كـد
علــٖ الــسَاب اذتكــازِٕ َا ؿــاحل ا١ضاضــّٕ ال ـ جتمــس بــني َزَبــا َالــدَو
العسبّٕ عدل الاشس ا تُض .
َيف يــرا الطــّا لعاـــل الطّاضــٕ الفسنطـــّٕ مَزاز ظتابّــازد ذْ ى الـــسّٙظ
"بُماُّ" كاى مو مُشاِّرٓ الطّاضٕ الدِ ُلّٕ ال كانل ّـل باجتـاٍ اٟبتعـام
عو التشالفات ا١للطّٕ َاٟقذلاب مو الطّاضات ا تُضطّٕد َمو يرا ا هطلـة
اقذلت السّٙظ "بُماّدَ" خ٠و غًس ُش  7313أكـسٔ سـُاز عسبـْ ـــ َزَبـْد
َلكو ا عازقٕ الػدِدٔ  ٓ١نقازب عسبْ ــ َزَبْد دا٘ت مو دان الُِٟات
ا تشــدٔ ا١مسِكّــٕد ١ى مجــل يــرا التقــازب نلعــدٍُّ نًدِــداز ؿــاذتًا يف الــدَو
العسبّــٕ َاَ١زَبّــٕد َشلــرا دتــأت حتّّــد مــُقفْ الطــسأنيد َلالاــل بعقــد
م ٞس مَلْ يف غًس غـااط 7319د َقـد قـ ّس ذلـك ا ـ ٞس نػـا٘ َكالـٕ مَلّـٕ
للطاقٕد علماز بأى أسنطا زأكل اٟنكمام لًّا...
ذازد عطلل الُِٟات ا تشدٔ بػكل عملّْ اذتُاز العسبْ ــ اَ١زَبْ هـس
نطُِس ا هطقـتني العسبّـٕ َاَ١زَبّـٕ لتؿـاشا مهطقـٕ مُسّـدٔ نكـم كجـس مـو
 / 066/ملّــُى نطــمٕد َحتتــُٓ علــٖ ا ــُام اَ١ل ّــٕ َالجــسَات الطاّعّــٕ اشلاٙلــٕ
َالتكهُلُدّا َا عسإٔ ...خل.
مــو دًــٕ خــسٗ قامــل " ضــساّٙل" َالؿــًُّنّٕ العا ّــٕ مبشــاَٟت متعــدمٔ
لعسقلــٕ مطــاز اذتــُاز العسبــْ ــــ اَ١زَبــْ .يف الُقــل ذانــٌد مل ِعمــل الطسأــاى
العسبْ َاَ١زَبْ بػـكل دـدٓ علـٖ ثاـات َدُميمـا َنأثرليمـا علـٖ الؿـعّد
العا ْه َشلرا بد اذتـُاز العسبـْ اَ١زَبـْ الـرٓ انطلـة بعـد سـسب نػـسِو عـام
ِ 7313تعجّسد علمـ زا ى يـرا اذتـُاز غتتلـال عـو اذتـُاز بـني الػـماو َادتهـُبد
١نــٌ ُِمجّــل مهطقــتني متذــاَزنني جتمــس بّهًمــا عُامــل عــدٔ د ساأّــٕ َنازغتّــٕ
656

العرب وأوروبا ،وانعلاسات "الربيلشت" وجائخة "كورونا" على االحتاد األوروبي

َثقاإّٔ َاقتؿامِٕ َضّاضّٕد دان ى الاشس ا تُضـ دكـو ى ِػـكل
يمـــصٔ َؾـــل َستطـــٕ لقـــا٘ بـــني العـــسب َ َزَبـــاد بـــدٟز مـــو ى ِكـــُى ضـــاسٕ
مُادًــٕد َســادصاز مــام التطــُز اذتكــازٓد َبالتــالْ ِاقــٖ بعّــداز عــو الُدــُم
العطكسٓ ا١دهيب َخاؾٕ ا١مسِكْ.
يرا َِسٗ العدِد مو الااسجني َا فكسِو ا١كجس َعّاز َسّامِّٕ ى َزَبـا
َا هطقــٕ العسبّــٕ جتمعًمــا عُامــل عــدٔ دانــ العامــل ادت ــسايف َالاشــس
ا تُض ـ مهًــا الــذلاخ الجقــايف َاذتكــازٓد َالتكامــل اٟقتؿــامٓد ََســدٔ
ا ؿرل َا ؿاحل.
لقــد بــد اذتــُاز العسبــْ ــــ اَ١زَبــْ عــدل دًــاشِو زّٙطــني يمــاد ادتامعــٕ
العسبّـــٕ َالطـــُ اَ١زَبّـــٕ ا ػـــذلكٕد ادتامعـــٕ نُمجّـــل  /55/مَلـــٕد َالطـــُ
اَ١زَبّــٕ جّــل  /75/مَلــٕ َزَبّــٕ آنــرافد َقــد نعسقــل ك ـلى مــو ادتامعــٕ
العسبّٕ َالطُ اَ١زَبّٕ مؿاع متعدمٔد دان ى الطّاضٕ اَ١زَبّـٕ
ِتذاذبًا نّّازاى اثهاى التّّاز ا١للطـْ َالتّـاز ا تُضـطْد علمـاز ىّ التّـاز اَ١و
(ا١للطــْ) كــاى ِت لـ علــٖ التّــاز الجــانْ مهــر نسادــس الطّاضــٕ الدِ ُلّــٕ يف
أسنطا.
ى بداِـــٕ اذتـــُاز كانـــل علـــٖ ؾـــعّد زتمُعـــات عمـــل عقـــدت ث٠ثـــٕ
ادتماعات يف /القايسٔ َزَما َ بُ عيب /ما بني غًسٓ سصِساى َنػـسِو الجـانْ
7312د َانفــة الطسأــاى ى نػــتمل مُقــُعات اذتــُاز علــٖ الؿــهاعٕ َالتذــازٔ
َالصزاعٕ َالتهمّٕ السِفّٕ َالتعاَى العلمْ َالتكهُلُدْ َالجقـايف َاٟدتمـاعْ.
َمو خ٠و دلطات اذتُاز ال عُقـدت ناـّّو ى ادتانـ اَ١زَبـْ كـاى ُِفكّـل
انتًــا٘ اذتــُاز بتُدًّــات عامــٕد َِلذــأ بــني اذتــني َا٣خــس اذتــدِح عــو
انفاقّات ثها ّّٕٙبني مَو عسبّٕ َاجملمُعٕ اَ١زَبّٕد مُطتاعداز اٟنفاقّات العامٕ
ال نقّّدٍ بالتصامات مُعّّهٕ(.)9
با قابــل كــاى ادتانـ العسبــْ ِفكّــل ــــ مهــر بــد٘ اذتــُاز ــــ الذلكّــص علــٖ
الهُاسْ الطّاضّٕ قال ارتُض يف الهُاسْ الفهّٕد لّح ِتم التعسض للقكاِا
العسبّــٕ ا١ضاضــّٕد َخاؾــٕ قكــّٕ ألطــطني َالتــدخ٠ت ال سبّــٕ يف الػــَٞى
الداخلّٕ لاعض ا١قطاز العسبّٕ.
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َبػــكل عــام لــُسحل ى اذتــُاز مل ِتقــدم بػــكل ملمــُعد َ خـــرلزا ل
اٟنفا علٖ ماد أـ ْت اذتـُاز الطّاضـْد َبهـا ى٘ علـٖ ذلـك عُقـد ادتمـا اللذهـٕ
العامٕ للشُاز العسبْ اَ١زَبْ يف "لُكطـماُزغ" يف غـًس ِـاز مـو عـام 7319د
ثم ث٠ثٕ ادتماعات للذهٕ نفطًا يف نُنظ َبسَكطل َممػة ستٖ عـام 7312د
َ تقسّت أًّا العدِد مو التُؾّات مع مًا مل ُِهفَّر.
 ٟى مُقــال ادتان ـ اَ١زَبــْ بــد ِتطــُز قلــّ٠زد سّــح كــد ادتاناــاى
العسبْ َاَ١زَبـْ يف كجـس مـو بّـاى ى اضـتمساز الؿـسا العسبـْ ـــ الؿـًُّنْ
ِػكل خطساز علٖ الط٠م يف ا هطقٕ َالعامل مجسد َ ى ا ػكلٕ الفلططّهّٕ
يـْ ضـاع الهـصا َ بـا١سسٗ لتـ ّ الؿـسا د َ ى اذتـ ّل العـامو شلـا أّـٌ مؿــلشٕ
للطسأني العسبْ َاَ١زَبْ.
علٖ ٓ سـاو دكـو القـُو ى اذتـُاز كـاى ِتقـدم بػـكل بطـْ٘ دـد زا
١ضااب متعدمٔد يمًا ا عازقٕ ا١مسِكّٕ َ" اإلضساّٙلّٕ" لٌد َاٟنقطامات
العسبّٕد َالتطُزات يف الطّاضٕ الدَلّٕه ا١مس الرٓ مٗ نُقال ادتماعات
اللذهٕ العامٕ مهر َاٙـل عـام َ 9191ستـٖ عـام 9111د َذلـك علـٖ الـسغم مـو
ؾساز ادتان العسبْ علٖ قسَزٔ متابعـٕ يـرا اذتـُازَِ .اـدَ ى نُؾّـل الـدَو
اَ١زَبّٕ ــ بالتهطّة مس الُِٟات ا تشدٔ ا١مسِكّٕ ــ الطّطسٔ علـٖ ا١شمـٕ
الهفطّٕ ال عًست خ٠و سسب نػسِو َبعديا بقلّلد َاضتمساز ياـُط ضـعاز
الهف ه كل ذلك مٗ نقُقس ادتانـ اَ١زَبـْ َعـدم محاضـتٌ لتطـُِس يـرا
اذتُاز.
َا٣ى ما يْ العقاات ا١ضاضّٕ ال

َادًل اذتُاز العسبْ ــ اَ١زَبْ؟

اؾطدم يرا اذتُاز بعقاات ث٠ثٕ زّٙطٕ يْ
 7ــ ا عازقٕ ا١مسِكّٕ لٌد َ ضـاابًا معسَأـٕد َيـْ ارتػـّٕ مـو شعصعـٕ
معاٙم اٟضذلانّذّٕ ا١مسِكّٕد سّح معـا "يهـسٓ كّطـهذس" َشِـس ارتازدّـٕ
ا١مسِكـــْ آنـــراف نطـــُِس التعـــاَى ا١مسِكـــْ ـــــ اَ١زَبـــْد مٞكـــداز ى
القسازات اَ١زَبّٕ ظت  ٟنتعدّٗ ايتمامـات َزَبـا احمللّّـٕد َ ِ ٟـتمّ اختاذيـا
 ٟبعد التهطّة مس مسِكا ال عتـة شلـا "َسـديا" اٟيتمـام بالقكـاِا الدَلّـٕ
العامٕ!!
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يرا دانـ نـٌ يف الُقـل الـرٓ كانـل أّـٌ أسنطـا مُتشمّطـٕ لتكامـل
َزَبـــْد كانـــل بسِطانّـــا ّـــل التعـــاَى َٟز مـــس مسِكـــا َمَو سلـــال
ا١للطـــْ َمـــس الطّاضـــٕ ا١مسِكّـــٕ بػـــكل عـــامد خاؾـــٕ علـــٖ الؿـــعّد
الدَلْ(.)1
 5ــ انفاقّٕ اجملمُعٕ اَ١زَبّٕ مس الكّاى الؿًُّنْ يرٍ اٟنفاقّٕ َُقِّعل
بــني اجملمُعــٕ اَ١زَبّــٕ َكّــاى اٟســت٠و اإلضــساّٙلْ يف ِ 77ــاز عــام 7312د
ى ِــت ّم
َنكــمهل ختفــّض السضــُم ادتمسكّــٕ علــٖ الاكــاٙس اإلضــساّٙلّٕ
ل اٝيـــا ٟسقـ ـازد ـــا مٗ استذـــاز ادتانـ ـ العسبـــْ علـــٖ ذلـــك أسامِـ ـاز
َمجاعّّــازد مـــو خـــ٠و بّـــاى ضّاضـــْ كـــد نهـــاقض يـــرٍ اٟنفاقّـــٕ مـــس بّـــاى
اجملمُعٕ اَ١زَبّٕ الؿامز يف  9نػسِو الجانْ عـام َ 7313ا تكـمو عـدم دـُاش
است٠و زاقْ (ال رل) بالقُٔ.
 3ـــ التمجّــل الفلطــطّ لقــد زأكــل اجملمُعــٕ اَ١زَبّــٕ اغــذلاف مه مــٕ
التشسِس الفلططّهّٕ يف اذتُاز بُأد مطتقلد برزِعٕ ى مجل يـرٍ الؿـّ ٕ جـل
اعذلاأ ـاز ؾــسعتاز مبه مــٕ التشسِــسد َيــُ اعــذلا  ٟنسغ ـ أّــٌ مَو اجملمُعــٕ
اَ١زَبّٕ.
َادتـــدِس بالـــركس ى القاٙـــد ارتالـــد ســـاأحل ا١ضـــدد َمـــو بعـــدٍ الطـــّد
الــسّٙظ بػــاز ا١ضــد َلّــا يمّــٕ كــارلٔ طــألٕ اذتــُاز العسبــْ ــــ اَ١زَبــْد
َ كــدا يف الُقــل نفطــٌد ى مجــل يــرا اذتــُاز يــُ ؿــلشٕ ادتــاناني العــسب
َ َزَبا َٟزد َ نٌ ِ ٟهطلة مو أساغد بل مـو َدـُم ع٠قـات نازغتّـٕ َسكـازِٕ
ى ِكـُى َ١زَبـا مَز بـازش يف سـداخ
بني الطسأني ثانّازد َمعّا باضـتمساز
ا هطقــٕ مبــا ِتهاض ـ مــس سذــم َزَبــا َ مكانانًــا اٟقتؿــامِٕ َالتكهُلُدّــٕ
َالعلمّٕد َمبا ظتعل القساز اَ١زَبْ مطتق٠ز َمُقُعازد َلـّظ نابعـاز للطّاضـٕ
ا١مسِكّـــٕ يف كـــجرل مـــو ا١سّـــاىه ١ى ذلـــك ُِفقوـــد َزَبـــا يّاتًـــا َنأثرليـــا
العـا ْد  ٟى َزَبـا ــــ بػـكل عــام ـــ علــل نابعـٕ بػــكل َ بـتخس للتُدًــات
ا١مسِكّٕد َبا١خـ بسِطانّا ال بقّل علٖ الدَام "ذِ٠ز" للُِٟات ا تشدٔد
َقد ِّٕ معُٔ ِّٓ غكل مو غكاو اضتق٠و القساز اَ١زَبْ.
َيرا دكو القُو ى اذتُاز العسبْ اَ١زَبْ كاى ا هؿّٕ السّٙطٕ للقا٘
بــني الــدَو العسبّــٕ َمَو اجملمُعــٕ اَ١زَبّــٕد َكــاى خطــُٔ متقدمــٕ بــد ت يف
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عقــاب ســسب نػــسِو التشسِسِــٕ عــام َ 7313مــا ناعًــا مــو س ــس دصٙــْ للــهف
َنًدِــد بقطعــٌَ .قــد نػــأ يــرا اذتــُاز كهتّذــٕ لُقــس ضّاضــْ خطــرل َمُــجرلد
َلكــو ناقــٖ اجملمُعتــاى العسبّــٕ َاَ١زَبّــٕ نه ــساى لاعكــًما بعكـاز ــــ خاؾــٕ
اجملمُعــٕ اَ١زَبّــٕ ــــ ن ــسٔ نهطلــة مــو ا ؿــاحل ارتاؾــٕ َمــو عــدم غكــاب
الُِٟات ا تشدٔ.
َيف لاز الؿسا العسبْ الؿًُّنْد َسادٕ العسب دّ دطُز العـامل
َالتعاَى معٌد غكلل الع٠قات العسبّٕ ــ اَ١زَبّٕ دص٘از مو َدٌ التعاَى مس
َزَبا عدل يـرا اذتـُازد علـٖ مـل ى ِـتفًّم اَ١زَبّـُى سقّقـٕ يـرا الؿـسا
َلاّعتــٌ علــٖ قاعــدٔ الطــلُف العــدَانْ الؿــًُّنْ َاغتؿــابٌ ذتقــُ غــع
ألططني َاست٠لٌ ١زاقْ مَو عسبّٕ خـسٗد مجـل ضـُزِٕ َلاهـاىد َلكـو مل
نكو نتاٙر يرا التفًّم مقاُلـٕ َ ٟمهطقّـٕد بـل مل ِػـًد العـسب  ٟا صِـد مـو
اٟضتّاش اَ١زَبْ للكّاى الؿًُّنْ.
لقد كاى مو ا فسَض ـــ َخاؾـٕ بعـد بداِـٕ اذتـُاز العسبـْ اَ١زَبـْ ـــ ى
نقُم الدَو اَ١زَبّٕد َخاؾـٕ الُاشنـٕ مهًـاد بتطـُِس َنعـدِل مُاقفًـا مـو يـرا
الؿــسا د َالطــعْ طــاعدٔ غــع ألطــطني علــٖ اضــتعامٔ سقُقــٌ ا ػــسَعٕ َ
دص٘ مهًا علٖ ا١قل َيف اذتد ا١منٖ ا قاُود  ٟى غّٚاز مو يرا مل عتؿل.
َعلــٖ ضــاّل ا جــاو  ٟاذتؿــس عازقــل َزَبــاد َ بالتشدِــد مَو الطــُ
اَ١زَبّــٕ ا ػــذلكٕد اقــذلات لــسم " ضــساّٙل" مــو ا١مــم ا تشــدٔد سّــح ســرتْ
ســرَ الُِٟــات ا تشــدٔ أّمــا ِتعلــة بًــرا اٟقــذلاتد مٞكــدٔ معمًــا لكّــاى
اٟســــت٠و اإلضــــساّٙلْ َنػــــذّعًا لــــٌ علــــٖ قمــــس الفلطــــطّهّني َمؿــــامزٔ
زاقًّم(.)2
َللتُقــّ كجــس لتسســل مطــألٕ لــسم كّــاى اٟســت٠و الؿــًُّنْ مــو
ا ه مــٕ الدَلّــٕ يف ادتمعّــٕ العامــٕ ل٢مــم ا تشــدٔد بطــا سسَبــٌ العدَانّــٕ
َضّاضــانٌ القمعّــٕد  ٟى متشــدثاز باضــم ارتازدّــٕ الالذّكّــٕ آنــرافد علــو
باضـــم مَو الطـــُ اَ١زَبّـــٕ ا ػـــذلكٕ يف ذلـــك الُقـــل معازقـــٕ مَو الطـــُ
/لـــصم ٓ١ /حتـ ـسّفأ مـــو غـــأنٌ لـــسم " ضـــساّٙل" مـــو ادتمعّـــٕ العامـــٕ ل٢مـــم
عـصو " ضـساّٙل" َلسميـا
ا تشدٔد َ كد ى ب٠مٍ نسأض ٓ دـسا٘ ًِـد
655

العرب وأوروبا ،وانعلاسات "الربيلشت" وجائخة "كورونا" على االحتاد األوروبي

مــو ا ه مــٕ الدَلّــٕد َض ـتعازض ٓ عمــل مــو غــأنٌ دلعْــل ا ه مــات الدَلّــٕ
ا تتخؿؿـــٕ مجـــل /مه مـــٕ الطاقـــٕ الدَلّـــٕ َمه مـــٕ الُّنّطـــكُ /مه مـــات
ضّاضّٕ (علٖ سدّ قُلٌ)د ٓ نٌ ِسأض نطّّظ عمل يرٍ ا ه مات!؟
َاضتطسم قا٠ٙز ى ٓ اقذلات ِسمْ زأض َزا " ضساّٙل" َلسميا مو
عماو ادتمعّٕ العامٕ ل ٢مم ا تشـدٔد ضـتتم معازقـتٌ بػـدّٔ مـو مَو الطـُ
اَ١زَبّٕ ا ػذلكٕد َبالطاس مجل يرا اإلع٠ى ِػكل ملّ٠ز ضـالعاز علـٖ ى
يرٍ الدَو مل نطتطس التخلـ مو "لَُْثٕ" نأِّد " ضساّٙل" َمعمًا.
خروج بريطانيا مو االحتاد األوروبي "بريلشت":

يف العام  /5179/علهل بسِطانّا ارتسَز مو اٟحتام اَ١زَبْد َذلك بعـد
دــسا٘ اضــتفتا٘ ســاش أّــٌ ارتــسَز علــٖ نطــإ 27.23د َيــْ نطــإ غــرل كــارلٔ.
َِقاو نٌ يف م ٞس ساقس أٌّ "بلرل"د زام سد مطـَٞلْ اٟحتـام اَ١زَبـْ ى
ِؿاأشٌد  ٟنٌ " ٓ يرا ا طَٞو" نسمّم قلـّ٠ز َقـاو لـٌ "يـل لـْ ى ؾـاأشك
بعد اضتفتا٘ "بسِكطل"؟! َلكهٌ ؾاأشٌ َيما ِكشكاى.
ظ
 ٟغــك ى م ــامزٔ بسِطانّــا ل٠حتــام اَ١زَبــْ نُعل ـدّ ذت ــٕ نازغتّــٕ ـ ّ
اٟحتام اَ١زَبْ يف الؿمّمد ١نًا ذت ـٕ أـسا نازغتّـٕد َخاؾـٕ ى بسِطانّـا
يْ " بُ الدّيا٘ الطّاضْ بـ ٠مهـاأظ"د يـرا مـا ِتفـة علّـٌ بـاسجُى َضّاضـُّى
مػــًُزَىَ .كان ـل زّٙطــٕ الــُشزا٘ الدلِطانّــٕ "نرلِــصا مــآ" َّو قــشاِا يــرا
ارتسَزد سّح قدّمل اضتقالتًا مو زٙاضٕ اذتكُمٕ َ/يْ ناكْ/د ١نًا مل
نطتطس ِقا عملّٕ "الدلِكطل"د ٓ ارتسَز مو اٟحتام اَ١زَبْ.
َلكو ماذا بعد بسِكطل؟ يرا ضٞاو مًم ِتاامز
َٟز ـــــ كـــل مـــُالو َزَبـــْ ؾـــا لادـــٕ
بسِطانّاد َذلك ابتدا٘ى مو عام ./5157/

الرّيو.
نأغـــرلٔ مهفـــسمٔ لصِـــازٔ

ــ أقداى ا١عكا٘ الدلِطانّني يف الدل اى اَ١زَبْ قاعديم.
ــ ن ّرل لُى َغكل دُاش الطفس الدلِطانْ َغكلوٌ.
ــ ى يرا ارتسَز لـٌ نـو َ كلفـٕ اقتؿـامِٕ نؿـل سـدَم  /511/ملّـاز
دهٌّ اضذللّ مو معدو الهمُ اٟقتؿامٓ للُو نًإِ عام ./5151/
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ــــ ِتطلــ يــرا ارتــسَز دــسا٘ ستامثــات بسِطانّــٕ مــس مجّــس مَو اٟحتــام
اَ١زَبْ لُقس قُاعد التذازٔ َ غ ٠مازٔ غَٞى /الدلِكطل./
ــ مطَٞلُ اٟحتام اَ١زَبْ ِسَى ى خسَز بسِطانّا مو اٟحتام لـو ِـٞمٓ
نفكّك اٟحتام اَ١زَبْ(.)3
ما ما ِتعلة بأضااب يرا ارتسَز أهركس مهًا
ـــــ ى بسِطانّـــا كانـــل علـــٖ الـــدَام نػـــعس بـــأى انّـــا يـــْ القاٙـــد الفعلـــْ
ل٠حتامد َيرا ِ ٟتهاض مس زلعٕ بسِطانّا الع مٖ َُِطْ٘ لًّا.
ــ َيهاف ضا آخسد َيُ ى مِّٞدٓ اٟنطشاب مـو اٟحتـام اَ١زَبـْ ِعللـُى
ذلكد بأى بسِطانّا مل نكو علٖ قمٕ الطاَلٕ مو دًٕد َ نـٌ  ٟأاٙـدٔ مـو
َدُميا قـمهٌد كُنًـا كانـل نؿـال غـسِكد َمل نتشقـة شلـا ٓ أاٙـدٔ
نُــرْكَسد بـــل كـــاى َدُميـــا أّـــٌ عاٚــاز علـــٖ الػـــع الدلِطـــانْ لطــ
امعا٘ات مِٞدٓ ارتسَز.
ــ َيهاف ضا غرل مااغسد َ با١سسٗ غرل مُعْلَود َيـُ ى الُِٟـات ا تشـدٔ
ا١مرلكّٕ كانل باضتمساز نُشسّض بسِطانّا علٖ م امزٔ اٟحتامد َنتعًد
شلا بأنًا ضتعُّض علًّا كل ما نفقدٍ مو ارتـسَزد َبطاّعـٕ اذتـاود يـرا
التشسِض ِـأنْ يف ضـّا احملـاَٟت ا١مسِكّـٕ ا طـتمسٔ إلأػـاو اٟحتـام
اَ١زَبــْ كمه مــٕ جتمــس الــدَو اَ١زَبّــٕد َبالتــالْ أسْلــٌ مــو الــداخلد
ًّـــداز لتفكّكـــٌه ا١مـــس الـــرٓ ُِاْقـــْ الـــدَو اَ١زَبّـــٕ نـــدَز يف ألـــك
الطّاضــٕ ا١مسِكّــٕ َنابعــٕ شلــاد َيهــا حتكــس الــراكسٔ َاقعــٕ "قّــام
َشِــس الــدأا ا١مسِكــْ يف عًــد الــسّٙظ /بــُؽ اٟبــو /بــتشقرل القــازٔ
اَ١زَبّٕ عدل نؿسِ للقٌ َلؾلالل أّ ٌ يرٍ القازٔ بأنًا "القازٔ العذُش"د
َبدَزٍ السّٙظ /نسام  /عاس كجس مو مسٔ عـو اشمزاٙـٌ َ١زَبـاد َلالـ
الـدَو ا هكـُِٕ حتـل لـُا٘ سلــال ا١للطـْ بصِـامٔ شتؿؿـانًا يف مّصانّــٕ
اذتلال لذٕ ى ب٠مٍ يْ ال حتمْ الدَو اَ١زَبّٕ.
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بريطانيا وأوروبا إىل أيو؟

مل ختسز بسِطا نّا مـو اٟحتـام اَ١زَبـْ أعلّّـ زا بعـدد علـٖ خـ ٠اٟعتقـام
الػــاٙسد أقــد مخلــل الع٠قــٕ بّهًمــا مسسلــٕ انتقالّــٕ نطــتمس لّلــٕ عــام 5151د
سّح ناقٖ التعام٠ت بّهًما يف شتتلال اجملاٟت كمـا يـْ ستكُمـٕع مبعـاِرل
اٟحتام اَ١زَبَْ .قد بد ت يف مطلس آذاز  /5151/مفاَقـات ضـتُشدّم نتاٙذًُـا
ما ضتكُى علٌّ الع٠قـٕ ادتدِـدٔ يف مطلـس العـام /5157/د َ بعـدٍد ذ نعـرز
التُؾل ٟنفا َقالل سكُمٕ "بُزِظ دُنطُ" بتمدِد يـرٍ ا فاَقـاتد زغـم
ع٠ى زأكًا ذلك.
َِقـــُو ا تشللـــُى الطّاضـــُّى َاٟقتؿـــامُِى نـــٌ مـــو ا١أكـــل للطـــسأني
َللعــاملد ى ِكتمــل "بسِكطــل" علــٖ ضــظ مُ ّتفَــة علًّــاد لّتملــك مقُمــات
لـد قلـ
اٟضتدامٕد َلّشقة اٟضـتقساز اٟقتؿـامٓ َالتذـازٓ َا ـالْ يف قـازٔ ُنع ُّ
العــاملد زغــم نسادــس مكانتًــا َثقلــًا عمّــا كانــل علّــٌ قاــل عقــدِو س ـ ّد
كارل(.)71
ى ضّهازُِ أػل ا فاَقات ا تُقس دساٝيا قال ضّا دُلٕ ثانّـٕد زبّمـا
ِكــُى ســد الطــّهازُِيات الطــّ ٕٚل٠قتؿــام العــا ْ ذا ؾــست سكُمــٕ
/دُنطُى /علٖ نهفّد "بسِكطل" مو مَى انفا ..
َيهــــاف ؾــــعُبات نػــــمل قكــــاِا كــــجرلٔد َ ٟنقتؿــــس علــــٖ التذــــازٔ
َاٟقتؿـــامد بـــل نػـــمل ا١مـــود َالـــدأا د َالطّاضـــٕ ارتازدّـــٕد َمؿـــاحل
الػسكاتد َ َقا ا ُالهنيد َمطـاٙل نفؿـّلّٕ عـدّٔد مجـل الػـشو َالؿـّد
َغرليما.
َِطــعٖ مفاَقــُ اٟحتــام اَ١زَبــْ بقّــامٔ "مّػــّل بازنّّــٌ" اضــتمساز
العمـــل مبعـــاِرل اٟحتـــام يف زتـــاٟت كـــجرلٔ َمتعـــدمٔ نػـــمل مـــج٠ز اذتماِـــٕ
اٟدتماعّٕ َالاَّ ّٕٚمعدٟت الدعم اذتكُمْ للػـسكاتد َقُاعـد التؿـدٓ
للت ّرل ا هاخْ بّهما نسأض سكُمٕ /دُنطـُى /اضـتمساز اٟلتـصام بكـل يـرٍ
ا عاِرلد علٖ ضاع ى بسِطانّا لو ختسز مـو اٟحتـام اَ١زَبـْ لتاقـٖ مُكالـٕز
بقُاعد ِفسقًا علٖ عكا...ٌٙ
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َِاــدَ نــٌ  ٟنُدــد أسؾــٕ ذتلــُو َض ـ د مجــل معاملــٕ بسِطانّــا مجــل مَو
خـــسٗ نسبطًـــا ع٠قـــات جتازِـــٕ سُــسّٔ مـــس اٟحتـــام مجـــل ضـــذلالّاد َِ ٟسغــ
مفاَقُ اٟحتام اَ١زَبْ يف الرياب بًرا اٟجتـاٍد بـل ِـسَى أسقـاز كـارلاز بـني
بسِطانّا َ ٓ مَلـٕ لـدًِا انفاقّـٕ جتـازٔ سـسٔ مـس اٟحتـام اَ١زَبـْد ألـم نكـو
يرٍ الـدَو عكـا٘ يف اٟحتـام ـدٔ  /51/عامـازد َ ٟنقـس علـٖ سـدَمٍ .يكـرا
ظتامو "بازنٌّّ" َشم.ٍٝ٠
َلرا ل ّظ مو ا ٞكد مكاى التُؾّـل انفـا ُِـه م /بسِكطـل /يف
نًاِــٕ ا سسلــٕ اٟنتقالّــٕ آخــس كــانُى اَ١و / 1616/د َمــا مل نقاــل سكُمــٕ
/دُنطُى /دِد ا فاَقاتد أًرا ِع " ى "بسِكطل" ضّكُى أُقُِّازد
َلو نقال نداعّانٌ علٖ ا١ضُا عهد سدَم الطسأني.
َزغم ى يرا الُقس دجّل ق طاز غدِداز علٖ اجملتمس الدلِطانْ ١نٌ غتلـة
سالٕ مو عدم ِقني بػأى ا طتقالد  ٟى "بُزِظ دُنطُى" ِدعْ بأى اجملتمس
الدلِطانْ ِتمّص بدزدٕ عالّٕ مو التماضك ستٖ يف عل اٟنقطام الطّاضْ سُو
عمـا
بسِكطلد أ ٠خطس مو ٓ انقطام لا ا بقـْ ضّاضـّازد َمل ِؿـل
اجملتمسد َزمبا ِكُى مو سطـو سـحل اإلنكلّـص نًـم ِ ٟعسأـُى ا٣ى انقطـاماز
ثقاأّ ـاز مــو الهــُ الــرٓ ًِ ـدّم بعــض مَو العــامل يف عــل عؿــس انفذــاز اشلُِــات
الفسعّٕد لرلك مل ظتد ضكاى لهدى مػكلٕ يف انتخاب "ؾـام خـاى" ا تطْـلم
مو ؾل باكطتانْ عُمدٔ عام  5179يف شمو الكسايّٕ الدِهّٕ.
ؾـــشّ ى يهـــاف ستللـــني ضّاضـــّني َمـــساقاني ِـــسَى ى خطـــس اٟنقطـــام
الجقايف ِقذلب مو بسِطانّا يف قـُ٘ اشمِـام اإلزيـاب الـدِ ا تطـتِّس باإلضـ٠مد
َاإلزيــاب العهؿــسٓ ا١بــّضد ََدــُم الــّمني الػــعآُ السامِكــالْد لكــو
اإلزيــاب بػــقٌّد دجّــل سالــٕ يامػــّٕد َِؿ ـع اعتاــازٍ مٞغــساز علــٖ انقطــام
ثقايف يف اجملتمس .كما ى الّمني الػعآُ ِتذـٌ اٟضتطـازد يف عـل نهـامْ
غـعإّ الــّمني التقلّــدٓ مُمـج٠ز يف ســصب احملــاأ ني الدلِٟطـانَْ .ا ًــم يهــا ّى
اٟنقطـام الجقـايف لــّظ لـٌ نــازِ يف بسِطانّـا ــــ لطـ اٟمعــا٘ات الدلِطانّـٕ ــــ
خب ٠مَو َزَبّـٕ خـسٗد َ ى اجملتمـس الدلِطـانْ اضـتطا مهـر مطلـس القـسى
التاضس عػس حتقّة سالٕ نعاِؼ كاإّٔ يف الصمو اذتالْ حتدِداز.
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َزغـــم ذلـــك ُُِ ٟدـــد ِقـــني بػـــأى قـــدزٔ بسِطانّـــا علـــٖ حتمّـــل نـــداعّات
"بسِكطل أُقُٓ"د مجلًا يف ذلك مجل َزَبـاد َلـرا ِاقـٖ التُؾـل انفـا
لاــد٘ ارتــسَز بطسِقــٕ مُه مــٕد أكــل شلمــا َللعــامل مــو الــدخُو يف شتــالسٔ
انفؿاو مفادِ ٛؿع نقدِس سذم ثسٍ الطليب يف ا١ضُا اَ١زَبّٕ َالعا ّٕ.
"ضربة مُوجعة ألوروبا والغرب عامة":

نُعد َزَبا مسكصاز ٟنتػاز أرلَع "كُزَنا"د سّـح نتهاقـل ا١ناـا٘ ازنفـا
عدم الُأّات أًّا (مج٠ز يف ِطالّا َسديا ازنفس يـرا العـدم لّتذـاَش ن ـرلٍ يف
الؿني)د َال٠أل لله س لسِقٕ نعامل َزَبا مس يرا ا سضد سّح ى "أـرلَع
كُزَنا" اضتطا ى ُِعسّٓ اماز ا١كاذِ الدعا ّٕٙسُو "التكامو اَ١زَبـْ".
نٌ عهدما بلَّ ل ِطالّا عو َدُم قفـصٔ َنصاِـد كـارل
َيها ِكفْ ى نػرل
يف عــدم الُأّــات َاإلؾــاباتد قابلــل الــدَو اَ١زَبّــٕ ذلــك بالتذايــل َعــدم
ا اأٟد ََددت اذتكُمٕ اإلِطالّٕ نفطًا َسّـدٔ نقسِاـاز يف مُادًـٕ ا ـسضد
َؾــُٟز مسسلــٕ اٟزنفــا الكــازثْ يف عــدام الُأّــات لــدًِاد َاٟقــطساز
عطــا٘ أكــلّٕ يف السعاِــٕ الطا ّــٕ
ٟختّــاز مــس غــرل لاّعــْد َيــُ اللذــُ٘
للمؿابني بالفرلَع لاعكًمد َنسف بعكـًم ا٣خـس ؿـرلٍ يف عـل غـ ّ اللـُاشم
الطإّ ال ِتطلاًا الع٠ز َقلَّتًا...
زمّاز علٖ يرا التقاعظ اَ١زَبْ جتاٍ مطاعدٔ ِطالّا للتؿدٓ شلـرا ا سقـٖد
علهل اذتكُمٕ اإلِطالّٕ نرمّسيا مو يرا ا ُقـال مَو اٟحتـام اَ١زَبـْد خاؾـٕ
ِطالّـا
زضاو لُاقم َلـُاشم لاّـٕ
بعد ى ضسعل كل مو زَضّا َالؿني
َ ضــاانّا َؾــسبّا للمطــاعدٔ يف يــرا اجملــاود ََؾــل يــرا التــرمّس سـدّ لــ٠
قامٔ َزَبّني نؿسعتات ٟأتٕ َسامٔ قد يرا التقاعظ اَ١زَبْد َمهًـا التؿـسِ
الرٓ دا٘ علٖ لطاى السّٙظ الؿـسبْ " لكطـهدز أُضـّتؼ" الـرٓ قـاو ى َزَبـا
ْ بـني ا ُقـال
امتهعل عو بّس بـ٠مٍ اللـُاشم الطاّـٕ الكـسَزِٕد ُماْـسشزا الفـاز الهـُع ّ
اَ١زَبــْ يف الع٠قـــاتد َبـــني منـــُذز الؿـــني الــ زضـــلل غـــشهات كـــارلٔ مـــو
ا عدات َأسقاز لإّ مُتخؿؿٕ كاأشـٕ ا ـسض يف ؾـسبّا َ ِطالّـا َغرليمـا مـو
الــدَو اَ١زَبّــٕد كــرلك لّ زأــس ا١عــ٠م السَضــّٕ َالؿــّهّٕ يف يــانني الــدَلتني
َ نــصاو علــم اٟحتـــام اَ١زَبــْد يف دـــسا٘ ِعــدل عـــو اٟمتعــاض مـــو مُقــال يـــرا
اٟحتامد َاٟمتهاى للمُقفني الؿّ َالسَضْ اإلنطانّني"(.)77
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َمو ا جرل ل٠نتااٍ يها ى اإلع٠م ا سكصٓ اَ١زَبـْ مل ِطـتطس يـرٍ ا ـسٔ
ى غتتاــ ٛخلــال قػــسٔ "الكفــا٘ٔ َا ًه ّــٕ" ال ـ ِتػ ـدّ بًــا َُِسمّميــا ماٙم ـازد
َانتًر يف ن طّٕ زتسِات ا١مُز ا تعلقـٕ بفـرلَع كُزَنـا َالتقـاعظ اَ١زَبـْ
عو صتدٔ ِطالّا َؾسبّا نًْذاز كجس ضُ٘از مبسات مـو نػـسات ا١خاـاز يف مَو
العــامل ا تخلفــٕد يف الُقــل الــرٓ كانــل أّــٌ عــدام قــشاِا كُزَنــا نُط ـذّل
قفــصات كــارلٔد َا١ميــٖ مــو ذلــك كــاى ِع ـدّ ا طــاعدات السَضــّٕ َالؿــّهّٕ
خ٠ز يف
لــاعض الــدَو اَ١زَبّــٕ ال ـ ابتُلّــل بــالفرلَع القانــل نًــا نُػــكِّل نــد ّ
الػــَٞى اَ١زَبّــٕد َ ى اإلعــ٠م السَضــْ ِهػــس معلُمــات َ زقامـاز مُكــلِّلٕ ســُو
انتػاز أرلَع كُزَنا يف القازٔ اَ١زَبّٕ!؟
ــا ظتــدز ذكــسٍ ى ا ُقـــال ا١مسِكــْ َاَ١زَبــْ مـــو شمــٕ أـــرلَع
كُزَنا َالتعامل معٌد ثال ى اله ام ال سبْ الس زلالْ  ٟنًمٌّ سّأ الهاع
مو قسِ َ بعّد ستٖ يف مَلٌد بل ما ًِمٌّ يـُ "الـسب " َالـسب َسـدٍد َيـرا
ا١مــس ثـــاز غكــ الػـــعُب يف مَو اٟحتـــام اَ١زَبـــْد َيف الُِٟـــات ا تشـــدٔ
يمــاو
ِك ـازد ١ى الذلكّــص علــٖ الــسب َمعــم الػــسكات الكــدلٗد مِّــا
قكــاِا الكــماى اٟدتمــاعْ َالؿــشْد دان ـ اشمِــام التل ـُّخ الكّمّــاْٙ
الؿهاعْد َكجـسٔ اذتـسَبد َنلـُّخ احملّطـاتد َالتـدمرل ا تمـهًر للاّٚـٕ َغـرل
ذلك مو مَى ّٓ عازٔ ايتمام مو ال ـسب شلـرٍ ا١شمـات ارتطـرلٔد َبالتـالْ أـةى
ٓ لسِقــٕ كانــلد َلــُ علــٖ
"َســُؽ ا ــاو" يــدأًم اَ١و َا١خــرل "الــسب " بــأ ّ
سطاب سّأ اإلنطاى َاضتمساز بقاٙوٌ.
ما قالٌ زّٙظ الـُشزا٘ الدلِطـانْ "دُنطـُى"
ِكاز نػرل يف يرا الطّا
يف ثها٘ شمٕ كُزَناد قاو "لّمل مـو دـُت مـو كاـاز الطـو َالكـعفا٘"ه مـا
ِــركس لـــ"الدازَِهّٕ" الــ كــاى مُه سَيــا ِــدعُى التخفّــال مــو اشمِــام
الطكاى يف العاملد َذلك عو لسِة أهاًٙم بأضالّ متعدمٔ َ دسامّٕ.
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خامتة واستهتاجات:

لقد َادًل َزَبا شمٕ ظّ يُِّتًا ََسدنًا يف ثها٘ نفػّْ َبا٘ كُزَنـا
أًّاد َبل ارت ٠بني مَشلا مزدـٕ عالّـٕد لّـح ؾـا ًِـدم كّـاى اٟحتـام
اَ١زَبــْد علــٖ قــُ٘ الؿــسا الؿــامل سّه ـازد َالعل ـ سّه ـاز آخــس بــني الــدَو
ى يرٍ الُسدٔ ؾازت علٖ احملك.
ا١عكا٘ه ا١مس الرٓ ِػرل
مهـــر ى بـــد ت زقـــام الُأّـــات َا ؿـــابني /بـــدا٘ كُزَنـــا /باٟزنفـــا يف
ِطالّاد ثـم يف ضـاانّا اللـتني كانتـا حتـت٠ى ا ـسناتني اَ َ١الجانّـٕ يف عـدم
الُأّــات علــٖ مطــتُٗ العــاملد بأزقــام جتــاَشت الـــ 51لف ـازد عكفــل َضــاٙل
اإلعــ٠م علــٖ التشــدخ عــو ختلــْ مَو ستــدَمٔ يف اٟحتــام اَ١زَبــْ عــو الــدَو
ا ُبُ٘ٔد َيُ مـا َسـٖ بـٌ نؿـسِ زٙـّظ الـُشزا٘ اإلِطـالْ "دُضـّيب كـُن "
بتشــرِسٍ اٟحتــام اَ١زَبــْ مــو /عــدم ازنكــاب خطــا٘ أامســٕ /يف مكاأشــٕ
أرلَع كُزَناد َ  ٟأةى التكتّـل بكاملـٌ قـد ِفقـد ضـا َدـُمٍ"د مٞكـدزا
ى ذلك "ضّذلف ١بهاٙها الع ٘ اشلاٙل ٟقتؿام مُدمس".
َِكػال ا طَٞو اإلِطالْ عو كُالّظ ادتمـا عقـدٍ اجمللـظ اَ١زَبـْ
مــٞخساز بــالقُو " نــٌ سؿــلل مُادًــٕ غــدِدٔ َؾــسعتٕ بــني الــدَو ا١عكــا٘د
كاى ضاضًا ارتُ مو زكُم اقتؿامٓ ِػلّ َزَبا بأكملًا" .لكو القهالٕ
الكارلٔ ال لقايا "كُن " جّلل يف قُلٌ " نٌ ذا مل نجال َزَبا نًا علـٖ
مطـتُٗ يـرا التشــدٓ غـرل ا طــاُ د أـةى التكتّــل اَ١زَبـْ بكاملــٌ قـد ِفقــد
به س مُالهّها ضا َدُمٍ".
نٌ لّظ اٟحتام اَ١زَبـْ َسـدٍ ا تعـسض ل٠نًّـاز
َيها جتدز اإلغازٔ
َالتفككد بل مع م التكت٠ت يف العامل قد نػًد خكّات عهّفٕ مو غأنًا
ى ن ّّس ا ػًد اذتالْ يف العامل بػكل شتتلال عما يُ علٌّ الُّمد خاؾٕ يف
عل ا خاَ مو عدم قدزٔ بعض الـدَو علـٖ مُادًـٕ ٓ كازثـٕ يف ا طـتقالد
بعد ى ثاتل عذصاز يف مُادًٕ َبـا٘ كُزَنـا الـرٓ عًـس اشلػاغـٕ الؿـشّٕ يف
عدم مو الدَود مبا أًّا الُِٟات ا تشدٔ ا١مرلكّٕ ال شعم زّٙطًا "نسام "
"بأى مازنٌ َزثل بُهّٕ ؾشّٕ عتّقٕ َمُتًالكٕ"(.)75
َِٞكد ستللُى ضّاضُّى غسبُّى ى شمٕ /كُزَنا /يْ عامل ساضم قد
ِعؿــال باٟحتــام اَ١زَبــْد سّــح زأكــل انّــا َمَو سلــاو َزَبّــٕ خــسٗ
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مهاغــدٔ /نطــس مَو/د مــو بّهًــا ِطالّــا ا١كجــس نكــسزازد مــو دــل نطــًّل
اٟقــذلاض ادتمــاعْ لتخفّــال ا١قــساز اٟقتؿــامِٕ للُبــا٘د كمــا قــسزت انّــا
س س نؿدِس مطتلصمات الُقإِ الطإّ للخازز..
َقد غهّل الؿشال اإلِطالّٕ يذُماز عهّفاز علٖ اٟحتام اَ١زَبْد َنطال
لسّٙظ الُشزا٘ اإلِطالْ َؾفٌ َ١زَبا بأنًـا "مّّتـٕ"د َ ى علًّـا ى نـري
ادتشّمَ .ا١خطس ى ؾشّفٕ "ٟزِاُبلّكا" ذات ارت ا ِّٞد ل٠حتام اَ١زَبْ
نؿدّزيا مانػّل " َزَبا قاّشٕ".
السّٙظ الفسنطْ قُلٌ " ى ا ػـسَ اَ١زَبـْ مُعـسّض للخطـس"د
َنُط
َادتــدِس بالــركس ى خطــُزٔ نفكــك اٟحتــام اَ١زَبــْ الـ عًــست م٠ستًــا
بعد الدلِكطلد َيف عل شمٕ كُزَنـاد نًـا نصِـد مـو غـعإّّ سـصاب الـّمني
ا تطس َنعطًّا شمخاز يف اٟنتخابات ا قالٕ للشؿُو علٖ نتاٙر كـارلٔد يـرا
دانـ نــٌ كجــست التطــاٟٝت يف مَو َزَبّــٕ عــدٔ ســُو مــا معهــٖ َمطــُِّغ
َدُم اٟحتام ذا كاى ِ ٟفّد عكاٍ٘؟(.)73
مو خـ٠و مـا نقـدم ِـدلش الطـٞاو التـالْ سـُو ا ُاقـال العسبّـٕ مـو ال ـسبد
َيُ يل اضتعمل العسب كل َزاقًم ا ًمـٕ مـو مُقـس اضـذلانّذْ َنفـ َغـرل
ذلك؟ َ اذا مل ِطتعملُيا ستٖ ا٣ى؟
اإلدابــٕ َاقــشٕد َيــْ ى لــدٗ العــسب مكانــات كــارلٔ ظتـ ى نُطــخس
لؿاحل القكاِا الُلهّـٕ َالقُمّـٕ َيف ّٓ ع٠قـات َسـُازاتد َيـم لادـٕ
مازٔ ضّاضــّٕ مػــذلكٕ َجتــاَش ارت٠أــات اشلامػــّٕ أّــداخل الؿــال العسبــْد
َذلك لتذاَش َمز٘ ا١خطـاز احملدقـٕ بًـمد َالـ نطـتًد كـل الـدَو العسبّـٕ
مو مَى اضتجها٘.
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املراجع
 7ــ العسب َ َزَبا ــ ضلطلٕ ملفات عسبّٕ ( )3ـــ خسِـال عـام  5113ـــ ؾـامزٔ عـو القّـامٔ القُمّـٕ ـــ
يّ ٕٚا١لاخ القُمّٕ.
 5ـ أُشٓ ادتُمٔ ـ َزَبا ال سبّٕ َالؿسا العسبْ الؿًُّنْ ـ ممػة 7323د مطاعٕ ماز العلم.
 3ــ م .عاد ا هعم شنابّلْ ــ اذتُاز العسبْ ــ اَ١زَبْ ــ َشازٔ الجقاإٔد ممػة .7339
 9ــ قسا٘ات يف ا ػًد الطّاضْ ...عسض حتلّلْ مُدص ـــ الـدكتُز ؾـّات أسسـاى عـصام ـــ ؾـامز
عو ماز الهّاِا للدزاضات َالهػس َالتُشِس ــ الطاعٕ ا َ١عام ./5112/
 2ــ ؾشّفٕ اٟحتام اإلمازانّٕد عدم ارتامظ مو آذاز لعام ( /5151/مزاضٕ).
 9ــ ؾشّفٕ اٟحتام اإلمازانّٕد عدم  1آذاز  5151ــ مزاضٕ للدكتُز َسّد عاد اجملّد.
 1ـ ــ ؾــشّفٕ قاضــُّى ــــ العــدم  322نــازِ  53آذاز  /5151مزاضــٕ بعهــُاى "ا١مــل بــارت٠ف مــو
مه ُمٕ ا ُت عامل آخس كو".
 2ــ ؾشّفٕ ارتلّرد عدم ( 5151/9/5مزاضٕ).
 3ـــــ ؾـــشّفٕ اٟحتـــام اإلمازانّـــٕد عـــدم  37آذاز 5151د مزاضـــٕ بعهـــُاى "يـــل نعؿـــال كُزَنـــا

باٟحتام اَ١زَبْ؟".

اهلوامش
(َ )7زَبــا ال سبّــٕ َالؿــسا العسبــْ ــــ الؿًُّنْدــــ أــُشٓ ادتــُمٔد ممػــة 7323د مطاعــٕ ماز
العلمد ف  73ــ .79
( )5ان س ا سدس الطابة نفطٌد ف .73
(َ )3زَبا ال سبّٕ َالؿسا العسبْ ــ الؿًُّنْ مسدس ضابةد ف .99
( )9ا سدس الطابة ف  91ــ .93
( )2ان س العسب َ َزَبا ــ ضلطلٕ ملفات عسبّٕ ()3د خسِال عام 5113د ف  53ــ .37
( )9ا سدس الطابة ف .33
( )1ان ــس م .عاــدا هعم شنــابّلْ ــــ اذتــُاز العسبــْ اَ١زَبــْ ــــ ؾــامز عــو َشازٔ الجقاإٔدــــ ممػــة
.7339
( )2ان س قسا٘ات يف ا ػًد الطّاضْ ــ عسض حتلّلْ مُدص م .ؾـّات أسسـاى عـصام ـــ لااعـٕ ماز
الهاِا للدزاضات َالهػسد لاعٕ َ عام /5112/د ف .572
( )3ان س ؾشّفٕ اٟحتام اإلمازانّٕ عدم ارتامظ مو آذاز لعام ./5151/
( )71ؾشّفٕ اٟحتام اإلمازانّٕ العدم  71آذاز  5151مزاضٕ لـ.مَ .سّد عاد اجملّد.
( )77ان س دسِدٔ قاضُّى العـدم  322نـازِ  53آذاز 5151د مزاضـٕ بعهـُاى "ا١مـل بـارت٠ف مـو
مه ُمٕ ا ُت ...عامل آخس كو".
( )75ان س ؾشّفٕ ارتلّر اإلمازانّٕ عدم .5151/9/5
( )73ان ــس ؾــشّفٕ اٟحتــام اإلمازانّــٕد عــدم  /37/آذاز 5151مد مزاضــٕ يــل نعؿــال كُزَنــا
باٟحتام اَ١زَبْ؟
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عشر دـوات من احلرب عؾى دوروة ،ومعاناة الشعب السوروة مستؿرة.
عشر دـوات من احلرب أزهؼت آالف األرواح وأحدثت دماراً هائالً ،إنفا
ندوب الشفادة عؾى جسد ذعب مل وطؾب دوى أن وعقش بسالم.
هو جـون هائل مدعوم ومدبر من اخلارج ،توافد إلردائه مرتزقة من
 721جـسقة إىل أرض الشام إلقامة "إمارة" جدودة.
إنفا حرب بال رمحة ،تؼاتل فقفا الدولة السوروة ادلفددة بضراوة دفاعًا
عن وحدة أراضقفا ودقادتفا الورـقة .يف مواجفة متعددة الوجوه ،ال ختػي
احلرب عؾى دوروة تبعاتفا الؼامتة.
مـذ ربقع عام  ،2177كان من السذاجة جتاهل االزدواجقة اهلائؾة
لؾحؽومات الغربقة اليت تذرف دموع التؿادقح عؾى ضحاوا اجلقش العربي
السوري ،يف الوقت الذي تُعؾي فقه براءة التؿرد ادلسؾح.
من الصعب أوضاً جتاهل الدعم ادلالي اهلائل الذي رفدت به ممالك
الـػط اخلؾقجقة مؼاتؾي هذا التؿرد.
ولؽن عـدما أراد الغرب وحؾػاؤه اإلقؾقؿقون خوض معركة مع دمشق،
مل تؽُن لتعزوز حؼوق اإلنسان .كان اهلدف هو الدفاع عن ادلصاحل الصارخة
وادلتعثرة يف قؾب مـطؼة مصريوة بالـسبة دلستؼبل راقة الؽوكب.

* َكايْ ١غزت بتارٜخ  0201/3/11عً ٢ايغابهٚ ١فل ايزابط:
/https://www.afrique-asie.fr/fichez-la-paix-a-la-syrie
** ٚ Bruno Guigueي د عدداّ  1690يف تٛيددٛس ٖٚددَ ٛضددل ٍٚند ر صددابل ٚباسددح يف ايفًضددف١
ايضٝاصددٚ ١ٝضبًددٌ صٝاصدد ٞفزْضددَ .ٞتخؾددؿ يف عددل ٕٚايغددزم امٚصددط َتقددأَ َ د
ايكق ١ٝايفًضطَٓ ١ٝٓٝاٖض يًُُارصات ايؾٗ ١ْٝٛٝيف امراف ٞاحملتً( .١املرتمج)١
*** نات َٚ ١رتمج َٔ ١صٛر.١ٜ
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ٚنُددا ص د ل ٚنت ددر ٖددٝتر ٟنًٓٝتدد )1( ٕٛيف رصدداي ١بز ٜد ايهرتْٚدد ٞعددٗر٠
نغف عٓٗا دٛيٝإ اصاْر ( )2اهل ف ايدزٝ٥ط ٖد ٛفدُإ َدٔ اصدزاَ ٌٝ٥دٔ دتٍ
ذب ٝٝس آ ز َعاقٌ ايك ١َٝٛايعزب ١ٝفضٛر ٖٞ ١ٜقًب ذبايف جيُ ايك ٣ٛاملعارف١
يًٗ ١ُٓٝاإلصزا ١ًٝٝ٥امَزٜه ١ٝيف املٓطكدٖٚ ١د ٞاي ٚيد ١ايٛسٝد  ٠ايدت بكٝدر عداطب١
رافق ١االْؾٝاع يك ٠ٛاالستتٍ .إْٗا ْكط ١ارتهاس قٛظ املكا ١َٚاملُتد َدٔ شَغدل إ
طٗزإ َزٚراً حبشب اهلل ايً ٓاْٚ ٞاسبزنات ايفًضط.١ٝٓٝ
ق ر صٛرٚ ١ٜفخزٖا يف إٓ َعاً ْٗا ايفت ٢ايؾًب يًك ١َٝٛايعزب ٖٞٚ ١ٝآ ز بكاٜدا
سك  ١هلِ فٗٝا ع ايٓاؽز ٚسشب اي عح ايٓقاٍ ف اإلَربٜايٚ ١ٝايؾٗ.١ْٝٛٝ
ربٝددٌ ايكدداش ٠ايوزبٝدد ٕ ٕٛايضددكٛة يف صددٛر ١ٜصددٝتشكل بفقددٌ ايزب ٝد ايعزبددٞ
َتذاًٖني ايغزع ١ٝايت تتُت بٗا اسبه ١َٛايضٛر.١ٜ
يك عُتِٗ قزا٤تِٗ االصتغدزاق ١ٝيًُذتُد ايضدٛرٚ ٟقد فداتِٗ ٕ صدٛر ١ٜشٚيد١
عًُاْ .١ٝيك تظاٖزٚا باإلميإ بأصطٛر ٠ععب بطٌ ٜكف يف َٛادٗد ١املدأسم يف ايٛقدر
ايذ ٟناْر ف ٘ٝعدزع ١ٝايدزٝ٥ط امصد تتعداعِ عًد ٢عهدط َدا رن دٛا َدٔ دتٍ
تؾُ ُ٘ٝعً ٢ضبارب ١ع ا ٤صٛر.١ٜ
رنشت ٚصا ٌ٥اإلعتّ ايوزب ١ٝناَراتٗا عًد ٢سغدٛش ايزدداٍ املًدتشني ٚاؽدف١
إٜاٖددا بأْٗددا اْتفافدد ١عددع  ١ٝيهٓٗددا سذ ددر املضددرات ايقددخُ ١املل ٜد  ٠يًشهَٛدد١
ٚاإلؽتسات يف شَغل ٚسًب ٚطزطٛظ بني سشٜدزإ  ٚتغدز ٜٔايجداْ .0211 ٞإال ٕ
ذبًَ ٌٝجٌ ٖذ ٙامس اخ نإ نافٝاً يكٝاظ تٛاسٕ ايك ٣ٛاسبكٝك ٞشا ٌ اي ٚي.١
سطِّ قؾز ْظز ايوزب خبؾٛـ صٛر ١ٜنٌ املضتٜٛات .سزـ بعض ايؾشفٝني
عًدد ٢رنددٛب قطددار ايربٚباناْد ا املٓاٖقدد ١ي َغددل املٓطًددل بأقؾدد ٢صددزعٚ ١شفعٗددِ
ايتٗٛر إ االيتشام بايعزب ١ام ر َٔ ٠ايكطار بوض ايٓظز عدٔ االعت دارات املٗٓٝد .١يكد
صهر اشبٝاٍ اي عا ٞ٥ايفطز ٠ايضً ١ُٝي  ِٜٗفًِ ٜضًطٛا ايق ٤ٛعً ٢ايفظا ٥ايدت
( ٖٞ Hillary Clinton )1صٝاصَ ١ٝزٜهٝد ١تٛيدر َٓؾدب ٚسٜدز اشباردٝد ١امَزٜهد ٞايضداب
ٚايضتني يف عٗ ايزٝ٥ط بداراى ٚباَدا يف ايفدرتَٓ ٠دذ عداّ ٚ 0226ستد ٢عداّ ُٜٚ .0213دذنز
ْٗددا سٚددد ١بٝددٌ نًٓٝتدد ٕٛر٥ددٝط ايٛالٜددات املتش د  ٠ايجدداْٚ ٞامربعددني نُددا ناْددر ٖددٞ
ايض ٠ ٝام ٚيًٛالٜات املتش  ٠تٍ فرت ٠سهُ٘ ايت اصتُزت َٓدذ عداّ ٚ 1663ستد ٢عداّ
ٚ .0221ق عًُر نًٓٝت ٕٛيف صبًط ايغٛٝخ امَزٜه ٞمب ْٜٛٛٝ ١ٜٓرى يف ايفرت َٔ ٠عداّ
ٚ 0221ستد ٢عداّ  .0226نُددا ناْدر َزعددش ١اسبدشب ايد ميكزاط ٞيتْتخابدات ايز٥اصدد١ٝ
امَزٜهٚ 0219 ١ٝايت ضزتٗا يؾاحل شْٚاي تزاَب( .املرتمج)١
( Julian Assange )2ؽدشفْٚ ٞاعدط َٚدربَر صدرتاي ٞصدط َٛقد ٜٚهًٝدٝهط ٜٚدز ظ
ذبزٜزٚ .ٙايذٜ ٟشعِ ْد٘ ٜٗد ف إ ْغدز ام دار ٚاملعًَٛدات املُٗد ١إ ازبُٗدٛر َدٔ دتٍ
ْغز ٚثا٥ل صز ١ٜال صُٝا س ٍٛاسبزب امَزٜه ١ٝيف فواْضتإ ٚايعزام( .املرتمج)١
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ارته ٗا املتطزف ٕٛب ٤اً َٔ رب ٝعاّ ً ٚ 0211طر توطٝتِٗ بني ايقشٚ ١ٝاجملزّ.
ْٚظددزاً مُٖٝتٗددا االصددرتاتٝذ ١ٝاسبتُٝدد ١يٛاعددٓطٔ  ٚت اعٗددا عددعًر اسبددزب يف
صٛر ١ٜفتٝتً نر َض ٛم َٔ امناذٜب.
تضتشل نذٚب ١اهلذُات ايهُٝا ١ٜٚايت سعُدٛا ْضد ٗا يًذدٝػ ايضدٛرٚ ٟقفد١
طَ ١ًٜٛدٔ املتدابعني ٚندإٔ ايشَدإ ٜعدٛش إ قدارٚر ٠ندٛئ بداٚ )1( ٍٚسافدٓات َ ٜٓد١
ايهٜٛر(.)2
َدد ت دد ش صددتار ش ددإ املعارفدد ١ايضددٛر ١ٜاي ميكزاطٝدد ١بضددزع ١نددإ َددٔ
ايقزٚر ٟا رتاع َٛنب َٔ ايزعب اي ُٖٞٛملش َٔ ٜايتقًٚ ٌٝايتشٜٝف بٗ ف ؽزف
امْظار عٔ ٚسغ ١ٝقاطع ٞايزؤٚظ ٚآنً ٞامن اش املضتك َّني َٔ طبتًف رنإ
امرض بٗ ف إصكاة اي ٚي ١ايضٛر.١ٜ
يك متّ تٛد ٘ٝاتٗاَات ال شي ١ت عُٗا فتعدزض ايدز  ٟايعداّ ايوزبد ٞيوضد ٌٝشَدا
َهجّف يقُإ ظباح طط ايتقً ٌٝازبُٗٓ.١ٝ
 َٚذيو نإ ٜهف ٞايزدٛع إ امرقداّ ايدت قد َتٗا َٓظُد ١قز ٜدَ ١دٔ املعارفد١
املضًش (OSDH) ١ملعزفْ ٕ ١ؾف فشاٜا اسبزب ٜٓتُ ٕٛإ قٛات امَٔ ايضٛر.١ٜ
إْهار صافز يًُذابح ايدت تعدزّض هلدا ايضدهإ امبزٜدا ٤عًدٜ ٢د بزابدز ٠دّٓد تِٗ
ٚاعٓطٔ ذبر عدعار تودٝر ايٓظداّ ٚنطّدتِٗ حبُدتت َدٔ ايتقدً ٌٝاإلعتَد .ٞيكد مت
دباٌٖ َا السظ٘ َزاق  ٛاي عج ١ايذ ٜٔرصًتِٗ داَع ١ايد  ٍٚايعزبٝد ١بدني نداْ ٕٛامٍٚ
ٚ 0211ناْ ٕٛايجاْٖٚ 0210 ٞد ٛايعٓدف ايدذ ٟناْدر هارصد٘ املعارفد ١ايدت ٜد عٞ
ايوزب ْٗا صدًَُٚ ١ٝتضداضب ١بُٓٝدا ناْدر َٛنًد ١يف شَدا ٤امبزٜدا ٤بد عِ َدٔ َافٝدات
املاٍ ايضعٛش ٟاي اع ١ٝيٓغز ايفهز ايتهفر.ٟ

(ٚ Colin Powell )1سٜز اشبارد ١ٝامَزٜهد ٞاشبداَط ٚايضدتني يف عٗد ايدزٝ٥ط امَزٜهدٞ
ددٛرز شبًٝد ٛبدٛؼ َدٔ عداّ  0221إ عداّ ٚ 0222قد ندإ َعزٚفد ًا عٓد٘ شعُد٘ يضٝاصد١
فزض ايكٚ ٠ٛاهلٚ ١ُٓٝتغذٝع٘ عً ٢سزب ايعزام ٚفربن ١نذبدٚ ١ددٛش صدًش ١شَدار عداٌَ
ف( . ٘ٝاملرتمج)١
( )2ذرٜعدد ١سزنددر ايعدداي يتأ ٜٝد ايت د ٌ ايعضددهز ٟيف سددزب اشبًددٝر َفاشٖددا ٕ ازبٓددٛش
ايعزاقٝني اقتشُٛا املضتغفٝات تٍ نش ِٖٚيًهٜٛر ٚفؾًٛا زاط ِٝامنضدذني عدٔ
سقّاْات امطفاٍ ايزف ٚصزقٛا اسبقّاْات ٚتزنٛا ايزفد فزٜضد ١يًُدٛت عًد ٢امرض
اي ارشٚ ".٠ذيو ٚفدل عدٗاشَ ٠دٔ ْادٝد ١نٜٛتٝد ١ناْدر يف اشباَضد ١عغدزَ ٠دٔ عُزٖدا
آْذاى ٚسعُر ْٗا ناْر َتطٛع ١يف إس  ٣املضتغفٝات ثٓا ٤ايوش( .ٚاملرتمج)١
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إٕ اسبددزب يف صددٛر ١ٜايددت عددعًتٗا ٚاعددٓطٔ ٚيٓد ٕ ٚبددارٜط ْ ٚكددز ٠بتُٜٛددٌ َددٔ
ًَٛى اشبًٝر َٖٗ ٞشي ١شَ.١ٜٛ
سغ ت ايغٗ ٠ٛيًٗ ١ُٓٝاالَربٜاي ١ٝقاع َ ٠تعؾ  ١يتذٓٝد عدزة ١ازبُداٖر ايدت
ميهٔ ايتتعب بٗا ٚإ قاعٗا يٛسغ ١ٝامشٜٛيٛدٝا ايٖٛاب.١ٝ
يك فتح ٖذا ايؾزاع بدٛاب دٗدِٓ ٚبدات املغدٗ نجدز ٚفدٛساً :ايكداش ٠ايوزبٝدٕٛ
ايددذٜ ٜٔد ع ٕٛضباربدد ١اإلرٖددابٝني بُٓٝددا ٜددشٚش ِْٗٚبامصددًش ١باصددِ سكددٛم اإلْضددإ َددا
ٜضُ ٢باي  ٍٚاي ميكزاط ١ٝايت هٓ امش ١ٜٚعٔ ايضهإ امل ْٝني حبذ ١عد ّ ضباربد١
سهَٛدداتِٗ ايعددا٥تت املايهدد ١املتعطغدد ١يً د َاٚ ٤ايفذددٛر ايددذٜ ٜٔعًُدد ٕٛشرٚصدداً يف
اي ميكزاطٝددد ١بُٓٝدددا ٜزعددد ٕٛاإلرٖددداب  ٚدددراً املجكفددد ٕٛايفزْضددد ٕٛٝايدددذٜ ٜٔطددداي ٕٛ
نٛادب تق ٞبكؾف بً ي ٜفعٌ ع٦ٝاً هلِ.
يكد اصتطاعر اي ٚي ١ايضٛر ١ٜايكقا ٤عًٖ ٢دلال ٤املزتشقد ١امل تدذيني ايدذ ٜٔتدٛا
يت َر َٗ اسبقدارَ ٠كابدٌ سفٓدَ ١دٔ شٚالرات ايدٓفط َدٔ دتٍ اصدتعاش ٠ايضدٝاش٠
ايٛطٓ ١ٝعًَ ٢عظِ امراف ٞاملأٖٛي ١بايضهإ .يك باش ٖذا ازبٝػ ايٛطين ايغذاع
نٌ ٚي٦و ايذ ٜٔسًُٛا بتش ٌٜٛصٛر ١ٜإ نٛن  َٔ ١ايهٝاْات ايطا٥ف .١ٝيكد شفد
ٖذا ازبٝػ ايٛطين ايذ ٟتعزض يتفرتا ٤بت ٖٛاش َٔ ٠ق ٌ شعا ٠ايوزب مثٓاً باٖظداً
يتشزٜز رض ايٛطٔ .رمبا ٜهدَ ٕٛدشٚر ٚسكدٛم اإلْضدإ قد ا تًكدٛا سكدا٥ل يًتوطٝد١
عًدد ٢ايفظددا ٥ايددت ارتُه ددر فددٓشٔ ْعًددِ ٕ املتُددزش ٜٔاملعتد يني امعددشا ٤عًدد ٢قًددب
ايوزب ذحبٛا عدا٥تت املضدلٚيني اي عجدٝني  ٕ ٚايؾدشاف ١ايوزبٝدْ ١ضد ر ٖدذ ٙايفظدا٥
إ ازبٝػ ايٓظاَٚ .ٞبك رات ارق ١شف ايغعب ايضٛرٚ ٟشٚيتد٘ ٚدٝغد٘ املًٝٝغدٝات
اإلرٖاب ١ٝإ ذيو ازبٝب َٔ إشيب ٚايذ ٟصٗٓٝار ب ٚر ٙيف ايٓٗا.١ٜ
َٓتؾز ٠عً ٢ايؾع ٝايعضهز ٟق ١ٜٛب عِ ععيب ال تشاٍ صٛر ١ٜذات ايضٝاش٠
تعدداَْ ٞددٔ ٖددٛاٍ اسبؾددار ايوزبدد ٞإفدداف ١إ تدد اعٝات اسبددزب ٚتدد َر ايتقددأَ
امصزٚ ٟاجملتُع ٞايذ ٟفزب٘ عك َدٔ ايعٓدف املضدتُز .يدذا فد ٕ قضد ٠ٛعد ا ٤صدٛر١ٜ
يٝضددر صبددزش إدزاَٝدد :١إْٗددا صددخٝف .١بعد عك د َددٔ اسبددزب تددز ٣اي د تش ددرا ْٗاٜدد١
ايٓفلٚ .ي ت َٔ د  ٜبعض سٝا ٤شَغل  ٚسًب ٚاصتعاشت بٓض سٝاتٗا ايذ ٟنإ
صددا ٥اً يف املافدد .ٞنددإ يًددزٚظ شٚر فعدداٍ يف ذبزٜددز صددٛرَٚ ١ٜددٔ املددزدح ٕ ًٜعددب
ايؾ ٕٛٝٓٝشٚرِٖ يف إعاش ٠إعُارٖا .ي ٜت ل َاّ ٚاعٓطٔ ٚيٓ ٕ ٚبدارٜط ْ ٚكدز ٠صد٣ٛ
عدددٚ ٤ٞاسد د  :ايتٛقدددف عدددٔ اارصددد ١قدددٛتِٗ امللذٜددد .١فًرفعدددٛا ٜد د  ِٜٗعدددٔ صدددٛر١ٜ
فًٝرتنٖٛا ٚعأْٗا .يهٔ اإلَربٜاي ١ٝيٝضر َعتاش ٠عً ٢اهلشميٚ ١صٝهٖٓ ٕٛداى بدت
عو طزٜل ط ٌٜٛيٓكطع٘ ق ٌ اصتعاش ٠ايضتّ.
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بيان وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى العاشرة
لبدء التظاهرات المناهضة للحكومة في سورية
*

إعداد :أ .األرقم الشعيب*
ذ

ذ

قصادف ذ 31ذؿارس ذاؾذؽرى ذاؾدـوقة ذاؾعاذرة ذالـدالع ذاالضطرابات ذيفذ
اجلؿفورقةذاؾعربقةذاؾدورقة .ذوحتوؾتذاؾعؿؾقةذاؾدقادقةذاؾداخؾقة،ذبدببذاؾتدخلذ
اخلارجي ،ذبدرعة ذإىل ذـزاع ذؿدؾح ،ذبرزت ذػقه ذؾؾصدارة ذاجلؿاعات ذادلدؾحة ذغريذ
اؾشرعقة.ذؾؼدذتعرضتذاؾبالدذؾعدوانذغريذؿدبوقذؿنذؼبلذاإلرفابذاؾدوؾي.
وبػضل ذادلدافؿة ذاحلامسة ذؾرودقا ،ذتقدر ذإحلاق ذاهلزمية ذبداعش ،ذوإحلاقذ
أضرار ذال ذميؽن ذإصالحفا ذباؾبـى ذاألخرى ذؾإلرفاب ذاؾدوؾي .ذوـتقجة ذؾؾجفودذ
ادلـدؼة ذؾؾشرؽاء ذيف ذ"صقغة ذأدتاـا" :ذرودقا ذوإقران ذوترؽقا ذ -ذجيري ذضؿان ذـظامذ
ثابت ذؾوؼف ذاألعؿال ذاؾؼتاؾقة ذيف ذجزء ذؽبري ذؿن ذأراضي ذاجلؿفورقة ذاؾعربقةذ
اؾدورقة .ويف ذاؾوؼت ذـػده ،ذؿا ذتزال ذبؤر ذتوتر ذؿتػرؼة ذيف ذإدؾب ،ذحقث ذحتصنذ
إرفابقوذ"جبفةذاؾـصرة"ذوتشؽقالتذاؾعصاباتذادلتحاؾػةذؿعفا،ذوؽذؾكذيفذؿـارقذ
اؾوجودذاؾعدؽريذاألؿرقؽيذغريذاؾشرعيذيفذؿاذوراءذاؾػراتذواؾتـف .ذ
ويفذاؾوؼتذاؾذيذتتخذذػقهذرودقاذؿوؼػًاذالذفوادةذػقهذؿنذاإلرفابذاؾدوؾيذ
جبؿقعذأذؽاؾهذوؿظافره،ذوتؼدمذادلداعدةذاؾعدؽرقةذيفذاؾؼضاءذعؾقهذيفذاألراضيذ
اؾدورقة،ذػإـفاذتدعمذحبزمذوثباتذاؾتدوقةذاؾدقادقةذؾؾـزاعذاؾداخؾيذيفذدورقة .
وحنن ذؿؼتـعون ذاؼتـاعا ذعؿقؼا ذبأـه ذال ذقوجد ذحل ذعدؽري ذؾه .ذوحنن ذؿؾتزؿونذ
باؾعؿؾقةذاؾدقادقةذاؾيتذقؼودفاذوقـػذفاذاؾدورقونذبأـػدفمذبـاءًذعؾىذؼرارذجمؾسذ
األؿن ذاؾدوؾي ذرؼم ذ .2214ذوـبذل ذؼصارى ذجفدـا ذيف ذاالتصاالت ذؿع ذحؽوؿةذ
اجلؿفورقةذاؾعربقةذاؾدورقة،ذوممثؾيذادلعارضة،ذؾتحرزذاؾتؼدم.ذحننذـعؿلذبـشاطذ
عؾى ذتعزقز ذعؿل ذاؾؾجـة ذاؾددتورقة ذاؾدورقة ذيف ذجـقف ،ذواؾيت ذمت ذإـشاؤفا ذوػؼًاذ
ؾؼراراتذؿؤمترذاحلوارذاؾورينذاؾدوري،ذ ذ
* عضو المكتة التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب.
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الذ ا اقد ذذع م ذ  8102م سوتشذ حنذذحن حنذذط اف ذذسار العذذوأن ذ
ه ه املنص  ،بدذ ننتماذ نبنذ و نم الوقذس ق عذ ،
تكتعب املن قش ت
حنحن ن تندو بضسنأة صي غ العوأنني بشكل نعت ل أؤن نشرتك ملعت بل
ن ذذذن م ،نذذذحن ن ا اذذذةوو أييذ ذ ند نعنذذذع نوا يذذذع ق يذ ذ نصذ ذ ند
ل وصول إىل النتيج الن ي .
ل ذذع ق نذذس سي سذذتن م ادس ذ ه العذذوأا نن ذ ت ذ ال ،ذ
سي ة اجلا وأن الدسبي العوأن ناست الهل نن عة أااي .

تاي ذ ا ذذرتا

ند نعع املذس م الذ كسا املاسذ نن لبعانذ اف ذعام املذعنسة نالعنونذ م
سذذذوأن  ،إد نتذذذ كس ال مذذذ ع الدعنذذذعة الذذذب اأتكب ذذذ ا أهذذذ بيو اذذذع
العك املعقيني ،ناست ازات الد ن ني م اجمل ل ا قع ق ال ا ف نحن "اخلذو
البيض ذ " ب سذذت عا افس ذ ي الكياي ي ذ ب ند ذ ز نذذحن أ ذ ت م الةذذسبيني ننذذحن
املدذذذسنر ،إ ادت نذذذ ت امل ت ذذذ املوي ذذذ إىل كونذذذ اجلا وأنذذذ الدسبيذذذ
العذذوأن ب أتك ذ ا يذذسا م ذذسا ،نالذذب اسذذت عن افنسنكي ذو ن ذ ؤهم
افأاا العوأن  ،اقت ك
نساأوا نتكساأوا ،ي ت لتربنس اق ال الضسب ت
ل قو العنل  ،نس نز دل س افنحن الت بع لألنم املتيعة .
نقدتذذذرب املعذذذ عة ذ ذ الدذذذو ة ال و يذذذ نارننذ ذ لاليذذذ ني العذذذوأنني
نالنذذ ز ني ا يوذذ إىل نذذ أهم ،ذذذوة ن اذذ حنذذذو اسذذذتد ة الو ذذذعة الو نيذذ
ل عذذوأن نحنذذحن ن تندذذو بذذا ذذل امل ا ذ ا قع ذ قي الد ي ذ املتا ذ م اذذا
ظذذسنر نديشذذي د ذ ملالنذذني العذذوأنني ال ذ نحن ذ قوا م افأاا ذ افينبيذذ ،
نت ب نش أك يون نحن اجملتاع العنل باسسه .
نلألسف ،إ ادس هذ ت ا ا بيذ لعذوأن  ،د تسعذدع اجلايذع نبدذع شذل
نعا سنوات ون  ،ن يق هعر ا
ذل ندت ال وا املد ن لعوأن
ب حلكونذ الشذذس ي هلذ ا الب ذذع بذ ل وة  -بانذعا ق ذ ل ال ذسإل نا أهذ بيني
نولذذذس إىل سذ ذ ليب اخلنذذذق املذ ذ ل نادقتصذ ذ ا ل ذذذبال نهلذ ذ ا الةذذذس  ،نذذذتم
ن ذ اجل قذذب ،نننذذع ت ذذعنم املع ذ عة اخل أيي ذ ،
اسذذت عا تذذعابي ت ييعن ذ
ن ق ب ت ن و ة الاليذ ني ناملشذس نحن ا يوذ إىل افأااذ الذب تعذي س
ي ذذ كونذذ اجلا وأنذذ الدسبيذذ العذذذوأن م الوقذذذس ق عذذ  ،إ املعذذ عة
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ادقت يذذ الذذب ت ذذعن الذذعنل الةسبيذذ لوكال ذذ لعذذوأن  ،لذذحن تذذ ا إد إىل
تسسذذذيط ذذذوو ادق عذذذ ال اذذذ م اجملتاذذذع العذذذوأا ،نن يذذذ املشذذذ س
ادق ص لي م ت ك املن ق املد نل بشكل نص نع اليو .
حنحن قدترب ن أب ت نل ك ال نحن ن س و ن لب سي سي م قض ن ت ذعنم
املع عة ا قع قي ل عوأنني ،ب ق ن أب ت غي إقعذ قي نغذي بنذ ة ،د سذيا
م ظسنر ي يذ ذعنا ذينو كوأنقذ اجلعنذع ا العذوأنني نسدذ قبو دذال
لدع أغبذت م م الدذيو ن ذق اف ذ و امل سناذ ذي م نذحن اخلذ أه نقذسا هذ ا
لذذيال ر ذذس ذ از نايي ذ املد ذ ني الذذب ر أس ذ صذذونن إزا سذذوأن  ،نالذذب
حي ذ نلو يد ذ أهين ذ املص ذ ا اجليوسي سذذي الضذذي  ،ننون ذ إىل نن ذ
صسا ت ا ي ا ا  ،نسذ لتصذ ي عذ ب ت ال ذوا اخل أييذ نلذيس نذحن
املعتةسا تت ن ل ه ا املوقف ،ت ك العنل الذب اذ أكس بشذكل نب اذس
م تذذاييا احلسنذذق العذذوأا ،نقذذعنس نتعذذتاس م ت ذذعنم الذذع م ل ذذوا املن ن ذ
ل يكون ذ  ،ذ م لذذك ا أه ذ بيني ا ت ذذك الذذعنل ب ل ذ ات ه ذ الذذب تتياذذل
املع نلي الس يعي حن املاس ة العوأن املعتاسة .
ب لتوصل إىل تعون ي لألزنذ م سذوأن ،
قع و كل نحن هو ن تم
حن امل أب ت املعيع نال ي بعنأ د ل م ت عنم املع عة العنليذ
إىل الت
ل شذدب العذوأا ،ن صذ م ذل املشذكالت اديتا يذ نادقتصذ ن احلذ ة
نالتيعن ت ا قع قي .
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